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العــــدد ال�ســــتـون

اكتوبر 2009 م - �شوال 1430 هـ

عنوان املرا�سلة: 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117   

الوادي الكبري، م�شقط - �شـلطنة ُعمان

هاتف:24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

�ســـعار:  الأ

مــارات  الإ  - واحـد  ريال  ُعمان  �شلطنة 

10 دراهم - قطــر 15 ريال - البحـرين  
 - دينـــار   1.5 الكويت   - دينــار   1.5
  1.5 ردن  الأ  - ريــال   15 ال�شـعودية 

لبنان   - لرية   75 �شوريا   - دينار 

 - جنيهات   4 م�شر   - لرية   3000
ال�شودان 125 جنيها - تون�س ديناران 

- اجلــزائر 125 دينــــارا - ليبيـــا 1.5  

اليمن   - درهما   20 املغرب   - دينار 

90  ريال - اململكة املتحدة  جنيهان - 
امريكا 3 دولرات - فرن�شا 20  فرنكا 

- ايطــــاليـا 4560  لرية.

ال�سرتاكات ال�سنوية: 

فراد: 5 ريالت ُعمانية،  للموؤ�ش�شات:  للأ

ق�شيمة  تراجع  عمانية-  ريالت   10
ال�شرتاك. 

وميكن للراغبني يف ال�شرتاك خماطبة 

على  »نزوى«  ملجلة  التوزيع  اإدارة 

العنوان التايل:

والن�شـر  لل�شحافة  ُعمان  موؤ�ش�شة 

الرمز   -  3002 �س.ب:  والعلن  

الربيدي 112 روي - �شلطنة ُعمان. 

ف�سلية ثقافية

ت�ســـدر عــن:

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة 

والن�سر والعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�سر الرحبي

رئي�س التحرير

�ســـــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

ال�سراف الفني والخراج

خلف العربي



الفتتاحية: 

- من اأي جراٍح ينفجُر ذلك النداُء املمّزُق للحيوان:: �سيف الرحبي

الدرا�سـات:

- موؤ�س�سات املجتمع املدين يف �سلطنة ُعمان.. الواقع والتحديات: 

املعا�رص  الفل�سفي  الفكر  يف  كي�سوت  دون  الها�سمي-  �سعيد 

»املت�سائل«  بوم�سهويل-  عبدالعزيز  لفنا�س:  فوكو-  اونامونو- 

الرواية  يف  ومتكاملتان  خمتلفتان  جتربتان  الندى«  و»اأطفال 

الفل�سفة  اجلنفاوي-  خالد  ترجمة:  احلردان  اأناهيد  الفل�سطينية: 

علي  -حممد  �سعرا  يتكّلم  ال�رصد  احلدادي-  عزيزي  وال�سعر: 

د  مَّ حُمَ اَراِت:  احَل�سَ  َ َبينْ َواٍر  حِلِ ُر  عنْ ال�سِّ الغريبي-  خالد  اليو�سفي: 

مريكي:  حممد  اللغة يف �سعر الطليعة الأ الرِّي�َسة- م�سكلة  ِحلنِْمي 

حرب-  علي  والزندقة:  التقى   .. وال�سيطنة  العقلنة   - العزاوي 

كذبت: عادل فاخوري.

لقـــــاءات:

-  هاروكي موراكامي: لن ا�سيف اأي ثقة بالنقاد وثقتي الوحيدة 

مع  احلوار  كامرا:  ايزابيال  عالج-   احل�سن  ترجمة:  القراء:  يف 

خر عقيم يف غياب الرتجمة: حممد ال�سمهوري - ال�ساعر هالل  الآ

نثى حاوره:عبدالرزاق الربيعي-  العامري: ل مفر من الق�سيدة الأ

فعله ل يحيد عن ال�سعر: ا�سماعيل فقيه 
أ
جوزيف حرب: كل �سيء ا

ت�سكــــــيل:

؟: يو�سف  القدمي  العهد  انت�رص  ... هل  - بابل ال�سطورة والواقع 
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^  Email: nizwa99@omantel.net.om ..تر�سل املقاالت با�سم رئي�س التحرير ^

s في هذا العدد   s s

م�ســــــــرح:

الغربي:  للم�رصح  العربي  ال�ستيعاب  تفعيل  يف  الفل�سفة  دور   -

رجاء الربومي 
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^ املقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رضورة م�س�ؤولة عما يرد بها من اآراء ^

�سعـــــــــــر:

 - مياين  اأحمد  ال�سبانية:  عن  ترجمه  الت�سيلي   من  �سعراء  ثالثة   -

قا�سي: �سليمان  ق�سائد: خالد املعايل- �سالل املعنى: هدى ابالن- الأ

نوافذ  من  ق�سائد  النعمانية-  وانتهى:�سمي�سة  كتبتك  اين   - الفليح 

اأخرى: نوارة حلر�س- تقول الق�سيدة ل�ساعر م�ساك�س: احمد الدمناتي 

وحيد  املعا�رص:  ملاين  الأ دب  الأ من  الكلمات:  هدى ح�سي-  ن�سيد   -

نادر- عابرون: عزيزة را�سد - �سيد احلقل: طالب املعمري  

ن�ســـــو�س:

املت�سول  ذلك  العربي-  ح�سي  رواية(:  من  )ف�سل  �سفر   والأ حمر  الأ  -

الر�ستقراطي: ر�سمي اأبوعلي- منت�سف الطريق اىل مراك�س: منعم فقري- 

الثعلب و املزارع: جريت�سن ماكوله ترجمة: حممد متوىل- يداه: لطيفة 

باقا- اخلليفة العبا�سي: �سمري عبدالفتاح- التبغ العظيم: يحيى طالب 

علي- العــَلـم: عبداهلل خليفة- التحليق بعلو �سحابة: ب�رصى املقطري- 

�سعيد  الظالم:  رجل   - املنذري  �سالم  يحيى  ال�سماء:  لون  تبدد  طائرة 

حممد احلمادي-  يوم يف اأحد �سجون ال�سويد: - فرج بريقدار. 

متابعــــات: 

 : دم�سقية«  ف�سيف�ساء  امل�ستحيلة،  »الرواية  يف  ال�سمـان  غادة   -

قا�سم  الكبا�س-   : عبدال�سمد  الفكر   ال�سفر و جتربة  بنيني-  زهرية 

اجلبوري:  اأمل  احلبا�سة-  �سابر  اأحد«::  على  �سيفا  »ل�ست  حداد: 

غا.. ن�سال  الآ �سيفو- خ�رص  �ساكر جميد   : )ت�سعة وت�سعون حجابا(  

جناة   - خوجة  غالية  م�ستعل«:  »رماد  املري:  �سيف  حمارنة- 

خري«: عبداللطيف البازي- �ساكر نوري »كالب  الها�سمي »البطريق الأ

يف  »عراقي  �سمعون:  �سموئيل  ح�سن-  �رصمك  ح�سي  جلجام�س«: 

باري�س«: في�سل عبداحل�سن- غودرن اأك�سرتاند: »غ�سب ميديا« وعقدة 

الن�ساء املهجورات اثمار عبا�س- باولو كويللو .. اإحدى ع�رصة دقيقة 

كاأنها زمن �رصمدي: دلدار فلمز- اأحمد حمفوظ عمر: يخط اأفكاره فـي 

م�ساحة ال�سمت: �سمري عبد الرحمن هائل ال�سمريي- حول نقد حممد 

زروق لكتاب )القلعة الثانية(: �سياء خ�سري.
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�سينمــــــــا:

الواقعية وال�سينما: مطاردة تعريف مراوغ: ع�سام زكريا -   -

عبا�س كيار�ستمي.. هدام حاذق.. يتعّي عليه اأن مي�سي بحذر: �ستيوارت 

جيفريز: ترجمة: اأمي �سالح- �سوف ت�سفك دماء �سيناريو: بول 

توما�س اأندر�سن ترجمة:  مها لطفي.
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)ر�سائل(

أغنية  � مفتوحا،  ن�سيته  �لذي  �لر�ديو  من  تت�رسب 

أغنية،  � لي�ست  إنها  � تكون.  باأن  �ل�سدفة  �ختارتها 

أو  � أ�سمعها،  � أظل  � الهباً.  وحنيناً  أ�سو�ق  � حريق  بل 

وهجرها  عذ�باتها  فر��ش  على  �تقلب  حرى  باالأ

بلذة ت�سبه ��ستمر�ء نكء جر�ح غائرة و��ستبطانها 

تندفع  أحلان،  � كلمات،  �ملربح. �سوت،  مل  �الأ حتى 

�سو�ق.  ق�سى من جروف �الأ أمو�جها �ىل �لطرف �الأ �

إنه لي�ش كاأي فر�ق عرفه  تقطر دما وفر�قا نوعيا. �

�لب�رس، فر�ق �لع�ساق �لذين عذبهم �لزمان ولوّحت 

جلودهم �سم�ُش �لفاجعة...

على  ن�سميها  و�لتي  �لعربي  �لغناء  �سيدة  تكن  مل 

�ملطلقة  لهيمنتها  �لغناء،  وح�ش  �لفكاهة  �سبيل 

على كامل عنا�رس �مل�سهد. و�ذ� جتاوزنا �لدعابة 

فال �سري يف كلمة �لوح�ش، فهي بجانب عبقريتها 

أ�سو�ق تندفع بهذه  �لغنائية، وح�ش حنني وَوْجد و�

�ملكونات �ىل م�ستوى متطرف مثل وح�ش جريح.

�لتوحد باملع�سوق حد  و��ستيحا�ش ورغبة  وح�سة 

�الفرت��ش،�ملع�سوق �مللفع د�ئما بهالة �لغياب..

أنثى �لدب يف ليل  �ذ� ��ستح�رسنا حنني �لوح�ش، �

أو عو�ء �لذئب يف حلكة �لربع �خلايل. �ال�سكيمو، �

�ملمزق  �لند�ء  ذلك  ينفجر  مفتوحة  جر�ح  أي  � من 

للحيو�ن؟.

�لتي  �لروؤية  وفق  أو وح�سه،  � �لغناء  �سيدة  تكن  مل 

أ�سو�قها،  و� حبها  يف  متطرفة  ب�سريتها،  تعنى 

ير�وغ  م�ستبد  كاأي  �للعبة  بخيوط  مم�سكة  كانت 

�سعفه بهيبة جلبتها �سلطة �ل�سهرة. كانت متطرفة 

غنية حيث متار�ش �سلطتها �لقوية  على م�رسح �الأ

وح�سورها..

غنية فح�سب  �سطر، لي�ست �الأ أكتب هذه �الأ ماجعلني �

و�لتي �سمعتها مئات �ملر�ت )رمبا هذه �ملرة يف 

إمنا  � �خلافت(  موجها  حتبني  �لتي  �ل�سموع  �سوء 

�لر�سالة �الأخرية

أوؤمن بالالعنف  أين � )رغم �

يف حل �مل�ساكل

أن رغبة عارمة إال � �

أزر�ر تتملكني خللع �

هاتفك �لبغي�سة

من حمجرها

أخرى... و�حدة تلو �

و�ساأحكي لك بعدها

مالذي يفعله �ل�سوق

أة متطرفة( بامر�

أزر�ر  � ور�ء  بد�هة  �مل�سترتة  �ل�سمنية  �لرغبة 

�لتلفون �مل�سكينة، هي خلع �لعيون من حمجرها ) 

أبقى على مهِج( كما يعرب �بن  إن � ال خري يف �حلب �

�لفار�ش..

�سكل  تلب�ست  ولو  حتى  وعنفها،  �سو�ق  �الأ �ندفاع 

�لتي  �لق�سائد  بع�ش  و�خل�سوع.  و�لتو�سل  �لرقة 

إىل  � دب بالغزلية، وهي تذهب  �الأ و�سفها موؤرخو 

يف  �لعميق  �لوجودي  �لبعد  حيث  ذلك،  من  أبعد  �

ق�سيدة  بو�سوح،  ذلك  عن  تف�سح  �سنيعها...  لب 

أبو ذوؤيب �لهذيل على �سبيل �ملثال ومنت عري�ش  �

دب.. يحتل تاريخ �ل�سعر و�الأ

من اأي جـراٍح ينفجرُ

ذلك النداءُ املمزُّق للحيوان
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تندرج  خمتلفة،  وبكيفيات  �ل�سياق  نف�ش  يف 

ديان،  و�الأ �ملذ�هب  كل  من  �ملت�سوفة  إبد�عات  �

مكنة. ذلك �ل�سطح �جلانح نحو �لتوحد  �مل�سارب و�الأ

و�حللول. ذلك �لرحيل �مل�سني نحو �النحالل يف 

�ملع�سوق  تكون  أن  � ميكن  �لتي  �لعليا(  )�ملنطقة 

بكل جتلياته، حيث ت�سكن روح �الن�سجام �ملطلق 

كبحرية �سافية و�سط جتاذب حميطات هائجة.

] a ]

دثّريني يا حبيبتي

أرجتف �سوقا وبرد� إنني � �

أرجتف من روؤية �مل�سافة �لربزخية  �

بني جبلني

�سالء تتكوّم بينهما �ل�سال�سل و�الأ

دثريني

ألقميني حلمة نهديك �

عماق مت�ش حليب �الأ الأ

رت�سف رحيق �لوردة الأ

�غرقيني يف مياه

خلجانك �ملاحلة

�سهيدَ �لرغبة �حلنون

أنا �لذي ت�رسد يف تخوم �لبالد و�لقار�ت �

أو�سل �لليايل بنهار�تها �

�سننَي �سوئية 

من غري بيت وال دليل

الهثا فوق ج�سور من جثث و�نهيار�ت

أنا �لذي �

خرب �لبالد 

مبر�رة �ملهزومني

يف معركة �الأحالم

مل تعد يل طاقة �ل�سرب و�النتظار

إر�دة �ملحارب غادرتني �

يف منازلة �مل�سافة و�لغياب

دثريني يا حبي

و�غرقيني

أغو�رك �لطحلبية. يف �

] a ]

�لكتابة  مبيثاق  �لوفاء  أ�ستطيع  � ال  أنني  � يبدو 

�ال�ستمر�ر،  من  �لنحو  ذلك  على  �سباح  كل  لك، 

مز�جي معكر جر�ء �سهرة �لبارحة �لهذيانية ومع 

أكرث من مطرح ومكان من هذ�  أ�سدقاء قدمو�، من � �

�لعامل. هذ� �لنوع من �ل�سهر�ت رمبا يوؤدي وظيفة 

حاديث  �الأ �ل�رسيع، حيث حتتدم  فر�غ �ملتعوي  �الإ

و�لذكريات و�لنميمة. مركب من غري ��رسعة، تدفعه 

�لريح يف كل �الجتاهات حتى يتال�سى يف �ملهب 

�لعا�سف. وال يتبقى غري مر�رة يف �حللق ونتائج 

فاجعية يف �جل�سد و�لروح. مع مرور �لزمن يفقد 

�لو�حد منا �الندفاع ملثل هذه �جلل�سات �لتفريغية 

�لبعد  و�لرتكيز يف  �لهدوء  إىل  � �كرث  �حيانا، مييل 

كرث  عن �ل�سخب �جلماعي، حتى ولو يف �سوره �الأ

قربا وحميمية.

أي�سا �ساهمت يف تعكري �ملز�ج، ال كلمة وال  � أنت  �

خارج  بي  تطوح  �خلري،  �سباح  من  وال  ر�سالة، 

يف  يحتدم  �خلما�سيني  �لطق�ش  بينما  �ل�رسير، 

�خلارج...

غالبا حني ��ستيقظ من �لنوم، و�ح�ش �نه ما ز�ل 

أخرى لتعيد  غري كاف وال بد من �ختال�ش �ساعة �

�يل تو�زن �لنهار.

أرق  � من  يعانون  ملن  �ل�ساقة  �ملهمة  ولت�سهيل 

�مل�ساعر  على  �ثري  م�سهد  ��ستدعاء  أحاول  � مزمن، 

و�لروح، و�لعي�ش يف ريا�سه �لو�رفة يف غيابها.

حلبة  ويحتل  �ملا�سي  من  ياأتي  د�ئما  �مل�سهد 

بتلك  �حلاملة،  �ملغم�سة  و�لعيون  �لغرفة  ظالم 

�ل�سعاب  بغز�رة  �ملتدفقة،  �ل�سا�سعة  �لوديان 

أرخبيالت  و� �جلبال  خط  بني  �جلارفة  مطار  و�الأ

�لنخيل �مل�ست�سلم لع�سف �لريح و�ملطر.

و�لطفوالت  �لنعمة  أر�ش  � ي�سكل  �لذي  �مل�سهد  هذ� 

بحدة،  �ليقظة  �حلو��ش  يخدر  ما  هو  �ملغدورة، 
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أمر�ً ممكناً. ويجعل �ختال�ش �ساعة نوم جديدة �

إيل �سوتك �ل�سباحي، ليجعل �حلياة  بعدها يت�سلل �

إىل �لوعد �جلمايل �ملمكن... أقرب � �

أنت بحلمة  )معلق �

�سماء قاحلة

أنا عن ذ�تي  وفائ�سة �

كطمي خ�سيب

وبني يتم �سفتني

و�ن�سياب نهر

ين�سكب �ل�سكون

يف �نتظار �لعا�سفة(

] a ]

�ملختلفة  ر�سائلك  قر�ت  أن  � بعد  �ل�سدفة  مبح�ش 

هذ� �ليوم، و�لتي ت�رسد نكتا ومو�قف �ساحكة.

أح�ساء  � يف  بجولة  قمت  باين  حدثتك  أن  � �سبق 

�ملدينة وهو�م�سها ونقاط جتمعها، �لتقيت بخلق 

أغادر  كثري، هكذ� دفعة و�حدة، فمنذ حللت هنا مل �

�مل�سهد  هذ�  نف�سه  عك�ش  ولقد  أقطنه،  � �لذي  �حلي 

رحلة  نومي.  يف  وهذيانات  أحالما  � �ملباغت، 

�لنهار �لو�قعية، كانت مبو�ز�تها رحلة يف تخوم 

أ�سكاال ب�رسية وحيو�نية  �الأحالم و�لالوعي �تخذت �

أماكن غائمة على �لتحديد. على �سكل زو�حف يف �

لكنها  وهلعه،  �لكابو�ش  هيئة  من  تقرتب  كانت 

أغرق يف  � كنت  �ملا�سي، حيث  كما يف  تتخذه  مل 

م�ستنقع من �لدماء و�ل�رس�خ.

هو  )�ل�سحك  �سيور�ن  إميل  � أ  �قر� �ل�سدفة  مبح�ش 

يف  حتى  �ين  �لقول  وعلي  للحياة.  �لكبري  �ملربر 

أعمق حلظات �لياأ�ش. كنت قادر� على �ل�سحك. هذ�  �

ظاهرة  �ل�سحك  �حليو�ن.  على  �الن�سان  مييز  ما 

أن يكون حالة  أن �لفرح ميكن � � عدمية متاما كما 

ماأمتية(.

�لكبري...  �لعدمي  هذ�  من  عالج  و�سفة  ي�سبه  ما 

لي�ش  و�لنكبات،  �حلياتية  �ملحن  أمام  � فحتى 

�ملنطق  أمام  � فق  �الأ ين�سد  حني  عالجا  كال�سحك 

�لتي  قانيم  �الأ هذه  وت�ستحيل  و�لتدبري،  و�لعقل 

أدو�ت  أن ت�سري �حلياة بهديها، �ىل � من �ملفرت�ش �

�حل�سية،  �ليومية  �لوجود،  آ�سي  ملا وتعميق  تدمري 

�ىل  �لفكر  بها  ي�سل  �لتي  تلك  أو  � �الجتماعية، 

كهف ��ست�سالمه �ملغلق، ويرتطم بكثافة �لال�سيء 

ومطلق �لفر�غ.

يرتد �ملرتحل يف ليل �لفكر و�لوجود �ىل �ل�سحك 

و�ملفارقة كحل موؤقت ملع�سالت ال حل لها..

�ل�سالح  و�ل�سحك  �ل�سخرية  ت�سكل  �ملعنى  بهذ� 

�ل�سريورة(  )رعب  مو�جهة  يف  م�ساء  كرث  �الأ

و�لزمن و�لتاريخ.

�ىل  يلجاأون  �لعادية،  أحو�لهم  � يف  و�لب�رس 

حياتهم  �سياغة  �عادة  يف  �خليايل  خمزونهم 

�ملحطمة، من قبل قوى �لظلم و�لطغيان و�النحد�ر 

و�ل�سخرية و�ل�سحك،  �لنكتة  �لقيمي، ونقدها عرب 

كممار�سة �نتقامية من �رسوط بالغة �لق�سوة ترب�ش 

على جممل حياتهم  و�سوؤونها.

�لدم، ثروة ال  من هنا ت�سكل موهبة �ملرح وخفة 

جريان  من  و�لتخفيف  �حلياة  لتلطيف  حمدودة 

مل  �لذين  أولئك  � �لب�رس،  ثقل  مثل  �لثقيل  �لزمن 

�ل�سخرية،  وقدرة  �ملرح  هبة  �خلالق  مينحهم 

إىل جحيم. فيحيلون �حلياة �

»�ذ� حل �لثقيل باأر�ش قوم

فما للقاطنني �سوى �لرحيل«.

] a ]

إىل وحدة  �ملر�ش، حمنة �ملر�ش ترمي بنا د�ئما �

أعمق من تلك �لتي نحملها كقدر طبيعي، وتالزمنا  �

أو ك�سفة هي  كما يالزم �لظل �ملتطاول �ساحبه، �

و�لقلق  �حلزينة  جيال  �الأ مري�ث  من  لنا  تبقى  ما 

�لطويل.

أنا  و� �الآخر،  ن�سفه  يبد�  �لليل  هاهو  أعمق،  � وحدة 

مل و�حلمى �لتي ير�سح بها �جل�سد  أتلوى على وقع �الأ �

آخر كهوف هذ� �لليل �لوح�سي. �ملقذوف يف �
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�لقريبة  آة هذياناته، �سور �ملوتى  تتقاطر يف مر�

أو  � �لن�سيان  وطو�ها  �لزمن  يف  أوغلت  � �لتي  وتلك 

كاد.

�لنهار، وكنت  بعد مكاملتك �الأخرية يف منت�سف 

وكتب  ور�ق  و�الأ �لقهوة  أمامي  � �لطاولة،   على 

�لثقيلة،  �لز�ئرة  هذه  بطالئع  أح�س�ست  � مبعرثة، 

أت قبل حلول  وفق و�سف �ملتنبي. لكن زيارتها بد�

حل  أن  � بعد  طريدتها،  من  متكنت  و�ن  �لظالم، 

و�لكائنات  �لوجود  على  �لغليظة  مبر�ساته  ألقى  و�

ولفها حتت جناح هيمنته �ملطلقة.

كنت قد بذلت جهد� لتفادي غزوة فريو�سات �ل�ستاء، 

أيام،  كما عودتني هذه �ملدينة على مد�ر �سنو�ت و�

�ساحبه  �خلوف  ليل  يدرك  كما  أدركتني،  � لكنها 

�لغ�سب...  �سورة  زحف  أمام  � �ملذعور  �ملرجتف 

إن خال و�سع �ملنتاأى ومد�ه(. )و�

ترجتف  روح  عد�  �سيء  وال  و�ملر�ش،  �لوحدة 

إليه يف معرتك  إىل �سقيقها، تنظر � باحلر�رة و�ل�سوق �

�سباح، لتبلل  �مل�سافة، وت�ستله من بني �جلو�رح و�الأ

حلقها �جلاف بر�ساب ع�سله �ل�سايف، وت�ستح�رس 

أت  ذلك �لبهاء �لنبيل، لدحر فيالق �ملوتى �لتي بد�

بعزمية  �خليال  وحتتل  �ملكان،  أرجاء  � يف  تنت�رس 

و�ندفاع. لكن حتى يف خ�سمّ هذه �ملحنة �لعابرة، 

�ملتنا�سلة  أ�سئلته  و� �لوجود  حمى  دميومة  �مام 

أحالمهم  � ويف  حياء  �الأ من  �ملوتى  يتنا�سل  كما 

�مل�سري،  نحو  با�ستمر�ر  �ملتدفقة  وطموحاتهم 

�ملحبني،  للقاء  خري  �الأ �لرجاء  �النتظار هو  حيث 

أ�سال  إن كان هناك � �سدقاء، � عد�ء و�الأ قارب و�الأ �الأ

من لقاء!

أيتها �لعزيزة،  � أن�سى  � يف هذ� �خل�سم �ملحزون، ال 

�ولئك  معاي�سة  من  فتكاً  أقل  � �ملر�ش  وحدة  أن  �

�لذين ال منت لهم ب�سلة قربى روحية.

أولئك  � من  هوالً  أقل  � و�ملر�ش  �لوحدة  معاي�سة 

�لذين ال ي�سبهوننا يف �سيء...

)حبيبي يغفو على كتف �لليل 

بعيد� جد� 

يبدو نقيا و�سفافا 

حتى ال يكاد يرى

أر�سم تفا�سيله أغم�ش عيني كي � �

إىل نب�سات أ�ستمع � و�

قلبه �لوحيد

أغطي ج�سده �ملتعب و�

باملعوذ�ت و�رس��سف �لدفء و�لنور

حتى ال يل�سعه 

أحالمه �لبعيدة( برد �

] a ]

�سالم عليك

أما بعد، فال  �سيء ي�ستحق �لذكر... �

هذه �لعبارة �لتي تفر�ش نف�سها علي �للحظة، مق�سيةً 

�لورقة  �ساحة  نحو  �ملتد�فعة  و�لعبار�ت  �جلمل  كل 

عمودي  خط  مع  �خل�رس�ء  �خلطوط  ذ�ت  �لبي�ساء، 

ويتجه  �سفل،  �الأ �ىل  على  �الأ من  �حللبة  يق�سم  أحمر،  �

بثقة �ملقاتل نحو ال نهائيّة �لفر�غ، ال نهائية �ل�سوق.

ال �سيء لدينا ي�ستحق �لذكر. رمبا ياأتي �جلو�ب، ولدينا 

وتريتها  على  جتري  �لتي  مور  �الأ أن  � مبعنى  أي�سا.  �

فال  �لنمطية،  و�لعاد�ت  �لنو�فل  من  �سارت  �حلياة، 

هذه  �سملت  ولو  حتى  لكن  و�لت�سطري.  �لذكر  ت�ستحق 

كاملذ�بح  ومرعبة  مثرية  م�سائل  و�لنو�فل،  مور  �الأ

�حليتان  حتى   ( و�الجتماعية  �لفردية  و�النتحار�ت 

�جلماعي  �النتحار  ي�سبه  تنفق جماعات مبا  �سارت 

( و�لزالزل و�لرب�كني!؟،فهذه �سارت �ي�سا من ثو�بت 

�لعاد�ت ونو�فلها.

أتذكر هذه �لعبارة منذ �لطفولة  ال �سيء ي�ستحق �لذكر، �

هل يتبادلون �لر�سائل �ملكتوبه،  �لبعيدة حني كان �الأ

بني �لقرى و�لد�ساكر و�ملدن �لب�سيطة، باخلط �لتقليدي 

�ملتد�ول، و�لقلم و�ملحربة.

تلك  منذ  �لب�رسي،  �لعقل  قطعها  �سوئية  م�سافات 

تبدو  لكنها  عاما،  ربعني  �الأ عن  تزيد  ال  �لتي  �لفرتة 

كقرون بالن�سبة لهذ� �لعقل �خلالق و�لتدمريي.



كل تلك �مل�سافات و�لتطور�ت و�لروؤى، وهذه �لعبارة 

)ال�سيء ي�ستحق �لذكر( ما ز�لت ت�سكل فحوى �لوجود 

�لب�رسي وحقيقته �مل�سترتة و�ملعلنة، ال �سيء ي�ستحق 

�لذكر، عد� ذلك �خلط �لذي يق�سم �لورقة وينق�ش من 

�لوحدة  نهائية  ال  �لفر�غ،  نهائية  ال  نحو  على  �الأ

و�ل�سوق.

] a ]

أيتها �لكرمية يف �حل�سور  إن ر�سائلك لتنهمر علّي، � �

و�لغياب.

هذ�  ترتيب  لتعيد  يومي  بها  �فتتح  وكالعادة 

�لبحث  طور  يف  غائمة،  وجهة  نحو  ولو  �ل�ستات، 

فال�سكنى  إال  و� أمكن،  � إن  � �خلا�ش  و�سوحها  عن 

أمان. معك د�ئما على مقربة من حلم �سعادة و�

�سياء و�حليو�ت، لوالك لكانت  ذلك �لعامل وتلك �الأ

تتحول  �ملرحة  �ملتاأملة  بنظرتك  وكئيبة.  قامتة 

إىل حقول ت�رسح فيها �جلنادب و�لغزالن ويجوب  �

ينزل  كاأمنا  �لذي  �خلريف  مطر  أرجاءها،  � �ملطر 

من ِقرب �سماء حانية وح�سينة.

أمان يف جميع �لطقو�ش  على مقربة من �سعادة و�

�ل�ستات  عا�سفة  كانت  ولو  حتى  حو�ل،  و�الأ

و�حلروب تق�سف �لعامل.

يف مكاملتك �الأخرية، تلحنّي يف �ل�سوؤ�ل على نحو 

أ�ستمع  فكاهي عن �لتي تدبر �سوؤون �ملنزل. كنت �

أغالب �لعط�ش و�ل�سعال �لذي ما ز�ل م�ستمر�  إليك و� �

جر�ء نزلة �لربد �حلادة.

أولئك �لنا�ش �لب�سطاء �لذين ينحدرون من �لطبقات  �

كرث �ن�سحاقا يف �ملجتمع. �لذين د�ئما  و�لفئات �الأ

�لتام، وكاأمنا ذلك  منح�سهم تعاطفنا و�نحيازنا 

�لع�سوي  �جلزء  باجتاههم، هو  �خليار  أو  � �ل�سعور 

هذه  و�مل�ساو�ة.  و�حلرية  بالعد�لة  أحالمنا  � من 

هاج�ش  هي  و�لتحقق،  �لغور  �لبعيدة  �لكلمات 

أت  بد� خمتلفة،  ومقاربات  باأ�سكال  وحلمه  �لفكر 

من �لب�سيط �ل�ساذج و�نتهت باملركب ذي �لطابع 

�ملعريف �ملعقد.

هذه  على  �الن�ساين  �لوعي  ت�سكل  بد�يات  منذ 

كما  �لتاريخ  عقاب  �لتاريخ،  وت�سكل  ر�ش،  �الأ

و�سفه بع�سهم،و�ستظل )هذه �لكلمات �ملفاهيم(، 

أمكنة ال حت�سى  أزمنة و� كذلك حتى ولو حتولت يف �

إىل نقي�سها �لف�ش و�لدموي. �

�لعامة  �لفكرة  جادة  عن  قليال  خرجنا  لو  لكن 

معطيات  من  بع�ش  إىل  � �لرومان�سي،  وبريقها 

أن م�سرية �لتدمري �ل�ساحقة للقيم  و�قعية، لوجدنا �

هذ�  روؤية  �سفاء  من  �لكثري  على  ق�ست  و�لروح، 

كرث  �الأ �لفئات  لتلك  �لكامل  و�النحياز  �لتعاطف 

�ن�سحاقا يف �ل�سلم �الجتماعي.

بدال  و�لفقر  قيمهم.  زرع  ��ستطاعو�  �مل�سيطرون 

�الن�سانية  حا�سي�ش  لالأ �ملحركة  �لقوة  يكون  أن  �

ودفع  دّمرهم  و�لتغيري،  وللت�سامن  و�الأخالقية، 

إىل �خلبث و�لكذب. بهم �

أنهم حملو� جر�ثيم م�ستغليهم. أي � �

�ل�سحية حتمل �سفات جالدها.

�لتعددية  فيها  تنعدم  جمتمعات  يف  خا�سة 

�حلقيقية، وي�سود فيها �ال�ستبد�د و�لق�رس و�الكر�ه.

أذكرك بها،  أن � أردت � أو ما ي�سبهها، � هذه �لبد�هات �

بعدما �كت�سفت �سلوك مدبرة �ملنزل �ملر�وغ، و�لتي 

�سدقاء، نعاملها كفرد منا من  كنت مع جميع �الأ

غري تلك �لرتبيّة �ملعروفة بهكذ� جمتمعات.

أن تتحمل  رمبا قرون �لعبودية �ملتنا�سلة ال ميكن �

ُم�ستقر  إىل  � ب�سغف  وترتد  مفاجئة،  حرية  حلظة 

�رثها �لطويل.

�لعزيزة،  أيتها  � �ل�رسيعة  �لر�سالة  هذه  �سياق  يف 

وكان  �لدر��سية،  �ملرحلة  يف  كنا  عندما  تذكرين 

�ندفاع �لعو�طف �جليا�ش، يكت�سح �مل�سهد بكامله. 

كنا حني مند يدنا الإعطاء كائن ي�ستجدي ب�سوت 

من  جند  و�ملجرمني،  �لقتلة  �سمري  حتى  ميزق 

�ملجانية  �لعطايا  أن  � بحجة  ذلك،  عن  ينهانا 

�ندالع  وتوؤجل  �لطبقي  �ل�رس�ع  هكذ�،�ستميع 

�لثورة �حلتمية.
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�ساق  �لذي  �ملكان  إىل  � ولي�ش  إليك  � أ�ستاق  � إنني  �

إىل �ملذبحة يف وقت مبكر هذ� �ل�سباح. أبناءه � �

إىل �لبحر  إليك و� أكرث حتديد� � إليك، وب�سورة � أ�ستاق � �

�لتي يتغنى بها  آخر.. ولتذهب �لطفولة  � وال �سيء 

دب و�ل�سعر، ويعتربونها درعهم �لو�قي. أهل �الأ �

لقد م�سى لك �لزمان �لذي كانت به مر�بع �لطفولة 

بدية(. تفتح ) بابا نحو �الأ

�ل�سفيفة،  أطيافها  و� �ملبكرة  �لعالقات  ولتذهب 

�لب�رسية  �ساطري  �الأ خلدته  �لذي  �ملكان  وليذهب 

إىل م�ستوى �لقد��سة.. ورفعته �

أعمل بهذ� �حلطام؟ ماذ� �

أيامي بدفق حنان  أمام وجهك �لذي يروي جفاف � �

أو نهر. ال يتو�رى له م�سب �

أربطك باأي �رسط خارجي،  أن � أريد � ال �

ج�سدك  بنور  �مل�ساء  �لليل  أمام  � عاريةً  أجرّدِك  �

و�لبحر.

ثمة منحنيات ت�رسح فيها �ليد �لعط�سى

على �رتعا�سة �لنجم يف �الأ

و�رجتاف �لنور�ش �لذي يحنو على طر�ئده

بينما �جل�سد 

ي�سقط يف جرف ن�سوته �لعميق

] a ]

أيتها �لعزيزة  أجل�ش � أو بعد غد، � أين مغادر غد�، � مبا �

�سالة  يف  فيها،  لك  أكتب  � �لتي  �للحظة  هذه  يف 

�ملدينة  �سخب  رغم  �لهادئة  �ل�سغرية  �ل�سقة 

أتطلع يف �حليطان و�لباب �ملفتوح ن�سفه،  �لكبري، �

وكاأمنا  �خلفيفة،  ظلمته  يف  �مل�سرتخي  �ل�رسير 

ي�سرتيح بعد عناء �سفر ليلي طويل.

�لتنا�سق  �لبالغة  �سياء  و�الأ �ملقتنيات  يف  �تطلع 

و�لفو�سى �لتي تعطي لهذ� �لركن �ملنزوي ملمحه 

�حلايل �خلا�ش.

�ملو�د  هذه  و�لهجر�ن  بالعزلة  �ست�سعر  كم  أفكر  �

أفكر  أع�سائها �حلميم. � �سياء، رغم تو��سل � وهذه �الأ

�لكتب  �ملوح�سة.  ف�سولها  وليايل  هجر�نها  يف 

إن كانت  أعرف � �لتي لن تلم�سها يد لفرتة طويلة، ال �

رفف وزو�يا �جلدر�ن؟. أو ت�سحك على �الأ تبكي �

خرى مب�ساعر �لفقد  يف �حلالتني �ليد �ملليئة هي �الأ

أو مير  و�لهجر�ن لن تكون موجودة، لن تالم�سها، �

أزمانا وُعزاُلت. �حلفيف يف ف�سائها �ملرت�كم �

�لر�حلني من  أمل�ش دموعها �مل�سفوحة على  � أكاد  �

�سياء  و�الأ �ملو�د  أن  � مبا  بعدي،  من  ويقينا  قبلي، 

أطول من عمر �لب�رس. تعي�ش غالبا، �

و��رسح  �ل�سقة  هذه  جنبات  يف  أحدق  و� أتطلع  �

ع�سناها  و�سققا،  منازل  غائم  نحو  على  متذكر� 

أكرث من بلد ومدينة. ب�رسعة ع�سف �لريح، يف �

يف  إقامة  � فرتة  بعد  نغادرها  طائر�ت  مقاعد 

إىل  � �لرجوُع،  دوما  �لكائَن  ير�ود  �لذي  �ل�سدمي، 

هدوئه و�ن�سجامه، قبل ت�سظي �لكينونة.

أبو�ب ونو�فذ تطل على حقول  غرف قطار�ت ذ�ت �

أكرث،  خ�رس�ء �سا�سعة. غرف �لفنادق �لتي تنا�سب �

أر�ش  مز�ج �ملكلومني بهو�ج�ش �لعبور �ل�رسيع على �

�لب�رس.

�لعزيزة، تنفجر  أيتها  � ماكن و�لعزالت  �الأ كل هذه 

دفعة و�حدة يف مز�ج رجل وحيد، يتطلع من َكنَبَة 

أو بعد غد  �سياء �لتي �سيغادرها غد� � إىل �الأ �ل�سالة، �

إىل بالد جمهولة.  �

�سيف الرحبي 
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من �أعمال �لفنان �ندرو و�يت - �أمريكا

درا�ســـاتدرا�ســـات
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ُعمان  �لعام يف  �لر�أي  �هتمامات  د�ئرة  �إىل  �ملدين  �ملجتمع  قفز مو�ضوع 

�إعالميا و�ضيا�ضيا  ��ضتخد�م �مل�ضطلح  ر�ج  �لثانية حيث  لفية  �لأ مع مطلع 

حاديث �خلا�ضة، ويف  وثقافيا ب�ضكل ملحوظ، عاك�ضا تز�يد �لتطرق له يف �لأ

�حلو�ر�ت �لعامة، كمو�ضوع حان �للتفات له وتفعيله ب�ضكل �ضميم.  وبعد 

عر�ب يف �ملعادلة �لوطنية، �أ�ضحى مفهوم  �أن مل يكن يذكر له حمل من �لإ

�ملجتمع �ملدين حمل بحث وتنظري، و�أ�ضحت ��ضتحقاقاته ت�ضتوعب وتثمن 

�لتنمية  يف  �ضهام  �لإ حيث  من  لي�س  �أ�ضا�ضية،  كا�ضتحقاقات  فاأكرث  �أكرث 

�ملو�طنة  مفهوم  �إثر�ء  يف  نف�ضه،  �لن�ضق  يف  �أي�ضا،  بل  فح�ضب،  �لوطنية 

وتع�ضيده من خالل تفعيل �إ�ضهامات �ملو�طنني، من خمتلف مو�قعهم يف 

�ملجتمع �ملدين، يف بناء �ل�رصح �لوطني.

م�ؤ�س�سات املجتمع املدين  

مان
ُ
فـي �ضلطنة ع

الواقع والتحديات

�شعيد بن �شلطان الها�شمي

كاتب من ُعمان

u لعل من غرابة التجربة العمانية ه� ت�سكل م�ؤ�س�سات 

جمتمعها املدين خارج رحم ال�سيا�سة واهتماماتها 

وان�سغاالتها وتطلعاتها. اإال اأن اجلدلية املعروفة 

واملتبادلة التاأثر والتاأثري بني الدميقراطية وم�ؤ�س�سات 

املجتمع املدين، ول� ب�سكلها املعك��س هذا، لرمبا �سي�ساعد 

على تعزيز و�سائل ال��س�ل للدميقراطية التي تن�سدها 

اأجيال هذا البلد العربي.



منذ  �ل�ضابقة،  �لثالثة  �لعقود  وطو�ل  ذلك،  قبل 

�جلديد،  �لقرن  مقدم  حتى   1970 يوليو   23

�لبنية �ل�ضا�ضية ويعلو �ل�رصح  وريثما ت�ضتويف 

�ملعريف يف �لبالد، ظلت �لقناعة �لعامة م�ضتقرة 

يف  �لوطنية  �لتنمية  مهمة  برتك  �لكتفاء  يف 

أبعادها موجهة من د�خل �لإطار �لر�ضمي،  كافة �

مكتفية باجتهاد�ت �حلكومة وحدها، ومدفوعة 

بجهود �مل�ضوؤولني فح�ضب.   

أن ��ضت�ضعار �لعمانيني باأهمية  أي�ضا � �ضارة � جتدر �لإ

�لوطني،  �لوعي  يف  �ملدين  �ملجتمع  مفهوم  بلورة 

�حلياة  ��ضتحقاقاته يف  تفعيل  على  �لعمل  ثم  ومن 

يف  جاء  أنه  � مبعنى  طبيعي،  ب�ضكل  جاء  �لوطنية، 

�ضياق تطور د�ئب منذ بد�ية نه�ضتهم �حلديثة  نحو 

��ضتكمال جميع عنا�رص �لدولة �ملعا�رصة، و��ضتيفاء 

�ملنفتح حكومة  جميع مكونات �ملجتمع �ملعا�رص 

�لنظر  يقف  مل  هنا  من  مم.   �لأ خرب�ت  على  و�ضعبا 

�ملدين  �ملجتمع  مفهوم  كون  عند  طويال  �لعماين 

يعبه  أنه مل  � كما  عليه،  �حلديث جديد�  تو�ضيفه  يف 

خرب�ت  يف  وتطبيقاته  �ملفهوم  هذ�  بعرث�ت  كثري� 

أدرك �ملجتمع  أخرى.  عك�س ذلك، � جمتمعات ناه�ضة �

أن جو�نب م�ضهودة من هذ� �ملفهوم ماألوفة  �لعماين �

�لتفاوت يف مدى  أن  � �لتاريخية، و�عترب  يف خربته 

رقى  وفق و�لأ جناح حماولت �ل�ضعوب يف ��ضتقد�م �لأ

أمر ميكن تفهمه من  يف حياتها �لوطنية �ملعا�رصة �

إرثها �لتاريخي من جهة، وتطلعها �مل�ضتقبلي  خالل �

خرى. من �جلهة �لأ

ولعل من غر�بة �لتجربة �لعمانية هو ت�ضكل موؤ�ض�ضات 

جمتمعها �ملدين خارج رحم �ل�ضيا�ضة و�هتماماتها 

�ملعروفة  �جلدلية  أن  � إل  � وتطلعاتها.  و�ن�ضغالتها 

�لدميقر�طية  بني  و�لتاأثري  �لتاأثر  و�ملتبادلة 

�ملعكو�س  ب�ضكلها  ولو  �ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�ض�ضات 

�لو�ضول  و�ضائل  تعزيز  على  �ضي�ضاعد  لرمبا  هذ�، 

�لعربي  �لبلد  هذ�  أجيال  � تن�ضدها  �لتي  للدميقر�طية 

إرث  ثّر يف  تقاليد �حلكم، و�ل�ضيا�ضة،  � �ملتكئ على 

مع   �لتفاعل  �لوطنية،  خربتها  يف  �ختمرت  و�لتي 

عر�ق،  �ل�ضعوب �لعربية تنوعا يف �ل�ضول و�لأ أكرث  �

أو �جلغر�فيا. �ضو�ءً على م�ضتوى �لتاريخ �

بذور  من  �ضيء  تتبع  �ضاأحاول  �لورقة  هذه  يف   

موؤ�ض�ضات �لعمل �ملدين يف عمان، مع �لوقوف على 

�لتحديات  أهم  � إبر�ز  و� لها،  �ملن�ضئة  �لدو�فع  بع�س 

 – ي�ضاعدنا  ذلك  �لطبيعي. عل  تعرقل منوها  �لتي  

بع�ٌس  وتّك�ضف  �لو�قع،  ت�ضخي�س  على  كعمانيني- 

إىل  � �ضعياً  بالدنا،  يف  �ملدنية  �لتجربة  تعانيه  مما 

طريق �لبناء و�لتنمية.

حول امل�شطلح 

�لجتماعية   للعلوم  ماكميالن  مو�ضوعة  تعرف 

من  جمموعة  كل  باأنها:  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات 

أو  أجل دعم � أنف�ضهم من � أو نظمو� � �ملو�طنني �ئتلفو� �

أو م�رصوع عام. أو مدنية � إجناز ق�ضية عامة، � �

ويجعل بع�س �لكتاب �لعرب مفهوم �ملجتمع �ملدين 

�ضامال جميع �لبنى و�ملوؤ�ض�ضات �لتقليدية و�حلديثة 

أنه جمموعة �ملوؤ�ض�ضات و�لفاعليات  عنما يعرفوه بـ»�

�لعائلة،  بني  و�ضيطا  مركز�  حتتل  �لتي  و�لن�ضطة 

عليها  ينه�س  �لتي  �ل�ضا�ضية  �لوحدة  باعتبارها 

�لبنيان �لجتماعي و�لنظام �لقيمي يف �ملجتمع من 

أجهزتها ذ�ت �ل�ضبغة  ناحية، و�لدولة وموؤ�ض�ضاتها و�

أخرى«. �لر�ضمية من ناحية �

هو  �ملدين  �ملجتمع  �ن  �جلابري  عابد  ويرى حممد 

أ�ضا�س  أفر�ده على � ذلك �لذي تنتظم فيه �لعالقات بني �

�لدميقر�طية. وبالتحديد »ذلك �ملجتمع �لذي ميار�س 

حزبية  �ضيا�ضية  أغلبية  � أ�ضا�س  � على  �حلكم  فيه 

�ل�ضيا�ضية و�لجتماعية  حترتم فيه حقوق �ملو�طن 

على  �لدنى  حدها  يف  و�لثقافية  و�لقت�ضادية 

أخرى بح�ضب �جلابري، �ملجتمع  إنه بعبارة � �لقل«. �

�حلديث  باملعنى  �ملوؤ�ض�ضات  دولة  فيه  تقوم  �لذي 

و�لحز�ب  �مل�ضتقل  و�لق�ضاء  �لربملان  للموؤ�ض�ضة: 

و�لنقابات و�جلمعيات.  

ع�رص�ت  له  �ملدين  �ملجتمع  �ن  من  �لرغم  وعلى 

أركان  � تو�فر  عن  تخرج  ل  أنها  � إل  � �لتعريفات، 

أو �لطوعي �لذي يجب  ر�دي �حلر � أ�ضا�ضية:كالفعل �لإ �

أن يتوفر لدى �لعاملني يف هذ� �لقطاع، �ل�ضتقالل  �

�ملنهجي  و�لعمل  �لتنظيم  �لر�ضمية،  �ملوؤ�ض�ضات  عن 

�لو��ضحة  �لليات  �ملوؤ�ض�ضات؛  �لذي مييز جهد هذه 

هذه  ع�ضوية  يف  �جلماعات  أو  � فر�د  �لأ لقبول 

�لرت��ضي  يتم  �لتي  و�لقو�عد  و�ل�رصوط  �ملوؤ�ض�ضات 

بناء  على  و�حلر�س  بينهم؛   فيما  وقبولها  ب�ضاأنها 

منظومة قيمية قائمة على �ضيم �لختالف و�لتنوع 

هذه  بني  �ل�رصيف  و�لتناف�س  و�لتعاون  و�لت�ضامح 
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تعترب موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين يف 

ُعمان، فيما يتعلق 

طر  بالهياكل والأ

املنظمة حديثة 

العهد باحلياة.

 اإل اأن هنالك 

موؤ�ش�شات مار�شت 

وظائف املجتمع 

املدين يف ُعمان، 

و�شكلت جذوراً 

تاريخية را�شخة 

يعتد بها يف بنيان 

هذا املجتمع، 

حيث ميكن اعتبار 

كيانات من قبيل   

)الوقف، منظومة 

اإدارة اأنظمة 

الري التقليدية 

)الفالج(، �شنن 

البحر، �شنن 

البادية، تعاونيات 

اأهل املهن واحلرف 

والتجار داخل كل 

ولية اأو مدينة 

وغريها من �شيغ 

التعاون(

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



على  ن�ضطلح  ملا  �ملُ�ضكٍّلة  �ملوؤ�ض�ضات/�جلمعيات 

ت�ضميته �ملجتمع �ملدين.

خلفية تاريخية �شرورية

ووفقاً  ُعمان،  يف  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  تعترب 

بالهياكل  يتعلق  فيما  وخا�ضة  �ل�ضابق؛  للمفهوم 

طر �ملنظمة حديثة �لعهد باحلياة. و�لأ

�ملجتمع  وظائف  مار�ضت  موؤ�ض�ضات  هنالك  أن  � إل  �  

ر��ضخة  تاريخية  جذور�ً  و�ضكلت  ُعمان،  يف  �ملدين 

يعتد بها يف بنيان هذ� �ملجتمع، حيث ميكن �عتبار 

أنظمة  � إد�رة  � منظومة  )�لوقف،  قبيل    من  كيانات 

�لري �لتقليدية )�لفالج(، �ضنن �لبحر، �ضنن �لبادية، 

كل  د�خل  و�لتجار  و�حلرف  �ملهن  أهل  � تعاونيات 

أو مدينة وغريها من �ضيغ �لتعاون( موؤ�ض�ضات  ولية �

�ضا�س،  �لأ �ملنظومتني  بني  �حلادث  �لفر�غ  ت  مالأ

�ملفهوم  بح�ضب  �لدولة،  ومنظومة  �رصة  �لأ منظومة 

)�لهيجلي( للمجتمع �ملدين.

�ملتو��ضعة  إمكاناتها  � �ل�ضيغ ح�ضب  تلك  �ضعت  فقد 

أفر�دها من خالل دفعهم نحو  � إىل حتقيق م�ضالح  �

و�لذي  �لعام  �خلري  إىل  � للو�ضول  �لفاعلة  �مل�ضاركة 

�ملدين، وهدفه  �ملجتمع  ب�ضارة روح  يعتربه عزمي 

)�لو�ضيطة(   �ملوؤ�ض�ضات  تلك  �لتزمت  كما  �ضا�س.  �لأ

و�لرت��ضي  �لحرت�م،  ومعايري  بقيم  ذلك  �ضبيل  يف 

إن مل يتجاوز  أمر و� د�رة �ل�ضلمية وهو � و�لت�ضامح، و�لإ

أنه �ضكل �متد�د�  إل � وىل، � حالته �لفطرية �لبد�ئية �لأ

أت مالمح  �رصوريا لفكرة �ملجتمع �ملدين عندما بد�

�لدولة �لع�رصية بالظهور و�لت�ضكل  مع بد�يات �لعقد 

�ل�ضابع من �لقرن �لع�رصين.

أي�ضا حماولت من �ضمنها حماولة عفوية  � هناك  

مطلع  يف  �لعماين  �ل�ضباب  من  جمموعة  بها   قام  

بالذكر يف  �ملا�ضي جديرة  �لقرن  من  ربعينيات  �لأ

هذ� �ملقام، وهي تاأ�ضي�س ناد با�ضم »نادي �لتبادل 

أم للعا�ضمة  �لثقايف« مقره مدينة مطرح �ملدينة �لتو�

م�ضقط، وهي  ميناء عمان �ل�ضهري يف �لقرنني �لتا�ضع 

ع�رص و�لع�رصين.

يقول �ضادق جو�د �ضليمان يف معر�س حديثه عن 

إ�ضهار �جلمعية  هذه �لتجربة موجها كلمته مبنا�ضبة �

�لنادي  لهذ�  يكن  »...مل  دباء:  و�لأ للكتاب  �لعمانية 

أهلي من  � أو  � مقر ُملك،ول كان ي�ضنده دعم حكومي 

أي نوع. مقره كان مبنًى �ضغري�ً م�ضتاأجر�ً يتقا�ضم  �

ومن  ��ضتطاعته،  ح�ضب  كل  ع�ضاء،  �لأ إيجاره  � دفع 

أثاث ب�ضيط  � مل ي�ضتطع مل يدفع.  يف غرفة �ملذ�كرة 

أ ورقة بحثية يعر�ضها  وقنديل ي�ضب ِع�ضاءً حني تقر�

ع�ضاء ثم يتحاور حولها �جلميع. يف �لغرفة  أحد �لأ �

ح�ضهم  �ضبانا  كانو�  �لنادي  أع�ضاء  مكتبة...� أي�ضا  �

لهم  منتدى  إيجاد  � على  �لعربية  للثقافة  حبهم 

�ل�ضيقة م�ضاحة و�لعري�ضة  يتبادلون يف �ضاحته- 

ومعارفها  مة  �لأ أدب  � من  لهم  يحلو  ما  أفقا-  �

�ملتنوعة«

�لثقافة  مع  كانت  و�لبارزة  �ملنظمة  �لبد�يات  إذن  �

إطار �لدور و�لر�ضالة  أمر مفهوم �ضمن � و�لفكر، وهذ� �

�لتي يقوم بها من ينتمون لهذ� �لقطاع، و�مل�ضوؤولية 

أبناء  �لتي ي�ضت�ضعرونها  جتاه من حولهم وخا�ضة �

أكدو� )هولء �لفتية( ت�ضخ�ضهم وت�ضخ�س  وطنهم.« لقد �

�لعامل  بقية  عن  عزلة  �ضبه  يف  وهم  جمتمعهم، 

أ�ضيل من �لثقافة �لعربية �مل�ضرتكة  �لعربي، كجزء �

ينتظرو�  مل  كيف  أخري�،  � �لكبري.  �لوطن  �متد�د  على 

لكي  أهلية،  � أو  � حكومية  �لعون،  يد  لهم  متد  حتى 

كثري�  يعباأو�  مل  وكيف  �لثقافية،  مبهمتهم  يقومو� 

و�زدر�ء،  �ضد  من  �ملجتمع  بع�س  من  و�جهو�  مبا 

حيان«.  أذى يف بع�س �لأ ورمبا �

�لكثري من  �لنفط، وعودة  �كت�ضاف  لقد لعب كل من 

أبناء �لوطن �ملت�ضلحني بالعلم و�لتجربة، يف مطلع  �

عد�د  �ضبعينيات �لقرن �ملن�رصم، و��ضتقبال �لبالد لأ

لي�ضت بالقليلة من �لعمال و�ملهنيني من �لعمانيني 

إد�رة هذ� �لطارئ �جلديد)�لنفط(  وغريهم،  لت�ضغيل و�

و�ل�ضيا�ضية  و�لجتماعية  �لقت�ضادية  �حلياة  على 

للبالد. 

أقول لعبت كل  هذه �لعو�مل دور� مهما يف  متهيد   � 

ظهور موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين يف �ضكلها ومفهومها  

�ل�رصور�ت  أحد  � على  يخفى  ل  حيث  �حلديث، 

�لتي يتطلبها وجود وتفاعل  و�لتنظيمية  �لقانونية 

تكويناتها  �ملختلفة، يف  �لب�رصية  هذه �ملجموعات 

على  أم  � �ملهني،  �مل�ضتوى  على  �ضو�ءً  وتطلعاتها، 

�مل�ضتوى �لجتماعي و�لفكري.

�للفظة)�جلمعية(  لهذه  �حلديث  باملنظور  �لبد�ية 

أ�ضا�ضي ينظم  و�لذي نحدده هنا مبوؤ�ض�ضني،  ونظام �

مقر  إىل  � بال�ضافة  �ملوؤ�ض�ضة،  تلك  د�خل  �لعالقة 

ونطاق حترك؛  ظهر يف �لعام 1971. ثم تاأكد ب�ضكل 

إن�ضاء �جلمعية �لتاريخية  ر�ضمي يف �لعام 1972 با
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�لعمانية.

هذه  تكوين  أ�ضبقية  � هو  هنا  باملالحظة  �جلدير 

�لنظام  حدود  تطور  م�ضتوى  على  حتى  �جلمعية 

يف  �ملجتمع  باأن  زعمنا  يوؤكد  ما  وهذ�  �ل�ضيا�ضي 

�ضا�س يحمل بذور �لجتماع و�لنتظام فيما بينه  �لأ

للدولة بهياكلها  �لع�رصي  قبل وجود ذلك �ملفهوم 

معها  ونتفاعل  نر�ها  �لتي  وتعقيد�تها  وحدودها 

�ليوم.

)�جلمعية  �جلمعية  هذه  أن  � بل 

يف  دور�ً  مار�ضت  �لتاريخية( 

�لآثار  حفظ  يف  همية  �لأ غاية 

ثرية   �لأ و�ملو�قع  و�ملخطوطات 

بذلك  خمت�ضة  وز�رة  إن�ضاء  � قبل 

�جلمعية  إن�ضاء  � بعد  أن�ضئت  � و�لتي 

�جلهود  وكانت  �ضنو�ت،   بثالث 

هذه  بها  قامت  �لتي  �لريادية 

�لوز�رة  عمل  نو�ة  هي  �جلمعية 

أن رئي�ضها �لفخري ظل  لحقا. بل �

يف  �ضلطة  أعلى  � قريب  عهد  إىل  و�

�لدولة)�ل�ضلطان قابو�س(.

أول قانون   وعلى �لرغم  من �ضدور �

ندية و�جلمعيات يف �لعام  ينظم �لأ

أن �جلمعية �لتاريخية  إل � 1973م. �

تنظيمها  يف  تلتزم  ل  �ليوم  إىل  و�

بالقانون �ملذكور.

أحيت جمموعة من  يف ذ�ت �لفرتة �

ناد  تكوين  فكرة  �لعماين  �ل�ضباب 

�لوطني  »�لنادي  أ�ضمته  � ثقايف 

فق  �لأ يو�ضع  أن  � حاول  �لثقايف«، 

هذه  أ�ضدرت  و� للمجتمع،  �ملعريف 

أطلقت عليها ��ضم  �ملجموعة جملة �

�ضتاذ  �لأ أن  � إل  � »�لثقافة �جلديدة«. 

يوفقو�  مل  ورفاقه  �لفالحي  أحمد  �

يف �ل�ضتمر�ر مب�رصوعهم �لطموح؛  

1978م،  �لعام  يف  أُقفل  � حيث 

جوبهت  �لتي  �لتحديات  نتيجة 

بها �لفكرة �ضو�ء من قبل �ملجتمع 

و�حلكومة  �ملعي�ضية،  حياته  بتفا�ضيل  �ملن�ضغل 

من  �لوجودي  ر�ضوخها  توطيد  ب�ضوؤون   �ملهمومة، 

جانب، ول�ضح �ملو�رد �ملالية �ملتوفرة لهم يف تلك 

متفرقة  جهود  إىل  � أ�ضف  � آخر.  � جانب  من  �لفرتة 

�لثقافية  و�لتوعية  �مل�رصح  جمالت  يف  ومتقطعة 

�ضا�س  �لأ يف  ريا�ضية  أندية  � بها  �جتهدت  عموما، 

حاليا(..  )�لعروبة  هلي  �لأ �لنادي  عمان،  كاأندية: 

إ�ضافات متفرقة،  وغريها. �ضكلت باجتهاد�تها تلك �

لكنها مهمة يف ر�ضيد �لبالد �ملدين. 

أخرى  � مدنية  فكرة  أت  بد� 1972م  �لعام  ويف 

مبادرة  أنها  � فيها  للنظر  �لالفت  ومن  �لبالد  يف 

و�ضجعتها  �لعمانية  أة  �ملر� قادتها 

أة  �ملر� جمعيات  وهي  �حلكومة،  

كانت  �ل�ضلطنة،  ومدن  وليات  يف 

�لعمانية  أة  �ملر� بجمعية  �لبد�ية 

مب�ضقط، يف 1972/2/19م، حتى 

إىل 51 جمعية  و�ضل �لعدد �ليوم  �

إ�ضهار جمعية  يف �لعام 2007م با

أة يف ولية �لكامل و�لو�يف. للمر�

يف  �جلمعيات  هذه  أ�ضهمت  �

من  مهمة  ب�رصيحة  �لهتمام 

�ضكلت  جمالت  يف  �ملجتمع 

يف  للمجتمع  �حتياج  م�ضدر 

نحو  �لوىل  خطو�ته  مرحلة  

�لمية  وحمو  كالتدريب  �حلد�ثة: 

على  و�حلفاظ  و�لت�ضغيل  و�لتعليم 

�لفنون و�ملوروثات �ل�ضعبية،  رغم 

�ملتو��ضعة  �ملادية  �لإمكانيات 

على  و�عتمادها  لها  �ملر�ضودة 

يف  ذلك  كان  و�لتربعات..  �لهبات 

إنها   فا �ليوم  أما  � �ل�ضبعينات  بد�ية 

تقف عاجزة عن قر�ءة �حتياجات 

�جلديد  �جليل  من  و��ضع  قطاع 

تعاين  ظلت  كما  �لعمانية،  أة  للمر�

إىل  أع�ضائها � من عزوف متز�يد من �

حد و�ضفها بالبيوت �ملهجورة.  

�جلمعيات  من  آخر  � نوع  هناك 

�لقرن  من  �لأخري  �لعقد  يف  ظهر 

�لعمانية  �ل�ضاحة  على  �لع�رصين 

�لتطوعي  �خلريي  بالعمل  �هتم 

طفال �ملعوقني وما  �لأ إ�ضهار جمعية رعاية  بدء  با

�لعمل  قننت  تبعها من جمعيات و�ضناديق خريية 

�ضنو�ت  �لع�رص  خالل  ما  حد  إىل  � ونظمته  �خلريي 
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يف  الب�رشية  التنمية  تقرير 

عمان ال�صادر يف العام 2003م 

حتى  واحدة  ملرة  )وال�صادر 

ن( حدد يف  تعريفه ال�صهري  الآ

يقول  حيث  اجليد:  للحكم 

ل�صئون  اجليدة  الإدارة  ن  باأ

املجتمع والدولة هو »حمدد 

هام لنجاح التنمية الب�رشية، 

وهوح�صيلة لن�صاط ثالث قوى 

)�صاملة  الدولة  وهي  فاعلة 

الإنتاجي(،  العام  القطاع 

واملجتمع  اخلا�ص،  والقطاع 

املدين«. وهو حتول مهم يف 

احلكومية.  الر�صمية  دبيات  الأ

همية  باأ دللة  ذو  واعرتاف 

املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات 

التنمية  يف  فاعل  ك�رشيك 

التقرير  اأو�صح  كما  مربره 

التحولت الكبرية التي طراأت 

على  كيد  والتاأ الدولة،  على 

الدميقراطية  امل�صاركة  دور 

دعم  وال�صفافية يف  والنزاهة 

جهود التنمية الب�رشية.



�ليوم عن  يزيد عدد هذه �جلمعيات  �ملا�ضية حيث 

و��ضح يف  بدور  �لقيام  ��ضتطاعت  موؤ�ض�ضات  �لع�رص 

أم�س �حلاجة للدعم و�مل�ضاندة حتى  دعم فئات يف �

يف  متييز  وبدون  طبيعي  ب�ضكل  أدو�رهم  � ميار�ضو� 

جمتمعهم.

�ملجتمع  بناء  جلهود  مهمة  تعزيزية   خطوة  ويف 

�ضا�ضي  �لأ �لنظام  قابو�س  �ل�ضلطان  أ�ضدر  � �ملدين، 

 ،1996 نوفمرب   6 يف  �لبالد«،  »د�ضتور  للدولة، 

�لوطنية،  و�لو�جبات  �حلقوق  مو�ده  حددت  حيث 

كما ر�ضمت حدود ومناطق تعاون �ل�ضلطات �لثالث 

�لتنفيذية و�لت�رصيعية و�لق�ضائية.

أكد يف �ملادة )33( منه ب�ضكل و��ضح »حرية تكوين   و�

م�رصوعة   هد�ف  ولأ وطنية  أ�ض�س  � على  �جلمعيات 

ن�ضو�س  مع  يتعار�س  ل  ومبا  �ضلمية  وبو�ضائل 

�ضا�ضي مكفولة وفقاً لل�رصوط  أهد�ف هذ� �لنظام �لأ و�

إن�ضاء  � ويحظر  �لقانون،  يبينها  �لتي  و�ضاع  و�لأ

أو  � لنظام �ملجتمع  جمعيات يكون ن�ضاطها معادياً 

أحد على  إجبار � أو ذ� طابع ع�ضكري، ول يجوز � �رصياً �

�ملادة)32(:  و�ضبقته  جمعية«.  أية  � إىل  � �لن�ضمام 

�لقانون.  حدود  �ضمن  �لجتماع  حق  كفلت  و�لتي 

�ملجتمع  لتدعيم  وحمفز�ن  �رصيحان  فالن�ضان 

و�ل�ضعبية،  �لر�ضمية  �ملمار�ضات  أن  � إل  � �ملدين. 

بعد  �لتي �ضدرت  �لقانونية  نظمة  �لأ إىل  � بالإ�ضافة 

أن �لطريق ما ز�ل طويال و�ضاقا،  هذ� �لنظام، بينت �

إىل ن�ضال فكري، توعوي،وتنظيمي،  يطمئن  ويحتاج �

طر�ف باأن موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين هي  جميع �لأ

أهله، ولي�س �لعك�س.  مركز خري عام للمجتمع و�

هلية  ويف �لعام 2000م �ضدر قانون �جلمعيات �لأ

وعلى  2000/14م  رقم  �ل�ضلطاين  باملر�ضوم 

بدء�ً  �ملهنية  �جلمعيات  ظهور  تتابع  مبا�رصة  أثره  �

�لع�رصين  �لعدد  باجلمعية �جليولوجية حتى جتاوز 

خمتلفة  وقطاعات  مهن  يف  نف�ضها  تنظم  جمعية 

و�ل�ضحافة  و�ملحاماة  و�لطب  �لهند�ضة  كقطاعات 

و�ملحا�ضبة  دب  و�لأ و�لكتابة  و�مل�رصح  و�ل�ضينما 

و�لقت�ضاد و�لعمل �لجتماعي و�لتقانة �حلديثة.

أعطى هذ� �لقانون وز�رة �لتنمية �لجتماعية  حيث �

إ�ضافة  �ضهار و�لإ�رص�ف على هذه �جلمعيات � حق �لإ

أخرى، ولعل �ملقام ل يت�ضع  إىل �ضالحيات و��ضعة � �

هنا  للنظر يف هذ� �لقانون وتقدمي قر�ءة متخ�ض�ضة 

�لتي  �ملمار�ضات  و�قع  من  أنه  � إل  � فيه،  وو�قعية 

�ملذكور  �لقانون  فاإن  �جلمعيات  هذه  �جرتحتها 

�لدور  عن  ول  �ملرحلة،   طبيعة  عن  يعرب  ل  أ�ضبح  �

يف  �جلمعيات  هذه  به  تقوم  أن  � �لدولة  تاأمل  �لذي 

�لنظام و�لقانون  إيجاد حر�ك مدين،  يوؤ�ضل لدولة  �

حرية  هام�س  �ملدين  �ملجتمع  ملوؤ�ض�ضات  ويعطي 

�لبنيوي لتنمية  �لبناء و�لتفاعل  مريحا وموؤثر� يف 

�لبالد.

أنه بعد �ضدور هذ� �لقانون بثالث   �لغريب يف �لمر �

�ضنو�ت حدد تقرير �لتنمية �لب�رصية يف عمان �ل�ضادر 

حتى  و�حدة  ملرة  )و�ل�ضادر  2003م  �لعام  يف 

�لن(  تعريفه �ل�ضهري للحكم �جليد: حيث يقول باأن 

د�رة �جليدة ل�ضوؤون �ملجتمع و�لدولة هو »حمدد  �لإ

لن�ضاط  وهوح�ضيلة  �لب�رصية،  �لتنمية  لنجاح  هام 

ثالث قوى فاعلة وهي �لدولة )�ضاملة �لقطاع �لعام 

�ملدين«.  و�ملجتمع  �خلا�س،  و�لقطاع  نتاجي(،  �لإ

�حلكومية.  �لر�ضمية  دبيات  �لأ يف  مهم  حتول  وهو 

و�عرت�ف ذو دللة باأهمية موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين 

أو�ضح �لتقرير  ك�رصيك فاعل يف �لتنمية مربره كما �

أت على �لدولة، و�لتاأكيد  �لتحولت �لكبرية �لتي طر�

على دور �مل�ضاركة �لدميقر�طية و�لنز�هة و�ل�ضفافية 

يف دعم جهود �لتنمية �لب�رصية. 

�ملجتمع  مل�ضطلح  �لتقرير  تعريف  إىل  � و�لناظر   

يف  �حلكومة  ��ضتخدمتها   �لتي  �للغة  ت�ضده  �ملدين 

أفر�د م�ضتقلون  ت�ضجيع تكوين موؤ�ض�ضات ينتظم فيها �

يعملون طوعاً ب�ضكل جماعي لتحقيق هدف م�ضرتك 

م�ضاحلهم  عن  للتعبري  عام  حميط  أو  � بيئة  يف 

�لتقرير  تعريف  يجلي  كما  ومبادئهم.  أفكارهم  و�

إذ يحدد طبيعة �لعالقة  �ل�ضك عن جدلية �ل�ضتقاللية �

مع �لدولة فيو�ضح باأنها م�ضتقلة عن �لدولة، وهي 

قدم  على  ك�رصيك  �ضو�ء  تدخلها،  إطار  � تعمل خارج 

أم كمعار�س للدولة وما ت�ضعه  �مل�ضاو�ة مع �لدولة �

من �ضيا�ضات. 

يف   - �ل�رصيح  باللوم   يلقي  �لتقرير  هذ�  �ن  إل  �

�لعمانية- يف  �حلكومة  أدبيات  � ت�ضجل يف  �ضابقة  

عاملني  على  �ملمار�ضات  هذه  ظهور  تاأخر  �ضاأن 

ول هو ��ضطالع �لدولة بالدور �لرئي�س  رئي�ضيني �لأ

)دولة  دو�ر  �لأ بكافة  و�لقيام  �ملو�طنني  رعاية  يف 

�لرفاه(، و�لثاين هيمنة �لتنظيم �لتقليدي للعالقات 

أن  إذ � بني �لنا�س، وهو ما حدده من خالل �لقبلية، �

�لتقرير وبف�ضل دورها �ملحوري يف  �لقبيلة ح�ضب 
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هناك حماولت 

من �شمنها حماولة 

عفوية قام  بها  

جمموعة من 

ال�شباب العماين يف 

ربعينيات  مطلع الأ

من القرن املا�شي.. 

وهي تاأ�شي�س ناد 

با�شم »نادي 

التبادل الثقايف« 

مقره مدينة 

مطرح املدينة 

التواأم للعا�شمة 

م�شقط،وهي  

ميناء عمان 

ال�شهري يف القرنني 

التا�شع ع�شر 

والع�شرين
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�لقريبة  �ملحكمة   وتنظيماتها  �لجتماعية،  �لبنية 

أخرت جلوء �ملو�طنني  من �لتاأثري على �لفرد هي من �

أخرى. على �لرغم  لالنتظام على �ضكل �ضيغ ومناذج �

�لتحول  مقابل  يف  �لقبائل   دور  يف  �لرت�جع  من 

خالل  �لبالد  �ضهدته  �لذي  و�لقت�ضادي  �ل�ضيا�ضي 

�لثالثني �ضنة �لأخرية.

 )2020-96( �مل�ضتقبلية  �لروؤية  أدبيات  � أتت  � كما 

�ل�ضوؤون  قطاع  تف�ضيل  �ضياق  يف  2020م(  )عمان 

باملجتمع  �لنهو�س  أهمية  �« ذكر  على  �لجتماعية 

�ملجتمعات  تنمية  يف  هلية  �لأ �مل�ضاركة  وتفعيل 

هد�ف ت�ضعى �لروؤية  �ملحلية«. وحددت حزمة من �لأ

�لعمل  قاعدة  تو�ضيع  �ضمنها؛  من  حتقيقها  إىل  �

�لجتماعي �لن�ضوي عدديا وجغر�فيا ودعمه ماديا 

�لن�ضائية  �جلمعيات  أد�ء  � م�ضتوى  رفع  مع  وفنياً. 

�جلهات  بني  و�لتن�ضيق  �لتعاون  أ�ض�س  � إر�ضاء  و�

و�جلمعيات  جهة  من  �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومية 

أخرى. �لن�ضائية من جهة �

عدم   كالتايل:  إيجازها  � ميكن  �ضبق  ملا  وقر�ءتنا 

)�حللم(  �ل�ضرت�تيجية  عليه  جاءت  ما  تنا�ضب 

بكافة  �ملجتمع  إليها  � يطمح  �لتي  و�لتطلعات 

يف  �ملدين  �لعمل  �ختزلت  أنها  � كما  �رص�ئحه. 

و�ضع  عند  م�ضتغرب  أمر  � وهو  �لن�ضائية  �جلمعيات 

من  قرن   ربع  إىل  � متتد  للبالد  مد  �لأ طويلة  روؤية 

طبيعة  عن  للت�ضاوؤل  يحفزنا  �لذي  مر  �لأ �لزمان. 

معرفتهم  ومدى  �لروؤية،  هذه  و��ضعي  تخ�ض�ضات 

باإحتياجات �ملجتمع �ضاملة كافة �لقطاعات، ولي�س 

�لقطاع �لقت�ضادي وحده.

أد�ء قطاع �لتنمية  أنه ورد يف تقييم � وعلى �لرغم من �

�لجتماعية يف �خلطة �خلم�ضية �خلام�ضة )1996-

و�جهتها  �لتي  �لتحديات  أهم  � من  باأن  2000م(. 

�خلطة هي »�ضعف �لوعي �ملجتمعي ن�ضبياً باأهمية 

آليات  � و�نعد�م  به،  �لعمل  أ�ضاليب  و� �لتطوعي  �لعمل 

أن  � من  وبالرغم  هلية«.  �لأ �جلهات  بني  �لتن�ضيق 

�ل�ضاد�ضة  �خلم�ضية  �خلطة  يف  �لقطاع  هذ�  أهد�ف  �

)2001-2005م( ركزت من �ضمن ما ركزت عليه  

على »ت�ضجيع �لعمل �لجتماعي و�لتطوعي وتعميق 

روح �لتكافل �لجتماعي بني �ملو�طنني« عن طريق 

بالعمل  �لتوعية  تكثيف  قبيل  من  �ضيا�ضات  تبني 

أهم  � عن  در��ضات  لإجر�ء  خطة  وو�ضع  �لتطوعي 

�لعنا�رص �مل�ضرتكة خل�ضائ�س �ملجتمعات �ملحلية 

لتكون  و�حتياجات  ظو�هر  من  فيها  ي�ضود  وما 

أن  � بيد  �لتوعية.  وبر�مج  خلطط  هادياً  نتائجها 

أر�س �لو�قع  مل تكن مبقد�ر �لطموح  �ملح�ضلة على �

من �جلانبني لمن قبل �حلكومة ول �ملو�طنني على 

حد �ضو�ء. 

 حول الدوافع

لهذه  و�لنتظام  �لت�ضكيل  دو�فع  عن  بحثنا  يف 

برز لها هو تعقد  �ملوؤ�ض�ضات يف ُعمان جند �لد�فع �لأ

أت هذه  �مل�ضوؤوليات لدى �حلكومة  وت�ضابكها حتى ر�

نها  إىل تطوير جمالتها بنف�ضها  لأ �لفئات �للتفات �

على  قدرة  أكرث  و� متثلها،  �لتي  �ل�رص�ئح  إىل  � قرب  �لأ

أن  � إل   � أهله.  و� للمجتمع  خدمةً  �ملبادر�ت،  إجرت�ح  �

أخرى جديرة بالعر�س يف هذ� �ملقام: هناك دو�فع �

فر�د �ملكونني  فاأول هذه �لدو�فع هو�لد�فع �لذ�تي لالأ

�ملتعلمني  �عد�د  تز�يد  فمع  �ملوؤ�ض�ضات؛  لهذه 

و�ملتخ�ض�ضني يف علوم �ضتى، ومع تو�ضع تطلعات 

�ملهني  �مل�ضتوى  على  �ضو�ءً  �لفكرية  �لعمانيني 

�لتربع  يف  رغباتهم  معها  تز�يدت  �لجتماعي؛  أو  �

�ل�ضائد  للفهم  منهم  تو�ضعةً  وخرب�تهم  باأوقاتهم 

خلدمة �ملجتمع، وحت�ض�ضا للحر�ك �لوطني �مل�ضتقل 

عن �جلهد �لر�ضمي.

�ملنظومة  من  و�ملنطلق  �لقيمي  �لد�فع  وهناك  

ن�ضان �لعماين )�لعربي  �لقيمية �لتي يرتكز عليها �لإ

�جلمعيات  حمفز�ت  أهم  � من  �لد�فع  وهذ�  و�مل�ضلم( 

و�لطفولة،  بال�رصة  �ملعنية  وتلك  للظهور،  �خلريية 

و�لن�ضاء  �لعمال،  ورجال  �لتجار  فئة  خا�ضة  

باأ�ضحاب  تُعنى  موؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�س  يف  �لر�ئد�ت 

وكذ�  �مل�ضتع�ضية،  مر��س  �لنادرة،و�لأ �لإعاقات 

�رص �لفقرية و�ملحتاجة للعون  �حلال يف �لعناية بالأ

و�مل�ضاعدة.

بالذكر،  جدير  آخر  � د�فع  هو  �لر�ضمي،  �لت�ضامح 

إثر  أحدده هنا بالنطباع �لعام �لذي �ضاد � وهو ما �

و�لذي  �لعام 2000،  �جلمعيات يف  قانون  �ضدور 

�ضكل  على  �لتمايز  نحو  لل�ضعي  �لكثريين  حفز 

إجر�ء�ت  � ت�ضارع  خالف  كما  متنوعة.  موؤ�ض�ضات 

إ�ضهار �جلمعيات �ملتو�يل، و�ضهولة تقدمي طلباتها  �

�لنا�س  �لذي ظل م�ضيطر� على عقلية  �لفهم  ن�ضبياً: 

من  و�لرتب�س  بال�ضكوك  مليئة  عقود  ثالثة  طو�ل 

إىل تكري�س  إر�دي تطوعي حر يهدف � أي فعل � ت�ضيي�س �
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دوافع الت�شكيل 

والنتظام لهذه 

املوؤ�ش�شات يف ُعمان 

برز لها  جند الدافع الأ

هو تعقد امل�شوؤوليات 

لدى احلكومة  

وت�شابكها حتى 

راأت هذه الفئات 

اللتفات اإىل تطوير 

نها  جمالتها بنف�شها  لأ

قرب اإىل ال�شرائح  الأ

التي متثلها، واأكثـر 

قدرة على اجرتاح 

املبادرات، خدمًة 

للمجتمع واأهله. 

اإل  اأن هناك دوافع 

اأخرى جديرة  بالعر�س 

فاأول هذه الدوافع 

هو الدافع الذاتي 

فراد املكونني  لالأ

لهذه املوؤ�ش�شات؛ 

ثانيا: الدافع 

القيمي واملنطلق من 

املنظومة القيمية 

التي يرتكز عليها 

ن�شان العماين،  الإ

ثالثا: الت�شامح 

الر�شمي، رابعا: ثورة 

الت�شالت والف�شاء 

العالمي املفتوح. 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 
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�خلري �لعام.

جتاهل  ميكننا  ل  حيث  �خلارجي،  �لد�فع  أخري�ً  و�

متار�س  ز�لت  وما  مور�ضت  �لتي  �لدولية  �ل�ضغوط 

�لدميقر�طية،  خيار�ت  لتبنّي  �ملنطقة  دول  على 

حقوق �لن�ضان، �ملجتمع �ملدين  وغريها من �لأمناط 

�ملعوملة، و�لتي ل ميكن لنظام �ضيا�ضي عاقل يجيد 

أو يعيقها كلياً. فمن �لطبيعي  أن يتجاهلها � فن �لبقاء �

إباءً،  � مقفلةً  أبو�به  � كانت  إذ�  � �لنو�فذ  لها  يفتح  أن   �

ثم يعيد تدويرها بتدرجه �حلكيم مع خلطها يف ما 

ي�ضميه خ�ضو�ضيته وب�ضمته �خلا�ضة. 

أثر ثورة �لإت�ضالت، و�لف�ضاء �لإعالمي  ناهيك عن �

لبناء  �خللفية  �ل�ضفوف  دعما  و�للذ�ن  �ملفتوح، 

جميع  مع  ويتفاعل  ويحاور  ينقل  جمتمعي،  وعي 

على  منها  �لعربية  و�ل�ضيا�ضية  �لفكرية  �لطروحات 

وجه �خل�ضو�س، و�لعاملية منها عامة.

أ�شياء اأخرى حول املعوقات وا

أي تقييم من�ضف ملوؤ�ض�ضات �ملجتمع  إ�ضد�ر � ل ميكن �

بعو�مل  تتعلق  �ضباب  لأ ُعمان  يف  �لعاملة  �ملدين 

وطبيعة  جهة،   من  �لزمنية  أعمارها  � منها  كثرية 

للبالد  و�لقت�ضادي  و�لجتماعي  �ل�ضيا�ضي  �لنظام 

أخرى، فعامل �لزمن مهم للحكم على هكذ�  من جهة �

أن طبيعة �لنظام �ل�ضيا�ضي  إىل � م�رصوعات، بالإ�ضافة �

و�لظرف �لتاريخي �لذي ظهر فيه له تاأثري ل ميكن 

فكار  �لأ لن�ضج  �رصور�ته  للزمن  فكما  ؛  يغفل  أن  �

�ملتبني  �لعماين  �ل�ضيا�ضي  للنظام  فاإن  ؛  ومتايزها 

تفا�ضيل  بجميع  و�ملا�ضك  �لرفاهة،  دولة  لنظام  

�مل�ضهد؛  �نعكا�ضاته على كل مفا�ضل �ملجتمع. ففي 

�حلكومة  أن  � وتربى على   �ملو�طن  فيه  و�ضط عا�س 

�لدعم  عليها  بل  �لتاأ�ضي�ضية   �لو�جبات  كل  عليها 

أثّر ذلك �ضلباً على طبيعة   أي�ضا، � و�لرعاية و�ملر�قبة �

�ل�ضتقاللية  �ضلبها  إذ  � �ملوؤ�ض�ضات،  هذه  ومنو  �َضري 

أن ت�ضعر بها، وزرع �لتكالية يف نفو�س  �لتي يجب �

أع�ضائها. فئات كثرية من �

إيجابيات ل ميكن   نعم يف �جلانب �ملقابل  هناك �

�ملوؤ�ض�ضي   �لعمل  لبنات  و�ضع  قبيل   من  إنكارها  �

أنها  وحتى هذه �لنقطة، فاإن  إل � مبفهومه �حلديث، �

�حلكومة يف مرحلة �ن�ضغالها ذ�ك، مل ترتك �ملجال 

عموما  �ملدين  للعمل  جادة  ر�ضينة  ثقافة  لبناء 

و�لتطوعي على وجه �خل�ضو�س،  ومل يَذكر خطابها 

موؤ�ض�ضات  دور  وجود  باأهمية  يّذّكر  أو  � �لإعالمي 

�ملجتمع �ملدين من �لبد�يات. 

إعطاء  � من  ِقبلها  من  و��ضحة  خماوف  إىل  � إ�ضافة  �

مل  �ملجتمع  أن  � حجة  حتت  �جلهد  لهذ�  �ل�ضتقاللية 

أكرث من ذلك، ظلت �حلكومة  يبلغ �ضن �لر�ضد بعد. بل �

�لهلية  �ملطالبات  من  قلقة  قريب  وقت  إىل  و�

إذ  بت�ضكيل �ملوؤ�ض�ضات �ملهنية و�لنقابات �لعمالية، �

أن قيام هذ� �لنوع من �لتنظيمات �ضيكون له بع�س  �

�مل�ضاحبات �ل�ضيا�ضية غري �ملرغوب فيها، بل ترى 

و�ل�ضلم  من  �لأ زعزعة  ذلك  يف  �لر�ضمية  �ملوؤ�ض�ضة 

لتاأخري  وو��ضعا  كبري�  مربر�  كان  و�لذي  �لوطني 

كثري من �ملطالبات �ملدنية �مل�رصوعة.

فهذ� م�ضوؤول عماين يعلق على عدم وجود جمعيات  

مهنية: »�ل�ضماح بقيام جمعيات مهنية يحتاج لقر�ر 

أننا ل ن�ضعر يف �لوقت �حلا�رص  بحاجة  �ضيا�ضي،ثم �

أو موؤهلني لل�ضماح ملثل  هذه �ملوؤ�ض�ضات  بالعمل  لها �

عندنا«.

�لأخرية  �لفرتة  يف  قليال  تغري  �لو�ضع  أن  � �ضحيح 

ومت �ل�ضماح لتلك �لنو�ع من �ملوؤ�ض�ضات و�لنقابات 

أي�ضا  � أنها جاءت  �لعمالية بالنتظام و�لت�ضكل )ولو�

أن �ل�ضورة  إل � من قمة �لهرم �ل�ضيا�ضي و�لجتماعي(؛ �

�لقابعة يف �خللفية �لذهنية ما ز�لت مل تبتعد كثري� 

آنفاً، و�لتي تعرب عن �ضعوبة تقبل  عن تلك �ملقولة �

وتاأثري،  نفوذ  وذ�ت  حرة  مدين  جمتمع  موؤ�ض�ضات 

و�لتعاي�س معها حتت �ضماء و�حدة.

أن �ملُخِطط �عتقد  � �لو�قع  هو  أر�س  � ما ح�ضل على 

أن �ملح�ضلة �لتي �ضي�ضلها �ملجتمع بال�رصورة بعد  �

أو ثالثة من �لزمن  هي عبارة عن موؤ�ض�ضات  عقدين �

طيعة ويف ذ�ت �لوقت م�ضتقلة وم�ضوؤولة تعينه على 

موؤنة   وتكفيه  �لتنمية  ميادين  يف  و�جباتها   أد�ء  �

بها  ُخطط  �لتي  بالطريقة  متثلها  �لتي  �لقطاعات 

جلها. ولأ

طبيعية  نتيجة  وهي  يحدث   مل  كهذ�  �ضيئا  �ن  إل  �

ن »�ملجتمع �ملدين دون �ضيا�ضة وخارج �ملعركة  لأ

ن  ولأ إجها�س«.  � عملية  هو  �لدميوقر�طية  أجل  � من 

�ملطالب من قاعدة �لهرم �لجتماعي و�لنابعة من 

و�ملنح  �ضيء،  لتحقيقه  بجد  و�لعمل  إليه  � �لحتياج 

�لدولة  أ�س  ر� من  �ملمنوحة  و�ملكرمات  و�لعطيات 

باأن  �لزعم  ميكننا  ل  متاما.  وخمتلف  آخر  � �ضيء 

�ملح�ضلة �ضتكون ذ�تها، ول �لثر �لذي �ضتحدثه هذه 
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واأخرياً الدافع 

اخلارجي، حيث 

ل ميكننا جتاهل 

ال�شغوط الدولية 

التي مور�شت وما 

زالت متار�س على 

دول املنطقة 

لتبّني خيارات 

الدميقراطية، 

حقوق الن�شان، 

املجتمع املدين  

وغريها من 

مناط املعوملة،  الأ

والتي ل ميكن 

لنظام �شيا�شي 

عاقل يجيد فن 

البقاء اأن يتجاهلها 

اأو يعيقها كليًا. 

فمن الطبيعي 

اأن  يفتح لها 

النوافذ اإذا كانت 

اأبوابه مقفلًة 

اإباًء، ثم يعيد 

تدويرها بتدرجه 

احلكيم مع خلطها 

يف ما ي�شميه 

خ�شو�شيته 

وب�شمته اخلا�شة
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�لبناء  يف  حتفره  �لذي  �لفعل  ذ�ت  هو  �ملوؤ�ض�ضات 

�لجتماعي تلك �لتي ولدت من رحم �لكفاح و�لن�ضال 

و�لت�ضحيات باأ�ضكالها �لن�ضانية �ملختلفة.  

كما ل ميكن �نتظار ثمار بال بذور ومن دون عمل 

�لدميقر�طية  ثمرة   �ملدين  فاملجتمع  م�ضٍن،  جاٍد 

وحقوق �ملو�طنة، ونتيجة لعمل دوؤوب يف تاأ�ضيل 

أحالم  � عن  وعملي  �لقانون،وتعبري�ضادق  حكم 

�مل�ضاو�ة و�لعدل.

  لذلك ما �لفائدة  من �لتذكري باأهمية �رص�كة �ملجتمع 

�ملدين ول توجد ثقافة حا�ضنة ملا ي�ضمى باحلقوق 

�رص�كة  باأهمية  �لتذكري  من  �لفائدة   ما  �ملدنية؛ 

�ملجتمع  �ن  فكرة  غياب  ظل  يف  �ملدين  �ملجتمع 

�ملنظمات  هذه  من  �لفائدة  وما  تعاقد.  على  قائم 

قر�ر  متلك  برملانية  موؤ�ض�ضات  عن  ف�ضلها  ظل  يف 

�لقيمة من  وما هي  و�لرقابة.  و�ملحا�ضبة  �لت�رصيع 

أ�ضا�ضية  إرتباطها مبهام � هذه �ملوؤ�ض�ضات يف ظل فك �

وتفعيل  �لف�ضاد،  ومكافحة  �ل�ضفافية،  قبيل:  من 

ن�ضان. ثقافة �مل�ضاءلة، وحقوق �لإ

  ففي �لوقت �لذي �عتاد فيه �لنا�س على عدم �مل�ضري 

وب�ضكل طبيعي بعيد� عن رعاية موؤ�ض�ضات �حلكومة 

أن يقطف �ملجتمع ثمار ما يحلم   ودعمها، ل ميكن �

أدل على ذلك  به من �ضجرة �ملجتمع �ملدين. ولي�س �

ويف  بال�ضتقاللية  �للحوحة  �لبع�س  مطالبات  من 

�لدعم  �لذي يطالب به �حلكومة بو�جب  �لوقت  ذ�ت 

هو  �لتمويل  �ضاحب  باأن  ينتبه  أن  � دون  �ملايل 

هناك  فاإن  �ضبق  ما  إىل  � بالإ�ضافة  �لقر�ر.  �ضاحب 

خرى - من وجهة نظري-  �لعديد من �ملعوقات  �لأ

�لتي جتابه �ملجتمع �ملدين �لعماين نحدد منها على 

�ضبيل �ملثال ل �حل�رص:

1.الت�شريعات والقوانني:

�لعمل  �لتي تنظم  �لقو�نني  فاإن  أوردنا �ضالفاً  � فكما 

�ملدين  ماز�لت تعاين �لكثري من �ل�ضلبيات كالتوج�س 

إعطاء جرعات كبرية لهذ� �لعمل، كما  و�خلوف من �

أن من هذه �لقو�نني ما هو م�ضتورد وب�ضكل مبا�رص  �

إنها  فا وبالتايل  �لعماين،  للظرف  مر�عاة  وبدون 

أو بطء يف قطف �لثمار جلهود  ت�ضكل عو�مل عرقلة �

هذه �ملوؤ�ض�ضات يف �لبناء �لجتماعي و�لقت�ضادي.  

�لقو�نني  هذه  يف  �لنظر  إعادة  � من  لبد  هنا  من 

يف  و�مل�ضتغلني  �لعاملني  وب�رص�كة  عاجل  وب�ضكل 

�ضدقاً  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  تكون  حتى  �ملجال  هذ� 

�رصيك حقيقي يف �لتنمية و�حلكم �جليد.

ؤ�ش�شات احلكومية: 2.العتماد املبا�شر على املو

إل �ن ذلك ل  ولهذ� �ل�ضبب م�ضوغه �لتاريخي �ملقبول، �

أر�د �فر�د هذ� �ملجتمع نتاجا  إذ� ما � ميكن �ن ي�ضتمر، �

�لدعم  �نتج هذ�   إيجابيا من هذه �ملنظمات. حيث  �

أن  � دون  �ملدين   �لعمل  يف  �لعاملني  لدى  �لتكالية 

تكون هناك دو�فع للتفكري و�جرت�ح �ملبادر�ت ذ�ت 

أعمال  �ل�ضفات �لبتكارية  مل�ضادر متويل ثابتة و�

أثر� يف تنوير �ملو�طن بحقوقه وو�جباته. أعمق � �

3- العزوف من بع�س الفئات الواعية وال�شابة:

�ملو�ضوعي؛  منها  كثرية،  أ�ضباب  � �ملعوق  ولهذ� 

على  ت�ضجع  ل  ثقافة  نتاج  هم  هوؤلء  �ن  قبيل  من 

أبناء  � أنهم  � كما  �لتطوعي،  �لعمل  يف  �لنخر�ط 

و�ملبادرة  من  �لرعاية  ينتظر  �لذي  �لرفاه  جمتمع 

أ�ضباب تتعلق بعدم متتع هذ� �لنوع  �حلكومة. ومنها �

إذ ل توجد جتارب ناجحة  عمال باأي جاذبية؛ � من �لأ

�ملتطلعة  �لفئة  لهذه  �ملوؤ�ض�ضات  هذه  من  وم�ضجعة 

هذه  فو�قع  و�لتدفق.  باحلما�س  و�ملكتنزة  للظهور 

هذه  ي�ضتوعب  ل  لرمبا  �حلايل  ب�ضكله  �ملوؤ�ض�ضات 

أويل �لباأ�س  أن حدوده �ل�ضيقة لتغري � �حلما�ضه، كما �

و�لقوة منهم.  

4- قلة اخلربة يف التعاطي 

ؤ�ش�شات: إدارة املو مع ا

ببع�س  �لعماين  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  تاأثرت 

د�رية �ل�ضلبية �لتي تعاين منها موؤ�ض�ضات  �ضاليب �لإ �لأ

أغلب �ملتطوعني يف  �لقطاعني �لعام و�خلا�س. لن �

ذينك  يف  موظفون  �ضا�س  بالأ هم  �ملدين  �لقطاع 

�لقطاعني. فكثري من هذه �جلمعيات تو�جه �ضعوبات 

ومع  �لآخرين  مع  و�لتو��ضل  �لتعاون  أ�ضاليب  � يف 

أ�ضاليب  مر على � بع�ضها �لبع�س، حيث ل يقت�رص �لأ

إىل  مر � �لنفر�د يف �تخاذ �لقر�ر�ت فقط بل ي�ضل �لأ

إبقائها على و�ضع غري قابل  أدو�ر �ملوؤ�ض�ضة و� جتميد �

�ضياغتها  مت  باأهد�ف  مت�ضكاً  و�لتحديث  للتطوير 

�ل�ضابق، بينما  يف وقت كانت تتنا�ضب مع و�ضعها 

�حلديثة،  �مل�ضتجد�ت  وفق  تغيريها  مر  �لأ يتطلب 

عن  ع�ضاء  �لأ عزوف  با�ضتغالل  يتعلق  �لمر  �ن  أو  �
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�حل�ضور و�مل�ضاركة بفاعلية، مما ي�ضتدعي ملء هذ� 

دو�ر دون حتريك  �لفر�غ بالحتفاظ باملنا�ضب و�لأ

إغفال �لطموحات �ل�ضخ�ضية لبع�س  ل�ضاكن. مع عدم �

أبناء جمتمع  �ملنت�ضبني لهذه �ملوؤ�ض�ضات و�لذين هم �

�متياز  مع  �ملُجاِملة،  و�لقبلية  �ل�ضارمة،  �لبوية 

مناحي  على  �مل�ضيطر  �ل�ضتبد�د  لإرث  �نت�ضابهم 

�حلياة �ملختلفة.

5. �شعف القدرات الفنية لبع�س املتطوعني:

بع�س  تبذلها  �لتي  �جلهود  تز�يد  من  �لرغم  على 

أن هذه �لعقبة  إل � �ملوؤ�ض�ضات �لر�ضمية وغري �لر�ضمية. �

إىل تكثيف �جلهد من جميع �لطر�ف، فحمل  حتتاج �

�لر�ضالة �لتطوعية لي�ضت وجاهة بل تكليفاً يف غاية 

من  هي  و�لإمكانيات  �لقدر�ت  و�ضعف  �حل�ضا�ضية 

م�ضببات �لتاأخر  �لرئي�ضة لهذه �ملوؤ�ض�ضات حيث يجر 

�لقدرة على  �لعديد من �مل�ضاكل ومنها ؛عدم  ور�ءه 

أهد�ف �ملوؤ�ض�ضة وبالتايل فقد�ن  إي�ضال � �لتو��ضل و�

عالج  �ضعوبة  مع  �ملحيط،  �ملجتمع  من  بها  �لثقة 

�لعقبات و�مل�ضاكل �لد�خلية للموؤ�ض�ضة. 

6- �شح الدعم املايل والفني والعيني:

قبل  من  �عرت�فا  كرث  �لأ �لعقبة  �لتحدي  هذ�  ميثل 

أغلب  � منها  تعاين  �لعقبة  هذه  كانت  إن  و� �جلميع، 

بدرجات  ولكن  �لعامل،  يف  �ملدنية  �ملوؤ�ض�ضات 

أن �حلال يف عمان يبدو مركبا بع�س  إل � متفاوتة، �

�ملدين  و�جلهد  بالفكر  �لوعي  �ضحالة  فمع  �ل�ضيء: 

�لتطوعي، هناك تكا�ضل و��ضح يف �لتفكري يف �حللول 

إن هكذ� تفكري يحتاج  زمة �لدعم �ملايل، � �ملُعاجلة لأ

إىل موؤمنني بالفكرة �ضدقا؛ يتمتعون بقدر عاٍل من  �

مب�ضطرة  و�لتقدم  �لنجاح  يقي�ضو�  ول  �لذ�ت،  نكر�ن 

أو مادية. �ملكا�ضب �ل�ضخ�ضية، معنوية كانت �

هذ� يف مقابل وجوب متتع �مل�ضتغلني يف هذ� �لقطاع 

�ل�ضفافية،  �لتدبري،  ح�ضن  �خلربة،  قبيل:  من  ب�ضيم 

يف  �ل�ضالبة  قناع،  �لإ على  �لقدرة،  �ملحا�ضبية، 

�لثقة بالنف�س  مو�جهة جتاهل �حلكومة و�ملجتمع، 

وغريها من �ضفات �لر�ضوخ �ملوؤ�ض�ضي.

7-عدم ر�شوخ و�شيوع 

ثقافة العمل التطوعي:

هذه  يف  منا�ضبة  من  أكرث  � يف  عر�ضناه  ما  وهو 

مع  تاأثريها  �ضي�ضمحل  �لعقبة  هذه  أن  � إل  � �لورقة، 

و�رصب  �لتوعية،  من  �ملتو��ضل  و�لعمل  �لزمن 

مثلة �لو�قعية يف ميادين �خلدمة �لعامة. خا�ضة  �لأ

�لثو�بت  من  كثري  مع  بذكاء  ووظفت  ُربطت  ما  إذ�  �

خلري  �لد�عمة  و�لأخالقية  و�لجتماعية  �لدينية 

أهله. �ملجتمع و�ضالح �

8- �شيوع النغمة النفعية يف املجتمع:

�ل�ضاعني  أولئك  � أيدي  � على  ي�ضد  ل  �ملجتمع  أن  � إذ  �

يعينهم  مبا�رص  مادي  عائد  أو  � مقابل  دون  عمال  لأ

�ضف  على تكاليف �حلياة �ل�ضتهالكية �ملتز�يدة، ولالأ

�ملكا�ضب  عن  �لباحثني  أولئك  � حزب  فاإن  �ل�ضديد 

�ملادية و�لجتماعية هو �لآخذ يف �لزدياد و�لتاأثري 

و�ل�ضيطرة على �لقطاع �لو�ضع من �لنا�س. يف مقابل 

للوقت  و��ضتهالكه  �لتطوعي  �لعمل  نتاج  تاأخر 

و�لطاقة و�ملال، دون �ضو�هد مادية ملمو�ضة لتغيري 

هذه �لنظرة.

9- غياب الرموز والقدوات:

�ل�ضبل  على  لل�ضائرين  �لهادي  �لنجم  �لقدوة  ت�ضكل 

�لغايات،  إىل  � للو�ضول  �لثابت  مل  و�لأ �ملختلفة، 

فتور  وحلظات  زمات  �لأ يف  حا�ضم  عامل  وهي 

�حلما�ضة. و�لعمل �ملدين �لعماين يفتقر لهذ� �لعامل 

�لهمم  ذوي  غياب  ب�ضبب  ل  وحا�رصً�،  ما�ضياً 

ب�ضبب  بل  �جلن�ضني،  من  �ملتميزة  و�لعقول  �لعالية 

مع  ومرنة  متلونة  بو�ضائل  وم�ضخها  �لتجربة  قمع 

�ل�ضلطة �ضبب رئي�س يف  �حلالت وظروف ظهورها. 

م�ضاند،  عامل  لتوجيهاتها  �لطيع  و�ملجتمع  هذ�، 

�ضو�ت. ت�ضببا يف كبت ميالد تلك �لرموز و�لأ

عالمية لربامج 10- �شعف التغطية الإ

ؤ�ش�شات والتوثيق لها:   واأن�شطة هذه املو

قناع باأهمية هذه  وهو ما يتطلب درجة عالية من �لإ

و�لبعيد،  �لق�ضري  �ملدى  على  للمجتمع  �ملوؤ�ض�ضات 

قناع م�ضدره �ملوؤمنون بدور هذه �ملنظمات  هذ� �لإ

من �ملنت�ضبني لها ومن �ملتلقني لفو�ئدها.

قبل اخلامتة

أن �ملجتمع   من �ملهم �لتاأكيد على نقطة مهمة وهي �

��ضتقالة  ي�ضكل   ل  وحر�كه،  مبوؤ�ض�ضاته،  �ملدين 
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لقطاع  عزل  أو  � �لدميقر�طية،  مهماتها  عن  للدولة 

من �ملجتمع عن �لآخر، كذلك ل يعني هذ� �ملفهوم 

م�ضادة  و�ضلطة  حاكمة  �ضلطة  بني  �ل�ضورة  تق�ضيم 

و�مل�ضاركة  �لتعاون  مفاهيم  زرع  يعني  ما  بقدر 

كافة  على  دميقر�طي  ب�ضكل  و�لقر�ر  و�ملبادرة 

�ضعدة و�مل�ضتويات. �لأ

إل جبهة  � أن موؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملدين ما هي  � كما 

مر�قبة  جبهة  �ملجتمع،  مع  ومتفاعلة  فاعلة  عمل 

نتاج  نقدية يف �ملجتمعات �لدميقر�طية، وم�ضنع لإ

أخري�، من �ملهم  ن�ضان. � فكار �ل�رصورية لتقدم �لإ �لأ

أن هيئات �ملجتمع �ملدين  �لتنويه، بل و�لتاأكيد، على �

تت�رصف  ول  للحكومات،  خ�ضما  نف�ضها  تن�ضب  ل 

نف�ضها  تعر�س  ل  بالتاأكيد  وهي  لها،  كمناف�س 

�لوطني  �ل�ضاأن  تقرير  يف  �حلكومات  عن  كبديل 

ول  �لتمثيل،  �رصعية  متتلك  ل  أنها  � ذلك  إد�رته.  و�

وطني.   عمل  أي  � إجناز  � يف  م�ضتقلة  �لت�رصف  أهلية  �

�مل�ضاركة  يف  يتاأطر  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  دور 

يف �لعمل �لوطني بو�ضائل �لبحث و�لتثقيف وتبيان 

�خليار�ت وتقدمي �مل�ضورة.

خامتة 

�لعمل  موؤ�ض�ضات  مبعوقات  �خلا�س  �ل�ضتعر��س  هذ�  بعد   

�لورقة  �لتاأكيد يف نهاية هذه  ُعمان، من �ملهم  �ملدين يف 

�ملوؤ�ض�ضات؛  لهذه  �لقادمة  �ملرحلة  أولويات  � من  �ن  على 

على  قدر�تها  من  تعزز  م�ضتقلة،  متويل  م�ضادر  �بتكار 

�حلر�ك حرة، موؤثرة يف �ملجتمع، مع �مل�ضاركة يف �ضياغة 

تطوعي  عمل  ثقافة  وت�ضجيع  لدعم  متكاملة  ��ضرت�تيجية 

ب�ضكل مقنع، خا�ضة من  �لبقاء  لها دميومة  يكفل  متمدن، 

فاعلة يف  باإيجابية  للم�ضاهمة  �ملتطلع  �ل�ضباب  قبل جيل 

زيادة  �ملقام   هذ�  يف  �لدولة  على  أن  � كما  وطنه.  تنمية 

يت�ضنى  حتى  و�ملدين؛   �ل�ضيا�ضي  باحلر�ك  �ل�ضماح  هام�س 

إذ �ن �ضيانة �حلريات  لهذه �ملوؤ�ض�ضات �لنمو ب�ضكل طبيعي. �

معا  �ملمكنان  و�ملدين  �ل�ضيا�ضي  �لن�ضج  نحو  �ل�ضبيل  هي 

إنتاج �حلكم �لر�ضيد مبعناه �ل�ضامل و�لو��ضع،  وبرت�دف  من �

و�ثقة  إن�ضانية  � تنمية  خري:  �لأ �ملوؤدى  يف  و�مل�ضتهدف 

�ملجتمع  مفهوم  إن  � كرمي.  حر  وطن  رحاب  يف  وم�ضتد�مة 

�لرتدد  بع�س  ��ضتمر�ر  رغم  ��ضتحقاقاته،  وتاأمني  �ملدين 

بروزه  يو��ضل  �ضوف  �لر�ضمي،  �ل�ضعيد  على  و�لت�ضعيب 

يام  م�ضطحبا  �لأ �لعماين يف قادم  للطموح  كاأمر مت�ضدر 

معه مزيد� من �خلري و�لتقدم �حل�ضاري.
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دباء  �ضفر من ملحق »ن« �ل�ضادر من �جلمعية �لعمانية للكتاب و�لأ

بتاريخ 7 نوفمرب 2007م، �س7، ُوزع مع  �ضحيفة عمان �ليومية.

7. �ضليمان �ضادق جو�د، دور هيئات �ملجتمع �ملدين يف تعزيز ثقافة 

�حلو�ر، و�ثر �حلو�ر يف ن�رص ثقافة �ل�ضالم و�لتعاي�س و�لتعاون، ورقة 

قدمت  يف  �لندوة �لدولية حول حو�ر �حل�ضار�ت و�لثقافات، جامعة  

أغ�ضط�س 2006 م. نزوى، �ضلطنة عمان 15-12 �

إمام،بريوت:  إمام عبد �لفتاح � أ�ضول فل�ضفة �حلق، ترجمة � 8. هيجل، �

د�ر �لتنوير، ط3، 2007.

ثانيا : املراجع الر�شمية :

إح�ضاء�ت وز�رة �لتنمية �لجتماعية، �ضلطنة عمان، 2008. � .1
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2003، �س169.

3. خطة �لتنمية �خلم�ضية �خلام�ضة )96-2000(،  وز�رة �لقت�ضاد 

�لوطني، �ضلطنة عمان، 1995

وز�رة  �ل�ضاد�ضة)2001-2005م(  �خلم�ضية  �لتنمية  خطة   .4

�لقت�ضاد �لوطني،�ضلطنة عمان، 2000.

جنبية ثالثا: املراجع الأ
Edwin R.A. Seligman and Alvin Johnson, Encyclopedia of the      -1

Social Sciences (New York: Macmillan, 1948),p 492 

رابعا: اأخرى

�ضتاذ/. أحد موؤ�ض�ضي �لنادي �لوطني �لثقايف، �لأ مقابلة للكاتب مع �

أحمد بن عبد�هلل �لفالحي، بتاريخ 2 يوليو2009م. �
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-  دون كي�شوت ك�شخ�شية مفهومية: 

أ�ضا�ضه هذه �ملقاربة، هو كالتايل: كيف غد�  � �لذي  تتمحور على  �ل�ضوؤ�ل   لعل 

�ضكالية »دون  �ضريفانتي�س ملهما للفكر �لفل�ضفي �ملعا�رص، من خالل رو�يته �لإ

أ�ضحى �لبطل �لرو�ئي »دون كي�ضوت« �ضخ�ضية  كي�ضوت ديالمان�ضا«؟ بل كيف �

�ل�رصد  �ضريورة  خالل  من  تعرب  �ضخ�ضية  جمرد  تكون  أن  � عن  تنفلت  مفهومية 

عمال �لرو�ئية �ل�ضائدة، لتغدو  �لرو�ئي، عن جتربة حياة كما هو �ضاأن معظم �لأ

إيو�ء  إ�ضكالية تف�ضح �ملجال لنوع من �ل�ضتثناء �لذي مينحها قابلية � �ضخ�ضية �

أي قابلية �لتعبري عن جتربة حياة مبا هي �نك�ضاف لتجربة �لفكر،  � �ملفاهيم، 

– نحو  أنها تك�ضف كينونة كائن يقود جتربته.  من خالله وعي منف�ضل  � أي  �

إ�ضكال يوؤزم  � ن�ضانية بو�ضفها جتربة غريية، مو�ضع  مغامرة ت�ضع �لتجربة �لإ

عالقة �لكائن بالعامل �لذي ي�ضري من خالله ف�ضاء للعالقات �لغريية.

دون كي�س�ت 

يف الفكر الفل�صفي املعا�صر 

�أونامونو - فوكو - لفنا�س  عبد �لعزيز بوم�ضهويل 

   باحث يف جمال �لفكر

u �سخ�سية »دون كي�س�ت« تق�د من حيث غرابتها نح� خلق 

مفارقات ت�ؤزم و�سع الفرد بالعامل، وجتعله اأمام جتربة فكر 

يغاير ال�اقع ويك�سف ه�سا�سة العالقات البيذاتية  يف عامل 

ي�س�ده اخلداع وتتعذر فيه احلقيقة. وهذا ما اأ�سفى على هذه 

ال�سخ�سية جاذبية جعلت الفال�سفة املعا�سرين يفكرون من 

إ�سكاالت مغايرة.  خاللها يف ا



ريادته  يف  فقط  متكن  ل  »�رصفانتي�س«  أ�ضالة  � إن  �

أي�ضا يف كونه مبدع �ل�ضخ�ضية  إمنا � للجن�س �لرو�ئي، و�

إن مل نقل �ل�ضخ�ضية �ملفهومية بامل�ضطلح  �ضكالية � �لإ

دولوز  جتاهل  من  �لرغم  على   – �لدقيق  �لدولوزي 

إبر�ز �ضخ�ضيه  ل�ضخ�ضية دون كي�ضوت وحر�ضه على �

أبله دو �ضتيوف�ضكي يف كتابة �مل�ضرتك مع غتاري،  �

تقود  كي�ضوت«  دون  ف�ضخ�ضية   - �لفل�ضفة؟  هي  ما 

و�ضع  توؤزم  مفارقات  خلق  نحو  غر�بتها  حيث  من 

أمام جتربة فكر يغاير �لو�قع  �لفرد بالعامل، وجتعله �

ويك�ضف ه�ضا�ضة �لعالقات �لبيذ�تية  يف عامل ي�ضوده 

على  أ�ضفى  � ما  وهذ�  �حلقيقة.  فيه  وتتعذر  �خلد�ع 

هذه �ل�ضخ�ضية جاذبية جعلت �لفال�ضفة �ملعا�رصين 

وميكن  مغايرة،  إ�ضكالت  � يف  خاللها  من  يفكرون 

إىل  �  – �حل�رص  ل   – �ملثال  �ضبيل  على  �ضارة  �لإ

أي  � أوروتيغا  و� نامونو،  أو  � �ضبانيني  �لإ �لفيل�ضوفني 

�ضل �لليتو�ين  إىل �لفيل�ضوف �لفرن�ضي ذي �لأ كر��ضيه و�

إىل �لفيل�ضوف �لفرن�ضي مي�ضيل فوكو. »ليفنا�س« ثم �

بنا  يف�ضي  �ملقاربة  هذه  تقرتحه  �لذي  �ل�ضوؤ�ل  �ن   

إىل حتليل خمتلف �لتاأمالت �لفل�ضفي �ملعا�رصة �لتي  �

أجل فهم طبيعة �لوجود  ��ضتلهمت. دون كي�ضوت من �

ن�ضاين يف �لعامل، وبالتايل �لنفتاح على خمتلف  �لإ

ن�ضاين من  �ضئلة �ل�ضائكة �لتي ظلت توؤرق �لفكر �لإ �لأ

�ليقظ و�حلمق، �مل�ضوؤولية  جتاه  �لوعي  �ضوؤ�ل  قبيل 

و�لختالف،  �لتماثل  ن�ضانية،  �لإ و�لعد�لة  �لآخر 

يف  ن�ضان  �لإ وجود  ت�ضع  �لتي  �ضئلة  �لأ من  وغريها 

أمام و�ضعيات ��ضت�ضكالية.  �لعامل �

إميانويل لفنا�س« ميار�س  إن دون كي�ضوت كما يزعم »� � 

�ل�ضك  من  ينطلق  إنه  � �خلا�ضة،  بطريقة  �لكوجيتو 

إذ   �ملوؤ�ض�س ليقني �لنخد�ع، ف�ضخ�ضية دون كي�ضوت، �

تكت�ضف ذ�تها �ملخدوعة ت�ضعى من خالل �نخر�طها 

إىل �ملحافظة على �ضالمة  يف ف�ضح و�قع �لنخد�ع �

أخدنا هذه �لتجربة باعتبارها  � إذ� ما  �لذ�ت. و� وعي 

�ملنظور  هذ�  وفق  إننا  فا بعاد،  �لأ متعددة  مغامرة 

باعتبارها �ضخ�ضية  �ضنوؤول �ضخ�ضية دون كي�ضوت 

هنا  تلتقي  كي�ضوت  دون  و�ضعية  إن  � مفهومية 

بله �لذي يقدف بالكوجيتو، ويحمل  بو�ضعية »ذلك �لأ

 le plan )أو بر�ضم �ل�ضطح )�ملخطط �لفرت��ضات �لذ�تية �

بقوى  مفهوما  ي�ضكل  �لذي  �ل�ضخ�ضي  �ملفكر  فهو 

فطرية ميتلكها كل فرد كاإمكانية حل�ضابه. ذلك هو 

أن تفكر من خالل  منوذج �ضخ�ضية غريبة جد� تريد �

إن �لفل�ضفة  ذ�تها بو��ضطة بو��ضطة �ل�ضوء �لطبيعي، �

إحياء �ضخ�ضيات مفهومية وعن منحها  ل تكف عن �

)1(
�حلياة«

لإمكانية  �رصط  �ملفهومية  �ل�ضخ�ضية  كانت  إذ�  و�  

�ضكال �جلمالية هي �رصط لإمكانية  �ملفاهيم، فاإن �لإ

�ضكال �جلمالية هي �رصط لإمكانية  للمفاهيم، فاإن �لأ

وىل تعمل فوق  در�كية »فالأ �ملوؤثر�ت �لنفعالية و�لإ

م�ضطح  فوق  تعمل  خرى  �لأ بينما  �ملحايثة  م�ضطح 

�ل�ضور  فتمنح  �لظاهرة،  للعامل  ك�ضورة  تركيبي 

�لعظيمة للفكر و�لرو�ية موؤ�رص�ت تتجاوز �ملوؤ�رص�ت 

تتجاوز  ما  بقدر  �لعادية  در�كية  و�لإ �لنفعالية 

�ملفاهيم �لآر�ء �لعتيادية. 

�لتد�خل  نوع من  يكون هناك  باأن  ي�ضمح  ما   وهذ� 

نحو  يعرب  منها  و�حد  فكل  و�لفن،  �لفل�ضفة  بني 

�لآخر يف �ضياق �ضريورة حتتويهما معا وحتددهما 

�لفني  �لتاأليف  مل�ضطح  ميكن  كما  معا،  م�ضرتكني 

�لآخر  فوق  �حدهما  ينزلق  أن  � �ملحايثة  وم�ضطح 

أن ت�ضغل جو�نب  أن كيانات من �لو�حد ميكن � بحيث �

�ل�ضكل  فاإن  �ل�ضياق  هذ�  ويف   .
)2(

�لآخر كيانات  من 

ل�ضخ�ضية  إمكانية  � �ضيغدو  كي�ضوت  لدون  �لرو�ئي 

أونا  �« لدى  �ملعا�رص  �لفل�ضفي  �لفكر  يف  مفهومية 

لفنا�س  لدى  كما  غر��ضيه«،  أي  � رتيغا  أو  و»� مونو«، 

آخرين. لقد �ن�ضغل �لفال�ضفة �ملعا�رصون  و»فوكو« و�

إ�ضكالية  ب�ضخ�ضية دون كي�ضوت، باعتباره �ضخ�ضية �

أفقا ل�ضت�رص�ف  متتلك من �ضمات �لغر�بة ما يجعلها �

تفكيك  فاإن  ثمة  ومن  �ملفهومية،  �لع�رص  إ�ضكالت  �

�ملعا�رص  �لفيل�ضوف  ت�ضع  �ل�ضخ�ضية  هذه  �ضمات 

حقل  خاللها  من  يقتحم  مغايرة  قر�ءة  نحو  ينحو 

�ملفاهيم �لتي يوؤ�ض�س من خاللها ملنظوره �لفل�ضفي.

أو نامونو، دون كي�شوت  1- ا

       اأو احلمق املتعقل: 

أو  � »ميجيل  �لإ�سباين  �لفيل�سوف  خ�س�ص  لقد  أ-  �  

فل�سفيا   – أخالقيا  � تعليقا   Miguelunamuno نامونو« 

لرو�ية �رسفانتي�ص حتث عنو�ن »حياة دون كي�سوت 

»�سافيدر�«  �رسفانتي�ص  ميجيل  ح�سب  و�سان�سو، 

لي�ستعيد من  يتتبع من خالله �سرية دون كي�سوت 

أ�سئلة �لع�رس �لتي ت�سع �لفكر يف مو�جهة  خاللها �

�لتي  �سئلة  �لأ أهم  � ولعل  مفاهيمية،  ��ست�سكالت 

»دون  �سديقه  خالل  نامونو«من  أو  �« ي�ست�سكلها 
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ؤ�ل ر�هنا  إمنا تتعلق بالعد�لة بو�سفها �سو كي�سوت« �

إىل  � ي�ستند  كان  ولو  حتى  مغاير�  تفكري�  ي�ستدعي 

أن نكون حكماء. �سخ�سية �لأحمق �لذي يعلمنا �

ر�س  �لأ بد�ية تعليقه عالقة  أونامونو« يف  �«  يطرح 

للعامل  ت�ضور�ته  يف  وتاأثريها  كي�ضوت  دون  بحياة 

يف�رص  وهذ�  �حلكيم،  �حلمق  من  نوع  عن  تعرب  �لتي 

�ل�ضخ�ضية  أن  � �عترب  حني  »دولوز«  إليه  � ذهب  ما 

�ملو�طن،  عن  �لك�ضف  يف  دور�  متتلك  �ملفهومية 

�ملطلقة  ر�ضنة  �لأ أ�ضكال  و� ر�ضنة  �لأ و�نت�ضالت 

أو �ملفكر   فحينما ي�ضتدعي �لفنان �
)3(

�ملتعلقة بالفكر

تنف�ضل  ل  �لفل�ضفة  ن  فالأ �ملولد،  أر�س  � و�لفيل�ضوف 

عليه  ت�ضهد  �لذي  �لنبعاث  إن  � ر�س.  �لأ �لوطن  عن 

ذلك  حمق،  �لأ �ضخ�ضية  خالل  من  يتج�ضد  �لفل�ضفة 

من  خالقا  �خلا�ضة،  بطريقته  يفكر  أن  � يريد  �لذي 

�لغر�بة  بد�ع  لإ ف�ضاء  فيها،  �نبعث  �لتي  ر�س  �لأ

�لتي حتكي عن نوع من �لعالقة بني �لغريب، وبني 

ر�ضية لتتخذ حجما تر�جيديا �ضاخر�،  �ملوجود�ت �لأ

غر�بته  تعترب  �لتي  كي�ضوت«  »دون  �ضاأن  هو  كما 

�ضدق  �ل�ضاخرة بالن�ضبة »لونامونو« هي �لتعبري �لأ

فاإن  خري،  �لأ لهذ�  وبالن�ضبة  �ضبانية.  �لإ �لفل�ضفة  عن 

هناك جانبا جمهول يف �ضرية دون كي�ضوت يتعلق 

مر، بالولدة و�لطفولة و�ل�ضباب، »فنحن ل نعرف  �لأ

أو  � طفولته  ولعن  كي�ضوت  دون  ولدة  عن  �ضيئا 

�لفار�س لالميان،  �ضبابه، ول كيف �هتدى قلب هذ� 

أن نكون حكماء، ول نعرف �ضيئا  حيث �حلمق يعلمنا �

أن�ضابه، ول  أ�رصته، ول عن �ضجرة � عن و�لديه ول عن �

كيف تر�ضخت يف عقله �لروؤى حول �ضهل ل مان�س، 

عن  �ضيئا  نعرف  ل  كما  ي�ضطاد،  أن  � �عتاد  حيث 

تاأمله  خالل  من  روحه،  على  مور�س  �لذي  �لتاأثري 

 »Bleuets« .حلقول �لزرع �ملن�ضورة خ�ضخا�ضا وترجنانا

 .
)4(

إننا ل نعرف �ضيئا عن �ضنو�ت �ضبابه �

فظهور  معه،  يبتدئ  إمنا  � ن�ضبه  أن  � هذ�  معنى  إن  �  

�خلم�ضني يف  �ضن  باقتحامه  يقرتن  كي�ضوت«  »دون 

إحدى قرى �ملان�س �لفقرية.  �

حياته،  جو�نب  معظم  يف�رص  كي�ضوت  دون  فقر  إن  �  

وف�ضائله  لعالته  م�ضدر�  يعد  �ل�ضعب  فقر  أن  � كما 

كي�ضوت  دون  غدت  �لتي  ر�س  فالأ �لآن،  نف�س  يف 

�ضري  �لذي  هو  �لفقرة  وهذ�  جدباء،  فقر  أر�س  � هي 

أر��س  �ضكانها رحال تائهني بحثا عن لقمة �لعي�س يف �

ذلك  كي�ضوت  دون  جعل  �لذي  وهو  بعيدة،  أخرى  �

�ل�ضارم و�جلبهة  �لوجه  ذ�  �لنحيف �جل�ضد،  �لفار�س 

�لعري�ضة - يحب �حلياة، ويقيه من �ل�ضبع، ويغذيه 

�ل�ضعف  أن  � أونامونو«  �« ذلك ح�ضب  ومعنى  مل.  بالأ

أو �لحتياج جعله يفكر يف حياة ل تنتهي قط، حياة  �

خالدة، مليئة بالطموح تعرب عن �لرغبة يف �لبد�ية، 

ومن ثمة فالتاأمل ل يكاد يفارقه، وهذ� �لتاأمل هو 

إل  �لذي غدى حياته، ومن هنا فاإن حمقه مل يظهر �

أو  � �ملتعلق  �ل�ضخ�س  فهو  حكمته،  ن�ضجت  أن  � بعد 

إنها  �  
)5(

فكره ن�ضج  أن  � بعد  أحمق  � غد�  �لذي  �حلكيم 

دون  �ضخ�ضية  يف  جت�ضدت  وقد  �حلمق  على  �لقدرة 

يف  »فوكو«  لدى  عنه  تعبري�  جند  ما  وهو  كي�ضوت، 

يقول:  �لكال�ضيكي« حيث  �لع�رص  »تاريخ �حلمق يف 

إل بقدر ما  أجل ذ�ته � ن�ضان ل ي�ضري طبيعة من � إن �لإ �

.
)6(

يغدو قادر� على �حلمق

حمق  إل من خالل لغز �لأ ن�ضان ل تتجلى �  فحقيقة �لإ

�لذي ميتلك هذه �لقدرة �خلا�ضة يف �لتفكري على نحو 

�لعقل  يحمل  �لذي  بالعتياد  �لالم�رصوطة  �لغر�بة 

ن�ضاين على �لعجز و�خل�ضوع للو�قع �مل�رصوط. �لإ

�لذي  ن�ضاين  �لإ �لنوع  هذ�  من  كي�ضوت«  »دون  إن  �  

�لآن  ذ�ت  يف  وغريبة  فريدة  مغامرة  يف  ينخرط 

»فمن  �ملجد  يف  �لرغبة  عامل  أ�ضا�ضا  � فيها  يتحكم 

أعمال  � لقر�ءة  كي�ضوت  دون  �ندفع  �لغاية  هذه  أجل  �

�حلدود  إىل  � و�ملتعة،  �لذوق  من  بنوع  �لفرو�ضية 

إىل حد فقد�نه للتعقل، ولي�س �لتعقل هنا  أي � �لق�ضوى، �

إل �عتياد �لعقل على جمار�ة �لعادة،   ح�ضب تاأويلنا �

ففقد�ن  ثر،  لالأ تخليد  أونامونو  � ح�ضب  ذلك  وتاأويل 

�لروحي،  �ملجد  منوذج  لتخليد  �نك�ضاف  هو  �لعقل 

باإمكان دون كي�ضوت  �لعقل هل كان  فبدون فقد�ن 

أجل  أن يكون �ضجاعا؟ لقد �ضحى �لفار�س بعلقه من � �

جمد �ضعبه فقد �متالأ خياله بالغر�بة �لر�ئعة، فاتخذ 

ونوعيا،  حيا  �قتناعا  به  و�قتنع  حقيقة،  �جلمال 

أن يحقق، ما يقدمه له حمقه باعتباره و�قعا،  فقرر �

م�ضبوق  غري  فكر  أغرب  � منحه  قد  للعقل  فافتقاده 

من  بد�له  فقد  �لعامل.  يف  آخر  � إن�ضان  � أي  � طرف  من 

أن يغدو فار�ضا تائها يف �لعامل  �ل�رصوري و�ملنا�ضب �

خطار لنيل �ضهرة  باحثا عن �ملغامر�ت، مقتحما �لأ

و��ضعة وخالدة. وهذه هي ق�ضيته �لكربى، فالإحر�ز 

أن يكر�س  أن يعلي من �رصفه، و� � على �خللود يق�ضي 

دون  �هتدى  لقد  جمهوريته.  ق�ضايا  خلدمة  حياته 

��ضمه  ي�ضع  أن  � �خلالدة  �ل�ضهرة  �جل  من  كي�ضوت 
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آخر �ضد ذ�ته لغيا  � أن ي�ضري  � أي  � فوق ذ�ته نف�ضها، 

أونا  إنه ح�ضب »� ��ضمه �حلقيقي متبنيا ��ضما لل�ضهرة، �

أي لدون كي�ضوت �خلالد، لهذه  مومو« خ�ضع لفكرته �

يكت�ضبها،  روحه  فقد  فمن  له،  أثر  � هي  �لتي  �لذ�كرة 

أن  أي � أنه يبلغ ما �فتقده، � كما يقول  �مل�ضيح، مبعنى �

من  �حلكم  ملكة  �فتقد   »Alonsoquijano« ألون�ضوكيجانو  �

أن يظفر يف دون كي�ضوت Don Quichotte مبلكة حكم  �جل �

أونامونو«،    هذ� �لتاأويل �لذي يتخلل تعليق »�
)7(

ممجدة

إىل �عتبار دون كي�ضوت »�ضخ�ضية  هو �لذي يدفعنا �

مفهومية« لها قدرة على خلق �ل�ضت�ضكالت �ملتولدة 

ملكة  عن  �لنف�ضال  أي  � �لنف�ضال،  يف  �لرغبة  عن 

�حلكم �لعتيادية للظفر مبلكة حكم مركبة ل ترتكز 

إمنا على �حلمق باعتباره رهانا على  على �لعقل، و�

يك�ضف  �لذي  �لرهان  وهو  �خللود.  جمد  يف  �لرغبة 

إ�رص�ره  أن حمقه كان عقالنيا، ومن ثم يتجلى � على �

تعرب عن  �لتي  باملغامرة  تقرتن  على ولدة جديدة 

عن  بالتعبري  �لآن  ذ�ت  يف  تقرتن  كما  �ل�ضجاعة، 

أي عن �لرتباط �لعاطفي بفتاة قروية  �حلب و�لع�ضق �

Dulc«  ضيمنحها ��ضما جديد� هو »دو ل�ضيني« توبو�ضو��

مر.  cinée Toboso «حتى وهي جتهل بهذ� �لأ

ي�ضتدعيها  �لتي  �ملفهومية  �ل�ضخ�ضية  إن  � ب-   

�ل�ضفات  من  حتمل  فني  عمل  على  بناء  �لفيل�ضوف 

إحد�ث  � على  وقادرة  لال�ضت�ضكال،  قابلة  يجعلها  ما 

أو  � طرحه  ما  لنا  يبدو  �ل�ضدد  هذ�  ويف  �للتبا�س، 

�لع�رص  حول  كي�ضوت  »خطاب  بخ�ضو�س  نامونو 

إ�ضاءة لطريقة تفكري  �لذهبي �ملوجهة لرعاة �ملاعز » �

بالن�ضبة  مثري  هو  فما  �ضكالية،  �لإ �ل�ضخ�ضية  هذه 

من  كي�ضوت  دون  خطبة  تطرحه  ما  هو  ونامونو  لأ

ل  لب�ضطاء  خطاب  توجيه  أي  � بالفهم  يتعلق  إ�ضكال  �

هذه  بطولة  عن�رص  يكمن  هنا  �ضيء،  فهم  يكادون 

كرث  �لأ إنه  � للفعل،  �ضورة  هو  �لتكلم  إن  � �ملغامرة. 

�ل�ضخ�س  لفكر  يكون  أن  � يجب  نه  لأ أحيانا  � �ضعوبة 

حاملي  �ضخا�س  لأ �لتحدث  أجل  � من  ر��ضخ  �عتقاد 

أن هوؤلء حتى  أن يكون متيقنا من � �لفكر، كما يجب �

ذلك  مع  فاإنهم  �خلطاب،  فهم  عن  عاجزون  وهم 

بدون  لي�س  �ملح�س  �لكالم  إن  � �لفهم.  يف  يرغبون 

إذ� مل يفهم فاإنه مع ذلك يك�ضف عن  جدوى، فال�ضعب �

إنه ي�رصع  رغبة يف �لفهم، وحينما ين�ضت للكالم، فا

يف �لغناء، وكما هو �ضاأن خطبة دون كي�ضوت �لتي 

إىل �لغناء. حفزت �لرعاة �

نه  أونامونو« ينعت هنا �رصفانتي�س باملاكر، لأ  �ن »�

�جلدوى،  عدمية  بكونها  كي�ضوت  دون  خطبة  ي�ضف 

لكنه ي�ضيف باأن �لرعاة كانو� ي�ضتمعون باندها�س، 

كان  فاإن  إذن،  � نف�ضها  تفر�س  �لتاريخ  حقيقة  إن  �

�لو�قعة بخطبته، فاإن  »دون كي�ضوت« قد خلق هذه 

أنها لي�ضت  هذه لن تكون بدون جدوى و�لدليل على �

أن �لر�ضالة تنتج  أن �لفكر ينتج �لفكر كما � كذلك، هو �

أما خطبة دون كي�ضوت فقد ��ضتدعت بدورها  �لر�ضالة، �

على  وتعليقا 
)8(

�لرعوي. باملكان  موؤد�ة  �ضيد  أنا  �

��ضتنتاج  إىل  � نذهب  أن  � أونامونو« ميكننا  �« خال�ضة 

أن �ل�ضخ�ضية �ملفهومية لي�ضت  أبعد ومفاده � تاأويلي �

فقط ما يحمل على �لندها�س �لناجت عن ��ضتعمالت 

�خلطاب، ول هي فقط من يخلق �للتبا�س �لذي يعر�س 

أي  � �حلدث  يخلق  ولكنها هي من  �لب�ضيط  للمخاطب 

وبالتايل  �لفهم  يف  �ملخاطب  لدى  �لرغبة  يخلق 

�للتحام  على  حتفيز  هو  مبا  �لغناء  يف  �لنخر�ط 

أهم  أحيانا � إن �لرغبة يف �لفهم � إن �لرغبة � باحلياة. �

على  �ملبني  فالتو��ضل  للمقول،  �ملبا�رص  �لفهم  من 

أي على �لتطابق بني �ملتكلم و�ملخاطب،  � le dit ملقول�

د�م حت�ضيال حلا�ضل،  ما  فق  �لأ تو��ضل حمدود  هو 

فيظل    le dire �لقول  على  ينبني  �لذي  �لتخاطب  لكن 

�لتو��ضلي  �ملعنى  عن  أي  � �ملقول  �ضلطة  عن  منفلتا 

�ملدرك ب�ضفة حت�ضيلية، فالقول هو يتعذر حت�ضيله، 

إنه ما ي�ضتدعي �حلدث ب�ضفة نوعية. �

�لتي  �ل�ضمات   ج- يك�ضف دولوز جو�نب عديدة من 

�ل�ضمات،  هذه  بني  ومن  مفهومية،  �ضخ�ضية  ت�ضكل 

أن �لفكر ل يكف  هناك �ل�ضمات �حلقوقية، مبا يعني �

حق،  من  إليه  � يرجع  مبا  و�ملطالبة  �لإعالن  عن 

�لفال�ضفة  أيام  � منذ  �لعد�لة  مو�جهة  عن  يكف  ول 

�ل�ضابقني على �ضقر�ط: ولكن هل هي �ضلطة �ملدعي 

أو حتى �ضلطة �مل�ضتكى �لتي حتاول �لفل�ضفة �نتز�عها  �

على  يحظر  مل  أو  � �لإغريقية؟  �لدر�مية  �ملحكمة  من 

أكرث  و� قا�ضيا؟   يكون  أن  � طويلة  وملدة  �لفيل�ضوف، 

أن يكون فقيها مطوعا يف خدمة عد�لة �هلل،  من ذلك �

ما د�م هو ذ�ته غري متهم؟ فهل كان لدينا �ضخ�ضية 

مفهومية جديدة عندما جعل »ل يبتز« من �لفيل�ضوف 

و�لتجريبيون  مكان،  كل  يف  مهدد  إله  � عن  حماميا 

على  أطلقوها  � غريبة  مفهومية  ب�ضخ�ضية  ياأتو�  أمل  �

كانط  وهاهو  �لو�قعي[  ]�ملحقق  �لباحث  منوذج 

أخري� قد جعل من �لفيل�ضوف قا�ضيا حكما يف ذ�ت  �
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هل  ولكن  حمكمة،  �لعقل  فيه  ي�ضكل  �لذي  �لوقت 

أو  � حازم،  لقا�س  �لت�رصيعية  �ل�ضلطة  هي  �ملق�ضود 

أو هو �لق�ضاء حلاكم متب�رص؟  هي �ل�ضلطة �لق�ضائية، �

إذ  تلكما �ضخ�ضيتان مفهوميتان جد خمتلفتني. هذ� �

إىل �ملحامني،  مل يكن �لفكر يقلب �جلميع من �لق�ضاة �

Al- ألي�س وو�مل�ضتكني و�لتهاميني و�ملتهمني، كحال �

ت�ضاوي  �لعد�لة  حيث  حمايثة  م�ضطح  فوق  وهي   ice

أن  �لرب�ءة، وحيث يغدو �لربئ �ضخ�ضية  لي�س عليها �

أي  تربز ذ�تها جتاهه كحال »�ضبينوز�« �لذي مل يبق �

و�لربئ  �لقا�ضي  يتحد  أن  � ينبغي  أل  � للمتعايل  وهم 

أن حتاكم �لكائنات من د�خل؛ ولي�س  أل ينبغي � أي � معا، �

أو �لقيم ول حتى بف�ضل وجد�نهم  أبد� با�ضم �لقانون � �

لكن بف�ضل �ملعايري �ملحايثة متاما لوجودهم )مبا 

قل ما  يتجاوز �خلري و�ل�رص، مما ل يعني ذلك على �لأ

.
)9(

يتجاوز �لطيب و�ل�رصير(

عن  يعرب  �ملنظور  هذ�  خالل  من  كي�ضوت  دون  إن  �  

�لعد�لة  مو�جهة  عن  تكف  ل  مفهومية  �ضخ�ضية 

�لنزعة  وهذه  �لقانون،  عد�لة  يف  �لنظرية  إعادة  و�

فيل�ضوف  أونامونو«  �« آة  مر� يف  تتجلى  �لكي�ضوتية 

أ�ضا�ضها  � كي�ضوتية  بعد�لة  يطالب  و�لذي  �لكي�ضوتية 

و�ل�رص،  �خلري  يتجاوز  مبا  �لقانون  ولي�س  �ل�ضفح 

ن�ضاين. عد�لة تنت�رص للحرية �ملحايثة للوجود �لإ

كي�ضوت  دون  مغامر�ت  أكرب  � أن  � أونامونو«  �« يعترب   

أعمقها دللة هي تلك �لتي تتمثل يف حتريره لهوؤلء  و�

يف  �ضادفهم  �لذين  �ل�ضاقة  �ضغال  بالأ �ملحكومني 

إر�دتهم،  نهم �قتيدو� بالقوة ولي�س ح�ضب  � طريقه، لأ

أجل  � من  كي�ضوت،  لدون  بالن�ضبة  كاف  و�حده  وهذ� 

إغاثتهم، ورغم �هتمامه بجنحهم لكن �لعقاب �لذين  �

أن ي�ضري  � مر رهيب  إنه لأ � طالهم يعتربه غري عادل، 

أنه لي�س من  � عبد� من جعله �هلل و�لطبيعة حر�، كما 

من  لغريهم  جالدين  �ل�رصف  أهل  � يغدو  أن  � �خلري 

 يدعونا 
)10(

�لنا�س حيث ل م�ضلحة لهم يف ذلك قط

�ل�ضجاعة  أة  �جلر� لتاأمل  �لتوقف  إىل  � أونامونو«  �«

��ضد  من  أونامونو«  و»� هنا  �لفار�س  عنها  أبان  � �لتي 

�ملعجبني بدون كي�ضوت، وي�ضت�ضهد ليدعم موقفه هذ� 

أكرب  أجنيل كانيفي Angel Oanivet �لذي يعتربه � ب�ضديقه �

�لكي�ضوتيني �لذي يرى كانيفي باأن هذه »�ملغامر�ت 

إىل �لو�ضول  �لتي �نخرط فيها دون كي�ضوت- تهدف �

إىل �لعد�لة �ملثلى يف �لعامل، فاحلجج �لتي يعتمدها  �

�عرتفو�  �لذين  �ل�ضجناء  حترير  أجل  � من  �لفار�س 

يف  �لتمرد  تغدي  �لتي  تلك  يف  تتلخ�س  بجر�ئمهم، 

فيجب  �لو�ضعية،  �لعد�لة  �ضد  �ضبانية  �لإ �لروح 

لكن  �لعامل،  يف  �لعد�لة  حتل  أن  � أجل  � من  �ملقاومة 

أن  � حني  يف  جمرم،  ملعاقبة  ثابت  حق  هناك  لي�س 

آخرين يفلتون من �لعقاب من خالل ثغر�ت �لقانون،  �

ففي �لنهاية فالالعقاب �لعام يتالءم مع �لتوجهات 

�لنبيلة �ل�ضمحة، مهما كان ذلك متعار�ضا مع �حلياة 

معاقبة  تكون  أن  � عو�س  للمجتمعات،  �مل�ضتقيمة 

مبثابة  �لعقاب،  من  �لآخر  �لبع�س  إفالت  و� �لبع�س، 

إن  ن�ضاين معا. � و�ضمة عار ملبادئ �لعد�لة ولل�ضعور �لإ

أونامونو« يقف على عتبة �لنزعة  جانيفيت ح�ضب »�

دون  عد�لة  باأن  يفر�س  حني   quichottisme �لكي�ضوتية 

أنه لي�س هناك  كي�ضوت جتاه �ل�ضجناء تتاأ�ض�س على »�

آخرين يفلتون  أن � حق ثابت ملعاقبة جمرم يف حني �

أن حالة �لالعقاب  من �لعقاب عرب تغر�ت �لقانون« و�

أونا   يعتقد »�
)11(

أف�ضل من قانون �لهوى. بالن�ضبة للكل �

مونو« باأن �حلجج �لتي ميكن تربر �ضلوكنا لي�ضت يف 

أنها طريقة  � ،aposteriori مر، �ضوى حجج بعدية غالب �لأ

لكن  أفعالنا  � �ضبب  ولغرينا،  لنا  لتربر  أي  � للتف�ضري، 

ينكر  فهو ل  ثم  �حلقيقي يظل جمهول: ومن  �ل�ضبب 

ورمبا  »كانيفيت«،  مع  يعتقد  كي�ضوت«  »دون  باأن 

فظاعة  من  �ل�ضجناء  حرر  قد  بانه  �رصفانتي�س،  مع 

نه يبدو له باأنه لي�س عدل معاقبة  قانون �لهوى، ولأ

�لبع�س بينما �لآخرون يفلتون من �لعقاب من خالل 

بان  يوؤكد  أونامونو«  �« ولكن  ذ�ته،  �لقانون  ثغر�ت 

يكن يف  فاإن مل  �ل�ضجناء  كي�ضوت حينما حرر  دون 

إل  �لو�قع و��ضعا يف نف�ضه �عتبار� من هذ� �لنوع، و�

أبة حجة، وباأي حق ميا�س دون كي�ضوت  � أجل  � فمن 

من  فلتو�  �ملجرمني  جل  أن  � �لعلم  مع  �لعقاب،  ذ�ته 

عقاب  هناك  يكن  مل  إن  � يعاقب  وملاذ�  يده؟  قب�ضة 

إن�ضاين عادل حقا؟ �

أو نامونو باأن دون كي�ضوت قد مار�س �لعقاب   يعتقد �

بطريقة  و�لطبيعة  �هلل  كما  يعاقب  ولكنه  بالتاأكيد، 

�ضاأن  للخطاأ، كما هو  مبا�رصة، كنتيجة جد طبيعية 

عقابه  لكن  طريقة،  يف  �عرت�ضته  �لتي  �حلالت  كل 

كان متبوعا بال�ضفح.

إن �حلكم و�لعقاب هما   �ن عد�لته �رصيعة وتنفيدية، �

نف�س �ل�ضيء بالن�ضبة لدون  كي�ضوت، فبمجرد ��ضالح 

�خلطاأ فاإنه ل يتم�ضك مبعاقبة �جلاين، ومن ثم فهو ل 

نه �ضيء رهيب  أن يرجع �ل�ضخ�س عبد� لأ يحاول قط �
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لقد ان�شغل 

الفال�شفة 

املعا�شرون 

ب�شخ�شية دون 

كي�شوت، باعتباره 

اإ�شكالية  �شخ�شية 

متتلك من �شمات 

الغرابة ما يجعلها 

اأفقا ل�شت�شراف 

اإ�شكالت الع�شر 

املفهومية، ومن 

ثمة فاإن تفكيك 

�شمات هذه 

ال�شخ�شية ت�شع 

الفيل�شوف املعا�شر 

ينحو نحو قراءة 

مغايرة يقتحم 

من خاللها حقل 

املفاهيم التي يوؤ�ش�س 

من خاللها ملنظوره 

الفل�شفي
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أن  أحر�ر�. � أن نحول عبيد� من جعلهم �هلل و�لطبيعة � �

على  �ملوؤ�ض�س  �لالنهائي  و�لتعذيب  �لد�ئم،  �رص  �لأ

أ ل ت�ضت�ضيغ فظاعته،  حجج قيولوجية و�هية هو مبد�

�مل�ضيحية �لكي�ضوتية. 

بنتائجه  متبوعا  �خلطاأ  يكون  أن  � �حلري  من  أنه  �  

�لطبيعة: 

أو �لطبيعة، لكن �لغاية �لنهائية و�حلا�ضمة   غ�ضب �هلل �

إذن فاإن »�هلل« و�لطبيعة ودون  � للعد�لة هي �ل�ضفح 

ل  عقابا  إن  � �ل�ضفح،  أجل  � من  »يعاقبون  كي�ضوت 

لي�س  �لنهاية  يف  �حللم  على  يقدر  ول  �ضفح  يتلوه 

إن�ضان ما  � �ضوى تعذيب بدون جدوى، فعندما ي�ضعر 

بالعتد�ء عليه ويندفع نحو �لنتقام فاإنه مبجرد ما 

إذ� كان معدنه طيبا ونبيال. وعن  إنه ي�ضفح � ينتقم، فا

�ل�ضعور �ملعلقن بالنتقام يتولد ما ن�ضميه بالعد�لة. 

إن غاية �لعد�لة هي �ل�ضفح، ففي عبورنا نحو �حلياة  �

�لآتية، ويف رعب �لخت�ضار، ونحن نو�جه �هلل يكتمل 

�حلياة  معاناة  إن  � �لب�رص،  لكل  بالن�ضبة  �ل�ضفح  لغز 

من  �لقلق  إىل  � بالإ�ضافة  عنها،  �ملرتتبة  هو�ل  و�لأ

كل  عن  نوؤديه  �لذي  �لثمن  مبثابة  هي  �ملوت،  أجل  �

ما �قرتفناه من ذنوب يف هذه �حلياة، ومن ثم فاإن 

أن يدينه باأ�رص  ن�ضان حر�، ل ميكن � �هلل �لذي �ضري �لإ

د�ئم. 

إله يف �ل�ضماء،  إذن فليظل كل فرد بخطيئته فهناك � � 

أو مبكافاأة �ل�ضالح.  ل يهمل �ضو�ء مبعاقبة �ل�رصير، �

يرد  كي�ضوت  دون  باأن  أونامونو«  �« يالحظ  وهنا 

باأن  لنا كيف يعتقد  أن يقول  � �هلل دون  إىل  � �لعقاب، 

كانت  كيفما  يوؤمن  أن  � ي�ضتطيع  ل  نه  لأ يعاقب  �هلل 

أورتودك�ضيته بعقاب د�ئم، وهو ل يوؤمن بذلك قط. �

�ل�ضياق  خالل  من  تظهر  مهمة  نقطة  هناك  لكن    

إرجاع �لعقاب  � �لفكري للنزعة �لكي�ضوتية فال يعني 

لهي، حيث تغدو �لعد�لة  إىل �رصيعة �حلق �لإ هلل، دعوة �

و�ضيلة متلكها �ل�ضلطة �ل�ضيا�ضية �لتي متار�س عد�لتها 

با�ضم �هلل. 

أونامونو- ليعني  إىل �هلل. يو�ضح � إن رد �لعقاب � بل �

لو  كما  عد�لتنا  يف  متحكما  )وزير�(  منه  جنعل  أن  �

أن  أنه يتدخل يف �ضوؤونها، يف حني فنحن من يجب � �

أ  يتجر� �لذي  �لفاين  هو  فمن  فيها.  متحكمني  نكون 

مهمة  هلل  تاركا  �هلل.  با�ضم  باأحكام  �لنطق  على 

)وزيره(  �هلل  من  يجعل  �لذي  هذ�  هو  ومن  �لتنفيد؟ 

 ! أدينك  � �هلل  با�ضم  يقول:  ذلك  يعتقد  فمن  �خلا�س؟ 

�هلل  إن  � متاما:  خمتلفا  �ضيئا  �لو�قع  يف  يعني  وهذ� 

يدينك با�ضمي ! 

إمنا  � لهم،  خادما  منفذ�  �هلل  ين�ضبون  �لذين  وهوؤلء 

خدماته،  �هلل  من  ي�ضتعريو�  أن  � �لعمق  يف  يرغبون 

إن  أونامونو لي�س من هذ� �لنوع. � أي � ودون كي�ضوت بر�

ر�س،  دون كي�ضوت �لذي يعتقد باأنه وزير �هلل على �لأ

�لذر�ع �ملنفد لعد�لته، لكنه كما نعلم جميعا  وباأنه 

أرذ�ل،  � هم  ومن  أخيار  � هم  عمن  يحكم  أن  � هلل  يرتك 

أن ي�ضفح عن �ملذنبني. أي عقاب يقدر � جل � ولأ

لل�ضعب  بالن�ضبة  �ل�ضاأن  هو  كما  كي�ضوت«  »دون  إن  �

�لذي �نحدر من �ضاللته، يرى بعني غري ر��ضية لعد�لة 

�جلالد ومنفدي �لقانون �لو�ضعي.

إن�ضان باإحقاق عد�لته  أي � أن يقوم � �نه من �مل�رصوع �

بغريزة  �لعد�لة موجهة  ن هذه  لأ �خلا�ضة،  بطريقته 

أجل  ن�ضان جالد� لغريه، من � أن يغدو �لإ طبيعية، لكن �

لقمة عي�س، وخلدمة عد�لة فظيعة وجمردة،  �ضمان 

أن �لعد�لة ل �ضخ�ضية ول  فهذ� لي�س خري�، وما د�م �

جمردة، فاإنها تعاقب بطريقة ل �ضخ�ضية وجمردة.

أونامونو بعيد� يف نزعته �لكي�ضويته حينما  ويذهب �

يدعو -بناء على ��ضتلهامه للمفهومية �لكي�ضوتية- 

إذ� ما حررنا  إلغاء �ل�ضجون، ومن ثم فهو يقول: � إىل � �

هذ�  أجل  � من  ي�ضري  لن  �لعامل  فان  �ل�ضجناء،  كل 

ر��ضخا  �عتقاد�  �لنا�س  حاز  ما  إذ�  و� �ضيئة.  بطريقة 

خري،ومبا �ضيغدون عليه من م�ضاحمة  �لأ بخال�ضهم 

بر�ضى  وقبولهم  مر،  �لأ نهاية  يف  �لبع�س  لبع�ضهم 

إننا �ضنغدو  أحر�ر�. فا أجل ذلك � �لرب �لذي خلقهم من �

 
)12(

كلنا فا�ضلني.

دون  يف  �عتقاده  أن  � على  يوؤكد  أونامونو«  �« إن  �

كي�ضوت يعلمه باأن كل هذ� هو �ل�ضعور �حلميم لدون 

إذ� كان �رصفانتي�س مل يك�ضفه لنا، فانه لي�س  كي�ضوت و�

�ضياء. م�ضتعد� للتقاط هذه �لأ

إذ� كان �رصفانيت�س قد جعل من دون كي�ضوت بطل  و�

أف�ضل من  رو�يته، فهذ� ل يربر باأن نفرت�س باأنه هو �

�قتحم عامله �لروحي.

ل�رصفانتي�س  و��ضحا  نقد�  أونامونو«  �« يبدي  وهنا 

لذلك  كي�ضوت،  دون  فهم  يف  مق�رص�  يعتربه  �لذي 

كي�ضوت«  »دون  �ضخ�ضية  من  أونامونو  � يجعل 

�لتي  �لكي�ضوتية  للنزعة  توؤ�ض�س  مفهومية  �ضخ�ضية 

عنها  يد�فع  كما  �ل�ضبانية  �لفل�ضفة  عن  تعبري�  تعد 

يد�فع  وكما  نف�ضه،  »�رصفانت�س«  �ضد  أونامونو«،  �«
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أي غر��ضيه يف �لتاأمالت �لكي�ضوتية. أورتيغا � عنها �

منه  جعل  كي�ضوت  لدون  أونامونو«  �« تبني  إن  �

»�ضخ�ضية مفهومية« حتمل كل �ل�ضمات �لتي �ضريتها 

تفكر يف �لعامل على نحو خا�س، فريد وغريب، مما 

هو خليق باأن يثري �ل�ضخرية �ملجانية وهو ما يتاأفف 

أونامونو« قائال:  منه »�

أي دون كي�ضوت( قد غد� بالن�ضبة للكثريين  إن ��ضمك )� �«

عمال  تلخي�ضا لكل �ل�ضخريات وغد� موظفا لتقزمي �لأ

�لبطولية ولتبخي�س �لعظماء.ونحن لن جند قط قيمنا 

منار�س  ومل  و�قع.  إىل  � �ل�ضخرية  نحول  مل  مادمنا 
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عمال �لكي�ضوتية بكل جدية« �لأ

إن �ضخ�ضية »دون كي�ضوت« �ملفهومية ل تعرب عن  �

�ضخرية جمانية تثري �ل�ضحك بقدر ما تعرب عن موقف 

��ضبانيا،  عظمة  يخلد  �لبطولية،  للنزعة  تر�جيدي 

ففي هذه �ل�ضخرية تتلخ�س �لفل�ضفة �ل�ضبانية ح�ضب 

يف  حتل  وعميقة  حقة  فل�ضفة  هي  مبا  أونامونو«،  �«

أ�رص�ر �حلياة، ومن ثم فهي  � إن�ضان يقف على حافة  �

كرث مو��ضاة لكل من  كرث حزنا، ولكنها �لأ �ل�ضخرية �لأ

�ل�ضحك �خلال�س من  أن يتذوق يف دموع  � ي�ضتطيع 

�حلكمة �لبائ�ضة �لتي نذم من خاللها عبودية �حلياة 

�حلا�رصة. 

أونامونو ما يفتاأ يف تعليقه �لفل�ضفي على تقدمي  إن � �

�ضكالية  �لإ �ل�ضخ�ضية  تلك  باعتباره  »دون كي�ضوت« 

�لتي تنقال من خاللها �ملفاهيم، و�لتي تعد بدورها 

هي �حلدث �لفل�ضفي �لعظيم ل�ضبانيا �لذي  �ضيوؤ�ض�س 

لنزعة »كي�ضوتية« ل باملعنى �لقدحي، ولكن باملعنى 

أن يعيد تاأويل �لعالقات �لغريية مبا  � �لذي ي�ضتطيع 

أخالقية. أ�ضا�س كل م�ضوؤولية � هي �

2- فوكو: دون كي�شوت والبحث التائه

      عن التماثالت:

 يف �لف�سل �لثالث �لذي يحمل عنو�ن �لتمثيل من 

�لفقرة  فوكو  يخ�س�ص  �سياء،  و�لأ »�لكلمات  كتاب 

�لكثافة.  �سديدة  فقرة  وهي  كي�سوت،  لدون  �لأوىل 

�لتحليل  يتطلبها  ملفاهيم  ل�ستدعائها  فقط  لي�ص 

إيقاظ  � على  قدرتها  يف  �ي�سا  إمنا  و� �لركيولوجي، 

كينونة ما ي�سميه دولوز،« بال�سخ�سية �ملفهومية« 

حال  هو  كما  �للغة،  يف  تقيم  �سخ�سية  هي  مبا 

كلمات  من  �مل�سنوعة  كي�سوت  دون  �سخ�سية 

أنها كتابة تائهة يف �لعامل  أي � متقاطعة فيما بينها، �

�سياء، وحتى �سكل هذه �ل�سخ�سية على  بني ت�سابه �لأ

�سبه بال�سار�ت، �سكل خطي طويل نحيل كاحلرف قد 
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فر لتوه هاربا من تثاوؤب �لكتب.

�لتاأويل  إن ولدة �ضخ�ضية دون كي�ضوت ح�ضب هذ�  �

أي على �لتحلل من  إتالف �ضجرة �لن�ضب � ل يقوم على �

�ضلية  �لأ هويته  حتدد  �لتي  �لت�ضميات  من  جمموعة 

أخرى توؤ�ض�س لل�ضخ�ضية �لنبيلة كما  وتبني ت�ضميات �

موت  على  يقوم  إمنا  و� أونامونو«،  �« تف�ضري  و�ضحه 

كاأ�ضا�س  جوهريا  �ضيغدو  �ملفهوم  وهذ�  »�ملوجود« 

ل�ضخ�ضية  كاأ�ضا�س  ولي�س  مفهومية.  ل�ضخ�ضية 

إن �لكتاب هو و�جبه  كينونية م�رصوطة باملوجودية، �

أن ي�ضت�ضريه  أكرث مما هو وجوده، وعليه دون توقف � �

أية  أن يقول، و� أن يعمل وما يجب � كي يعرف ما يجب �

أنه  أن يعطيها لنف�ضه ولالآخرين ليبني � إ�ضار�ت عليه � �

 .
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من نف�س طبيعة �لن�س �لذي خرج منه.

إمنا  � مفهومية،  ك�ضخ�ضية  كي�ضوت  دون  ولدة  إن  �

إن بد�يته تتاأ�ض�س  �ضلية، � أ حيث تنتهي هويته �لأ تبد�

بف�ضل �ملثيالت �لتي غد� يعي�س من خاللها جتربة 

للبحث عن �لتماثالت، ومالحقتها لفك رموز �لعامل. 

إمنا تاأ�ض�س على نهاية  أن هذه �لبد�ية /�لولدة، � أي � �

أي على موته، ومن  �لكيان �لهووي �ملاثل كموجود �

ثم فان ولدة �ل�ضخ�ضية �ملفهومية تقرتن مبا ي�ضميه 

»ريكور« �لهوية �ل�رصدية، �لتي تروي ق�ضة ��ضم علم. 

حياته  ق�ضة  يروي  أن  � على  قادر  �ضاحبها  ن  ولأ

أفعال معينة هو فاعلها. وهذه  إىل ذ�ته � أن ين�ضب � و�

�لهوية �ل�رصدية تتناول كل تغري�ت م�ضار�ت �حلياة 

وتقلبات �لزمن، ومع ذلك فاإنها تبقى و�حدة، ويبقى 

إليه عل  � �لتحول �مل�ضتمر. ونتعرف  �لفرد ذ�ته، رغم 

.
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أنه �ل�ضخ�س عينه �

 Le – ذ�ته  عني  باأنه  كي�ضوت-  دون  فوكو-  ي�ضمي 

حرى  بالأ إمنا هو  و� �لغر�بة،  إن�ضان  � لي�س  فهو    même

عالمات  كل  أمام  � يتوقف  �لذي  �ملو�ضو�س  ذلك 

مقاطعته  حدود  عن  يبتعد  ل  أنه  � وكما  �لت�ضابه. 

�لبتعاد  إىل  � يتو�ضل  �ل�ضيقة، فهو كذلك ل  �لقدمية 

�ضبيه  بالفعل  فهو  �ملماثل،  حول  �ملمتد  �ل�ضهل  عن 

�ضبيها  يكون  ولكي  عنها.  نقل  �لتي  �ل�ضار�ت  بكل 

�ضبه  على  تعد  مل  ماد�مت  يختربها  أن  � فعلية  بها 

أن يغدو دون كي�ضوت  أجل � بالكائنات �ملرئية. ومن �

هذه  حتقق  إيل  � �ملهمة  فان  مفهومية  �ضخ�ضية 

�لآن  هو  �لتي  بالن�ضو�س  يت�ضبه  أن  � هي  �لإمكانية 



بحمل  ذلك  يربهن  أن  �حلقيقي،و� ومثيلها  �ضاهدها، 

أنها فعال  �لعالمة �لتي ل تدح�س باأنها قول �حلق،و�

أن  أن ينجز وعد �لكتب و� لغة �لعامل كما ينبغي عليه �

إن كانت  �مللحمة  يعيد �ضنع �مللحمة ب�ضكل مقلوب، �

آثر حقيقة مكر�ضة للذكرى،فان دون كي�ضوت  تق�س ما

لها،  م�ضمون  ل  �لتي  �لق�ضة  �ضار�ت  بالو�قع  ميالأ 

دقيقا  طو�فا  �لعامل:  لرموز  فكا  مغامر�ته  و�ضتغدو 

ر�س،  �لأ �ضطح  على  �ملوجودة  �ل�ضور  على  ليدل 

و�لتي تبني باأن �لكتب تقول �حلق. و�ضتغدو �ملاأثرة 

�للغة  �ضار�ت  إىل  � �لو�قع  حتويل  على  يقوم  برهانا 

�ضياء نف�ضها. ومعنى ذلك ح�ضب »فوكو«  �ملطابقة لالأ

أ �لعام ليربهن على �لكتب، ول  أن دون كي�ضوت يقر� �

.
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أخر �ضوى بريق �ل�ضتباه يقدم لنف�ضه برهانا �

إىل �ل�ضخ�ضية  أن ن�ضيف � أردنا � إذ� � وبناء عل ذلك، فا

إىل ما �ضبق »لدولوز«  أخرى بالإ�ضافة � �ملفهومة �ضمة �

إننا  فا �ل�ضالفة،  �لفقرة  إليه يف  � أ�رصنا  � أن حدده كما  �

أركيولوجية  �« من  ن�ضت�ضفها  أخرى  � �ضمة  �ضن�ضيف 

أعني بها �ضمة �لبحث عن �ملت�ضابهات فال  فوكو« و�

يقوم »�لكوجيطو« �لذي ير�ضمه دون كي�ضوت لنف�ضه 

إثبات عينه  � إمنا يقوم على  إثبات موجوديته، و� � عل 

ك�ضبيه، وحتى حينما يعي ذ�ته باأنه خمدوع، فاإمنا 

ذ�ته  بطل   : �ملماثل  برهان  �ل�رصدية  لهويه  ليعطي 

»فاأقل  �ملت�ضابهات  عن  بحثا  �لعامل  يجوب  �لذي 

إيقاظها  �لتماثالت يلتم�ضها ك�ضار�ت نائمة يتوجب �

لكي ت�رصع من جديد يف �لكالم. فالقطعان و�خلدمات 

و�لفنادق تغدو ثانية لغة �لكتب بالقدر �خلفي �لذي 

 
)18(

ت�ضبه فيه �لق�ضور و�ل�ضيد�ت و�جليو�س.

إدر�كه  إثبات دون كي�ضوت لذ�ته ك�ضبيه، م�ضدره � إن � �

إ�ضارة  � غد�  للكتب  قر�ءته  فرط  من  فهو  حلقيقته، 

أ�ضحى رغما  إليه كما � تائهة يف عامل مل يكن يتعرف �

�لدقة  وجه  على  وي�ضجل  حقيقته،  ميلك  كتابا  عنه 

آه وفكره، وي�ضمح يف �لآن ذ�ته  كل ما فعله وقاله ور�

غد�  �لتي  هذه  حقيقته  يف  إليه  � �لنا�س  يتعرف  أن  �

إل  مبوجبها �ضبيها. وهي �حلقيقة �لتي ل يدين بها �

إن حقيقة دون  إىل �للغة وتبقى كلية د�خل �لكلمات. � �

كي�ضوت فيما يرى فوكو »لي�ضت يف عالقة �لكلمات 

إمنا يف هذه �لر�بطة �لدقيقة و�لثابتة �لتي  بالعامل،و�

تن�ضجها �لعالمات �للفظية من ذ�تها لذ�تها و�لتخيل 

�خلائب للمالحم قد �ضار �لقدرة �لتمثيلية للغة. لقد 

 .
)19(

�نطوت �لكلمات لتوها على طبيعتها ك�ضار�ت«

لفوكو  بالن�ضبة  متثل  كهذه  مفهومية  �ضخ�ضية  إن  �

ودور�تها  مبغامر�تها  تر�ضم  لكونها  فريدة  جتربة 

�لقدمية  لعاب  �لأ تنتهي  ففيها  �حلد،  وعطفاتها 

  
)20(

للت�ضابه و�ل�ضار�ت، ومعها تنعقد عالقات جديدة.

أول  � يعترب  �ملنظور  هذ�  وفق  كي�ضوت  دون  إن  �

�ل�ضبب  فيه  يرى  فوكو  أن  � مبا  �حلديثة  �مل�ضنفات 

إىل  � يتالعب  �لذي  و�لختالفات  للتطابقات  �لقا�ضي 

ما ل نهاية بال�ضار�ت و�ملت�ضابهات. 

�ملفهومي،  �ل�ضخ�س  م�ضكن  غدت  قد  �للغة  أن  � ومبا 

�ضياء، لتجعل  فاإنها ف�ضخت فيه قر�بتها �لقدمية مع �لأ

إن�ضان �لت�ضابهات �لوح�ضية �لذي  من دون كي�ضوت« �

�ملري�س،  باملعنى  ل  �ملجنون  وجهه  عن  يك�ضف 

جعلت  أي  � وم�ضتمر�،  بينا  �نحر�فا  باعتباره  إمنا   و�

�لذي  ن�ضان  �لإ �لتماثل،  يف  �مل�ضتلب  ن�ضان  �لإ منه 

فهي  و�لآخر،  لذ�ته  �ملختل  �لالعب  �ضخ�ضية  ميثل 

�ضياء على غري ما هي عليه، وحت�ضب جماعة  تاأخذ �لأ

�ضدقاء  أخرى، كما تتجاهل �لأ من �لنا�س من جماعة �

يف  �لقناع  تنزع  أنها  � وتظن  �لغرباء،  إىل  � وتتعرف 

وكل  �لقيم  كل  تقلب  إنها  � قناعا  تفر�س  أنها  � حني 

رموز  تفك  أنها  � حلظة...  كل  يف  تظن  نها  لأ �لن�ضب 

تك�ضف  وهي  �ملفهومية  �ل�ضخ�ضية  إن  �  .
)21(

�ل�ضار�ت

�ضخ�ضية  خالف  وعلى  فاإنها  �ملجنون  وجه  عن 

و�لت�ضابهات حتت  �لقر�بات   �لذي يعرث عن  �ل�ضاعر 

�ل�ضار�ت بت�ضابه  �لختالفات »تعمل على �ضحن كل 

)22(
ينتهي �ىل حموها«

مفهومية  �ضخ�ضية  فوكو  لدى  غد�  كي�ضوت  دون  إن  �

حمو  إىل  � تف�ضي  توقيعات  إحد�ث  � على  قادرة 

�لعالمات. 

3- لفينا�س، دون كي�شوت ال�شحر واجلوع. 

لقد خ�س�ص لفينا�ص يف كتابه »�هلل، �ملوت و�لزمان« 

�ل�سحر  كي�سوت،  دون  عنو�نه:  كي�سوت  لدون  ف�سال 

بدون  »لفنا�ص«،  فاهتمام  وبالطبع   .
)23(

و�جلوع

كي�سوت ل يدخل يف �سياق مقاربة رو�ية �رسفانت�ص 

�لتي  �ملفاهيمية  لالإ�سكالت  ��ستجابة  ياأتي  إمنا  و�

إ�سكال �لتفكري يف �هلل  يعاجلها »لفنا�ص«، من قبيل �

أ�سئلة  � قبيل  تيولوجيا.ومن  �لأنطو-  جمال  خارج 

من  ومبعنى  وغريها،  و�لتقنية  ؤولية  كامل�سو أخرى  �

هذ�  لدن  من  كي�سوت  بدون  �لهتمام  فان  �ملعاين 

هذ�  يف  �سلكناه  �لذي  �ملنحى  يدعم  �لفيل�سوف 
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�ملبحث، و�لذي يك�سف عن �ل�سخ�سية �ملفهومية يف 

دون كي�سوت.

�ضمن  �لفيل�ضوف  �هتمام  حقل  كي�ضوت  دون  يدخل 

إذ� كان  �ضياق �لتفكري يف عالقة �لتقنية باخلديعة. فا

�ضياء،  �لآلهة-�لأ تقوي�س  ��ضتهدفت  �لتي  للتقنية 

كل  تتجنب  ذلك مل  رغم  فاإنها  �ل�ضحر.  إبطال  � تاأثري 

ت�ضلطها،  متار�س  ماز�لت  فاليديولوجيا  خديعة، 

وينخدعون  بع�ضهم  �لنا�س  يخادع  فبو��ضطتها، 

�لعلوم  بها  تعنى  �لتي  �لب�ضيطة  و�ملعرفة  أي�ضا.  �

ن�ضانية لي�ضت م�ضتثناة عن �ليديولوجيا. و�لتقنية  �لإ

�لذي    amphibologie �للتبا�س  من  حترتز  مل  خ�ضو�ضا 

�مل�ضتمر  �خلوف  م�ضدر  هو  وذلك  ظهور.  كل  ي�ضكن 

)24(
أن يقع �ضحية �ل�ضحر. ن�ضان �حلديث من � لالإ

عنه  يعرب  ما  هو  لليفنا�س-  -بالن�ضبة  هذ�  إن  �

�لتي  كي�ضوت  �لدون  يف  �ضيقة  بطريقة  �رصفانتي�س 

ول  �لأ �جلزء  يف  متثالتها   / مو�ضوعاتها  تتمحور 

متام  يف  يغفو  �لذي  �لظاهر  �ضحر  �ل�ضحر،  حول 

يف  �خل�ضو�س  على  هنا  يفكر  لفينا�س  إن  � ظهوره. 

�ضحر  من  �حلزين  �لوجه  ذو  �لفار�س  له  تعر�س  ما 

أفقده عقله، وهو ما جعله يوؤكد لالآخرين باأن �لعامل.  �

هذه  يف  �ضحرما:  من  يعانيان  �ضخ�ضيا  هو  وكذلك 

ما  �ضان�ضو.ب�ضحة  بالعرت�ف-بني  �ضتقبل  �ل�ضاعة 

�لق�رص  أ�ضياء هذ�  � أن كل  � أعدت قوله عدة مر�ت من  �

أو جدها موت �ل�ضحر )�لف�ضل xlvI �س 462(. يف  قد �

هذه �لق�ضية وحده �ضان�ضو يحتفظ ب�ضيء من �ليقظة 

أن حمق  أكرث قوة من �ضيده ».....مع � وكما يبدو فهو �

إىل عدم �لقبول دون مو�ربة  �ضان�ضو مل يف�ضي �ضوى �

أو خديعة باعتبارها حقيقية خال�ضة  � �حتيال  باأي 

أ�ضخا�س من حلم  � وموؤكدة، فانخد�عه كان بو��ضطة 

أ�ضباح متخيلة كما يعتقد �ضيده  ودم، ولي�س بو��ضطة �

جازما«.

»وحده �ضان�ضو من بني �حلا�رصين من كان متيقظا 

ح�ضن حتى  �لأ من  له  بد�  وقد  �ملعتادة.  هيئته  على 

�لعرت�ف  يتجنب  أن  �ضيده.� مر�س  بنف�س  ي�ضاب  ل 

هذه  إن  � )�س463(.  �ملزورة«  �لوجوه  تلك  بكل 

�لوجوه �ملزورة �لتي ي�ضك فيها �ضان�ضو، هي لكاهن، 

وملتح وجماعة من �لرفاق �لذين قررو� �قتياد دون 

وحتى  يتعافى،  أن  � ميكنه  بلده،حيث  إىل  � كي�ضوت 

يتم  وحتى  حمقه  يف  بالنغما�س  تخيله  يو��ضل 

رو�ح، وهذ� ما ي�ضق على �لفار�س  خد�عه بو��ضطة �لأ

مغامرة  كانت  فهل   إذ�  � لعقله.  فاقد  وهو  ت�ضديقه 

دون كي�ضوت �ضغفا ب�ضحر �لعامل مثل �نخد�عه بذ�ته. 

أن نفهم باأن �ضيطان ديكارت �ملاكر  �نه من �لالزم �

أي�ضا  هو حا�رص يف هذه �ل�ضفحات، بل من �لالزم �

إحد�ث  � يتم  حيث  �ملقطع،  هذ�  حد�ثة  على  �لتاأكيد 

أ�رص د�خل متاهة �لاليقني ودون خيط  �ل�ضحر مبثابة �

أو مظاهر  أقنعة � هاد، �ضمن �لوجوه �لتي لي�ضت �ضوى �

�رص د�خل �ضحر �ملتاهة، ميار�س  ز�ئفة.يف عمق هذ� �لأ

حيث  �لكوجيطو  �خلا�ضة  بطريقته  كي�ضوت  دون 

باأنني  نف�ضي،  أعترب  و� أعلم،  � إنني  �« �ليقني:  يتاأ�ض�س 

وعيي:  �ضالمة  أجل  � من  يكفيني  وهذ�  خمدوع، 

مل  باأنني  فكرت  ما  إذ�  � ع�ضو�ء  خبط  �ضاأخبط  نني  لأ

أنخدع قط، وباأنني �ضاأظل د�خل هذ� �لقف�س بئي�ضا  �

وجبانا،حارما �لعديد من �ملكروبني و�ملعوزين من 

أقدمها لهم، بينما هم يف  أن � �لنجدة �لتي مبقدوري �

�لر�هنة يف حاجة ما�ضة وملحة مل�ضاعدتي  �للحظة 

surdic �ضمم  هناك  ألي�س  �  )484 لهم:)�س  ووحمايتي 

بالتنكر يف �ضوت �ملكروبني و�ملعوزين،  ي�ضمح    té

�ضوت يغدو بهذ� �ملعنى �ضحر� بذ�ته، �ضوت يحث عل 

إنها  أخرى، يغدو �لعامل فيها هو �دلل �جلوع � دنيوة �

تعاليا  يعني  �لذي  �جلوع  حترمي  عرب  للعامل  دنيوة 

ج�ضدية  د�خل  ولكن  أوىل،  � علة  باعتباره  ل  ينطلق 

قل  �لأ على  أو  � �نطولوجيا  لي�س  تعال  �نه  ن�ضان،  �لإ

إن  � �لنطولوجيا.  د�خل  ف�ضال  ول  أ�ضال  � له  جند  ل 

نطولوجيا تبخ�س �لآلهة �ملرئية، ولكنها متوقعنا  �لأ

إذ�  أ�رص متاهته. � د�خل و�ضعية دون كي�ضوت ود�خل �

)25(
مل يكن هناك هذ� �لتعايل �ملغاير.

دون  ينغلق  حيث  �حل�ضار،  من  �لتخل�س  كيف 

تخارجية  جند  كيف  �ل�ضحر؟  يقينية  د�خل  كي�ضوت 

extériorité non spaciale ؟ فقط �ضمن حركة  غري متحيزة  

ن�ضان �لآخر، وهي يف �حلال م�ضوؤولية. تتجه نحو �لإ

�جلوع،  �ذلل  د�خل  متو��ضع،  جد  م�ضتوى  .فعلى 

د�خل  ينبثق  أنطولوجيا   � تعاليا  نعاين  أن  � ميكننا 

�حليو�نية  �لقوة  فان  �ملعنى  بهذ�  ن�ضان.  �لإ ج�ضدية 

ن�ضان يلزم �لتفكري فيها بو�ضفها ت�ضيطا مللحمة  لالإ

منفذ  ت�ضدع.  ثغرة،  فيه  تنفتح   ت�ضظيا  �لوجود، 

لهة  لالآ مغاير  إله  � فيه  يخلد  حيث  �ملاور�ء،  باجتاه 

)26(
�ملرئية.

نا ل يبحث  �لأ أن عني  � هل ثم �ضربغور �جلوع،حيث 

إننا ل ننده�س مبا  إثبات هويته؟ � إل عن � ول وهلة � لأ
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أ�ضم«  � �جلائع  �لبطن  إن  �ل�ضماء»� �جلوع  للغة  يكفي 

يغدو  لن  تو�زن  إىل  � ت�ضغي  إنها  � �ملثل.  يقول  كما 

 .» Totalité  ضوى تو�زن �لكلية�

�حلرمان  أو  � �لحتياج  أو  � ذ�ته،  حد  يف  �جلوع  إن  �

�لكبري  لال�ضتثمار  أو  � �ملادية  يوؤ�ض�س  �لذي  بامتياز 

منوذج  وفق  م�ضوغ  �ملنطقي  �ل�ضبب  إن  �( للمادة، 

�جلوع، ولي�س �لعك�س(.�نه حرمان يحول دون �لتاأ�ضي 

إن �جلوع  بهذ�  �ل�ضلب يف �ضورة عامل روحاين منظم، �

sécularc إر�ضائه، يزمن أي مو�ضيقي على � ��لذي لن تقدر �

أبدية روما نطقية. �نه �حلرمان �لذي ترتكز  iser   كل �

مل يف هذ� �حلرمان ذ�ته.  �لأ �ل�ضدة على فقد�ن  فيه 

ذ�تها. �ملتحجرة  �مل�ضاحة  �ضد  يقاوم  �لياأ�س   إن  �

أنه ينادي بدون  � أ�س ي�رصب جد�ر� كما لو  أن �لر� � أو  �

هدف  بدون  �ضالة  أو  � علة  بدون  مناد�ة  جدوى، 

وبدون مو�ضعة Thematisation   كما لو كانت طريقة ما 

أو  � �لعامل،  خارج  �رجتال  أنها  � لو  كما  ق�ضدية،  قبل 

�ضوؤ�ل دون جو�ب  دعاء ل خطابي،  طلب كالت�ضول 

�ملا  �ضوؤ�ل  ذ�ته،  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  طرح  إىل  � يفتقد  �ضوؤ�ل 

�ضوؤ�ل  �نه  �لعامل.  ور�ء  ما  باجتاه  لي�س  ولكنه  ور�ء 

د�خل تغري حدود �لتعاقب تغري بني �ملوت و�هلل. �نه 

إ�ضكالية حيث تلتف  إىل كيفية � �ضوؤ�ل يتعذر �ختز�له �

د�خل  يجادل  مفارق  �ضوؤ�ل  �لتقريرية،  ر�ء  �لآ بع�س 

�لتي  �ل�ضهو�ت  كل  بني  من  ن  لمبالته.ولأ أعماق  �

يتاأكد د�خلها: conatus essendi  �ضعي �لوجود فان �جلوع 

أهمية. كرث � هو �لأ

خذ،ولكن بالت�ضول  مر بالأ يف هذ� �ل�ضوؤ�ل ل يتعلق �لأ

إىل  � يتوجه  فال�ضوؤ�ل  �ملعنى  �لدقة،وبهذ�  وجه  على 

إىل ما ور�ء �لنطولوجيا. خارج غري متحيز، �

إىل  إن �لدنيوية بو��ضطة �جلوع هي �ضوؤ�ل حول �هلل و� �

أقل من جتربة  أكرث و� �هلل-وبذلك فهي يف �لآن ذ�ته �

�ضوؤ�ل بدون جو�ب.  �ضوؤ�ل ما قبل خطابي،  إنها  � ما. 

ذلك  مع  لل�ضوؤ�ل.  وملتب�س  ملغز  �ضدى  أنها  � لو  كما 

هو  لي�س  �ملق�ضود  باأن  �لتحليل  بهذ�  نوؤكد  إننا  فا

إمنا �لندها�س من �لذ�تية. تذويت �لتعايل، و�

ول يف �لعامل م�رصغا�ضرت ل ي�ضود  فها هو �ضيد �لفن �لأ

 Conatus esseni أن �جلوع د�خل �ضعي �لوجود دون �رصيك.�

ن�ضان �لآخر. إز�ء جوع �لإ ح�ضا�س ب�ضكل مده�س �

�ضبعهم  غفلة  من  �لنا�س  يوقظ  �لغري  جوع  إن  �

إننا ننده�س مبا يكفي للتحول  ور�ضاهم مبا لديهم. �

إىل �ملقا�ضاة  �لذي مي�ضي من تذكر جوعي �خلا�س �

تن�ضاأ  حتول  �لآخر.�نه  ن�ضان  �لإ جل.جوع  لأ و�ل�ضفقة 

فيه م�ضوؤولية يتعذر �لتنازل عنها،و��ضتحالة �لتمل�س 

�لذي ماز�ل يفرد ذلك �ل�ضبعان �لذي ل يقدر �جلوعان. 

أن  � دون  �خلا�ضة  م�ضوؤوليته  من  يتمل�س  يفتاأ  ول 

أن  � ��ضتجابة  هي  د�نية  �لفرد  إن  � ذ�ته.  من  يتمل�س 

ذ�تك.  أنت  � باأن تكون  إد�نة  � إنها  � �لتمل�س،  تتمل كل 

إد�نة باأن  � إنها  �لتمل�س،� ��ضتحالة  �لفر د�نية هي  إن  �

��ضتحالة  أثر  � هي  نا  �لأ ذ�تك،فوحد�نية  أنت  � تكون 

أثر �مل�ضوؤولية غري �لقابلة للتنازل،  �لتمل�س هذه... و�

و�لتي ماز�ل دون كي�ضوت يتذكرها حتى وهو و�قع 

أنفا�ضها وحيوية  إن �حلياة ت�ضرتد � يف حبائل �ضحره. �

نا. قوتها �لفاعلة، د�خل م�ضوؤولية وجود �لأ

إن�ضات �لبع�س لالآخر، و�خلروج عن �لذ�ت باجتاه  إن � �

�ل�ضفهي  قبل  ما   و�لدعاء  �ل�ضوؤ�ل،  جو�ب  هو  �لآخر 

للجوع.

أ�ضد  � هكذ� يرت�ضم �لتعايل د�خل �جلوع على م�ضتوى 

)27(
دنو�.

�لفكر  يف  كي�ضوت  دون  �ضخ�ضية  �متد�د�ت   -  

�ملعا�رص:

إن �ضخ�ضية دون كي�ضوت، ما تفتاأ تثري – بقابليتها  � 

�لر�هنة  �ضكالت  �لإ يف  – �لتفكري  �لفل�ضفي  للتاأويل 

�لذي  �لرئي�ضي  �لباعث  هو  وهذ�  �ملعا�رص،  للعامل 

جعل موؤلفي  كتاب »هل ميكننا �لتفكري يف �لعامل؟ 

كي�ضوت«  »دون  ي�ضتعدون   .
)28(

و�لاليقني« �ل�ضدفة 

نقدهم  و�لاليقني، ويف  �ل�ضدفة  تاأمالتهم حول  يف 

للنزعة �لعلموية �حلديثة، خا�ضة يف �لفقرة �لثانية 

و�قعة  عنو�ن«  حتمل  �لتي  كتابهم  خال�ضة  من 

أكد�ج،  � وهرمان  بن�ضياج  هيجيل  ي�ضتنتج  آة«.  �ملر�

�ضورة  باأن  تاأمالتهم  �ضياق  يف  �ضيكرون  وكلود 

ن�ضان �لغربي مبنينة حول  �لعامل �لذي يحيا فيه �لإ

موقع  يحتل  �لفرد  حيث  �لعامل«   – »�لفرد  �ضيمة 

أما �لعامل فهو يحتل طبعا موقع »�ملو�ضوع«،  �لذ�ت، �

�لو�ضع،  هذ�  �لاليقني  م�ضاألة  �قتحمت  فحني  إذن  �

أي ثقة يف �لعتقاد مب�ضتقبل �رصوري  أحبطت � إنها � فا

زمة ��ضتدعت و�قعة مفارقة وهي  وحتمي، وهذه �لأ

آة«. ما ي�ضمونها بـ»�قعة �ملر�

وهم  �لب�رص  أن  � لو  كما  �ضيء مي�ضي  كل  �لو�قع   يف 

�لعامل كمو�ضوع  إىل  � �لنظر  �ل�ضتمر�ر يف  يحاولون 

قد وقعو� يف م�ضكلة. فالاليقني هو هذ� �ملو�ضوع – 

أنها تنظر  �مل�ضكلة �لذي تنظر �لذ�ت من خالله كما لو �
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ن�ضان وهو يف مو�جهة عامل ل  آة. وهكذ� فالإ يف مر�

يقبل �لف�ضل كما يخ�ضع لل�ضدفة، فاإن �لقر�ر�ت توؤول 

إىل �مل�ضتعمل l’opérateur فكيف ل ميكننا �لت�ضاوؤل حول  �

هذه �ل�ضخ�ضية »�لفرد �لذي ��ضتدعت وظائفه �لعليا، 

إتقانا.  كرث � أن يتخذ �لقر�ر حيث تتوقف �لآلت �لأ يف �

إن هذ� ي�ضجع نرج�ضية »�لفرد« ملاله من عزم على  �

له-  �لإ با�ضم  جديدة  ن�ضاطية  إىل  � يحيل  مما  �لقر�ر 

إن�ضان �حلد�ثة بلوغه لكن من  ن�ضان« �لذي يطمح � �لإ

�لفرد  �ل�ضخ�ضية، هذ�  فرط ما ل نت�ضاءل حول هذه 

إىل  � معر�ضون  فنحن  أنا«  �« هيئة  حتث  يوجد  �لذي 

�لنحر�ف مبا�رصة عن مكان �للوهة. وتلك هي يف 

�لو�قع ق�ضة رو�ضينوت Rossinante  فر�س دون كي�ضوت 

لدون كي�ضوت، وجد هذ�  وىل  �لأ ففي نهاية �خلرجة 

مفرتق  أمام  � تيهانه  ل�ضدفة  عر�ضة  نف�ضه  �لأخري 

أن �لفار�س، ذ� �لوجه �حلزين، و�لذي مل  طرق و�حلال �

أن يقوم  � يكن قط فرد �حلد�ثة يف �ل�ضيء قد ��ضتبعد 

أن تقرر �ل�ضدفة،  هو نف�ضه بهذ� �لختيار لقد توخا �

أن تتدخل �لآلهة، ففك جلام فر�ضه  أمال من خالل ذلك � �

إذن فاإن كي�ضوت فيما يرى  أن يتجلى �لقدر. � مرتقبا �

نف�ضه  وجد  قد  و�لاليقني«،  »�ل�ضدفة  كتاب  موؤلفو 

تقدي�ضية  ل  بطريقة  �ليوم  ي�ضمونه  ما  موجهة  يف 

– بالاليقني، لكن ها هو �حلادث يتقرر حينما ترك 
أن يختار  لرو�ضينونت rossinante )فر�س دون كي�ضوت( �

إ�ضطبله �لذي كان  إىل � قرب � بنف�ضه بالطبع �لطريق �لأ

موعد بالز�د.

�لاليقني  »�ل�ضدفة  بالن�ضبة ملفكري  إن هذ� �ملثال  �  

من  فنحن  �لر�هن،  ن�ضان  �لإ و�ضعية  عن  دللة  أبلغ  �

حول  أي  � »�لفرد«  حول  تفكري  ي  لأ ��ضتبعادنا  فرط 

م�ضتعمل  لها  يخ�ضع  �لتي  �لق�ضوى  �لتحديات 

�تخاذ  يف  �ل�ضتمر�ر  خطر  نو�جه  إننا  فا �لتجربة، 

أو�مر  إىل � �لقر�ر يف ق�ضية �لعامل و�حلياة باخل�ضوع �

إننا نفكر بنف�س طريقة �لفيتاغوريني  بطوننا. ولهذ� فا

ربط  أن  � نعيد  �ملنا�ضب  من  أنه  � على  أكدو�  � �لذي 

باخلطاب  �مل�ضددة(  �مليم  )بفتح  �ملتاأمل  �ملو�ضوع 

حول �لذ�ت �ملتاأملة )بك�رص �مليم(.

 فعندما نعرف – يف �لو�قع – ما يكونه �لعامل، فاإن 

�لتي  �لذ�ت  تكونه  ما  معرفة  ن�ضيف  أن  � �لالزم  من 

)29(
تفح�ضه.

�حلد�ثة،  يف  �ملهيمنة  �لبي�ضتمولوجية  لية  �لآ إن  �  

خا�ضة يف �لنزوعات �لعلمويه scientistes، و�لو�ضعانية 

أن  � �لعلمية،  �ملو�ضوعية  با�ضم  ت�ضتهدف   positivistes

يف  �ملعرفة،  ذ�ت  حول  مرجعية  أية  � عن  تتخلى 

إحدى دعامات  � يوؤ�ض�س  إن هذ�  � للمو�ضوع.  در��ضتها 

إز�ء ما يوجد عليه �لفكر يف و�ضعيتنا.  �ملع�ضلة �

أكد�ك، و�ضيكرون« نوجد  إننا ح�ضب تاأويل »بن�ضياج، � � 

�ل�ضغرية  �ل�ضخ�ضية  هذه  »بالفرد«  مولع  عامل  يف 

لنف�ضها  �ضيدة  تكون  أن  � تطمح  �لتي  و�ملتحذلقة 

)30(
وللعامل.

مثال  �لثالثة  �ملفكرون  يتناول  �لروؤية  ولتو�ضيح 

لنا  يبني  في�رصفانتي�س  »كي�ضوت«  دون   من  آخر�  �

أن دون كي�ضوت �لذي �ضلك طريقا �ضيقا وجد نف�ضه  �

أحد  يف مو�جهة جماعة من �لتجار �لذين يق�ضدون �

�ملعار�س، وقد ��ضتوقفهم دون كي�ضوت حتث تهديد 

»دول�ضيني« هي  باأن  له  يقرو�  أن  � أجل  � �ل�ضالح، من 

جمل يف �لكون. أة �لأ �ملر�

�حلد�ثة«  أفر�د  �« هنا  ميثلون  �لذين  �لتجار  إن  �

أنهم  �ل�ضاعدة، ي�رصحون بجو�ب يكاد يكون علميا.�

أجل ذلك يتوخون  قر�ر، لكنهم من � م�ضتعدون لهذ� �لإ

أح�رص  � ما  إذ�  فا بالتجربة.  �ليوم  ن�ضميه  مبا  �لقيام 

فح�ضها،  يريدون  فهم  »دول�ضيني«  كي�ضوت  دون 

إىل ��ضتنتاج. وعقب هذ� �لفح�س يخل�ضون �

أي �ملفكرين �لثالثة ميثل بطريقة  إن هذ� �ملقطع بر� �

أبي�ضتمولوجيني،  نابغة ذلك �لت�ضادم ما بني منوذجني �

�لقدمي حول  �لنموذج  ذلك  مابني عاملني: من جهة 

إذ� كانت �حلقيقة  � �لذي يعتقد باأنه  �حلقيقة �ملنزلة 

إىل  � لهي ل حتتاج  �لإ فاإنها من خالل �حلق  و�حدة. 

أي برهان. يف مقابل هذ� فالتجار ميثلون �لنموذج  �

خا�ضعة  دوما  هي  �حلقيقة  أن  � يعترب  �لذي  �جلديد 

 
)31(

لالختبار، و�ىل �حلكم.

ول،  �لأ �لنموذج  ق�ضور  م�ضاكل  دون  أينا  ر� ما  إذ�  و�

إىل روؤية عيوب �لنموذج �لثاين.  إننا نطمح � فا

كانت  إذ�  � أنه  � وزمياله،  بن�ضياج  يعتقد  �لو�قع،  يف 

خا�ضعة  وكانت  �تفاق.  م�ضاألة  د�ئما  هي  �حلقيقة 

عامل  يف  بنا  �ضيلقي  �حلكم  هذ�  فان  �لب�رص،  حلكم 

نه حتى  أي، يعني يف عامل بدون حقيقة.لأ بنيوية �لر�

»دول�ضيني«  �ل�ضيدة  أو�  ر� تاجر�  ع�رص  �لثنى  أن  � لو 

أعينهم، وبنو حكمهم من خالل جتربتهم، ومن  باأم �

خالل ما متكنو� من معرفته من �لن�ضاء �للو�تي يبلغ 

ميكن  قيمة  فاأية  �لثالثمائة،  أو  � �ملائتني  عددهن 

له  كهذ�  فمنهج  وباملقابل،  كهذ�؟  حلكم  تكون  أن  �
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�لفرد  ب�ضورة  ن�ضان  �لإ و�ضع  وهي  مرعبة،  لزمة 

قل يف مو�ضع من يتلفظ  أو على �لأ مو�ضع �حلقيقة، �

�حلقيقة.

إن م�ضاألة �ضورة فرد –عامل individu cmonde   توؤ�ض�س،  �

�مل�ضاكل  مو�جهة  أجل  � من  حا�ضمة  خطوة  �ضك،  بال 

مع  معا�رصينا،  وتعرت�س  تعرت�ضنا  �لتي  �ملتعددة 

ماأزق  هو  إمنا  � كهذ�  )ماأزقا(  و�ضعنا  باأن،  �لعلم 

�نعد�م �لقدرة �لذي ي�ضم ع�رصنا �حلايل. وهكذ� فان 

�لذي وقع يف  �مل�ضتقبل-  �لفرد  ن�ضان على هيئة  �لإ

�لقر�ر،  على  تكون عازمة  أن  � لها  ير�د  �ضخ�ضية  فخ 

�لبور�ضة-قد  ورجل  �ملغامرة،  رجل  من  خليطا 

قو�نني  خارج  يتمو�ضع  أن  � على  قادر  باأنه  �عتقد 

�لطبيعة و�لو�قع، متوهما باأن معرفته متنحه �ضلطة 

)32(
�لهيمنة على �لعامل.

لو  كما  �حلد�ثة  خطاب  يف  �ليوم  يظهر  �لفرد  إن  �

أن ي�ضحق �لطبيعة و�لعامل  كان وح�ضا غريبا يلزمه �

مغامرة  نحو  �لنطالق  أجل  � من  عليهما،  ب�ضيطرته 

إل وجه  � لي�س  �ليوم من حتكم  نر�ه  �ل�ضد. وما  حياة 

)33(
�لرعب �ل�ضامل.

»بن�ضياج« وزمياله،  يرى  فيما  ن�ضان  �لإ �عرت�ف  إن  �

حو�ل،  أح�ضن �لأ باأنه لي�س فوق �لقو�نني، ميكنه يف �

�لقدرية  عامل  يف  باأنف�ضنا  نلقي  ل  باأننا  يفهم  أن  �

إذ� ما تخلينا عن  �لقهرية. ولكن بالعك�س من ذلك، فا

إننا  فكرة �حلد�ثة �لتي متاثل بني �حلرية و�لهيمنة، فا

أن نتحمل كل و�قعة بو�ضفها خرب� �ضعيد�، يعني  نقدر �

أن �حلرية تتمف�ضل بامل�ضري Destin و�مل�ضري ل يعني  �

إن �مل�ضري )�لقدر( هو على �لعك�س من  هنا �لقدرية. �

لي�س وفق  أن توجد �حلرية.  � ذلك، فمن خالله ميكن 

حرية �لتجار. ولكن وفق هيئتها �حلقة �ملتمثلة يف 

إن �ليقني كما يقول �لفيل�ضوف »ر�ميوند لول  �لفعل. �

ل  �لفكر  إن  � Raymonde Lulle  »هو ميد�ن عميق، بحيث 
)34(

إل بو��ضطة �لفعل«. يحافظ على متا�ضكه �

يف  ح�ضورها  خالل  من  كي�ضوت  دون  �ضخ�ضية  إن  �

�ل�ضخ�ضيات  إحدى  � ت�ضكل  �ملعا�رص،  �لفل�ضفي  �لفكر 

�لرئي�ضية �لالفتة لالنتباه، لفرط ما جندها يف �ضميم 

إ�ضكالت �لعامل �ملعا�رص، ومن مت فدون كي�ضوت ل  �

يحمل  وهو  إل  � للفيل�ضوف  �خلا�س  �ملجال  يقتحم 

�لفكر  للمفهوم، مبا هي طريقة يف حمل  معه �ضرية 

)35(
على �لتفكري.
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ٍ م�ضرتك مع  �ضعد« يف حو�ر  �لأ �لفل�ضطيني »حممد  و�لرو�ئي  �ل�ضاعرُ  يقول 

أد�رته �ل�ضحفية ُ �لفرن�ضية »فر�ن�ضو�ز  �رص�ئيلي »يو�ضف �لغازي« � �ملوؤرخ �لإ

أبد�  أفكر � جريمني – روبن«: »بالن�ضبة يل هناك �ضعب فل�ضطيني و�حد، ومل �

أن  آخر. يجب � إعطاء جزء منه حقه علينا ��ضتبد�له بحق جزء � أجل � ً �نه من �

أجز�ء �ل�ضعب �لفل�ضطيني �لثالثة يف �عتبارها م�ضالح �لفل�ضطينيني  تاأخذ �

�لغربية وغزة، ومن  إ�رص�ئيل، ومن يعي�ضون يف �ل�ضفة  � ؛ من يعي�ضون يف 

.
)1(

يعي�ضون يف �لبلد�ن �لعربية«

»املت�سائل« و»اأطفال الندى«.. جتربتان 

خمتلفتان ومتكاملتان يف الرواية الفل�صطينية

ترجمة : خالد اجلنفاوي  اأناهيد احلردان   

كاتب و�أكادميي من �لكويت  كاتبة عربية تقيم يف لندن  

u »املت�سائل« و »اأطفال الندى« ب��سفهما متثالن جتربتني 

وىل  فل�سطينيتني خمتلفتني ومتكاملتني يف ال�قت نف�سه، االأ

إ�سرائيل،  ن�سان ُ غريبا ً الــ م�اطنا ً يف دولة ا نتاج اأن ي�سبح االإ

ن�سان ُ الجئا ً حمروما ً من وطنه  والثانية نتاج اأن ي�سبح االإ

إ�سرائيل. ب�سبب قيام دولة ا



تاريخيا، متتلك فكرة »�لعنا�رص« �لثالثة لل�ضعب 

يف  ن�ضاأ  �لذي  �لو�قع  يف  جذورها  �لفل�ضطيني 

أ�ضبح يعرف يا�ضم �لنكبة يف  أو ما � �لعام 1948، �

إ�رص�ئيل على  � دولة  إن�ضاء  �  : �لفل�ضطينية  �لذ�كرة 

�لذي خلق هذه  فل�ضطني  أر�س  � ثلثي  يقارب  ما 

�لق�رصي  �لطرد  هو  و�ل�ضبب   .
)2(

�لثالثة �لعنا�رص 

�ضغرية  أقلية  � وبقاء  فل�ضطني،  �ضكان  لغالبية 

�ضمن مناطق �لدولة �لتي قامت حديثا ً. وبعد ما 

ً، �ضتجد �لبقية �لباقية من  يقارب ثالثني عاما 

ر�س نف�ضها حتت �لحتالل �لع�ضكري  �ل�ضعب و�لأ

�ل�رصقية و�جلنوبية من  جز�ء  �لأ �لإ�رص�ئيلي يف 

إليها �ليوم با�ضم  أ�ضبح ي�ضار � فل�ضطني، وهي ما �

 .
)3(

�ل�ضفة �لغربية وقطاع غزة

�ضعد« �ضمنيا  من هنا، فاإن ما حتمله فكرة »�لأ

هو  �لثالثة  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مكونات  عن   ً

�لتي  �لفل�ضطينية  للتجربة  �لتكاملية  �لطبيعة 

إ�رص�ئيل،  إن�ضاء دولة � أو تلك � ولدها بهذه �لطريقة �

وخ�ضارة �لفل�ضطينيني لوطنهم تبعا ً لذلك، رغم 

خمتلفة  ثالث  بطرق  حدثت  �لولدة  هذه  أن  �

إختالفا تاما ً.  �

�لإجتماعية  ـــ  �ل�ضيا�ضية  �لفكرة  هذه  أهمية  � إن  �

تكمن  �لثالثة  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مكونات  عن 

ــ  �ل�ضيا�ضية  أهميتها  � ي�ضاوي  �لذي  دورها  يف 

دب �لفل�ضطيني. ويرجع  �لجتماعية يف تقييم �لأ

أنه »ماد�مت كل كتابة حتتوي على  إىل � �ل�ضبب �

�لو�قع  عامل  معينة يف  ت�ضتح�رص دللت  رموز 

دبية  �لأ لالعمال  در��ضة  أية  � فعلى  �ملو�ضوعي، 

�لتي  �لرموز  بعامل  م�ضاك  لالإ خا�س  جهد  بذل 

�ملعنى  فهم  أجل  � من  عمال  �لأ هذه  تخلقها 

�لدللة  يتجاوز  �لذي  �ملعنى  به،  توحي  �لذي 

�ملو�ضوعية �ملبا�رصة لكل رمز من هذه �لرموز 

 .
)4(

إىل ما ور�ئها ومي�ضي �

وبا�ضتخد�م �لدللة �ملو�ضوعية خل�ضارة �لوطن، 

حوله  تلتقي  �لذي  �مل�ضرتك  �لعن�رص  بو�ضفها 

�لثالثة  للمكونات  �لفل�ضطينية  دبية  �لأ عمال  �لأ

باأن  �لدفع  ميكن  م�ضرتكة،  رمزية  ثيمات  عرب 

�ملعاين �لتي توحي بها �لرموز �لتي ت�ضتح�رصها 

�لثيمات �مل�ضرتكة، وتتجاوز �لدللت �ملبا�رصة 

�لتجربة  تكاملية  مو�ضع  هي  �لبحث،  مو�ضع 

�لفل�ضطينية ذ�تها. وهكذ� ل ميكن فهم �لتجربة 

�لفل�ضطيني،  �ملاأزق  أكرث،  � وبتو�ضع  �لفل�ضطينية، 

�ملختلفة،  دبية  �لأ عمال  �لأ عنها  تعرب  كما 

 ً نظرة  �لفل�ضطينية  �لتجربة  إىل  � يُنظر  حني  إل  �

عمال  �لأ بتحليل  جانبها  من  ت�ضمح  تاريخية 

حتليال  �لثالثة  للمكونات  �لفل�ضطينية  دبية  �لأ

مقارنا. 

أ هذه �لورقة مبوجز  ٍ عن  �نطالقا ً من هذ�، �ضتبد�

حياة كاتبني فل�ضطينيني من مكونني خمتلفني، 

إميل حبيبي« �لذي ظل يف وطنه لي�ضبح  ول »� �لأ

هو  و�لثاين  إ�رص�ئيل،  � يف   ً فل�ضطينيا   ً مو�طنا 

 ً فل�ضطينيا   ً أ�ضبح لجئا  � �لذي  �ضعد«  �لأ »حممد 

إ�رص�ئيل. ثم  � إثر قيام دولة  �  ً نتيجة طرده ق�رص� 

تقدم �لورقة بعد ذلك موجز� ً لرو�يتي �لكاتبني: 

�ملت�ضائل  �لنح�س  إبي  � ل�ضعيد  �ل�رصية  »�حلياة 

جتربتني  تتناولن  �للتني  �لندى«  أطفال  و»�

خمتلفتني ومتكاملتني يف �لوقت نف�ضه. و�ضيتيح 

لنا هذ� �ملقارنة بني خم�س ثيمات رمزية م�ضرتكة 

�لوطن  خل�ضارة  �ملو�ضوعية  �لدللة  حول  تدور 

�مليالد  بد�ية  كبد�ية/  �لنكبة   : �لرو�يتني  يف 

ٍ من  جمدّد�، و�لغزو �ل�ضهيوين لفل�ضطني كو�حد 

إ�ضفاء ن�ضيج �لذ�كرة  �ضل�ضلة غزو�ت تاريخية، و�

�ل�ضهيوين  �لغزو  لتربير  ر�س  �لأ على  �لتور�تية 

�لغز�ة،  يعتنقها  كما  �ملزعومة  و��ضتثنائيته 

و�لغزو �ل�ضهيوين يف �لعام 1967 ملا تبقى من 

أخري�  و�  ،1948 �لعام  لغزو  كا�ضتمر�ر  فل�ضطني 

ثالثة  من   ً تكوينا  بو�ضفه  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب   ً

عنا�رص خمتلفة متكاملة رغم �حلدود �جلغر�فية 

أقامتها �لدولة �لإ�رص�ئيلية.  ــ �ل�ضيا�ضية �لتي �

�لرمزية  �لثيمات  هذه  أن  � باملالحظة  �جلدير 

�لتي  �لوحيدة  هي  لي�ضت  ذكرنا  �لتي  �مل�ضرتكة 
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�لوطن  لفقد�ن  �ملو�ضوعية  �لدللة  حول  تدور 

ن  لأ ولكن  �لرو�يتني،  أن جندها يف  � �لتي ميكن 

�لتكامل،  فكرة  جوهر  على  �لرتكيز  هو  �لهدف 

�لرمزية  �لثيمات  هذه  �ضوى  هنا  نناق�س  لن 

�مل�ضرتكة �خلم�س. 

تقييم  فيه  يتم  حتليال  �ضنقدم  �لنتيجة،  ويف 

�لعالقة بني هذه �لثيمات و�ملعنى �لذي تقرتحه، 

�ملو�ضوعية  �لدللة  يتجاوز  �لذي  �ملعنى  ذلك 

�لتجربة  تكاملية  إىل  � �لوطن،  لفقد�ن  �ملبا�رصة 

�لفل�ضطينية ذ�تها. 

�شعد :  حبيبي مقابل الأ

احلياة ال�شرية ل�شعيد اأبي النح�س املت�شائل 

مقابل اأطفال الندى 

يف  »حيفا«  يف  �ملولود  حبيبي«  إميل  �« �نتمى 

إىل �حلزب �ل�ضيوعي �لفل�ضطيني يف  �لعام 1919 �

�لعام 1940، وتوىل بعد ذلك م�ضوؤولية رئا�ضة 

»�لإحتاد«   �ضبوعية  �لأ �حلزب  �ضحيفة  حترير 

إىل  � »حبيبي«  �ن�ضم  إ�رص�ئيل  � دولة  قيام  وبعد 

ممثله  و�ضيكون  �لإ�رص�ئيلي،  �ل�ضيوعي  �حلزب 

يف مابعد يف �لكني�ضت طيلة �لت�ضعة ع�رص عاما 

إىل  أي�ضا ً، بالإ�ضافة � �لالحقة. وكان »حبيبي« �

ن�ضاطه �ل�ضيا�ضي، رو�ئيا ً وكاتب ق�ضة ق�ضرية 

وكاتبا ً م�رصحيا ً و�ضحفيا ً. وظل ميار�س ن�ضاطه 

يف  »حيفا«  يف  وفاته  حتى  دبي  و�لأ �ل�ضيا�ضي 

�لعام 1996. 

�لنح�س  أبي  � ل�ضعيد  �ل�رصية  »�حلياة  رو�ية 

يف  مرة  ول  لأ بالعربية  �ملت�ضائل«�ملن�ضورة 

با�ضم  ورقتنا  يف  إليها  � )و�ضي�ضار   1974 �لعام 

»�ملت�ضائل«( هي ق�ضة حياة بطلها »�ضعيد« �لذي 

يف   ً فل�ضطينيا   ً مو�طنا  أ�ضبح  و� وطنه،  يف  ظل 

إ�رص�ئيل بف�ضل تعاونه مع �لدولة �لإ�رص�ئيلية.  �

جاءت هذه �لرو�ية  توليفا ً من »هجاء ٍ �ضاخر، 

 ٍ وتوريات  خيالية،  �ضبه  �ضفافة  رمزية  وق�ضة 

لحت�ضى، وتالعب مبعني �لكلمات، و�ملفارقات 

إتخذ �ضكل �ضل�ضلة من �لر�ضائل �ل�ضاخرة من  � )6(«

�لف�ضاء �خلارجي، يق�س فيها �لبطل �ملاأ�ضاوي 

أن يعني  ـــ �ل�ضاخر بالتف�ضيل )ولي�س م�ضادفة ً �

ن�ضان �ل�ضعيد«( حياته خالل �لثالثني  ��ضمه »�لإ

غري  �ضديق  على  �لدولة  عمر  من  وىل  �لأ  ً عاما 

إىل  � �لرو�ية  وتنق�ضم  ذ�ته.  �لر�وية  هو  م�ضمى، 

أة يف  ثالثة كتب يحمل كل و�حد منها ��ضم �مر�

حياة �لبطل خالل �لفرتة �لتي تتناولها �لرو�ية. 

إ�رص�ئيليا  أ�ضبح مو�طنا ً � إذ� كان »حبيبي »قد � فا

للوطن،  �لتاريخي  للفقد�ن  نتيجة  إ�رص�ئيل  � ً يف 

»�ملت�ضائل«ممثال  روؤية  بالإمكان  كان  إذ�  و�

ظلو�،  �لذين   
)7(

ون�ضاء( )رجال  للفل�ضطينيني 

ــ مو�طنني  أن ي�ضبحو� غرباء ل  � لل�ضيء �ضوى 

�ضعد  أن »�لأ يف وطنهم، ميكن �لقول بالقدر نف�ضه �

نتيجة  أر�ضه  � من   ً حمروما   ً لجئا  أ�ضبح  �«

أطفال  �« أن  و� للوطن،  نف�ضه  �لتاريخي  للفقد�ن 

إليهم كممثلني للفل�ضطينيني  �لندى« ميكن �لنظر �

�لذين طردو� ق�رص� ً خالل وبعد  )رجال ون�ضاء( 

أر�س.  أ�ضبحو� لجئني بال � قيام �لدولة و�

أم  �« قرية  يف  �ملولود  �ضعد«،  »�لأ أ�رصة  � أ�ضبحت  �

أطر�ف »حيفا« يف �لعام 1944،  �لزينات »على �

أ�رصة ً لجئة بعد قيام �لدولة وما تبعه من طرد  �

أم �لزينات«، و��ضتقرت  ق�رصي للقرويني وتدمري »�

يف نهاية �ملطاف يف مدينة »�لب�رصة« �لعر�قية، 

وىل  �لأ تكوينه  �ضنو�ت  �ضعد«  »�لأ ق�ضى  وهناك 

يف  »�لكويت«  إىل  � �نتقل  ثم  فل�ضطيني،  كالجئ 

�لعام 1968 حيث مار�س مهنة �ل�ضحافة. وهو 

و�ضاعر  رو�ئي  �ل�ضحافة،  مهنة  إىل  � بالإ�ضافة 

 .
)8(

أدبي وثقايف وناقد �

بالعربية  �ملن�ضورة  �لندى«،  أطفال  �« رو�ية 

ذ�كرة  من   ٌ توليف  �لعام 1990،  ول مرة يف  لأ

من  �لر�بعة  �ضن  يف  �لنكبة  �ضهد  �لذي  �لكاتب 

�لفالحني  وق�ض�س  �جلاحمة،  خيولة  و�لأ عمره، 

أر�ضهم »�ضكان �جلوز �لذين بنو�  �ملقتلعني من �

�جلوز،  حبات  جدر�ن  بني  وم�ضائرهم  بيوتهم 
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وما  م�ضاكنهم،  وقو�س  �لطوفان  فاجتاحهم 

كيف  ول  حدث  ما  �للحظة  هذه  حتى  عرفو� 

�ضظايا  رو�ية  تعيد  �لتوليف  وبهذ�   .
)9(

حدث

أربعني عاما ً تقريبا:  حياة كانت ذ�ت يوم بعد �

أتو�زى معها،  � ٍ ول  أ�ضطورة  � �لآن يف   ُ أ�ضري  � أنا  �«

من   ٍ خلود  عن   ً بحثا  فيها  �لندماج  أحاول  و�

أو عن نوع من �حلياة كان خالد� ً...  نوع خا�س، �

حد�ث �لتي كانت قبل ميالدي  أ�ضري يف طرق �لأ و�

.
)10(

أو بعده« �

�ضعد« يف �رصد  رو�يته، �ملكتوبة  وي�ضتخدم »�لأ

مع  �لوعي  تيار   َ أ�ضلوب  � موؤثرة،  �ضعرية   ٍ بلغة 

أطفال  �« فاإن  ولهذ�  ومكانية.  زمنية  قفز�ت 

�لتاريخ  ن  لأ �لتاريخ...  إن�ضاء  � �لندى«»لتعيد 

يف  ي�ضتخدمهم  بل  �حلياة  إىل  � �لنا�س  ليعيد 

ميكن  ولكن   ،
)11(

فيه« يتجاهلهم  �لذي  �لوقت 

ذلك  من  بدل  �لرو�ية  أن  �  ً ميتافيزيقيا  �لقول 

 .
)12(

»تقيم حو�ر� ً مع �لتاريخ مب�ضاعدة �لذ�كرة«

إ�ضكالية  � تثري  أن  � �لرو�يتني ميكن  �ملقارنة بني 

و�ختالف  �لرو�يتني   أ�ضلوب  � �ختالف  ب�ضبب 

»�ملت�ضائل«  تفهم  حني  ولكن   ،ً أي�ضا  � �ملحتوى 

جتربتني  متثالن  بو�ضفهما  �لندى«  أطفال  و»�

�لوقت  يف  ومتكاملتني  خمتلفتني  فل�ضطينيتني 

 ً غريبا   ُ ن�ضان  �لإ أن ي�ضبح  � نتاج  وىل  �لأ نف�ضه، 

أن  إ�رص�ئيل، و�لثانية نتاج � لــ مو�طنا ً يف دولة �

ن�ضان ُ لجئا ً حمروما ً من وطنه ب�ضبب  ي�ضبح �لإ

أهمية �ملقارنة بني  إ�رص�ئيل، تتجلّى � قيام دولة �

�لعديدة  �ختالفاتهما  رغم  �لرو�يتني  هاتني 

غر��س �لتحليل كما قلنا يف �ملقدمة.  لأ

لتقاء : نقاط الإ

 الثيمات الرمزية امل�شرتكة التي تدور حول 

الدللة املو�شوعية لفقدان الوطن  

بال�ضتح�ضار  وىل  �لأ �لثيمة  على  نقع  أن  � ميكن 

إعادة  � /بد�ية  بد�ية  كنقطة  للنكبة  �لرمزي 

�لولدة يف كلتا �لرو�يتني. 

يخرب  �ل�ضاخر،  ــ  �ملاأ�ضاوي  »حبيبي«  با�ضلوب 

قيد  على  بقائه  �ضبب  أن  � أول  � �لقارئ  »�ضعيد« 

من   ً كرما  كان  �لعام 1948  بعد حرب  �حلياة 

أن يدري �لر�ضا�ضة �لتي  »حمار »تلقى من دون �

يعلن: »حياتي  »�ضعيد«. وهكذ�  ت�ضتهدف  كانت 

إذن كانت بالفعل هبة ً من  إ�رص�ئيل � �لالحقة يف �

�ملفارقة  وتربز   .
)13(

�حلظ« �ل�ضيء  �حليو�ن  ذلك 

حني  �لبطل  حياة  بد�ية  نقطة  يف  �ل�ضارخة 

أن تكون  أية قيمة يجب � يت�ضاءل »�ضعيد« لحقا ً: »�

 .
)14(

إذن يا�ضيدي �ملحرتم؟« حلياة مثل حياتي �

��ضتح�ضار�  ي�ضتح�رص  وهو  �ضعد«،  »�لأ ويختار 

بد�ية   / بد�ية  كنقطة  �لنكبة  ثيمة   ً رمزيا   ً

أ�ضريُ  � وجدتني  �لذي  �لفجر  »ذلك  �لولدة  إعادة  �

أنا�س ٌ يتنادون بني  � ٍ يحيط بي  فيه يف غمامة 

�ل�ضباب...  ي�ضريون �ضائعني يف  �ل�ضخور وهم 

فوقنا تخرتقها جمر�ت  �لليل  �لقطعة من  وتلك 

أن  � بعد  �لزينات  أم  � من  خروجنا  ليل  حمر�ء...   ٌ

جتربة  يف  كما  وهكذ�،   .
)15(

�ليهود« �حتلها 

إ�رص�ئيل هما  � �لنكبة وقيام دولة  فاإن  »�ضعيد«، 

كعالمة  رمزيا  ��ضتخد�ما  ي�ضتخدمان  �للذ�ن 

رغم  �لولدة،  إعادة  � بد�ية   / �لبد�ية  نقطة  على 

أنهما ي�ضتخدمان ول �ضك بطريقتني خمتلفتني  �

�لذين  أولئك  � إىل  � �ضارة  �لإ يف  تاما   ً إختالفا  �

�لذين ظلو�.  أولئك  � أجربو� على �ملغادرة مقابل  �

�ضعد »يف �لرو�ية لحقا ً وهو يتناول  ويكتب »�لأ

ً على  ما�ضيا   ُ �لعائدة: »لقد ولدت  �لبد�ية  نقطة 

ولدت  أو  � جمهولة...  إن�ضانة  � جانب  إىل  � قدمّي 

ول مرة حتت ليل ٍ ما، و�لر�ضا�س جمر ٌ يتتابع  لأ

 .
)16(

يف �ل�ضماء«

أخرى ميكن �لعثور عليها يف  هناك ثيمة رمزية �

�ملو�ضوعية  �لدللة  حول  تدور  �لرو�يتني  كلتا 

إنها ��ضتح�ضار �لكاتبني لغزو�ت  لفقد�ن �لوطن، �

إىل �لعالقة �ملتبادلة  �ضابقة لفل�ضطني، بالإ�ضافة �

�لو��ضحة �لتي ير�ضمان بني هذه �لغزو�ت وبني 

�لغزو �ل�ضهيوين.
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دب  قراءة الأ

الفل�شطيني 

يف اإطار 

متكامل متتلك 

اأهمية بالغة، 

لي�س للن�شال 

الفل�شطيني 

ذاته فح�شب، بل 

»وللق�شايا ذات 

العالقة التي 

نها  تهّزنا، ل لأ

تت�شل باللحظة 

وبحدث تاريخي 

معني فقط، بل 

نها تتجاوزهما  لأ

لت�شرب م�شاكل 

الظلم والعدوان 

كراه حني  والإ

تفر�س نف�شها على 

�شمري اإن�شاين 

معا�شر يعي 

مت�شمناتها وعيا 

ً تاما ً



يف  أ�ضتاذه  � مع  حديثه  خالل  »�ضعيد«  يعلم 

آخرين  � من  أ  أ�ضو� � لي�ضو�  �ل�ضهاينة  أن  »عكا«»�

أكرث رحمة ً من  إنهم � أمثالهم يف �لتاريخ... � من �

 .
)17(

�ضنو�ت« قبل  أجد�دنا  � عرفهم  �لذين  �لغز�ة 

ويف مناق�ضة فظائع غز�ة تنوعو� بني �ضليبيني 

وفرن�ضيني  أتر�ك  و� ومغول ومماليك وعثمانيني 

بني  �لوحيد  �لفرق  أن  � أ�ضتاذه  � يعلمه  و�جنليز، 

أن  � هو  �جلدد  و�لغز�ة   ً آنفا  � �ملذكورين  �لغز�ة 

بينما  وغادرو�،  و�رصقو�  ذبحو�  �ل�ضابقني 

هنا  ومن  أقامو�.  و� و�رصقو�  ذبحو�  �ل�ضهاينة 

ر�س  �لأ ��ضم  أن  � وهي  �ملفارقة،  هذه  لنا  تقال 

مقد�ضة،  قيمة  حتمل  لكونها  ك�ضد  �ملقد�ضة، 

أر�س خ�ضبها �لدم  أنها � � م�ضتق يف �حلقيقة من 

عو�م : »كل بقعة من  آلف �لأ ن�ضاين على مدى � �لإ

أر�ضنا جعلها دم �ملذبوحني مقد�ضة، و�ضيتو��ضل  �

.
)18(

تقدي�ضها بهذه �لطريقة«

أطفال  �« �ضعد«يف  »�لأ ي�ضري  مماثل  نحو  وعلى 

�لفظائع  إىل  و� أنف�ضهم،  � �لغز�ة  إىل  � �لندى« 

على  »عكا«  أهل  � مذبحة  مثل  أي�ضا،  � نف�ضها 

أي�ضا  � »يافا«  رجال  ومذبحة  �ل�ضليبيني،  أيدي  �

ويقيم  نابليون.  جي�س  يد  على  �ضو�حلها  على 

�لغزو�ت  هذه  بو�ضوح  يقارن  وهو  �ضعد«،  »�لأ

لفل�ضطني،  �ل�ضهيوين  بالغزو  �ل�ضابقة  �لدموية 

وبني  �ل�ضابقة  �لفظائع  ق�ض�س  بني   ً جتاور� 

ق�ضة م�ضري فالحي قرية »�لدو�مية« �لقريبة من 

�ضخ�ضي  طابع  ذي   ٍ باأ�ضلوب  »�خلليل«،  مدينة 

ن�ضانية، وهو ما يجعل  رفيع، ومن هنا نزعته �لإ

غزو�ت  �ضل�ضلة  يف  غزو  جمرد  �ل�ضهيوين  �لغزو 

أولئك �لفالحون من قرية »�لدو�مية«  تاريخية: »�

أ�ضو�ت  � على  �ضمائهم  حتت  ��ضتيقظو�  �لذين 

غيتو�ت  من  �لقادمني  �ليهود  وقنابل  ر�ضا�س 

باأطفالهم  �ملغارة  إىل  � فلجاأو�  �لكاحلة،  أوروبا  �

و�لرو�س  و�لت�ضيك  �لبولونيون  فاأغلق  ون�ضائهم، 

أ�رصمو�  ملان عليهم باب �ملغارة و� و�لبلغار و�لأ

 .
)19(

�لنار يف مدخلها ليختنق �جلميع بالدخان«

أطفال �لندى«،  يف كلتا �لرو�يتني، »�ملت�ضائل« و»�

يف  غزو  مو�ضع  �ل�ضهيوين  �لغزو  و�ضع  يجيء 

إىل جنب مع تفنيد  �ضل�ضلة غزو�ت تاريخية جنبا �

أي  إختالف هذ� �لغزو عن غريه، � �ضطورة � جلّي لأ

إعادة غزو من قبل �ضعب عائد كما يزعم  كونه �

أنف�ضهم :  �لغز�ة �

أخري�  و� �ضليبيون...  رومان...  يونان...  »فر�س... 

أ�ضماءهم  � خلعو�  �لذين  هوؤلء  �ل�ضيطان  أبناء  �  ً

أ�ضماءنا و�رتدو�  ملانية و��ضتعارو� � �لبولونية و�لأ

 ً ن�ضبا  مدعني  أر�ضنا،  � حلم  يف  وتغلغلو�  ثيابنا 

 .
)20(

أكرث عجبا« عجيبا ً وذ�كرة �

�مل�ضرتكة  �لرمزية  �لثيمة  أن  � �لقول  ميكن  إذن  �

�لثالثة �لتي تنبع هي ذ�تها من �لثيمة �لرمزية 

�ل�ضهيوين  �لغزو  عالقة  ثيمة  �مل�ضرتكة، 

 ،ً آنفا  � لفل�ضطني كما نوق�ضت  �ل�ضابقة  بالغزو�ت 

إليه »�ضعيد« بو�ضفه  � أ�ضار  � تقع يف مرجعية ما 

إىل بلدهم  نا�س ٍ يعودون � »�لذ�كرة �ل�ضتثنائية لأ

�لالحق  �لن�ضج  ويف   ،
)21(

عام« ألفي  � غياب  بعد 

لتربير  فل�ضطني  أر�س  � على  �لتور�تية  للذ�كرة 

��ضتثنائية �لغزو �ل�ضهيوين. 

�لنقطة  هذه   ً �ضاخر�  وي�ضور »حبيبي« ت�ضوير� 

أة فل�ضطينية  �مر� �لأخرية حني يتحدث عن بيت 

»�ل�رصعية«  وريثتها  ملكيته  �دعت  »�للد«  يف 

 .
)22(

إىل زمن نوح( )عائدة بالإدعاء �

�لنقطة  �ضعد«  »�لأ ي�ضور  م�ضابه،  نحو  وعلى 

�لذي »كم نحن فيه  يتاأمل �ملدى  �لأخرية وهو 

�مل�ضائد  آلف  � عرب  �لرحلة  هذه  بدون  أيتام...  �

رو�ياتها  ن�ضجت  �لتي  �لتور�ة  م�ضيدة  وخا�ضة 

عن  بعيدة  �ضحر�ء  يف  بالدنا...  أطر�ف  � على 

بالد  أية  � يف  وحده  �ل�ضيطان  إل  � ليعرف  مكان 

كان، ولكنه لي�س فل�ضطيننا بالتاأكيد... فليتنب َ 

�ضماء �لعجيبة : هرتزوغ وفاجن  �ل�ضيطان هذه �لأ

وبرودف�ضكي ولوين، فحتى �لتور�ة لتعرف هذه 

أو  أ�ضحابها يف ذ�كرة �ضخرة � �ضماء، ومل مير � �لأ
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 .
)23(

طريق من طرق بالدنا«

�لدللة  حول  تدور  �لتي  �لر�بعة  �لثيمة 

�ملو�ضوعية لفقد�ن �لوطن ميكن �لعثور عليها يف 

عالقة �لتما�س �لتي ير�ضمها �لكاتبان بني غزو 

فل�ضطني يف �لعام 1948 وغزو �لعام 1967 ملا 

إحدى ر�ضائله من �لف�ضاء  تبقى من فل�ضطني. يف �

يلجاأ  »�ضعيد  وعنو�نها  �ضديقه،  إىل  � �خلارجي 

أنه بعد حرب  إىل حا�ضية«، �ضيتذكر �ضعيد كيف � �

إ�رص�ئيل ما تبقى  � حزير�ن 1967، حني �حتلت 

�مل�رصية  �ضيناء  مع  �لفل�ضطينية  ر��ضي  �لأ من 

أهايل  � �ضاهد   ،
)24(

�ل�ضورية �جلولن  ومرتفعات 

آنية  � يبيعون  ونابل�س  �هلل  ور�م  و�خلليل  �لقد�س 

أعر��ضهم  بجنيه و�حد لقاء كل قطعة.  �

�ضتنتاج باأنه »حني  إىل �لإ وقاد هذ� �مل�ضهد �ضعيد �

يجلب  �ملحرتم،  يا�ضيدي  نف�ضه  �لتاريخ  يعيد 

إىل  ننا �نتقلنا من �ملنح باملجان � معه تقدما ً، لأ

.
)25(

�ضياء تتقدم!« إن �لأ �لبيع بجنيه و�حد. حقا ً �

ولكنه  فقط،  نف�ضه  يعيد  ل  فالتاريخ  وهكذ� 

باأ�ضلوب »حبيبي« �ل�ضاخر، يعيد نف�ضه مع تقدم 

ر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة �لتي  مرئي، ف�ضكان �لأ

إ�رص�ئيل،  إثر قيام دولة � تعر�ضت للتطهري �لعرقي �

تلك  مقتنياتهم،  ليبيعو�  �لفر�ضة  لديهم  تكن  مل 

مالك  �لأ ��ضتوىل عليها »حر��س  أنه  � �لتي نعرف 

أطلقه  � �لذي  �ل�ضاخر  �للقب  وهو  �مل�رصوقة«، 

إ�رص�ئيل »حر��س  �ل�ضيوعيون على ما ي�ضمى يف �

مالك �ملهجورة«. �لأ

نف�ضها،  �ل�ضاخرة  باللهجة  �لقارئ،   و�ضيكت�ضف 

أمرت  � حني   ،1967 حزير�ن  حرب  خالل  أنه  �

يف  �لفل�ضطينيني  كل  �لإ�رص�ئيلية  ذ�عة  �لإ

 ً أعالما  � يرفعو�  أن  �  ً حديثا  �ملحتلة  ر��ضي  �لأ

حمق  بي�ضاء فوق �ضطوح منازلهم، يرفع �ضعيد �لأ

�ضطح منزله  بي�س على  �لأ من دون ق�ضد علمه 

و�مر �لتي �ضدرت للعرب  يف حيفا بناء ً على �لأ

، ر��ضما ً بذلك عالقة ً متبادلة بني 
)26(

�ملهزومني

تبقى  ما  وغزو   1948 �لعام  يف  فل�ضطني  غزو 

منها يف �لعام 1967،وليعاقب بعد ذلك على يد 

رئي�ضه �لإ�رص�ئيلي. 

مر  �لأ هذ�  ي�ضبه  ما  بطريقته  �ضعد«  »�لأ وي�ضف 

يف  �ضيعرف  ما  يف  �لفل�ضطينيني  نظر  ق�رص   :

يرو�  مل  �لذين  �لغربية«  »�ل�ضفة  با�ضم  �لنهاية 

�لالجئون  �لتي حملها معهم  �ملنذرة  �لعالمات 

أ�ضحاب  من �ل�ضاحل : »�لعامل �لذي يطل من بيوت �

أخذت معها  ر�س �لذين مل تبتلعهم �لهوة �لتي � �لأ

أطلو�  قر�نا وحو�كرينا... ولن يدرك هوؤلء �لذين �

أنها  � �ملظلمة  �لهوة  �ت�ضاع  على  خالل وجوهنا 

وتنهار  آكل  وتتا ويت�ضع  يتمدد  �لذي  �لنوع  من 

.
)27(

�حلو�يف �لتي ت�ضبثو� بها«

�لثيمة �لرمزية �مل�ضرتكة �خلام�ضة و�لأخرية �لتي 

�لوطن،  لفقد�ن  �ملو�ضوعية  �لدللة  حول  تدور 

أن جندها يف كلتا �لرو�يتني تت�ضل  و�لتي ميكن �

ينتمون  �لذين  �لفل�ضطينيني  إىل  � �ضار�ت  بالإ

�ملقاومة  إىل  � خرى، ومن هنا  �لأ �ملكونات  إىل  �

بحدود  �لفل�ضطينيني  �لعرب  لتجزئة  �ملتحدية 

م�ضطنعة خلقتها �لدولة �لإ�رص�ئيلية. 

أن هذه �ملقاومة تت�ضع لت�ضمل  إىل هذ� � ي�ضاف �

ور�ء   ً ق�رص�  طردو�  �لذين  �لفل�ضطينيني  أولئك  �

�حلدود، وهو ما ت�ضلط عليه �ل�ضوء �لو��ضح فكرة 

على  ر�دة  و�لإ �لرغبة  عنها  عربت  كما  �لعودة 

أن حتمل �لن�ضوة  حد �ضو�ء. ولهذ� لي�س م�ضادفة ً �

�لثالث يف حياة »�ضعيد« ��ضم »يعاد« )ذلك �لذي 

تبقى(،و»يعاد«  �لتي  )تلك  و»باقية«  يعاد(، 

يحملن  وكلهن  وىل،  �لأ »يعاد«  إبنة  � �لثانية 

أ�ضماء ً مبتكرة.  �

وىل  وحني يجد �جلنود �لإ�رص�ئيليون »يعاد« �لأ

أن  � قبل  بعنف  تقاوم  »�ضعيد«  بيت  يف  خمتبئة 

لتقلق  بلدي...  »هذ�   ً �ضارخة   ً خارجا  ترمى 

 .
)28(

إليك« �ضعيد... �ضاأعود �

�ضنة  ع�رصين  بعد  نف�ضها  للحادثة   ٍ تكر�ر  ويف 
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»يعاد«،  �بنة  مكان   ً أي�ضا  � يُكت�ضف   ، ً تقريبا 

أنها  � مقتنعا  �ضعيد  كان  �لتي  �لثانية  »يعاد« 

�ضعيد.  بيت  يف  �بنتها،  ولي�ضت  وىل  �لأ »يعاد« 

مغادرة  لي�ضتطيع  »�ملاء  باأن  تخربه  أن  � وبعد 

إنه يتبخر  أبد� ً مغادرة حقيقية يا عمي، � �لبحر �

�نه  نهار،  و�لأ �لينابيع  يف  �ل�ضتاء  يف  يعود  ثم 

، تقاوم �جلنود. 
)29(

�ضيعود د�ئما«

أمها  � معاملة  مع  تعار�س �ضارخ  ويف  أخري�،ً  و�

»و�ضعية  تفر�س  تقريبا،  �ضنة  ع�رصين  قبل 

أور�ق  � �ل�رصطة  �ضابط  يت�ضفح  تن�ضاأ...   ً غريبة 

�لتي  و�مر  �لأ عن  يعتذر  ثم  باحرت�م...  »يعاد« 

 .
)30(

إلغاء تاأ�ضرية دخولها« يحملها با

أمها يف  � ت�ضبه طريقة  بطريقة  »يعاد«  وت�رصخ 

لتقلق...  »�ضعيد...   : بها  يذهبون  وهم  �لتحدي 

.
)31(

�ضاأعود«

�ضار�ت �جللية و�لعالقات  إىل هذه �لإ بالإ�ضافة �

ظلو�  �لذين  �لفل�ضطينيني  بني  �ملرت�ضمة 

�ضفحات  يف  غادرو�  �لذين  و�لفل�ضطينيني 

إىل فل�ضطينيني يف  »�ملت�ضائل«، ي�ضري« حبيبي »�

 ،1967 �لعام  يف  �حتاللها  مت  �لتي  ر��ضي  �لأ

�لتي يبلغ عدم  �لبلد  ً« نخبة  وينتقد نقد� لذعا 

ينطبق  مبلغا   ً �ضيا�ضيا  يحكمها  مبن  �هتمامها 

أمي فهو  عليه �ملثل �لعربي �ل�ضائع : من يتزوج �

 .
)32(

عمي«

أطفال  �ضعد« يف »� وعلى �ملنو�ل نف�ضه، ي�ضري »�لأ

�لكنعاين  �لفولكلوري  �لتقدي�س  إىل  � �لندى« 

إىل  �  ٍ إ�ضارة  � �ضبعة، يف  للرقم   ً أي�ضا  � �ضالمي  و�لإ

�لعودة يف �ملطاف �لنهائي : 

أو  أ�ضهر( � أو �ضبعة )� أيام( � »�ضتعودون بعد �ضبعة )�

 .
)33(

�ضبع )�ضنو�ت(«

�لالجئني  ً حق  و��ضحا   ً �ضعد« ربطا  »�لأ ويربط 

ولئك �لذين ظلو�:  يف �لعودة بالن�ضال �حلتمي لأ

أن ترفد عتمتنا  إذن � »�ضيكون على بقية �ل�ضعب �

 .
)34(

لو�ن يف مابعد« بالأ

خامتة 

�لجتماعية  �لفكرة  بتقدمي  �لورقة  هذه  أت  بد�

�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مكونات  عن  �ل�ضيا�ضية  ـــ 

�لثالثة، وهي فكرة ناجمة عن �لفقد�ن �لتاريخي 

ل�ضكانه   �لالحق  و�لنق�ضام  �لفل�ضطيني،  للوطن 

أولئك �لذين  أر�ضه و� أولئك �لذين ظلو� على � إىل � �

حتت  أ�ضبحو�  � �لذين  أولئك  و� منه   ً ق�رص�  طردو� 

ثالثني  يقارب  ما  بعد  �لع�ضكري  �لإحتالل 

عاما. 

بالبناء على هذه �لفكرة، دفعنا، بقدر ما يتعلق 

�ملعنى  بفهم  وعنايته  دبي  �لأ بالتحليل  مر  �لأ

�ملبا�رصة  �ملو�ضوعية  �لدللة  يتجاوز  �لذي 

ميكن  باأنه  �لدر�س،  مو�ضع  دبية  �لأ للرمزية 

عن  �ل�ضيا�ضية  ــ  �لإجتماعية  �لفكرة  إ�ضتخد�م  �

للو�ضول  �لثالثة  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مكونات 

دبية �لفل�ضطينية.  عمال �لأ إىل حتليل مقارن لالأ �

�لفل�ضطيني  دب  �لأ در��ضة  يف  أنه  � هو  و�ل�ضبب، 

يف  ومتكاملة  خمتلفة  جتارب  لثالث  �ملمثل 

أن تُفهم �لثيمات �لرمزية  �لوقت نف�ضه، لميكن �

�ملو�ضوعية  �لدللة  حول  تدور  �لتي  �مل�ضرتكة 

جتاوزها  ثم  ومن  �لفل�ضطيني،  �لوطن  لفقد�ن 

و�ملاأزق  �لفل�ضطينية  �لتجربة  تكاملية  إىل  �

دب  �لأ مقاربة  خالل  إل  � ذ�ته،  �لفل�ضطيني 

با�ضتخد�م  حتليلية  مقاربة  �لنقا�س  مو�ضع 

فكرة تكاملية �لتجربة �لفل�ضطينية �لإجتماعية 

ــ �ل�ضيا�ضية. 

هذه   �ختارت  �لفكرة  هذه  ب�ضط  أجل  � ومن 

عملني  �ملقارن،  �لتحليل  بهدف  �لورقة، 

لكاتبني فل�ضطينيني ميثالن جتربتني خمتلفتني 

فقد�ن  أنتجهما  � نف�ضه  �لوقت  يف  ومتكاملتني 

أطفال  ول هو »�ملت�ضائل« و�لثاين هو »� �لوطن،  �لأ

فل�ضطينيتني  جتربتني  ميثالن  �للذين  �لندى« 

إىل  � �لفل�ضطينيون  فيهما  يتحول  متكاملتني 

من  أقل  � لجئني  إىل  و� مو�طنني  لــ  غرباء 

فقد�ن  لتجربة  كنتاج  �لتو�يل  على  مو�طنني 

على  �لرتكيز  مت  ذلك  وبعد  �مل�ضرتكة.  �لوطن 
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خم�س ثيمات رمزية م�ضرتكة تدور حول فقد�ن 

�لوطن، و�لتي تتجاوز هذه �لدللة �ملو�ضوعية 

�لفل�ضطينية  �لتجربة  تكاملية  نحو  �ملبا�رصة 

 . ً مقارنا   ً تقييما  تقييمها  يتم  حني  ذ�تها، 

�لطبيعة  �ملختارة  �لرمزية  �لثيمة  وتظهر 

دب  لالأ  ، ً وتو�ضعا  �لفل�ضطينية،  للتجربة  �لكلية 

متثيل  رغم  على  أنه  � هو  و�ل�ضبب،  �لفل�ضطيني. 

خمتلفتني،  فل�ضطينيتني  لتجربتني  �لرو�يتني 

 ً تقييما  تقيّم  حني  �مل�ضرتكة،  �لثيمات  فاإن 

�ملو�ضوعية  �لدللة  رمزيتها  تتجاوز   ،ً مقارنا 

�لتجربة  تكاملية  نحو  �لوطن  لفقد�ن  �ملبا�رصة 

�لفل�ضطينية و�ملاأزق �لفل�ضطيني ذ�ته. 

 ، �لثالثة  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مكونات  فكرة  إن  �

دبية، تتخطى  عمال �لأ كما تعرب عنها خمتلف �لأ

دب  �لأ حتليل  يف  همية  �لأ بالغة  أد�ة  � كونها 

يتو��ضل  �لتي  �ضاطري  �لأ تبديد  إىل  � �لفل�ضطيني، 

يف  تك�ضفت  �لتي  �لوقائع  لإخفاء  ��ضتخد�مها 

�لعام 1948، و�لعام 1967، ويتو��ضل تاأثريها 

على �ل�ضعب �لفل�ضطيني وعلى ��ضتمر�رية �ملاأزق 

�لفل�ضطيني ذ�ته. 

إطار  دب �لفل�ضطيني يف � من هنا، فاإن قر�ءة �لأ

للن�ضال  لي�س  بالغة،  أهمية  � متتلك  متكامل 

ذ�ت  »وللق�ضايا  بل  فح�ضب،  ذ�ته  �لفل�ضطيني 

باللحظة  تت�ضل  نها  لأ ل  تهزّنا،  �لتي  �لعالقة 

نها  لأ بل  فقط،  معني  تاريخي  و»بحدث« 

و�لعدو�ن  �لظلم  م�ضاكل  لت�ضرب  تتجاوزهما 

إن�ضاين  كر�ه حني تفر�س نف�ضها على �ضمري � و�لإ

 .
)35(

معا�رص يعي مت�ضمناتها وعيا ً تاماً«

اإ�شارات :  

إ�رص�ئيلي  أبعد من �جلدر�ن، لجئ فل�ضطيني و� �ضعد ويو�ضف �لغازي، � )1( حممد �لأ

ــ روبن )كتاب �ضادر  إىل زيارة ما�ضيهما، حترير فر�ن�ضو�ز جريمني  � يعود�ن 

آكت �ضود و�ضندباد، باري�س، 2005، �س 157(.  بالفرن�ضية عن د�ر �

يف  )مقالت  �لد�خل  ولجئو  إ�رص�ئيل  و� فل�ضطني   : �لذ�كرة  يف  �لنكبة   )2(

إدو�رد �ضعيد(، �ملقدمة، نور م�ضاحلة )كتاب �ضادر بالإجنليزية عن  ذكرى �

د�ر زد، لندن، 2005، �س 1(.

إيالن بابه )كتاب  أر�س و�حدة ل�ضعبني، � )3( تاريخ لفل�ضطني �ملعا�رصة : �

�ضادر بالإجنليزية عن مطبعة جامعة كيمربج، 2004، �س 188(. 

�ضادر  )مقال  بالّطة  عي�ضى  حبيبي،  إميل  � كتابات  يف  و�لو�قع  �لرمز   )4(

�ضالمية، 1988، �س 9(.  بالإجنليزية عن د�ر �لثقافة �لإ

إعد�د �ضلمى �خل�رص�ء �جليو�ضي  دب �لفل�ضطيني �ملعا�رص، � )5( خمتار�ت من �لأ

)كتاب �ضادر بالإجنليزية عن مطبعة جامعة كولومبيا، 1992، �س 454(. 

جملة  يف  )بالإجنليزية  جا�ضك  ل  تريفور  �حلظ،  �ل�ضيء  �لفل�ضطيني   )6(

و�ضط، 1980، �س 216(.  �ل�رصق �لأ

�ل�ضاد�س،  �ملجلد  وزمنه،  و�ضط  �لأ �ل�رصق  أدب  �  : وزمنه  �لعاملي  دب  �لأ  )7(

د�ر توم�ضن جيل، ديرتويت،  بالإجنليزية �ضادر عن  )كتاب  جوي�س مو�س 

2004، �س 455(. 

دب �لفل�ضطيني �ملعا�رص، �س 119. )8( خمتار�ت من �لأ

�لري�س،  �ضعد، )رو�ية بالعربية عن د�ر ريا�س  �لأ �لندى، حممد  أطفال  �  )9(

لندن، 1990، �س 40(. 

)10( �مل�ضدر �ل�ضابق، �س 16 

آرت�س،  إيل )بالإجنليزية، �ضحيفة ها � )11( �ضائعة هذه �لذكريات، زيف بار�

27 مايو 2005(. 

)12( �مل�ضدر �ل�ضابق.

إىل  � )ترجمة  حبيبي  إميل  � �ملت�ضائل،  �لنح�س  أبي  � ل�ضعيد  �ل�رصية  �حلياة   )13(

آر�س، لندن، 2003، �س 6(.  �لإجنليزية، �ضلمى �جليو�ضي وترفور ل جا�ضك، د�ر �

)14( �مل�ضدر �ل�ضابق 

أطفال �لندى، �س 7  � )15(

)16( �مل�ضدر �ل�ضابق، �س 27 

)17( �حلياة �ل�رصية، �س 23 

)18( �مل�ضدر �ل�ضابق، 24 

أطفال �لندى، �س 101  � )19(

)20( �مل�ضدر �ل�ضابق، �س 102 

)21( �حلياة �ل�رصية، �س 24 

)22( �مل�ضدر �ل�ضابق، �س 94 

أطفال �لندى، �س 55  � )23(

)24( تاريخ لفل�ضطني �ملعا�رصة، �س 188 

)25( �حلياة �ل�رصية، 45 

)26( �مل�ضدر �ل�ضابق، 120 

أطفال �لندى، ً 110  � )27(

)28( �حلياة �ل�رصية، 62 

)29( �مل�ضدر �ل�ضابق، �س 154 

)30( �مل�ضدر �ل�ضابق، 155

)31( �مل�ضدر �ل�ضابق 

)32( �مل�ضدر �ل�ضابق، 49 

أطفال �لندى، �س 41  � )33(

)34( �مل�ضدر �ل�ضابق، �س 33 

)35( �حلياة �ل�رصية، �ملقدمة، �ضلمى �جليو�ضي وتريفور لجا�ضك، �س22 .
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�ضعري �لذي منح عمقا لل�ضد�قة.. إىل �ل�ضاعر حممد  �لأ �

و�ل�ضعر  �لفل�ضفة  باأن  �ضقر�ط،  �ملعلم  لروح  �حرت�ما  نعرتف،   أن  � �لو�جب  من 

إىل قدره حيث يحيا �ضعريا على هذه  ن�ضان، وي�ضري�ن خل�ضة � يقت�ضمان م�ضري �لإ

إىل  ن�ضات � إنه ي�ضل مرغما طيلة حياته على �لعناية بها و�لإ ر�س؛ ولذلك فا �لأ

إذ�  إىل عامل ما بعد �لطبيعة، � �ضياء �لتي تنتمي � لهة و�لأ ند�ء �لوجود وت�ضمية �لآ

ن�ضان وحده منح هبة  ن �لإ فر�ح و�ل�ضعادة.لأ إقامة ممتلئة بالأ � كان يرغب يف 

أخطر �مللكات وهي �للغة  نه ميتلك � أمانة بني يديه. لأ ر�س � �لوجود. وو�ضعت �لأ

وم�ضري  ن�ضان  �لإ بقدر  يعتنيان  و�ل�ضعر  �لفل�ضفة  يجعل  �لذي  ما  لكن  و�لنطق. 

أن ل يتيه يف هذ� �لنتماء �ملزدوج،  ن�ضان � ر�س. وكيف ميكن لالإ إقامته على �لأ �

أم  ن�ضان يحيا �ضعريا � يف هذ� �لف�ضاء �لذي يحوم على م�ضاريف �لعدم، هل �لإ

ر�س ؟ أي فل�ضفيا فوق هذه �لأ أنطلوجيا � �

الفل�سفة وال�سعر

مذاق الزمن املمزق  اأو الوجود املنهار

عزيز احلدادي

كاتب من �ملغرب

u اإن الفل�سفة وال�سعر متقابالن يجتذبهما الع�سق

اأو اأنهما روح واحدة يف ج�سدين ي�حد بينهما اخل�سام؛ 

خ�سام الع�ساق الذين يعلم�ن اأن حبهم ال فائدة منه 

فيفرتق�ن رغما عنهم. 



إىل ند�ء  �ضئلة �خرتنا �لإ�ضغاء � جابة على هذه �لأ لالإ

أن نح�ضل  أجل � �ضقر�ط وكانط ونيت�ضه وهايدغر من �

قامة  إىل جمهورية �لعباقرة و�لإ على تاأ�ضرية �لدخول �

ن ما يدوم يوؤ�ض�ضه �ل�ضعر�ء،  فيها ولو ب�ضكل عابر، لأ

�ل�ضعر�ء  ن  لأ ومتغري�،  عابر�  د�ئما  يظل  ولكنه 

�ضياء �مليتافيزيقية ولكنهم ل  لهة وكل �لأ ي�ضمون �لآ

طفال  إىل بر�ءة �لأ أقرب � إنهم � أي و�جب، � يفكرون يف �

أن  � بيد  �ضياء،  و�لأ بالكلمات  �للعب  يجتذبهم  �لذين 

ينتظره  حيث  طريقهم  يف  ي�ضري  �لذي  هو  �لفيل�ضوف 

حالم  و�لأ �ل�ضاردة.  �لتاأمالت  تلك  متاهات  �لتيه يف 

�لتي  �لروح  ك�ضوفات  نحو  �ضبيال  باعتبارها  �للذيذة 

تقرتب من عتبة �لوجود.

ال�شعراء حقا من جمهوريتك  اأطردت  1-  �شقراط 

ثم اأعدتهم من منفاهم؟

أنكم لن ت�سو�  إذ � أيي هذ� لكم �رس� � أ�رسح بر� إنني � �«

أ�ساة( وبقية �ل�سعر�ء  بي لدى �سعر�ء �لرت�جيديا )�ملا

أن هذ�  أعمالهم على �ملحاكاة، فيبدو يل � �لذين تقوم �

ذهان �لتي ت�سمعه دون  ؤذي �لأ �لنوع من �ل�سعر يو

أعني معرفة �لطبيعة  أن يكون لديها ترياق �سده، � �

 )1(
�حلقيقية ملا يتحدث عنه هذ� �ل�سعر«.

كتاب  �متد�د  على  ومرتدد�  مرتبكا  �ضقر�ط  يكن  مل 

فيه  أر�د  � �لذي  �لعا�رص  �لكتاب  يف  إل  � �جلمهورية 

يف  �ملحاكاة  على  �لقائم  �ل�ضعر  بخطر  �لت�رصيح 

جمهوريته، ولذلك جنده يختفي ور�ء عبار�ت �لحرت�م 

ولكن  أتباعه،  و� هومريو�س  جتاه  و�ملحبة  و�لتقدير 

إن�ضانا  � أن ل نحرتم  � إنه من �لو�جب  مع ذلك يقول: »�

أكرث مما نحرتم �حلقيقة: »و ذلك على �لرغم مما كنت  �

أ�ضعر به  منذ �ضباي  من حب و�حرت�م لهومريو�س  �

�ضلي لكل هذه  أنه كان �ملعلم و�ملر�ضد �لأ �لذي يبدو �

�لرت�جيديا »لكن ملاذ�  �ضعر�ء  �لر�ئعة من  �ملجموعة 

كل هذ� �لرتباك و�لرتدد يف �لإعالن عن طرد �ل�ضعر�ء 

�لتي علل بها  من �جلمهورية، هل تكفي تلك �حلجج 

حماوريه   أمام  � �ل�ضعر�ء  طرد  على  إقد�مه  � �ضقر�ط 

و�حرت�مه  حمبته  من  �لرغم  على  جمهوريته،  من 

آخر ؟ مر يقت�ضي تف�ضري� � أن �لأ أم � لهومريو�س �

�لإجابة  �لبحث عن  أن يتيه �ملرء كثري� يف  � ل ميكن 

أة �ضقر�ط  �ضباب �لتي كانت ور�ء جر� �ملمكنة لتلك �لأ

لي�س  أهمها  � �ل�ضعر�ء من جمهوريته، ولعل  على طرد 

حفظة   نف�ضية  يف  �ل�ضلبي  �لتاأثري  من  �خلوف  فقط 

يف  �لرت�جيدية  �ملالحم  تاأثري  خا�ضة  �جلمهورية، 

و�بتعاده  بدوره،  �لذي هو خ�ضي�س  �لنف�س  �جلزء من 

ول �لذي  عن �جلزء �لفا�ضل منها:« هذ� هو �ل�ضبب �لأ

قانون  يحكمها  �لتي  �لدولة  لنا  حظر  دخوله  يربز 

نه يثري هذ� �جلزء �خل�ضي�س ويغذيه وبذلك  �ضالح، لأ

�لدولة  يف  يحدث  كما  للدمار.  ذ�ته  �لعقل  يعر�س 

�رص�ر  لالأ و�ضلطاتها  أمورها  � مقاليد  ت�ضلم  عندما 

خيار و�ل�ضاحلني، فكذلك يبث  ويق�ضي فيها على �لأ

إذ يتملق  � �ل�ضاعر �ملقلد يف نف�س �لفرد حكما فا�ضد�. 

�جلزء �لالعاقل« �س 370 

جمهورية  تاأ�ضي�س  إىل  � ي�ضعى  إذن  � �ضقر�ط  كان 

ن  لأ �لفال�ضفة  يحكمها  �ضعر�ء  بدون  لكن  فا�ضلة، 

�لعام  و�خلري  و�لف�ضيلة  �لعدل  إقر�ر  � ��ضتطاعتهم  يف 

عادة  ت�ضيب  �لتي  �ل�رصور  حدة  من  دولتهم  إبعاد  و�

�لدول �لتي ل يحكمها �لفال�ضفة، وهكذ� يقول: »ما مل 

أولئك  � أو ي�ضبح  � ي�ضبح �لفال�ضفة ملوكا يف بالدهم، 

جادين  فال�ضفة  وحكاما  ملوكا  �لآن  ن�ضميهم  �لذين 

متعمقني، وما مل تتجمع �ل�ضلطة �ل�ضيا�ضية و�لفل�ضفة 

أن  � أخرى،  � جهة  من  يحدث  مل  وما  و�حد،  فرد  يف 

أولئك �لذين توؤهلهم  قانونا �ضار ما ي�ضدر با�ضتبعاد �

إد�رة  � من  �لآخر  دون  مرين  �لأ هذين  حد  لأ مقدرتهم 

يا  أ،  تهد� فلن  كله  هذ�  يحدث  مل  –ما  �لدولة  �ضوؤون 

�لتي ت�ضيب �جلن�س  �ل�رصور  عزيزي جولوكون، حدة 

�لب�رصي باأكمله«.

�مللحة يف منح  �ضقر�ط عن رغبته  أعلن  � فبمجرد ما 

�حلجج  وتقدمي  للفال�ضفة  �لفا�ضلة  �لدولة  رئا�ضة 

�ضيهتف  �لختيار  هذ�  ور�ء  كانت  �لتي  �لعقلية 

أي يا �ضقر�ط، ويا له من  حماوره قائال: »يا له من ر�

أن  أنك تتوقع �لآن بعدما �رصحت به � ت�رصيح.. ل بد �

يقوم عدد من �لنا�س لي�ضو� ممن ي�ضتهان بهم، بخلع 

أيديهم  � إليه  � ت�ضل  مبا  و�لت�ضلم  �حلال،  يف  �ضرت�تهم 

إن  و� ت�ضتحق،  مبا  ليعاملوك  قو�هم  بكل  ومهاجمتك 

تنجو  أن  � ت�ضتطع  مل  إن  و� �حلجة  بقوة  ت�ضدهم  مل 

منهم، ف�ضتعلم جيد� كيف يكون �ملرء هدفا لل�ضخرية 

و�لحتقار« �س92.
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أن �ضقر�ط كان �ضجاعا وقويا يف مو�جهته   �ملالحظ �

�ل�ضف�ضطائيني  أي  � �لكالم،  لتجار �حلقيقة وباعة علم 

و�خلطابيني �لذين يعتربهم م�ضدر حدة �ل�رصور �لتي 

فاإن د�ضتور دولته كان ين�س  �لدولة، ولذلك  ت�ضيب 

أن  � بيد  و�لق�ضاء،  �لدولة  إد�رة  � إبعاد هوؤلء من  � على 

تاأجيل �لنظر يف ق�ضية �ل�ضعر وتخ�ضي�س له �لكتاب 

حمرية  أ�ضئلة  � أمام  � ي�ضعنا  �جلمهورية  من  خري  �لأ

أنطولوجية تتعلق بوجود هذه �جلمهورية  وذ�ت قيمة �

من  تخرج  أن  � أو  � تتحقق  أن  � باإمكانها  هل  نف�ضها، 

�ل�ضعر�ء  غياب  يف  �لفعلي  �لوجود  إىل  � مكان  �لإ

�ضتظل  أنها  � أم  � عامة،  ب�ضفة  و�لفنانني  و�لر�ضامني 

�لذي  �لر�ئع  �ل�ضقر�طي  �حلو�ر  نعيم حميمية هذ�  يف 

أنا فكل  أما � أنتم �لذين تعرفون، � أنكم � يقول ملحاوره �

أ �حلقيقة  أعرف �ضيئا، هكذ� تبد� أنني ل � أعرف هو � ما �

و�ملعرفة،  �جلهل  �لتي هي حلظة بني  �لفل�ضفة  أ  وتبد�

إقامة حميمية للروح  � إنها  � بني �حلقيقة و�لالحقيقة. 

قرب ذ�تها.

�ضاقا وطريقا  للفل�ضفة م�ضري�  �ضقر�ط  يحدد  ها هنا 

�لذي ت�ضكنه  �لفيل�ضوف  إل  � أن ي�ضلكه  � �ضعبا ل ميكن 

أي و�جب  أما �ل�ضعر، باعتباره ل يفكر يف � روح �ضقر�ط، �

يدعي  إنه  فا للعبقرية،  نتاجا  وباعتباره  بلغة كانط، 

ر�س و�قت�ضامه  معرفة كل �ضيء و�متالكه �ل�ضماء و�لأ

مر �لذي جعل �ملكر �ل�ضقر�طي  �لعر�س مع �حلقيقة �لأ

ملحاوره:    يقول  جنده  إذ  � �ل�ضعري،  �لوجود  من  ينال 

منا  �لنا�س  أف�ضل  � إن  � بنف�ضك،  وحتكم  إيل.  � »فلت�ضغ 

أي  أو � إحدى ق�ضائد هومريو�س � إىل � عندما ي�ضتمعون �

أحز�نه  � آخر وهو ي�ضور بطال يروي  � تر�جيدي  �ضاعر 

و�رصب  بالعويل  حظه  يندب  أو  � مطولة  ق�ضيدة  يف 

عندئذ  ي�ضعرون  منا  �لنا�س  أف�ضل  � أن  � أقول  � �ل�ضدر. 

كل  معه  متعاطفني  �لعر�س  يتابعون  وهم  باللذة 

�لتعاطف، ويعجبون بعبقرية �ل�ضاعر �لذي يثري فينا 

حا�ضي�س«. أقوى �لأ على هذ� �لنحو �

�ضادر�  يكن  مل  �ل�ضقر�طي  �لعرت�ف  هذ�  أن  � يبدو 

من  �ضخرية  جمرد  أنه  � حقيقيا  أي  � عماق،  �لأ من 

�ل�ضعر�ء  كل  بـاأن  يعرتف  أنه  و� خا�ضة  هومريو�س، 

فهم  فح�ضب،  مقلدون  هم  إمنا  � هومريو�س  أيام  � منذ 

�حلقيقة  أما  � �ضابهها،  وما  �لف�ضيلة  �ضور  يحاكون 

كالر�ضام  �ل�ضاعر  إن  � قط،  إليها  � ي�ضلون  فال  ذ�تها 

إ�ضالح  أن يعرف �ضيئا عن � إ�ضكافيا دون � �لذي ير�ضم �

أبعد من ذلك حينما  � إن �ضقر�ط يذهب  � حذية«، بل  �لأ

يف  منهم،  و�حد  عن  يعرف  ل  »ملاذ�  قائال  يت�ضاءل 

نقل  أو  � مري�ضا  �ضفى  أنه  � �حلا�رص،  يف  أو  � �ملا�ضي 

إذ�  � هذ�  أ�ضقلبيو�س  � يفعل  كما  له  تالميذ  إىل  � علمه 

كانو� حقا يعرفون �لطب ول يكتفون مبحاكاة كالم 

طباء«. �لأ

يقوده  رمبا  هادئ  طريق  يف  ي�ضري  كان  �ضقر�ط  إن  �

�ل�ضتار  وك�ضف  متزيق  من  �نطالقا  �ل�ضعر  ن�ضف  إىل  �

�ل�ضعر�ء  ل�ضاعر  �ضطوري  و�لأ �حلقيقي  �لوجه  عن 

مبجرد  أنه  � يعرف  �لفيل�ضوف  أن  � ذلك  هومريو�س، 

لهيب  يف  �لرت�جيديا  تذوب  �ل�ضعر�ء  رمز  ينهار  ما 

�لثقيلة  رو�ح  �لأ تلك  من  �جلمهورية  وتتطهر  �لعدم، 

يف  �ضقر�ط  ن  لأ و�لبكاء  �حلزن  على  و�ملحر�ضة 

أقوياء يتخل�ضون  � أنا�س  � إىل  إىل فرح �لروح و� � حاجة 

�لتي  مر��س  �لأ حز�ن كما يتخل�س �جل�ضم من  �لأ من 

جلولوكون  نيته  عن  يعلن  جنده  ولذلك   ت�ضيبه، 

ياأخذ  عندما  ولكن  كله،  هذ�  عن  ن�ضاألهم  »لن  قائال: 

أهمية  � ذ�ت  أمور  � يف  �لكالم  عاتقه  على  هومريو�س 

أو  � �لدولة  �ضوؤون  إد�رة  � أو  � �حلرب  كقيادة  ق�ضوى 

مور قائلني:  أن ن�ضاأله عن هذه �لأ �لتعليم، فمن حقنا �

إنك  � �ضحيحا  كان  إذ�  � هومريو�س  عزيزي  يا  ��ضمع 

�ضوى  �حلقيقة  عن  تبعد  ل  بالف�ضيلة،  يتعلق  فيما 

أنك يف �ملنزلة �لثانية منها ل يف  أي � مرتبة و�حدة، �

إذ� كنت تعرف �ل�ضلوك �لذي يجعل �لنا�س  �لثالثة...، و�

أ يف �حلياة �لعامة و�خلا�ضة،  فخربنا    أ�ضو� أو � أف�ضل � �

إن كثري� من  با�ضم �لدولة �لتي �ضلح حكمها بف�ضلك.  �

�لدول تدين بالكثري مل�رصعيها مثل لوكورجو�س يف 

و�ضلون  و�ضقلية   إيطاليا  � يف  وخاروند��س  ��ضربطة 

�تخذك  ببلد  تنبئنا  أن  � ت�ضتطيع  هل  ولكن  عندنا. 

م�رصعا و�نتفع منك«.

أمام  لعل هذ� �لن�س �ملده�س �لذي ي�ضع هومريو�س �

وعدم  بل  �جلمهورية،  يف  ودوره  �ل�ضاعر  حقيقة 

�حلرب  وقيادة  �لدولة  إد�رة  � أو  � �لت�رصيع  على  قدرته 

لل�ضاعر،  �لروحية  �لرمزية  من  يقلل  �ضقر�ط  جعل  قد 

باعتباره  هومريو�س  ونعظم  �ل�ضعر،  نحب  إننا  � نعم 
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�لدرجة  يف  يوجد  �ل�ضاعر  ولكن  �حلقيقة  إىل  � أقرب  �

ن �لفيل�ضوف هو �لذي يرتبع على عر�ضها،  �لثانية، لأ

وىل، ولكن ل نرى فائدة منه  أي يوجد يف �ملرتبة �لأ �

إىل حدود �لقول: فهل  يف جمهوريتنا، ويذهب �ضقر�ط �

أحد عن حرب حدثت يف وقته، وجنح هومريو�س  �ضمع �

إليه  � ن�ضب  أو هل  � ؟  بن�ضائحه  أو  � بنف�ضه  قيادتها  يف 

أو خربة عملية يف �ملجالت  �خرت�ع بارع يف �لفنون �

أو  � إىل طالي�س �مللطي  � خرى، مثلما ن�ضب  �لب�رصية �لأ

إىل �نخار�ضي�س �ل�ضكوذي« �س367              �

إىل  حظر �ل�ضعر يف جمهوريته  إذ� كان �ضقر�ط ي�ضعى � �

�ملقد�ضة  �لهالة  تلك  تدمري  يف  �لرغبة  من  �نطالقا 

�لتي يتمتع بها �ل�ضاعر هومريو�س، فاإن ��ضرت�تيجية 

لن  أنه  و� وتاجها  �لعلوم  قمة  هو  باعتباره  �جلدل 

»هي  منه  أرفع  � مكانة  ي�ضتحق  آخر  � علم  يوجد 

يف  �لت�ضكيك  خالل  من  �ل�ضاعر  �ضورة  أ�ضعاف  �

ورئا�ضة  �حلرب،  قيادة  أو  � مر��س،  �لأ �ضفاء  �دعائه 

�لظن،  باب  من  هي  �ضياء  �لأ هذه  قول  ن  لأ �لدولة، 

�ملكر  يتمكن  هنا  ها  �حلقيقة،  باب  من  ولي�ضت 

نها تظل  أ�ضطورة هومريو�س، لأ �ل�ضقر�طي من تدمري �

أي دور يف �لو�قع، وكاأن  معلقة يف �ل�ضماء ولي�س لها �

حكماء  إىل  � حتتاج  �جلمهورية  أن  � لتا  يقول  �ضقر�ط 

فل�ضفية  تربية  أح�ضن  � نالو�  و�ضيا�ضيني  وم�رصعني 

يحلمون  و�ضعر�ء  �ل�ضف�ضطائيني  إىل  � ولي�س  وعلمية. 

إن  يف و��ضحة �لنهار.هكذ� جنده  يقول جلولوكون: »�

أن يتمكن من متييز مثال  على �لعارف بالديالكتيك �

خرى، وعليه  �خلري، و�لتفرقة بينه وبني كل �ل�ضور �لأ

وذلك  �لعرت��ضات  كل  أمام  � ي�ضمد  كيف  يعرف  أن  �

ل  موجود،  هو  ما  على  بر�هينه  إقامة  � يحاول  باأن 

إىل �لنهاية دون زلة  على ما هو ظاهر، ويظل ظافر� �

أنها حلم ومنام  إل � إل  لن نقول عن حياته � و�حدة... و�

ذلك  قبل  �ضيهبط  بل  �لعامل،  هذ�  يف  منه  يتيقظ  لن 

بد ». �س  إىل �لأ دنى، حيث يدوم �ضباته � إىل �لعامل �لأ �
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إل  أن موقف �ضقر�ط من �ل�ضعر ل ميكن تربيره � �لو�قع �

من خالل متجيده لقوة �لنف�س وفرح �لروح ومن ثم 

ليمة للنف�س  إبعاد كل ما يغذي �لنفعالت �ل�ضارة و�لأ �

وهي �لنفعالت �لتي يعرتف باأنها ترتبط بكل فعل 

أن  أن �ل�ضعر يغذي �لنفعال بدل من � أفعالنا، ذلك � من �

�لو�جب قهره  أن من  � �لغلبة، مع  له  ي�ضعفه، ويجعل 

ويربر  وف�ضيلة،  �ضعادة  يزد�دو�  أن  � �لنا�س  �ضاء  إن  �

�ضقر�ط دعوته حلظر �ل�ضعر يف �جلمهورية من خالل 

إحالته على  �رص�ع �لفل�ضفة و�ل�ضعر منذ �لقدم حيث  �

و�جلالفة،  بالق�ضوة  �ل�ضعر  يتهمنا  ل  حتى  »و  يقول: 

�لعهد.  قدمية  معركة  و�لفل�ضفة  �ل�ضعر  بني  أنه  � فلنقل 

�لقدمي فلدينا تلك  �لعد�ء  �ل�ضو�هد على هذ�  أكرث  � وما 

�ضد  ينبح  �لذي  »�لكلب  عن:  تتحدث  �لتي  بيات  �لأ

�لرثثرة  فن  من  �ملتمكن  ن�ضان  »�لإ عن:  أو  � �ضيده«، 

يرتدون  �لذين  �ملدققني  »�ملفكرين  عن  أو  � �جلوفاء« 

أ�ضمال بالية«. �

عن  �ضيرت�جع  �ضقر�ط  فاإن  ذلك  كل  من  بالرغم  لكن 

من  باإعادته  وي�ضمح  �ل�ضعر،  من  �ملتطرف  موقفه 

ي�ضتطيع  أنه  � ما  بحجة  يثبت  أن  �« �رصيطة  �ملنفى، 

نقابله  و�ضوف  �ملثلى  �لدولة  يف  مكانة  يحتل  أن  �

أننا ندرك ما له علينا من �ضحر، »و  إذ � بكل ترحاب، �

أمر نوؤمن باأنه  أن من �لظلم كتمان � مر � كل ما يف �لأ

قد  �ل�ضديق،  أيها  � نف�ضك،  أنت  � أنك  � بد  ل  �حلقيقة«. 

أتى به هومريو�س«،  �ضعرت ب�ضحر �ل�ضعر ول �ضيما ما �

نظره  وجهة  عن  يعلن  �ضقر�ط  أن  � ذلك  من  أكرث  � بل 

يف �ل�ضعر �لذي ي�ضلح  جلمهوريتـه، بعد  �ل�ضماح له 

�ل�ضبيل  ذلك  يف  ي�ضري  أن  � لبد  �ملنفى.  مـن  بالعودة 

�ضقر�ط:  يقول  �ملثلى،  �لدولة  تاأ�ضي�س  نحو  �ملتجه 

ولكن  �ملنفى،  من  �ل�ضعر  إعادة  � أقرتح  � أن  � يل  »فهل 

أن يقدم دفاعا عن نف�ضه بالطريقة  ب�رصط و�حد، هو �

ن�ضاره  أننا �ضن�ضمح لأ � آخر..كما  �لغنائية وباأي وزن �

بالدفاع  �ضعر�ء  يكونو�  مل  إن  و� �ل�ضعر  يحبون  �لذين 

أنه ل يقت�رص على بعث �ل�رصور  عنه نرث�، ليثبتو� لنا �

�لب�رصية.  وللحياة  للدولة  نافع  أنه  � بل  �لنفو�س،  يف 

أن  أنه من �ملفيد لنا � إذ � إليهم ب�ضدر رحب، � و�ضن�ضتمع �

أنه يجمع بني بعث �ل�رصور يف �لنفو�س، وبني  يثبتو� �

ذلك،  إثبات  � ي�ضتطيعو�  مل  إذ�  � إما  �لعملية..� �لفائدة 

�لذين  كاملحبني  نفعل  ف�ضوف  �لعزيز  �ل�ضديق  أيها  �

رغما  فيفرتقون  منه،  فائدة  ل  حبهم  أن  � يعلمون 

عنهم، ولكنهم يفرتقون على كل حال«.

�ضقر�ط  بها  �ختتم  �لتي  �جلميلة  �ل�ضورة  هي  تلك 
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كالمه عن �ل�ضعر يف �جلمهورية، وهي على كل حال 

تعرتف  نها  لأ �لقلب  عن  و�ضادرة  �ضادقة  �ضورة 

إىل بناء �لدولة كما ير�ها  بحبها لل�ضعر �لذي ي�ضعى �

�لفيل�ضوف ل كما ير�ها �ل�ضف�ضطائي �ملتجر باحلقيقة، 

�لتي  فالدول  إيديولوجيتهم،  � يحبون  �لنا�س  أن  � ذلك 

يعي�ضون  وجتعلهم  �لنا�س  وترهب  �لرت�جيديا  تعتمد 

و�لف�ضيلة  �ل�ضعادة  عن  إبعادهم  و� و�لذل  �ل�ضعف 

هي  �خلري،  ونكر�ن  �ل�رص  بقيم  �لت�ضبث  إىل  � ودفعهم 

�لدول �لتي ت�ضمح ل�ضعر�ء �ملاأ�ضاة بالتحكم يف نفو�س 

يا  أجل  �« و�ل�ضلطة:  و�جلاه  �ملال  ومتنحهم  رعاياها 

أخطر مما  مر خطري حقا وهو � �ضديقي جولوكون، فالأ

ن�ضان  �لإ حتول  يتوقف  �لنا�س.فعليه  معظم  يت�ضوره 

أن  � و�جبنا  من  فاإن  هنا  ومن  �ل�رص،  إىل  و� �خلري  إىل  �

أو �جلاه  إغر�ء �ملال � إغر�ء �ل�ضعر، مثلما نقاوم � نقاوم �

أو �ل�ضهرة«. �

2- كانط ال�شعر ل يفكر يف اأي واجب

�رصورة  أمام  � �ل�ضعر�ء  و�ضع  قد  �ضقر�ط  كان  إذ�  �

�ملاأ�ضاوي  م�ضارهم  يف  �ل�ضتمر�ر  بني  �لختيار 

أو كتابة  و�لهزيل وبذلك يتم طردهم من �جلمهورية، �

قيم  من  وترفع  �لروح  على  �ل�رصور  تدخل  ق�ضائد 

مكانة  لهم  �ضت�ضبح  �ل�ضعادة، هكذ�  وتذوق  �لف�ضيلة 

أن �ل�سعر �رسوري  يف دولته �ملثلى، فاإن كانط يعترب �

يف  يفكر  ل  أنه  � من  �لرغم  على  �لتنوير،  ع�رس  يف 

للفيل�سوف ولكن  بالن�سبة  أي و�جب كما هو �حلال  �

إن �ل�سعر ينبثق عن �لعبقرية باعتبارها  مع ذلك فا

أن كانط  إل � �لرتبة �لتي ينقدح منها �لإبد�ع �ل�سعري، �

نف�ضه كان مييز بني �ل�ضعر �لعميق �لنابع عن �لروح 

يقول:  حيث  �لروح  �ضفة  من  �خلايل  �ل�ضعر  وبني 

�ضحيحة  تكون  أن  � باإمكانها  �ضعرية  ق�ضائد  »هناك 

هل   ،« روح  بدون  ولكنها  �جلمال،  يف  وغاية  �لنظم 

�ل�ضعر جمرد  �لكانطي من  �ملوقف  �عتبار هذ�  ميكن 

�لكتاب  يف  جاء  كما  �ل�ضقر�طي  للموقف  ��ضتمر�ر 

�ل�ضعر  أن يكون  � ؟ وما معنى  �لعا�رص من �جلمهورية 

جميال ولكن بدون روح ؟

مع  حو�ره  يف  وعذبا  و��ضحا  �ضقر�ط  كان  لقد 

قيمته  لل�ضعر  مينح  ما  أن  � �عترب  حيث  جلوكون 

يقاع  و�لإ �لوزن  هو  لي�س  نطولوجية،  و�لأ بد�عية  �لإ

دوره  أو  � ومقا�ضده  غايته  ولكن  �ل�ضعري  �لقالب  أو  �

»و  يقول:  إذ  � و�ل�ضعادة  �لفرح  على  �لروح  تربية  يف 

�ل�ضاعر ي�ضفي بكلماته وجمله على كل  باملثل فاإن 

أن يفهم من طبيعة ذلك �لفن  ألو�نا تالئمه، دون � فن �

أنا�س ل يقلون عنه  إل ما يكفي ملحاكاته، ويوؤثر يف � �

يقاع  و�لأ �لوزن  يف  �لكامن  �ل�ضحر  فيدفعهم  جهال.. 

إىل �لعتقاد باأنه قد حدثهم حديثا خالبا عن �لقيادة  �

آخر. أي مو�ضوع فني � أو � حذية � أو �ضناعة �لأ �حلربية �

أنك  � �ضك  فال  �ل�ضعري،  قالبه  �ل�ضعر  عن  نزعت  إذ�  فا

إىل نرث«    أن تر�ه على حقيقته عندما يتحول � ت�ضتطيع �

أن �ضقر�ط يت�ضاءل بده�ضة  أكرث من ذلك � �س 368، بل �

أ�ضبه بوجه مل يكن  أل يكون عندئذ � �لفيل�ضوف قائال: »�

وقات، ولكنه ن�رص، ثم فقد بعد  جميال يف وقت من �لأ

ذلك ن�ضارة �ل�ضباب بدورها؟«

حقا �ن كانط يف حتديده ملاهية �ل�ضعر كان �ضقر�طيا 

يف  �ل�ضتيطيقي  �جلانب  بني  بالتفريق  قام  حني 

أي غايتها يف ع�رص  � �لروحي  �لق�ضيدة وبني عمقها 

�ملخيلة  م�رصع  هو  أيه  ر� يف  �ل�ضاعر  ن  لأ �لتنوير، 

ولذلك  �لنظري،  �لعقل  م�رصع  و�لفيل�ضوف  �ملبدعة، 

فاإنهما يقت�ضمان جمال نقد ملكة �حلكم باعتبار هما 

يتجهان نحو نف�س �لقدر وهو ملكة �لنف�س �لتي توؤ�ض�س 

�ضياء �جلميلة،و  بد�ع �ل�ضعري و�لأ للعبقرية كاأ�ضل �لإ

ملكة  خالل  من  و�حلد�ثة  للتنوير  كموؤ�ض�س  للعقل 

أر�ضية جديدة للميتافيزيقا. ولكن  �لنقد و�لبحث عن �

كيف يكون �ل�ضعر م�رصعا للمخيلة �ملبدعة وم�ضتمد� 

فما  روح؛  بال  ذلك  ومع  �لنف�س،  ملكة  من  عبقريته 

قيمة �ل�ضعر �لفاقد للروح؟

معنى  عن  �لإجابة  يف  يرتدد  مل  كانط  أن  � �لو�قع   

�ل�ضعرية، بل كان حا�ضما  �لق�ضيدة  �لروح يف  غياب 

ي�ضتطيع  �ل�ضعر يكون بدون روح حني ل  أن  � إذ يرى  �

أن يجعل قوى �لنف�س  أي � أن يكون �ضعر� يحيي �لنف�س، � �

أن �ل�ضعر  �ضمى، ذلك � أو تاألقها �لأ يف منتهى عنفو�نها �

يف مملكة كانط هو مذ�ق للتاأمل، تفكري بال مفهوم، 

�ملفهوم  عن  متعال  لعب  جمرد  إنه  � أخرى  � وبعبارة 

إىل  أن يتحول � إنه »لعب باملظهر« دون � وبلغة كانط �

باأنه  يزعم  أن  � ينبغي  ل  فاإنه  ولذلك  للنا�س،  خد�ع 
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ل  نه  لأ �لتجربة  أو  � �حلد�س  عن  منبثقة  معرفة  ينتج 

عن  �نبثاق  جمرد  أي  � �لعقلية،  �ملفاهيم  على  يعتمد 

�لتجلي.  على  �لعبقرية  حتر�س  �لتي  �لنف�س  مملكة 

جعل  على  خارقة  أة  جر� ميتلك  �ل�ضاعر  أن  � ذلك 

أن جمال  � إليه، مع �لعلم  � �لالمرئي حم�ضو�ضا وم�ضار� 

ولي�س باملخيلة ها  بالعقل  �لطبيعة خا�س  ور�ء  ما 

هنا ي�ضع �ل�ضاعر قنطرة ما بني �ملخيلة و�لعقل من 

إمكانية  � مل�س  إىل  � ي�ضعى  إنه  � بد�ع  �لإ عنا�رص  خالل 

�لتجربة، ولذلك فاإن �ل�ضعر هو ذلك �ملجال �لهادىء 

فكار �ل�ضتطيقية كمال �ملدى  �لذي تبلغ فيه ملكة �لأ

�لفل�ضفة هي كمال  أن  � بيد  �حلقيقة،  ل�ضوت  إ�ضغاء  و�

إن �لفل�ضفة و�ل�ضعر متقابالن  للوجود وند�ء للحقيقة، �

ج�ضدين  يف  و�حدة  روح  أنهما  � أو  � �لع�ضق  يجتذبهما 

يوحد بينهما �خل�ضام؛ خ�ضام �لع�ضاق �لذين يعلمون 

أن حبهم ل فائدة منه فيفرتقون رغما عنهم، ولكنهم  �

يفرتقون على كل حال كما قال �ضقر�ط.لعل �ل�ضاعر 

أن يو�ضع �ملفهوم نف�ضه ��ضتطيقيا  يف نظر كانط ياأمل �

إن »�ل�ضعر ينفرد  على نحو ل حد له، ولذلك جنده يقول �

إىل �لعبقرية، ولذلك فاإنه  عن باقي �لفنون بانتمائه �

وىل« ولكنها  مرتبة موؤقتة  هو �لذي يفوز باملرتبة �لأ

أنه مل ي�ضتحوذ على عر�س �حلقيقة. ما د�م �

أن كانط وجد نف�ضه يف حرية مثل �ضقر�ط  ميكن �لقول �

باأنها  قائال  فاأجاب  �لعبقرية  يحدد  أن  � أر�د  � عندما 

�نطالقا  �لوجود  إىل  � تخرج  ��ضتطيقية  مقا�ضد  ذ�ت 

تتحكم  �حتاد  إنه  � و�لذهن،  �ملخيلة  بني  �لحتاد  من 

ن غايته لي�ضت هي  طفال لأ فيه �لرب�ءة مثل بر�ءة �لأ

�حلرية  بل  للفل�ضفة.  بالن�ضبة  �حلال  �ملعرفة كما هو 

إنه »يقوي �لنف�س وميكنها  و�لتحرر من كل �لتز�م، بل �

من �لكمال ومن �ل�ضعور بالتبعية للطبيعة«.

أن  � ينبغي  ل  كانط  عند  �ل�ضعر  غاية  أن  � باخت�ضار  و 

نحو  يتجهان  معا  وهما  �لفل�ضفة  غاية  عن  تنز�ح 

ن  لأ �لعامل  هذ�  يف  ن�ضان  لالإ خالقي  �لأ �لتاأ�ضي�س 

إىل ما �رصعه  ن�ضان ي�ضتحق حريته عندما يخ�ضع � �لإ

من قو�نني وو�جبات.

و�جلميل،  �جلليل  يبدع  �ل�ضعر  أن  � �لقول  ما يف  غاية 

و�لفل�ضفة بو�بة على �ل�ضعادة و�لف�ضيلة، فماذ� يحق 

أمتنى غري �لتمتع بهما.  أرجو و� أن � آمل، و� أن � يل �

حيث  هناك  ظله  ن�شي  الذي  ال�شاعر  نيت�شه   -3

بدية تنتظر الأ

نها �ضعرت باخلد�ع  لقد تاه �لعقل، وتاهت �لف�ضيلة لأ

ولكن  بدية،  �لأ أ�ضو�ر  � �ضاربة  باأجنحتها  و�نطلقت 

يف  نف�ضها  فتجد  �ل�ضبيل  تظل  أن  � يخ�ضى  �لفيل�ضوف 

فاإىل  للحقيقة،  �ملزدوج  �لوجه  أمام  � �ملطاف  نهاية 

حقيقة  أم  � �لفل�ضفة  حقيقة  إىل  � �ضتتجه  �نتماء  أي  �

�ل�ضعر ؟

كان نيت�سه على ل�سان زر�د�ست يتكلم لغة �ل�سعر�ء 

عليهم:  �حلرب  إعالنه  و� �لعنيف  خ�سامه  رغم 

أوفر  � يل  إرهاقا  � أ�سدهم  و� �لعظماء،  ؤلء  هو أتعبني  �«

أنا  إىل �جتياز مرتبتهم فاأفوتها و� أتوق � � أنا  عظمة، فا

أن  إىل �لإن�سان �لأعلى �ملتفوق »�س 172 بيد � أجته � �

على  قدرته  هو  �ملوقف  هذ�  يف  �ل�ضتغر�ب  يثري  ما 

�للتبا�س،  يف  قامة  �لإ إىل  � ودعوته  �لذهن  إرباك  �

تدعو  �لآن  نف�س  يف  وكر�هيته  �ل�ضعر  حمبة  أن  � ذلك 

�ل�ضاعر  كان  مدى  أي  � فاإىل  �ضئلة،  لالأ �ضجل  فتح  إىل  �

إىل �ضاعر يبغ�س  يكره نف�ضه؟ ومتى حتول �لفيل�ضوف �

قلق  من  يريحنا  أن  � �ل�ضعر  باإمكان  هل  ؟  �حلقيقة 

�لوجود ون�ضيان حقيقته ؟

أجل  � �لتنكر من  إىل بلوغ مقام  � ي�ضعى  كان زر�د�ضت 

أن  � بيد  ماهيته  على  و�لقب�س  حقيقته  يعرف  أن  �

�ل�ضعادة،  مذ�ق  يفتقد  جعلته  �لنتماء،  �زدو�جية 

متنكرين،  أر�كم  � »ليتني   : يقول  �حلقيقة،  ومذ�ق 

نفخها  وقد  بحللكم  فتبدون  قرباء.  و�لأ �لإخوة  أيها  �

كي  أي�ضا  � أنا  � متنكر�  بينكم  أجل�س  � وليتني  �لغرور، 

على حكم  آخر حكمة يل  � هذه  ن  لأ أنا،  � من  أعرف  � ل 

�لب�رص« �س.172

نف�ضه ول  يعرف  لكي ل  �لتنكر  إىل  � زر�د�ضت  يتجه   

بل  �ضاعر،  أم  � فيل�ضوف  هو  هل  هويته،  عن  يتعرف 

إنه يرغب يف عدم �لتعرف عن جوهره، هكذ� جنده  �

�لرموز،  بغري  هنالك  ما  أ�ضف  � أن  � يل  يقول:«لي�س 

فاأتدبدب  أقول  � ما  تتمة  إىل  � حمفوز�  أجدين  � لذلك 

إىل  � ��ضطر�ري  من  أخجل  � أنني  � و�حلق  كال�ضعر�ء. 

خذ بـبـيانهم« �س226                             �لأ

ن�ضان  �لإ بكلمة  ينطقو�  أن  � �ل�ضعر�ء  باإمكان  لي�س 

ن�ضان  �لإ باأن  �لإميان  على  �لنا�س  وتربية  �ملتفوق 
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ن�ضان  �لإ لي�س  يجتازه،  ما  منه  ين�ضاأ  أن  � يجب  كائن 

عابر  إل  � هو  إن  � وغاية،  هدفا  لزر�د�ضت  بالن�ضبة 

أن زر�د�ضت  يدعي �ل�ضعادة يف ظهري ته وم�ضائه ذلك �

�لتعليم  أ�ضبح يتحفظ من مهنة  �لياأ�س و� أ�ضابه قدر  �

نه �ضعر بعدم قدرته على �ل�ضتمر�ر مبظهر  و�لرتبية لأ

�لق�ضيدة،  �نتهاء  �لذي ينتهي تعليمه مبجرد  �ل�ضاعر 

أبنت لهم جميع  أفكاري و� يقول: »علمت �لنا�س جميع �

ن�ضانية  �لإ أوحد ما يف  و� أجمع  � أن  � أردت  � إذ�  � رغباتي 

بينهم  فقمت  �حلدثان  وتعاريف  �رص�ر  �لأ بدد  من 

�لعمياء  �ل�ضدف  من  أفتديهم  و� �لرموز  أحل  � �ضاعر� 

ما  إبد�عهم  با وينقذو�  �مل�ضتقبل  ييدعو�  أن   � علمهم  لأ

حقاب« �س 227. �ن�رصم من �لأ

عن  يعلن  أ�ضبح  � �لياأ�س  منتهى  زر�د�ضت  بلغ  حني 

و�لر�حة  �خللود  مملكة  �لعدم،  مملكة  إىل  � �ضفره 

�نطلقت  »لقد  قائال:  يخاطبنا  ولذلك  و�لطماأنينة، 

إىل  � �ضائرة  ولعلها  بعيد  إىل  � متجهة  فهي  �ل�ضفينة 

�ملجهول  إىل  � �ل�ضفر  يريد  من  فيكم  فهل  �لعدم،  جلة 

�ملفرت�س؟ « �س 236 

كانت  �ملجهول  نحو  زر�د�ضت  مع  �لرحلة  أن  � حقا 

غايته،  وعن  هويته  عن  لنا  ك�ضف  حينما  ممتعة 

جمرد  ولكنه  على  �لأ ن�ضان  �لإ نف�ضه  هو  لي�س  أنه  � إذ  �

إىل �لبحث عنه وهذ� مل مينعه  مب�رص به، هكذ� يتجه �

من �لتنكر يف حلة �ل�ضاعر تارة ويف حلة �لفيل�ضوف 

أخرى  وهذ� بالذ�ت ما جعلنا يف ماهية �حلرية  تارة �

أم جمرد �ضاعر ي�ضمي  و�لندها�س،هل ن�ضميه فيل�ضوفا �

طفال؟ هل ��ضتقر  لهة ويلعب مثل �لأ �ضياء و�لآ كل �لأ

أم يف  زر�د�ضت يف مملكة �حلقيقة حيث ي�ضود �لعقل، �

مدينة �ل�ضعر�ء حيث �للعب باللغة ممكنا و�لتفكري بال 

�ضفة  أي  � فاإىل  و�جب؟  ي  لأ �خل�ضوع  وعدم  مفاهيم 

و�ضل مركبه ؟

ممتلىء   ليل  يف  تركنا  زر�د�ضت  أن  � �حلقيقة  يف  و 

��ضتمر�رنا  جعل  مما  �لغمو�س  وي�ضوده  بالرموز 

جند  هكذ�  و�ملتاعب.  باملخاطر  حماطا  طريقه  يف 

إىل �لتخلي عن هذه �لرحلة �ل�ضاقة  أنف�ضنا م�ضطرين � �

هوية  عن  �لك�ضف  إىل  � �لو�ضول  بعدم  و�لعرت�ف 

أم  � على  �لأ ن�ضان  بالإ ناطق  �ضاعر  هو  هل  زر�د�ضت 

بدية ؟ �ضاعر تاه يف طريقه نحو �لأ

4- هايدغر ال�شعر هو �شالل يف متاهات تاأمل الذات

لهولدرلني  ر�ئع  �ضعري  مقطع  من  هيدغر  ينطلق 

أن كنا  حول ماهية �لقول �ل�ضعري، حيث يقول: »منذ �

�لبع�س  بع�ضنا  ن�ضمع  أن  � با�ضتطاعتنا  وكان  حو�ر� 

إىل �لآخر  ن�ضات � �لآخر« وهكذ� تكون �لقدرة على �لإ

ن�ضان �لذي ميتلك  إىل �لوجود هي ما ي�ضكل ماهية �لإ �

أخطر �مللكات وهي �للغة باعتبارها ماأوى وم�ضكن  �

ند�ئه  إي�ضال  � أجل  � من  ي�ضتغلها  ولذلك  �لوجود، 

وجود  على  �ل�ضامن  �للغة هي  إن  �لعاطفية.� ونرب�ته 

غ�ضق  يف  ن�ضان  �لإ وجود  أي  � �لوجود،  يف  �ملوجود 

إل  �نفتاح وجتلي �ملوجود، و�لعامل ل يكت�ضب قيمته �

حني ت�ضود ملكة �للغة، لكن ما �لذي يوؤ�ض�ضه �ل�ضعر�ء 

هيبة  مينحنا  حو�ر  جمرد  نكون  أن  � ميكن  وكيف  ؟ 

�حلقيقة  ولند�ء  �لبع�س  لبع�ضنا  ن�ضمع  إلهية جتعلنا  �

و�لوجود ؟

بدية باعتبارها ت�ضتمد  إن ما يوؤ�ض�ضه �ل�ضعر�ء هو �لأ �

قامة  ماهيتها من �ملتغري �لذي يجد نف�ضه م�ضطر� لالإ

يف �لزمن �ملمزق حيث يتقا�ضمه �ملا�ضي و�حلا�رص 

ن�ضان خا�ضية  و�مل�ضتقبل و�حلو�ر هو �لذي مينح لالإ

ن�ضان  أ�ضبح �لإ أن كان �لزمن و� �لوجود يف �لعامل منذ �

أن �ضار حو�ر�. هكذ� جند �ل�ضاعر  أي منذ � يف �لتاريخ �

أنه  � كما  متزقه،  رغم  جميلة  باأو�ضاف  �لزمن  ي�ضف 

أو ما  إىل �لطبيعة � �ضياء �ملنتمية � لهة وكل �لأ ي�ضمي �لآ

قامة  بعد �لطبيعة، ولذلك فاإنه ميتلك �لقدرة على �لإ

د�ئم  هو  ما  وت�ضمية  �ملمزق  �لزمن  متاهات  يف 

أن ما هو د�ئم هو  أن هايدغر يعترب � أبدي. و�حلقيقة � و�

�لعابر �عتماد� على مقطع �ضعري لهولدرلني: »عابر، 

إىل �ل�ضماء، لكن لي�س عبثا«. �رصيع كل ما ينتمي �

قدر  من  ومتاأملا  حزينا  كان  هايدغر  أن  � و�حلال 

ليلة  يف  �ختطفه  �لذي  �حلزين  �لقدر  هذ�  هولدرلني، 

�ل�ضاغل  ذلك  عن  أبعده  و� �ضباح  و�لأ بالرموز  ممتلئة 

يقول  ولذلك  كافة،  �مل�ضاغل  بني  من  بر�ءة  كرث  �لأ

إىل فهم  إذ� ما تو�ضلنا � فيل�ضوف �لوجود و�لزمن: »و �

�ل�ضعر تاأ�ضي�ضا للوجود  �ل�ضعر �لذي يجعل من  جوهر 

ب�ضيء من  نحد�س  أن  � عندئذ  ن�ضتطيع  �للغة،  بو��ضطة 

حقيقة هذ� �لكالم �لذي قاله هولدرلني، حني �ختطفه 

أ�ضكنه عتماته« �س63.  ومع ذلك ظل  ليل �جلنون و�
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اإن �شقراط كان 

ي�شري يف طريق 

هادئ رمبا يقوده 

اإىل ن�شف ال�شعر 

انطالقا من متزيق 

وك�شف ال�شتار عن 

الوجه احلقيقي 

�شطوري  والأ

ل�شاعر ال�شعراء 

هومريو�س، ذلك 

اأن الفيل�شوف 

يعرف اأنه مبجرد 

ما ينهار رمز 

ال�شعراء تذوب 

الرتاجيديا يف 

لهيب العدم
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متفائال يعي�س يف لذة نعيم �لروح و�رصورها ولذلك 

�لعو�مل  لهة وكل  �لآ �لذي ي�ضمي  �ل�ضاعر  يقول برب�ءة 

يحيا  لكنه  ن�ضان،  �لإ باملز�يا،   غني  �مليتافيزيقية: 

ر�س«. �ضعريا على هذه �لأ

خالل  من  ر�س،  �لأ بعنايته  يحيط  ن�ضان  �لإ لعل 

و�حليو�نات،  و�ملاء  �ضجار  و�لأ بالكروم  �لعتناء 

ر�س  نه يحيا �ضعريا يف عمقها وهو ي�ضعر باأن �لأ لأ

منحته �حلياة وتنتظر منه �لعناية �ل�ضعرية بها. فكل 

إقامته على هذه  ن�ضان ل يتعلق بجوهر � ما يفعله �لإ

�لوجود  �لوجود.فماهية  عمق  إىل  � ميتد  ول  ر�س،  �لأ

ت�ضمية  يعني  لهايدغر  بالن�ضبة  و�ل�ضعر  �ل�ضعر.  هي 

فاإن  ولذلك  �ضياء،  �لأ جوهر  إىل  � �ضارة  و�لإ لهة  �لآ

يف  د�ئما  �ملثول  »هي  �ضعريا  »يقيم  عبارة  مقا�ضد 

�ضياء من خالل  قامة يف جوهر �لأ لهة و�لإ ح�رصة �لآ

ن�ضان  و�لإ �لزر�عي  �ملح�ضول  ن  لأ ر�س  بالأ �لعناية 

ر�س  و�لأ �ل�ضماء  تدبر  �لتي  �حلظوة  يف  حمميان 

�ضعرية، حني  قامة  �لإ وتعطي ما يدوم.  هكذ� تكون 

باعتباره  �لوجود  مباهية  ومرتبطة  عميقة  ت�ضبح 

ن كل من ميتلك هذه �لهبة  إىل �ل�رصور، لأ هبة تدعو �

فال�ضعر  إله.  � أو  � حيو�ن  إما  � فهو  م�رصور�  يكون  ول 

وحمر�ضا  �للغة  بو��ضطة  للوجود  موؤ�ض�ضا  يكن  مل  إذ�  �

�ضياء و�لعناية  مبا  قامة يف عمق �لأ ن�ضان على �لإ �لإ

إل  أن يكون �ضعر� ح�ضب هايدغر، و� يحيط به، ل ميكن �

�لتي نطق بها هولدرلني  يف  �ضيخ�ضع لتلك �حلكمة 

جل،  �لأ يحني  عندما  يرحل  أن  � »...ينبغي  أيامه  � آخر  �

من تكلمت �لروح بل�ضانه«.

قامة يف جوهر �ل�ضعر  إىل �لإ لقد كانت دعوة هايدغر �

ن�ضان يحيا  أن �لإ إذ جعلتنا ن�ضتوعب ما دللة � �ضيقة �

على  مرغما  يظل  نه  لأ ر�س  �لأ هذه  على  �ضعريا 

يع�ضق.  �لذي  �لعابر  ذلك  أنه  و� خا�ضة  بها،  �لعناية 

قامة  �لإ فاإن  ثم  ومن  �ل�ضعر�ء  يوؤ�ض�ضه  يدوم  ما  ن  لأ

إل فقد �لوجود  بدية و� قامة يف �لأ يف �ل�ضعر تعني �لإ

عبارة  تف�ضري  إىل  � ي�ضعى  هايدغر  أن  � ذلك  قيمته، 

أن �متالك  أر�ضطو �لذي يقول � ن�ضانية � مده�ضة ملعلم �لإ

إىل �لبتهاج و�ل�رصور،  � ن�ضان  �لوجود وحده يدعو �لإ

مرحة  �ضعرية  تكون  أن  � لبد  �لوجود  يف  قامة  و�لإ

أوقاتهم يف �للعب  طفال �لذين يق�ضون � ت�ضبه مرح �لأ

أي و�جب يقربهم من �لكتو�ء بنار  دون �لتفكري يف �

�لعدم.

إذ� يف�رص �ضعر هولدرلني بروح �لفيل�ضوف  كان هايدغر �

ن�ضان  �لإ يقود  �ضبيل  �ضوى  �ل�ضعر  يف  يرى  ل  �لذي 

قامة  ر�س نحو ��ضتيعاب مقا�ضد �لإ �ضعريا يف هذه �لأ

إىل �لفل�ضفة.  ومتعة �لعبور من �ل�ضعر �

هام�س

أفالطون، �لكتاب �لعا�رص �جلمهورية.  � - 1
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أعتربه مفتاح هذه  أجر�ه عبدو و�زن مع �لكاتب �ضليم بركات �ضاأله �ضوؤ�ل � يف حو�ر �

أجنزها حول عالقة �لرو�ية بال�ضعر عند )حممد علي �ليو�ضفي( جاء  �لدر��ضة �لتي �

أيّة  فيه : »بني �لكتابة �ل�ضعرية و�لكتابة �لرو�ئية هل يظّل �لكاتب هو نف�ضه؟ تُرى �

خرى؟«  أو تف�ضلهما �لو�حد عن �لأ إىل بع�ضهما، � مو��ضفات جتمع �لتجربتني �

إجابة �ملبدع: »هنالك خ�ضائ�س، لتقاطع بني هذين �لنوعني �لكتابيني،  وكانت �

�لنفالت  وبني  للرو�ية،  �لذي  �ملنطقي  و�لت�ضل�ضل  �لهند�ضية،  �ل�رص�مة  بني 

�ل�ضعري، لكن �لرو�ية حتتمل �متد�د �ل�ضاعر يف �لرو�ئي، بينما ليحتمل �ل�ضعر 

إلّ يف حدود �ضيقة.  �متد�د �لرو�ئي يف �ل�ضاعر، �

حممد علي الي��سفي

ال�صـــرد يتكّلــــم �صعـــــرا

خــــالد الغـــريبي

كاتب من تون�س

إليه ه� كيفية جعل ال�سعر  u الي��سفي: ما اأوؤمن به واأ�سعى ا

ا إْن حبًّ مكنة ومن عالقات ال�سخ��س ا متاأتيا من �سعرية االأ

اأو كرها)جمالية القبح!( ولي�س من تدّفق رومان�سي للغة. 

ثمة عن�سر مهّم يف الرواية واإال كّفْت عن اأن تك�ن كذلك 

ي�سبه  مبا  احلكاية  و�سيطرة  حداث  االأ إيقاع  ا يقاع؛  االإ – وه� 
الهاج�س. 



مدخل:

�نف�ضام  إىل  � �لكاتب  ي�ضتدرج  وهو  أكرث،  � أناينّ  � �ل�ضعر 

إىل �لتماهي مع جماز�ته �ملتعلّقة  �ضخ�ضي يف لعبته، �

د�خل  باأريحية كبرية  تّت�ضف  �لرو�ية  بينما  باخلفة. 

تقودها  عمياء  إ�ضار�ت  � بينهما  إن  � �لهند�ضي.  بيانها 

)2(
�للغة..«

إجابة مبدع هو �ضليم بركات مترّ�س بالكتابة �ضعر�  هذه �

و�رصد� وجرّبها جتريبا حتى �ضارت لغته ب�ضهادة �لنقاد 

وحتلّق  �ملعنى  مبعنى  تر�ضح  لغوية  كيمياء  و�لباحثني 

وي�ضّكل  �لو�قع  �ضياغة  يعيد  �رصيايل  عامل  يف  بقارئها 

إلّ  أفق �لبحث عن ن�ّس  ل مرجع له � عالماته ورموزه يف �

يف خيال من�ضئه.

أجر�ه كمال  ويف حو�ر مع �لكاتب حممد علي �ليو�ضفي �

ديب: خري �لأ �لرياحي ي�ضاأل هذ� �لأ

باخلطاب  �ل�ضعري  �خلطاب  �لقر�ميد  �ضم�س  يف  يتد�خل 

�لرو�ئي. متى ي�ضبح �ل�ضعر و�ل�ضاعرية يف �لرو�ية ماأزقا  

إ�ضافة نوعية؟   بالن�ضبة ل�ضعرية �لرو�ية ؟ ومتى يحقّق �

فيجيب:

إليه  � أ�ضعى  و� به  أوؤمن  � ما  كثري�:  يهّمني  هذ� مو�ضوع   *

مكنة ومن  �لأ �ضعرية  متاأتيا من  �ل�ضعر  كيفية جعل  هو 

أو كرها)جمالية �لقبح!( ولي�س  إْن حبًّا � عالقات �ل�ضخو�س �

إل  من تدّفق رومن�ضي للغة. ثمة عن�رص مهمّ يف �لرو�ية و�

حد�ث  إيقاع �لأ يقاع؛ � أن تكون كذلك – وهو �لإ كفّْت عن �

 
)3(

و�ضيطرة �حلكاية مبا ي�ضبه �لهاج�س.

إل و�حدة من ع�رص�ت �لإجابات �ملحتملة  وما هذه �لإجابة �

أو رو�ئيني �ضعر�ء. آخرين �ضعر�ء رو�ئيني � لكتّاب �

هو  رو�يته؟  �ل�ضاعر  يكتب  كيف  �جلوهري  �ضوؤ�لنا  إّن  �

�ضوؤ�ل كما علّمتنا  أ�ضئلة وكل  � �ضوؤ�ل بدوره مفتوح على 

�لفل�ضفة ل يتحدّد بجو�ب قطعي ونهائي. 

لغة  أن يعدل عن  � لل�ضاعر وهو يكتب  رو�يته  هل ميكن 

لل�رصد  كتابته  ميّح�س  أن  و� إيقاعه  و� و�ضوره  �ل�ضعر 

يقت�ضي  �لرو�ية وهل  إىل  � �ل�ضعر  يت�ضلّل  ؟ كيف  أدو�ته  و�

أّن  � أم  � بال�رصورة  �ضاعر�  �لرو�ئي  يكون  أن  � �لت�ضلّل  هذ� 

ذ�تها  �لرو�ئية  �للحظة  ن�ضيج  �لرو�ية هو من  �ل�ضعر يف 

أو�ضاع متخيّلة  �لتي متتح من �ضجالت لغوية متنوعة و�

ل حتدّ؟

I. يف مربرات الختيار:
�لتد�خل  أّن  � أهمها  � إىل تناول هذ� �ملبحث دو�ع  � دعتني 

أتعلق  � �ضو�ء  لالنتباه  لفتة  ظاهرة  و�لرو�ية  �ل�ضعر  بني 

يكتبون  برو�ئيني  أم  � �لرو�ية  يكتبون  ب�ضعر�ء  مر  �لأ

�ل�ضعر.

أغلب �لدر��ضات �هتمت بظاهرة ت�رصيد �ل�ضعر  إن كانت � و�

أو بت�ضعري �لرو�ية،فاإن هذه �لدر��ضة  يف �لق�ضيدة �حلديثة �

أمنوذج رو�ئي  يجمع  � تتو�ّضل قر�ءة �لظاهرة من خالل 

كاتبه بني فني �لرو�ية و�ل�ضعر.فكاأّن �ملبحث يرّكز على 

يف  �لظاهرة  ر�ضد  يتعدّى  ل  خم�ضو�س  �هتمام  حقل 

أ�ضلوبية �ل�ضعر  � تنوّعها و�لبحث عن �ضمات �لتبادل بني 

مظاهر  من  مظهر  أي  � يكون  أن  � دون  �لرو�ية  أ�ضلوبية  و�

إ�ضعاف جن�س �لرو�ية �ل�رصدي. إىل � �لتد�خل يف�ضي �

أن يلقاها يف �ضنوف من  و�لر��ضد لهذه �لظاهرة ميكن �

�لكتابة ميكن حتديدها كالآتي:

�ل�ضفة  أن  � أي  � �ل�ضعر  يكتبون  �لرو�ئيني  من  1-�ضنف 

)4(
�لغالبة عليهم هي كتابة �لرو�ية)�دو�ر خر�ط(

�ل�ضفة  أن  � أي  � �لرو�ية  يكتبون  �ل�ضعر�ء  من  2-�ضنف 

إبر�هيم ن�رص �هلل( �لغالبة عليهم هي كونهم �ضعر�ء )�

3- �ضنف من �لكتاب كانو� يكتبون �ل�ضعر ثم �نقطعو� 

أبو بكر.. عنه لكتابة �لرو�ية عبد �جلبار �لع�س، م�ضعودة �

�لرو�ية  كتابة  بني  ير�وحون  �لكتاب  من  �ضنف   -4

)5(
وكتابة �ل�ضعر حممد علي �ليو�ضفي

و�ل�ضعر  �لرو�ية  كتابة  بني  �جلمع  ظاهرة  أن  � وحيث 

دب �لعربي �حلديث  مثلما  متو�ترة تو�تر� ملحوظا يف �لأ

أو �جلمع  أو�ل�ضعر و�لنقد � هي ظاهرة كتابة �لرو�ية و�لنقد �

�لنماذج  �ختيار  إّن  فا �لكتابة خمتلفة   أجنا�س من  � بني 

مّما  وكرثتها  لكثافتها  يع�رص  �لظاهرة  لهذه  �ملمثّلة 

إىل �ت�ضاع �حلقل �لدر��ضي  وهو ما ل ينا�ضب  هذ�  يف�ضي �

�ملقام.

�ل�سوء على جتربة حممد علي  أن ن�سلّط  � أينا  ر� وعليه 

 بو�سفها 
)6(

�ليو�سفي �لرو�ئية من خالل رو�يته »دنتيال«

خ�سائ�سها  وتفكيك  �لظاهرة  لتحليل  مرجعيا  منطلقا 

أبرز قو�نينها. و�لوقوف على �

تنتمي  در�ضها  ب�ضدد  نحن  �لتي  �لظاهرة  أّن  � �ضك  ول 

بالن�ّس  أو  � �لن�ضو�س  بت�ضافر  �لنقاد  ي�ضّميها  ما  إىل  �

�حلدود  إذ�بة  � بفعل  تولّدت  م�ضطلحات  وهي  �جلامع 

جنا�س �لثالثة �لغنائي و�لدر�مي و�مللحمي �لتي  بني �لأ

أوىل  أو فن �ل�ضعر. وقد � أر�ضطو يف كتابه �ل�ضعرية � حدّدها �

�لباحثون ظاهرة �لت�ضافر �لن�ضي ما ت�ضتحقّه من عناية 

�لبحث  �لذي نحن ب�ضدد  �ل�ضوؤ�ل  �لتنظري و�لتطبيق وما 

من  بوجه  متعلّق  إلّ  � ؟  رو�يته  �ل�ضاعر  يكتب  كيف  فيه 
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إىل �رصب من �لتنا�س  وجوه �لت�ضافر �لن�ّضي ويتجاوزه �

هو  هنا  �لرو�ئي  �لن�ّس  ن  آن.لأ � يف  و�خلارجي  �لد�خلي 

�ضعرية  ن�ضو�س  يكون جماع  أن  � ن�ّضي يفرت�س  مرّكب 

�لدر�س  �لكاتب حمّل  ن  ولأ ون�ّس �رصدي حا�رص  غائبة 

هو �ضاعر ورو�ئي ول ميكن لهذ� �لكاتب، باأّي حال من 

أوتي من  بد�عية مهما � أن ينف�ضل عن هويّته �لإ حو�ل، � �لأ

جهد �لنف�ضال.

تعدّد  يف  كامنة  �ملبحث  طر�فة  تكون  �جلهة  هذه  فمن 

نظر  ز�وية  �قرتحنا  �لزو�يا  هذه  �لقر�ءة.ومن  زو�يا 

يف  �ل�ضعرية  �لكتابة  آليات  � تفكيك  يف  تتمثّل  معلومة 

�ضئلة:  أمامنا جملة من �لأ �لرو�ية. ومبقت�ضى ذلك تنف�ضح �

�ليو�ضفي ما ي�ضري من  �لكاتب حممد علي  هل يف �ضرية 

�لرو�ية  فنّي  بني  �لتد�خل  هذ�  إىل  � قريب  من  أو  � بعيد 

إىل  أن يعرب من جن�س فني � و�ل�ضعر؟ كيف ميكن للكاتب �

إ  أن يفقد �جلن�س خ�ضو�ضيته حتى يف ظل مبد� آخر دون � �

جنا�س؟ تد�خل �لأ

أّن  � دبية،غري  �لأ �لكاتب  �ضرية  أبنا عموما جتنّب �رصد  د�  

�لوقوف على ما ميتاز  منّا  يقت�ضي  �ملبحث  �ضياق هذ� 

كان  وظائفي  تعدّد  من  كاتبا  �ليو�ضفي  علي  حممد  به 

و�لفكرية.  دبية  �لأ �ملو�ضوعية  عليها  يطلقون  �لقد�مى 

هو  كاتبنا  أّن  � يلحظ  �لكتابية  �ل�ضرية  هذه  إىل  � و�لناظر 

)7(
�ضاعر ورو�ئي وناقد باحث و�ضحفي وترجمان

أنو�عها  إّن هذ� �لتعدّد �ملعريف �لكثيف بفنون �لكتابة و� �

بد�عي و�لفكري ل �ضّك  وهذ� �لتنوّع �لثقايف  مبنحاه �لإ

حدث  تغذي  �لتي  �ضا�ضية  �لأ �لقاعدة  �ضي�ضكالن  أنهما  �

أن رحالته غربا و�رصقا  أي�ضا � بد�عية.ول �ضك � �لكتابة �لإ

إقامته ردحا كبري� من �لزمن بني �ضوريا ولبنان وقرب�س  و�

�ملوجعة  و�لغربة   �لعتّي  و�لن�ضال  �جلمر  أزمنة  � يف 

�ملجالت   كّل  يف  �ملبدعني  من  �لعديد  إىل  � وتعرّفه 

بد�عية �لتي  ثر �لكبري يف �ضياغة ذ�كرته �لإ �ضيكون له �لأ

إىل  إىل �لكهولة ومن باجة � أطر�فها من �لطفولة � ترت�مى �

أزمنة �لغربة  � إىل  أزمنة �ملنفى �لقهري � � تل �لزعرت..ومن 

�ل�ضطر�رية 

II. املكّونات ال�شعرية يف رواية »دانتيال« 
من خ�ضائ�س �لكتابة �لرو�ئية عند حممد علي �ليو�ضفي 

فالقارئ  و�لتّ�ضال.  �لنف�ضال  جدل  على  قائمة  أنها  �

لهذه  �لناظمة  �خليوط  بع�س  و�جد  �ضّك  ل  لرو�ياته 

إّن  و� وغمو�ضا.  و�ضوحا  تتباين  خيوط  وهي  عمال  �لأ

خالل  من  �لرياحي  كمال  مع  له  حو�ر  يف  �لكاتب  أّكد  �

إذ  �ضوؤ�له »هل كانت �ضم�س �لقر�ميد تتّمة لتوقيت �لبنكا ،�

طروحة  بينهما و�ضائج كثرية ؟ عدم �عتقاده يف هذه �لأ

بقوله:

أعتقد ذلك. رمبا جاء �لتقارب من عدة عنا�رص منها  * ل �

أق�ضد  �لرتكيز على طفولة �ل�ضخ�ضيات وطفولة �ملكان   )�

إىل ذلك  حد�ث( ي�ضاف � �لقفز بني قرنني يف جمريات �لأ

)8(
�لرتكيز على �ملخيّلة �ل�ضعبية.«

و�ل�ضوؤ�ل نف�ضه يطرحه  حممود طر�ضونة ويحاول �لإجابة 

عنه بقوله:

�ضم�س  �ليو�ضفي  علي  حممد  رو�ية  تكون  »هل 

ولي�س  �لبنكا؟  توقيت  وىل  �لأ لرو�يته  �لقر�ميد �متد�د� 

�لثانية  يف  يو��ضل  �لكاتب  باأن  يعاز  �لإ �ل�ضوؤ�ل  معنى 

يف  لي�س  هنا  �ملق�ضود  فالمتد�د  وىل،  �لأ يف  أه  بد� ما 

�لزمان ول يف �ملكان بل يف �ملادة �لرو�ئية �مل�ضتعملة 

رو�يتني  إليهما  � أ�ضاف  � وقد  معا.  �لنّ�ضنّي  بناء  يف 

�خليانات  نهر  بريوت  »و«  خي�رص  �لأ أخريني »مملكة  �

�ل�ضخ�ضية �ملحورية لحمالة وحتوّل  ��ضم  ». فقد تغرّي 

�ل�ضخ�ضيات  بع�س  وتغرّيت  جابر،  إىل  � طارق  من 

أة  أ�ضماء �ضم�س �لقر�ميد ومرمي و�مر� �ضطوريّة فظهرت � �لأ

�ملغاربة  قز�م  و�لأ و�لَعريفة  �لربكة  وقمر  �مل�ضتنفعات 

وبقيت  و�لبنكا و�جلدّة،  �لعينو�س  أ�ضماء  � بقيت  لكن 

من  فتحوّل  ��ضمه   َ ُغريرِّ لكن  جنبي  �لأ �ملُعّمر  �ضخ�ضية 

إىل بو�ضكو، وبقي �لتالعب باملا�ضي و�حلا�رص  جورج �

و�مل�ضتقبل وبتعاي�س �حللم و�لو�قع و�ملتخيّل و�ملعي�س، 

)9(
لغاز و�ملجاز« وبالرموز و�لأ

�ضخ�ضياتها  جهة  من  د�نتيالّ  رو�ية  يف  و�لناظر 

معلومة  أحد�ث  و� خمتلفة  أمكنة  � على  إحالتها  و�

يالحظ تو��ضلها مع رو�يتي �ضم�س �لقر�ميد ومملكة 

�لكتابة  أ�ضلوب  � هو  أكرث  � يهّمنا  و�لذي   .
)10(

خي�رص �لأ

إىل  � عموما  تنزع  أ�ضاليب  � جماع  هو  �لذي  �لرو�ئية 

�ل�ضعر  بني  �لتد�خل  هذ�  من  �ل�رصد.وللتحقّق  �ضعرية 

أن ��ضلّط �ل�ضوء �لتحليلي على »د�نتيال«،  أيت � و�ل�رصد ر�

أّن  � قو�مها  أ�ضا�ضية  � منهجيّة  فكرة  على  بالرتكاز 

متى  للن�ضو�س ل حتدّ  للناقد جمالت تفكري وتدبّر 

أّن  و»� �ل�ضارم   باملعنى  علما  لي�س  �لنقد  أن  � آمن  �

بال�ضكل،ول  �ملعنى  عالقة  هي  بالعمل  �لنقد  عالقة 

»يرتجم«�لعمل،ول  أنه  � يزعم  أن  � �لناقد  ي�ضتطيع 

إّن كّل  أكرث و�ضوحا.و� � أن يجعله  � ي�ضتطيع،خ�ضو�ضا، 

ي�ضتقّه  معنى  »يولّد«  أن  � هو  يفعله  أن  � ي�ضتطيع  ما 

م�ضتويات  أّما  �.
)11(

�لعمل« هو  �ل�ضكل.فال�ضكل  من 
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�لتحليل،فيمكن تبيّنها كالآتي:

1. يف العتبات الن�شية :

م�ضبعة  لفظة  �ل�ضعر  أ  يبد� للرو�ية   �جلامع  �لعنو�ن  من 

�ضبان  يقاع. لفظة دخيلة نطقها يف لغة �لطليان و�لأ بالإ

بو�ضفها  �للفظة  يف  ما  على  �ثنان  يختلف  ول   dantyla

إن  إذ� قلنا � إيقاع يزيدنا مدلوله �ضعر� على �ضعر � د�ل من �

�للفظة مو�ضولة يف معجمها بالن�ضج و�لن�ضيج و�لتطريز 

�ضياء  و�لأ ج�ضام  �لأ تزين  مت�ضابكة  �خليوط  تكون  حني 

أن حتجبها بل جتعلها ت�ضّف من ور�ء غاللة.  دون �

إلّ من ور�ء خيوط م�ضبكة  أها � هكذ� رو�ية د�نتيال ل تقر�

ما�س  زمنة:  �لأ كّل  من  عليك  تنهال  باحلكايا  مطرّزة 

هي  ف�ضاء�ت  ومن  موهوم  حامل  وم�ضتقبل  وحا�رص 

أطالل قرية ومدينة معفّرة بال�ضجيج وبالرماد ت�ضكنها  �

�لبلفديرومنزل  �لبط  حديقة  على  تطّل  �ضقة  مكنة  �لأ

�لكاتب  �لو�دي وبحر  ومزرعة ود�ر  كولنيايل يف حلق 

�لقدمية  و�حلو�ري  و�لزقاق  �لبيوتات  من  جر�  وهلم 

طربيا  �مل�رصق،  بالد  يف  �لغربة  أمكنة  � من  وغريها 

بالوجع  وتوم�س  �لذ�كرة  بها  تربق  حيّز�ت  ودم�ضق.. 

مة و�لتاريخ. فكّل �ضيء على  يتلو �لوجع: وجع �لذ�ت و�لأ

خيباتنا �ضهيد. وبني هذه �ملد�ر�ت بو�ضوحها �لغام�س 

تتو�لد �ل�ضخ�ضيات من رحم حكاية خ�ضيبة قطب رحاها 

�رصد� و�ضعر� جابر�لطرودي، هذ� �لذي قدّ من �ضخ�س هو 

�لرئي�س  �ملتكلّم  وكاأنّه  إليه  � �ملرموز  �ملحتجب  �ملوؤلف 

ينازعه �ضطره �لثاين جابر وكاأنّه يك�رص جربه على مر�يا 

مكنة  �لكتابة. هو �ضخ�ضية رو�ئية قدّت من تفا�ضيل �لأ

ومن رحلة قزحية �حلادثات رمزية �ل�ضكل و�قعية �ملنت 

معقول  لك  فت�ضتقيم  �لالمعقول  إىل  � تزحف  عللها  ولها 

�حللم  وفانتازيا  �ل�ضعبي  و�ملخيال  �لهو�س  يف  �ضاربا 

أنها  � �لطرودي  جابر  �ضخ�ضية  عجيب  ومن  و�لوهم. 

�ملوؤلف، مهما  �لبد�يات، م�ضتقّة من �ضخ�س  من�ضقّة يف 

خاتلنا و�تّخذ من �حلكاية مو�قع �رصد خماتلة ومفاجئة 

ت�ضل حدّ �لبوح �ملبحوح وكاأّن يف حلقه ح�رصجات ما 

مغ�ضولة بفرح طفويل مغمور.

متعاك�ضة  ومنظور�ت  متجاورة  مر�يا  »د�نتيال«  رو�ية 

على  تلعب  و�ضينما.  م�رصحا  �ل�ضورة  فّن  على  ت�ضتغل 

أقرب  حركة �لعني ور�ء كامري� �لذ�كرة و�لتذّكر لذلك فهي �

إىل �ضيناريو مرّكب ومكثّف يومئ ول ي�رصّح فو�ضوي  �

�ضخ�ضية  كاتب  جنون  كبري  حد  إىل  � يعك�س  �لنظام 

كبري  حد  إىل  � ويعك�س  و�حدة  روح  ولها  ل�ضانني  ذ�ت 

ويخ�ضى  �لغمو�س  من  يتذّمر  كاتب  يف  قارئ  معقولية 

أن يقذف رو�يته من نافذة قطار لتدو�ضها  على �ملتلقي �

أّول  أمل يدخلنا جابر نفق �لقطار يف � �لعجالت �لقادمة. �

د�ئما  تظل  منق�ضمة  تكوين  نطفة  إلينا  � ويخرج  �لرحلة 

إمنا يف  تبحث عن �ضطرها �لثاين ل يف �لعامل �لعلوي و�

ب  �ضاطري ما د�م �لأ �لعامل �ل�ضفلي �ملليء باخلر�فات و�لأ

ألف ليلة وليلة. بن م�ضكونا بحكايا � فد�ويا و�لإ

ولي�س لهذه �لرو�ية بد�ية يف �ملعنى �لكال�ضيكي بو�ضفها 

�لقر�ميد وهي �ضابق لالحق مملكة  لحقا ل�ضابق �ضم�س 

�لرو�ئي  لنا  ين�ضج  �ضبايا  �ضبع  حكاية  ومن  خي�رص.  �لأ

وىل كما يقول ذلك ومن ند�ئه �لآخر  أة ثامنة هي �لأ �مر�

منولوجا  لتكون  �حلكاية  م�ضالك  تنفتح  فيه   �ل�ضاكن 

نظام  ينبني  هكذ�  و�ضماعا  روؤية  �ل�ضرية  حتكي  در�ميا 

كثري�/  »ناديتك  �ملخاطبة  على  قائم  لل�ضمائر  عالمي 

وجدتك مازلت تهيم بال�ضوت �ملرئي /«

�لقارئ  ن�ضج خيوطه ل بني  �ل�رصدي يف  �مليثاق  أ  ويبد�

و�لر�وي  جهة  من  و�لكاتب  �لر�وي  بني  إمنا  و� و�لر�وي 

كان  هنا  ومن  و�حد.  يف  إثنان  � هي  �لتي  و�ل�ضخ�ضية 

توحي  قو�ضني  بني  مهلة  �حلياة  �لرو�ية  فاحتة  عنو�ن 

�لرو�ئي  حياة  من  قطعة  هي  �لتي  �لرو�ية  هذه  بو�ضع 

أ �لتبعيد  نقلها على ل�ضان �ضخ�ضية متخيلة حتقيقا ملبد�

أن يقال،  إمكانية قول ما يجب � �لرب��ضتي �لذي يتيح له �

�نفالتا من �ضلطة �لرقيب باأنو�عه �لظاهر و�خلفّي ويتيح 

�لوقت نف�ضه م�ضاحة للتعليق وتو�ضيح �لغام�س  له يف 

�لنتقال  لذلك كان  د�خلي.  وتبئري  من منظور خارجي 

وىل  �لأ �حلكائية  �لعتبة  هو  �لذي  �لهاربة  �لوجوه  إىل  �

أخرى هي �ضم�س  أر�س نهاية � مبثابة بد�ية مغرو�ضة يف �

�ضعوره  ول  �لن�ّس  �ضطح  على  لعبتها  ت�ضتطلع  �لقر�ميد 

حيان نظام �لزمن �ل�رصدي ما د�مت  أغلب �لأ مقوّ�ضة يف �

جد�د  �لأ وحكايا  و�لنو�در  �لعجائب  من  معينا  �لذ�كرة 

�ل�ضغرى  �لدو�ئر  هذه  �لتخارمي  خلل  ومن  ين�ضب.  ل 

�لكربى   �ل�ضغرى و�حلكاية  و�لثقوب تتبدّى لنا �حلكايا 

وجهان  لها  قطار  كمجرورة  �ملزدوجة  ب�ضخ�ضيتها 

�ل�ضو�بق  إىل  � بدء  على  ياب،عود  لالإ للذهاب ووجه  وجه 

بالرحلة  نف�ضه   �لوقت  يف  وت�رصيحا  تلميحا  �ل�رصدية 

�لقادمة.

هكذ� ميكن �عتبار  �لرو�ية ن�ّضا مثقوبا منلوؤه بالتاأويل 

إيكو« وميلوؤه �لرو�ئي بالتقطيع  فنملوؤه بالرتكيب  بعبارة »�

�لرو�ية،من جهة  ميز�ت هذه  و�لنقد. ومن  بد�ع  �لإ لعبة 

إيقاعا  � أّن كاتبها �ضاعر جعل للرو�ية  � هند�ضة ف�ضائها، 
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إىل مقطوعات �رصدية كربى ومقطوعات  �رصديا فقّطعها �

و»قزم  هاربة«  »وجوه  هي:  أق�ضام  � إىل  �ضغرى،� �رصدية 

أور�ق  � و»من  حمتملة«  و»نهايات  �ملدينة«  يف  فالت 

�ملوؤلف«. وجعل �لكاتب لكل ق�ضم عناوين تر�وحت بني 

�لر�بع  �لق�ضم  ول و9عناوين يف  �لأ �لق�ضم  18عنو�نا يف 

�لثاين  وللق�ضم  14عنو�نا  �لثالث  للق�ضم  كان  وبينهما 

�ل�ضياغة  �لعناوين طر�فة يف  10عناوين ولبع�س هذه 

�لربك  أتفادى  و� بحذ�ئك  أم�ضي  �« قبيل  من  ن�ضائية  �لإ

يا  تفعلني  ؟ماذ�  زلت حتلمني  أما  � قبيل  �ملائية؟« ومن 

مرمي؟ وكاأّن بع�س �لعناوين �ملهذبة �ضيغت من مرجع 

�ملجتمع. أمثال  و� �ل�ضعبي  دب  و�لأ و�لذ�كرة  �لرت�ث 

ومن  حميمة  مرجعية  طقو�س  من  �ضعريتها  فا�ضتمدّت 

أ هو �لعنو�ن.  �ملنت �ل�رصدي �لذي هو مبثابة �خلرب ملبتد�

وكاأن �لرو�ية وهي ن�ّس من�ضوج هي �ضبكة من �خليوط.  

2. يف ت�شعري ال�شردي:

أمام عمل جتريبي  أنّه � ل يخفى على قارئ هذه �لرو�ية �

�للغوي  و�للعب  �لبنائي  �للعب  فنّياته من خالل  تتّ�ضح 

لعبة  إىل  � فيه  �ل�رصدية  �ملقاطع  بع�س  ت�ضتحيل  حتى 

م�رصح  من  كوميدي  أو  � �ضريك  لعب  أو  � مهرج  يديرها 

�ضنع  يجيد  كلمات  �ضاحر  أو  � فهلوي  فد�وي  أو  � دلرتي 

�لكالم  �ضناعة  حذق  إىل  � ترقى  �ضفات  وهي  �لطال�ضم  

�ل�ضخرية  على  و�لقدرة  �لو�ضف  وجودة  �لق�س  وفّن 

�ل�ضاحكة  �ل�ضينما يف نقل �حلركة  و�لفذلكة وتقليد فن 

تن�ضئ  �لتي  هي  لعيب  �لأ هذه  آن.وكل  � يف  و�مللغزة 

�لو�ضفي �ملحّمل بطاقة �ضخرية حميمة  �ضعرية �مل�ضهد 

وتقطيع  �ل�ضينمائي  �للعب  طريق  عن  �لوجودي  تالم�س 

ور�ءها. أم�ضي  إوزّة.� � مثل  تتعرّث  أة  �ملر� »تلك  �حلركة: 

أتوّقف.تو��ضل �مل�ضي تتوقف.تلتفت  أمام و�جهة،� تتوّقف �

أ�ضرتي. � خ�ضار�.ل  �ل�ضوق.ت�ضرتي  تق�ضد  وي�رصة...  مينة 

)12(
أدّخن �ضيجارة...« أمل�س،� أ�ضمّ،� أ�ضمع،� أتفرّج،�رى،� �

متو�لية  يف  وتعاقبها  �مل�ضارعة  فعال  �لأ كثافة  إن  �  

�رصدية و�ضفية �رصيعة ومقت�ضبة هو �لذي جعل �حلركة 

إثبات �حلركة  � قائمة على  �ل�ضعرية  مر�ّضحة ل�رصب من 

أم�ضي  و�ملعكو�س«� �ملتو�تر  �لتناظر  فعل  وعلى  ونفيها 

أتوقف تلتفت  أتوقف تتوقف/ � أتوقف،تو��ضل/ � تتوقف/ �

أ�ضمع... أرى /� أتفرج /� أ�ضرتي، � /ت�ضرتي،ل �

يقاع �ل�رصدي �لقائم على  بهذ� ين�ضاأ ما نطلق عليه بالإ

�لتنا�ضق  وك�رص  و�لتنا�ضق  و�لتد�عي  و�لتقابل  �لتو�زي 

و�لتوليد وحتفل �لرو�ية باأمثلة ل حت�ضى ول تعدّ دليل 

تو�تر �لظاهرة :��ضمعه وهو يتل�ّض�س على جدر�ن ي�ضرتق 

فحيح  خيط  ؟  ذلك  كان  أنثى:«ماذ�  � فحيح  إىل  � �ل�ضمع 

بحبل  و�ل�ضكون،  �لعتمة  هاربا،ك�ضط  �رصيفا  طارئ؟ 

يتال�ضى  ما  حلظته،ككّل  مع  تال�ضى  خ�ضن،ثم  كتاين 

أنذ�  � ور�ءنا،من دون فر�ضة للفهم؟ مرت تلك �لليلة.وها 

لل�ضكون  متزيقه  �ر�ضد  �خل�ضن،  �لكتان  �رصيف  �نتظر 

و�لعتمة.بد�ئي،مبهم، ينبثق ممزرِّقا ومتمزقا. يغزو �حلو��س 

أخّمن. أخطئ،� وت�ضنيفه.يتكرّر.� فرزه  إىل  � تتو�ّضل  فال 

أ�ضو�تا ت�ضبهه.�ضفلّي،قدمي، ياأتي من  أجلب من ذ�كرتي � �

��ضمنت  و�لهديل.يحدث �ضدعا غري مرئي يف  �حل�رصجة 

 
)13(

�جلدر�ن...«

مكنة:  3. يف �شعرية الأ

رو�ية  ويف  �ليو�ضفي  علي  حممد  رو�يات  يف  مكنة  لالأ

مكنة  لالأ خا�س.  عبق  �خل�ضو�س  وجه  على  د�نتيالّ 

و�لعلوّي  �ل�ضفلّي  أ�ضو�ء.لها  و� ألو�ن  و� ورو�ئح  أ�ضو�ت  �

ومعمار.  ج�ضد  عن  تبحث  أرو�ح  � مكنة  �لأ و�ملدى. 

أوهامها  أحالمها و� أ�رص�رها وبهجتها ونزقها و� مكنة � لالأ

بو�طن  على  �ضاهدة  وهي  بال�ضري  مدفونة  مكنة  و�لأ

يف  خال�س  عن  بالبحث  �لعارم  و�ضطحها  �ل�ضخ�ضية 

عامل م�ضيّج باحلا�رص �مل�ضدود وبالذ�كرة �ملنفتحة على 

أبوي جارح موجع بع�ضه تلقاه يف طفولة  أبدي و� حنني �

أبي يبت�ضم ول يلومني على  مغ�ضولة بحمى �حلكايات »�

يتكلم  ما  ويكلمني.هناك  يكلمني.ي�ضكت  �ضئ.يكلّمني.ل 

 
)14(

فيه.هناك ما يتكلّم يف د�خلي!نتحدث ول نتكلّم..«

وبع�ضه يرت�ءى من�ضالّ من رعب �حلروب ومقاومة �ملوت 

مل وبيمينه  كرب. »من ي�ضدّق �لذي ب�ضماله �لأ يف جتليه �لأ

�حلياة؟...من ي�ضدّق �لذي �ضّق �ل�ضيول ب�ضاحناته وتوّغل 

يهربه  من  حمّطاتها  يف  يجد  مل  �ضحر�وية  دروب  يف 

)15(
د�خل �ضهريج ؟ 

و�لتئام  �لفي�س  مد�ر  هو  و�لوجوه  �لذ�كرة  �ملكان: 

�ملت�ض�ّضي.لعلّنا بهذ� نقول مع �ضيف �لرحبي »حتى حني 

إيجاد �ضالته يف مكان ما  � إىل  � أو �لكاتب  � ينزع �ل�ضاعر 

به  يفي�س  أن  � يلبث  ل  ورعبه  �ل�ضتات  مكر  به من  يلوذ 

وهو�ج�ضها،  دو�رها  به  ويطوح  أخرى،  � مكنة  لأ �حلال 

توؤرقه يف يقظته ونومه كاأنّها قدر حياته �لذي ل مهرب 

)16(
إليه و�حللول فيه..« إلّ بال�ضت�ضالم � منه �

يقول حممد علي �ليو�ضفي يف حو�ر له« للمكان تاأثريه 

فينا د�ئما. هو �ملحمل بالذ�كرة وباأحالم �مل�ضتقبل �لتي 

حتقّق  حال  يف  وحتى  لحقا.  كو�بي�س  عن  تتك�ضف  قد 
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وىل. ل  مثل تلك �لكو�بي�س �ضوف يظّل حمّمال بالرب�ءة �لأ

وىل. �لفارق  أمكنته �لأ إىل � أن كاتبا و�حد� مل يعد � أعتقد � �

أعمال �لذ�كرة  �لوحيد يكمن يف طريقة �لعودة و�ختالف �

و�حد�  مكانا  أ�ضتدع  � مل  �ضخ�ضيا  مكنة.  �لأ ��ضتدعاء  يف 

إىل ما  أو � إىل ما لي�س؛ � حوّله � إل و�نطلقت منه كما هو لأ �

أن يكون. كلّنا نحمل مدنًا طوباوية ون�ضكنها  كان ميكن �

أي�ضا حماولت  أمام مر�رة �لو�قع. ويف ذلك � متى ن�ضاء �

)17(
حمت�ضمة لبناء مدننا �ملتخيّلة«

�لو�ضف  �ل�رصد بال�ضعر حني يتحوّل  من �ملكان يتوّهج 

�للغة  وف�ضائية  �ملكان  ملعمارية  بالكلمات  ر�ضما 

وحركة �ل�ضخ�ضية يف ف�ضاء ميلوؤه �جل�ضد وت�ضوّره �لعني 

�مل�ضكونة  �مل�ضاهد  بالرغبة.كّل  �لناب�ضة   
)18(

/�لكامري�

من  تاأخذ  م�ضهدية  لوحة  إىل  � تتحوّل  �ملكان  ب�ضعرية 

ف�ضاء  �ملكان  يجعل  ما  و�حلركية  �لت�ضويرية  �لفنون 

 )19(
وم�رصحي( )�ضينمائي  حركي  وجت�ضيد  لغوي   تعبري 

�ل�رصدية مبقوّماتها  �لكتابة  �حلقيقية بني  �لو��ضطة  هو 

إىل مقام  �لدقيقة و�لكتابة �ل�ضعرية �لتي ت�ضمو بالنرثي �

هي  كلّية  �ضورة  إىل  � �ملرئية  �لتفا�ضيل  يحوّل  تخييلي 

 - �نظره  آن.  � يف  وم�ضهدية  ت�ضكيلية  �ضورة  بال�رصورة 

أكرث مقاطع �لرو�ية �لتي تتوّفر على هذه �خل�ضائ�س  وما �

�لتي تتولّد من �ضعرية �ملكان – متل�ّض�ضا مت�ضاميا وهو 

أة  جتل�س على كر�ضّي  ي�ضف عرب �لعني �لنافذة »ج�ضد �مر�

يف �ل�رصفة �جلانبية« بقوله »نظرت يف كّل �لجتاهات.

أنزلتهما  مدّت �ضاقني جمدولتني يف فر�غ يريد �لمتالء.�

إىل �ليمني  أ�ضعلت �ضيجارة.مالت بالكر�ضي � عن �ملائدة. �

ق�ضبان  يف  تنغرز�ن  �جلهة،  هذه  من  وذر�ع،  :فخذ 

  
)20(

أ�ضها وتنفث �لدخان.« �ل�رصفة،تدّخن ب�رص�هة، ترفع ر�

إيقاع �جل�ضد وهو يتحرّك ومن ز�وية �لعني �لكامري�  من �

�ضعرية  تتولّد  �مل�ضهد  �ضبقية  كا�ضفة  تتل�ّض�س  وهي 

ج�ضد  حيّزه  وي�ضغل  �ل�رصفة  توؤثثه  ركح  على  �ل�ضورة 

أة على كر�ضّي »ت�ضع �ضاقا على �ضاق،عريها يتمدّد. �مر�

.
)21(

تتخلّله �لظالل )بينهما(«

باملكان  �جل�ضد  تعالق  من  غريه  أو  � �لنحو  هذ�  وعلى 

و�ل�ضعر بال�رصد ي�ضف �ملكان ليلة �ل�ضموع حني �ختلى 

مبرمي يف �ضقتها بقوله: »غرفة بال�ضموع   هنا مرمي.هنا 

رو�ئحها :لغة �ضامتة تتمظهر بها �دو�تها وبقايا نومها 

آهاتها زهنا وقعت بج�ضدها لي�ضجل ح�ضوره �لبهى يف  و�

 
)22(

�لدنيا...«

مكنة يف �لرو�ية  يقول حممد علي �ليو�ضفي« �لكثري من �لأ

تفّجر يّف �لرغبة يف �ل�ضعر. لذلك كثري� ما ياأتي �ملكان 

رو�ية  يف  )خ�ضو�ضا  بالظالل  م�رصبال  رو�ياتي  يف 

أت ق�ضيدتي منذ منت�ضف  �ضم�س �لقر�ميد(. يف �ل�ضعر بد�

جد�د  حد�ث و�لأ �ضو�ت و�لند�ء�ت و�لأ �لثمانينات تعّج بالأ

أو�ضع،  و�لكثري من �ل�ضخ�ضيات �لتي تريد �لتعبري بطريقة �

)23(
أّن جمالها �لرو�ية بال�رصورة.«  فاقتنعت �

4. يف ال�شخ�شية: 

أغلب �ل�ضخ�ضيات يف دنتيالّ عجيبة و�قعية و�رصيالية يف  �

�لوقت نف�ضه لها تركيب رو�ئي ل يخلو من �ضعرية ومترّد 

�ملحورية  �ل�ضخ�ضية  �لطرودي  جابر  كون  عن  فف�ضال 

�ضاعر يفجوؤنا �لر�وي ب�ضخ�ضيات ظريفة،مرحة من قبيل 

�لقزم »هذ� �ملتفل�ضف �لذي قلب د�ر �لكاتب روؤو�ضا على 

 هذ� »�لقادر على �لتغلغل يف �لثقوب �ل�ضغرية 
)24(

أقد�م« �

 هذ� �لذي 
)25(

ملهارة تخ�ّس خربته وتناهيه يف �ل�ضغر«

 وعلى هذ� 
)26(

أذنه �لو�ضطى« مكنة يف � أ�ضد�ء �لأ »مي�ضي و�

�لقادم  هذ�  بو�ضطل«  �جلب�س  »�ضاوي�س  �ضخ�ضية  نقي�س 

يدفن  »كان  أملانيا  � من  عائد�  يلقاه جابر  �ملا�ضي  من 

�لنمل و�جلعالن. بو�ضطل �ملهوو�س ب�ضد �لثغر�ت وحر��ضة 

 �ملوؤمن بفل�ضفة �لن�ضبية وقد �نتدب حلر��ضة 
)27(

�لثقوب«

إىل ر�و  أر�س جابر وهو �لذي يف غمرة �ضكرته  يتحوّل � �

بان  حكايته  وتنتهي    
)28(

مرمي مع  جابر  حكاية  ي�رصد 

�لبالد  قامة يف  �لإ متلّكه ذ�ت يوم �ضعور بالإحباط من 

أعاجيب �لعامل..قلم يبكي،  أملانيا يحلم« ببيع � إىل � فعاد �

�ضخ�ضيات  ولبع�س   
)29(

تتكلّم..« �ضاعة  يعزف،  كاأ�س 

�لنازحون  يعانيه  ما  تك�ضف  و�قعية  مالمح  دنتيال  

يف  ورغبتهم  �لجتماعية  منازلهم  يف  وريبة  قلق  من 

مرمي  �ضخ�ضية  ولي�س  �ملتاحة  �لو�ضائل  يكّل  �خلال�س 

إىل  � ت�ضعى  �لتي  �ملحدودة  �لفنية  �لقدر�ت  ذ�ت  �لفنانة 

إىل  � فتهاجر  بالدها  يف  تلقاها  فال  بج�ّضدها  �لنجومية 

�ل�رصق وتعود خائبة ومري�ضة وم�ضّممة على �لنتحار 

تعي�س  �لتي  �ملاأزومة  �ل�ضخ�ضية  �ضور  من  �ضورة  إلّ  �

عاملا متدهور� وترتبط بزوج م�رصحي يدخل بها ومعها 

عمر  أّما  � �ل�رصف.  قيم  كل  فيه  تختّل  بوهيمي  عامل  يف 

إل جمرّد  أن ينف�ضل عنه فلي�س � آو�ه و�ختار �لر�وي � �لذي �

أحيانا دجاحة من  مل »يريّ�س � بائع دجاج يف مدجنة �لأ

يتحوّل  بل  �لروبافيكا  ببيع  جابر  ويغري   
)30(

زبوناته«

يدعو  �ضخ�ضية معرقلة حني  إىل  � �لنفعية  بو�قعيته  عمر 

إىل �لكتب �ل�ضفر�ء  إىل �لتخلّي عن �لكتب و�لنتماء � جابر �

يقول   : فيه  �لن�ضاء  وتغري  �لوفري  �ملال  عليه  تدرّ  �لتي 

أنّك ت�ضعر كثري�  � إىل جابر:«م�ضكلتك  عمر موّجها كالمه �
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فلو�ضك  نفعا،تاأخذ  جتديك  لن  قليال.�لكتب  وتتحرّك 

على  حتافظ  أن  � ف�ضل  �لأ من  لكن  �حلياة.  عن  وتبعدك 

أن  � لبدّ  وت�ضدّقها،  �ل�ضفر�ء  بالكتب  �ل�ضابقة  عالقتك 

)31(
نّها جتلب لك �ملال و�لن�ضاء..« ت�ضدّقها لأ

إن قوّة �ل�ضخ�ضيات تكمن يف تعدّد مرجعياتها من �لو�قعي  �

إىل �لعجائبي.فـ»جانيت«، هذه  إىل �خلر�يف � إىل �لرمزي � �

كولونايل  بيت  �ضقف  يف  مدفونه  �خلر�فية  �ل�ضخ�ضية 

�لفيلال  تلك  أّن  � »يقال  �لو�د  حلق  ب�ضاحية  يقع  قدمي 

م�ضكونة فعال. ثمة ��ضو�ت يف �لليل وحترّكات ل مرئية 

أّن �مل�ضتوطن �لفرن�ضي �لذي بناها جعل  م�ضبوهة.. يقال �

خانته  �لتي  ع�ضيقته  قتل  أنه  � مزدوجا..يقال  �ضقفا  لها 

. هكذ� تتنا�ضل 
)32(

مع �ضابط فرن�ضي، ودفنها يف �ل�ضقف«

من  �ضل�ضلة  تنخلق  يقال  ومن  »يقال«.  من  �خلر�فات 

�جلمل �ل�رصدية يخلقها �ملخيال �ل�ضعبي، يختلط �لعجيب 

فيها باخلر�يف.ومن خاللهما يت�ضلّل �ل�ضعر حني ينتمي 

�ل�ضعبية  و�حلكايا  �ضاطري  �لأ تولّدها  �خليال  ف�ضحة  إىل  �

أن تتحوّل »جانيت«  عجب � ل�ضن م�ضافهة. و�لأ تتناقلها �لأ

إىل مع�ضوقة وهميّة وخر�فية تنا�ضلت منها دليلة �لدلولة  �

أخذ منها »قدرة عظامها  �ضاحبة �لفيلال �مل�ضكونة �لتي �

إن هذ� �لتنوّع يف �ل�ضخ�ضيات  � .
)33(

على هتكه وع�رصه«

هو م�ضدر من م�ضادر تنوّع �ضجالت �خلطاب �لتي متتح 

ت�ضنعه  �ملرّكب  �لكالم  �ملعي�س بطرف ومن  �لو�قع  من 

�لقزم  ألي�س  ثان.� و�ل�ضخرية منه بطرف  �لو�قع  �رصيالية 

�لذي ي�ضكن �لر�وي هو �لرمز �حلقيقي لكل متدّد يف �للغة 

وتكثّف ملعانيها وبهذ� كان �لقزم هو �لكائن �لغام�س 

بامتياز.  و�حلا�رص  �لغائب  و�ملعلن  �مل�ضترت  �لو��ضح 

إىل ف�ضائها  فهو يقود �للغة �ل�رصدية على ل�ضان �لر�وي �

منثور�«و�لآن  �ضعر�  عليها  وي�ضفي  �ملرّكب  �لتخييلي 

أ�ضياء  تدخلها،و� أ�ضياء  � وبالعر�س،عندك  بالطول  �رص 

تخرجها.من يلم�س طولك ل يجدك، ومن يلم�س عر�ضك.

 
)34(

من ي�ضهد عريك، ومن ي�ضهد قزمك. وحدك تر�ك«

ولي�س من مظاهر �ضعرية �ل�رصد يف رو�ية د�نتيال �للغة 

�لتي بها ترّكب  �لكيفية  إمّنا  �ل�ضعرية �مل�رصّدة فح�ضب و�

عن  و�لبالغية  �لرتكيبية  �لعنا�رص  تلعب  حيث  �للغة 

طريق �لتخييل و�لتجريد و�لتجني�س و�لت�ضوير دورها يف 

ت�ضكيل �ملختلف من مكوّنات �ل�ضورة و�لعدول بها عن 

�ملاألوف و�ل�ضائد من �ل�ضور �لتي تلتقطها �لعني وياألفها 

أمثلة ل ح�رص لها نكتفي ببع�ضها دليل  � �ل�ضمع. ولذلك 

ح�ضور �ل�ضاعر يف �لرو�ئي يقا�ضمها �للغة و�ملقام حتى 

كاأّن �لكاتب ذو ل�ضانني يف �ضوت و�حد. ��ضمعه وكاأنّه 

أدوني�س: أ�ضعار � مهيار يخرج من �

�لثنان،  أنا  أ.� �ملبتد� �لو�حد،�لفحل،�لفرد،  أنا  � ملك،  أنا  �«

)35(
أة و�لرجل..« �لظلمة و�لنور،�ملر�

أ: و��ضمعه �ضاعر� حقيقيا يقر�

أنذ�،بعد رحيلها، جذع موح�س ها �

أخري تاأتيه �لرياح بطلع �

)36(
ميناء يوؤّمه �لإع�ضار

أجوب �ضو�رع  و�ضانَع �ضور مرّكبة ومكثّفة، يف قوله: »�

�ضبقتني  أة  �مر� ّن  لأ أجوبها  � أن  � قدري  أقول:  و� أخرى  �

أة هربت مني ويف  آثار خطاها..�مر� إليها وتركت عليها � �

)37(
حقيبتها �ل�ضم�س«

مكنة حتى ي�ضري �ل�رصد  بل ويتوّهج �ل�ضعر باملكان /�لأ

�لبيا�س  على  ب�رصي  توزيع  إل  � لينق�ضها  نرث  ق�ضيدة 

يف  ن�ضائية  �لإ �جلمل  ماد�مت  �ل�رصدي،  �لتتابع  يك�رص 

�ضار  مر  �لأ وماد�م  موّقعا  تو�تر�  تتو�تر  مر  �لأ �ضيغة 

�نبيق  �لعنا�رص و�لكلمات يف  فعال كيميائيا به تت�ضّكل 

�لكائنات  �ضيف  يف  »�رصْ  يقول   �ل�ضيف:  هو  ملتهب 

�لعري م�ضعّا من  إىل بريق  � �لربيق �ملعتم،/  إىل  � مت�ضلاّل 

�ملتثائبة  و�لغرف  ِرقة  �لأ �لنو�فذ  ذ�ت  �خلائفة  �لبيوت 

أجل عينيك باحثتني عن  خارج كوى �حلر�رة./ �رصْ من �

لرتى  تو�رَ   ! و�نعطْف  �ل�ضارع  �ملندلقة.�قطْع  ع�ضاء  �لأ

عدْ  عاريني.  نهدين  حفيف  لت�ضمع  أنفا�ضك   � �كتمْ  زند�. 

ووركْي  ع�رصة،  �حلادية  ظهر  منزلق  إىل  � مر��ضدك،  إىل  �

�جمْع  توقيتك.  و��ضبْط  جحورك  �لليل.�عرْف  منت�ضف 

إىل ن�ضل �لفخذ يف �ل�ضاعة �لثانية.�حمْل ما  � برق �لنهد 

إنّه �ل�ضيف. إنبيق ملتهب.� آلء متّقدة يف � جنيت من بريق،�

أة !عدْ  أع�ضائه. �قطْف بريق �لن�ضاء لت�ضنع �مر� أنت يف � و�

يف  و�ل�ضور  باللغة  �للعب  هذ�  وعلى   
)38(

جحرك«  إىل  �

ير�ضح  مونولوج  يف  جانيته  ينحت  �لو�د   حلق  �ضيف 

يف  �ضيّاد�  �لنهار،  يف  لهثا  �ضيفك  »�م�س  بال�ضعر 

أة  أة �لفر��ضة، غّمازة ُ�ملر� أنفا�ُس �ملر� �لليل. ولك يف بيتك �

�لر�ضيع،  أة  �لبّطة.يف بيتك زغُب �ملر� أة  �لقطة،ردُف �ملر�

خفرٌ وجموٌن.. يف بيتك ع�ضارة ب�رصة حليبية حتت نور 

آلوؤك.فتنة  ألقك و� خافت،من نافذة �ملنعطف �لثالث..هي �

�لغائبة  �لن�ضو�س  تن�ضهر  هكذ�   ..
)39(

نائمة..« �ضابع  �لأ

وقا�ضم حد�د  أدوني�س  و� �ل�ضبور  عبد  و�حلا�رصة �ضالح 

ميت�ّس  �لكاتب  ن�س  يف  يلتئم  و�لكّل  يو�ضف  و�ضعدي 

�ل�ضاكنة  بالعني  �ضعر  على  �ضعر�  �ضذ�ه  وي�ضنع  رحيقها 

أمل ي�ضاأل �ضعر�؟  فيه.�

أي�ضا يد. أللعني � »عزيزي �
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جمة؟ إىل �خل�رص و�لأ تت�ضلّل دوما �

أذْن؟ أنف، و� �للعني �

)40(
عجزُت،وبي قد كبْت فر�ُس �لكلمهْ.

بالعني �ملر�يا ي�ضنع �لر�وي  عامله �لب�رصي و�ل�رصي: 

نّك مل تعد عينا ترى فقط، بل �رصت �لعني �لتي ترى  »لأ

أنها ترى  إىل عني ترى � أى فيك ، وتتحوّل � أنّها ترى،فتتمر� �

�لناب�ضة،  باللغة  تلتحم  حني  �لعني   ،
)41(

فيك..« نف�ضها 

عني  حترّكه  �لرجل  هذ�  و�لذ�كرة«  �ملعنى  باكتظاظ 

�للغة مد�ر    ت�ضري ف�ضاء �ضورة وتكون 
)42(

�لذ�كرة« يف 

أن ت�ضرتيح،  �نبثاق حني منلكها ول متلكنا: »�للغة تريد �

�لتي تخفي بطولتها عنك..لك  �لوحيدة  �ل�ضخ�ضية  وهي 

)43(
حد�ث، وللعني �ل�ضورة، ويل �للغة« �لأ

إىل كتلة  بالعني �لذ�كرة حتوّلت حكايات �ملوؤلف جابر �

وتنز�ح  �لو�قعات  ت�ضتنطق  مبعرثة  �ضظايا  من  ملتئمة 

عنها بلغة هي لي�ضت منها وب�ضور مرّكبة حدّ �لغمو�س 

أقنعة  تارة، حدّ �لو�ضوح طور� ما د�م من يحكي يلب�س �

طفولة  من  ميتد  ف�ضيح  ركح  على  ي�ضاء  متى  يغرّيها 

إىل كهولة متفّجرة باحلكايا: غائمة �

�مل�ضكون  �حلكي  مباء  �ملنقوع   �لر�وي  كان  لهذ� 

»�ضكنت  لرو�يته:  ول  �لأ �لف�ضل  منذ  يردّد  باملخاتلة 

أنا �لآن مع  �« 
)44(

أنا �حلكاية« �حلكايات حياتي ف�رصت �

مهما  قتله  أنوي  � ل  نّني  لأ �ضيقتلني  �لآخر  آخر،  � جابر 

)45(
ح�ضل«

أنّك تكتب حكاياتي! نك حّكاء مثلي، كل ما هنالك � - لأ

نّك علمتني ذ�ت �ليوم؟ ألأ - حكاياتك؟ �

أي�ضا! نّني تبنيّتك � - لأ

�لذي  أنا  حال،� أية  � ؟على  ذلك  على  و�فق  �لذي  ومن   -

)46(
أتبنّاك �لآن!«  �

أمل نتفق؟ »- لكنني بحثت عنك، ثم جئتك، �

-عالم �تفقنا؟

أروي وتكتب... أن � -ىل �

أنت؟ -مل ل تكتب �

أت بالكتابة فتوّقفت بي عند حدّ �خرتقتْه ذ�تي.لذلك  -بد�

)47(
أكتب.« أمزّق ما � �

كّل  يف  �حلكي  يكون  أن  � لبد  حال  كل  »على   

)48(
�لجتاهات..«

د�م  ما  بدء  على  عود  �لعنو�ن:  يف  �ضئ  كل  يحّل  هكذ� 

إيقاع  إىل تالوينه:  � للعنو�ن كثافة �حلكي  ور�ضومه، ي�ضري �

ب�رص، وبالغة �رصد ين�ضحان �ضعر� لهما و�ضم �لذ�كرة:

يقول جابر :

أن حكايتي هي حكايتك. أجد � نني � »-لأ

أن يكون عنو�نها د�نتالّ أف�ضل � أنا � � -

- ملاذ�؟

)49(
- لكرثة �لتخارمي �لتي تنادي �لعيون.

إذ�  أ�ضرية � آ�رصة وعني �لقر�ءة � هكذ� تكون �لعني �لكاتبة �

آ�رصة  أتكون �لعني، يف �ملدينة، � ما ��ضتعرنا قولة �لر�وي: »�

إىل  أ�ضرية ؟ ت�ضتك�ضف �لجتاهات و�لرغبات ثم تاأن�س � أم � �

من  �ضار�ت،  �لإ وقر�ءة  �لرموز،  وفّك  لغاز،  �لأ قاعدة حّل 

 وبالعينني �لثنتني تكون �لقر�ءة 
)50(

أجل خ�ضوع د�ئم« �

نّها بقدر ما تاأ�رصها �لرو�ية  �لناقدة كتابة على كتابة لأ

تفي�س باحلرية �ملمكنة �لتي هي �لتاأويل. 

  عني ترى وحتكي ماتر�ه  وعني �خرى 
)51(

�لعني عيون

�لعني  هي  ثالثة  وعني  وىل  �لأ �لعني  تريه  ما  ترى 

 ح�ضب تعبري »�ضتاروبان�ضكي« عني �لقر�ءة �لتى  
)52(

�حليّة

�ملر�يا  لعبة  هي  �لثانية.  وماتر�ه  وىل  �لأ تر�ه  ما  ترى 

)53(
آة« بامتياز:«تربكني �ملر�

هكذ� تت�ضّكل �ل�ضورة �مل�رصّدة من كمونة �ل�ضعر و�رصديّة 

و�ملتخيّل  �لو�قعي  بني  �لتعالق  هذ�  ومن  �لو�ضف،بل 

 
)54(

إىل �لتجريد و�لالمعقول �لذي يرقى �

إّن �حلديث عن �لعني بتعدّد وظائفها �لب�رصية ل ينف�ضل  �

عن �ل�ضورة باأنو�عها وعن لعبة �لتل�ّض�س �لتي �ضارت 

إىل ما  تقنية فنية للرو�ئي يف ك�ضف �مل�ضتور و�لو�ضول �

إليه  ل يرى عن طريق ��ضرت�ق �لنظر : لعّل هذ� ما ذهبت �

د�نتيالّ: »عالقتنا بال�ضورة،  با�ضيل« متحدّثة عن  »مي 

ن�ضبة  �لتكنولوجي  �لتل�ّض�س  �لإعالم.  بو�ضائل  عالقتنا 

�لثقوب.  �لذي ميار�ضه جابر عرب  �لبد�ئي  �لتل�ّض�س  إىل  �

كلّها موجودة. ويحكي �لكاتب عالقة �لتل�ّض�س �جلماعي 

�لفرد(  على  و�لفرد  �لفرد  على  )�ملجتمع  �لفردي  كما 

إىل �لتل�ّض�س �حلا�رص. وظننا  ولكن كلها بد�ئية بالنظر �

أنها  أننا ن�ضتعمل و�ضائل �لإعالم وهي ت�ضتعملنا. وظننا � �

تدعنا نتل�ّض�س على �لآخرين،وهي �لتي تتل�ض�س علينا 

فمن  خ�ضو�ضيتنا.  وتخرتق  أدمغتنا  � )تدّجننا،تغ�ضل 

 
)55(

�لر�ئي ومن �ملرئي..«

خماتلة  أد�ة  � �ليو�ضفي  علي  حممد  عند  �للغة  إن  �

هي  فال  إلخ(  � �لتاريخ  �لذ�ت،  �لو�قع،  للمرجع.)�لقامو�س، 

يف  �لت�ضوير  إىل  � أقرب  � لعلّها  جتريدية.  هي  ول  و�قعية 

إىل �لو�ضف يف مقام �ل�رصد. وهي يف �لنهاية  مقام �ل�ضعر و�

ومن  و�جلماعي  �ل�ضخ�ضي  �لرت�ث  من  معتّق  »كوكتال« 

آن. فل�ضفة �لوجود و�ملوجود ب�ضخرية مرة وعذبة يف �

د�ئية هي �لتي تخلق  وهذه �للغة مبكوّناتها �لل�ضانية و�لأ
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�ملف�ضل  �لرحب  �لف�ضاء  باأنّها  يل  تبدو  �لتي  �ل�ضورة 

إن�ضائية  �لذي ي�رصّف فيه �لكاتب كل ما ميلك من طاقة �

عينه  ترفدهما  �رصدي  تو�ضيف  طاقة  ومن  �ضعرية 

�ل�ضينمائية،ول باأ�س �مل�رصحي �لكامن فيه. لعّل �ل�ضورة 

معان  حولها  حتوم  �لتي  �لدللت  أم  � هي  كتاباته  يف 

ألبوم  كثرية. فكاأين به منجم من �ضور قدمية وحديثة يف �

بال�رصورة ذ�ت  من حلم  لي�ضت هي  أخرى  � لذ�ت  يوؤ�رص 

جد�د فيه. إمّنا هي من ورق ي�رصي دم  �لأ ودم و�

اخلامتة:

رو�ية  يف  �ل�ضعرية  �لكتابة  خ�ضائ�س  لنا  تتبنّي  هكذ� 

أّن  د�نتيال �لتي �تخذناها ن�ّضا مرجعا.ومّما ل �ضك ّفيه �

هذه �ملقوّمات �ل�ضعرية هي وليدة روح �لكتابة �لنرثية 

و�ل�ضعرية يف موؤلفات حممد علي �ليو�ضفي. فقارئ هذه 

�ل�رصد  �ل�رصد مثلما هو و�جد  �ل�ضعر يف  �ملوؤلفات و�جد 

يف �ل�ضعر. لذلك عدّ حممد علي �ليو�ضفي كاتبا من كتاب 

ق�ضيدة �لنرث وهو من بني  كتابها �حلقيقيني يف تون�س.

أيه  وهو يف جمال �لرو�ية كاتب جتريبي بامتياز. ولعّل ر�

أح�ضن  يف مظاهر حتقّق �لعالقة بني �ل�ضعر و�لرو�ية هو �

ما به نختم هذه �لورقة.  يقول حممد علي �ليو�ضفي يف 

�ل�ضعر  أّن  � و�لنقاد  �لقر�ء  من  �لبع�س  »يرى   : معه  حو�ر 

إليه بقدر ما يتاأتّى  أ�ضعى � أنني ل � يثقل �لرو�ية؛ و�حلال �

وبع�س  �ل�ضخو�س،  �لعالقات بني  بع�س  �لعالقات،  من 

جعل  �لإمكان  قدر  أحاول  � �حلقيقة  يف  أنا  و� مكنة.  �لأ

�للغة �ل�ضعرية متاأتية من تلك �لعالقات ولي�س حبّا يف 

»م�رصوعا  باعتبارها  �لرو�ية  إىل  � أنظر  � �للغوي.  �لتدفق 

أدبيا« ل جمرد حكاية طويلة. ففي �حلكايات بو�ضفها  �

إن جد�تنا وحتى �لكثري من �لنا�س  أقول � كذلك، كثري� ما �

أجمل.  و� أغرب  � بحكايات  علينا  يتفوّقون  قد  �لعاديني 

خرى يف �لكتابة. أمر �للغة و�لفنون �لأ لذلك يهمنّي �

�ل�ضعر  من  كل  كتابة  أثناء  � نف�ضي،  أنا  � أنني،  � أ�ضعر  � ول 

أجمل، فيها تدّفق ون�ضف غياب،  و�لرو�ية؛ �ل�ضعر حلظته �

أب و��ضتغال. قد  أقول »غيبوبة«. �لرو�ية ور�ضة د� حتى ل �

مرحلة  أي  � �لثانية؛  مرحلته  يف  بالرو�ية  �ل�ضعر  يلتقي 

�ملر�جعة و�لتنقيح.

أّما يف �لنتيجة فاإن �لكثري من �لقر�ء وجدو� رو�بط عديدة  �

أنها  أرى � أنا � بني كتاباتي �ل�ضعرية وكتاباتي �لنرثية. و�

مكنة وببع�س  مر بالأ تاأتي فعال كذلك، عندما يتعلّق �لأ

وباملعنى  للكتابة،  وىل  �لأ �مل�ضادر  أي  � �ل�ضخ�ضيات؛ 

.
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�جلغر�يف حتديد�.«

الهوام�س 

�لعربية  �ملوؤ�ض�ضة  ط1  مري،  �لأ عبد  �ضوقي  �ل�ضعرية،  عمال  �لأ  -  1

للدر��ضات و�لن�رص، بريوت، 2000، �س131

2 - �ضحيفة �حلياة يف 6 �ضباط 1990

3 - حو�ر كمال �لرياحي مع حممد علي �ليو�ضفي �نظر موقع كمال 

�لرياحي

�ضكندرية يف 16 مار�س عام 1926، ون�ضاأ  إدو�ر �خلرّ�ط بالإ 4 - ُولد �

�حلقوق من جامعتها يف عام 1946.  لي�ضان�س  فيها وح�ضل على 

مني �لعام �مل�ضاعد ملنظمة  عمل يف عدة وظائف، و�ضغل من�ضب �لأ

فريقيني  �لأ �لكتاب  و�حتاد  �لآ�ضيوية،  فريقية  �لأ �ل�ضعوب  ت�ضامن 

�لآ�ضيويني، ثم تفرغ للكتابة.

منها:  �ضعرية،  كتب  �ضتة  بينها  من  كتابًا،  خم�ضني  من  أكرث  � أ�ضدر  �

كتابًا  ع�رص  وخم�ضة  �لقرن(،  وحيد  و)�ضيحة  و)ملاذ�(،  )تاأويالت(، 

أن�ضودة  و)� �جلديدة(،  )�حل�ضا�ضية  منها:  �لت�ضكيلي،  دبي  �لأ �لنقد  يف 

أ�ضو�ت  و)� �مل�ضتحيل(،  و)مهاجمة  �لو�قع(،  ور�ء  و)ما  للكثافة(، 

�حلد�ثة(. وترجم �ضبعة ع�رص كتابًا عن �لإجنليزية و�لفرن�ضية، ونحو 

ع�رصين م�رصحية طويلة وق�ضيدة.

عالية(،  )حيطان  منها:  ورو�ئيّا،  ق�ض�ضيّا  عمالً  ع�رصين  كتب 

�ضو�ق  �لأ و)خملوقات  بوبيللو(،  و)حجارة  �لكربياء(،  و)�ضاعات 

�مللحية(،  �لأحالم  )رقرقة  وثالثية  �لليايل(،  أمو�ج  و)� �لطائرة(، 

�ضكندرية(، و)�ضخور �ل�ضماء وثالثية )ر�مة و�لتنني(، وثالثية )�لإ

باجلمهورية  باجة  مدينة  مو�ليد  من  �ليو�ضفي  علي  5-حممد 

�لتون�ضية 3 مار�س 1950 

أن�ضي ود�نية.   متزوج وله �

�ل�رصق  إىل  � �ضافر  �لبتد�ئية و�لثانوية بتون�س ثم   در�س �ملرحلتني 

يف  وتخرج  دم�ضق  جامعة  يف  �جلامعية  در��ضته  أمت  � حيث  �لعربي 

ق�ضم �لفل�ضفة و�لعلوم �لجتماعية. 

�للبنانية  باجلامعة  ذ�ته  �لخت�ضا�س  يف  �لعليا  �لدر��ضات   تابع 

هلية.  خالل �حلرب �لأ

أبرز  ثناء مار�س �لرتجمة و�لكتابة و�ل�ضحافة �لثقافية يف �  ويف �لأ

�ل�ضحف و�ملجالت �ل�ضورية و�للبنانية و�لفل�ضطينية. 

أم�ضى ثمانية منها  � إىل تون�س لي�ضتقر بها بعد ع�رصين عاما  �  عاد 

يف جزيرة قرب�س.

6 -حممد علي �ليو�ضفي :د�نتيالّ، د�ر �لفار�بي، بريوت 2005

ر�س،  عمال يف �ل�ضعر »حافة �لأ 7 - : ملحمد علي �ليو�ضفي  من �لأ

�لطليعة  د�ر  للحو��س،  �ضاد�ضة  أة  �مر�  /.1988 بريوت  �لكلمة،  د�ر 

جد�د، وز�رة �لثقافة �ل�ضورية، دم�ضق  �جلديدة، دم�ضق 1998./ ليل �لأ

حفاد وقد �ضدرت جميعها بني 1988 و2009 1998/.ليل �لأ

ويف �لرو�ية له: توقيت �لبِنَْكا]جائزة �لناقد للرو�ية[ ريا�س �لري�س 

كومار: �لقر�ميد،]جائزة  1992./ �ضم�س  لندن  و�لن�رص،  للكتب 

خيْ�رَص، د�ر  �لري�ضة �لذهبية[ د�ر �جلنوب، تون�س 1997./ مملكة �لأ

�خليانات،  ونهر  بريوت   /.2001 �ضوريا  دم�ضق،  �جلديدة،  �لطليعة 

د�ر �لفار�بي، بريوت 2002 / د�نتيال، د�ر �لفار�بي، بريوت 2005. 

�لفار�بي، بريوت 2007 وقد �ضدرت جميعها  / عتبات �جلنة، د�ر 

أبجدية �حلجارة، بي�ضان بر�س،  بني 1992 و2007.وله  يف �لنقد: �

نيقو�ضيا، قرب�س، 1988. 

أوكتافيو  أما يف جمال �لرتجمة فقد ترجم �ل�ضعر:  حرية م�رصوطة، � �

من  خمتار�ت  �لنور،  /مد�ئح   .1983 بريوت  �لعاملية،  �لد�ر  باث، 

قرب�س1994.وترجم  ليما�ضول،  �مللتقى،  د�ر  �ليوناين،  �ل�ضعر 

�لرو�ية:حكاية بحار غريق، غابرييل غار�ضيا ماركيز، د�ر �بن ر�ضد، 

د�ر  ماركيز،  غار�ضيا  غابرييل  �لبطريرك،  خريف   ./1980 بريوت 

�لكلمة بريوت1981 /. خريف �لبطريرك، طبعة جديدة، د�ر �ملدى، 

د�ر  ��ضتوريا�س،  أنخل  � ميغيل  �لأخ�رص،  �لبابا   /.2005 دم�ضق 

نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

57

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



�لتنوير، بريوت1981 /. نار�ياما، �ضيت�ضريو فوكاز�و�، د�ر �لتنوير، 

أليخو كاربنتييه، د�ر �حلقائق،  � بريوت 1982 / مملكة هذ� �لعامل، 

ألفارو �ضيبيد� �ضاموديو، د�ر منار�ت،  بريوت 1982 / �لبيت �لكبري، �

�جلنوب،  د�ر  بروويه،  كري�ضتني  جد�،  طويلة  ليلة   /  1986 عمان 

�ضيجي،  د�ي  �ل�ضغرية،  �ل�ضينية  و�خلياطة  بلز�ك   / تون�س1994 

�ملركز �لثقايف �لعربي، بريوت �لد�ر �لبي�ضاء، 2004

أدب �ل�ضرية :�ملن�ضق، �ضرية نيكو�س كازنتز�كي بقلم زوجته،  وترجم �

د�ر �لآد�ب، بريوت 1994.

وله در��ضات مرتجمة من قبيل :بد�يات فل�ضفة �لتاريخ �لبورجو�زية، 

و�لو�قعية  /بلز�ك  بريوت1981  �لتنوير،  د�ر  هوركهامير،  ماك�س 

�لفرن�ضية، جورج لوكا�س، �ملوؤ�ض�ضة �لعربية للنا�رصين �ملتحدين، تون�س 

1985./ نظرية �لدين، جورج باتاي، د�ر معد، دم�ضق 2007 .

�ملوؤ�ض�ضة  �ل�ضينما،  يف  �لفرن�ضية  �لثورة  ترجم  �ل�ضنما  جمال  ويف 

�لعامة لل�ضينما، دم�ضق، 2003 /

دم�ضق،  لل�ضينما،  �لعامة  �ملوؤ�ض�ضة  �لفرن�ضية،  �ل�ضينما  من  قرن 

2005

دي  غي  �لقريو�ن،  إىل  � تون�س  من  له:  �لرحالت  كتب  ترجمة  يف  و 

موبا�ضان، د�ر �ملدى، دم�ضق، 2004

8 - حو�ر مع كمال �لرياحي )�نظر موقع كمال �لرياحي عن طريق 

نرتنت( �لأ

ملحمد  �لقر�ميد  �ضم�س  يف  �ل�رصد  أعاجيب  �  : طر�ضونة  حممود   -  9

�ملوقع  يف  عّمان،من�ضور  جملة  طر�ضونة  حممود  د.  �ليو�ضفي  علي 

�للكرتوين »�لكرمة ملحمد علي �ليو�ضفي

10 - يقول حممد علي �ليو�ضفي يف حو�ر له مع �لباحث »رو�يات 

خي�رص«  تعترب ثالثية )غري  »د�نتيال« و»�ضم�س �لقر�ميد« و»مملكة �لأ

معلنة على �لغالف(.«

11 - رولن بارط : نقد وحقيقة، ترجمة منذر عيا�ضي مركز �لإمناء 

�حل�ضاري ط1،1994، �س 101 .

12  -دنتيال  �س 91

13 - د�نتيال �س 49

14 - د�نتيال �س 106

15  -د�نتيال �س 282

نزوى،�لعدد  و�لوجوه،كتاب  مكنة  �لأ :حو�ر  �لرحبي  �ضيف   -  16

ّول،نوفمرب 1999،�س 12 �لأ

أجرته خلود �لفالح بتاريخ 15  17 - حو�ر مع حممد علي �ليو�ضفي �

مايو 2007 )�نظر موقع حممد علي �ليو�ضفي(

 François jost : L’œil ccaméra .Entre : أنظر ملزيد �لتو�ّضع كتاب � - 18

 Film et roman, Presses universitaires de Lyon, 1987
من  �لنتقال  »يكون   François jost  : يقول«  نف�ضه  �ملرجع   -  19

أي�رص يف عامل �لرو�ية منه يف عامل  �ل�ضينما  � إىل �لتب�رّص،  � ب�ضار  �لإ

�لكلمات«  �لنظر بو��ضطة  أن  تقرتح  � إلّ  � �لرو�ية ل ت�ضتطيع  أّن  � ،ذلك 

ترجمة �لباحث )�س 17 من كتاب �لعني/�لكامري�( .

20 - د�نتيالّ �س 48 .

21 - د�نتيال �س 48 .

22 - د�نتيال �س 68 . 

ين�رص  مل  �لباحث  أجر�ه  � �ليو�ضفي  علي  حممد  مع  حو�ر  من   -  23

بعد.  

24 - د�نتيال �س145

25 - د�نتيال �س 146

26 -د�نتيال �س 147

27 -د�نتيال �س 166

28  د�نتيال �س 177

29  د�نتيال �س 240

30  د�نتيال �س 8

31 - د�نتيالّ  �س 42

32 - د�نتيالّ  �س 98  

33 -د�نتيالّ �س 134

34 - د�نتيالّ �س 128

35 -  د�نتيال �س 89

36 - د�نتيال �س 82

37  د�نتيال �س 96

38 - د�نتيالّ �س �س 129-128

39 - د�نتيالّ �س 130

40 - د�نتيالّ �س 169

41 - د�نتيالّ �س 190

42 - د�نتيالّ �س 173

43 - د�نتيالّ �س 250

44 - د�نتيالّ �س 13

45 - د�نتيالّ �س 70

46 - د�نتيالّ �س 122

47 - د�نتيالّ �س 123

48 - د�نتيالّ �س 251

49 - د�نتيالّ �س 290

50 - د�نتيالّ �س 47

Je suis comme l’œil qui voit.Son moindre mouc¨« 511 - يقول فالريي

vement change le mur en image ¨Valery
أدنى حركة من حركاتها حتيل  إّن � أنا كالعني �لتي ترى ما ترى.و� � « 

إىل �ضورة «.   �جلد�ر �

                                   Starobinski(Jean) : L’œil vivant, Ed Gallimard, Paris,1961 - 52

53 - د�نتيالّ �س 70

بعنو�ن   له  مقال  يف  طر�ضونة  حممود  عناه   ما  هذ�  لعل   -  54

»بقوله  �ليو�ضفي  علي  ملحمد  �لقر�ميد  �ضم�س  يف  �ل�رصد  أعاجيب  �

أحيانا م�ضتوى �رصياليّا  أّن �لتمازج بني �لو�قع و�ملتخيّل يبلغ � إلّ � �«

إز�ءها عاجز� عن  إىل م�ضاهد يقف �لعقل � تختلط فيه �ل�ّضور فتتحوّل �

�لفهم، ويفقد منطق �لف�ضل و�لو�ضل منطقه، وتغيب عنها �ملقا�ضد، 

ويع�رص �لتّفكيك و�لتّحليل، فيكتفي �لقارئ بالتّ�ضجيل و�لتعّجب.  

�لتجريب  رو�ية  �ليو�ضفي...  علي  حممد  للتون�ضي  د�نتيال،   -  55

�لرمزي مي با�ضيل �حلياة - 06/05/11/

أجر�ه �لباحث مع �لكاتب.   56 - حو�ر �
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إِنْ�َضاَن �لُكُهوِف َكتََب رَ�ْضًما َق�ِضيدَتَهُ  أَنَّ � أَْعتَقِدُ � ْعرُ؛ هَكذَ� � بْدَ�ِعيرِّ َكاَن �ل�ضرِّ يِف �لبَدِْء �لإِ

َ َعْن َحالَتِِه ِتلَْك، ِباأَْن  وىَل َعلَى ِجدَ�ِر َكْهفِِه ِحنَي َف�ِضَل يِف ��ْضِطيَاِد َفرِي�َضتِِه، َفَعربَّ �لأُ

�لبِدَ�ِئيَّةَ  �ِضَهاَمهُ  يُْطلُِق  أََخذَ  � ثُمَّ  ��ْضِطيَاِدَها،  حُماَولَِة  ِمْن  �لنَّاِجيَةَ  �لفَرِي�َضةَ  رَ�َضمَ 

. َعلَى رَ�ْضِمَها �لبِدَ�ِئيرِّ

َُّغةَ  نَّ �لل أَزَْهى �ُضوَِرَها«، َكَما يَقُوُل )ُروبَرْت ْكرَ�وُفوردْ(، َولأَ ْعرَ لَُغةٌ يِف � نَّ »�ل�ضرِّ   لأَ

تَلِفَةٌ  إِنْ�َضاٍن َو�ِحٍد، َفقَدْ ُوِجدَْت ِباأَْفَعالِِه َح�َضارَ�ٌت خُمْ أَْكرَثُ ِمْن � نْ�َضاَن � نَّ �لإِ لَُغاٌت، َولأَ

آٍن. إِنْ�َضاِنيٍَّة يِف � تَلِفٍَة؛ َكوِْنيٍَّة َو� أَ�ْضيَاءَ َكثرِيٍَة، ِطبْقًا لُِظرُوٍف خُمْ يِف �

ــــــــــــَ�اٍر  ْعـــــــُر حِلِ ال�سِّ

اَراِت َ احَل�صَ َبينْ

ِة اجَلِديِد  ْعُر ِمْن َحْيُث اأَنَُّه َردٌّ َحْريِفٌّ َعلَى َمْفُه�ِم الُق�َّ u  ال�سِّ

ٍة  ِقيِق اْنِت�َساَراٍت ُروِحيَّ َكَتْكِري�ِس ِفْكَرِة اْخِتاَلٍف ُدوَن �َسِغيَنٍة، َوَتْ

َمِد، َو�َسْرِح ِفْكَرِة اأَنَّ َمْن  َ ِط يِف ُحُروٍب َطِ�يلَِة االأ ُدوَن التََّ�رُّ

ْعَر َوَقاِئُع  نَّ ال�سِّ َ ُروَن، الأ ُروَرِة ُهُم املُْنَت�سِ َيْك�َسُب�َن َلْي�ُس�ا ِبال�سَّ

ُحُلٍم ِلَعامَلٍ اأَْجَمَل . 

ي�َشة د ِحْلِمي الرِّ مَّ حُمَ

�ضاعر من فل�ضطني 



�َضْخ�ِضيًّا  �ِضْعرً�  وَُّل  �لأَ بْدَ�ِعيُّ  �لإِ �خِلَطاُب  َكاَن  إَِذ�  �

ِمدَ�ٍد،  ُدوَن  �َضْهٍم  ِبرِي�َضِة  ثَقْبًا  ثُمَّ  رَ�ْضًما،  َومَتَّ  ِجدًّ�، 

أَنَّهُ،  اِعرُ �ملُفرَْتَ�ُس، � َفَهْل َكاَن يَْعلَُم َذ�َك �لفَاِعُل/ �ل�ضَّ

ِبهذِِه �لفِْعلَِة �لتَّْعبرِيِيَِّة َعْن َف�َضٍل َما، �َضيُنْ�ِضُئ  ِحوَ�رً� 

تََمِعِه  آَخرَ َخاِرَج جُمْ آَخرَ، َغرْيَ �حِلوَ�ِر َمَع �لذَّ�ِت، َمَع � �

�جَلوَ�َب:  أَْعتَقِدُ  � أَْو يَْعرُِفهُ؟  � يَُكْن يَْعنِيِه،  ، مَلْ  �لفِْطرِيرِّ

دُودً�  حَمْ َكاَن  ِقبَلِِه،  ِمْن  �ملُ�َضاَهدَ  ُفَق  �لأُ نَّ  لأَ لَ.. 

أُنَا�ٍس َحوْلَهُ،  َِّة، رَْغمَ ُوُجوِد � ِبذَ�ِتِه �لفَرِْديَِّة �لنِْعزَ�لِي

آنذَ�َك، َكانَْت ُمَكابَدَةً �َضْخ�ِضيَّةً، َولَيْ�َضْت  نَّ �حَليَاةَ � لأَ

أَْي َقبَْل نُ�ُضوِء �ملُْجتََمَعاِت �لتََّعاُوِنيَِّة. َجَماِعيَّةً، �

[  [ [

َُّغِة(، َما َقدْ َكتَبَهُ  آَخرُ )ِبلَُغٍة َغرْيِ �لل أَ � أَْن َقرَ�   ثُمَّ َكاَن �

اِعرُ �ملُفرَْتَ�ُس،  )ِبِكتَابٍَة َغرْيِ �لِكتَابَِة( �لَكاِتُب/ �ل�ضَّ

َعْن  �لتَّْعبرِيِ  َخرُ، َو�لَّذِي مَلْ يَُكْن َقاِدرَ  َذ�َك �لآ َف�َضَعرَ 

أُوىَل  � َكانَْت  َوِبهذَ�،  نَفْ�ِضِه،  �لفَاِعِل  إِْح�َضا�ِس  ِبا َذ�ِتِه، 

ُوِريَِّة  �ل�رصَّ �ملَاِديَّاِت  ِبَغرْيِ  رِّقَِة  �ملُتََعل �ملَُحاَورَ�ِت 

يَنْتَ�رِصُ  أََخذَ  � �ملُْختَلُِف،  �لثُّنَاِئيُّ  �حِلوَ�ُر  هذَ�  لِلْبَقَاِء. 

ِمْن  أَْكرَث  � أَْفرَ�ِد  � بنَْيَ  ثُمَّ  �لوَ�ِحدِ،  �لتََّجمُِّع  أَْفرَ�ِد  � بنَْيَ 

�لقَ�ِضيدَةُ،  َفَعلَِت  َوهَكذَ�؛  أُْخرَى،  � فَاٌت  �ضِ لَهُ  جَتَمرٍِّع 

يِف  ِفْعلََها   ، �لَكْهفِيرِّ َمَكاِنَها  ِمْن  �ملُتََحررَِّكِة  َغرْيُ 

آَخرِيَن. آَخرَ/ � إِنْ�َضاِء ِحوَ�ٍر َمَع � �

[  [ [

�لُكرَِة  َعلَى هذِه  ُوِجدَ  أَْن  � ُمنْذُ  نْ�َضاِن،  لاِلإِ َكانَْت  لَوْ   

َعلَى  �لبَ�رَصِيُّ  �لُكلُّ  ََّمَها  َوتََعل َو�ِحدَةٌ،  لَُغةٌ  �ملَاِئيَِّة، 

َن، لََكاَن �لتَّوَ��ُضُل  إىَِل َما بَْعدَ �لآ �ْمتِدَ�ِد �لُع�ُضوِر، َو�

بْدَ�ِع  �لإِ يِف  ُخ�ُضو�ًضا  َُّغِة،  �لل َعْجزِ  رَْغمَ  أَ�ْضَهَل،  �

�َضْهوَِة  حَتْقِيِق  َعْن  أَْكرَث،  � ِمنْهُ  ْعرِيرِّ  �ل�ضرِّ  / �لِكتَابيرِّ

اِعرِ يِف بُلُوِغ ُذرَْوِة �لقَ�ِضيدَِة. لِكْن، َو�حَلاُل يِف  �ل�ضَّ

َْجَمةُ  َْجَمةُ، رَْغمَ بُْخلَِها )�لرتَّ َُّغاِت، َكانَِت �لرتَّ تََعدُِّد �لل

َوَكاأَنََّها  آخر(،  � ن�س  نها  لأ خائنة،  َولَي�ضت  بَِخيلَةٌ 

لِتَنَقُِّل ثَقَاَفاِت  ِبَجنَاٍح َو�ِحٍد، َو�ِضيلَةً َمقْبُولَةً  َطاِئرٌ 

مَمِ َعلَى زَ�ِجِل َجنَاِحَها. �حَل�َضارَ�ِت بنَْيَ �لأُ

[  [ [

ثَمَّةَ  �لَعرَِبيَِّة.  إىَِل  � ُمرَتَْجًما  َعامَلِيًّا  �ِضْعرً�  أُْت  َقرَ�   

هذَ�  أَلَيْ�َس  � �ُضَعرَ�ءَهُ.  تَنْتَاُب  إِنْ�َضاِنيَّةٌ  � َوَم�َضاٌت 

ُعوُر �لوَ�ِحدُ ِبتََعدُِّدِه ِحوَ�رً� ُم�ْضرَتًَكا بنَْيَ �َضوَ��ِضِع  �ل�ضُّ

تَوَيَاِتَها  �حَل�َضارَ�ِت ِباأَبَْعاِدَها �جَلْغرَ�ِفيَِّة، َوِبُكلرِّ حُمْ

يَُكوَن  أَْن  � ْعرُ  �ل�ضرِّ يَ�ْضتَِطيُع  إِذً�؛  � َو�ملَاِديَِّة؟  �ملَْعنَِويَِّة 

أْ�ِس ِحينًا،  أَِثريِيًّا، يُحررِّ�ُس ِبقُوَِّة �حُلزِْن َو�ليَا � ِج�رْصً� 

�ملُ�ْضرَتَِك  نْ�َضايِنرِّ  �لإِ َو�لنْتِ�َضاِء  �لفَرَِح  َوِب�َضْهوَِة 

إِنْ�َضاِء َوتَْعِميِق �لتَّوَ��ُضِل �حِلوَ�ِريرِّ  � آَخرَ، َعلَى  � ِحينًا 

َعلَى هذِِه  مَمِ  َو�لأُ ُعوِب  �ل�ضُّ بنَْيَ خُمتَلَِف  �حَل�َضاِريرِّ 

�لبَ�ِضيَطِة �لَّتِي ِهَي لَيْ�َضْت َكذلَِك.

[  [ [

اِعرُ �ِضيُمو�ْس ِهينِي: »لَيْ�َس ِبو�ْضِع َق�ِضيدٍَة  يَقُوُل �ل�ضَّ

أَْن تَفَْعلَهُ  � أَْن تُوِقَف َحرْبًا. هذَ� َما يَفرَْتِ�ُس  � َو�ِحدٍَة 

رُِّل  مُيَث ُم�ْضتَقِلٌّ  �َضفِريٌ  َفُهوَ  ْعرُ،  �ل�ضرِّ ا  أمَّ � �لدُّبْلُوَما�ِضيَّةُ. 

َحٍد، َوُهوَ يَْعرُبُ �حُلدُوَد  ِمريَ، َوُهوَ َل يَ�ْضتَِجيُب لأَ �ل�ضَّ

�ل�رصرِّ  ، َوهذَ� ُهوَ  َّ �حَلقَّ إِل � يَقُوُل  َجوَ�ِز �َضفٍَر، َولَ  ِبالَ 

َو�ِحدٌ  َهاِم�ِضيَّتِِه،  َعْن  يُقَاُل  مِمَّا  َوَدْعُكمْ  أَنَّهُ،  � يِف 

رَقَّ  �لأَ �لفَنَّ  لِنَْمنََح هذَ�  إِذً�،  � ُقوَّةً.«  �لفُنُوِن  أَْكرَثِ  � ِمْن 

َدَو�ِخلِنَا  إىَِل  � �لوُلُوِج  ُفرَ�َس  َفرَ��َضٍة،  َجنَاِح  ِمْن 

َعلَى  َويَْعَمَل  إِيَجابًا،  � ِفيَها  ؤَثرِّرَ  يُو َكْي  إن�ضانيني،  كا

َو�لَعدَ�ِء،  َو�حِلقْدِ  �لُكرِْه  �َضوَ�ِئِب  ِمْن  �لقُلُوِب  تَنِْظيِف 

بِيَعِة َقاِدرَةً َعلَى �لنَّيِْل ِمنَّا،  إْن َكانَِت َكوَ�ِرُث �لطَّ َفا

ماديتها،  �ل�ضلميِة يف  �حَل�َضاِريَِّة؛  ُمنَْجزَ�ِتنَا  َوِمْن 

لَيْ�َضْت تَُخ�سُّ  ِهَي  َو�لَّتِي  إن�ضانيتها،  � و�لفكرية يف 

إِنْ�َضايِنٌّ َو�ِجُب �لتَّْعِميِم  � َجْمًعا و�حدً�، بَْل ِهَي نَتَاٌج 

أَْن نَ�ْضتَِغَل ِبا�ْضتِْمرَ�ٍر َعلَى تَرِْميِم  لَ �لتَّْعتِيِم، َفَعلَيْنَا �

، َوتَْطِويرِ َح�َضارَ�ِتنَا؛ بَدْءً� ِبلَُغِة  �خَلرَ�ِب �حَل�َضاِريرِّ

رَ�ِقيَةٌ  َو�ِضيلَةٌ  ْعرُ  َو�ل�ضرِّ إِلَيِْه،  � �نْتَِهاءً  َولَيْ�َس  �حِلوَ�ِر، 

. َوُموؤَثرِّرَةٌ ُدوَن �َضكٍّ

[  [ [

ِمريِ �لَّذِي    �لثَّقَاَفةُ �بْنَةُ �لفِْكرِ، َو�لفِْكرُ ِمْن ِثَماِر �ل�ضَّ

�لثَّقَاَفاُت  َجَعلَتْهُ  َو�لَّذِي  �حَل�َضارَ�ِت،  ِحوَ�رَ  رَ�َفَق 

حَتْقِيِق  َعلَى  أََب  َد� رِّمَ،  �ملُتََكل �َضِمريََها  نْ�َضاِنيَّةُ  �لإِ

َهدَِفِه َعلَى �َضِعيدِ �لثَّقَاَفِة َو�لَعالََقاِت �لْجتَِماِعيَِّة. 
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�لقَاِهرُوَن،  َكتَبََها  �لَّتِي  �ملاَلَِحُم  أَثْبَتَِت  � لَقَدْ 

ْعرَ  َو�ل�ضرِّ ُعُموًما،   َدَب  �لأَ أَنَّ  � أَيْ�ًضا،  � َو�ملَقُْهوُروَن 

ُخ�ًضو�ًضا؛ َحالَةٌ ِوْجدَ�ِنيَّةٌ تَبَْحُث َعِن �حَلقرِّ َو�لَعدِْل، 

�لنَّتَاُج  نَّهُ  لأَ �لوَ�ِقِع،  ْمرِ  ِبالأَ ْقرَ�ِر  �لإِ ِفْكرَةَ  َوتَرُْف�ُس 

َعلَى  لِلتََّمرُِّد  ُمثْلَى  َوَحالَةٌ  مَمِ،  �لأُ لِـُمبْدِِعي  �لفِْكرِيُّ 

ِبُكلرِّ  �حُلررِّيَِّة  َوتَْغيِيِب  َو�لقَْهرِ،  َو�لَْع�ْضِف،  �ل�ْضتاِلَِب، 

يَا�ِضيَِّة، َو�لَعاِئُق  أَ�ْضَكالَِها بَِعيدً� َعِن �لْفرِتَ��َضاِت �ل�ضرِّ �

ْكرَبُ ُهنَا ُهوَ َعومَْلَةُ �حُلرُوِب، لِيَْغدَُو �حَلدِيُث َعْن  �لأَ

�ِضبْهُ  تَوَ��ُضٌل  لَدَيْنَا  َويَبْقَى  َعبَثًا،  الَِم  �ل�ضَّ ثَقَاَفِة 

ُكلرِّ  نَتَاُج  ُهوَ  َو�لَّذِي  �لثَّقَايِف،  الَُم  �ل�ضَّ ُهوَ  َوِحيٍد، 

َو�لِوْجدَ�ِن،  �لرُّوِح  َك�ُضُطوِع  ْعرُ(  )�ل�ضرِّ �لَعامَلِ  ُمبْدِِعي 

مِبُْجَمِل  �ملَُحمَِّل  �لتَّ�ْضِويرِ  َوَجَماِل  ِل،  �لتَّاأَمُّ َوُقوَِّة 

ِمْن  ْعرُ،  �ل�ضرِّ أَْخالَِقيَّاِتِه.  َو� �لفِْكرِيَِّة  َع�رْصِنَا  تَيَّارَ�ِت 

لَ  َذ�ِتِه،  َعلَى  يَدُلُّ  َوَوَجٌع  َحيَّةٌ،  َوِثيقَةٌ  ُهوَ  َحيُْث 

َحالَتُهُ  ُمتَنَاِق�ٍس،  �ِضيَا�ِضيٍّ  َع�رْصٍ  يِف  َعنْهُ  بَدِيَل 

تُ�ْضتََمدُّ ِمْن َحيَاِة �ملُْجتََمِع، َوتَْكتُبُهُ �لنَّفْ�ُس �ملُبْدَِعةُ، 

نَ�ِضيَجنَا  ِبَها  نَنْ�ِضُج  �لَّتِي  يَّةُ  �خُل�ُضو�ضِ تَْكُمُن  َوُهنَا 

ِهَي  نَبْ�ٍس  ِج�رْصُ  �لَكلَِمةَ  نَّ  لأَ  ، َُّغِويَّ و�لل �لتَّْعبرِيِيَّ 

�خَلرَ�ِب  َعلَى  رَدًّ�  لِلتَّوَ��ُضِل  نَْحتَاُجَها  َكذلَِك؛ 

وىَل.  ِبالدَّرََجِة �لأُ

[  [ [

أَ�َضاِطريِ  َو� وىَل  �لأُ �ملُقَدَّ�َضاِت  لَُغةَ  يُْعترََبُ  ْعرُ  �ل�ضرِّ   

�لتَّْكِويِن، َوتَالِيًا َدْوُرهُ يِف �ْختَِطاِط �ملَنَْهِج �لنَّفْ�ِضي 

�لنَّقْدِيَِّة  َعايِل  َخَطاِبيٌّ  ُجزْءٌ  أَنَّهُ  � َمنُْظوِر  ِمْن  �لَعامرِّ 

َعلَى  يَ�ْضتَِمُل  َو�لَّذِي  اِزِه،  جَمَ ِبرَْمزِيَِّة  رِِّة  يْميَاِئي َو�ل�ضرِّ

َفعَّاٍل  َكِحوَ�ٍر  ْعرِ،  �ل�ضرِّ أَزَْمةُ  � إِنَّ  � ِباأمَْنَاِطَها.  �لثَّقَاَفِة 

بَْل  ِبنَتَاَجاِتِه،  تَْكُمُن  لَ  �حَل�َضارَ�ِت،  تاَلَُقِح  ْمَن  �ضِ

لَ  ْعرِ،  �ل�ضرِّ َخاِرَج  أَنََّها  � أَْي  � َوِقرَ�ءَِتِه،  تَرِْويِجِه  يِف 

ثَقَاَفٍة، َوُحررِّيٍَّة،  أَزَْمةُ  � ِبِه، بَْل  ِفيِه، َولَيْ�َضْت ُمرْتَبَِطةً 

َو�ملَُحايَدَِة  �ل�ْضتِقاْلَِل  لِـَم�َضاَحِة  يٍق  َو�ضِ َوُهِويٍَّة، 

َعِن  �حَلدِيُث  ُهوَ  تَتََحرََّك.  أَْن  � لِلثَّقَاَفِة  مُيِْكُن  �لَّتِي 

ُم�ْضتَوَى  َعلَى  �لقَ�ِضيدَِة  ِبنْيَِة  يِف  �جَلديَِلرِّ  �لتََّطوُِّر 

رُِّر ُوَجوَدهُ بَْحثًا َعْن  ْكِل، َوُهوَ َما يرَُب �ملَ�ْضُموِن َو�ل�ضَّ

ْعرَ  �ل�ضرِّ نَّ  لأَ ُمَعقٍَّد،  َو�ِقٍع  مِلُوَ�َجَهِة  مُمِْكنٍَة  تَرِْميَماٍت 

َعبْقَرِيٌّ  َحاِمٌل  بَْل  ��ْضتِ�ْضَهاٍل،  ِفْعَل  أَْو  � تَرًَفا،  لَيْ�َس 

نْ�َضاِنيَِّة َوجَتَاُرِبَها. لِنَزََعاِت �لإِ

*

أَنَّهُ رَدٌّ َحريِْفٌّ َعلَى َمفُْهوِم �لقُوَِّة  ْعرُ ِمْن َحيُْث �   �ل�ضرِّ

�َضِغينٍَة،  ُدوَن  �ْختاِلٍَف  ِفْكرَِة  َكتَْكرِي�ِس  �جَلدِيدِ 

َوحَتْقِيِق �نْتِ�َضارَ�ٍت ُروِحيٍَّة ُدوَن �لتَّوَرُِّط يِف ُحرُوٍب 

لَيْ�ُضو�  يَْك�َضبُوَن  َمْن  أَنَّ  � ِفْكرَِة  َو�رَصِْح  َمدِ،  �لأَ َطِويلَِة 

ْعرَ َوَقاِئُع ُحلٍُم  نَّ �ل�ضرِّ ُورَِة ُهُم �ملُنْتَ�رِصُوَن، لأَ ِبال�رصَّ

�لبَ�رَصِيَِّة  �ْختَِمارَ  يُِعيدُ  �ِضْحرِيٌّ  َوَغْمرٌ  أَْجَمَل،  � لَِعامَلٍ 

يَْخدُِم  لَ  �لُعنَْف  أَنَّ  � َويَ�رْصَُح  وىَل،  �لأُ ِبَعنَا�رِصَِها 

نَّهُ  لأَ َذ�ِكرَِتنَا،  َمَع  نَتَ�َضالَُح  َوْحدَهُ  ْعرِ  َوِبال�ضرِّ أََحدً�،  �

�َضوَْف  َويَتَفَهَُّمهُ،  َملَُكوتَهُ  يَدُْخُل  لَ  َمْن  ُحررِّيَّتُنَا. 

أَِو  إذً�؛ �لقَ�ِضيدَةُ، � يَبْقَى َعلَى َهاِم�ِس �لتَّفَاُعِل �لَكويِْنرِّ. �

اِعرِ جِتَاهَ �لَعامَلِ، تَتََجاَوُز  ، ُروؤْيَا �َضْخ�ِضيَّةٌ لِل�ضَّ �لنَّ�سُّ

�ْضَمِل.  �لأَ نْ�َضاِنيَِّة  �لإِ �لتَّْجرِبَِة  َعلَى  َوتَنْفَتُِح  �حْلُدُوَد، 

َق�ِضيدَةً  أَ  نَقْرَ� أَْن  � يِل  ِجدًّ�  �ملَقْبُوِل  ِمَن  أَنَّهُ  � بِْع  ِبالطَّ

نْ�َضاِن، َونَ�ْضُعرَ  آِخرِ �لَكوِْن تَتََحدَُّث َعِن �لإِ لِ�َضاِعٍر ِمْن �

أَنََّها تَتَقَاَطُع َمَعنَا. �

[  [ [

لُو�  �َضجَّ �لَّذيَن  ِب�ُضَعرَ�ِئَها  تُْعرَُف  مَمِ  �لأُ ِمَن  َكثرِيٌ    

ِخَطابًا  لَيْ�َس  ْعرَ  �ل�ضرِّ نَّ  َولأَ َوتَاِريَخَها،  َمالَِحَمَها 

َولَ   ، أُ�ْضُطوِريٌّ � إِبْدَ�ِعيٌّ  � �َضيٌْل  ُهوَ  بَْل  َفانْتَاِزيًّا، 

أَ�َضاِطريَُهمْ  � �ْخرَتَُعو�  �لبَ�رَصَ  أَنَّ  � نَذُْكرَ  أَْن  � مُيِْكُن 

أَرََّخ  � �ِضْعٍر  ُدوَن  َجْمِعيٍَّة  َكذَ�ِكرٍَة  أَرَُّخوَها  َو�

ٍل  َكُمو�ضِ َو�ْحتِفَالَِتِهمْ،  َوَعاَد�ِتِهمْ،  َقوَ�ِنينَُهمْ، 

َعلَى  َو�ْختاِلَِفنَا  ُوُجوِدنَا،  �ِضَماِت  ْمَن  �ضِ َحقِيقِيٍّ 

إىَِل  � ِبالرُُّجوِع  ِببَ�َضاَطٍة  �حْلَيَاةُ  إِنََّها  � �لَكوِْن.  هذَ� 

ِمْن  َكاَن  �لرُّوِمي  )�بُْن  ْعرِ  لِل�ضرِّ �لرَّْمزِيَِّة  �لوَِظيفَِة 

ْعرِ �لَعرَِبيرِّ �لَّذِي  اِمي �لَكاِريَكاِتريِ يِف �ل�ضرِّ أَ�ْضَهرِ رَ�ضَّ �

تَنَاَوَل �ُضورَتَهُ ِبالذَّ�ِت لِيَ�ْضنََع ِمنَْها َمادَّةً لِلرَّ�ْضِم 

ِة مِبُْجتََمِعِه،  ِبالَْكلَِماِت ُمالَِحًظا �جْلُزِْئيَّاِت �خْلَا�ضَّ

�لتََّخيُُّل  ُهوَ  ْعرَ  �ل�ضرِّ نَّ  لأَ رِّيَّاٍت،  ُكل إىَِل  � َوحَتِْويلَِها 

�ملَُخيَّلَةُ،  َمتْنَُها  �لَّتِي  َُّغةُ  �لل تَ�ِضفُهُ  �لَّذِي  �ملَقْرُوءُ 

َقرِيبًا  �لَْعامَلُ  أَ�ْضبََح  � �لْيَوَْم  �لَْكلَِمةُ.  َوُج�ُضوُرَها 

�ملُبْدِِعنَي  لِيَْحِمَل  �لِْكفَايَةُ  ِفيِه  مِبَا  َوُمتَنَاِق�ًضا 
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اِعُر  َيُقوُل ال�شَّ

يُمو�ْس ِهيِني:  �شِ

»َلْي�َس ِبو�ْشِع 

يَدٍة َواِحَدٍة  َق�شِ

اأَْن ُتوِقَف َحْرًبا. 

�ُس  هَذا َما َيْفرَتِ

اأَْن َتْفَعَلُه 

ا  ُة. اأمَّ يَّ ْبُلوَما�شِ الدُّ

ْعُر، َفُهَو �َشِفرٌي  ال�شِّ

ُل  ثِّ َتِقلٌّ مُيَ ُم�شْ

ِمرَي، َوُهَو َل  ال�شَّ

َحٍد،  َ َتِجيُب لأ َي�شْ

َوُهَو َيْعرُبُ احُلُدوَد 

ِباَل َجَواِز �َشَفٍر، َوَل 

 ، لَّ احَلقَّ َيُقوُل اإِ

ر  َوهَذا ُهَو ال�شِّ

ُه، َوَدْعُكْم  يِف اأَنَّ

ا ُيَقاُل َعْن  ِمَّ

ِتِه، َواِحٌد  يَّ َهاِم�شِ

ِمْن اأَْكَثِ الُفُنوِن 

ًة. ُقوَّ

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



أََدَو�ِت َفْهِم �لَْكوِْن. َعلَى �ْمتاِلَِك �

[  [ [

َّْهفَِة  �لل َعلَى  ؤَكرِّدُ  تُو َكوِْنيَّةٌ  ِر�َضالَةٌ  ِبوَ�ْضفِِه  ْعرُ  �ل�ضرِّ   

�لَْعامَلِيرِّ  �لتَّوَ��ُضِل  يَاَغِة  �ضِ يِف  َوتُ�َضاِهُم  اِملَِة،  �ل�ضَّ

ِمْن  لِ�َضاِعٍر  َفقَ�ِضيدَةٌ  َّْحَظِة،  �لل تَ�َضابَُكاِت  لِ�َضالِِح 

َكِج�رْصِ  �لْبَ�رَصِ  َم�َضاِعرَ  حُتَررُِّك  �لَْكوِْن،  يِف  ُجزٍْء  أَيرِّ  �

ِبَطرِيقٍَة  �لْقِيَمِة،  َعايِل  تَ�َضاُمنِيٍّ  َد�ِخلِيٍّ  ِحوَ�ٍر 

أَْكرَثَ ِمْن  ُمويِل � مَتْزُِج بنَْيَ �لذَّ�ِتي َو�ملَوْ�ُضوِعي َو�ل�ضُّ

أََهِميَِّة  � َعلَى  �لْقتِ�َضاِديَِّة،  �ملُنْتَدَيَاِت  َقرَ�رَ�ِت  ُكلرِّ 

إِدَْو�رْ   يَّتَِها. � َّْحَظِة �لْقتِ�َضاِديَِّة �لرَّ�ِهنَِة َوُخ�ُضو�ضِ �لل

أَنَّ  � إىَِل  � يُ�ِضريُ  �لنَّوِْعيَِّة«،  َعرْبَ  »�لِْكتَابَةُ  يِف  َخرَّ�ط، 

ُو�ُضولً  َذ�ِتِه  لِتَْطِويرِ  َّاِتِه  ِتقَنِي ُمتََمثرِّالً  نَ�سٍّ  ُمْطلََق 

َد�ِفقَةً  تَوَ��ُضٍل  َقنَاةَ  مَيُدُّ  َخرَ،  َو�لآ نَا  �لأَ جَتَاُوِز  إىَِل  �

ِبَطبِيَعتَِها  ِهَي  �لَّتِي  �لْفُنُوِن  َوبَقِيَِّة  ْعرِ  �ل�ضرِّ بنَْيَ 

َوِتلَْك  َو�ِضوَ�َها،  �ِضينَِما(  إِيقَاٌع،  � )رَ�ْضمٌ،  َعامَلِيَّةٌ 

إىَِل ُكلرِّ َما  أََو��رِصَهُ � � أَْن يَ�ُضدَّ  � َو�ِضَمتِِه؛  ْعرِ  �ل�ضرِّ َماِهيَّةُ 

َِّة �لَّتِي  َعلَى تَنَوُِّع �لْوَْحدَِة �لُْكلِي َجَمايِلٌّ، َوَقاِئمٌ  ُهوَ 

�ملِْعَماِريَِّة،  �لَْهنْدَ�َضِة  ِمَن  �لْفُنُوِن،  مِبُْختَلَِف  تَرِْبُطةُ 

أَ�َضا�ِس َما  إىَِل �لدرِّرَ�َما �حْلَدِيثَِة، َعلَى � َويَ�ِضُل تَوَ�تُرُهُ �

ِفيِه ِمْن تَ�َضاُرٍع َد�ِخلِيٍّ بنَْيَ �لَْعنَا�رِصِ َو�ملَُكورِّنَاِت. 

يَقُوُل  َكَما  لِلِْخَطاِب،  �َضِغريٌ  َمْعرَبٌ  ِهَي  َق�ِضيدٍَة  ُكلُّ 

يَُحاِوُر  َعلَى �َضوٍْت  نََّها حْتتَِوي  بْرُوْك�ْس، لأَ ْكلِينْْث 

�خْلَلِْق  َوتَرَ�ِجيدِ  ِدرَ�َما  ُح�ُضورَ  يَْعنِي  َوهذَ�  نَفْ�َضهُ، 

أَ�َضا�ُس �حْلِوَ�ِر. َُّغِة �لَّتِي ِهَي � َو�َضاِئَل �لل

[  [ [

يِل �لتَّفَاُعِل  أْ�ضِ أَْكرَثُ �نْفِتَاًحا َو�َضْعيًا لِتَا ْعرُ �لْيَوَْم �   �ل�ضرِّ

يَّةُ لِلَْحدَ�ثَِة،  حرِّ أَنَّهُ �لنُّوَ�ةُ �لدَِّقيقَةُ َو�ل�ضرِّ َعلَى �ْعتِبَاِر �

ْعرِي  �ل�ضرِّ �خْلَِطاِب  ��ْضتِنَْطاَق  ُورَِة  ِبال�رصَّ تَ�ْضتَدِْعي 

ِمْن َد�ِخلِِه، َو�لَّذِي يَ�ْضتَتْبُِع َمنَاِهَج َجدِيدٍَة خِلَِطاٍب 

َّ�ِضُم  �ِضْعرِيٍّ َعرَِبيٍّ َحدِيٍث ِبُكلرِّ ُمَكورِّنَاِتِه �لثَّقَاِفيَِّة، يَت

أُ�ْضلُوبًا، َولَيْ�َس زََمنًا َمفْتُوًحا َعلَى  ِباحْلَدَ�ثَِة َمنَْهًجا َو�

بَقِيَِّة �لثَّقَاَفاِت َو�حْلَ�َضارَ�ِت �ملُتََكاِملَِة َمْعرِِفيًّا َمَع 

�لذَّ�ِكرَِة �لَْكوِْنيَِّة، ِمْن ِخالَِل �لتَّالَُقِح �لْيَوِْمي، َوهذَ� 

يَِّة، َو�ْعتِزَ�ِزنَا ِبثَقَاَفاِتنَا  لَيَتََعارَ�ُس َمَع �خْلُ�ُضو�ضِ

ُخ�ُضو�ًضا  أَثَّرُ،  َونَتَا ؤَثرِّرُ  َونُو  ،ُ َونَتََغريَّ  ُ َفنَُغريرِّ َوتُرَ�ِثنَا، 

أَْن نُ�َضنََّف َكدَُعاِة �نِْغالٍَق،  َن، يِف َعامَلٍ يُرِيدُ لَنَا � �لآ

إِرَْهاٍب. َوُمنَا�رِصِي �

[  [ [

ْعرِيَِّة �لَْعرَِبيَِّة بَِعيدً�  ْعِب تَْكِويُن �لذَّ�ِكرَِة �ل�ضرِّ   ِمَن �ل�ضَّ

لَِة،  َ�َعاِت �لْفِْكرِيَِّة �حْلَا�ضِ َعِن �لْقَلَِق �ملَْعريِِف، َو�ل�رصرِّ

الِفًا، َوُمَكمرِّالً  رَِّم تَوَ��ُضالً َجدِيدً� خُمَ َكوْنَُها جَتْتَِهدُ لِتُقَد

ْعرُ لَُغةٌ َعامَلِيَّةٌ،  لِلَْحدَ�ثَاِت �ملَُحاِيثَِة لََها، َحيُْث »�ل�ضرِّ

أَبَْعدُ.«، َكَما  إىَِل َما ُهوَ � زِْمنَِة، يَقُوُدنَا � �ِضْحرِيٌّ لُِكلرِّ �لأَ

ْعرِي. اِعرُ بُودْلرِيْ �َضِمريُ َفرَنْ�َضا  �ل�ضرِّ يَقُوُل �ل�ضَّ

[  [ [

مَمِ َدرََجةً َكاِفيَةً ِمَن �لتَّقَدُِّم،  ٍة ِمَن �لأُ أُمَّ أَيَّةُ �   ِحنَي تَبْلُُغ �

يَِّة  �حْلِ�ضرِّ يَحاءَ�ِت  �لإِ تَلَُف  خُمْ حِلَرِْفَها  يُ�ْضبُِح  ِبَحيُْث 

إِيقَاٍع  ِبا َويَنُْظُمَها  اِعرُ،  �ل�ضَّ يَلْتَقُِطَها  َو�لَْعاِطفِيَِّة، 

َوهذَ�  لفظة،  ولفظة  لقطة  بعد  لقطة  ملوؤرخ  َوِبنَاٍء 

أَزِْمنَتِِه، لَُغةٌ َكوِْنيَّةٌ َجدِيدَةٌ ُمبْتََكرَةٌ، َغرْيُ  ْعرُ، ِبُكلرِّ � �ل�ضرِّ

 ، دَ�ِميٌّ �ضِ تَنَاُق�َس  لَ  َمنَْهِجَها،  لَِعدَ�لَِة  إلَّ  � ُمنَْحازٍَة 

َولَ  ُجوَع،  َولَ  �لنُّ�ُضوِء،  َمالَِحمَ   ُ تَُغريرِّ تَنَاُزلٍَت  َولَ 

ُطْغيَاَن، بَْل تاَلَُقٌح، َوتَوَ��ُضٌل، َوتََكاُمٌل ِباْعتِبَارَ�ِتِه 

َُّغِة،  أَوَُّل لِلتَّفِْكريِ ِبالل ْعرِيَّةُ �َضاِهدٌ � ِنَظاًما ُمتََميرِّزً�، َو�ل�ضرِّ

َوجَتَاُوِز  َو�لتَّقَاُرِب،  �لتَّْهذِيِب،  َعلَى  َمقْدِرَةً  مَتْتَلُِك 

ُهوَ  َما  ِقيَمِة  َعلَى  �حْلِفَاِظ  َمَع  �لْقَوِْل  ِبنَاِء  َعرَْقلَِة 

رِّدُ  َوُموَل َوَهيْئَةٌ،  َفرْدٌ،  َكاِئٌن  ِبوَ�ْضفِِه  �لتَّْعبرِيِ  َطرِيقَةُ 

ةً  أَْفَكارً� َخا�ضَّ أَ�ْضبَاٌب مُمِْكنَةٌ تَنْقُُل � َُّها � ُمثٍُل ُعلْيَا، َوُكل

آَخرِيَن  � إىَِل  � يُرْ�ِضلَُها  )�ملُبْدِع(  �ْجتَِماِعيٍّ  رَ�ِئٍد  ِمْن 

بْدَ�ِع، َويُْعِطي، يِف �لْوَْقِت َذ�ِتِه،  ِبَغايَِة �لتَّاأَثُّرِ َعرْبَ �لإِ

َمدَ�رَهُ،  نْ�َضاُن  �لإِ يَُكوُن  حِلِوَ�ٍر  �لْجتَِماِعيَّ  َطارَ  �لإِ

َوَق�َضايَا َحرَ�ِكِه. 

[  [ [

، يَفرَْتِ�ُس ُوُجوَد  ْعرُ، َكَحاِمٍل َوتَوَ��ُضٍل َح�َضاِريٍّ �ل�ضرِّ

آَخٍر  رٍِّم ُوُجوَد � تََعدُِّديٍَّة نَوِْعيٍَّة َوَكوِْنيٍَّة، تَتََمثَُّل ِبُكلرِّ ُمتََكل

أَْو �ِضَماتُهُ َومَنَِطيَّتِِه،  إِلِيِْه َمْهَما تَُكْن ُهِويَّتُهُ، � هُ � يَتَوَجَّ

إِْح�َضا�ٌس َجْمِعيٌّ ُمتَّقِدٌ َوُمتَدَ�َوٌل. ْعرَ � نَّ �ل�ضرِّ لأَ
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ِفِه  ْعُر ِبَو�شْ   ال�شِّ

ٌة  ِر�َشاَلٌة َكْوِنيَّ

ُد َعَلى اللَّْهَفِة  كِّ ُتوؤَ

اِمَلِة، َوُت�َشاِهُم  ال�شَّ

َياَغِة  يِف �شِ

ِل اْلَعامَلِيِّ  َوا�شُ التَّ

اِلِح َت�َشاُبَكاِت  ِل�شَ

يَدٌة  اللَّْحَظِة، َفَق�شِ

ِل�َشاِعٍر ِمْن اأَيِّ 

ُجْزٍء يِف اْلَكْوِن، 

ُك َم�َشاِعَر  رِّ ُتَ

ِر ِحَواٍر  اْلَب�َشِر َكِج�شْ

اُمِنيٍّ  َداِخِليٍّ َت�شَ

َعايِل اْلِقيَمِة،

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



[  [ [

ْعرِ َكتَوَ��ُضٍل    نَْحتَاُج �ملُو�ِضيقَى �لَْكوِْنيَّةَ لِتَنَاُغِم �ل�ضرِّ

ُ َعْن �لدَّْه�َضِة ِبلَُغٍة  أَبَْعدَ ِمْن ُحدُوِد �لَْكلَِماِت �لَّتِي تَُعربرِّ �

�ملَْعنَى،  ا َجوَْهرُ  أَمَّ � أَْو َحدٍَث،  � لِفِْعٍل  �ُضو�َضٍة نَقاْلً  حَمْ

ِخالَِل  ِمْن  حِلَيَِويَّتِِه  �ملَْحدُوَدِة  َغرْيِ  أَْطيَاِفِه  َفبِا

َطاُر �لَعامُّ  �لتَّبَاُدِل َو�ملَُحاَورَِة. هذَ� ُهوَ، ُعُموًما، �لإِ

ْعرِ ِبتََعاِفيِه �لنَّفْ�ِضِي، َو�َضرْيُورَِتِه �لتَّاِريِخيَِّة ِمْن  لِل�ضرِّ

يَاَغاِتَها  �ضِ يِف  وجَنَاِحِه  ِبالَْكوِْن،  نْ�َضاِن  �لإِ تَفَاُعِل 

�خْلَالََّقِة. هذِِه �لتََّحوُّلَُت َجاءَْت ِمْن َكمٍّ زََمنِيٍّ �مْنَازَ 

ُمفْ�ِضحٍة  َو�ِضيَا�ِضيٍَّة،  ٍة  َعامَّ �ْجتَِماِعيٍَّة  ِبتََحوُّلٍَت 

ْعرِ،  �لبُنْيَِة �خْلََطاِبيَِّة �لْوَِظيفِيَِّة لِل�ضرِّ �ملََجاَل لِتَْجدِيدِ 

أَنَّهُ ُمنَاَظرَةٌ لِلَْحيَاِة نَفْ�ِضَها.  ِمْن َحيُْث �

[  [ [

ْعرِ  إَِذ� َكانَْت َكوِْنيَّةُ �ل�ضرِّ � ، ْعرِ �لَْعرَِبيرِّ يَّةُ �ل�ضرِّ   ُخ�ُضو�ضِ

ُمو�ِضيقِيٍّ  مَنٍَط  َعلَى  َجاءَْت  �ُضُمولِيَّةً،  إِنْ�َضاِنيَّةً  �

أَْو َفوَْق َمنُْطوَقٍة، يَتَبَاَدُل  َمفُْهوٍم َعامَلِيًّا َكلَُغٍة َورَ�ءَ، �

َكوِْنيَّةً  َق�ِضيَّةً  رُِّل  َومُيَث ِباحْلَرَ�ِك،  يقَاُع  َو�لإِ دَى  �ل�ضَّ

�حْلَ�َضارَ�ِت  ِحوَ�ِر  َهاِج�ُس  هذَ�  َفرِْديٍَّة.  ُروؤْيٍَة  ِمْن 

تَتََمثَُّل يِف  َد�ِعَماٍت  َمَع  اِعرُ،  �ل�ضَّ َمرَْكزَُها  حَتْدِيدً�، 

َمرِْئيًّا  أَْو  � َمْطبُوًعا  َخرِ  �لآ ِمَن  ِتي  �لآ َمَع  �لتَّوَ��ُضِل 

َما،  ِب�َضْكٍل  �حْلَدَ�ثَِة،  َمَعاِيريُ  َوِتلَْك   ، َحيَِويٍّ ِب�َضْكٍل 

�لَْكوِْنيَِّة  �لتََّجاُرِب  تَلَِف  خُمْ َعلَى  �َضْت  أَ�ضَّ تَا َوَقدْ 

إِنَّ  � �لْقَوُْل:  ُهنَا  ِمْن  بْدَ�ِعيَِّة.  �لإِ ْعرِيَِّة  �ل�ضرِّ لِلُْمَغاَمرَِة 

تَُكوَن  أَْن  �  َّ إِل � مُيِْكُن  لَ  �ملُْطلَِق،  ِباملَْعنَى  �حْلَدَ�ثَةَ، 

أَنَّ  � ِبِه،  َِّم  �ملُ�َضل ِمَن  �ملُبْدِِع.  لِرُوِح  ُمنِْع�ًضا  ِغذَ�ءً 

ِمْن  أَْحيَانًا،  � تَتََمكَُّن،  َولَ  تَُعايِن،  �لَْعرَِبيَّةَ  ْعرِيَّةَ  �ل�ضرِّ

َ�ِت �حْلَدَ�ثَِة َوتَْطبِيقَاِتَها  ايَثَِة �لَْكثرِيِ ِمْن ُمتََغريرِّ حُمَ

�لتَّاأِْويِل،  َمَظنَِّة  َمَع  �لتََّعاِطي  إِرْبَاِك  � ِمْن  َخوًْفا 

يْدُولُوْجيَا  لاِلآ تَْخ�َضُع  إِنََّها  � َو�لتَّْكرَ�ِر.  َو�لتَّقَوُْقِع، 

إِلَيَْها َكَظاِهرٍَة لِلتََّجاُذِب �حْلَدَ�ِثي،  �ملُ�َضدَّرَِة َعامَلِيًّا �

ِهَي،  َحيُْث  �حْلَدَ�ثَِوي،  �ملَْعنَى  ُروَح  يَُخالُِف  َوهذَ� 

أَبَْعدُ َما تَُكوُن َعِن �لتََّماِهي  َمِل ِدينَاِميَّتَِها، � يِف جُمْ

ْعرُ  َمَع �حْلَدَ�ثَِة  أَْن يَُكوَن �ل�ضرِّ �ْضُل � يْدُولُوْجيَا. �لأَ ِباِلآ

أِْطريِ  تَا إىَِل  � يَْجنَُح  َمنَْهٍج  ُكلرِّ  َعْن  بَِعيدً�  َو�لتَّْطِويرِ 

أَْو تَْكرَ�ِر َمقُولَِتَها، ِبَحيُْث تُلِْغي �لتَّفَرَُّد،  تَبْ�ِضريَِها، �

َِّة  َوَعامَلِي �لتَّوَ��ُضِل،  َعالِيَِة  َكلَُغٍة  �لذَّ�ِتيَّةَ  َو�لنَّْكَهةَ 

�ملُبَا�رِصِ  �لترِّ�َضاِل  َعلَى  ِْكيزَ  �لرتَّ تُِعيدُ  �ملَنَْهِج، 

رْ�َضاِل  �لإِ َعَملِيَّتَيرِّ  ِخالَِل  ِمْن   ، �لنَّ�سرِّ َعرْبَ  َخرِ  ِبالآ

َو�لتَّلَقرِّي َما يَ�ْضتَدِْعي ُجْملَةَ �رُصُوٍط ِمنَْها:

َوْعِي  َعْن  تَْعبرِيً�  �ل�ِضْعرِيُّ  �خْلَِطاُب  �ْعترُِبَ  إَِذ�  �  -   

إِنَّ ُكلَّ َوْعٍي ُهوَ َوْعٌي �ِضْعرِيٌّ ِبلَُغِة  مَمِ، َفا ٍة ِمَن �لأَ أُمَّ �

َع�رْصِِه.

أَْن  ُعوِب لَ مُيِْكُن � أَيرِّ ِفْكٍر لِ�َضْعٍب ِمَن �ل�ضُّ �   - ِقرَ�ءَةُ 

إَِعاَدِة  اِيدَةً، بَْل ُهوَ رَْغبَةٌ يِف �لْكتِ�َضاِف، َو� تَُكوَن حُمَ

إِنْتَاِج �لْوَْعِي.  �

أمَُمِيٌّ  ْعرِيُّ لَهُ ُم�ْضتَوَيَاِن ِمَن �لْقِرَ�ءَِة؛ �   - �لنَّ�سُّ �ل�ضرِّ

َوَذ�ِتيٌّ ُمتََعدرُِّد �لْقِرَ�ءَ�ِت. 

 ، يرِّ �لنَّ�ضرِّ �لترِّ�َضاِل  َعلَى  ِْكيزِ  �لرتَّ ِمَن  �ملَزِيدُ   -   

�لتَّذَوُِّق  ِبَكيْفِيَِّة  رِّقَِة  �ملُتََعل �ملُنَاَق�َضاِت  َوتَفِْعيُل 

َو�ل�ْضتِيَعاِب. 

َُّغِة َعلَى �ْعتِبَاِر  َِّة لِل ِْبيَِة �جْلََمالِي ِْكيزُ َعلَى �لرتَّ   - �لرتَّ

َ�ِت �لِْعلِْميَِّة  أَنَّ �لَْكالََم تَْعبرِيٌ ُمْطلٌَق ُمِطلٌّ َعلَى �ملُتََغريرِّ �

َِّة.  َِّة �لترِّ�َضالِي َو�لترِّقَنِي

أَْن يَُكوَن ُم�ْضقًَطا ِمْن َخاِرِج    - �لتَّْحدِيُث لَ مُيِْكُن �

َعلَى   ، �ِضْعرِيٌّ يٌف  تَوْ�ضِ ُهوَ  َا  إمِنَّ � ْعرِيَِّة،  �ل�ضرِّ اِهرَِة  �لظَّ

ُم�ْضتَوَيَاِتِه  ِب�َضتَّى  بْدَ�ِع  �لإِ �َضِمريُ  ْعرَ  �ل�ضرِّ أَنَّ  � �ْعتِبَاِر 

َخرِ،  �لآ أَْمِن  � َعلَى  �ملَفْتُوِح  ْخالَِقي  �لأَ �لْبُْعدُ  َذ�ِت 

أَْو َمنُْطوٍق  � �لُْكلرِّ، ُدوَن تَ�َضوٍُّر ِنَهاِئيٍّ َجاِهٍز،  َوَخرْيِ 

اِهرَِة َذ�ِتَها. َمفْرُو�ٍس ِمْن َخاِرِج �لظَّ

�ملُوَ�ِزي  �ملَوْ�ُضوِعي  �نْفِتَاِح  َعلَى  �لَْعَمُل   -   

أَنَّهُ َع�رْصُ �لَْعومَْلَِة،  إِبدَ�َعاِتنَا، َعلَى �ْعتِبَاِر � لرَِتَْجَمِة �

�ْختاِلًَفا  يَْحِمُل  �لَّذِي  َو�ملُثَاَقفَِة  �لترِّ�َضاِل  لرَِتَْجَمِة 

يًّا يِف َحيَاِة �لْبَ�رَصِ، َوزََو�ِل �حْلُدُوِد َعرْبَ  حرِّ َجدَلِيًّا �ضِ

بََكاِت �لَْعنَْكبُوِتيَِّة. ، َو�ل�ضَّ �لترِّ�َضاِل �لرََّقِميرِّ

[  [ [

ُملْتَبِ�َضةٌ  �ملَُخيَّلَِة،  ِمَن  بَدْءً�  ْعرِيَّةُ،  �ل�ضرِّ ورَةُ  �ل�ضُّ   

يٍَّة،  �ْفرِتَ��ضِ َكَحقِيقٍَة  َو�لتَّدَ�ُخِل  يِل  �لتَّوْ�ضِ ِب�َضْكِل 

�ملَُعا�رِصُ  نْ�َضاُن  �لإِ يَ�ْضتَْهلُِكَها  َمنُْظوَمٍة  ْمَن  �ضِ

إِنْتَاِجَها مِبَْعزٍِل َعْن ِوْجَهِة َوَموِْقِف  � َخاِرَج �ِضيَاِق 
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ْعُر، َكَحاِمٍل    ال�شِّ

 ، اِريٍّ ٍل َح�شَ َوَتَوا�شُ

�ُس ُوُجوَد  َيْفرَتِ

ٍة  ٍة َنْوِعيَّ ِديَّ َتَعدُّ

ُل  ٍة، َتَتَمثَّ َوَكْوِنيَّ

ِبُكلِّ ُمَتَكلٍِّم ُوُجوَد 

ُه  اآَخٍر َيَتَوجَّ

ِلْيِه َمْهَما َتُكْن  اإِ

َماُتُه  ُتُه، اأَْو �شِ ُهِويَّ

نَّ  ِتِه، لأَ ِطيَّ َومَنَ

ْح�َشا�ٌس  ْعَر اإِ ال�شِّ

ِقٌد  َجْمِعيٌّ ُمتَّ

َوُمَتَداَوٌل.
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أَْن تَُكوَن  أَنْتََجَها، َوِهَي ِبهذَ� �ملَْعنَى، لَ مُيِْكُن � �لَّذِي �

�حَلريِْفرِّ  �لتََّطابُِق  َوْهِم  ِمْن  َفرَ�َضْت  َمْهَما  ِحيَاِديَّةً 

�لْحتِفَاَظ  ْعِب  �ل�ضَّ ِمَن  يَْجَعُل  َوهذَ�  �لوَ�ِقِع،  َمَع 

أَْجِل  � ِمْن  َوحَتْلِيلَِها،  تَْكثِيفَِها  َعلَى  َقاِدرٍَة  ِبذَ�ِكرٍَة 

إِنْتَاِجَها، َوحَتْدِيدِ َموِْقٍف نَقْدِيٍّ ِمنَْها، َويِف  إَِعاَدِة � �

ِل بنَْيَ  إِ�َضاءَةٌ ُمِهمَّةٌ حِلَقِيقَِة �لْغرِتَ�ِب �حَلا�ضِ ذلَِك �

�لثَّقَايِفرِّ  ِْط  �ل�رصَّ َمَع  �لثَّالِِث  �لَعامَلِ  يِف  �ملُثَقَِّف 

�لَكويِْنرِّ، �لَّذِي يَْحتَفِي ِبِه �ُضنَّاُع �لثَّقَاَفِة �لَغرِْبيرِّنَي، 

َعلَى  َقاِدرٌ  ِنَهاِئيٌّ  �رَصٌْط  أَنَّهُ  � َعلَى  َويُ�َضدرُِّرونَهُ 

�لقِيَمِة،  َوُمنَْجزَِة  رِّيٍَّة  ُكل َكوِْنيٍَّة  َعْن َحقَاِئَق  �لتَّْعبرِيِ 

ْعرُ ِبالذَّ�ِت، يُْظِهرُ  ٍَّة، َو�ل�ضرِّ َدُب ُعُموًما َكفَاِعلِي َا �لأَ إمِنَّ �

�ْقرِتَ�ِبِه  َحيُْث  ِمْن  لِلُْمبْدِِع،  �لثَّقَاِفيَّةَ  يَّةَ  �خُل�ُضو�ضِ

�حَلدَ�ثَِة  أَِو �ْغرِتَ�ِبِه َعْن ثَقَاَفِة َوَجَمالِيَّاِت َما بَْعدَ  �

َوِمْن  �حَلدِيثَِة،  �لترِّ�َضاِل  َو�َضاِئِل  ِبفِْعِل  �ملُ�َضيِْطرَِة، 

ِبالقِرَ�ءَِة  �لْهتَِماُم  ُوِريرِّ  َو�ل�رصَّ �ملُفِيدِ  َفِمَن  ُهنَا، 

ُروؤْيٍَة  لَ  َعرَِبيٍَّة،  ُروؤًى  خِلَلِْق  َد�ِبنَا،  لآ �لتَّْطبِيقِيَِّة 

َغرْبًا  رََفنِي  �لطَّ لَدَى  �َضْعبَةٌ  ُمَعاَدلَةٌ  ِهَي  َو�ِحدٍَة، 

َو�رَصًْقا.

[  [ [

�لَعرَِب  َمْعرَِفِة  إىَِل  � َُّع  يَتََطل ُعُموًما،  �لَغرُْب  �ليَوَْم    

أَْكرَثَ  � َو�ْضفًا  يُوَفرِّرُ  َقدْ  َدُب  َوُهنَا �لأَ  ، �لَعرَِبيرِّ َو�لَعامَلِ 

لِكنَّ  يَا�َضِة،  َو�ل�ضرِّ �لتَّاِريِخ  ُكتُِب  ِمْن  َوُعْمقًا  ِدقَّةً 

�لَعرَِبيرِّ  بْدَ�ِعيرِّ  �لإِ �لبُْعدِ  حَتْيِيدِ  يِف  تَْكُمُن  �ملُ�ْضِكلَةَ 

ْعَماِل  �خَلالَِّق، َو�لَّذِي يُ�َضاِهُم ِب�َضْكٍل َحقِيقِيٍّ يِف �لأَ

َو�لرَتِْكيزُ  �لبَ�رَصِيَّةُ،  أَنْتََجتَْها  � �لَّتِي  �لِكالَ�ِضيِكيَِّة 

�لَعرَِب  إِْظَهارَ  � يُرِيدُ  مِمَّْن  �لبَْع�َس  يُنَا�ِضُب  َما  َعلَى 

ْعرِ  �لدَّْوُر �خَلالَُّق لِل�ضرِّ َكُمْحرَتيِِف ُعنٍْف، َوُهنَا يَْكُمُن 

تَ�رْصَُح   ، بْدَ�ِعيرِّ �لإِ يِل  �لتَّوْ�ضِ ِمَن  َعالِيٍَة  َكِحرَْفٍة 

ِببَ�َضاَطٍة  َخرِ.  َو�لآ نَا  �لأَ َحوَْل  َوِفْكرَتَنَا  َموُْروثَنَا 

�لَعرَُب  َطوَّرَ  �لَّذِي  �ملَوِْقَع  إِنَّ  � نَقُوَل:  أَْن  � مُيِْكُن 

�حَلدَ�ثَِة،  بَْعدَ  َوَما  ِباحَلدَ�ثَِة،  رَِّحاِق  لِل ِفيِه  أَنْفُ�َضُهمْ  �

دُ ِفيَها  َد�ِب َو�لفُنُوِن، �لَّتِي جَنِ ُهوَ �حَليرِّزُ �ملَْعنِيُّ ِبالآ

أَنَّ  � �ْعتِبَاِر  َعلَى  َحدَ�ِثيٍَّة،  بَْعدَ  َوَما  َحدَ�ِثيَّةً،  َمالَِمَح 

«، ُهوَ جَتَاُوُر �ملُتَنَاِق�َضاِت،  َمفُْهوَم »َما بَْعدَ َحدَ�ِثيٍّ

�ملُتَبَاَدِل  َو�لنَّفِْي  �لترَِّهاَماِت  َمقُولَِت  ِمْن  ِبتََحوُّلِِه 

بَْحثًا  َمفْتُوٍح  َكِحوَ�ٍر  مِبَدْلُولَِتَها  يَجاِبيَِّة  �لإِ إىَِل  �

لِ�رَصُورَِة  �لَكوِْنيَّةَ،  �ملَُعاَدلَةَ  يَُحقرُِّق  رٍَج  خَمْ َعْن 

َوثَوَ�ِبِت  يَِّة،  �خُل�ُضو�ضِ َعلَى  �حِلفَاِظ  َمَع  �لتَّوَ��ُضِل، 

َ�ِث.  ْعرِيَِّة َو�لرتُّ �لُهوُيَِّة �ل�ضرِّ

[  [ [

إِْمالَءَ�ٍت،  ُج ِمَن �لدَّ�ِخِل ُدوَن � بْدَ�َع يَتَوَهَّ   لِنرَْتَُك �لإِ

َاِه �لتَّْجرِبَِة �حُلرَِّة  َفُهوَ �َضوَْف يَتَفَوَُّق َعلَى َذ�ِتِه ِباجترِّ

َو�ملُْجتََمِع  لِلتَّْعبرِيِ  رِّيرِّ  �لُكل �ْضَعاِع  �لإِ َذ�ِت  �حَليَِّة 

مِبَْعزٍِل  لَيْ�َضْت  �لَعرَِبيَّةُ  ْعرِيَّةُ  �ل�ضرِّ َوُهنَا  َو�لَكوِْن، 

َكتَوَ��ُضٍل  ِخ�َضمرِِّه  يِف  بَْل  نْ�َضايِنرِّ،  �لإِ بْدَ�ِع  �لإِ َعِن 

َو�لتَّقَاُرِب  �ملَُغايَرَِة  مِلَ�رْصُوِع  َوَحاِمٍل  ا�ٍس،  َح�ضَّ

أَثْبَتَْت َف�َضَل  يَا�َضاِت �لَّتِي � �ملَُعا�رِصِ، َعَك�َس َدْورَ �ل�ضرِّ

. ُهوَ َدْوُر �ملَ�رْصُوِع �لثَّقَايِفرِّ  َم�رْصُوِعَها �لتَّ�َضاُمنِيرِّ

ْن تَُكوَن  ْعرِيرِّ ُخ�ُضو�ًضا، َوُهوَ َدْعوَةٌ لأَ ُعُموًما، َو�ل�ضرِّ

َوِمزَ�ٌج  ْعرِيَّةُ ُوُجودً� ُمتََما�ِضًكا َفعَّالً، لَهُ نَْكَهةٌ  �ل�ضرِّ

جَتْرِبَتِِه،  َوتَ�َضاِمي  بْدَ�ِع  �لإِ ِببَدَ�َهِة  َم�رْصُوٌط  مُمَيَّزٌ 

أَْو يَ�ْضتَِعيدَ َخيَْط  رْ�ِس، � ؤَبرِّدَ حَلَْظتَهُ َعلَى �لأَْ لَ لَِكْي يُو

أَْكرَثَ ِمْن هذَ� ِحنَي  �لرُّوِح �ملَقُْطوِع َفقَْط، بَْل يَُحاِوُل �

َو�ملُ�ْضتَقْبَِل  َو�حَلا�رِصِ  ي  �ملَا�ضِ �ُضوَِر  يِف  دُ  يَتَوَحَّ

َعامَلًا  �ِضْعرِيٍّ  نَ�سٍّ  ُكلَّ  يَْجَعُل  َما  �لَكوِْن،  أَ�ْضئِلَِة  َو�

تَوَتٍُّر  ؤْرَةَ  َوبُو �لتَّْكثِيِف،  ِبلَْحَظِة  مَّالً  حُمَ َحقِيقِيًّا 

َم�ْضُحونَةً ِباحَليَاِة َوَهوَ�ِج�ِضَها �لَّتِي تَُكمرُِّل �ْختاِلََف 

لَُغِة  َمْع  ُهنَا  َفالَعالََقةُ  �َضبََق،  َعمَّا  نَوِْعيًّا  ْعرِ  �ل�ضرِّ

ْح�َضا�ِس َولَُغِة �لتَّْعبرِيِ جَتَاُوبًا َمْع َطبِيَعِة �حَليَاِة  �لإ

َحالِيًّا،  َو�لَعامَلُ  ْعرُ  �ل�ضرِّ يَُخو�ُضَها  �لَّتِي  �ملُتََجدرَِّدِة 

بْدَ�ِع  �لإِ لِ�َضالِِح  لََها،  يَتََهيَّاأُ  �لَّتِي  َِّة  َو�ملُ�ْضتَقْبَلِي

إِنْتَاِج  � إَِعاَدِة  َو� �لْكتِ�َضاِف،  يِف  �لَكويِْنرِّ  الَِم  َو�ل�ضَّ

. رِّيرِّ الَِم �لُكل �لوَْعِي َو�ل�ضَّ
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مريكي  دب �لأ أكرث ف�ضول تاريخ �لأ مريكي و�حد� من � يوؤ�رص �ضعر ما بعد �حلد�ثة �لأ

�لكتابة،  يف  جتريبي  مبيل  كبري  حد  إىل  � يت�ضم  فهو  وتنوعا.  إمتاعا  � �حلديث 

أن ي�ضبح منذ  أدبية جمددة وتنوعا فنيا كبري�. فال غر�بة يف � ويت�ضمن جتارب �

دب. يقدم باول هوفر على �ضبيل  وقت طويل مو�ضوعا لفح�س �ضامل يف علوم �لأ

، ويتناول 
)1(

�ملثال �ضعر �لطليعة كـ »عملية مقاومة للتيار �ليديولوجي �لرئي�س«

دب   بينما يدر�س عدد ل ح�رص له من علماء �لأ
)2(

بيرت بريغر »نظرية �لطليعة«

أو  � 
)3(

مظاهر منفردة خمتلفة مثل عالقة �ضعر ما بعد �حلد�ثة بالكتابة �لتاريخية

 .
)4(

�ضود �ضعرية �ضعر�ء �جلبل �لأ

م�سكلــــة اللغــة 

مريكي فـي �صعر الطليعة الأ

حممد العزاوي

كاتب من �لعر�ق  يقيم يف �أملانيا

إذا تفح�س املرء امل�سكلة اللغ�ية يف �سعر الطليعة فاإنه لن  u ا

ي�ستطيع اأن يتجنب اإيالء   االنعكا�س الذاتي للغة – الذي 

كرث متييزا ل�سعر ما بعد احلداثة، عناية  رمبا يك�ن ال�سفة االأ

خا�سة. كان نيت�سه قد اأعلن اأن امل�سطلحات اللغ�ية »ت�سنع 

من نف�سها« اأي اأنها تع�د لنف�سها، ومن هنا فاإن »كاتدرائية 

امل�سطلحات« اللغ�ية تك�ن قد بنيت على اأ�سا�س متحرك ويف 

نف�س ال�قت على ماء جار«



 -1-

�ملتناولة  �لكثرية  �جلو�نب  جميع  يف  جند  ل  رمبا 

د�ئية  م�ضكلة مركزية مثل م�ضكلة �للغة. من �لق�ضائد �لإ

جليل �لبيت – مرور� باملحاولت �للغوية �لتجريبية 

جاك�ضون  أو  � كيج  جلون  �ل�ضعرية  �ل�ضدفة  وتاأليفات 

برين�ضتاين  لت�ضارل�س  �للغة«  »�ضعر  حتى   – ماكلو 

مثلما  مو�ضوع  �ل�ضعر�ء  ي�ضغل  مل  هيجينيان:  ولني 

�لبد�يات  أن  � ورغم  نف�ضها.  �للغة  مو�ضوع  �ضغلهم 

ميكن  متجان�ضة  �ضورة  تعطي  ل  �ملختلفة  �ل�ضعرية 

�ضورة  يلي  فيما  �ضاأر�ضم  مميزة.  متو�زيات  إثبات  �

همية م�ضكلة �للغة يف �ضعر ما بعد �حلد�ثة  تخطيطية لأ

 يف »كلمات« 
)5(

مريكي م�ضتعينا بـ»روبرت كريلي« �لأ

 يف »تناق�ضات وت�ضاد�ت«، ُمركز� 
)6(

وجون ��ضبريي

ب�ضكل خا�س على �ضك لغوي ميتد حتى �حلد�ثة وعلى 

جانب �ن�ضغال �للغة بذ�تها – �لذي رمبا �ضّكل �لدعائم 

�ضا�ضية مل�ضكلة لغة ما بعد �حلد�ثة.  �لأ

-2-

�لذي  �لديو�ن  يف  �ملن�ضورة  »كلمات«  ق�ضيدة  تطرح 

كما  نف�ضها  �لكلمات  م�ضاألة  �لعنو�ن  نف�س  يحمل 

باللغة  �لثقة  فقد�ن  أدق  � بكلمة  أو  � �لعنو�ن،  يلمح 

�للغة  م�ضكلة  على  �لرتكيز  هذ�  حدث  للع�رص.  �ملميز 

نتيجة للتحول �لذي حدث حو�يل 1900 يف �لنموذج 

�لفل�ضفية يف مركز  �للغوية  �مل�ضائل  �لفل�ضفي وو�ضع 

أن  إىل �  قد نبه �
)7(

أول مرة. كان نيت�ضه �لهتمام �لعلمي �

 وهي »ل تطابق 
)8(

�ضياء« �لكلمات »لي�ضت جماز�ت لالأ

يعني  فال  هنا  من   
)9(

مطلقا«. �ضلية  �لأ �جلوهريات 

حاول 
)10(

ثابتة«. �تفاقية  »�لكذب وفق  �ضوى  �ل�ضدق 

أن يحررو�  �ليجابيون �جلدد �ملحيطون بحلقة فيينا �

أعلن  �لفل�ضفة من �جلمل �لظاهرية �لتي ل تقول �ضيئا. و�

أن �ملرء  فيتغن�ضتاين يف »�لبحث �لفل�ضفي �ملنطقي« �

�ضياء  �لأ ب�ضيء ذي معنى عن  يتحدث  أن  � ي�ضتطيع  ل 

بالتاأكيد  �ملرء  يخطئ  ل  �لإطالق.  على  �ملت�ضامية 

حني يتعرف يف �ضعر ما بعد �حلد�ثة على متابعة هذه 

�ملو�قف �ملت�ضككة يف �للغة. توؤ�رص �ضخ�ضنة �لكلمات 

أنت«  يف ق�ضيدة كريلي »كلمات« من خالل �ل�ضمري »�

ت�رصف  حتت  موجودة  كاأد�ة  تفهم  تعد  مل  �للغة  أن  �

إمنا  �ملوؤلف ي�ضتخدمها كما يريد لينقل ر�ضالة ما، و�

 حول موت �ملوؤلف 
)11(

إىل مقولة بارت هي – ��ضتناد� �

لكن  بها.  �لتحكم  ميكن  ل  خا�ضة  حياة  متتلك   –
تبعية  أي�ضا  � �لوقت  نف�س  يف  يك�ضف  ول  �لأ �ملقطع 

خارج  �لعامل  إدر�ك  � إمكانية  � وعدم  للغة  ن�ضان  �لإ

مكان/  أبد�/  � يوجد  ل  معي،/  د�ئما  أنت  �« �للغة: 

لغوية  عن  هنا  �مل�ضموعة  �لفر�ضية  هذه  منف�ضل.« 

فيتغن�ضتاين  جملة  يف  موجودة  �ضا�ضية  �لأ وعينا 

أن  � . من �ملميز 
)12(

»حدود لغتي تعني حدود عاملي«

�ضور  يف  �لتاليني  �ملقطعني  يف  ت�ضب  فكار  �لأ هذه 

يف  �لكالم/  أ�ضتطع  � مل  إن/  � »ولكن  باللغة:  مت�ضككة 

�ملكان/ �ملنحرف«. 

إ�ضارة منوذجية للخر�س تذكر مبقولة فيتغن�ضتاين  هذه �

ي�ضمت  أن  � عليه  عنه،  �لكالم  �ملرء  ي�ضتطيع  ل  »ما 

»�ملكان  ذلك  و�ضف  ميكن  لن  لذلك  تبعا   .
)13(

عنه«

إنه  أكرث و�ضوحا. � �ملنحرف« للمو�ضوع �ل�ضعري و�ضفا �

أي�ضا م�ضاركات وجد�نية �ضلبية »منحرف«. كما  يثري �

أو خوفا وح�ضب«  أن ��ضتخد�ماٌت مثل »لي�س مغفرة/ � �

أي تف�ضري و��ضح وتُ�ضور من خالل ذلك بالذ�ت  تقاوم �

نفي وظيفة �لكلمات يف نقل ر�ضالة و��ضحة. من هنا 

نا �ل�ضعرية �لتي طرحت هنا  يبدو �حلديث عن عجز �لأ

مكانات �ملحدودة للغة. من  كم�ضكلة، نتيجة حتمية لالإ

إ�ضار�ت فكرية  أل تبدو �لكلمات كا �ملنطقي تبعا لذلك �

إمنا تُدرك هي نف�ضها كمادة مثل  �ضياء و� إىل �لأ � ت�ضري 

أي �ضيء، بل تتذوق يف �لفم: »لكن ل�ضانا/ مف�ضد� مبا/ �

مع  للكلمات  �ل�ضلبية  �لوجد�نية  �مل�ضاركة  يتذوق«. 

�لطعام �لفا�ضد هي جماز معروف بالفعل لدى حلقات 

�ملحدثني. ت�ضقط �لكلمات لدى هوفمان�ضتال من لورد 

 ومتالأ كافكا 
)14(

كاندو�س »يف �لفم مثل فطر مهرتئ«

 
)15(

أحيانا بـ»�لغثيان و�خلجل كما لو كانت حلما نيئا« �

�ضارة  وهام، حول �نف�ضال �لإ هذه �ملعرفة �ملبددة لالأ

»�لهم  إىل  � �وبريغ  أرثر  � يوؤكد  كما  تنتمي  �ل�ضيء  عن 

أجل  � يرد يف »من  ل�ضعر كريلي. وهكذ�   
)16(

�ضا�ضي« �لأ

و�لكلمات   
)17(

�ضيء« أي  � يقول  �ضيء  »ل  مثال:  �حلب« 

.
)18(

»يف �للغة« »مليئة/ بثقوب/ موؤملة«

توؤ�رص �ل�ضارحة �لتالية يف �ملقطع �لر�بع من ق�ضيدة 

أقو�ل مت�ضككة باللغة وقفة تعرب  »كلمات« �لتي تطرح �

عن نف�ضها يف �ل�ضكل من خالل �لقطع �ملفاجئ للعملية 

�لذهنية وتركيب �جلملة. ت�ضري �ل�ضارحة، كو�ضيلة غري 

�لتعبري عنه  �للغة، �ىل ما ل ميكن  إىل حدود  � لفظية، 
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إىل �ل�ضمت �لذي يفر�ضه �ملنطق وهو �لنتيجة  لغويا، �

�ضدفة  لي�س  إنه  � باللغة.  �مل�ضككة  قو�ل  لالأ �ملنطقية 

وت�ضف  �لق�ضيدة،  مركز  يف  �ضكليا  ترد  أن  � بالتاأكيد 

أي�ضا نو�تها من حيث �مل�ضمون.  �

أن  � إىل  � لفيتغن�ضتاين  �ملنطقية«  �لفل�ضفية  »�ملقالة  تنبه 

يف  وهو   – �للغوي  �لت�ضاوؤم  عن  تعبري  هو   - �ل�ضمت 

من  أي�ضا.  � �ضحري  هو  ما  يعني  أن  � ميكن  �لوقت  نف�س 

أن نتعرف على هذه �لبنية  أننا ن�ضتطيع � �ملثري لالهتمام �

تنتهي ق�ضيدته كما ميكن  لدى كريلي. وهكذ� ل  أي�ضا  �

إمنا ي�ضبح  أن يفرت�س �ملرء بال�ضمت �ملت�ضكك باللغة، � �

لها ذهنيا  لغوية ميهد  ليوتوبيا  �ملنطلق  نف�ضه  �ل�ضمت 

يكون/  لن  ما؛  يوم  »يف  �لتالية:  �لثالثة  �ملقاطع  يف 

�ليوم/ �ضتقال/ كلمات ت�ضبه/ نثار رماد/ �ضاف  هذ� 

وحده  �لوقت  حتديد  مكان.«  ل  من  غبار/  مثل  ونقي/ 

أبعد من ذلك  إ�ضارة �ليوتوبيا. � »ذ�ت يوم« ي�ضف بال �ضك �

نا �ل�ضعرية ل ت�ضتدعي �ليوتوبيا فعليا،  أن �لأ يلفت �لنظر �

تركيبة  تختار  إمنا  و� مثال  لـ«،  ذكرى  »لدي  بالكلمات 

»ثمة/ �ملتحدث  �لفاعل  ت�ضتبعد  �لتي  للمجهول  �ملبني 

أجريت معه  ذكرى/لـ«. بالفعل ي�ضف كريلي يف مقابلة �

�لكلمات  عام 1965 و�ضعا لغويا مثاليا »تتحدث فيه 

ويوؤكد   .
)19(

معها« أحد  � يتحدث  أن  � دون  نف�ضها  من 

أن يقال  أن �ملطلق، �ل�ضحري ل ميكن � أي�ضا، � فيتغن�ضتاين �

أن   يف �للغة �ضامتا. لي�س مفاجئا �
)20(

فعليا، لكنه يظهر«

�ملاء«،  )ذكرى/  أي�ضا  � �مل�ضتخدمة  �ملجاز�ت  ت�ضتطيع 

�لبعيدة  �للغة  بيوتوبيا  �لتلميح  �جلوع«(  عند  �لغذ�ء، 

ب�ضكل  تذكرها  ل  ولكن  فقط،  غام�س  ب�ضكل  �ملرجوة 

قدرتنا  على  بالذ�ت  �لو�ضع  هذ�  ي�ضتع�ضي   – منا�ضب 

�لتي  �لت�ضور. بالفعل فاإن تلك »�لكلمات«  �للغوية على 

ل عيب فيها، تلك �ليوتوبيا �للغوية – مرتجمة حرفيا: 

�لالمكان -، كما توحي نهاية ق�ضيدة كريلي، ل ت�ضتوطن 

إمنا »يف لمكان«.   د�خل نظامنا �للغوي و�

إىل  وهكذ� تك�ضف ق�ضيدة كريلي �ن�ضطار� بنيويا ممتعا �

أو  إىل حد كبري بـ»بحث« فيتغن�ضتاين � ق�ضمني يذكر�ن �

لغوي  ل�ضك  كنتيجة  �ل�ضمت  هوفمان�ضتال:  »ر�ضالة« 

أ�ضا�ضي ي�ضبح يف نف�س �لوقت نقطة �لنطالق ليوتوبيا  �

كل  ويف  لغويا  منا�ضب  ب�ضكل  طرحها  ميكن  ل  لغوية 

إىل جانب هذه �لعالقات  حو�ل م�ضت�ضعرة بغمو�س. � �لأ

�ملرت�بطة حول �ل�ضك �للغوي للحد�ثة فاإن حتويل �للغة 

كريلي  ق�ضيدة  من  يجعل  ما  هو  مو�ضوع  إىل  � نف�ضها 

نوعا منوذجيا ل�ضعر ما بعد �حلد�ثة قبل كل �ضيء.
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أ�ضبريي  � جون  ق�ضيدة  يف  �للغوية  �مل�ضكلة  تُعالَج 

�ملكتوبة عام 1981 »تناق�ضات وت�ضاد�ت« ب�ضورة 

د�ة  أي�ضا بوظيفة �لأ أكرث مبا�رصة. ل تقوم �للغة هنا � �

نف�ضها  جتعل  بل  خارجي؛  مو�ضوع  عن  لتتحدث 

ق�ضيدة  »هذه  ول  �لأ �ملقطع  يطرح  وهكذ�  مو�ضوعا. 

تهتم باللغة على م�ضتوى ب�ضيط جد�« قطيعة و��ضحة 

إىل  � �لذي هو منوذجي  �لتقليدي  �ل�ضعر  �تفاقيات  مع 

ي�ضتهل  وهكذ�  �حلد�ثة.  بعد  ملا  بالن�ضبة  بعيد  حد 

إنتظر« بالكلمات:  أي�ضا على �ضبيل �ملثال »� برين�ضتاين �

 .
)21(

»هذه هي �لطريقة لبدء جملة حول بدء جملة«

يف  �لق�ضيدة  لغة  ت�ضخ�َضن  كريلي  لدى  مثلما 

»تناق�ضات وت�ضاد�ت« »�لق�ضيدة حزينة« ويوؤكَّد من 

خالل ذلك على ��ضتقاللها عن �ملوؤلف. مركز �ملو�ضوع 

�ملعنى  تو�ضيل  م�ضكلة  هو  أ�ضبريي  � ق�ضيدة  يف 

�لق�ضيدة  أن  � �ضحيح  �لقر�ءة.  عملية  إخفاق  و� �للغوي 

أن فهم  إل � إليك« � إليها تتحدث � أنظر � تخاطب �لقارئ »�

»�لق�ضيدة  يخفق:  أن  � يجب  �لتقليدي  باملعنى  �لن�س 

ثم:  ت�ضتطيع«.  ول  لك،  تكون  أن  � تريد  نها  لأ حزينة 

�لآخر.«  أحدكما  � يفتقد  تفتقدك.  هي  تفتقدها،  أنت  �«

جتاوزه  ميكن  ل  �ختالفا  ثمة  أن  � و��ضحا  ي�ضبح 

�ل�ضعر يحتفظ لنف�ضه د�ئما  أن  بني �لن�س و�لقارئ، و�

إن �لإخفاق �لذي  � ب�ضيء غري معطى يقاوم �لمتالك. 

�لقارئ  إخفاق  � مع  يتو�فق  للن�س  مو�ضوعا  ُجِعل 

مرت�بطا.  تف�ضري�  يجد  أن  � يحاول  �لذي  �حلقيقي 

�لذي  ما  �ل�ضوؤ�ل،  قليل  بعد  يو�جه  �ملثال  �ضبيل  على 

غري  ق�ضيدة  يف  تثري–  �لتي  أنا«  �« �لـ  هذه  تت�ضمنه 

أعترب  �« دب:  �لأ علوم  �نعكا�ضات يف   - ماألوفة متاما 

أعمق«. يتحدث �ضوت �ملوؤلف  �للعبة/ �ضيئا خارجيا �

أمر متناق�س، بينما متثل »هي«  �ملت�ضمن هنا، وهو �

ممتزجة  و»هي«  أنت«  و»� أنا«  �« تن�ضاب  أو  � �لق�ضيدة؟ 

معه،  مقابلة  يف  ��ضبريي  يو�ضح  كما  بع�ضها،  مع 

�ل�ضمري يف ق�ضائده هو متحول قابل  أن  � حني يبني 

�ملاألوفة  غري  »ح�ضنا«  مفردة  وحتى  غالبا؟  للتغيري 

أو تركيبة �ل�ضوؤ�ل و�جلو�ب �لتي تتكرر كثري�  يف �ل�ضعر �

 »]...[ أعتقد  � �لو�قع، نعم، ولكني  )�للعبة؟/ح�ضنا، يف 

أ�ضياء  �ل�ضيء و� إنه ذلك  � �لب�ضيط؟  أو »ما هو �مل�ضتوى  �

رجح، يتعار�س مع  أخرى«(، �لذي يذكر بحو�ر على �لأ �
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�ل�ضعرية  للن�ضو�س  �لتقليدية  �لتلقي  ��ضرت�تيجيات 

إىل قلق �لقارئ  وي�ضعّب عملية �لبحث. يوؤدي كل هذ� �

�لكلمات.  دللة  من  �لتاأكد  على  قادر�  يعود  ل  �لذي 

أح�ضن  ��ضتعمالت مثل »يتظاهر بالتململ« ت�ضمح يف �

معنى  تعطي  ل  لكنها  وجد�نية،  مب�ضاركة  حو�ل  �لأ

غر�بة  فال  وهكذ�  �لن�س.  جممل  يف  ينتظم  مرت�بطا 

أن فكرة �ضعوبة تلقي �لن�س ت�ضود �لبحوث حول  يف �

أي�ضا. يوؤكد �لفريد كورن مثال �ضعوبة �حلديث  أ�ضبريي � �

أبعد   ويذهب �ولفريد ر�ي�ضارد �
)22(

أ�ضبريي عن ق�ضائد �

أن هذه �لق�ضائد ت�ضتع�ضي على �لقارئ  من هذ� فريى �

إز�ء �للغة كاأد�ة  أ�ضا�ضي � . من هنا يتجلى �ضك �
)23(

متاما

أ�ضبريي »تناق�ضات وت�ضاد�ت«  للتو�ضيل يف ق�ضيدة �

أي�ضا – كما لدى كريلي – عن طريق  أي�ضا. يلمح هنا � �

إىل و�ضع يوتوبي، حني يجري  جماز �ضعادة �ضيفية �

نهايات  بينة/  بال  طويلة/  آب  � أيام  �« عن  �حلديث 

يف  ت�ضيع  يام  �لأ هذه  أن  � �ملالحظ  من  مفتوحة«. 

أي يف حلظة يحاول  أبخرة وثرثرة �لآلت �لكاتبة«، � �«

أن مي�ضك بها لغويا.  فيها �لكاتب �

عن  يتخلى  أن  � فعليه  �لق�ضيدة  تلقي  �لقارئ  أر�د  � إذ�  �

أن  � ميكن  معنى  تنقل  �لق�ضيدة  لغة  باأن  �لت�ضور 

يُقرتح  وكما  �لفني.  �لتف�ضري  با�ضتخد�م  ي�ضتخل�س 

أن يقوم  كثري� يف �لبحث رمبا يكمن طريق �لنجاح يف �

وكتابة  بنف�ضه  �لن�س  يف  �ملتاحة  �لفر�غات  مبلء 

– وفق دعوة بارت -.  �لن�س لدى �لقر�ءة من جديد 

إىل  ت�ضري �ل�ضمائر �ملتغرية يف �لق�ضيدة على �لدو�م �

ي�ضم  م�ضرتك  بفعل  إل  � ين�ضاأ  أن  � ميكن  ل  �ملعنى  أن  �

�لق�ضيدة  تنتهي  وهكذ�  و�لقارئ.  و�لن�س  �ملوؤلف 

جد�  تذكرنا  م�ضاو�ة  و�لقارئ،  �لن�س  مب�ضاو�ة  أي�ضا  �

أنت«. مبوقف �لتلقي �جلمايل: »�لق�ضيدة هي �

�لق�ضائد.  �ضكل  يف  �للغوية  �مل�ضكلة  تنعك�س  كذلك 

أ�ضبريي نظاما خارجيا �ضارما  تُظهر ق�ضائد كريلي و�

�ضطور  ربعة  �لأ من  �ملكونة  �ملقاطع  بنظام  ي�ضرت�ضد 

�ملاألوفة يف �لقرن �لتا�ضع ع�رص. ولكن على هذ� �لنحو 

�حلد�ثة  بعد  ما  �ضعر  يف  �للغوية  �ضارة  �لإ تبدو  وكما 

جمرد ق�رصة مفرغة من �ملعنى، يذكرِّر �لهيكل �خلارجي 

أ�ضبريي بال�ضعر �لتقليدي. وهكذ� ل  وحده لدى كريلي و�

يجد �ملرء يف �لق�ضيدتني قافية؛ �ضيغت كالهما نرثيا 

ف�ضال  تقريبا.  �حلد�ثة  بعد  ما  ق�ضائد  جميع  مثل   –
عن هذ� ثمة خروقات نحوية ونتف من جمل وعدد ل 

إىل �ل�ضطر �لتايل ت�ضهد باأن  يح�ضى من �جلمل �لتي متتد �

�ل�ضكل �للغوي مل يعد قادر� على �لتعبري عن وحد�ت ذ�ت 

�ضكال �حلرة �لتجريبية  أن تكت�ضب �لأ دللة. لي�س �ضدفة �

أهمية كبرية. من هنا يبدو �لنظام  يف �لقرن �لع�رصين �

أكرث من تقليد  أ�ضبريي � �خلارجي �ل�ضارم لدى كريلي و�

�ضكال �لق�ضيدة �لتقليدية.   هزيل لأ

-4-

�لطليعة  �ضعر  يف  �للغوية  �مل�ضكلة  �ملرء  تفح�س  إذ�  �

إيالء   �لنعكا�س �لذ�تي  أن يتجنب � إنه لن ي�ضتطيع � فا

ل�ضعر  متييز�  كرث  �لأ �ل�ضفة  يكون  رمبا  �لذي   – للغة 

أعلن  � قد  نيت�ضه  كان  خا�ضة.  عناية  �حلد�ثة،  بعد  ما 

 
)24(

نف�ضها« من  »ت�ضنع  �للغوية  �مل�ضطلحات  أن  �

»كاتدر�ئية  فاإن  هنا  ومن  لنف�ضها،  تعود  أنها  � أي  �

أ�ضا�س  � على  بنيت  قد  تكون  �للغوية  �مل�ضطلحات« 

عدد   .
)25(

جار« ماء  على  �لوقت  نف�س  ويف  متحرك 

م�ضكلة  �لوقت  ذلك  منذ  تبنو�  �لفنانني  من  قليل  غري 

تر�ضم«  أيد  �« �ضورة  تو�ضح  وهكذ�  �لذ�تي.  �لنعكا�س 

لرينيه ماغريت  لي�س غليونا«  أو »هذ�  � �ي�رص  لـ م. ك. 

د�ئما  يحيل  إمنا  و� أبد�،  � �لو�قع  ي�ضور  ل  �لفنان  باأن 

ما  �ضعر  يف  للغة  �لذ�تي  �لنعكا�س  يظهر  نف�ضه.  إىل  �

أول تتحدث �لق�ضائد عن  بعد �حلد�ثة على م�ضتويني: �

م�ضكلة �للغة وجتعلها مركز م�ضمونها. وثانيا تتخذ 

�لق�ضائد من م�ضكلة و�ضف �ضيء ما لغويا مو�ضوعا 

لغويتها  خالل  من  مبا�رصة  غري  ب�ضورة  ولكن  لها، 

عمليا  ويتحقق  �للغة  يف  �ل�ضك  يُذَْكر  وهكذ�  �لذ�تية. 

إىل �نعكا�ضات  يف نف�س �لوقت. يقود هذ� بال�رصورة �

يف  �ل�ضوؤ�ل  يطرح  لها.  حل  ل  لغوية  وتناق�ضات 

يعرب  لغوي  قوٌل  يُرى  كيف  مثال،  كريلي  »كلمات« 

أخذها �ملرء  إذ� � � قو�ل �للغوية.  أ�ضا�ضي يف �لأ � عن �ضك 

قول  نف�ضها  نها  لأ ي�ضدقها  أل  � ي�ضتطيع  إنه  فا بجدية 

إذ� مل ي�ضدقها فاإنها �ضت�ضبح – كقول لغوي  لغوي. و�

�لتناق�ضات �لقدمية �ملعروفة  – جديرة بالثقة. مثل 
�لكريتيني  جميع  إن  � يقول  )�لذي  �لكذ�ب  للكريتي 

ينتظر  ل  ملن  �ملفرغة  �حللقة  هنا  تت�ضح  كذ�بون(، 

أنف�ضهم،  إىل � وقوعهم يف �خلطاأ، �لذين يحيلون د�ئما �

نظامهم  خارج  حال  فق  �لأ يف  يطرحون  ل  لكنهم 

أي�ضا يعي هذ� �لتناق�س –  �لذ�تي. كان فيتغن�ضتاين �

�للغة، حني  باأدو�ت  �للغوي  �لنظام  �لنجاة من  رغبة 

�ضبه جمل مقاله ب�ضلم ي�ضتخدمه �لقارئ خالل �لقر�ءة 

نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

68

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



.
)26(

أبعد منه« إىل نقطة � »لي�ضعد �

أكرث و�ضوحا يف  يظهر �ن�ضحاب �للغة على نف�ضها ب�ضورة �

�لعنو�ن »تناق�ضات وت�ضاد�ت«  أ�ضبريي. يذكر  � ق�ضيدة 

�لوقت،  نف�س  يف  وينفذه  �للغوي  �لتناق�س  م�ضكلة 

�لـ  بو�ضع  وينعك�س  بطريقة مطنبة  هذ�   ي�ضاعف  باأن 

»�لت�ضاد« – نوع من �لتناق�س – مع حرف �لعطف »و« 

إىل جانب �لـ »�لتناق�س«. �لن�ضحاب �للغوي على �لذ�ت  �

أ�ضبريي ل يخدم فقط ��ضتعر��س عدم �لتو�فق  يف ق�ضيدة �

�لو�ضع  أ�ضا�ضية حول  � أ�ضئلة  � أي�ضا  � إمنا يطرح  و� �للغوي 

ول  �لأ �ملقطع  منذ  يطرح  وهكذ�  دب.  �لأ للغة  �لوجودي 

– »هذه �لق�ضيدة تتعلق بلغة من �مل�ضتوى �لب�ضيط جد�« 
إذ� كانت �ملقولة، وهي جزء من نظام �لق�ضيدة،  – عما �
أن تاأخذ بوجه عام مثل هذ� �ملوقف �خلارجي  ت�ضتطيع �

د�خل  �لكلمات  لهذه  هل  �لق�ضيدة.  على  حكما  وت�ضدر 

عن  مقال  يف  لها  �لذي  �ملعنى  نف�س  بالفعل  �لق�ضيدة 

بتوهم  يتعلق  مر  �لأ أن  � أم  � �ملثال؟  �ضبيل  على  أ�ضبريي  �

�ضيئا  تعني  باأنها  �لكلمات  توحي  هل  رجح؟  �لأ على 

ثانية  �ملعنى  هذ�  تخطئ   �لو�قع  يف  لكنها  وح�ضب، 

رومان  يكتب  دبي؟  �لأ و�ضعها  خالل  – من  �حلال  يف 

وعدمه  �لتطابق  تعني  دبية  �لأ �لكلمة  أن  � جاكوب�ضون 

لدى  للقارئ  يبقى  ل   .
)27(

�لوقت نف�س  �ضيء ما يف  مع 

آخر كما هو و��ضح غري ��ضتخد�م  قر�ءة �لق�ضيدة خيار �

ألفها كورقة ��ضتن�ضاخ م�ضاعدة لفهم  �للغة �ليومية �لتي �

أن  دبية من ناحية � �للغة �ل�ضعرية. يتعني على �لكلمة �لأ

إل  تظهر يف نهاية �ملطاف عالقة مع �لكلمة �ليومية، و�

دبية مطلقا. ومن  فلن ي�ضتطيع �ملرء قر�ءة �لن�ضو�س �لأ

أخرى متتنع �للغة �ل�ضعرية بطريقة غام�ضة عن  ناحية �

أنت  كل حماولة لتحديدها مبعان ماألوفة. ت�ضري جملة »�

هذ�  إىل  � أ�ضبريي  � ق�ضيدة  يف  متلكها«  ل  ولكن  متلكها 

فهمها  وعدم  �ل�ضعرية  �لكلمات  لفهم  بالذ�ت  �لتناق�س 

أن رومان جاكوب�ضون ي�ضتاأنف قائال  إل � يف نف�س �لوقت. �

إن »هذ� �لتناق�س حتمي، فبغري تناق�س لي�س ثمة حركة  �

بوظيفتها،  �للغة  قيام  عدم  ي�ضبح   .
)28(

م�ضطلحات«

، ويغدو حترير �مل�ضطلحات 
)29(

أخر�س« »ثاأثاة يف ن�س �

بعد  وما  �حلد�ثة  ع�رص  يف   
)30(

�ملميزة« »�لقيود  من 

�حلد�ثة �رصطا للن�ضو�س �ل�ضعرية �لناجحة بالذ�ت. فال 

 �للغة �ل�ضعرية 
)31(

أن يقارن فيكتور �ضكلوف�ضكيج غر�بة �

أن يفهمها متاما ل �ملوؤلف  أجنبية ل ميكن � مثال بلغة �

مريكي �ملعا�رص ر�ميوند  ول �لقارئ. وي�ضري �لكاتب �لأ

دب �جلديد  أن ق�ضما كبري� من �لأ إىل »� فيدرمان�س عن حق �

. بينما ��ضتخدمت 
)32(

ينهل من ق�ضوره �للغوي �خلا�س«

جياُل �ل�ضابقة من �ل�ضعر�ء �للغةَ كاأد�ة غالبا، لتعر�س  �لأ

ذ�ت  �حلد�ثة  بعد  ما  خرب�ت  متنع  أدبيا،  � مو�ضوعا 

�ل�ضكليون  إليه  � دعا  كما   – بالذ�ت  �لذ�تي  �لنعكا�س 

در�ك �للغوي وحتول �نتباه �ملتلقي  أمتتة �لإ � – �لرو�س 

أن �لق�ضائد حتيل بهذ�  إىل �للغة نف�ضها. مما يلفت �لنظر � �

إىل حدود �لإمكانات �للغوية من جهة ولكنها تلمح يف  �

أول هناك حيث تتوقف  دب ين�ضاأ � أن �لأ إىل � نف�س �لوقت �

أن توؤدي وظيفتها دون �ضعوبة. �للغة عن �

تك�ضف معاجلة �مل�ضكلة �للغوية ل�ضعر ما بعد �حلد�ثة 

أبعد حد، ل ميكن  � إىل  � �لتنوع  و�ضديدة  �ضورة معقدة 

إل ب�ضعوبة وبوجه عام. ومع ذلك  �يجاد جتان�س بينها �

�ضا�ضية �لنموذجية  فكارها �لأ ميكن – ر�ضم خطوط لأ

تظهر  �للذين  أ�ضبريي  و� كريلي  مبثايل  بال�ضتعانة 

فيهما م�ضاكل �ل�ضك يف �للغة و�لن�ضحاب �للغوي على 

تف�ضري  أي  � �لق�ضيدتان  تعار�س  أكرب.  � بو�ضوح  �لذ�ت 

مو�ضوعا  ُجعل  �لذي  �للغوي  لل�ضك  طبقا  مرت�بط، 

أمام  � �مل�ضكلة  بهذ�  وتعر�س  �مل�ضمون،  ناحية  من 

أن  � �ملالحظة  ي�ضتحق  مما  أي�ضا.  � تطبيقيا  �ملف�رصين 

أن �ل�ضك �للغوي و�ليوتوبيا �للغوية  إىل � �لق�ضائد تلمح �

�ل�ضعرية هما وجهان لنف�س �لعملة. يرجح تودوروف 

دب ب�ضالح قاتل، بو��ضطته »تقرتف  هذ� حني ي�ضبه �لأ

ما  ق�ضائد  تك�ضف  وهكذ�  �لذ�تي«.  �نتحارها  �للغة 

�ضلية  �لأ �للغة عن وظيفتها  �نف�ضال  أن  � بعد �حلد�ثة 

أن يكون م�ضدر� للتجديد �ل�ضعري.  �ملاألوفة ميكن �

ملحق:

ن�س ق�شيدتي كريلي واأ�شبريي

كلمــــــات 

                روبرت كريلي  

أنت د�ئما �

 معي

لي�س ثمة مكان 

منف�ضل

إن ولكن �

أ�ضتطع �لكالم مل �

يف �ملكان
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لفيتغن�شتاين 

اإىل اأن ال�شمت 

- هو تعبري

 عن الت�شاوؤم 

اللغوي –

 وهو يف نف�س 

الوقت

 ميكن اأن يعني 

ما هو 

�شحري اأي�شا
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�ملنحرف

لي�س مغفرة

أو خوفا فقط �

ولكن ل�ضانا

مف�ضد� مبا

يتذوق - هناك

ذكرى ماء

غذ�ء عند �جلوع.

يف يوم ما 

لن يكون

هذ� �ليوم

�ضتقال

كلمات ت�ضبه

نثار رماد

�ضاف ونقي

مثل غبار

من ل مكان.

تناق�شات وت�شادات

                           جون اأ�شبريي

هذه ق�ضيدة تهتم باللغة على م�ضتوى ب�ضيط جد�.

أنت تنظر عرب �لنافذة إليك، � إليها تتحدث � أنظر � �

أو تتظاهر بالتململ �

أنت متلكها، لكنك ل متلكها �

أحدكما �لآخر أنت تفتقدها، هي تفتقدك، يفتقد � �

أن تكون لك ول ت�ضتطيع نها تريد � �لق�ضيدة حزينة لأ

ما هو �مل�ضتوى �لب�ضيط؟

أخرى أ�ضياء � إنه ذ�ك و� �

م�ضتخدما نظامها يف لعبة. لعبة؟

أعترب �للعبة ح�ضنا، يف �لو�قع، نعم. ولكني �

أعمق، منوذج دور حلمي  �ضيئا خارجيا �

آب �لطويلة هذه أيام � مثلما يف تق�ضيم �لربكة على �

أن تعرف بال بينة، نهاية مفتوحة، وقبل �

أبخرة وثرثرة �لآلت �لكاتبة.  ت�ضيع يف �

أنك موجود فقط أعتقد � أخرى، � جرت �للعبة مرة �

تكون  لن  أنك  � ثم  م�ضتو�ك،  يف  أفعلها  � كي  لتثريين 

هناك

أن �لق�ضيدة أنك تبنيت موقفا خمتلفا، ثم � أو � �

أنت.  إىل جانبك. �لق�ضيدة هي � هبطت بي برفق �
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�لوجودية،  و�ملطالب  �حل�ضارية  بالعناوين  �ملتعلقة  �مل�ضائل  على  �لكالم  ي�ضتنفد  ل 

�لتي هي  �لعناوين  أو �حلرية و�لعد�لة... و�ضو�ها من  � �لرب و�لعقل  أو  � كال�ضعادة و�حلقيقة 

أو �ملحرجة، لكي تبقى  �ضئلة �ملربكة � إ�ضكالية، ملتب�ضة، ل تنفك عن توليد �لأ ق�ضايا ِخالفية، �

أو �لتغيري و�لتجديد. حمالً لإعادة �لنظر و�لبناء، على �ضبيل �لتو�ضيع و�لغناء، �

أو كذباً، �ضحةً  خبار و�ملعلومات يجري فح�ضها مبنطق �ملطابقة و�ليقني، �ضدقاً � وحدها �لأ

أن تفعل وتوؤثر  فكار �لتي هي عناوين وجودية، فربهانها هو رهانها على � أما �لأ أو خطاأ. و� �

أو ت�ضكل وقائع معرفية خارقة بقدر  أ �حلدث، � بحيث ت�ضهم يف تغيري �مل�ضهد فيما هي تقر�

أدو�ت فعالة للفهم و�لت�ضخي�س. ولذ� فهي تعامل مبنطق �خللق و�لتحويل، بو�ضفها  ما هي �

�ضبكات من �لعالقات و�لتاأثري�ت �ملتبادلة. هذ� �ضاأن ق�ضايا كالتنوير و�لعقالنية و�لنقد 

ن�ضانية. و�لنزعة �لإ

العقلنة وال�سيطنة

التقى والزندقة

عـــلي حـــــرب 

 مفكر من لبنان 

u اإن نقد الذات، مبا ه� عمل تن�يري، اإمنا ي�سدر عن 

»ت�ا�سع وج�دي« و»ُتقى فكري«، على ما اأ�س�غ امل�ساألة، 

قرار  وعلى نحٍ� يحمل ال�احد من النا�س على االإ

بتناهيه واالعرتاف بحدوده ون�سبية اآرائه واأفعاله.



1- التنوير

�لن�ضان  حمل  هو  �حلديث،  مبفهومه  و�لتنوير، 

�مل�ضوؤولية عن نف�ضه وممار�ضته ل�ضتقالليته �لفكرية، 

إد�رة �ضوؤونه، من  با�ضتخد�مه عقله يف تدبر وجوده و�

غري م�ضادرة �و و�ضاية من جانب مرجعية لهوتية 

ق�ضوره  من  �لن�ضان  خروج  إنه  � مقد�ضة.  �ضلطة  أو  �

وبلوغه ر�ضده �لعقلي، كما عرّفه �لفيل�ضوف كنط �لذي 

�حلديثة،  زمنة  �لأ �لنقد، يف  �فتتح ع�رص  َمن  أول  � هو 

بو�ضفه نقد �لعقل لذ�ته بالدرجة �لوىل. 

جتاه  و�لتبعية  بالعبودية  إقر�ر  � فهو  �لالهوت  أما  �

�لرو�ية  به  ت�ضهد  ما  وهذ�  خارجية.  �لهية  �ُضلطة 

أن �بلي�س طرد من بني �ملالئكة  �لدينية بالذ�ت، حيث �

أ  نه ��ضتكرب على �لمر �للهي بقيا�س �لعقل، كما يقر� لأ

مما  و�لنحل«،  »�ملِلل  كتابه  يف  �ل�ضهر�ضتاين  �لبد�ية 

قد  كونه  يف  متثّلت  ربه  مع  �بلي�س  م�ضكلة  �ن  يعني 

�ضغّل عقله يف �مل�ضاءلة و�لعرت��س و�ملحاججة، يف 

أن �لدين هو خ�ضوع وت�ضليم. بالطبع هناك وجه  حني �

�لو�ضو�ضة  م�ضدر  ميثل  إبلي�س  � أن  � وهو  للم�ضكل،  آخر  �

�لعباد، على ما جاء يف خطاب  �لغو�ية على  و�ضلطة 

إىل يوم  إبلي�س � أمهل � �لوحي. ولكن �هلل مع علمه بذلك، �

ي�ضري  ل  �لعامل  أن  � بوجهيها،  �لرو�ية  وتاأويل  �لدين. 

�لهوى  أن  و� عقالنية،  معار�ضة  أو  � م�ضاءلة  دون  من 

�ضل و�ملحرك، ولي�س �لعقل. و�لغو�ية و�لفتنة هي �لأ

ورمبا  �لالهوت،  مع  �لتنوير  يتعار�س  �ملعنى  بهذ� 

قر�ر  �لإ حيث  �لالهوتي،  �ملوقف  �ل�ضا�س  من  ين�ضف 

وحيث  لهية،  �لإ �ل�ضلطة  جتاه  و�لتبعية  بالعبودية 

�و  متعاٍل  ب�رصي،  غري  هو  ملا  و�لت�ضليم  �لمتثال 

�حلديث،  �لع�رص  قبل  �لعالء،  �بو  قال  وقد  ماور�ئي. 

أهل �لر�س: ذو عقل  ويف زمن �لتنوير �لعربي: �ثنان �

آخرُ َديْن ل عقل له. بال دين و�

2- ال�شيطنة

أن �لنا�س ل ت�ضتخدم عقولها يف تدبري  ل يعني ذلك �

�ضوؤونها. فالعقل هو �ف�ضل �ل�ضياء ق�ضمةً بني �لنا�س، 

كما جاء يف بع�س �ملرويات �ل�ضالمية لدى �لكليني 

بعد.  ما  يف  ديكارت  ل�ضان  على  جاء  وكما  �لر�زي، 

من  �خل�ضو�س،  هذ�  يف  �ضيطنة،  �كرث  هم  �فر�د  ثمة 

�ل�ضيطان نف�ضه. وهذ� �ضاأن بع�س رجال �لدين، �ضو�ء 

حت�ضيل  يف  �و  �لعقل،  باأدلة  عقائده  عن  �لدفاع  يف 

عقولهم  عن  بالتخلي  أتباعه  � إقناع  � يف  أو  � معا�ضه، 

ونزو�ته  �ضلطته  أ�رصى  � أو  � أمره  � طوع  ي�ضبحو�  لكي 

بله �لثقايف و�لإرهابي  وت�ضبيحاته، كما فعل ذلك �لأ

�لتكفريي �لذي طعن جنيب حمفوظ بال�ضكني، تنفيذ�ً 

أمل �لفوز بر�ضو�ن ربه. لفتوى �ضيخه على �

عندما  حتى  �لن�ضان.  حيلة  هو  فالعقل  عجب،  ول 

قوة  حل�ضاب  عقله  �ضاأن  من  �لتقليل  �لو�حد  يحاول 

أدو�ت �لعقل، كما  إنه ي�ضتخدم � عليا تندّ عن �لعقل، فا

جند يف �ملحاججات �لكالمية و�لالهوتية �لتي يد�فع 

�لميانية  �ملو�قف  عن  �لعقلية  بالرب�هني  ��ضحابها 

أن هناك علماء كالم مبتكرون  �لت�ضليمية. ومن �ملعلوم �

أكرث  يف حقل عملهم، يف �ل�ضئلة و�لُعدّة، هم جمدّدون �

ب�ضورة  أفكارهم  � مع  يتعاملون  �لذين  �لفال�ضفة  من 

�حلقل  يف  مارقون  هناك  بل  ��ضولية.  أو  � تقليدية 

�لفل�ضفي نف�ضه، كما جند مناذج ذلك بدء�ً من نيت�ضه 

زمنة  إذ� �قت�رصنا على �لأ أونفر�ي، � و�ضولً �ىل مي�ضال �

إىل  � با�ضتمر�ر  ت�ضعى  فالفل�ضفة  �ملعنى  بهذ�  �حلديثة. 

أمناطه  �ضويل بقو�لبه �جلامدة و� إرثها �لأ �لتحرر من �

�ملحنطة ومناهجه �لعقيمة...

إن �بتكار �حلل �لديني للم�ضكل �لب�رصي،  أي حال، � يف �

أو  � وم�رصّع  خالق  أ�ضمى  � لكائن  �لب�رص  خ�ضوع  حيث 

عند  ميثل  ويعاقب،  ير�قب  قاهر  هو  ما  بقدر  مدبّر، 

�ول من فّكر به من �لنبياء و�لر�ضل، ذروة �ل�ضيطنة، 

�خلارق  �لذكاء  و�لعقالين:  �ليجابي  مبعناها 

و�لتخييل �خلالق لجرت�ح �لإمكان و�بتكار �لو�ضائل 

أحياناً ما  � أو �ملخارج. ول غر�بة: فالن�ضان ي�ضتنكر  �

ميار�ضه بالذ�ت، باأن يتهم به �ضو�ه، تغطيةً ملا يفعله 

هو نف�ضه، متاماً كما يحجب �خلطاب ما يتاأ�ض�س عليه. 

وتلك هي �ملفارقة.

�لدينية، كرتكيبة وجودية يختلط  �ل�ضيغة  أن  � ل �ضك 

�ضكلت  قد  و�لتقى،  �خل�ضية  يهام و�خلد�ع مع  �لإ فيها 

منطاً فعالً وناجحاً يف �ضبط �لب�رص وتنظيمهم، وذلك 

�لديني، بقيمه و�رص�ئعه، حد�ً  بقدر ما �ضّكل �لن�ضاب 

بع�ضهم  إتقاء  با يلزمهم  و�لند�د  �لنظر�ء  بني  ر�دعاً 

�ل�ضيغة  ولكن  وكر�ماتهم.  حقوقهم  يف  �لبع�س 

تفقد  تكاد  قرون،  طو�ل  �ضغالة  كانت  �لتي  �لدينية، 

آلة  إىل � م�ضد�قيتها، فيما يتحول �لدين على يد حماته �

أّي يوم م�ضى.  أكرث من � إحد�ث �خلر�ب � ل�ضفك �لدماء و�

مارك�س،  قال  كما  �ل�ضعوب  أفيون  � �لدين  يعد  ولذ� مل 

ريجي�س  يفهمه  كما  �ل�ضعفاء  فيتامني  لي�س  ولكنه 
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يد  على  قاتل  كفريو�س  ميار�س  أ�ضبح  � بل  دوبريه، 

ُحماته. 

�ضياء ل تعود كما كانت عليه،  ول غر�بة يف ذلك. فالأ

أو تاأليف بناء جتدد به �لعالقة  من غري حتويل خالق �

أو مرعبة، كما  � إل ب�ضورة كاريكاتورية  � مع �ملعنى، 

و�لر�ضاعة،  �لباروكة  فتاوى  عرب  �لآن  �لدين  يعود 

أو  � �ل�ضتمتاع ولو ر�ضيعة،  �لنثى بق�ضد  أو مالم�ضة  �

�لدين و�ملذهب، ف�ضالً عن فتوى  قتل �ملخالفني يف 

)�لعور�ء( �لتي ق�ضت باأن ل تبدي �ملنقبة �ضوى عني 

إثارة، وكلها فتاوى  إغر�ء و� و�حدة كي ل تكون حمل �

يف  �لعرب  �ضمعة  ت�ضوه  قاتلة  أو  � م�ضحكة  أو  � بائ�ضة 

�لعامل. 

3- الروحانية

ل  و�لثو�بت  و�ملطلقات  �ملقد�ضات  إن  � أي حال،  � ويف 

أر�س �لو�قع �حلي،  إل على �ضبيل �لنتهاك على � ترتجم �

إل ملا هو ناق�س  حيث ل وجود يف عامل �لكون و�لف�ضاد، �

تعامل  أن  � حرى  فالأ عابر...  أو  � متغري  أو  � ن�ضبي  أو  �

خرب�ت  حم�ّضلة  بو�ضفها  �لدينية  و�لن�ضو�س  �لكتب 

قر�ءتها  جتدر  �ل�ضلف  تركها  فذّة  وجتارب  وجودية 

يف  ل�ضتثمارها  حتويلية،  توليدية  قر�ءة  وتدبرها، 

بناء �لذ�ت و�ضناعة �حلياة، ف�ضالً عن رعاية �لر�س 

�لتي  هي  و�خلارقة  �خل�ضبة  فالقر�ءة  وخملوقاتها. 

أ فيها  تتعاطى مع �لن�ضو�س كم�ضاحات للتاأويل، نقر�

و�عادة  �ملعنى  جتديد  أجل  � من  قبل،  من  أ  يُقر� ل  ما 

�ىل  حتوّلت  إلّ  و� أقوى،  و� أغنى  � نحٍو  على  �لذ�ت،  بناء 

متاري�س عقائدية وخنادق رمزية.

�عمالهم  ن�ضبة  عن  �لب�رص  يتوقف  أن  � جدى  و�لأ

يف  طعٌن  ذلك  ففي  �هلل.  �ىل  وحروبهم  و�ضنائعهم 

�نه  ثم  �حل�ضنى.  �ضمائها  لأ و�نتهاك  �لعليا  �لذ�ت 

يطم�ضو�  �ن  �لعرب،  لدى  للنف�س،  و�خلد�ع  �لظلم  من 

�لجناز �لتاريخي و�حل�ضاري، �لوحيد، �لذي �جنزوه، 

و�لبد�ع،  �لخرت�ع  �ضبيل  على  آين،  �لقر� �حلدث  مع 

بالتعامل معه كتنفيذ مل�ضيئة ربانية �و جت�ضيد لوحي 

يقدم  �ن  للغري،  و�خلد�ع  �لظلم  من  �نه  كما  �لهي؛ 

فيما  لل�ضماء،  ر�ضل  جمرد  بو�ضفهم  �نف�ضهم  �لعرب 

لكي  و�ضيوفهم،  و�رصيعتهم  بلغتهم  �لعامل  فتحو�  هم 

أ�ضو�قها  يقيمو� �مرب�طورية �ضا�ضعة وغنيّة، برثو�تها و�

وعائد�تها وجو�ريها ومتعها.

أو يدعي،  أدنى �ضاأناً مما يح�ضب � ن�ضان باأنه � أثبت �لإ لقد �

من حيث �ضلته بال�ُضعد و�لعو�مل و�حلقائق �لربانية 

أخفق يف هذ� �خل�ضو�س،  أو �لقد�ضية و�ملتعالية. لقد � �

على غري جبهة، وبالأخ�س �جلبهة �لدينية، كما ت�ضهد 

�ىل  �ضفنّي  حرب  من  و�لفظائع  و�حلر�ئق  �خلر�ئب 

�حلروب �لدينية يف �وروبا، ومن �حلروب �لعاملية �ىل 

جمازر �لعر�ق �حلديثة. من هنا ما عاد يُجدي �لتمييز 

تنتج  �للعبة  هذه  وتفا�ضريه.  �ملقد�س  �لن�س  بني 

لفتاوى  م�ضد�قية  تعطي  ما  بقدر  �لقيود  من  �ملزيد 

أن  � خطر�ً  قل  و�لأ �ضلم،  و�لأ نفع  فالأ �ضاءة.  و�لإ �لرِدّة 

أر�ضية، دنيوية،  أنف�ضنا ككائنات � نقتنع بالتعامل مع �

حمايثة، مالزمة، خلقنا من �ضل�ضال بطاقته وذر�ته 

�خللق،  منطق  بح�ضب  �لرب،  أن  و� �ضيما  وكو�ركاته، 

�ملو�د  �ضوى  يخلق  أن  � ي�ضتطع  مل  قانونه،  بح�ضب  بل 

أ�ضو�ئها. ولكننا يف  ألو�نها وموجاتها و� باأ�ضكالها و�

مهند�ضون  �ضانعون  فاحتون  خالقون  نف�ضه  �لوقت 

عدو�نيون  أننا  � أي�ضاً  � نن�ضى  ل  وبالطبع  بانون... 

أ�رص�س  أو مف�ضدون وخمربون... ورمبا نحن � و�ضفاكون �

�مل�ضاعفة،  أبناء عمومتنا �حليو�نات بوح�ضيتنا  � من 

كوننا منار�س عنفاً مزدوجاً، طبيعياً وثقافياً.

لنعرتف بذلك حتى نعرف كيف ن�ضو�س نفو�ضنا ونقود 

أن  � آلها  ما و�جل�ضد  �لدنيا  فاأبل�ضة  رغائبنا.  ماكينة 

لكي  نح�ضب،  أن  � غري  من  �ملخاتلة  أهو�وؤنا  � جتتاحنا 

طعناً  ومنعن  و�لت�ضليل،  و�لتهومي  �لت�ضبيح  منار�س 

لنعرتف  آخر  � بكالم  �ضاأنه.  من  ونعلي  نقد�ضه  فيما 

لبناء  أفقاً  � نفتح  بذلك  لعلنا  وتناهينا،  بحدودنا 

وظلماً،  قهر�ً  أو  � وعدو�نية  عنفاً  أقل  � ب�رصية  عالقات 

أكرث  � ورمبا  وت�ضامناً،  تو��ضالً  أو  � عقالنية  أكرث  و�

كرث دنيوية  قل روحانية و�لأ روحانية. ول غر�بة. فالأ

و�ليقني  عمى  �لأ و�لت�ضليم  �ملطلق  �لإميان  أهل  � هم 

�لذين  من  حادي،  �لأ أو  � �لو�حد  �لفكر  ذوي  �جلازم، 

�ضل مقد�س  آلت لأ أو � أن يكونو� عبيد�ً � يريدون للنا�س �

هم  إذ  � �لروحانية،  يقو�ضون  هوؤلء  مطلقة.  �ضلطة  أو  �

يقبلون على �لدنيا ويت�ضارعون على حطامها، بقدر 

أو �لتقليل من �ضاأنها. ما يدعون رف�ضها �

أنو�ع �لروحانية،  أ � أ�ضو� من هنا فاإن نفي �لدنيا ينتج �

أتاأولها، عالقة �ملرء  أق�ضد بالروحانية، على ما � أنا � و�

بقدر ما هي  و�لكر�مة،  أو باحلرية  � و�لقيمة  باملعنى 

أو بالطبيعة و�لعامل.  أو بالآخر � عالقته بذ�ته وج�ضده �

ل�ضتقاللية  جت�ضيد  هي  فالروحانية  �ملعنى  بهذ� 

هي  ما  بقدر  �لوجودية،  وحليويته  �لفكرية  ن�ضان  �لإ
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تعبري عن كينونته �ملزدوجة، �لتي هي م�ضدر �خللق 

و�لتبا�ضاتها،  وتوترها  بفجو�تها  و�لتحول،  بد�ع  و�لإ

كما ب�ضكوكها وتناق�ضاتها ومفارقاتها و�ضقوقها...

4- النكو�س

إذ� كان �لتنوير قد حتول �ىل مفهوم مركزي يف �لع�رص  �

ذلك  فاإن  �حلد�ثة،  �ضعار�ت  من  �ضعار�ً  �حلديث، وغد� 

ل يعني �نه ل تنوير قبل كنط. فمن �لع�ضف �لعتقاد 

ن كل من ميار�س ��ضتقالليته �لفكرية وي�ضغّل  بذلك. لأ

أكان فيل�ضوفاً  � إمنا ي�ضدر عن موقف تنويري،  � عقله، 

فطري  عقلي  منزع  هو  و�لتفل�ضف  فيل�ضوف.  غري  أم  �

لدى �لن�ضان.

�لدبيات  م�ضتوى  على  أما  � �لفرد.  م�ضتوى  على  هذ� 

�لعقلية، فنحن جند �لآن باأن كل ثقافة حية وخالقة 

�ضاأن  وهذ�  وعتماتها.  حجبها  لها  كما  �نو�رها  لها 

�لثقافة �لعربية يف ع�رص �زدهارها �حل�ضاري. يكفي 

أ �لكون بقدر  أن نذكر باأن �لفار�بي قد �عترب �لعقل مبد� �

ما عقلن �هلل. ومرة �خرى يح�رص �بو �لعالء بقوة، يف 

هذ� �خل�ضو�س، من خالل قوله �لذي ي�ضبق فيه تنويرية 

أيها �لغرُّ قد ُخ�ِض�ْضَت بعقٍل فا�ضت�رصْه كّل عقٍل  كنط: »�

�ملعريف،  �لتقى  �لعالء مار�س  فاأبو  ذلك،  نبّي«. ومع 

باإمكانه  أن  � يزعم  مل  نه  لأ بعقله،  عالقته  حيث  من 

بلوغ �ليقني يف ما يعرفه. من هنا قوله: »و�ما �ليقني 

أحد�ضا«.  و� �ظن  أن  � �جتهادي  �ق�ضى  إمنا  و� يقني،  فال 

أنكر �لنبو�ت )ول حت�ضب مقال �لر�ضل حقاً  أنه � �ضحيح �

خالف  �ي�ضاً  أنه  � و�ضحيح  �ضّطروه(،  زوٍر  قول  ولكن 

)فال  بزندقته  جماهر�ً  م�ضيئته  على  معرت�ضاً  ربّه 

أى منك ما ل ي�ضتهي  ذنب يا رّب �ل�ضماء على �مرٍء ر�

إن تزندق باملعنى �لديني  فتزندقا(؛ ولكن �ملعرّي، و�

و�لغيبي، فاإنه كان على �مل�ضتوى �لفكري و�لوجودي 

تقى، قيا�ضاً على رجال �لدين �لذين يدعون �متالك  �لأ

�لنز�ع بني  لتاأجيج عو�مل  �ليقني،  �حلقيقة و�حتكار 

ي�ضّكل  �لفتنة بني �جلماعات، مبا  �لنا�س وزرع بذور 

ع�رص  و�ل�ضتنارة،  �لنه�ضة  ع�رص  قبل  ما  �ىل  عودة 

حممد عبده و�ضبلي �ضميّل.

�لنبي  وفاة  بعد  يقول:  عبده  حممد  �ل�ضيخ  كان  فقد 

تنويري  موقف  وهذ�  حد.  لأ �لعقل  على  و�ضاية  ل 

�ىل  ونكو�ضاً  عماية  �ليوم  جند  حني  يف  �ل�ضيخ.  من 

�لدنيا، بل �ي  �لدرجة  إذ بو�ضع �ي د�عية من  � �لور�ء، 

متخرج من مدر�ضة دينية قد حفظ عن م�ضايخه بع�س 

نف�ضه  ب  يُن�ضرِّ أن  � قر�ءتها،  يُح�ضن  ل  �لتي  �لحاديث 

من  فيكفر  �مل�ضلمني،  على  و�ضياً  �و  للفتوى  مرجعاً 

لكي  ��ضالمية،  �مارة  باإقامة  يفكر  �و  أي،  �لر� يخالفه 

حرب  يف  و�لعباد  �لبالد  تورط  جهادية  حرباً  يعلن 

تقود �ىل �لهالك و�خلر�ب.

أقل َمن نحتاج �ليهم �ليوم هم �لدعاة  � من هنا، فاإن 

أو ي�ضتغلون بالتاأ�ضي�س  �لقد�مى و�جلدد، مّمن ��ضتغلو� �

إبن بابويه  أو باإنتاجها وت�ضديرها )� و�لت�رصيع للفنت �

أو ن�ضخهم �ملعا�رصة، كما ت�ضهد �حلروب  و�بن تيمية(، �

�لرمزية بني �لقر�ضاوي و�لت�ضخريي. 

يف  نق�س  ثمة  ولكن  �لدعو�ت،  يف  فائ�س  ثّمة 

�ضيغ  �ىل  ترتجم  �لتي  و�خل�ضبة  �خلالقة  �لفكار 

ح�ضارية ومعادلت وجودية تتيح ��ضتعادة �ملبادرة 

�لتاريخية وممار�ضة �حل�ضور و�لفاعلية على �ل�ضاحة 

يف  فعله  ميكن  وما  ومثمرة.  بنّاءة  ب�ضورة  �لعاملية 

هذ� �خل�ضو�س هو �نتاج معارف حول �لدين و�لرت�ث 

�لثقافة  بنيوية يف  و�لهوية، ب�ضورة حتدث تغيري�ت 

أكرث َمن نحتاج �ليه يف تر�ثنا،  و�ل�ضيا�ضة. ولذ� فاإن �

هلي، هم  على �لقل لبناء �ل�ضيغ �حل�ضارية و�ل�ضلم �لأ

من  و�ملفكرين،  دباء  �لأ من  بالذ�ت،  ن�ضتبعدهم  من 

�لن�ضبية و�ملنهجيات  و�لروؤى  �ملنفتحة  �لعقول  ذوي 

أمثال �ملعرّي و�لفار�بي  �ملتعددة و�لهويات �ملرّكبة، �

�و �بن ر�ضد و�بن عربي.

5- عودة العقل

آخر  � وجه  هو  و�لنقد  �لعقل  حول  جدل  من  يدور  ما 

أتباع �لرت�ث و�ن�ضار �حلد�ثة،  أعم يدور بني � ل�ضجال �

�لحتكاك  بفعل  �حلديث،  �لعربي  �لزمن  �فتتاح  منذ 

بالثقافة �لغربية.

�لدين �ملحدثني قد تاأثرو�، ب�ضكل  ول مر�ء �ن رجال 

�لتنويرية  بتقاليدها  �لفكرية  باحلد�ثة  آخر،  با �و 

و�لتقدم  و�حلرية  كالعقالنية  �ملختلفة  و�ضعار�تها 

ما  مبعنى  فهم،  ولذ�  �لن�ضانية.  و�لنزعة  و�لعلمانية 

ثمرة للحد�ثة، بوعي منهم �و غري وعي، �عرتفو� بذلك 

�و ن�ضاجله، قد  أم يعرتفو�. ول غر�بة. فمن نعار�ضه  �

يخرتقنا من حيث ل نحت�ضب، خا�ضة �ذ� كان �ضاحب 

�فكار جديدة، خالقة وخ�ضبة، غنية وخارقة. و�ملهم 

يف ذلك طبيعة هذه �لثمرة: كيف توظف �حلد�ثة يف 

دعو�ت رجال �لدين وم�ضاريعهم وخطاباتهم؟

على  �نفتح  فمنهم  بينهم.  �ملو�قف  تختلف  بالطبع 
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أن ل  �لفكر �حلديث مبختلف تيار�ته ومد�ر�ضه، معترب�ً �

منا�س �مام �لفكر �لديني، �ذ� �ر�د �لإحياء و�لتجديد، 

�لغربية يف خمتلف  �لثقافة  �نتجته  يفيد مما  �ن  من 

أن�ضاقها �لقيمية. فروعها �ملعرفية و�

ولكن هذ� هو موقف �لقلة �لنادرة. �ما �لكرثون فلهم 

على  ي�ضطو  من  فمنهم  �ي�ضاً.  خمتلفة  �خرى  م�ضالك 

حياء  غري  من  آن  �لقر� �ىل  لن�ضبتها  �لعلمية  �ملعارف 

مو�جهة  يف  يقول،  من  ومنهم  ديني.  تقى  �و  خلقي 

�لعقل �حلديث، باأن  �ل�ضالم هو دين �لعقل، لكي ي�ضهد 

على نف�ضه بجهله �ملركب بالدين و�لعقل، وبنف�ضه يف 

لية  �لآ وهذه  يقول.  ما  معنى  يعرف  ل  باأنه  �ي  آٍن،  �

منها  ينُج  مل  �حلقيقة،  على  �للتفاف  آلية  � �لفكرية، 

حتى �ل�ضيخ حممد عبده �لذي بهرته �ملدينة �لغربية 

أهم �جناز�تها �ىل �ل�ضالم. أن يعزو � �حلديثة، فحاول �

غري  من  حديثة،  �ضعار�ت  يرفع  ثالث  فريق  هناك 

�ملوجة  ركوب  �جل  من  فقط  ولكن  ��ضيلة،  قناعة 

وتلميع �ل�ضورة، �ضاأنه بذلك �ضاأن كثري من �حلد�ثيني 

و�ل�ضتنارة  �لعقالنية  �ضعار�ت  يكررون  �لذين 

و�لدميوقر�طية ب�ضورة خاوية.

�لنقدي  �لعقل  آخرون يدعون �لآن �ىل �عمال  � وهناك 

من  �لكرب  �ل�ضطر  �فنو�  �ن  بعد  �مل�ضائل،  كل  يف 

و�لفتوى  و�لنقل  �لغيب  بلغة  بال�ضتغال  حياتهم 

�لفنت  هو  آل  �ملا إذ�  فا �ضالمية،  �لإ للحكومة  و�لتنظري 

مة وتفّكك عر�ها �لو�هية  �ملذهبية �لتي متزق ج�ضد �لأ

��ضالً، كما ت�ضهد حروب �جلو�مع و�ملر�قد. ول عجب 

�ل�ضالم كحّل  ن طرح �ضعار  آل كذلك، لأ �ملا أن يكون  �

�حل�ضارية  �لتحديات  مو�جهة  يف   يُْجدي  ل  وبديل، 

جتديد  �ىل  حتتاج  �لتي  �لوجودية  و�ل�ضتحقاقات 

�لعناوين و�ملفاهيم.

أخري�ً هناك بني رجال �لدين، َمن يدعون �لآن، ولكن  و�

بعد خر�ب �لب�رصة، �ىل �عتماد �لعلمانية يف مو�جهة 

فو�ت  بعد  ياأتون  وهوؤلء  �لز�حف.  �لطائفي  �خلطر 

�لعرب،  �ملثقفني  من  �لكثريين  �ضاأن  هو  كما  �لو�ن، 

ولكن  �ليها،  يعودون  ثم  �ل�ضعار�ت،  يرف�ضون  �لذين 

بعد ��ضتنفادها. وهذه حال دعاة �لعلمانية، فيما نحن 

أزمة �حلد�ثة و�لتنوير، �لعلمانية �ىل  نتجاوز �لآن، بعد �

ما بعدها، وعلى نحو يك�رص ثنائية �لعلمانية و�لدين، 

باإخ�ضاع �ملع�ضكرين �ىل �لنقد و�لتحليل و�لتفكيك.

�مل�ضاألة  حيث  �لرتكية،  �لتجربة  به  ت�ضهد  ما  هذ� 

كما  و�لدين،  �لعلمانية  بني  �جلمع  جمرد  تتجاوز 

�لعقيم على �ضبيل �ملماهاة  تتجاوز منطق �ملقاي�ضة 

نها تتعلق بفكر تركيبي يرى �ىل �لو�قع  و�ملطابقة، لأ

أمناطه. هذ� ما  أ�ضكاله و� أو � بتعدّد وجوهه وم�ضتوياته �

دعا �ليه �لرئي�س �لرتكي �بر�هيم ُغل يف �خلطاب �لذي 

ألقاه بعد فوزه يف �نتخابات �لرئا�ضة. و�لوجه �لآخر  �

للفكر �لرتكيبي هو �لعمل مبنطق حتويلي خالّق على 

إعادة �لبناء، وب�ضورة تتجاوز منطق  �ضبيل �لتغيري و�

و�لتاأثري�ت  �لعالقات  �ضبكة  نحو  �لثابتة  �ملاهيّات 

�ملتبادلة.   

.6- ت�شريح ال�شول

أن يثوب بع�س  أن نقول: ح�ضناً � إل � ومع ذلك، لي�س لنا �

�لدعاة �ىل عقولهم �لنقدية يف �ضوء �مل�ضائر �لبائ�ضة 

و�ملدمرة للم�رصوع �لديني مبختلف ن�ضخه ومناذجه، 

على ما ت�ضهد تد�عياته على �ر�س �لو�قع، وذلك حيث 

�لدين يتحول �ىل جتارة ودكاكني كما �ضّخ�س �مل�ضكل 

أكرب �لدعاة، �و حيث �لفتوى تدمر �لتقوى وحتيل  أحد � �

��ضم �لرب �ىل بعبع وجالد، �و حيث منطق �لفقه ي�ضّمم 

�هل  وبني  بينهم  ثم  �مل�ضلمني،  بني  �لتعاي�س  �ضيغ 

لعتماد  �ل�ضيئة  �لثمرة  هي  وتلك  �لخرى.  �لديانات 

�لطو�ئف  �لعالقة بني  تنظيم  �لدينية يف  �ملرجعيات 

و�ملذ�هب: تقوي�س مفهوم �ملو�طنة �جلامع �و تدمري 

�لعالقات بني  لي�س فقط على م�ضتوى  �لهلي،  �ل�ضلم 

و�ل�ضاحة  �لو�حد.  �ملذهب  د�خل  �ي�ضاً  بل  �ملذ�هب، 

ب�رص��ضة  هوجم  فقد  �لفا�ضح:  �ل�ضاهد  تقدم  �ل�ضيعية 

»�لعلماء«  جمهور  جانب  من  �لبارزين  �لعلماء  �حد 

يف  �لغلو�ء  من  �لتخفيف  أر�د  � نه  لأ فقط  �لعمى، 

�لتعاطي مع رمز تاريخي من رموز طائفته. 

و�لنقد،  �لعقل  لغة  �ىل  يعودو�  أن  � ح�ضناً  أخرى،  � مرةً 

عادو�  ثم  �لغري،  لدى  يرف�ضونه  كانو�  ما  �ىل  �ي 

�لعقالنية  أنف�ضهم.  ولكن  � �و ين�ضبوه �ىل  لكي يتبنوه 

�لنقدية، هي نقد �لذ�ت بالدرجة �لوىل. 

وهذه هي �لآن مهمة �لدعاة و�ملر�ضدين �لذين �حتلو� 

�ىل  يرتدّو�  أن  � و�جلامعات:  و�ل�ضاحات  �ل�ضا�ضات 

و�لتحليل،  بالدر�س  وبر�جمهم،  ودعو�تهم  أ�ضولهم  �

أن يعملو� على تفكيك �لنماذج �لتي �ضنعها �مل�رصوع  و�

�لذي  �لد�عية  �لديني و�ضدّرها �ىل �لعامل:         )1( 

�جلهادي   )2( �لعامل؛  أ�ضحوكة  � فتاوى جتعلنا  يطلق 

مة ب�ضّن حرب على �لعامل  �لرهابي �لذي يريد �نقاذ �لأ

أحكام وتقاليد م�ضتهلكة �و  من خالل �عتماد مناذج و�
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بائدة؛ )3( �ملف�رص �مل�ضعوذ �لذي ي�ضطو على معارف 

أن يُنتج معرفةً جديدة بالدين و�لعامل؛  �لغري بدلً من �

بله �لثقايف �لذي ي�ضدل �ل�ضتار على عقله لكي  )4( �لأ

آلة بيد �ضيخه، ينفذ �و�مره لكي يفوز بر�ضو�ن  ي�ضبح �

هنا  ها  �ضيخه  يفوز  فيما  �لفردو�س،  جنة  يف  �هلل 

باجلنة مبتعها وثرو�تها و�ضلطاتها.

خاللها،  من  �نف�ضنا  نقدّم  �لتي  �لنماذج  هي  هذه 

عدو�نية،  فقرية،  بائ�ضة  ب�ضورة  و�لآخر  �لعامل  �ىل 

بت�ضويه  �لغري  نتهم  أننا  � و�لثمرة  كاريكاتورية... 

�ضمعتنا، يف ما نحن ل نفعل �ضوى ذلك.

7- العرتاف والعتذار

و�لنقد  �لتنويري  �ملوقف  يف  �ل�ضا�س  فاإن  هنا  من 

زمة وت�ضخي�س �لعلّة، ثم  �لعقلي بد�يته �لعرت�ف بالأ

�لعتذ�ر عّما جرته �لدعو�ت و�مل�ضاريع من �لخطاء 

و�مل�ضاوئ و�لكو�رث. فقد طرح �لدعاة �ضعار »�ل�ضالم 

�لقومي،  �مل�رصوع  �نهيار  بعد  و�لبديل«،  �حلل  هو 

أ�ضالً ميتاً، فكانت  وف�ضل �لنموذج �ل�ضرت�كي �لذي ولد �

أن ��ضتجمعو� م�ضاوئ �مل�ضاريع �ل�ضابقة على  �لنتيجة �

ما ي�ضهد �ليوم حتالف �لقومي و�لي�ضاري و�ل�ضالمي 

حتت ر�ية �ملر�ضد �لديني و�ملجاهد �للهي، لكي تزد�د 

ن�ضدّر  لكي  �و  و��ضتبد�د�ً،  وتخلّفاً  فقر�ً  �ملجتمعات 

أقّل ما نحتاج �ليه  �لرهاب �ىل �لعامل. من هنا فاإن �

أكرث ما نحتاج �ليه هو  هو �لدعوة و�لوعظ و�لتب�ضري، و�

إن�ضاء مر�كز للبحث �لعلمي و�لفح�س �لعقلي و�لدر�س  �

على  و�لدينية،  �لثقافية  أمر��ضنا  � لت�رصيح  �ملعريف،  

غري  فاإن  �ملعنى  بهذ�  و�لت�ضخي�س.  �لفهم  �ضبيل 

و�ملمار�ضات  �لن�ضو�س  على  ي�ضتغل  �لذي  �ملتدين، 

ميار�س  و�لقيم،  و�ملفاهيم  فكار  �لأ لتجديد  �لدينية 

بكثري  أكرث  � وعامله  وبناءً يف جمتمعه  إيجابياً  � دور�ً 

من �ملوؤمن �ملتع�ضب �لذي ين�ضب �حلو�جز و�خلنادق 

بني �ملذ�هب و�لطو�ئف.

اأزمة العقل الكوين

عن  ي�ضدر  إمنا  � تنويري،  �لذ�ت، مبا هو عمل  نقد  إن  �

أ�ضوغ  � ما  على  فكري«،  و«تُقى  وجودي«  »تو��ضع 

على  �لنا�س  من  �لو�حد  يحمل  نحٍو  وعلى  �مل�ضاألة، 

آر�ئه  � ون�ضبية  بحدوده  و�لعرت�ف  بتناهيه  قر�ر  �لإ

و�فعاله.

و�لعاملني  �لديني  �حلقل  على  يقت�رص  ل  �لنقد  وهذ� 

و�رصطة  �ل�ضول  وعبدة  �لن�ضو�س  حر��س  من  فيه 

ومتعدّد  مرّكب  ذهني  ن�ضاط  هو  إمنا  و� �لفتاوى، 

بدينا�ضور�تها  �لرت�ث  �ملحورين: جبهة  ي�ضتغل على 

بكهولها  �حلد�ثة  وجبهة  �لعقائدية،  ومتحجر�تها 

ومقولتها �مل�ضتهلكة.

ماأزقها،  من  �ليوم  تعاين  �لتي  �حلد�ثة  علّل  فمن 

تاأليه �لعقل، وحلول �لن�ضان حمّل �هلل، و�لتعامل مع 

أقانيم مقد�ضة،  �ل�ضعار�ت و�لعناوين كحقائق مطلقة و�

د�ء  و�لتنوير. هذ�  �حلد�ثة  تعامل معها لهوتيو  كما 

�لدين  منطق  بنف�س  عملت  �لتي  �حلد�ثة  أدو�ء  � من 

�لقائم على �لتاأليه و�لتقدي�س وخلع �ضفات �لطالق 

أي على ما هو  � و�لتعايل على �لحد�ث و�ل�ضخا�س، 

نقي�س ذلك.

�نها  مبعنى  و�ضاملة،  وجودية  هي  زمة  فالأ هنا  من 

أمناطه، �لقدمية  تطال �لعقل �لكوين مبختلف مناذجه و�

و�لفل�ضفية.  �لالهوتية  و�لعلمانية،  �لدينية  و�حلديثة، 

و�لفكاك من �ملاأزق يحملنا على �لتخفف من �دعاء�ت 

�لفال�ضفة  �ضو�ء من جانب  و�لتحكم،  و�لقب�س  �لتيقن 

�لذين يدعون باأنهم مالك �حلقيقة و�ضهودها وحاملو 

يزعمون  �لذين  �لالهوتيني  جانب  من  أو  � مفاتيحها، 

آياته وحاملو �ختامه. باأنهم خلفاء �هلل ونو�به و�

هذ� هو �لد�ء �لذي يفتك باملجتمعات و�لثقافات: )1( 

 )2( و�لطبيعة؛  �لبيئة  تدمر  �لتي  �لب�رصية  �ملركزية 

�لرنج�ضية �لعقائدية �لتي تلغم �ضيغ �لعي�س بني �لنا�س؛ 

حادية �لتي تختزل �لو�قع �ملعقد �ىل بعد  )3( �لنظرة �لأ

أبعاده؛ )4( عبادة �ل�ضول و�لتمرت�س ور�ء  و�حد من �

�لق�ضايا و�لتعلق بال�ضياء  �لن�ضو�س لالنقالب على 

�ىل  بتحويلها  �ملقولت  حر��ضة   )5( أ�ضد�دها؛  � حتى 

قو�لب متحّجرة ومناذج بائدة ت�ضّل �لطاقة �حليّة على 

عظم  �خللق و�لبتكار؛ )6( وكل ذلك ينبع من �لد�ء �لأ

لوهة بوجهها �ملزدوج: �ر�دة  كما يتجلى يف ظاهرة �لأ

�لتاأله �لتي ت�ضهم يف �ضنعها �حل�ضود و�جلماهري �لتي 

متار�س طقو�س �لعبادة و�لتقدي�س لزعمائها وقادتها 

�ىل  بدورهم  يتحولو�  لكي  ولكن  أئمتها،  و� و�بطالها 

أ�ضاطريهم. على  ألقابهم و�ضلطاتهم و� عبيد لنزو�تهم و�

�جُلدد،  �لنبياء  يد  على  لوهة،  �لأ متار�س  �لنحو  هذ� 

لكي نح�ضد كل هذه �مل�ضاوئ و�لكو�رث.

�لدُعاة  أن  � �خل�ضو�س،  هذ�  يف  �ملفارقات  ومن 

�لقد�مى و�جُلدد �لذين رفعو� �ضيف �لتحرمي و�لتقدي�س، 

عليهم  �رتدّ  قد  �لغري،  �ضد  �لتكفري  مبنطق  و��ضتغلو� 
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�لبع�س،  بع�ضهم  إلغاء  با ي�ضتغلون  فباتو�  �ضالحهم، 

تكفري�ً وتنابذ�ً وتنازعاً وفتناً مذهبيّة تندلع يف غري 

�خلارجني  أن  � أي�ضاً  � �ملفارقات  ومن  عربية.  �ضاحٍة 

مارقني  �ملتدينون  يُعدّهم  مّمن  �لدينية،  �لطر  على 

إّما موؤمنني )م�ضحيني  � أو ملحدين، يقبلونهم جميعاً،  �

ب�ضبب  وذلك  و�ضنّة(،  )�ضيعةً  م�ضلمني  أو  � وم�ضلمني(، 

أهل  � فيما  �لو��ضع،  لإميانهم  ورمبا  �ملركبة،  روؤيتهم 

بع�ضهم  تكفري  �ضوى  يح�ضنون  ل  �لديني  �لميان 

�لبع�س. 

طرح  �ىل  �لدين  رجال  بع�س  دفع  ما  هذ�  ولعّل 

باأن �هلل  للكارثة. ومع ذلك لن نقول  �لعلمانية كحّل 

�لإميان  أهل  � �رص  �ملتدينني  وغري  �مل�ضتقلني  يكفي 

هذ�  نح�ضد  لكي  بينهم،  فيما  يقتتلون  �لذين  �لديني 

نبياء �جلدد. �خلر�ب على يد �لأ

لهوتية  جمابهة  هي  �مل�ضكلة  تعد  مل  حال  أّي  � ويف 

كما يطرحها �لعلمانيون �لذين ف�ضلو� على مدى عقود 

أهل �لالهوت. وبالعك�س مل تعد  يف هذه �ملجابهة �ضد �

و�ل�ضاءة، من  �لتكفري  تُهم  بتوجيه  �مل�ضكلة تنح�رص 

أهل �لفتوى، �ىل هذ� �ملفّكر �و �ىل ذلك �لكاتب  جانب �

�لعلمانية  ثنائية  �لآن  تتعدّى  هي  إمنا  و� �لفنان،  �و 

يف  �لعربية  �لبالد  بع�س  تغرق  ما  يف  و�لالهوت، 

أمر�ء  أهل �لإميان و� هلية �لتي ي�ضعلها � أتون �حلرب �لأ �

�جلهاد فيما بينهم. فلي�ضتيقظ من �ضباتهم �حلد�ثيون 

و�لي�ضارية  �لقومية  �مل�ضاريع  ف�ضل  فبعد  و�لرت�ثيون. 

�ضالمية �لتي ��ضتجمعت م�ضاوئ بع�ضها �لبع�س،  و�لإ

جديد  أفق  � فتح  يف  �لنخر�ط  هو  �لآن  �لرهان  فاإن 

ِقو�مه  �لب�رصية،  �ملجموعات  بني  �لعالقات  لتنظيم 

�لبُعد �ملتعدّد للقِوى و�لتكتاّلت و�لطو�ئف و�لتيّار�ت 

�ضكال...  حز�ب و�لأمناط و�لأ و�لأ

8- ُعّدة فكرية جديدة

إح�ضا�س بالتو��ضع �لوجودي، ومبا هو  و�لنقد، مبا هو �

�ضل  �لأ ن  ممار�ضة للتقوى، مهمة د�ئمة ل تتوقف. لأ

و�لهوى  �مليل  بل  �لتعقل،  �و  �لعقل  لي�س  �لب�رص  لدى 

ونزو�ته  �ضهو�ته  هو  فالن�ضان  و�لع�ضبية.  �لنعرة  �و 

و�لتبا�ضاته  وتوتر�ته  وقلقه  وخر�فاته  وهو�ج�ضه 

ومفارقاته، �لتي جتعله ينتهك دوماً ما يدعو �ليه �و 

ميار�س ما يعلن �حلرب عليه. من هنا حاجته �لد�ئمة 

و�ملر��س  بالدربة  و�ضو�ضها  بتعهدها  �لذ�ت،  نقد  �ىل 

بالهوية،  م�ضاد  وعي  �نه  و�لجتهاد.  باجلهد  �و 

وم�ضافة نقدية من �لذ�ت، و��ضتغال د�ئم على �لفكار 

�ملنازع  من  للتخفيف  و�ل�ضلطات،  و�ملوؤ�ض�ضات 

�لد�ء  هي  �ذ  و�ملركزية،  و�ل�ضطفائية  �لرنج�ضية 

عظم �لذي يولّد ما  نفاجاأ به من �لدمار و�لهالك،  �لأ

أ�ضميه »تو�طوؤ �ل�ضد�د  للب�رص و�لطبيعة و�حلجر... مبا �

على �ضناعة �خلر�ب«. 

هو  كما  �ضيئاً  يُبقي  ل  فيه،  نلج  �لذي  �لع�رص  إن  �

عليه: ل �لدين ول �حلد�ثة، ل �ملجتمع ول �لدولة، ل 

�لي�ضاري، ل  �ضالمي ول  �لإ �لعلماين، ل  �ضويل ول  �لأ

أم فعالً،  أكان ذ�تاً � �لد�عية ول �ملثقف... بل كل �ضيء، �

أن يُو�ضع على طاولة  إىل � يحتاج يف مفهومه ومعناه �

إعادة �لتجميع و�لرتكيب  أجل � �لدر�س و�لت�رصيح، من �

أو �لتوظيف و�لت�ضغيل...   �

من هنا فاإن �ل�ضعار�ت �لتي يعود �ليها، �لآن، �لدعاة 

�ضو�ء  �حلد�ثيون،  ��ضتهلكها  أن  � بعد  �لدين،  من رجال 

باحلرّية  أو  � و�لتنوير  و�لنقد  بالعقل  مر  �لأ تعلّق 

كلها  �لكونية،  �و  �لن�ضانية  و�لنزعة  و�لدميوقر�طية 

�ىل  بحاجة  وباتت  فعاليتها،  فقدت  قد  �ضعار�ت 

و�لثور�ت  �لتحوّلت  �لبناء يف �ضوء  �لتجديد و�عادة 

�لتقنية و�حل�ضارية و�لثقافية، وعلى وْقع �لخفاقات 

و�خُللُقية  و�ل�ضيا�ضية  �لديولوجية  و�لنهيار�ت 

و�لقت�ضادية.

�مل�ضا�س  على  نقدي،  يف  أجروؤ،  � أنا  � هل  أخري�ً،  �

إن ق�ضت،  أة �لفكرية، و� إن �جلر� � باملقد�ضات و�لثو�بت؟ 

�لنفي  منها  �لق�ضد  لي�س  كما  ذ�ته،  بحدّ  هدفاً  لي�ضت 

أو �نتفت �لفائدة  � إىل نقي�ضها  إل �نقلبت � �و �لد�نة، و�

أهميتها من كونها حمررِّ�ضاً  إمنا هي تكت�ضب � منها؛ و�

أجل جتديد �ملفاهيم و�ملعارف، �ضو�ء يف �ملجال  من �

ت�ضهم يف  �و يف �ملجالت �لخرى، وب�ضورة  �لديني 

بو�ب لجرت�ح  أو يف فتح �لأ خطاء و�مل�ضاوئ، � ك�ضف �لأ

ويف  آزق.   �ملا من  �خلروج  على  ت�ضاعد  �لتي  �حللول 

و�فكاره،  نقده  يف  أحدنا،  � عليه،  يجروؤ  ما  حال،  أّي  �

�لذين  عليه  يجروؤ  ما  على  قيا�ضاً  �ضيئاً  ي�ضاوي  ل 

أعماٍل قتل  يحتكرون مفاتيح �ل�ضعود �ىل �ل�ضماء، من �

�لتقوى،  على  ُربرَِّي  �لذي  �ملوؤمن  ي�ضتفظعها  لالبرياء 

إميانه وتزعزع قيَمه. بقدر ما ت�ضدم �

قول باأن هذ� �لنقد ل يعني نفي  أ�ضتدرك لأ أجدين � ولذ� �

أو مرجعية من  � أبعاد �لهوية  � �لدين �لذي هو بعد من 

إمكانات جديدة  إمنا يعني �جرت�ح � مرجعيات �ملعنى، و�

للعمل و�لبناء. فالكرة �لآن هي يف ملعب رجال �لدين، 
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أق�ضد منهم ب�ضكل خا�س قادة �لعمل �لديني �مليد�ين  �

و�لثو�بت  �ملبادئ  م�ضاعفة  ب�ضورة  ينتهكون  �لذين 

أن  �لتي يتّهمون �لغري بانتهاكها �و �مل�ضا�س بها، بعد �

و�تخذو�  �لتفتي�س،  ي�ضبه حماكم  إىل ما  � �لدين  حولو� 

لإطالق  متاري�س  وتفا�ضريها  �لدينية  �لن�ضو�س  من 

�خلارج.  يف  و�لآخر  �لد�خل  يف  �ملختلف  على  �لنار 

�لف�ضائل  أ�س  ر� هو  �لذي  �لتقى  ممار�ضة  وىل  فالأ

�لديني  �حلقل  يف  �لعاملون  يتخلى  بحيث  آنية،  �لقر�

مفاتيح  �متالك  وتهومياتهم:  �دعاء�تهم  بع�س  عن 

�حلقيقة، �حتكار �مل�رصوعية �لإميانية، �لتفكري مبنطق 

أ�ضلمة �حلياة بكل جو�نبها  �ل�ضد و�لإق�ضاء، حماولت �

قامة نظام �ضمويل يحول �ملجتمعات  وتفا�ضيلها، لإ

إىل جحيم ل يطاق. إىل مع�ضكر�ت و�حلياة � �

�ملطلقة  �حلقيقة  دعاوى  تنفع  ماذ�  �لقول:  خال�ضة 

�لناجية  و�لفرقة  �مة  وخري  �ملقد�ضة  و�لن�ضو�س 

ت�ضكل  �لتي  �ملقولت  من  و�ضو�ها  �خللق،  أ�رصف  و�

أجو�ء �لتعاي�س  �عتد�ءً رمزياً على �لآخر، بقدر ما ت�ضمم �

و�جلماعات.  �لنا�س  بني  �لتو��ضل  ج�ضور  وتدمر 

من  خلقه  على  نقدر  ما  �ملح�ضلة  يف  هي  فاحلقيقة 

قابل  هو  مما  أد�وؤه،  و� �جنازه  نح�ضن  ما  أو  � �لوقائع، 

أو �لغناء �ملتبادل،  للتد�ول مع �لآخر على �ضبيل �لنفع �

وعلى نحو نتغري به، بقدر ما ن�ضهم يف تغيري �لآخر 

و�لو�قع.

بالتعامل  وذلك  ن�ضابها،  إىل  � مور  �لأ إعادة  � جدى  �لأ

مع  تتفاعل  م�رصوعية  بو�ضفه  �لديني  �ملجال  مع 

خرى �لعائدة ملختلف حقول �ملجتمع  �مل�رصوعيات �لأ

أمام �لنمو �لب�رصي.  آفاق جديدة � وقطاعاته، بغية فتح �

أكرث  � �ل�ضحيح  �لإميان  �لآن من ميثل  �مل�ضكلة  لي�ضت 

�لتب�ضري  ول  باخلالفة،  أحق  � كان  من  ول  �ضو�ه،  من 

�ملذهب  �ضاحة  على  �ملذهب  هذ�  أتباع  � جانب  من 

مانة«،  »�لأ ن�ضان  �لإ يحمل  أن  � هي  �لق�ضية  �لآخر. 

�لتحديات �جل�ضيمة  �لتي يهرب من حملها، ملو�جهة 

عليها  مبن  ر�س  �لأ تتهدد  �لتي  �ملحدقة  خطار  و�لأ

ومن فيها، كما يتج�ضد ذلك يف �نت�ضار �لعنف وتلوث 

يخلق  ما  أي  � �لفقر،  وتز�يد  �ملو�رد  وتبديد  �لبيئة 

�لعاملية، من جر�ء  �ل�ضاحة  حالة طو�رئ د�ئمة على 

�ل�ضطفاء  أو منطق  � و�لتكالب  و�لفح�س  �جل�ضع  إر�دة  �

إد�رة  و�ل�ضد�م حتى �خلر�ب و�حلطام. فلم تعد ت�ضلح �

�مرب�طورية،  أو  � أ�ضولية  � �ل�ضائدة،  بالعقليات  �لعامل 

إجنيلية، كربالئية  أو � � أو ��ضتبد�دية، جهادية  � �ضمولية 

أو تلمودية... �

مفهومية،  حتويالت  إجر�ء  � على  يحمل  ما  وهذ�   

�لعناوين  بناء  لعادة  وخارقة،  خالّقة  بنيوية، 

وم�ضبقاته  ببد�هاته  �ملعنى  جغر�فية  تطال  ب�ضورة 

بقدر  وثو�بته،  مبقد�ضاته  �لفكر  مرجعيات  وتطال 

�لتدّخل  و��ضرت�تيجيات  �لعمل  أولويات  � تطال  ما 

�لب�رصي  �ل�ضاأن  تدبر  يحتاج  هنا  من  و�لتو�ّضط. 

�د�رة  يف  جديدة  فكرية  ��ضرت�تيجية  �ىل  و�لكوكبي، 

�لهويات و�لق�ضايا و�لدول و�لعالقات بني �لب�رص، من 

�لتد�ويل،  و�لعقل  �لتحويلي  و�ملنطق  �لرتكيبي  �لفكر 

ف�ضالً عن �لتو��ضع �لوجودي و�لتقى �لفكري.
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عادل فاخوري

كاتب و�أكادميي من لبنان 

أيّها �لقارىء �لنبيه: ما �لفرق بني �جلملتني �لآتيتني: لو �ضاألتك �

إيفل مرّكب من حديد 1- برج �

إيفل مرّكب من �ضبعة حروف 2- برج �

إيفل«،  أو �ملو�ضوع �لذي ��ضمه »برج � وىل تتكلّم على �ل�ضيء � أّن �جلملة �لأ جبتني على �لفور � لأ

�لفرق،جرى �لعرف بو�ضع هذه  إيفل«. لإظهار هذ�  � �لعبارة »برج  �لثانيّة تتكلّم عن  بينما 

�لعبارة يف �جلملة �لثانيّة بني هاللني فيُكتب:

إيفل« مرّكب من �ضبعة حروف »برج �  

أي�ضاً بني ز�ويتني على هذ� �لنحو: أو � �

إيفل( مرّكب من �ضبعة حروف. )برج �  

�ملو�ضوعات،  من  جمال  أو  � �ضياء،  �لأ عن  تتكلّم  �لتي  �جلمل  من  أمثالها  و� وىل  �لأ فاجلملة 

�لثانيّة  �جلملة  أما  �  .object language �ملو�ضوع  لغة  أو  � �ل�ضيئيّة  باللغة  يُ�ضّمى  ما  إىل  � تنتمي 

إىل  �ضياء، بل عن عبار�ت لغة ما، فهي تنتمي � أمثالها من �جلمل �لتي تتكلّم، لي�س عن �لأ و�

أي �للغة �لتي تتكلّم عن لغة �ملو�ضوع. � ،metalanguage ما يُعرف با�ضم �للغة �ملافوقية

أمثلة لغة �ملو�ضوع: من �  

أكل زيد تفاحة. �

�حللم حتقيق رغبة.   

.7 = 5 + 2  



حكام �لتي تطلق على هذه �جلمل كقولنا:  أما �لأ �

�لفاعل  هو  »زيد«  تفاحة«،  زيد  أكل  �« �جلملة  يف 

و«�لتفاحة« هي �ملفعول به.

قابلة  نظرية  هي  رغبة«  حتقيق  »�حللم  نظرية 

للتكذيب.

.Peano 2 + 5 = 7 « هي م�ضلمة يف ن�ضق بيانو«

فهي من عبار�ت �للغة �ملافوقية. وعلى وجه �لتحديد، 

إىل  إىل علم �لنحو، و�جلملة �لثانية � وىل � تنتمي �جلملة �لأ

علم مافوق �لتحليل �لنف�ضي metapsychoanalysis  و�جلملة 

.metamathematics إىل علم ما فوق �لريا�ضيات �لثالثة �

تكون  أن  � ميكن  �ملافوقية  �للغة  عبار�ت  بدورها 

أعلى منها، كما يف قولنا: مق�ضودة من لغة �

إعر�ب »زيد« باأنه �لفاعل و»تفاحة« باأنها مفعول به  �

إعر�ب �ضائب. أكل زيد تفاحة« هو � يف �جلملة »�

باأن »نظرية »�حللم حتقيق رغبة« هي نظرية  �لقول 

غري قابلة للتكذيب«، هو قول قابل للربهان.

»�ل�ضيغة »2  + 5 = 7« هي م�ضلمة يف  باأن  �لزعم 

ن�ضق بيانو« زعم خاطئ.

إىل لغة ما فوق �ملافوقية  وبالتايل تعود هذه �لعبار�ت �

�للغات يف  metametalanguage. وعلى هذ� �ملنو�ل ترت�تب 

إىل مرتبتها بتكر�ر عبارة  م�ضتويات ل حدّ لها، ي�ضار �

جنبية.  فبعد لغة  »ما فوق« بالعربية و«meta« بالأ

مافوق �ملافوقية، تاأتي على �لتو�يل: 

metametametalanguage لغة ما فوق مافوق �ملافوقية

�ملافوقية  فوق  ما  فوق  ما  فوق  ما  لغة 

metametametametalanguage

إلخ... �  

يف �لن�ضو�س، يجري تعيني درجة �للغة،  بعدد تكر�ر 

�لـهاللني. فمثالً:

تفاحة تدّل على  »تفاحة«   

»تفاحة« تدّل على  »»تفاحة« «  

تدّل على  »»تفاحة« « »»»تفاحة« «« 

إلخ... �

يرد  ما  غالباً  �لقدمية،  �لعربية  حاديث  �لأ كتب  يف 

أو  � �ملحدثني  من  ب�ضل�ضلة  م�ضحوباً  �خلرب  أو  � �حلديث 

هذ�  أمثال  � من  �لتو�تر.  على  �خلرب  يتناقلون  �لرو�ة 

�لت�ضل�ضل يف �لإخبار: 

أّن عبد  أبا ن�رص �لطو�ضي قال: � أّن � قال �ل�ضيخ �ل�ضلّمي: �

�هلل �خلرّ�ز قال: »�جلوع طعام �لز�هدين«.

ن�ضاري عن عمر بن  روى �لبُخاري عن �حلميدي عن �لأ

عمال بالنيات«. إمنا �لأ أّن ر�ضول �هلل قال: »� �خلّطاب �

أّن  أنباأ � أّن �حلافظ � أخرب � أّن بن م�ضعدة � أخرب �لقطيعي � �

أن ب�رص بن �لوليد قال: »من طلب  بن �مل�ضتفا�س حدّث �

أفل�س«. �ملال بالكيمياء �

خمتلفة،  لغوية  م�ضتويات  من  هي  حاديث  �لأ هذه 

ول مثالً هو قول ما فوق مافوق �ملافوقي،  فاحلديث �لأ

مافوق  هومتكلم  �ل�ضلمي  �ل�ضيخ  أي  � فاملتكلم  وعليه 

مافوق �ملافوقي.

أ�ضول �لفقه يجملون  أ�ضول �حلديث وعلم � أ�ضحاب علم � � 

كّل هذه �مل�ضتويات �للغوية حتت ��ضم »لغة �لعنعنة«. 

ولكن بغية �لتدقيق يف �لتمييز بني �مل�ضتويات، كان 

إىل �َضل�َضلَة    حرف �لـ«عن«، على  جدى �للجوء � من �لأ

أو �ملحدثني، فيقال: عدد �لرو�ة �

لغة �لـعن  

لغة �لعنعنة  

لغة �لعنعنعنة  

لغة �لعنعنعنعنة  

.....................  

لغة �لعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنعنغنة   

�ملتحدّث  هو  �لأخري  �ملتحدّث  يكون  لذلك  تبعاً 

: metameta…metaspeaker  لعنعنـ...ـعني�
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�لكتب  يف  �ضائع  �ي�ضا  هو  �للغوي  �لت�ضل�ضل  هذ� 

عدة  �ملنت،  مع  دّفتيها،  بني  ت�ضمّ  �لتي  �لعربيّة 

للمنت،  �رصح  هو  منها  ّول  �لأ �لهام�س  هو�م�س. 

و�لهام�س �لثاين �رصح ل�رصح �ملنت، و�لثالث �رصح 

يجري  عادةً  دو�ليك.  وهكذ�  �ملنت،  �رصح  ل�رصح 

ترتيب هذه �لن�ضو�س على �لطريقة �لآتية:

�لن�ضو�س هو  ن�ّس من هذه  أّن كل  � �لظاهر  ومن 

إىل  من م�ضتوى لغوي خمتلف. ف�رصح �ملنت ينتمي �

لغة ما فوق �ملافوقيّة.

�لرب�مج  من  كثري  حتتوي  أن  � �لطبيعي  من 

إىل �لقو�عد �لتي تقع على  �حلا�ضوبيّة، بالإ�ضافة �

�لوقائع، على قو�عد مافوقيّة تتوىّل كيفية تطبيق 

أد�ء  إىل حت�ضني � هذه �لقو�عد وتعديلها،  مّما يوؤدّي �

هذه  �ملافوقيّة  �لقو�عد  أمثلة  � من  �لرب�مج.  هذه 

�لقاعدة:

من بني قاعدتني قابلتني للتطبيق على �لوقائع، 

من  أقّل  � عدد  على  حتتوي  �لتي  �لقاعدة  �خرت 

�ملتغرّي�ت. 

أي�ضاً �لقاعدة �لآتية: أو � �

إحذفها من  إن جرى تطبيق قاعدة ما مرّة و�حدة، � �

أ�ضا�س �ملعرفة. �

أن حتتوي �لرب�مج على قو�عد مافوق  كذلك ميكن �

�ملافوقيّة، وعلى قو�عد مافوق مافوق �ملافوقيّة 

إد�رة  � �لقو�عد ح�ضن  إلخ... مهّمة كل فئة من هذه  �

�ملفيد  غري  من  لكن  حتتها.  �ملندرجة  �لقو�عد 

درجات.  أربع  � من  أعلى  � بقو�عد  �لرب�مج  تزويد 

�لرب�مج، دون  يزيد من �ضعوبة  أّن ذلك �ضوف  � إذ  �

حتقيق حت�ضني يذكر.

على  ين�ضحب  �لطبيعية  �للغات  ب�ضاأن  قلناه  ما 

ذ�ت  ن�ضاق  �لأ أي  � �ل�ضميائية،  ن�ضاق  �لأ �ضائر 

إمياج  �( و�ل�ضور  �لر�ضوم  جمال  ففي  �ملدلولت. 

image(، تدّل �ضورة �ل�ضيء على �ل�ضيء وتدّل �ضورة 

�ل�ضيء،  على  ولي�س  �ل�ضيء  �ضورة  على  �ل�ضورة 

�ضورة  �ضورة  على  �ل�ضورة  �ضورة  �ضورة  وتدّل 

إلخ... لتعيني م�ضتوى �ل�ضورة �ضوف نلجاأ  �ل�ضيء �

إىل تكر�ر �لإطار�ت على غر�ر تكر�ر �لهاللني يف  �

�للغات �لطبيعية. فهكذ� مثالً:
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�لتدرّج  �حلقيقيّة، من حيث  �لدللت  على  ينطبق  ما 

�ملجازيّة.  �لدللت  على  أي�ضاّ  � ين�ضحب  �ل�ضيميائي، 

أي�ضاّ  أو �ضور ما فوقيّة، هناك � أّن هناك عبار�ت � فكما �

لوحة  �ملثال   �ضبيل  على  تاأّمل  مافوقيّة.  إ�ضتعار�ت  �

 Giuseppe Arcimboldo  (1527c أرت�ضمبولدو »�خلريف« للر�ّضام �

:(1593

 

�لوجه،  من  �خلريف متثّل جزء�ً  ثمار  ثمرة من  فكل  

نف  لالأ و�لإجا�ضة  للخدّ  ��ضتعارة  هي  فالتفّاحة 

�ضتعار�ت  إلخ. وجمموع هذه �لإ وعناقيد �لعنب لل�ضعر �

ميثّل وجه رجل كهل هو ��ضتعارة للخريف، من حيث 

هذه  ت�ضّكل  وبالتايل  �لعمر.  خريف  هي  �لكهولة  أن  �

إ�ضتعارة مافوقيّة  �للوحة �

metacmetaphor .   

و�ملدلولت  �ل�ضيميائيّة  �مل�ضتويات  بني  �لف�ضل 

إىل �لتنويه، ل�ضدّة و�ضوحه. فما من  �خلارجيّة ليحتاج �

و�لتفّاحة  تفّاحة  أو �ضورة  � بني كلمة  عاقل يخلط مثالً 

أحد �ضاهد قّط �ضورة �ضخ�س ما  �ملتحقّقة يف �لو�قع. ول �

إن�ضاناً  إىل �لعامل �خلارجي، وت�ضبح � إطارها � تخرج من �

بع�س  يتعاطون  �لذين  إلّ  � حياء  �لأ مع  يتو��ضل  �ضويّاً 

أمثال �لـ LSD. هذ�  �لعقاقري �لتي تف�ضد �جلهاز �لع�ضبي، �

�ل�ضيميائيّة  أّن كل �مل�ضتويات  � إىل  � �لقاطع يعود  �لف�ضل 

ول   ،formal �ضكليّة  أي  � �ضوريّة  بحت   جوهرها  يف  هي 

�عتبارلرتكيبها �ملادّي من حيث هي د�لّة. بينما حقيقة 

�ضياء �ملادّية منوطة برتكيبها �ملادّي. �لأ

أّن �مل�ضتويات �ل�ضيميائيّة يف جمال  لكن بالرغم من �

أّن كل م�ضتوى  إلّ � ما، كلّها من نف�س �لبنية �ل�ضوريّة، �

أي عامل  إىل � يوؤلّف عاملاً خا�ضاً ل ميكن �لنفاذ منه �

خرى. مع ذلك، تنتهك �لفنون  من �ضائر �مل�ضتويات �لأ

�لب�رصيّة هذ� �لف�ضل بني �لعو�مل �ل�ضيميائيّة، وبينها 

أو �حلرية  ثارة �لده�ضة � وبني �لعامل �خلارجي. وذلك لإ

نظرت  إذ�  � متنوّعة.  جمالية  غر��س  لأ أو  � �ل�ضخريّة  أو  �

أة جال�ضة يف �ضالة  إىل �للوحة �لآتية، �لتي متثّل �مر� �

على جد�رها لوحة متثّل �ضالّلً:

ماذ�  لكن  �لو�قع.  لكرثة حتقّقها يف  عاديّة   وجدتها 

إطار �ل�ضورة  لو حدث ما هو غري متوّقع، كاأن ينك�رص �

أر�س  �ملعلّقة على �حلائط، وتن�ضكب مياه �ل�ضالّل على �

أة �لتي ت�رصع باخلروج من  �ل�ضالة، مما يثري هلع �ملر�

إطار �ل�ضورة �لكبرية: �
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أنّك �ضوف تنفجر من �ل�ضحك ل�ضدّة غر�بة هذ�  ل �ضك �

هذ�  مثل  حدوث  با�ضتحالة  �لتام  يقينك  مع  �مل�ضهد، 

مر. �لأ

إذ� كانت عدّة لوحات من نف�س �مل�ضتوى �ل�ضيميائي  �

تر�ضم م�ضاهد متفرّقة لعامل من �ملدلولت، فبالإمكان 

إيقاع �لتو��ضل ما بينها عربر�ضوم للم�ضاهد �لناق�ضة،  �

إىل م�ضتوى مغاير، كما يجري يف  لكن لي�س باخلروج �

هذه �للوحة �لعجيبة �ملليئة بالتناق�ضات :

يف  جلّي  ب�ضكل  يظهر  �ل�ضيء  و�ضورة  �ل�ضيء  بني  �لتباين 

إ�رص: �ملطبوعة �حلجريّة lithography »�لزو�حف reptiles« للفنّان �

إىل  � �لتحوّل، من مت�ضاح  �ضتحالة، مبعنى  �لإ حيث 

�ضورة مت�ضاح، وبالعك�س هي لي�ضت فقط ��ضتحالة 

إ�ضتحالة  � أي�ضاّ  � بل  �لإمتناع،  مبعنى  فييزيائيّة، 

منطقيّة. 

إظهار  � يف  �لب�رصي  �خلد�ع  ينجح  قد  أحياناً  �

آخر. ففي �لر�ضم  إىل � إمكانيّة �لتنقّل من م�ضتوى � �

�لآتي:

�ل�ضيّاد من ثقب  أن ينفذ خيط  � يبدو من �ملعقول 

كو�ريوم �خلارجي ل�ضطياد  إىل �لأ أر�ضيّة �لغرفة � �

لي�س  فالثقب  توّهم،   جمرّد  هذ�  لكن  �ل�ضمكة. 

حقيقيّاً، بل هو بكل ب�ضاطة �ضورة ثقب.

بني  و�لقاطع  �ملبدئي  �لتمييز  من  بالرغم 

بينها  �لعالقة  تبقى  �لدلليّة،  �مل�ضتويات 

�لر�ّضام  وقد��ضتخدم  بهام.  �لإ ببع�س  حمفوفة 

لي�ضدم  �ل�ضبابيّة  هذه  ماغريت  �ل�رصيايل 

لوحة  من  أكرث  � رباك.  �لإ يف  ويوقعه  �مل�ضاهد 

عنده تر�ضم لوحة للم�ضهد �لذي يختفي ور�ءها 

�مل�ضاهد،  وب�ضرية  ب�رص  يُع�ضي  تام  بتطابق 
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فيخال �لر�ضم هو �ملر�ضوم: 

ألي�س �مل�ضهد ور�ء �للوحة هو �ضورة مطابقة ل�ضورة  �

�للوحة نف�ضها ومن نف�س �ملادة؟

أّن �لتذ�وت Identification هو  لكن عند �لتحليل �لدقيق يتبنّي �

فقط بني مدلول �للوحة ود�ل �مل�ضهد:

أنّها،خالفاً  � للر�ضوم  بالن�ضبة  لتبا�س  �لإ يعزّز  ما 

أحياناً  � إليها  � �لنظر  على  �لعادة  جرت  لفاظ،  لالأ

إىل ما قد تدّل  لتفات � كموجود�ت بحد ذ�تها دون �لإ

�لفن  �ضيوع  �لنظرة  هذه  تر�ضيخ  يف  ز�د  وقد  عليه. 

للوحة.  دلليّة  وظيفة  أية  � ياأبى  �لذي  �لتجريدي 

أُخذ �مل�ضهد بهذ� �لعتبار، �قت�رص وجوده على  إن � فا

أ�ضبحت �لعالقة بني �للوحة و�مل�ضهد  جانب �لد�ل، و�

على هذ� �لنحو:

أّن د�ل �للوحة، لكرثة �ضفافيّته، ليختلف عن  ومبا �

مر على �مل�ضاهد،  إختلط �لأ مدلولها �ضوى بالق�ضد، �

أن  � يف  �لقارىء  أيّها  � لتنده�س  �ل�ضبابيّة.  وعّمت 

تكون �ل�ضفافية هنا م�ضدر� لل�ضبابيّة. فلي�س من 

أكرث �ضبابيّة من كلمة »�ضفافيّة«. كلمة �

لفاظ على  أ�ضدّ ما يربز �للتبا�س هو عند حمل �لأ �

حول  جمموعته  يف  ماغريت  يفعل  كما  �لر�ضوم، 

أثارت  مو�ضوع �لغليون. فلي�س من لوحة ملاغريت �

أثارته  � ما  مثل  ومقالت  وتعليقات  �رصوحات 

�ل�ضعر�ء  من  كثري  حار  لقد  �ملذكورة.  �ملجموعة 

ومي�ضال   H. Michaux مي�ضو  هرني  أمثال  � و�لكتّاب، 

حتّى  تف�ضريها.  يف  وغريهما   .Butor M بوتور 

�ل�ضوريالية  موؤ�ّض�س   A. Breton بريتون  أندريه  � أّن  �

إىل حدّ  ألويار P. Eluard ذهبا يف �لغلوّ � و�ل�ضاعر بول �

�لقول باأّن »�ل�ضعر هو غليون la poésie est une pipe«. ومل 

يرتك �لفيل�ضوف مي�ضال فوكو

إليه  إلّ وتطرّق � �ضكالت � أّي جانب من �لإ � .Foucault M

 .»Ceci n’est pas une pipe بغليون  لي�س  »هذ�  كرّ��ضه  يف 

إىل �لدّقة هو ما قام به �لعامل  قرب � لكّن �لتحليل �لأ

در�كيّة دوغال�س  يف �لذكاء �لإ�ضطناعي و�لعلوم �لإ

هوف�ضتادتر D. Hofstadter K وذلك يف ر�ئعته  »جودل، 

 .»Gödel, Escher, Bach إ�رص، باخ �
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إىل هذه �للوحة: أُنظر � �  

      

  

 

 Ceci n’est « أّن ما تدركه �لب�ضرية بالكتابة إنّه يبدو � فا

أي »هذ� لي�س بغليون« يناق�س ما يدركه  � »pas une pipe

إىل �لختالف يف  � أ�ضا�ضاّ  � لتبا�س يعود  �لب�رص. هذ� �لإ

يقونية يف �لر�ضوم و�لدللة  طبيعة �لد�ل بني �لدللة �لإ

�لد�ل  أن  � إذ  � �لكلمات.  يف  �لو�ضعيّة،  أي  � �لرمزيّة، 

�لو�ضعي ل يتطلّب 

إذ� �عتربنا �لكلمات  حامالً support حمدّد� يُكتب عليه. فا

جزء�ً من �للوحة، وكانت بالتايل على نف�س م�ضتوى 

بغليون«  لي�س  »هذ�  �حلكم  أ�ضبح  � �لغليون  �ضورة 

إذ� �عتربنا �لكلمات خارج �للوحة، حالها  أّما � كاذباً. �

حال �للوحة �لآتية:

    

 

ن  لأ �ضادقة،  بغليون«  لي�س  هذ�  �جلملة«  أ�ضبحت  �

�للوحة هي جمرّد �ضورة غليون.

�لعبارة  كتابة  إىل  � ماغريت  جلاأ  �خلد�ع،  يف  إمعاناً  �

على �ضفيحة متّ ت�ضمريها على لوحة

متثّل �لغليون:

أ�ضبحت  و� �للوحة،  خارج  وكاأنّها  �لعبارة  فبدت 

إ�ضكال  بالتايل �ضادقة. لكن قد تفاجئنا هذه �للوحة با

خفّي. ماذ� لو كان ق�ضد ماغريت من �ضفيحة �لنحا�س 

نف�س م�ضتوى  �للوحة، من  ر�ضم �ضمن  أنّها هي  � على 

أعتبار �جلملة »هذ� لي�س  � ر�ضم �لغليون؟ عندها يجب 

بني  �لعبارة  قيمة  ترت�وح  وهكذ�  كاذبة.  بغليون« 

أو �مل�ضاهد. �ل�ضدق و�لكذب، تبعاً لق�ضد �لر�ّضام �

للر�ضوم  بالن�ضبة  إرباكاً،  � مر  �لأ يُزيد  ما   

جزئيّة  عالمات  ت�ضّكل  عام،  بوجه  أنّها،  � هي  �لد�لة، 

أّن كل ر�ضم يدّل على �لفرد �ملخ�ضو�س  و�ضفية، مبعنى �

يدّل  »تفّاح«  كلمة  مثل  ر�ضم  يوجد  فال  ي�ضفه،  �لذي 

طابع  ذ�  �لر�ضم  كان  لو  حتّى  �لتفّاح،  أفر�د  � كل  على 

�لو�ضفيّة،  �جلزئيّة  �لعالمات  أّن  � ومبا  تخطيطي. 

فكثري  مدلولتها،  وجود  لتفرت�س  �ضماء،  لالأ خالفاً 

يف  متحقّقة  أفر�د  � يقابلها  ل  و�ل�ضور  �لر�ضوم  من 

كاذبة  أو  � �ضادقة  أحكام  � إ�ضناد  � ي�ضّح  حتّى  �لو�قع، 

�للغات  يف  ينطبق  ما  عليها  ينطبق  وبالتايل  إليها.  �

أفر�د  و�ضاف �لعينيّة �لتي لي�ضت لها � �لطبيعيّة على �لأ

ذ�ت  �جلمل  أّن  � �ملتعارف  فمن  �خلارج.  يف  موجودة 

و�ضاف �لعينيّة غري �ملتحقّقة مثل: �لأ

أ�ضلع. ملك لبنان �   

�ضنق جمال با�ضا ملك لبنان. أو:   �

أو �لكذب. أن تقبل �ل�ضدق � لي�س من �ضاأنها �

من  مرّكبات  بتاأليف  قمنا  لو  �لآن  ماذ�   
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عالمات خمتلفة، كنظم جمل من �ضور وكلمات معاً. 

مر يف غاية �لب�ضاطة و�جلالء.  وىل يبدو �لأ للوهلة �لأ

فكثري من �لقرّ�ء �عتاد على جمل مثل:

أنا § بلدي �   

إكت�ضب  � إيقوين،  � �ضل  �لأ يف  هو  �لقلب،�لذي  ر�ضم  لكن 

�لرمزي،  �لطابع  �لكنائيّة،  دللته  من  إنطالقاً  � عرفاً، 

يخ�ّس  فيما  أّما  � إلّ.  � لي�س  �حلب  فعل  يعني  أ�ضبح  و�

إليها ��ضكال جديد  �ملركبات غري �ملتد�ولة، فين�ضاف �

حول حتقّقها يف �لو�قع. ففي �لعبارة:

ل �ضيء ي�ضمن لك وجود مثل هذ� �لغليون �ملو�ضوف 

أم  إن كان م�ضنوعاً يف بلجيكا � بالر�ضم، حتّى تتاأّكد �

تعني  كانت  �لعبارة  أّن  � لو  �ضتبهام  �لإ يزد�د  وقد  ل. 

عك�س ما يدّل عليها �ضكلها:

إىل �ضيء خارجي؟  أ� � �ل�ضمري »هذ�«؟  فاإىل ماذ� ي�ضري 

مر  �لأ إّن  � بل  �ل�ضكل؟  مدلول  إىل  � أم  � �ل�ضكل؟  إىل  � أم  �

يقونيّة و�لرمزيّة،  إذ� ما توّحدت �لدللتان، �لإ يتفاقم �

أّن �لعالمة ت�ضبح يف نف�س  يف عالمة و�حدة، بحيث �

�لوقت، كلمة و�ضورة ملدلول و�حد. تاأّمل هذ�  �ل�ضكل:

مفتاح.  وكلمة  مفتاح  �ضورة  �لوقت  نف�س  يف  إنّه  �

أن متيّز يف �جلملة: أيّها �لقارىء � حاول �

للمقا�ضد  إليها، وفقاً  � إ�ضنادها  � �لتي ميكن  �لقيم  بني 

�لتي حتتملها.

تعرتي  قد  �لتي  �ضكالت  �لإ هذه  كل  من  بالرغم 

بني  �لقاطع  �لف�ضل  يبقى  �ل�ضيميائيّة،  �مل�ضتويات 

من  حم�ضوماً  �لو�قع  وبني  وبينها  �لبع�س،  بع�ضها 

أ. فكل م�ضتوى بالن�ضبة  للموجودين  فيه  حيث �ملبد�

أما بالن�ضبة للموجودين يف �مل�ضتوى  هو عامل و�قعي �

دنى فهو عامل غري و�قعي:  �لأ

 

   

أيّها �لقارىء  عند هذه �ملرحلة، قد ي�ضطح بك �خليال �

من  مثلي  كنت  إذ�  � خ�ضو�ضاً  باملاور�ئيّات،  �ملولع 

إذ�  � تت�ضاءل  أن  � إىل  �  ،Matrix ماترك�س  بفيلم  �ملعجبني 
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�لو�قع،عامل  هذ�  ماحتت  عامل  وجود  بالإمكان  كان 

أبعاد، نبدو فيه نحن، للموجودين يف ذلك  � أربع  � ذي 

أّن عامل  ألي�س �حلامل يظّن � أوهام. � �لعامل، جمرّد �ضور و�

أن ي�ضتيقظ حتى يعلم  �ملنام هو عامل �حلقيقة. لكن ما �

أ�ضل وطائل. فبمَ  أنّه مل يكن جلميع ما تخيّله و�عتقده � �

أن يكون جميع ما يعتقده  � ياأمن، كما يقول �لغز�يل، 

يف يقظته بح�ّس وعقل هو حق؟ لعلّه يوجد عامل ما 

�لو�قع  إىل  � �لذي نحن فيه، تكون ن�ضبته  �لو�قع  حتت 

�لعامل  هذ�  مثل  ُوجد  فاإن  �ملنام.  إىل  � �ليقظة  كن�ضبة 

أّن  � على  باملماثلة  ن�ضتدّل  أن  � �جلائز  من  �ملاحتتي، 

أن ت�ضاهدنا، بينما  �لكائنات �ملوجودة فيه ت�ضتطيع �

قادرون  نحن  مثلما  م�ضاهدتها،  عن  عاجزون  نحن 

ي�ضتحيل  بينما  �ل�ضور  يف  �ضخا�س  �لأ م�ضاهدة  على 

على هوؤلء م�ضاهدتنا.      

إىل نف�ضها. فكلمة  إليه، � ثّمة عبار�ت حُتيل، فيما حُتيل �

إىل »�ضمري« و»كر�ضي« و»تفّاحة«  � حُتيل  إ�ضم« مثالًَ  �«

أّن  إذ � إ�ضم«. � إىل كلمة »� أي � إىل نف�ضها، � إلخ... وحُتيل كذلك � �

إ�ضم. و�لعبارة »�لعبارة �ملرّكبة  أي�ضاً � إ�ضم« هي � كلمة »�

إىل كل �ملرّكبات من  � حُتيل  من خم�س كلمات« مثالً 

هي  إذ  � �ملذكورة،  �لعبارة  بينها  ومن  كلمات،  خم�س 

أي�ضاً مرّكبة من خم�س كلمات، وكذلك �لعبارة »قابلة  �

قابلة  أنّها  � إذ  � �ل�ضنف،  هذ�  من  أي�ضاً  � هي  للحذف« 

أيها �لقارىء: »ماهو �ل�ضوؤ�ل �لذي  للحذف. ولو �ضاألتك �

يَذكر كلمة »بنجك�ضت« من دون د�ٍع؟« ملا تردّدت يف 

إنّه �ل�ضوؤ�ل �لتافه عينه. �لإجابة: �

إىل ذ�تها،  أمثال هذه �لعبار�ت �لتي حُتيل � إنطالقاً من � �

�ملعروفة  �ضالميّة  �لإ �لفرق  من  كثري  �حلق  عن  ز�غ 

�ضم  أّن �لإ باحلذق يف �ضناعة �جلدل و�لكالم، وزعمو� �

إىل حدّ حترمي  � إّن فرقة منهم ذهبت  � هو �مل�ضّمى. بل 

�حلائط  أّن  � بحّجة  �حلائط،  جنب  تنام  أن  � من  أة  �ملر�

�لذي  للجز�ر،  أفتى  � �مل�ضايخ  أحد  � أّن  � كما  مذّكر.  هو 

أته ح�ضبما ين�س عليه �ل�رصع عند  أمر� رف�س جتحي�س �

أن  � أته  �مر� باإمكان  أنه  � �لطالق،  بعد  أة  �ملر� ��ضتعادة 

�لتحليل، نظر�ً  �لبحر حتّى يقع  تكتفي بال�ضباحة يف 

�حلائط  من  كالّ  أّن  � �لقول  نافل  ومن  �لبحر.  لذكورة 

أّن �ضفة  أنثى، و� أو � أن يكون ذكر�ً � و�لبحر لي�س من �ضاأنه �

لفاظ ولي�س  »�ملذّكر« هي مقولة نحوية تنطبق على �لأ

معار�ضة  �للتبا�س  هذ�  لقي  بالطبع،  �ضياء.  �لأ على 

�ضديدة من قبل �لإمام �لغز�يل ومعظم �لفقهاء �لذين 

�ضم و�مل�ضّمى  �لإ أمور:  � �لتمييزبني ثالثة  أجمعو� على  �

أي �لت�ضمية. و�لعالقة بينهما، �

من �جلمل �خلربيّة جمل جمرّد �لتعبري عنها يجعلها 

كاذبة. فهل باإمكانك، مثال، �لقول:

أقل �ضيئاّ! أنا مل � �

أّن  � أعني  � أن تكون قد قلت �ضيئاً ما؟ وبالعك�س،  � دون 

أي ت�ضبح  أن تخربها  حتّى حتقّق ذ�تها، � ثمة جمل ما �

�ضادقة. فمن قال:

أنا قلُت �ضيئاً. �

أتكلّم �لعربية. أنا � �

إل �ضادقاً. أن يكون � فال ميكن �

قيم  لتقبل  �لتي  ن�ضائيّة  �لإ �جلمل  يف  أّما  �  

بع�س  إثبات  فا و�لنهي،  مر  �لأ مثل  �لكذب،  أو  � �ل�ضدق 

تن�ّس  �ل�رصيحة ملا  �ملخالفة  إىل  � يوؤدي  �جلمل  هذه 

مكنة، �لتي يحظر  عليه. فقد يرى �مل�ضاهد يف بع�س �لأ

�لقانون فيها ل�ضق �لإعالنات، �لإعالن �لآتي:

 

أّن هذ� �لإعالن ليحرتم ما ياأمر به. ومن  ومن �جللّي �

هذ� �لنوع من �لنو�هي �لن�ضيحة �لتي تقول:

!never say never     !ً�أبد أبد�ً ل تقُل � �

أّن جمرّد �لتلفّظ  بهذه �جلملة هو �ضلوك معاك�س ملا  إذ � �

أ �جلملة �لتالية،  أن تقر� أيّها �لقارىء � إيّاك � تن�ضح به. �

�جلملة  خالفتها.  قد  تكون  حتّى  أها  تقر� أن  � ما  نّك  لأ

هي: 

أ هذه �جلملة. ل تقر�

مثلة، بع�س �جلمل �لطلبيّة تُلزم �ملتلقّي  خالفاً لهذه �لأ

�ضويل: أ �لأ إلّ يكون قد ع�ضى. فاملبد� بقبولها، و�

ل ردّ على �لنايف.

أي�ضاً جملة نافية. نّه هو � ل ي�ضمح لك مبحاججته، لأ

إىل  � �لذ�تيّة  �لإحالة  توؤدّي  قد  �حلالت،  بع�س  يف 
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تُعرف  �لنوع  هذ�  مفارقة من  أقدم  �  .paradox مفارقات 

أن تُن�ضب هذه  مبفارقة �لكذّ�ب. وقد جرت �لعادة على �

أحد حكماء �ليونان، من �لقرن �ل�ضاد�س  إىل � �ملفارقة �

أفيمينيد�س Epimenides. لذلك تُ�ضّمى  قبل �مليالد، يُدعى �

�لرجل،  هذ�  زعم  فقد  �فيمينيد�س«.  »مفارقة  أي�ضاً  �

أنّه  � أهل كريت كذَبَة«. ومبا  أّن »� � �لذي هو من كريت، 

أنه كاذب. وبالتايل زعمه  أي�ًضا � كريتي ينطبق عليه �

أهل كريت  أّن � أي � أهل كريت كذبة« هو زعم كاذب، � أّن »� �

أ�ضبح هو،  أهل كريت �ضادقني، � إذ� كان � �ضادقون. و�

أهل  �« أّن  � لكونه و�حدً� منهم، �ضادًقا. وبالتايل قوله 

�لدور�ن  كريت كذبة« هو قول �ضادق. وهكذ� ي�ضتمر 

إىل ما لنهاية له. �

أبعد ما يكون عن �لهتمام  أفيمينيد�س كان � أّن � �لو�قع �

�ضوى  هذ�  قوله  من  غر�ضه  يكن  ومل  باملفارقات، 

تقريع بني قومه. وقد ��ضتغّل بول�س �لر�ضول ت�رصيح 

كريت،  أهل  � على  غ�ضبه  جام  لي�ضّب  أفيمينيد�س  �

إىل  لكونهم ز�غو�  عن �لإميان �ل�ضحيح. ففي ر�ضالته �

تلميذه تيتو�س يقول:

وهو  أفيمينيد�س(،  � به  )يعني  منهم  و�حد  قال  »وقد 

وحو�س  كذّ�بون،  أبدً�  � �لكريتيني  إّن  � �خلا�س،  نبيّهم 

خبيثة، بطون بّطالة. وهذه �ل�ضهادة حق« 12-1.

أيبوليد�س  أّما �ضاحب مفارقة �لكذّ�ب فهو�لفيل�ضوف � �

�مليغارية  �ملدر�ضة  زعامة  توىّل  �لذي   ،EUBULIDES

قبل  �لر�بع  �لقرن  يف  أي  � أر�ضطوطالي�س،  � ع�رص  يف 

نحوين  على  �ملفارقة  أيبوليد�س  � �ضاغ  �مليالد. 

هما:

أكذب«، أنا � أي�ًضا  »� أو � أنا كذً�ب« � �«

و: » هذه �جلملة كاذبة«،

إىل �جلملة عينها. من بعده �ضاعت  حيث »هذه« ت�ضري �

فيها  فاألّف  �ملنطقيّة.  بحاث  �لأ يف  �ملفارقة  هذه 

ثالثة  م(  ق   278  -372(  Theophrastus ثاوفر�ضط�س 

م(  ق   205-281(   Chrysippus وخري�ضيبو�س  كتب، 

ذلك  يف  و��ضتاأثرت  كتابا.  وع�رصين  ثمانية  حو�يل 

أحدهم،  � أن  � درجة  إىل  � �ملناطقة  باهتمام  �لزمان 

وهوفيليَط�س �لكو�ضّي  Philetas of Cos )340-285 ق م( 

أو�ضى  مات ويف نف�ضه �ضيء من مفارقة �لكذّ�ب. فقد �

أن يُنق�س على �رصيحه هذ�ن �لبيتان: �

أنا ياعابر�ً  فوق  �لرثى،  مهالً!  �

أثوي ها هنا فيليط�س �لكو�ضيُّ �   

، ويحي، من ق�ضيّة كاذب قدمتُّ

وتفّكر يف �لليل مو�ضول �لعنا   

] �لرتجمة �ل�ضعريّة للدكتور م�ضطفى �جلوزو[.
أي  � �لكذّ�ب مع يحيى بن عدي،  �لعرب مفارقة  عرف 

منذ تاأ�ضي�س بيت �حلكمة. ثم ر�جت يف كتب �ملناطقة. 

أ�ضبعها  لكن �خلو�س فيها  مل ينح�رص على هوؤلء، بل �

أ�ضول �لفقه بحثاً، حتت باب  لحقاً �للغويون وعلماء �

ن�ضاء. من �ل�ضيغ �لطريفة لهذه �ملفارقة ما  �خلرب و�لإ

ورد يف كتاب »�لفروق« للقر�يف:

إىل بيت وقال: »كل ما قلته يف هذ� �لبيت  دخل رجل �

كذب« ثمّ خرج.

قال رجل: »كل ما تكلّمت به يف جميع عمري كذب«.

ب�ضياغات  �حلقب،  مر  على  �لكذّ�ب  مفارقة  وردت 

أ�ضهرها على �لإطالق هي:  متنوّعة. لكن �

»جملتي هذه كاذبة«

نّه  إىل تناق�س. لأ أّن هذ� �لقول يف�ضي � � ومن �لبنّي 

تكون  أن  � إما  و� �ضادقة  �جلملة  هذه  تكون  أن  � إّما  �

كاذبة«  هذه  جملتي   « �جلملة  كانت  فاإن  كاذبة. 

إذ� كانت  أنها � أي � �ضادقة فيما تقوله فهي كاذبة، �

إن كانت  أي � إن كانت كاذبة، � �ضادقة فهي كاذبة. و�

أن �ضلبها هو  » جملتي هذه كاذبة« كاذبة فمعناه �

إن  أّن »جملتي هذه �ضادقة«، وبالتايل � أي � �ضادق �

كانت كاذبة فهي �ضادقة. ويف كلتا �حلالتني تكون 

مفارقات  من  وذلك  معاً.  وكاذبة  �ضادقة  �جلملة 

�لعقل:

                                                

للحلقات  �ملنطقي  �لنموذج  �لكذ�ب  مفارقة  ت�ضّكل 

نعكا�ضيّة. لكن مثل هذه �حللقات �لغريبة لتقت�رص  �لإ

وروبورو�س  �لأ أفعى  � فاأ�ضطورة  �ملنطق.  جمال  على 

ذلك  مع  وتبقى  نف�ضها  تلتهم  �لتي   Ouroboros
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�ضحيحة معافاة، ع�ّض�ضت وما ز�لت تع�ّض�س يف روؤو�س 

كثري من �ل�ضعوب:

للمتناق�ضات:�حلياة و�ملوت، �خللق  فهي، بجمعها 

ألي�س  � إىل �خللود.  � �لب�رصيّة  فناء، تعرّب عن توق  و�لإ

أن يجدّد نف�ضه من نف�ضه هو قادر على  من ي�ضتطيع �

هو  �لذ�تي  �خللق  إّن  � له.  لنهاية  ما  إىل  � �ضتمر�ر  �لإ

فيه  يت�ضاوى  إذ  � نعكا�ضيّة،  �لإ �حللقات  أغرب  � من 

أن يخلق نف�ضه؟ يف  �لعلّة و�ملعلول. هل ميكن لآدم �

بالإمكان  لكن  �مل�ضتحيالت.  ر�بع  من  هذ�  �لو�قع 

آدم يف  � إىل  � أنظر  � �لر�ضم.  أو  � �خليال  ذلك يف  ت�ضوّر 

�للوحة �لآتية:

وكونه  موجود�،  يكون  أن  � يفرت�س  �لر��ضم  فكونه 

إحدى  أن يكون معدوماً. يف � �ملطلوب ر�ضمه يفرت�س �

نعكا�ضيّة  ق�ضائدي �حلروفيّة، عرّبت عن هذه �حللقة �لإ

�لآلة  هي  فالذ�كرة  نف�ضها.  إيجاد  � للذ�كرة  مبحاولة 

�ل�ضرتجاع. وعادةً، عند  �لتي متتلك مقدرة  �لوحيدة 

على  جتارب  باإجر�ء  �لذ�كرة  تقوم  ما،  كلمة  ن�ضيان 

أن تقع على �لكلمة �لتي  إىل � تقاليب بع�س �حلروف، �

نف�ضها،  �لذ�كرة  ن�ضيت  لو  بالك  ما  لكن  عنها.  تبحث 

أن ت�ضتعيد نف�ضها؟ فهل ت�ضتطيع �

؟؟؟؟؟؟  

�لر�ذكة  

�لر�كذة  

�لذ�ركة  

�لكارذة  

�لكاذرة  

……  

�لذ�كرة  

إقرتحها  � �لكذّ�ب،  ملفارقة  مزدوجة  �ضياغة  ثّمة 

إحدى  � على  يُكتب  أن  � وهي   ،1913 �ضنة  جورد�ن 

�ضفحتي ورقة:

خرى كاذبة« »�جلملة على �ل�ضفحة �لأ

خرى: وتكتب على �ل�ضفحة �لأ

خرى �ضادقة«. »�جلملة على �ل�ضفحة �لأ

أخذ بع�س �ملفّكرين �لعرب �لقدماء، قبل جورد�ن،  وقد �

أن  � أّن �خلربيجب  � بال�ضياغة �ملزدوجة، وذلك بحجة 

يتقدّم رتبةً عن �ملُخرَب به. فاأوردو� �ملفارقة على هذ� 

�لنحو:

إىل بيت وقال:«كل ما قلته يف هذ� �لبيت  دخل رجل �

�ضادق«

ثمّ قال: »كل ما قلته يف هذ� �لبيت كاذب«.

أّما �ل�ضياغة �ملزدوجة �ل�ضائعة حاليّاً فهي كالآتي: �

»�جلملة �للالحقة كاذبة«  

»�جلملة �ل�ضابقة �ضادقة«  

إىل: وىل حُتوّل �جلملة �لثانيّة � فاجلملة �لأ

»�جلملة �ل�ضابقة كاذبة«  

إىل: وىل � وهذه بدورها حُتوّل �جلملة �لأ

»�جلملة �لالحقة �ضادقة«  

وهكذ� يتناوب �ل�ضدق و�لكذب على كّل و�حدة 

�ل�ضياغة  يف  م�ضتمرّ.  دور�ن  يف  �جلملتني  من 

إذ  �ملزدوجة تكون �لإحالة �لذ�تيّة غري مبا�رصة، �

إىل ذ�تها بو��ضطة  كل جملة من �جلملتني حُتيل �

ثنتني ت�ضّكالن معاً د�ئرة  أّن �لإ خرى، بحيث � �لأ

مغلقة على مرحلتني:
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أو �حللقات �ملتناق�ضة يف  أروع من ج�ّضد هذه �لدو�ئر � �

 M.C.Escher إ�رص      � �لغر�فيك  فنّان  هو  ر�ضوماته 

يادي  �لأ  « �حلجريّة   فمطبوعته   .)1972-1898(

ملفارقة  �لب�رصي  �لرديف  هي   drawing hands �لر��ضمة« 

�لكذّ�ب يف �ضياغتها �ملزدوجة:

�ضادقة  هي  �لكذّ�ب  مفارقة  يف  جملة  كّل  أّن  � فكما 

وكاذبة معاً، كذلك كل يد يف هذه �ملطبوعة هي معاً 

أنّها  � حيث  من  خرى،  �لأ �ليد  من  أعلى  � م�ضتوى  من 

حيث  من  أ�ضفل،  � م�ضتوى  ومن  خرى،  �لأ �ليد  تر�ضم 

�لفن ما  خرى. وهكذ� يجيز  �ليد �لأ أنّها مر�ضومة من  �

لجتيزه �لطبيعة.

ت�ضو  ت�ضوو�نغ  عرّب  �مليالد،  قبل  �لر�بع  �لقرن  يف 

�ملزدوجة  �حللقة  عن  �لطاو،  حكماء  أحد  �  ،Chuang Tzu

لقد  ندها�س.  و�لإ �حلرية  يثري  ز�ل  ما  �ضعري  ب�ضكل 

بالبكاء.  يجه�س  ور�ح  نومه  من  يوم،  ذ�ت  ��ضتيقظ، 

لهم  و�ضف  حزنه،  �ضبب  عن  تالميذه  ��ضتف�رص  فلما 

أي در�ية  أى فيه نف�ضه جمرّد فر��ضة دون � حلماً جليّا ر�

ب�ضخ�ضيّة ت�ضوو�نغ ت�ضو. لكن عندما مل يجد تالميذه 

مر ما يدعو يف �لأ

إن  أنّه ليعرف � أجابهم باأّن �مل�ضكلة يف � �ضتهجان، � لالإ

أنّه �لآن  أو � أنّه فر��ضة � كان هو ت�ضوو�نغ ت�ضو قد حلم �

أنّها ت�ضوو�نغ ت�ضو: فر��ضة حتلم �

ألّفت رو�يةً خياليّة عن كائن  � باأيّن  أخربتكم  � لو  ماذ� 

خارق.  وبذكاء  فائقة  بقدرة  يتمتّع  آخر،  � كوكب  من 

أعظم من كتب  � هذ� �لكائن ي�ضهد يل يف �لرو�ية باأيّن 

أويل  � يا  فاتّعظو�  ل.  بالطبع،  تُ�ضدّقوين؟  هل  رو�ية. 

لباب! �لأ

من عجيب �ملفارقات �لقريبة من مفارقة �لكذ�ب ما 

نبياء �لكذبة. فاأحد  أدباء �لعرب يف باب �لأ � ورد عند 

أمام  � و�ضاأله  �خلليفة  ��ضتدعاه  �لنبوّة  �دّعو�  �لذين 

حا�ضيته: ما �لدليل على نبوّته؟ 

أنف�ضكم. أعلُم ما يف � إيّن � فاأجابه �لرجل: �

أنف�ضنا؟ ف�ضاأله �خلليفة: وماذ� يف �

أيّن ل�ضت نبيّاً. إنّكم تعتقدون � فقال: �

ل�ضَت  حو�ل  �لأ كّل  يف  إنّك  � �خلليفة:  له  قال  عندها 

أنّك ل�ضَت نبيّا، فاأنت، بح�ضب  إن كنّا نعتقد � نّه � نبيّاً. لأ

أنّك نبّي، فاأنَت مل  إن كنّا نعتقد � �عتقادنا، ل�ضَت نبيّاً. و�

أنّت ل�ضَت نبيّاً. أنف�ضنا، وبالتايل � تعلم ما يف �

نّه  أنا نبّي يف كلتا �حلالتني. لأ � فردّ عليه �لرجل: بل 

أيّن نبّي، فاأنا نبّي وفقاً لعتقادكم.  إن كنتم تعتقدون � �

نبيّاً، فقد علمُت ما يف  ل�ضت  أيّن  � إن كنتم تعتقدون  و�

أيّن نبّي. فتاأّمل!  أنف�ضكم، وبرهنت بالتايل على � �

�لكذ�ب  مفارقة  أّن  � �لبع�س  أعتقاد  � على  يغلب  قد 

�ضوى  لت�ضتهوي  عقليّة  حيل  هي  عامة  و�ملفارقات 
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�لبحتة،  �ل�ضوريّة  ن�ضاق  بالأ ي�ضتغلون  �لذين  أولئك  �

�لإ�ضطناعي.  و�لذكاء  و�لريا�ضيّات  �ملنطق  كعلماء 

لكن يف �حلقيقة، للمفارقات وزن عملي مبا�رص. فقد 

ن  لأ ت�ضلح  قد  أنّها  � �لنف�ضيّة، كما  لل�ضّحة  د�ء�ً  ت�ضّكل 

إىل  � للو�ضول  وو�ضيلة  �لنف�ضينّي  للمر�ضى  دو�ء  تكون 

يلجاأ  كيف  تاأّمل  �لت�ضوّف.  طريق  للنا�ضدين  �حلق 

إىل مفارقة �لكذً�ب ليوقع �لفتاة  هذ� �ل�ضاب �ملحتال �

متملّ�ضاً  رغباته،  وينال  �حلرية  �ضباك  يف  �لربيئة 

أي تعّهد:                                         �ضلفا من �

أن ت�ضدّقه؟ فهل لهذه �لفتاة �لربيئة �

أن ن�ضدّق حكيم وفيل�ضوف �ل�ضني لو- ت�ضو  وهل لنا �

Lao-tseu �لذي قال:
» �لذين يتكلّمون ليعرفون

و�لذين يعرفون ليتكلّمون«

آلف كلمة! ألّف كتابا من ع�رصة � وهو �لذي �

من  هي  �لنف�ضيّة  �لعقد  إىل  � توؤدي  �لتي  �ملفارقات 

و�مر �لتي تنفيذها ي�ضتدعي يف نف�س �لوقت  باب �لأ

عفويّاً!  ُكن  مر:  �لأ �ملفارقات  هذه  منوذج  نبذها. 

يف  مريو�ضع  �لأ هذ�  مثل  يتلقّى  �لذي  فال�ضخ�س 

قد  بعفويّة، يكون  إن ت�رصّف  � نّه  لأ موقف ليُطاق. 

مر، وبالتايل يكون قد ت�رصّف  فعل ذلك باإطاعته لالأ

�مل�ضرتجلة  أة  �ملر� هذه  إىل  � أنظر  � عفويّة.  دون  من 

أن يكون رجالً.  أن تفر�س على زوجها � �لتي حتاول �

من  تزيد  أن  � �ضوى  تفعل  ل  هذه  مبحاولتها  لكنّها 

عقدة �لنق�س عنده:

أكرث ما تكون عر�ضة للمو�قف  يديولوجيّات هي � �لإ

�ملتناق�ضة. وقد يكون حتليل روبا�ضوف، بطل رو�ية 

أ�ضدق  كو�ضتلر Koestler »�ل�ضفر و�لالمتناهي« �

يديولوجيّة  �لإ يف  �ل�ضلوكي  �لتناق�س  لهذ�  حتليل 

�ل�ضيوعيّة: 

» كان �حلزب ينكر حرّية �لفرد، ويف نف�س �لوقت كان 

يفر�س على �لفرد �لتفاين �لطوعي. كان �حلزب ينكر 

مقدرة �لفرد على �لإختيار بني حلنّي، ويف نف�س �لوقت 

ف�ضل. كان �حلزب ينكر  أن يختار�لأ كان يفر�س عليه �

مقدرة �لفرد على �لتمييز بني �خلري و�ل�رص، ويف نف�س 

�لذنب  �رتكاب  عن  موؤثّرة  بلهجة  يتكلّّم  كان  �لوقت 

إىل  و�خليانة. فالفرد، دولب من دو�ليب �ضاعة ُمد�رة �

�لتاأثري فيها، كان  أو  � بد ولي�س بالإمكان توقيفها  �لأ

ذلك  ومع  قت�ضادية،  �لإ �حلتميّة  رحمة  حتت  و�قعاّ 

على  يثور  أن  � �لدولب  هذ�  على  يفر�س  �حلزب  كان 

ثّمة خطاأ ح�ضابي يف مكان  ويغرّي حركتها.  �ل�ضاعة 

ما. فاملعادلة ل تنطبق على �ضيء«. 

ن�ضان على �لتخبط �لنف�ضي هو  أكرث ما يحمل �لإ لعّل �

�لدين.  إنكار دينه باحللف برموز هذ�  � إرغامه على  �

�ضالم  هذ� ما ح�ضل مع �مل�ضلمني �لذين �رتدو� عن �لإ

إرغامهم على نكر�ن دين �ل�ضابئة  إىل �ل�ضابئة عند � �

نبي  »ماين«  كتاب  هو  �لذي  �لزند  بكتاب  بالق�َضم 

مع   1616 �ضنة  ح�ضل  ما  أي�ضاً  � وهذ�  �ل�ضابئة. 

�مل�ضيحية،  �عتنقو�  أن  � لهم  �ضبق  �لذين  �ليابانيني 

با�ضم  يحلفو�  أن  � �ليابانية  �ل�ضلطة  أجربتهم  � حني 

�لعذر�ء  مرمي  وبا�ضم  �لقد�س  و�لروح  بن  و�لإ �لآب 

وجميع �ملالئكة على �جلحود بالدين �مل�ضيحي.  
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من ال�صهولة ولوج عمل هاروكي موراكامي ، بيد اأنه ع�صي على الفهم، 

�صلوب  الأ ذات  رواياته  متزج  الفتتان.  على  يتوقف  ل  ونافذ،  م�صوق 

�صيء،  لكل  املعتمة  املنطقة  ا�صتك�صاف  بغية  جنا�س،  الأ بني  ال�صتعاري 

لكل كينونة. حوار كاتب ي�صتك�صف هوام�س املجتمع الياباين.

 FITZGERALD فتزجريالد  قال  كما  ل�صحر«،  لهذا  اإن  ل�صحر،  لهذا  اإن  »نعم 

اأعمال من قام  ال�صيء ذاته عن  مكان قول  بخ�صو�س كتاباته. وكان بالإ

برتجمة موؤلف رخ�س هو الليل وال�صدع يف اليابان: هاروكي موراكامي. 

مو�صيقى خا�صة، لطافة يتعذر حتديدها، �صحر ي�صمد يف وجه كل حتليل، 

تلقح كتب هذا الكاتب، موؤلف طق�س ع�صي عن الت�صنيف كما اأنه يتمتع 

ب�صهرة ذاع �صيتها لـ»قلعة ح�صينة«.

ترجمة: احل�سن عالج  حوار: ميناتران هوي    

كاتب من املغرب

لن اأ�ضيف اأي ثقة بالنقاد وثقتي الوحيدة يف القراء

u �أرغب يف كتابة طبيعية ، ب�سيطة ، �سل�سلة وغري مزخرفة

    وهذ� ما مييزين.

�سلوب. u �أنا �ختلف عن م�سيما �و كاو�ياتا يف �لأ

برهن u ق�س�سي ورو�ياتي �أبطالها فرد�نيون لأ

    كيف يعي�سون على هام�ش �ل�سابط �لجتماعي ؟

هاروكي مور�كامي  



أثناء جوالت خاطفة  أن ي�ستجوب، وفقط ا نادرا ما يقبل ا

MAGAZINE LITT دبية«  االأ الـ»جملة  خ�ص  فقد  بباخلارج، 

أثناء احلوار  TERAIRE( ) بحوار م�ستفي�ص خا�ص. وقد قبل، ا

أنه ال يف�سل هذا النوع من املمار�سة، لن  بطيبة خاطر ا

أي ثقة بالنقاد وثقته الوحيدة يف القراء. كثريا  ي�سيف ا

الكتابة  إليه  ا بالن�سبة  متثله  عما  ب�سغف  يتحدث  ما 

االمكان  بقدر  إيجازا  ا كرث  االأ أكرث دقة،  ا أن يكون  ا �ساعيا 

أحاديثه التي يجريها باللغة االجنليزية – لغة يحكم  يف ا

راميون  فتزجريالد،  على  عالوة  ترجم،  أنه  ا مبا  إتقانها  ا

JHON IRT( إرفينغ  ا جون   )RAYMOND CHANDLER( ��ساندلر 

م�سقط  يف   )RAYMOND CARVER( كارفري  وراميون   .)VING

أ�سه. عا�سق للروايات االأجنلو �سك�سونية، فقد كان بني  را

دب الياباين،  أدخلوا الثقافة ال�سعبية يف االأ وائل الذين ا االأ

�سد تيار املنافحني عن نرث م�سيد تقليديا على اجلمال 

ال�سكلي.

روائي وق�سا�ص 

�سورة  طويلة  لفرتة  موراكامي،  هاروكي  �سكل  طاملا 

دبي يف موطنه، حيث باع مليوين ن�سخة  جنم الروك االأ

من بالدا امل�ستحيل )LA BALLADE DE L’IMPOSSIBLE(، وقائع 

تلقينية، عالمة على حنني يعجز عنه الو�سف، عن حياة 

طلبة �ستة يف يابان ال�ستينات وال�سبعينات. وقد وجهت 

بران�ستون(  )هارفارد،  مريكية  االأ اجلامعات  أرقى  ا له 

مريكية وقد لقي  قامة يف الواليات املتحدة االأ دعوة لالإ

إذ قورن ب... دو�ستويف�سكي.  جناحا �ساحقا يف رو�سيا، ا

)جنوب  امل�ستحيلة  للعالقات  جميد  من�سد  التفرد،  �سيد 

بالدا  �سبوتنيك،  ع�ساق  ال�سم�ص،  مغرب  احلدود، 

زمنة(  االأ )نهاية  عجائبية  خرافات  موؤلف  امل�ستحيل(، 

)�سباق  تلقينيا  بحثا  تخفي  مزيفة  بولي�سية  وروايات 

اختار  الناب�ص(،  ذي  الع�سفور  وقائع  الربي،  اخلروف 

وقد  باأمريكا.  قامة  لالإ اليابان  مغادرة  طواعية،  عن 

والهجوم   )KOBE( كوبي  زلزال   1995 �سنة  يف  قاده، 

)AUM( يف مرتو  أوم  ا الذي قادته طائفة   )SARIN( بالغاز 

إىل كتابة ق�س�ص ق�سرية، بعد الزلزال، كما قام  طوكيو، ا

 )underground( بالغاز يف  الهجوم  �سهادات �سحايا  بجمع 

إىل طوكيو، حيث يعي�ص  )غري مرتجم بالفرن�سية(، ثم يعود ا

عراف  لالأ املقاومة  بنزعته  معروف  �سنوات.  ثماين  منذ 

الياباين،  ال�سناعي  للمجتمع  الالذغة  النقدية  وروؤيته 

العميقة  واالهتمامات  ذواق  االأ ك�سف  الذي  الكاتب  هذا 

جليل ال�سباب الياباين، جم�سدا ع�سيانه وت�سكعه، مبهرا 

مئات االآالف من القراء عرب العامل، يبدو، وهو ابن الرابعة 

من بعد �سنوات املنفي... واخلم�سني، قد عرث على االأ

ال�صعبية  الثقافة  على  بالحالت  مليئة  رواياتك   -

بالدا  )يف   )Beatles البيتلز  أغاين  ا عالمات،  الغربية: 

زمنة، ح�صور  أفالم هوليوودية يف نهاية الأ امل�صتحيل، ا

إنها  ا ال�صم�س...  مغرب  احلدود،  جنوب  يف  للجاز  طاغ 

الذي  التقليدي  الياباين  الأدب  عن  لالنف�صال  طريقة 

TaT( تانيزاكي )Kawabata( كواباتا )Mishima( جج�صده مي�صيما

nizaki( ؟

 )Doors(الـ البيتلز،  إىل  ا أ�ستمع  ا كنت  مراهقا،  كنت  ملا   -

العلمي،  اخليال   (    )mysteries(الـ مريكية،  االأ الكتب  أ  أقرا وا

 ...  )Otto Preminger( برامينغر  أوطو  ا  )Laura( لورا  أ�ساهد  وا

الثقافة  تلك  أفالم  وا الروايات  املو�سيقى،  يف  خ�ست 

كنت  عما  تعرب  أعمال  ا قراءة  يف  أرغب  ا كنت  ال�سعبية. 

لعاملي  أ�سا�سي  ا جزء  إنه  ا اليوم.  حبه  على  أداوم  وا أحب  ا

اجلميل.  رد  من  نوع  اخل�سو�ص.  بهذا  الكتابة  ووددت 

جماالت  يف  كواباتا  أو  ا مي�سيما  عن  كثريا  أختلف  ا أنا  ا

�سد  الأ ولي�ص هذا فح�سب.  �سلوب،  االأ عدة. وخ�سو�سا يف 

متحذلق،  غام�ص،  ال�سكلي،  باجلمال  نرثهم  يرتبط  ما 

أرغب يف كتابة طبيعية،  م�سحون باالنفعاالت. �سخ�سيا، ا

ب�سيطة �سل�سة وغري مزخرفة. �ساأداوم على العمل �سمن 

الكتاب  من  الكثري  عن  مييزين  ما  هذا  إن  ا االطار.  هذا 

أف�سال مهما  اليابانيني التقليديني. فلي�ست لديهم علي ا

كانت.

كارفر،  لفتزجريالد،  ما  ب�صيء  مدين  أنت  ا رمبا  لكن   m

على  عملت  ؤلفني  مو إرفينغ،  ا جون  �صاندلر،  راميون 

إىل اليابانية؟ ترجمتهم ا

وجهتني،  ترجمتها  التي  الن�سو�ص  تلك  بالتاأكيد.   -

أن  ا إىل  ا وبالنظر  يل.  ومر�سدين  أ�ساتذة  ا مبثابة  كانت 

أو  ا أكتب رواية  ا الكتابة: فحني  الرتجمة تقرتب من فعل 

إىل  ا فاأعمد  �سلي بداخلي  االأ الن�ص  ق�سة ق�سرية، يكون 

إىل نرث. تختلف اللغة اليابانية كليا عن  إىل لغة، ا حتويله ا

ملانية. فعند  أو االأ اللغات الغربية، االجنليزية، الفرن�سية ا

داللة  بناء  إعادة  ا عمليا،  ينبغي،  اليابانية،  إىل  ا نقلها 

فالرتجمة  متاما.  كامل  تكوين  إنه  ا ال�سفر.  من  اجلمل 

يف  طريقتي  يف  أ�سا�سي  ا حيز  ملء  يف  وت�ستمر  ت�سغل 

الكتابة والتفكري.

لكتبك  ال�صعبية  الثقافة  على  الإحالت  أتاحت  ا  m

إىل جمهور دويل. الو�صول ا

كله.  العامل  يف  مقروءا  كاتبا  كوين  البتة  أعتقد  ا ال   -   
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فعندما  أخرى  ا جهة  ومن  ذلك.  ذكر  مانة  االأ من  وكان 

 P(الـ او   )Radiohead(الـ إىل  ا ين�ست  روايتي  باأن بطل  أكتب  ا

إح�سا�سا، نقيم  أتكلم، نتقا�سم ا أنا عما ا أنت وا Rince(، �ستدرك ا

أكتب باأن بطلي يلج  إن ذلك مهم للغاية. فحينما ا ات�ساال. ا

أجل تناول وجبة فطور،  أو )Macdo( من ا ]حمل[ )Burgerking( ا
أيي، فاإن تلك العالمات،  باإمكانك تخيل امل�سهد. ويف را

ملا  رمزية  �سيغة  ت�سكل  اخلطابات  تلك  املحالت،  تلك 

نتقا�سمه كلنا اليوم.

إنهم ل  أبطالك من رف�س النظام: ا m ال�صيء الذي ل مينع ا

ميتثلون لقانون ال�صغل ال�صاق والنتاجية �رسيعة النمو 

على  اليابانية،  بالأخالق  عام  ب�صكل  ربطها  يتم  التي 

�صبيل املثال...

إبان الثقافة  - كنت طالبا بني 1968 – 1969، ا

امل�سادة واملثالية. كان احللم بالثورة 

تلك  وم�ست  القائم.  الو�سع  ومناه�سة 

يام، ح�سلت على �سهادتي اجلامعية.  االأ

أي  إىل ا أرغب يف االنتماء ا لكني ما كنت ا

يف  أرغب  ا كنت  جمتمع.  أي  ا إىل  ا مكتب، 

أنا نف�سي. وحيدا وم�ستقال. لي�ص  أكون ا أن ا ا

كاليابان،  بلد  يف  االبداع  ال�سهل  من 

على  اجلماعة،  الع�سرية،  على  موؤ�س�ص 

ال  فيه.  ذلك  حتقيق  من  متكنت  أنني  ا

إين  ا مدر�سة.  أي  ا إىل  ا ناد،  أي  ا إىل  ا أنتمي  ا

أكتب يف غ�سون اخلم�ص وع�رشين �سنة  ا

زمالء،  ال  لدي  يكون  أن  ا دون  االأخرية 

يف  �رشعت  ملا  أدباء.  ا أ�سدقاء  ا وال 

كنت  وروايات،  ق�سرية  ق�س�ص  كتابة 

أبرهن كيف تعي�ص  أن ا أبطال فردانيني، ا أنوي ر�سم ا بالطبع ا

الكائنات على هام�ص ال�سابط االجتماعي.

من  النفالت  بهدف  ا�صتعاريا  أ�صلوبا  ا كتبك  اتخذت   m

الغرتاب؟

تغري يف  قد  الياباين  املجتمع  أن  ا ذلك. غري  أعتقد  ا ال   -

فقد  ت�ساءل.  الـ»ن�سق«  البنية،  االأخرية.  �سنة  الثالثني 

كما  الو�سع  يبق  مل  جدا،  م�ستقرا  ال�سالبة.  �سديد  كان 

كان. ففي نهاية احلرب العاملية الثانية، ا�ستغلنا كثريا 

لتقدمي  ا�ستعداد  على  كنا  البالد،  بناء  إعادة  ا أجل  ا من 

الرثوة  يجلب  العمل  أن  ا نعتقد  كنا  كبرية.  ت�سحيات 

أن هذا االعتقاد دام  وال�سعادة. وقد يبدو هذا �ساذجا، غري ا

أجله جيل  ا الذي قدم من  ال�سبب  لدينا طويال. وهو ذات 

الذي  املادي  – الرخاء  والنفي�ص  الغايل  والدي وجيلي 

املتوح�ص«.  »االقت�ساد  غداة  الثمانينات،  يف  جنيناه 

متلكنا  املاأمولة.  ال�سعادة  حتقيق  دون  أغنياء.  ا غدونا 

أن ن�سع قيمنا  ا االح�سا�ص بال�سياع، وكان لزاما علينا 

أولوياتنا مو�سع ت�ساوؤل من جديد. »ابتغاء ال�سعادة«:  وا

كانت هي عقيدتنا اجلديدة. ثم جاء االنهيار االقت�سادي، 

أن ذلك  وا�ستمر الركود طيلة ع�رش �سنوات. ويف اعتقادي ا

إيجابية لبلدنا. ولدينا االآن مت�سع من الوقت  ا أكرث  ا كان 

أخرى. للتفكري. �سق طريق ا

ريو  �صاأن  الهتمامات.  تلك  الياباين  الأدب  يعك�س   m

Banana yoT( يو�صيموتو  بنانا  أو  ا  )Ryu Murakami( مموراكامي 

...)shimoto

أ�سدقائي القالئل،  - يعترب ريو موراكامي واحدا من بني ا

كتبه  بع�ص  جيدا،  ويعرفني  أعرفه  ا

بنانا  أما  ا كبريا.  إعجابا  ا لدي  تثري 

يو�سيموتو فاأف�سل على اخل�سو�ص 

أين  ا غري   .)Goodbye tsugumi( ]كتابه[ 
وكتبي  ترجماتي  بني  أنه  ا أعرتف  ا

الكايف  الوقت  أجد  ا ال  اخلا�سة، 

ثمة  اليابانيني،  زمالئي  لقراءة 

�سنة،  الع�رشين  فخالل  أكيد،  ا �سيء 

كبري.  ب�سكل  الياباين  دب  االأ تغري 

طواق  االأ تك�رشت  جذريا.  تغيريا 

على  واملبنى  املعنى  يف  القدمية، 

حد �سواء.

برت�صيمات  التالعب  تف�صل   m

امل�صتحيل«،  »بالدا   )Love story(الـ

بالرواية ال�صوداء وبال )SF( »نهاية 

إنك تعمل على املزج بينها عند احلاجة )ع�صاق  زمنة« ا الأ

�صبوتنيك(، وقائع الع�صفور ذي الناب�س« ملاذا؟

تاريخ  وهو  قراءاتي،  تاريخ  إىل  ا ذلك  �سبب  يرجع   -

ع�رشة  الثامنة  ابن  كنت  ملا  ومو�سوعي.  ماألوف  غري 

وروبية  االأ ع�رش  التا�سع  القرن  كال�سيكيات  أت  قرا �سنة، 

فلوبري،  بالزاك،  ت�سيخوف،  دو�ستويف�سكي،  تول�ستوي، 

أبطايل. وقد ق�سيت كل  إنهم كانوا ا ديكنز ب�سكل رئي�سي. ا

أن تكتب  وقتي منغم�سا يف رواياتهم، وكان من امل�ستحيل ا

أت االجنليزية  دب. بعد ذلك، بدا أح�سن منهم بخ�سو�ص االأ ا

أت كتبا بها. اكت�سفت عامل الرواية ال�سوداء واخليال  وقرا

 )Kurt Vonnegut( فانغيت  كيورت  �ساندلر،  راميون  العلمي، 

فتزجريالد  �سكوت   .)Richard Brautigan( برايوتغن  وري�سار 

جتربة  كانت  باالجنليزية.  �سيء  كل  أت  قرا لقد  أي�سا.  ا
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أ�سهمت يف تغيريي كثريا. مبا  جديدة متام اجلدة، والتي ا

دب الذي  أن عمق ثقافتي هو مزيج من الكال�سيكيات واالأ ا

أرغب يف ا�ستعمال  إىل الثقافة ال�سعبية. لذلك ا ميت ب�سلة ا

تر�سيمات وبنيات الـ)Lovestory(، البولي�سي والـ)SF( بهدف 

أ�سبه ما يكون  ا إذا �سئت  ا إنه  ا إغنائها بعنا�رش �سخ�سية.  ا

بتمرين هدم. فقد اقتب�ست احلاوي ولي�ص املحتوى.

أنك تتلهى بجن�س الرواية البولي�صية: فال�صارد  m كما ا

إىل  آثارا ل تقود ا أنه يكت�صف ا غالبا ما يواجه لغزا غري ا

إىل جزء جمهول فيه...  فك اللغز بقدر ما تقود ا

أغلب احلاالت يف بحث  ا البطل يف  - ففي كتبي، يكون 

املثال،  �سبيل  فعلى  إليه.  ا بالن�سبة  أهمية  ا ذي  �سيء  عن 

العنوان،  يبحث �سارد �سباق اخلروف الربي عن حيوان 

أثار العامل بهدف خدمته،  زمنة يف ا وي�سري بطل نهاية االأ

أما بطل وقائع الع�سفور ذي الناب�ص فيود العثور على  ا

زوجته... كلهم ميرون مبواقف غريبة، يتغريون يف جمرى 

مغامراتهم وينتهون  بالعثور على ما كانوا يرغبون فيه. 

معناه،  البحث  مو�سوع  يفقد  ذلك،  غ�سون  يف  أنه  ا بيد 

أهمية تذكر. ولهذا  فبلوغ هذا الهدف مل يعد يح�سى باأي ا

للق�سة  احلقيقية  الداللة  ن  الأ �سلبية.  لي�ست  الق�سة  فاإن 

كامنة يف �سريورة البحث، حركة البحث. يختلف البطل 

هم. عما كان عليه يف البداية. وهذا هو االأ

إنه نوع من التلقني؟ m ا

 - نعم. فتلك املغامرات التي يكت�سب منها البطل جتربة 

يف نف�ص االآن املغامرات التي يكت�سب منها البطل جتربة 

أمر بذات  أ�سعر مبا ي�سعر به البطل، ا أكتب، ا ككاتب. فحني ا

أنتهي من  أكون خمتلفا حني ا أخرى، ا التجارب. وبعبارة ا

حتريره.  يف  �رشعت  التي  اللحظة  يف  كنته  عما  كتابي 

أهمية بالن�سبة يل.  ا ويف الواقع فاإن كتابة رواية ما له 

عمال  إنه عمل ال كاالأ ا ال »كتابة« فقط،  فلي�ست وحدها 

مع  أتطور  ا إنني  ا قلت.  كما  تعليم،  �سيغة  إنه  ا خرى.  االأ

البطل، يف �سياق العوائق.

عن  تبحث  ق�ص�صك،  تكتب  أنت  وا أنك  ا �رسحت   m

أجل بلوغ  ا التي حتفر �صطحها من  ق�صتك اخلا�صة، 

روحك العميقة...

أحفر يف �سطح مركب من الطبقات  أكتب، ا  - نعم. فحينما ا

دائما.  أخرى  ا مرة  عمقا،  أكرث  ا دائما  �ساأكون  املتعددة. 

ذلك.  أعتقد  ا ال  أنا  وا فردي.  م�رشوع  باأنه  يقول  بع�سهم 

إذا ما حققت هذا امل�ستوى من العمق، �ساأالم�ص جوهرا  فا

إذا مل  ا م�سرتكا، التوا�سل مع قرائي، رابطة تتحقق. لكن 

أذهب بعيدا جدا، فاإن ال�سيء يحدث. ا

مر دائما، يف كتبك بالذهاب فيما وراء حدود  m يتعلق الأ

آخر  ا وبعد  الواقع  واملوت،  احلياة  والروح،  اجل�صد  بني  ما، 

إلخ(. فبع�س احليوانات، كاخلروف  ا )عامل متواز، ل�صعوري، 

 la( أو القارن يف �صباق اخلروف الربي ورق�س، رق�س، رق�س ا

زمنة، ت�صمح بعبور هذه احلدود. فما هو  licorne( يف نهاية الأ

م�صدرها؟

أن الكائن   - �سيكون جوابي عبارة عن �سورة. لنفرت�ص ا

االن�ساين هو منزل. ت�سكل الطبقة ال�سفلى امل�ستوى حيث 

أ�رشتك. ويف  أنت تعي�ص، تطبخ، تاأكل، ت�ساهد التلفزة مع ا ا

أ وفيها تنام. ومن  ول توجد غرفتك. فيها تقرا الطابق االأ

حيث  خلوة،  أكرث  ا ف�ساء  إنه  ا أر�سي.  ا التحت  الطابق  ثم 

أي�سا  ا لك  يوجد  أنه  ا على  ألعابا.  ا تقيم  أو  ا أ�سياء  ا تخزن 

من  مكان  أر�سي.  ا التحت  الطابق  هذا  يف  خفي  ف�ساء 

ن ولوجه يتم عرب باب �رشي لي�ص من  ال�سعب اخرتاقه الأ

أمكنك  ا حليفك،  احلظ  كان  إن  ا أنه  ا غري  اكت�سافه.  ال�سهل 

فاأنت  املعتم.  الف�ساء  هذا  ولوج  الباب،  ذلك  اكت�ساف 

أبعاد الغرفة.  التعرف ما بداخله، ال تعرف ال �سكل، وال ا

لكن  هلعا،  تكون  أحيانا  ا الظلمات،  تلك  تخرتق  فحني 

أكرث اطمئنانا. كثرية  أخرى ت�سعر براحة كبرية، ا أحيانا ا ا

عالمات،  روؤيتها،  ت�ستطيع  التي  الغريبة  �سياء  االأ هي 

أمام عينيك. مثلما يف حلم.  �سور، رموز ميتافيزيقية متر ا

أن  ا آخر، عليك  �سيغة عامل ال �سعوري. لكن فبني حني وا

إذن، تغلق الباب وتعود  إىل العامل الواقعي. تخرج ا تعود ا

أوجد يف هذا الف�ساء  أكتب كتبي، ا أتيت. فحني ا من حيث ا

أرى عنا�رش �ساذة كثرية. املظلم والعجيب، ا

 النا�ص يقولون باأن ذلك رمزي، ميتافيزيقي، ا�ستعاري 

يف  جدا،  طبيعي  مر  االأ فاإن  يل،  وبالن�سبة  �سوريايل.  أو  ا

أعانتني على  ا التي  العنا�رش هي  أن تلك  وا الف�ساء،  هذا 

أ�سبه  إن الكتابة بالن�سبة ملوؤلف ما، هي ا كتابة ق�س�سي. ا

يتم  ال  إذ  ا املعايري  خارج  جتربة  إنها  ا يقظا.  يحلم  باأن 

إىل املنطق. دائما العودة فيها ا

إىل بعد  أي�صا ي�صكل قنطرة عبور ا أن اجلن�س ا m يبدو ا

آخر... هل هذا هو الباعث على وجود م�صاهد جن�صية  ا

الناب�س،  ذي  الع�صفور  وقائع  امل�صتحيل،  بالدا  يف 

إلخ؟ ع�صاق �صبوتنيك ا

أهمية  ا واجلن�ص  حالم  لالأ مفتاح.  اجلن�ص  متاما.   -

من  كثري  املجهولة.  منطقتك  �سرب  ذاتك،  لولوج  كربى 

أكرث من م�ساهد اجلن�ص. ففي وقائع  النا�ص يقولون باأين ا

الناب�ص، يح�رش اجلن�ص تكرارا، وانتقدت  الع�سفور ذي 

أنه من ال�رشوري ت�سمني تلك  أعترب ا أجل هذا، لكني ا من ا
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الباب  ذلك  بفتح  للقراء  ت�سمح  امل�ساهد  فتلك  اللحظات. 

أخلخل نفو�سهم،  أن ا أريد ا إين ا اخلفي الذي تكلمت لك عنه. ا

أك�سف لهم عن منطقة خفية فيهم. فهناك، �سيء  أرجها، ا ا

ما يحدث بيني وبينهم.

m تبذل جهدا مل�صاءلة كل اليقينيات املاألوفة، قيم 

انتهاء بحقيقة اليومي؟

أحاول خلخلة  أننا نعي�ص يف عامل �سوي ن�سبيا، ا  - نعتقد ا

يف  نعي�ص  أحيانا،  ا إننا  ا تلك.  العامل  روؤية  الفهم،  هذا 

القارئ  أجعل  ا أن  ا يف  أرغب  ا الكابو�ص.  اجلنون،  فو�سى، 

ي�سبح يف عامل �سوريايل، عامل عنف، قلق، هلو�سات.

 )mono no aware(أثر الـ ا m يف ذات الآن، حتمل كتاباتك 

ال�صعر  لدى  الأثرية  �صياء  لالأ ؤملة  املو ال�صوداوية  أو  ا

الياباين التقليدي...

أنه توجد  أننا نعي�ص يف عامل، هذا العامل، على ا أعتقد ا  - ا

إذا رغبت يف ذلك حقا، ت�ستطيع  أخرى قريبة جدا. ا عوامل ا

آخر. ب�سيغة  ا إىل كون  ا املرور من فوق اجلدار فالدخول 

أحاول  معينة، باالمكان التخل�ص من الواقعي، وهو ما ا

آ�سيوي جدا،  إنه مفهوم �رشقي جدا، ا القيام به يف كتبي. ا

على ما يبدو يل. ففي اليابان، يف ال�سني، هناك اعتقاد 

أدنى  ا بدون  ت�سمح  وج�سور  متوازيني  عاملني  بوجود 

مر خمتلف  االأ ذاك.  إىل  ا العامل  هذا  باملرور من  �سعوبة 

يف الغرب، حيث هذا العامل هو هذا العامل، وذلك العامل 

أكرث  ا العلو،  الف�سل دقيق. اجلدار �ساهق  العامل.  هو ذلك 

مر يختلف يف الثقافة  أن االأ إال ا �سالبة يف حالة عبوره. ا

االآ�سيوية. فالـ)mono no aware( ي�سف، على ما يبدو يل هذا 

املوقف. ففي بالد امل�ستحيل توجد �سخ�سيات �ست. ثالث 

إىل العامل االآخر- انتحرت.  ا جنت، ثالث اختفت وعربت 

أنها، يف النهاية، تعرف  ثالث بقيت يف هذا العامل، بيد ا

 .)mono no aware(الـ من  �سيغة  إنه  ا م�ستقر.  غري  أنه  ا كيف 

نه حينما �رشعت يف كتابة بالدا  أمر غري ماألوف الأ إنه ا ا

أن ثالث من �ست �سخ�سيات  امل�ستحيل، كانت لدي فكرة ا

كنت  أكتب،  ا فحني  من.  أعرف  ا كنت  ما  لكني  تختفي، 

أت�ساءل من ينجو، من ميوت. ا

أبدا ماذا �صيحدث قبل الكتابة؟ أل تعرف ا m ا

فال  الق�سة،  نهاية  عرفت  إذا  فا جدا.  تلقائي  أنا  ا أبدا.  ا  -

أرغب فيه بال�سبط، هو معرفة  ا جدوى من كتابتها، ما 

حداث التي �ستقع. بع�ص الق�س�ص ال تتوقف  الالحق، االأ

عن التطور �سفحة بعد �سفحة وهذا النوع من الكتب هو 

أرغب يف كتابته. الذي ا

بالدا  ال�صم�س  مغرب  احلدود،  جنوب  حتاكي   m

امل�صتحيل؟

أود احلديث عن االح�سا�ص   - ففي كلتا احلالتني، كنت ا

واختفائه.  حمبوب  �سخ�ص  �سياع  أثناء  ا يراودنا  الذي 

بيد  عا�سق،  �سخ�ص  باالرادة،  مل،  باالأ مت�سبت  �سخ�ص 

أنه ي�سيع. لقد عرفت كثريا من النا�ص املرموقني فقدوا  ا

أرغب يف الكتابة من  إليهم دائما. ا أحن ا يف عطفة طريق، ا

إنه ال�سيء الوحيد الذي كنت قادرا على القيام به:  أجلهم. ا ا

مل املتال�سي،  أجل االأ أجل )هم(. من ا أكتب عنهم من ا أن ا ا

ال�سعور الذي كان  إنه  ا غياب الهدف، �سياع كل عالمة. 

ما.  ق�سة  يف  جوهري  فاالح�سا�ص  رابط.  كخيط  ي�سلح 

أكرث تنظيما. لكن يف غياب  باإمكانك كتابة ق�سة ممتعة، ا

إح�سا�ص الإخ�سابها، لرفدها، ت�سبح ال �سيء. أي ا ا

أمل يكن كل من زلزال كوبي )Kobé( والهجوم بالغاز  m ا

إح�صا�س« دفعك  ال�صام يف مرتو طوكيو ناجتني عن »ا

إىل  أخرى العودة ا من جهة للكتابة عنهم، ومن جهة ا

اليابان؟

أنهيت وقائع الع�سفور ذي الناب�ص الذي كتبته   - نعم. ا

ن  الأ �سنوات  ثالث  ذلك  ا�ستغرق   .1994 و   1991 بني 

الكتاب كان �سخما جدا وطموحا جدا. توقفت ما يقرب 

أوم  ا طائفة  قامت  الراحة،  إىل  ا خلودي  أثناء  وا �سنة.  عن 

كوبي،  زلزال  وحدوث  طوكيو  مرتو  مبهاجمة    )Aum(

قل. لقد كانت �سدمة  وكان جمموع ذلك �سهرين على االأ

ين وجدت  كبرية يل. غادرت اليابان منذ �سنني عديدة الأ

أمتتع فيه ميا يكفي من االطمئنان  أكن ا البلد م�سجرا ومل ا

للكتابة، وقد كنت ب�سيغة من ال�سيغ الجئا يف الواليات 

�سا�سة  على  حداث  االأ لتلك  م�ساهدتي  حني  املتحدة 

التلفزيون. حينها راودين ال�سعور بالعودة وفعل �سيء ما 

اليابان  إىل  ا أجل بلدي، قرائي ومواطني. لهذا عدت  ا من 

حيث حتاورت مع �سحايا الهجوم بالغاز )Sarin(ع�رشات 

التي  الق�س�ص  إىل  ا ال�سمع  أ�سخيت  ا النا�ص.  وع�رشات 

تاأثرت  لقد  لوجه.  وجها  فردي،  ب�سكل  بها  إيل  ا أ�رشوا  ا

أنا�سا عاديني، ي�ستغلون يف  باأ�ساليب كثرية. لقد كانوا ا

�سباحا،  متكومني،  اليومي  م�سريهم  يق�سون  م�سقة، 

ومع  ق�س�سهم.  إىل  ا ا�ستمعت  عندما  انفعلت  مرتو...  يف 

إىل جمتمع ازدريه. االمتثالية، العمل  ذلك فهم ينتمون ا

ال�ساق... كرهت، لقد كرهت دائما تلك الطريقة يف العي�ص. 

ب�ساطة  بكل  �سخا�ص كانت  االأ أن ق�س�ص كل هوؤالء  ا إال  ا

بعد  وكاتب.  إن�سان  كا غريتني،  أنها  ا أفرت�ص  وا موؤثرة 

كوبي،  من  أنحدر  ا إين  ا الزلزال.  عن  أكتب  ا أن  ا أردت  ا ذلك 

أ�سي. بناء عليه فاإن بيت والدي، دمر حني  إنها م�سقط را ا
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متخيل   – ال  كتابة  يف  أرغب  ا كنت  ما  الزلزال،  وقوع 

�سحايا  كل  إىل  ا اال�ستماع  فبعد  ق�س�سية.  جمموعة  بل 

من  كثريا  الق�س�ص،  من  كثريا  جمعت  الغازي،  الهجوم 

إذ كان من ال�سهل كتابة ق�س�ص بعد  �سوات بداخلي، ا االأ

الزلزال، التي ال تركز على الزلزال ذاته، بل على النتائج، 

إن الكتابة  بطال. ا وقع تلك الكارثة على حياة خمتلف االأ

يل،  بالن�سبة  جوهريا  �سيئا  كانت  الق�س�ص  تلك  حول 

أ�سعرتني بالواجب واحلاجة. فهي ا

النفالت  يف  ترغب  كنت  اليابان،  يف  كنت  ملا   m

أمريكا.  وا أوروبا  ا إىل  ا �صفار  الأ ال�صعبية،  الثقافة  عرب 

باحلاجة  �صعرت  املتحدة،  الوليات  يوم يف  وذات 

أ�صولك... إىل ا إىل العودة ا ا

حرى م�سوؤوليتي  إنها لي�ست م�ساألة هوية بل هي باالأ  - ا

ما  �سيء  فعل  علي  ينبغي  أنه  ا �سعرت  إن�سان.  وا كروائي 

ككاتب. لقد ك�سبت خالل تلك الفرتة الفتوة والكهولة.

إىل  ؤولية هذا هو الذي قادك ا أمل يكن هاج�س امل�صو m ا

مقاربة جرائم وفظائع احلرب العاملية الثانية يف 

ال�صني يف وقائع الع�صفور ذي الناب�س؟

 - ولدت �سنة 1949 عقب احلرب، بع�ص النا�ص يقولون: 

لي�ست  إنها  ا حداث.«  االأ بعد  ولدنا  فقد  م�سوؤولني،  »ل�سنا 

نحن  جماعية.  ذاكرة  هو  التاريخ  ن  الأ نظري.  وجهة 

التي  الذاكرة  نتقا�سم  ننا  الأ آبائنا  ا جيل  عن  م�سوؤولون 

آباوؤنا  ا به  قام  عما  م�سوؤولون  نحن  ب�سنعها.  قاموا 

إىل الكتابة حول كل تلك  طيلة احلرب. وهو ما يدفعني ا

بكل  أن نحتفظ  ا فيها،  التفكري  باإعادة  الفظاعات. علينا 

هذا بداخلنا.

أل ترغب يف العودة؟ m والآن، هل تعي�س يف اليابان؟ ا

اليابان،  خارج  ع�ست  ما  كثريا  عديدة،  �سنني  منذ   -  

املتحدة،  بالواليات  وباخل�سو�ص  باليونان  باإيطاليا، 

أمريكية عديدة)1(. لكن احلقيقة  إىل جامعات ا ين دعيت ا الأ

أرتاح دائما مع اجلامعيني. لهم زمرتهم اخلا�سة  تقال، ال ا

ن�ص كثريا معهم. يف  أ�سعر باالأ وجنومهم ال�سينمائيون. ال ا

قوة  أكرث  ا أ�سبحت  ا اليابان،  يف  إذن  ا بقيت  الوقت،  ذلك 

اخلا�ص،  بعاملي  واحتفظت  قبل  ذي  من  �سالبة  أكرث  وا

أ�سلوبي ومنطي  أعي�ص بطوكيو. لقد �سكلت ا إن كنت ا حتى وا

أعي�ص  ا أن  ا جدا  ال�سهل  من  يخ�سني،  وفيما  الوجود.  يف 

أخرى، حتى  أماكن ا اليوم على طريقتي بطوكيو منه من ا

إن داومت على ال�سفر. وا

m يف كتبك، ثمة ثيمة متواترة: القطط. يقبل �صارد 

ال�رسط  إىل  ا ببحثه  بالدفع  الربي  اخلروف  �صباق 

أن يتعهد قطه، يفقد �صارد وقائع الع�صفور ذي  الوحيد ا

الناب�س قطه قبل فقد زوجته، ت�صرتك ال�صخ�صيتان 

ال�صم�س يف  مغرب  احلدود،  الرئي�صيتان يف جنوب 

حبهما للقطط...

 - كنت طفال وحيدا، مثل كوم هاجيم)2(. وحيدا، كنت 

املنزل.  يف  اخلا�ص  عاملي  يل  وكان  أبوي  ا مع  أعي�ص  ا

الكتب  املو�سيقى،  أ�سا�سية،  ا ثالثة  عنا�رش  من  يت�سكل 

�سياء و�ساأ�ستمر  إنها دعائم كوين. ع�سقت تلك االأ والقطط. ا

يف ع�سقها. كانت لدي دائما عاطفة خا�سة نحو القطط. 

أنا ن�سافر كثريا فال  ن زوجتي وا أملك واحدة منها، الأ ال ا

أو  ا أنه كلما كنت يف منتزه  ا إال  ا نتمكن من االعتناء بها. 

أق�سدها. فهي هادئة، ملغزة.  أ�ساهد القطط، ا يف الطريق ا

أكتب عنها. أجل ذلك ا وبدون �سك فمن ا

�صياء  الأ مرجعياتك،  أ�صاليبك،  با كثريا  تتاأثر  كتبك  كل   m

إىل �صيغة املتكلم؟ أ كثريا ا ألهذا ال�صبب تلجا التي حتبها. ا

وىل،  أ�سلوبي. ففي ال�سنوات االأ  - نعم، لكني غريت من ا

أرغب يف ت�سمية  كتبت كل كتبي ب�سيغة املتكلم، ما كنت ا

تطورت:  ثم   ... �سنوات  �ست  ذلك  ا�ستغرق  �سخ�سياتي... 

أي ق�سة ق�سرية  ول مرة، مل تكتب ا ففي بعد الزلزال، والأ

كتاب  آخر  ا  )3(  ،)Kafka on the shore( ويف  املتكلم.  ب�سمري 

�سيخا  جند  وفيه  الغائب.  ب�سيغة  ن�سفه  روي  ألفته،  ا

إىل القطط. أن يتكلم ا متخلفا ذهنيا �سيئا ما... باإمكانه ا

 )ي�سحك(

m كيف ميكنك تقدمي تلخي�س لـ)Kafka on the shore(؟

إنه حتد  إنها ق�سة �ساب يف اخلام�سة ع�رشة من عمره –ا  - ا

يطرح نف�سه علي. فعمر جل �سخ�سياتي حوايل الع�رشين 

أو  ا اخلم�سني  الراهن؟  الوقت  ويف  فكرت،  الثالثني.  أو  ا

إنه  ا الثانية.  االمكانية  على  اختياري  وقع  املراهقة؟ 

إىل  ا العودة  أن نكتب عن �ساب. متكنت من  ا مر مده�ص  الأ

ع�رشة.  اخلام�سة  العمر  من  فيها  أبلغ  ا كنت  التي  يام  االأ

طزاجة  أكرث  ا باحلياة،  تطفح  ذكرى  ذلك  من  ا�ستمددت 

أرى العامل عرب عيني مراهق.  أن ا وف�ساء كتاب، ا�ستطعت ا

إذا ما رغبت  أمر مده�ص للغاية: وا ا أن تكون كاتبا فذلك  ا

إذا  فا تكون.  أن  ا ت�ساء  ما  تكون  أن  ا أمكنك  ا ذلك حقا،  يف 

إح�سا�ص يف �سن  ا أردنا حقا اختبار ما يخامرنا من  ا ما 

ذلك،  يفعل  أن  ا أي�سا  ا القارئ  وباإمكان  ع�رشة،  اخلام�سة 

أن  أجمل هدية ت�ستطيع ا أن ي�ساطرين هذا االح�سا�ص. ذلك ا ا

أو ق�سة ق�سرية. فهذا هو ما ي�ساعدين  تقدمها لك رواية ا

لكن  عزلة،  أكرث  ا أحيانا  ا كينوناتنا  توجد  احلياة.  على 

ب�سحبة الروايات والق�س�ص الق�سرية، لن نح�ص بالوحدة 
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إنها  إن هذا ال يحدث دائما، لكن ذلك ممكن احلدوث، ا أبدا. ا ا

قدرة وحيدة.

حني  �صبوتنيك«،  بـ»ع�صاق  يذكر  تقوله  ما  إن  ا  m

تعني  »�صبوتنيك«  باأن  ال�صخ�صيات  إحدى  ا ت�رسح 

�صبوتنيك  الآلة،  على  حكم  لقد  الرحلة«،  »رفيق 

أبدا  أن تتمكن ا ر�س دون ا بالدوران يف مدارها حول الأ

من القرتاب منها...

االآخر. ميكننا  البع�ص  أمام  ا بع�سنا  دائما  نحن منر   - 

نلتقي  عام.  ب�سكل  حمددة  امل�سافة  لكن  نتفاهم،  أن  ا

ن�ستمر يف  التقدم،  ونفرتق ون�ستمر يف 

كمثل  اجلميلة.  اللقاء  بذكريات  العي�ص 

م�سريهما  يتابعان  �سبوتنيك  قمري 

نعود  ثم  نرتبط،  ننف�سل،  الف�ساء.  يف 

ألهمنا الدفء  ا بذاكرة ما تقا�سمناه، ما 

هم. فالق�س�ص  و�سدد عزمنا. وهذا هو االأ

اجليدة، الكتب املمتعة توجد هناك من 

أن�ساأت  ا  ،)Kafka on the shore( بعد  أجل هذا.  ا

بريد   6000 تلقيت  إلكرتونيا.  ا موقعا 

على  رددت  كلها.  أتها  وقرا إلكرتوين  ا

 .1000

لقد  عليها.  الرد  على  يام  االأ كل  أ�ستغل  ا

نه  للغاية الأ لكنه مهم  آ�رشا،  ا �سيئا  كان 

آراء ب�سكل مبا�رش  كان مبقدوري تبادل ا

رائع  أمر  ا ب�ساطة  بكل  إنه  ا قرائي.  مع 

أكون فكرة عنهم، كيف كانوا، ما الذي  أن ا أ�ستطيع ا جدا. ا

أثق فيهم،  أ النقاد، ال ا أقرا كانوا ي�سعرون ويفكرون به. ال ا

 300000  )Kafka on the shore( أثق يف قرائي. بيع من إين ا بيد ا

أن هذا الرقم ال يعني �سيئا يف اليابان. فالذي  ن�سخة غري ا

يهم، هو معرفة ما وراء هذا الرقم. لقد كان هذا املوقع 

أح�س�ست باأين كنت م�سنودا من قبل  أهمية بالن�سبة يل. ا ذا ا

أنه كان خميبا  القراء. البع�ص منهم انتقد كتابي، قائلني ا

ال  أنه  ا جيدا  أدرك  ا أنا  ا هم،  االأ هو  هذا  لي�ص  لكن  للظن، 

أن املده�ص، هو القدرة على  إر�ساء اجلميع، على ا ميكنني ا

االنرتنيت  إن  ا حقا  باليد.  م�سافحتهم  منهم،  االقرتاب 

املبا�رشة  الدميقراطية  إنها  ا يل.  بالن�سبة  مثايل  و�سيط 

مبا�رشة،  التخاطب  ميكننا  القدمية.  أثينا  ا يف  كان  كما 

إن  وا حتى  �سعوبة.  أي  ا أدنى  ا وبدون  فورا،  لوجه  وجها 

إقفال املوقع.  مر ا إذا ما اقت�سى االأ كان ذلك ياأخذ وقتا، ا

إىل حد ما تالقي تاأثرياتك  m يعترب ع�صاق �صبوتنيك ا

الرئي�صية، ق�صة احلب والبعد العجائبي؟ 

أردت كتابة مثلث عا�سق مع  أفكر يف تلك العبارات. ا  - مل ا

أن مثلث كتابي ي�سمن  تغيري الرت�سيمة الكال�سيكية مبا ا

ال�سارد، فهو  )lesbienne( نقطة �سعفه هو  �سحاقية  عالقة 

أتني ويكتفي مب�ساهدة ما يحدث.  يروي ق�سة تينك املرا

جلاأت  فقد  وبالتحديد  ال�سحاقيات،  عن  �سيء  كل  أجهل  ا

إىل خميلتي. كان لدي انطباع يكمن يف معرفة ما الذي  ا

أتني. يحكي ]كتاب[ ع�ساق �سبوتنيك عن  يحدث بني امرا

أدري ملاذا... غراميات تن�ساأ ميتة، ال ا

m وراهنا، ت�صتغل على ماذا؟

عن  توقفت  لقد  �سيء،  ال  على   -  

كازويو  التقيت  البارحة  الكتابة. 

يل  قائال   )Kazuo Ishiguro( إ�سيغورو  ا

باأنه يخ�س�ص ثالث �سنوات لكتابة 

أجل  ا من  �سنة  يتوقف  ثم  كتاب 

بال�سحافة،  اللقاء  القيام بجوالت، 

أقوم  ا ما  وهو  اخلارج-  إىل  ا ال�سفر 

إىل ال�سغل،  �سبوع. �ساأعود ا به هذا االأ

تتطلب  فالكتابة  اخلريف.  هذا 

أ�ستغل،  طاقة وجهدا كبريين. فلكي ا

أ�ستيقظ يف الرابعة �سباحا فاأكتب  ا

أكرث  ا أكون  ا التا�سعة.  حدود  إىل  ا

�ساعات  اخلم�ص  نهاية  تركيزا ويف 

ف�سل  وما  متاما.  منهكا  أكون  ا

الريا�سة،  يف  أق�سيه  ا الوقت،  من 

ألزم به نف�سي.  إيقاع يومي، نظام ا إنه ا ال�سباحة، اجلري... ا

علينا  التي  اخلا�سة  قواعدنا  ون�سن  نبتكر  نكتب،  فلكي 

أكون فارغا وال  ا االلتزام بها. وعند االنتهاء من كتاب، 

وجود ل�سيء البتة.

إىل لندن وتلتقي بال�صحافيني؟ m نتيجة لذلك، تذهب ا

أي�سا لكن بطريقة مغايرة...  إن ذلك متعب كله ا  - نعم. ا

أ�سعر بالراحة. تكمن  إىل احلوارات ال�سحفية، ال ا أميل ا ال ا

أحيانا  مهنتي يف الكتابة، ولي�ص الكالم. لي�ص من ال�سهل ا

كتابته،  أود  ا ما  أكتب،  ا كيف  مل�ساعري،  تف�سري  إعطاء  ا

أكتب، غري  أعرف ذلك بالغريزة حني ا أقوم بذلك. ا وملاذا ا

أ�سياء  ا عن  أتكلم  ا أين  ا أدرك  ا أت�ساءل،  ا أن  ا أحاول  ا ملا  أنه  ا

يكون الكالم عنها حمرما.

الهوام�ص

 j عن املجلة الفرن�سية )La magazine littéraire( عدد 421 يونيو 2003.

1 -  بهار فارد وبران�صتون على اخل�صو�س.

2 -  �صارد جنوب احلدود، مغرب ال�صم�س.

 )Belfond( 3 -  التي �صيتم ن�رسها بفرن�صا يف �صنة 2005 لدى دار الن�رس
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اأ�ساها  عن  كامرا  ايزابيال  الدكتورة  االيطالية،  واملرتجمة  امل�ست�رشقة  عربت 

العربي  دب  االأ واأوروبي لرتجمة  موؤ�س�ساتي عربي  لعدم وجود دعم  واإحباطها 

خرى . وقالت »تعبت كثريا بعد اكرث من 30  اىل االيطالية او اللغات االوروبية االأ

عاما من العمل يف جمال الرتجمة، وانا م�سابة باالحباط، وال يوجد م�ستقبل 

يف ميدان هذا العمل«.

خر( او�سحت ا�ستاذة كر�سي اللغة العربية يف كلية الدرا�سات  وعن دالالت )االآ

خر باأنه العدو، اأو النا�ص  ال�رشقية يف جامعة روما، اأنه »يف املا�سي كنا نعرف االآ

خر لي�ص عدوا، او من ال نعرفه«، م�سرية اىل ان  اأما االن فاالآ الذين ال نعرفهم، 

دب و�سيلة مهمة من  »النا�ص يف اوروبا ال يعرفون الثقافة العربية، واعتقد ان االأ

اجل تعريف الغرب بعظمة الثقافتني العربية واال�سالمية«، موؤكدة ان الرتجمة 

خر، اذ اأن »النا�ص حني تقراأ الكتب املرتجمة تتعرف  بوابة مفتوحة الكت�ساف االآ

دب ميثل تفا�سيل املجتمع«. خر، خ�سو�سا اأن االأ اىل االآ

حاورها: حممد ال�سمهوري

�ساعر وكاتب من فل�سطني

خر عقيم يف غياب الرتجمة احلوار مع الآ

u �لعرب غري معنيني بالرتجمة رغم �أهميتها يف �ملعرفة

فكار.     وت�سحيح �لأ

دب u تعترب نف�سها من �أبناء �لنكبة لهذ� �أولت �لأ

     �لفل�سطيني عنايتها. 

�يز�بيال كامر�



أ�سى »تعاطف ال�سعب االيطايل مع  وقالت كامرا با

�سباب  الأ االآن  تغري  العامل،  يف  االخرى  الق�سايا 

مما  أ�سوا  ا �سلبيا  دورا  لعب  واالإعالم  �سيا�سية، 

ال�سورة، كما  �سابقا، يف ت�سويه هذه  كان عليه 

ال يوجد متثيل للحقيقة االخرى يف هذا االإعالم، 

ال�سيا�سة غريت كل �سيء«.

االيطالية  امل�ست�رشقة  بذلتها  التي  اجلهود  وعن 

قالت انها ن�رشت �سل�سلة ادبية عربية »بدعم من 

حمام ايطايل يحب العرب، ولكن ال توجد موؤ�س�سة 

لن�رش  الدعم  تقدم  العربي  العامل  او  ايطاليا  يف 

الكتب املرتجمة من العربية اىل االيطالية«.

من  لكتاب  ق�س�ص  جمموعة  »ترجمت  وقالت 

هذه  لن�رش  ممول  يوجد  وال  العربي،  اخلليج 

بتقدمي  االوروبية  املجموعة  وطالبت  الرتجمة، 

أن  با علي  ردوا  امل�سوؤولني  لكن  لن�رشها،  دعم 

أبحث عن موؤ�س�سات عربية تهتم بدعم الرتجمة  ا

اىل اللغات االوروبية«.

)مائة عام من  واو�سحت كامرا �ساحبة كتاب 

يف  اخلاطئة  »االفكار  ان  الفل�سطينية(  الثقافة 

ال�سطحية  الكتابات  لي�ص  م�سدرها  هذا  يومنا 

أي  را وا�سحاب  �سحفيني  نية  و�سوء  فح�سب، 

العرب  تكره  كانت  التي  فالت�سي  اورينا  مثل 

العرب،  املفكرين  بع�ص  وامنا  وامل�سلمني، 

املقيمني يف بالدنا منذ �سنوات طويلة، والذين 

اندجموا يف املجتمعات االوروبية حتى توحدوا 

يقول  »عندما  مبينة  للعرب«،  املتنكرين  مع 

عربي من هوؤالء �سيئا فظيعا عن العامل العربي 

يف  الغربي  ي�سدقون  مما  أكرث  ا النا�ص  ي�سدقه 

النقاد  فنبدو نحن من  نف�سه،  الكالم  قال  لو  ما 

املعجبني بالعرب كاذبني، اما هم فيبدون كمن 

ميتلك احلقيقة املطلقة، ويف هذا �رشر خطري لنا 

ولكم«.

واجبا  علينا  باأن  »ن�سعر  قائلة  كامرا  و�سددت 

وان  ناحية  من  �سوتنا  نو�سل  ان  مزدوجا 

نخو�ص معارك �رش�سة �سد طواحني الهواء مثل 

دون كيخوتة، واعود فاوؤكد ان االمل الكبري يف 

التحول اىل حال اف�سل بتحقق من خالل طالبنا 

جامعاتنا  يف  با�ستمرار  يتزايدون  الذين  الذين 

التي تدر�ص اللغة والثقافة العربيتني«.

أبناء النكبة  وتعترب امل�ست�رشقة كامرا نف�سها من ا

أ عملها وترجمتها واهتمامها باللغة  مقارنة بدا

ننا  العربية تزامن مع النكبة الفل�سطينية »رمبا الأ

أت  أبناء النكبة، حتى ولو ولدنا يف ايطاليا، بدا من ا

ال�سبعينيات،  مطلع  مع  العربية  للغة  درا�ستي 
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تلك  ويف  ال�سباب،  مرحلة  تغمرين  كانت  حينها 

ما  لنا  تنقل  واالخبار  ال�سا�سات  كانت  الفرتة 

تدور هناك، هذه  فل�سطني، واحلروب  يحدث يف 

حرب  أثناء  ا وتكررت  فينا،  توؤثر  كانت  االخبار 

اخلليج الثانية حيث زاد االهتمام باالإقبال على 

ال�سباب  أن  ا اعتبار  على  العربية،  اللغة  درا�سة 

االذاعات  يف  مايعر�ص  معرفة  اىل  يطمحون 

أكرث مما يكتب يف ال�سحافة، وعلى هذا  املرئية ا

ويف  تفكريي،  ت�سغل  الفل�سطينية  الق�سية  كانت 

خ�سم هذا الو�سع تعرفت على رواية )عائد اىل 

حيفا( للروائي الفل�سطيني غ�سان كنفاين، وقمت 

برتجمتها اىل اللغة االيطالية، وت�سكلت بداياتي 

بالق�سية،  حتيط  التى  الظروف  معرفة  حول 

أرى  وا ال�سابقة،  الرواية  يف  جميعها  وجت�سدت 

بالق�سية  االيطايل  ال�سعب  اهتمام  حجم  أن  ا

اللحظات،  هذه  واىل  اليو�سف  الفل�سطينية 

اىل حيفا(  )عائد  غ�سان كنفاين  روايات  تتداول 

و)�سم�ص ال�رشوق( بني طالب اجلامعات واملدار�ص 

أ�سئلة،  ا هناك  دائما  جانبهم  من  الأن  االيطالية، 

ملاذا هذه احلرب داخل فل�سطني واالجابات عنها 

حتتويها �سفحات تلك الكتب االأدبية، واختياري 

الق�سية  �ساعد  حيفا(  اىل  الرواية)عائد  لهذه 

إىل هذه يومنا هذا يحر�ص طالبنا  الفل�سطينية، وا

يف االطالع عليها، وبالتايل متابعتهم لتطورات 

الق�سية على جميع امل�ستويات«.

وا�سافت ان »عدد الطالب الدار�سني لال�ست�رشاق 

يف  االآن  ادر�ص  اذ  ايطاليا،  يف  االآن  زاد 

روما  جامعة  يف  ال�رشقية  الدرا�سات  كلية 

)ال�سابيين�سا(، حيث يوجد 500 طالب وطالبة، 

�سيء  وهذا  واال�ست�رشاق  العربية  اللغة  يدر�سون 

إيجابي«. ا

عنه  عربت  الذي  االإحباط  من  الرغم  وعلى 

»اجليل  ان  اىل  ا�سارت  انها  اال  كامرا،  الدكتورة 

اجلديد من الكتاب يكتبون عن العرب من وجهة 

نظر ان�سانية لكن هذا ال يكفي«.

وعن اهتمام املمجتمع االيطايل باالأدب العربي، 

قالت كامرا ان »املجتمع االيطايل يحب الرواية 

االهتمام  ان  كما  النمطية،  ال�سور  ذات  العربية 

زاد عقب احداث 11 �سبتمرب 2001، يف خمتلف 

املجاالت، منها التاريخ واال�سالم، واالأدب، وهذا 

�سيء ايجابي، ولكن ال يكفي اي�سا«.

يف  االمل  على  نعول  أال  ا علينا  »يجب  واكدت 

وبني  بيننا  او�سع  وتفاهم  اف�سل  امل�ستقبل 

اىل  العربي  االأدب  مرتجمة  وتابعت  االخرين«، 

اللغة االيطالية »ارى اختالفا يف و�سع الكتاب 

عن املا�سي، ففي ايطاليا هناك نخبة تعمل من 

يعنيها  ال  االغلبية  ولكن  واملعرفة،  احلوار  اجل 

ذلك، وكل ما ينظم من حما�رشات وندوات من 

ال  اخلطابة  اطار  يف  يبقى  الهوة،  ج�رش  اجل 

اكرث«.

عند  العك�سية  ال�سورة  لتوؤكد  كامرا  وعادت 

العرب بان »ال�سورة النمطية عن العرب ما زالت 

يفعلوا  لن  بطالبي  متفائلة  انني  اال  موجودة، 

�سيئا خمتلفا وجديدا، فما نحتاج اليه اليوم هو 

روؤية �سحيحة ومو�سوعية دون قلب للحقائق«، 

توؤكد  احلالية  عاملنا  »م�سكلة  ان  وا�سافت 

احلديث  كرث  وقد  احلوار،  اىل  املتزايدة  احلاجة 

يعترب  هذا  ويف  بالتحديد،  الثقايف  احلوار  عن 

دور املرتجم حا�سما، فمن دون الرتجمة ي�سبح 

من  واحد،  طرف  من  حوارا  او  عقيما،  احلوار 

�سند  ودون  نف�سه،  قرارة  ي�سعر يف  الذي  الطرف 

على  وانا  االآخر،  عن  تفوقا  اكرث  انه  احلق،  من 

اقتناع تام بان الرتجمة ون�رش الثقافة العربية 

املنمطة  االأفكار  عن  الطرفني  تبعد  الغرب  يف 

وامل�سبقة واجلامعة«.

باالأدب  االيطالية  اهتمام اجلامعات  وعن مدى 

هناك  تكن  مل  ال�سابق  »يف  كامرا  ت�سري  العربي 

كتب كثرية عن هذا االأدب، قد جتد رواية او ق�سة 

اجلامعة،  مكتبات  احدى  داخل  �سعر  ديوان  أو  ا

مع  ال�سعب  الطريق  يف  بداياتي  كانت  ورمبا 

معهم  حتملنا  الذين  املرتجمني  من  جمموعة 

هذه  بعد  نقول  ان  ون�ستطيع  الرتجمة،  م�سقة 

إقناعنا لدور  إنه توجد االآن مدر�سة، بعد ا املرحلة ا

العاملي،  االأدب  من  النوع  بهذا  االهتمام  الن�رش 
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واليوم هناك عدد من دور الن�رش ال�سغرية التي 

تعمل على ن�رش الكتب والروايات، وال نعترب هذا 

جناحا باملعنى ال�سامل، وما قمنا به نقطة يف 

لنا  وفرت  بها،  �سعدت  حماولة  لكنها  املحيط، 

الذين  العرب،  والكتاب  باالأدباء  االلتقاء  فر�سة 

ادبهم  ن�رش  يف  جهودنا  يقدرون  جانبهم  من 

احالم  من  اخرى  ولغات  االيطالية،  باللغة 

م�ستغامنى، ادوارد اخلراط، غادة ال�سمان، هدى 

بركات، �سنع اهلل ابراهيم، جمال الغيطاين، ر�سيد 

الذي  الكوين  وابراهيم  �سكري،  حممد  ال�سعيف، 

يعد يف نظري من اف�سل الكتاب العرب ويف تون�ص 

ح�سن ن�رش، وحاليا نعمل على ترجمة رواية له، 

قد  نكون  أن  ا أمل  نا لذلك  ا�سلوبه،  له  كاتب  وهو 

فتحنا الطريق ال�سعب«.

وعن تعلقها وحبها للغة العربية قالت امل�ست�رشقة 

ع�سقت  فقد  �سخ�سيا،  بي  يتعلق  ما  »يف  كامرا 

االأدب العربي منذ ان امتلكت القدرة على قراءة 

لغتكم الرائعة، فلم يكن االأدب العربي بالن�سبة يل 

درا�سة وعمال، وامنا كان ع�سقا حقيقيا، ومثل اي 

ع�سق حقيقي مل ا�سعر بالوقت وال بالتعب واجلهد 

الذي بذلته، وهكذا اجد نف�سي، بعد نحو 25 عاما 

عن  مرتجما  بااليطالية  ن�رشته  كتاب  اول  من 

العربية وكان احدى روايات الكاتب الفل�سطيني 

اجنزته،  وما  به  قمت  ما  اراجع  كنفاين،  غ�سان 

واتعجب انا نف�سي من عدد الرتجمات التي قمت 

�سجعت اجليل اجلديد من  التي  او  �سخ�سيا،  بها 

والذين  بها،  القيام  على  والباحثني  املرتجمني 

على  تفوقوا  حتى  ون�ساط،  بجد  االآن  يعملون 

ا�ساتذتهم«..

يف  احلقيقي  النجاح  هو  »هذا  كامرا  واكدت 

وا�سعر  به،  افخر  بالن�سبة يل وهو جناح  احلياة 

بعمق الر�سا الأنني �ساعدت �سبابنا على معرفة 

عنه  ي�سمعونه  مبا  يكتفوا  ان  دون  من  االآخر 

ال�سيا�سة  �سوهته  والذي  االعالم،  و�سائل  من 

معرفة  االآخر  معرفة  يف  يتعمقوا  ان  بل  اي�سا، 

ان  والثقافة ميكن  »االأدب  ان  وقالت  مبا�رشة«، 

الوحيدة ملعرفة  الو�سيلة  للغرب  بالن�سبة  يكونا 

االآخر ب�سكل �سحيح، دون الوقوع يف فخ االفكار 

املت�سلبة اجلامدة«.

�ساركت ايزابيال كامرا يف العديد من املوؤمترات 

بينها  ومن  وخارجها،  ايطاليا  داخل  العاملية 

بو�سفها  ببحوثها  و�ساركت  عربية،  جامعات 

من  العديد  يف  العربيني  واالأدب  للغة  ا�ستاذة 

اجلوائز  من  عددا  وحازت  االيطالية،  اجلامعات 

غريرتانة  جائزة  منها  االأدبية،  الرتجمة  يف 

تورونتو  يف  االأدبية  للرتجمة  الوطنية  كافور 

عام 2006.

�سرية بني لغتني

واملقاالت  االبحاث  من  العديد  كامرا  كتبت 

العربي  االأدب  يدور معظمها حول  التي  االأدبية 

املجالت  خمتلف  يف  ون�رشتها  املعا�رش، 

الكتب  من  العديد  ألفت  وا والعاملية،  االيطالية 

عن االأدب العربي، منها )مائة عام من الثقافة 

جملة  حترير  هيئة  يف  ع�سو  الفل�سطينية(وهي 

للثقافة  ال�سارقة  جلنة  ويف  احلديث(،  )ال�رشوق 

العربية التابعة ملنظمة يون�سكو.

وق�س�سا  روايات  االيطالية  اللغة  اىل  ترجمت 

حمفوظ،  لنجيب  )مريمار(  منها  عرب،  لكتاب 

حبيبي،  الإميل  ال�ستة(  االيام  و)�سدا�سية 

و)خمتارات ق�س�سية( لغادة ال�سمان، وخمتارات 

ق�س�سية لكاتبات �سعوديات. 



104

دباء ال�سباب يف �سلطنة عمان  لل�ساعر هالل العامري   يدين الكثري من االأ

تكوينهم  على  بي�ساء  يد  ،فله  لهم   روحيا  اأبا  توجوه   لذا    ، بالكثري 

ن�سطة  الثقايف ،  حيث  اأخذ باأيديهم من خالل عمله يف الهيئة العامة الأ

ال�سباب )�سابقا(  ووزارة الرتاث والثقافة حاليا واإ�رشافه على فعاليات 

دبي ال�سنوي الذي انطلقت فعالياته مطلع الت�سعينيات  وكان  امللتقى االأ

خطاء التي  يف كل تلك الدورات اأبا حنونا و�ساعرا وموجها وم�سوبا لالأ

يقعون بها .

حاوره:عبدالرزاق الربيعي

كاتب من العراق يقيم يف ُعمان

نثى  ل مفر من الق�ضيدة الأ

u  �لن�سر كان �لعقبة يف عدم �نت�سار ق�سيدة 

     �لتفعيلة يف ُعمان.

u )�لبحر و�لوزن و�لقافية( كانت ت�سغط علينا

    للتعبري بغري �لق�سيدة �لكال�سيكية.

u ق�سيدة �لنرث �سكلت لنا �نف�ساماً يف �لتكوين

    �لكتابي.

هالل �لعامري



خارج ذلك يقف العامري يف مقدمة امل�سهد ال�سعري 

الذين  ال�سعراء  ، فهو من  �سلطنة عمان  ال�سبعيني يف 

أناقة يف  ميتلكون  رهافة يف احل�ص ورقة يف اللغة ، وا

ت�سهد   ، ال�سور  انتقاء  ، وعذوبة يف  لفاظ   االأ اختيار 

على ذلك دواوينه  ال�سعرية : )هودج الغربة( ال�سادر 

)الكتابة   ،  1985 العط�ص(  زمن  يف  )قطرة   ،  1983

 1991 الوافد(  لق  و)االأ  ،  1987 ال�سمت(  جدار  على 

، رياح للم�سافر بعد الق�سيدة عام 1993 ، و )لل�سم�ص 

جمموعة  ن�رش   كما   ،  1994 تغيب(  كي  أ�سبابها  ا

كتابات نرثية حتت عنوان )ا�سرتاحة يف زمن القلق( 

عام 1989 ، ومن خالل الوظائف التي تقلدها  :مدير 

بوزارة  الثقافة  عام  ومدير  العماين  التليفزيون  عام 

عام  مدير  من�سب  حاليا  وي�سغل  والثقافة  الرتاث 

االآداب والفنون  بوزارة الرتاث والثقافة وم�ساركاته 

له  أ�س�ص  ا عربية   وموؤمترات  وملتقيات  ندوات  يف 

دبية  �سخ�سية ثقافية �سارت معروفة يف ال�ساحة االأ

العربية .

ال�سعري  أن ندخله اىل عامله  ا يف هذا احلوار حاولنا 

أ�رشعة الكلمات . مبحرين معه على ا

يكتب  �صاعرا  الكلمة   مع  رحلتك  أت  بدا  r

ثم  عليها  املتعارف  التقليدية  الطريقة  على 

تلك  من  تتذكر  ماذا   ، التفعيلة  ق�صيدة  كتبت 

الرها�صات؟

يف  الطاغية  هي  الكال�سيكية  الق�سيدة  كانت   -

يف  أ�سئلة   ا نوجه  كنا  طالبا  كنا  وعندما  ال�ساحة،  

أن ننظمه �سعرا ، فنظمت  الفقه، وكان  يتوجب علينا  ا

�سعرية  أبيات  ا �سكل  على  الفقهية  اال�سئلة  من  العديد 

موزونة ومقفاة ،  فكل ما كان حميطا بنا كال�سيكيا، 

 ، الكال�سيكية  الق�سيدة  أكتب  ا �سغري  من  أت  بدا لذا  

والوزن  القافية  اتباع  على  تعودين  �سئلة  االأ وكانت 

أكتب خطاأ . وعرو�ص ال�سعر يف الكتابة ،  كي ال ا

باجتاه  حتولت  بل  طويال  ت�صتمر  مل  لكنك   r

ق�صيدة التفعيلة ، كيف جرى ذلك التحول؟

ودروي�ص  كال�سياب  كثريين  ل�سعراء  أت  قرا لقد   -

نه  أكرث تاأثريا الأ وقباين و�سميح القا�سم وكان ال�سياب ا

نظر للق�سيدة اىل جانب املالئكة اللذين كانا ينظران 

االمارات  ولكوين كنت مقيما يف  التفعيلة،   لق�سيدة 

و)الوحدة(  )الظفرة(  يف  ون�رشت   ،فكتبت  للدرا�سة 

ون�رش هذه النتاجات �سجعتني على اال�ستمرار بكتابة 

ق�سيدة التفعيلة وحني عدت لعمان مطلع الثمانينيات 

كنت قد خرجت عن  اطار تلك  احلدود الكال�سيكية .

أول جمموعة لك ،  r حني عدت لل�صلطنة ن�رست ا

ما الذي حفزك لالإ�صدار؟

- وجدت من ي�سجعني على م�ستوى امل�سوؤولني ، على 

فطبعت  الروا�ص   عبدالعزيز  معايل  بينهم  من  الن�رش 

)هودج الغربة( على ح�ساب وزارة االعالم فولد لدي 
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نوعا من التحدي واحلما�ص للكتابة ،  فاأ�سدرت عدة 

زاوية  أكتب  ا أت  بدا ثم  اخلا�ص  ح�سابي  على  دواوين 

ا�سبوعية يف جريدة الوطن بعنوان ) ا�سرتاحة يف زمن 

إ�سمي من  حدود عمان  أن يخرج ا أردت ا القلق( ، وحني  ا

ومعي  للقاهرة  ذهبت   ، دبي  االأ لالنت�سار  �سعي   يف 

امل�رشية  الهيئة  على  عر�ستها  حيث  املقاالت  هذه 

العامة  للكتاب  فن�رشته ،  ثم وا�سلت الن�رش و�سدرت 

أخرى. يل كتب ا

r عناوين دواوينك ون�صو�صك منتقاة ب�صاعرية فائ�صة 

»قطرة يف زمن العط�س« »الكتابة على جدار ال�صمت« 

أ�صبابها كي  ا الق�صيدة« »لل�صم�س  بعد  للم�صافر  »رياح 

كتابة  تنجز  متى  العط�س«  زمن  يف  »قطرة  تغيب« 

أم بعدها؟ العنوان قبل الق�صيدة ا

إجنازي كتابة  الن�ص  أكتب عناويني بعد ا أن ا - اعتدت ا

الن�ص  وعادة  الن�سيج  لهذا  توقيعك  هو  فالعنوان   ،

يعنون نف�سه ، و العنوان ميثل يل �سيئا كبريا ، حينما 

أن الكاتب  ي�سدين عنوان كتاب ما وبعد قراءته  يت�سح ا

مل يكتب بجمال ذلك العنوان  ، انزعج كثريا منه لذلك 

كل  وتتمحور  القارئ  ت�سد  كي  العناوين  اختار  كنت 

مايف دفتي الديوان حول العنوان فعنوان مثل )الكتابة 

أطر �سنوات   يف زمن القلق( نابع من  زمن القلق الذي ا

الكتابة تلك ،  و)الكتابة على جدار ال�سمت( جاء  بعد 

أما )قطرة  �سمت عن الكتابة لظروف كثرية فاخرتت ، ا

مع  للتوا�سل  متعط�سني  كنا  فقد  العط�ص(  زمن  يف 

الوطن العربي واخلروج من حدودنا فكتبنا التفعيلة 

وكانت  نكتب  لكي  متعط�سني  كنا   ، طرقا  لنتلم�ص 

آخر  ا وبني  نخلة  ي�سف  تقليدي  �سخ�ص  بني  الكتابة 

يف  )قطرة  الكتابة   فكانت  مة  االأ معاناة  عن  يكتب 

ن  أ�سبابها لكي تغيب( فالأ ا لل�سم�ص  أما  )ا العط�ص  زمن 

تاتي  ال�سم�ص كي   لغروب  اخلالق  كينونة من  هناك 

بيوم جديد،  كنا نبحث عن حرية جديدة وفكر جديد 

لن�سل اىل مبتغانا.

ؤرة مركزية يف �صعرك ، كيف متثلت   أة بو r حتتل املرا

أة كرمز مطلق ؟ املرا

أة ميزة من ميزات �سعري كله، فلي�ص  الن�سف  - املرا

 ، أنثى  ا إمنا معظم مايف حياتنا  ا أنثى،   ا يقولون  كما 

تتك�رش  موجته  جتد  العظيم  البحر  لهذا  تذهب  حيث 

أنثى،  هذا النور املت�سكل يف  على رمال ال�ساطئ وهو ا

ر�ص   أنثى،  حتى الرموز ، االأ الكون ت�سكله ال�سم�ص وهي ا

ن�سان  لالإ الوجداين  الت�سكيل  العاطفي،  اجلزء  أنثى،   ا

أنثى،  الظل حت�سنه �سجرة  أنثى ، النخلة ال�سامقة ا هو ا

أح�سنت  إن ا نثى ، الق�سيدة ا أنثى،  فال مفر من االأ وهي ا

مفردات  عن  تبحث  أن  ا يجب   ، أنثى  ا فهي  �سياغتها 

الق�سيدة  مو�سيقى   ، الن�ص  هذا  أنوثة  ا لت�سكل  رقيقة 

أنثى،  الفكرة  أنثى الكلمة املكونة لهذا الن�ص ال�سعري ا ا

 ، أنثى  ا لالآخرين  واي�سالها  للبحث عنها  تتعبك  التي 

نثى ،  كلمة  جمع كل �سيء لت�سكيل هذا الن�ص يوؤول لالأ

يحتوي  اجلانب  هذا   ، أنثى  ا فكرتها   ، أنثى  ا الق�سيدة 

أة كحبيبة  أمتثل املرا كتب لكن لي�ست كج�سد،  ا ذاتي الأ

يحرتمها  أن  ا يجب   ، خمتلفة  ومعان  ت�سكيالت  لها 

نثى ت�سكل  هذا الن�ص ، حني يكتب عنها ، فطاملا االأ

أن يوؤول الن�ص اىل متجيد  ا �سياغة الن�ص ، لذا يجب 

نثى . هذه االأ

لفاظ  الغنائية  r تتميز ن�صو�صك بوفرة من  الأ

أثر بالتيارات  والرومان�صية ، هل هو نوع من التا

إنها من  أم ا التي كانت �صائدة يف ال�صعر العربي ؟ ا

معطيات البيئة  ؟ 

بح�سن  االنكفاء  على  ال�سباب  فرتة  عودتنا   -

يخرجهم  ن�ص  اىل  بحاجة  النا�ص  كان   ، الرومان�سية 

آ�سي ، فال مالذ من اللجوء  للرومان�سية،  وحتى  من املا

ال  لكي  الرومان�سية  هذه  يتلب�ص  كان  الوطني  الن�ص 

مع   للتوا�سل  م�ستعدا  يكن  مل  الذهن  ن  الأ النا�ص  تبعد 

أن تعطيه حقائق عن طريق  الق�سائد املبا�رشة فيجب ا

أن الرمزية تخرجك  الرمزية والو�سائل التي ت�سده حيث ا

أرقى  أن يكون ا من املبا�رشة،  فاخلطاب ال�سعري يجب ا

أن نرقى  عند احلديث يف التفا�سيل ،  فبالرمز ن�ستطيع ا

الرمز  هذا  يكون  أن  ا اليجب  لكن   ، ال�سعري  بالن�ص 

�سخذ  بعد  اليه  الو�سول  �سهل  بل  غيبوبيا  أو  ا هالميا 

الهمة،  فالقارئ مبدع ويكلف نف�سه كثريا للبحث يف 

زوايا الن�ص ملعرفة الفكرة املطروقة يف زوايا الن�ص 

عن  تكتب  حينما  احيانا  الرمز،  عليك  يفر�ص  الذي  

الوطن فهو يفر�ص رموزه جتد ال�سخ�ص يبحث معك عن 

ارتقاوؤك  هو  الرمز   ، اليها  الو�سول  اردت  التي  الفكرة 

عن املبا�رشة يف العناية او و�سف �سيء ما، حني تعمق  

مو�سوعا من املو�سوعات فالبد من الرتميز.

r هل �صنعت رموزك اخلا�صة يف ن�صك؟

أن تدخل رمزا يف ن�سو�سك ي�سبح ذلك  ا أردت  ا اذا   -

أن ت�سنع رموزك ب�سكل تلقائي ،  إقحاما ، لكن ميكنك ا ا

احيانا تبحث عن ترميز وتق�سده لذلك،  ففي كل فكرة 

ان  لكن  �سمة  العماين  االن�سان  ف�سموخ  رموز  هناك 
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تطرحها ب�سكل مبا�رش وكانك تقول تاريخا فت�ستخدم 

الرمز ليكون ارقى يف الو�سول اىل املتلقي .

r هل تفكر كثريا باملتلقي؟

منذ   ، أكتب  ا ملن  إال  وا يل  بالن�سبة  مهم  املتلقي   -

�سئل  عندما  العقاد  بفكرة  أوؤمن  ا دائما  كنت  بداياتي 

ترقى  ال  :وملاذا  ؟فاأجاب   العامة  اىل  التنزل  ملاذا 

لبث  و�سيلة  عن  أفت�ص  ا إنني   ا م�ستواي؟  اىل  العامة 

الكتاب  عن  مييزين  مبا  املجموعة  أفراد  ا بني  الوعي 

االآخرين  .

r لو بحثنا يف جذور ق�صيدة التفعيلة العمانية، 

أين �صن�صل ؟   اىل ا

وذياب  ال�سقالوي  و  أنا  ا التفعيلة  بق�سيدة  أنا  بدا  -

أن ق�سيدة التفعيلة  �سخرالعامري  كان لدينا اميان ا

يف   ، الكال�سيكية  من  أكرب  ا تعبريية  م�ساحة  تعطيك 

للتعددية  م�ساحة  يعطيك  البحر  هذا  يتباعد  التفعيلة 

التي  للن�ص  املو�سيقية  االيقاعات  البحور وجلب  يف 

الفرتة  تلك  يف  االعالم  إ�سكالية  ا لكن  الده�سة   تثري 

نكتب  كنا  فبالتايل  التجارب،   لهذه  مغطيا  يكن  مل 

ين�رش،   أن  ا ذاك  أو  ا الكاتب  لهذا  التتاح  قد   ، ونخبئ 

الن�سو�ص،  كان  لن�رش  الكبرية  املبالغ  نكن منلك  مل 

التعريف  التي مل تعط  الو�سيلة  الوقت  ذلك  الن�رش يف 

حتى الناقد ياأتي من منظوره هو وقراءاته ال�سخ�سية  

تلك  وكانت  الوقت،   ذلك  يف  العقبة  كان  فالن�رش   ،

كتب  وجود  لعدم  اخلارج  اىل  الكتاب  نزوح   الفرتة 

أمتكن من  ا ارها�سات مل  ، هناك  إعالمي  ا وال اهتمام 

أفقدتني الكثري  ومن �سمنها  ا ن�رشها لكرثة تنقالتي 

ن�سو�سي الكال�سيكية .

التفعيلة  الدكتور �صياء خ�صري ق�صيدة  r يعترب 

حلقة مفقودة يف ال�صعر العماين ،وقلت يل ذات 

يوم »وجدت نف�صي يف ق�صيدة التفعيلة« كيف 

جتد تف�صك يف حلقة مفقودة؟

أتفق مع د.�سياء ، ق�سيدة التفعيلة لي�ست حلقة  - ال ا

وقد وجدت  لنا  متوافر  كان غري  الن�رش  لكن  مفقودة 

مغلقة  كانت  الكال�سيكية  ن  الأ التفعيلة  يف  نف�سي 

البحر  الكال�سيكية  وقيود  فيها  التعبري  و�سعوبة 

أدواتنا يف التعبري  والوزن والقافية كانت ت�سغط على ا

عن خلجات ذواتنا ، بينما  يف التفعيلة وجدنا متنف�سا 

أعجبت  أن نعرب عن الفكرة مبت�سع ، وقد  ا ،  ن�ستطيع ا

أثراها  كثريا بق�سائد كال�سيكية ملحمد احلارثي التي ا

أعجبت بن�سو�ص رقية احلارثية  بلغة �سعرية رفيعة وا

موجودة  التفعيلة  ق�سيدة  التزال   ، واملتقنة  اجلميلة 

يف الوطن كله. 

ألي�س  ا أي�صا  ا موجودة  النرث  ق�صيدة  مثلما   r

كذلك؟

-نعم لكنها باإطار حمدود، رمبا يف الكتب واملجالت 

املتخ�س�سة وال�سحف ، ولي�ص يف املهرجانات ، لذا 

عقد  خالل  الثقايف  النادي  يف  ادوني�ص  قدمت  حني 

ن املتلقي العربي  ألقى ن�سو�سا قدمية الأ الت�سعينيات ا

غري م�ستعد لتلقي ن�ص حديث.

أراك متحفظا بهذا النمط من الكتابة ال�صعرية؟ r ا

يف  انف�ساما  �سكلت  النرث  ق�سيدة  أرى  ا �رشاحة   -

أ�سول  ا يفهموا  ال�سباب فهم مل  لدى  الكتابي  التكوين 

أنها ن�ص وينرثون   أوا يكتبون اخلاطرة على ا الن�ص فبدا

من  املتمكني  حتى  حديث   ن�ص  انها  على  الكلمات 

الكال�سيكية كتبوا الن�ص احلديث بوعي. 

r هل كتبت ق�صيدة النرث؟

أن�رش. -)يبت�سم( كتبت الكثري لكن مل ا

r .................؟

أن اكون من  - الت�ساألني ملاذا رمبا ب�سبب اخلوف من ا

�سمن ال�سل�سلة التي كتبت  ومل تع ماكتبت 

r ماذا متثل لك مدينتك الوىل )�صمائل(؟

جميلة  مدينة  )�سمائل(   ، الكثري   .. الكثري  متثل   -

ورائعة و�سبهت بالفيحاء دم�سق لت�سابه موقعها مع 

العلم يف هذه املدينة،  هناك  ن�ساأة  موقع دم�سق ثم 

رموز كتبوا يف الفقه وال�سعر والنظم كاخلليلي و�سيف 

الرحبي وحممد بن �سيف الرحبي وا�سحاق اخلنجري 

من  جيال  فخلقت  ب�ساكنيها  املدينة  هذه  جمال  أثر  ا

فاملجال�ص   بقم،   العلمية  احلوزة  مثل  إنها  ا  ، الكتاب 

فاأثرت يف  الكثري يق�سدها  �سكلت مراكز علمية كان 

أم  نرثا  أن ينقلوا هذا للكتابة �سعرا ا ال�سباب فحاولوا ا

عن  تتحدث  فانت  مدينة  جمال  عن  تتحدث  وحني 

�سمائل تطفو على ذهنك يف كل مكان  ، �سمائل �سكلت 

من  وخروجي  فيها  كانت  فطفولتي  مرجعية،   يل 

أكن  ا وكنت  باأمي  متعلقا  �سيئا كنت  يعني  ال  �سمائل 

أمي. كل ال�سوق لهذه املدينة التي حتتوي ا

r مو�صوعاتك لها �صلة حميمة يف حياتك وذكرياتك ، 

هل ان ال�صعر يتغذى على دم ال�صاعر  ؟

أن تكتب عن �سيء ال تعرفه ، ديواين  إنك ال ت�ستطيع ا - ا

)هودج الغربة( كتبته يف الغربة وحينما عدت وجدت 

ن�سه،   حياة  ت�سكل  االن�سان  فحياة  الدافئ  ح�سنها 
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العربي  املواطن  وهموم  همومك  ت�سكل  الق�سايا 

وماتكتبه ارها�سات لهذا التفكري املتوايل .

أثرا ب�صعراء املهجر؟ r هل كتبت ذلك الديوان متا

�سعراء   ، خمتلفة  كانت  فالعاطفة   ، بهذا  أفكر  ا مل   -

هاج�سا  �سكلت  فالغربة   ، املهجر  اختاروا  املهجر 

دبي اغت�سل فيه ،  مل تكن يل  خمتلفا عن الهاج�ص االأ

العلم  لطلب  وىل  االأ هجرتي  كانت  لهدف،   اال  هجرة 

أ�سافر  فكنت مغرتبا ليعود حني ينق�سي الغر�ص وكنت ا

عود للوطن وعودتي له كانت  م�ستمرة، ومل  دائما الأ

ت�سكل هاج�سا رغم العديد من العرو�ص التي قدمت يل 

أكرب،   أخرى ا من دول جماورة للح�سول على وظائف ا

لكن مل ت�سكل هاج�سا لالبتعاد عن  الوطن الذي ن�ساأت 

وحنينهم  جذورهم  عن  يتحدثون  املهجر  ،�سعراء  به 

عن  بعدهم  للوطن  فقدانهم   ، ال�سابقة  حياتهم  اىل 

أذهب  ا كنت  الوطن  أفقد  ا مل  فقدوه،   ووطن  أ�رشهم  ا

م�ستقرة يف غربتي  تكن يل حياة  أعود مل  وا للدرا�سة 

تغنيني عن الوطن .

r مع ذلك كانت لك هواج�صك يف غربتك  دونتها 

يف )هواج�س الغربة( ؟

-نعم ، فهي تظل  غربة طاملا ل�ست يف وطنك وبني 

الذي تربيت فيه،  ، واللعب يف احلي  أ�رشتك  ا أح�سان  ا

أن  تتنف�ص ن�سيم بلدك فاأنت تعي�ص  غربة   عندما حتلم ا

من  مزيج  إنها  ا  ، عنها  كتبت  التي  هي  الغربة  تلك   ،

احلنني واالفتقاد ، والوح�سة والقلق .

أنت �صخ�صية قلقة؟ r هل ا

�سيء،   كل  يف  أجدها  ا �سمة  فهو    ، موجود  القلق   -

 ، الزمن غري امل�سرتخي امل�سدود  أ�سف به  ا القلق  هذا 

أ�سكل هذا القلق وي�سكل  أنا ا فنبحث به عن ا�سرتاحة وا

كتاباتي القلق من كل �سيء ،من الالا�ستقرار وقد يكون 

ال ا�ستقرار الوطن العربي كله ، فل�سطني تعي�ص يف قلق 

آمنة تعي�ص يف  وبريوت واالر�ص العراقية التي كانت ا

من  خوف  الق�سايا  هذه  بني  مق�سم  االن�سان   ، قلق 

اال�ستباكات  بهذه  املليء  واليوم  االم�ص  ومن  الغد 

�ستحل  كيف  يعرف  وال  الرا�سية  غري  الق�سايا  من 

أن  ا يحاول  منهم  تف�سريها  ا�ستغلوا يف  ال�سا�سة  حتى 

يف  يلقى  من  ومنهم  مبا�رشة   غري  بروؤى  يف�رشها 

م�ستمر  القلق   ، مبا�رش  ب�سكل  عنها  عرب  إن  ا ال�سجون 

ن كل �سيء م�ستمر حيث توجد الهزمية يوجد الن�رش  الأ

قلق،   يوجد  الراحة  حيث  قلق،   دوافعهم  وباختالف 

ت�سكيلك ليومك هو قلق ، هذا القلق يبعدك عن الروتني 

ارمتاوؤك  للكتابة،   والدافع  ف�سل  لالأ التاأمل  ويعطيك 

باأح�سان هذا القلق لتفكريك الذي مل ي�ستقر بعد .

أل ي�صكل لك هاج�صا مقلقا؟  r واملوت ا

- املوت مفرو�ص على كل ان�سان �سيء متوقع ، لذلك 

اىل  تذهب  موؤمنا  كنت  اذا  القلق  من  الكثري  ي�سكل  ال 

تعمل  ذلك  وقبل  �ستموت  إنك  ا التعرف  أنت  وا فرا�سك 

ال  آتية  ا حلظة  نه  الأ قلقا  يل  ي�سكل  ال  ابدا  تعي�ص  انك 

يوجد بها معاٍن �سوى نهاية االن�سان ، قد يكون القلق 

اىل  يومك  ي�سغل  ما  كل  تفكريك،   ت�سغل  أمور  ا من 

آت  آفاق تفكريك،  لكن ق�سية املوت كيف تقلق؟ هو ا ا

آت،  القلق هو ت�سكيل لتفكري كل النا�ص لكن تختلف  ا

معايريه وادراكاته وكمية القلق ال يوجد �سخ�ص يف 

الكون ال يقلق. 

r جلاأت اىل لغة ال�صعر يف )ا�صرتاحة يف زمن القلق( 

هل احتذيت منوذجا معينا يف الكتابة النرثية ؟ 

عمان  يف  منت�رشا  الكتابة  من  النوع  ذلك  يكن  -مل 

�سحيفة  يف  أ�سبوعية  ا زاوية  أكتب  ا أن  ا أردت  ا حني   ،

كتب  أكن �سحفيا الأ ا ، مل  �سلوب  االأ احرتت يف اختيار 

 ، خمتلفا  �سيئا  أكتب  ا أن  ا ف�سلت  لذا   ، �سحفية  بلغة 

فحينما   ، �سعري  بلبو�ص  جاء  املختلف  ال�سيء  هذا 

أكتب حول العيد الوطني كان ن�سي يختلف يف  كنت ا

أ�ستطع  التعبري عن عمان ، فكان الن�ص مغايرا لكن مل ا

أن يكون هناك ن�سيج  أن افارق لغتي ال�سعرية، اتبعت ا ا

تتبع  حيث  البداية  منذ  الفكرة  ي�سلمك  ال  الن�ص  يف 

بني  ما  يزاوج  الن�ص  �سكل  كان  االأخري  اىل  القارئ 

نف�ص  يناق�سان  راويني هو وهي  وال�سعر جتد  الق�سة 

الفكرة ب�سوتني خمتلفني لكي يكتمل االيحاء يف هذا 

ال�رشد الق�س�سي للن�ص.

امل�رسح  أو  ا بالق�صة  فكرت  هل  هكذا  مادمت   r

كا�صتغالني جماورين؟

اين  مع  ان�رش  مل  لكني  والق�سة  بامل�رشح  فكرت   -

أق�سم ذهني بني  أن ا أ�ساأ ا كنت اعجب مبحاوالتي ، فلم ا

الق�سة وال�سعر فوا�سلت الكتابة �سعرا وفكرت بكتابة 

أعطي  ا فكنت  بالتلفزيون   عملي  خالل  درامي  ن�ص 

أن  أيت ا أبقي ماكتبت يف يدي حيث را أفكارا الآخرين وا ا

كتاب الدراما قلة  والعمق الدرامي غري متوفر ، فكنت 

فكار لهم  لكي تنميهم وتن�سئهم هناك �سباب  أ�رشح االأ ا

أن ناأخذ بيدهم.   يجب ا

أنت تاأخذ كثريا باأيدي ال�صباب ما ال�صبب الذي  r ا

يقف وراء هذا الهتمام بهم؟
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-  رمبا لعدم وجود من �سجعني وهذا �سبب جعلني 

امللتقى   يف  هذا  وطبقت  ال�سباب  دباء  االأ مع  أقف  ا

دبي الذي تنظمه وزارة الرتاث والثقافة �سنويا يف  االأ

أحد  نني حرمت من وقوف ا إحدى واليات ال�سلطنة ، الأ ا

أقف مع ال�سباب ما ا�ستطعت اىل  أن ا أحاول ا معي لذا ا

ذلك �سبيال .

،ما  ال�صعرية  ال�صورة  على  جملتك  يف  ؤكد  تو  r

مرتكزات هذه ال�صورة لديك؟

-  تتوقف ال�سورة على الن�ص فهي تخرج من بطنه،  

أن يكون حاذقا  ا للمفردات   يجب  ا�ستخدامك  وحتى 

يف   حتى  حاولت  لقد   ، املتلقي  لعني  لنقلها  ودقيقا 

أبتعد عن ال�سورة الفوتوغرافية،   أن ا املقال  ال�سحفي ا

ن�سك  تك�سب  ما  هي  ال�سعرية  احلقيقية  ال�سورة    ،

املتلقي  ذهن  اىل  تدخل  وما  ورومان�سية  أنوثة  ا

يف  جماليات  عن  يبحث  وهو  ورائعة  �سل�سة  بطريقة 

الكون فهي �سورة متخيلة  ، وما مييز ال�ساعر االتيان 

التعبري  يف  بلطف  برقة  بجمال  وت�سبيهات  باأخيلة 

أن  ا أى   را حني  خ�سري  د.�سياء   عناه  ما  وهذا  عنها 

ال�سعرية لدي  »متزج بني املادي واملجرّد  ال�سورة  

إطارها املوّحد على نحو ي�سعب حتقيقه يف غري  يف ا

�سور  من  جمموعة  لي�ست  أنها  ا أي  ا ال�سعرية.  ال�سورة 

أجواء  ا يف  يحلّق  طائر  بعني  ماأخوذة  فوتوغرافية 

أي�سا �سور ذهنية ترينا يف  إمنا هي ا زمنية بعيدة، وا

اللوحة ما اليرى على �سطحها الظاهر«.

أكرث من �صتة �صهور على فرا�س املر�س،  أم�صيت ا r ا

  ، اخلطورة  بالغة  جراحية  عملية  إجرائك  ا بعد 

مباذا خرجت من جتربة الأمل ؟

أنا مدين  أن اهلل قادر على كل �سيء وا -   باإميان قوي ا

أعي�سها  ا التي  النعمة  لهذه  وتعاىل  �سبحانه  للباري 

بعد املر�ص وكل من وقف اىل جانبي ، وخرجت بنرث 

كتب ا�سرتاحات جديدة ، ذهبت  و�سعر رجعت لقلقي الأ

أن  أبث منها هذه اال�سرتاحات ، هذا يعني ا اىل حمطة ا

لكن حني  املر�ص،   أتوقع  ا أكن  ا مل   ، لنا  القلق مالزم 

أ�سبت به  غري تفكريي  . ا

النقدية  املتابعة  م�صتوى  عن  را�س  أنت  ا هل   r

ل�صعرك؟

الكتابية  احلركة  يواكب  مل  عامة  ب�سورة  النقد   -

داخل  من  وكنت  اجلامعة  ذنوب  من  ذنب  وهذا   ،

أرفع هذا ال�سوت ، كنت حمظوظا من النقاد  اجلامعة ا

أي�سا ،لقد كتب  ملعرفتي بالنقاد وخلروجي من عمان ا

عن �سعري الكثريون ك د.�سياء خ�سري و د.�سعد دعيب�ص 

أحمد دروي�ص ود.وجدان ال�سائغ ود.�سربي م�سلم   ود.ا

أحد  ا لكن    ، بها  احتفظ  اخرى عديدة كنت  ودرا�سات 

يف  منها  لال�ستفادة  الدرا�سات  هذه   أخذ  ا �سدقاء  االأ

أجراها معي ومل يرجعها يل . مقابلة ا

r هل لديك طقو�س متار�صها يف الكتابة؟

- لل�سعر التوجد فرتة زمنية حتددها امنا حتدد فكرة 

اف�سل امل�ساء والكثري من ن�سو�سي  الق�سيدة لكنني 

جتميعها  ا�ستطيع  وال  تاتي  امل�ساء  يف  ن  الأ �ساعت 

أكتب حتى على ال�رشير وباأي قلم . ،ا

تطبع  مل  ملاذا   ، لك  متوافر  الآن  الن�رس  لكن   r

كتابا منذ عام 1994 م؟

- لقد �سغلتني الوظيفة واحلرج من الن�رش لنف�سي كنت 

أن�رش كتابا عام 2006 فوجدت حرجا وهذه  أن ا ناويا ا

�سياء التي حرمتني منها الوظيفة  كذلك  واحدة من االأ

نر�سح  لكننا  ح�سورها  نتمنى  كنا  موؤمترات  هناك 

آخرين خوفا من هذا الو�سف. ا

دارة الثقافية  أنت تعمل يف الأ r منذ �صنوات بعيدة وا

إنك را�س عما قدمت للثقافة واملثقفني ؟ ،هل ترى ا

أخذت   ا لقد   ، عمري  طوال  اليه  أ�سعى  ا كنت  ما  هذا   -

لق�سية  املحا�رشين  من  فهي  وقتي   جل  الوظيفة 

التفرد  عن  ت�سغلني   ما  غالبا  كانت  لقد  الكتابة، 

ن الكتابة  والتفرغ للكتابة،  ب�سببها تباطاأ انتاجي الأ

ملزاولتها،   ذهني  و�سفاء  ذهنية  راحة  اىل  بحاجة 

أمرا �سهال ، ال ميكن اجللو�ص  ا فكتابة الق�سيدة لي�ست 

فال�سوؤال   وعموما   ، بالكتابة  وال�رشوع  الطاولة  على 

يجيب عنه االآخرون ، لكنني �سعيت بكل ما اوتيت من 

أ�ستطيعه ،  قدم ما ا قوة و�سرب اىل   خدمة املثقف،  الأ

التوازن بني تفكريي  أكون قد   جنحت يف  ا أن  ا ع�سى 

أحاط باملحبة،  أن ا ككاتب وادارتي للموؤ�س�سة متمنيا  ا

لقد   ، جهدي  يثمن  ال  ممن  الكثري  هناك  ان   رغم 

أن�سق بني �سمتي ككاتب و�سمتي كم�سوؤول  أن ا حاولت ا

مع   املوؤ�س�سة  هذه  أجعل  ا أن  ا حماوال   موؤ�س�سة  عن 

املوؤ�س�سة يف خدمة  لتكون  ي�سعون  الذين  امل�سوؤولني 

أن تطاع فاأمر بامل�ستطاع. أردت ا إذا ا املبدع وا

r  كيف وجدت املثقف ؟

ن العمل الوظيفي يخ�سع املثقف  - �سعب املرا�ص ، الأ

لقوانني قد التعجبه لذا فاإن جام غ�سبه ي�سبه على 

أم�سكوا موقعا يجب  إن ا داري والكر�سي فاملثقفون ا االأ

ان ي�سخروا خدماتهم خلدمة املبدعني االخرين.  
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ال�سعر بالن�سبة  ة. 
ّ
اللغة مناخات جم اإىل �ساعريته، له يف  �ساعر ينتمي 

ل فيها قلياًل وكثرياً. االن�سان يف 
ّ
له م�ساحة حرية، واأمكنة كثرية يتجو

يكتبها  كلمة  كل  يف  مندلع  واجلمال  عا�سفة.  ح�سور  وردة  ق�سائده 

وتغنيها ال�سيدة فريوز.

بحر  يف  وو�سعها  كلها،  اللغة،  َجَمَع  الذي  حرب،  جوزف  ال�ساعر  اإنه 

ن.  االآ اأ�سدرها حرب حتى  �سعر  اأكرث من ع�رشة كتب، جملدات  اأ�سعاره. 

 يف خندق العذوبة. جتري اأ�سعاره كاملياه، وميكن ت�سبيهها 
ّ
وكلها ت�سب

ب�سالالت هائلة، فاعلة ومتفاعلة، وحتتد وت�ستد يف كل ف�سل. ال يخّف 

وهجها، اإنها م�ستمرة دون عناء.

حاوره: اإ�سماعيـــل فقيــــه

كاتب من لبنان

كل �ضيء اأفعله ل يحيد عن ال�ضعر

u �حلزن )يف �أ�سعاره( له �متد�د يف �أ�سئلة �حلياة و�لوجود.

u �أ�سعى �ىل حزن �أقل.. �لق�سيدة �سفيعتي

u ل �أ�ستطيع �لعي�ش و�حلياة مع �ملر�أة �إل باأ�سلوبي

    �ل�سعري.

جوزف حرب:



جتاوز  �سخم  جملد  »املحربة«  املمّيز  كتابه 

)دهٍر(  خالل  حرب  جوزف  كتبه  �سفحة،  لف  االأ

هم يف حياته، وال  من احلياة، ويعتربه الكتاب االأ

كل  كتب  باأنه  ويجاهر  كتبه،  مبا  اإعجابه  يخفي 

�ساردة وواردة �سعرية فيه. 

وحاول  بال�سعر،  حرب  جازف  خرى،  االأ كتبه  يف 

الو�سول اإىل اأعلى القمة، ومل يكن يف ح�سبانه اإال 

من  بالقرب  فوق،  اجلال�سة   - نف�سه  اإىل  ال�سعود 

اإقامة ي�ستهيها دائمًا.

vv ال�سعر ؟

ال�سعر بالن�سبة جلوزف حرب »هو كل �سيء«، كل 

ويقول  ال�سعر،  منبع  من  هو  و�سيفعله  يفعله  ما 

ف 
ّ
اأتعر جعلني  �سيء،  كل  اأعطاين  »ال�سعر  اً:  مف�رشرِّ

على كل احلياة. ال�سعر لغة �ساهمت يف بناء مفهوم 

احلياة، فتح يل الطريق لولوج تفكري خا�ص. اأعتقد 

يف  اليوم  لكنت  حياتي،  عن  غائب  ال�سعر  اأن  لو 

طريق اآخر، ويف مناخات اأخرى. ر�سم ال�سعر معامل 

هذه  يف  اأفعله  �سيء  كل  القول:  وميكنني  حياتي 

احلياة ال يحيد عن ال�سعر«.

يعرتف حرب اأن الق�سيدة اأعطته حرية ومّدت له 

طّل من خاللها  يد امل�ساعدة: »اأعطتني م�ساحة الأ

واأقول ما يعتمل وما يجي�ص يف كياين«.

مر  يلتزم جوزف حرب كتابة الق�سيدة الطويلة، واالأ

اأقرب اإىل امللحمة وهو ي�سّمي هذا العمل »املطولة 

»هي  ال�سعرية  املطولة  هذه  اأن  ويرى  ال�سعرية«. 

اإىل  منه  انطلق  �سعريًا  م�رشوعًا  متثل  خ�سو�سية 

كل اللحظات. كل ما اأود قوله يف الكتابة ياأخذين 
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الطويل.  ال�سعري  العمل  اأو  ال�سعرية.  املطولة  اإىل 

وال اأرى يف ذلك اإال جت�سيداً مل�رشوع �سعري اأن�سد 

كل  اإىل  دخلت  لقد  االن�سان.  �سا�سي  االأ عماده 

امل�ساحات، وتوقفت كثرياً وم�سيت اأكرث. واإنني من 

ال�سعراء الذين عرفوا وذاقوا طعم اخليبات الكثرية 

حزان العميقة. ولكن، ال بّد من خال�ص، ال بّد  واالأ

من فجر يداوم يف بهجة الوجود. وال�سوؤال الكبري: 

مهام  اأوىل  من  اجلواب  اخلال�ص؟  ميكن  كيف 

ال�سعر«.

vv حزن ؟

الذي يتحدث عنه حرب هو »تعب داخلي،  احلزن 

تعب من جراء التفتي�ص عن م�ساحة والدة ت�ساهم 

يف �سّخ اجلديد املتجدد«. ورغم هذا التعب الكبري 

الذي يعانيه ال�ساعر، اإال اأنه، يجد، دائمًا منفذ حب 

وعاطفة: »بعد كل تعب اأ�سرتيح يف يفء ذكرى اأو 

بالتعب  اأ�سعر  كثرية،  مرات  اأم.  اأو  اأبّوة  اأو  �سجرة 

الداخلي، فاأ�سرتيح عند احلدائق  الكبري واالرهاق 

ا�سرتاحة  وتكون  الق�سيدة،  زهور  بني  الفاتنة، 

املغامر اأو البّحار«.

احلزن املخيم يف بع�ص النواحي من اأ�سعاره هو 

�سئلة الكثرية، اأ�سئلة احلياة  حزن له امتداداته يف االأ

احلزن  هذا  تف�سري  ال�ساعر  ويخت�رش  والوجود، 

بكالم مقت�سب: »ناأتي اإىل هذه احلياة لنفت�ص عن 

ال الفرح يقول: »مل  حزن اأقّل«. وحني يلح عليه �سوؤ

اأكرث«، ويكرر  اإىل احلياة لنفت�ص عن فرح  نح�رش 

كالمه »يجب اأن نفت�ص عن حزن اأقل«.

هكذا هو جوزف حرب، ال يوارب وي�سري اإىل فداحة 

اأقل«، وتبقى  اإىل »حزن  اأيامه وي�سعى  احلزن يف 

الق�سيدة هي ال�سفيعة، �سفيعته يف هذا امل�ساب.

vv املراأة - العاطفة ؟

اأيام  يف  خارقة  عاطفة  كالهما  واملراأة،  احلب 

ال�ساعر، ويف ال�سوؤال عنهما، ي�رشخ ال�ساعر باأعلى 

اإىل  ياأخذنا  كارثة،  »اجل�سد  اأن  ويعرتف  هم�سه 

اجل�سد حطام،  انقالب دموي.  اإىل  حالة جهنمية، 

كثرية  مرات  النف�ص.  مع  هائل  �رشاع  ماأ�ساة، 

اأحتدى ج�سدي ومرات اأ�سعر اأنني مقاوم �رش�ص يف 

مور والتفا�سيل ال ميكن  �سبيل ج�سدي.. كل هذه االأ

اأ�سل  لغة خا�سة. وحني  اإىل  اأن تكون مدخاًل  اإال 

اإىل اأعماق نف�سي يف حلظة التجّلي، اأ�سعر اأنني ال 

باأ�سلوبي  اإال  املراأة  مع  واحلياة  العي�ص  اأ�ستطيع 

حلي  يف  ترافقني  التي  ال�سعر  باأدوات  ال�سعري، 

وترحايل«.

اإنها العاطفة من املنظور اخلا�ص، عاطفة اخلال�ص 

ال العاطفة  - كما ي�سّميها - وعندما اأطرح عليه �سوؤ

�سلبها  يف  »اأعي�ص  يقول:  حب  من  تعني  ما  بكل 

وبحرها،  برها  يف  واأتوغل  اأقا�سيها  اإىل  واأذهب 

اإنها احلرية اخلطرة، مكان احلرية اخلطر. العاطفة 

يف حياتي بالد ممطرة ال تعرف ال�سم�ص«.

لكنه يعرتف اأنه »رجل املراأة الواحدة«، وال زيادة 

على هذا التف�سري اإال بالكالم القليل: »اأق�سد باملراأة 

واإذا  متناهية«.  ال  حالة  احلالة،  املراأة  الواحدة، 

املراأة  عن  قاله  ما  يردد  الوا�سع  ال  بال�سوؤ اأحّليت 

احلالة ويزيد: »هي اخلال�ص«.

vv »القب�ص على اجلمال« ؟

مهما حقق ال�ساعر من ح�سور، ومهما قب�ص على 

يف  قناعته  تبقى  واملنا�سب،  فعال  واالأ �سياء  االأ

ال  جملة  احلياة،  جمال  على  القب�ص  مكانها. 

�سياء، حالة  ن »القب�ص على االأ يتقّبلها ال�ساعر، الأ

�سياء، واإذا  وهم عالية. علينا اأن ال نقب�ص على االأ

بلوغ  اإىل  وال�سوق  احلرية،  نخ�رش  ذلك  حاولنا 

»القب�ص  ويقول:  مر  باالأ ال�سعر  وي�سّبه  الو�سول«. 

الق�سائد  اأجمل  ال�سعر.  خ�سارة  يعني  ال�سعر،  على 

بال�سوق  اإليها،  الو�سول  برغبة  ت�سعرك  التي  تلك 

اإىل بلوغ م�ساحاتها وحريتها. القب�ص على جمال 
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احلياة، يعدم اجلمال اأو ي�سجنه ويحوله اإىل دائرة 

�سّيقة تخنق من بداخلها. اجلمال اجلاذب هو ذاك 

اجلمال الذي نن�سده ون�سعى للو�سول اإليه«.

vv الكتابة ؟

الكتابة يف حياة جوزف حرب �سعبة وطقو�سها 

وكاأنه  ي�سعرك  عنها،  يتحدث  وحني  اأ�سعب، 

وين�سح  بالكالم،  فريتفع،  الكتابة،  يف  للتو  بداأ 

ترت�سم  هائلة  حرية  »الكتابة  ويقول:  بال�سوت 

يف كياين، ت�سيطر وت�سعرين باخلوف. مرات اأ�سعر 

 
ّ
متر وقد  مطرود.  باأنني  اأ�سعر  ومرات  بالياأ�ص. 

اأ�سهر وال اأ�ستطيع كتابة كلمة واحدة.. �سعور فّوار 

ومفتوح على كل اأنواع احلرية. ولكن عندما اأ�سل 

من  اأنتهي  عندما  كتابته،  اأنوي  ما  م�ساحة  اإىل 

الهرب  ا�ستطعت  وكاأنني  اأ�سعر  ما،  ن�ّص  كتابة 

ر�ص، وكاأين جنوت من املوت  االأ من �سجن حتت 

املحتم. بل اأكرث من ذلك، اأ�سعر وكاأين جنوت من 

تكون  وتكاد  مذهلة  الكتابة  طقو�ص  االغتيال. 

حلظة الكتابة، حالة رعب هائلة حتت�سد فيها كل 

واالذالل..  والويالت  والعذاب  واجلنون  املذابح 

نطاق  خارج  االنتحاري،  الن�ساط  هذا  كل  ورغم 

اأنني  اأ�سعر  اأنني ال �سيء،  اأ�سعر  الق�سيدة وال�سعر، 

خارج احلياة«.

�ساغها  التي  احلياة  قوانني  على  كبري  اعرتا�ص 

االن�سان يربز جلّيًا يف كالم ال�ساعر، وهو اعرتا�ص 

كبري وي�سعى اإىل التغيري، ويقول حرب: »اإذا دخلت 

اإىل كل اإن�سان حقيقي، اإىل قلب ال�ساعر، �ستجد هذا 

الرف�ص وهذا االعرتا�ص، وهذا الن�ساط الذي ي�سعى 

اإىل التغيري، واأنا بالتاأكيد واحد من الذين يحلمون 

بالتغيري وحتويل العامل اإىل فردو�ص اأر�سي«.

vv »املحكية اللبنانية« ؟

كتابة املحكية اللبنانية ال تقّل اأهمية عن كتابة 

ن »املحكية  ق�سيدة الف�سحى عند جوزف حرب، الأ

هي لغة النا�ص وهي مليئة بال�سعر الذي يخاطب 

التي كتبها حرب،  غنية  االأ اأما  االن�سان«.  جوانبه 

غنية  فهي اأي�سًا تندرج يف �سياق خا�ص »كتابة االأ

غنية  فاالأ الق�سيدة،  كتابة  عن  كثرياً  تختلف 

مليزان  تخ�سع  وال  واللحن  باملو�سيقى  مرتبطة 

الق�سيدة  بني  الف�سل  ميكن  هنا  من  الق�سيدة. 

غنية لي�ست �سهلة كما يت�سور  غنية. كتابة االأ واالأ

البع�ص«.

vv »الريف« ؟

�سنوات،  عدة  منذ  قريته  يف  حرب  جوزف  يعي�ص 

ويرى يف هذه امل�ساحة اجلغرافية »�سورة احلياة 

فيه  اأداوم  الذي  الطبيعي  املكان  اإنها  الطبيعية. 

لي�ست  الطبيعي.  االن�ساين  ح�سوري  اأحقق  كي 

وال  حتمل  ال  بالتاأكيد  لكنها  �سيء  مكان  املدينة 

ن�سان احلياة اخلا�سة التي  اأن تقدم لالإ ميكن لها 

ميكن اأن تتوافر يف الريف. الريف مكان االن�سان 

الداخلي  ال�سفاء  بناء  على  ي�ساعد  الذي  اجلميل 

ن�سان«.   لالإ
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لكم/    اأقول  يوم/   كل  طفال  الأ دم  متت�ص  الدماء/   م�صا�صة  »بابل 

نظام المرباطورية املنهارة/  ميت�ص دماء املعذبني/  انها بابل«.

مقطع من اغنية م�صهورة للمغني اجلامايكي بوب ماريل ، ينال بها من 

النظام الراأ�صمايل الذي طاملا كتب وغنى مربزا م�صاوئه.

 ي�صور ماريل بابل يف هذا املثال رمزا للطغيان وال�صتغالل ، وهو ل 

يبتعد كثريا عن �صورة بابل املعروفة يف الدب والفن واملثل ال�صائد 

والتي ل تخلو منها لغة وثقافة يف كل مكان يف العامل .       

�سطورة والواقع بابل الأ

هل انت�صر العهد القدمي ؟

يو�صــف النا�صــــر

فنان عراقي يقيم يف لندن

مركز  بابل  على  وال�صطورة  اخلرافة  بابل  �صورة  تغلبت   u

التجارب  اول  للب�رشية  قدم  الذي  القدمي  العراق  ح�صارة 

الزراعية واول املدن واول ا�صكال الكتابة واملعمار وعلم الفلك 

املو�صيقى ومالحم  الت  اوىل  اىل جانب  والقانون  والفيزياء 

ال�صعر والفن الذي ل يزال دافقا باحلياة اىل اليوم ، بابل اذن 

لي�صت ا�صما على م�صمى بل ا�صم يدل على عك�ص حقيقة حامله، 

ولعل يف ذلك بع�ص من مفارقات العراق ! .



اوىل   لبابل  تن�صب  النا�ص  غالبية  اأن  ورغم 

والداب  والفنون  العلوم  يف  الن�صان  خطوات 

حوله  من  العامل  اكت�صاف  حماولته  وبواكري 

و�صمان مكانه يف الر�ص ، ال انهم ي�صتعيدون 

ويحط  الن�صان  ذلك  يعيب  ملا  كناية  ا�صمها 

القدمي  والق�ص�ص  المثال  ففي   ، ان�صانيته  من 

بابل  برج  من  وحدتهم  وتتمزق  النا�ص  يفرتق 

رذائلهم  ويرتكبون  فيها  بع�صا  بع�صهم  ويذل 

باملتغطر�ص  البابلي  ويو�صف   ، جدرانها  بني 

والطماع والفا�صد .

تغلبت �صورة بابل اخلرافة وال�صطورة على بابل 

القدمي الذي قدم للب�رشية  العراق  مركز ح�صارة 

اول التجارب الزراعية واول املدن واول ا�صكال 

الكتابة واملعمار وعلم الفلك والفيزياء والقانون 

ال�صعر  ومالحم  املو�صيقى  الت  اوىل  جانب  اىل 

 ، اليوم  اىل  باحلياة  دافقا  يزال  ل  الذي  والفن 

يدل  ا�صم  بل  م�صمى  على  ا�صما  لي�صت  اذن  بابل 

على عك�ص حقيقة حامله ، ولعل يف ذلك بع�ص 

من مفارقات العراق ! .

ال�صطورة  بابل   ( معر�ص  اهمية  تاأتي  هنا  من 

والواقع ( الذي اقامه املتحف الربيطاين موؤخرا 

كل  بعد  القادمة  حمطته  برلني  �صتكون  والذي 

فعالية  اكرب  واملعر�ص هو   ، ولندن  باري�ص  من 

حديثة ت�صهدها اوروبا عن ح�صارة العراق القدمي 

وا�صتدعت جهود ثالث موؤ�ص�صات كربى ا�صرتكت 

حتتفظ  اوروبية  عوا�صم  ثالث  يف  اإعدادها  يف 

باأهم املجموعات الثارية العراقية. 

ا�صرتك  لندن  يف  الربيطاين  املتحف  عدا  فما 

)بركامون(  ومتحف  باري�ص  يف  اللوفر  متحف 

يف برلني والذي يحتفظ مبجموعة بابلية مهمة 

من بينها �صارع املواكب باكمله وبوابة ع�صتار.

 ي�صع املعر�ص بابل احلقيقية يف مواجهة بابل 

منذ  جدا  طويال  زمنا  ا�صتمرت  التي  ال�صطورة 

جمحفة  �صورة  كر�صت  التي  القدمي  العهد  رواية 

للمدينة وللح�صارة معا ، ومل يثبت بطالنها ال 

منذ فرتة ق�صرية ن�صبيا مع الكت�صافات الثرية 

البحوث  و�صل�صلة  امل�صمارية  الكتابة  رموز  وفك 

الكتاب  من   ) دانيال  )�صفر  ر�صم  فقد   ، احلديثة 

عرفت  التي  للمدينة  جمحفة  �صورة  املقد�ص 

بها حيثما و�صل الكتاب املقد�ص وذلك انتقاما 

لل�صبي البابلي لليهود) 59 و 587 ق م(  واختلق 

عن  كناية  هو  ا�صود  م�صريا  املنت�رش  مللكها 

عقاب اهلل الذي ا�صابه باجلنون وا�صلم دولته اىل 

خليفته ال�صعيف ، ابنه » بل�زشار « الذي �صقطت 

ال�رشاع  القدمي  العهد  ك�صب  فهل   ، الدولة  معه 

حول بابل ؟.

هذه  والجنيلية  التوراتية  بابل  �صورة  تكر�صت 

عرب التاريخ و�صاعد يف انت�صارها عامالن ؛ الول 

هو ان ذكر بابل خبى تدريجيا بعد احتاللها من 

غيابا  غابت  حتى  م  ق   539 عام  الفر�ص  قبل 

�صبه تام عن امل�صادر التاريخية ومل يبق منها 

حتفظه  وفيما  الدينية  الكتب  يف  �صريتها  �صوى 

كانت  التي  ال�صرية  تلك   ، ال�صعبية  الذاكرة  عنها 

احلقيقية  بابل  كانت  بينما  الوقت  مع  تكرب 

ال�صم  �صوى  يبق منها  ازاءها حتى مل  تت�صاءل 

مع  ال  بالتدريج  حقيقتها  با�صتعادة  تبداأ  ومل   ،

بداية التنقيبات الثرية يف القرن التا�صع ع�رش .

 وال�صبب الثاين هو ا�صتجابة الفن والدب الوا�صعة 

احلقيقة  من  مزيج  هي  التي  الق�ص�ص  لتلك 

واخليال  وجت�صيدها  يف نتاجات كبارالر�صامني 

 ، الوربيني  والكتاب  وال�صعراء  واملو�صيقيني 

نبوخذ  امللك  وجنون  بابل  برج  عن  ق�ص�ص 

املتحف  خ�ص�ص  وقد   . املعلقة  واجلنائن  ن�رش 

للوحات بع�ص  املعر�ص   الربيطاين جناحا يف 

من اولئك الر�صامني من امثال وليم بليك ’ جون 

مارتن ، الربخت دورر وبيرت بروغل الكرب وكل 

لوحات هوؤلء م�صتقاة من رواية الكتاب املقد�ص 

، امل�صدر ال�صا�ص للق�صة كما ذكرنا ، لذلك يبدو 

غريبا ان يجد البع�ص )احدهم كتب  يف جريدة 

اكرث  بابل  اىل  اإ�صاءة  املعر�ص  هذا  يف  احلياة( 

انعكا�صا  فيه  يرى  وان  بح�صارتها  ا�صادة  منه 

)�صيا�صي( من قبل منظمي  ملوقف ديني وحتى 

املعر�ص ازاء  بابل .

لوحاتهم  ر�صموا  الر�صامني  هوؤلء  فمعظم 

نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

116

ت�شكيل.. ت�شكيل.. ت�شكيل 

 s  s s



الكتاب املقد�ص كما ا�رشت وحتى  اعتمادا على 

الكت�صافات  معلومات  وتر�صخ  ظهور  قبل 

العمال  هذه  عر�ص  من  الغاية  وان  الثرية 

كانت يف �صلب مو�صوع املعر�ص وهو مقارنة 

ال�صطورة وجتلياتها عن املدينة وعرب الع�صور 

 ، الب�رشية  تاريخ  يف  ومكانها  املدينة  بحقيقة 

والعالنات  املطبوعات  كل  يت�صدر  الذي  المر 

كيف  اذ   ، باملنا�صبة  املتحف  ا�صدرها  التي 

عر�ص  دون  باحلقيقة  ال�صطورة  مقارنة  ميكن 

الكاتب  ان  باغفال احلقيقة. ورغم  او  ال�صطورة 

يذكر معرو�صات كثرية هي من جانب ) احلقيقة( 

كاللواح امل�صمارية عن احلياة اليومية للمدينة 

وقوائم  والعقود  والر�صائل  الر�صمية  وامللفات 

لهة والن�صو�ص  الب�صائع ور�صائل موجهة اىل الآ

الطبية  والوثائق على انواعها والر�صاد الفلكية 

خرائط  وحتى  والحتفالية  الطبية  والن�صو�ص 

معمارية وغريها ال انه يعود اىل و�صف املعر�ص 

بانه توراتي واجنيلي اكرث منه معر�صا اثاريا. 

الغاية خلف عر�ص مثل هذه  الكاتب يف  ي�صكك 

العمال ويت�صاءل عن �صبب اختزال تاريخ بابل 

اهمل  بينما  فقط  ن�رش  نبوخذ  حكم  فرتة  اىل 

قبل  وما  حمورابي  ايام  منذ  املجيد  تاريخها 

ا�صئلة  �صمن  ال�صوؤال  بذلك  توجهت  وقد  ذلك، 

ق�صم  من  تايلور  جوناثان  الدكتور  اىل  اخرى 

واحد  الربيطاين  املتحف  يف  الو�صط  ال�رشق 

تفهم  ان  ا�صفه يف  ابدى  الذي  املعر�ص  منظمي 

هذة الفعالية الكبرية واملهمة على هذه ال�صورة 

واو�صح ان الغاية ال�صا�صية من املعر�ص كانت 

ال�صطورة   واإثبات بطالن  بابل  احليف عن  رفع 

وتاأكيد حقيقتها كمكان ح�صاري بالغ الهمية 

، يقول الدكتور تايلور :

»ما ازعج الكاتب هو عدم معرفته ان الر�صامني 

ن�صيف  ل  ونحن   ، كرمز وجماز  بابل  ا�صتعملوا 

�صيئا فهذا هو ما اجنزه الفنانون وكوننا نعر�ص 

لوحات م�صتمدة من الكتب املقد�صة ل يعني اننا 

تلك  مواقف  او  اللوحات  تلك  م�صامني  نتبنى 

الكتب ، نحن عر�صنا ما هو موجود وو�صعنا يف 

والبحث  التنقيب  من  امل�صتمدة  احلقيقة  مقابله 

والتو�صالت العلمية . اما ملاذا هذه الفرتة بالذات 

امليثولوجيا  يف  خالدة  بابل  جعلت  فالنها 
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ن  ولأ بابل  وبرج  املعلقة  اجلنائن  بنيت  ففيها 

ال�صنوات،  هذه  عن  بالت�صكل  بداأت  ال�صطورة 

ال�صبي البابلي لليهود«. وا�صاف تايلور  �صنوات 

التاريخ  خرى من  الأ الفرتات  اهمية  نعي  اننا   «

بكمية  امل�صاهد  نغرق  ان  ن�صاأ  مل  لكننا  البابلي 

وحاولنا  واملعرو�صات  املعلومات  من  كبرية 

الرتكيز والخت�صار قدر المكان خ�صو�صا وان 

احليز املتاح للمعر�ص �صغري جدا قيا�صا مبعر�ص 

مكان ان ل  باري�ص وبرلني . لقد حاولنا جهد الإ

جنعل املعر�ص توراتيا وذلك ين�صجم مع جهدنا 

وك�صف  املدينة  �صيانة  اىل  الدعوة  يف  احلثيث 

الذي تتعر�ص  والتخريب  العبث  وايقاف  اآثارها 

�صمن  اليون�صكو  يف   ت�صجيلها  اىل  و�صول  له 

املواقع الثرية  العاملية« . 

يف  البابلية  املنحوتات  وجمال   روعة  ان 

املعر�ص وطاقتها اليحائية ودفقها تلقي ظال 

ع�رش  الحد  الفنانني  جناح  لوحات  على  كتيما 

الذي ا�صافه املتحف الربيطاين ملادة املعر�ص 

ول   ، واحد(  و�صوري  عراقيني  )ع�رشة  ال�صلي 

تلك  ان  يالحظ  كي  عناء  لكبري  املرء  يحتاج 

ال�صافة تبدو غري من�صفة بحق املعر�ص عموما 

والفنانني انف�صهم، خ�صو�صا اذا عرفنا ان لبع�ص 

هوؤلء الفنانني اعمال اهم بكثري مما عر�ص لهم 

ا�صف اىل   ، واف�صل يف تقدمي جهدهم احلقيقي 

من  الهدف  كان  التي  اللوحات  هذه  ان  ذلك 

تناول  للم�صاهد عن كيفية  عر�صها تقدمي فكرة 

فنانني معا�رشين من وادي الرافدين وينتمون 

اىل ح�صارته القدمية الرث البابلي ومو�صوعة 

لوحات  مواجهة  يف  والواقع  ال�صطورة  بابل 

اللوحات  هذه  ان  اقول  الوروبيني،  الفنانني 

فنانني  ملنجز  من�صفة  �صورة  تقدم  ان  من  اقل 

ذات  يف  عملوا  كثريين  و�صوريني  عراقيني 
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عن  خطاأ  انطباعا  لتعطي  تكن  مل  ان  املو�صوع 

امل�صتوى الذي بلغه فنهم.

عن املعر�ص امللحق وا�صتجابة اجلمهور للفعالية 

ودور املتحف الربيطاين حتدثت اىل فاني�صا بورتر 

على  امل�رشفني  واحد  الو�صط  ال�رشق  ق�صم  من 

ا�صتقبال  يريد  املتحف  ان  قالت  حيث  الفعالية 

ان  هوؤلء  على  ولكن  الفنانني  ومنهم  اجلميع 

يبادروا بالت�صال حيث انه يت�صل مبن يعرفهم 

وا�صافت » اننا نت�صل بافراد وهم الذين نعرفهم 

ولدينا  كبرية  موؤ�ص�صة  اننا  يعتقدون  والنا�ص   ،

امكانات �صخمة ولكن احلقيقة عك�ص ذلك متاما 

فعددنا حمدود جدا ونحن نعمل باأق�صى طاقاتنا 

اجلميع  تر�صي  خيارات  اىل  ن�صل  ان  ،ونحاول 

ال�صحفيني  ندعو  املثال،  �صبيل  على   ، نحن   ،

با�صتجابة  العرب ولكننا ل نحظى  عالميني  والإ

ونعمل  وواجبنا  دورنا  ندرك  لكننا  دائما  طيبة 

مع  طيبة  عالقة  من  حتقق  ما  تطوير  على  ن  الآ

اجلمهور العراقي يف بريطانيا اذ ح�رش عدد كبري 

املتحف  زيارة  على  يتعود  مل  من  وبينهم  منهم 

وتالميذ  الطفال  مع  العمل  يف  افكار  ولدينا 

الربيطاين  املتحف  ان  بورتر  املدار�ص«وت�صيف 

الكبرية  اخل�صارة  احتواء  يف  امل�صاعدة  يحاول 

وتقول  العراقي   املتحف  نهب  عن  جنمت  التي 

العالم  الو�صائل عرب  ب�صتى  امل�صاعدة  نحاول   «

اواحل�صور املبا�رش يف املواقع الثرية او من خالل 

م�صاعدة زمالئنا العراقيني ، ولدينا �صيوف الن 

ندربهم  واملو�صل  وبغداد  الب�رشة  متاحف  من 

وغريها  املعار�ص  واعداد  واخلزن  الدارة  على 

الربيطانية  املوؤ�ص�صة  خالل  من  نعمل  اننا  كما 

للدرا�صات العراقية«.

والواقع(  ال�صطورة  )بابل  معر�ص  يف  لعل 

الواجهة  اىل  العراق  ا�صم  عادة  لإ جديدة  فر�صة 

ان  فبعد  املرة،  هذه  خمتلفة  ب�صورة  ولكن 

تراجع ال�صخب العالمي عن عراق الدكتاتورية 

خفتت  ان  وبعد  والفو�صى  والحتالل  واحلرب 

كمية الثارة التي وفرها العراق ل�صنوات طويلة 

به  تن�صغل  ما  هذه  فوجدت   ، العالم  لو�صائل 

من ماآ�ص وكوارث جديدة، ياأتي املعر�ص ليقدم 

والفن  والتاريخ  �صمته احل�صارة  عنوانا خمتلفا 

التي تليق ببلد عريق كالعراق.  
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امل�رسح  على  اأثرت  التي  بالفل�سفات  العربي  امل�رسح  ت�سبع 

الغربي، ونهل منها لتطوير اإبداعاته امل�رسحية التي حتولنا من 

جمرد النقل واالقتبا�ص اإىل التجريب واالبتكار على م�ستوى الن�ص 

التوا�سل  على  متفاوتة  بدرجات  انعك�ص  الذي  مر  االأ والعر�ص، 

اإىل  العرب  بامل�رسحيني  ودفع  اجلمهور،  مع  العربي  امل�رسحي 

مع  تتوافق  التي  الفل�سفات  انتقاء  اأجل  من  جهودهم  تكثيف 

بداعية ،والتي ال تتعار�ص مع طموحات جمهورهم،  جتاربهم االإ

الذي يختلف كثريا عن اجلمهور الغربي. 

دور الفل�سفة يف تفعيل 

اال�ستيعاب العربي للم�سرح الغربي 

رجاء الربومي

باحثة اأكادميية من املغرب

إبداع  ا إنتاج  ا يف  ومهارته  الربي�ستية  الفل�سفة  عمق  إن  ا  u

املتلقي  توقع  أفق  ا اخرتاق  إمكانية  ا له  خول  متميز  م�رسحي 

أي�سا عن  ا ينف�سل  الفكر وال  ينف�سل عن  الفن ال  ن  الأ العربي، 

أ�سبح  ن�سانية جمعاء. لذلك �رسح بر�ست قائال: »لقد ا واقع االإ

أولئك الذين ي�سعون لي�ص فقط  امل�رسح حقل ن�ساط للفال�سفة، ا

أي�سا«.  إىل تغيريه ا إىل تو�سيح العامل، ولكن ا ا



إىل  ا بيئة  من  والفنية  الفل�سفية  النظريات  انتقال  إن  ا

أخرى، يخ�سع ملجموعة من العوامل واملوؤثرات  بيئة ا

أو تبوء  ا التي قد تفتح  ج�سور التوا�سل مع املتلقي ، 

بالف�سل فتكون ثمارها عك�سية.

هذا  يف  هامتني  إ�سكاليتني  ا �سعيد  إدوارد  ا ويطرح 

االإطار: 

قوة  النظرية  أو  ا الفكرة  تكت�سب  هل   - أوالهما:  ا  *

آخر، ومن زمن  إىل ا إ�سافية بحكم انتقالها من مكان ا ا

أن الوهن ي�سيبها من جراء ذلك؟  أو ا آخر، ا إىل ا ا

إىل  ا تنتمي  التي  نظرية  ت�سبح  هل   - وثانيهما:   *

مرحلة تاريخية معينة وثقافة وطنية واحدة ،غريها 

آخرين؟  يف مرحلة ومو�سع ا

دون  مير  ال  جديد  و�سط  إىل  ا نتقال  االإ أن  ا إىل  ا وينبه 

التمثيل  من  م�سل�سال  العملية  ت�ستلزم  كما  عراقيل، 

إح�ساء  أي ا أن ا �سلي. وا والتاأ�سي�ص خمالفا للم�سل�سل االأ

فكار،  واالأ النظريات  زرع  عمليات  ح�رس  ي�ستهدف 

أمرا معقدا.  ونقلها وتداولها وتبادلها ي�سبح ا

أية  أربع مراحل تو�سح الطريقة التي ت�سلكها ا ثم ي�سع ا

نظرية خالل �سفرها: 

أو ما يبدو كذلك، وهي  ا أول مرحلة: نقطة االنطالق؛  ا

ميالد  رافقت  التي  �سلية  االأ الظروف  من  جمموعة 

أو دخولها ميدان اخلطاب.  الفكرة ا

الذي  املمر  ذلك  أو  ا املقطوعة،  امل�سافة  مرحلة:  ثاين 

جتتازه الفكرة، عرب �سغط ال�سياقات املختلفة، خالل 

ت�سبح  ومكان  زمان  إىل  ا معينة  نقطة  من  انتقالها 

فيهما وا�سحة الربوز. 

ثالث مرحلة:  ]...[تخ�سع ملجموعة من ال�رسوط ميكن 

كجزء  املقاومة،  أ�سكال  ا أو  ا القبول،  �رسوط  ت�سميتها 

تواجه  ال�رسوط  القبول،وهذه  يح�سل  لكي  منه  بد  ال 

أو  ا إدخالها  ا من  املزروعة، ومتكن  الفكرة  أو  ا النظرية 

الت�ساهل جتاهها مهما بدت غريبة)1(  

الفل�سفية  فكار  واالأ النظريات  �سفر  خطورة  ورغم 

مع  بالتفاعل  العرب  امل�رسحيون  غامر  ،فقد  والفنية 

عنها.  غريبة  بيئة  يف  وتقدميها  الغربية،  بداعات  االإ

والفل�سفة  الوجودية  الفل�سفة  النظريات  تلك  أهم  وا

اال�سرتاكية، التي ت�سبع بها امل�رسح العبثي وامل�رسح 

امللحمي. 

بني  التوا�سل  من  جانبا  عوزري  حممد  أبرز  ا لقد  و 

عن  حديثه  خالل  من  والغربيني  العرب  امل�رسحيني 

لنا  يعك�ص  كنموذج  باملغرب،  امل�رسحية  التجربة 

باأنهم جيل  رواده  التوا�سل، وي�سف  خ�سو�سية هذا 

اجلديد  اجليل  هذا  »رواد  مادام  أنه  ا يرى  إذ  ا الرف�ص؛ 

إنهم  إىل امل�رسح، على العموم، من اجلامعة، فا جاءوا ا

لهام امل�رسحي يف منابعها،  �سيبحثون عن م�سادر االإ

و�سيفر�ص هذا اجليل اقتبا�ص كوميديا موليري ويتجه 

بريخت،  بريتولد  من  كل  ميثله  آخر  ا ريبريتوار  نحو 

وهارولد بينرت، وبيرت فاي�ص، وجان جوين، ولويجي 

أوغ�ست �سرتيندبريغ، و�سامويل بيكت...  بريا نديللو، وا

إنها �ستتجه نحو عمل  أما املناق�سات حول االإخراج فا ا

احلي... وامل�رسح  وب�سكاتور،  كروتوف�سكي،  من  كل 

م�رسحية  كتابة  ظهور  إىل  ا حتما  �سيوؤدي  ذلك  وكل 

جديدة.«)2( 

الغربي  بامل�رسح  املتاأثرين  قائمة  على  ونذكر 

امل�رسح  وحتديدا  اال�سرتاكية،  بالفل�سفة  املت�سبع 

ي�رسح  الذي  بر�سيد  الكرمي  عبد  الرب�ستي  امللحمي 

قنعة املجتمعية،  قائال: »... ففي االحتفال تختفي االأ

التمثيل  الذوات من اخلوف ومن  وباختفائها تتحرر 

إيديولوجية  ا تكون  هنا  ومن  يوم،  كل  تعرفه  الذي 

أ�س�ص من اال�سرتاكية، والوحدة،  االإحتفال مبنية على ا

احليز  لذلك  بالن�سبة  فقط  لي�ص  والتحرر،  والعدالة 

املكاين ال�سيق والذي ي�سمى اخل�سبة، ولكن بالن�سبة 

ن�سان.«)3(  ر�ص التي ت�سع االإ لكل االأ

من  �ستن�سلخ  بر�سيد  الكرمي  عبد  احتفالية  أن  ا غري 

عرب  البحث  وحتاول  الغربي،  امل�رسح  فل�سفة  قوالب 

وذات  هوية  ب�سمة  حتمل  بداعات  االإ من  جمموعة 

للجمهور  تخول  التي  �سيلة،  االأ خ�سو�سيتها   لها 

التوا�سل مع االحتفالية املغربية ولي�ص الغربية، من 

خالل م�رسحياته »عطيل واخليل والبارود« و »امروؤ 

مرية ال�سلعاء« و  القي�ص يف باري�ص« و »وفاو�ست واالأ

»احلكواتي االأخري«. 

�سورة  عن  أمني  ا خالد  يتحدث  االإطار  نف�ص  ويف 

التوا�سل بني امل�رسح املغربي وامل�رسح الرب�ستي من 

خالل كتابه »م�ساحات ال�سمت« )غواية املابينية يف 

إىل طبيعة الثقافة  املتخيل امل�رسحي( بقوله: »بالنظر ا

والثقافية  ال�سيا�سية  املخا�سات  ونوعية  املغربية 

ميكن  ال�سبعينيات،  فرتة  خالل  املغرب  �سهدها  التي 

القول بان الكثري من امل�رسحيني املغاربة عرثوا على 

كان  فرب�ست  الرب�ستي،  التغريب  مفهوم  يف  �سالتهم 

البديلة  النظريات  من  جمموعة  نحت  يف  الف�سل  له 

فيها  نلم�ص  والتي  املغربية  امل�رسحية  اخلارطـة  يف 
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احل�سور الرب�ستي بقوة )م�رسح النقد ملحمد م�سكني، 

االحتفايل  امل�رسح  الثالث،  امل�رسح  اجلديل،  امل�رسح 

إىل حد ما(««)4(  ا

ويلخ�ص ح�سن املنيعي مراحل التفاعل بني امل�رسح 

أن تراكمات  املغربي وامل�رسح الغربي قائال: »الواقع ا

إىل  وا 1932م،  �سنة  ن�ساأته  منذ  املغربي  امل�رسح 

يف  اعتمدت  قد  املمار�سة  أن  ا لنا  توؤكد  االآن،  حدود 

بعملية  بدءا  غربية  م�رسحيته  جتارب  على  الغالب 

ذات  مبدار�ص  الت�سبع  بعملية  مرورا  االقتبا�ص، 

أخرى  وا رمزية،  إيديولوجية  ا اجتماعية  توجهات 

اال�سرت�ساد  إىل  ا و�سوال  وت�سجيلية،  ملحمية  عبثية 

مبدار�ص وتقنيات تهتم بالف�ساء امل�رسحي وعالقته 

وكذا  النف�سي،  الفيزيولوجي  وبتكوينه  املمثل  بج�سد 

باأبعاده احل�سارية والثقافية.«)5( 

ثم يقدم لنا منوذجا من امل�رسح املغربي املتمثل يف 

�سكال امل�رسحية  م�رسح ال�سديقي الذي توا�سل مع االأ

امل�رسح  من  »انطالقا  العديدة:  بفل�سفاتها  الغربية 

إىل  ا و�سوال  الكال�سيكي،  بامل�رسح  مرورا  اليوناين، 

»مومو  رائعتيه  يف  مل�سناه  الذي  الطليعي  امل�رسح 

بخر�سة« و »يف انتظار مربوك«.)6( 

إنتاج  ا يف  ومهارته  الربي�ستية  الفل�سفة  عمق  إن  ا

أفق  ا اخرتاق  إمكانية  ا له  خول  متميز  م�رسحي  إبداع  ا

الفكر  الفن ال ينف�سل عن  ن  العربي، الأ توقع املتلقي 

لذلك  جمعاء.  ن�سانية  االإ واقع  عن  أي�سا  ا ينف�سل  وال 

أ�سبح امل�رسح حقل ن�ساط  �رسح بر�ست قائال: »)لقد ا

إىل تو�سيح  أولئك الذين ي�سعون لي�ص فقط ا للفال�سفة، ا

أي�سا(.«)7(  إىل تغيريه ا العامل، ولكن ا

ويعلق عبد الكرمي بر�سيد على فل�سفة بر�ست بالتاأكيد 

�سا�ص  إمنا هو باالأ أن »امل�رسح لي�ص فرجة فقط، وا على ا

أوال، ولتغيريه ثانيا.  فل�سفة، فل�سفة لتف�سري العامل ا

�سك،  بال  �سعبتان  مهمتان  وتغيريه،  العامل  وتف�سري 

ال�سيء الذي يك�سف عن خطورة هذا الفن الذي ي�سمى 

امل�رسح. 

ويغري-  يف�رس  –كفن  املغربي  امل�رسح  قيا�ص  أن  وا

إال من خالل  ا أن تتم  ا قيا�ص قوته وفعاليته، ال ميكن 

أ�سا�سيتني:  عمليتني ا

- مقارنة هذا امل�رسح – كما هو كائن، هنا واالآن- 

أو مبا هو كائن هناك. أن يكون، ا مبا كان يجب ا

و�سناعة-  وعلم  كفن  امل�رسح-  هذا  مقارنة   -

املغربي  ن�سان  لالإ واحل�ساري  التاريخي  بالواقع 

إن كان هذا امل�رسح  ا الت�ساوؤل بعد ذلك،  والعربي، ثم 

أكرب منها؟  أو ا يف م�ستو ى اللحظة التاريخية الراهنة؟ ا

أقل؟«)8(  أو ا ا

حتفز  أن  ا من  متكنت  الغربي  امل�رسح  فل�سفة  إن  ا

أن يجد ذاته من خالل االآخر،  امل�رسحي العربي على ا

ن التفاعل  أ�س�سا لفل�سفة امل�رسح العربي، الأ أن ي�سع ا وا

العلمي والثقايف والفكري ال ميكنه التطور واالزدهار 

يف عامل منغلق ومتقوقع، وهذا ال يعني االمنحاء بل 

واخلارجي  الداخلي  املكون  بني  التوا�سل  ازدواجية 

لنا  افرز  تنوعا  ويك�سبها  بداعية،  االإ التجربة  يغني 

وامللحمي.  والتجريبي  والطليعي  االحتفايل  امل�رسح 

نهج  عن  متفرعة  بالبل  فرحان  أي  را ح�سب  وكلها 

وينبه   ]...[ الدراما(.  أركان  ا ترتيب  )تغيري  هو  واحد 

اهلل  �سعد  ن�سو�ص  القارئ  يتذكر  أن  ا يكفي  أنه  ا على 

ونو�ص وريا�ص ع�سمت وعلي عقله عر�سان وممدوح 

إخال�سي وعبد الفتاح قلعجي وغريهم  عدوان ووليد ا

أن يتذكر ن�سو�ص عز الدين املدين  من كتاب م�رس، وا

وغريهما  املغرب  يف  بر�سيد  الكرمي  وعبد  تون�ص  يف 

من كتاب املغرب العربي)9( 

الذي حققه  أن »النجاح  ا الورقي  ال�سعيد  أي�سا  ا ويوؤكد 

امل�رسحان امللحمي والتجريدي كان له تاأثريه على 

امل�رسح العربي خا�سة منذ �ستينيات االزدهار.«)10( 

كتابات  عن  العربية  اخل�سو�سية  �ساول  بول  وينفي 
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كانت  إن  »وا قائال:  ي�رسح  إذ  ا العرب  امل�رسحيني 

كم�رسحيات  بالعربية  أ�سال  ا مكتوبة  امل�رسحيات 

ال�رسقاوي  الرحمان  وعبد  عقل  و�سعيد  �سوقي  أحمد  ا

أباظة والفريد فرج و�سعد اهلل ونو�ص ويو�سف  ا وعزيز 

أنها، يف العمق، ا�ستلهمت البنية التعبريية  إال ا إدري�ص، ا ا

كانت  إن  وا فهي،  ولهذا،  الكتابي.  ال�سكل  يف  الغربية 

أنها امتدادات للم�رسح الغربي،  ا إال  ا كتبت بالف�سحى، 

من  مثال،  فرج  ألفرد  وا عقل  و�سعيد  �سوقي  فاأحمد 

واالجنليزي،  الفرن�سي  الكال�سيكي  امل�رسح  متبعي 

إدري�ص  و�سعد اهلل ونو�ص ابن الكتابة الرب�ستية، ويو�سف ا

غرف من بيكيت وخ�سو�سا يف »الفرافري.«)11( 

العرب جمرد �سدى  امل�رسحيني  أي يجعل  الرا إن هذا  ا

بداعية والفكرية،  للم�رسح الغربي، ويلغي قدراتهم االإ

أن فكرهم  إن كانوا قد تاأثروا بالغرب، فهذا ال يعني ا وا

قا�رسة،  والتخييلية  اجلمالية  ملكاتهم  أن  وا �سل  قد 

إلغاء  ا يعني  ال  معينة  ملرجعيات  اختيارهم  أن  ا كما 

ف�سنحكم  كذلك  مر  االأ كان  إن  �سلية.وا االأ ملرجعيتهم 

على م�رسح بر�ست باأنه جمرد �سدى للم�رسح اليابانـي 

آرتو باأنه جمرد  أنه ت�سبع به، وعلى ا وال�سيني يحكم ا

ناقل للم�رسح الياباين وال�رسقي ب�سفة عامة ،وكذلك 

مر بالن�سبة الآريان منو�سكني ويوجينيو باربا.  االأ

�سل،  إلغاء لالأ إن التفاعل الثقايف واحل�ساري ال يعني ا ا

إيقاع  ا ت�ساير  فل�سفات  وخلق  لتطويره  حتفيز  هو  بل 

إيجابي  ن�سانية ، لبناء توا�سل ا التطور الذي تعرفه االإ

مثمر.

والنظريات  والعلوم  الفل�سفات  هذه  مثل  وظهور 

أثر كبري يف حتطيم معظم املعطيات  اجلديدة كان له ا

يف  الكبرية  التحوالت  هذه  أن  ا �سك  وال  املوروثة؛ 

اجلمالية  القيم  رفع  �ساعد على  قد  دبية  االأ �ساليب  االأ

الثقافة املعرفية  إثراء  وا للم�رسح احلديث من جانب، 

ترجمة  يف  آخر،  ا جانب  من  ن�ساين  االإ امل�ستوى  على 

جديدة  جمالية  باأطر  النظرية  املفاهيم  وجت�سيد 

حتقيقا لوظيفة الدراما كن�ساط معريف.)12(  

املوروث رهني مبجموعة من  التعامل مع  يظل  لكن 

إيجابي  ا هو  مبا  خذ  االأ يف  جنملها  التي  االعتبارات 

ن�سان ح�سب  وترك كل ما هو �سلبي وفق خ�سو�سيات االإ

أن ال نتجاهل هذه اخل�سو�سيات  هويته وانتمائه، وا

أن الثقافة والفنون  أثناء توا�سلنا مع الغرب ، ومادام »ا ا

كان  فقد  مم،  واالأ ال�سعوب  بني  متبادل  إن�ساين  ا إرث  ا

العراقية ح�سة من هذا  العربية ومنها  الفنية  للبيئة 

الفني  الوعي  إ�سهاما يف تنفيذ ن�رس  ا ن�ساين،  االإ االإرث 

والثقايف يف حدود البيئة العربية واملحلية مبا ميكن 

التعبري عنه من خاللها،  كالواقعية]...[التي احتوت 

الق�سية  مو�سوع  إطار  ا يف  امل�رسحية  الن�سو�ص 

�سامل،  وطه  العاين  يو�سف  كم�رسحيات  االجتماعية، 

أمك  إين ا وعادل كاظم )فكتب يو�سف العاين م�رسحية »ا

يا �ساكر« وكتب طه �سامل »قرندل« وكتب عادل كاظم 

�سيا�سية  أطر  ا يف  والتعبريية  »احل�سار«.  م�رسحية 

أيها  »ا القي�سي م�رسحية  فيما كتب جليل  واجتماعية 

يو�سف  وكتب  امل�رسحية«،  لهذه  عنوانا  جد  امل�ساهد 

العاين م�رسحية »اخلرابة«.)13( 

متعددة  بفل�سفات  ت�سبع  الغربي  امل�رسح  أن  ا ومادام 

فاإن  والتطوير،  التثوير  أجل  ا التجريب من  تنحو نحو 

وتظل  بقوة  نف�سها  �ستطرح  �سئلة  االأ من  جمموعة 

امل�ساحات البي�ساء جماال خ�سبا لالجتهاد والوقوف 

عند نقط القوة وال�سعف.

ال  �سئلة  االأ »بع�ص  فاإن  أويزرمان  ا تيودور  أ�سار  ا كما 

يطرحونها،  الذين  �سخا�ص  االأ عليها  يجيب  أن  ا ميكن 

آخرون.«)14(  أن يجيب عليها ا إمنا ميكن ا وا

أثبتوا قدرتهم على خلق ف�ساء  إن امل�رسحيني العرب ا ا

من  متكنوا  حيث  الغربي،  امل�رسح  لفل�سفة  م�ساعف 

أن يجيبوا  نتاجات الغربية ا خالل قراءتهم ملختلف االإ

�سفر  ق�سية  تطرحها  التي  �سكاليات  واالإ �سئلة  االأ عن 

إىل البيئة العربية، ومتكنوا من  النظريات امل�رسحية ا

إيجابي  ا ب�سكل  لرتعرعها  خ�سبــا  مناخا  يهيئوا  أن  ا

والتحليل  والتاأويل  التف�سري  يف  براعتهم  خالل  ومن 

أي النقد البناء- وفق منهج مقارن ي�سمح بتجاوز  –ا
أرحب للحوار  ح�سا�سية االآخر، متكنوا من ن�سج ف�ساء ا

دبي واحل�ساري، وفقا لفل�سفات قد تتوافق  الفني واالأ

أن االإختالف ال يف�سد  أو قد تتخالف لكن تظل قاعدة ا ، ا

معظم  يف  واملفكرين  والفنانني  دباء  االأ �سعار  الود، 

التبادل  ثراء  نقول  ما  على  ال�ساهد  العامل،و  أرجاء  ا

الع�سور  عرب  دبي  واالأ والفني  والثقايف  العلمي 

نا  االأ بني  ال�رساع  حدة  ا�ستدت  مهما  نه  زمان،الأ واالأ

يف  يتمثل  معاك�ص،  وجه  وجود  من  فالبد  خر،  واالأ

توثيق احلوار. 

القباج  م�سطفى  حممد  يحدثنا  امل�رسح  رحاب  ومن 

بحاث واملتابعات النقدية للن�سو�ص  أكدت االأ قائال: »ا

أون�سكو-  ا )بري�ست-  احلداثية  امل�رسحية  عمال  واالأ

إن الق�سايا التي تطرحها هي من عمق  بيكيت...الخ( ا
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إ�سكالية اللغة  االهتمامات الفل�سفية، وعلى اخل�سو�ص ا

أ�سبح  ا ما  ميالد  يف  ت�سببت  التي  اجلماليات  أزمة  وا

 )Anti-théâtre( امل�ساد«  »امل�رسح  عليه  يطلق 

منحاها  يف  واالآخر  نا  االأ بني  ال�رساع  إ�سكالية  وا

الفل�سفي.«)15( 

بداعات  أن البعد الفل�سفي كان حا�رسا بقوة يف االإ بحكم ا

أن امل�رسح كانت له القدرة على ج�ص  امل�رسحية، بل ا

نب�ص املتلقي مع تلك الفل�سفات، فاإن عملية التوا�سل 

أ�س�ست  بني الن�ص، واملن�سة العر�ص ،وقاعة العر�ص ا

مظاهر  بني  ومن  احلر.   امل�رسحي  التوا�سل  لفل�سفة 

إ�سماعيل  هذا التفاعل امل�رسحي ،  ما ورد يف مقولة ا

أمام �سورة تفاعل املتلقي  أ�سفية ، التي ت�سعنا ا بن ا

إذ يرى  العربي مع امل�رسح الربي�ستي، وحتديدا النقاد ، ا

باأن: »نقاد امل�رسح العربي الذين جتلت يف كتاباتهم 

بريخت  آراء  ا من  امل�ستمدة  النقدية  املقايي�ص  تلك 

يف  الربيختي  اخلطاب  تلقي  ظاهرة  مثلوا  ونظريته، 

النقد امل�رسحي، ]...[ كانوا جميعهم من ذوي االجتاه 

عطية،  أحمد  وا العامل،  أمني  ا حممود  أمثال  ا الي�ساري، 

عو�ص،  ولوي�ص  ال�سوبا�سي،  وحممد  النقا�ص،  ورجاء 

اكتفوا  الذين  النقاد  وعبد املنعم تليمه وغريهم، من 

االهتمام  و�رسورة  دب،  االأ اجتماعية  إىل  ا بالدعوى 

مب�سكالت املجتمع والتعبري عن ق�ساياه، وا�ستجابوا 

للتحوالت ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية التي 

جاءت بها ثورة 1952م.«)16(

أن »معظم الذين  أي�سا على ا إ�سماعيل بن �سفية ا ويوؤكد ا

كتبوا م�رسحيات ملحمية ال�سيما الرواد منهم، كانوا 

�رسور،  جنيب  م�سعد،  روؤوف  أمثال  ا أي�سا  ا ي�ساريني 

امل�رسح  على  فاأقبلوا  رومان،  ميخائيل  فرج،  ألفريد  ا

امللحمي لتقاطعه فكريا )باعتباره م�رسحا ا�سرتاكيا 

إىل العدالة وامل�ساواة(«) 17(   يدعوا ا

والتغيري  اال�سرتاكية  الفل�سفة  بني  عيد  كمال  ويربط 

املتاأثرة  اال�سرتاكية  الواقعية  باأن  يرى  إذ  ا الفني، 

وعدم  الواقع،  بتغيري  تنادي  اال�سرتاكية  بالفل�سفة 

ال�سكوت عليه. 

فهي ال تكتفي بالتغيري الفني، بل تنادي بالتغيري يف 

ملاين  أ�سا�ص املجتمعات، وهي نف�ص فل�سفة الكاتب االأ ا

عنه  حتدث  الذي   )18(.B.Brecht برخت  برتولت 

إذ  ا بر�ست«   »م�رسح  كتابة  مقدمة  يف  ر�سيد  عدنان 

التي مر منها هذا امل�رسح، وكيف  املراحل  أهم  ا قدم 

أن يربط ج�سور التوا�سل مع املتلقي الغربي  ا�ستطاع ا

والعربي من جهة ،ومع الفل�سفة الدياليكتية من جهة 

باالآداب  واهتماماته  بر�ست  عالقة  و�رسح  أخرى.  ا

إىل تبني  خرى منذ �سبابه، وكيفية حتوله ا العاملية االأ

أبرز  ا �رسح  تناول  كما  )اجلدل(،  الديالكتيك  فل�سفة 

مالمح امل�رسح امللحمي وامل�رسح التعليمي، وقدمت 

يف  بر�ست  طريقة  �رسح  كما  منها،  النماذج  بع�ص 

التمثيل واالإخراج امل�رسحي التي طبقها يف م�رسحه 

أ�س�سه  )برليرنان�سامبل( يف برلني الدميقراطية، والذي ا

يف  تتلمذ  وقد  املنفى،  من  عودته  بعد  1949م  عام 

أوروبا  ا يف  واملمثلني  املخرجني  خرية  امل�رسح  هذا 

حتى  وغريهم  العرب  املخرجني  وبع�ص  أملانيا،  وا

أغ�سط�ص عام 1906(.)19(   وفاة بر�ست يف )ا

بامل�رسح  العربي  امل�رسح  توا�سل  لبداية  ويوؤ�س�ص 

الرب�ستي باأوائل ال�ستينات، حيث مت عر�ص م�رسحياته 

بغداد،  م�سارح  يف  أ�ساليبه  وا نظرياته  وطبقت 

ردن ودول  والقاهرة، ودم�سق، وبريوت، والكويت واالأ

املغرب العربي. 

للتوا�سل  منوذج  عن  الوليدي  يون�ص  ويك�سف 

خالل  من  الرب�ستي  بامل�رسح  العربي  امل�رسحي 

بقوله:  الكغاط،  ملحمد   91 بروميتيو�ص  م�رسحية 

يف  الرب�ستي  التغريب  مبفهوم  الكغاط  حممد  »تاأثر 

الديكور  ر�سادات امل�رسحية املتعلقة برتكيب  االإ هذه 

تك�سري  عنا�رس  أهم  ا من  اجلمهور  أمام  ا وتغيريه 

أهم مقومات التغريب  يهام بالواقع، وبالتايل من ا االإ

عند بري�ست.«)20( 
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أ�سار يف بداية  إذا كان الكغاط قد ا وي�سيف قائال: »وا

أو بعبارة  أن ديكور بيت املحجور –ا إىل ا اللوحة الثانية ا

�سي�سبح  العراق-  على  احل�سار  ت�سديد  مع  أخرى  ا

»ين�رسف  ال�ساد�سة:  اللوحة  يف  �سيقا  أكرث  ا البيت 

إغالق كل منافذ الغرفة،  بو�سويكا«، ي�رسع مبارك يف ا

أق�سى حدود  إىل ا وميكن ت�سييق ديكور بيت املحجور ا

ممكنة«.«)21(  

واهتمام  حممد الكغاط  باأ�سطورة بروميثيو�ص يرجع 

البحث  يف  متمثلة  فل�سفية  قيم  من  تت�سمنه  ما  إىل  ا

مظاهر  وف�سح  القيود،  من  واخلال�ص  احلرية  عن 

أن  ا علما  ن�سان،  االإ لها  يتعر�ص  التي  االنتهاكات 

حرب  قيام  بعد  كتبت   91 بروميثيو�ص  م�رسحية 

�ساطري  االأ مع  العرب  امل�رسحيني  وتوا�سل  اخلليج، 

أجل تر�سيخ فل�سفتهم الذاتية جتاه  اليونانية، كان من ا

أف�سل، متاأثرين  واقعهم املعي�ص وتطلعاتهم مل�ستقبل ا

أعادوا قراءتهم  برواد امل�رسح الغربي احلديث ،الذين ا

جتريبي  �سكل  يف  وقدموه  اليوناين  امل�رسح  يف 

بداع والتفاعـل مع واقعهم،  يتوافـق وفل�سفتهـم يف االإ

حنا  عنه  يحدثنا  الذي  ألبريكامو،  ا بينهم  من  ونذكر 

إذا نظرنا  عبود يف كتابه »الدوائر املغلقة« قائال: »فا

أ�سطورة �سيزيف التي  ا �ساطري اليونانية، برزت  يف االأ

العبث، كما كانت  ألبريكامو يف  ا فل�سفة  كانت حمور 

أ�سطورة بروميتيو�ص حمور فل�سفته يف التمرد.«)22(  ا

أن يزود امل�رسحيني العرب  وا�ستطاع امل�رسح الرب�ستي ا

�سطورية يف  آليات متكنهم من تقدمي امل�رسحيات االأ با

قالب حداثي مغاير للفرجة الكال�سيكية واملتج�سدة يف 

إبداعات امل�رسحيني العرب  يهام.ومل تقت�رس ا تك�سري االإ

�سطورة فح�سب،  املتاأثرين بامل�رسح الرب�ستي على االأ

ال�سيا�سية  الق�سايا  بتعدد  وتعددا  تنوعا  عرفت  بل 

ال�ستينيات  واالجتماعية، ففي »جملة امل�رسح خالل 

كتب عدد من الكتاب امل�رسحيني يف م�رس م�رسحيات 

خمتلفة،  بدرجات  امللحمية  الدراما  إىل  ا تنتمي 

و)اخلنجر(  أو)القناع(  )لومومبا(ا هي  وامل�رسحيات 

�سالم(  يا  م�سعد، كتبت عام 1965م،)اتفرج  لروؤوف 

لروؤوف  لر�ساد ر�سدي، عر�ست عام 1965م،)النفق( 

لنجيب  قمر(  يا  ليل  يا  آه  عام1966،)ا كتبت  م�سعد 

لفريد فرج  �رسور عر�ست عام 1967.)الزير �سامل( الأ

ر�سدي،  لر�ساد  بلدي(  يا  عام1967،)بلدي  عر�ست 

مليخائيل  جيفارا(  م�رسع  عام1968،)ليلة  عر�ست 

رومان، عر�ست عام 1969«)23(  

الغربية،  بالفل�سفات  العرب  امل�رسحيني  ت�سبع  إن  ا

العربي، دفعهم  املتلقي  أفق  ا اخرتاق  واجتهادهم يف 

لتلك  املطلقة  االإيجابية  باجلوانب  الت�سليم  إىل  ا

التفاعل  �سلبياتها، الن  إىل  ا االلتفات  دون  النظريات 

الغربي  أو  ا ال�رسقي  املع�سكر  يف  �سواء  االآخر  مع 

واملغاربي، يقت�سي بذل جمهود يف حتليل الفل�سفات 

ومراعاة  االإيجابية  باجلوانب  خذ  واالأ املطروحة، 

بني  �ستتغلغل  التي  واحل�سارة  واملحيط  املجتمع 

املثقف  منها  عانى  التي  اجلراح  أن  ا غري  أو�سالها.  ا

الغربية  الدول  االمربيالية من  العربي جراء احلروب 

إىل البحث عن:  والهزائم املتوالية دفعتهم ا

- الفل�سفات الغربية الثائرة بعد احلربني العامليتني، 

مع  العقالين  االجتاه  ظهر  ،حيث  والثانية  وىل،  االأ

ديكارت، والوجودي االإحلادي مع �سارتر، واالإحلادي 

مع نيت�ص. 

أي  –ا ال�رسقي  املع�سكر  يف  ظهرت  التي  الفل�سفات   -

أفرزت لنا الفل�سفة  االإحتاد ال�سوفياتي �سابقا-، والتي  ا

الي�سارية واال�سرتاكية. 

عرب  مثقفون  هناك  كان  العاملني  هذين  وبني   -

الثقافتني  كال  مع  تعاملوا  مغاربيون،  و  م�سلمون  و 

باأن  واقتنعوا  أ�سالتهم،  وا هويتهم  يطم�سوا  مل  لكنهم 

يف  رئي�سيا  �سببا  كان  �سالم  االإ مبادئ  عن  التخلي 

�سالمية. مة العربية االإ تراجع االأ

René Girard يف كتابه »العنف  كما ي�رسح رينيه جرار 

بدايات  يف  الديني  الفكر  »وجود  باأن:  واملقد�ص« 

تقبل  ال  والتي  �سا�سيات  االأ من  ب�رسي  جمتمع  كل 

بني  الوحيد،  هو  الديني  املو�سوع  يكون  وقد  ال�سك. 

املوؤ�س�سات االجتماعية، الذي مل ي�ستطع العلم معرفة 

أو وظيفته ال�سحيحة، ونحن نوؤكد  مو�سوعه احلقيقي، ا

البديلة.  ال�سحية  اوالية  الديني وهدفه  املو�سوع  أن  ا

أي  آثار هذه العملية ا ووظيفته تاأمني ا�ستمرار وجتديد ا

أن يبقى العنف خارج املجتمع«)24(. ا

ورغم تفاعل املثقفني العرب وامل�سلمني ومن بينهم 

أن  ا أدركوا  ا أنهم  ا إال  ا الغربية،  بالفل�سفات  امل�رسحيون 

�سالمية غنية وقادرة على جتاوز  احل�سارة العربية االإ

أن  ا على  القادر  والهادف،  البناء  باالجتهاد  أزماتها  ا

إبداعاته. �سالة واحلداثة يف ا يرتك ب�سمات االأ

مر الذي حفز امل�رسحيني العرب للنهل من الر�سيد  االأ

عبد  �سالح  ألف  ا إذ  ا واحل�ساري،  الرتاثي  الثقايف 

ال�سبور م�رسحية »ماأ�ساة احلالج« املت�سبعة بالفل�سفة 
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الدينية للمت�سوفة يف منوذج احلالج، وتوفيق احلكيم 

عبد  عنها  يحدثنا  التي  الكهف«  أهل  »ا مب�رسحيته 

آن  إىل القرا الكرمي بر�سيد قائال:« لقد عاد توفيق احلكيم ا

آياته املتعلقة باأهل الكهف خيوطا  الكرمي واتخذ من ا

أهل الكهف( ويقول �سالح عبد  ن�سج بها م�رسحيته )ا

إن معظم م�ساهدها  آنية »ا ال�سبور عن هذه االآيات القرا

أ�سلوب احلوار.«)25(  تتبع ا

هدفهم  أن  ا أدركوا  ا وامل�سلمني  العرب  امل�رسحيني  إن  ا

جنبي توا�سل  يتمثل يف التوا�سلهم مع الفكر والفن االأ

أن ال يقت�رسوا فقط على  نتاج، وا إيجابي قادر على االإ ا

القباج:  م�سطفى  حممد  تعبري  حد  وعلى  اال�ستهالك. 

أن ن�ستمر يف تناول املو�سوعات  إىل ا »ل�سنا يف حاجة ا

عمال والن�سو�ص امل�رسحية، فلي�ص  التي تت�سمنها االأ

إليه  أي مو�سوع فل�سفي مل يجد امل�رسح منفذا ا هناك ا

ولكن  حم�ص،  تخيلي  كن�ساط  ال  ملعاجلته  ذريعة  أو  ا

كم�رسوع كا�سف لو�سع تاريخي يف الزمان واملكان، 

أو  ا أن يكون عليه فعل  ا وتوجه ا�ست�رسايف كما ينبغي 

أو كيان.«)26(  أو فكر ا حياة ا

الغربي  امل�رسح  يف  الفل�سفية  الق�سايا  عمق  أ�سهم  ا

ودفعهم  العرب  امل�رسحيني  لدى  الروؤية  تعميق  على 

إ�سكاليات تنبع من عمق احل�سارة العربية  إىل طرح ا ا

�سالمية، مما حول توا�سلهم مع االآخر: االإ

- مرحلة اال�ستهالك.   j من  

نتاج.   - مرحلة االإ إىل   j ا

م�رسحية  توا�سلية  فل�سفة  أمام  ا ي�سعنا  الذي  مر  االأ

متداخلة بني ح�سارتني بدرجات متفاوتة: 

الفل�سفة وامل�رسح الغربي     لفل�سفة وامل�رسح العربي 

ر�سال                             التلقـي.  ول: االإ امل�ستوى االأ

ر�سال.  امل�ستوى الثاين: التلقي                               االإ

والغربيني  العرب  امل�رسحيني  بني  التوا�سل  يظل 

ر�سال والتلقي التي تعرف قوة يف  م�رسوطا بعملية االإ

ول وتذبذبا يف امل�ستوى الثاين.  امل�ستوى االأ

أحمد  ا عزيز  ملاين  االأ امل�رسحي  املخرج  لنا  ويعك�ص 

امل�رسح  للتوا�سل بني  بيرت كروي�ص �سورة معكو�سة 

أن يقدم م�رسحية  إذ ا�ستطاع ا الغربي وامل�رسح العربي، ا

أفق توقعه، وجعله  ملاين، واخرتق ا عربية للجمهور االأ

لفريد  الأ وامل�رسحية  إيجابيا،  ا جتاوبا  معها  يتجاوب 

ملانية ناجي جنيب وعنونها »على  فرج ترجمها لالأ

1968م،  عام  كتبت  قفة«،  وتابعه  التربيزي  جناح 

وهي حتكي عن »التربيزي« املفل�ص وتابعه قفة. 

ويحدثنا املوؤلف عن م�رسحيته قائال: »وقد �ساهدت 

إىل  ا »قفة«  يدعو  أكتب  ا أن  ا قبل  املفل�ص  »التربيزي« 

مائدته الوهمية، بجد ال على �سبيل املزاح... ثم ي�سافر 

يجدان  فال  ال�سني  حدود  على  مدينة  إىل  ا االثنان 

أن القافلة للتربيزي  أغنياء، وا مفرا من الزعم باأنهما ا

قد  الذهن...  يت�سور  ما  فوق  ثروات  وحتمل  تتبعهما 

ل�سياحته هو وخادمه،  نفقة  التربيزي خلفه،  حملها 

أغرى التجار باقرا�سه، والوايل بتزويجه ابنته...  مما ا

على  به  ت�سدق  التربيزي  أيدي  ا إىل  ا و�سل  مال  وكل 

أ�سبحوا �سناعا وحرفيني وجتارا...  الفقراء... والفقراء ا

والقافلة ال تاأتي بعد...«)28(  

ألفريد فرج عن فل�سفته يف تاأليف م�رسحيته  ويك�سف ا

بقوله: »�سرية القافلة يف الواقع مل يبتدعها التربيزي 

�سدق  من  كل  ابتداعها  يف  �ساركه  إمنا  وا أوقفة،  ا

إن�سان خياله اخلا�ص ورغبته  ا التربيزي وقفة. ولكل 

النف�ص والغري باقتدار بوجود غري  إيهام  ا الكامنة يف 

املوجود.«)29( 

أحمد بيرت كروي�ص فيقدم لنا فل�سفته  أما املخرج عزيز ا ا

التربيزي  جناح  »على  م�رسحية  مع  توا�سله  يف 

وتابعه قفة« من خالل حواره ملذيعة تلفزيونية حيث 

ي�رسح باأن: »كل ممثل �ساألني ما هي القافلة.. وكنت 
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حرية  هي  العاملي،  ال�سالم  هي  القافلة  إن  ا أجيبه،  ا

إذا كنت توؤمن بالغد،  ن�سان، هي الطعام والكرامة، وا االإ

أن القافلة يف الطريق...مع التربيزي، مع  فاأنت تعرف ا

املدينة]...[،  كل  ومع  مر،  االأ آخر  ا قفة  ومع  مرية،  االأ

وملا اعرتف قفة لهم بعدم وجود القافلة حزنوا... ثم 

عادوا ي�سدقون ويفرحون.«)30(  

أن  ا املذيعة  منه  تطلب  حني  عمقا  فل�سفته  وتزداد 

أن  ا أريد  »ا قائال:  يبادر  إذ  ا للمتفرجني،  خطابه  يوجه 

أنتم  أنتم ت�سحكون، ها ا أنتم تتاأملون وا أقول لهم، ها ا ا

أن  ا أيتم كيف ميكن  أنتم تتاأملون، فهل را ت�سحكون وا

دب العربي«)31(  يكون امل�رسح مفكرا وممتعا يف االأ

أحمد بيرت كروي�ص عمقا فل�سفيا،  يظهر توا�سل عزيز ا

وعربية  غربية  ثقافتني  بني  املزج  من  لديه  تكون 

أعمال م�رسحية ناجحة  أن يقدم ا إ�سالمية ،خولت له ا وا

أفق توقع املتلقي الغربي، وعلى  قادرة على اخرتاق ا

فاإن   Josef Siefert �سايفرت  يو�سف  تعبري  حد 

الفل�سفة الغربية عاجزة عن تغذية طموحات املثقف 

أن معتنقي  إذ ي�رسح قائال: »فعندما نتذكر ا العربي. ا

ن  �سالم مل يجدوا يف الفل�سفة الغربية �سالتهم، الأ االإ

كل  بعيدة  الفل�سفة  هذه  عليها  تنبني  التي  �س�ص  االأ

ينبني  التي  والروحية  االأخالقية  �س�ص  االأ عن  البعد 

تعمل  الفل�سفة  هذه  ن  والأ جهة،  من  �سالم  االإ عليها 

أخرى.  أخالقهم من جهة ا أ�س�ص عقيدتهم وا إقبار ا على ا

الغربي  املفاهيمي  الن�سق  أن  ا كذلك  نتذكر  وعندما 

بامل�سلمني،  االلتقاء  نقطة  أية  ا إيجاد  ا على  يعمل  مل 

الفال�سفة  بني  احلوار  أ�س�ص  ا أن  ا بالطبع  نفهم  إننا  فا

تقم  أو مل  ا امل�سلمني مل تكتمل،  والفال�سفة  الغربيني 

بعد.«)32(   

يف  االن�سهار  خطورة  العرب  امل�رسحيون  أدرك  ا

قوالب  عن  بالبحث  واهتموا  عنهم،  مغايرة  ح�سارة 

أهم  عربية للم�رسح العربي، وكان توفيق احلكيم من ا

النظريات  من  ا�ستفادوا  الذين  العرب  امل�رسحيني 

�سالمية،  االإ و  العربية  املعامل  طم�ص  دون  الغربية، 

العقل  بق�سور  االإميان  على   ]...[ فل�سفته  »وتعتمد 

حياة  يف  جتري  التي  الروحيات  نحو  واالجتاه 

أعماق نفو�سهم.)33( ال�رسقيني وا

ت�سبع  التي  الوجودية  الفل�سفات  يق�ص  مل  أنه  ا غري 

اال�ستفادة  أن  ا أعماله، بحكم  ا العبثي من  بها امل�رسح 

يعني  ال  الغربية،  بداعات  لالإ االإيجابية  اجلوانب  من 

هذا  أخذ  ا »وقد  �سالمية.  االإ العربية  للفل�سفة  إق�ساء  ا

أن لفت  ا إىل العامل العربي بعد  ا االجتاه يعرف طريقه 

م�رسحية  قدم  عندما  احلكيم،  توفيق  نظار  االأ إليه  ا

ال�سجرة«  طالع  »يا  وم�رسحية  فم«  لكل  »الطعام 

أن ي�رسح  وكتب مل�رسحيته الثانية مقدمة حاول فيها ا

مفهوم الالمعقول.«)34( 

زود  فل�سفاته  ويف  الغربي  امل�رسح  يف  التاأمل  إن  ا

امل�رسحيني العرب باالآليات التي خولت لهم التوا�سل 

ثانيا،  جنبي  االأ املتلقي  ثم  أوال،  ا العربي  املتلقي  مع 

عن  إال  ا ذروتها  ت�سل  لن  إبداعهم  ا قيمة  أن  ا أدركوا  وا

أن  طريق ربط العالقة بني الفل�سفة وامل�رسح، فبحكم ا

»العالقة بني الفل�سفـة وامل�رسح عالقة تبادل وتداخل. 

لغوي  فهو  مركب،  إنتاج  ا امل�رسح  أن  ا إىل  ا ذلك  ومرد 

للتفل�سف  مو�سوعا  وي�سكل  وتقني،  أدبي  وا ومعريف 

إىل  ا متت  مو�سوعات  من  نف�سه  هو  يتناوله  ما  بقدر 

الفل�سفة ب�سلة وثيقة«)35(

ويقدم �سعد اهلل ونو�ص روؤيته الفل�سفية العميقة جتاه 

االآخر والذي كانت ثمرة للتاأمل عن قرب يف التجارب 

بان  يقول  »لن  باأنه  يخربنا  إذ  ا الغربية،  امل�رسحية 

وروبي  هناك تعار�سا جذريا بني امل�رسح مبفهومه االأ

من  �سينطلق  العربية.]...[ولكن  الثقافة  هوية  وبني 

الت�ساوؤل التايل: 

أوروبي عن امل�رسح؟. هل هناك حقا مفهوم ا

أن جند روابط حقيقية بني  أنه ال ميكننا ا إىل ا ليخل�ص ا

ال�سم�ص«.  »م�رسح  و  فران�سري«،  »الكوميديا  م�رسح 

أوروبي  ا مفهوم  عن  نتحدث  أن  ا ميكن  ال  وبالتايل 

وبي�سكاتور،  آرتو  ا ن�سع  أن  ا ميكن  ال  نه  الأ للم�رسح، 

والليفينغ  وغروتوف�سكي  كريغ،  دون  وغور  وبر�ست، 

يف  ليخل�ص  ال�سلة؟]...[   نف�ص  يف   ... و   ... تياترو 

أو  ا واحدا  لي�ص  املتجان�ص،  الواحد  أن  ا إىل  ا النهاية 

متجان�سا.)36(   

وي�سيف قائال: »لقد ا�ستوردنا م�رسحا جاهزا وميتا، 

االعتقاد  �سذاجة  لدينا  وغر�سناه يف بالدنا، وكانت 

ميكننا  ومرنا  حمايدا  وعاء  إال  ا لي�ص  ال�سكل  باأن 

حاجاتنا  مع  يتالءم  الذي  املحتوى  فيه  ن�سع  أن  ا

]...[ ويف هذه اخلدعة، �سيعنا، ومازلنا  وق�سايانا. 

إىل  ا الو�سول  دون  والوقت  اجلهد  من  الكثري  ن�سيع 

يف  وخا�سة  امل�رسح،  يف  ال�سكل  إن  ا »م�رسحنا«. 

أدق  ا بتعبري  أو  ا دائما،  امل�سمون  يفرت�ص  امل�رسح 

ن�سان يف �سياق حركة التاريخ،  املوقف الفكري من االإ

أن كل تغيري يف هذا املوقف – امل�سمون البد  بحيث ا
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أن ي�ستتبع تغريا يف ال�سكل.«)37(   ا

زيدان  بن  الرحمن  عبد  يحدثنا   ال�سياق  نف�ص  ويف 

الذي يرى باأن رفع الكفاءة الفكرية يف التعرف على 

و�رسوري  حتمي  أمر  ا حولنا،  من  العاملية  االآداب 

متليه طبيعة الغرب بخ�سو�سياته الفل�سفية والنف�سية، 

خ�سو�سيات  –باملقابل-  وتفر�سه  واالقت�سادية، 

إىل حتديد املوقف  مر يحتاج ا أن االأ إال ا الوطن العربي. ا

أو  ا نقال،  أو  ا كانت،  اقتبا�سا  جنبية،  االأ املوؤثرات  من 

مو�سوعا لل�سوؤال النقدي امل�رسحي العربي، وهو يريد 

العاملية  امل�رسحية  التيارات  على  منفتحا  يكون  أن  ا

أبعادها وخطاباتها  أ�سكالها وجتاربها وا للتعامل مع ا

ن�سانية.)38( االإ

امل�رسح  يف  وال�سكل  امل�سمون  بني  املزج  إهمال  ا إن  ا

امل�رسح  مع  التوا�سل  يف  الكفاءة  وغياب  العربي 

حد  على  بالبع�ص  يدفع  ذاتيا  ق�سورا  يولد  الغربي 

امل�رسح  تقنيات  ا�ستعارة  إىل  »ا �سليحة  نهاد  تعبري 

التجريبي الغربي التي تتطلب مهارات لي�ست متاحة 

املمثل  تدريب  أ�ساليب  ا وتقليد  العرب،  للموؤدين 

الغربية، يف جانبها اجل�سدي والعملي، دون االهتمام 

فقلد  الفكرية،  أ�س�سها  وا والنف�سية،  الروحية  بجوانبها 

منهج  االآخر  والبع�ص  جروتوف�سكي،  منهج  البع�ص 

احلاالت  كل  يف  التقليد  وكان  غريه،  أو  ا بريخت، 

خارجيا �رسفا.«)39( 

بني  الفروق  إىل  ا القط  القادر  عبد  أي�سا  ا ويتطرق 

امل�رسح الغربي وامل�رسح العربي ومدى تاأثريها على 

التوا�سل بني الثقافتني وقدم م�رسح العبث كنموذج، 

أن »هذا االجتاه مل ي�سادف جناحا عند رواد  إذ يرى ا ا

ونف�سية  فنية  حاجات  يعك�ص  نه  الأ العربي  امل�رسح 

كما  الغربي.]...[  الوطن  عن  جوهريا  تختلف  لبيئة 

لهم  تبدو  بح�سارة  الغربيني  �سيق  عن  تعبريا  جاء 

إذ �سبته  ا وذاتيته  ن�سان  االإ الوطء على وجدان  ثقيلة 

واملادية  االجتماعية  و�ساع  االأ من  »قالب«  يف 

ال�سارمة،]...[.«)40(

أن يبني  أن املجتمع العربي مازال يحاول ا إىل ا ويخل�ص ا

ألوان  ن�سان فيه ا أمام االإ ح�سارته من جديد، ومازال ا

يحققه،  أن  ا ينبغي  الذي  الواقعي  الطموح  من  كثرية 

تدعو  حمددة  وا�سحة  وق�ساياه  م�سكالته  زالت  وما 

إىل �سكل فني يالئم طبيعة تلك امل�سكالت.«)41( ا

أ�رسنا، فاإن معظم رواد امل�رسح العربي  وكما �سبق وا

ال�سكل  م�ستوى  الوجودي،على  بالفكر  ت�سبعوا  قد 

للبحث  منهم  حماولة  إبداعاتهم،  ا يف  وامل�سمون 

من  ونذكر  جمتمعاتهم.  �سل  الذي  للف�سل  حلول  عن 

يف  االجتاه  هذا  عك�ص  الذي  ونو�ص  اهلل  �سعد  بينهم 

املحددة  الزمنية  الفرتة  يف  وحتديدا  م�رسحياته، 

إىل 1965م متاأثرا بكل من »�سارتر«  ب�سنة 1963م ا

إىل  أن »رواد هذا االجتاه قد عمدوا ا و »كامو«، وبحكم ا

التهويل  خالل  من  جديدة  م�رسحية  أدوات  ا ا�ستخدام 

والت�سخيم واملبالغة يف ر�سم املناظر وال�سخ�سيات، 

على  امل�رسح،  داخل  امل�رسح  أ�سلوب  ا ا�ستخدموا  كما 

يللو«، وعمدوا  »لويجي برياند  االإيطايل  الكاتب  نهج 

�سورته  يف  الواقع  حماكاة  عن  والبعد  التجريد  إىل  ا

إىل البحث عن �سورة الواقع يف  ا اخلارجية، واجتهوا 

أ�سكال  ا ن�سانية، وفيما تنطوي عليه  االإ النف�ص  دخيلة 

احلياة، و�سلوك النا�ص من حقائق كامنة حتت احلياة 

الظاهرية«)42(  

ليطرح  العبثي  االجتاه  اختار  قد  ونو�ص  اهلل  �سعد  إن  ا

مة العربية  من خالله الق�سايا ال�سائكة واحل�سا�سة لالأ

م�رسحيات  ت�سع  االإطار  هذا  يف  وكتب  �سالمية،  واالإ

هي: 

1- ميدوز حتدق يف احلياة �سنة 1962م. 

2- ماأ�ساة بائع الدب�ص الفقري �سنة 1963م. 

3- الر�سول املجهول يف ماأمت انتيجونا �سنة 1963. 

4- ف�سد الدم �سنة 1963م. 

الر�سيف  على  جثة   -5

1965م. 

6- اجلراد �سنة 1965م.

الزجاجي  املقهى   -7

�سنة 1965م. 

�سنة  الدبابي�ص  لعبة   -8

1965م. 

الرجال  يلعب  عندما   -9

�سنة 1965م.)43(

الواحد  لعبد  وبالن�سبة 

اجليل  فاإن  عوزري 

بالتيارات  املتاأثر 

الغربية احلديثة وحتديدا 

جيل  يعتربه  املغرب  يف 

باأن  ي�رسح  إذ  ا الرف�ص، 

الذي  اجلديد  اجليل  »هذا 

باعتباره  نف�سه  يقدم 
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اليقظة،  روحه  على  فقط  ويعتمد  �سيخ،  بال  جيال 

منذ  واملبجل  املقدم  بالنموذج  يعرتف  لن  �سوف 

رف�ص  جيل  �سيء  كل  قبل  فهو  البالد،  ا�ستقالل 

ومواجهة.«)44( 

اجلديد  اجليل  هذا  رواد  ن  »والأ قائال:  ي�سيف  ثم 

إىل امل�رسح، على العموم، من اجلامعة فاإنهم  جاءوا ا

لهام امل�رسحي يف منابعها...  �سيبحثون عن م�سادر االإ

و�سريف�ص هذا اجليل اقتبا�ص كوميديا موليري ويتجه 

بريخت،  بريتولد  من  كل  ميثله  آخر  ا ريبريتوار  نحو 

ولويجي  جوين،  وجان  وبيرتفاي�ص،  بينرت،  وهارولد 

و�سامويل  �سرتيندبريغ،  أوغو�ست  وا بريانديللو 

إنها �ستتجه  أما املناق�سات حول االإخراج فا بيكيت... ا

وامل�رسح  وب�سكاتور  نحو عمل كل من كروتوف�سكي، 

كتابة  ظهور  إىل  ا حتما  �سيوؤدي  ذلك  وكل  احلي... 

م�رسحية جديدة.«)45(

املقابل جند عقيل مهدي يو�سف يعطي ت�سورا  ويف 

يعترب  إذ  ا الغربي،  امل�رسح  مع  امل�سوه  التوا�سل  عن 

الدراما  أ�سبح من كال�سيكيات  ا الالمعقول  أن م�رسح  ا

أن اعتقادهم خاطئ فيما  إىل ا العاملية وينبه ال�سباب ا

يتعلق باأن كل )جديد( هو )الال معقول( وي�سيف قائال: 

�ساليب  االأ يعتربونها  أنهم  ا أكرث  ا الدقة  �سئنا  إن  ا أو  »ا

يتفقون  لذلك  املبتكر!  اجلديد  عن  املعربة  الوحيدة 

على �سيغ ومعاجلات تكاد تكون مكررة وم�ستن�سخة 

خرى... يف كل كتاباتهم وعرو�سهم  االأ إحداهما عن  ا

وال�رساخ  اجلمل  بناء  وتعرث  فكار  االأ غمو�ص  )مثل 

ال�سليب كرمز  وا�ستخدام  االآين،  وال�سحك  اله�ستريي، 

املجموعة  ودوران  وان�سحاقه،  ن�سان  االإ معاناة  عن 

عامل  �سيولة  يف  تهذي  وهي  الظالم،  متاهات  يف 

أثاث ومالب�ص  �سياء من ا جمنون، والغو�ص حتت ركام االأ

أنقا�ص.«)46( أحذية وا وا

أكرث قدرة على حتقيق توا�سل  أن الواقعية ا إىل ا ويذهب ا

م�رسح  ويقدم  �سالمي  االإ العربي  الوطن  يف  إيجابي  ا

�سك�سبري كنموذج، وي�ستدل على قوله باأنه م�رسح ال 

�سباح والفل�سفة ال�سايكولوجية،  لغاز واالأ يخلو من االأ

وكذلك م�رسح �ستان�سال ف�سكي الذي يتوفر على طاقة 

إبداعية متميزة تتمثل يف تك�سري اجلدار الرابع الوهمي  ا

وا�ستخدام اليوجا واالرجتال وحتريك جدران الديكور 

وا�ستخدام تقنيات تظهر ال�سموع وهي تطري يف الهواء 

أ�سباحا ترتاق�ص.  وا

أمام �سورة  ا أنف�سنا  ا أفاية جند  ا ومع حممد نور الدين 

تظهر  الغربي  امل�رسح  مع  التوا�سل  �سور  من  أخرى  ا

كون  يف  تتحدد  والتي  واحل�سا�سة  ال�سائكة  اجلوانب 

متعدد،  ف�ساء  فهو  ثابتة،  كلية  وحده  لي�ص  الغرب 

تاأ�س�ص، منذ بداياته احلديثة، على االختالف والتوتر 

للمثقف  بالن�سبة  الغرب  �سوؤال  فاإن  لذلك  وال�رساع. 

وانف�سال،  وحرية  ده�سة  م�سدر  دائما  كان  العربي 

ن�سانية،  االإ للنزعة  وتقدم  للعقل  جت�سيد  تارة  فهو 

االآخرين  نه�سة  تعرقل  م�سيطرة  قوة  أخرى  ا وتارة 

غرب  إنه  ا غا�سم.  وتدخل  وح�سي  عنف  إىل  ا وتتحول 

العدوان  وغرب  ن�سان،  االإ وحقوق  وامل�ساواة  االإخاء 

جند  لذلك  واال�ستعمار.]...[  واالحتقار  والالتكافوؤ 

الغرب تدعو  كتابات ومواقف فكرية من �سميم هذا 

إىل نقده وتفكيك مقوالته وخلخلة نزعته املتمركزة  ا

أو حول الغرب.)47(  حول العقل ا

أثناء  إذا كان جون بيري مايكل Jean Pierre Miquel يرى ا وا

أن نعالج  حديثه عن طبيعة امل�رسح باأنه من احلماقة ا

يحمل  املمثل  أن  ا يحكم  عاملي  أنه  ا لو  كما  امل�رسح 

إطار  ا داخل  وفقط  اخلا�سة،  ثقافته  احلال  بطبيعة 

إال �سيحاكي  إلينا �سيئا ما. وا ا أن يحمل  ا ثقافته ميكن 

إننا   آخرين، ميثلون ثقافتهم اخلا�سة.)48( فا ممثلني ا

عن  نبحث  أن  وا اخل�سو�سية،  هذه  نراعي  أن  ا يجب 

بعاد الفل�سفية داخل ثقافتنا وح�سارتنا لندعم بها  االأ

دبية والفنية.  ق�سايانا االأ

ق�سية  أمام  ا  Antonin Artaud أرتو  ا أنتونني  ا وي�سعنا 

مع  توا�سلنا  أثناء  ا إليها  ا ننتبه  أن  ا يجب  أي�سا  ا مهمة 

هذه  أن  ا »نفهم  قوله:  من  ن�ستخل�سها  والتي  االآخر، 

أن  إىل التوق للما�سي، ميكن ا نرتوبولوجيا املدخرة ا االأ

إىل  ا والعودة  البدائي  بالنوع  م�سكونا  امل�رسح  ت�سخر 

�سول، متطلعا نحو اخلارج ونحو االآخر كمحاولة  االأ

�سكال امل�رسحية التي هي يف نف�ص  زمة االأ الإيجاد دواء الأ

الوقت مدركة كاأزمة لكل الثقافة الغربية.«)49(  

زمته لدينا،ولدى  إذن مادام االآخر يبحث عن حل الأ ا

على  تتوفر  التي  عامة  ب�سفة  ال�رسقية  املجتمعات 

فال  الغربية.  املجتمعات  إليها  ا تفتقر  روحية  طاقة 

أن جنتهد يف تفجري الطاقات  أننا يجب ا أن ندرك ا بد ا

لدينا،  الكامنة  واجلمالية  والفكرية  الروحية 

لنا  يحقق  ما   عن  االآخر  لدى  بدورنا  نبحث  أن  وا

القوالب  نن�سهر يف  أن  ا دون  متيزنا وخ�سو�سيتنا، 

اجلاهزة. 
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 لوحة »عمال تك�سري ال�سخور« لـ جو�ستاف كوربيه

�ســـــينـمــا�ســـــينـمــا



ع�صــــام زكــــريـا

ناقد �سينمائي من م�رص

الواقعية وال�سينما: 

مطاردة تعريف مراوغ

فالم التي  خرية ترددت كلمة »الواقعية« كثريا حول عدد من الأ ونة الأ يف الآ

ت�سور بع�ض الظواهر الجتماعية وال�سيا�سية املعا�رصة، مثل الع�سوائيات 

�سفحات  عن  املاأخوذة  واحلوادث  والكوارث  اخلبز  وطوابري  واملظاهرات 

اإليه  ينظر  ما  كثريا  الواقع  حماكاة  اإىل  املتزايد  الجتاه  اجلرائد...هذا 

الفنان  باأن  افرتا�ض  الت�سور ناجت عن  ذاته، وهذا  باعتباره ميزة يف حد 

اخليال،  على  يعتمد  الذي  الفنان  من  اأف�سل  الواقع  من  فنه  ي�ستلهم  الذي 

واأن الفن يكون اأف�سل كلما كان يحاكي الواقع اأكرث.هذه النظرة �سائدة يف 

الفن وموؤرخيه ولكن املدقق  جمتمعاتنا منذ عقود طويلة حتى بني نقاد 

ميكنه اأن يدرك مدى ق�سور هذه النظرة وت�سو�سها و�سط ثقافة مل تفكر يف 

ل عما يعنيه م�سطلح »الواقعية«.. التوقف يوما للت�ساوؤ
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هي  »الواقعية«  كلمة  ن  لأ غريب  اأمر  فعال...وهو   

فالم، اإل  اأكرث امل�سطلحات ا�ستخداما يف و�سف الأ

غالبا  ن�سل  فلن  معناها  يف  قليال  نفكر  حني  اأننا 

اإىل معنى حمدد ولن نتفق على املق�سود من هذه 

املعانى.

كلمة الواقعية ترد اإىل اأذهان امل�ساهدين غالبا اأمام اأي 

بقدر معقول  الفقرية واملتو�سطة  الطبقات  عمل ي�سور 

احلوار  ولغة  واملالب�ض  الديكور  يف  التفا�سيل  من 

يف  يحدث  ما  مع  تت�سابه  التي  ال�سخ�سيات  و�سلوك 

ثرياء  اأن ت�سوير حياة الأ الواقع...ولكن هل يعني ذلك 

اأو املثقفني اأو رواد الف�ساء يتنافى مع الواقعية حتى 

هل  ثم  دقيقة؟  حياتية  تفا�سيل  على  يعتمد  كان  لو 

اأمريكي  فيلم  يف  نراها  التي  الدقيقة  التفا�سيل  تعني 

فعال  عا�ض  ق�سة رجل ع�سابات  يروي  نتاج  الإ باهظ 

خالل فرتة زمنية معينة اأن هذا الفيلم واقعي؟

من  نوعني  بني  امل�ساهد  يدركه  اإذن،  فرق،  هناك 

بـ»امل�سداقية«  ت�سميته  ميكن  ول  الأ الواقع:  حماكاة 

التي يجب اأن تتوفر للعمل الفني حتى لو كان خياليا، 

وقد و�سع »اأر�سطو« يف كتابه »فن ال�سعر« قواعد هذه 

امل�سداقية، و�سوف اأعود اإىل ذلك بعد قليل. النوع الثاين 

ال�سيا�سي  اللتزام  نوعا من  الواقع يحمل  من حماكاة 

يقوم  الذي  الواقع  جتاه  الفنان  لدى  الجتماعي  اأو 

الطبقات  اإىل  النحياز  يف  يتمثل  ما  غالبا  بت�سويره، 

والفئات املهم�سة واملظلومة. مع ذلك فمن الت�سطيح اأن 

ن املوقف ال�سيا�سي ميكن  نقرن اللتزام بالـ»واقعية« لأ

اأن يقرتن باأي مذهب فني حتى لو كان »ال�سرييالية« 

اأو »العبثية«.

الثورة  بزوغ  قبل  ع�رص،  التا�سع  القرن  منت�سف  حتى 

ال�سناعية والخرتاعات والكت�سافات العلمية واأ�سول 

يجرى  كما  »الواقعي«  اأو  »املادي«  العلمي  التفكري 

اأن  اأهمية  مبدى  اأنف�سهم  الكثريون  ي�سغل  مل  ت�سميته، 

توفر  �رصورة  كان  املهم  ال�سيء  واقعيا.  الفن  يكون 

بـ»�سدق«  الح�سا�ض  تخلق  التي  القواعد  من  جمموعة 

ما تراه وت�سمعه، حتى لو كان »اللياذة« اأو »األف ليلة 

الفيل�سوف  و�سع  عاما   2330 من  اأكرث  ومنذ  وليلة«. 

اليوناين »اأر�سطو« �رصوط هذه امل�سداقية:

هما  رئي�سني  نوعني  اإىل  تنق�سم  اأر�سطو  عند  الدراما   

يراعي  اأن  يجب  منهما  وكل  والكوميديا،  الرتاجيديا 

يف  اجلمهور.  »ي�سدقها«  حتى  القواعد  من  جمموعة 

نبيلة،  ال�سخ�سيات  تكون  اأن  يجب  مثال،  الرتاجيديا، 

وحتى ن�سدق احلوادث التي تدور يجب اأن يكون هناك 

منطقية  وتربيرات  ال�سخ�سيات  لدى  مقنعة  دوافع 

ل  ونهاية.  وو�سط  بداية  لها  يكون  واأن  حداث  لالأ

يرف�ض »اأر�سطو« اخليال بل يدافع عنه، ولكنه ي�سرتط 

تتفق  امل�سداقية  هذه  اأن  الطريف  ومن  »امل�سداقية«. 

مثل  هوليوود،  و�سعتها  التي  امل�سداقية  قواعد  مع 

مراعاة ال�سحة التاريخية للمالب�ض والديكورات، كذلك 

ال�سوت  فيه  يتوافق  جيد  �سينمائي  تكنيك  ا�ستخدام 

ومع  اللقطات،  وتتابع  الت�سوير  وزوايا  ال�سورة،  مع 

اأ�سبحت امل�سداقية  اإىل هوليوود  دخول نظام النجوم 

فهناك  النجم،  يلعبه  الذي  الدور  بنوع  مرتبطة  اأي�سا 

من يتخ�س�ض وي�سدقه النا�ض يف دور البطل املغوار، 

اأو من تتخ�س�ض وي�سدقها اجلمهور يف دور الطاهرة 

الربيئة...

هذه »امل�سداقية«، وياللعجب، طاملا ا�ستخدمت لتربير 

العلمي  اخليال  اأفالم  مثل  اخليال،  جاحمة  اأعمال 

ك�سن، وطاملا روجت لواقع ميلودرامي  والفانتازيا والأ

امل�ساهدين  واقع  عن  متاما  خمتلف  رومانتيكي  اأو 

»القابلية  بني  منيز  اأن  هنا  املهم  وحياتهم...ومن 

للت�سديق« وبني الواقعية.

اليوم الذي ولد فيه الواقع!

ال�سنني  جدا،اآلف  قدمي  عمرها  الفنون  اأن  من  بالرغم 

على اأقل تقدير، اإل اأن »الواقعية« كمذهب فني مل تظهر 

ولعل  تقريبا،  ع�رص  التا�سع  القرن  منت�سف  يف  �سوى 

عام  دب  الأ جمال  يف  كان  للم�سطلح  ا�ستخدام  اأول 



دب يناه�ض الرومانتيكية  1830  لي�سف نوعا من الأ

يقول  املواجهة  لهذا  وتلخي�سا  وقتها،  �سادت  التي 

 :)      -  1925 ( بروك«  »بيرت  ال�سهري  امل�رصح  كاتب 

الواقعية  فاإن  اخليال،  متجد  الرومانتيكية  كانت  »اإذا 

ارتبط  وبالفعل  الكال�سيكية  الب�رص«.  �ساأن  من  اأعلت 

منت�سف  يف  الب�رصية  بالفنون  الواقعية  م�سطلح 

اللوحات حتاكي  التا�سع ع�رص لي�سف نوعا من  القرن 

الفوتوغرايف،  الت�سوير  كامريا  تنتجها  التي  ال�سور 

التي كانت اخرتاعا حديثا يف ذلك الوقت، وكان الفنان 

الت�سكيلي جو�ستاف كوربيه )1819- 1877( من اأوئل 

الواقعية  مب�سطلح  اأعمالهم  ارتبطت  الذين  الفرن�سيني 

خا�سة بعد لوحتيه »دفن املوتى يف اأورنان« و»عمال 

تك�سري ال�سخور« اللتني �سدمتا رواد معار�ض باري�ض 

البورجوازيني 1850.

منطقية  اأكرث  العامل  اأن  ترى  الكال�سيكية  كانت  اإذا 

الرومانتيكية  كانت  واإذا  عليه،  يبدو  مما  ونظاما 

عليه،  هو  مما  وان�سانية  عاطفية  اأكرث  العامل  اأن  ترى 

مبالغات  بدون  العامل  ت�سور  اأن  الواقعية حتاول  فاإن 

وباأكرب قدر ممكن من املو�سوعية.  لقد اآمنت الواقعية 

النحياز  �سد  وكافحت  ذاتية  غري  حقيقة  هناك  باأن 

و�سعت  العواطف،  املبالغة يف  للفنان و�سد  ال�سخ�سي 

اأفكاره  اأن يتخلى عن  الفنان  وراء »احلقيقة« وطالبت 

امل�سبقة ويلتزم بت�سوير ما يراه باأكرب قدر من »الدقة«. 

اأ�س�ض  لقد ارتبط ظهور الواقعية بازدهار العلم وو�سع 

والت�سجيل  املالحظة  على  القدرة  مثل  العلمي  التفكري 

كما  واختبارها،  الفر�سيات  وو�سع  للظواهر  الدقيق 

يتمتعون  وفنانني  كتاب  ظهور  ببداية  اأي�سا  ارتبط 

اجتماعي  و�سمري  وعي  امتالك  لهم  تتيح  باإ�ستقاللية 

ا�سالحها  اإىل  وي�سعى  املجتمع  �رصور  يرى  حمايد 

فرن�سا  فلوبري« يف  بالزاك« و»جو�ستاف  »اأونريه  مثل 

و»ت�سارلزديكنز« و»توما�ض هاردي« يف اجنلرتا. 

ال : هل كان ظهور »الواقعية« ناجتا عن   ويثار هنا �سوؤ

ع�رص العلم ب�سكل عام و اخرتاع الت�سوير الفوتوغرايف 

ثم ال�سينمائي ب�سكل خا�ض، اأم اأن اخرتاع الفوتوغرافيا 

وال�سينما- كما يرى البع�ض - كان وليد امليل املتزايد 

ية الواقع وت�سجيله، هذا امليل الذي غذته احلياة  نحو روؤ

ال�سناعية والعلمية احلديثة؟

اإىل  جتنح  التي  فالم  الأ هل  اآخر:  ال  �سوؤ يثار  كذلك   

باملوقف  وتن�سح  العاطفية  واملبالغات  امليلودرامية 

بـ»الواقعية«  و�سفها  ميكن  للفنان  املنحاز  ال�سخ�سي 

والفقراء  العمال  حياة  عن  تتحدث  اأنها  طاملا 

واملهم�سني؟

 �سوف نعرث على بع�ض الجابات فيما يلي.

ال�صينما...هل هي فن واقعي بال�صرورة؟

عندما ظهر فن ال�سينما قبل �سنوات معدودة من نهاية 

ت�سوير  حلم   اأن  البع�ض  اعترب  ع�رص  التا�سع  القرن 

وقام  اأخريا،  متاحا  اأ�سبح  وحفظه  وت�سجيله  الواقع 

فيلمهما  بت�سوير  ال�سينما  خمرتعا  »لوميري«  خوان  الأ

الق�سري »العمال يغادرون م�سنع لوميري« الذي يعد يف 

راأي البع�ض فيلما واقعيا، ويف نف�ض الفرتة تقريبا كان 

الفرن�سي »جورج ميليه« ي�سور فيلمه »رحلة اإىل القمر« 

الذي يعترب اأول فيلم فانتازي خيايل...ومنذ ذلك احلني 

فالم ميكن تق�سيمها  �ساليب واآلف الأ توالت ع�رصات الأ

فالم التي حتاول اأن ت�سور  حتت هذين الت�سنيفني: الأ

يراه  كما  العامل  ت�سور  التي  فالم  والأ هو،  كما  العامل 

مر لي�ض بهذا الو�سوح والب�ساطة،   خيال الفنان. ولكن الأ

ال�سوؤال،  طرح  ويعيد  يطرح  حدة  على  فيلم  كل  ن  لأ

بق�سد اأو دون ق�سد، عما هو الفرق بني الواقعي وغري 

الواقعي...ولكن لنوؤجل هذه املناق�سة اإىل النهاية.

هوليوود  يف  وانت�سارها  ال�سينما  �سناعة  ا�ستقرار  مع 

اأو  بـ»امل�سداقية«  اخلا�سة  القواعد  بع�ض  و�سعت 

»القابلية للت�سديق« التي يجب اأن تتوفر يف اأي فيلم، 

خا�سة يف الق�سة وال�سخ�سيات، ثم يف الديكور واملالب�ض 

�ساءة واملونتاج اإىل اآخره، ولكن  وتكنيك الت�سوير والإ

فالم الهوليوودية  حتت هذه ال�رصوط ال�سكلية حملت الأ
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الكثري من عدم الدقة العلمية وخمالفة قوانني الطبيعة 

ية ميلودرامية للحياة حتول فيها الب�رص اإىل  وروجت روؤ

ونظرة  �سياطني،  اأن�ساف  واأ�رصار  اآلهة  اأن�ساف  اأبطال 

رومانتيكية للعالقات العاطفية ل عالقة لها بالواقع.

اأ�سبح   1917 رو�سيا  يف  ال�سيوعية  الثورة  قيام  مع 

املذهب الفني الر�سمي الوحيد املعرتف به يف الحتاد 

»الواقعية  هو  خرى  الأ ال�سيوعية  والبالد  ال�سوفيتي 

ال�سرتاكية«، الذي يعتمد على ت�سوير م�ساوئ الراأ�سمالية 

املوؤمنني  واملثقفني  والفالحني  العمال  وبطولت 

والراأ�سماليني،  القطاعيني  مواجهة  يف  بال�سرتاكية 

وتت�سم غالبا بالدعائية ال�سيا�سية املبا�رصة والب�ساطة 

اإىل  الو�سول  بهدف  وال�سلوب  ال�سكل  يف  ال�سديدة 

وهناك  والكتابة.  القراءة  يعرفون  ل  الذين  املاليني 

فارق بني »الواقعية ال�سرتاكية« )�سو�سيال�ست رياليزم( 

وبني »الواقعية الجتماعية« )�سو�سيال رياليزم( التي 

ال�سناعية  الثورة  تتناول مظاهر  التي  عمال  الأ ت�سف 

غنياء جدا واأخرى من  وتاأثريها يف خلق طبقة من الأ

العاملة  الطبقة  عمال حياة  الأ وت�سور هذه  املعدمني، 

يف  وكفاحهم  واملهاجرين  واملهم�سني  والفقراء 

حياة  ت�سور  اأن  ميكن  كما  احلظ  و�سوؤ  الظلم  مواجهة 

الذاتية  من  هام�ض  وجود  مع  ولكن  الالهية،  غنياء  الأ

للفنان وبدون اللتزام باملوقف املارك�سي بال�رصورة. 

يف  وم�ستقاتها  الجتماعية«  »الواقعية  ظهرت  وقد 

ملواجهة  الفعل  رد  من  كنوع  غالبا  واأمريكا  اأوروبا 

يف  ت�ستغرق  التي  عمال  والأ واملثالية  الرومانتيكية 

اأق�سموا  الجتماعية«  »الواقعية  فناين  وبع�ض  الذاتية، 

على مكافحة »الفن اجلميل« واأي ا�سلوب يغازل العني 

»الواقعية«  ظهرت  ال�سينما  جمال  ويف  والعواطف، 

التي تنتجها  »التجارية«  فالم  الأ غالبا كرد فعل على 

فالم »التجارية« �سواء  هوليوود وغريها من م�سانع الأ

بني  والفارق  الهند.  اأو  بريطانيا  اأو  ايطاليا  يف  كانت 

»الواقعية« و»الهوليوودية« هنا ل يكمن فقط يف نوع 

فالم ولكن اأي�سا يف  الق�س�ض واحلبكات التي ترويها الأ

فالم وتنفيذها...ويتغري مفهوم الواقعية  طرق انتاج الأ

بال�سافة  فالم  الأ وتنفيذ  النتاج  لطريقة  وفقا  دائما 

ية ال�سيا�سية والفنية جتاه العامل. اإىل اختالف الروؤ

واقعية جديدة...وقدمية

اإذا كانت ال�سينما التجارية تعر�ض ما يريد املجتمع اأن 

يراه وي�سمعه، فاإن ال�سينما الواقعية، كما يرى البع�ض، 

هي التي تقدم ما يرى وما لي�سمع عادة، وبينما يرى 

البع�ض اأن الواقعية تهدف اإىل ت�سوير املجموعات التي 

�سوات التي ل ت�سمع واأنها من هذا املنظور  ل ترى، والأ

مريكي »راميوند  الأ الناقد  اأن  اإل  ذات طبيعة �سيا�سية، 

ويليامز« راأى اأن »املد الجتماعي للواقعية« ل يهدف 

العاديني  النا�ض  اأي�سا  ولكن  الفقراء،  ت�سوير  اإىل  فقط 

الذين ي�سبهون اجلمهور الذي ي�ساهد الفيلم.

ت�سع  التي  فالم  الأ تلك  عادة  بالواقعية  وتو�سف 

والقت�سادي،  الجتماعي  الطار  داخل  �سخ�سياتها 

واملتاعب القت�سادية التي تواجهها ال�سخ�سيات تكون 

�سا�سية حلبكاتها. اأحد الدوافع الأ

خرى للواقعية هي تلك النوعية التي  اأحد التعريفات الأ

يعنيها  ل  الواقعية  مو�سوعها:  »احلا�رص«  من  تتخذ 

تركز  املا�سية ولكنها  حداث  الأ التاريخية ول  الدراما 

عملها على العامل املعا�رص!

ارتبطت مب�سطلح  التي  ال�سينمائية  التيارات  اأ�سهر  من 

الواقعية تيار »الواقعية اجلديدة« الذي ظهر يف ايطاليا 

عقب نهاية احلرب العاملية الثانية على يد خمرجني مثل 

اأفالم  يف  �سيكا«  دي  و»فيتوريو  رو�سلليني«  »روبرتو 

ال�ستديوهات  خارج  العاديني  الب�رص  بت�سوير  اهتمت 

يف حياتهم اليومية بدون حبكات درامية اأو ديكورات 

ال�سيناري�ست  يقول  وكما  طبيعية.  غري  ا�ساءة  اأو 

اليطايل »�سيزار زافاتيني« اأحد رواد هذا التيار: »على 

حولنا... بالواقع  نهتم  مريكي...نحن  الأ املوقف  عك�ض 

مريكية فيتم »فلرتته«. اأما الواقع يف ال�سينما الأ

ولكن  »الواقعية اجلديدة« لي�ست باأي حال اأول واقعية 



بداية  اإىل  تعود  اأفالم  يف  جندها  ننا  لأ ال�سينما،  يف 

ال�سينما كما يف الفيلم الربيطاين »احتياطي قبل احلرب 

اأخرجه »جيم�ض ويليام�سون« عام  وبعد احلرب« الذي 

اإىل الوطن  البوير  1902، حول جندي يعود من حرب 

ميال  حتمل  التي  فالم  الأ اأوائل  البطالة،  من  ليعاين 

»ف.م.  ملاين  الأ للمخرج  »تابو»  فيلم  بارزا  واقعيا 

من  حمرتفني  غري  ممثلني  ي�سم  فيلم  وهو   ، مورناو» 

و�سيطرة  القت�سادي  الواقع  »تاهيتي« وي�سور  �سكان 

لوؤ ظهر عام 1922. يف نف�ض  ال�ستعمارعلى جتارة اللوؤ

العام يف فرن�سا ظهر تيار »الواقعية ال�سعرية« الذي كان 

ولـ»ال�سينما  الهوليوودية  الرومان�سية  من  لكل  رف�سا 

من  وقدمت  الطليعيون،  بها  نادى  التي  اخلال�سة« 

خالله اأفالم تتحدث عن املهاجرين والعمال وامل�سانع 

الذي  التيار »جان جابان«  اأبرز ممثلي هذا  وكان من 

اأطلق عليه جنم اأدوار الطبقة العاملة وميكن اأن نالحظ 

الواقعية  كلمتي  بني  الربط  يف  الكامن  التناق�ض  هنا 

اأن اخرتاع  »اأندريه بازان«  الناقد  اأو�سح  وال�سعر، وقد 

ى  روؤ لتقدمي  و�سيلة  اأف�سل  هو  جديدة  �ساعرية  اأ�سكال 

وطرق جديدة للنظر اإىل العامل والواقع...و�سوف جند اأن 

م�سطلح الواقعية كثريا ما يطلق على نوعيات خمتلفة 

بينها  يجمع  ولكن  اأ�ساليبها  يف  متناق�سة  تكون  وقد 

�سكال ال�سائدة الثابتة وا�ستخدام  حماولة اخلروج من الأ

اأو املونتاج  بع�ض العنا�رص ال�سينمائية مثل الت�سوير 

اأو التمثيل بطرق جديدة.

فرن�سا  يف  ال�سعرية«  »الواقعية  من  العك�ض  وعلى 

ال�سينما  �سقت  ايطاليا،  يف  اجلديدة«  و»الواقعية 

الجتماعية  الواقعية  يف  اخلا�ض  طريقها  الربيطانية 

منذ بداية ال�سينما تقريبا. ا�ستمدت الواقعية الربيطانية 

جذورها من اأعمال »ت�سارلز ديكنز« و»توما�ض هاردي« 

ال�سينما  جمال  يف  ازدهارها  و�سهدت  دب  الأ يف 

الوثائقية خالل الثالثينيات من القرن الع�رصين، وبعد 

الرقابي  الت�سدد  نتيجة  ربعينيات  الأ يف  تراجع  فرتة 

والجتماعي  ال�سيا�سي  امل�سمون  ذات  فالم  الأ على 

عادت الواقعية يف اخلم�سينيات حتت ا�سم خمتلف هو 

»املوجة اجلديدة«، اأو »دراما حو�ض املطبخ« كما اأطلق 

عليها بع�ض النقاد نظرا لرتكيزها على مظاهر احلياة 

من  الت�سكيلي  الفن  من  م�ستمد  م�سطلح  وهو  اليومية، 

ت�سور  التي  براتباي«  »جون  الفنان  لوحات  بع�ض 

اأو »ال�سينما احلرة«  اأحوا�ض واأدوات املطبخ واحلمام، 

ح�سب تعريف اآخر، ويقول املخرج الربيطاين املعروف 

يف  احلرة«  »ال�سينما  رواد  اأحد  ريت�سارد�سون«،  »توين 

اخلم�سينيات وال�ستينيات: »هي نوع م�ستقل من ال�سينما 

التجارية، حرة يف اتخاذ مواقف �سخ�سية حادة وحرة 

والواقعية  بفيلمه«.  التحكم  يف  املخرج  حق  اإعالء  يف 

وا�سحة،  ي�سارية  �سيا�سية  �سبغة  ذات  الربيطانية 

واهتمام اأ�سا�سي بحياة الطبقة العاملة ومباذل احلياة 

اليومية العادية، وميكن العثور على امتدادها يف اأعمال 

خمرجني معا�رصين مثل »كني لو�ض« و»مايك يل«.

»املوجة  عن  تختلف  الربيطانية  اجلديدة«  »املوجة 

اجلديدة« التي ظهرت يف فرن�سا يف نهاية اخلم�سينيات، 

الواقع  اإىل  النظر  يف  جديدا  ا�سلوبا  حتمل  والتي 

�سناعة  يف  القدمية  الطرق  هدم  خالل  من  وحتليله 

فالم...»املوجة اجلديدة« يف فرن�سا اتخذت �سكال اآخر  الأ

»�سينما  احلقيقة« -  »�سينما  ا�سم  ال�ستينيات حتت  يف 

النتاج  لطرق  جذرية  اأكرث  رف�سا  كانت   - فريتيه« 

والديكورات  النجوم  على  تعتمد  التي  الهوليوودية 

ويف  اخلا�سة...الخ،  واملوؤثرات  ال�سخمة  واملجاميع 

غري  املمثلني  على  التيار  هذا  خمرجو  اعتمد  املقابل 

املحرتفني والكامريات ال�سغرية املحمولة على الكتف 

التي  الطرق  ومن  وال�سوارع،  املنازل  يف  والت�سوير 

اعتمدوا عليها ت�سجيل احلوارات العادية بني النا�ض يف 

ال�سوارع ثم العثور على �سور تنا�سب هذه احلوارات! 

حتت م�سميات الواقعية، اإذن، ميكن اأن نعرث على طيف 

�ساليب، تتفق فقط يف  وا�سع من التيارات واملواقف والأ

�سيء واحد هو زعمها باأنها تقدم الواقع واحلقيقة اأكرث 

فالم ال�سائدة...ومن هذا املنظور ميكن اأن  مما تقدمه الأ
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نعترب فيلما مثل »فريا ال�سغرية« الذي ظهر يف الحتاد 

لعدم  معار�سا  »واقعيا«  عمال   1988 عام  ال�سوفيتي 

الواقعية التي ات�سفت بها اأفالم »الواقعية ال�سرتاكية« 

حتت احلكم ال�سيوعي!

الواقعية يف هوليوود

بالتاأكيد،  »واقعية«  اأفالم  مريكية  الأ ال�سينما  يف 

وحتى يف ال�سينما الهوليوودية جند اأفالما وخمرجني 

زمة  الأ مع  بدرجات.  »الواقعية«  نحو  جتنح  وتيارات 

قت�سادية وفرتة الك�ساد الكبري يف ثالثينيات القرن  الإ

يف  متثل  الواقعية  من  نوع  هوليوود  اجتاح  املا�سي 

اإىل مناق�سة ق�سايا ومو�سوعات  فالم  الأ اجتاه معظم 

معا�رصة بع�سها ماأخوذ مبا�رصة من �سفحات اجلرائد، 

خ�ض �سفحات احلوادث، ويف اخلم�سينيات ميكن  وبالأ

العثور على �سكل جديد من الواقعية يف فيلم مثل »على 

ر�سيف امليناء« للمخرج »ايليا كازان« الذي تاألق فيه 

»مارلون براندو« با�سلوبه »الواقعي« يف التمثيل.

داخل  الواقعية  من  اأطياف  على  اأي�سا  العثور  ميكن 

مع  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  خالل  امل�ستقلة  ال�سينما 

ت�سنع  التي  »بالك�سبلويتي�سن«  ال�سوداء  ال�سينما  بزوغ 

فارقة وتتوجه لهم، والتي تطورت  مريكان الأ بوا�سطة الأ

خالل الت�سعينيات على يد خمرجني مثل »�سبايك يل« 

و»جون �سينجلتون«.

اأن الواقعية يف ال�سينما  مر بالقول  وميكن اخت�سار الأ

نتاج  الإ معادلت  على  اخلروج  يف  جت�سدت  مريكية  الأ

ما  وت�ساوؤ جراأة  كرث  الأ املعاجلات  ويف  الهوليوودية 

والعنف  العن�رصية  مثل  مريكي  الأ املجتمع  مل�ساكل 

حياء الفقرية واملخدرات، ولكنها ب�سكل عام تفتقد  والأ

يف معظمها للبعد ال�سيا�سي الي�ساري املبا�رص كما جند 

جنليزية مثال.   يف الواقعية الإ

الواقعية يف العامل الثالث

�سناع  لدى  الواقعي«  »امليل  يزداد  اأن  الطبيعي  من 

النقد  نها تتفق مع مفهومهم عن  الي�ساريني لأ فالم  الأ

التي تزعم تفوق  الفنون  �سكال  وهام ولأ املارك�سي لالأ

غنى وتربر الظلم والعن�رصية وال�ستعمار.  الطبقات الأ

ويف البالد التي كانت ت�سعى لال�ستقالل عن ال�ستعمار 

مرتبطة  الواقعية  اأ�سبحت  حديثا  ا�ستقلت  التي  اأو 

الهندية  ال�سينمات  يف  جند  كما  ال�سيا�سي،  بالكفاح 

فريقية.  والأ

اأغلب  ت�سم  التي  امليلودرامية  نزعتها  من  بالرغم 

عمال  اأعمالها، اإل اأن ال�سينما الهندية �سهدت بع�ض الأ

عرفت  كما  الع�رصين،  القرن  ع�رصينيات  منذ  الواقعية 

يد  على  ربعينيات  الأ منذ  الجتماعية«  »الواقعية 

خمرجني مثل »�سيتان اأناند« و»بيمال روي« و»ريتويك 

. ال�سينما امل�رصية  التي  جاتاك« و»�ساتياجيت راي« 

عمال  الأ بع�ض  قدمت  اأي�سا  امليلودراما  عليها  تغلب 

ال�سوداء«  »ال�سوق  يف  الثالثينيات  منذ  الواقعية 

�سيف«.  اأبو  »�سالح  اأعمال  من  والعديد  و»العزمية« 

»عثمان �سيمبني« يف ال�سنغال قدم اأي�سا مزيجا فريدا 

من امليلودراما والواقعية يف اأفالمه. 

واقعية...اأم ميل واقعي؟

ملاين »زيجفريد كراكاور« عما يطلق  يتحدث الناقد الأ

»حتدد  التي  فالم  الأ ي�سم  الذي  الواقعي«  »امليل  عليه 

ال�سائدة  التجارية  ال�سينما  مع  بالتعار�ض  هويتها 

»امل�سداقية«  بني  خرى  الأ الفوارق  ومن  واملهيمنة«. 

الت�سل�سل  مثل  عنا�رص  اأن  و»الواقعية«  الهوليوودية 

الدرامي ووجود دوافع لل�سخ�سيات ونوع فني للفيلم ل 

يتم التقيد بها يف ال�سينما الواقعية، التي قد يوجد بها 

حلظات لي�ض لها هدف درامي، هذا »ال�سعر املرئي« اأو 

»�ساعرية احلياة اليومية« كما ي�سفها الناقد الفرن�سي 

»اأمربتو  فيلمه  عن  قال  بازان«...»زافاتيني«  »اأندريه 

دي« : »كنت اأريد اأن اأ�سنع فيلما من ل �سيء«!

الواقعية التي ظهرت يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية 

لـ»القابلية  ولكن  فح�سب،  لهوليوود  رف�سا  تكن  مل 

ال�سائد.  الفن  �رصوط  اأحد  تعد  التي  نف�سها  للت�سديق« 



بدوافع  مده�سة  مبالة  ل  اأبدى  فالم  الأ هذه  بع�ض 

حداث.  لالأ املنطقي  املت�سل�سل  وبامل�سار  ال�سخ�سيات 

ويف بيان جماعة »دوجما 95« التي اأ�س�سها جمموعة 

الت�سعينيات  منت�ض  الدينماركيني  ال�سينمائيني  من 

ميكن اأن نرى اأن القواعد التي و�سعوها تعار�ض ب�سدة 

مثل  ال�سائدة  التجارية  ال�سينما  به  تتباهى  ما  كل 

واملو�سيقى  ال�سناعية  �ساءة  والإ الديكورات  ا�ستخدام 

اأكرث من  والت�سوير من  واملونتاج اخلالق  الت�سويرية 

زاوية، فقد قام خمرجو »دوجما 95« بتحطيم كل هذه 

باأكرب  الواقع  حتاكي  �سينما  تقدمي  اأجل  من  العنا�رص 

اأن زعيم  التالية جند  ال�سنوات  درجة ممكنة. ولكن يف 

املجموعة املخرج »لر�ض فون ترير« قد خرج على هذه 

القواعد متاما يف فيلمه »راق�سة يف الظالم« ، وهو ما 

اأثار جدل كبريا حول مدى اخال�سه ملبادئ اجلماعة، 

عن  الالحقة  اأفالمه  يف  يتوقف  مل  ترير«  »فون  ولكن 

عن  التعبري  يف  جديدة  طرق  ل�ستك�ساف  حماولته 

الواقع كما يراه.

ما  على  حريه  الذي  بازان«  »اأندريه  الفرن�سي  الناقد 

اأي فيلم باأنه  يبدو مفهوم الواقعية  مل يغامر بت�سمية 

»الميان  ا�سمه  �سيئا  هناك  اأن  راأى  ولكنه  »واقعي«، 

اأعمال خمرجني  بني  راأيه  يربط يف  بالواقع«  �سيل  الأ

بري�سون«  »روبري  مثل  النقي�ض  طريف  على  يبدون  قد 

و»روبرتو  �سيكا«  دي  و»فيتوريو  رينوار«  و»جان 

رو�سلليني« و»اأور�سون ويلز«!

اأ�ساليب �سينمائية يف غاية  ال�سابقة تعرب عن  �سماء  الأ

ختالف، فمن التق�سف ال�سديد انتاجيا وا�سلوبيا عند  الإ

»ويلز«،  عند  فيها  املبالغ  �سلوبية  الإ اإىل  »رو�سلليني« 

ال�ساعرية  اإىل  �سيكا«  »دي  عند  الزائدة  اخل�سونة  ومن 

اأن »الواقعية«  اأن نتاأكد  املطلقة عند »بري�سون« ميكن 

ل ميكن تعريفها ب�سهولة.

وهل هناك واقعية فعال؟

لفكرة  البع�ض  روج  الفوتوغرايف  ظهرالت�سوير  عندما 

لت�سجيل  اأخريا  تو�سل  ن�سان  الإ اأن  باعتبار  الواقعية 

الواقع ب�رصيا، وعندما ظهرت ال�سينما راأى البع�ض اأن 

القدرة على  ت�سجيل الواقع قد اكتملت.

ولكن من قال اأن ال�سورة الفوتوغرافية »واقعية«؟ انها 

بعاد تختزل م�سهدا ما متحركا  الأ ثنائية  جمرد ورقة 

�سود اأو باألوان  بي�ض والأ وتثبته داخل اطار حمدود بالأ

مهما بلغت دقتها فهي تختلف عن األوان الواقع...وهو 

»املوناليزا«  مثل  كال�سيكية  لوحة  اأي  على  ينطبق  ما 

اإىل حماكاة  واأي لوحة فنية ت�سعى  خري«  الأ و»الع�ساء 

الواقع.

ال�سينمائي  واملنظر  الناقد  راأي  ح�سب  اآخر،  مبعنى 

الفوتوغرافيا  من  كال  اأن  ميتز«  »كري�ستيان  الفرن�سي 

ومو�سيقية  ب�رصية  �سفرات  على  تعتمدان  وال�سينما 

و�سفهية يتعني على امل�ساهد فكها حتى ميكنه حماولة 

فهم املعنى، وبالتايل فهو ي�سقط اأفكاره على ما يراه...

على   ( نافذة  »لي�ست   - »ميتز«  يقول  كما   - الواقعية 

الواقع (، ولكنها مراآة يرى فيها املتفرج نف�سه«.

يف النهاية  ميكن اأن نتو�سل اإىل اأن »الواقعية« يف 

الواقع  لت�سوير  وحماولة  فكرة  جمرد  هي  ال�سينما 

يراه  ما  باأن  النطباع  يعطي  خمتلف  با�سلوب 

امل�ساهد »لي�ض �سغل �سينما«، اأي لي�ض فيلما م�سنعا 

مفربكا بطريقة اأو باأخرى...وبعد فرتة، عندما يعتاد 

امل�ساهد على هذا ال�سلوب ويدرك ال�سنعة التي يتم 

اآخر  وتيار  اآخر  �سلوب  لإ اأتى  قد  وان  الآ يكون  بها 

من »الواقعية« يحاول من جديد عقد �سلة مبا�رصة 

وما  ال�سا�سة  على  امل�ساهد  يراه  ما  بني  وحميمة 

يعي�سه ويراه يف الواقع. 
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ترجمة: اأمني �صالح �صتيوارت جيفريز 

كاتب  وقا�ض من البحرين 

عبا�س كيار�ستمي 

ام حاذق.. يتعينّ عليه اأن مي�شي بحذر  هدنّ

يف الثامن ع�رص من مايو 1997 ارتكب عبا�ض كيار�ستمي ما اعتربه البع�ض »زّلة« يف 

ال�سلوك الجتماعي، فقد قّبل كاثرين دينوف على خدها، يف �سالة لوميري مبهرجان 

كان، اأثناء ت�سّلمه اجلائزة الكربى من النجمة الفرن�سية، وذلك عن فيلمه »طعم الكرز« 

 )The Eel »نقلي�ض )منا�سفة مع الياباين �سوهي اإمامورا عن فيلمه »الأ

يرانية، اأكرث ال�سينمات  يف طهران، مل يرث فوز كيار�ستمي، الذي هو تكرمي لل�سينما الإ

عجاب يف العامل، قدر ما اأثارته تلك »الزّلة« عندما  الوطنية اإثارة لالهتمام والإ

قّبل امراأًة، هي لي�ست زوجته، عالنيًة. هذا الفعل اأزعج الذهنية املحافظة اإىل حد 

اأنه حال دون عر�ض الفيلم. فرحة الفوز تال�ست �رصيعًا، وكيار�ستمي ا�سطر اإىل 

البتعاد عن مقر اإقامته حتى تخمد العا�سفة ويهداأ الو�سع. 



يبداأ  »الفيلم  قائاًل:  جودار  لوك  جان-  �رّصح  مّرة  ذات 

مارتن  اأما  كيار�ستمي«.  عبا�ض  مع  وينتهي  جريفيث  مع 

من  على  الأ امل�ستوى  ميّثل  »كيار�ستمي  فقال:  �سكور�سيزي 

قوال اإىل  الرباعة الفنية يف ال�سينما«. وعندما ت�سل هذه الأ

عجاب رمبا  م�سامع كيار�ستمي، فاإنه يعّلق مازحًا: »هذا الإ

يكون منا�سبًا اأكرث بعد وفاتي«. 

قررت  »احلكومة  يقول:  اأعماله  من  الر�سمي  املوقف  وعن 

ل  اأنهم  اأظن  اأعوام.  ع�رصة  منذ  اأنتجته  فيلم  اأي  تعر�ض  األ 

اأن حتتوي  لذلك يحظرون عر�سها خ�سية  اأفالمي،  يفهمون 

اإىل  اإنهم مييلون  اأحد.  اإىل  و�سولها  يريدون  ل  ر�سالة  على 

اأفالمي..  اأ�سلوبيًا خمتلفة متامًا عن  التي هي  فالم  الأ دعم 

فالم امليلودرامية«.  اأعني الأ

ال�سلطات، يف  اأي�سًا واجه م�سكلة مع  الوليات املتحدة  يف 

تاأ�سرية دخول حل�سور  العام 2002، عندما رف�ست منحه 

مهرجان نيويورك ال�سينمائي، ملبيًا دعوة وجهها اإليه مدير 

املهرجان ريت�سارد بينا الذي عّلق قائاًل مبرارة: »اإنها اإ�سارة 

خميفة اإىل ما يحدث يف بالدنا اليوم والتي ل يبدو اأن اأحداً 

املر�سلة  ال�سلبية  �سارات  الإ من  النوع  بهذا  يهتم  اأو  يدركها 

�سالمي كله )اإن مل نقل اإىل العامل اأجمع(«  اإىل العامل الإ

�سدقاء واملعجبني.. »هناك عرو�ض  لكن للمخرج العديد من الأ

العام  هذا  البلدان.  بع�ض  يف  �سنة  كل  فالمي  لأ ا�ستعادية 

العام  اليابان.  يف  واأخرى  باولو،  �ساو  يف  تظاهرة  هناك 

املا�سي كنت يف تورين«. ويف لندن، العام 2005، اأقيمت 

ى  روؤ كيار�ستمي:  »عبا�ض  عنوان  حملت  خا�سة  تظاهرة 

الفنان«، ُعر�ض فيها عدد من اأفالمه و�سوره الفوتوغرافية 

واأعماله الت�سكيلية، اإ�سافة اإىل قراءات �سعرية. 

بالده  بثقافة  م�سّبعة  اأعماله  لفنان،  يحتمل  ل  اأمراً  األي�ض 

ومناظرها الطبيعية، اأن يجد الرتحيب واحلفاوة يف خمتلف 

مناطق العامل بينما يف وطنه مُتنع اأفالمه ر�سميًا فال ميكن 

احل�سول عليها هناك اإل من خالل اأقرا�ض DVD املهّربة 

ال�سيئة اأو العرو�ض ال�رصّية؟ 

بنربة  فقال  اإحدى مقابالته  كيار�ستمي على هذا، يف  عّلق 

طريقي،  تعرت�ض  ل  احلكومة   « فيها:  انفعال  ل  هادئة 

لكنها اأي�سًا ل ت�ساعدين.. كل منا يعي�ض حياة منف�سلة عن 

خرى«.  الأ

يف  �سهرته  على  ال�سلطات،  قبل  من  متزايد،  امتعا�ض  ثمة 

الغرب، وا�ستياء من تركيزه على مظاهر الفقر. لقد ا�سطر اإىل 

اأن ي�ستغل على مونتاج معظم م�ساهد فيلمه »طعم الكرز« يف 

منت�سف الليل، وهي الفرتة التي تكون فيها معدات واأجهزة 

املونتاج متوفرة ومتاحة له.. يقول كيار�ستمي: »احلكومة 

نتاج، لذا  ل متلك �سالت ال�سينما فح�سب بل اأي�سًا و�سائل الإ

 اأن اأعمل بطريقة ملتوية، حتى لو ا�سطررت اإىل 
ّ
يتعني علي

العمل يف املونتاج لياًل«. 

يقول  اخلارج،  يف  �سهرته  ب�ساأن  بال�سكوك  يتعلق  ما  ويف 

يف  موؤامرة  وجود  من  بقلق  ي�سعرون  »اإنهم  كيار�ستمي: 

ال�سيئة  فالم  الأ ترويج  على  يعمل  الغرب  حيث  ال�ساأن،  هذا 

ال�سادرة من اإيران«. 

املناطق  �ستاء،  كل  يزور،  وهو  �سنوات  اأم�سى  كيار�ستمي 

�سجار غري املورقة يف مواقع  الأ اإيران، م�سوراً  الريفية يف 

بطاله  بي�ساء. اإن عدداً من اأفالمه تت�سمن لقطات طويلة لأ

وهم ي�سوقون ال�سيارة يف الريف النائي. العديد من اأفالمه 

�سوارع  عرب  تتحرك  وهي  ال�سيارة  من  اأو  بداخل  م�سورة 

اأندرو:  جوف  الناقد  يقول  واملزدحمة.  امللّوثة  العا�سمة 

»يف ال�سيارات يجد كيار�ستمي البيئة املالئمة للت�سوير. اإنه 

فراد احلديث بحرية، وهو اأي�سًا  احلّيز احلميم حيث يتبادل الأ

املوقع الرخي�ض جداً«. 

يف  ي�رصع  اأن  قبل  اجلميلة  الفنون  يف  �سهادة  على  ح�سل 

يف  تعلمه  عما  �سئل  وعندما  جرافيكي.  كم�سمم  العمل 

كون ر�سامًا«.  اجلامعة، قال: »تعلمت اأين مل اأخلق لأ

طفال وال�سباب..  يف 1969 التحق مبركز التنمية الثقافية لالأ

م�ساكل  مع  تتعامل  اأفالمًا  نحقق  اأن  املفرت�ض  من  »كان 

الطفولة. يف البداية، كان ذلك حم�ض عمل، وظيفة، لكن هناك 

فالم  الأ يف  اأعمل  مل  اأنني  هو  املهم  ال�سيء  كفنان.  ت�سّكلت 

التجارية. وال�سنوات الع�رصون 

املركز  يف  ق�سيتها  التي 

يف  املراحل  اأف�سل  من  كانت 

ن  لأ هذا  املهنية«.  حياتي 

عملوا  الذين  ال�سينمائيني 

عليهم  ُتفر�ض  مل  املركز  يف 

يواجهوا  ومل  كوابح  اأو  قيود 

كان  بالتايل  مالية،  م�ساكل 

بو�سعهم النخراط ب�سهولة يف 

التجريب، واجلراأة يف البتكار 

احلني، يف  ذلك  والتجديد. يف 

خرية حلكم ال�ساه،  ال�سنوات الأ

يرانية عر�سة  بينما ال�سينما الإ

املركز  كان  القيود،  ل�ستى 

بداع.  واحة لالإ

واجه   1977 العام  يف 

عندما  الرقابة  كيار�ستمي 

بعنوان  ق�سرياً  فيلمًا  حقق 

املعلمني«،  اإىل  تقدير  »حتية 
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يف  عر�سه  بق�سد  الرتبية،  وزير  من  بتكليف  ذلك  وكان 

ح�سور ال�ساه يف يوم املعلمني. الوزير �ساهد الفيلم م�سبقًا 

وطالب بحذف لقطات لن�ساء يرتدين احلجاب، والذي يعني 

فعل  رف�ض  كيار�ستمي  ال�ساه.  حلداثة  معار�سات  اأنهن 

يراه  ما  بحذف  هو  يقوم  اأن  اإىل  الوزير  داعيًا  بنف�سه،  ذلك 

�رصوريًا. الوزير بدوره رف�ض فعل ذلك، والنتيجة اأن الفيلم 

منع من العر�ض. املفارقة اأنه، بعد الثورة، ا�ستمر منع الفيلم 

ب�سبب ت�سويره لن�ساء غري حمجبات. 

اأوىل، حالة  الوثائقي »حالة  امل�سري ذاته تعّر�ض له فيلمه 

ثانية«، الذي حققه يف 1979. اإنه عن مدّر�ض يطرد جمموعة 

العرتاف  اأحدهم  يرف�ض  عندما  الف�سل  خارج  الطلبة  من 

باأنه حتدث وراء مقعد املدر�ض. كيار�ستمي عر�ض هذا الفيلم 

اآراءهم. ت�سوير  ال�ساه، و�سّور  اأيام  الرتبية،  على خرباء يف 

ول من فرباير، و�سل  الأ النتهاء يف  الفيلم كان على و�سك 

الفرن�سي وبعد ع�رصة  اإىل طهران من منفاه  اآية اهلل خميني 

�سالمية.  اأيام اأعلن اجلمهورية الإ

من  متخل�سًا  الفيلم،  حتقيق  اإعادة  يف  كيار�ستمي  �رصع 

التعليقات ومغرياً بناء العمل. لقد قّرر اأن يجعل الفيلم يتناول 

وىل ت�سمل الطلبة  املاأزق املفّرغ يف قالب درامي: احلالة الأ

الذين يرف�سون الو�ساية بالطرف املذنب. يف احلالة الثانية 

دارة با�سم املذنب في�سمح له  نرى واحداً من الطلبة يخرب الإ

وزير  فيهم  مبن  اجلدد،  املراقبني  كل  الف�سل.  اإىل  بالعودة 

على  تعليقاتهم  يبدون  وهم  ت�سويرهم  مت  اجلديد،  الرتبية 

احلالتني. الكثريون تناولوا الفيلم بو�سفه حكاية رمزية عن 

البولي�ض ال�رصي التابع لل�ساه. 

فيلم »حالة واحدة، حالة ثانية« مبا�رصًة ح�سل على جائزة 

فرتة  بعد  وال�سباب.  طفال  الأ فالم  لأ طهران  مهرجان  يف 

ق�سرية، منعت احلكومة الفيلم واعتربته هدامًا ب�سبب ر�سالته 

اأحزاب �سيا�سية  اإىل  ن بع�ض املعلقني ينتمون  املفرت�سة ولأ

)احلزب ال�سيوعي، اجلبهة الوطنية الدميقراطية( غري م�رصوعة. 

نظار لعقود، ومل يعر�ض اإل  نتيجة لذلك، اختفى الفيلم عن الأ

يف العرو�ض ال�ستعادية التي اأقيمت يف تورين �سنة 2003. 

طفال.  بعد الثورة، ا�ستمر كيار�ستمي يف حتقيق اأفالم عن الأ

اأفالمه مع املركز كان »الفر�ض املنزيل«، والذي كان  اآخر 

غويل،  اأمري  بارفني  مع  عالقته  �سخ�سية:  جتربة  نتاج 

تزوجها يف 1969، كانت يف حالة  التي  املناظر  م�سممة 

انهيار. وقد قّدم �سببًا اآخر لبقائه يف اإيران بعد الثورة: »ثورة 

زوجتي  عن  انف�سلت  لقد  اأ�رصتي،  يف  تندلع  كانت  داخلية 

 اأن اأعتني بولدّي، لذا كان م�ستحياًل بالن�سبة يل 
ّ
وكان علي

اأن اأفكر يف مغادرة البالد«. 

يف بداية الفيلم، نرى كيار�ستمي وهو ي�رصح ملدير املدر�سة 

اأين يريد اأن ي�سور: »لقد واجهت م�ساكل يف م�ساعدة ابني يف 

حل واجبه املدر�سي... لهذا ال�سبب قررت اأن اأجلب كامرياتي 

كت�سف اإن كانت امل�سكلة خا�سة بابني اأم اأن لها  اإىل هنا، لأ

عالقة بنظام الرتبية الفعلي«. 

الرتبية  لنظام  �سجبًا  باعتباره  الفيلم  تناولوا  النقاد  بع�ض 

يت�سل  اأي�سًا  الفيلم  لكن  اإيران.  يف  والقمعي  الن�سباطي 

اأيام الدرا�سة، والتي قال عنها  باإحدى ذكريات كيار�ستمي 

يف اإحدى مقابالته »اأنها ل تزال ت�سّكل �سدمة«. 

التالميذ  كيار�ستمي  ي�سور  املنزيل«،  »الفر�ض  نهاية  قرب 

�سالة  يتلون  وهم  امللعب  يف  مكتظة  �سفوف  يف  واقفني 

بينما  باللعب  طفال  الأ ان�سغال  مع  للمقاطعة  تتعر�ض 

التالوة ت�ستمر. كيار�ستمي ا�سطر اإىل اإلغاء ال�سوت يف هذا 

الدينية  اجلماعات  من  و�سكاوى  احتجاجات  بعد  امل�سهد 

التي اأغ�سبها خلو امل�سهد من حالة الورع واخل�سوع املفرت�ض 

لية. ذلك قادين اإىل  توفرها يف هذه احلالة بدًل من التالوة الآ

�سوؤال كيار�ستمي عن مدى تدّينه، فاأجاب قائاًل: »ل اأ�ستطيع 

ال. اأظن اأن الدين م�ساألة خا�سة جداً،  اأن اأجيبك على هذا ال�سوؤ

ال�سخ�سي قد تعّر�ض للهدم  اأن املظهر  واملاأ�ساة يف بالدنا 

كرث �سخ�سية من حياتنا اأ�سبح اأداة  والتدمري. هذا املظهر الأ

ودرجة  بحجم  تقا�ض  �سارت  النا�ض  قيمة  ال�سلطة.  يد  يف 

اإميانهم الديني«. 

فيلم »الفر�ض املنزيل« ُمنع عر�سه يف اإيران لثالث �سنوات، 

وعر�ض لحقًا للبالغني فقط.. »بعد اأن حققت الفيلم، اأجربت 

ن الفيلم مل يعجبهم ومل يتفقوا معه«.  على ترك املركز لأ

يف خريف 1989 قراأ كيار�ستمي ق�سة غريبة من�سورة يف 

وهو  العمل،  عن  عاطل  مطبعة  عامل  عن  املجالت  اإحدى 

مطّلق وات�ساله بابنه ال�سغري ه�ض جداً، يحكم عليه بال�سجن 

املعروف حم�سن  ال�سينمائي  املخرج  �سخ�سية  انتحاله  بعد 

كيار�ستمي  قرر  وقد  والن�سب.  الحتيال  بدافع  خمملباف 

ال�سخو�ض  م�ستخدمًا  �سينمائيًا،  حداث  الأ خلق  يعيد  اأن 

احلقيقيني، اإ�سافة اإىل خمملباف نف�سه. 

اعتقال  اإىل  اأدت  التي  حداث  الأ خلق  اإعادة  يف  �رصع  لقد 

وهو  با�ض،  يف  يوم  ذات  احتياله  بداأ  الذي  �سابزيان، 

الدراجة«  اإىل جوار �سيدة تقراأ �سيناريو فيلم »راكب  جال�ض 

�سخ�سية  ينتحل  اأن  فكرة  له  خطرت  عندئذ  ملخملباف. 

فيلمه  يف  وعائلتها  هي  ي�ساركها  اأن  عار�سًا  خمملباف، 

يتم  حتى  تزداد  املريبة  نواياه  يف  ال�سكوك  لكن  التايل. 

التبليغ عنه والقب�ض عليه. 

كيار�ستمي ح�سل على موافقة القا�سي )بدوره من املعجبني 

عدم  بتهمة  �سابزيان  حماكمة  ت�سوير  على  مبخملباف( 

اإيفائه الدْين الذي اقرت�سه من العائلة لدفع اأجرة التاك�سي  



و�رصاء هدية لبنه. 

يقول كيار�ستمي: »جوهريًا، ما يتعامل معه الفيلم هو الختالف 

بني »النف�ض اخليالية« و»النف�ض احلقيقية«. كلما كان الختالف 

كبرياً، ازداد ال�سخ�ض ا�سطرابًا عقليًا و�ساء توازنه«. 

الواقع والختالق كانت غام�سة وغري حمددة  العالقة بني 

حتى النهاية عندما، يف م�سهد وثائقي، يكافئ كيار�ستمي 

بطله �سابزيان، عند اإطالق �رصاحه من ال�سجن، بجعله يقابل 

خمرجه املف�سل خمملباف، الذي ي�سل راكبًا دراجة بخارية 

وياأخذ معه �سابزيان ليقّدم اعتذاره اإىل العائلة التي احتال 

عليها. يف هذا املو�سع، يكون كيار�ستمي قد تخلى عن ما 

حداث، م�ستخدمًا  فعله من اإعادة بناء اأمينة تقريبًا لتلك الأ

ن يف خلق الواقع وجعل  ال�سخ�سيات الواقعية، حيث يبداأ الآ

متوقع،  غري  انعطاف  ثمة  هنا  لكن  يتحقق.  �سابزيان  حلم 

ففي اللحظة التي تنطلق الدراجة البخارية حاملة الثنني، 

متوقعني اأن ن�سمع املحادثة بينهما، ينقطع ال�سوت. بع�ض 

النقاد بّرروا ذلك باأن كيار�ستمي اأراد اأن يحرتم خ�سو�سية 

اللقاء. على اأية حال، ي�سعب حتديد ال�سبب. 

فيلمه »ع�رصة« عن امراأة تقود �سيارتها وجتري اأحاديث مع 

الفيلم،  عجوز.  وامراأة  وموم�ض،  و�سديقتها،  ال�سغري،  ابنها 

مطلقة،  املراأة  �سيا�سيًا.  م�سمونًا  يحمل  �رصيح،  نحو  على 

يف  الغبية«  »القوانني  من  تذمرها  تبدي  ما  مو�سع  ويف 

اإيران التي حتظر على املراأة الطالق ما مل تتهم زوجها ب�سوء 

يذاء اجل�سدي اأو بتعاطي املخدرات.  املعاملة والإ

م�ستمد من جتربته  الفيلم  كان  اإن  كيار�ستمي:  �سئل  عندما 

ما  اإل  اأظهر  ول  اأعك�ض  ل  اأنا  »بالتاأكيد،  قال:  الزواج،  مع 

اختربته وع�سته بنف�سي. انف�سلت عن زوجتي منذ 22 �سنة. 

يف اإيران، الن�ساء بعد الطالق يفقدن ا�ستقالليتهن. من حقهن 

اأن يطلنب الطالق، لكن اقت�ساديًا لن يكون باإمكانهن اإعالة 

اأحوال  يف  اإل  يتهم،  وروؤ ح�سانتهم  حق  فيفقدن  اأطفالهن 

طراف«.  نادرة. حالت كهذه تنجم عنها ماآ�ض لكل الأ

وا�سحًا  موقفًا  يتخذ  ل  باأنه  كيار�ستمي  يتهم  البع�ض 

يرد  بالده.  يف  والظلم  والفقر  القمع  م�سائل  من  و�رصيحًا 

ي�ساأل  اأن  املرء  على   . خطاأ »هذا  قائاًل:  اأندرو  جوف  الناقد 

نف�سه، اإن كانت اأعمال كيار�ستمي غري �سيا�سية فلماذا مُينع 

عر�سها يف اإيران؟« 

لو�ض:  كني  �سيا�سيًا،  امللتزم  الربيطاين،  املخرج  ويقول 

»الفعل ال�سيا�سي احلقيقي يكمن يف الق�س�ض التي يختارها 

براغ  ربيع  باأفالم  تذّكرين  ما  غالبًا  اأعماله  اإن  فالمه.   لأ

عندما تعر�ست ت�سيكو�سلوفاكيا لغزو من القوات ال�سوفيتية.. 

فراد  الأ عن  اأفالمًا  يحققوا  اأن  املخرجون  اأولئك  اختار  لقد 

تت�سم  ما  غالبًا  ق�س�سًا  وتناولوا  البطوليني،  ل  العاديني 

اأن  عليه  يتعنّي  لكن  حاذق..  هّدام  هو  ومثلهم  بالفكاهة. 

مي�سي بحذر«. 

تعوق  اأو  ت�ساعد  التي  مور  الأ من  والقمع  الرقابة  هل  اإذن 

ال�سينما  من  اجلديدة  املوجة  يف  واآخرين  كيار�ستمي 

يرانية؟  الإ

جيل جاكوب، مدير مهرجان كان وواحد من اأ�سد املعجبني 

بكيار�ستمي، مييل اإىل العتقاد باأنها ت�ساعد، ويقول: »الثورة 

بالقيود،  املثقلة  قطار  الأ تلك  يف  حتدث  ما  غالبًا  الفنية 

من  الكبح.  من  يولد  غالبًا  الفن  حراً.  يكون  ل  الفنان  حيث 

ناحية اأخرى، عندما ُتكت�سف احلرية من جديد، يكون هناك 

ن اخليار ي�سبح �سخمًا، ويطرح  اأحيانًا نق�ض يف النوعية لأ

مع�سالت جديدة«. 

تخومها  كيار�ستمي  اأعمال  جتاوز  �سبب  جاكوب  ويف�رص 

النزعة.  ان�ساين  نه  لأ مبوهبته  قرار  الإ »مت  فيقول:  القومية 

مع  يتعاطف  العامل،  يف  بقعة  كل  من  العاملي،  اجلمهور 

لمراأة  اأو  الزلزال  ل�سحايا  احلميمة  مياءات  والإ احلقائق 

ت�سوق �سيارتها ملدة ت�سعني دقيقة«. 

الناقد  اإيربت،  روجر  هذا.  مع  يتفق  ناقد  كل  لي�ض  لكن 

اجلافة  »ال�سكالنية  بـ  كيار�ستمي  يتهم  املوؤثر،  مريكي  الأ

و اإمالل« اجلمهور. يقول اإيربت: »ل�ست 
والقاحلة« وبـ »تنفري اأ

النقدية  �سمعته  كيار�ستمي.  عبا�ض  عظمة  فهم  على  قادراً 

يرانيني  الإ املخرجني  من  عدداً  اأن  املخجل  ُت�ساهى.  ل 

فراط يف الثناء املوّجه اإىل  اجليدين يتم اإهمالهم يف هذا الإ

كيار�ستمي. مبا اأن كيفية �رصد ق�سة ما هي ما حتّدد جناح 

بواب يف وجه  وفعالية اأي فيلم، فاإنه اأمر خمجل اأن تو�سد الأ

من  ع�سبة  ب�سبب  يرانية  الإ الق�س�ض 

حمّبي الفن«. 

باأين  كيار�ستمي  اأخربت  عندما 

�رصيط  على  »خم�سة«  فيلمه  �ساهدت 

وامتعا�سه.  ا�ستياءه  اأبدى  فيديو، 

الفيلم  مل�ساهدتك  �سعيداً  »ل�ست  قال: 

بهذه الطريقة. اأنت حتتاج اإىل ت�سجيل 

وظالم  كبرية،  �سا�سة  جيد،  �سوتي 

تام. يجب اأن تكون مقتنعًا باأن الفيلم 

ي�سور العامل كله وهو مغمور بالظلمة 

حني يختفي �سوء القمر. لقد ا�ستغرق 

ت�سوير الفيلم �سنتني من حياتي. كان 

اأ�سعب فيلم حققته يف م�سريتي، لكن 

ذلك ل يظهر على ال�سطح«.   

   The Guardian, 26 April 2005  :امل�صدر
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اإن فيلم بول توم��س اأندر�س »�شوف ت�شفك دم�ء« م�أخوذ ب�شكل جزئي عن رواية 

اأبتم �شنكلري »برتول« 1927. حيث جند املخرج يظهر نهجً� وان�شب�طً� جديدين دون 

اأن يتخلى عن مق�يي�شه الفنية. وي�شتطيع املرء اأن يح�س هذا مب��رشة منذ اللقطة 

وىل التي تظهر تالل ك�ليفورني� �شنة 1898 حتت �شم�ء زرق�ء بللورية ويتدفق  الأ

مب��رشة �رشيط �شوت ك�لفي�ش�ن فيثري يف امل�ش�هد �شعوراً ب�لرهبة والتوقع.

الكبري يف  اأثره  ال�سويت  روبرت  ال�سينمائي  ت�سويره  مدير  مع  اأندر�سن  لتعاون  كان  وقد 

و�سكار  طار واخللفية املنا�سبة ملو�سوع الفيلم وقد نال ال�سويت جائزة الأ حتقيق اجلو والإ

ت�سوير  وكذلك  وات�ساعه  تفا�سيله  بكل  املكان  ت�سوير  اأبدع يف  انه  هذا حيث  عمله  عن 

النريان امل�ستعلة خلف بالينفيو. والرمزية - يف لقطة للغيوم ال�سماوية التي تنعك�ض يف 

حداث  بركة النفط .. اإلخ. وغريه من ا�ستخدام للكامريا ا�ستخدامًا فنيًا يدخلها يف �سلب الأ

ويعك�ض من خاللها روحًا حّيه تنبثق منها �سواء لتعك�ض الروح الدينية اأو لتعك�ض الروح 

تاأكيد  يف  كبري  دور  لل�سورة  كان  ولقد  املوؤمنني.  اأج�ساد  خارج  تتدفق  عندما  ال�رصيرة 

مريكية يف القرن الع�رصين  ر�ض الأ املعنى الكلي للفيلم من حيث انه حرب اأعلنت عرب الأ

مريكي، امل�سيحية اأم الراأ�سمالية. لتظهر اأي دين �سي�سبح الدين الأ

اإن �سخ�سية بالينفيو امللحمية والتي ج�سدها دانيال داي لوي�ض مبهارة ا�ستحوذت على 

اأعوامًا  عاي�سناه  اإن�سان  وكاأنه  الذاكرة  يف  م�سهد  وكل  لقطة  كل  وبقيت  �ساهده،  من  كل 

نها  واأعوام وا�سبح جزءاً من ذاكرتنا. فهو ل �سك كان اأكرب من اإطار اأية لقطة فخرج منها لأ

ل ت�ستطيع ا�ستيعابه وحتول اإىل عمالق مهيمن على الفيلم وامل�ساهد.

اإن عمل بول توما�ض اأندر�سن اإ�سافة حقيقية للفن ال�سينمائي.

ترجمة: مها لطفي �صيناريو: بول توما�س اأندر�صن  

مرتجمة من لبنان 

�سوف ت�سفك دماء



نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

146

�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

 s  s s

فوق لقطة خارجية جلبال �سخمة يف اخللفية، متتّد �سحراء 

مامية. تت�سّكل املو�سيقى بحيث تبداأ منخف�سة  �سا�سعة يف الأ

ثم  عالية،  قوية  عنيفة  اإىل  وتتحول  تدريجيًا  ترتفع  ثم 

تتوّقف.

العنوان: �سوف ت�سفك دماء

خ�رجي. �شحراء نيومك�شيكو - نه�راً - 1898

م�سافة  على  تلُة  ومتالأ  نحدار.  الإ �سديد  ممراً  الكامريا  ُتظهر 

تلًة  تعلو  �سماٌء  خر  الآ الن�سف  وعلى  طار،  الإ ن�سف  قريبة 

ثم  وينخف�ض  يرتفع  الذهب  عن  الباحث  معول  فرنى  عالية 

يرتفع وينخف�ض ثم يرتفع وينخف�ض - 

زاوية من خلف الرجل حامل املعول. انه دانيال �ض. بالينفيو 

عن  يبحث  ومعوًل  فاأ�سًا  يحمل  الثالثينات(  اأواخر  )يف 

يف  درجات   110 احلرارة  درجة  حيث  الظهرية  يف  الف�سة 

نيومك�سيكو.

لديه مهوى للمنجم عمقه حوايل ع�رصين قدمًا.

وبالقرب منه بغل وعربة. اإنه يحفر ويحفر ويحفر.

زاوية اأمامية. لقطة مقّربة على وجه دانيال. وهو يتابع.

قطع اإىل:

خ�رجي. �شحراء - م�ش�ًء

يجر البغل العربة املليئة مبوؤونة املنّقب وهو مي�سي بالقرب 

ر�ض ال�سحراوية. توّقف ق�سري. منها عرب الأ

قطع اإىل:

خ�رجي - مهوى املنجم - يوم اآخر.

ن خم�سني قدمًا.  عاد اإليها مرة ثانية. ا�سبح عمق املهوى الآ

ي�سمع �سوت �سيء خارج من املهوى بني تاأرجح املعول.

ويت�سلق  ي�ستدير  ولكنه   - العمل  يتابع   - ينتظر   - ي�سغي 

ليخرج من املهوى.

زاوية، فتحة املهوى.

يت�سلق وينظر.

�سقط بغله ميتًا من �سدة احلرارة. �سقط كال�سوء م�ستلقيًا على 

جانبه و�سقطت العربة معه.

ي�سري قلياًل، يبحث حوله، مي�سح عرقه، يرتاح دقيقة من الزمن 

ثم يعود اإىل املهوى.

قطع اإىل:

داخلي. املهوى. بعد قليل.

ر�ض. لقطة مقّربة. املعول مرة ثانية وهو ي�رصب الأ

ر�ض. لقطة مقّربة لدانيال. اإنه يرى �سيئا هنا يف الأ

لئ من فجوة  من منظوره - يف ال�سخر. اثر وا�سح لعرق متالأ

بها الف�سة اخلام.

توّقف على وجهه. وتتفح�ض الكامريا ملّيًا عن قرب املعادن 

املوجودة على ال�سخرة.

خ�رج املهوى، فيم� بعد.

قطع  حتميل  يف  ويبداأ  العربة  عن  امليت  البغل  رباط  يفك 

ال�سخر ال�سخمة املّحملة بالف�سة اخلام يف العربة.

ولكن   - املهوى  نحو  ويعود  وجهه  مي�سح  انفا�سه.  يلتقط 

�سفل - يف مكان ما تزل قدمه  عندما يبداأ يف العودة اإىل الأ

- فيتدهور اإىل ا�سفل وقد فقد توازنه ويلف حول نف�سه ويتجه 

راأ�سًا نحو اأ�سفل املهوى دون اأن يجد ما مي�سك به.

وي�ستقر يف القاع.

ي�رصب كاحاله الثنان ببع�سهما البع�ض فيتك�رصان.

توّقف. مير نحو اخلارج.

لقطة مقّربة لدانيال.

رمبا بعد فرتة وجيزة حيث ا�سرتّد نف�سه فاأخذ ينظر اإىل اأعلى 

نحو قمة املهوى ويرى النور -

اأعلى  اإىل  نف�سه  ي�سد  طوله  بلغ  مهما  وقت  خالل   - وهكذا 

ويخرج من مهوى املنجم.

زاوية - عند فتحة املهوى.

 - وي�سرتيح  ظهره  على  نف�سه  ي�سع   - الفتحة  من  يقرتب 

توّقف.

الف�سة  ثقل  ب�سبب   - العربة  اأن  يالحظ  عينيه،  يفتح  وبينما 

اخلام - حتّركت اإىل المام واأثناء ذلك �سقط جراب املاء الذي 

اإىل العربة - تتجّمع املياه على �سكل  كان مربوطًا باإحكام 

بركة من الوحل حيث ي�ستقر اجلراب.

قطع اإىل:

خارجي - �سحراء. نهاراً.

على من ج�سده - ثم ي�سد نف�سه  يدفع دانيا العربة باجلزء الأ

تلو  ومرة  خرى  الأ تلو  مرة  بذلك  يقوم   - بالعربة  ليلحق 

خرى عرب ال�سحراء -  الأ

بلدة  اآثار  امليل  تقارب  م�سافة  على  وبعيداً  خلفه.  الكامريا 

�سغرية.

قطع اإىل:

يج�ر - نه�راً. داخلي. مكتب فح�س الف�شة / مكتب الإ

اإيجار  اأوراق  املكان يت�سمن م�سهد بيع دانيال للف�سة وبيع 

ر�ض ويتابع التحرك. - )انظر اإىل تفا�سيل حتويل ال�سخور  الأ

اإىل ف�سة للح�سول على الثمن(.

قطع اإىل:

خ�رجي. مك�ن م� يف ك�ليفورني�. نه�راً- بعد ب�شع �شنوات- 

1902

يعمل دانيال مرة ثانية يف حقل كبري. هنالك �سديق/�رصيك 

اأكرب منه )يف  اآخر  �ض.�ض، كامبوري )يف الثالثينات( وواحد 

من  و�سديق  ع�رصة(  اخلام�سة  )يف  �ساب  ورجل  اخلم�سينات( 

عمال املناجم: هـ. اأيلمان )يف الثالثينات( وبالقرب منهم اإبن 



ويقومون  وفاأ�سا  معول  يحملون  وهم جميعًا  )هـ.و.(  ايلمان 

بحفر البئر.

لديهم حبل مربوط اإىل ح�سان ولقد اأو�سلو احلبل غلى بكرة 

لريفعوا ويخف�سون الدلء من واإىل الوحل. ي�سعون القاذورات 

يجرونها  العربة  يف  املحتويات  ويحّملو  دلء  يف  املوحلة 

بوا�سطة بغل اإىل بقعة اأخرى.

تنظر الكامريا اإىل داخل البئر.

حتت  البئر.  داخل  وايلمان  دانيال  قدمًا.  �ستني  يبعد  العمق 

كميات  يخرج  اإنه  بالزيت.  غاط�ض  �سل�سايل  �سخر  اقدامهم 

من الغاز تطرقع كالذرة املقلية )يوب كورن(.

البخرة خانقة. ووجوههم مليئٌة بالقاذورات.

وبعد ب�سع حلظات يخرج دانيال مبا�رصة اإىل اخلارج في�سفعه 

ايلمان، ي�سفعه ليوقظه.

قطع اإىل:

داخلي. بئر. وقت اآخر.

كرب م�سطحبًا معه ال�سبي ذا اخلم�سة  يقف عند البئر الرجل الأ

ن على عمق 100 قدم. ع�رص عامًا. انها الآ

زاوية. دانيال

�سفل. على وينظر اإىل الأ يقف يف الأ

يف ا�سفل البئر.

ي�سقط الرجل الكبري م�سرتخيًا. ثم ميوت. ي�سفعه ال�سبي مرة 

خرى. اإنه ميت. يرفعونه اإىل اأعلى خارج البئر - تلو الأ

قطع اإىل:

لقطة مقرّبة لق�ش��ش�ت جرائد.

تظهر ال�سورة رافعة قدميه يف بن�سلفانيا.

لقطة اأو�شع، تلك اللحظة.

يقف دانيال، ايلمان وكانربى جميعهم فوق ال�سورة، ي�سريون 

اإليها وينظرون اإىل اأ�سفل �سورة ليعرفوا كيف تعمل.

فح�ض دقيق و�رصيع ملناق�سة ما يلزم لبناء مثل هذا اجلهاز.

قطع اإىل:

خ�رجي. م�شهد احلفر - نه�راً

بدائية  رافعة  ببناء  الرجال  من  املجموعة  هذه  قامت  لقد 

ارتفاعها 20 قدمًا. لقد �سّممت املجموعة حّفارة باأن اأو�سلت 

بو�سات.   3 طولها  اأخرى  بقطعة  بال�سليب  �سبيهة  قطعة 

وح�سلت على م�سخة تقودها قوة ح�سان.

ي�سغل دانيال احلفارة التي هي اأ�سا�سًا �سجرة كينا طولها 60 

وىل  ر�ض - ال�رصبة الأ قدمًا. اجلهاز الكبري ينزل اإىل عمق الأ

ناجحة جداً.

جراء حماولة ثانية. يرفع احلفارة اإىل اأعلى لإ

زاوية وا�سعة.

يقود دانيال اجلهاز الذي يزن 300 باوند اإىل اأ�سفل - يفلت 

من يديه - وينزلق كليًا من قب�سته - فيهرب - مل يعد لديه 

ما مي�سك به - 

يقف لرياقبه وهو ي�سقط يف احلفرة.

داخلي. حفرة - تلك اللحظة.

يتقدم عامود احلفارة �ساقطًا اإىل اأ�سفل مبا�رصة نحو الكامريا. 

ي�سقط نحو 155 قدمًا يف احلفرة ويتحّطم اإىل اأجزاء. توّقف.

زاوية، دانيال، يقف يف اأعلى احلفرة.

ينظر اإىل اأ�سفل نحوها. ثم يعيد النظر اإىل اأعلى نحو التجهيزات 

التي بنوها. ينظر نحو اأيلمان.

قطع اإىل:

داخلي. حفرة.

نزل اأيلمان اإىل احلفرة املظلمة وبقي دانيال والباقون اأعالها، 

يلب�ض اأيلمان م�سّمعا واقيا من املاء. الوحل يف كل مكان.

دانيال يدير العملية من اأعلى.

داخل البئر، اأيلمان مغمى عليه، معلق بجهاز كالبكرة.

خرى  ينا�سل لكي يحّرر احلفار باأن يرف�سه بقدميه مرة تلو الأ

- اأخريا يفلت من موقعه ويتمكن من �سحبه اإىل اأعلى.

بعد ب�سع دقائق، عند اأعلى البئر.

ي�سد اأيلمان وقطعة احلفار اإىل اأعلى.

قطع اإىل:

خ�رجي. حفرة. نه�راً.

يعاد بناء اجلهاز مع دانيال .. انهم يحفرون. يحفرون. ب�رصبة 

واحدة ي�سطدمون ب�سيء قا�ٍض. جامد.

ل ي�ستطيعون زحزحة احلفارة ول لربهة من الزمن.

واأخرياً يتمكنون منها. ي�سدون اجلهاز اإىل اأعلى واإىل اخلارج.

لقطة مقرّبة لع�مود احلف�رة.

ر�ض. اإنه مغمور بالزيت وهو تقريبًا بطول 10  ي�ستقر على الأ

اأقدام على عامود احلفار اخل�سبي.

طار من جانبه، ينزل وينظر اإليه. يدخل دانيال اإىل الإ

يتثاقل تنف�سه �سيئا ف�سيئا مع قليل من اجلنون. توّقف.

قطع اإىل:

خ�رجي. م�شهد احلف�رة. بعد ب�شعة اأي�م.
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يظهر هذا امل�سهد كيف ي�ستخرجون الزيت وي�سكبونه يف خزان 

كانو قد بنوه. ثم ياأخذون هذا وي�سعونه يف اأية اأوعية لديهم: 

�سفائح، حاويات، براميل، زجاجات ...الخ الخ

يعمل اأيلمان وهو يحمل الطفل ذا العام الواحد بني ذراعيه.

قطع اإىل:

داخلي - مهوى املنجم.

يقف دانيال واأيلمان عند مهوى املنجم، يقومان بعمل �سيء. 

انهما يتحركان ما بني الوعي والالوعي ولكنهما يقودان اإىل 

مام وي�سلحان جزءا من احلفارة. بركة من الزيت والوحل  الأ

حتيط بهما.

ي�سمع دانيال �سيئا. ينظر اإىل اأعلى.

الدعامات اخل�سبية التي حتيط بالبئر. �سيء ما تفكك  زاوية. 

 -

لقطة مقرّبة. داني�ل.

ينظر نحو اأيلمان.

لقطة مقّربة. خ�سب.

الدعامة  يف  تطقطق  اجلليد  قطع  مثل  حادة  كبرية،  قطعة 

وتتطاير متجهة مبا�رصة نحو الكامريا.

دانيال واأيلمان. الثنان يف لقطة.

تتطاير القطعة قادمة ب�رصعة كاخلنجر نحو اأعلى راأ�ض اأيلمان، 

يتدفق الدم من فمه وعيناه وير�ض دانيال.

توّقف، لقطة مقّربة على دانيال. يف حالة �سدمة.

قطع اإىل:

خ�رجي. م�شهد احلفر. نه�راً.

ينظر دانيال نحو الطفل يف ال�سلة. يتوّقف.

اإحالل تدريجي طويل اإىل:

لقطة مقّربة لدانيال كالديكوت بالينفيو - 1908 بعد ب�سع 

اجلديد. معطف،  ثرائه  ينّم عن  لبا�سه حمرتم.  �سنوات.  )�ست( 

�سعر مق�سو�ض، وجه حليق، الخ. ياأخذ بالكالم:

دانيال: �سيداتي و�سادتي

�سل اإىل هنا هذا امل�ساء. �سافرت عرب ن�سف وليتنا لأ

ن بئري اجلديد تدفق عند  ا�ستطع ترك املكان قبل ذلك لأ مل 

البئر  اأرى ما يجب عمله وهذا  اأن  »كويوت هيل« وكان علّي 

يتدفق اليوم جامعًا اربعة اآلف برميل ُتدخل يل خم�سة اآلف 

دولراً يف اليوم. ولدي اإثنان اآخران قيد احلفر ولدي �ستة ع�رص 

بئراً منتجة يف كانتيلوب.

وهكذا - ايها ال�سيدات وال�سادة - اذا ما قلت انني رجل نفط 

ف�ستوافقون. توّقف.

لديكم حظ وفري هنا - ولكن لتعلمو انكم قد تخ�رصونه كله اإذا 

الذين يتمنون احل�سول  الرجال  مل تتوخوا احلذر. من جممل 

على فر�سة حلفر اأر�سكم، فقد يكون واحد من ع�رصين رجاًل 

رجاًل   - متفرجني  ف�سيكونون  الباقون  واأما  برتول  رجل 

البرتول.  رجال  وبني  بينكم  و�سطاء  يكونوا  اأن  يحاولون 

ولو  وحتى  حقكم.  من  هو  الذي  املال  بع�ض  على  ليح�سلوا 

اأنه  اإل  باحلفر  القيام  ويعنيه  املال،  ميتلك  اإن�سانًا  وجدمت 

لي�ض على دراية به وعليه اأن ي�ستاأجر من يقوم به لقاء عقد 

- وعندئذ فاأنتم تعتمدون على متعاقد يريد ت�رصيع العمل - 

العمل باأ�رصع ما  اآخر لينجز  اأن يتعاقد مع  وهكذا فباإمكانه 

ي�ستطيع. هذه هي الطريقة التي يقام بها العمل.

�سوت خارجي مرتفع يقاطعه: يحاول دانيال التما�سك.

�سوت خارجي لرجل: ما هو عر�سك؟ اننا ن�سّيع الوقت.

الذين  والرجال  احلفر،  عملية  يف  بنف�سي  اقوم  اأنا  دانيال: 

يعملون لدي، يعملون لدي وهم رجال اأعرفهم. وعملي هو اأن 

اأتواجد يف املكان واأتابع عملهم. انا ل اأفقد اأدواتي يف احلفرة 

�سمنت واأترك  اأنا ل اق�رّص الإ واأق�سي �سهوراً يف البحث عنها، 

يجار برمته. املاء يدخل احلفرة ليخّرب عقد الإ

اأي رجل  اأكرث من  يف الوقت احلايل، انا ثابت يف هذا احلقل 

ن بئري يف كيوت هيل بداأ يعمل - وهكذا  اأو �رصكة. وهذا لأ

دوات جاهز ليو�سع يف العمل، با�ستطاعتي  فلدي خيط من الأ

جهزة يف ال�ساحنات وا�ستالمها هنا خالل اأ�سبوع.  حتميل الأ

لدي عالقات عمل ت�سمح يل باحل�سول على اأخ�ساب من اأجل 

اوقات  يف  ال�سداقات  حتلها  مور  الأ هذه  مثل   - الرافعات 

ال�سيق مثل هذه. ولهذا فباإمكاين �سمان البدء باحلفر وو�سع 

النقد لدعم كلمتي. 

خرون اأن يفعلوا فعندما ن�سل اإىل  انا اأوكد لكم، مهما وعد الآ

الظهور فلن يكونوا هناك.

الجتاه املعاك�ض. الغرفة، تلك اللحظة.

قامت ع�رص عائالت بحزم امتعتها لالنتقال اإىل كابينة �سغرية 

يف �سيغنال هيل بالقرب من لونغ بيت�ض، كاليفورنيا. 

انهم جمموعة من اجلياع.

توزيع  تقرتح  كيف  ولكن  جداً،  ح�سن  هذا  ح�سن.  هذا  رجل: 



احل�س�ض؟

امراأة: ماذا تقول يا �سيد بالينفيو؟

رجل متزوج: ل وقت لدينا لهذا الكالم ان مل يكن با�ستطاعتك 

ان تخربنا كيف �ستدفع لكل فرد يف هذه الغرفة.

رجل اآخر: دعه ينهي كالمه. دعه ينهي كالمه.

حدود  لها  ر�ض  الأ من  �سغرية  قطعة  اأحدهم  متّلك  اإن  رجل: 

مر يختلف -  وا�سحة فهذا الأ

رجل اآخر: دعه ينهي كالمه!

رجل: اأن تخرق حرمة ملكيتي وتاأخذ مايل.

 - بالينفيو  �سيد  ف�سلك،  من  كالمه.  ينهي  دعه  اآخر:  رجل 

توّقف.

دانيال: لي�ض من �ساأين كيفية توزيعكم للملكيات.

ولكن دعني اأقول هذا: مهما بذلتم من اأجل البقاء معًا - يكون 

التاأخري.  ب�سبب  تخ�رصوه  اأن  ميكن  مبا  مقارنة  ذكيًا  ت�رصفًا 

مبخالبه  يحفر  والذئب  مبحاذاتكم  واملقامرون  املحتالون 

على الباب. �سيداتي �سادتي، خذوا هذا مني كرجل يعمل يف 

النفط - بتوا�سع - لن يكون هنالك العديد من اأماكن التدفق 

ر�ض �رصيعًا ما  يف �سيجنال هيل. ال�سغط املحبو�ض حتت الأ

�سينفجر و�سيكون حظ الذين �سبقوا يف حفر اآبارهم احل�سول 

ثالث  اأو  �سنتني  خالل  ب�رصعة.  �سيجف  احلقل  النفط.  على 

بار - حتى هذا البئر املكت�سف والذي يتدفق  �ستجف هذه الآ

هو  اقرتاحي  جنون.  حالة  يف  اجلميع  ويجعل  الطريق  على 

بكل احرتام، ل تفكوا عقود اليجار خذوا ن�سيبًا �سغرياً من 

امللكية. و�سنتكّفل ابني واأنا باأن يكون هذا جزءا �سغريا من 

ملكية كبرية، هذا، �سيداتي و�سادتي ما اأردت قوله.

ثم:  قال،  ما  ا�ستوعب  اجلميع  الغرفة.  امام  الكامريا  تتوّقف 

�رص التي يتدفق  ا�سطراب يف الغرفة ب�سبب �رصاخ وزعيق الأ

غ�سبها على بع�سها البع�ض حول مو�سوع توزيع احل�س�ض 

»ح�س�ض  املختلفة  واملعايري  البحث  حقوق  يف  وامل�ساركة 

الكبرية«  احل�س�ض  من  »قليل  كبرية«  »ح�س�ض  �سغرية« 

ن�سانية  الإ الكرامة  اأن  ال�سغرية« نالحظ  »قليل من احل�س�ض 

تبعرثت و�سقطت من النافذة اإىل اخلارج.

دون  الباب،  من  خارجًا  وي�سري  ببطء  يتحرك  دانيال  يقف 

 7( ال�سغري  و.(   . )هـ  الباب  اأحد. يقف يف ممر  اأن يلحظ ذلك 

�سنوات(

قطع اإىل:

خ�رجي - �شيجنل هيل - تلك اللحظة

ال�سارع،  نحو  الكوخ  خارج  و.   . هـ  و  دانيال  الكامريا  تقود 

يتبعهم خارج املنزل رجل �سغري يدعى بري�سكوت )50 عاما( 

باإمكاننا  ف�سلكم،  من  الداخل،  اإىل  »ارجعوا  ق�سيتهم  يطرح 

اإيجاد حل لها-«.

ومنزله  الرجل  متجاهلني  ال�سري،  وال�سبي  دانيال  يتابع 

ومبتعدين عنه يف ال�سارع نحو بيوت ثانية. بري�سكوت: كال، 

من ف�سلك يا �سيد بالينفيو اإىل اأين اأنت ذاهب؟

يجار، �سكراً. دانيال: ل اأريد الإ

بر�سكوت: ولكن، كال، كال، كال، نحن بحاجة اإليك، نتمّنى اأن 

تبداأ-

دانيال: هنالك ا�سطراب �سديد �سكراً لبذلكم الوقت. بري�سكوت: 

لي�ض هنالك ا�سطراب، دعنا فقط من ف�سلك اأن نعود وبامكاننا 

جميعًا الو�سول اإىل نتيجة - 

يجار حتى لو اأعطيتني اياه هدية. دانيال: لن اآخذ الإ

يتابع دانيال و هـ . و. ال�سري ترتفع الكامريا اإىل اأعلى لتظهر 

البئر  هنالك  اخللفية  يف  جمانني.  منزل  اأنه  هيل.  �سيجنال 

املنت�سب والذي يتدفق باآلف الرباميل من النفط يف ال�سارع 

وعرب هذه القرية ال�سغرية يف ال�سواحي على قمة تلة بالقرب 

من لوجن بيت�ض .... جاء النا�ض لرياقبون، ويبيعون وي�سرتون، 

يغ�سون، الخ.

ي�سريون نحو منت�سف ال�سارع وبعيداً نحو طريق جانبية...

داخلي. منزل ب�نك�ش�يد - لياًل.

ن مع رجل لطيف هادئ، جيم بانك�سايد )50  يجل�ض دانيال الآ

عاما( جتل�ض زوجته معه وولداه واحد يف العا�رصة من عمره 

دانيال  من  بالقرب  و.   . هـ  يجل�ض  ع�رص.  الثني  يف  والثاين 

ولكن اإىل خلفه قلياًل.

اأن ل  واأرجو  اأ�سّيع وقتك  اأن  اأريد  بانك�سايد، ل  �سيد  دانيال: 

تتمكن  ف�سوف  معي  مت�سي  اأن  اأردت  اإذا  وقتي.  انت  ت�سّيع 

البئر  �سمال  اإىل  ح�ستك  البئر.  حفر  من  اأيام  ع�رصة  خالل 

املكت�سف وهذا يعني اننا قد ن�سطر للحفر اأعمق من هنا. فاإذا 

ف�سيكون  اأنه موجود  اأعتقد  الذي  بالقدر  نفط  ما كان هنالك 

نخرجه  اأن  ن�ستطيع  جتده  اأن  وجمرد  اإليه  الو�سول  اأ�سعب 

�رصيعًا  نه  لأ ب�رصعه  نت�رصف  اأن  يجب  ولكن  اخلارج.  اإىل 

ان  تريدون  ماذا  تعرفوا  ان  اريدكم  ر�ض.  الأ هذه  �ستجف  ما 

تفعلوا. وب�سبب البعد عن البئر املكت�سف �ساأدفع لك مبلغًا اأقل 

�ساأدفع لك  اأن حت�سل عليه - ولكن  مما كان من املفرو�ض 

األف دولر مكافاأة مقابل الفدانني والن�سف.

بانك�سايد: والتي ما هي؟

ن هذا هو املقيا�ض. دانيال: ال�سد�ض - والآ

وكذلك هنالك �سمان للبدء باحلفر خالل ع�رصة ايام - والذي 

هو لي�ض كذلك.

ولد: افعل ذلك، يا والدي. افعل ذلك. افعل ذلك. الأ

بانك�سايد: اغلق فمك

نقرة.

ولكن  اجلميع  على  ينادى  اجلنة.  مثل  النفط  لعبة  دانيال: 
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قليلون الذين يختاروهم.

ولد: افعل ذلك، يا والدي، اإفعل ذلك. الأ

ينظر اإليهم بانك�سايد جمرد نظرة فيقفلون اأفواههم.

بانك�سايد )خماطبًا دانيال(: ح�سنًا، دعنا نذهب.

ولد فرحًا. يقفان ويت�سافحان. في�رصخ الأ

قطع اإىل:

ر�س الك�مري داخل الأ

وهي  فاأعلى  عاليًا  ياأتي  احلفارة  �سوت  ون�سمع  الظالم  حّل 

ر�ض -  تنزل بعمق الأ

عملية  التف�سيلي،  اجلرافيك  بر�سم  فرنى  ال�سوء  نخفف 

ر�ض. ا�ستخراج البرتول من الأ

خارجي - اأر�سية الرافعة - م�ساًء - تلك اللحظة.

يقود دانيال العملية على اأر�سية الرافعة والتي �سّيدت فوق/

بالقرب من منزل بانك�سايد.

نتوّقف على هذه العملية؛ ونتقدم بتعريف جمموعة احلفارين 

�سا�سيني الذين يعملوا مع دانيال؛ بن بالوت )40( مورجنز  الأ

)50( جو جوندا )40( واربعة وجوه جلفة.

نراقبهم ون�سمع تفا�سيل تقنيه، الخ.

قطع داخلي.

لقطة مقرّبة تراقب احلف�رة

خرى  الأ تلو  طبقه  عرب  عميقًا،  اأ�سفل،  اإىل  تتحرك  فوق،  من 

من الرتاب وال�سخر ال�سل�سايل واحلجر الرملي، وعرب احلياة 

وعرب الغازات واأخرياً تنفذ اإىل البقعة احللوة ومت�سك بالنفط، 

فتوقظه وتراقب جميئه.

قطع اإىل:

لقط�ت متنوعة

تخرج احلفارة قوة هائلة. وهي ت�سبه وخز وح�ض مفرت�ض مرة 

خرى بق�سيب معدين رفيع حتى يزاأر. تلو الأ

تتحرك الكامريا يف الداخل مع النفط/املاء/الغاز/الوحل 

ر�ض، اآتية ب�رصعة مائة ميل /  وهي ترتفع اإىل اأعلى نحو الأ

ال�ساعة اإىل اأعلى واأعلى، باجتاه النور عند نهاية النفق وقبل 

اأن تنفجر متامًا -

قطع اإىل:

مريكية للحفر )منزل بانك�سايد(  داخلي - �رصكة بالينفيو الأ

- لياًل.

داخل ما كان منزل بالنك�سايد، اقام دانيال و�رصيكه الرئي�سى 

عمال: فلت�رص هاميلتون )40( مكاتب ال�رصكة. يف الأ

اأن ال�سابيع املا�سية كانت ا�سابيع عمل قا�ٍض،  من الوا�سح 

وراق، الخ. دوات والأ ن قذراً، مكتظًا بالأ فاملنزل اأ�سبح الآ

خارج  وبال�سبط  منه.  ينطلقون  الذي  املنزل  هذا  وا�سبح 

ال�سباك نرى قاعدة احلفارة، جتتاح عمليًا غرفة اجللو�ض -

ويف  دانيال  مكتب  خلف  الزاوية  يف  �رصيره  يف  .و.  هـ  ينام 

اخلارج ن�سمع �سوت احلفر وال�رصاخ وكل هذا ال�سريك. 

ينقر �سبي �سغري )بول �سنداي يف 16 من عمره( على الباب 

وينظر اإىل الداخل. اإنه رفيع، قذر، منهك من ال�سفر.

بول �سنداي: ال�سيد بالينفيو؟

دانيال: نعم؟

يخطو نحو الداخل.

بول �سنداي: هل انت دانيال بالينفيو؟

دانيال: نعم.

توّقف.

دانيال: ما الذي ا�ستطيع ان اأفعله لك؟

بول �سنداي: اأنت تبحث عن النفط؟

دانيال: نعم.

بول �سنداي: كم تدفع لقاء مكان به نفط؟

دانيال: هذا يتوّقف.

بول �سنداي: على ماذا يتوّقف؟

بول: ا�سياء كثرية.

ميكن  حيث   - نفط  به  مكان  عن  اخربتك  لو  �سنداي:  بول 

هذه  مثل  قيمة  تعتقد  ماذا   - رخي�ض  بثمن  ر�ض  الأ �رصاء 

املعلومات؟

اأن تعلمني مبا تعلم. و�سوف نحاول  دانيال: اعتقد انه عليك 

اأن نخرج من هذا �سيء.

بول �سنداي: هل اأ�ستطيع اجللو�ض؟

توّقف. يجل�ض.

بول �سنداي: اإىل اأية كني�سة تنتمي؟

اإىل  اأنتمي  انا ل  املعتقدات -  انا معجب بكل  انا -  دانيال: 

كني�سة بذاتها - اأنا احبهم جميعًا - اأنا اأحب كل �سيء.

من اين اأنت؟

مر. وهذا ما اريد اأن  بول �سنداي: هذا يعني اأن اأبوح لك بالأ

اأبيعك اإياه.

توّقف.

دانيال: ماذا تفعل يف �سيجنال هيل؟

اإىل  طريقي  يف  ذاهب  انا  هنا.  ت�سكن  عمتي  �سنداي:  بول 

�سيئا  خذ منها  اأين. ولكنني جئت لآ ل�ست متاأكداً  اآخر،  مكان 

من املال.

دانيال: ملاذا تريد ترك منزلك؟

بول �سنداي : - لدينا نفط وهو ي�سيل عرب الرتبة - 

هل تريد ان تدفع يل لقاء معرفتك اأين هو؟

دانيال: ان يكون هنالك �سيء على الر�ض ل يعني اأن هنالك 

�سيئا حتتها.

ر�ض هناك؟ بول �سنداي: ملاذا ا�سرتت �ستاندارد اويل الأ



توّقف. بول ينظر اإليه فقط.

دانيال: هل هي يف كاليفورنيا؟

بول �سنداي: رمبا.

ر�ض التي ا�سرتوها؟ دانيال: ما م�ساحة الأ

ل اأن ل تعتربين غبيًا. بول �سنداي: كنت اأف�سّ

دانيال: ملاذا جئت اإيّل؟

بول �سنداي: انت الذي جئت بهذا البئر.

دانيال: هذا �سحيح.

ن  الآ اأعطني خم�سمائة دولر نقداً  بول �سنداي: نعم، ولذلك: 

و�ساأخربك اأين هي.

واعداً  العقد  بدا  ما  واإذا  ن  الآ دولر  مئاتي  �ساأعطيك  دانيال: 

ف�ساأعطيك الف دولر مكافاأة.

بول �سنداي: �ستمائة دولر.

لت�ساعدين على اتخاذ القرار ماذا  دانيال: قل يل �سيئا واحداً 

�سافة اإىل ذلك؟ ما الذي تزرعه؟ يوجد هناك بالإ

بول �سنداي: لدينا مزرعه كبرية، ولكنها �سخرية يف معظمها. 

�سياء ولكن ل ينبت منها �سوى الع�سب. نزرع الأ

فليت�رص: هل يوجد كربيت حولها اأو خمزون قلوي؟

بول �سنداي: يوجد قلويات بقربها. ولكن كربيت ل اأدري.

دانيال: خم�سمائة دولر؟

بد، ولذلك  الأ اإىل  ن. �ساأترك منزيل  الآ انها �ستة  بول �سنداي: 

�ساأحتاج لهذا - اريد �ستمائة دولر. اعطني اياها واإل ف�سوف 

اذهب اإىل مكان اآخر.

ي�ستيقظ هـ . و. يف حقيبة النوم وراء مكتب دانيال وينظر نحو 

امل�سهد، ينظر اإىل الولد، ينظر حوله. توّقف.

ميد دانيال يده اإىل جيبه - لديه 300 دولر - يخرج فليت�رص 

ظرفًا ويعطيه 300 اخرى.

يف  بو�سطن  ليتل  تدعى  بلدة  من  جئت  لقد  �سنداي:  بول 

مقاطعة ايزابيال.

زاوية، بعد حلظ�ت.

دانيال،  يتحلق  احلائط.  على  ويعلقانها  خريطة  يفردان 

فليت�رص، هـ . و..، وبول فوقها وهو ي�سري باإ�سبعه. 

 - ت�ستطيع  ل  اأنت  املكان.  هذا  يف  هنا  نحن  �سنداي:  بول 

اإىل  اإىل بارادايز ومن هناك طريق يوؤدي  هنالك قطار يتجه 

ليتل بو�سطن.

جتري  منزلق  هنالك  عنها.  تبحث  التي  هي  �سنداي  مزرعة 

بو�سطن،  ليتل  من  اأميال  ثالثة  بعد  على  وهو  فيه  املياه 

بالقرب من �سفح التالل هنا. اتبع املنزلق.

دانيال: واأين املنطقة التي ا�سرتتها �ستاندارد.

بول �سنداي: هنا وهنا.

ي�سري اإىل منطقة تبعد ثالثني مياًل من ال�سمال الغربي.

دانيال: ا�سم عائلتك هو �سنداي؟

بول �سنداي: �سحيح.

دانيال: كم عدد اأفراد ا�رصتك؟

بول �سنداي: والدي ووالدتي واخواتي واخي ال�سغري، اإيلي.

هـ.و.: كم عدد اخواتك؟

بول �سنداي: اثنتان. ماري وروث.

دانيال: ما ا�سمك؟

بول �سنداي: بول.

انه  تقول  الذي  النفط  مو�سوع  عائلتك  تعرف  هل  فلت�رص: 

موجود هناك؟

ان هنالك  دائمًا  يقول  اأعرف. عمي كان  ل  انا  بول �سنداي: 

نفطا - ولكن ل اأعرف ما �سمعوه اأو ما يعتقدونه.

دانيال: ماذا تزرع هناك؟

هناك  ينمو  �سيء  ل  ماعز،  مزرعة  اإنها  ماعز.  �سنداي:  بول 

ع�ساب، قلت لك هذا. �سوى الأ

فليت�رص: ماء؟

ان ل جتده  ال�سعب  انه مالح. حتفر بئراً، ومن  بول �سنداي: 

ماحلًا.

ينظر نحو دانيال ثم هـ. و. ثم يعاود النظر اإىل دانيال.

بول �سنداي: هل هذا اإبنك.

دانيال: نعم.

بول �سنداي: مرحبًا.

هـ. و.: مرحبًا.

بول �سنداي )خماطبًا فليت�رص( من اأنت؟

فليت�رص: ا�سمي فليت�رص هاميلتون. ت�رصفت مبعرفتك يا بول.

بول �سنداي: مباذا تعمل؟

فليت�رص: انا اأعمل مع ال�سيد بالينفيو.

توّقف.

ن. اذا: حظًا �سعيداً لكم. بول �سنداي: اأريد ان اذهب الآ

دانيال: باإمكانك البقاء هنا الليلة..

ن اأريد ان اأغادر املكان. بول �سنداي: كال. اأريد ان اذهب الآ

يقف دانيال وي�سري باجتاهه.
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دانيال: اذا ما قطعت كل هذه امل�سافة اإىل هناك ووجدت انك 

كاذبًا، ف�سوف اجدك و�ساأ�ستعيد اكرث مما دفعت لك من مال، 

هل هذا مالئم لك؟

بول �سنداي: انا ل اأكذب حول اأي مو�سوع.

توّقف.

بول �سنداي: حظًا ح�سنًا لك. مع ال�سالمة.

يغادر املكان. توّقف عند دانيال، فليت�رص و هـ.و.

فليت�رص: هل تعلم ان زلزال هّز املكان هناك منذ ب�سعة اأيام 

... قراأت عن ...

توّقف.

ر�ض قد يكون �سيئا قد انطلق -  اي �سيء يراه على الأ

توّقف.

)قطع اإىل(

خارجي. طريق الدواب / خارج ليتل بو�سطن، كاليفورنيا - 

الغ�سق

امل�سهد »اأ«

ي�سري دانيال و هـ . و.. يف طريق طويلة وعرة، طريق الدواب 

حماطة بالتالل. وهما يحمالن جتهيزات املخيم الثقيلة جداً.

يبداأ هـ.و. بال�سقوط قلياًل وهو يحمل جتهيزات املخيم الثقيلة 

فيلتقطه دانيال وي�سده اإىل اأعلى قلياًل.

دانيال: ح�سنًا؟

هـ.و.: نعم.

يتابعا �سريهما حتى يرى دانيال �سيئا ياأتي باجتاههما من 

بعيد، فيقول لـ هـ.و..:

دانيال: تعال بقربي. تذكر اأن تبقى �سامتًا - 

تتحرك الكامريا بانوراميًا نحو الي�سار فت�سبح من منظورهم: 

انه  اآبيل �سنداي )50(  ياأتي نحوهم من بعيد رجل. هذا هو 

متهالك، �سغري، وممّزق.

ابيل �سنداي: م�ساء اخلري.

دانيال: م�ساء اخلري.

يقرتبون من بع�سهم البع�ض. لقطة للثالثة. توّقف.

دانيال: ا�سمي دانيال بالينفيو. هذا ابني هـ.و.. 

ابيل �سنداي: هل انت ت�سطاد؟

من  بالقرب  للتخييم  جيد  مكان  هنالك  يكون  قد  دانيال: 

مزرعة اآل �سنداي.-

ابيل �سنداي: هذه مزرعة �سنداي. با�ستطاعتك التخييم هنا.

دانيال: هل لديكم ماء؟

ابيل �سنداي: نعم.

ي�سالن اإىل بع�سهما.

ابيل �سنداي )ميد يده( انا ابيل �سنداي.

ر�سية التي ح�سلت  ك. �سمعنا بالهزة الأ دانيال: ي�سعدين لقاوؤ

هنا منذ ب�سعة اأيام هل هذا �سحيح؟

ابيل �سنداي: نعم.

دانيال: عائلتك؟

اأبيل �سنداي: ح�سنًا، كل �سيء ح�سن، �سكراً.

لدينا بع�ض احلليب اذا اأردت، ن�سعد اإىل املزرعة، حليب ماعز 

اإذا كان ذلك يالئمك-

دانيال: هذا �سيء ح�سن.

تالل  اأمامهم  الطريق،  يف  ي�سريان  وهما  احلديث  يتابعان 

فرعية اإ�سافية تتبعها قمم جبال كبرية.

اإحالل تدريجي اإىل:

خ�رجي - مزرعة �شنداي / بعد برهة من الزمن.

ي�سل الرجال الثالثة اىل البيت ال�سغري املتهالك. لي�ض هنالك 

وتقف  الدراجات.  مكان  تاأخذ  �سخور  منه  وبدًل  مدخل 

روث   )50( �سنداي  م  الأ �سنداي:  عائلة  اخلارج  يف  منتظرة 

اي�سًا �سبي/رجل  �سنداي )12( ماري �سنداي )7( وهنالك 

بن اإيلي �سنداي )15(. نحيل القوام الإ

ياردة  بعد خم�سني  وعلى  الخ.  يحيون،  باملقدمات،  يقومون 

من املنزل هنالك �سجرة بلوط كبرية.

دانيال: هل باإمكاننا ن�سب خيمة هنا؟

هنا �سنكون بعيدين عن طريقكم.

اأبيل �سنداي: هذا ح�سن، اإيلي، �ساعد هذا ال�سبي.

حاًل. واح�رص لهم بع�ض املاء.

هـ.و..: اأدركت ما تقول.

ي�سري اإيلي بعيداً ليح�رص لهم بع�ض املاء.

ن؟ ابيل �سنداي: �سيد بالينفيو - هل تريد احلليب الآ

دانيال: ح�سنًا و�سكراً لك.

بن�سب  روث  يا  �ساأعديهم   - ماري  يا  اذهبي  �سنداي:  ابيل 

�سادرهم -  

التخييم  رحلة  يف  انف�سنا  جنهز  نحن  ارجوك.  كال،  دانيال: 



هذه، وعلينا ان نقوم بن�سب اخليم.

ابيل �سنداي: البي�ض، يا روث.

تذهب روث لتح�رص بع�سًا من البي�ض. يعود اإيلي ومعه �سيء 

من املاء؟

دانيال: هل لديك �سيء من اخلبز؟

اأبيل �سنداي: لدينا بطاط�ض.

دانيال: ل باأ�ض بالبطاط�ض. �سكراً.

اأبيل �سنداي: �ساأطلب منهم �سلق بع�ض البطاط�ض لك 

دانيال: هذا جيد. فكرت اأن اأ�سعل ناراً. اأردت اأن اأقوم انا وابني 

باإ�سعال النار.

ابيل �سنداي: اح�رص لهم بع�سًا من احلطب يا اأيلي.

يذهب ايلي بعيداً ليح�رص لهم احلطب. مي�سي دانيال باجتاه 

اأبيل وميد يده.

دانيال: �سكراً حل�سن �سيافتك يا اأبيل.

�سنبقى خارج نطاق حترككم لن�سطاد ال�سّمان - 

تنمو  ل  فالذرة  خبز،  اأي  لدينا  لي�ض  اآ�سف  انا  �سنداي:  اأبيل 

فيه  لتنمو  التالل هنا، فهي مبجملها �سخرية ول مكان  يف 

احلبوب.

يتحادثان قلياًل و - اإحالل تدريجي اإىل:

داخلي. مزرعة �شنداي/لياًل - بعد ذلك.

يجل�ض دانيال و هـ.و.. واأبيل بالقرب من النار وخلفهم بقليل 

يجل�ض على احلجارة باقي اأفراد العائلة.

 - ال�سحون  ويغ�سال  املكان  لينظفا  الفتيات  اأبيل  يوّجه 

يجمعان ال�سحون ثم:

اًل �سخ�سيًا؟ ابيل �سنداي: يا اأخي، هل اأ�ستطيع اأن اأ�ساأل �سوؤ

دانيال: نعم.

اأبيل �سنداي: هل ح�سلت على خال�سك؟

دانيال : - نعم - 

اأبيل �سنداي: وهل ُغ�سلت باملاء؟

دانيال: نعم يا اأخي. لقد ُغ�سلنا.

ابيل �سنداي: ما هي كني�ستك؟

دانيال: كني�ستنا تدعى كني�سة العامل.

هي  ما  اأعرف  ل  الكني�سة.  هذه  اأعرف  ل  �سنداي:  ابيل 

ر�سالتها...

دانيال: نعم.

اأن تخربين عن ر�سالة كني�سة  ابيل �سنداي: هل با�ستطاعتك 

العامل هذه؟

نناق�ض  ل  اأن  لنا  قيل  لقد  اأبيل،  خ  الأ ايها  ح�سنًا،  دانيال: 

اللطافة  منتهى  يف  كانوا  لو  حتى  الغرباء.  مع  معتقداتنا 

والتعاون.

لنب�رّص  اهلل  »دعانا  كتابنا،  يف  تعلمنا  لقد  �سنداي:  ابيل 

بالتوراة اليهم«.

دانيال: نعم، هذا �سحيح »والتوراة - يجب اأوًل اأن ين�رص بني 

مم«. جميع الأ

ابيل �سنداي: هذا �سحيح!

معرفتنا  اأن  نوؤمن  فنحن  معتقداتنا،  ح�سب  ولكن  دانيال: 

ميان  الإ ونتكلم عن  والعمل.  ال�سداقة -  تكون عرب  ن�سان  لالإ

فيما بعد.

يتكلم اإيلي:

ايلي: هل ت�سمح يل ب�سوؤال؟

دانيال: نعم، اإيلي؟

ر�سية؟ ايلي: ماذا تعلّمك كني�ستك حول الهزات الأ

التي  ر�سية  الأ الهزة  مثل  ر�سية؟  الأ الهزات  حول  دانيال: 

حدثت هنا؟

توّقف.

تعلمنا انها قوة اهلل العظيمة.

ابيل �سنداي: ابني ي�سفى وهو وعاء للروح القد�ض.

ر�سية التي اأ�سابتنا تعني اأن روح القد�ض تعبت  اإيلي: الهزة الأ

من �رصورنا و�سكرنا وكذبنا يف هذا العامل.

توّقف.

�سياء؟ هل كنتم متار�سون اأيا من هذه الأ

هـ.و..: كال.

دانيال : )خماطبًا اإيلي( كال، يا بني. مل نفعل.

ايلي: �سكراً لك.

يبدو اأن ل اأحداً يعرف ما �سيقول بعد ذلك، لذلك يقفوا ويتمنوا 

للجميع ليلة طيبة ويتجهوا اإىل بيتهم. يدخل دانيال وهـ.و.. 

اإىل خيمتهم.

اإحالل تدريجي اإىل:

خ�رجي. مزرعة �شنداي - فجراً.

ال�سيد  اأدوات  يجمعان  ال�سباح،  نار  هـ.و..  و  دانيال  يطفئ 

اخلا�سة بهم وينطلقان - ال�سباب كثيف جداً طوال امل�سهد 

التايل.

قطع اإىل:

خ�رجي - التالل القريبة / ك�نيون - �شب�حً�.

ينتظران،  وهما  هـ.و..  و  دانيال  على  ترّكز  ثابتة  كامريا 

ينتظران. يرفع دانيال بندقيته وي�سيب �سّمانة.

زاوية اأخرى.

ويطلقها  بندقيته  هـ.و..  يرفع  ينتظر.  ينتظر،  ال�سيء،  نف�ض 

في�سيب �سّمانة اأخرى.

زاوية جانبية، موقع اآخر.

النار  يطلقان   - ينتظران   - جنب  اإىل  جنبًا  معًا،  يجل�سان 

معًا.
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دانيال: انطلق وهاتهم.

يرك�ض هـ.و.. بعيداً.

زاوية . هـ . و..

�سيء  داخل  قدمه  تخطو  ال�سّمانة  ليلتقط  يرك�ض  هو  وبينما 

فيفقد توازنه قلياًل. يتوّقف، وي�ستدير عائداً - يالحظ وجود 

�سيء فيتحّرك ببطء نحوه - 

لقطة مقربة هـ.و..

ينظر عن قرب. توّقف . ينظر اإىل اأ�سفل باجتاه حذائه. ثم،

زاوية ، هـ.و..

يرك�ض عائداً اإىل والده.

هـ.و..: يا والدي.

دانيال: ماذا؟

هـ.و..: انظر اإىل حذائي.

قطع اإىل:

خ�رجي - حقل - بعد حلظ�ت.

يقفان فوق بقعة فرعية من القار/�سخرة زيت تر�سل فقاعات 

ع�سًا،  فيها  يغر�ض  فوقها،  دانيال  يركع   - �سطحها  على 

يحركها يف كل اجتاه، ينظر اإليها يف ال�سوء. -

زاوية، لقطة مقرّبة داني�ل

ياأخذ علبة كربيت ويحاول اإ�سعال الع�سا على النار، ل �سيء.

زاوية. لقطة مقرّبة. النفط.

ويغط�ض  النفط  �سخور  من  اخرى  م�ساحة  باجتاه  يتحرك 

الع�سا مرة ثانية. يخرجها وي�سعل عود الكربيت فت�ستعل.

توّقف.

ر�سية التي اطلقته اإىل اخلارج. دانيال: هذا من نتاج الهزة الأ

قطع اإىل:

خ�رجي - تلة قريبة - بعد حلظ�ت

الكامريا خلفهم وهم يت�سلقون قمة تلة �سغرية. ترتفع الكامريا 

ال�سخرية،  امللتفة.  التالل  الطبيعي،  املنظر  فيظهر  فوقهم 

املغربة والقا�سية. لي�ست حلوة. ينظرو فوق املكان، توّقف.

قطع اإىل:

خ�رجي - تالل ملتفة - نه�راً - بعد قليل.

م�سهد  اقدامه.  حتت  ر�ض  بالأ دانيال  ي�سعر  ي�سريون،  انهم 

�سوتي.

ال�سعور باخلطوات، خ�سخ�سة، الخ.

دانيال: ل تدري اأبداً. ل تدري ابداً.

هـ.و..: ماذا تعتقد؟

دانيال: لو قلت »نعم« قد اأكون خمطئًا. ولكن اإذا قلت »رمبا« قد 

اأكون على �سواب. لذلك �ساأقول، »رمبا«. هذه املواد املوجودة 

ر�سية. قد يكون هنالك رمال  هناك هي نفط اأطلقته الهزة الأ

يف العمق حوايل مائة قدم اأو مائتني ولكن لي�ض ب�سكل كاٍف 

ليعني اأي �سيء - اي �سيء موجود هنا موجود يف العمق.

�سماء   / ال�سباب  )ارتفع  بعد  فيما   - جدول  قاع  زاوية، 

�سافية(

يتابعان ال�سري وهما ينظران اإىل قاع جدول جاف.

من منظورهما - الكامريا تدر�ض انحدار طبقات ال�سخر.

زاوية، دانيال

ي�سريان ويتكلمان.

- لقطة مقرّبة . بو�شلة.

يتحرك دانيال قلياًل، يدر�ض ال�سهام، ينظرحوله، الخ.

- زاوية من فوق مبا�رصة اإىل اأ�سفل.

تتحرك الكامريا اإىل اخللف ببطء �سديد، تنظر اإليهم وقد احتلوا 

موقع جدوٍل جاف يف الوادي ال�سغري، ثم تت�سع وهي ترتفع 

اإىل اأعلى م�رصفة على املنظر الطبيعي الذي ي�ساهدونه.

قطع اإىل:

خ�رجي - تالل ملفوفة / مزرعة قريبه - فيم� بعد.

اأحد اجلبال. وعلى  اإىل منزل �سغري متهاٍو على �سفح  ي�سلوا 

اجلانب بعيداً يف حظرية متهاوية يوجد بع�ض اخلنازير.

يقرعان الباب. ينتظران. ل جواب. يقرعان مرة ثانية

ل جواب.

بركة  باحلظرية  حتيط  لي�ساهدانها.  اخلنازير  نحو  يتحركان 

من ماء الكربيت الكريه الرائحة. يغطيان وجهيهما، وينظران 

حولهما.

براغيتهم  ليقتل  الكربيت  ماء  قرب  خنازيره  ي�سع  دانيال: 

ويعالج احلكاك الذي ي�سابون به. هنا �سوف نحفر. هنا موقع 

الرمل الذي دفعنا ثمنه.

زاوية، منزل متداٍع.

يتحركان باجتاه املنزل - ويفتحان الباب - 

يف الداخل، تلك اللحظة.

يدخل دانيال و هـ.و..-

دانيال: مرحبًا؟

يف الداخل، مفردات دينية خمتلفة معلقة على احلائط.

امل�سيح امل�سلوب، �سور ملرمي العذراء، الخ. مذبح �سغري عليه 

�سموع.

توّقف.

دانيال وهـ.و.. ينظران اإىل املكان ويخرجان ب�رصعة.

قطع اإىل:

خ�رجي - تالل - فيم� بعد / بعد ظهر مت�أخر.

يتكلمان،  ب�رصعة،  ي�سريان،  وهما  معهما  الكامريا  تتحرك 

يحمالن طائر ال�سّمان،

دانيال: هكذا - 

هـ.و.. هكذا - 



تالل  اإيجار  عقد  نبيع  �سوف  وهكذا  هكذا   - هكذا  دانيال: 

ممكن  جهاز  لدينا  هنا،  اإىل  جهزة  الأ هذه  ونح�رص  الكويوت 

ال�ستغناء عنه، �سنح�رصه اإىل هنا ومن�سي ب�رصعة - هذه هي 

الطريقة املثلى، هل ترى هذا �سحيح؟

هـ.و.: نعم.

دانيال: هل ترى ذلك؟

هـ.و.: كم �ستعطيهم؟

من  خبز  ل�رصاء  تكفي  دراهم  نعطيهم  �سوف  ح�سنًا.  دانيال: 

النقي  والهواء  ر�ض  الأ مقابل  لهم  �ساأدفع  تخاف،  ل  جهة. 

وال�سّمان واأتاأكد اأنه لن يرمي الدراهم التي ياأخذها.

-حاول اأن ترى كم ن�ستطيع احل�سول على املزيد هنا.

قطع اإىل:

داخلي - مزرعة �شنداي - الغ�شق

تتوّقف الكامريا قلياًل يف لقطتني على اأبيل �سنداي ودانيال 

دانيال  البكاء.  و�سك  على  اأبيل  مائدة.  اإىل  يجل�سان  وهما 

منهما.  قريبًا  يجل�سان  هـ.و..  و  اإيلي  حنونة،  بلهجة  يوا�سيه 

الن�ساء يف اخلارج.

دانيال: اأبيل: لي�ض لديك خبز.

ل جواب.

للم�رصف  الدفع  من  متّكنك  و�سيلة  اية  لديك  لي�ض  دانيال: 

لت�سديد �سك الرهن اخلا�ض بك.

اأبيل �سنداي: �سري�سدنا الرب ملعرفة ما �سنفعل.

�سي�سعر اإيلي بكلمته و�سيخربنا بها.

توّقف.

دانيال: ل اأدري اإن كان كل هذا مر�سل من الرب ..؟

األ تتعجب كيف كان جميئي اإىل هنا ومتتعي برثوة ا�سطياد 

ال�سّمان - وكم كان هذا جيداً لبني.

طباء اأنه  الهواء النقي من اأجله. لقد كان مري�سًا وقد قال الأ

بحاجة اإىل املزيد من الهواء النقي ..

اإيلي  باإمكان  ذلك  م�ساعدتك يف  اإيلي  باإمكان  اأبيل �سنداي: 

اأن ي�سفيه ذلك.

منذ  هذا  يكن  مل  اإذا  اأت�ساءل  انني  ح�سنًا:  نعم،  نعم،  دانيال: 

البداية مق�سود من الروح القد�ض.

توّقف:

ما هو ال�سعر الذي تعتربونه منا�سبًا؟

اأبيل �سنداي: تريد ان ت�سرتي هذه - ؟

دانيال: باإمكانك البقاء هنا كما ت�ساء وتاأكد من كالمي هذا 

 -

باإمكانك احل�سول على حق الزراعة كله - ما ن�ستطيع فعله هو 

ر�ض بعد البيع للتا�سعة  توقيع عقد اإيجار - �سوف اأوؤجرك الأ

والت�سعني �سنة القادمة مببلغ ع�رصة دولرات يف العام.

ابيل �سنداي :- ولكنني ل اأملك اأي مال.

ن على و�سك اأن اأعطيك بع�سه.  دانيال: ح�سنًا فاأنا الآ

يطبق اأبيل �سنداي على يدي دانيال؛

ابيل �سنداي: الرب اأر�سلك اإىل هنا - النبي دانيال.

دانيال: نعم. دعني اأنتهي من اإبالغك - 

يا الكلمة احلّقة. هذه هي -  اأبيل �سنداي: هذا تبعًا لروؤ

�سعراً  تعتربه  الذي  ما  ن  والآ نعم.  كذلك،  انها  اأعتقد  دانيال: 

منا�سبًا؟

ابيل �سنداي: خم�سة دولرات للفّدان.

اإيلي: �ستة.

دانيال: �ستة دولرات. �سكراً لك، يا اإيلي.

اجريتها  التي  التح�سينات  اإىل  �سافة  وبالإ �سنداي:  ابيل 

بخم�سمائة - 

مائة  وثالثني  ب�سبعة  املزرعة  �رصاء  عليكم  اعر�ض  دانيال: 

دولر.

)توّقف.(

وذلك يعني ثالثة اآلف و�سبع مائة دولر.

يرفع اأبيل �سنداي يديه اإىل اأعلى ويبداأ يف الرجتاف والبكاء 

دانيال،  حاماًل  وركبتيه،  يديه  على  يركع  بيديه.  يلوح  وهو 

الذي يتكلم ب�سوت مرتفع فوق هذه اله�سترييا.

اأن  اأي�سًا  الرب  اأخربين  ولقد  �سحيح.  هذا  نعم،  نعم،  دانيال: 

وتعلموا  وتلب�سوا  لتطعموا  املال  ت�ستخدموا  باأن  لكم  اأقول 

اأن  اأي�سًا  اأجل ماري وروث. واأيلي. ولقد قال يل  ولد. من  الأ

اأ�سهم اأر�سكم ل يجوز اأن تدفع نقداً ولكن باحلقيقة، يجب اأن 

لك  تدفع  �سوف  اإيداع،  �رصكة  يف  اإيداع  �سهادات  من  تتاألف 

خم�سة ع�رص دولراً �سهريًا - وهذا اأف�سل بكثري من اأن تدفع 

للبنك ع�رصة دولرات فائدة �سهرية على ما رهناه. ل نريد اأن 

ي�رصقنا امل�رصف، األي�ض كذلك؟

اأبيل �سنداي: نعم، نعم. كال!

دانيال: هل يبدو هذا منا�سبًا لك؟

 - يا  للروؤ طبقًا  هذا  هللويا،  باركه،  نعم.  نعم،  �سنداي:  ابيل 

: -
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اإيلي: وماذا عن نفط ال�سخور؟

دانيال: ح�سنًا، نعم، ماذا -؟

اإيلي: وماذا تريد اأن تفعل بنفط ال�سخور؟

دانيال: ماذا عنه؟

اإيلي: لدينا نفط �سخور هنا. وهذا له قيمته.

دانيال: هل لديك من ي�ستطيع احلفر ل�ستخراجه؟

اإيلي:-

دانيال: هل تعتقد ان النفط موجود هنا؟

اإيلي: اعتقد اأنه موجود.

دانيال: احلفر مكلف جداً - جّربته من قبل؟

اإيلي: كم كلفته؟

دانيال: ل اأدري. ولكن اإذا ما قّررنا اننا نريد احلفر بحثًا عن 

النفط فن�ستطيع الكالم عن املو�سوع فيما بعد، يا ابيل، هل 

يبدو هذا مقبوًل لديك؟

اأبيل: انه كذلك.

دانيال: ح�سنًا اذاً. جّيد . باإمكاننا احلفر بحثًا عن النفط فيما 

بعد اإذا ما اأردنا ذلك.

اإيلي: اذا �ستعطينا مقابل ذلك؟

دانيال: ل اأدري.

اإيلي: �سيء ل تعرفه.

دانيال: ماذا تريد، يا اإيلي؟

التنقيب عن  بحق  كني�ستي  ت�سارك  اأن  يجب  انك  اأعتقد  ايلي: 

ن ل ت�ساركنا حق  املعادن. لقد اأعطيتنا حق الزراعة، فلما الآ

املعادن؟

بع�سهم  جتاه  النظرات  ودانيال  اإيلي  يتبادل  توّقف. 

البع�ض؟

دانيال: اذا ما قّررنا اأن نحفر بحثًا عن النفط، واإذا ما بداأ البئر 

على  عالوة  دولر  اآلف  خم�سة  كني�ستك  ف�ساأعطي  نتاج  بالإ

توقيع العقد.

نتاج؟ اإيلي: و�سد�ض مدخول الإ

ويقوم  هنا  اإىل  ياأتي  اآخر  �سخ�سًا  جتد  اأن  تريد  هل  دانيال: 

الذي  العمل  بكل  وقم  دخل  على  اح�سل  اإيلي؟  يا  باحلفر؟ 

اأية مزرعة  ال�سّمان يف  اقوم ب�سيد  اأن  ا�ستطيع  يتطلبه ذلك؟ 

اأخرى بنف�ض ال�سهولة التي ا�ستطيع اأن اأفعل ذلك هنا.

ي�سمت اإيلي. توّقف.  

ذلك.  ا�ستطعت  طاملا  كني�ستك  ادعم  اأن  ي�سعدين  دانيال: 

بالعالوة فقط.

قطع اإىل:

خ�رجي - طريق الدواب - �شب�حً� )تنطلق املو�شيقى بطيئة 

وقوية(.

يقود اإيلي دانيال و هـ.و.. يف عربة يجرها ح�سان على نف�ض 

جانب  اإىل  ي�سلوا   - �سابقًا  عليها  م�سوا  التي  الدواب  طريق 

الطريق حيث تقف �سيارتهم.

دانيال: اإيلي، باإمكانك ان ترتكنا هنا.

اإيلي: هل هذه �سيارتك؟

دانيال: يبدو انها هي.

التخييم  جتهيزات  بع�ض  ويلتقط  اأ�سفل  اإىل  دانيال  يقفز 

يعلق  النزول  هـ.و.  يحاول  وبينما  ال�سيارة.  نحو  ويتحرك 

اإيلي بيده ويدفعه، عر�سيًا/عن ق�سد فينزل مبا�رصة  فياأخذ 

ر�ض. اإىل الأ

ي�ستدير دانيال وينظر - 

دانيال : هل اأنت على ما يرام؟

هـ.و.: نعم.

يبداأوا يف حتميل �سيارتهم.

ايلي: هذه �سيارة جيدة.

دانيال: رمبا �ستح�سل على واحدة ت�سبهها يومًا ما، يا اإيلي.

يعود دانيال ويتابع حتميل ال�سيارة. ي�ستدير اإيلي يف الجتاه 

املعاك�ض، ينطلق دانيال يف ال�سيارة - وي�سّغل البوق.

زاوية ، اأ�شفل الطريق ، بعد قليل 

ي�سل دانيال و هـ . و.. يف ال�سيارة - - يتوّقفان - ينظران 

نحو طريق الدواب التي جاءا منها - 

ب�سعة  بعد  على  الكامريا  ي�سار  وعلى  ميينهم  على  بعيداً 

متار تقع كني�سة بو�سطن ال�سغرية )كني�سة ايلي(  مئات من الأ

�سغرية ومتداعية. - 

يتفح�ض دانيال الطريق ويفكر، توّقف حت�سري، هـ.و. يتكلم: 

دوات. جهزة والأ هـ.و.: �سنحتاج اإىل طريق هنا من اأجل الأ

دانيال: هذا �سحيح.

قطع اإىل:

داخلي - روز للعق�رات، ت�أمين�ت، مكتب القرو�س - �شب�حً�.

الكامريا خلفهم وهم يدخلون ويحيون رجل العقارات اآل روز 

ربعينات(. )يف الأ



دانيال: مرحبًا.

اآل روز: مرحبًا، هل اأ�ستطيع م�ساعدتك؟

دانيال: ح�سنًا - اأريد ان احتدث معك. اأنا اأبحث عن اأر�ض، لقد 

ا�سرتيت تواً مزرعة �سنداي، و - اأين اخلريطة؟

زاوية - بعد حلظ�ت.

املكتب،  على  اأمامهم  مفتوحة  باأ�رصها  املنطقه  خريطة 

دانيال دفرت مالحظات �سغري  ياأخذ  باإمعان.  اإليها  ينظرون 

وقلم ويبداأ يف درا�ستها.

اآل روز: هنالك اأر�ض باندي القريبة جداً. اإنه ميلك ما يقارب 

لف فدان -  الأ

دانيال: وماذا عن هذه؟

اآل روز: ماككود�ض، بلودجيت، ريدليك - كار - 

دانيال: كم �سعرها؟

اآل روز: مطلوب فيها �ستة دولرات للفدان.

دانيال: وماذا عن هذه؟

اآل روز: وهذه تخ�ض عائلة بلفن وميكن احل�سول عليها؛ انا 

متاأكد.

دانيال: هل ميكننا احل�سول على كل ما حول هذا املكان؟

اآل روز:- 

ثم؛ ينظر دانيال اإىل اأعلى. توّقف. 

اآل روز: حتمًا.

بت�سويرها  الكامريا  تقوم  اخلريطه.  على  مقّربة  لقطة 

تف�سيليًا.

على ناحية ال�سمال �سل�سلة اجلبال ال�سخمة - وعند الناحية 

ال�سفلى قطع اأر�ض �سغرية متتد لتدخل يف �سحراء �رصفة يف 

خرى  را�سي على الناحية الأ اأحد اجلهات يتبعها مزيد من الأ

هذه  اجلبال.  من  خرى  الأ الناحية  على  البحر  ذلك  بعد  ثم 

تف�سيلية جداً. ينظر اإىل اأعلى بعيداً عن اخلريطه - يجل�ض.

دانيال: اأريدك اأن ت�سرتي هذه يل واأريدك اأن ت�سبح رجلي يا 

اآل. ولكنني اأريدها ب�سعر معقول - ول اأريدها اأكرث من ذلك. 

�سعار. ن يبداأ النا�ض يف رفع الأ لي�ض من داعي لأ

اإذا فعلوا ذلك فلين�سوا املو�سوع و�ساأن�ساه اأنا اأي�سًا.

املعتادة  بالطريقة  البائع  من  عمولتك  قب�ض  با�ستطاعتك 

�سافة اإىل ذلك �سوف اأعطيك خم�سة باملائة مني. وبالإ

مر يجب اأن  وهذا ما �سيجعل منك رجاًل. انت تدرك ان هذا الأ

فق اأفكاراً براقه توحي  يتم ب�رصعة وبهدوء حتى ل تظهر يف الأ

ر�ض - هل تفهم ذلك؟ باأن هنالك ارتفاع يف ثمن الأ

اأفعل  اأن  ا�ستطيع  كم  متاأكداً  ل�ست  ولكنني  نعم،  روز:  اآل 

تفاق  الإ ذلك ب�سمت. هذا مكان �سغري ويحتاج مثل هذا 

اإىل وقت. 

دانيال: يا بني، هل با�ستطاعتك الذهاب اإىل ال�سيارة واإح�سار 

حقيبتي؟

يخرج هـ.و.. نحو ال�سيارة -

البيع  جتعل  اأن  هو  اأعتقد  ما  على  فعله  ت�ستطيع  ما  دانيال 

لزبون جمهول - ل تذكر ا�سمي - وادفع املبلغ نقداً - وهذا 

يعني، اإذا ما كان اأحدهم يف منزله، فعليك اأن تقوم بالعملية 

هناك - 

اآل روز: هل معك هذا املال مبا�رصة؟

دانيال: لدي بع�سه - واأملك �سيكًا حمرّراً على نف�سه بثالثة 

اآلف ميكن �رصفه من البنك. جّهز العقود حتى يجري توقيعها 

مبا�رصة - بالواقع اأعتقد اأن معي بع�سها يف ال�سيارة -

يتناول  جلدية.  حقيبة  يحمل  وهو  الداخل  اإىل  و..   . هـ  يعود 

دانيال بع�ض النماذج.

دانيال: انا اأحمل كل �سيء يف �سيارتي. معي النماذج التي - 

�ستجعل كل �سيء �سهاًل. وميكننا طباعة اتفاق - �سوف ن�سع 

قائمة بهذه الكرا�سة - 

تفاقات. يتجه للكتابه ولطباعة الإ

بو�سطن  ليتل  اأن حت�سل على طريق يف  اأردت  اإذا   -: دانيال 

مبن تت�سل؟

اآل روز: �ساأتكلم مع جايك كويف.

دانيال: ماذا يعمل جايك؟

اآل روز: التنب والعلف والتاأمني.

قطع اإىل:

خ�رجي. مزرعة �شنداي. يوم اآخر. بعد ظهر مت�أخر.

اأطراف احلديث  يجل�ض هـ.و.. وماري ال�سغرية معًا يتبادلن 

رجل بئر املاء يعمل يف حفر البئر الذي يراقبه عن بعد؛ 

ماري: هل والدك رجل نفط؟

هـ.و..: اإنه رجل اأعمال.

ماري: اأريد فعاًل اأن اأغتني.

توّقف.

اأرجتف جتاه ذكر  اإذا مل  ماري: والدي ي�رصبني على وجهي 

اهلل.

هـ.و..: ماذا تفعلني؟

ماري: ل �سيء.

هـ.و..: هل يقوم بذلك كثرياً؟

ماري: كم من املال جنني لقاء ذلك؟

هـ.و..: هذا يتوّقف.

ماري: كم؟

هـ.و..: ل اأدري.

ماري: الف دولر؟

هـ.و..: هذا يتوّقف . ل ميكنك القول.

ماري: ع�رصة اآلف دولر؟
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زاوية. رجل بئر املاء.

ف�سل ان نح�سل على الكثري من املال. ماري: من الأ

علينا اأن جنني الكثري من املال.

هـ.و..: بع�ض النا�ض ح�سلوا على مائة األف دولر ثم ح�سلوا 

حيان  الأ وبع�ض  المتياز  لقاء  �سهريًا  دولراً  ع�رصين  على 

اإذا ما كان البئر كبرياً. وبع�ض النا�ض  ي�سل اإىل مائة دولراً 

يخ�رصون املال ويحجز عليهم. والدي ل يفعل ذلك.

انه حقًا جيد وحقًا ناجح. كل �سيء �سيكون على ما يرام.

قطع اإىل:

داخلي. خمزن ج�يك كويف. نه�راً

جايكوب  خمزن  اإىل  يدخل  وهو  دانيال  مع  الكامريا  تتحرك 

كويف: تنب، علف، حبوب، ليمون، ا�سمنت، ل�سوق وتاأمينات.«

هنالك �ساب يعمل يدعي �ستور�ض )ع�رصون عامًا( كالح جداً 

اإىل  �ستور�ض  في�سري  جايك،  عن  دانيال  ي�ساأل  طويل.  هزيل، 

الغرفة اخللفية - 

داخلي - الغرفة اخللفية . تلك اللحظة.

جايكوب كويف )50 عامًا( يجل�ض رافعًا قدميه على املكتب.

يناديه دانيال.

دانيال: �سيد كويف.

كويف: من هذا؟

يدخل دانيال.

دانيال: اأنا دانيال بالينفيو.

كويف: كنت اأتوقع زيارتك �رصيعًا.

دانيال: اأعتقد اأنك رجل اأحتاج اإىل التحّدث معه.

كويف: اإجل�ض.

يجل�ض. يبداأن يف جتاذب اأطراف احلديث، الخ، ثم:

اإذا: لقد ا�سرتيت لتّوي اإثني ع�رص الف فدان واأريد اأن  دانيال: 

مائتي  اأ�سع  فل�سوف  هنا  وجدته  فاإذا  النفط.  عن  بها  ابحث 

بئر على الطريق واأوظف األف رجل واأدفع ب�سعة ماليني من 

ر�ض مل�سافة خم�سة اإىل  الدولرات كاأجور واأ�ساعف قيمة الأ

ن، انا اعلم اأن �رصكة �ستادارد اأويل اآخذة يف  ع�رصة اأميال. والآ

�رصاء اأرا�سي عرب اجلبال. وحتمًا �سوف تقاتل لتبقيني اأنا اأو 

اأي �سخ�ض اآخر خارج املو�سوع.

اأنا رجل م�ستقل ولذلك ف�سوف اأدفع اأكرث مما �سيجعل الكبار 

يدفعون اكرث اأي�سًا - جايك: اأفرت�ض اأنك تعرف ما اأنا اأتكلم 

عنه.

كويف: افرت�ض ذلك. ماذ تريد اأن تفعل؟

دانيال: اأحتاج اإىل طريق على ممر الدواب ...

قطع اإىل:

خ�رجي. خمزن ج�يك كويف. تلك اللحظة.

الكامريا يف اخلارج اأمام املخزن تر�سد حركات اإيلي �سنداي 

اأمام  الواقفة  دانيال  �سيارة  اإىل  ينظر  وهو  املكان،  حول 

املخزن ثم يعود فيدخل اإىل خمزن جايك فنتبعه اإىل الداخل، 

)يد مرفوعة( -

اإيلي يرى �ستور�ض الذي يرى بدوره اإيلي.

�ستور�ض: مرحبًا يا اإيلي.

خ �ستور�ض -  اإيلي: الأ

يبداأ يف ال�سري نحو الغرفة اخللفية - 

�ستور�ض: جايك داخل اجتماع - 

اإيلي: نعم من املفرو�ض اأن اأن�سم اإليه - 

�ستور�ض: مل يقل �سيء -

اإيلي: ح�سنًا هذا �سحيح - من ف�سلك ا�سمت - 

اإيلي  ب�سبب  ع�سبية  حالة  يف  وهو  �ساكتًا/  �ستور�ض  يبقى 

ودانيال  جايك  في�سمع  اخللفية  الغرفة  من  اإيلي  يتن�ست   -

يتكلمان حول الطريق وو�سيلة الو�سول ..اإلخ.

كويف )�سوت خارجي(: لقد انتقدت عقود الطرق من اأوراقنا 

املحلية ويف اجتماعات اللجان - - 

طريق  ن�سق  حتى  اأنه  اأفرت�ض  اأنا  خارجي(:  )�سوت  دانيال: 

خا�سة  بانتخابات  ونقوم  مواثيق  ن�سدر  اأن  علينا  جديدة 

لن�سّوت ل�ساحلها؟

كويف )�سوت خارجي(: هذا �سحيح. ويف الوقت احلايل فاإن 

لي�ست  م�ستقل  مل�ستثمر  املحافظة  باأموال  جديدة  طريق  �سق 

مور  فكرة جيدة. وانا متاأكد ان �رصكة �ستاندارد �سرتاقب - الأ

من ناحيتها -

ت - توّقف . ثم : يلي يتن�سّ لقطة مقّربة لإ

كويف )�سوت خارجي(: ولكن هذه ق�سية ترميم طريق قدمي 

- ولي�ست حفر طريق جديد ونحن لدينا اأموال ن�ستخدمها يف 

غر�ض الرتميم.

يتوّقف اإيلي ثم يدخل - - 

داخلي. الغرفة اخللفية . تلك اللحظة

على منده�سني- ينظر جايك ودانيال اإىل الأ

اإيلي: م�ساء اخلري - اأوه! دانيال - مرحبًا.

دانيال: مرحبًا يا اإيلي.

اإيلي: جاكوب، م�ساء اخلري.

كويف: اإيلي.

التموين  بع�ض  ل�رصاء  خمزنك  اإىل  اآتيا  كنت  جاكوب،  اإيلي: 

ودون ان اق�سد وجدت نف�سي اأ�سمع حواراً حول الطريق اجلديد 

- - هل هذا �سحيح؟

توّقف .

اإيلي: هل �سيكون هنالك طريق جديدة؟

كويف: هنالك كالم حولها.

اإيلي: هل باإمكاين اجللو�ض؟



خر. توّقف. يجل�ض. يحّدق اأحدهما بالآ

اإيلي: اإىل اأين �ستتجه الطريق؟

دانيال: - على املنحنى عند �سفح مزرعة والدك.

اإيلي: من اأين �ستبداأ؟

دانيال: اأ�سفل طريق الدواب.

اإيلي: اآه، ولو ا�ستطالت ب�سع مئات من الياردات فل�سوف ت�سل 

اإىل كني�ستنا ! )خماطبًا كويف(

األي�ض هذا �سحيح، يا جاكوب؟

توّقف.

مكانية �ستلعب دوراً اإ�سافيًا. »�سيكون هذا عاماًل م�ساعداً« الإ

�سوف نلتقي بك عند الع�ساء م�ساء يا دانيال، حتمًا.

قطع اإىل:

خ�رجي. مزرعة �شنداي - الغ�شق

يرثون  متعبني  يجل�سون  املاء.  بئر  هـ.و..  و  دانيال  يفح�ض 

خرين. هم�سًا: انف�سهم بعيداً عن مرمى �سمع الآ

على  وي�سفعها  ي�رصبها  والدها  اأن  ماري  اخربتني  هـ.و.: 

وجهها اإذا مل تقم بال�سالة املرجتفة التي يزاولونها - 

دانيال: كم عمر ماري؟

هـ.و..: ل اأَْدِري 

دانيال: انها الفتاة ال�سغرى؟

يومئ براأ�سه.

دانيال: لقد قمت بعمٍل لطيٍف عند بئر املاء هنا، يا ولدي.

�سيء جميل جداً، �سكراً لك.

هـ.و.: عفواً اأنا حتت ت�رصفك.

دانيال: اأنا اأحبك.

هـ.و.: اأنا اأحبك اأي�سًا.

توّقف - لقطة مقّربة لدانيال. )رمبا هم بحاجة اإىل دين جديد 

هنا(.

قطع اإىل:

داخلي - منزل ع�ئلة �شنداي. لياًل. م�شهد م�ئدة الع�ش�ء.

اجنلز  وفريد  فلت�رص  ال�سّمان.  ياأكلون  املائدة  حول  اجلميع 

موجودان هناك اأي�سًا. يخاطب اإيلي من على املائدة، وب�سكل 

خا�ض، والده اآبيل، بلهجة متثيليةعالية؛

اأيها  هنا  من  »اخرج  وقلت،  اأ�سفل  اإىل  وانحنيت   -- اإيلي: 

وت�ستدير  تتجا�رص  ان  واإياك  اجل�سد  هذا  من  اخرج  ال�سبح. 

اإذا فعلت فجميع جيو�ض حذائي �سوف  نك  اإىل هنا .. لأ عائداً 

تركلك يف اأ�سنانك. ويف تلك اللحظة طردت بعيداً و ُرميت يف 

�سنان  القاذورات واأعدُت قذفها اإىل جهنم وقلت طاملا اأملك الأ

ن  والآ الكمك؛  فل�سوف  القب�سة  اأملك  وطاملا  اأع�سك  فل�سوف 

اذهبوا اإذهبوا اخرجوا وهكذا خرجت .. نعم فعلت اأنا ذلك.

اأبيل �سنداي: اآمني، يا بني، نعم، نعم. اآمني.

فرد كل من حولهم عبارة »اآمني« لدى �سماع الق�سة.

ينظر اآبيل نحو دانيال بفخر واعتزاز؛

اآبيل �سنداي: اهلل يباركنا يف اأولدنا.

دانيال: هذا حقيقي، هذا �سحيح.

كل - يخاطب دانيال اآبيل؛ يتابعون الأ

احلّقة  الكلمة  اأتباع  كان  طويلة  فرتة  منذ  اآبيل:  دانيال: 

يا جديدة، هذا �سحيح األي�ض كذلك؟ ينتظرون حتقيق روؤ

اآبيل �سنداي: نعم هذا �سحيح.

يا جديدة جمهّزه من قبل الروح القد�ض  دانيال: رمبا هنالك روؤ

يا تتكلم عن كيف  - رمبا هنالك واحدة يف متناول اليد - روؤ

تعامل ولداً.

اآبيل: - ماذا تعني؟

لدينا.  ما  كل  حمل  يحل  �سوف  لهي  الإ التدبري  هذا  دانيال: 

ن�سان ل يجوز اأبداً اأن  يا اجلديدة اإىل اأن الإ و�سوف تهدينا الروؤ

يوؤذي اأو ي�رصب طفاًل.

توّقف.

وهذا يظهر لنا حقًا اأننا مباركون باأولدنا.

ر�ساد اأو ال�سلطة. ن�سياع لالإ حتى لو رف�سوا الإ

ي�سمع اآبيل؛ ل �سيء. -  توّقف. 

لديكم  يكون  قد  انه   - دانيال   - اأنا  يل  اأوعز  لقد  دانيال: 

اأن ماري  اأعتقد  يا الثالثه.  ولداً يحمل الروح احلّقة لهذه الروؤ

�سنداي قد تكون حاملة هذه الكلمة - 

ينظر نحو ماري التي تبادله النظرة. اإيلي يتكلم وفمه مملوء 

بالطعام؛

ن؟ اإيلي: ما هذا الآ

يا جديدة، يا اإيلي. دانيال: انا اتكلم عن احتمال روؤ

بعنف  املائدة  عن  بعيداً  كر�سيه  اإيلي  ي�سد  القول،  هذا  وعند 

ويقف.

اإيلي: هل با�ستطاعتها اإظهار العالئم؟

يقف اجلميع بربود.

اإيلي: انا ا�ساألك: لت�ستطيع اإظهار العالئم؟؛

امل�سلولون  وقف  هل  ال�سياطني؟  وطردت  املر�سى  �سفت  هل 
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انا  الثالثة.  يا  الروؤ اأنا  ذلك؟  فعل  ت�ستطيع  هل  معها؟  وم�سوا 

لكي  الرب  اختاره  الذي  هو  اأنا  القد�ض.  الروح  باركته  الذي 

عمال. يقوم بهذه الأ

اأما هي فلي�ست كذلك. انا اأعطي ال�سارة لكي ي�ستطيع الرجال 

خرون القيام بها. الآ

دانيال: نعم انت تفعل ذلك.

اإيلي: نعم انا افعل ذلك. نعم انا افعل ذلك! هذا �سحيح!

)خماطبًا ماري(

انها اختي احللوة ال�سبية املقد�سة اإل انها م�سطربة - وهذا 

�سعها على الطريق القومي. يجعل مني حار�ض عليها. لأ

دانيال: ح�سنًا يا اإيلي. هذا �سيء جّيد.

اأ�سعر بالقوة يف داخلي، ا�سعر بقوة الروح القد�ض  اإيلي: نعم، 

يف داخلي اأقوى من ذي قبل. لقد اعطتني قوة يف قلبي ويف 

يا الثالثة. يداي - ر�سالتها عالية يف عقلي. هذا هو وقت الروؤ

واأنا هنا بانتظارها. �ساآخذها اإىل داخلي ! �سكراً لك، يا اأخي 

بالينفيو. �سكراً لك. �سكراً لك.

يعود اجلميع اإىل تناول الطعام ب�سمت. توّقف ق�سري.

ن - هنالك كل هذا الكالم - ولكن متى �سنبداأ باحلفر  اإيلي: الآ

يا دانيال؟ هل اأدركت هذا؟

دانيال: هل تعتقد اننا يجب اأن نبداأ؟

اإيلي: نعم اأعتقد ذلك.

نفعل.  اأن  يجب  رمبا  نحاول.  اأن  علينا  رمبا  ح�سنًا  دانيال: 

اأبيل؛

اأبيل: نعم. كما يقول اإيلي.

دانيال: ح�سنًا. هذا �سيء ح�سن. دعنا نحاول.

قطع اإىل:

خ�رجي - تالل / طريق - نه�راً

تتوّقف الكامريا بزاوية وا�سعة على طريق الدواب واملنحنى. 

اإنها مليئة ال�سخور والنتوءات والتجعدات -  توّقف.  

نظرة اأخرية نحوها قبل اأن :

قفزة قطع اإىل:

خ�رجي . نف�س الزاوية - بعد اأي�م.

اإنها طريق حقيقية، �سقت ومّهدت نحو مزرعة �سنداي. تزاأر 

حتمل  الطريق،  على  الكامريا،  متجاوزة  متر  وهي  �ساحنة 

اأنابيب ثقيلة، جتهيزات ومعدات - 

مام، تتحرك حول مثّبت لتظهر: تدور الكامريا اإىل الأ

خمّيم  هنالك  رافعة.  ن�سبت  حيث  املثّبت  حول  امل�ساحة 

�سغري. خيم/بيوت حلوايل ع�رصين عاماًل. الرافعة تبعد 200 

ياردة عن عائلة �سنداي.

فولذ، اآليات، ا�سخا�ض، قرية عمل �سغرية.

زاوية، بالقرب من منزل مزرعة مهجور.

اأخذ هـ.و.. ودانيال منزل مزرعة مهجور  وبعيداً عن كل هذا 

كان قد اعتاله الع�سب - فنّظف/فر�ض/الخ

نراقب املكان حيث يقوم هـ.و.. بهذه العملية يعمل مع العمال 

ويوجه القرتاحات وينظف الع�سب، الخ

زاوية، داخل املنطقة.

ن�ساءات وخلفه  اإيلي وهو يدور حول الإ تتجه الكامريا لتتبع 

ازرار  ب�سع  يناولون  كني�سته.  يتبعون  ممن  اأ�سخا�ض  ب�سعة 

�سغرية موجهني الدعوة للوجوه اجلديدة لتدخل الكني�سة.

ن / �ساحر -  اإيلي يبت�سم بفم مالآ

يا  الروؤ كني�سة  اخلري.  م�ساء  مرحبًا.  اأخي.  يا  مرحبًا  اإيلي: 

من  مداواة  واحة  لكم  وتقدم  بكم  ترّحب  اأن  ي�سعدها  الثالثة 

الروح القد�ض - 

بع�ض العمال )ولي�ض كلهم( يتجاوبون وياأخذون الزرار.

 - الكني�سة  باب  حتى  اجليد  الطريق  اخذ  باإمكانكم  اإيلي: 

الطريق اجلديدة تقودكم اإىل هناك.

زاوية، دانيال.

عن قرب، يالحظ اإيلي يتحرك حول املكان - مناوًل - يراقبه 

عن كثب.

زاوية ، املخيم الرئي�سي.

باإ�سارات  يقوم  العمال.  زوجات  من  جمموعة  اإيلي  يخاطب 

ليباركهن - اإنهّن - يبت�سمن، ويوجهن له ال�سكر، يتعرف على 

ولد الذين يباركهم - ثم ي�سق طريقه باجتاه: بع�ض الأ

زاوية، مكتب دانيال يف املخيم الرئي�سي

اأكدا�ض  واأر�سه خ�سبية.  القما�ض  املكتب �سغري، حيطانه من 

وراق. الخ. من املعدات والأ

اإنه يف الداخل مع فلت�رص ومورجانز )رئي�ض عماله( يقرع اإيلي 

على الباب؛



اإيلي: يا دانيال، هل باإمكاين خماطبتك؟

دانيال: نعم.

اإيلي: هل كل �سيء ي�سري ح�سنًا مع كل �سيء؟

دانيال: نعم هو كذلك.

اجلميع  من  طلبت  انك  علمت  دانيال.  ح�سنًا.  ح�سنًا،  اإيلي: 

احل�سور لي�ساهدوا افتتاح البئر، هل هذا �سحيح؟

دانيال: نعم فعلت.

اإيلي: اعتقد انني �سوف اأبارك البئر.

دانيال:-

لطيفًا  �سيكون   - لطيفًا  �سيئا  �سيكون  انه  تعتقد  هل  اإيلي: 

التلة،  اأتقّدم من على  اأن  اأ�ستطيع عندئذ  بتقدميي -  لو قمت 

وعندما اأكون قادمًا من على التلة وا�سل نحو بئر النفط - 

دانيال: - الرافعة.

اإيلي: نعم، عند تلك اللحظة تقوم بتقدميي.

دانيال: عندما ت�سري متقدمًا؟

اأن تقول، »اإبن هذه التالل  اإيلي: هذا �سحيح، وربا باإمكانك 

الفخور..«

دانيال: متى؟

اإيلي: عندما تقوم بتقدميي. وهكذا تراين اأ�سري متقدمًا.

ثم  كلمات  ب�سع  �سيئا،  تقول،  اأن  ميكنك  اأ�سل،  وعندما  ثم. 

ن، ابن هذه التالل الفخور! الذي كان يرعى موا�سي  تقول: »والآ

والده.« وعندئذ تذكر ا�سمي.

دانيال: يبدو هذا ح�سنًا.

اإيلي: ح�سنًا. هل تتذكر الكلمات؟

دانيال: نعم.

اإيلي: هل تريدين اأن اكتبها لك؟

دانيال: �سوف اتذكر.

اإيلي: ح�سنًا. بعد ذلك ميكننا البدء بعد ان اأقول ب�سع كلمات 

تباع والنا�ض. ماذا يح�سل بعدئٍذ؟ لالأ

دانيال: نبداأ باحلفر.

اإيلي: ح�سنًا. هل يبدو هذا ح�سنًا لك؟

دانيال: ح�سنًا.

اإيلي: هل نقوم بتجربته؟

دانيال: كال.

اإيلي: اأي وقت؟

دانيال: اأي وقت منا�سب لك يا اإيلي؟

اإيلي: ال�ساعة الواحدة.

قطع اإىل:

خ�رجي. الرافعة املن�شوبة - م�ش�ًء. )�ش�عة �شحرية(

متواجد.  اجلميع  جذورها.  من  ع�ساب  الأ لتقطيع  حفلة  هذه 

ن. وببطء جنمع كل القطع املرمية حتى الآ

جماعة بنوك �سمرفيل هناك. يح�رص من حول اجلماعة جاك 

كويف و�سديقه احلميم �ستور�ض.

نرى اآل روز يتم�ّسى حول املكان يتناول بع�ض الطعام.

افراد  بو�سطن،  ليتل  �سكان  من  مزيد  يظهر  اآجاًل،  ام  عاجاًل 

مر اأو ممن ا�ستاأجر  خمتلفون واأ�سحاب مزارع ممن يعنيهم الأ

دانيال اأر�سهم، الخ.

ي�سري هـ. و. خمتاًل بالقرب من والده. ي�سعد دانيال ليخطب 

يف  يالحظ  ليبداأ  نف�سه  ي�ستجمع  هو  وبينما  احلا�رصين.  يف 

من  املريدين  يتبعه  اإيلي  و�سول  الطريق  من  خر  الآ الطرف 

كني�سته.

يخاطب دانيال اجلموع.

وبداأنا هذا -  كوننا جئنا  بالغبطة  مليء  انه مل�ساء  دانيال: 

يتطلب  اإن هذا   - ر�ض  الأ يغتني من  اأن  واحد ل ميكن  رجل 

جمموعة من النا�ض. وهذه هي اأف�سل الطرق - ان نبقى معًا، 

اأن  ن وقبل  ن�سلي معًا، نعمل معًا ونت�سارك الرثوة معًا. والآ

نبدا بحفر »بئر ماري رقم واحد،« وقد دعي بهذا ال�سم تيّمنًا 

ن�سة اللطيفة ماري �سنداي املوجودة بيننا هذا اليوم -  بالآ

تبت�سم ماري.

دانيال: اأود اأن اأقول: »ليباركنا اهلل جميعًا«.

اإىل  �سارة ولكن دانيال يتجاوزه وينظر  الإ اإيلي منتظراً  يقف 

هـ.و..

ن، يا بني. دانيال: فلتبداأ الآ

التي  ال�سال�سل  في�سّد  املحّرك  تطلق  التي  الرافعة  هـ.و..  يدير 

مائدة  وتبداأ  القعقعة  يف  تبداأ  التي  الرتو�ض  بدورها  تلّف 

�سوت   - ال�سوت  فن�سمع   - الرافعة  وتنزل  باللف،  الدوران 

التقطيع . وهكذا فقد بداأ العمل.

ر�ض. لقطة مقّربة. الأ

راأ�ض احلفارة يدخل اإليها.

خرى. ال�سوت مرتفع جداً، جداً، ويتكّرر مرة تلو الأ

يرفع اإيلي راأ�سه عاليًا، يتجاهل ما حدث من جتاهل له ويبداأ 

يف مغادرة املكان - 

يبداأ الرجال العمل يف الرافعة. يبقى ويراقب هذا.

توّقف.      

قطع اإىل:    

خ�رجي - ديريك اإيري� - مزرعة �شنداي. لياًل

احتفالية �سغرية  اقيمت  الليلة.  تلك  بعد من  فيما  هذا  حدث 

مع ع�ساء. وعلى مائدة طويله، بقايا طعام. حيث يتواجد بع�ض 

من �سكان بو�سطن وجايك كويف. يرتاك�ض هـ.و.. حول املكان 

اأكرث من  تناول م�رصوبًا  دانيال  م�سطحبًا ماري. وقد يكون 

الالزم.

اأمام  مبا�رصة  دانيال،  معها  ويتكلم  هناك  اإىل  ماري  تاأتي 
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اآبيل.

دانيال: انا معجب بثوبك اجلديد يا ماري.

ماري: �سكراً.

قدومي  ي�سعدك  ذلك هل  انك حتبني  اعرف  بك.  اهاًل  دانيال: 

اإىل هنا؟

ماري: نعم

ن؟  دانيال: مل يعد والدك ي�رصبك األي�ض كذلك؟ هل يفعل ذلك الآ

ف�سل األ يفعل، الي�ض كذلك �سوف اعتني بك؟ من الأ

ينحني ومي�سك كتفيها بحنان؛

هنالك  يعد  مل  كذلك؟  األي�ض  �رصب،  هنالك  يعد  مل  دانيال: 

ن اذهبي. اذهبي والعبي اكرث ول تعودي! �رصب. والآ

ترك�ض بعيداً. توّقف.

ي�شلط داني�ل نظرة على اآبيل الذي ينظر بعيداً.

ينه�ض دانيال، ي�سري بعيداً - يقرتب منه اآل رزو.

التكلم معك دقيقة من  باإمكاين  ال�سيد بالينفيو، هل  اآل روز: 

ف�سلك

قطع اإىل:

داخلي - قاعة طعام - لياًل، بعد برهة من الزمن.

يقف دانيال واآل روز وفلت�رص ينظرون اإىل خارطة املنطقة.

ن  اآل روز: انا اآ�سف، يا دانيال، كان علّي اأن اقول �سيئا قبل الآ

ولكنني فعاًل ظننته يريد البيع - اعتقدت انه يحاول احل�سول 

ن ل يريد  على �سعر اأعلى وبقيت اأعاجله واجل�ض معه ولكنه الآ

اأن يبيع - 

دانيال: اي واحدة هنا؟

لقطة مقرّبة. اخلريطة.

ملزرعة  جماورة  جداً،  كبرية  القطعه  بدّقه.  اإليها  ينظرون 

التي  ر�ض  الأ كل  نرى  »باندي«  عليها  ومكتوب  �سنداي 

ا�سرتاها دانيال ومل يتبقى �سوى هذه - 

دانيال: من هو هذا؟

اآل روز: ال�سيد باندي. اإنه - اإنه م�ستقر هنا.

حريق  يف  وابنته  زوجته  فقد   - العمر  من  الثمانني  يف  اإنه 

اندلع يف بايكرزفيلد منذ �سنوات - قال انه يود التكلم معك.

دانيال: حول ماذا؟

اآل روز: لقد قال انه يريد خماطبة من �سيقوم بعملية ال�رصاء.

دانيال )خماطبًا فلت�رص(: هنا مكان وجود الكربيت.

)خماطبًا اآل روز(: هذه بقعة جيدة جداً.

اآل روز: اإنها فقط اأر�ض التالل.

دانيال: ل تقل يل اإن كانت جيدة اأم ل، اأنت ل تعرف، يا اآل. 

ل تخاطبني هكذا.

اآل روز: اأنا اآ�سف.

دانيال: اإذا هو يحاول رفع �سعره؟

اآل روز: قال فقط انه يريد خماطبة من �سيقوم بال�رصاء - ل 

خربك هذا.  اعتقد انه يريد البيع. كان يجب علّي ان ل اأنتظر لأ

اأنا اآ�سف. ظننت انه �سياأتي اإليك.

ينظر دانيال اإىل اخلريطه.

دانيال: ح�سنًا؛ انا ل اأريد خماطبة هذا الرجل ول اأريد اأر�سه 

ال�سّمان  ن هو حماية  الآ اأقوم مب�رصوعي - ما هو مهم  لكي 

�سارات عليها »ممنوع التجاوز«  - اإذا عليك ان ت�سع اآلف الإ

على 11.000 فدان.

اآل روز: �سياأخذ هذا بع�سًا من الوقت.

را�سي  اأملك كل الأ اأية مفاجاآت اأخرى؟ انا  دانيال: هل لديك 

الباقية، وقد �سّجلت جميعها، هل هذا �سحيح؟

اآل روز: كل �سيء. نعم.

دانيال: ح�سنًا. لقد قمت بعمل جّيد.

اآل روز: تهانينا بافتتاح احلفارة اجلديدة. يا �سيد بالينفيو.

دانيال: �سكراً.

قطع اإىل:

داخلي. منزل بالينفيو - لياًل

عمال  اأحد  الباب  على  ينقر  هـ.و..  وكذلك  نائم  انه  دانيال. 

النفط بن بالوت. ل جواب. ل ي�ستيقظون.

يدخل بن اإىل املنزل. ي�سمعه هـ.و.. في�ستيقظ.

خاطب والدك. بن: ل باأ�ض يا بني. لقد جئت لأ

انا اأدعى بن بالنت - 

يحاول بن اإيقاظ دانيال.

بن )خماطبًا دانيال(: �سيدي. �سيدي. �سيدي.

ب�سوت  يتكلم  �سيء.  ل   - اإيقاظه  حماوًل  بلطف  يالم�سه 

يقاظه. يفتح عينيه ولكن  مرتفع. يدفعه. يحاول جاهداً فعاًل لإ

ج�سده ل يتحرك.

بن: �سقط رجل يف البئر.

دانيال: اأي رجل؟

بن: جو جوندا.

دانيال: متى ح�سل هذا؟

بن: منذ ع�رص دقائق. كنا نبّدل �سفرة احلفارة، عندما نزل هذا 

الرجل اإىل القبو ل�سبب ما - مل يفكر اأحد به لفرتة من الزمن. 

مل يكن هنالك �سبب لوجوده هناك.

دانيال: هل انت متاأكد من اأنه نزل اإىل هناك؟

بن: وجدنا قطعة من قمي�سه يف ال�سنارة التي انزلناها.

قطع اإىل:

ال�شورة.

تظهر كيف حدثت. راقب بالتف�سيل جو جوندا وهو يعمل حول 

ر�سي للحفارة والذي يدعى »القبو« -  احلفرة حتت املرتفع الأ

اإنه يعمل و�سط وحل عميق زلق ورقائق من النفط - دون ان 



ي�سع غطاًء على احلفرة - وحول احلوايف تتجمع القاذورات 

بحيث ي�سبح اأعلى احلفرة مبثابة قمع حافته زلقة من الوحل 

- ياأخذ جو جونده فر�سته - فينزلق حول املكان، وي�سقط 

�سفل وراأ�سه يف املقدمه. على حافة احلفرة، مبا�رصة اإىل الأ

يظهر  هذا  قدمًا.  خم�سني  م�سافة  اأ�سفل  اإىل  منزلقًا  �ساقطًا، 

الوحل  يف  الراأ�ض  ي�ستقر  جداً.  مو�سحه  وب�سورة  بالتف�سيل 

ولكن   - جداً  جداً  رقيقة  احلفرة  العماق.  اإىل  يغو�ض  ويبداأ 

خرى  والأ ممتّدة  بذراع  اأ�سفل  اإىل  ياأخذانه  والنزلق  وزنه 

ملت�سقة بجنبه.

قطع اإىل:

داخلي - منزل بالينفيو - ت�بع.

دانيال: هل باإمكانك �سماع �سيء؟

بن: كال.

دانيال: ح�سنًا، لقد غرق يف الوحل.

قطع اإىل:

داخلي - البئر

ال�سورة ثانية. الكامريا حتت الوحل. تراقب هذا الرجل ميوت 

يف الداخل هذه امليتة ال�سنيعة.

قطع اإىل:

داخلي - منزل بالينفيو - ت�بع.

نه�ض دانيال وهو يلب�ض ثيابه، و هـ.و.. باٍق يف ال�رصير. 

اأمتنى اخلروج من هذا  ! هذا يجعلني  اللعنة   ! اللعنة  دانيال: 

اللعنة.  الهي.  يا  اللعنة.  اللعنة.  اللعنة.  البائ�ض.  الغبي  العمل 

كيف ت�ستطيع م�ساعدة النا�ض اإذا مل ي�ساعدوا هم اأنف�سهم. هذه 

احلياة البائ�سة يف هذا العمل.

قطع اإىل:

خ�رجي - احلف�رة - لياًل.

دانيال والعمال مبا فيهم نور جين�ض يعملون بقب�سة ثالثية 

و�ض. الروؤ

املعدن  يلوون  واحلفرة.  ليتنا�سب  ملوٌي  معدٌن  اأ�سا�سًا  انها 

ويو�سلونه ثم يبداأون يف اإنزاله اإىل احلفرة.

احلفارة  قاعدة  عند  ر�سية  الأ خ�سب  الواح  بنزع  قاموا  لقد 

ليكون لديهم مت�سعًا من املكان - - 

زوايا  اأعلى.  اإىل  تنظر  اجلثمان.  مع  احلفرة،  داخل  زاوية، 

خمتلفة تظهر اجل�سد واملخلب النازل نحوه - 

على زاوية من الأ

ر�ض اأكرث فاأكرث - تتابع ذلك  بينما تدخل اإىل داخل عمق الأ

نظار -  بعيداً عن الأ

زاوية، اجلثمان.

يدخل املخلب يف اللحم فيمزقه ويفتح جمجمته اإىل ق�سمني 

ثم ينغرز يف ظهره، ماراً يف معدته. اإنها لفو�سى عارمة.

تالحظ الكامريا ان الدبو�ض اخلا�ض بكني�سة اإيليا معّلق على 

اجلثمان.

زاوية، فوق عند احلفارة.

انهم ي�سعرون اأنهم يدفعون متجاوزين اجلثة.

يتابعون �سحبها اإىل اأعلى لينهوا مهمتهم. واأخرياً يتمكنوا من 

�سحب اجلثة اإىل اأعلى وخارج احلفرة.

نزل  واإذا ما  للحفرة  الرجال(: هنالك غطاء  دانيال )خماطبًا 

اأي رجل اإىل الكهف. فتعيدوا الغطاء اإىل مو�سعه.

�سياء. هذه هي الطريقة. هذه هي الطريقة لنقوم بهذه الأ

ي�سري دانيال بعيداً.

قطع اإىل:

داخلي - منطقة ال�شكن - �شب�حً�.

يجمع دانيال وفلت�رص ومورجينز متعلقات جو جوندا امليت. 

هنالك بع�ض املالب�ض والكتب معظمها موا�سيع دينية.

الكتاب املقد�ض، �سلبان، �سور امل�سيح، مرمي، ..الخ

�سياء ويتفح�سها جيداً، ثم؛ يجمع دانيال كل هذه الأ

قطع اإىل:

داخلي. كني�شة اإيلي. نه�راً

يتابع اإيلي كالمه ب�سوت جهوري:

اإيلي �سنداي: - ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا عندما يكون 

اإميانه  هذا من خالل  يكون  نف�سه،  غّلف  وقد  مذنبًا  ن�سان  الإ

ونال  اخطاءه  غّطى  يهودي  كل  اأراقها.  التي  امل�سيح  بدماء 

غنام واحلمام. قال يل احد املذنبني الذين  الغفران بدماء الأ

اإيزابيال كنتي. )يقوم بتقليد �سوته( »ولكنني ل  قابلتهم يف 

اأومن بالتكفري عن ذنوبي بالدماء. اإنها ل تالئم اأفكاري عن 

ما هو �سحيح«.

تعتقد  هل  �سحيح.  هو  ما  عن  اأفكارك  جهنم  »اإىل  له،  قلت 

وعقلك  العظيمة  باأفكارك  ليناق�سك  هنا  اإىل  �سينزل  اهلل  ان 

الرائع ليجد ما تعتقده اأنت �سحيح قبل اأن يفعله؟ انت تدعو 

للغثيان. انت تعتقد انه مبا انك ل توؤمن بال�سيء فهذا يجعله 

غري �سحيح؟ اأيها املجنون!« 

يرك�ض نحو �سيدة اكرب �سّنًا معوقة و�سعيفة جداً. يرمي يديه 
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فتتوّقف احلمّى  ارفعي هذا  لتوها وت�سري.  راأ�سها فتقف  على 

فوراً.

غبياء  اإيلي �سنداي: هذا هو ال�سحيح! هذا هو ال�سحيح اأيها الأ

مراقبًا  يقف  �سوف  اهلل  اأن  اأتعتقدون  ميان  الإ ينق�سهم  الذين 

غبياء. تباكيكم و�رصاخكم حول ما توؤمنون به؟ ايها الأ

زاوية عند خلف الكني�سة.

دانيال يراقب م�رصحية اإيلي - توّقف ق�سري.

اإيلي �سنداي: هللويا ! انها ملعجزة، انظروا اإليها انها مت�سي! 

اإم�سي نحوي! ام�سي نحو امل�سيح! ام�سي ام�سي!

قطع اإىل:

داخلي - كني�شة - فيم� بعد.

يقرتب دانيال من اإيلي عند مدخل الكني�سة. يتابع اإيلي عملية 

بالتو�سع وجتري هناك  للقيام  للكني�سة  اخللفي  هدم احلائط 

العاملني  وبع�ض  اإيلي  اأتباع   - التمهيدية  اخلطوات  بع�ض 

اإيلي  يتخاطب  بينما  مبهامهم  يقومون  هناك  دانيال  مع 

ودانيال.

دانيال: مرحبًا يا اإيلي.

اإيلي: دانيال.

دانيال: يا اإيلي لقد حدثت كارثة عند البئر الليلة املا�سية.

اإيلي: نعم �سمعت بذلك.

يرفع اإيلي يده طلبًا لل�سكوت ويقوم ب�سالة �سامتة لنف�سه ثم 

ينظر اإىل اأعلى.

دانيال: كان جو جوندا رجل موؤمن اإميانًا عميقًا.

وكنت اآمل اأن تقوم بالكالم عند دفنه.

اإيلي:- كان من املمكن جتّنب هذه احلادثة، يا دانيال.

انه ل�سيء رهيب اأن تعتقد ان البئر املحفور �سيعمل هناك دون 

مباركته . - 

الرجال يعملون ملدى  دانيال: نعم، رمبا يكون كذلك. هوؤلء 

فاإذا مل يح�سلوا  الراحة.  اإىل  �ساعة ويحتاجون  اثنتي ع�رصة 

عليها حتدث اأخطاء غبية.

اإيلي:- 

وا قبل  دانيال: ل ميكنهم اأخذ ن�سيبهم من الراحة اإذا ما جاوؤ

�ستماع اإىل عظاتك -  وبعد العمل لالإ

توّقف.

الذهب حول  وينفتح  ينتج  اأن  للبئر  دانيال: وعندئٍذ ل ميكن 

املكان.

نقرة.

اأطول مع جو جوندا كان من  اأم�سيت وقتًا  اإيلي:- يا ليتني 

املمكن اأن نفعل اأكرث من ذلك - 

دانيال: ي�رصفنا اأن تلقى كلمة عند دفنه غداً.

ميكننا القيام بدفنه ظهراً اإذا كان هذا ينا�سبك؟

اإيلي: هذا �سيء جّيداً.

دانيال: هل تعتزم القيام باأي اإ�سالح.

بحاجة  �سنكون  اأننا  القد�ض  الروح  من  يا  روؤ جاءتني  اإيلي: 

ن  انه علّي هدم هذا احلائط لأ اأو�سع - �رصح يل  اإىل م�ساحة 

زياراته �ستكون متكررة.

قطع اإىل:

ر�س - تلك اللحظة داخلي - الأ

ر�ض حيث املكان هادئ جداً ما عدا �سوت  الكامريا داخل الأ

فتاأكلها  ر�ض،  الأ يف  تغو�ض  وهي  اللطيف  املكتوم  احلفارة 

مثرية(  عالية،  انغام  رق�ض،  املو�سيقى،  )تبداأ  تتحرك.  وهي 

ال�سل�سال  من  طبقات  نرى  منها.  مقطع  يف  ر�ض  الأ نرى 

الرملي والّطفل. تتحرك احلّفارة اإىل اأ�سفل فتاأكل من الطبقات 

وهي تنزل - 

اأ�سفل  اإىل  ت�سقط  ثم  بها  خا�ض  حياة  بخط  الكامريا  تتحرك 

املختلفة  ال�سخور  اأنواع  من  خرى  الأ تلو  طبقة  مظهرة 

وال�سل�سال واجللمود واحل�سى واملاء واملاء املالح والّطفل 

�سياء املوجودة اأمام احلفارة. وكل هذه الأ

�سفل مظهرة النفط الذي  ت�سل الكامريا اأخرياً بعيداً جداً يف الأ

ينتظر اأ�سفل كل هذه امل�سافة.

زاوية اإىل اأعلى مع احلفارة يف منت�سف الّطفل. �سيء ما ُي�سد 

ويتك�رص ب�سوت عاٍل فتعلق احلفارة.

خ�رجي - الرافعة - لياًل

ن اأ�سدل الليل �ستائره وبعد ب�سع �ساعات. الآ

ظهرت القطعة املك�سورة للرجال املوجودين اأعلى الرافعة، ثم 

ر�ض  �سقطت نحو اأر�ض الرافعة. يركل دانيال القطعة على الأ

- وبعيداً عن الرافعة - 



دانيال: اإذهبوا لنلتقطها.

قطع اإىل:

خ�رجي - الرافعة - لياًل.

تاأخر الوقت قلياًل، والرجال ي�سطادون بطريقة ت�سبه ملقاط 

م�ساك بالقطعة املك�سورة وي�سدونها  رجال الثلج فيحاولون الإ

اإىل اأعلى.

لدينا  النهار.  جمموعة  مكان  لتاأخذ  الليل  جمموعة  تاأتي   -

العمال  رئي�ض  �ساعة.   12-2 من  عمل  فرتة  العمال  هوؤلء 

الذي  وبن  دانيال  مع  يتكلم  وهو  مورجينز  ا�سمه  الليليني 

يطلعه على الو�سع.

زاوية، دانيال.

�سيجارة  فيدّخن  املكان  جانب  اإىل  وينطلق  ا�سرتاحة  ياأخذ 

فياأتي اآبيل ويجل�ض معه.

اآبيل: هل ميكنني اجللو�ض يا يا دانيال؟

ل يجيب دانيال ب�سيء - يجل�ض اآبيل - 

اآبيل: اإىل متى �سيبقى الرجال ي�سطادون.

دانيال: �ستبقى ت�سطاد حتى جتد القطعة.

نقرة.

اآبيل: يف كني�ستك الدنيوية، هل تعرف كلمة »مرتّد«.

دانيال:- 

اآبيل:- اأحيانًا اأعتقد لو اأنك كنت �سادقًا اأكرث يف تعاملك مع 

الروح القد�ض فاإن بع�ض هذه امل�سائب �سينزاح عنك.

�سمت.

الثالثة عدد كبري  يا  الروؤ اإيلي يف كني�سة  اإيل  اآبيل: لقد ان�سّم 

لديك  انه مل يكن  اأعلم  الوجوه اجلديدة املوجودة هنا -  من 

اأنه حتى يت�سّنى لك ان  اأي�سًا  اأعلم  مت�سع من الوقت - ولكن 

 . الوقت  تقود حياة مليئة ومثمرة يف نظرة - يجب ان جتد 

البئر فاإن هذا  اأن يقوم مبباركة هذا  يلي  اأنه لو �سمح لأ اأعلم 

�سينتج ثماره ولن تعود م�سطراً لال�سطياد - ولكن عليك ان 

ل تكون مرتّداً يا دانيال.

انت ت�سري يف طريق �سيء جداً.

دانيال: هل اأنا كذلك؟

ولدي واأ�سلوبي يف اإر�سادهم  اآبيل: ل تعجبك طريقة تربيتي لأ

- ولكنك �سرتى يومًا ما اأن اإمياين اأقوى من اإميانك.

وهكذا نرى القطعة املك�سورة على اأر�ض الرافعة بعد اأن رفعت 

ومتكنوا من اإ�سطيادها بنجاح.

جانب  على  املك�سورة  القطعة  فتحطم  املجموعة،  حتتفل 

اإىل  ينظر  دانيال،  يبت�سم   - اإياها  وخاف�سة  رافعة  احلفارة 

مام ويقول: الأ

�سغري  رجل  اأنك  واعتقد  جمنون.  اإيلي  اأن  اعتقد  دانيال: 

اأعمل  اأن  وا�ستطعت  اأر�سك  اأخذت  اأنني  �سعيد  واأنا  �سعيف. 

منها دخاًل حيث ف�سلت اأنت. اأنت حمظوظ يوم اأن ظهرت هنا، 

ن. عد اإىل بيتك  يا اآبيل. ولذلك اأريدك اأن تبقى بعيداً عني الآ

وابق هناك. و�ستعرف متى يتدفق البئر.

قطع اإىل:

خ�رجي - طريق/ ب�لقرب من املخيم الرئي�شي - بعد ب�شعة 

اأ�ش�بيع.

بعد ب�سعة اأ�سابيع - 

تتوّقف الك�مريا يف مك�نه� بينم� تزاأر عربي�ت ال�شحن حتمل 

تتحرك   - املنعطف  حول  متجهة  التجهيزات  من  املزيد 

م�م فتظهر: الك�مريا اإىل الأ

م�ساعفة عدد �سكان منطقة الرافعة، قدوم املزيد من الرجال 

يحملون املزيد من املعدات، يبنون ثالث رافعات جديدة على 

جانب التلة املرتفع.

زاوية، دانيال.

تتوّقف الكامريا معه. ثم نرتكها تتالعب فتارة تتحّرك واأخرى 

مت�سي عرب هذا ال�ستثمار ال�سخم.

ماري و هـ.و.. يف املقربة منه يلعبان معًا حول الرافعات.

العمال وماري و هـ.و.. ودانيال ي�سريون معًا.

دانيال: كيف حال اولدي؟ كيف حال عائلتي؟

توّقف.

قطع اإىل:

خ�رجي - منطقة حفر �شنداي عند الرافعة.

يراقب دانيال كل �سغرية وكبرية حتى المتداد النهائي.

ي�سدون احلفارة اإىل اأعلى وينظرون اإليها؛

ويحددون  باإهتمام  اإليها  واجنيلز  ومورجان  دانيال  ينظر 

هذا  �سديد.  وباهتمام  بالتف�سيل  الباقي  يتابعون  ثم  وقتها 

امل�سهد يت�سّمن حواراً حمدوداً - جمرد �سوت العمل: عليهم 

�سمنت« جانبًا -  اأن يطرحوا راأ�ض الغالف اخلارجي و »الأ

نتحرك من النهار اإىل الليل ثم:

تفك  لكي  ثقيلة  الرجتاج«، �رصبات  داة، »حمدثة  الأ ت�رصب 

الغالف اخلارجي -

زاوية ، هـ.و..، على الرافعة

على  ممدودتان  و�ساقاه  احلفرة  من  بالقرب  هـ.و..  يجل�ض 

جانب الرافعة - ي�سمع هـ.و.. هذه ال�رصبات، بعيداً يف داخل 

ر�ض - يراقبها بانتباه �سديد. الأ

فجاأة وبدون �سابق اإنذار:

ر�ض مثل ال�ساروخ ......... يخرج غاز من باطن الأ

والقوة  العايل  ال�سوت  هذا  اإنه  �سارخ،  و�سوت  �سديدة  بقوة 

غري املرئية التي متزق طبلة اأذن هـ.و.. وتدفعه اإىل م�سافة 25 

قدمًا يف الهواء، بعيداً عن جانب الرافعة.

ارتفع ج�سده ال�سغري يف الهواء وكاأنه لعبة من القما�ض ومل 
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نحو  مبا�رصة  ال�سقوط  �سوى  �سيء  فعل  با�ستطاعته  يكن 

ر�ض،  ر�ض- يتال�سى ال�سوت نهائيًا. ونراه وهو يراقب الأ الأ

والقطع  الدوات  اأجزاء  بعنف  تت�ساقط  وينظر؛  راأ�سه  يرفع 

الهواء  يف  تطايرت  والتي  الرافعة  يف  املتناثرة  اخل�سبية 

يف  عميقًا  ت�ستقر  اأخذت  وقد  حوله  من  ر�ض  الأ نحو  متجهة 

ال�سطح.

الرافعة.

اأخذت تقذف املاء بعنف وب�رصعة، ثم، النفط. وقد �ساد ال�سواد 

يف كل مكان.

زاوية، دانيال. يعود ال�سوت عندما نكون معه.  اإنه مل ير ما 

حدث لـ هـ.و.. اإنه منهمك وهو يتعامل مع هذا التّدفق.

ن غاط�ض بالنفط - ثم: اإنه الآ

يطفئ  اجلميع  �سواء.  الأ اطفئوا   ! �سواء  الأ اطفئوا  دانيال: 

�سواء. الأ

ولكن �سبق ال�سيف العزل - �رصارة ما األهبت الرافعة.

اإىل  النفط  وحتول  النار  لقطت  والرافعة  ثالثة  اثنان،  واحد، 

�سعلة.

التقطت  وهذه  اأعلى.  اإىل  ر�ض  الأ حتت  من  منبثقة  وال�سعله 

بالدخان  الهواء  وامتالأ  الرافعة  حول  �سابقًا  املن�سكب  النفط 

�سود. الأ

اأخرى. �سكون تام بالن�سبة  زاوية. هـ.و.. خفوت ال�سوت مرة 

له.

اإنه  احلراك.  ي�ستطيع  ل  نحوه.  مبا�رصة  تاأتي  النار  يراقب 

م�سدوم، فتاأتي النار باجتاهه - يف تلك اللحظة يرفعه اأحد 

العمال.

زاوية. دانيال.

يرك�ض بعيداأً حفاظًا على احلياة وكذلك اجلميع يبتعدون عن 

النار.

ما يتبع ذلك هو ما حدث ول�سوف يعالج بالتف�سيل:

يجتمع دانيال والرجال عند القاعدة على بعد م�سافة اآمنه من 

خر - كل �سيء  الآ النار. كل واحد منهم يطمئن على �سالمة 

يبدو ح�سنًا.

م�سافة  اأقرب  نفق،  بناء  كيفية  حول  الرجال  دانيال  يوّجه 

ممكنة من النار واإدخال الديناميت به من اأجل اإيقاف التدّفق.. 

�سيقيمون  الذين  الرجال  على  لي�سكبه  املاء  اأي�سًا  ويطلب 

اأن  الغاليات والعتاد ال�رصورية. وكافة التفا�سيل . ومبجرد 

تتحرك اخلطه، نتبع دانيال يف حتركه:

زاوية هـ.و..

ياتي دانيال راك�سًا نحو هـ.و. ويبداأ يف الكالم:

ما  خاطبني.  اللعنة،  بخري؟  اأنت  هل  بخري؟  اأنت  هل  دانيال: 

بالك؟ ماذا جرى؟ تكلم. اخربين.

ن ول يبدو انه قادر على اخراج اأي �سوت. يبكي الولد الآ

ينظر حول دانيال، ول ن�سمع �سيئا.

قاعة  عند  اآمن  مكان  اإىل  ويحمله  يديه  بني  دانيال  يرفعه 

للتح�سري  الرجال  يرتاك�ض   - الرئي�سي  الطعام/املخيم 

للمعركة مع مكان التدّفق.

قطع اإىل:

داخلي - ق�عة الطع�م - تلك اللحظة

وينظر  يديه  على  من  وينزله  القاعة،  اإىل  دانيال  يدخله 

متفح�سًا ج�سده ليتاأكد من اأن كل �سيء يف مكانه، يفقد هـ.و.. 

�سكينته وينفعل بجنون.

هـ.و. ل اأ�ستطيع �سماع �سوتي. ل ا�ستطيع �سماع �سوتي.

والدي، ل اأريد ذلك، ل اأ�ستطيع �سماع �سوتي.

دانيال: اأنت بخري. اأنت بخري. اإهداأ فقط.

هـ.و. اآه ه ه ه ه ل اأ�ستطيع ال�سمع. من ف�سلك. اأرجوك اأرجوك.

ل ي�ستطيع دانيال تهدئته ... يحاول اأن يهدئه.

دانيال: ابق هنا. انت ابقى هنا. انتظرين هنا.

دانيال  يطلب  مان.  لالأ طلبًا  هنا  اإىل  املخيم  عائالت  تدخل 

منهم مراقبة هـ.و. واملحافظة عليه.

يغادر   - بتاتًا  �سيئا  ن�سمع  ل  هـ.و..  نظر  وجهة  من  زاوية. 

دانيال املكان، يتبعه هـ.و.. متعلقًا به وهو ي�رصخ - يدفعه 

اإىل  ت�سده  العائالت   - اخلارج  اإىل  ويعود  اأ�سفل  اإىل  دانيال 

اخللف.

قطع اإىل:

خ�رجي - املخّيم الرئي�شى - تلك اللحظة.

ليخاطب  يتحرك  وهو  معه  الكامريا  تبقى  دانيال،  يخرج 

الرجال ويكافح النريان.

نراقب، على مدى �ساعات طويلة املعركة لحتواء النريان - 

تتبع ذلك تفا�سيل:

يبداأ الرجال يف حفر مهوى للمخيم يف بقعة اأقرب ما ميكن 

للنريان �سوف يرك�ض اإىل داخلها اأحد الرجال. ي�رصب مبعول 

�سبقه  كم  ويفعل  اآخر  رجل  فياأتي  يرك�ض  ثم  �رصبات  عدة 

حماوًل اأن يحفر مقرتبًا اأكرث فاأكرث.

ويوجه بن هنالك خرطوم مياه ي�رصب النار/النفط فيحولها 

اإىل بخار لي�ساعد على تربيدها بالقرب من منطقة احلفر ...

ما  اأبعد  اإىل  ر�ض.  الأ اأ�سفل  اإىل  باحلفرة  الو�سول  يحاولون 

متجهني  الديناميت  ومورجان  دانيال  ياأخذ  با�ستطاعتهم 

نحو البئر، بحذر.

ي�سلون اإىل هناك وي�سعون الديناميت يف احلفرة.

حول  ويتجمع  اجلميع  ي�ستعد  الديناميت،  ّمنوا  يوؤ اأن  جمرد 

اخلط و�سندوق الديناميت.

مر بتفجريه. ي�سدر دانيال الأ



زاوية، عامل.

ي�سغط على املقب�ض - على ال�سندوق - ثم:

ينفجر الديناميت. تندفع �سعلة ملتهبة من مهوى املنجم.

وي�سقط  بثانية.  البئر  من  املتدفق  احلار  الزيت  نبع  فيتوّقف 

برج الزيت ويتفجر زيادة عن ذلك - ثم يتوّقف كّليًا.

ما زال نهر النار ين�سكب يف جتّمع �سغري ي�سبه القناة - وهي 

بدورها �سوف حترتق حتى ينتهي.

زاوية. هـ.و. يف املع�سكر الرئي�ض. ما زال ال�سوت خمفيًا. هو ل 

ي�ستطيع الكالم وقد تبّلم من ال�سدمة. تتجمع العائالت حوله. 

مي�سكن به، ...الخ

زاوية، دانيال.

يرى جايك  ال�سعادة.  ُجن من  انه رجل  بكل خلجاته،  يبت�سم 

كويف بقربه، مت�سايقًا.

دانيال: ملاذا تبدو خم�رّصاً، يا جايك؟

كويف: لقد تهدم البئر.

دانيال: جايك: لدينا حميط من النفط حتت قدميك ول ي�ستطيع 

النريان.  اأ�سعل �سيجاراً على تلك  اإن�سان القرتاب منه �سواي. 

ول�سوف حترق نف�سها بنف�سها.

قطع اإىل:

داخلي - منزل بالينفيو. لياًل ، فيم� بعد.

يهدهد دانيال هـ.و.. بني ذراعيه اإىل الوراء ورجوعًا.

الولد يبكي ويبكي به�ستريية.

�سوتي،  �سماع  اأ�ستطيع  ل  �سوتي.  �سماع  اأ�ستطيع  ل  هـ.و..: 

اأريد هذا. ل  اأ�سمع �سوتي. ل  اأرجوك دعني  يا والدي. والدي 

اأريد.

خرى. توّقف. يو�سو�سه دانيال يف اذنه مرة تلو الأ

اإن  ا�سمعني  باأ�ض.  ل  بني.  يا  احبك  انا  احبك،  انا  دانيال: 

ا�ستطعت، �سوف تكون يف اأح�سن حال.

اأ- ب- ت - ث - جـ - حـ - خـ - د - ذ - ر - ز انا اأحبك 

انا اأحبك 1 - 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 - 11- 

باللون  توّقف  يتابع.  وهو  ال�سوء  يتال�سى   -14-13  -12

ال�سود، ثم:

قطع اإىل:

داخلي. منزل بالينفيو. اليوم الت�يل.

فح�ض  حماوًل  دانيال  اح�رصه  حملي  طبيب  يظهر  م�سهد 

هـ.و.. 

هـ.و.. غا�سب جداً جداً. انه ي�رصخ ويبكي ويركل - الطبيب 

بعيداً.

م�ساك به وتهدئته. يركل هـ.و.. الطبيب مرة  يحاول دنيال الإ

خرى. تلو الأ

فلت�رص بقربه. اإنها فو�سى حقيقية.

تال�سي تدريجي لل�سوء. توّقف اأ�سود اللون. �سوء تدريجي.

داخلي. منزل بالينفيو. يوم اآخر.

منهكًا  الفطور،  مائدة  على  دانيال  يجل�ض  نائم.  هـ.و.. 

تفا�سيل  يراجعون  خرين  الآ وبع�ض  فلت�رص  هناك  ومتهالكًا. 

عمل ما يتعلق ببناء م�ستودع للخزين.

املائدة  على  مو�سوعة  اأّوليًا  ر�سمًا  مر�سومة  خطة  هنالك 

مناق�سة حول ا�ستئجار فالحني حمليني لي�ساعدوا يف جتهيز 

ر�ض لبناء اخلّزان - -  الأ

يراجعون اخلطط ليقوموا باملزيد من احلفر فوق التلة.

وهذا كله �سيء موافق عليه، ثم:

دانيال: هل تعرف اأحداً يف �سان فران�سي�سكو اأو يف لو�ض اجنلو�ض 

يرغب يف العمل معه - ن�ستطيع ذلك - واحد ما مّدر�ض؟ كيف 

ميكنك ترتيب ذلك - ات�سل - ما ا�سمه؟

فلت�رص: بوب برودي يف �سان فران�سي�سكو.

دانيال: اإت�سل ببوب برودي واح�رص احدهم اإىل هنا.

يجل�ض دانيال مبفرده بعد اأن غادر اجلميع - 

يف  م�ستيقظًا  هـ.و..  ي�ستلقي  حيث  النوم،  غرفة  اإىل  يدخل 

�رصيره - يركع دانيال اأماه.

دانيال: هل ت�سمعني؟

هل ت�سمعني؟

ي�سري اإىل فمه ، هـ.و.. يحملق فيه - 

ّمن املعدات. وؤ دانيال: اأنا ذاهب - يجب اأن اأذهب لأ

هل تفهم ذلك؟

اأهتم  اأن  يجب  اليوم.  طوال  هنا  معك  البقاء  اأ�ستطيع  ل 

باأ�سغالنا.

بار . ل اأ�ستطيع القيام بهذا طوال اليوم. عملنا . الآ

ح�سلت حادثة انهيار للبئر رقم 2 وعلي اأن اأعاجلها - 

حباط - يقوم بتغيري ثيابه وينظف  دانيال يف حالة من الإ

نف�سه ويغادر.

يتبع العدد القادم 
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من اأعمال الفنان �شالح ال�شكريي - ُعمان 

�شــــــعــر�شـــــعــر



بابلو دي روكا: )1968-1894(

من اأعماله:

التاأوهات )1922(/  )1927(/ ن�شيد اليوم )1932(/ 

لغة   /)1953( �شوداء  نار   /)1933( امل�شيح  عي�شى 

العامل )1958(.

مقطـــع

الذي  املتزوج  الرجل  واأنا  املتزوج،  الرجل  اأنا 

اخرتع الزواج؛

ذكر قدمي  ومبجل، مطوق بالكوارث وجنائزي، 

اأرعى  اأنام  ال  واأنا  عام  األف  عام،  األف  منذ 

اأجرجر حلمي  ال�شاهرة؛ لهذا  ال�شغار والنجوم 

احللقومي  البلد  فوق  حالم  االأ من  العاري 

للمداخن امل�شنوعة من احلجر الكرمي.

جمل ب�شنم وحيد، مغرب، جمل ب�شنم وحيد،

حيوان عظيم م�شاء واأ�شفر من حقائق �شفقية

اأخب بدابتي التي هي من حب حزين...

عالية ووا�شعة تثب احلياة املهولة

فوق متني ال�شا�شع، منت الثور.

جليتاراتي  يبت�شم  اليومية  القبعة  ذو  الطائر 

امللمو�شة واملنهمكة.

غاين يف اجلبال والد واالأ معتادا على تربية االأ

ب�شكاكيني غري  الفظيع  الطائر  �شخريات  اأذبح 

املوجودة،

واأوا�شل متاثيلي الكبرية من البكاء؛

البالية جلالد  لل�شرتة  القادمة ت�شفق  ال�شعوب 

اأغاين.

اأقارن قلبي مبعلم مدر�شة احلي،

واأ�شفع يف املقابر امل�شتهلكة 

واجبات  لديه  الذي  لذلك  احلزينة  غنية  االأ

والتزامات جتاه الالمتناهي.

املتعجلون  املتوفون  �شفايف  اإىل  ياأتي  كذلك 

وخنثاوتهم يف الزيت،

اأحتكم فيهم بالنظرة امليتة من رابطة عنقي،

واأوا�شل اإ�شعال اللمبات املرتعبة.

عندما تعوي كالب ال�شتاء املبتلة، من احلياة 

خرى، االأ

خرى، تنقط املياه، ومن احلياة االأ

واأنا اآكل حلما م�شويا على كربون يهمهم،

نبذة العتيقة تغني يف اأقبيتي الروحية، االأ

رقتها  يف  متكورة  فينيت،  ال�شغرية  حتلم 

احلزينة واجلريحة،

ي�شحك ال�شغار واجلمرات تثني على بهجة النار،

ال�شعادة،  من  كمليونريات  ن�شعر  وجميعنا 
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كمقتدرين من ال�شعادة،

فرحني بالفقر الطيب،

وهادئني،

الطيب  احلزن  ومن  الطيب  الفقر  من  واثقني 

الذي يرجع اإلينا،

متوا�شعني ومتحررين،

حينئذ، عندما تعوي كالب ال�شتاء املبتلة، من 

خرى... احلياة االأ

اأقول  هكذا  له،  )اأقول  يحتمل  ن�شان  فاالإ ح�شنا 

للهيكل العظمي عندما يعرب بي باقيا باخللف 

متاأففا،

واأركله يف �شلوعه.

من  الزيتون  اأو  البندق  ل�رصاء  اأذهب  ما  عادة 

املقابر،

اأذهب مع كل التافهني، �شعيدا كفاية،

مرا�ض حتول اإىل بائع زهور، ك�شانع لالأ

اأحيانا اأقابل املوت يتبول على النا�شية،

وجنمة عذراء وكل �شدرها عار،

اآالمي الباقية يف الثكنة

لها �شورة ا�شتوائية كاإن�شان الغاب،

�شاعر الغرب،

لدي اأع�شاب قذرة من م�شانع وماكينات،

وجهي  يبعرثن  الكاتبة  لة  االآ على  ال�شاربات 

امله�شم من القنوط،

واملدن اأ�شابت باجلنون اأحزاين

وال�شورة املثرية والزعاقة لل�شيارة:

�رصطة الدرك وال�رصطة البلدية

بنطلوين ال يزال بك�رصة القرن املثنية،

�شبيه مبكتب �شا�شع ملوثق عقود،

يع�ش�ض فيه امللل،

ى بالذباب. رادة العمياء مالأ جرة االإ

ميت هائم على وجهه يبكي حتت اأغنياتي املقفرة.

املهولة  يدي  يف  يغني  البارود  من  وطائر 

وال�رصيفة، كالربمنجنات

زرق. الرتنيمة العتيقة للدجاجة ذات البي�ض االأ

د�ئرة

م�ض كان العامل يلعب كقط يف تنورتك، باالأ

اليوم لعقت حذائك الرفيع الذي حلمامة،

قلبك مليء بح�رصات الزيز،

وما ي�شبه القيثارات امليتة امل�شهدة،

كاآبة عظيمة.

من املحتمل اأن ت�شع عيناك البحر كله

واأن ي�شع و�شعك املائي كل ال�شم�ض

ككلب اأ�شفر يتبعك اخلريف،

وحماطة باألهة نهرية وفلكية،

بدية يف نقطة الرعب. اأنت االأ

غرورك ي�شبه مدينة عتيقة

ين املاهوجني  ب�شذا حزين متالأ

بدية والطفالت املجروحات، حجار االأ االأ

طائر من �شهر اأغ�شط�ض يختنق يف حدقتيك،

وكمثل بذلة غامقة ي�شقط عليك الهذيان.

مر ك�شيف، لديك املحاولة العذبة �شيكون االأ

لل�شونيتات القدمية واحلنونة لل�شفق؛

كرامتك الطفولية ت�شتعل مثل الفاكهة؛

ك ي�شبه اإ�شي�شا كبريا معتما غناوؤ

ينقلب اأعلى من مثالية العامل.

مثلما البذور، فقد انفرطت اإىل اأبناء،

وكما احللم الذي يت�شاعف

طفال، ك باالأ فاإن اللحم املتاأمل مالأ

يا امراأة ال�شتاء ال�شغرية، الغائمة بالتنهدات

اإن حزن اجلن�ض يع�ض كلمتك.

القرن بكامله يلفك مثل و�شاح ذهبي

حجيتي ومن احلقيقة املمطرة الأ

ت�شتهلني ترنيمة اآخر اأحبائك

عرا�ض انخطافك ال�رصيد يغني يف االأ

كقربة من الدخان، بجناحني جريئني.

مدفونة يف ال�شناديق املختومة باحلزن

كاإله يف زجاجة ال�شموات ال�شوداء،

حفيدة الب�رص، مولودة يف قرية من اجلنون

وزهرتك الكبرية ال�شوداء تنيمينها يف اأحزاين
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حتت �شدغي املحروثني بال�شمت.

اأربط �شورتك بالن�شوة العربانيات،

واأراك مع�شو�شة بزيت ومدن،

را�شي ال�شمراء اأن اأكتب مرارة االأ

يف اخلطة الزرقاء للرق�شة ال�شنيعة

الو�شول  التي ي�شعب  للقدم  الوردية  بال�شكني 

اإليها.

طفلة احلكايات الكئيبة، طفلة،

طفلة الروايات، طفلة الرتانيم،

لديك اإمياءة ذات طابع ريفي،

يف مياه الده�شة للوجه املفقود

وال�شعرات الر�شينة التي تنقطها الدراما.

اأحجار وحديد  التي هي من  اأنت فوق حياتي 

متاأجج،

بدية فوق املوتى، كاالأ

اأذكر اأنك جئت، واأنك كنت موجودة دائما،

امراأة، امراأتي، جمموع الن�شاء،

كل اجلن�ض الب�رصي ينتحب يف عظامك.

ر�ض بكاملها، كريح دوارة، ين االأ متالأ

و�شعرك يفوح برائحة ترنيمة املحيط

برتقال قرى ترابية ومرحة،

وحدتك مليئة بالوحدة،

وقلبك على �شكل دمعة.

فيما ي�شبه �رصبا من الغيمات، �شاحبة

غراب، الذيل ال�شا�شع والغام�ض لالأ

روحك الهائلة تتجاوز اأفعالك واأغانيك،

مثل ريح فظيعة واألفية مكبلة بالتنهدات.

باريق ال�شعبية، ت�شبهني تلك االأ

اللطيفة واملتوا�شعة بالعادة

اخلبيثة  الع�شبة  ت�شبه  ال�شاكنة  دميقراطيتك 

الفالحية،

�رصعة، فتاة البلد، يانعة االأ

�شمر، حزينة الطيور الزرقاء. وال�شل�شال االأ

اأ�شالفك عمال املناجم والغزاة،

اأنا�ض رابطو اجلاأ�ض وعنيفون حملوا دمك الغريب

اإىل جدك، دون دومينجو �شاندر�شون، كان رجال،

فق واأنا اأنظر اإليهم واأراهم يعربون االأ

ب�شلوكك امل�شتقبلي فوق الظهر.

�شياء العميقة اأنت البقاء لالأ

واحلبيبة اجلغرافية التي متالأ الغرب،

�شفاهك و�شدرك لوحة للحزن،

وبطنك النا�شجة عنقود من العنب

يتدىل من كروم املوت العمالقة.

القريبة  �شديقتي  �شديقتي،  �شديقتي،  يا  اآه 

�شديقتي،

حنونة كخبز الرجل الفقري،

ولدت اأنت باكية، وانتحبت احلياة،

واأنا اأ�شبهك ب�شل�شلة من التعب

م�شنوعة لرتبط النجوم امل�شطربة

.

رو�ساميل ديل بايي

)1965-1900(

 من اأعماله:

واأ�شود  اأبي�ض  بلد   /)1920( الهاللية  الق�شائد 

املكتوب  القلب   /)1944( اأورفيو�ض   /)1929(

)1960(/ ال�شم�ض طائر اأ�شري )1963(.

كنز

يوما ما �شتطري الع�شافري حتت املاء.

جنبية، جتمعني ال�شوء املنفي يف  اأنت، االأ
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بلد قطبي.

النار  مع  املجتمعة  ية  الروؤ تلك  حركت  لقد 

التي تنتظرين يف

ملوتي.  موتك  ت�شمني  لل�شم�ض.  وداع  كل 

�شجار تعرفنيِ اأن االأ

جتتمع  كما  هكذا  اأخرى.  اأوراقا  غدا  �شتاأوي 

النار واملاء. ذلك الزمن البعيد

ينام  البع�ض  بع�شنا  فيه  جنهل  كنا  الذي 

كرجل امل�شافر املتعبة: بع�ض الكلمات

كانت تاأتي عرب ذلك احللم حيث الواحد لي�ض 

اأكرث من �شدى

لل�شجيج الذي ال ميكن معرفته. اأميكن يل اأن 

اأفكر يف اال�شرتاحات واملعارك

دون احلفرة التي ت�شنعها راأ�شك يف ال�شماء، 

بينما اأطالب الدودة اأن تفرد جناحيها؟

وهناك من يق�شم العامل كتفاحة بعد انتهاء 

الع�شاء وبالتاأكيد يف احلال �شيت�شاعد بخار 

ال�شاي الغام�ض.

و�شتاأتي بالتاأكيد املحادثة حول اجلو وعما 

يتم  اإمنا  عمله  يجب  ما  ن  الأ عمله  ينبغي  ال 

هكذا كحمل الزهور 

بدبة  للموتى. دائما هناك من يعر�ض النار االأ

اإذا كانت تعا�ض. اأتذكرين؟

عرب  اأنه  رغم  مائدتي،  وعلى  مائدتك  على 

خيوط العنكبوت

والتي من املمكن اأن تكون متاما الزمن، كان 

هناك دائما من كان يحيا 

جد  اأترين،  احلياة.  عن  �شيئ  ب�شكل  ويتحدث 

خمتلف عن الواعظ امل�شعر.

اأي  يف  مهجورا  معبدا  ثمة  اأن  لنقل  ن،  االآ  

هناك  يعظ  من  يعرف  لو  يود  اجلميع  مكان. 

كي يبداأوا ما يدعى

 بالدعوى العادلة للتخريب.

واأنت  اأنا  فيه  كنا  الذي  العهد  ذلك  يف  كما 

ثالثة غرباء.

يجب  اأحيانا   – نف�شه  التاريخ  يعيد  هكذا   

قراءة اجلرائد

فقدت  الع�شافري  اأن  كيف  مالحظة  من  بدال 

ن�شان يظن نف�شه بطال. اخلوف – واالإ

 فظيع. وهذه الزيارة التي تاأتي اإىل البيت يف 

وقت غري منا�شب حاملة باقة

تقول  الرقة«،  بالغة  »لي�شت  قحوان.  االأ من 

الفتاة التي توجد يف كل عائلة.

اأكرث  بل  بالهة  اأقل  ولي�شت  بالتاأكيد،  جميلة 

بطال من هناك، من بقية احلكاية. يخرج االأ

جمللني بالفعل. وملاذا، ت�شاألني، على اأحد اأن 

بطال؟ يتفرغ، مثال، لالمتزاج يف حياة االأ

 هذا ما هو حزين يف الزمن. النق�ض املطلق 

للم�شوؤولية. االفتقار اإىل الكرامة.

ترحل  ال�شم�ض  باملاء.  �شبيهة  اأنت  ذلك،  رغم 

عن كل كلمة تهجرك. 

قلبه.  يف  لينظر  ن�شان  االإ يعود  متوتني  واأنت 

ما العمل؟ 

يف  النائمة  النباتات  تلك  قليال  ت�شبهني 

م�ض  احلدائق. مل تقويل اأبدا اأنك باالأ

ترغبني  ال  الو�شادة.  عاملا جديدا يف  وجدت 

اأن تكوين تلك التي تعتقد يف االبت�شامة 

خمتلف  �شيء  يتبعها.  الذي  اجل�شد  من  اأكرث 

فقط. ولي�شت فكرة املحموم. 

لو يعرف النا�ض مرة اأن احلياة ب�شيطة كاملوت 

الختاروا االنتحار يف احلمام. 

يفكرون اأن كل واحدة متثال. والتماثيل تفكر 

مطار.  يف الع�شافري والعدوانية املمتدة لالأ

الرتبية  رغم  �شعبا.  �شيء  كل  يكون  هكذا 

اجليدة، مدام. 

يفوح  »كي  اأو  لل�شم�ض«  الغليظة  للرقبة  »يا 

خرون برائحة �شيئة«.  االآ

يق�شدون الليلة التي دخلت فيها الفندق للتو 

يفعل  ما  تفعل  اأال  للرعب  »يا  ع�شيقها.  مع 

خرون«.  االآ
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بطال. بالكاد احلياة. املاء يجري  التاريخ. االأ

نظيفة  عيون  له  من  هناك  الع�شافري.  فوق 

ن.  حتى االآ

بال  التي  احليوات  تلك  من  واحدة  فظيع. 

ال�شخط هذه  ولع. نحيف. ما هو �شفاف يثري 

يام.  االأ

قنعة يعرف ذلك. يعرف اأن عليه اأن  وا�شع االأ

ي�شع ندبة. العمل عمل. 

ذا  له  واالإ الندبة  ذوي  املالئكة  تعرفني  اأنت 

الندبة.

الروح.  اأترين،  �شياأكل.  رمادا  يتبعني  لن  من 

ال�شم�ض جتري بني املياه والع�شافري. 

لي�ض  وا�شعها،  ولي�ض  قنعة  االأ �شانع 

امل�شتاأجر 

مر-  االأ عليك  يختلط  اأن  يعني  ت�رصح  اأن   –
ومن ي�رصح هو الغبار. 

تعرف الع�شافري اأنها ال تطري بني ال�شم�ض واملاء. 

نك  الأ تعي�شني  بالكاد  اأنك  تعرفني  واأنت 

جتعليني اأعي�ض. 

لي�ض هناك من داع للحديث عن املوت يف هذا 

البعث. للريح �شعرات نحيفة.

اأنت نحيفة يف موتك. وموتي لي�ض هنا. العادة 

ر�ض فقط« .  تقول: »اجلنة فقط« ولي�ض« »االأ

حد بالن�شبة للج�شم.  اأعمال. املاء هو يوم االأ

وهذا الطريق الذي يدخن على حافة املاء 

هو نظرتك.

واأنا 

من يقول

حب

بالطبع، عندما يكون اجلميع قد ذهبوا.

حتولت

ليلة من اأجل ال�شنيور هاندل، 

اأتذكرين؟ املا�شيح، رمبا.

لكن الثلج كان يتحدث عن اإله بارد، 

عن مناخ غريب.

بل  الوا�شحة،  الفرادة  ب�شبب  غريبا  لي�ض 

كنتيجة للمو�شيقى، ب�شبب التحوالت

ر�ض باردة«، كانت  قل ريبة من النيات. »االأ االأ

يداك تقوالن وهي تفرك الثلج.

مدينة  يف  وحيدا«.  القلب  يكون  »كعندما 

امليالد  اأعياد  يف  اأنه  حيث  عام،  كل  جديدة 

�شياء  تنبعث االأ

من اأجل حلم ليوم واحد.

يوم  ولو  حتى  هاندل؟  �شنيور  كذلك  األي�ض 

خمتلف لهذا فاإننا مع تعقيدات ال نهائية، كي 

اأو نقبل بينما نهر عميق يحملنا من  نرف�ض 

جانب اإىل اآخر دون اأي اإي�شاح.

الغريبة  �شياء  االأ تطفو  هكذا  جميل،  »الطفو 

يتعرف  وال  ال�شواطئ  على  فجرا  تظهر  التي 

عليها اأحد«.

حد الغرقى؟ وماذا يهم، جميعنا ناأتي  اأتكون الأ

من اأحد الغرقى واإن كنت جنهل ذلك.

كانت  خمتلفة،  ال�شم�ض  كانت  البلد  ذلك  يف 

تداعب. يف املقابل

وعندما  تتكلم.  اأو  جترح  كانت  اأين،  اأذكر  ال 

يجرح الكبري اأو يتكلم فهذا هو املطلق.

ال  لكنها  ال�شخور،  تخبط  جترح،  هلولويا 

والواحد  امل�شطرد  البحر  نعم،  ُيرى،  تتكلم. 

هناك موجة �شغرية

ذلك،  رغم  حياة.  من  اأكرث  موت  جذور،  دون 

اإىل  بعيد  من  ياأتون  هم  العظم.  ياال�شطرام 

البلد الذي ينتظرهم.

األي�ض كذلك �شنيور هاندل؟  اآه، وال ن�شدقهم، 

مغنيا  هذا،  يف  كثريا  اأنت  ت�شدق  مل  كذلك 

�شافة  باالإ املعذرة.  تطلب  كي  عال  ب�شوت 

اأن  علينا  �شتذهب وترتكنا وحيدين.  اأنك  اإىل 

عنه،  مينعنا  كان  الغليظ  ليله  اأن  اإال  نتبعه، 

يتعذر  برثة  لنا  خلفه  الذي  املجيد  والن�شيد 

قراءتها.
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جونثالو روخا�س

ولد عام 1917

من اأعماله:

ن�شان )1948(/ �شد املوت )1964( بوؤ�ض االإ

 /)1988( �شخ�شية  اأنطولوجيا   /)1981( الربق  عن 

اجلميالت )1992(.

كربون

اأري نهرا �رصيعا يلمع ك�شكني، يق�شم

»ليبو« اإىل ن�شفني من العطر، اأ�شمعه،

اأ�شمه، اأحت�ش�شه، اأجوبه يف قبلة طفل كما حينذاك،

مطار والريح، عندما كانت تهزهزين االأ

اأ�شت�شعره كمكر اآخر بني اأ�شداغي واملخدة.

اإنه هو. اإنها متطر.

اإنه هو. يعود اأبي مبلوال. ثمة رائحة

حل�شان مبلول. اإنه خوان اأنطونيو روخا�ض

ممتطيا ح�شانا يعرب النهر.

لي�ض هناك من جديد. الليلة اجلارفة تتقو�ض

كمنجم غارق وثمة �شعاع يرجه.

يا اأمي، �شياأتي قريبا، لنفتح البوابة،

اأعطني هذا ال�شوء، اأريد اأن اأ�شتقبله

قبل اإخوتي. دعيني اأحمل اإليه كاأ�شا طيبا من النبيذ

كي يتعافى وي�شمني يف قبلة

واأن ين�شب يف اأ�شواك حليته.

ها هو الرجل ياأتي من هناك، ها هو ياأتي

ملطخا بالوحل، حانقا على النكبة، 

ثائرا على اال�شتغالل، ميتا من اجلوع، ياأتي

حتت عباءته الق�شتالية.

اآه يا عامل املنجم اخلالد، هذا هو بيتك

�شجار، اأنت نف�شك الذي �شيدته. تف�شل: من االأ

نتظرك، اأنا ال�شابع جئت الأ

يف ترتيب اأبنائك. ال يهم

عوام، اأن جنمات عديدة مرت يف �شماء تلك االأ

اأننا دفنا زوجتك يف اأغ�شط�ض فظيع،

نك اأنت وهي تتزايدان. الأ

ال يهم اأن ليلنا كان اأ�شود

بالت�شاوي بني االثنني.

ادخل، ال تنتظر هناك

مطار. ناظرا اإيل، دون اأن تراين، حتت االأ

مرة كانت ال�سدفة ا�سمها خورخي كاثريا�س

مرة كانت ال�شدفة ا�شمها خورخي كاثريا�ض،

ر�ض خم�شة وع�رصين عاما، هام على وجهه يف االأ

كانت له عينان براقتان ونظرة معتمة،

وقدمان م�رصعتان، وحكمة،

لكنه كان مي�شي بعيدا، بعيدا بحرية 

اإىل درجة اأن اأحدا راأى وجهه.

كان ميكن له اأن يكون بركانا، لكنه كان خورخي 

كاثريا�ض

هذا النخاع احلي،

هذه ال�رصعة، هذا اللطف، هذا اللهب اجلميل،

هذا احليوان املح�ض الذي كان يجري يف عروقه،

اأيام ق�شرية، جاءت وذهبت بغتة

من قلبه

عند الو�شول لواحة االختناق.

ن يف النور وال�رصعة هو االآ

وروحه ذبابة تطن يف اأذن

حديثي الوالدة:

ملاذا تبكون؟ لتعي�شوا.

لتتنف�شوا اأك�شجينكم. 
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اخلادمة تبكي يف املطار

ال اأدري يف اأي رحلة هَي

رمبا كانت قادمًة من الفلبني، اأو اإليها

رحلة  من  ورمبا  العناء،  رحلة  من  عائدًة 

امل�رّصة

كانت ت�شرُي كظلٍّ خفيَف

عيناها غارقتان يف الدموع

ويداها ال تكّفان مت�شحان ثم

تنثاُل الدموُع من جديد

على خديها ال�شاحبني

كانت ت�شرُي، بال حقيبة قرب

بوابات اجَليك اإن، رمبا �رُصقْت

حتوي�شُة العْمر من يدها

ورمبا تركْت قلبًا لها ينب�ُض

يف البيت، حيُث كانت تخدُم.

املغنية العمياء يف ال�سليمانية

هناك، خلف اجلبال، يف تلك الوهاد

ي�شرُي املرُء حزينًا، م�شتذكراً اآالَم نف�شه

كيا�ض الم حُتمُل باالأ حينما كانت االآ

ماُل ال�شبورة اأ�شاعت الطريَق واالآ

وغري بعيد كانت املغنية العمياء

تلهم ال�شامعني، فيما تهيُم اأب�شارهم

يف ال�شماء ال�شافية.

لي�ض قبل، لي�ض بعد، احلياَة التي

كنَت تراها وقد اأ�شاَع احلننُي 

معانيها، تعوُد رويداً رويداً

اإليَك، هناك، قبالتك جتل�ُض

يف الركن الظليل، بانتظارَك

ت�شّوي ثوبها، تريُد اأن تراك؟

كم حلمَت، يئ�شَت من الياأ�ض حتى

حالم حافيًا �رصَت يف االأ

فاعي وِطرَت هربًا من الذكريات واالأ

ثم راأيت واأنت تفتَح العينني

�شياء �شعبة التحقق كم كانت االأ

كم ن�شيَت نف�شك، كم وددت اأن 

ُتعانق الذرى، حتى اأيقظك �شوُتها

هي املغنية العمياء يف ال�شليمانية

لتذرف لها الدمعَة التي حملتها من بعيد.

يومي اجلديد

اأنت تنام كعادتك

كوابي�ض النهار تزور اأحالَمك

وال اأحٌد يريُد اأن يخّفف من �شقائك

اأعواُمك الطويلة التي تركتها

يف املدن البعيدة

اأحالُمك املندثرة وهي ُتعاد

اإليك كاأكيا�ض مرّقعة

ت�شرُي بها من جديد

هدفًا كانت لك

وها هي اأخذت ت�شرُي ماأوى.

مل تعد تعرَف اأين �رصَت

اأي بالٍد تركَت واأيًا ق�شدَت

من هنا اإىل هناك

ت�رصُب خطاك الطرقات

حَد الذي اأردت اأن تكونه كاأنك الالأ

وها قد �رصته، يدك فارغة

وجهك احلزين يجمع الكلمات

يحفظها لليوم ال�شعيد الذي لن يقدَم
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خالـــد املعــــايل

�شاعر من  العراق

ق�شائـــــد 



كّل يوم تريد اأن جتل�ض اإىل الورقة

البي�شاء لتكتب الذي ع�شته

غري اأنك متعبًا تغرُق يف اجلريدة

متّدد قدميك وتبحر من جديد

يف تبديد �شاعاتك القليلة.

اأ�سرى بك احللُم

ال�شدى! من يعرُف ال�شدى؟

والليَل الذي حّل، هامداً 

على جباهنا، هنا اأو هناك

حينما كنَت خيااًل تائهًا

عندنا، واأ�رصى بك احللُم

الطويُل، معّرجًا على باب

املدينة الفارغة.

اأين كنَت؟ يف اأي اأر�ٍض

وجدوا خطاك وقد تباعدت

اأحيانًا كنَت ترك�ُض، رمبا

هاربًا من نف�شك، ولكن

مل تُعْد اإلينا! اإذن اأين

كنَت؟ ن�شّمك من بعيٍد وال نراَك

كاأنك �رصَت ال�شدى، خيطًا من

ال�شوء، خيطًا من الظّل

ونحُن ُنح�رُص كّل يوٍم يف خرقة

لكي نعوَد اإليك، لكي نكونك

يف هذا العامل الذي ال يريد

اأن نكون!، ف�رصنا حمنًة

لكل عابٍر و�شدى اأغنية ميتة

نتجّرُع احلياَة كلَّ حلظة ومن�شُح

باليدين جباهنا، عّل ن�شمة الريح

مال. تهبُّ قلياًل فتنتع�َض ثمالة االآ

رحلة ال�سياع من جديد

حالم ذاتها ت�شلُك الطريَق عائداً يف االأ

يف رحلة ال�شياع، الكلُب يهّرك

والذكرياُت تنثاُل ملحًا، وخفيًة ت�شكُب

الدموَع الغزيرة ما�شيًا

كنَت هنا، تطلُب نف�شك ذاتها

�شى لكي ترى تفا�شيل االأ

اآنذاك جئَت من بعيٍد

اأحالُمك عمود ملٍح وذاَب

دون اأن تعرَف

واليوَم، اإْذ ت�شوُد غيمُة الياأ�ض فوق راأ�شك

من هنا، من هناك

حيث �شاَع الذي بنيتُه يف اخليال

جتّمع نف�شك لكي حتلم من جديد

بحياتك التي اأ�شعتها

واأ�شحيَت �رصابًا تالحق نف�شك

يف اأرق الليايل.

اأعود اإىل احلياة

با�شمك اليوَم اأتكّلُم

بداأ من جديد اأرفُع �شوتي، الأ

تعب نف�شي واأ�رصد مثلما كنُت اآنذاك الأ

حاملًا بالليل الذي كان يحّل

بعا�شفة الرتاب وهي تبدو من بعيد

اأعوُد اإىل احلياة، با�شمك

واأهجُر الطريَق، اأترُك الذي

كاَن، والذي �شيكوُن

اأنهُب خيااًل كان يل

واأ�شدُّ الرحال من جديد

لكي اأناأى

واأُبعُد نف�شي

لكي اأبكي توحدي، لكي اأنام

فيما الرمُل يهمي.

حاَن اأن تنام

حالِم حتلُم طيلَة النهار، ويف االأ

ت�شرُي وت�شرُي حتى تغيَب

ال�شم�ُض، وتاأخُذ العتمُة

يف الهبوط، لت�شتيقَظ وقد
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راَح النهاُر وحاَن اأن تنام.

ملكَت نف�شك حتى مللت

وحينما حاولَت اأن ترتكها

خرون، ملقاًة على الدرب متاّلها االآ

فيها دبيُب احلياة مل يزل

وال اأحٌد مّد يَده لياأخذها

فعدَت اإليها بعد حنٍي �شاغراً

تدفعَك اإرادُة احلياة.

�سى بيديك تلم�ُس الأ

يوُمك ينتهي لتبداأ نهاَرك لياًل

من جديٍد وتطفئ �شم�َشك، لكي

مل الذي كان منَك ُت�شعَل االأ

اأين كنَت؟ كيف اهتديت اإىل

الطريق؟ وهل جئَت ُمب�رصاً

اأم اأن الوهَم كان ع�شاك.

يوُمك انتهى اإذن، فعدَت اإىل 

�شى بيديك مقعدك، تلم�ُض االأ

وتنظُر اإىل اأيامك التي كانت

�شى ماَت لتوهما باأن االأ

وباأن الطريَق مفتوٌح واأنَت

مم�شك بالع�شا واإليها ما زلَت ت�شري.

اأن تدخَل املراآة

تكّلم نف�شَك، حينما �شدفًة يف املراآة

مر تراها، تت�شاءُل عن املغزى، عن االأ

، واأن الذي حداك اإىل اأن تفرَّ

ت�شيَح يف البالد، اأن تعرَب البحاَر

تاركًا كلَّ جّلٍة وراءك، واأن ت�شبَّ

دموعك �شجنًا واأن تعوي ككلٍب يف

الليايل احلالكات.

اأنَت تن�شى اإذن! كيَف اأخذتك 

جداد لت�شرَي اأعوامًا متاهُة االأ

ثم تعوَد، تكّلم نف�شك عن �شقاء

الفكر، عن نعمة اجلهل، ترتَك

ع�شاك التي يف يدك، وتهمَّ بال�شرِي

من جديد، لتدخل املراآة دون

ع�شًى ويحلُّ الظالُم بعدك.

جل�س الغريُب

جل�َض الغريُب، و�شعوا له الكاأ�َض

لقد اأوجعتُه احلياُة حقًا

ينظُر يف البعيد، يكّلم نف�شه

كيَف عا�َض! كيَف جاَل يف

هذه املدن الكثرية!

فيما كانت اأحزانُه تقطُر

يف الكاأ�ض الذي اأمامه

- كان يطفئ لهَب اأحزانه به –

يريُد اأن ين�شى اأين كاَن

متى ُولَد وكيف �شيموُت.

جل�َض الغريُب يف ركنه وحيدا.

القرُب ينادي

ر�شي، من الغرفة ال�شّيقة من الطابق االأ

ياأتي �شوُتها، زوجُة البواب

يف اآخرة الليل مرة، يف عّز الظهرية

رُق حينما مُي�شك بخناقنا االأ

يت�شلل اإىل خمادعنا ببطٍء

ثم ياأخُذ يف االرتفاُع، وكاأنه

جرعاُت م�رصوب قوي، اأو

�شوُت واحٍد ُيعّذُب ل�شبٍب ما

ليم، فقد اأخذ ياأتي �شوُتها االأ

البواُب، اأبو ح�شني، دوري

ينظُر زوجته التي القرُب

يناديها، وقد وقَف ر�شُلُه على الباب.

ليم فيعيدين ياأتي �شوُتها االأ

اإىل برلني، حينما قبل عامني

اأُبقيُت �شاهراً اأمام �شديقي

ويف اليوم التايل راأيتني جال�شًا

يف املقهى، اأتقّبل التعازي.
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 )1(

ر�ِض  اأريد منك تعريفًا لالأ

اأيها الُلغوي بال قدمني تغر�شهما 

وىل  يف املحربِة االأ

قد تكرب �شاللُة اخلطواِت 

يف الدِم امل�شفوِح منذ عرثاِت اآدم 

حيث النا�ُض اأوردٌة تاأتي وجتف 

ر�ُض تراٌب يتقا�شمه املختلفون  االأ

من يعجن �شل�شاَل احلكمِة 

ويعلن ال�شرَي يف اأوجاِعنا املحتلْة 

 )2(

اأريد منك تعريفًا لل�شماِء 

�شقَف  بهما  تتح�ش�ض  يدين  بال  الُلغوي  اأيها 

العامِل 

قد تكرُب �ُشاللُة الدعواِت 

يف الغفراِن امل�شفوِح منذ �شفِر اخلطيئِة 

حيث النا�ُض قلوٌب تهفو وت�شُل 

ع�شاُب  ال�شماُء قطٌن ملعارك تتك�رُص فيها االأ

قلبنا املفتوُح لغزل الطائرات احلربية 

ماُء الت�شامِح 

ع�شفوٌر يتدرب احلريْة 
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هـــدى ابــــالن 

�شاعرة من اليمن

»�ضالل املعنى« 

من اأعمال الفنانة منى العامري - ُعمان 



 )3(

اأريد منك تعريفًا للبحِر 

ما  على  مفتوحتني  عينني  بال  الُلغوي  اأيها 

تراكم من ُلعاِب الغزاِة 

قد تكرب �ُشاللُة الغرقى 

يف الكتاِب املفتوحِ منذ ظماأِ املعرفِة 

حيث النا�ُض خ�شٌب طاٍف 

على �شطِح التمدِد 

اجل�شِد  نقطتي  بني  م�شتقيٌم  كابو�ٌض  البحُر 

والهتِك 

هكذا اأداروا طريف العامل بخفِة املاِء 

�رصاِر التي �شتخرُج  قرا�شنُة االأ

يف �شباِك املحاولْة 

 )4(

اأريد منك تعريفًا للنجمِة 

اأيها الُلغوي امل�شدوُد اىل 

وتٍد متفحٍم بالذكرياِت 

قد تكرُبُ �ُشاللُة العا�شقني 

�شابِع  يف ال�شوِء امل�شفوِح منذ ح�شاِب االأ

ِن  النجمُة اآخُر ما نقطُف يف ف�شاِء التمُكّ

اأوُل ما من�شُح يف �شبورِة الف�شِل 

هكذا الكثرُي املتكرُر 

مي�شي يف كرنفاالِت الت�شابِه 

حْد  دون ا�شٍم الأ

 )5(

اأريد منك تعريفًا لل�شجرِة 

اأيها الُلغوي بال فٍم قا�شٍم لفاكهِة اخلروِج 

بال اأنثى يتنا�شُل منها اخلطاأُ 

فلتكرب �ُشاللُة اجلوِع 

وليتكاثر ثمُر الف�شيلِة امل�شفوحِة على اأغ�شاِن 

املحرومني 

ل�شَت اأكرث من ظٍل لعابٍر فقدته ذات �شرٍي 

غافلَك اأنت املاكُث حرفيا خلفه 

عند اأعتاِب اجلنِة 

بواب  واأو�شد دونَك كلَّ االأ

اأيها الظُل املجّرُب احلامُل بالعابِر 

الذي دخل 

يف ق�شمتِه التي عّلق على قامِتك الذنوَب 

وتفّرد هو بالغفراِن 

لي�ض لك اإال الذوباُن من الوجِد 

واإقامُة اأوِدك من 

ْر  حفيِف التذكُّ

 )6(

اأريد منك تعريفًا للناِر 

اأيها الُلغوُي املحرتُق كحطِب 

ال�رصوِرة للب�رِص حني يجادلون 

هكذا ن�رصُم النهايَة يف 

حواِر الكائناِت 

فلتمتد �ُشاللُة الثوريني 

النار اآلُة فرٍز كونيٍة 

نها ُكتبْت برداً  نبياٌء الأ ينجو منها االأ

عليهم 

ن جلوَدهم اأوهى  طفاُل الأ واالأ

من اأن تتق�رص مرتني 

ن الناُر  وال�شعراُء الأ

قد كانوها 

ان�شجوا عليها الكلماِت 

وىل يف زيِت التجريِب  رفقتُهم االأ

ماذا يبقى من املتفحمني 

�شابقًا 

يف طريِق احلرية؟!  
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اإىل �سيف الرحبي اأينما كان 

لوؤة الف�شاء  ] النجمة لوؤ

و�ض �شكان الب�شيطة ، تتدىل فوق روؤ

الذين يرنون اإليها با�شتمرار

ويع�شقون هذه الفاتنة البارقة 

ال�شعبة املنال .

j j j

�شود الكثيف . ] الليل �شعرها االأ

خاذة امل�رصقة . ] الفجر ب�شمتها االأ

] ال�شباح جيدها الب�ض.

�شقر امل�شع. ] الظهرية قوامها االأ

j j j

] القمر اأمري الليل يقتعد عر�شه 

الف�شي يف ال�شماء ،

وير�شل نوره احل�شود ليلغي �شوء 

كل الكواكب 

عرب ات�شاع اخلالء.

j j j

] الريح مكن�شة الف�شاء 

وتق�شعات الغيم ،

زل النائحة. و�شفري قيثارة االأ

j j j

] الغيوم �شتائر بي�شاء اأو �شوداء 

تواري �شوءة الربق عند 

احتدام ال�شحاب.

] ال�شكون كمام �شهيل الرعد 

حينما يهدر كفحل اجلمال

قبل ان يزخ املطر .

j j j

] العجاج حجاب اخلليقة

ترتديه الزوابع املر�شالت 

لكي حتجب النور عن اأعني النا�ض 

لكي اليرى اإال ن�شف احلقيقة عارية 

يف الغبار.

j j j

] العوا�شف تلخبط �شكل احلياة 

وال تتاأ�شف للكائنات.

j j j

] الهالل منجل اخلري 

وقو�ض الن�رص 

مل  و�شيف االأ

متاما كوجهك يا ) �شيف ( .

j j j

] الفجر �شفاه الكون الوردية التي 

تبت�شم لكل غد بهيج .

j j j

] ال�شم�ض .. اأم احلياة 

واإ�رصاقة العاملني .
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�سليمان الفليح

�شاعر من ال�شعودية

قا�شي الأ



قال: اكتبيني يف ن�شو�شِك وابت�شم

اٍد قلُت: الكتابة ما تر�شَب يف فوؤ

وهي كاخلمِر املعتِق

كالنبوءِة

كالتحايا بنَي �شوتينا على َعَجٍل

وهي الو�شائُج بني حلٍن والوريِد

هي املزاُج / الوحُي / األواُن املحابِر

وهي ذاٌت من مرايا

كالف�شوِل ت�شدُّ مئزَرها وتخلُعُه على َوَجٍل

على �شماَل  هي غيمٌة َعِلَقت هنا .. يف النب�شِة االأ

القلِب

ال زمٌن مير ويقتنيها

مِ  تفاحٌة اأ�شهى بال َقْطٍف وَق�شْ

...

قال: اكتبيني يف ن�شو�شِك ..

اجعليني بع�َض �ِشعرِك

األهميني �شريًة للحرِب تخُلُد

اأنت ُمْلهمتي ق�شاًء اأو تواتْر

قلُت: الكتابة يف رمال اهلل ترٌب ظامٌئ للموِج

يعتمُر ال�شماَء وع�شَقها اللويّن ْ

يف  الريُح  اإليه  ارتدَّت  الذي  الطفل  حريُة  هي 

�شغٍب

تناو�ُشُه ومنذ البدءِ  مينحها التدرَج فوق كفيِه

فقها يطاولها ومتنعه ال�شعود الأ

هي حربنا ال�رصيُّ

حمنتـُنا مع الدهِر املوارِب للحقيقِة

واملداهِن لل�رصاْب

اإنَّ الكتابَة كهُف هذا الروح حني ا�شتدَّ ع�شُف

قال: اكتبي �شخ�شي جمازا

بدَء ا�شمي

مللمي ما قد تبعرَث من �رصاٍب يف �شحارى 

اأحريف

ُمّدي اإيلَّ اللحن يف الكلماِت

زيلَّ يْل .. اأهِدي �شحَرها االأ

قاَل: اكتبيني اأو اأريقي من دماِء ال�شعر يل 

�َشَجنا .. وجمدا

والندى  �شباٌب  لغتي  يف  �شماُء  واالأ قلُت: 

متكاثٌر : 

هذي الكتابة حريُة العط�شى اإزاَء الرمِل

وارتدَّ  �شهيَلُه  الرياُح  نفِت  ماجٍد  ق�شة 

خمتبئا كفجِر

هي ناأي اأحالٍم عن ال�رصِق الكفيِف

وعن �شتاِت الوجد

�شوؤوِن  يف  املعّلِب  ال�شمت  قارورة  عن 

احلْب

هي ناأيها عنا اإىل منفًى جمازيِّ الكالْم ..

قال: اكتبيني مرًة اأو نب�شًة

قلت: الكتابة تعرتيني موجة ً زرقاَء ت�شعُد 

يف دمائي

ثم وجدي

م�رصق  عبريا  وت�شكبني  ِمْلحي  مّيحي 

اجلبهاِت 

ًرا عن �شائٍل متفرٍد  يحكي �ُشكَّ

يبغي اخللوَد وُمْلِهٍم

اأو عن حتايا جلُّها متلعثٌم ما بني اأ�شالع 

الزماْن .. 
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�سمي�سة النعمانية

�شاعرة من ُعمان

اإين كتبُتك وانتهى



احلياة اأق�سر من قامتي 

اأت�شّلُق عمري 

عرثًة ..عرثًة 

وعنَد تخوِم اخلدو�ِض 

اأ�شقُط متعرّثًة بخيبٍة عالية 

اأت�شّلُق نهاري مرتعدًة 

ال مرايا ت�شيُء مالحمي 

ال حكايا تهْدهُد الليَل 

امُل�ْشتعَل قرَب مزامرِي البال 

ال �رصيَر لقيلولِة الّذكرياِت املتوّعكة. 

اأت�شّلُق نهاري/كدماتي ُمْرتعدًة 

ْوهاِم املنهكة  كاأنثى تتكئ على �رص�شِف االأ

ويف زمهريِر الق�شعريرة 

اأ�شقُط متعرّثًة مبا ُي�شبُه احَلَيَواِت املرهقَة. 

اأت�شّلُق خريفي 

عا�شفًة...عا�شفًة 
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نــّوارة حلــــــر�س

�شاعرة من اجلزائر

ق�شائد من نوافذ اأخرى

من اأعمال الفنانة زهرة الغطريفي - ُعمان 



ال �شجَر يرت�شُف غيابي 

ال غياَب يتو�شاأُ بح�شوري

احل�شوُر عّكاٌز اأْعرُج ُمْهَمٌل يف بال الّذكريات 

الغياُب ح�رْصَجُة الُعمِر املنت�شكُة اأجنحُتُه 

يف َحْنجرِة الال نهار. 

والليُل تارة على جبيني 

ح�شاٌن ع�شيٌّ عن الرّتوي�ض 

وتارة بايل ال�ّشاهُق بالتنّهدات. 

ال �شماء تت�شع يل 

اأبجدية  وتهيئوين  خطواتي  تتهجى  اأر�ض  ال 

نا�شعة للح�شور.

وهاِم الكّثِة،  احل�شوُر ياقٌة متهّدلٌة على �شْدِر االأ

يتهجاها الغياب.

الغياُب ثوٌب ُمرّقٌع بذنوبي. 

ل�ْشُت امُلذنبَة كما يجُب 

اإمنا احلياُة مئذنٌة ُمْطَفاأٌَة 

منيات.. حْتَت ركبِة االأ

حتَت ياقِة اأنيني 

اأت�شّلُقها، فاأ�شقُط متعرثًة بالالحياة...

ال �شماء تنفتح يل ، ال اأر�ض تتهجاين 

ما بها اجلهاُت تْرتعُد ِمْن قلقي 

ما بها احلياُة اأعلى ِمْن ياقِة اأّيامي 

واأق�رُص من قامتي ؟. 

                 قمي�ض 

اأفتح قمي�ض اللغة 

اأنزوي فيه 

كما لو اأنه جنتي اأو مدفاأتي 

اأت�شلل من الربد الذي راود اأ�شابعي 

كي تتبلد من �شدته وما تبلدت 

ظلت نا�شجة باحلزن ومل تفقد 

حا�شة اللم�ض واحلنان.

قمي�ض اللغة وحده الكفيل مبا ال ت�شعه احلياة.

اأفتح قمي�ض اللغة 

اأجدين على ياقته 

بقعة نهار على قيد زوال 

تت�شبث بق�شة �شوء ذابلة  

كيما ال تتوعك اأبجدية اللحظات 

على هام�ض البال

اأت�شلل من الوجع الـ راود جهة القلب 

نا ومعناي  �شى واالأ منذ هطويل من االأ

اأحت�ش�ض جهة القلب /�شا�شعة اجلرح 

�شا�شعة الغربة.

وحده قمي�ض اللغة 

وطني ومنفاي.

انق�سامات

 :1

اأمتدُد يف املعنى 

حالم  اأفتح بابا بقامة االأ

اأدخل منه 

اإىل حياة لي�شت بانتظاري 

اأ�شافحها بحرارة ال مثيل لها 

اإال يف املفردات

ت�شافحني بقفازات من جليد 

تقول طق�شي ال يالئمها 

فتنطفيء يف البال فكرُة احلياة 

التي ُكنُتها قبل قليل.

اأمتدُد يف املعنى / اأتوعُك 

اأق�شمُه، فانق�شُم.

2

نا  اأمتدُد يف االأ

وهام  فينفتُح باب بقامة االأ

تت�شلل املوا�شم ال�شاحبة 

اإىل راأ�شي املزموم بالذكريات املرتع�شة 

اأتذكر اأّن راأ�شي 
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املزموم بالذكريات املرتع�شة 

اأريكٌة لوجع ال يجيُد 

ب اأو النعا�ض.  التثاوؤ

كيف يل اأخرتع له ُم�شكنا اأو منوما بق�شيدٍة

اأو اأبطنه بالالمباالة. 

راأ�شي املزموم بالذكريات 

اأريكٌة لتنهيدة ال تهداأ.

 3

اأمتدُد يف اللغة 

خطاء.  مع�شومة من الهنات وبع�ض االأ

اأمتدُد يف الذكرى 

غري مع�شومة من احل�رصة والبكاء.

 4

اأمتدُد يف احلياة 

مطفاأة امل�رصات. 

اأخطئ يف كتابة مفرداتها كما يجُب 

ويخطئ القلب امل�شاُب باللعثمة يف لفظ

الغبطة بوريد معطوب النب�ض 

خطاُء مهنُة القلب املتكور يف �رصير القلق.  االأ

مالء؟ هل احلياة هي فقط مادة االإ

 5

منيات  اأمتدُد يف االأ

اأغفو ويف البال �شقٌف اأبي�ٌض 

و�رصير الئق 

وو�شادة حتنو على جبيني 

كي  املكتظة  خلدو�شي  املمكنة  جنتها  تفتح 

تتماثل لغفوة دائمة.

اأغفو ويف البال �شقٌف اأبي�ٌض 

وجدران تليق ب�شرب اأٍم احرتفها احلزن وموا�شم 

متجهمة / حافية الفرح. 

وال  اأفقها  يف  تبت�شم  �شماء  على  تطل  ونوافذ 

ت�شتمرئ 

حالة الغروب الركيك.

نني  اأ�شحو ويف احلنجرة لكنة االأ

فالعمر ذاته 

يرجتف من �شدة العراء

منذ  املرتاكم  لوجعي  اإ�شي�ض  ذاته  والقلُب 

نعومة الليل 

املربت على خطواتي املنق�شمة الدروب.

6

اأمتدُد يف عزلة عالية

اأتدرب على احتمال خمالبها

تتدرب على امت�شا�ض حاالتي.

  وقتها يتدرُب الليُل على نه�شي 

يفرُد جناحيه 

كيما يتاأنق بعتمة اأ�شد

ينفلُت ناي احلكايات 

من تنهيدة تتهجى نهارا م�شهد النور 

مطفاأ التفا�شيل 

يذرفني مالمح خريف غائرة ال�شجن 

فاأمتاثُل للغياب.
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-1-

تقول الق�شيدة ل�شاعر م�شاك�ض

رافقني  لعيادة القرنفل كل �شباح

كي يقتب�ض الطب احلكمة من ف�شل الربيع

اعتقلني ب�رصفة تقي�ض دقات قلبي

فالع�شاق يكتبون ق�شائدهم اأمام اأ�ش�ض البنف�شج

ناولني �شريتك كاأ�شري حمرتم فالغزوة قنطرة

تخدع اأع�شا�ض دوري يتعلم  املكر

فاحتني يف ق�شة الرند الذي ت�شاقط

من مغارة ال�شهو بهيًا كالهباء

 حر�شني على الغواية برفق ،فطبائعنا

مزاجية مثل الن�شاء

دربني على تربية حوا�شي يف كف الريح

علني اأطري عاليا من فخاخ اليقظة

-2-

تقول الق�شيدة ل�شاعٍر ُم�شاك�ٍض

حررين من ج�شد اأنهكته نبال الغزاة

فاملجاز طردته من �شيافتي منذ جرح قدمي

غنيات  االأ �شتاء  يعرب  وهو   الغربة  برد  من  دثرين 

القدمية

امنحني فر�شة اخللوة مع قطيع احلوا�ض

فاأنا متعبة

اأعدين لبيا�شي املنذور لقبلة مازالت طرية

على َخد خطاف

 اأعرين ل�شاعر يتعامل معي بلطف حلظة القلق

اأخرجني من رحم اال�شتعارة فاأنياب البالغة

 توؤملني يف مع�شمي

اأعطني وقتا لل�شباحة يف نهر اللغة

كي تتجدد طرائق املتحر�شني بفتني

خل�شني من تعب حكاية امراأة

ماتت حزنا قبل اعتقال �شهرزاد

-3-  

تقول الق�شيدة ل�شاعٍر ُم�شاك�ٍض

اعفيني من �رصيبة الوحدة،فاملرتب�شون

بدم الفري�شة يفرون من رائحة احلرب

حا�رصين مبدائح  غجرية تر�شع اجللنار 

من دمع لوركا

قاتلني ب�شيف املعنى،فاخليانة وزعت 

خ�شارتها بالتق�شيط على العمالء

ي بلطف،فاملراأة تعرف  ُخْنِ

اأين و�شع �شهريار قلب ع�شيقته على منديل مزرك�ض 

احميني من طفولة تقتلع املنفى

من خريطة نور�شية

دللني قليال كطفلة و�شيمة فال�شوء

ال ترو�شه اإال ده�شة الفرا�شات

َقلمني لتنمو اأغ�شان الغبطة 

حتت �رصوة قلبي

-4-

 تقول الق�شيدة ل�شاعر م�شاك�ض

مددين على و�شادة ع�شها الندم ب�رصاهة

فقلبي يرتع�ض من فزاعة حكمتك

�شادر خويف من جمهول الكتابة ،فاليتامى

ب ال يثقون يف حنان امراأة االأ

�شتتني  كي تعرف كيف �ُشاَلَلِتي ت�شتعري

�شداقة ال�شبار

وتنمو بق�شوة الفو�شى على �شدرة الفلوات

�شاومني بكربياء لغتك 

فمقامات الطفولة نيئة ت�شتم ظالل بيا�شها

اأعرين حزنا ُيعر�ض مثل دالية على �شجرة الرند

وال تقول يل الربيع خوخة

وَبِة  ترو�شها رق�شة اخُل�شُ
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اأحمد الدمناتي

�شاعر وناقد من املغرب

تقول الق�ضيدة ل�ضاعر م�ضاك�س



 اأخرب نف�شي كي يرتاح العامل

اأ�شيح

هذه الرق�شة يل

لي�شت مرهونة باأحد..

 ظهري ثلجي واأطرايف باردة.

بوح�شة

اأن�شب خمالبي يف حلم ال�شماء

اأطعنها

فت�شقط �شهبًا

ر�ض اأزرع اأنيابي يف عظام االأ

فتنفجر الرباكني..

اأنا نتيجة اخلراب

دليل عليه

حجة �شده

ال اأحد يل

ذيلي يه�ض الذباب من حويل

ويفتقد التمحور

غ�شان.. حول االأ

اأ�رصخ يف الطني

هذه موجات �شوتي

اأنا مركزها

وهي ح�شني الذاهب

مع الريح.

 خرابي يل

ولكم خراب اآخر

رطب

منت عليه الطحالب والفطر

وا�شتعمره النامو�ض

طنني طنني ، وطنطنة

وم�ض دماء.

 اأق�شم واأ�شوم.

اأختبئ يف الغار بعاري

اأداري حكمتي بورقة توت

واأ�شوم واأق�شم

لن اآكل من تلك ال�شجرة اأبداً

ن بعد االآ

ثم األني واأفطر:

هذا خرابي.

 وحدي اأرق�ض الرق�شة الوح�شية

غري املرهونة باأحد.

ال حية  ، وال حواء

وال اأ�شماء اأعَلُمها

اأنا ال اأريد اأن اأتلقى كلمات من اأحد.

 هذه رق�شتي ، و�شالتي

يل كلماتي 

ولكم كلماتكم ت�شعد

دخان وبارود

و�ض نووية تتطلع ب�شغف وروؤ

اإىل م�شاقطها.

اأ�شيح

ن ال اأ�شجار االآ

الغابة حطب نريان احلرب القادمة

رواح وما�شات مفروكة يف بطن �شما�رصة االأ

اأن�شب خمالبي يف ال�شماء

فتمطر �شهبًا

اأزرع اأنيابي

- اأزرع

مازلُت-

بال اأر�ض..

اأق�شم

ثم اأ�شوم واأرق�ض

واأداري تاريخي بورقة توت. 
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هــــدى ح�ســـني

 �شاعرة  من م�رص

ن�ضيد الكلمات



)�سعراء من مقاطعة �ساك�سونيا اأنهالت
ملانية/مدينة هالِّه على نهر زاِله( )3(  الأ

مقاطعة  يف  مدينة  اأكرب  وهي  هالِّه،  يف  يعي�ض 

اإىل  معروفا،  كاتبا  �شتني  حوايل  اأنهالت،  �شاك�شونيا 

جانب جمموعة من الكتاب ال�شباب الذين يقدر عددهم 

اأنواع  كل  الكتاب  ينتج هوؤالء  والع�رصين.  الع�رصة  بني 

دب املعروفة مثل الرواية والق�شة وال�شعر واملقالة  االأ

معروفون  فاأغلبهم  هالِّه  �شعراء  اأما  طفال.  االأ وكتب 

خارج حدود املقاطعة. 

تبدو مدينة هالِّه وكاأنها متلك اأر�شية خ�شبة للكتابة 

دبية. اإنها بوجودها البينّي و�شياعها بني النهو�ض  االأ

ال�شعراء قبل غريهم لالبداع. ويالحظ  تلهم   وال�شقوط 

املرء هنا ومنذ عام 1990 حركة اأدبية موؤلفة من كتاٍب 

دبية املعروفة يف  �شماء االأ �شباٍب ت�شكلت اإىل جانب االأ

 Wilhelm Bartsch بارت�ض  فيلهيلم  اأمثال  )من  اأملانيا  كل 

الكتاب  هوؤالء  معظم  ياأتي   .)Dieter Mucke موِكه  وديرِت 

حميطها  من  والباقي  نف�شها  هاّله  مدينة  من  ال�شباب 

القريب. 

دبية يف مدينة  يوجد العديد من التجمعات والور�ض االأ

هالِّه، والتي لها عالقات مع جتمعات اأدبية اأخرى يف 

اأملانيا وخارجها مثل ماجديبورغ واليبزغ و�شاراييفو 

يف  ال�شيا�شية  حتوالت1989  �شاعدت  لقد  وتون�ض. 

اأملانيا مدينة هالِّه لت�شبح بقعة بي�شاء على اخلارطة 

ملانية، وهذا ما�شجع بالتايل على خلق حياة  دبية االأ االأ

�شكال.   اأدبية غنية ومتنوعة االأ

ومن املهم هنا ذكر الدعم الكبري الذي قدمته دار ن�رص 

يف  الن�رص  دور  اأهم  من  تعترب  والتي  اأملانيا«،  »و�شط 

مما  لها،  موطنًا  هالِّه  من  اتخذت  حيث  اأملانيا،  �رصق 

من  وثقافية  تعليمية  كمنطقٍة  املدينة  بالتايل  دعم 

ول.  الطراز االأ

هناك احتاد حٌر لل�شعراء تاأ�ش�ض منذ خم�شة ع�رص عامًا، 

من هذا التجمع خرج معظم الكتاب املرتجمني يف هذه 

العجالة، وعربه اأ�شبحوا مع الوقت كتابًا معروفني. من 

يانكوف�شكي  يورِغن  يتحدر  هالِّه  من  القريبة  لوينا)3( 

دبي ومنظميه يف  والذي يعترب من اأهم مديري امل�شهد االأ

مقاطعة �شاك�شونيا اأنهالت. اأما �شيفرات �شيموِنه تريِدر 

فاإنها تقودنا اإىل جتربٍة �شعرية جميلة، اإذ يبحث ال�شعور 

عن �شحوته يف ال�شوبرماركت، حيث يركد الزمن. 

دبية يف مدينة هالِّه  �شماء االأ والبد هنا من ذكر اأهم االأ

وكري�شتينا  دانت�ض  ودانييال  �شينِكل  اأندريه  مثل  من 

هوبا والكال�شيكي اجلديد رالف ماِير. اأما اأ�شغر اأع�شاء 

االحتاد فهو كري�شتيان كرايز، الذي ح�شل عن باكورة 

هذه  العام،  لهذا  ال�شباب  دباء  االأ جائزة  على  اأعماله 

اجلائزة املرموقة التي متنحها املقاطعة. اإنها اأر�شية 

مل بامل�شتقبل، فليع�ض اإذن ال�شعر يف هالِّه! متنح االأ

Andrè Schinkel 1. اأندريه �شينِكل

ولد ال�شاعر �شينِكل يف اآيِلن بورغ)4( عام 1972 ويعي�ض 

الزراعة  زاِله. بعد تخرجه من مدر�شة  يف هالِّه على نهر 

ثار ثم تابع فيما بعد درا�شة  در�ض هند�شة البيئة وعلم االآ

 و هالِّه. 
)5(

ملانية يف فريِنه جريوِده تاريخ الفّن واللغة االأ

نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

187

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s

وحيـــد نـــــادر

�شاعٌر من �شورية يقيم يف اأملانيا

تفاحة و�ضوجلان

 )1(
ملاين املعا�شر دب الأ من الأ



ن اأربعة ع�رص كتابًا، اآخرها كانت جمموعته  اأ�شدر حتى االآ

 .2007 عام  هالِّه  يف  ال�شادرة  �شد«،  االأ »�رصج  ال�شعرية 

عني«.  االأ »موطُن  دبية  االأ للمجلة  رئي�شي  كمحرر  يعمل 

الت�شجيعية عام 
 )6(

ح�شل الكاتب على جائزة جورج قي�رص

1998، كما ح�شل يف العام 2006 على جائزة يواخيم 

 لل�شعراء ال�شباب. 
)7(

رينِجل نات�ض

التفاحة وال�سوجلان

 راأيُت:
)8(

يف حلٍم يف راني�ض

تفاحاِت �شدرِك الربية

وهي تكرج عرب حقل النظرة،

وكيف �رصى ج�شدك الب�ّض،

ذو اللون الرمادي امل�شفّر-

بدّي الطراوة، الفاغم بالعطر، هذا النبع االأ

جلماٍل اأرهقته احلياة باأخطائها،

والذي اقرتب مني 

يف �شياء النهار الهارب.

طر�شاء كانت

البقية الباقية من ذلك امل�شاء. 

ها اأنِت تتمطني

بطنك يرتفع وينخف�ض بهدوء

فيما تتاأرجح �شفن فخذيك 

يف ظّلها

اأما تنف�شُك فقد كان

 تارة �شعبًا واأخرى �شهاًل

يف بريق بلورات عينيك الرطبة 

ورعدها.

من اخلارج كان العقيق 

يتفرج عليك.

يف الال�شيء 

ت�شقط ال�شم�ض على اأطراف القلعة

وكان املاء منت�شيًا يف خزاناته النهرية

اأما اأنا فقد كنت م�شطجعًا

اأنظر كيف ت�رصبني وت�شحكني

بينما رائحة �شواء اللحم متالأ املكان.

انحنيت فوقي،

يف احللم كنِت قريبة

لدرجة مل اأ�شتطع فيها ا�شتي�شاح معاملك،

واأوجلِت ال�شوجلان بخفة ور�شاقة

عرب حقل ال�شهوة العارمة.

على بحرية روتا)9(

حيث اأنِت

يرفرف ب�شحٍّ قمر النهار

ويو�ّشي املويجات بقناٍع باهت اللون

وي�شطر قلبينا حتى القاع

م�شتحيًة تنظرين حولك وتقولني:

هذا ال�شوء الذي ي�شغي

و�شجريات العليق التي تب�شب�ض

مل اأكن اأح�شب ح�شابها

واأنا اأقبلِك يف �شطوع ال�شوء

ويف مراآة عينيك الزمردتني.

واأ�شاألِك بينما اأنا اأقبلك:

ماذا ت�شمعني

واأنِت تعرفني مني

اأن الريح حتمل لنا معها

لقلقة لقالق بوِلن

وتعزف لِك بقنوط 

على خوخة رقبتك

حيث النم�ض ال�شيفي

يدوي مذريًا

تلك التق�شيمات الرقيقة للنور

الذي وقعُت يف حبِه منذ تلك اللحظة.   

�شوى  ينتُج  ال  املقابلة،  اجلهة  يف  امل�شنع، 

البخار:

ُل واأنا اأ�شاأ

هل هذا هو حبنا

اأما اأنت فال جتيبني.

نحن جعالن ورديٌة يف مهب الهالك 

واأقول اأنا،

واأنت ال جتيبني، فقط تقبلينني
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والعطر ي�شقي ج�شدك

نازاًل اإىل �شلبك

خارجًا من جناحي ال�شدر

�شاقطًا بعذوبة من مفا�شل البطن .

متّر الريح على ماء البحرية

وجتعد �شطحه مويجات مويجات

مثل جبينك

عندما يهب عليه ن�شيم

 اأيامنا املا�شية

نحن جعالن وردية يف 

مهب الهالك

ولكنك ال ت�شمعني كالمي

بينما اأنت تقبلينني

واأنا واقٌع فيك

يف �شمتك ال�شاك�شوين

يف حيائك ويف نظراتك وج�شدك.

تهب علينا الريح

والعليق يراقبنا

وامل�شنع املقابل ال ينتج 

�شوى البخار:

هذا هو حبنا، 

اأقول اأنا وكاأنني ال اأريد

 اأن اأ�شدق نف�شي،

واأنت ت�شمتني،

تقبلينني دون اأن تنظري اإيّل،

نك يف وداٍع مني، الأ

يف وداع من �شيء جتهلينه،

�شيء ينك�رص يف 

ما �شياأتي: النوم واحلب.

حالم...  ال قيمة لالأ

واأنا اأقبلِك

وامل�شنع الذي قبالتنا 

ال ينتج غري البخار:

نحن اجلعالن الوردية 

يف مهب الهالك.

Christine Hoba 2. كري�ستيِنه هوبا

 عام 1961وتعي�ض 
)10(

ولدت كري�شتينه هوبا يف ماجديبورغ

اأمٌّ لطفلة  منذ 1979 يف هاّله. در�شت الكيمياء ثم املكتبات. 

دب  العلمية. حتمل جائزة االأ اإحدى املكتبات  ن يف  وتعمل االآ

املمنوحة من تلفزيون و�شط اأملانيا MDR لعام 2002. حازت 

لعام  اأنهالت  �شاك�شونيا  اإقليم  يف  الفنون  جمعية  منحة  على 

والتي  الغابة«  »طرف  روايتها  كتابة  اإمتام  اإجل  من   2006

جمموعة  للكاتبة   .2007 الثاين  ت�رصين  يف  منها  انتهت 

طفال  االأ وكتب  امل�رصح  منها  دبية  االأ �شدارات  االإ من  كبرية 

واملقطوعات النرثية الق�شرية وال�شعر والرواية اأي�شًا. 

نطاف

زرار، اأ�شغر من االأ

و�ض عيدان كربيت، روؤ

مظالت قفز هوائية �شغرية جداً

قرا�شات معدٍن باهتة اللون يف اأع�شا�ض

زوارق اأموات طرية وكثرية العدد

ر�ض، ت�شافر اإىل املاء، اإىل االأ

ريح ت�شفر

تنّقي احلنطة من رديئها،

ت�شافر يف ريح اخلريف،

يف امل�شاءات

ت�شافر يف برودة طويلة القامة،

لتجد الزروع

لتنبت اإىل زروع،

ونقول عنها

نطاٌف طالعة،

كثري وكثري منها �شافر 

ومات يف الطريق.
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 خطو�تها

�شنونوات تعرب قنطرة الباب

من حتتها داخلًة وخارجة

ويف ال�شباحات

رائحة حلوة تاأتي من املخبز

تاأخذ جدتي درجات البيت �شاعدة اإىل عمتي

وخ�شالت �شعرها البي�شاء تطنطن بهدوء

واأنا اأقفز الدرجات خلفها

بقدمي طفل �شغريتني كقدميها 

اأو اأن قدميها ت�شبهان ما للمالئكة

الذين ذهبت اإليهم 

حني ماتت - وحدها. 

كان ذلك يف �شباط

حيث واروها الرثى

وماكان يف ال�شماء �شوى طيور الغراب

ومن يومها مل اأ�شمع هدوء خطواتها 

ال�شاعدة درج بيتنا.

حتى جاء ذلك الليل

حني �شمعت �شوت �شحكتها

عر�ٌض يف البيت ذي الدرج

كان ال�شيوف ياأخذون الدرج كال�شنونوات

�شاعدين ونازلني

ورائحة احللو تغ�شلهم

بينما فرني�ض الدهليز مفرو�ض بالطحني

ال�شوء املتوهج اخلارج من  غربة طحني متالأ 

النوافذ

حيث يرق�ض النا�ض بتتابع

وهي ت�شعد وتنزل الدرج وتلوح يل حميية 

وقافزة يف رق�شتها ال�شعبية البولونية. 

رحلة م�سائية

هذا الوجه املدّور جداً

هذا الذي يفرت�ض ظّله

ثم يتقياأ

كورونات من الرغاء

و�ض ال اأفواه لها. تخرج من روؤ

نظرة

ال من عني

مركزة علينا

كوعاء موتى م�شيء

يوزع �شوءاً من الرماد

نذهب بال اأرجل

ومعنا من يرافقنا

يف معاطف مك�شك�شة.

Ralf Meyer 3. رالف ماِير

دب  . در�ض االأ
)11(

ولد رالف ماير عام 1970 يف اآي�ض ليبني

ما  بني  من  عالم.  واالإ االجتماع  وعلم  والفل�شفة  ملاين  االأ

الداخلية  »احليطان  ال�شعرية  جمموعته  ن  االآ حتى  اأ�شدر 

للبوق«. و�شدر له عام 2008 جمموعة »اأنا�شيد حزن من 

« عن دار ن�رص و�شط اأملانيا يف هاّله. يعي�ض 
)12(

فيِدر �شتيت

ال�شاعر يف هاّله ويعمل يف الكتابة امل�رصحية واأ�شتاذاً يف 

علوم النطق. 

نواح رقم 13 من فيِدر �ستيت

يف الليل، قبل الثالثة بقليل

ن�شعد يف بناطيلنا

الواقفة منذ البارحة

بانتظارنا

حني تدخلني راأ�شك يف الثوب

تبدين يف حلظة التتكرر

كاحليوان

وحيث اأننا �شنح�شل على كحوٍل

يف البي�شرتو
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نا يف دواخلنا ت�شتعل اأح�شاوؤ

ون�رصخ من �شدة احلما�ض

يف تلك ال�شاعة من الليل

ف�شل اأن نروي ظماأ ال�رصخة بالهدوء كان من االأ

قبل اأن تبداأ الطيور باجلنون

من اأن ن�شطجع حتت �شوء القمر م�شتيقظني

ومليئني بال�شجيج

هذا القمر الذي يتح�ش�ض غرفتنا 

بنظراته الف�شية

اأيتها القطة

ابقي راقدًة يف مكانك

نحن �شنعود حاملني لك ا�شمًا

مل ُت�شع اأنثى حياتها يف غرفتي 

اأطول مما فعلِت اأنِت

ولكنهن اأهدين اأنف�شهن اأ�شماًء

كما اأهدوين.

املنزل

مازال يحدث معي مثل هذا،

ثاث تاركًة الظّل تتحرك قطع االأ

باجتاه الزرقة املنبعثة من ورق اجلدران.

تن�شغط اأرجل الكرا�شي يف ال�شجادة

وكاأن �شيئًا يريد تثبيت �شيء اآخر 

ولكنه غري حازم يف ذلك 

فقط ال�شوء ال�شاحب لفواني�ض كهرباء ال�شارع

ي�شقط عرب النوافذ

لقد احمت ملبات البيت

مثلما نتاأت بذرات حبات التفاح خارجة من ق�رصتها

كنت اأريد اخلروج

فاأنا مل اأكن يف غرٍف اعتدتها

واأنا اأقف على اأرجل واأيدي

التتح�ش�ض اإالِك يف الذكرى

فكل �شيٍء هنا لك

اأفت�ض عن نف�شي 

حتى مطلع الفجر يف الغرفة

وال اأجد اأحداً 

فاأنا مفقود هنا

مفقود متامًا. 

�شجرة العليق

ماذا بكيِت

ال اأحد يجدك

ن، وحني اأرفع الوريقات واالآ

ي�شقط علي ثلج ثرياك

واأبقى معلقًا بفمي على حلماتك

اأ�رصب حتى االرتواء

ن�شيد الزوجية ا�شتغراٌب ير�شع ال�شفاه

ويرتاح هناك طوياًل

نحن نطرد مزاج اإله احلب

واأحملك بني ذراعي

اإىل بيتنا الريفي

يام غري ممتعة حني ت�شبح االأ

لن�شتطيع ملء الوقت باحلديث عنها

كما نفعل دائمًا 

لهة نطرد االآ

ونرقد اإىل بع�شنا

خارجني من م�شاتل الورد

جرا�ض ن�شتمع اإىل قرع تويجاتها كاالأ

 قو�شه
)13(

حيث ي�شد اآمور

من دون اأن يدعوه اأحد لذلك.

Simone Trieder 4. �سيموِنه تريِدر

تعي�ض   ،
 )14(

بورغ كفيدِلن  يف   1959 عام  الكاتبة  ولدت 

طفال  ن يف مدينة هاّله وتكتب امل�رصحية والق�شة لالأ االآ

بعنوان  الق�ش�شية  جمموعاتها  اآخر  اأ�شدرت  وال�شباب. 
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»مبدئيًا حّباب« يف هاّله عام 2007. كما تكتب �شيمونه 

تريدر الق�ش�ض اخلا�شة باملنطقة التي تعي�ض فيها، حيث 

وكتبت   2003 عام  هاّله  يف  مدينة«  »كاتبة  َك  عملت 

( - بعيد مبقدار قربه«. 
15(

كتابها »جزيرة هيّدن زيه

فاإنها  هنا،  املرتجمة  الق�شرية  للق�شائد  بالن�شبة  اأما 

يف  يقف  حني  �شخ�ٍض  خاطر  يف  مايدور  ر�شم  حتاول 

كود  يبدو  اإذ  �رصاءها،  يريد  �شلعة  اأمام  ماركت  ال�شوبر 

ع�شري  الب�شاعة  على  املخطط   BarCodes ال�شعر  �شيفرة  اأو 

خطوط  بعك�ض  اآليًا،  اللغز  هذا  فّك  اإمكانية  رغم  القراءة، 

امل�شرتي  ا�شم  كتابة  متت  لقد  حياتنا.  ق�ش�ض  وتالفيف 

اأمام الن�ّض وكذلك ا�شم ال�شلعة التي تكّر خيط ذاكرته. 

BarCodes بار كود�س

اإليزاِبت فريكرِن 

)نيفيا(

اأخلع جلدي كّل يوم

واأرميه كما اأفعل بجريدة

 اأنهيت قراءتها،

ولكن لي�ض قبل اأن اأق�ض منها

اأجمل مقاالتها.

جمل يف مقاالت جلدي، هكذا اأجمع االأ

اأعني ماتركه اآخرون عليه.

كلم�شة كفٍّ على الذراع، 

اأو قبلة على العنق ماأخوذة بعطر طابعها

اأو خ�شلة �شعٍر على ملعقة القهوة.

مع الوقت يق�شى هذا اجللد

يتجعد وميتلئ باجلروح، 

مع الوقت تزداد �شعوبة 

اإيجاد اأجزاء جميلٍة فيه

من اأجل تدوين تاريخه. 

ريتا الوب

عادة الت�شنيع »�شكراً«( )مناديل ورقية قابلة الإ

منذ زمن واأنا اأريد

رمي هذه ال�شاكو العتيقة.

فقد جتاهلني الرجال 

كرث من خم�شة واأربعني عامًا م�شت، الأ

لذلك قلت: لقد فاتني القطار

فق. وال جديد يف االأ

م�شية واليوم ويف االأ

كلمني اأحدهم قائاًل:

ما اأجملها ال�شاكو التي ترتدين. 

كري�شِتل �شفري

)�شابون حمام »كليوباترا«(

بعد اأن رحل جرياين 

عرفت معنى اأن يكون لك جريان،

رغم اأننا مل نكن نحكي مع بع�شنا كثرياً

رمبا: ما اأ�شد هذا احلّر، ومثلها من كلي�شيهات

لي�ض اكرث

ين احل�شد يف �شهر نوفمرب املا�شي كم مالأ

ون ال�شيارة بحقائبهم  حني راأيتهم ميالأ

يف رحلة اإىل م�رص 

كم كان فرحي عظيمًا

حني راأيتهم يعودون من م�رص

ويرتع�شون من الربد. 

عندما كنت اأ�شمع �رصاخهم يت�شاجرون

اأفّكر قائلة: اأال ترين؟

ن واالآ

حد ال رائحة تاأتي من �شواء يوم االأ

والربادي 

�شباحها مثل م�شائها

اأخر�ض.

كيِفن �شولت�شه

)زبدة(

ماذا اأ�شرتي،

ماذا علي اأن ال اأ�شرتي،

هل اأبقى واقفًة،

اأم اأذهب؟

اأين اأذهب،

هل اآخذ �شيئًا،

هل علي االنتظار،

ولكن اإىل متى،

من وماذا اأنتظر؟
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هل علّي فعل �شيء،

ال اأعرف عنه �شيئًا،

وماذا يجلب معه هذا ال�شيء؟

اأاآخذ قطعة الزبدة هذه،

اآكلها يومًا ما،

ولكن مع ماذا،

اأم علي اأن اأنظر كيف تتعفن مع الوقت؟

هل على املرء حقًا 

 فعل �شيء ما،

هل عليه اأن اليفعل �شيئا،

اأن اليفكر،

اأن ال يرى،

فقط اأن يكون،

ولكن من اأجل ماذا؟ 

 Christian Kreis 5. كري�ستيان كرايز

 ويعي�ض 
)16(

ولد كري�شتيان كرايز عام 1977 يف برين بورغ

اليوم يف هاّله. در�ض ال�شيا�شة وعلم االجتماع. يدر�ض منذ 

خريف العام 2006 يف معهد اآداب اليبزغ. اأ�شدر يف هاّله 

عام 2008 ديوان �شعر بعنوان »قمامة ال تتعفن«. ح�شل 

ح�شل  كما   ،2206 للعام   
)17(

»فالرت-باور« بعثة  على 

على جائزة جورج كايزر الت�شجيعية للعام 2008. 

البلطة يف غابة الق�سائد

)18(
)اإىل ميخائيل �شبريا(

كم اأنَت التعجبني اأيها ال�شدق االحتفايل 

�َشخرْت منها، ومنذ  التي  العالية  النغمة  اأيتها 

زمن بعيد، ال�شخريُة نف�شها.

الرغبة يف كتابة جملة  كم هي م�شحكة هذه 

�شعرية

فقط من اأجل اإمتام ال�شكل،

بني  ن�شعها  اإ�شافٍة  على  �رصار  االإ هذا  اأو 

قو�شني.

جرين  مثل  واحد  ي�شتكي  اأن  م�شحك  هو  كم 

هاردت

ربعة  االأ املقاطع  ق�شيدة  كتابة  �شعوبة  من 

ربعة ع�رص بيتًا ذات االأ

هذا كله ميكن اأن يقال فقط من اأجل املزاح

على  �شعب  االأ هي  التقليدية  الق�شائد  اأن  اإذ 

طالق. االإ

غريق انتهوا بالن�شبة لنا، ن اآلهة االإ الأ

هوؤالء الذين كانوا يوقدون يف الق�شيدة القدمية 

روحًا.

ن،  االآ واحد  باإله  ميان  االإ ن�شتطيع  ال  فنحن 

فكيف اإذا كانوا كرثاً.

يام؟ من يعترب ال�شعر �شالًة هذه االأ

لقد تاأخرت حماوالت الغناء هذه،

قيا�شك  ع�شا  على  احلفاظ  ت�شتطيع  واأنت 

القدمية للق�شيدة بثبات،

نف�شها  لهة  االآ فاإن  ذلك،  �شينفعك  ماذا  اأما 

التعرف. 

ز�ِله

هذا املاء املزبد على ال�شّد،

فقاقيع كتيجان امللوك

)19(
تندفع باجتاه كالِبه

واأنا اأ�شتمتع برائحة عطور

 الرغوة املنبعثة

واأ�شتن�شقها بعمق.

نهار، هذا هو ت�شوري عن االأ

اإذ عندما راأيت اأن نهراً اآخر 

يدفع ماءه دون تيجان زبد تكلله،

ول كثرياً زاد جمال النهر االأ

يف عينّي.
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طيارة ورقية

كانت طيارتي الورقية 

كالن�رص

تتمنى بالتاأكيد 

الطريان فوق احلقول

ولكنني مل اأكن اأعرف كيف

اأحقق لها هذا احللم

فاأبي بقي يف البيت

وبالتايل كان علّي اإبقاء طائري معلقًا

طفال يف �شقف غرفة االأ

حيث يتدىل هناك

م�شنوقًا منذ اأعوام عدة

ن فقد �شار وقت اأن اأقرب طائري  اأما االآ

قبل اأن تطحن اأمي جثته

باملكن�شة الكهربائية.

ق�سيدة غري �سخ�سية

)20(
)اإىل جونار �شومان(

بهذا املعنى اأريد اأن اأبقى ذاتيًا

واأ�شتغني، رمبا، عن �شمريي

اأنت و اأنا

واأتوجه باعتداٍل على كل حال

متمنيًا اأن اأطرد ذاتي من الق�شيدة

ن اأن اأ�شل اإىل اأولئك اأريد االآ

الذين نادراً ما يقراأون ال�شعر

والذين اأ�شاروا علّي

اأن ال اأظهر ذاتي و طبيعتي:

على الق�شائد اأن ال تقول �شيئًا اإطالقًا

اأن ال حتمل �شكوى روح ال�شاعر

على الق�شيدة اأن تعيد علك ذاتها بغرور.

على املرء اأن يكتب ق�شائد غري ذاتية

ال حتكي �شيئًا ال عنه 

وال عن اآخر غريه

ناهيك عن الكتابة 

مل. عن ت�شخيم االأ

 Daniela Danz 6. دانييال دانت�س

 عام 1976. 
)21(

ولدت ال�شاعرة دانييال دانت�ض يف اآيزيناخ

الفن  زاله. در�شت تاريخ  اليوم يف هاّله على نهر  تعي�ض 

وهاّله.  وبرلني  وبراغ   
)22(

توبينِغن يف  ملانية  االأ واللغة 

وهي تعمل اإىل جانب التعليم والكتابة يف اإح�شاء واأر�شفة 

ثار الفنية.  االآ

براج« عام 2006، ديوان �شعر  اإ�شداراتها رواية »االأ من 

جمموعتها  اأما   .2004 العام  يف   
)23(

مونت« »�شريي 

 فقد �شدرت عام 2002.
)24(

الق�ش�شية »اأراخِنه«

دبي  ح�شلت الكاتبة عام 2004 على منحة ال�شندوق االأ

دب يف  ملاين وعام 2005 على اجلائزة الت�شجيعية لالأ االأ

مقاطعة �شاك�شونيا اأنهالت. كما ح�شلت يف العام 2006 

.
)25(

على منحة هريمان لينت�ض

اأوفيد يف كون�ستانتا)26(

بيوت تدو�ض يف البحر

معلقة على مدرجات انك�شار املوج

حيطانها ال�شعيفة 

تتفرج على البحر

وتنتظر قدرها يف ريب

يومًا اأو بع�ض يوم

لتنهار راكعة على �شورتها املائية.

منفى َج�شور هذا املنفى

اإذ ال ت�شتطيع االنحناء على ال�شاطئ

ورمي هداياك يف البحر: اأيام جميلة من ال�شنة

هي كّل ماجلبته معك مما حتب

اإىل مكان لي�ض فيه اإال �رصير ل�شخ�ض واحد

دوية.  ت�شرتيه مع بع�ض االأ

عرب النوافذ اخللفية
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ت�شغط موجات ال�شجيج

داخلة ك�شوء �شعيف

ليقتن�شها خّمَك

اجتاه البحر تغلقه الربادي

تاركة لك �شقًا

ترمي من خالله ا�شطوانات ق�شائدك

واحدة تلو اأخرى.

اأيقونة

وجه دانيلو�ض املتكدر

عندما ي�شبح عمل يديه

وللمرة الثالثة ال �شيئًا 

ال اأدري مباذا علي ان اأن�شحه

اأاأقول له: اقنِت لَك قطًة يا دانيلو

نه عندما ال متلك �شيئًا  الأ

لن ت�شتطيع فقدان �شيء

اأقول له ا�شرِت لَك بع�ض الفودكا

وار�شم بها �شليبًا على جبهة بقرتك

لتعطي لك يف ال�شباح التايل حليبًا

ويف امل�شاء حليبًا

لي�شبح جلدَك اأبي�َض

ولت�شتطيع امل�شي بعدها عريان يف حّر ال�شم�ض.

ف�شل اأن التفعل �شيئًا من هذا كّله واالأ

ن�شان ولتتابع حمل وجهك �رصفًا لالإ

الذي ال ميلك اإال واحداً

لقد راأيتك يا دانيلو

 
)27(

على اأيقونة يف مدخل مدينة كالو�ض

اأنا اأعرف اأّن لك اأجنحة

واأنك م�شتعد للمخاطرة 

بلعبة �شطرجن مع املالئكة

من اأجل �شعادة اأطفالك

عندمان يحاولون اإقناعك بارتداء وجه جميل

تنت�شب واقفًا وترحل يف اأيقونة كاآبتك. 

م�سعدة)28(/َق�َسم

وعندما تقف يف هدوء املكان حيث ت�شعر بالهدوء اأي�شًا؛ 

عندما يتوقف التفكري ويبداأ ال�شمع؛ عندما يتوقف ال�شمع 

ية؛ عندما يطري طائر وعندما تنزلق اأنت كطائر  وتبداأ الروؤ

اأ�شود وت�رصخ؛ عندما ت�رصع بالكالم يف هذا الهواء النقّي 

�شوءه  ال�شوء  يف  وكاأن  ال�شيء،  عن  الكالم  وت�شتطيع 

وتقول:  ال�شخري  اجلرف  على  ظّلك  ت�شكب  عندما  ول؛  االأ

ظلي يبقى اأما اجلرف ال�شخري فيزول؛ عندما يكون من 

هذه  ت�شمي  اأن  ميكنك  ن،  االآ تخاطر  اأن  �شح  واالأ ف�شل  االأ

ر�ض با�شمها: ال�شحراء الباطنية.   االأ

 Jürgen Jankofsky 7. يورِجن يانكوف�سكي

عام   
)29(

بورغ مريِزه  يف  يانكوف�شكي  يورجن  ولد 

هاّله.  مدينة  من  بالقرب  لوينا  يف  ن  االآ ويعي�ض   1953

يقود   2000 العام  منذ  املو�شيقا.  ثم  الكيماء  در�ض 

 يف 
)30(

يورجن يانكوف�شكي جتمع كتاب فريدر�ض بودكر

باور  فالرت  بجائزة  ال�شاعر  كّرم  وقد  اأنهالت.  �شاك�شونيا 

اأي�شًا.  الكندية  منها  خرى  االأ دبية  االأ املنح  من  والكثري 

املرتجمة  ن�شو�شه  يف  يانكوف�شكي،  يورجن  لنا  يقدم 

هنا، رحلته اإىل بالد البو�شنة وال�رصب والهر�شك بطريقة 

اأدبية جديدة يخلط فيها الذكرى بالتاريخ وال�شعر.

بالد جمهولة: البو�سنة وال�سرب والهر�سك

يقول اإيفو اأندريت�ض عام 1920: اإن البو�شنة بالد 

�شواًء  عادية،  غري  حاالتها  وبكل  وممتعة  رائعة 

تعلق هذا بطبيعتها اأو بنا�شها. اإنها اأر�ض اخلوف 

والكراهية. 

�شاراييفو، 7 اأيار )مايو( 2008 

اإذ تهبط الطائرة

تربق يف عيني �شور اأخبار احل�شار 

كاأنها خارجة من القلب

رغم اأن مايحيط بك 

مل يعد يحمل اأية كدمات 
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فكيف باجلروح

وال ترى اأحداً كان قد نفث ال�شّم

ال�شيء اأبداً 

من ذلك الذي مالأ ليايّل 

بال�شدمات النف�شية.

برييتكه/  زيلينه  �شارعي  التقاء  زاوية  �رصاييفو، 

اأوباال كولينا بانا

�شورة مدينة جميلة: 

�شجرات ك�شتناء مزهرة على طرف النهر

ع�شاق يتغازلون على اجل�رص القدمي

عازف اأكورديون  

�شم�ض الربيع  

اأطفال  

نقاء جمال رومان�شي 

هذا  من  باالنكليزية:  يقول  اأمامي  اأراه  ونق�ض 

املكان وبتاريخ 28 حزيران 1914 قتل جافريلو 

النم�شاوي  امللكي  العر�ض  وريث  برين�شيب 

الهنغاري فران�ض فريديناند

وفجاأة تقفز اإىل ذهني و�شو�شة ظّني 

�شطحة اأنني اأعود واأ�شبح قنا�شًا اأدور على االأ

حرا�ض  وخلف اله�شاب وبني االأ

فاأ�رصق حايل من كّل هذا احلال

اإن   :1999 عام  فونتي�ض  كارلو�ض  قول  واأتذكر 

ن�شانية هي ال�شنني الفا�شلة  اأق�رص قرٍن مَر على االإ

بني �شاراييفو 1914 و�شاراييفو 1994.

بونا )31(

ال �شيء يذكرك بالنبع

حيث كان الدراوي�ض يرق�شون

 
)32(

ال �شيء يذكرك ب�شوديوم البوتادين

رغم اأن �شتيفان يرتجم يل كلمة بونا اإىل فتنة اأو 

ع�شيان

وهكذا فهمت اأن علّي بعد عودتي 

اأن اأو�شح للكيميائيني يف وطني

�شياء.  بع�ض االأ

قال �شتيفان تونتيت�ض عام 1998: لقد قاموا اأواًل 

ب�شلب ونهب املدينة، ثم عقدوا العزم بعد ذلك على 

الدفاع عنها. 

�ساراييفو 11 اأيار )مايو( 2008 

لكي تدخل اإىل مقام »ال�شبعة اأخوة« 

عليك اأن تدفع الر�شم واأن تتمنى �شيئًا ما

كم هو رائع هذا

ملانيني اأن حتمل قطعُة النقود ذات املاركني االأ

حمامة ال�شالم. 

غري اأن املقام مغلق اليوم

مقفول والباب م�شدود

واأمام الباب تت�شكع اأ�شكال ب�رصية ن�شف مظلمة

احلقيقة   :1999 عام  لوفرينوفيت�ض  اإيفان  قال 

اأن خوفًا �شنعه النا�ض يبداأ مع بطء م�شّي الوقت 

لي�شبح طبيعيًا، وهذه لي�شت فقط خربة �شاراييفو 

هذا  حل�شارة  يائ�ض  �شقوط  هي  بل  املخيفة 

الع�رص. 

باجنا لوكا

يف الطريق اإليها

داهمنا �رصير عجوز مهدداً بهراوته

حكام اجلائرة امل�شبقة لتتفتح يف ذاكرتي االأ

ولكن الكني�شة التي هدمت عام 1941 

تلمع اأمامي مرتفعة من جديد 

رثوذك�شية على الطريقة االأ

واجلامع ال�شهري الذي هدم عام 1993 

�شمعت اأنه �شيبنى بالتاأكيد من جديد

ويف ام�شيتنا، كتاب من جميع اأنحاء الدنيا، 

يف بان�شكي دفور

حيث يجتمع الربملانيون القوميون

�شل الرو�شي  مل حت�شل الكاتبة ذات االأ

على ت�شفيق اأحّد من الت�شفيق الذي لقيه العربّي

ملاين. اأو االأ

قال �شارلز �شيميك عام 2008: طاملا اأ�ش�ض املرء 

القوميات  كره  على  فقط  تقريبًا  القومية  هويته 

خرى، �شيبقى عدد البوؤ�شاء يف البلقان وب�شكل  االأ

دائٍم اأكرب من عدد ال�شعداء.  
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الهوام�س

�شفر، من  وىل من هذه ال�شل�شلة »ه�شي�ض الورق االأ 1( اأنظر احللقة االأ

داب العاملية، ملاين املعا�رص«، االآ ال�شعر االأ

العدد 128، دم�شق خريف 2006. 

يف  املدن  كربى  ثاين   :Halle an der Saale زاِله  نهر  على  هاّله   )2

للمقاطعة،  الثقافية  العا�شمة  تعترب  اأنهالت،  �شاك�شونيا  مقاطعة 

جامعتها من كربى جامعات اأملانيا واأقدمها. تقع على نهر زاِله. 

 ،)8300 حوايل  �شكانها  )عدد  �شغرية  مدينة   :Leuna لوينا   )3

وم�شهورة  زاِله  نهر  على  تقع  اأنهالت،  �شاك�شونيا  ملقاطعة  تابعة 

بال�شناعات الكيميائية. 

غرب  �شمال  يف  واقعة  �شغرية  مدينة   :Eilenburg بورغ  اآيِلن   )4

مقاطعة �شاك�شونيا بني مدينتي هاّله واليبزغ، عدد �شكانها حوايل 

17 األف ن�شمة. 

الهارتز  تاريخية يف جبال  مدينة   :Wernigerode 5( فريِنه جريوِده 

العايل. تابعة ملقاطعة �شاك�شونيا  اأقدام جبل بروِكن  اجلميلة على 

اأنهالت وت�شمى باملدينة امللونة. 

يف  عا�ض  اأملاين  دراما  كاتب   :  Georg Kaiser كايزر  جورج   )6

اأدبية  جائزة  متنح  الع�رصين.  القرن  منت�شف  حتى  ماجديبورغ 

دباء ال�شباب املتميزين.  با�شمه لالأ

7( يواخيم رينِجل نات�ض Joachim Ringelnatz : كاتب اأملاين عا�ض يف 

برلني بني 1883-1934. وهو ممثل كوميدي ور�شام اأي�شًا. 

ملانية. 8( راني�ض Ranis: قلعة يف مقاطعة تورينِغن  Thüringen االأ

9( روتا Rotha : جزء من مدينة زانِغر هاوزن Sangerhausen  التابعة 

ملقاطعة �شاك�شونيا اأنهالت. 

اأنهالت،  Magdeburg: عا�شمة مقاطعة �شاك�شونيا  10( ماجديبورغ 

عدد �شكانها حوايل حوايل 230 األف ن�شمة.  

�شالح الديني  اآي�ض ليِب Eisleben : مدينة مارِتن لوتر قائد االإ  )11

التاريخية  املدن  اأهم  من  وهي  ع�رص.  ال�شاد�ض  القرن  بدايات  يف 

األف   24 حوايل  �شكانها  عدد  اأنهالت،  �شاك�شونيا  يف  والثقافية 

ن�شمة. 

ال�رصقية  احلدود  على  واقعة  قرية   :Wiederstedt �شتيت  فيِدر   )12

جلبال الهارتز اجلميلة.  

13( اآمور  Amor: اإله احلب عند الرومان القدماء

14( كفيدِلن بورغ Quedlinburg : مدينة تاريخية وثقافية هامة يف 

جلبال  ال�شمالية  ال�شفوح  على  واقعة  اأنهالت،  �شاك�شونيا  مقاطعة 

الهارتز. عدد �شكانها حوايل 25 األف ن�شمة.  

بحر  يف  اأملانية  جزيرة   :  Hiddensee زيه  هيّدن  »جزيرة   )15

البلطيق.  

16( برين بورغ Bernburg : مدينة يف �شاك�شونيا اأنهالت واقعة على 

ب�شناعة  م�شهورة  ن�شمة،  األف   35 حوايل  �شكانها  عدد  زاِله،  نهر 

ال�شودا وامللح ال�شخري والبوتا�شيومي.  

مريزه  يف  عا�ض  اأملاين  كاتب   :  Walter Bauer »فالرت-باور«   )17

بورغ وهاّله يف بدايات القرن الع�رصين. 

18( ميخائيل �شبريا Michael Spyra: كاتب �شاب من مدينة هاّله. 

العا�شمة  حميط  يف  واقعة  �شغرية  مدينة   :  Calbe كالِبه   )19

ماجديبورغ، عدد �شكانها اليتجاوز 13 األف ن�شمة، فيها �شناعات 

معدنية و�شناعة اآالت الرفع. 

20( جونار �شومان Gunnar Schumann : باحث يف العلوم الفل�شفية 

وكاتب من جامعة هاّله.

تورينِجن  بالد  غرب  يف  تقع  مدينة   :Eisenach اآيزيناخ   )21

ملانية.  االأ

اأملانية تقع حوايل 40 كم جنوب  : مدينة   Tübingen 22( توبينِغن 

�شتوتغارت وهي م�شهورة بجامعتها القدمية.

23( �شريي مونت Serimunt : ا�شم اأحد املمالك االقطاعية من القرن 

الثاين ع�رص امتدت بني اأنهار زاِله ومونِده وفوِنه واإلِبه. 

غريقية ومتثل الن�شاجة  �شطورة االإ 24( اآراخنه Arachne : اأحد رموز االأ

لهة اأثينا.  ثواب للنا�ض، وهي التي علمت احلياكة لالإ التي حتيك االأ

ماين تويف عام 1998  25( هريمان لينت�ض Hermann Lenz : كاتب االأ

يف ميونيخ. كتب ال�شعر والق�شة. 

�شاعر روماين  اأوفيد   :  Ovid in Constanta اأوفيد يف كون�شتانتا   )26

اأما كون�شتانتا  عا�ض بني عامي 43 قبل امليالد و17 بعد امليالد. 

�شود. وقد  فهي مدينة توِم�ض Tomis الرومانية القدمية على البحر االأ

رغم كل  روما  اإىل  العودة  له  ي�شمح  كون�شتانتا ومل  اإىل  اأوفيد  نفي 

ماكتب من �شعر ور�شائل اعتذار وحنني.   

27( كالو�ض Kalusch : مدينة يف اأوكرانيا

28( م�شعدة Masada: قلعة على البحر امليت، بناها امللك هريوِد�ض 

فيها  ع�شكرت  حيث  امليالدي،  ول  االأ القرن  نهايات  يف  كرب  االأ

احلامية الرومانية.  

تقع  اأنهالت،  �شاك�شونيا  يف  مدينة   :  Merseburg بورغ  مريِزه   )29

على نهر زاِله، عدد �شكانها يتجاوز41 األف ن�شمة. فيها كاتدرائية 

للعلوم  عايل  معهد  فيها  القوطية،  العمارة  على  مبنية  رومانية 

التقنية وم�شهورة بال�شناعات الكيميائية.  

30( جتمع كتاب فريدِر�ض رودكر Friedrich - B deckerkreis : يتكون 

اأما  هانوفر.  يف  االحتادي  مركزه  املقاطعات،  كتاب  احتادات  من 

ملاين فريدر�ض بودكر. حيث  ا�شم التجمع فماأخوذ من ا�شم املربي االأ

وقراءات  ندوات  املدار�ض وعقد  اإىل  الكتاب  بدعوة  املربي  قام هذا 

اأدبية للتالميذ.  

بونا  م�شانع  يف  ت�شنع  كاوت�شوكية  مادة  ا�شم   :  Buna بونا   )31

اأي�شًا  ا�شمه  نهر  على  ملدينة  ا�شم  فهو  �رصبيا  يف  اأما  ملانية.  االأ

بونا. 

32( �شوديوم البوتادين: مادة كيماوية  
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عابرون يف وطن العبور

عازفون على املوج 

باأناملنا املحرتقة

عل ال�شحر يخرج من 

بني ال�شقوق

رواح حت�ض بالوجع واالأ

غلف ما �شئت من اأحالم

وعلق على نا�شية ال�شفن

اآخر الق�شائد

وخبئ يف جوفك 

اأجمل الوجوه

نحن العابرين 

فوق املحيط

حملنا حقائبنا ا

ململوءة بالثورات

ماين املوؤجلة  واالأ

نقاوم اأيدي من غرق 

من رفاقنا

وهم مي�شحون جبهة النار

 باأناملهم

ويخبئون ال�شوء يف معاطفهم

وحدها النجوم تعرفهم

وحتفظ وجوههم

التي �شاهدها احلفارون

وقت الظهرية

فت�شوا يف جيوب اليا�شمني

عن رغيف من احلب اأو البيا�ض

ومل يجدوا

الذين عربوا باأقدامهم فوق املحيط

ا�شت�شلموا للعا�شفة . 
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عزيزة را�سد

 �شاعرة من ُعمان

عابرون

من اأعمال الفنانة نادية جمعة - ُعمان 



�شيد احلقل

�شيد اجلفاف، اأنَت

هل ، بنظرة 

فقَك العايل الأُ

ل هل، بت�شاوؤ

اأنَت ، اأنَت

اأين !.

�شيد احلقل

�شيد اجلفاف وامْلحَل

هل، لنا

بكاأ�ض حمبة

طيف حمب

اأو قول م�شكوت عنه

�شيد احلقل

�شيد اجلفاف

انطق، الكلمة

الكلمة الرمز

�شعوداً

كطري يتنف�ض

مكنة هواء، امل�شافات واالأ

هبوطًا

نحو القاع بنا

واليباب.

�شيد احلقل

�شيد اجلفاف

لقد ت�شحر كل �شيء

كل �شيء

مانة رمزاً ثقلت االأ

وحقيقة

رواح  وذبلت االأ

بدية على �شجرتك االأ

وها هما الكتابة

وال�شعر

ُيولدان من رحم

التلفاز

هل.. القول

النبُع جّف

اأنَت. 
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طالب املعمري

�ضيد احلقل
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من اأعمال الفنان عبداملجيد كاروه - ُعمان

ن�صو�صن�صو�ص



 - 1 -

ن اأنه مل يكن يف مقدورنا، نحن الذين  اأكاد اأجزم الآ

�شاءت اأقدارنا اأن نعرفه، تخمني ما كان يدور داخل 

فو�شى  من  هبة  نفحته  الذي  ذاك  ال�شغري،  راأ�شه 

يدويا.  زة  امُلطرَّ ته  كمَّ على  امللتف  الكثيف  ب�شعره 

طور  يف  برجل  يوحي  كان  الذي  الرفيع  �شاربه  اأما 

�شهوا  �شقطت  خجول  �شامة  ت�شتلقي  حيث  الت�شكل، 

املعامل  مينحنا  الذي  هو  فرمبا  ي�رس،  الأ طرفه  على 

الرئي�شة ملالمح وجهه املر�شومة يف ذاكراتنا. ول بد 

اأن ُيعَطى الرائي الق�شة كاملة، كما اأ�شبحنا نعرفها 

ال�شارد  مرور  عليه  ميّر  اأن  يجب  ل  اأنه  ِلُيدِرك  ن،  الآ

كثرية  اأ�شياء  كانت  ذاك  راأ�شه  داخل  واأن  الُغفل، 

تتالطم بعنف ل ت�شي بها اأٌي من ال�شفات اخلارجية 

وج�شده  ال�شاحب  وجهه  بها  يوحي  التي  ال�شاذجة 

الهزيل. بيد اأن ذلك قد ل يكون �شحيحا اإل يف ذهن 

حلياة  بالتايل  وينظر  املا�شي،  ب�شيغة  يروي  من 

ال�شتارة،  اإ�شدال  بعد  النهاية،  نقطة  يف  واقفا  �شامل 

تراجعّي،  باأ�شلوب  اإياها  حداث، متذكرا  الأ توايل  اإىل 

لتداعيها  ومنطقيا  منظما  �شريا  بالكلمات  را  وُم�شوِّ

يرتق ما فيها من فو�شى ول عقالنية. 

ولد الذين يف �شنه، حيث يتماوجون  وعموما فاإن الأ

ل  املغربة،  ودروبها  الوادعة  قريتنا  دروب  يف 

اأنه  ذلك  اإىل  اأ�شفنا  فاإذا  ق.  امُلدقِّ الرائي  ي�شتوقفون 

كان مّيال بحكم طبيعته اإىل النزواء يف غرفته من 

يف  اأو  زّقة  الأ يف  �شبيانية  مبناورات  يقوم  اأن  غري 

خرون، ح�شب ما متليه  الآ اأقرانه  املالعب كما يفعل 

علينا م�شاهداتنا اليومية، تبنيَّ لنا، مبا ل يدع جمال 

ع فتى يف �شنه  لل�شك، اأنه من تلك الفئة التي لن ت�شجِّ

م�شتدمية  �شلة  عقد  عن  ناهيك  منه  القرتاب  من 

معه.

بهالتها  تلف  غريبة  تناق�شات  كانت  وهكذا 

ال�شبابية �شخ�ص �شامل بن حممد بن �شامل بن حممد 

عن  عائلته  عرفوا  اأو  عرفوه  الذين  عند  امَلاّلِحي 

كثب. فلم يكن معلموه يتوانون يف �شتى املنا�شبات 

حتيله  التي  اخلالقة  املزايا  من  بالعديد  اإحتافه  عن 

الدروب  ال�شف، يف  لكنه خارج غرفة  ذكيا ولمعا، 

ملعّي  ال�شيقة املتعرجة لقريتنا، كان يفقد بريقه الأ

بد�شادي�شهم  خرين،  الآ الفتيان  اأفواج  يف  ويندرج 

و�شهم، الغارقني  البي�شاء وكميمهم املزروعة على روؤ

يف ت�شابه منلّي حتت �شماء قريتنا الوادعة. وهوؤلء، 

�شنا،  �شغر  والأ كرب  الأ خرين  كالآ كانوا،  بدورهم، 

جمرد اأ�شباح قزمة تتحرك على خلفية جبال �شاخمة 

الناظر  اأفق  حاجبًة  الوهم،  تقارب  ب�رسمدية  ممتدة 

يلًة اإياه اأبدا اإىل اأعلى.  وحُمِ

اإىل  املا�شية  القليلة  ال�شطور  يف  اأملحنا  اأننا  ومع 

ت�شور معلميه يف ق�شية الداخل واخلارج، املختلفنينْ 

ِلَنُقلنْ   ، اأنه ظلَّ اإل  وا�شحة،  لديه بحدية  ن  واملتمايزينْ

لدى  قلق  نوعا ما، م�شدر  وال�شخرية  الدقة  متوخني 

با�شتمرار  يف�شلون  كانوا  هوؤلء  ّن  لأ ذلك  بع�شهم، 

ذكياء اأكرث من اأن يو�شفوا  اأن يكون ذكاء الطالب الأ

اأن يكون مب�شتوى  باأنهم معلمون خائبون واأقل من 

اأبدا  يتوفر  مل  الذي  املدى  ذلك  اأنف�شهم،  هم  ذكائهم 

ه اأكرث من ذكائهم مبراحل،  يف �شامل، الذي كان ذكاوؤ

لهذا  مرده جتاوزه  تنغي�ص مم�ص  وبالتايل، م�شدر 

العرف الذي ي�شكل دعامة العملية التعليمية باأ�رسها. 

مائل  كخط  نت�شوره  اأن  لنا  يحق  الذي  العرف  هذا 

باجتاه  املعلمون،  يقف  حيث  و»اأمام«  »اأعلى«  من 

»اأ�شفل« و»وراء« حيث يجل�ص تالميذهم.

وهذا اخلط املائل كان هو ما يجب اأن نت�شوره كذلك 

وحدين،  الأ �شديقيه  مع  عالقته  عن  احلديث  حني 

اأكرث  كانا  اللذين  ال�شم�شّي،  وعبداهلل  العاليّن  حممد 

كل  �شداقتهما  من  البع�ص  بع�شهما  مع  �شداقة 

هو  ما  عك�ص  على  هنا،  كان  فاخلط  معه.  حدة  على 

حيث  اأعلى،  من  دائما  مائال  الندّية،  العالقات  يف 

ولكاأنه  يكونوا.  اأن  يحاولون  حيث  اأدنى،  اإىل  يقف، 

على  اأكرب  اأخا  اأو  لهما،  خا�شا  ُمعلِّما  بالتايل  كان 
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حقهما  نغمطهما  اأن  ينبغي  فال  هذا  مع  تقدير.  اأقل 

عالقته  يف  �شمني  تبادل  ثمة  كان  فقد  امل�رسوع؛ 

يجهالنه  يكادان  فيما  بو�شوح  هو  يدركه  بهما، 

من  واحدا  يكون  اأن  له  ميكن  كان  فعربهما  متاما: 

يتما�شان  كانا  العاديني، ومن خالله  الطالب  قطيع 

اأو�شاط  يف  الذكاء  ي�شعها  التي  العظمة  بع�ص  مع 

على  اأولدهم  يحوز  اأن  دائما  يطمعون  الذين  باء  الآ

�شفات مدر�شية ح�شنة.

كان بيت حممد ينتمي اإىل ذات احللة التي بها بيته 

يف اخلارطة املتناثرة بع�شوائية، كما هو مالحظ يف 

كان  �شغري.  م�شجد  حول  قريتنا،  متاثل  التي  القرى 

اإىل  القدمي  الطيني  بيتهم  من  انتقالهم  منذ  يعرفه 

�شابقة.  ابتدائية  �شفوف  يف  له  زميال  واأ�شبح  هنا، 

يكون  رمبا  حممدا  اأّن  م�شى  فيما  ليت�شور  يكن  مل 

يام ل�شغر امل�شاحات  �شديقا جيدا له يف يوم من الأ

الدرب  على  بيته  متو�شع  اأن  بيد  بينهما،  امل�شرتكة 

اإىل املدر�شة كان قادرا على  �شامل  الوا�شل من بيت 

ن�شاء �شداقة نفعية.  اإف�شاح م�شاحة اإ�شافية كافية لإ

واد  قليال مبحاذاة جمرى  اأن مي�شي  �شامل  على  كان 

حتف به اأ�شجار �شدر عالية، ثم يقطع الوادي باجتاه 

اإىل  دالفا  وينفلت من هناك  القريب،  الناحية  م�شجد 

درب ترابي �شيق بني حقلي بر�شيم، وحينها ينفتح 

ل من  ن حممدا كان خُموَّ امل�شهد على بيت حممد. ولأ

�رسة، الكورول القدمية  قبل والده اأن ي�شوق �شيارة الأ

اآنذاك، فاإن  اأنه كان بال رخ�شة قيادة  البي�شاء، مع 

نعزوها �شاغرين  اأن  التي يجب مع هذا  امل�شادفة، 

يام  الأ يف  حينها  وكان  �شامل،  من  جعلت  القدر،  اإىل 

ال�شباح  ذلك  يتاأخر  الثانوي،  ول  الأ لل�شف  وىل  الأ

اللحظة  يف  حممد  بيت  جانب  اإىل  في�شل  املدر�شي 

اإىل  ب�شيارته  بالنطالق  خري  الأ فيها  يهم  كان  التي 

نتائج ذات  َلتمر بال  املدر�شة. هذه امل�شادفة كانت 

اأهمية يف حياة �شامل لو اأن حممدا قرر اأن يتغافل عن 

مامية ل�شيارته  خري املنعك�شة على املراآة الأ �شورة الأ

ومي�شي غري عابئ لنقر �شمريه الطيب. كانت املراآة 

�شاملا  املتثائبة  قريتنا  �شباح  �شباب  عرب  تعك�ص 

تنْ بحزام، وهو  حامال كتبه ودفاتره املدر�شية، وقد ُلفَّ

اإنه  لب�ص:  بال  وا�شحا  مر  الأ اخلطى. مما جعل  يذرع 

يف طريقه اإىل املدر�شة، وهو متاأخر اأي�شا. وكنتيجة 

على  حممد  عر�ص  الظرفية  املالب�شات  لهذه  قدرية 

البادرة  هي  تلك  كانت  املدر�شة.  اإىل  يقله  اأن  �شامل 

التي زرعت بذرة ال�شداقة بينهما، ولذا �شريى �شامل، 

�شمن ت�شوراته الذهنية املنفلتة، �شداقته مع حممد 

متعلقة اأبدا بالطريق من بيته اإىل املدر�شة، وباأعواد 

بالندى  اأوراقها  ُمغلَّفة  اخل�رسة  �شديدة  بر�شيم 

يف  اأما  مو�شال،  دربا  عابرا،  خطا  اأينْ  ال�شباحي، 

قرارة نف�شه، التي تنازع �شمريه اخلجول با�شتمرار، 

اإىل  اأنها  عالقتهما،  بداية  يف  حتى  يعرف،  فكان 

مكان  اإىل  حتيلك  ما  عادة  الدروب  ن  لأ ذلك  انتهاء؛ 

اأخري، اإىل نقطة نهاية.

خر عبداهلل  وميكننا اأن  ن�شف عالقته مع �شديقه الآ

ملحمد  �شديقا  كان  خري  الأ اأن  اإذ  تعقيدا؛  اأقل  باأنها 

كذلك  املنتفعني  واأحد  ب�شامل  عالقته  ابتداء  حني 

كانت  معه  فعالقته  واإذن  البي�شاء.  الكورول  من 

وال�شيارة  �شديقك،  هو  �شديقك  ف�شديق  بالتعدِّي؛ 

نها كذلك فقد كانت  التي حتملني حتمل �شديقي. ولأ

تعارفهما،  بداية  يف  خ�شو�شا  بينهما،  احلوارات 

اأو تقرتب من ال�شفر يف حالت  تتعلق عادة مبحمد 

كثرية. ولذا تكون �شداقته معه اأقوى ما تكون حني 

اأما  متواجدا،  الثالث  �شلعهما  ويكون  ال�شكل  يكتمل 

حني يكونان لوحدهما فاإنهما كانا يجهدان ليخفيا 

هذا  نفهم  اأن  وميكننا  عبداهلل،  كان  البنّي.  توترهما 

العالقة مع �شامل كانت  اأن  الظن  ن، دائم  الآ بب�شاطة 

ووليدها  الغرية  فم�شاعر  ولذا  احلاجة،  عن  زائدة 

حا�شي�ص التي يبثها  احلقد كانت بعدا وا�شحا يف الأ

الوديعتني.  �شامل  عيني  �شواد  باجتاه  احلانق  وجهه 

تلك الغرية اأقلقت �شاملا يف بداية معرفته بهما لكنها 

نها منحته  كانت مو�شع تفكريه وتاأمله فيما بعد لأ

يت�رسف  التي  املختلفة  �شاليب  لالأ وا�شحة  جتربة 

بها النا�ص يف مواقف مت�شابهة. 

نه كان يعرف ذلك  ن �شاملا كان ذكيا ومتوقدا ولأ ولأ

ويدرك مقدار جاذبية هذه ال�شفات للكبار من حوله، 

غرور  باجتاه  خطاه  تنزلق  اأن  ال�شهل  من  كان  فقد 

انزلقت  اأي�شا،  نفهمها  قد  �شباب  ولأ اأنها،  بيد  اأرعن، 

خرين  باجتاه اآخر. فهو كان يدرك اأنه خمتلف عن الآ

قد  كما  لالختالف،  فقط  املوجبة  بال�شيغة  لي�ص 

خرون وكما كان هو قد توهم فيما م�شى،  يتوهم الآ

الختالف  اأن  ذلك  اأي�شا.  ال�شالبة  بال�شيغة  ولكن 

�شني عمره،  تقدم  مع  تفاقمه  يدرك مدى  كان  الذي 

كان هو ذاته م�شدر كاآبة قامتة كانت تالم�ص �شطحه 

العظمة  اإن مل�شة  يام:  الأ مع  تكرب  تفتاأ  وما  الداخلي 
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ن، كانت قد بداأت عنوة  القادمة، اإن �شح تعبرينا الآ

واإ�شافة  حياته.  من  الالزمة  �رسيبتها  اقتطاع  يف 

لم التي كانت تفرزها تلك الكاآبة يف  اإىل ع�شارة الآ

داخلية  فعل  لردة  مبا�رسا  �شببا  كانت  فاإنها  داخله 

اأو  العواطف  اإبداء  عن  با�شطراد  حرفته  تعوي�شية 

ح�شا�ص بها، اإىل الدرجة التي كان يعد فيها نف�شه  الإ

و»الربود  للم�شاعر«،  »لوحا جليديا«، و»غري مو�شل 

ويحيلني  وقا�شيا،  �شلبا  يجعلني  بداخلي  الذي 

�شخرة �شماء«. 

حادث  يف  ال�شن  متو�شط  خالته  زوج  مات  فحني 

اخلالة  بيت  اإىل  ترافق  اأن  اأمه  واحتاجت  �شيارة، 

البعيد، وجد نف�شه مدفوعا بح�شد ن�شاء ذوات اأج�شاد 

عة بعباءات �شود، اإىل حيث كان اجل�شد م�شجى يف  ُملفَّ

منت�شف غرفة، وقد اأحاطت به ن�شاء معولت يذرفن 

دمعة  عنه  اأََندتنْ  وحينها  غزيرة.  دموعا  بحرارة 

وج�شده  املته�شم  املتويف  وجه  اإىل  نظر  ل،  واحدة؟ 

ت�شور  حماول  متفرج  نظرة  اأطرافه  تغ�شنت  الذي 

نقاط ج�شده،  ال�شيارة مبختلف  اأجزاء  ارتطام  كيفية 

من  الن�شاء  لدى  البكائية  الفعل  ردة  من  ومنده�شا 

باردة  حتليل  كاأداة  حينها  يعمل  ذهنه  كان  حوله: 

التلذذ  طريق  يف  برفق  وياأخذه  عاطفة،  اأدنى  بال 

كان  موقف  يف  حدث  ما  ا�شتقراء  على  قدرته  جراء 

خرون يعّدونه ماأ�شاويا وفاجعا.    الآ

ا�شتهرت  �شامل  عائلة  اأن  اإىل  العارفون  ُي�رِس  ومل 

اأوقات  اأو العلم ل يف الوقت الراهن ول يف  بالنبوغ 

واملعرفَة  امل�شيخَة  تناقلتنْ  فقد  �شابقة.  تاريخية 

كان  بحيث  قريتنا،  يف  بعينها  عائالٌت  والب�شالَة 

فراد �شيء ما يفتخرون به اإما فيما يتعلق  ملعظم الأ

يتحدرون  الذين  باأ�شالفهم  اأو  ذاتها  ب�شخو�شهم 

منهم، مما كان ُيف�رسَّ قدرتهم على ال�شتمرار يف العي�ص 

ب�شفات كابية. ولعلنا ُنرِجع ذلك اإىل اأن �شاللته هو 

من  اجلبلية  قريتنا  اإىل  انزاحت  قد  كانت  بالذات 

بعد  الأ منطقة بحرية بعيدة، فكانت خيوط تاريخها 

خرين. فاملعلومات املتناق�شة  مبتورة يف اأذهان الآ

�شائعات  بلفافة  تغلِّفه  كانت  بيه  لأ جده  والد  حول 

غري قابلة للتثبت، وتلّف حوله اأحابيل �شيطانية عن 

اعتداءات غام�شة لها عالقة بالن�شاء ق�رست العائلة 

اإىل الندياح اإىل هذه القرية النائية عن �شخب البحر 

هواء والرغبات. ومع اأن هذه  وهوائه املفتوح على الأ

اأذهان  يف  املعامل  وغب�شة  واهنة  كانت  �شاعات  الإ

كانت  اأنها  اإل  القلب  طيبي  قريتنا  قاطني  معظم 

العائلة جميعهم بريقا رجوليا خفي�شا  ُتك�ِشُب ذكور 

على اأقل تقدير.

مامة  بيه الذي عاي�ص �شقوط الإ فاإذا اأ�شفنا اأن جده لأ

�شعيد  ال�شلطان  �شاأن  وعلو  منطقتنا  يف  خرية  الأ

حياته  طوال  ظّل  الذي  الرجل  اإل  يكن  مل  تيمور  بن 

الذي واكب �شباُبه الزدهاَر احلا�شل  عاديا، ووالده 

يف البالد جّراء تويل ال�شلطان قابو�ص للحكم، والذي 

بالدنا  عّمتنْ  التي  ل  التفاوؤ موجة  �شمن  نف�شه  وجد 

تكن  مل  العائلة  اأن  نعرف  اأن  علينا  �َشُهَل  باأ�رسها، 

تتميز ب�شيء قد يعّدها متفوقة على اأي من العائالت 

خرى يف قريتنا. الأ

على  �شاعد  الذي  اأن  ونقول  هنا  ن�شتطرد  ولعلنا 

اندرا�ص �شفة الغرتاب عن �شاللة �شامل املتحدرة من 

اجلد  وباإيعاز من  ب،  والأ اجلد  اأن كليهما،  البحر هو 

اَهرا اأهايل قريتنا املت�شاحمني فاختلطتنْ  كرب، �شَ الأ

خرين بحيث كان حُمال بعد اجليل  هما بدماء الآ دماوؤ

اختالفات  هناك  تكون  اأن  �شامل  مُيثِّله  الذي  الرابع 

تذكر فيما يتعلق باللون اأو الو�شامة اأو اللهجة اأو اأي 

�شفة اأخرى من ال�شفات الظاهرة للعيان. 

خمتلفة  عائالت  �شمن  فراد  الأ بع�ص  كان  وبينما 

يف قريتنا ين�شّق عن م�شار اجلمع بني فرتة واأخرى 

ذات  الو�شطية،  عن  بعيدة  �شفات  باجتاه  وينفرج 

البخل  يف  مثال  فيندرج  لدينا،  الطيبة  ال�شمعة 

به  تلمُّ  اأو  امُلحَدث،  الغنى  اأو  الفهم  على  امل�شتع�شي 

له  اأن  يظن  متزمتا  متدينا  فيغدو  روحانية  نعرات 

ر�شية فيم�شي  �شلة اأوثق باهلل، اأو تطيح به رغباته الأ

منفلتا عن القطيع و�شال، فاإن اأفراد عائلة �شامل بدوا 

يختفون  كانوا  التي  الدرجة  اإىل  با�شتمرار  عاديني 

التي  اليومية  قاويل  الأ الوقت من خ�شم  فيها معظم 

قريتنا.  ت�شابه  التي  القرى  النا�ص يف  عليها  يعتا�ص 

ولكاأنهم كانوا واعني يف دواخلهم، بقدر يقّل اأو يكرث، 

اأحيانا  بدا  بحيث  متو�شطني،  يكونوا  اأن  يجب  اأنهم 

اأنهم يحاولون، عن ق�شد، اإبعاد اأنف�شهم عن ال�شفات 

�شاعات املل�شقة بجدهم  املتطرفة التي قد ُت�شِدق الإ

كرب.  الأ

اأما ن�شاء العائلة، فكما هي كل ن�شاء عائالت قريتنا، 

وكما يريحنا اأن نقول يف هذا اجلانب من العامل، فال 

يف  ال�شاللة  و�شع  يف  �شاهمن  اأنهن  على  دليال  جند 

اأنهن مل يقمن  اإىل  اإطارها احلايل. ولي�ص ذلك راجع 



جيال املتعاقبة كما تفعل الن�شاء يف  بالتاأثري يف الأ

خرى، لكّنهن كّن على الدوام يعملن  ر�ص الأ بقاع الأ

يف اخلفاء وبعيدا عن �شو�شاء الرجال واهتماماتهم 

من  علينا  ا�شتحوذ  مهما  بد،  فال  هذا  مع  امُلعَلنة. 

�شارة هنا اإىل الدور الذي قمَن به  حتامل، اأن ُنعيَد الإ

يف تاأ�شيل عائلة �شامل داخل قريتنا: لقد كن بوتقات 

معادن  داخلها  ان�شهرت  التي  الطاهرة  رحام  الأ

الرجال، اأيا كان الذي تعنيه هذه العبارة. 
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لقي  لأ ال�رسد  يف  ال�شرت�شال  عن  لوهلة  �شاأتوقُف 

بتو�شيح ب�شيط اأجدين جمربا على قوله. فهناك ممن 

يكون عددهم  اأن  واأمتنى  النقطة،  تابعني حتى هذه 

جيدا، يقول يف نف�شه اأنني ما فتئت اأُبعرث هنا وهناك 

�شفاٍت كبرية وعظيمة على ولد قروي بوعي ب�شيط؛ 

ولو  وذكاء حاد.  واأملعية خمتلفة  قادمة  فهو عظمة 

القارئ،  عليها  يقف  التي  اجلهة  على  كنُت  اأنني 

ذات  لراودين  �شامل،  حياة  تفا�شيل  اأعرف  اأكن  ومل 

غراءات  لإ ب�شهولة  ال�شت�شالم  يف  الرتدد  من  ال�شعور 

احلياة  �شوؤون  يف  خربتي  بحكم  اأول  الكلمات.  هذه 

املختلفني  �شخا�ص  الأ ل�شلوك  املتو�شطة  وت�شوراتي 

اإىل  ال�شخ�شي  مليلي  وثانيا  بعينها،  بيئات  يف 

ُيحاجج  وقد  يام.  الأ يكتب هذه  الكثري مما  ال�شك يف 

من  وخ�شو�شا  �شخ�شي،  يعرفون  الذين  البع�ص 

اأحداث  اأين كنت بعيدا وقت ت�شكل  اأهايل قريتنا، يف 

غربية  دولة  يف  حينها  مقيما  كنت  اإذ  هذه  ق�شتنا 

قريتنا  اأزور  قلما  وكنت  العليا،  الدرا�شة  اأجل  من 

وذلك  اإىل عمان،  جازات  الإ اأثناء  حتى حني عودتي 

ملزاجي املتقلب ورغبتي العارمة اآنذاك يف النفالت 

من  اأدرك  واأنا  قريتنا.  يف  ال�شائدة  عراف  الأ من 

خالل جتربتي ال�شخ�شية اأن من يتبع هذا الن�شق يف 

وذلك ما  ثغرات.  مفت�شا عن  اأقوايل  �شيقتفي  التفكري 

�شيكون متوقعا وم�رسوعا يف ق�شيتنا هذه، فاأنا مل 

حداث، واأنا اأكرب عمرا  اأكن متواجدا �شاعة انبجا�ص الأ

ب�شنوات غري قليلة عن �شامل، وثمة فرتة زمنية طويلة 

ن�شبيا بني تاأريخي وقوع الق�شة وكتابتها.

فمن ال�شهل علّي، واحلالة هذه، اإ�شقاط �شفات وهمية 

من  واأحّمُله  معه  اأمتاهى  بحيث  �شامل  �شخ�ص  على 

وانطباع  اخلا�شة  جتربتي  بفعل  اأحّبُذه  ما  فكار  الأ

ت�شاري�ص الزمن على كاهلي، اإن مل يكن بفعل حتريف 

ر لدى  مق�شود. ثم اأن هناك با�شتمرار ذلك امليل امُلربَّ

ال�شتباه ب�شخ�ص مثلي منفلت عن عقال  النا�ص يف 

املجتمع، وبعيد عنه بعدا فيزيائيا وجغرافيا، اإن مل 

يكن ثقافيا ونف�شيا. ولكاأين اأحاول اأن اأَحِمَل القارئ 

كان  حدث  ما  اأن  موؤداها  نتيجة  اإىل  الو�شول  اإىل 

والتقاليد  العادات  يف  اأو  املجتمع  يف  خطاأ  ح�شيلة 

التي توؤلف حيثياُتها املجتمَع يف قريتنا بل وبالدنا 

اأجمعها.

بنظره  خذ  والأ القارئ  با�شتعطاف  اأ�شارع  اأنني  اإل 

رجل  كاأي  اأين،  اأطمئنه  اأن  واأحب  حجتي،  اجتاه  يف 

علمي ي�رسع يف بحث جاد، ابتداأت باختيار املنهج. 

حداث  الأ تق�شي  يف  مانة  والأ الدقة  توخيت  فقد 

الذين  من  وىل  الأ م�شادرها  من  تفا�شيلها  واقتفاء 

فلم  ماتوا  من  اأما  الق�شة،  اأ�شخا�ص  من  اأحياء  ظلوا 

الت�شابه  خالل  من  اأرائهم  ا�شتقراء  ال�شعب  من  يكن 

احلياة.  لهذه  نهبا  تركوهم  من  اأقوال  بني  والت�شاد 

�رسَد قائمة م�شادري برتتيبها التنازيل  واإننْ كنُت لأ

الطويلة  احلوارات  راأ�شها  على  ف�شاأ�شع  همية،  الأ يف 

كرب ل�شامل، الذي  خ الأ التي اأتاحت يل التعرف على الأ

اأ�شبع نزقي يف معرفة التفا�شيل، وحتمل عناء قراءة 

خرية لهذه الق�شة، والذي لوله  وت�شحيح امل�شودة الأ

ما كان لهذه الكتابة اأن تظهر اإىل حيز الوجود. اأما ما 

�شاأنزلق  كنت  و�شاذجة  غريبة  تناق�شات  من  اأنقذين 

اإليها حتما اأثناء ر�شم �شخ�شية �شامل وتتبع موجاتها 

دفرت  كان  فقد  بحديثنا،  املعنية  الزمنية  الفرتة  يف 

يل  ال�شماح  يف  م�شكورا،  خ،  الأ تكرم  الذي  مذكراته 

با�شتعارته ون�شخه ليكون عونا يل يف فهم تفا�شيل 

اعتملت  التي  فكار  والأ امل�شاعر  وا�شتكناه  حداث  الأ

وراق. ولنا اأن ُن�شدِّق  يف قلب �شامل، واأ�شكنها تلك الأ

نها ُكِتبتنْ بتتابع يومي وهي حتمل  هذه املذكرات لأ

لل�شك  جمال  يدع  ل  مبا  املتنا�شقة  كتابتها  تواريخ 

ها يف زمن لحق. يف اأن يكون �شامل قد د�شَّ

اأجعل  اأن  وحتريا ملزيد من الدقة كنت قد فكرت يف 

اأقوال �شامل التي ا�شتقيُتها من مذكراته بني عالمتي 

تن�شي�ص حني يكون مهما اأن اأقول كلماته كما عرب 

ح�رسه  اأو  مائل  بخط  بطباعته  كالمي  واأميز  عنها، 

اأتدّخُل فاأديل بتو�شيح  اأقوا�ص كبرية حني كنت  بني 

اهتديُت  كما  ذلك،  اأن  اإل  بتعليق،  حادثا  اأذيِّل  اأو 

يجدي  ولن  تعقيدا،  القراءة  �شيزيد  كان  بتفكريي، 
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حمتمل.  غمو�ص  اأي  اإزالة  اأو  لب�ص  اأي  دفع  يف  نفعا 

اأنه  م�شيبا،  اأكون  اأن  واأمتنى  يل،  بدا   قد  اأنه  ثم 

�شياق  ح�شب  املتيقظ  القارئ  لدى  معلوما  �شيكون 

راوي  املتكلم،  هو  من  ال�شمائر  وا�شتخدام  الكالم 

الذين  خرين  الآ من  واحد  اأم  نف�شه  �شامل  اأم  حداث  الأ

دوار اجلانبية. وهناك اأخريا  اختارهم القدر لتنفيذ الأ

املقّربني  اأ�شدقائه  من  لبع�ص  املتفرقة  حاديث  الأ

لوا  ياأ مل  والذين  األتقيهم،  اأن  حظي  من  كان  الذين 

مع  بايل،  على  خطر  تف�شيل  باأي  اإ�شعايف  يف  جهدا 

�شدة قلقهم النابعة من ك�شف بع�ص النقاط احل�شا�شة 

فيما يخ�ص عالقاتهم ب�شامل.

لي�ص يف  اأمني  كموؤرخ  للقارئ  نف�شي هنا  اأعلن  واأنا 

خالقي  حداث وو�شفها تاركا عمل الأ نيته اإل اإبراز الأ

من  اأمتكن  لن  اأنني  اأعرف  ولكوين  للقارئ.  والناقد 

اي  تطويق كلماتي باإحكام مينعها من اأن تن�شح بروؤ

واأفكاري اخلا�شة البعيدة عن امل�شار الرئي�شي للق�شة 

فاإين اأ�شتقي طماأنينتي وراحة بايل من ظني احل�شن 

باملتيقظ،  قليل  قبل  و�شفته  الذي  القارئ،  اأن  يف 

�شيجد من ال�شهل عليه ما ياأخذ من اأقوايل م�شتاأ�شال 

ما يراه زائدا ب�شفرة منطقه احلادة.   
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الداخلية ل�شامل فقد  النف�شية  التباينات  تفاقمتنْ حدة 

اأفكاره تتجاوز �شني عمره وتتحدى املدخالت  ظلتنْ 

اأما  الب�شيطة.  القروية  بيئته  القادمة من  املتوا�شعة 

فقد  التاأمل  يف  بكليته  وا�شتغراقه  بالتفكري  �شغفه 

اأدخاله يف حالة �رسود م�شتمر اإىل الدرجة التي خاف 

اأو م�شابا بعني.  اأن يكون ملبو�شا بجن  فيها والداه 

ومل يكن معدل ح�شول هذه احلالت قليال لدى اأفراد 

غري  النف�شية،  التغريات  اإحالة  اعتادوا  الذين  قريتنا 

الكائنات  اأعمال  اإىل عمل من  م�شبوقة بعلة ظاهرة، 

مر  الأ اأما معلموه فلم يروا  �شفافية.  كرث  �شمى والأ الأ

ن تهومياته مل  تكن لديهم  من هذا املنظور الغيبي لأ

العبقرية  بني  فاإن  ذكائه؛  على  اإ�شافيا  دليال  اإل 

�شبط  اإعادة  اإىل  بحاجة  كان  ما  �شعرة.  واجلنون 

با�شتمرار مل يكن �رسوده وتفكريه بل طريقة تعامل 

ومتكنهم  الطبيعة  منحته  الذي  حقه  تعطيه  متزنة 

خرين  الآ تالميذهم  اأمام  وجوههم  ماء  حفظ  من 

املناق�شات  يف  باجتاهه  املعرفة  كفة  متيل  حني 

ال�شفية. كان هدوء الفتى الظاهر هو عامل التوازن 

يف الو�شول اإىل ت�شويات، لقد كان دعامة امت�شا�ص 

الطبيعة  هبة  بل  منه  اكت�شابا  ذلك  يكن  ومل  واقية، 

اأزلية اخلربة يف خلق توازناتها.

عدادي، وكان  معلم الريا�شيات يف ال�شف الثالث الإ

يتقدمه  اأن  حماذرا  املدر�شة  فناء  يف  معه  م�شى  قد 

ف�شلية،  يف اخلطو الذي قد ُيعِطي انطباعا خاطئا بالأ

له اأن يهتم بدفرت واجباته املنزلية، ولنا اأن نتخيل  �شاأ

الذين  نحن  مثله،  فتى  دفاتر  تكون  اأن  ميكن  كيف 

والنا�ص.  العامل  فهم  يف  جاهزة  كال�شيهات  ت�شوقنا 

التنظيم  يف  در�ص  اإعطاء  يف  املعلم  رغب  وهل 

واملثابرة ل�شامل؟ ل، تلك كانت طريقته يف مغازلته، 

املتقدم:  كالمنا  يف  ت�شويات  اأ�شميناه  مما  نوعا 

امل�شافة  حتديد  مت  العام  ولبقية  بعدين«.  لـ  »عاوزه 

اأ�شئلة  ول  نقد  ل  بدقة:  �شامل  وبني  بينه  العازلة 

ذهان الب�شيطة اأوهاما خاطئة،  مبا�رسة قد حتمل لالأ

تلك معاملة غري لئقة. وما يهم، عالمات نهائية يف 

مادته مينحها له باعتبار حقه الفرتا�شي ل عالقة 

لها باملكتوب يف �شحائف اإجاباته.

ول الثانوي، ولنا  اأما معلم الريا�شيات يف ال�شف الأ

نحن الذين نحكم يف زمن اآخر اأن مننح جراأته درجة 

اأعلى من زميله املتقدم،  فقد ابتكر ت�شويته اخلا�شة 

ليحيل  ال�شف  لوحة  على  امل�شاألة  يحل  كان  جدا: 

له: »ولأ  نظره بعدها اإىل �شامل ويحني من راأ�شه وي�شاأ

اأن  اأيه يا �شي �شامل؟« فاإذا نه�ص الفتى عالمة على 

ثمة ما ميكن اأن ي�شاف، فبتوا�شٍع، جدير بالحرتام، 

�شامل  من�شدة  بني  ج�شده  ويح�رس  متاأخرا  يتهادى 

الرموز  بالطبا�شري  وُيوِقع  خري  الأ ليتقدم  وكر�شيه، 

بقعته  يف  واقفا  النقا�ص  حمل  امل�شاألة  يف  احلا�شمة 

قيمته  له  حتفظ  التي  و»اأمام«،  »اأعلى«  املنا�شبة، 

العقلية.

�شامل  لدى  داخليا  توازنا  خلقتنْ  الندية  هذه  مثل 

مع  اأقرانه،  باقي  عن  املختلف  بكيانه  واعرتافا 

كافيا  يكن  مل  معدودين  اأفراد  من  �شدورها  اأن 

اختالفه  اأن  َيفتنْه  دائم. ومل  اعتدال  جلعل ميزانه يف 

الداخلي حمتاج اإىل ت�شنع حتى يتمكن من التعاطي 

مع الواقع من حوله. هذا الت�شنع الذي فر�ص نف�شه 

ك�رسورة نف�شية خلق لديه اإح�شا�شا عارما باخلداع. 

ملن  العادية  ت�شنع  يجيد  يوم  بعد  يوما  اأنه  �شعر 

ميكن  م�شامل  كفرد  نف�شه  اإعالن  من  ليتمكن  حوله 
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الداخلي فكان �شادرا يف  اأما عامله  خرين تقبله،  لالآ

رغباته وتاأمالته املنفلتة. اأح�صَّ نف�شه مثل اأب يلعب 

مع ابنه ال�شغري وا�شعا على وجهه تعابري واإمياءات 

تبادل  وُتي�رسِّ  الالعبنينْ  بني  الفهم  يف  بت�شاٍو  ُتوِهم 

واجهته  على  م�شطنعا  قناعا  و�شع  لقد  امل�شاعر. 

بلعبة  يقوم  اأنه  نف�شه  وبني  بينه  وعرف  اخلارجية 

ما. وحينما حاول اأن يفهم ما مير به وي�شع عنوانا 

اأف�شل  يجد  مل   ولعبه  ت�شنعه  حتته  يندرج  واحدا 

اإذاً، بال وعي منه،  اأنبَت داخله  من كلمة » �رس«. لقد 

نبتة ال�رس، وقبلها كان ياأخذ نف�شه بتلقائية على اأنه 

وىل،  حم�ص خري. كطفل، يف �شني حياته الذهنية الأ

اخلريِّ  املنقذ  البطل  خانة  يف  تتمو�شع  ذاته  كانت 

ن  فالم الكرتونية. اأما الآ باإزاء ال�رسير املوؤذي يف الأ

فثمة �رس ينبُت داخله، وها اإن ال�رس يربز على �شطح 

الوجود ويتربعم، اأما لونه اخلارجي فجميل اإنه فقط 

خرين. ويا لها من علة باذخة: اإنَّ  يحاول األ يوؤذي الآ

خرين ويحيله غري مفهوم، ول  ك�شف الذات يوؤذي الآ

العادية واتخاذها درعا لالحتماء  اإذاً من ت�شنع  بد 

من اخلارج الغريب. اأمل يكن ذلك دفاعا ُمتقَنا لفكرة 

ال�رس؟

يف  اخلارجي  عامله  يف  جديد  فتى  ظهر  اإذا   اأما 

اأخرى،  قدرية  م�شادفة  اأية  اأو  مدر�شية،  منا�شبة 

اإىل  فاإن �شلوكه حينها يكت�شب �شحنة حذرة. يقرتب 

داخل  يحتوي  هل  جم�شاته:  وُير�ِشل  منا�شبة  م�شافة 

كيان  اأي  عرف  فاإذا  داخله؟  مع  يت�شابه  ما  الفتى 

عنه  ابتعد  ظنه،  وخاب  اجلديد،  الفتى  كانه  عادي 

ال�شهلة  ال�شداقة  وهم  لوهلة  ولو  لديه  يخلق  ل  لكي 

ارتياحهم  فور  عمره  يف  التالميذ  اإليها  ينزلق  التي 

ل�شخ�ص جديد.

الثانوي  الثاين  لل�شف  الدرا�شية  ال�شنة  بداية  يف 

حديثا.  باملدر�شة  التحق  فتى  جم�شاته  حت�ش�شت 

ابن  وهو؟  م�رسي.  امل�شطفي،  عبد  وليد  الفتى:  ا�شم 

�شامل  مدر�شة  يف  اجلدد  العربية  اللغة  معلمي  اأحد 

املوا�شفات؟  املدر�شة.  اإىل هذه  انتقاله  القدمية قبل 

وجه كروّي ين�شح حمرة عنبية، وج�شد لني رجراج. 

خرين بدا وليد اأوفر �شحة:  باملقارنة مع التالميذ الآ

اإن الرائي يتوهم اأنه يف �شف متقدم. انطباع مبدئي: 

هو  الختالف  هذا  خرين.  الآ عن  خمتلف  حتما  هو 

ما   على  ِلُيِطلَّ  اأكرث  اقرتب  لو  وود  �شامل،  �شغل  ما 

اختالفا  اخلارجي  اختالفه  بّطن  فرمبا  داخله  يف 

داخليا.

طاللة على نف�ص  الإ للتمكن من  القرتاب كفاية  قبل 

ت�شتدعي  احلكمة  اأن  هواج�شه  يف  �شامل  خل�ص  وليد، 

اأن يج�صَّ كذلك راأي �شديقيه، حممد وعبداهلل، اللذين 

مل يرتددا يف اإبداء نفورهما احلاد اإزاء القادم اجلديد. 

اإن العالقات املتعدية التي اأ�شبح يعرفها جيدا حُتتِّم 

اأن يتعرف هذين على رغباته يف اإدخال لعب جديد. 

بنفور حاد:  ن�شحتنْ  بالتعدية حممد  كلمات �شديقه 

ده�ص«،  اإىل  بحاجة  طماطم  »حبة  منفوخ«،  »بالون 

بوجهه  اأ�شاح  اأ�شالة  كرث  الأ عبداهلل  متزح؟«.  »اأنت 

ي�شاألهما  ل  �شاملا  اأن  عرف  ا�شتخفافا.  منكبيه  وهز 

اأّل  يفعله  ما  اأف�شل  كان  لذا  يخربهما،  بل  راأيهما 

وقع  ذا  �شيكون  وذلك  مر،  الأ ي�شفه  بل  بق�شوة  يندفع 

ف�شل فيما  اأكرب، الرف�ص معناه اأن تخربه اأنه لي�ص الأ

بيننا: »افعل ما تريد!«. مل يحمل �شامل راأيهما حممل 

اأنه كان حذرا يف  اإل  نه عرف علة نفورهما،  اجلد لأ

اأن يجد لدى وليد ما يجذبه: ذلك �شيولِّد لدى  متنِّيه 

توازنات  يحطم  وقد  اأرعن،  مقتا  وحدين  الأ �شديقيه 

فعلهما  ردة  توقع  لقد  بينهم.  فيما  اله�شة  ال�شداقة 

اأن  داخله  اأدرك  النبوءات.  من  اأ�شدق  الواقع  اأن  بيد 

»المتالء« مل تكن �شفة خاطئة يف حالة وليد، على 

ت�شوره  متاثل  فهي  اجلاذبة  �شفته  كانت  النقي�ص 

هو  كالتايل:  كانت  املقارنة  نف�شه.  عن  الف�شائي 

المتالء م�شتحوذا  اإىل  بعقله يف طريقه  ي�شعر  اأي�شا 

على امل�شاحات من حوله.

ول من رواية بنف�ص ال�شم.     j الف�شل الأ
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�رشف الت�سول.... يجرح قلبي             

               )رامبو (

أو قد جل�شنا لتوّنا على طاولة يف  ا أراد  ا لعل �شديقي 

أتردد عليه يوميا تقريبا ، لعله  املقهى ال�شعبي الذي ا

أو ي�شبب يل نوعا من ال�شدمة عندما  أن يفاجئني ا أراد ا ا

أخربين بلهجة مو�شوعية باأنه بعد طول تفكري وتدبّر  ا

ودعني   ، العلم  مع  الت�شول.  مهنة  يحرتف  أن  ا قرر 

إىل حد  ا أن �شديقي متعلم ومطلع  ا  ، الآن  أو�شح ذلك  ا

ولكن   ، ال�شحافة  يف  متقطع  ب�شكل  عمل  وقد  كبري 

مور كانت ت�شوء بعد بع�ص الوقت من ت�شلمه العمل،  الأ

وملا �شاألته عن ال�شبب احلقيقي يف تركه العمل املرة 

أي  ا وراء  اجللو�ص  يطيق  ل  باأنه  أجابني  ا املرة،  تلو 

أخذ  أن �شقف الغرفة قد ا إنه يح�ص ب�رسعة ا إذ ا مكتب ، ا

أنه رمبا هو م�شاب بال�شقف  يطبق عليه ، وهنا فكرت ا

إذا ما التقطه  »فوبيا« وهو م�شطلح ارجتلته لتوّي ، فا

النف�ص  علم  أطباء  ا أي  ا »ال�شايكاتر�شت�ص«  هوؤلء  أحد  ا

مرا�ص النف�شية والعقلية بالكيمياء  الذين يعاجلون الأ

، فلرمبا يدخل قامو�ص علم النف�ص. 

حرى ا�شتطعت  أتفاجاأ مبا �رسّح به �شديقي. وبالأ مل ا

أتفاجاأ وقلت له على الفور باأن مهنة  أبدو باأنني مل ا أن ا ا

 ، جمتمعنا  يف  ورائجة  موجودة  مهنة  هي  الت�شول 

ونحن نتحدث هنا عن الت�شول املبا�رس مبد اليد وبقية 

عدة ال�شغل املعروفة لدى املت�شولني واملت�شولت ، ول 

نتحدث عن »الت�شول الآخر« حيث ينخرط اجلميع فيه 

ال�شتمرار يف  ال�شعب  بات من  أنه  ا إذ  ا  ، باأ�شلوبه  كل 

الت�شول  من  �شيء  ممار�شة  دون  ال�شعبة  احلياة  هذه 

بطريقة او باأخرى..

أن مهنة الت�شول كاأي مهنة  إىل ا ولكنني نبهت �شديقي ا

أن ميتلك  ا أن على املت�شول  ا ، كما  أ�شولها  ا لها  أخرى  ا

أن يكون  بع�ص املميزات اجل�شدية. حيث من املف�شل ا

إذا مل يتوفر ذلك  أو �شاق مفقودة – فا له عاهة  -عني ا

أن يبدو �شاحبا �شئيال �شيء  قل على املت�شول ا فعلى الأ

أنه جائع.. التغذية حتى ي�شدق النا�ص ا

فاإن   ، اهلل  �شاء  ما  اهلل  فبا�شم  �شديقي  يا  أنت  ا أما  ا

كما  كيلوغراما،  ت�شعني  عن  يقل  ل  أقدر  ا فيما  وزنك 

أما وجنتاك فتبدوان وكاأن  أن وجهك يبدو �شحيا ، وا ا

أخرى. فكيف  الفيتامينات �شتقفز منهما بني حلظة وا

أن تكون مت�شول ناجحا؟ ومن �شوف  لك بهذا املظهر ا

نعمة  ابن  وكاأنك  تبدو  ، يف حني  أنك جائع  ا ي�شدقه 

أت  أن بدا قل منذ ا حظيت بثالث وجبات يوميا على الأ

أن النا�ص �شيعلقون عليك  كل..و �شع يف اعتبارك ا بالأ

»ال�شحط«.. هذا  إىل  ا انظروا  مرتفع:  ب�شوت  قائلني 

ما  فهذا  مني  تزعل  البغل..ل  مثل  أنه  ا مع  يت�شول 

باأنه  بهدوء  �شديقي  أجابني  خجل.ا دون  �شيقولونه 

يعرف كل ذلك ، وقد در�ص هذه امل�شاألة من جوانبها 

أن ي�شري �شحاذا عموميا  املختلفة ، ولذلك فهو ل يريد ا

بتعبري  أو  اخلا�ص..ا القطاع  يف  يعمل  �شحاذ  إمنا  وا

أن مييل على املثقفني  ا باأنه يريد  أكرث دقة �رسح يل  ا

الفور  على  تذكرت  هنا   ،و  امل�شاألة  هذه  يف  حتديدا 

ح�رسنا  أن  ا بعد  ال�شعراء  باأحد  ملت�شقا  أيته  را باأنني 

كان  حيث  املوؤ�ش�شات  إحدى  ا يف  ثقافيا  ن�شاطا  معا 

أي�شا ، وقد �شاألته باملنا�شبة: �شديقي هناك ا

- كم ح�ّشلت منه؟

أجابني: - ا

كرث من ربع �شاعة.. أن ع�رسته لأ - دينارا وربع بعد ا

أعلم..  أترى؟ قلت له..هذا ال�شاعر مي�شور احلال ، كما ا - ا

–طب كان  إل دينارا وربع  ا ومع ذلك مل حت�شل منه 

أن  أترى؟ ثم ا خالهم دينار ون�شف – قلت يف نف�شي ، ا

أعرف ان عددا منهم ل يجد  معظم املثقفني طفرانني وا

أحيانا وملاذا نذهب بعيدا..خذين  ثمن علبة ال�شجائر ا

أنفحك  أح�شن حالت كرمي ل ا أنا �شخ�شيا ، فاأنني يف ا ا

أو �شيجارتني مع  أحيانا �شيجارة ا إل بن�شف دينار وا ا

أنك �شديقي..و ال�شبب هو الطفر املزمن..فاحلياة هذه  ا

أمورهم  ا يدبرون  أمثالنا  ا من  وقليلون  �شعبة  يام  الأ

فهي  املثقفني  جيوب  من  دعك  �شديقي  يا  وهكذا. 

أن تعمل  أنك ل ت�شتطيع ا خاوية غالبا ، وبهذا وحيث ا
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ر�ستقراطي ! ذلك املت�سول....الأ

ر�سمـــي �أبوعــــلي

كاتب من فل�شطني



إىل املوؤهالت الف�شيولوجية  �شحاذا عموميا لفتقارك ا

أن طريق املثقفني م�شدودا م�شدود  قل ، ومبا ا على الأ

أن تلعب دور ذلك املت�شول  أن حتاول ا إل ا فلم يبق لك ا

باإعجاب  الت�شويل  أداءه  ا أراقب  ا كنت  والذي  اللبناين 

الك�شرب�ص  مقهى  من  أ  بدءا احلمراء  �شارع  طول  على 

ب�شينما  وانتهاء  احلمراء  �شارع  أول  ا يف  »�شابقا« 

أي�شا« يف نهاية ال�شارع.. وكان ذلك  فر�شاي »�شابقا ا

أو 79.  يف عام 1978 ا

�شديقي  �شاألني  �شخ�شيا؟  عليه  تعرفت  وهل   -

ولكنني   ، هذا �رسوريا  يكن  ، مل  ل  له  بف�شول..قلت 

بال�شحاذين  ال�شتثنائي  اهتمامي  ب�شبب  ورمبا 

أراقبه باهتمام �شديد ، كان  أ�شاليب فطنتهم ، كنت ا وا

مبالب�ص  مقبول  مظهر  ذا   ، العمر  منت�شف  يف  رجال 

أو رقعة.. ويرتدي  أي لطخة ا نظيفة مرتبة لي�ص فيها ا

نظارتني �شوداوين حتجبان عينيه بحيث فكرت ذات 

ولكنه   ، يوحي  ان  أعمى كما يحاول  ا لي�ص  باأنه  مرة 

إل جهدا ب�شيطا ، ولكنه مرهف بحيث ل  مل يكن يبذل ا

أم ب�شريا.. أعمى ا إذا كان ا أن يتاأكد فيما ا ميكن للمرء ا

إىل  ا ، كاأنه ذاهب  ب�شيء من اخلفة  ي�شري  أنه كان  ا ثم 

الف�شية  باللريات  »يخرخ�ص«  �شديقته،  برفقة  نزهة 

أو  ا ل�شان حاله  كاأن  ال�شرب..و  قليل  نزق  ك�شاب  بيده 

لل�شابلة  يقول  اجل�شد  بلغة  عنه  يعرب  الذي  خطابه 

باأنه يف احلقيقة مينحهم فر�شة نادرة لت�شجيل بع�ص 

يل  بدا  بهذا  ال�شاحلة..و  عمال  الأ �شجل  يف  النقاط 

لها من  الوحيد بني جموع ل ح�رس  املح�شن  وكاأنه 

هو  هذا  ل�شديقي:  قلت  أيت؟  أرا العابرين..ا املت�شولني 

أنت قادر  الت�شول الذي يليق ب�شاب مثقف مثلك..فهل ا

أداء هذا الدور؟ على ا

أجابني �شديقي على �شوؤايل ل بالكالم ، ولكن بقهقهة  ا

مت�شنجة م�شحوبة بحركات ع�شيبة:

أين؟ ثم انتبه وهو يقول: أنا..هذا الدور؟ من ا - ا

أداء هذا الدور.. بل لعلك متار�شه  أنت فقط ت�شتطيع ا - ا

يف الواقع..

كانت لفتة ذكية جدا من �شديقي والذي رغم مظهره 

بتعليقات  مفاجاأتي  على  قادر  إنه  فا عموما  الغبي 

إل  ا أمامي  ا يكن  مل  ولذلك  الطراز..  هذا  من  ملهمة 

الت�شليم مبالحظة �شديقي قائال:

أننا كلنا ذلك الرجل...و لكن  - مع ا�شتدراك ب�شيط..هو ا

كّل باأ�شلوبه. 
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من اأعمال الفنان �شامل املرهون - ُعمان



تلقيت ات�شاًل تلفونيًا مقت�شبًا من بغداد من �شخ�ص 

من  البالغ  اأخي  مبقتل  يبلغني  ا�شمه،  عن  يك�شف  مل 

م�ص كما قال، ثالث طلقات  العمر 28 عامًا، قتل بالأ

طرفه،  من  املكاملة  اأنهى  حياته.  اأنهت  م�شد�ص  من 

لكنني عرفته من �شوته. مل يك�شف عن هويته خ�شية 

من عقاب على توا�شل مع �شخ�ص منفي. وبناء على 

نباء ال�شحيحة، اأعرف اأن اأخي عا�ص حياة ماأ�شاوية  الأ

يف  وهو  جتنيده  مت  فقد  م�شريه،  عن  ماأ�شاة  تقل  ل 

على  الفور  على  اأر�شل  وقد  عمره،  من  عامًا   18 الـ 

بقي  ا�شتعاًل.  يرانية  الإ العراقية  احلرب  جبهات  اأ�شد 

اأم�شي  �رس،  الأ ثم وقع يف  اأ�شهر  لب�شعة  فيها  مقاتاًل 

�رس خ�شع اإىل  اأ�رسه يف مع�شكر الأ ب�شع �شنواته فيه، 

عمليات حتويل فكري، »ت�شفية فكرية« حتّول بالفعل 

ن�شخة طبق فكرهم، بعد الختبار امليداين والتاأكد من 

عليها  يطلق  فرق  يف  اأطلقوه  معهم،  الفكري  تطابقه 

»فرق التوابني«، مهمتها القيام بهجمات م�شلحة على 

اأهداف عراقية داخل املدن. 

  - اأنا قرفان وجوديًا وخجالن تاريخيًا

حقيقة،  رجل  و�شع  حني  بداأت  الب�رسية  ماأ�شاة  اإن 

على  غريه  فاأكره  مقد�شة،  اأنها  اأدعى  ثم  �شدقها، 

عّدة  بل  حقيقة،  توجد  ل  والت�شليم.  لها  اخل�شوع 

اإن  احلقيقة.  هو  الفعل  بل  حقيقة  توجد  ل  حقائق، 

املطلوب هو اإبطال ال�شعي اإىل احتكار احلقيقة واإتاحة 

الفر�شة لت�رسيع يق�شي بتقا�شم �شوي للحقائق.

اأحمد  بال�شاعر  ات�شل  مرير.  بحزن  اأ�شعر  م�شاء  ذات 

يف  اإجازة  ق�شاء  يف  برغبتي  له  اأ�رسح  ال�شهاوي، 

جعفر  بالكاتب  بالت�شال  م�شكوراً  فيبادر  املغرب. 

الكن�شو�شي الذي عرب عن ترحيبه ومتنى علّي اأن اأر�شل 

اإليه بع�شًا من كتبي. اأر�شلت ن�شخًا من كتبي اإىل الكاتب 

جعفر الكن�شو�شي والناقد عبد العزيز بوم�شهويل. 

ال�شهاوي حواراً مطوًل  اإىل مراك�ص ن�رس  قبل و�شويل 

الدنيا. ات�شلت تلفونيًا بالناقد  معي يف جملة ن�شف 

وتو�شل  احلوار  هو  قراأ  الذي  بوم�شهويل  العزيز  عبد 

بالكتب، وجدته مرحبًا وتّواقًا بجدية الناقد، واأخربين 

يف  ال�شعرية  م�شية   الأ موعد  حتديد  مت  قد  انه  اأي�شًا، 

8 نوفمرب 1996 يف مراك�ص، نحن بانتظار و�شولك، 

اأنهى املكاملة.

تبدو  جداً.  ال�شياحية  اأكادير  يف  اأيام  ثالثة  اأم�شيت 

يل على اأنها ن�شخة عن قرية اأوربية، �شعرت بال�شيق 

و�رسعت يف البحث عن اجلزء القدمي فيها. اأبحث فيها 

قل.  الأ على  منهما  اأ�شياء  اأو  واملغاربة،  املغرب  عن 

مار�ص ثقافة عربية توقف عنها بحكم  جئت اإىل هنا لأ

اأوربية  اأفواج  �شائحًا �شمن  اأن  اأريد  ل  والبعد.  النفي 

تبحث عن ال�شم�ص والتذكارات. اأن�شد مغرب املغاربة. 

اأبحث عن ب�رس من �شنع املغرب. اأريد اأن اأرى التاريخ 

التاريخ كيف  نعم  الزمن،  يقاوم  ما  كامنًا يف مكان 

على  مل�شاته  يطبع  وكيف  �شفة،  وباأية  معهم  يقيم 

اأح�شان  يف  ترمتي  عنه  انطباعات  ويخلف  مكنة  الأ

الذاكرة هربًا من طغيان الن�شيان. نعم جئت اإىل هنا 

�شمع  بحثًا عن ب�رس، حكايات، اأمكنة واأزمنة، اأنا هنا لأ

مغربية  بحكايات  ذاكرتي  اأرفد  اأن  اأريد  تكلم.  لأ ل 

اأ�شمعها من رواتها ولي�ص من اأي م�شدر اآخر قد يكون 

اأتعقب  هم.  مننْ  منهم  اعرف  لعلني  ورق.  على  حرباً 

تاركًا  بينهم  اند�ص  العتيقة،  املدينة  يف  املغاربة 

كالت ال�شعبية  اأحاديثهم تغمرين. اعرث على مطعم لالأ

ومنها اأتدرج يف التعرف على املذاق املغربي. املدينة 

العريقة لي�ص كبرية كما تخليت وامتدادها مت حتديثه. 

وربيني  بالأ تغ�ّص  و�شياحية  حديثة  مدينة  اأكادير 

م�شادر  اأحد  فال�شم�ص  فيها،  بوجودهم  ال�شعداء 

وربي. قال يل موظف الفندق: اإنها مدينة  ال�شعادة لالأ

حديثة بينت على اأنقا�ص املدينة القدمية التي دمرها 

الزلزال ال�شهري باأ�رساره.

اأكون  يف ال�شباح اأجدين اأجمل مما حويل، اأجمل مما 

تعلن  اأن  ما  ت�شبقه.  اأو  تعقبه  التي  وقات  الأ عليه يف 

طق�ص  زاول  لأ انه�ص  �رسوقها.  عن  بال�شوء  ال�شم�ص 

�شيجارة  ثم  ومن  وا�شتحمام  الذقن  حالقة  ال�شباح: 
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منت�سف الطريق اإىل مراك�ش

منعــم �لفقيــــر

 �شاعر عراقي مقيم يف الدمنارك



ور�شفات متباعدة من القهوة، القهوة التي �رسعان ما 

تربد. اأقبل اإىل مطعم الفندق، ا�شتقر على كر�شي يواجه 

البحر بي. �رسعان ما تّهب علّي ن�شائم ن�شائية، كوكبة 

امل�رسوقة  اللحظات  يف  املطعم،  يف  العامالت  من 

وهن  اأجل�ص  مدينتهن.  وعن  عنهن  معي  يتحدثن 

واقع  اأين  اأ�شعر  طاولتي،  حول  بالوقوف  يتناوبن 

نوثة  الأ بالكالم،  با�شقة  ن�شوية  مظلة  حتت  برغبة 

مرفوعة  غ�شان  الأ يداِك  �شجرة،  كنِت  لو  )اآه  والعطر. 

الدمنارك؟  يف  تخدم   ماذا  اأحداهن:  �شاألتني  اأبدا(. 

رئي�شهن  اإليهن  ينتبه  العربية.  مة  الأ اأخدم  فاأجبتها: 

يف  حملقات  كاحلمامات  عني  فين�رسفن  فيك�شهن، 

�شماء عملهن الغائم باجلد والكد. 

اإىل مادة حية   مينحني احلديث عزمًا واأحوله لحقًا 

ج�شدي  بها  تقدم  لّذة  عرو�ص  اأرف�ص  الكتابة.  يف 

موؤهاًل  ج�شدي  يعد  مل  عازفة،  روحي  روحي،  اإىل 

ج�شد  عن  تبحث  لعلها  العقد،  نق�ص  تنوي  قامتها،  لإ

اجل�شد  يكون رحيما مبتطلباته.  موؤقتًا  فيه  تقيم  اآخر 

اأين  الرغبات.  فنون  ع�شاء  الأ عليه  تعر�ص  م�رسح 

اإىل  اأتقهقر  ال�شجار،  ي�شل حد  نف�شي  مع  على خالف 

اأعماقي، ل يرعبني ما اأرى فيها، بل يرعبني ما ل اأراه 

ال�شعادة  التي نطلق عليها �شفة  اللحظات  فيها.  يف 

عليها، اأوقع اأنا ونف�شي على هدنة كي تنجز ال�شعادة 

عن  بغداد  جتلوين  حللُت  اأينما  لكن،  ن�شوتها.  العابرة 

اإىل علبة  لي�ص فيها ول منها. فيتحول املكان  مكان 

التحقيق.  يخا�شمه  حلم  منها  املخرج  يكون  �شيقة، 

اأينما حللت ا�شعر باخلواء، يرعبني خوائي مني  نعم، 

اأنا الذي مننْ يكون. يف ح�شار احلياة اأ�شتغيث باملوت 

الب�رس  اأرحب من حياة ي�شيقها  اأجده  فكرة وم�شرياً، 

بفعالهم ووعيهم. الوعي م�شدر التعا�شة.

فكار واأن�رسف اإىل النوم. انرث على من�شدة  اأ�رسف الأ

اأجملها،  انتقي  العّد.  عدها  يح�شن  ل  اأحالمًا  الليل 

حملها غداً اإىل مراك�ص. اأحالمي اأمتعتي. لأ

جمل  احمل اأحالمي الأ

واأم�شي اإىل النوم

اأي امرئ اأنا

كل ما األتّذ به

هو اأين اأقطف اأحالمي

حلمًا، حلمًا من �شجرة النوم

ن يف بالد موح�شة اإين الآ

�شجار فرت منها الأ

ترتاكم اأمامي خطواتي

فيما يجثم 

على �شدري قلبي

ها نحن

اأنا واحللم

نحن الثنان وحيدان  

يف غابة النوم.

نف�شي  �شلمت  مراك�ص.  اإىل  الطريق  احلافلة  تاأخذ 

اإىل  الدخول  عند  املحرك.  وهدير  الركاب  �شوات  لأ

احلدود البلدية لولية مراك�ص، مل اأ�رسع بتكوين اأفكار 

فكار  يام القادمة. اأزيح الأ عن املدينة، موكاًل املهمة لالأ

لكي  اأزيحها  نعم  بقلقها،  مزاجي  �شغال  لأ املتدافعة 

لي�ص طرفًا  النا�ص  يكون  التقط �شورة ب�رسية ملنظر 

فيه، ل بل مركزه.اأريد اأن اأدعم ذاكرة العني بذكريات 

وىل ملراك�ص يف  ب�رسية. ا�شتعدت بعجالة زيارتي الأ

مدينة  من  اإليها  قادما  كنت   1990 عام  من  فرباير 

بني مالل املغربية. املغرب لي�ص طارئًا علّي، فمدينة 

الرباط التي و�شلت اإليها يف 18 يناير 1979، كانت 

اأوىل حمطات منفاي الذي ل ينتهي. بعد تعذر بقائنا 

�شباب اقت�شادية تكفلت منظمة التحرير  يف املغرب لأ

اأنا واآخرين من الدار  م�شكورة بتحمل تكاليف �شفرنا 

البي�شاء اإىل دم�شق ومنها براً اإىل بريوت. مهمة نقلنا 

و�شولنا  ولدى  فتح،  حركة  اإىل  اأوكلت  بريوت  اإىل 

مرافقنا  لنا  ترك  فقد  بريوت،  يف  الفاكهاين  حي  اإىل 

الفتحاوي خيار اللتحاق باأي ف�شيل فل�شطيني ن�شعر 

مل  مراك�ص  اإىل  وىل  الأ وزياتي  معه.  فكرية  بو�شيجة 

الذكريات،  م�شتوى  اإىل  ترتقي  انطباعات  فيها  اأكّون 

الغداء يف  اأخذت غرفة يف فندق يف املدينة، تناولت 

الفنا،  جامع  �شاحة  يف  امل�شاء  طعام   اأكلت  املدينة، 

اأوقفني �شيدة اأقل من طاعنة بال�شن اأحلت اأن تقراأ كفي 

فتنباأت يل بامراأة. بعد جهد فائق، عرثت على حانة، 

�رسبت قدراً كافيًا من البرية كفياًل بتاأليب النوم علّي. 

مدينة  اإىل  عائداً  حافلة  اأول  اأخذت  فطرت،  �شحوت، 

بني مالل.

والكتابة.  القراءة  علّي  ت�شعب  �شفر،  على  اأكون  حني 

والحتماء  والقراءة  الكتابة  اإىل  اللجوء  علّي  ي�شعب 

اأن  اأرى  بالتوتر.  امل�شغول  الفراغ  مباغتة  من  بهما 

الكتابة والقراءة اأرفع من اأن تق�رسا لتكونا مهربًا من 

من  حلظة  خيارا  اإنهما  حمنة.  من  خمرجًا  اأو  موقف 

حلظات ال�شفاء، تغار الكتابة والقراءة منهما وعليهما. 
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لي�شت طريقًا  الكتابة  اأعظم.  الكتابة فعل يقرتح فعاًل 

خلفية يوؤمن علّي ان�شحابي من مواجهة لي�شت كفواً. 

اتقاء  ال�شاغطة  املالحظات  احلاجة  عند  اأدّون  لكني 

لغدر الن�شيان. اأحمل دفرتاً �شغرياً اأحفظ فيه الفكرات 

متحفزة  حوا�شي  املواقف  كل  يف  وتكون  الفجائية. 

حلفظ وخزن املح�شو�شات، على فر�ص ا�شتدعائها يف 

حلظة كتابة، غالبًا ما تكون مفاجئة. جتد عيناي يف 

�شيماء  وتر�شدان  مكنة.  الأ عن  ب�رسية  �شور  التقاط 

با�شتثنائية.  لهم خ�شو�شية وا�شحة ويتمتعون  ب�رس 

وتبقى احلوا�ص تنتقي ما يطيب لها من رائحة، طعم 

ونبوءات.  اأ�شوات  من  اأي�شًا  لها  يروق  وما  ومذاق. 

ال�شعر  الذاكرة.  خيانة  على   وقائيًا  رداً  هذا  واأ�شنف 

هو ا�شتثناء يجرجرين اإليه م�شت�شلمًا، فاأ�رسع بكتابته 

حتت اأي ظرف، دون �شعور بتعب اأو ملل. اأ�شتلقي من 

تعب واأنه�ص من �شعر.     

اأ�شل اإىل مراك�ص على ال�شاعة 14.00 تتوقف احلافلة، 

فكار  الأ بع�ص  من  التخل�ص  اأحاول  اأمتعتي،  احمل 

اأجدهما بانتظاري هما الكاتب جعفر  واأقبل عليهما، 

الكن�شو�شي والناقد عبد العزيز بوم�شهويل. ترحيبهما 

وابت�شامتها خففا عني ال�شعور باحلرج وب�رّسا الكفلة 

فندق  يف  اليوم  هذا  ام�شي  اأن  علّي  اقرتحا  بالرفع. 

مري، وغداً �شاأنتقل اإىل بيت مولي عبد ال�شالم، فقد  الأ

تعذر التن�شيق معه لكونه على �شفر و�شياأتي غداً. 

الكن�شو�شي من موظفة ال�شتقبال  الكاتب جعفر  طلب 

معها،  م�شغول  هو  فيما  مريحة،  غرفة  يل  توؤمن  اأن 

التفت اإىل بهو الفندق فوجدته مزدحمًا بنزلء مغاربة، 

فرحت �شاأكون بني مغاربة، هوؤلء املغاربة مبالب�ص 

مرتفعة  واأحاديث  تت�شاعد  اأدخنة  تقليدية وخالفها، 

وتلفزيون يغني من اأجل النزلء »يا م�شافر وحدك«. 

يت�شلم جعفر الكن�شو�شي مفتاح الغرفة، ي�شعدان معي 

ول  رطوبة  تخفي  الطراز.  قدمية  الغرفة  الغرفة.  اإىل 

اأعجبتهما.  لكنها  العتمة.  نحو  انحرافها  على  تتكتم 

اأما الناقد عبد العزيز بوم�شهويل طاف فيها، اأ�شمعه، 

الغرفة  يف  يته  بروؤ حظي  �شيء  كل  على  يرمي  وهو 

اأكرث  عبارات مثل: )زوينا، ل زوينا، مزيان بالزاف(، 

مرة  من  اأكرث  عليه  ورمى  عنده  توقف  قد  �شيء  من 

عباراته الزائية! املحببة. بعد اأن اطماأنا على اإقامتي، 

اتفقنا على موعد بلقاء م�شائي، بلطف وذوق تركاين 

الراحة  ومن  راحة  اإىل  يف�شي  لعله  هدوء  اإىل  اأركن 

ياأتي النوم بهناءته. يغمرين هدوء جديد علّي، مل اآلفه، 

اأتو�شل اإليه اإل يكون طارئًا. اأخرجت قنينة الوي�شكي، 

ر�شفات  بهدوء  اأخذت  الوي�شكي.  من  كاأ�شًا  اأعددت 

متوالية. اكت�شفت الغرفة، عالية اجلدران، كبرية فيما 

بالعلو  مغالية  زاوية  يف  ال�شغر،  متناهية  ها  اأ�شياوؤ

متحي�ص  بعد  �شا�شة،  يت�شمن  �شغري  اإطار  يلت�شق 

ب�رسي اأدرك انه تلفزيون، يت�شح اأن الرميوند كنرتول 

)احلاكوم( اأكرب منه. اخذ و�شع النبطاح على ال�رسير 

كون يف و�شع ي�شهل علّي ا�شتعماله، اأح�رس الرميوند  لأ

بني الذقن والرقبة واأ�شغط، فتنفرج اأ�شارير التلفزيون 

غبتي  فني  ام�شتي،  فني  احلب  »مر�شول  اأغنية:  على 

اأحمل  ر�ص.  الأ م�شارقة  نحن  تالم�شنا  اأغنية  علينا«، 

يف  تذكر  ل  نقطة  اأجده   ، اأتفاجاأ ال�شباك،  اإىل  الكاأ�ص 

ال�رسير  اأن يكون  ال�شتارة. جّل ما خ�شيت وقتها  بحر 

التاأكد  بعد  اأنا.  غرور  بال  هو  الذي  النائم  من  اأ�شغر 

من اأن ال�رسير مطابق للموا�شفات الكونية، دلفت بال 

البانيو يحتفظ هو  احلمام، فوجدت  اإىل  تفكري  �شابق 

خر باملوا�شفات العاملية لل�شعة. اأدير ب�رسي فاإذا  الآ

اأ�شغر من راحة اليد، متامًا كالدنيا عندما  باملغ�شلة 

تتعاىل  حنفية  ت�شتوعبه  اأن  من  اأعقد  واملاء  ت�شيق. 

الوي�شكي  يغادر  مدركة  مربرات  بال  باحلجم.  عليه 

اإل  و�رسبًا  ا�شمًا  الوي�شكي  اأن يح�رس  ما  لكن  الكاأ�ص. 

الف�شتق  علي،  حممد  مهدي  ال�شاعر  ثالثة،  وتذكرت 

دمر  دم�شقي يف حي  م�شاء  ذات  كنا  واملراأة.  احللبي 

وعلى  ال�شاعدي  قا�شم  الفنان  منزل  اإىل  الطريق  ويف 

وعد اأن ين�شم اإلينا لحقًا �شديقنا ال�شاعر عبدالكرمي 

الوي�شكي،  من  كاأ�شًا  ن  الآ اأمتنى  قلت:  ملهدي  كا�شد. 

الفور  على  توقف  وامراأة،  احللبي  الف�شتق  من  حبات 

فّرقها،  ماين ل جتتمع،  الأ قائاًل: هذه  وحتدث بجدية 

كي ي�شهل منالها، متّن واحدة منها فقط، املراأة، حبات 

الف�شتق احللبي اأم الوي�شكي. قلت اإذن اأمتنى الوي�شكي، 

واإمنا  جولتنا  لي�ص  ينهي  اأن  كاد  بانفعال  مهدي  رد 

اأحب  اأنا  وقلُت  كذاب.  اأنت  قال:  برمتها،  �شداقتنا 

اأ�شحُك  واملراأة.  احللبي  الف�شتق  الوي�شكي،  الكذب، 

ن حّد البكاء، اأرى يومي يتحول بال اأ�شف اإىل اأم�ص،  الآ

يخلف ذكريات نقتات عليها يف غد ميعن يف املجهول. 

اأمرُت الثياب بالن�شحاب عن ج�شدي ارتقاء اإىل اأمنية 

اأعود  ال�شتحمام،  عملية  النجاح  تكلل  اأن  بعد  املاء. 

اأن�رس  املن�شفة،  اأقل وذلك مت مبعونة  ببلل  ال�رسير  اإىل 

ج�شدي على ال�رسير واأدعو النوم.

اأفكر  يذكر.  حلم  بال  مرت  ق�شرية  اإغفاءة  بعد  اأ�شحو 
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مني  ال�شهاوي  طلب  الذين  بال�شعراء  بالت�شال 

يف  اقتنيت  فقد  طلبه  على  وتنويعًا  بهم،  الت�شال 

لعلني  املغاربة(  ال�شعراء  هو)دليل  كتابًا  اأكادير 

هذا  نق�ص  املغاربة.  ال�شعراء  على  قرب  عن  اأتعرف 

الكتاب هو خلوه من مناذج من اأعمال ال�شعراء الذين 

ال�شاعر  اأن  عرفت  الكتاب  بف�شل  ذكرهم.  على  ياأتي 

يف  يقيمان  العمراين  وفاء  وال�شاعرة  جنمي  ح�شن 

الوي�شكي.  كاأ�ص  من  ر�شفتني  تناولت  البي�شاء.  الدار 

مل  �شف  لالأ لكن  العا�شمي،  مليكة  بال�شاعرة  اأت�شلت 

بال�شاعرة  ات�شلت  تلفونيًا.  األقها  مل  �شف  لالأ اأظفر 

مراك�ص  يف  بي  رحبت  تلفونيًا،  فوجدتها  اإقبال  ثريا 

ودعتني اإىل تناول فنجان قهوة يف نادي ال�شيادلة. 

هياأت نف�شي، فجاءت على موعدها م�شطحبة ابنتها. 

هناك يف نادي ال�شيادلة عرفتني على عائلتها وعلى 

اأ�شدقائها. �شاألتني عما اأرغب يف �رسبه، قهوة �شادة 

النادل  اإىل  طلبي  نقلت  قلت.  لطفًا،  بارد  ماء  وكاأ�ص 

�شاب هادئ  انه  اأ�شمه لحقًا،  الذي عرفت  عبداجلبار 

فقري  لكل  عنه.  حمبو�شة  اأحالمه  لكن  التب�شم،  وفري 

�رسيح يرقد فيه واحد من اأعز اأحالمه. �شهدت اجلل�شة 

نقا�شًا اختلفنا فيه على احلداثة يف ال�شعر، فامليل اإىل 

ال�شوفية وهي باحثة فيها يطرح ت�شدداً لغويًا. فاللغة 

زهاء  دامت  اجلل�شة  الهوية.  وهي  الن�ص  هي  ت�شبح 

اإياه  �شاعة مل يعر�ص علّي فيها �شوى فنجان القهوة 

متاأخراً  املاء فح�رس  كاأ�ص  اأما  البتة،  يتكرر  الذي مل 

ياأتي  اأن  عبثًا  انتظرت  بارداً،  لي�ص  لكونه  معتذراً 

ن ا�شطرابي وقلقي  فنجان قهوة ثان. �شعرت بجوع، لأ

منعاين من القرتاب اإىل الطعام. يف منت�شف الطريق 

اإىل مراك�ص توقفت احلافلة، لكن اخلوف واحللم اأدبرا 

بال�شهية. لكن ال�شعور باجلوع بقي قائمًا. �شبعت من 

مراأى جوعى ينهون جوعهم. 

جوعان 

يجوع بي اجلوع

بدي اأنا اجلائع الأ

جوعان

اإىل

كل

�شيء

وكل ما حويل جوعان

ل خبز يودي بجوعي ول جوع

األ ميوت من اجلوع اجلوع

 حاولت اأن اأحجب اأفكاري واأتعلق مبا اأرى. لكن اجلوع 

الدميقراطية،  خ�شم  اجلوع  حتذيراته،  باإر�شال  �رسع 

طغى اجلوع على اآرائي فتطرف بها. انتظرت اأن تعر�ص 

قل  ال�شيدة علّي فنجانًا اآخر، كاأ�ص ماء اأبلل به على الأ

احلديث قبل اأن ين�شف كما ن�شف ريقي. زاد املطر اجلوع 

بّلة. ت�شاقط املطر على �شكل زخات خفيفة، مل تقهرنا 

على اللجوء اإىل �شقف. اجتهدت كي ل اأبدو كئيبًا. �شقوط 

املطر عالمة على انهيار حلظة م�رسقة.  يعترب �شكان 

خيبة  ماطرة  زخة  اأو  �شحابة  ظهور  وربي  الأ ال�شمال 

وتعّد خ�شارة من خ�شائر �شفرهم نحو ال�شم�ص. ال�شم�ص 

العتمة والربد، نعي�ص  القابعون يف  ما نفتقدها نحن 

مل  رهن مطر يذهب لكي ياأتي باأكرث غزارة. �شقط الأ

كليًا بفنجان اآخر من القهوة وكاأ�ص ماء، وتلبية لنداء 

ال�شاعرة  ا�شتاأذنتها بالذهاب. تطوف  اجلوع ولوعته، 

ثريا اإقبال ب�شيارتها، تقطع �شوارع و�شاحات، ل تخلو 

يتواجدون  فاملغاربة  ومروري،  ب�رسي  زحام  من 

ر�شفة، يف ال�شاحات وتغ�ص  بوفرة يف احلدائق، على الأ

اإنهم لي�ص يف ظهور له �شبيه، انهم يف  �شواق بهم،  الأ

حالة انت�شار ل �شبيه لها. تتوقف ال�شاعرة ثريا اإقبال 

عند بع�ص املعامل ال�شياحية منها �شهريج املنارة، اأثر 

املوحدين للري، تقول وتنطلق بال�شيارة، ت�شري بيدها 

وميكن  مراك�ص  يف  �رسح  اأعلى  الكتبية،  مئذنة  اإىل 

تف�شلت  ت�شيف.  مكان،  اأي  ومن  بعد  عن  م�شاهدتها 

لول  تاريخية وجغرافية،  علّي مبعلومات و�رسوحات 

اإقبال  ثريا  ال�شاعرة  ن.  الآ لتذكرتها  حلظتها   اجلوع 

وجدتني  واملبادرة.  التفكري  وعميقة  جادة  �شيدة 

املدينة  عن  دقيقة  ب�رسعة  تن�شاأ  بذكريات  لها  مدينًا 

ونا�شها. كما قلت، اختلفنا بجدية على ال�شعر، وجهات 

ملي واأ�شفي. لكن مع  نظرها باحلداثة كانت مدعاة لأ

عنها  نتج  �شداقة  وانعقدت  بيننا  الثقة  توطدت  ذلك 

لحقًا تعاون ثقايف وترجمة. 

تاركة  الفندق.  باب  اأمام  اإقبال  ثريا  ال�شيدة  ت�شعني 

يل وعداً قاباًل للتنفيذ بدعوة غداء مع اأ�رستها. اأدخل 

املطعم  اإىل  اأجري  مغادرتها.  من  التاأكد  بعد  الفندق 

مغربيًا  طاجنًا  الفور  على  واأطلب  للفندق  املقابل 

جّت�شد  اأن  ما  وخبز(.  زبيب  بازلء،  بطاطا،  )حلمة، 

الطبق اأمام ناظري حتى اأجهزت عليه.

ياأتي الكاتب جعفر الكن�شو�شي م�شاء، ننتقل ب�شيارته 

م�شيًا  ونذهب  ال�شيارة  يركن  الفنا.  جامع  �شاحة  اإىل 

اإىل مقهى فرن�شا املطل بطوابقه الثالثة على ال�شاحة. 
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نتناول  بوم�شهويل.  العزيز  عبد  الناقد  اإلينا  ين�شم 

عبد  وينقل  ال�شعرية،  م�شية  الأ عن  نتحدث  القهوة، 

فكار الواردة يف ورقته  العزيز بوم�شهويل بع�شًا من الأ

�شيقدمها يف  التي  العقل«.  اأ�شئلة  »كتاب  النقدية عن 

م�شية ال�شعرية املوعودة. الأ

ينف�شل عنا جعفر الكن�شو�شي ذاهبًا اإىل منزله، فاأطلب 

من الناقد عبد العزيز بوم�شهويل اأن ناأخذ الطريق اإىل 

جامع  �شاحة  اأقدامنا  تطاأ  ميانع.  ل  م�شيًا.  الفندق 

ال�شاحة  على  ت�رسف  الكتبّية،  مئذنة  تطالعنا  الفنا. 

التقليدية، م�شارف، مقاهي،  حمال لبيع ال�شناعات 

مطاعم وفنادق. �شاحة تتجدد يف كل حلظة، ل تكرر 

بهجة.  احلوا�ص  �شباع  لإ متنوع  كرنفال  م�شهدها. 

�شوات. تتعاىل اأ�شوات،  لوان وتتناف�ص الأ تتبارى الأ

قرادون  دفوف،  ناقرو  يرتنح  حواة.  رواة،  هتافات، 

يتقافزن وعلى وقع الرق ترتاق�ص القردة. حمفل لب�رس 

لوان منفتحني على  جادين باأزياء �شعبية متعددة الأ

الفرح، الده�شة واملفاجاأة. يق�شد ال�شاحة اأهايل مراك�ص 

كالت  وزوارها لل�رساء اأو لتناول اأكلة معينة. بع�ص الأ

اأ�شبح حت�شريها يف املنازل نادراً اأو يحتاج اإىل وقت 

واأدوات طبخها ي�شعب توفريها. تتوقف عربات باعة 

امل�شاء  ال�شاحة. يف  يحزم  قو�ص  �شكل  على  الع�شائر 

طعمة ال�شعبية، يت�شكل ظهورها  تنت�رس نقاط لبيع الأ

طاولت،  من  تتاألف  متوازية،  �شفوف  هيئة  على 

م�شاطب واأدوات طهي وخزانات مياه �شغرية. يكرث 

يف كل نقطة اأكل القائمون عليها، يطغى عدد الرجال 

ج�شاد  الأ املهنة.  هذه  يف  العامالت  الن�شاء  قلة  على 

ل�شنة  والأ لل�شكون،  قابلة  غري  حركة  يف  واأطرافها 

اإىل  ودعوتهم  اأطعمتهم  يف  املارة  ترغيب  يف  تهدر 

ال�شواء،  رائحة  اإحلاح.  من  تخلو  ل  دعوة  تناولها، 

توابل  الواطئة.  و�شحبه  الدخان  اأعمدة  تتخلل  اأنوار 

اأحيانًا.  داع  ول  رادع  بال  روائحها  بن�رس  تتورع  ل 

حتيط ال�شاحة حمال م�شاءة. ي�شغل حيزاً كبرياً منها 

طعمة والع�شري، ح�شد من املغاربة وجمع من  باعة الأ

ال�شاحة ومن هم مننْ  ال�شياح من هم مننْ يتوقف يف 

�شواق القدمية الطراز.  ي�شري عرب بوابات عالية اإىل الأ

باأنوثتهن  يفخرن  بجالبات  ن�شاء  معزول،  ال�شمت 

ويعربن عنها بتحركهن، ي�شاع عنهن عطرهن وي�شدر 

يرافق  �شوتي  موؤثر  ال�شجيج  منغمًا.  كالمًا  عنهن 

ظهوراً ب�رسيًا باأزياء تقليدية وحديثة بعر�ص يتجدد 

جامع  �شاحة  توقف.  اإىل  الركون  راف�شًا  با�شتمرار 

الفنا مك�شب كوين. 

كل  الأ نقاط  احد  عند  بوم�شهويل  العزيز  عبد  يتوقف 

نند�ص بني  ال�شوربة »احلريرة«،  بائع  وبالتحديد عند 

فواه  الأ مرتا�شني.  جنل�ص  واأجانب،  مغاربة  اآخرين 

ي�شمح  الرتا�ص  بالكالم.  تبذير  الكالم.  تتوقف عن  ل 

العزيز  عبد  يطلب  مام.  الأ اإىل  اليدين  با�شتخدام 

اأرد  اأن  ا�شتطيع  ل  اخجل منه،  ال�شوربة.  �شحنني من 

الباعة املتجولني،  كل من  الأ طلبه. فاأنا ي�شعب علّي 

والنظافة.   ال�شحة  ل�رسوط  اأكالتهم  ا�شتيفاء  لعدم 

بعد،  يطرح  مل  �شوؤال  على  يجيب  توج�شاتي،  ي�شتدرك 

هناك رقابة �شحية �شارمة، يقول. اأرى �شكل املالعق 

واآكل  ب�شهية يح�شد عليها،  ياأكل هو  اخل�شبية جمياًل. 

اأنا بطريقة تثري ال�شفقة. اآكل على م�ش�ص ودون تذوق 

يقبل  ثم  يعرت�ص  احل�شاب،  ت�شديد  اإىل  اأ�شبقه  لطعم. 

خرين املتكاتفني ونتجه  بذلك. نخّل�ص اأج�شادنا من الآ

م�شيًا اإىل الفندق الكائن يف »جليز« احلي احلديث يف 

اأن  ال�شعر، ويريد هو  الطريق نتحدث عن  مراك�ص. يف 

مت�شولون  ال�شعرية. يعرت�شنا  كتابتي  يعرف م�شادر 

و�شحاذون نفلح يف تفادي طلباتهم.

اأودعه، اأدخل الفندق اأفكر يف تناول قنينة برية، اأجده 

ن�شف  ال�شالة  والعتمة.  ال�شمت  عليه  يخيم  مقفراً، 

عتمة، مهجورة، التلفزيون منفتح على مباراة كروية 

معادة. ل اأثر. ينزوي رجل اأوربي، يوا�شي ال�شالة على 

خوائها. لعله، ينتظر ابت�شامة تخطئ غريه فتحط على 

�شفتيه اأو �شدفة تنتج عنها فرحة. �شعدت اإىل الغرفة 

ومنت.

اق�شد املطعم  ال�شابعة والن�شف.  ال�شاعة  انه�ص على 

من  قدح  مع  مغربيًا  فطوراً  اأطلب  للفندق،  املقابل 

كحل »الغامق«. اقطع �شوارع �شيقة واأخرى  ال�شاي الأ

علّي  ي�شبحون  وبي.  بالنا�ص  تت�شع  بقليل،  اأ�شيق 

ب�شيماء را�شية عن ظهوري الطارئ عليهم. يعريونني 

اهتمامًا، ن�شوة يحملنني ابت�شامة ونظرة. ي�شعدين ذلك 

بع�شها  �شعارات  اجلدران  على  اأخرى.  مرة  ويوؤكدين 

ر�ص ن�شوة يبعن  حتذر من الرتاخي بالف�شيلة. على الأ

اخل�شار.

»جليز«.  حي  يف  الكائن  التجار  مقهى  نحو  اجته 

بوم�شهويل.  العزيز  وعبد  الكن�شو�شي  جعفر  منتظراً 

ياأتيان بثالث هو مولي عبد ال�شالم، يعانقني بحرارة، 

�شعادته  عن  يعرب  �شحيق،  زمن  منذ  يعرفني  كاأنه 

من  ننتهي  اأن  قبل  يجل�شون  منزله.  يف  با�شت�شافتي 
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اإ�شماعيل  اأحمد  الفنان  اإلينا  ين�شم  القهوة  تناول 

طريقة م�شافحته رغم حرارتها املبالغ فيها ل تخلو 

دائرة جلو�شنا  تت�شع  ما  توج�ص وحتفظ. �رسعان  من 

جواً  اأ�شفي  معهم.  ندمج  لأ وقتًا  احتج  مل  باآخرين، 

حاديث، اأريد اخلروج بها من  من املرح اجلاد على الأ

ال�شارع.  يف  النا�ص  اإىل  واخلطب  كادميية  الأ جواء  الأ

يف  وجودي  اأنهي  م�شائي.  بلقاء  وعد  على  نفرتق 

الكن�شو�شي  جعفر  وحقيبتي  يقلني  ب�شيارته  الفندق، 

حل �شيفًا عليه حتى  اإىل منزل مولي عبد ال�شالم. لأ

مغادرتي من مراك�ص.

يعطي  التجار،  مقهى  يف  ق�شري  لقاء  بعد  امل�شاء  يف 

بوجوب  فيه  رجعة  ل  اإيعازاً  اإ�شماعيل  اأحمد  الفنان 

النت�شار اإىل جهة البار، برية، برية يا �شباب يعلن. وقت 

اأزف. ا�شكره يف �رسي، فعاًل الوقت منا�شب  البرية قد 

للبرية. نذهب م�شيًا اإىل بار »النخيل« الكائن يف »حي 

امل�شرية«. ندخل البار، ناأخذ طاولة يف احلديقة. نطلب 

القنينة  اأحت�ش�ص  »الروج«.  حمر  الأ النبيذ  من  قنينتني 

اأن ي�شتبدلها باأخرى  النادل  اأجدها مربدة، اطلب من 

غري مربدة. ن�رسب نخب تعارفنا و�شداقتنا ال�شاعدة. 

وال�شيا�شية.  الدين  دب،  الأ عن  بنا  احلديث  يت�شعب 

اأحمد اإ�شماعيل يلتم�ص عذراً م�شبقًا على ما �شيطرحه، 

واهتمام.  بتحفز  �شيلي  ما  ال�شالم  عبد  مولي  يتابع 

مراك�ص،  بوجودك يف  اأعلم  يقول:  اإ�شماعيل  بن  اأحمد 

فقد  اأكرث.  ل  الف�شول  زاوية  من  لقائك  على  اأقبلت 

فالذين �شادفتهم  العراقيني،  الكّتاب  لقاء  اأقلعت عن 

على  ندمت  اأحكامهم،  يف  وق�شاة  عدوانيني  كانوا 

اأ�شعدين،  لقاءك  لكن  لهم.  قراأته  وتاأ�شفت عما  لقائهم 

ب�شحتك، ينتهي قوله، ب�شحتك يبداأ قويل: اإن الق�شوة 

حكام  متكث يف العراق منذ فرتة طويلة، والعنف والأ

حكام كما يقول غريي، �شارية  عدام بالأ عدام والإ بالإ

دون متييز اأو نق�ص. طالعنا العامل بالت�رسيع، مل نرث 

ول نورث تقاليد ت�رسيعية. الق�شوة توحد الب�رس. نحن 

دولة بال  ت�رسيع. راأ�ص الدولة يقول ما القانون كلمتي 

هي القانون.  �رسيعة حمورابي تقّر بالتعذيب كعقاب، 

والعقاب الت�رسيعي يعني الثاأر والنتقام ولي�ص اإجراًء 

اإ�شالح  ول  �شالح  ل  عدل.  وحتقيق  حق  لرد  ملزمًا  

لكن  اأفراد،  لعّدة  اأو  لفرد  عادة  الق�شوة  تكون  قد  فيه. 

ي�شتدعي  �شعبي  تقليد  اإىل  الق�شوة  تتحول  اأن  اخلوف 

قيام موؤ�ش�شة تنظم �شوؤونه، ب�شحتك ينتهي قويل.

املحفل  يف  املراأة  تطرح  اأكرث،  رمبا  اأو  كاأ�ص  بعد 

املراأة  تطوف  مكان  اأي  ويف  ينعقد  اأينما  الذكوري 

عارية مرة واأخرى حمت�شمة. الن�شاء خامة احلديث، هن 

عظيمات  �رسيرات،  املتمنعات،  اخلائنات،  املاكرات، 

الكيد، ناق�شات عقل، ي�شاوي بينهن وبني ال�شاقطات 

التهم  بحر  جلة  يف  العظام.  القتلة  وبني  الو�شيعات 

تنجو ب�شمعتها اأكرث من امراأة وتخرج لي�شت حمرتمة 

املتكلمني.  جممع  من  لفظية  بوثيقة  �رسيفة  واإمنا 

التعليقات والردود متثل �شجاًل، فهناك دائمًا �شوت 

مع املراأة ينت�رس لها  ويحمي كرامتها من النتهاك 

عن  ثاأري  دفاع  منه  فالغر�ص  التعميم  اأما  الغيابي. 

على  غ�شب  اأو  متكافئة.  غري  عالقة  مطعونة،  عالقة 

هنا هو خا�ص يف  التعميم  اأ�شاًل،  يتجاوبن  ل  ن�شاء 

ل  معّرفة،  امراأة  مع  فعلية  جتربة  يخ�ص  جوهرة، 

�شارة اإىل ا�شم امراأة بل جلن�شها. غري اأن عدم  جترِي الإ

وماآزق  ال�رساحة  مكائد  من  اخلوف  مرده  الت�رسيح 

م�شادة  مرة  غري  بيننا  حدثت  اجلل�شات  يف  ال�شدق. 

وبالتحديد  النظر.  وجهات  بني  و�شجار  راء  الآ بني 

اأمة يف م�شتبد بطاًل. وهل ميكن  عند طرح كيف جتد 

اأ�شا�ص  على  التاريخيني  البطال  �شرية  قراءة  اإعادة  

البطل  وملاذا  البناء.  من  وموقعهم  العدل  يف  دورهم 

القومي هو امل�شلح اأبداً. لكن ما يجمعنا نحن ال�شكارى 

باحلب وباخلمر كان اأقوى مما يفرقنا. فغياب املراأة 

تيه  ال�شقوط يف  اإىل  واأقرب  �شلبًا  يجعله  املكان  عن 

نختتم  اجلن�شني.  لكال  تكرمي  املكان  تاأنيث  الق�شوة. 

احلديث باأ�شمومة  معتربة من النكات. 

نذر  الليل.  منت�شف  بعد  الثانية  اإىل  ال�شاعة  ت�شري 

جوع تلوح. اقرتح عليهم تناول طعام، ينال القرتاح 

ليقوم  اإ�شماعيل  اأحمد  اإىل  املهمة  توكل  الر�شا.  كل 

برع ومديرها  بها. يف مواقف كهذه يكون قائدها الأ

اختيار  يف  قيادته  على  يح�شد  قائد  فهو  الناجح. 

بثقة  الندماء.  املن�شدة  ورفاق  امل�رسوبات  احلانات، 

ورواد  النّدل  من  معروف  هو  طبقًا.  يطلب  العارف 

احلانات، رغم اأنه يقيم يف الدار البي�شاء ويعمل فيها، 

اأن�شه واأجمل منا�شباته تعقد يف مدينته  لكن حفالت 

لتمهد  الزكية  رائحتها  تر�شل  توابل  �شلية مراك�ص.  الأ

كل باليد  بها ال�شهية اإىل الطاجن. اأخذت اأقبل على الأ

اأ�شوة باملغاربة. 

يف  الرغبة  ومن  والكالم  ال�رسب  كل،  الأ من  ننتهي 

اإ�شماعيل  اأحمد  يت�شلم  كثرياً.  اأدخن  يقظني.  البقاء 

اجلميع  على  املبلغ  فيق�شم   يطرح  يجمع،  الفاتورة، 
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لي�ص بالت�شاوي واإمنا بالعدل. نرتك بار النخيل نقطع 

�شاءة. موح�شًا يخلو من غرينا.  دربًا ترابيًا �شحيح الإ

ناأخذ تاك�شي اإىل ريا�ص العرو�ص حيث ي�شكن مولي 

اأجرة  ادفع  جاره.  وهو  اإ�شماعيل  واأحمد  ال�شالم  عبد 

التاك�شي ت�شاف خم�شني باملائة  على التعريفة لياًل. 

رغم ميلهما اإىل الطرافة، لكنهما عندما تطاأ اأقدامهما 

�شارع حيهما، يحيطانهما بجدية واتزان ت�شل اإىل حد 

الفتعال اأحيانًا. وذلك لكونهما ينحدران من العائالت 

اإ�شماعيل  احمد  ذلك  عن  ف�شاًل  املعروفة.  املراك�شية 

يعمل اأ�شتاذاً يف احدى ثانويات الدار البي�شاء ومولي 

البيولوجيات.  �شهادة دكتوراه يف  ال�شالم يحمل  عبد 

مير بنا عدد قليل من املارة يف هذا الوقت املتاأخر من 

الليل يحيونهما بوقار. 

اإىل  نفرتق  كاأننا  والقبل  ح�شان  بالأ بع�شنا  نودع 

الفطور  على طاولة  بلقاء  وعد  اأمل  على  ولي�ص  بد.  الأ

بعد ب�شع �شاعات. 

اأميل اإىل الغناء، ل اأعرف هل هي رغبة اأم اأنها حاجة. 

اأتذكر اأغنية م�رسية، ارددها:

كلنا بنحب القمر، ب�ص القمر بيحب مني؟

تتعقب  نداء  اأ�شداء  �شوات،  بالأ ه  وفناوؤ البيت  يكتظ 

منادى، وقع اأقدام وارتطامات، اأنا�ص واأ�شياء ل تظهر 

لعني، كاأنها موكلة  بطرد ال�شمت وك�رس عزمية الوح�شة، 

هنا ل ي�شعني اأن اأطل من ال�رسفة، غرف الطابق العلوي 

م�شافة  توجد  اإ�شغالها،  ماأذون  غري  ب�رسفة  ترتبط 

النظر،  ونوافذ عالية على  الغرف  اأبواب  فا�شلة  بني 

�شجة  ورفد  احلرارة  ت�رسيب  �شعة،  الأ بنقل  م�شغولة 

البيت ب�شيء من �شخب ال�شارع -اخلارج. ال�شخب بدا 

علّي،  البادية  اأعرا�ص هدوء كوبنهاجن  اأنهى  حميمًا 

اإذ  ففي �شوارع كوبنهاجن اخللفية ت�شاب بالوح�شة، 

اأو حتليق طري. فال�شمت املت�شلط   يندر ظهور �شخ�ص 

بنية من احلركة وال�شوت. كائنات  يخلي ال�شوارع والأ

�شواء تطرد الوح�شة  جمبولة من ال�شكون املح�ص. الأ

�شباح. كيف تكون البيوت ماأهولة ول يت�رسب  عن الأ

ذن.  �شيء منها لعني اأو لأ

اأحتّزم باملن�شفة واأجته اإىل احلمام، اأحلق ذقني، واأترك 

اأن  اأريد  باملالم�شة.  احل�ص  حد  مبائه  يغمرين  الدو�ص 

اأ�شتقبل ال�شاعات التي تو�شك على القدوم اأنيقًا ونظيفًا. 

تالزمني،  حب  ر�شالة  اأطوي  اأدخن  الغرفة،  اأدخل 

اأخفيها يف مفكرتي، ول اأعرف �رس اإ�رساري البليد على 

حمل مفكرة، تعلن عن بيع جملة الوقت باملفّرق.  اأجل�ص 

اأخرج دفرتاً  ن،  الآ تداهمني  ما  فكرة  اإن  اأتفق،  كيفما 

حربه.  ولون  القلم  فيها  مبالغ  بعناية  واأختار  اأزرق 

بتدوين  واأ�رسع  مبودة  يتخللني  ج�شوراً  �شوءاً  اأدع 

النظرية  التجريدية  فكار  الأ مِلَ هذه  اأعرف  اأفكاري، ل 

املح�شة ولي�شت غريها، مِلَ ل تكون مالحظات ح�شية 

حتتفي باملكان واأهله. كتبت: 

على  يبعث  م�رسوع  اإىل  الواعي  الوجود  »ي�شتحيل 

ظاهرة  فكرية  وحدات  اإىل  الب�رس  وانق�شام  القلق. 

دراك  الطبيعية لإ الو�شائل  لعدم تي�رس  طبيعية. ونظراً 

طبيعتي الوجود والعدم، ف�شيرتاوح العي�ص بني جتربة 

ووجهاته  النظر  درجات  �شتختلف  وهنا،  ومغامرة. 

اإىل م�شتوى اآراء �رسعان ما تتحول اإىل مواقف عقائد 

اأن  غري  احلقيقة.  احتكار  على  تت�شارع  واأيديولوجيا 

اإىل راأيه، نازعًا  ن�شان كليًا  اأن ينحاز الإ من املوؤ�شف 

راء يف حالة  اأن الآ اأرى  خر احلق يف املغايرة.  عن الآ

ب�شالم  تتجاور  اأن  وميكنها  عمودية،  ولي�شت  ن�شقية 

بال�رسورة.  تتناق�ص  ل  لكنها  راء  الآ تختلف  وبتاأثر، 

ح�شا�ص  الإ وتباين  اجلمايل،  التفاوت  اأن  اأرى  لكني، 

باجلمال قد يلحق التعا�شة باأي �شعيد حمتمل. األومني 

بال�شجة  بي  يرحب  مكان  عن  اعزلني  ملاذا  علّي، 

طبعه،  �شحية  ن�شان  الإ لوان،  والأ احلالت  وبتنوع 

والتطّبع رد غري مكفول«.  

عاِر،  ن�شف  ال�شالم  عبد  مولي  اأمامي  ينت�شب 

لكنه  قاعدته،  من  لتوه  هرب  اإغريقي  متثال  كاأنه 

التاريخ  حرا�ص  مالحقة  من  باخلوف  م�شكونًا  لي�ص 

وم�شتعداً  با�شمًا  مرحبًا،  يقبل  با�شرتداده.  املطالبني 

للقيام باأفعال مرحة.  

* جزء من ن�ص طويل.
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م وارحتل  كان يا ماكان هناك ثعلب هجر غابته الأ

لل�شيد.  جديدة  ارا�ص  عن  بحثا  غريبة  غابة  اىل 

دخن الغيلون واحتفظ ب�شمت غام�ص. ولقد عر�ص 

على اأ�شدقائه جلد اجلامو�ص العمالق الذي قن�شه 

وكره  يف  الوحيدة  زينته  وهو  الربية،  الغابة  من 

اجلديد املظلم. 

وبف�شل ذرابة ل�شانه �شار ي�شحك ا�شدقاءه اجلدد 

قدرته  واثقا من  كان  اأينما ذهب.  وز  كالإ فتبعوه 

الغريبة  الغابة  يف  يلتقيه  حيوان  اى  خداع  على 

ال�شابقة  فري�شته  باأمر  يدري  اأحد  يكن  مل  حيثما 

م،  الأ غابته  يف  ال�رسيب«  بـ»الدجاج  واملدعوة 

ر�شالته  مولت  التي  القرو�ص«  »اأبقار  باأمر  ول 

�شجرة  خلف  األقاه  فقد  امه،  قلب  اأما  للدكتوراه. 

الغابة  يف  اجلديدة  وظيفته  قبل  ولقد  �شنوبر. 

تفرغ  اإجازة  مبثابة  كانت  الهروب.  بغية  الغريبة 

ملمار�شة ع�شقه الوحد: ال�شيد.

متا�شيح  وا�شح:  بتلذذ  حملة  لكل  يخطط  كان 

تاأكل  غوريال  القبور،  ت�شكن  منور  الت�شليح،  جتيد 

املورتاديال.. اإلخ. 

ب�شع حمالت �شيد حملية  من  مر  الأ يخل  كما مل 

للقوار�ص والبط والبل�شونات 

ت�شكن  التي  اجلديدة  �شديقته  ا�شطحب  ولقد 

�شيد  جمموعة  مل�شاهدة  وزة،  الأ العلى،  بالطابق 

الغريبة: ثالثة �شباع،  الغابة  ال�شابق بق�رس  امللك 

فيالن من رودي�شيا وقنفذ حم�شو. 

عن  �شحفية  تقارير  قراءة  يف  ليله  مي�شى  كان 

كذلك  كان  اخلراتيت.  قرون  بقرتهم  �شيادين 

العظام  البي�ص  ال�شيادين  من  العلى  مثله  يتخذ 

قليم  كـ»�شمويل بيكر« ملا قام به من ا�شتق�شاء لإ

عن  الكتاب  ذلك  يع�شق  كان  كما  الزرق.  النيل 

»تيدي روزفلت«، قاهر دروب ال�شيد الفريقية. 

ذات فجر �شحا على �شوت طائر ينعق. 

كانت جارته يف ال�رسفة املقابلة بالغابة الغربية 

لديها بل�شون ازرق. يف احلقيقة كان هذا احليوان 

من  لمراأة  بالن�شبة  القتناء  عجيب  �شيئا  ليف  الأ

لل�شتائر وازاحها.  الغريبة. زحف من فوره  الغابة 

اآه ! يا للبل�شون الذي يجثم يف موقع ت�شويب هائل 

من تلك الزاوية !

حتت  من  الر�ص  بندقيته  ليلتقط  هرع  ب�رسعة 

من  قطيعا  يطارده  بيكر  �شمويل  وكاأنه  الو�شادة 

جتاه  و�شوب  ال�شباك  من  ي�شرياً  نزراً  فتح  الفيلة. 

من  ي�شقط  ان  قبل  البل�شون  ترنح  الطائر.  عنق 

ال�رسفة اىل الر�ص. فتوجه الثعلب من فوره ليلقي 

نظره من �رسفته. 

كان البواب يف البناية املقابلة ي�شري باإ�شبعه اىل 

واغلق  الداخل  اىل  فاأ�رسع  �شقته،  باجتاه  على  الأ

ال�شتارة على وكره املظلم. يف عامه الول، ر�شخ 

اجلميع حتت وطاأة �شحره اىل ان جاءت تلك اللحظة 

اجلديدة،  �شديقته  ري�شات  كل  فيها  نزع  التي 

الوزة التي ت�شكن  بالعلى. كان جلدها قد احمر 

بلون اللحم، ومل يتبق لها �شوى ب�شع ري�شات. بني 

هابطة  تتطاير  ري�شات  ثمة  كانت  خر،  والآ احلني 

من �رسفتها لت�شتقر على حبل غ�شيله. مل يبال بها، 

فهو مل يعدها باأي �شيء، ولئن �شدقته فهي اإوزة 

�شاذجة.

يف ال�شنة التالية، اح�رس اإوزة من بالده اىل الغابة 

الغريبة. قال اجلميع عنها انها اإوزة لطيفة للغاية 

وىل ومل يكن  وزة الأ فعاًل. كانت اأكرث امتالًء من الأ

وزة اجلديدة على اقتناء  قد التهمها بعد. اأ�رست الأ

كلب األيف. مل يكن يريد كلبا، لكنه كان ينبغي عليه 

ها فوافق.  اإر�شاوؤ

به فرتكه مربوطًا يف  يثق  الكلب ل  اأن  يعلم  كان 
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الثعلب واملزارع  

جريت�سن ماكوله  ترجمة: حممــد متـــويل 

كاتب من م�رس    



ي�شطحبه  الكلب  ترجاه  واإن  الوقت،  اأغلب  ال�رسفة 

يف  حاجته  يق�شي  الكلب  كان  ذلك  عدا  للتم�شية. 

ال�رسفة. 

�شفل غيظا ملا حدث  متيز املزارعان القاطنان بالأ

اأن  اإذ  وىل. لكن قلبهما قد لن تدريجيا  وزة الأ لالأ

مر.  الثعلب واإوزته كانا جريانها يف نهاية الأ

للمزارعني  بزيارة  اجلديدة  وزة  الأ قامت  ولقد 

لكابينة  الثعلب  �رساء  خرب  عن  خاللها  اخربتهما 

معظم  �شيق�شيان  واأنهما  البعيدة،  الرا�شى  يف 

ال�شيف هناك رغم عدم اكرتاثها مبطاردة اجلامو�ص 

الربي. 

وزة اجلديدة بعيد ميالدها، غري  ذات يوم احتفلت الأ

انها كانت يف منتهى احلزن، اإذ مل تت�شور احلياة 

الزوجية على تلك ال�شاكلة. فلقد ظل الثعلب طوال 

يف  حتفهم  لقوا  �شيادين  عن  تقارير  يقراأ  الليل 

احلال  وبطبيعة  ميالدها.  يوم  انه  ون�شى  اإفريقيا 

مل يح�رس لها هدية او ينظم حفاًل مبيالدها لكنه 

خرية طرق باب اجلريان وقام بدعوة  يف اللحظة الأ

اجلديدة.  وزة  الأ �رسف  على  حفلة  اىل  املزارعني 

�شى حلالها وح�رسا احلفل.  �شعر املزارعان بالأ

اأن الثعلب �رسعان ما تنكر لطيبة املزارعني.  غري 

كان احلفر والطرق الناجم عن تغيري ديكور مزرعة 

احليوانات التابعة للمزراعني غري حمتمل. يجب ان 

يتوقف ! 

كان عليه الوفاء مبوعد اأق�شى ملجلة » اقت�شاديات 

مطاردة  يف  عطالته  كل  اأم�شى  انه  اإذ   « الغابة 

البقاء  عن  �شيئا  يكتب  ومل  والغوريالت  النمور 

التهام  كيفية  عن  درا�شته،  جمال  �شالح،  لالأ

احليوانات لبع�شها البع�ص يف الغابة. 

ذات يوم ا�شتدعاه العميد الذئب. ارتعب معتقداً انه 

لرمبا منت اىل علم العميد حقيقة انه ثعلب. 

نريد  الثقافية.  الغابة  على  جديداً  وافداً  تعد  مل   «

اقت�شاديات  �شتنت�رس مقالتك عن  ان نعرف متى 

قوى«.  البقاء لالأ

كالبية.  اأ�شنان  عن  ك�شفت  ابت�شامة  الذئب  اأعطاه 

كيف  غ�شبًا.  ا�شت�شاط  وقد  الجتماع  الثعلب  ترك 

يجروؤ الذئب على تهديده ! ثم اإن خموله قد يرجع 

اىل تغيري املزارعني لديكور مزرعة احليوانات. لو 

مل يحدث مثل هذا ال�شجيج لكان قد فرغ من كتابة 

مقالته. 

عندما ذهب ل�شطياد البط يف الواحة، كان لديه 

قنا�ص ب�رسى بدًل من الكلب، فالفقراء يف الواحة 

الغريبة قد يقومون بعمل الكالب لقاء املال. فبداأ 

يفنى نف�شه يف العمل حتى ينهى مقاله عن كيفية 

قن�ص الب�رس للبط بدًل من الكالب. 

عن  تقارير  قراءة  يف  امل�شائي  روتينه  يغري  مل 

ال�شيادين املبقورين. لكن ديكور مزرعة اجلريان 

كان يق�ص م�شجعه يف ال�شباح. كان الطرق يبداأ 

�شبوع.  مبكراً، حتى يف ايام نهاية الأ

»اأر�شلوا  قائاًل:  وزجمر  بال�شفل  املزرعة  اىل  نزل 

العمال اإىل بيوتهم. اليوم عطلة. كيف لنا اأن ننجز 

اأعمالنا؟« 

لو اأن املزارع بالبيت لكان مل�ص له اأذنيه، وهدده 

ب�شوكة الق�ص ال�شخمة، اإذ كان دوما لديه اإح�شا�ص 

بحماية زوجته امل�شابة ب�شمور يف اخل�رس. 

ح�شن  رغم  حازمة  كانت  املزارع  زوجة  لكن 

اخالقها: 

- » اآ�شفة، لكني ل اأ�شتطيع اإر�شالهم لبيوتهم«. 

وجهك«،  عن  املزيفة  البت�شامة  تلك  »ام�شحي   -

نه كان ن�شابًا، كان يخال اجلميع  رد الثعلب. فالأ

كذلك. 

- »اأعلم اأنك ثعلب«، نادت عليه حني كان يرتجل 

ال�شالمل، »ول اأكرثت اإذا كنت حتبنى اأم ل ! « 

هائاًل  حفاًل  �شاأقيم  علي،  ا�شربوا  »�شاأريكم...   -

واأثري �شخبا �شيعذبكم حتى املوت«. 

احلديث  ن  لأ يقل  بداأ  اجلدد  اأ�شدقائه  عدد  ان  اإل   

�رسى يف الغابة عن اأن الثعلب األعبان. فقد منت اىل 

اأ�شدقائه اجلدد عملية  علم عدد اكرب مما ظن من 

وزة.  اقتالعه ري�ص الأ

زرق �رساً كما اعتقد.  كما مل يعد مقتل البل�شون الأ

وزة علما باملو�شوع اإذ كانت  فقد اأحاط البواب الأ

خرى.  تتحدث اللغة الأ

عندما اأر�شل الدعوات حلفله الهائل اعتذر معظمهم 

عن احل�شور. �شريى زوجة املزارع. �شرييهم جميعا. 
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رومى«،  »وجبنة  ال�شم«  »كامل  يقتل  ول�شوف 

القطني الذين يحبهما املزارعان اأكرث من اأي �شيء 

يف العامل. خري انتقام ! ولن يتمكن اأحد من اثبات 

و»جبنة  الد�شم«  »كامل  قتل  لكن  عليه.  اجلرمية 

التما�شيح  قتل  اأكرب من  مثل حتديا  لرمبا  رومي« 

اأو  القبور  �شاكنة  النمور  او  الت�شليح  جتيد  التي 

الغوريال اآكلة املورتاديال. 

وزة  الأ تتغيب  حني  القطني  مطاردة  اإذن  عليه 

اجلديدة عن الوكر. فقد كانت زوجته اأوزة طيبة ول 

ميكنها املباركة على انهاء حياة قطتي املزارعني، 

رغم انها بداأت بالفعل ترى �شخ�شيته احلقيقة. 

متكنه  عدم  عن  الق�شم  �شكرترية  اأبلغ  مرة  فذات 

البقاء  يف�شل  كان  املر�ص.  بداعى  احل�شور  من 

املبقورين  ال�شيادين  عن  تقارير  وقراءة  باملنزل 

اىل  الغابة  يف  �شلح  لالأ البقاء  عن  احلديث  على 

ب�شعة طالب ك�شاىل. 

ظنت �شكرترية الق�شم اأنه قد األغى ف�شله كي يت�شنى 

له ح�شور جنازة اأقدم ع�شو بهيئة التدري�ص: ال�شيد 

م. قنفذ، وهو ا�شتاذ �رسيف تويف عن الت�شعني من 

عمره. رجل كان غاية يف الثقافة والتاأدب. 

�شاألته ال�شكرترية: »ملاذا تقل اأنك ذاهب اىل جنازة 

ال�شتاذ قنفذ؟« 

�شتاذ قنفذ !«  - » الأ

- »بلى، فاجلميع ذاهبون اىل اجلنازة. كان الكل 

يحبه« 

كان  »لقد  جميبًا،  الثعلب  بادرها  بالتاأكيد«،   «  -

يف  رحايل  حططت  حني  معى  اللطف  منتهى  يف 

الغابة اجلديدة«.

�شتاذ قنفذ. �شخرت  الأ اأبداً  الثعلب  بالطبع مل يلتق 

نتيجة  عوقبت  »لقد  ـ  عقابه.  من  اجلديدة  وزة  الأ

كذبك«. بالتاأكيد تقاطعت اجلنازة مع وقته الطيب، 

كما هو احلال بالن�شبة لكل اجلنازات. 

ومبا انه مل يتقن اأية لغة اأخرى يف الغابة الغريبة، 

مذهب  طويل  كر�شى  على  باجللو�ص  اكتفي  فقد 

را�شفًا قهوته ال�شادة. كان م�شغوًل بالتخطيط للنيل 

ه  من »كامل الد�شم« و»جبنة رومى« ا�شتملح زمالوؤ

يف الغابة الغريبة ح�شوره عزاء الفقيد »قنفذ«. مل 

اأيهم انه كان يدبر لالنتقام من جريانه  يدر ببال 

الطيبني الذين مهدوا له الطريق عند و�شوله للغابة 

الغريبة. 

بعد عودته من اجلنازة، فت�ص عن مق�شة. لكن مبا 

اأنه مل ينظف بيته اأبداً مل يكن يعلم مكان املق�شة. 

عليه  كان  املق�شة،  مكان  عن  اإوزته  �شاأل  انه  لو 

على  العثور  كان  التنظيف.  يف  برغبته  التظاهر 

عن  عبارة  كان  مثل  الأ والطعم  كثرياً.  اأ�شهل  حبل 

اأن تقاع�شه عن  النيئ. غري  التونة  جزلة من �شمك 

وزة  الأ من  ذلك  لطلب  �شيدفعه  للمتجر  الذهاب 

اجلديدة. 

فقط.  اللحم  اأبداً،  ال�شمك  ياأكل  ل  انه  تعلم  كانت 

ذات ظهرية، حينما كان من املفرت�ص به املكوث 

مبكتبه ذهب ليبتاع تونة نيئة. 

وزة اجلديدة تدر�ص يف ف�شلها عندما ربط  كانت الأ

حباًل طوياًل مبق�شة ك�شنارة �شيد. ديل قطعة التونة 

من زاوية �رسفته لت�شتقر على جهاز تكييف مزرعة 

اجلريان الذي كان حتته مبا�رسة. اإذا حاول »كامل 

التكييف  جهاز  اىل  القفز  رومى«  و»جبنة  الد�شم« 

�شيالقيان حتفهما. ولده�شته فقد ف�شلت تلك اخلطة 

بالطعام  متخمان  القطان  كان  فقد  العبقرية. 

اأي  اأن متثل  النيئة  التونة  اإىل حد �شعب فيه على 

اإغراء. 

لقد تنا�شى اأي�شا ان املزراعني كان يف �شدة احلر�ص 

بالتواجد  لهما  ي�شمحا  فلم  قطيهما  �شالمة  على 

يف ال�رسفة عند غيابهما عن املنزل. ماذا لو �شمم 

الزرنيخ  و�شع  رومي«؟  و»جبنة  الد�شم«  »كامل 

مثاًل يف طبقيهما. 

اي  مكان احل�شول على  بالإ انه  اإىل علمه  لقد منا 

نوع من الدواء يف الغابة الغريبة بدون رو�شتة.

�شاأله  حينما  قدميه  حتت  من  الب�شاط  �شحب 

ال�شيديل يف اإجنليزية �شافية: »مل تريد زرنيخًا«؟

رد قائاًل: »الفئران« 

تاأكلها  ل  فلماذا  ثعلب،  »اإنك  ال�شيديل:  �شاأل 

بنف�شك؟«. 

مر باخلروج من ال�شيدلية دون �رساء  انتهى به الأ

قتل  يف  ليف  الأ كلبه  ا�شتخدم  لو  ماذا  �شموم.  اي 
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القطني؟ اإذا جاع الكلب كفاية فرمبا ياأكلهما.

اأطعمت  فقد  عليه.  اأي�شا  انقلبت  اخلطة  تلك  ان  اإل 

وزة اجلديدة الكلب. »ملاذا ل تطعم الكلب؟ يبدو  الأ

جوعه وا�شحًا«. 

كان عليه اإذن اأن يت�شلل اإىل مزرعة اجلريان وقت 

غيابهم. 

لديها  كان  املزارعني،  جارة  البي�شاء،  الفقمة 

مفتاح اإ�شايف. 

اأملانيا  اىل  حج  برحلة  املزارعان  قام  يوم  ذات 

والكرنب  بي�ص  الأ ال�شجق  من  زادهما  نعا�ص  لإ

واملخلل. اأخريا، ميكنه قتل حمبوبي املزارعني. 

كان الثعلب يعلم �شعف الفقمة البي�شاء جتاه نبيذ 

الزبيب. 

وزة اجلديدة: - » مل ل نزور الفقمة البي�شاء؟  قال لالإ

فنحن ل نزور اأحداً !. »وافقت زوجته اإذ انه مل يكن 

دوما  كان  الثعلب  ن  لأ اجتماعية  حياة  اية  لديها 

اأنه  اإىل  اإ�شافة  ال�شيد،  تقارير  قراءة  يف  منهمكا 

�شلح يف  لالأ البقاء  يكتب حاليا مقالت عن  كان 

الغابة. 

قال مادا يده اليها« هاك زجاجة من نبيذ الزبيب 

اليطاىل الفاخر«. 

قالت وقد برقت عيناها: » كيف خمنت؟« 

م�شية عندما �شارت الفقمة  لحقا وقرب نهاية الأ

اخلمر،  بلون  عيناها  وا�شطبغت  تتلعثم  البي�شاء 

�شاألها الثعلب: - »على فكرة، األديك مفتاح ملزرعة 

اجلريان؟« 

ردت قائلة: » – نعم، لكن ملاذا؟« 

فاأجاب: » – اأبداً، لدى �رسائط فيديو عائلية اأبغى 

يف  كانوا  لقد  املفاجاأة.  من  كنوع  هناك  تركها 

منتهى اللطف معى منذ قدومى اإىل الغابة !« راقبت 

لها،  فغمز  عني  بن�شف  املوقف  اجلديدة  وزة  الأ

اأخرى  نبيذ  زجاجة  عندى  لك   –  « للفقمة:  قائاًل 

اأن غادرا �شقة الفقمة البي�شاء  لقاء املفتاح« بعد 

وزة اجلديدة: قالت الأ

- » ماذا تخطط؟« 

- » ل �شيء«. 

- » اأق�شم اأنك اإذا جروؤت على اأن توؤذى املزارعني 

ف�شتكون عاقبتك وخيمة.«

وزة  الأ �شخري  �شمع  حينما  الليلة،  تلك  يف  لحقا 

اجلديدة ت�شلل اإىل �شقة املزارعني. 

و»جبنة  الد�شم«  كامل   « وزن  ثقل  بكاهله  ناء 

مما  اأ�شعب  ال�رسفة  من  هما  اإلقاوؤ كان  رومي«. 

ت�شور. فقد قاوماه وخرب�شا وجهه ب�رساوة. 

لكن الثعلب مل يقدر نفوذ املزارعني. فقد اأخربا كل 

بقطيهما  األقى  قد  الثعلب  جارهما  اأن  معارفهما 

قد  املفرطة  القطني  بدانة  اأن  كما  ال�رسفة.  من 

و�شدت عملية هبوطهما من الطابق الرابع. كل ما 

قيد  لكنهما ظال على  اأن فكيهما قد حتطما  حدث 

فكيهما  جبرية  بدت  فقد  لذلك،  بال�شافة  احلياة. 

امللكية  العائلة  يف  كما  مرتفعة  قمي�ص  كياقة 

الربيطانية. 

مثل  مثلهم  القطط  يحبون  البناية  �شكان  كان 

املزارعني، فانزعجوا متام من تلك الوح�شية. 

وجد الثعلب نف�شه بدون اأى اأ�شدقاء يف الغابة ومل 

وزة اجلديدة تبكي دوما  يطرق اأحد بابه. كانت الأ

فرف�شت  لديارها  العودة  وتتمنى  وحدتها  ب�شبب 

نهائيا اأن تنظف املنزل اأو اأن تطبخ. 

ينوح  الكلب  كان  خنازير.  كحظرية  وكرهم  بدا 

وان  ويرتك ف�شالته يف ال�رسفة. يبدو اأنه قد اآن الآ

لالنتقال اإىل بقعة جديدة.
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انتعلت »بلغتي« وذهبت اإىل احلمام. اكت�شفت مرة اأخرى 

»خطوات  ت�شغلني  تزال  ل  اللوحة  ا�شم  تغيري  م�شاألة  اأن 

تك�رس اأوراق اخلريف« اقرتح »هو« ذلك امل�شاء..

منذ  ال�شاخن..  احلليب  من  كبريا  كاأ�شا  لنف�شي  �شاأهيئ 

يوم،  كل  اأراها  اللوحة..  هذه  على  اأ�شتغل  واأنا  �شهرين 

حتى اأ�شبحت اأ�شت�شعر اإح�شا�شا خا�شا كلما وقع ب�رسي 

عليها.. اإح�شا�ص بال�شتهجان.

  .. خطوات تك�رس اأوراق اخلريف. !. 

كان يقول باإيقاع خا�ص.. كاأنه يلقي �شعرا.. يحب هو اأن 

ن.. لي�شت هناك  يدغدغ الكلمات.. هكذا يلذ يل اأن اأفكر الآ

خريفي  و�شكون  ميتة  واأوراق  عارية  اأ�شجار  خطوات... 

قامت.. اخلطوات؟ رمبا كانت قادمة من اأحد الطرفني، من 

يدري..؟ 

اأ�شع كاأ�ص احلليب عند قدم ال�رسير.. ثم اأعود فاأ�شعه فوق 

املائدة حتى ل تدلقه اأقدام؟ رمبا كانت قادمة من جهة 

ما..

عن  اأبحث  اأزال  ما  كنت  بجانبي  الهاتف  انتف�ص  عندما 

�شالك دافئا. �شاألني  اجلورب الثاين، و�شلني �شوته عرب الأ

ن رجال مده�شا مثله.. وقبل  الآ اإن كنت قد �شادفت قبل 

مر  الأ واقع  يف  اأنه  ي�شيف  كان  اله…  �شوؤ يف  اأفكر  اأن 

�شحية  ظروف  ا�شطرته  م�شكني،  متقاعد  »كزانوفا« 

مثلي..  معتوهة  فنانة  مع  العاطفي  اللتزام  اإىل  حم�شة 

حني بدا اأنه �شيهداأ ليت�شاءل اإن كنت معه دائما.. ا�شتغليت 

خربه اأنني اأجد �شعوبة يف العثور على اجلورب  الفر�شة لأ

البني الثاين و�شط فو�شى احلجرة.. واأنني اأفكر يف تغيري 

اأقل  مل  لكني  )و�شبغه  �شعري  ق�شة  وتغيري  اللوحة  ا�شم 

ذلك طبعا( واأنهيت املكاملة. بحثت حتت الغطاء والو�شائد 

ول  الأ اجلورب  نزعت  واأخريا  واملجالت  الكتب  وخلف 

كانت  املراآة..  اأمام  وقفت  جوارب.  بال  احلذاء  وارتديت 

ال�شعريات البي�شاء هناك، يف راأ�شي، كما تركتها اأم�ص..؛ 

طر�ص.. اللعنة!  »وغزا ال�شيب مفرقي« يقول فريد الأ

و�شعني التاك�شي اأمام مقر اجلمعية.. راأيت من بعيد �شبح 

مل  اخل�شن..  ال�شوت  ذات  اجلديدة  ورفيقته  القادر«  »عبد 

نتظرهما..  اأتوقف لأ

خرون بالداخل، انحنيت اأ�رسب من �شنبور املاء  كان الآ

املوجود يف ال�شاحة ال�شغرية اأمام قاعة الجتماع عندما 

وقفت »خديجة / كونرت – بوند« عند راأ�شي تنتظرين حتى 

خرى  م�شحت فمي كي نقبل بع�شنا.. وجتامل الواحدة الأ

ت�شيع  ومل  ذلك..  اإىل  وما  واأحوالها  حالها  عن  الها  ب�شوؤ

الفر�شة كالعادة لتخربين اأنها تتوفر على »�شلعة« جيدة 

وما علي اإل اأن اأمر عليها يوما ما..

اأن  اأود  كنت  القاعة.  و�شط  املمتدة  الطاولة  حول  جل�شنا 

اآخذ راأيهم يف ا�شم اللوحة.. يف حلظة ما اأدركت اأن درجة 

حرارة النقا�ص ال�شيا�شي �شرتتفع.. ورمبا هددت بانفجار 

اجلمع.. كان راأ�شي يوؤملني..

يتناق�شون..  اإنهم  مهدئا..  قر�شا  القادر  عبد  ناولني 

ماذا  »اجلوطية«  هذه  و�شط  واأنا  يتوترون..  يختلفون.. 

اأفعل.. اأنا؟ اإين اأح�ص برغبة جمنونة يف احلديث عنه.. اأخذت 

اأت�شلى مبراقبة الرغبة وهي تتقهقر.. ثم وهي تنطفئ يف 

�شدري.. تدريجيا.. وقفت معتذرة.. وان�رسفت.

القهوة..  وكاأ�ص  الق�شدة  كعكة  اأمامي  النادل  و�شع 

التحيات  يوزع  وهو  اأتابعه  ظللت  وم�شى..  »املهر�شة« 

على بع�ص الرواد.. ثم وهو ميد يده اإىل جيبه وي�شع بع�ص 

يغادر  الذي كان  الطويل  الرجل  راحة  النقدية يف  القطع 

اإىل  غريب  ب�شكل  اهتمامي  �شدت  فارعة..  قامة  املقهى.. 

اأن توارى..

كان يلقي بحقيبتي خلف ظهره ويقلد م�شيتي.. وي�شحك. 

اأ�شمئز من هذا  اأي�شا.. لكن يف راأ�شي كنت  اأ�شحك  وكنت 

النوع من الهزل..

حدثني عن اأمه.. فكرت اأنني ل اأحب هذه املراأة.. بدون ما 

حاجة اإىل �شبب، متاما كما ل اأحب مذاق الب�شل.. حدثته 

عن »رجاء« كنت اأود اأن اأقول اأكرث عنها.. اأرغب اأن يحب 

من اأحبهم.. لكن �شمته مل يكن لي�شجعني.. فكرت اإذن اأنه 

اأمه..  رمبا حد�ص عدم ارتياحي عندما كان يحدثني عن 

�شحكت.. ومل ي�شاألني ملاذا اأفعل..

ل  الذين  الرجال  يف  راأيي  اأخربته  ال�شاندويت�ص،  اأكلنا 
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يـــداه

لطيفـــة باقــــــــا 

 قا�شة من املغرب



هز  �شاندويت�ص..  ثمن  امراأة  عنهم  تدفع  اأن  ي�شت�شيغون 

راأ�شه وابت�شم.. ثم اأخذ يلتهم ال�شاندويت�ص..

منزله  يكن  لرغبته.. مل  امتثال  ذلك،  بعد  بيته،  زرته يف 

جميال )كما اأم�شيت ليلتي اأتخيل( �شمعته يقول وهو يفتح 

النافذة الكبرية.. اأنه اأح�رس امراأة من »املوقف«، نظفت له 

ابتلعت  الن�شاء..  اأولئك  الثياب.. تذكرت  له  البيت وغ�شلت 

وعدوانيتها  الالمع  باأنفها  »رجاء«  يف  وفكرت  حقدي.. 

وىل  ثناء يحاول للمرة الأ ال�شبيانية.. كان هو يف هذه الأ

توريطي يف مطبخه … على اجلدار املقابل للمدخل راأيت 

كانت  احلجرة..  باب  حتى  ممتدة  كبرية  حائطية  مكتبة 

دبي..  الأ ذوقه  اأعجبني  روائية..  اأو  فل�شفية  كتبه  اأكرث 

اأنزلت بع�ص الكتب.. ثم �شغلت التلفاز.. بعد حلظة وجدت 

نف�شي اأتبعه اإىل املطبخ.. راآين اأدخل فابت�شم.. كان ينظف 

�شمكة كبرية فتحت الثالجة واأخذت تفاحة..

- ملاذا دعوتني اإىل بيتك.. اأتريد اأن تغويني؟ 

ال�شمكة  تنظيف  عن  يتوقف  اأن  وبدون  �شاحكا..  انفجر 

كان يجيبني: 

- اأجل.. هل متانعني؟ 

وجدت احلوار م�شليا.. 

اللواتي تقذف بهن  الر�شامات  تفعل هكذا مع كل  - هل 

ندوة  يف  ملقعدك  املجاور  املقعد  يف  للجلو�ص  ال�شدفة 

دب والت�شكيل؟  حول الأ

- لي�ص كلهن.. الن�شوانيات منهن فقط. 

هكذا  اأو  لواطيا..  ل�شت  اأنك  كما  متاما  ن�شوانية..  ل�شت   -

قل.. ن على الأ اأعتقد الآ

هنا و�شع ال�شمكة.. ونظر اإيل طويال.. ثم عاد وتناولها.. 

انتابني للحظة اإح�شا�ص اأنه �شيقذفني بال�شمكة.. متلكتني 

التفاحة  ببقايا  األقيت  اأجه�شتها..  ال�شحك..  يف  رغبة 

»اأنا  فكرت:  �شهية..  كانت  اإليها..  نظرت  اأخرى..  واأخذت 

حواء.. واأنت اآدم«. 

كان ل يزال ينظر يل.. يراقبني.. حرك راأ�شه اأخريا وابت�شم.. 

بها  يتفوه  ل�شخافة  ي�شتمعون  عندما  النا�ص  يفعل  كما 

طفل..

- ملاذا تر�شمني؟ 

- كان ينبغي اأن اأر�شم.. حتى ل اأخرج كثريا من اجلنة.. 

فاأنا اأحب التفاح كما ترى.. 

راأيته ي�شحك..

تق�شريها..  مني  وطلب  طماطم  اأربع  به  طبقا  نحوي  مد 

ل  مطبخه..  يف  توريطي  على  ي�رس   .. بتواطوؤ اإليه  نظرت 

باأ�ص. 

- مل تتزوجي؟ 

- بلى.. لكن ف�شلت

- اأنا اأي�شا.. تركتني بعدما خل�شت اإىل اأنني ل اأ�شلح اأن 

طفالها الذين قررت اإجنابهم.. تركتني وذهبت  اأكون اأبا لأ

تبحث عن اأب اأف�شل..

وما كان ليعلم اأنه و�شع يده على اجلرح القدمي اأخذ قلبي 

يوؤملني..

- هل تبكي اأحيانا؟ مل ي�شبق يل اأن راأيتك تفعل..

- هل راأيتني اأ�شحك؟ 

يجاب.. طفت ابت�شامة حزينة على وجهه  هززت راأ�شي بالإ

و�شمعته يقول: 

- بحال بحال 

�شعرت بزخة حنان تنت�رس يف كل ج�شدي.. متنيت اأن اأ�شع 

يدي على راأ�شه... فكرت ب�رسعة اأن األطف اجلو.. هكذا يفعل 

خرون:  الآ

- تركتك اإذن.. وهل اأنت رديء اإىل هذا احلد؟ 

�شحك بدون �شوت..

- اأجل.. واأنت؟ 

�شحكنا طويال.. )كنا نراوغ بكرات بع�شنا على ما يبدو( 

وال�شلطة..  بالبي�ص  ونكتفي  ال�شمكة..  حترتق  اأن  قبل 

واملو�شيقي.. 

اكت�شفت  �شطورة  الأ يدير  وقف  عندما  �شحكة..  له  كانت 

ول مرة.. ومع اأنغام ال�شمفونية ال�شاد�شة ملوزارت  يديه لأ

طبيبتني..  كبريتني.  يدين  فهمهما..  يف  حماولتي  بداأت 

ماذا كانتا تقولن؟ كان يعيد ترتيب ما نرثت من كتب.. 

مفاجئة  غ�شة  ت�شعد  ما..  ب�شيء  تذكراين  اليدان  هاتان 

من منطقة حارة  يف �شدري.. تتوقف يف حلقي.. 

»اأبي!«   

 ي�شتدير نحوي 

نعم... 

- هل اأنا اأمريتك يا اأبي؟ 

كنا نركب الدراجة املوبيليت احلمراء وكنت األقي براأ�شي 

على ظهره واأ�شد طريف بدلته واأنا اأ�رس لنف�شي اأنني اأ�شعد 

مرية يف الق�شة امل�شورة عند »باح�شون« �شاحب  من الأ

ت�شتطيع  ل  اأنها  يعني  اأمرية  الفتاة  تكون  فاأن  املكتبة.. 

نارية يف �شباح عطلة  دراجة  اأبيها يف  تركب خلف  اأن 

حذاء  لها  �شي�شرتي  حيث  املدينة  اإىل  لرتافقه  مدر�شية 

باب  قرب  يرتكها  ثم  »�شو�شيت«  و�شندويت�ص  جديدا 

زجاجتي  ليكرع  يكفي  ما  الدقائق،  بع�ص  »البي�رسي« 

حال  كل  على  ميلك  ل  مرية(  فاأبوها)الأ ب�رسعة..  برية 
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اأبي  … زجرين  دراجة نارية من نوع موبيليت احلمراء 

اأتوقف عن مد عنقي  اأن  ودفع راأ�شي بكتفه وهو ياأمرين 

يداه  املقود..  على  يديه  حركات  اأراقب  كنت  كتفه..  فوق 

يدي  مددت  مل�شهما..  يف  برغبة  اأح�ش�شت  املتعبتان.. 

نحوهما.. امتدت اليدان.. اأخذتا يدي برفق و�شغطتاهما.. 

كانتا دافئتني … 

رجاء تع�شق املو�شيقى ال�شاخبة واأكل احللزون.. اأزورها 

اليوم  ذلك  يف  اأخربتني  العامل..  بتفاهة  اأح�ش�شت  كلما 

بعد ذلك  اأبدا.  اإيطاليا ولن تعود  اإىل  اأنها �شرتحل  البعيد 

الباب،  لها  فتحت  املمطرة،  الليايل  اإحدى  يف  جاءتني، 

كانت ترجتف واأنفها يلمع.

اأخذتها اإىل الداخل.. احت�شينا معا فنجاين قهوة �شاخنة. 

التلفزيون  �شا�شة  على  املتحركة  الر�شوم  ن�شاهد  ونحن 

اأخربتني اأن قريبها املهاجر الذي وعدها بالفيزا نذل واأن 

»الوطن« ل مينح نف�شه �شوى للعاهرات واللواطني.

كانت  الذي  ال�رسي  اأ�رست يل مب�رسوعها  الليل  اآخر  ويف 

تكتمه عني حتى ذلك احلني: 

رهاب اأو البغاء.. - هما اأمران ل ثالث لهما.. الإ

�شيتم  �شفاهها.. »متى  باأحمر  اأخذت ورقة وكتبت عليها 

الق�شايا  م�شاف  اإىل  اأج�شادنا  حترر  بق�شية  الدفع 

ال�شاخنة«؟.

عرفت  الو�شائد..  فوق  اأمامي  وقفت  �شاحكة..  انفجرت 

�شمعتها  اأعرفها  م�رسحية  وبلغة  خطابا..  �شتلقي  اأنها 

تقول »عندما تتحول كل الن�شاء اإىل بنات هوى« اأ�شافت 

وهي تغمز بعينيها »تخيلي معي هذا العامل برمته عبارة 

عن ماخور.. بيد من �شتكون ال�شلطة؟؟«.

رجاء ت�شخر من عالقتي »اجلادة« به.. هي مل تع�شق رجال 

بذلك..  نف�شها  توهم  اأن  حاولت  املرات  اإحدى  يف  اأبدا.. 

الذي ح�شل هو اأن اللعبة ا�شتمرت ثالث �شنوات لتكت�شف 

خري اأنها كانت مغرمة بالطريقة التي كان يهم�ص  يف الأ

بها ا�شمها..

ما   – رجاء  تقول   – متناهية  بعذوبة  رجاء..  -رجاء.. 

كان بو�شعي اإل اأن اأقع يف غرام... هذا ال�شم.

اإل  تعود  ل  اأنها  اأخربتني جارتها  ببيتها.  رجاء  تكن  مل 

يف وقت متاأخر من الليل.. واأحيانا ل تعود.. وم�شم�شت 

�شفتيها..

نزلت ال�شلم واأنا اأخطو مدخل العمارة.. كان التاك�شي يقف 

وتنزل منه رجاء.. »منهكة!« قلت لنف�شي.. واأنا اأ�شتقبلها 

ال�شائق..  يد  يف  نقدية  ورقة  ت�شع  كانت  عيني.  بكل 

غادرت التاك�شي دون اأن تطالب بالباقي.. عندما راأتني 

هتفت با�شمي وا�شتطعت اأن اأرى يف عينيها �شعادة.. كنت 

اأح�ص مبثلها يف عيني..

يدي..  بني  ج�شدها  ب�شعف  �شعرت  بع�شنا..  احت�شنا 

كعادتها   – تق�شم  وهي  يدي  من  اأخذتني  قلبي.  اعت�رس 

– باأن اأم�شي الليل معها.. كان املطبخ واقعا يف فو�شى 
اأعدت رجاء  قذرا..  �شوؤال  اأداري  راأ�شي كنت  كاملة.. ويف 

ترتع�ص..  اأ�شابعها  كانت  �شيجارة..  واأ�شعلت  ال�شاي 

�شبطتني اأتابع حركات يدها..

- اأ�شعر بربد هل ي�شايقك دخان ال�شيجارة؟ هل اأطفئها..؟ 

ال�شيجارة  راأ�ص  �شغطت  جوابا..  تنتظر  ول  ت�شاأل  كانت 

اإىل اخللف..  الطويل املجعد  باملنف�شة.. و�شحبت �شعرها 

كانت قد غريت لونه.. مل يعد اأنفها ال�شغري يلمع كما يف 

ال�شابق.. 

-رجاء اأريد اأن اأ�شتمع اإليك.. كما يف املا�شي..

نظري  اأ�شوب  كنت  اأنني  ويبدو  بحنان..  اإيل  نظرت 

بحدة نحو عينيها.. ارتبكت.. حركت راأ�شها.. ثم انفجرت 

�شاحكة.. اأخذت ت�شحك وتهز راأ�شها.. وتخبط بيدها على 

حمر.. فهمت  فخذيها.. راأيت وجنتيها ت�شطبغان باللون الأ

�شممتها  ذراعي..  بني   اأخذتها  و�شتبكي،  �شتنهار..  اأنها 

بعنف.. كانت رجاء تبكي كطفل. 

األقت راأ�شها على كتفي ثم عادت فا�شتلقت بجانبي على 

نهائية..  ل  بدت  ال�شمت  من  حلظة  اكتنفتنا  وجهها،... 

عندما م�شحت عينيها، �شحكت.. كانت عيناها ت�شتعيدان 

لول  »رجاء«  اأنها  اأح�ش�شت  القدمية..  ال�شاخرة  نظرتها 

�شقرتها املزيفة.. ابت�شمت من عبث الفكرة..

زرق.. �شقر ولي�ص الأ - تبدين م�شحكة مثل دمية.. ملاذا الأ

زرق.. األي�ص كذلك؟  اأنت كنت تف�شلني دائما اللون الأ

�شحكنا.. �شمعتها تقول و�شط ال�شحك »�شحكنا يف عر�شك 

اأ�شيدي ر�شول اهلل«..

رغبة  مبرارة  اأقاوم  وكنت  ال�شور..  »األبوم«  يل  اأح�رست 

جاحمة يف اأن اأقول لها: 

قل.. -رجاء اأنت مزيفة اأو �شعرك على الأ

كنت  ج�شاد..  الأ م�رسوع حترير  اأ�شاألها عن  اأن  اأريد  كنت 

اأفكر بحقد.. اأخافني..

لها  جلب  لأ خرجت  �شجائرها..  رجاء  اأمتت  امل�شاء  يف 

برناجما  ت�شاهد  كانت  عدت  حني  النب..  وبع�ص  �شجائر 

قدم  عند  �شفل  الأ يف  راأ�شها  عقب..  على  راأ�شا  مو�شيقيا 

ال�رسير وقدميها تتاأرجحان يف الهواء.. �شحكت و�شعدت 

مقلوب  العامل  »هذا  وىل  جميل  زمن  ذكرى  راأ�شي  يف 

تقول  كانت  م�شتويا«  اأراه  �شفل كي  الأ راأ�شي يف  �شاأ�شع 
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نه  لأ جميال..  زمنا  كان  قدميها.  تداعب  النافذة  و�شتارة 

م�شى.

واأنه  يديولوجيا  الإ اأنها  وقالت  �شحكت  عنه..  حدثها 

خمجل اأن تقع فيها فتاة كبرية مثلي...

ثم توقفت عن ال�شحك وقالت بنربة جادة.. غريبة: 

ما  وهما  اأحمل  كنت  اأنني  لو  حمظوظة..  اأنت  اأتدري   -

يف راأ�شي هذا ملا كان هذا هو حايل.. )تناهى اإىل �شمعنا 

احل�شا�شني  هوؤلء  اأت�شمعني  اخلارج(  يف  ال�شباب  �شجيج 

اأ�شفل البناية.. اأت�شمعني �شعادتهم.. اإنهم يغنون.. ويركلون 

العلب الق�شديرية وزجاجات النبيذ الفارغة.. اإنهم يركلون 

هذا الوجود البليد..

التلفزيون اأمامنا يقدم مرهما للب�رسة.. فتيات جميالت.. 

واألوان. تذكرت �شعري.. ثم وجهي.. وتذكرت اللوحة.

�شاألتني رجاء: 

- األ زلت تر�شمني اأوراقا ميتة؟ 

�شينما  يف  فيلم  ية  لروؤ خرجنا  ثم  امل�شاء  قهوة  ارت�شفنا 

احلي..

-رمبا اغت�شبنا اأحدهم هذه الليلة..

كنا ن�شحك ب�شعادة..

راأينا فيلما رومان�شيا من بطولة بع�ص امل�رسيني وبع�ص 

امل�رسيات.. بكت رجاء وكنت اأ�شحك من بكائها..

يف م�شاء الغد واأنا اأغادر بيتها وقفت عند الباب و�شدت 

على يدي ثم قالت:

�شديقة  تظلي  اأن  ميكن  هل  �شديقتني..  �شنظل  هل   -

لمراأة مثلي؟ 

املوت  تع�شق  امراأة  ت�شتحملي  اأن  ميكنك  هل  واأنت   -

والرجال؟ 

مر«.  �شحكت وعانقتني وهي تردد: »�شاأفكر يف الأ

توقفت احلافلة اأمام مقر عمله.. 

هب مهلال عندما راآين بباب مكتبه.. كنت اأفكر اأنا اأن هذا 

تفتيت  على  عملنا  احلب..  مثل  متاما  مرحلي..  التهليل 

ال�شمت حولنا.. ع�شية ممطرة ووجهي حزين..

يذكره  الذي  البنف�شجي  »اإي�شاربي«  امتداح  يف  اأخذ 

جنليزية.. باإي�شارب اأ�شتاذة الإ

ا�شتلقى  يت�شورها عارية كلما  �شمعته يحكي كيف كان 

وىل.. يف فرا�ص املراهقة الأ

جمل  - كانت لها عينان بنف�شجيتان.. وا�شعتان.. كانت الأ

كرث اأناقة.. بورجوازية جميلة.. ل  بني كل املدر�شات والأ

ت�شتطيع تخيل جوعي.. امراأة ل ت�شبهك..

من  متاأكدة  اأكن  مل  يغازلني..  اأنه  لنف�شي  قلت  ابت�شمت.. 

ذلك.. لكني فرحت يف اأعماقي ومتنيت مل�ص يديه..

قطعة..  قطعة  عنها..  ثيابها  اإ�شقاط  تعودت  قد  كنت   -

جنليزية.. اأقبع يف ال�شف  خالل كل ح�شة من ح�ش�ص الإ

خري و�شط ا�شتيهاماتي ال�رسية.. يذكرين اإي�شاربك بها..  الأ

ي�شارب حول كتفي.. قطرات املطر تنزلق على  )�شددت الإ

زجاج النافذة...(.

-كانت مده�شة يف اختيار األوانها.. تلك  الطبقة ل تتقن 

مالب�شهن..  األوان  اختيار  اإتقانهن  مثل  �شيئا  ها  ن�شاوؤ

نحو  واأخطو  مكتبه  فوق  حقيبتي  اأ�شع  نف�شي  وجدت 

النافذة.. 

بي�ص.. كانت تعد القهوة.. قهوة  اأمي كانت  تف�شل اللون الأ

ن..  الع�شية.. وكانت ال�شماء متطر باخلارج.. متاما مثل الآ

بي�شاء.. ومتنعني  ب�رسائط  اأعلى  اإىل  �شعري  اأمي  تعق�ص 

اأمي  تخرج  الع�شية  تاأتي  عندما  الذكور..  مع  اللعب  من 

باحثة عني.. كانت غالبا ما تعرث علي وقد نف�ص �شعري 

و�شاعت ال�رسائط.. اأما حذائي فتجده مد�شو�شا يف اجليوب 

اخللفية لل�رسوال.. املت�شخ..

اأقف اأمام النافذة..

يحملون  املدر�شة..  اإىل  يتوجهون  حمظوظون  اأطفال 

مظالت زاهية.. انتابتني رغبة يف اخلروج.. حولت راأ�شي 

اأنه رمبا  نحوه.. ا�شطدمت ابت�شامتي بابت�شامته.. فكرت 

تداركت  اإليه..  اأ�شتمع  اأكن  مل  قاله..  ل�شيء  يبت�شم  كان 

مر ب�رسعة حتى اأجعله يعتقد اأننا نبت�شم لنف�ص ال�شيء..  الأ

باخلارج  املطر  النافذة..  مربع  عن  اأكرث  ال�شتارة  �شحبت 

فوق  يقفزون  املارة  كان  بالداخل..  عندي  دفئا  يحدث 

غري  ماكن  الأ عن  مبتعدين  وي�رسعون  املائية..  الربك 

فتى  راأيت  كاملعتاد..  مكتظا  ال�شارع  يكن  مل  املغطاة.. 

وفتاة يقبالن بع�شهما اأ�شفل مظلة �شوداء.. »عندما يبدو 

غنية.. اأننا يف الع�رسين« تقول الأ

عيناي على يدي.. كنت اأبحث عن يدي فتاة يف الع�رسين 

مل تكت�شف اخلدعة بعد.. اأ�شابعي نحيلة.. ومتعبة.. لكنها 

غنيات.. ل تزال يف حاجة اإىل الأ

اخللف..  اإىل  املظلة  اإىل �شدره.. متيل  الفتاة  ي�شم  الفتى 

ت�شقط.. يغمرهما املطر...

 اأ�شمعه يقرتب.. ي�شع يده على كتفي.. 

- يف ماذا تفكرين؟ 

- يف يدي.. 

و�شعها  اإىل  ال�شتارة  يعيد  يده  وميد  اأ�شحك..  ي�شحك.. 

ول..   الأ
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النت�شاف  بعد  الليل  اخرتق  املزرك�شة  مبالب�شه 

اختار  احلفيف،  اإىل  اقرب  كانت  خطواته  بقليل.. 

اأي�شًا  اتكاأ  فيه..  ظله  ومد  ظلمة  اجلدران  اأكرث 

مبرفق يده على بروز ناتئ يف اجلدار، ثم �شاح:

- يا غالم...

خرى كان اأي�شًا مبالب�شه املزرك�شة،  ويف الرواية الأ

حمنيا،  كان  لكنه  اجلدار،  على  مده  الظل  ونف�ص 

و�شوته مل يكن جملجاًل وهو ي�شتغيث:

- يا غالم...

اأما الرواية الثالثة التي ن�شجها قا�ص بعد خم�شة 

من  حيكت  املزرك�شة  مالب�شه  اأن  ففيها  قرون 

خيوط حريرية ُطعمت بخيوط ذهبية، وغلب عليها 

�شفر. واأن ال�شداع كان يغمره  حمر والأ اللونان الأ

منذ الليلة ما قبل املا�شية حتى اأنه فكر ب�رسب 

اأمر  اأن  بعد  ال�شداع  من  ليتخل�ص  باجلدار  راأ�شه 

عالجه  يف  يفلح  مل  نه  لأ اخلا�ص  طبيبه  ب�شنق 

من ال�شداع. واأي�شًا اأنه بعد ا�شتناده للجدار تلفظ 

ببع�ص كلمات غري مفهومة قبل اأن تتبني الكلمات 

بعدها:

- يا غالم...

م�شجى  اجل�شد  كان  الثالث  الروايات  تايل  يف 

وبقعة دم متجمدة حتيط به. لكن هذا التفاق تبعه 

اختالف يف �شبب الوفاة، وبالرتتيب كان ال�شبب 

طعنة خنجر م�شموم ، طعنة رمح ، ق�شيب معدين 

مدبب �شحذته امراأة طوال ع�رسين عامًا.

احلجري.  اجلدار  على  ي�شتند  كان  بيومني  قبلها 

اأربع و�شائد ف�شلته عن اجلدار، واجلواري من حوله 

مين ي�شفقون للنريان التي  عيان يف اجلانب الأ والأ

تخرج من فم املهرج القادم من بالد العجم. تبعه 

را�شق خناجر، ومل ميهل را�شق اخلناجر ليكمل ر�ص 

اخلناجر الع�رس فاأ�شار ب�شجر لتتواىل بقية فقرات 

اعداده.  على  ول  الأ الوزير  اأ�رسف  الذي  الربنامج 

يف  ينجحن  مل  فاعي  كالأ تلوين  راق�شات  اأربع 

اإبعاد اأثر الكابو�ص من خميلته واإن كان اأ�شار اإىل 

الوزير لي�شيف واحدة من الراق�شات اإىل جواري 

الق�رس. مل يرحت للعبارات املمجوجة التي خرجت 

ج�ص -  من فم العراف الغجري، فارتفع �شوته الأ

بفعل الربد - اآمراً:

- يا غالم...

لذاك  اأكرث  تفا�شيل  الع�رسيني،  القا�ص  رواية  يف 

على  املطل  ال�شباحة  حمام  يف  بداأه  الذي  اليوم 

خمدعه مبا�رساً. كان يوم عيد ميالده، لذا نه�ص 

لتلقي  مبكراً   - القليل  نومه  رغم   - �رسيره  عن 

ول.  التهاين ولي�شهد املهرجان الذي اأعده الوزير الأ

مل  حاد،  بزكام  اأ�شيب  احلمام  من  خروجه  ومع 

فطار التي احتوت ح�شاء  تنفع يف اإزالته وجبة الإ

م�شبعًا بالبهارات والتوابل. يف البداية قرر تاأجل 

العيد اإىل اليوم التايل. لكن هاج�ص الكابو�ص الذي 

�شاعات  يطارده منذ ليال، وخماوفه من ازدياد الإ

حول مر�شه دفعه اإىل مغالبة الربد، واأحاط جزءاً 

يف  املجل�ص  وت�شدر  قطني،  بو�شاح  وجهه  من 

عيان  القاعة الكربى. ليدخل بعد ذلك الوزراء والأ

الوزير  اإ�شارة  وبعد  املجاورة.  املمالك  ووفود 

ول بداأ املهرجان. الأ

ال�شداع  اأخذ  الغجري  العراف  فقرة  نهاية  ومع 

الوزير  اإىل  اإ�شارة  فاأعطى  راأ�شه،  داخل  يزحف 

ا�شرتاحة ق�شرية، تخللها تناول  ليعلن عن  ول  الأ

احللوى. واأثناء ذلك هم�ص للوزير باخت�شار باقي 

املهرجان ل�شعوره بال�شداع.

الطبيب اأرجع ال�شداع اإىل الربد، وقرر بانتهائهما 

اإىل  فاأملحت  �شاألها  التي  اجلارية  اأما  نومه،  مع 

�شداع  اإىل  اأ�شارت  التي  العجوز  املراأة  نبوءة 
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اخلليفة العبا�سي

�سمري عبد �لفتاح

 قا�ص من اليمن



�شيتزامن مع موؤمرة لقتله. 

واإن  الكابو�ص،  تفا�شيل  ول  الأ الوزير  يعرف  مل 

بني  ثرثرة  ب�شبب  الكابو�ص  من  �شذرات  ت�رسبت 

منذ  معدين  ق�شيب  ت�شحذ  امراأة  حول  اجلواري 

الوزير  زوجها.  قاتل  من  لتنتقم  عامًا  ع�رسين 

من  وارهاقه  الطويل  �شهره  اإىل  ال�شداع  اأرجع 

الوزير رحلة �شيد  الدولة، واقرتح  متابعة �شوؤون 

يف منطقة متتزج فيها اجلبال مع اخل�رسة.  

بقية يومه ق�شاه هائمًا يف جناحه اخلا�ص، بعد 

بالعيد.  الحتفال  يف  بال�شتمرار  اجلميع  اأمر  اأن 

ويف اليوم التايل مل يختلف حاله كثرياً، �شوى اأن 

من  احمراراً   ازدادتا  وعيناه  ازداد،  اأنفه  هيجان 

اأثر ال�شهر والدموع.

اأن اخلليفة  م�ص  الأ اأعلن عند ظهرية  ول  الأ الوزير 

�شيخرج يف رحلة �شيد و�شيعود بعد اأيام، وملزيد 

ال�شيد �شباحًا باخليول  التاأكيد خرج موكب  من 

والكالب، واقفا�ص ال�شقور تتقدم املوكب. بينما 

بعد  الق�رس  داخل  ال�رسي  خمدعه  يف  هو  انزوى 

لكت�شاف  ال�شيد  رحلة  ا�شتغالل  فكرة  جاءته  اأن 

اخللوة  فر�شة  له  �شتتاح  واأي�شًا  اغتياله،  مكيدة 

اأعلمها مبكوثه  فقط جارية  اأيام،  لعدة  نف�شه  اإىل 

خر.  باملقر ال�رسي حتى تاأتي اإليه بني احلني والآ

نافذه  من  يطل  هو  وبينما  الليل  انت�شاف  عند 

ظل  اأن  اإليه  خيل  الق�رس،  حديقة  على  خمدعه 

اأن  يعرف  كان  الكثيفة.  ال�شجريات  وراء  اختفي 

الرجال. ومل  اأ�شبح خاليًا من  الداخل  الق�رس من 

يبق فيه �شوى اجلواري والغلمان. وحرا�ص الق�رس 

بعد  اإل  بالدخول  حد  لأ ي�شمحوا  لن  اخلارج  يف 

باجتاه  خمدعه  من  فت�شلل  ال�شيد.  موكب  عودة 

احلديقة، خطواته كانت اقرب اإىل احلفيف، وظهره 

اإىل ال�شجريات -  ملت�شق باجلدار. وعندما و�شل 

التي اختفي الظل عندها - انحنى لينظر داخلها، 

فجاأة اأح�ص ب�شيء حاد يخرتق ظهره. فرتاجع اإىل 

اجلدار وهو ي�شتغيث: 

- يا غالم... 
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رى  اأ�شجد �شباحًا لقهوتي الرتكية ، يكفر مبرارتها ال�شكر ، لأ

خلف الفنجان – يرتفع اإىل �شفَتي – �شورًة �شوداء على عد�شات 

نظارتي ال�شم�شية. وكاأنه قدي�ص يف اأيقونة على حائط كني�شة 

لي�شقط   ، املقد�شة  �شيجارته  دخان  بني  النور  يلعب   ، قدمية 

الرتكية �شباح كل يوم.  للقهوة  ، ي�شجد  على وجهه اخلا�شع 

ي�شلي بخ�شوع – بكل �شهقة حزينة ملئها الياأ�ص من الدنيا 

بكل  م�شبحًا  ي�شلي بخ�شوع -  خرية.  الأ يح�شبها   ، والدخان 

ميان وال�رسطان والقطران  العامر بالإ زفرٍي موؤمل من �شدره 

والنيكوتني.

ول – اإىل الروح اجلميلة  حاولت عبثًا الو�شول اإىل النف�ص الأ

�شجارة.  اأول  من  نف�ٍص  اأول  مع  امليتة  عروقك  تطرب  التي 

تلك   ، والكتفني  الوجه  يف  الع�شالت  اأتع�ص  تدغدغ   ، عميقة 

حاديث  عالنية والأ التي اماتتها الكاآبة والت�شليم والفوا�شل الإ

لل�شيجارة  طعم  اأول  اجلمعة.  خطبة  قبل  ال�شيا�شية  اجلانبية 

يف الفم ل يكون كالهواء ، بل يختلط باللعاب ليربد ، فيكون 

نف. لطيف ، هادئ ، كوثني  كطعم النعناع يف الفم ، احللق والأ

ٍ – اأغم�ص عينّي - اأ�شهق النف�ص املقد�ص بفرحة حتى يلقي 

الكنبة. وكاأين ل  الراأ�ص على  ؛ على م�شند  براأ�شي على كتَفي 

اأريد فراقه اإذ - ويح قلبي - اأزفره فاأفتح عينّي حزينًا األحق 

دخانه ال�شفاف الرقيق يختفي بني جزيئات هواء النا�ص. 

تنف�ص عبق تلك اللفافة املقد�شة  اإذ اأرفع من ال�شجود راأ�شي ، لأ

يجن  عندما  القب�ص  هي  ال�شفافة.  عطوفاتها  علي  تنهمر   ،

وتعبق  يحرتق  التبغ  وبقب�ص  البائ�شني.  الزهاد  على  النهار 

الروح مبقد�ص بخوره اأرى كما يجب اأن اأرى...

 ، عمومية  بغرفة  ال�رسير  على  ميوت  بل   ، الي�شوع  ي�شلب  ل 

ت�شاقط كل �شعره بالعالج الكيمياوي. ل ي�شلب الي�شوع ، بل 

ميوت ب�رسطان الرئة. 

ل ميوت املدخنون ، بل تقتلهم الواقعية. ب�شهقاتهم ال�شجية 

تزاح عن قلوبهم احلجب ، فريون كما ل يرى النا�ص ، واقعًا قد 

، وقنواته  اأعماهم بتلفزيونه  النا�ص. تبًا لل�شامري  غفل عنه 

العاملية  ال�شحة  ومنظمات  وزارات  وتقارير  خبارية  الإ

وزون.  ج�شام وثقب الأ واأطباء الأ

عندما يجن النهار ل يبقى من �شجائره �شوى البخور املقد�ص 

عالقًا يف مالب�شه.

�شفلت،  الأ على  املاء  على  بق�شوة  ال�شم�ص  تطبعه  احلزن   

الكرا�شي امللونة، الفناجني  ال�شيف،  ر�شفة ، جدران ق�رس  الأ

 ، باحلب  املزيت  قلبه  وعلى  املقاهي  نوافذ  زجاج  خلف 

القطران ، النيكوتني والذكريات العابرة.

يرى يف ورقها املحرتق نف�شه ، حترتق ب�شادية ما�شوكية. 

وىل. حترق النف�ص الواقعية وفانتازيا اجلرائد وال�شفحات الأ

قالم  وراق املبعرثة والأ �شالك والأ جبال امللفات تطل على الأ

الرمادي  املكتب  على   – �شاكنون   – اأحمر  وقلم  الزرقاء 

ال�شامت. لي�ص حينها لطاحن احلرب �شوٌت ي�شمع يف الواقع 

اجلبناء  ال�شور  اإىل  يهرب  احلياة.  فوتوغرافية  يف   – امليت 

نها �شامتة. يف الفوتوغرافية يكونون  من املعركة احلامية لأ

لاأ�شياء.

و تعطي ال�شيجارة بعداً لل�شورة 

فجاأة يكون لدخانها ال�رسيف �شوت املعركة ينحت ببخوره 

الواقعية يف �شور اأولئك - امليتة.  

�رسور  تتقي  عفيفة   ، عظيمة  روٍح  ذو  حي  ال�شيجارة  دخان 

اأحاديَث  حتدثني  باجلمادية.  بتظاهرها  واحلمقى  اجلبناء 

وطي�ص  حمى  حني  امليدان  يف  بقوا  الذين  واأولئك  العظمة 

حياتهم. وعربدوا ن�رساً بالتبغ – ظفروا ف�شكروا ظفراً.

و�شمة  يبكيهم الي�شوع على �رسير املوت – ُعلقِت النيا�شني والأ

 ، الكربون  اأك�شيد  اأول   ، ال�شجاعة  تعرف  مل  �شدوٍر  على 

ال�شامري وخوار عجله يف  اأو القطران. بل انت�رس  النيكوتني 

 ، يبكي  الف�شائيات. ويبقى زاهداً  الذهب على  الراديو وبهاء 

التبغية  الروح  التبغ املقد�ص. وتعانقه  ي�شبح بكل زفرة ذلك 

ال�شماوية – في�شقط يف اأح�شانها املباركة لقيطًا تنكره اأمه 

ال�َشجاعة.

»�رسيختك اإذ ا�شت�رسختني

طهر عقلك و املقام املبارك تاأوي اإيل لأ

من اأحالمك ال�رسيالية النج�شة والربوباجندا القذرة

لتبقى كما اأنت..

ت�شجد �شباحًا للقهوة الرتكية

ي�شقط النور على وجهك متخلاًل

ذلك الدخان الطاهر

فتبدو قدي�شًا والهالة النورانية تعطر جّوك«

***

اأ�شاألك

هل كان هاملت مدخنًا؟ 
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التبـــــــغ العظيم..

يحيى طالب علي

كاتب من الكويت
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يبدو  املرتفع،  الدرب  يف  ي�شعُد  احل�رسمي  �شالح  م�شى 

مياٍه معاديٍة  �شقَط يف  ال�شعر،  منتوِف  كنور�ٍص  الوراء  من 

هزيلتان،  ِرجالن  جائعة؛  �رسطاناٌت  عليه  وهجمتنْ 

باحل�شى  اكتوتنْ  عظمية  موؤخرة  ثم  نحيفتان،  و�شاقان 

واجلوع والم�شاك، فظـَهٌر توارى يف ثوٍب باهٍت قذر، انتفَخ 

وامتالأ  جزيرة  يحكُم  كملٍك  بدا  �شاحلًا  ولكن  الهواء،  من 

عظمة واأبهة.

والفواكه  باخل�شار  حمملًة  عربًة  يدفُع  �شبيٌّ  �شار  وراءه 

ر�ص  والأ الهواَء  يواجُه  وهو  بالغٍة  ب�شعوبٍة  �شماك،  والأ

ممتلئًا،  كان  احل�رسمي  قائده  عك�ص  على  لكنه  العالية. 

و�شيمًا، ذا �شعر كثيف، وعينني كحالوين.

العربُة زحلقتنْ ترابًا وح�شًى، وراحتنْ عجلتاها احلديديتان 

ال�شدئتان تغرزان اأ�شنانهما يف الرتاب ال�شاري، وجنحتا 

ع�ُص  وبدا  وا�شعة،  �شاحٌة  للعربة  وانفتحتنْ  ال�شعود،  يف 

الن�رِس، بيُت ال�شابط، املتوُج فوق �شخرة عالية كبرية، مثل 

راأ�ص عمالق ب�رسي على قاعدِة اأ�شٍد راب�ص.

حركتها  الوا�شعة،  ال�شجن  �شاحِة  يف  املرتاخية  ج�شاُد  الأ

الربيد  عربة  عن  املميزتني  املعروفتني  العجلتني  �شجُة 

كرث ال�رسعة وال�شائرة فوق اأربع عجالت ُم�شّحمة ومتينة،  الأ

ودبتنْ يف جثِث ال�شجناء املخّمرة من النوم والك�شِل والياأ�ص 

امل�شاء قبل  تنتظُر وجبَة  الع�رس، حيث  حياٌة بطيئة قبيل 

املقت�رسة  الهزيلة  الوجبة  تلك  �شى،  الأ من  بكثرٍي  الغروب 

اأو فلول هاربة من خيوط  اأعواٍد جمهولٍة من النبات  على 

بيِت  يف  عا�شري  الأ من  بكثرٍي  معاَء  الأ تفجُر  التي  الدجاج 

�شواك احلديدية وبراميل القمامة. الراحة قرب الأ

غريق، وبدا  و�شل �شالح اإىل قلب ال�شاحة مثل فليب ملك الأ

رفيق الولد الباك�شتاين الذي يدفُع العربَة باأنوثة قوية مثل 

اجلزيرة  ملِك  اإىل  املحظوظون  ال�شجناُء  واندفع  �شكندر،  الأ

بتوزيع  �شالح  وقام  وتقدير،  بخ�شوع  ويهتفون  ينحنون 

العطايا على املوؤثرين لديه، مثل علي البهلوان، وهو رجٌل 

اأي  اأو من  اأي عدوان،  لزنزانتِه يحميه من  �شخٌم مال�شٌق 

تطاول على �شيادته.

رغم  قوي  ل�ٌص  وهو  املخرق  ح�شني  خر  الآ جاره  مثل  اأو 

يف  حلٍم  اأيَّ  ميزُق  رهيب،  ولكنه  الظاهر،  ج�شمه  �شعف 

دقائق مبطواته اأو بقب�شِة يدِه العظمية املعدنية.

نه لو حدث   ل اأحد ي�شتطيع اأن يتكلم على ح�شني بكلمة، لأ

ذلك، وهو مل ي�شمع حتى احلديث امل�شني اخلاد�ص ل�شيادته، 

فاإنه يظهر فجاأة للعائب �شواء يف عر�ص عام لل�شجناء، اأو 

يف حلظة اإنتظار الوجبة، اأو يف حلظِة مرٍح احتفاليٍة نادرة، 

فينق�ُص على ذي احلظ ال�شيء، وبعدئٍذ فاإن الرجَل ل ميكن 

ب�شعوبة  عليه  التعرف  ويتم  ال�شابقة،  مالحمُه  تظهَر  اأن 

بالغة.

اقرتب بع�ُص ال�شجناء للح�شول على �شيٍء لكن احل�رسمي 

مل ياأبه لهم، ووقف ح�شني على الر�شيف احلجري الرملي 

الذائب وهو ي�شتعر�ُص ج�شَمُه، يف حني قام الغالُم باإدخال 

ثمار الب�شتان ثم راح ي�شوي ال�شمكات التي �شادها �شالح 

وحتيات  حمظوظني  غري  �شجناٍء  غمغمِة  بني  البحر،  من 

خرين. عجاب من الآ ال�شكر والأ

املتجمعني  ال�شجناء  على  رثاٍء  نظرَة  احل�رسميُّ  واألقى 

عند �شاحة املطبخ، بكتلتهم املخيفة من الع�شالت القوية 

)رجال  عاٍل:  ب�شوٍت  فجاأة  وهتَف  ال�شلدة،  و�ص  والروؤ

زنزانتِه  اإىل  داخاًل  الظهِر  مقو�َص  وم�شى  غالل!(،  الأ يف 

وا�شرتخى على ال�رسير.

ياأتي  �شوار،  الأ وراَء  ينتحُر  النهاُر  مريعًا،  الع�رُس  كان 

الليُل في�شوُد الظالُم اإل من �شعالٍت �شغرية، وتبدو املباين 

الكبرية  املحيطة بال�شجن كاأنها عمالقة باألِف عنٍي حتدُق 

بالكائناِت امل�شوهِة املتقزمة وراء الق�شبان.

�شالٌح و�شَل اإىل ذروة املجد؛ يتخيُل حاجَتِه ل�شفينٍة كبرية 

تبحُر بِه عن هذه اجلزيرة الكاحلة، ورمبا يتمكن من بيِع 

اإىل بالده. هو بحاجٍة كذلك   لي�شافر ويعود  ب�شتانِه فيها، 

اإىل حر�ص ذي لبا�ٍص ملون يعزُف له عزفًا خا�شًا ون�شيداً 

م�شية  مي�شي  وهو  رفيق  يعلَم  اأن  حاول  مرة  وكم  اآخاذاً. 

رفيق  لكن  ناطوراً.  ا�شتغل  حني  اأخذها  متوازنة،  ع�شكرية 

غبي.

رائحُة ال�شوي م�شكرٌة، والغوري الراب�ُص قرَب اجلمر  يهتُز 

ببخارِه ويطلُق �شايًا اأحمَر مليئًا بال�شكر، وعيوُن ال�شجناِء 

املمتلىِء  الكاأ�ِص  بهذا  حتدُق  ال�شيد  عتبِة  على  املرتامني 

خاذ املتوجه بهدوء اإىل ال�رسير العر�ص. بال�شائِل الآ

خ�رَس  الأ الع�شَب  الرقراقة؛  البحِر  موجاِت  �شالح  يرى 

والبحُر  ملونة،  بربوٍق  املتقلبة  �شماك  الأ اأ�رساَب  املمتد، 
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العــَلـــــــــــَـــــم

عبد�هلل خليـــــــــفة

قا�ص وكاتب من البحرين
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فريُد:  امللك!(،  )اأنت  له:  ويهم�ُص  وميدحه،  ويوا�شيه  يكلمُه 

الرمل  على  ت�شتلقي  اأن  غري  هنا  اأنت  تفعل  ماذا  ل؟!  )مل 

ل  ما  منذ  ا�شتغلُت  واأنا  ما،  ثورة  اأي  تعلن  وال�شخور؟! مل 

يخطر لَك من زمن. اأيها النذل ملاذا ل تتحول ل�شجادٍة كي 

اأعرَب اإىل الن�شاء واملدن احلرة؟!(.

كانت ال�شخوُر �شل�شلًة من اجلبال يف اجلزيرة فيما م�شى 

اأعوام ماتت خلفه، والدروُب ل تت�شع �شوى ل�شديقني  من 

متال�شقني، وت�شعُد مثل قذيفة لل�شماء وتنزُل بقوِة مظلٍة 

ممزقة، وُحملتنْ كُل تلك ال�شخور ب�شاعده ورفاقه، وان�شقتنْ 

وانغر�شتنْ  اأن�شية،  طرٍق  عن  ال�شيطانية  احلجرية  التالُل 

متخٌم،  اأجنبي  �شابٌط  جلبها  فيها  ثمر  ل  عمالقٌة  اأ�شجاٌر 

اأن يفجَر املاء وين�رَس �شجَر الرمان واللوز  وكان عليه هو 

غ�شان  والنخيل لكي ي�شبَع اجلياُع واأطلق الع�شافري بني الأ

احلمام  مياديَن  ين�شئ  يرتكوه  مل  املحبو�شة.  ال�شماء  ويف 

اأولئك ال�شفلة!

يتاأمل البحر وهو يغرُز حربته يف ظهور ال�شمك املتلوي من 

)�شاأعلن  الهواء،  تدوي يف  )خذي! خذي!(، �رسخاٌت  مل،  الأ

احلديقة  هذه  يف  منتج  عاقل  كائٍن  اأقدُم  اأنا  هنا.  دولتي 

وراأى  عمري!(،  ب�شقاء  بيدي،  �شنعتها  مملكٌة  ن.  الآ الغناء 

قما�شًا ملونًا يطفو على وجه املاء، منتفخًا قلياًل، يرتع�ُص 

بالريح اخلفيفة، ويدنو من �شاقيِه املفتوحتني ال�شامرتني، 

ينحني ويلتقُط القما�ص، فاإذا هو َعلٌم! علم لدولة اأخرى، ذي 

جنوم كثرية.

ب�رسعة  ا�شتجبَت  لقد  اإلهي،  يا  )�شكراً  وي�رسخ:  ينحني 

دليل  وهذا  خرى.  الأ الكثرية  منيات  الأ بخالف  منيتي  لأ

على اأن الدولة املوعودة �شتظهر هنا، واأنك �شتحميها، كما 

حتمي هذه اجلزر واملوج والب�رس(.

�شماك، ويراه  ُده�ص رفيق وهو ياأخُذ منه ال�شلَة املليئَة بالأ

ن�شفت،  حتى  القما�ص،  قطعَة  ويع�رُس  غريبًا،  �شيئًا  مي�شُك 

دوات  وراح يبحُث عن �شيء يف خمزنه الكبري الغا�ص بالأ

العلم،  يف  واأدخله  طوياًل  حباًل  وانتزَع  وال�شالل،  واحلبال 

وذهَب ل�شاريٍة طويلة تزدهي بقامتها بني النخيل ال�شامق، 

الثقب  يف  احلبل  واأدخل  �شفدعة،  بر�شاقِة  اخل�شبَة  و�شعَد 

وانحنت قطعة القما�ص املبللة، ثم ارتع�شتنْ قلياًل وتناثرت 

القطراُت ثم رفرف العلُم بقوة! 

وقَف با�شتقامٍة �شديدة واأدى حتية العلم.

بي�ص واخل�رسوات  رز الأ جاءتُه ال�شمكاُت امل�شوية وتُل الأ

والليمون، وراح ياأكل بتاأن. قال بهدوٍء مليٍء بالعظمة: )لقد 

خوة مواطنون يف دولة امل�شاواة والعزة. لقد  �رسمت اأيها الأ

ن�شان!(. نه�َص ووزَع بع�َص  الإ العلَم، وجاءتنْ دولة  رفعُت 

الرقيقة  ال�شوداء  الكائنات  على  ال�شجناُء  وتدافع  كل  الأ

التي تتفجُر بالدهن والبيا�ص. وتك�رستنْ العظاُم وحتطمت 

و�ص بقوة. الروؤ

اأحُد ال�شجناء املطلعني  فجاءته لحقًا التربيكات، و�رسخ 

بينهم: )عا�شتنْ دولة احلرامية!(، يف حني كان علي البهلوان 

ينظُر بده�شة واأمل. 

من  عنرتة  حكايات  بودري�ص  اإبراهيم  عليه  يقراأ  حني 

ال�شقفي  امل�شباح  �شحوب  يف  املمزق،  �شفر  الأ كتابه 

�شفر الباهت، كان �شالح يحلُق مع اخليول الطائرة يف  الأ

ال�شماء، ويعوُد اإىل بلدِه املتواري وراء ال�شحارى واجلبال، 

مريات، ويف حني  ويظهُر له الل�شو�ُص واجلاُن والن�شوة الأ

ال�شطور  قراءتِه ويقف طوياًل عند  يتاأتئ يف  اإبراهيم  كان 

ال�شاحبة التائهة بني �شفتيه ال�شخمتني، يكون هو قد مالأ 

البحر بال�شفني، ووّلَد ن�شاًل من العمالقة.

يقرتب منه علي البهلوان بج�شمه الهائل وع�شالته البارزة 

وكان  الكبري،  راأ�شه  على  املو�شوعة  ال�شغرية  وطاقيته 

قد طلب من احل�شور تهوية املكان، فانحنى على �شالح 

وهم�ص: )هذا ل يجوز يا اأخي، اأن ترفَع علمًا معاديًا، اأين 

نخوتك؟ عليك باإنزاله من الغد!(.

كان علي على الرغم من جربوته الذي يتفجر ب�شكٍل �شاعٍق 

اإليه بع�ُص  َيقذف  الرهيب، حيث  اأكله  ال�شجناء، ومن  على 

ال�شجناء اأكَلهم املقرف، ومن حبِه ال�شديد لتهريب ال�شكر من 

املخزن، اإل اأنه كان ُيعترُب حكيم ال�شجن، ثم اأنه قال كلمته 

عطيات. ب�شكل اأخوي رقيق، حمافظًا على ال�شالت والأ

باأن  وعرَف  احللم،  ذروِة  اإىل  و�شَل  قد  كان  �شاحلًا  لكن 

عليًا يغار منه، وهو الذي عا�ص �شنوات طويلة يقرتح على 

�شنوات  اأ�شافت  طاملا  فا�شلة  قانونية  ن�شائح  ال�شجناء 

جديدة على اأحكامهم، وعا�ص كالقطط على خريه، فنه�ص 

الفيل  بجثة  تفعل  ماذا  رجل؟!  يا  و�رسخ:)اأجبنت  غا�شبًا 

هذه؟! األ يكفي اأنهم قذفوا بهذه اجلزيرة يف عر�ص البحر 

املياه؟  به  جتوُد  وما  وال�شخور  ع�شاب  الأ على  وتركونا 

اأذهب!(.

ال�شجناَء  يعيدون  والع�شاكر  تدوي،  قفال  الأ قرقعة  كانت 

ب�رسعٍة  املخيُف  الليُل  وهبَط  ال�شيقة،  احلجرية  لغريانهم 

وجهُه  ولم�َص  املياه،  يف  اجلاثمة  الكبرية  املحارِة  على 

الق�شبان وهو يدوي بكلماته ال�شاخرة.

الزنزانة  من  وخرَج  رفيقًا،  واأيقظ  اإزاره  لب�ص  الفجر  يف 

حتيات  ي�شتقبُل  ال�شاحة  يف  بهدوء  ليم�شي  املفتوحة 

خرين ويرد عليها بغمغمة، وجاءت رائحُة اخلبز املدهون  الآ

املحم�ص من املخبز، لذيذة منع�شة يف هذا الفجر اجلائع، 

يقذفون  وهم  ظهورهم،  مع  ت�شطك  بطونهم  كانت  دائمًا، 

الرتاب،  الياب�شة على  وال�شوائل  حالم  والأ الكوابي�ص  اأ�شالَء 
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م�شيات  ومل حتدثنْ اأي م�شاجرة يف الفجر، لكن الظهائر والأ

املغمو�شة باحلر والبعو�ص، فجرتنْ الكثري من الدماء.

انتبه �شالح للعريف امل�رسع نحوه، يعزل ويقو�ص جتمعات 

اآخر قطرات  اأدواتهم وي�رسبون  ال�شجناء وهم يبحثون عن 

تذهب  لن  )اأنت  انهار عليه مثل عمود ملح،  �شايهم، حتى 

للب�شتان يا �شالح، اأنت �شتكون منظفًا يف �شاحة ال�شجن. 

انتهت جنتك!(، وراح ي�شحك عليه بت�شٍف �شاخر.

املرايا،  كثري  معر�ص  مثل  بنظراٍت  ال�شجناُء  فيه  حدَق 

وغ�شب،  ورجاء،  واأ�شى،  مت�شفية،  وابت�شامات  �شماتة 

مت�شفعة  ونداءات  تدفقت،  �شفافة  حارة  وعزاءات  وحرية، 

له العادل، ولعنات على ابلي�ص امللعون. لالإ

ولكنها كلها كانتنْ خارجُه مثل اأيديهم املمدودة، وقبالتهم 

امل�شتعلة  �شئلة  الأ من  كومٌة  نف�شِه  يف  وانفجرتنْ  املعزية، 

ال�شظايا  من  زوبعٍة  يف  ج�شمُه  واأطارت  املتدحرجة، 

والكائنات ال�رسيرة التي تل�شعه يف كل مكان، وبدا الب�شتان 

مثل عر�ص روما وهو يحرتق، وعنرتة �شقط يف فخ الرتاب، 

وفوؤو�شهم  ال�شجناء  �شفوف  وبني  العريف  وراء  واندفع 

فكاأن  املذهولة،  كلماتهم  ونثار  ظهورهم،  وراء  املعلقة 

زلزاًل وقع يف اجلزيرة ال�شائعة يف البحار، واطلَق موجاٍت 

من املاء املجنون، و�رسخ )ملاذا، ملاذا؟ ماذا حدث؟ هذا 

رفعَت  اإخبارية.  و�شلته  )ال�شابط  العريف:  رد  ب�شتاين..(، 

الع�رس  يف  مروحيٌة  جاءتنْ  ر�ص.  الأ على  اأجنبيًا  علمًا 

وقطع  اندفع  ال�شابط  غا�شبة.  برقياٌت  جاءت   . و�شورتنْ

ال�شعَف الطويل الذي اأحطَت به الب�شتان..(.

لكي  بودري�ص  براهيم  لإ العريف  اأ�شار  الرتاب،  على  جتمد 

ياأخذ الب�شتان، لكنه رف�ص، فعني اآخر جمهوًل ف�شار رفيق 

وراءه بحياد غريب.

خريُة مقطوعًة عن �شياِق الهواء واجلمع:  وجاءتنْ اجلملُة الأ

التي رفعَتها يف اجلزيرة!(.  العلَم، اخلرقَة  ال�شابُط  )واأنزَل 

مثل  وراءها  والرتاُب  رجُل  الأ وتدفقتنْ  �شحكات.  انفجرتنْ 

فاأ�شًا  واأ�شتل  �شارخًا،  هائجًا.  �شالح  واندفع  لفح،  تيار 

اأر�شي  ياأخذ  )من  بغ�شب،  وتقدم  الظهور،  اأحد  على  من 

باب  نحو  ورك�ص  غريبة،  بقوة  ال�شجناَء  وبعرَث  �شاأقتله!(، 

لكنه  احلار�ص،  ال�رسطي  اأن ي�رسب  وحاول  اخلروج،  �شور 

على  �شقط  جبهته،  ي�شق  اأن  وكاد  بالع�شا،  بقوة  �رسبه 

مت�شي،  النعاُل  فيما  بقوة،  ن  الآ الرتاَب  مي�شُك  ر�ص.  الأ

عينيه،  ياأكُل  جراداً  �شالح  وراأى  بحب،  اإبراهيم  ورفعُه 

زار،  الإ عليه  من  �شقَط  الذي  ال�شئيل  ج�شمه  يف  وحدق 

حجاِر واأ�شماِك القر�ص، التي كانتنْ تدافُع  واأب�رَس خدو�َص الأ

ب�رساوٍة عن مياِهها و�شيدها، وبدتنْ الليايل الطويلة مثل 

خرِز النجوِم امل�شتت يف ال�شماء، وم�شى تائهًا، مقرتبًا من 

�شجناء اآخرين مل يذهبوا لل�شغل، وتناثرتنْ جملُه مطراً تائهًا 

على  ي�شتولون  اأنرتكهم  اأخوان  )يا  اخل�رساء،  ر�ص  الأ عن 

رزقنا؟ هذه اأر�شي، تعالوا لنم�شي لتلك ال�شخرة العالية.. 

�شنوات طويلة.. �شنوات اأكرث من �شعر ذلك ال�شابط ال�شغري. 

توحدتنْ عظامي بهذه ال�شخور، وهو مل ُيخلقنْ بعد يف بطن 

اأمه(، تاأمل جل�شته على الر�شيف الرث، قطة جاره البلهوان 

كانت ترمقه بده�شة.

ب�شتانه،  نخَل  ير�شُم  ال�شم�ُص وهو  �شوتُه  بالظهرية،  يدِر  مل 

ر�ص، وظهرتنْ  موعُد الغداِء حل، وجاء ح�شُد ال�شجناِء يهُز الأ

و�شمَع  رز،  الأ من  الهزيلة  الكتل  لتلك  وُمدت  ال�شحوُن 

�شحكات رفيق مع الرجل الذي ا�شتوىل على اأر�شه.

�شواق،  جاء اأبوه من النخل البعيد، وجد نف�شه حماًل يف الأ

ي�شتغالن  كان  بعد،  فيما  قتله  الذي  الغالم  ذلك  ي�شاعده 

و�شط  احلجرة  تلك  يف  وينامان  معًا،  وياأكالن  ويعمالن 

)ملاذا  �شارخًا  باكيًا،  يح�شنُه  وهو  بق�شوٍة  قتلُه  ال�شوق، 

خنتني؟!(، ثم لّوعتُه تلك ال�رسخة �شنوات طوال، وكان يريد 

وقف ذلك الفيلم الدامي، لكن ال�رسيط يدور والبكرة تت�شاقُط 

على راأ�شِه اأحجاراً وده�شًا يف الظالم وعماًل �شائعًا، حتى 

وجد حَبُه ورفع قلَبُه رايًة للع�شافري والربكة.

ينه�ُص معفراً بالرتاب، اأيٍد كثرية تنف�ُص الرمَل عن جذعه 

الذي فقَد عر�شه!(،  الوحيد  امللك  )ل�شُت  املتهاوي، ي�رسخ: 

يلوُح بذراعِه غا�شبًا:)ابعدوا اأيها اجلبناء، لن اأعي�َص مثلكم 

يف هذه احلفرة احلقرية!(، �شاَر كاأنه يتدحرج وتوارى عن 

نظار. الأ

قدام نحو  ُغ�شلت ال�شحون، و�رُسب ال�شاي، وتدافعت بع�ص الأ

اأعمالها، رفيق �شار وحده يلهو مع الظالل، ويتذكر الق�ش�ص 

الكثرية التي رواها له �شالح، واملحبة الغريبة التي يغمرُه 

�شى، وتذكر  بها، واأح�صَّ مع العامل اجلديد يف الب�شتان بالأ

�رسخات �شالح ونكاته واألعيبه وطعامه.

راأى ج�شمًا معلقًا،  ر�ص اخل�رساء  الأ اأوِل خطوٍة داخل  يف 

ال�شماء نف�شها، والتي كان يرفرُف فيها  ال�شارية  يف تلك 

وقد  ر�ص  الأ اإىل  يتطلُع  �شاحلًا  يرى  ن  الآ الغريب،  العلُم 

نحو  ارتفع  ممزقة  رثٍة  ع�شكريٍة  مبالب�ص  الراية،  هو  �شار 

ال�شماء، مل ي�شتطعنْ اأن يوؤدي حتيَتُه الع�شكرية الدائمة، لكنه 

يف  تهتزان  زالتا  وما  يداُه  تدلتنْ  �شاخما،ً  ب�رسامة،  وقف 

، وعيناُه حتدقان ب�شجاعٍة يف  ارجتافاِت اجل�شِم التي طالتنْ

الرتاب.   
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بليدة  كفرا�شة  النافذة  على  عيناك  حتط  حاملا  �شتدركني 

أن يكون اخلريف، عيناك مغرمتان بتلك اله�شا�شة  ا أنه لبد  با

أنت  التي يثريها الريح يف الأنحاء: ه�شا�شة روحك اخلاوية وا

آة  أنت ت�شلبينه يف املرا أعياد امليالد، وجهك وا ترممينها يف ا

أ�شياءك املعلقة يف اجلدار.. أي�شا، ا كل �شباح، ج�شدك ا

انفعالت  من  فيك  الريح  ولده  ما  حت�شني  أنت  وا �شت�شطرين 

�شياء التي رف�شت لحقاً احلديث عنها للن�شاء  بذكر كثري من الأ

ت�شتحق  املفرطة  اله�شا�شة  هذه  لكن  حولك،  املتجمهرات 

الإطراء يف م�شاءاتك حني ل جتيدين �شوى الإن�شات لالنبعاث 

إخفائها ل�شنني طويلة.  أجهدت يف ا الغريب لذكرى ما ا

خميلتك.  يف  وتن�شيدها  الأ�شوات  لفرز  ال�شمع  ت�شيخني 

وخميلتك  عينيك  بني  الروؤية  لتدفق  املربك  الت�شاق  يده�شك 

املتدافعة  الروؤى  وتلك  ع�شته  ما  بني  اخلريف،  آخر  ا ووجوم 

مع  تنفثينها  كزفرات  ثم  كاملة،  تكون  أن  ا يجب  كان  حلياة 

أعقاب �شجائرك كلما داهمك احلزن وحيدة.. ا

قليالً  لأعلى  أ�شك  را خارق:  إ�شايف  ا بجهد  ترفعينه  جمدداً 

التدريجي  اخلفوت  يف  تاأخذ  وهي  البعيدة  �شياء  الأ لروؤية 

أ�شفل  والذوبان من زاوية النظر، تثري فيك لعبة التحديق من ا

أ�شفل ال�شلم لغرفة العلية  لأعلى حنيناً طفولياً كتحديقك من ا

�شياء الكبرية وهي ت�شغر يف عينيك، يربكك ت�شاءل  وروؤية الأ

أ�شك الآن متذمر من كم الدبابي�ص التي تعق�ص  �شياء، لكن را الأ

العادة  ورمبا  الدبابي�ص  إحكام  با مثبت  فهو  املتجعد،  �شعرك 

أ�شفل متاماً، تقاومني هذا التعب اليومي وجتربينه على  ا إىل  ا

ال�شتقامة لتثبيت عينيك جيدا مبوازاة النافذة..

أيتها الأم؟! أنت هنا ا لكن منذ متى وا

منذ متى واجلدار هنا وعينيك؟

يف  نتوءاً  حتفر  اللطيف  تكرارها  على  �شياء  والأ متى  منذ 

عقارب وقتك؟ 

منذ  هنا  أنك  با ال�رساخ  تكف عن  ل  التي  أة  املرا أقوال  ا ح�شب 

أوراق ال�شجرة  أمد طويل، يف خريف قدمي رمبا حني ت�شاقطت ا ا

أح�رسك  أ�شفل نافذتك، ا » التي ل تعرفني ا�شمها« واملتجذرة ا

الثياب،  �رسة  الباكورة،  أ�شيائك:  ا مع  واحدة  دفعة  �شامي 

عتب  وبني  قدمية،  إ�شاءات  ا عن  معتذراً  واحلناء،  امل�شواك، 

عينيه املحببتني وحزنهما تقبلت هذا الو�شع الذي مل يعد الآن 

طارئا، وبخفه رحت تغرقني كل �شيء يخ�شه: كالمه، �شوته، 

اليتم،  برائحة  املمتلئ  �شمته  ال�شبيانية،  تو�شالته  عينيه، 

إىل منطقة ما من الذهول،  دافعة كل الأ�شوات التي �شمعتها ا

�شماء«  أيتها » مع الأ �شياء » التي را أ�شبحت تخلطني الأ أة ا فجا

التي تعرفينها« مع احلوادث »   « التي �شمعتها، مع املالمح 

التي ع�شتها« مع تاريخ العائلة الذي يخ�شك كخلطة عجيبة 

�شماء دفعة واحدة ثم ت�شحكني من كل  الأ وفريدة، فتطلقني 

إىل اخلبل.  امل�شادفات التي قادتك ا

آخر اخلريف  هل بكى �شامي وهو يح�رسك معتذراً عن وجوم ا

أنت مل تريه يبكي.  لأن الطق�ص مالئماً كثرياً للبكاء والهجران؟ ا

أت مهجورة  أم تراه ابت�شم وهو ي�شيح عينيه عن النافذة التي بدا ا

مل   ،! يبت�شم  ت�شاهديه  مل  أنت  ا النهار؟  آخر  ا يف  مثلك  وحزينة 

ت�شتقر عينيك على �شيء، كانت تدور يف زمن قدمي، زمن كان 

�شياء بدت �شغرية  أجلك، ولأن الأ العامل فيه يدور حولك، ومن ا

امل�شهد، متخففة من  النظر يف رخاوة  أهملت  ا وبعيدة كفاية 

ثقل الحتفاظ بالذكرى لذا كنت تنقرين بع�شبية على عمود 

أعلى. أحدق بك من ا أنا ا ال�رسير كحركة باتت م�شحكة يل وا

كان �شامي يحملك بني يديه - هذا ما احتفظت به جيداً كل 

ج�شدك  وكان  بليد-  كدر�ص  ت�شتذكرينها  أنت  وا ال�شنني  تلك 

لحقة-  ل�شنوات  أي�شا  ا ترددينه  �شتظلني  ما  هذا  م�رسورا- 

فيك  تولدت  التي  الغبطة  والحتفاظ.  للحمل  قابل  ك�شيء 

نفا�ص كطفل  أناملك، و�شاقك، وقلبك، جعلتك مبهوتة الأ خدرت ا

مدلل يحب الأعايل ويريد الرفقة.

الغرفة  و�شماء  الأر�ص  بني  امل�شافة  منت�شف  يف  أنت  وا ثم 

على  ا�شتمرت  إذ  ا قليالً  معقولة  تكون  قد  احلياة  أن  با فكرت 

�شياء من منت�شف  الأ روؤية  إىل مال نهاية، روعة  ا النحو  هذا 

آخر العمر تبدو القناعة هانئة وب�شيطة  امل�شافة|احلياة، ومن ا

يف  حتدقني  القرية  �شباح  يف  دارك  أمام  ا جلو�شك  كب�شاطة 

التي  كلها  حياتك  كب�شاطة  أغنامك،  ا وته�شني  القهوة  فنجان 

انفرطت الآن كعقد، لكن بعد م�شي وقت �شعرت بالريبة من 

إىل هوة ما تعرفينها  تهالك عروقه النافرة كيد حتاول جرك ا

إىل حد طمرك«. جيداً » هل يكرهك �شامي ا

كتلك  واحدة  دفعة  و�شقوطك  ارجتاجك  تخافني  كنت  رمبا 

أم ممتنة لبنها قليالً  أن ت�شاعديه كا الأوراق، حاولت جاهدة ا
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التحليق بعلو �سحابة

ب�ســــــــــــــــرى �ملقطري 

كاتبة من اليمن



نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

231

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 

 s  s s
ات�شع لرئتيك املعطوبتني بالدخان، زفرة  الذي  الهواء  زفرت 

ال�شرتخاء  الرخو حماولة عدم  أخرى كنت حتملني ج�شدك  وا

كثرياً حتى لترتطمني باخلريف دفعة واحدة. 

ي�شعرك  اللحظة،  تلك  اهلل كم كان يخفق يف  يعلم  الذي  قلبك 

أ�شبحت تخافينه الآن،  أكرث وبالثقل، هذا الثقل الذي ا باحلرج ا

وترتهنني لنزواته وهو ي�شدك من قلبك، هذا الثقل الذي جعلك 

يعيد  الذي  الثقل  عن كل ما حولك، هذا  وفائ�شاً  ه�شاً  كائناً 

وتتو�شلني  قلبك  على  تربتني  التعي�شة،  النهايات  �شجر  لك 

هموده..

�شياء التي كانت متاحة  همودك الطويل جعلك تفكرين بكم الأ

أ�شبحت الآن بعيدة، ومن علوك البعيد بدت  من حولك والتي ا

القرب  هذا  للقرب،  وبحاجة  العمر،  آخر  ا يف  خافتة  �شياء  الأ

الذي مل تفكري به مطلقاً قبل الآن على الأقل، حتددين م�شافة 

أر�شية مده�شة للخذلن حتى تقيك من هذه العزلة.. ما، ا

كان �شامي بعيداً، مل ير خوفك املتدافع كوم�شات دماء مرجتة 

عظيمة  آلة  كا ج�شدك  تغ�شنات  يف  ثم  النافرة،  عروقك  يف 

ال�شخ  ذلك  يف  حتت�شد  املجهدة  حوا�شك  كل  اخلوف،  ت�شنع 

أو�شالك،  ا يف  مدومة  وتتناه�ص  بقوة  آزر  تتا للخوف،  الآيل 

ت�شمعني �شجيجها القادم نحوك بثقة، لكنك حتتمني ب�شامي 

�شياء اجلميلة التي لن  آخر الأ ا تلت�شقني به خوفاً من اختفاء 

التي  الق�شة  تلك  اخلوف،  ذلك  يدرك  �شامي  كان  هل  ترينها، 

تتم�شكني بها حتى لتفقدين البو�شلة.. 

الن�شخة  جنعله  أننا  وكا نحبه  ب�شخ�ص  اللت�شاق  أق�شى  ا »ما 

الأخرية للحياة«.

أكرث بني يديه، كان ج�شدك  أنت حت�رسين ج�شدك ا هكذا فكرت وا

اخلائف يحاول ال�شمود لأطول وقت قد ي�شتغرقه غريق ما يف 

حماولة لالم�شاك بق�شة. 

بالدوار  ت�شيبك  التي  الرائحة  تلك  ي�شدر  أخرى  ا مرة  ج�شدك 

والهلع، تلك الرائحة التي ليعرفها �شواك والتي تزفرينها يف 

الأخري  دفاعك  هي  املوت  رغبة  تكون  حني  مماثلة  حالت 

أ ج�شدك يهتز مرجتاً بني يديه،  لقليل من الكرامة واحلياء.  بدا

املناطق  أق�شى  ا حتى  جذورك  منابت  من  يقطر  واخلوف 

املظلمة يف قلبك ثم ي�شح ويحت�شد ب�شيل بارد من العرق ت�شد 

أذنيك. عينيك وا

أول انبجا�ص  أت على النظر لعينيه اللتان تعرفينهما منذ ا جترا

لهما حني كانتا تعق�شانك كفرح، التفت له: تو�شلت املكوث 

هنا ملا تبقى من العمر، كان اللت�شاق باجل�شد الذي خرج من 

آخر وم�شة من احلياة ترفعك  أ�شبه بالحتماء با اجل�شد الأول ا

الآن عالياً كنجمة.

أكرث !.. أكرث وا إذن حاويل اللت�شاق ا ا

مبرفقيه  الت�شبث  على  يديك  جتا�رست  العادي،  وبتعبك 

من  النكران،  من  الحتماء  التالية:  �شباب  لالأ به  واللت�شاق 

الليل،  من  ال�شمت،  من  ال�شبات،  من  الالمبالة،  من  الهلع، 

من العزلة، من الفراغ، من اخلوف، من الن�شيان، من الوحدة، 

من اجلنون، من اخلبل، واملوت هكذا وحيدة وفارغة، لكزت 

أمومي مل تعتادي عليه فطفرت من عينيه نظرة  ا يديه بدلل 

والتي  ل�شخ�شك  قدمي  بقرف  ممزوجة  م�شاعفة  �شفقة  ما: 

قليالً،  بلهاء  النظرة  تلك  جعلتك  لحقة،  ل�شنوات  �شتذكرينها 

�شربك  لكن  يديه،  بني  لنطفائك  كافية  حدتها  على  وكانت 

أن يكون م�شجعاً، �شربك املدرب على اخلذلن الطويل  حاول ا

أنت  وا لذا جتا�رست  البالدة،  الأخرية يف  كان يجرب معركته 

اخلوف  من  هائلة  وكمية  وقلبك،  وتعبك،  أنفا�شك،  ا حتب�شني 

باأن  املتجعد  ابطك  من  متعرقة  كقطرات  ين�رسب  أ  بدا الذي 

ت�شكريه على هذا الرتف. 

أوه كم هو خميف يا �شامي، خميف ومقرف؟ الت�شبث، ا

أن تعرف هذا القرف بدافع الف�شول واحلب؟ هل تريد ا

أنك جئت يف الزمن الالمتعني احلدوث، يف  للحظة فقط تدرك ا

أخرى، رمبا حياة ما بعد املوت،  الزمن امل�شتقطع من حياة ا

هذه احلياة الغري قابلة للت�شنيف والتي ل تدخل يف جدولة 

حيث  ال�شالحية  منتهية  نقطة  من  أ  تبدا نها  لأ العادي  الزمن 

أنك  أنك تفكر مثالً ا أو ا أمكن، ا لحياة وت�شتمر يف النق�شان ما ا

جئت فور انتهاء حفلة عيد امليالد، بعد توزيع الهدايا، ونوم 

القطار  فعربك  اخلاطئ  الجتاه  يف  �رست  أنك  ا أو  ا الأطفال، 

وحيداً ومل يلتفت لذهولك. 

ما هذا املكان يا �شامي؟ 

من  كم  منذ  هنا،  أنني  ا أذكر  وا وهدوءه،  رائحته،  أذكر  ا أعرفه،  ا

أعرف، لكنه خريف قدمي،  هذه الدار لي�شت �شيئة  اخلريف، ل ا

مثلنا  ملتطفلني  املنع�ص  الهواء  من  أكرب  ا كمية  هنا  متاماً، 

حلياة ما عادت تكفي، كل �شيء مرتب بعناية و�شع اللم�شات 

الأخرية للحياة، كل �شيء يف وقته املحدد: النوم، ال�شتيقاظ، 

�شيء  كل  اجلدات،   وه�شه�شات  النكات،  التلفاز،  الدواء، 

أنه مده�ص بان�شباطيته  ا ليف للرتابة، بل  يحدث بالتكرار الأ

املرهقة.

ذاتها،  الغرفة  يف  ذاته،  املكان  يف  هنا،  احلياة  على  أعتدت  ا

أق�شي �شاعات  أ�شفل النافذة، دون تذمر ا ويف ال�رسير املنزوي ا

أ�شحك  أعد ا طويلة يف ال�شتلقاء والبحلقة وردم ال�شجائر، مل ا

أتي،  أنك �شتا أعرف ا�شمها وهي تهدهدين با أة التي ل ا من املرا

حبيبي  »ولكن..  وفارغاً..  ومنتهياً،  ألوفاً  ما �شيء  كل  أ�شبح  ا

أتي؟!«.  أنت ل تا منذ متى وا
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اخل�شبية  البيت  جدران  كانت  الظهرية  وقت  يف 

بالرياح.  �شفوها  يعكر  ل  الطق�ص  ن  لأ هادئة 

بركوب  يحلم  احلنطية  بب�رسته  حمود  وكان 

اأرجوحة يف حديقة خ�رساء طق�شها بارد ومليء 

اأيقظته فجاأة، فاأح�ص بالعرق  اأمه  بالرذاذ. لكن 

يت�شبب منه. وقالت له: »هيا قوم.. اليوم موعد 

دب  الن�شاط  ولكن  كالمها  يفهم  مل  املوكب«. 

ورك�ص  واحلر،  احللم  ون�شي  الطويل  ج�شمه  يف 

ياأتيها  باأن  اأمه  اأمرته  نعليه.  ولب�ص  رنب  كالأ

بالرتم�ص ال�شغرية التي و�شعت يف املطبخ.

�شاألها بده�شة: »ملاذا؟«.

قطرات  م�شح  يف  حلافها  ا�شتخدمت  اأن  وبعد 

ها  العرق من على جبينها اأجابته وقالت: » �شنمالأ

 الفيمتو.. وقد اإ�شرتيت الثلج«.
)1(

�رسبت

 اأح�ص بعط�ص ومتنى �رسب ع�شري الفيمتو مثلجا، 

م وقالت: »هذا  وبعد اأن جلب الرتم�ص اأ�شافت الأ

مل�شاهدة  �شيح�رسون  الذين  للنا�ص  �شنبيعه 

املوكب«.  

�شاألها: »ما هو املوكب؟ «. 

كانت  بينما  ب�رسعه  اأجابته  هناك«.  »�شتعرف 

ت�شكب املاء يف الرتم�ص وتخلطه مع قطع الثلج 

بن�شاط  تعمل  كانت  الغليظ،  حمر  الأ وال�شائل 

رحل  الذي  لزوجها  اإفتقادها  رغم  و�رسعة، 

اأوهمت  وقد  �شيئا.  عنه  تعرف  ومل  �شنوات  منذ 

عمل  رحلة  يف  الهند  اإىل  �شافر  اأبيه  باأن  حمود 

اأبيه من  و�شيعود، وحمود ما يزال ينتظر عودة 

البالد البعيدة والتي ل يعرف عنها �شيئا �شوى 

تذوقها  التي  النارجيل  نكهة  ذات  احللويات 

حينما رجع خاله را�شد ذات يوم من الهند. 

بال�شتيكية،  كوؤو�ص  اأربع  به  كي�شا  حمود  حمل 

م لب�شت نعلها وحملت الرتم�ص واإناء يحتوي  والأ

على ماء لغ�شل الكوؤو�ص، وذهبا اإىل ناحية ال�شارع 

وجال�شني  واقفني  النا�ص  زحمة  حيث  امل�شفلت 

ر�شية املرتبة مبحاذاة ال�شارع. �شوؤالن  على الأ

ناو�شا راأ�شه: ما ق�شة هوؤلء؟ وما الفائدة التي 

�شيجنونها من وقوفهم يف هذا احلر؟ حني و�شال 

م بالبحث عن مكان ت�شع  اإىل هناك اإن�شغلت الأ

فيه عدة الع�شري، بينما هو اأخذ يبحث عن منفذ 

ر�شت  اأحجار  مثل  النا�ص  كان  املوكب،  ية  لروؤ

اأغلبها  ال�شارع، الرجال يلب�شون د�شادي�ص  حول 

�شوداء،  بعبايات  والن�شاء  بي�ص  الأ اللون  يحمل 

ن  طفال يبدو اأنهم غري عابئني ب�شيء لأ بينما الأ

كرب هو اللعب بالرتاب واحل�شى والكرة.  حدثهم الأ

وقد  والعط�ص،  النتظار  يتجرعون  النا�ص هناك 

البارد.  »ال�رسبت«  لبيع  الرتم�ص  باأن  عرفوا 

وبداأت  م�شطح  حجر  على  الرتم�ص  م  الأ و�شعت 

وكانت  �شود.  الأ اللون  ذا  البارد  الع�شري  تبيع 

طفال.  لالأ احللويات  تبيع  �شغرية  فتاة  هناك 

وهناك امراأة بدينة عمالقة تبيع ع�شري الربتقال 

ورجل م�شن منحني الظهر يبيع املاء البارد. 

اأم حمود هو خياطة املالب�ص  كان م�شدر رزق 

زوجها  تتذكر  ما  ودائما  بيتها،  يف  الن�شائية 

بالغرفة  وهي  �شنوات  منذ  عليها  دخل  حني 

بهيئته العمالقة حامال على ظهره بندقية عتيقة 

وحقيبة �شغرية، على الفور اأح�شت بالقلق ي�رسي 

يف فوؤادها، مل تتكلم، فقط كانت حتدق يف هيئته 

املزرية تلك، ت�شجل قامته وجتهم وجهه املتعرق 

التي  الكريهة  الرائحة  تخزن  البندقية،  تلك  مع 

تنبعث منها ومن احلقيبة. 

نظر اإليها بحدة وقال لها: 

اأمانة  حمود  راحل..  اأنا  حرمة..  يا  »اإ�شمعي 
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طائرة تبدد لون ال�سماء

يحيى �سالم �ملنذري

قا�ص من ُعمان



عندك.. كلها كم �شهر واأرجع.. ل تخربي اأحد«.

ولدها  مع  تركها  ورحل،  وراءه  الباب  اأغلق 

ال�شغري، ولكنها ما زالت تت�شاءل ملاذا مل تدمع 

حتى  يرجع  ومل  رحل  الوقت؟  ذلك  يف  عيناها 

حورية  خطفته  ورمبا  البحر،  بلعه  رمبا  ن،  الآ

ال�شواطئ  �شفاف  على  معها  وعا�ص  جميلة 

الهندية.  

ية �شكل املوكب، وال�رسبت  كان حمود متلهفا لروؤ

التي  هي  ال�شم�ص  وكاأمنا  وينق�ص  ينق�ص  بداأ 

من  كاأ�ص  اآخر  �رسب  �شديد  وباإحلاح  ت�رسبه، 

»الفيمتو« واأح�ص باأن كل �شي اأ�شبح باردا، بعد 

ذلك جل�شت اأمه مع اآخريات فر�شن الرتاب حتت 

ولو �شغري بني  يبحث عن منفذ  بداأ  �شجرة.  ظل 

املوكب،  ليكت�شف  املرتا�شة  الب�رسية  حجار  الأ

اأن يجد ثقبا مير منه، وهو يت�شاءل:»هل  حاول 

عن  يتحدثان  رجالن  �شمع  فلو�شا؟«.  ينتظرون 

موعد مرور املوكب واأن هناك �شيفا كبريا، كان 

ول يزعم باأن موعد املوكب  جدالهما �شاخبا، فالأ

بعد ن�شف �شاعة والثاين يوؤكد باأنه مل يتبق �شوى 

ع�رس دقائق فقط. ثم حدثت جلبة �شاخبة ب�شبب 

وعلى  للحدث  اجلميع  تنبه  املاء،  بائع  �شقوط 

كطفل  حمله  الثور  ي�شبه  قوي  رجل  جاء  الفور 

نائم واأودعه داخل �شيارة »بيك اأب بو غمارتني« 

التجمع، ثم �شنعت غيمة  كانت تقف قريبا من 

من الغبار بعد اأن ولت م�رسعة بعيدا عن ال�شارع 

امل�شفلت. انتزق قلب حمود من اأثر �شقوط الرجل 

ال�شعيف ومتنى اأن ل يكون قد فارق احلياة، وقد 

كان  فقد  املتغ�شن  وجهه  رغم  باأنه  ن  الآ تذكر 

كثري البت�شامات. ثم �شمع حمود �شوتا جهوريا 

يقول: »م�شكني.. �شقط ب�شبب ال�شم�ص والوقوف«، 

التي جل�شت  اأمه  اإىل  بنظره  توجه حمود  وبقلق 

حتت ظل ال�شجرة فاطماأن عليها. 

وفجاأة �شاد ال�شمت بني الرجال والن�شاء وحتولوا 

طفال يعزفون املرح  اإىل اأ�شنام، بينما ا�شتمر الأ

هي  تلك  باأن  الفور  على  حمود  اأيقن  وال�شخب، 

وب�رسعة  منطقتهم،  اإىل  املوكب  و�شول  اإ�شارة 

هناك  ومن  رجلني،  بني  راأ�شه  اإدخال  يف  جنح 

اأول  وهذه  ال�شيارات،  من  خاليا  ال�شارع  راأى 

مرة ي�شاهد �شارعا وحيدا بدون عجالت �شوداء 

وعلب حديدية ت�رسع وتزاأر وتدو�ص بطنه، ويف 

خر من ال�شارع كان هناك اأي�شا �شور  الجتاه الآ

اآخر �شنع من حلم ودم، وبعد قليل اإنك�شفت من 

م�رسعة  تقدمت  �رسطة  ودراجات  �شيارات  بعيد 

انقطع فجاأة  امل�شهد  لكن  واأطلقت �شفريا حادا، 

راأ�ص حمود عنوة ليجد  اأخرج  الرجلني  اأحد  ن  لأ

حماولة  على  �شمم  لكنه  ال�شور،  خارج  نف�شه 

به  واإذ  اأخرى  مرة  الب�رسي  احلاجز  اخرتاق 

مكتنزتني  امراأتني  بني  املرة  هذه  راأ�شه  يح�رس 

�شيارات  لي�شاهد  ال�شمك  رائحة  منهما  تفوح 

نه  كثرية زرقاء مل ي�شتطع اأن يتبني اأحد فيها لأ

�رسعان ما ركل خارجا، حاول اأن يقف ومي�شي 

بحجر  تعرث  لكنه  ال�شارع،  باجتاه  اأخرى  مرة 

اأن  وقبل  �شافية،  زرقاء  ال�شماء  ف�شاهد  و�شقط، 

ي�شتمتع بامل�شهد ظهرت طائرة مروحية اخرتقت 

�شفاءها، فتبدد لونها وا�شتحال اإىل رماد، نه�ص 

تنادي  اأمه  �شوت  لي�شمع  �شقطته  من  حمود 

واأدوات  الرتم�ص  بجانب  واقفة  �شاهدها  عليه، 

الع�شري، كانت مثل حمامة تدعوه لتحمله على 

ناحيتها  اإجته  البيت،  اإىل  به  وتطري  جناحيها 

يلتفت خلفه  لكنه مل  الع�شري،  وحمل معها عدة 

لي�شاهد ماذا �شيحدث بعد مرور املوكب وما اإذا 

كان النا�ص �شيظلون هناك يف اإنتظار �شيء اآخر 

اأم �شيعودون اإىل بيوتهم �شعداء، كل الذي يعرفه 

اإىل  يعودان  باأمان،  اأمه  مع  موجود  باأنه  ن  الآ

 »
)2(

البيت لكي ي�شعال ال�رساج ب�شائل الـ»حل تراب

بعاد كمية ولو قليلة من الظالم. اإنتابته �شعادة  لإ

و�شيجلب  �شيعود  اأبيه  باأن  تذكر  حينما  موؤقته 

الهندية.  احللويات  جانب  اإىل  ال�شفر  هدية  معه 

قوية يف  برغبة  ي�شعر  ومع كل خطوة يخطوها 

احت�شان اأمه.

هوام�ش

)1( ال�رساب اأو الع�شري

)2( �شائل الكريو�شني 
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كان  النافذة،  من  أ�شه  برا أطل  ا جمل�شه  من  قام 

غ�شان  الدام�ص يعم كل �شيء، ال�شجار والأ الظالم 

ال�شواد،  حالكة  الليلة  هذه  فكر،  الرياح  مترجحها 

يبدو ان الليل يف منت�شفه والقمر والنجوم خمتفية 

به  أت  بدا الذي  والعمل  ال�شوداء،  ال�شحب  حجبتها 

ما  إذن  ا اللحظة.  هذه  يف  اكماله  يجب  النهار  يف 

�شجرة  من  فهي  املعكوفة  ع�شاي  أخذ  ا �شوى  علي 

احلنق�ص، فقد ا�شتغرقت مني وقتا طويال لنتقائها 

تت�شاوى  النار حتى  فوق  ال�شجرة وكيها  من جذع 

حدباتها، ولقد دلكتها بال�شمن البلدي حتى �شارت 

تلمع، وا�شبحت قوية كاحلديد.

يل  لي�شيء  اليدوي  الك�شاف  اي�شا  معي  آخذ  �شا

الطريق.

أم�شك ع�شاه بيده اليمنى والك�شاف بيده الي�رسى،  ا

خرج من منزله ابتعد عنه كثرياً، رياح ال�شتاء تهب 

ي�شمع هديرها، �شاورته افكار ما الذي جعلني اخرج 

العمل  هل  الليل؟  من  املتاأخرة  ال�شاعة  هذه  يف 

يتطلب اجنازه  لهذه الدرجة؟ لقد كنت م�شتلقياً يف 

النوم يغلبني يا لها من  البال! كاد  الفرا�ص هادئ 

أحد الوحو�ص؟  ا هواج�ص، والآن ماذا لو تقابلت مع 

يرفع  اخلطى،  �رسيع  مي�شي  كان  �شاأفعل؟  ماذا 

ي�شمع  حتى  يخف�شها  ثم  ر�ص  الأ عن  قليال  ع�شاه 

على  قاب�شة  الي�رسى  يده  أني�شاً  ا له  لتكون  وقعها، 

ي�شمع  كان  قدميه  أمام  ا ال�شوء  وم�شلطاً  الك�شاف 

معطفاً  يرتدي  كان  قدميه،  حتت  الحجار  تك�شري 

هبوب  ورغم  قدميه  أخم�ص  ا اىل  ت�شل  وجالبية 

باردة!  تكن  مل  الجواء  ان  ال  ال�شتاء  يف  الرياح 

فقد لطفها كرثة ا�شجار ال�شدر املتناثرة على طول 

ال�شاحلة  ر�ص  الأ اما  الطريق ويف اطراف احلقول، 

مل  المطار  مو�شم  ن  لأ قاحلة.،  كانت  فقد  للزراعة 

ال�شنة،  الف�شل من  يحن بعد وكذلك �شحته يف هذا 

املتعرجة  الطريق  على  من�شبا  تفكريه  ا�شبح 

كان  ما  وكثرياً  املتناثرة،  حجار  بالأ واملمتلئة 

يتخيل ظل �شجرة باأنه ان�شان قادم نحوه او وح�ص 

على،  الأ اىل  بع�شاه  لوح  عليه،  النق�شا�ص  يريد 

و�رسعان ما يكت�شف انه ظل �شجرة او احد الطيور 

خرى. الليلية تطري من �شجرة لأ

أكرث مرا�شاً.  أ يجمع قواه وتثبيت خطواته ليكون ا بدا

وتلك  قوته  أوج  ا يف  كان  عندما  والده  يتذكر  كان 

يف  مي�شي  كان  عندما  له،  ح�شلت  التي  احلادثة 

يرى  يكاد  ل  به  يحيط  والظالم  الليل  منت�شف 

�شيئا.

أنه كان متمر�شاً امل�شي ليالً وكان يحب ذلك لن  وا

الليلة  تلك  يف  الظالم.  يف  يق�شيها  أعماله  ا معظم 

أمامه ب�شجاعة  أمامه منر وقف ا احلالكة الظلمة وثب ا

أمامه ليميز نوعه وما هي  ومل ترتعد فرائ�شه وقف ا

الطريقة التي �شيتعامل بها معه. كان يلب�ص قمي�شاً 

اخل�رس  رمادي،  لون  ذا  كاكيا  ومعطفا  أبي�ص  ا

اجلهة  من  معلق  و�شيف  عري�ص  بحزام  مع�شوب 

يلوح  أخذ  ا اليمنى،  بيده  ال�شيف  ذلك  ا�شتل  الي�رسى 

به يف الهواء مييناً و�شمالً كان ال�شيف لمعاً بحيث 

ظهوره  على  و�شاعده  الظالم  يف  روؤيته  ت�شتطيع 

النمر  تقدم  ال�شماء  يف  ت�شيء  أت  بدا التي  النجوم 

أنيابه، يريد النق�شا�ص عليه لكن  ببطء مك�رساً عن ا

أكرث، فكلما دار حوله  ملعان ال�شيف منعه من التقدم ا

النمر  كان  �شيفه،  مم�شك  وهو  نحوه  الرجل  ا�شتدار 

أو  ا ن يفلت ال�شيف من يد الرجل،  يتحني الفر�شة لأ

ان  داخله  يعلم يف  كان  أر�شاً،  ا في�شقط  قواه  تخور 

الرجل ل يخ�شاه، وانه يريد الفتك به، كانت رائحة 

أنفه وبهذه احلالة ي�شتطيع متييزه،  الرجل ت�شل اىل ا

وعدم  القتال  يريد  وهل  �شجاع،  أم  ا خائف  هو  هل 

أمامه،ولكن  ا املوت  يرى  الرجل  كان  ال�شت�شالم، 

أكرث  ا ا�رساره على ال�شمود وعدم ال�شت�شالم جعله 

الرجل �شجاعة  ازداد  النمر  ثباتا، فكلما تقدم نحو 

ورفع  للرجل  الفر�شة  �شنحت  عليه  للوثوب  أة  وجرا

هب  وقد  لنقاذه،  القريبة  للمنازل  لي�شل  �شوته 
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رجل يف الظالم

�سعيد حممد �حلمادي

قا�ص من اليمن



آهم النمر حتى وىل. رجال كثريون نحوه، وما ان را

أ�شه  را أكرث مرا�شاً ورفع  ا أ�شبح  تذكر تلك احلادثة وا

لعلى وتقدم بخطوات قوية، رفع �شوته بالغناء، مل 

يكن يحفظ كلمات الغاين وامنا يخرج نربات �شوته 

ن اللحن الذي يخرجه يتنا�شق مع تلك  بالأحلان لأ

الكلمات التي يتذكرها. لن عقله الباطن مل يتح له 

رفرف  ال�شجرة  فوق  راب�شا  كان  ما  �شيء  نطقها، 

ر�ص  بجناحيه بقوة، اهتزت الغ�شان انحنى نحو الأ

غ�شان حتركت معظم  التقط حجراً، قذف به نحو الأ

وحطت  وطارت  طيور  عدة  فزعت  ال�شجرة  فروع 

أخرى، حترك اىل المام بخطوات ثابتةن �شمع  مرة ا

قدام يف اخللف قال: لبد ان يكون حيواناً  لأ وقعاً 

إذا لبد من  مفرت�شاً جاء يف هذه ال�شاعة املتاأخرة ا

�رسعة  باأق�شى  المام  اىل  اندفع  واحلذر،  احليطة 

أ�ص دائري،  أقرب �شجرة، كان القادم له را �شعد فوق ا

�شوداء  العيون  رقبته،  أ�شه حتى  را و�شعر كثيف يف 

براقة داكنة كانت يداه الماميتان مرتفعتني قليال 

خم�شني  بطول  ذيل  له  كان  اخللفيتني  قدميه  عن 

أح�ص  ا يديه  يف  قوية  خمالب  وينمتلك  �شنتيمرتاً 

نحوه  فاندفع  ال�شجرة  اىل  �شعد  عندما  بالرجل 

انطلق  ثم  دورتني،  ال�شجرة  حول  دار  الب�رس  بلمح 

ب�رسعة ق�شوى، ثم عاود حاول ال�شعود فلم ي�شعفه 

لل�شجرة  الت�شلق  على  القوية  ثقل ج�شمه وع�شالته 

أر باأعلى  ر�ص زا حيث هي مرتفعة بجذورها عن الأ

�شوته، كاد الرجل ان ي�شقط من اخلوف، دار حولها 

ت�شنجت  بقوة،  الفروع  باأحد  مم�شكاً  الرجل  كان 

أع�شاب يديه كان قلبه يخفق ب�شدة، فكر لو انه ظل  ا

�شد،  أمام الأ على هذه احلالة لنهارت قواه، ول�شقط ا

كان ال�شال مربوطا حول رقبته، لفها بفرع ال�شجرة 

ال�شقوط،  عدم  على  ت�شاعده  بحيث  جيدا  وربطها 

أت نف�شه قليال، لكن ال�شد كان م�رساً على عدم  هدا

حول  يديه  مبخالب  يحفر  فكان  املكان،  مبارحة 

فق،  أر مراراً دون جدوى، لح ال�شفق يف الأ ال�شجرة زا

أدرك انه لو بقي مدة اكرث من  الظالم ينزاح امامه، ا

الالزم يف هذا املكان ف�شوف مي�شك به غادر املكان، 

بينما كان الرجل قد فارق احلياة من �شدة الرعب.
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من اأعمال الفنان جورج روالت - فرن�شا



دعيُت رفقَة عدد من اأع�شاء نادي القلم يف ال�شويد 

ملاين  ِرد« لزيارة قرب الكاتب الأ اإىل بلدة »ماريافنْ

»تو�شول�شكي«، الذي كان يل �رسف احل�شول على 

اجلائزة التي حتمل ا�شمه.

يف طريقنا اإىل املقربة �شاهدت بناء �شخمًا يف 

م�شيفي  �شاألت  مرتامية.  بغابات  حماطة  وهدة 

»ليرننت �شفيت�ص« عنه فقال: هل حد�شك ك�شجني 

الك؟ �شابق هو ما اأيقظ �شوؤ

قلت: لعله الف�شول وجمالية املوقع.

بقاع  اأجمل  من  واحدة  اختاروا  لقد  حقًا  قال: 

املنطقة وبنوا فيها هذا ال�شجن.

اأم  �شيا�شيًا  �شجنًا  كان  اإن  اأ�شاأله  اأن  اأو�شكت 

ترتيب  اأعيد  واأنا  قلياًل  تلعثمت  ثم  ق�شائيًا، 

ال�شوؤال عما اإذا كانت القوانني يف ال�شويد ت�شمح 

لواحد مثلي بزيارة هذا ال�شجن.

اإىل  ن�شتمع  اأن  بعد  يقول:  وهو  بطماأنينة  ابت�شم 

يدعى  �شخ�ص  اإىل  �شاأعرفك  املكتبة  يف  كلمتك 

م�شنع  يف  ميكانيك  مهند�ص  هو  »اأندر�ص«، 

يف  ع�شو  نف�شه  الوقت  يف  ولكنه  لل�شيارات، 

يتدبر  اأن  ميكن  واأظنه  ال�شجناء،  رعاية  جمعية 

اأمر الزيارة.

ورقمي  ا�شمي  »اأندر�ص«  اأخذ  املكتبة  يف 

ال�شخ�شي، وبعد �شهرين اأبلغني مبوافقة ال�شلطات 

على زيارتي لل�شجن، ولحقًا قام برتتيب كل ما 

ويف  ال�شفر،  وبطاقات  واملوعد  بالزيارة  يتعلق 

القطار  حمطة  من  ب�شيارته  اأقلَّني  املحدد  اليوم 

زوجته  اأعدت  حيث  بيته،  اإىل  »ماريافرد«  يف 

ال�رسق  ذوق  من  الكثري  فيها  مائدة  ال�شبانية 

وحرارة م�شيفيه.

وا�شحة،  حا�رسة،  ومعلوماته  »اأندر�ص«  اأفكار 

نبذة  يل  قدَّم  ر�ّشًا.  ويتحدث  بة،  ومبوَّ مت�شل�شلة 

واأراين �شوره عرب  ال�شجن  عن »ماريافرد« وعن 

زياراته  عن  حدثني  كما  ال�شناعية،  قمار  الأ

�شبوعية �شبه الثابتة لل�شجناء منذ اأ�شبح ع�شواً  الأ

يف جمعية رعاية ال�شجناء قبل �شبع �شنوات، ثم 

طائرته،  فيه  ترب�ص  الذي  امل�شتودع  اإىل  اأخذين 

ال�رساعي، وحاول  الطريان  الكثري عن  و�رسح يل 

جاهداً اإقناعي مبرافقته يف اإحدى طلعاته.

يقول: ابنتي مل تعد ترافقني. اإنها تف�شل الطريان 

مبفردها، ولكن �شدقني اأن تطري مع رفيق اأجمل 

خائف  اأنك  اأعرف  مبفردك.  تكون  اأن  من  بكثري 

جداً،  اأمينة  الطائرة  بعد..  مر  الأ جترِّب  مل  نك  لأ

و�رسعتها ل تزيد عن 90 كيلو مرتاً يف ال�شاعة، 

الف�شاء.  من  مذهلة  �شوراً  تلتقط  اأن  وميكنك 

ولكن  �شتقتنع،  �شدقني  لحقًا..  معي  �شتقتنع 

�شيكون  دقائق  ع�رس  فبعد  التحرك،  ن  الآ علينا 

ق�ّص الكني�شة وبقية اأع�شاء جلنة رعاية ال�شجناء 

يف انتظارنا عند باب ال�شجن.

رئي�شة  »األلينور«  اإىل  »اأندر�ص«  قّدمني  هناك 

ع�شاء. اللجنة واإىل بقية الأ

�شاألته عن ق�ص الكني�شة، ف�شحك عاليًا وهو يقول: 

فاتني  لقد  اللجنة.  ورئي�شة  الق�ص  هي  »األلينور« 

اأن اأخربك باأن من حق املراأة يف ال�شويد اأن تكون 

راعية كني�شة.

خطوات  عن  عامة  فكرة  »األلينور«  اأعطتني 

بطاقتك  �شعنْ  ن.  الآ نبداأ  قالت:  ثم  الدخول، 

ة وذلك لت�شجيل بياناتها  ال�شخ�شية يف هذه الكوَّ

�شيفتح  كيف  �شرتى  وبعدها  ت�شويرها،  اأو 

ال�شور يف اجتاه املدخل  لتتجاوز  تلقائيًا  الباب 

تقلق،  ل  ولكن  فردي،  الدخول  للمبنى.  الرئي�شي 

هي خم�شة اأبواب متتالية كما قلت لك، اإل اأنه ل 

يفتح الباب التايل ما مل يغلق الذي قبله، والتفتي�ص 
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فرج بريقد�ر

�شاعر من �شورية يقيم يف ال�شويد

يوم فـي اأحد �سجون ال�سويد



اآيل عرب الغرف املغناطي�شية.. اإنها متامًا كما يف 

املطارات.

ول. �شور ا�شمنتي �شاهق، يليه  جتاوزُت ال�شور الأ

بعد ب�شعة اأمتار �شور من ق�شبان حديدية مغطاة 

ب�شبك معدين. 

يف  و»�شيدنايا«  »تدمر«  �شجني  اأ�شوار  تذكرُت 

�شوريا، ولكني حاولت التمل�ص من ذاكرتي مرّكزاً 

بواب ونظام عملها املختلف. انتباهي على الأ

خري، ومنه دلفنا  بعد دقائق جتّمعنا يف البهو الأ

اإىل باحة ال�شجن.

توىّل »اأندر�ص« ال�رسح:

اأو  اأق�شام  خم�شة  من  ال�شجن  يتاألف  ترى  كما 

لكل  زنزانة.   25 ق�شم  كل  يف  �شكنية،  جتمعات 

�شاعات  هناك  ولكن  وحديقته،  باحته  ق�شم 

بني  ما  ويف  الرئي�شية  الباحة  يف  للتجول  حرة 

ق�شام. الأ

ومكتبة  ريا�شية  ت�شم مالعب  الرئي�شية  الباحة 

ذلك  اأما  وتدريب..  عمل  وور�شات  للمطالعة 

املطعم،  فهو  الباحة  الواقع يف منت�شف  املبنى 

للكني�شة،  خم�ش�شة  لقاءات  قاعة  داخله  ويف 

م�شاكلهم  اإىل  ون�شتمع  بال�شجناء  نلتقي  وفيها 

ونحاول حلها.

القاعة  اأن  �شحيح  لتقول:  »األلينور«  تتدخل 

خم�ش�شة للكني�شة، ولكن من حق اأي �شيخ اأو اإمام 

وكذلك  الراغبني،  ال�شجناء  للقاء  ي�شتخدمها  اأن 

مر مع احلاخام اأو اأي رجل دين اإذا كان هناك  الأ

�شجناء من نف�ص الدين يرغبون يف لقائه.

قلت: وهل حدث ذلك.

من  م�شلم  �شيخ  ح�رس  اأن  مراراً  حدث  قالت: 

�شتوكهومل.

بالتفاق  اأنهم  »اأندر�ص«  اأبلغني  القاعة  يف 

يف  الراغبني  ال�شجناء،  ق�شموا  ال�شجن  اإدارة  مع 

مدة  منها  لكل  جمموعات،  ثالث  اإىل  احل�شور، 

90 دقيقة من اأجل اللقاء باللجنة وال�شتماع اإىل 

غاين التي اأر�شلت اإليهم كلماتها م�شبقًا  بع�ص الأ

و�شريافقهم فيها الق�ص »هيلموت« على جيتاره، 
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من اأعمال الفنان اأيوب ملنج - ُعمان
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ثم تلقي »األلينور« عظة خمت�رسة، وبعدها..

نظر اإىل بنوع من املحبة املاكرة، فقلت: ح�شنًا، 

وبعدها؟

قال: �شيكون رائعًا لو حتدثت اإليهم لب�شع دقائق 

جتربة  عن  اأو  بع�شهم،  قراأه  الذي  كتابك  عن 

�شجنك اأو اأي �شيء ترغب يف احلديث عنه.

اإىل  التحدث  اإمكاين  يف  اأن  تبلغني  مل  قلت: 

ال�شجناء، وبالتايل مل اأح�رسِّ نف�شي ملثل ذلك.

اأجل  اأنك ل�شت بحاجة للتح�شري من  اأعرف  قال: 

دون  من  حديثك  اأن  واأعتقد  �شجناء،  مع  حديث 

حت�شريات ميكن اأن يكون اأكرث حرارة.

اإىل  وىل وال�شتماع  الأ لقائي مع املجموعة  بعد 

حديثي  اأن  اإىل  انتبهت  وانطباعاتهم،  اأ�شئلتهم 

كان اأ�شبه بدعاية ل�شالح �شجنهم، فقررت تعديل 

على  مركزاً  الالحقتني،  املجموعتني  مع  مر  الأ

مغزى ال�شجن وفل�شفته واآلياته ومفاعيله، م�شرياً 

اإىل اأن ال�شجن هو ال�شجن، اإن كان يف �شوريا اأو 

ال�شويد اأو حتى يف اجلنة، واأنه يف اأف�شل اأحواله 

ال�شجني  معنى  اإلغاء  اإىل  ومييل  للحرية،  نقي�ص 

على  ينبغي  الذي  مر  الأ الفعل،  على  واإمكانيته 

اأو  خلق  اأو  اجرتاح  خالل  من  مقاومته  ال�شجني 

اإنتاج فعل ما اأو معنى ما، على ال�شعيد النظري 

اأو  املهني  اأو  دبي  الأ اأو  الفني  اأو  التاأملي  اأو 

الريا�شي اإلخ.

كثرياً،  تتغري  مل  الالحقني  ال�شجناء  اأ�شئلة  ولكن 

اإحدى  من  تخّرج  الذي  الرو�شي،  ال�شجني  اإن  بل 

وقراأ  �شجنه،  �شنوات  خالل  ال�شويدية  اجلامعات 

ال�شجن،  جتربة  عن  لكتابي  ال�شويدية  الرتجمة 

بني  املقارنة  حقول  اإىل  جّري  على  ي�رّس  كان 

راغبًا  اأكن  واأنا مل  وال�شويدية،  ال�شورية  ال�شجون 

ما  جوهر  تطم�ص  اأن  �شاأنها  من  مقارنة  اأي  يف 

م�شتقبله  ويف  ال�شجني  حياة  يف  ال�شجن  ميثله 

عرب مفاعيله التي ل ينتهي تاأثريها بانتهاء مدة 

احلكم.

ب�شورة  ال�شجني  على  ينطبق  ذلك  كان  واإذا 

اأبعاداً  ياأخذ  ال�شيا�شي  اإىل  بالن�شبة  فاإنه  عامة، 

اأق�شى واأكرث تراجيدية، رغم قناعتي اأن ال�شجني 

لياقة ذهنية  اأو  ا�شتعداداً  غالبًا  ال�شيا�شي ميتلك 

اأوفر مما لدى  واأخالقية ونف�شية هي يف الغالب 

ال�شجني الق�شائي. 

معلنة  الثالثة،  املجموعة  »األلينور« من  اعتذرت 

اأن برنامج الزيارة يو�شك على النتهاء، فتزاحم 

ال�شجناء على وداعها بعناقات اأو �شّمات �رسيعة 

»على الطريقة ال�شويدية« فيها الكثري من املحبة 

تِعدهم  وهي  والمتنان،  والحرتام  واخلجل 

حد القادم، واإن كان هناك اأي  باأنها لن تتاأخر الأ

�رسورة طارئة فاإنهم يعرفون رقم موبايلها.

وجمالها  �شباُبها  يُحلنْ  مل  اجلميع.  اأّم  »األلينور« 

وّزعت  الذي  الطاغي  مومة  الأ ح�ص  وبني  بينها 

منه  ينق�ص  اأن  بدون  ح�رس  من  كل  على  منه 

�شيء.

حل  على  قادرة  »األلينور«  اأن  يعرفون  ال�شجناء 

دارة اأو الكني�شة اأو جلنة  م�شكلة اأي منهم، عرب الإ

رعاية ال�شجناء. من لي�ص له اأهل فهي اأهله، ومن 

املوا�شية، ومن ل تكفيه نقود  ماأ�شاة فهي  لديه 

اأمر  له  اأو طارئة تدبرت  �شباب خا�شة  ال�شجن لأ

تغطية تلك النفقات.

قالت يل »األلينور« اإن �شجن »ماريافرد« خم�ش�ص 

ملن لي�ص لديهم اإقامة دائمة اأو جن�شية �شويدية، 

ال�شويد، ولهذا  اأهل يف  اأن معظمهم بال  ما يعني 

يتوجب عليها اأن تقوم هي واللجنة بدور البديل 

قدر امل�شتطاع.

اأموميًا،  فائ�شًا   ا�شت�شعرت  اأنها  لو  فجاأة، وكما 

�شاألتني عما اإذا كان يف �شوريا �شجناء لي�ص لهم 

اأهل، وعمن يعتني بهم يف هذه احلال.

ي�شمى  ما  هناك  الق�شائية  ال�شجون  يف  قلت: 

ال�شجناء  ترعى  ولكنها  ال�شجناء«  رعاية  »جلنة 

�شويدية، وح�شب جتربتي  ولي�ص  �شورية  بطريقة 

فاإن  املركزي،  »حم�ص«  �شجن  يف  يومني  ملدة 

جلنة رعاية ال�شجناء تهتم بالندوة »الكافترييا« 

التي تبيع ال�شجناء �شندوي�شًا و�شايًا وقهوة وبع�ص 

ال�شوق  �شعار  لأ م�شابهة  باأ�شعار  ال�رسوريات 

اأو ت�شوِّق لهم  اأدنى، واأحيانًا تبيع  ولكن بنوعية 

تزيد  ل  باأ�شعار  وغريه  اخلرز  من  م�شغولتهم 
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باأمر  اللجنة  تهتم  كما  الكلفة،  �شعر  عن  كثرياً 

خطبة �شالة اجلمعة امل�شجلة على �رسيط وتتكرر 

اأ�شبوعيًا اإىل حد اأن اأحد ال�شجناء، الذين يعانون 

من و�شع نف�شي اأو عقلي حمزن، األقى اخلطبة عن 

وقد  اأكرث،  اأو  ب�شاعة  ال�شالة  بدء  قبل  قلب  ظهر 

اأنها كانت  امل�شجلة  �شمعتها من  فوجئت عندما 

اأن  فارق  مع  ال�شجني،  من  �شمعتها  كما  حرفيًا 

�شوت ال�شجني كان حاراً ورخيمًا حقًا، على عك�ص 

�شوت ال�رسيط.

ات�شعت عينا »األلينور« حزنًا وا�شتغرابًا. 

اأورثِك حديثي،  »األلينور« على ما  اآ�شف  اأنا  قلت: 

ف�شل اأن اأتوقف. ومن الأ

قالت: بل اأرجوك اأكمل.

اإن  فلي�ص مهمًا  ال�شيا�شية  ال�شجون  اأما يف  قلت: 

منهم،  واحداً  كنت  وقد  ل،  اأم  اأهل  لل�شجني  كان 

اأخوات وابنة،  اأخوة وثالث  اأب واأم وخم�شة  ويل 

حد منهم اأن يرعاين اأو  ولكن مل يكن م�شموحًا لأ

يراين خالل اأول �شت �شنوات من اعتقايل، واأخي 

ي�شمح  اأن  بدون  عامًا  ع�رس  اأحد  اأم�شى  كرب  الأ

هلي مبعرفة اأي �شيء عن مكان اعتقاله، وهناك  لأ

�شجناء اأم�شوا اأكرث من ذلك بكثري. 

كتفي  على  يدها  ت�شع  وهي  عيناها  اغرورقت 

لتقول: اأ�شعر بالذنب اأمام كل ذلك، ول اأدري ما 

الذي ميكننا فعله.

خري من كالمها، فقال:  الأ »اأندر�ص« اجلزء  �شمع 

دارة  الإ لقاء  اأمامنا  زال  ما  الكثري..  اإمكاننا  يف 

اأن  يريد  �شديقنا  الزنازين.  اإحدى  بفتح  لتاأذن 

الزيارات  غرفة  يرى  واأن  الداخل،  من  يراها 

اأي�شًا.

دارة برفقتنا اأحد موظفيها. كان مدججًا  اأر�شلت الإ

األكرتونية  وبطاقات  مفاتيح  من  عدته  بكامل 

بواب، ول�شلكي و»كلب�شات« وما ل اأدري. لالأ

مبنى  هنا  الفور:  على  ال�رسح  وبداأ  بنا  ب  رحَّ

اإىل  املدخل  الي�شار  على  هنا  واأمامنا  دارة،  الإ

التي  الزنازين  �شاأريكم  ولكني  الزيارات،  غرف 

على اليمني اأوًل. هناك نوعان من الزنازين، قدمي 

وحديث. هما مت�شابهان ولكن امل�شاحة تختلف. 

اأما  اأمتار مربعة  �شتة  القدمية  الزنازين  م�شاحة 

احلديثة فع�رسة اأمتار، ولكن التجهيزات نف�شها.

زنزانة  هذه  قائاًل:  الزنازين  اإحدى  باب  فتح 

يف  القدمية  الزنازين  �شاأريكم  ولكني  حديثة، 

خر من الباحة. اجلانب الآ

ال�شويد حتتوي  ال�شجون يف  اإن كانت كل  �شاألته 

على نوعني من الزنازين، فقال:

كلها  احلديثة  ال�شجون  الزنازين يف  م�شاحة  ل.. 

وكان  قدمي،  ال�شجن  هذا  ولكن  اأمتار،  ع�رسة 

يتاألف من ق�شمني اأو جناحني، اأ�شيف اإليهما منذ 

�شنوات ثالثة اأق�شام حديثة.

قلت: وكم �شجينًا ميكن اأن ت�شم الزنزانة؟

قال: كما ترى.. فيها �رسير واحد، ول اأظنها تت�شع 

كرث من ذلك. لأ

اأطبقُت على ذاكرتي باأق�شى ما اأ�شتطيع، متمالكًا 

اأو موّجهًا ما ينزف منها اإىل داخلي فقط.

احلقيقة  يف  وهي  زنزانة  ت�شمونها  وملاذا  قلت: 

غرفة؟

قال: ولكنها اأ�شغر من غرفة عادية، ويعي�ص فيها 

ال�شجني وحيداً.

قلت: ما هي اخلدمات التي يح�شل عليها ال�شجني 

يف هذه الزنزانة؟

قال: كما ترى.. �رسير فردي بطول 200�شم وعر�ص 

�شافة اإىل خزانة لثيابه، وخزانة لكتبه  80، بالإ

التي ي�شتعريها من مكتبة ال�شجن و�شحفه التي 

ميكن اأن ي�شرتيها اإذا رغب ويحتفظ بها، وطاولة 

مكتب �شغرية، وتلفزيون.

يف  ي�شاهدها  اأن  ميكن  قنوات  اأي  قلت: 

التلفزيون؟

قال: كل القنوات ال�شويدية م�شافًا اإليها اأهّم 18 

قناة يف العامل.

اإذا كان عندكم �شجني عربي فهل ي�شتطيع  قلت: 

اأن يرى قناة عربية؟

قال: ي�شتطيع اأن يرى اجلزيرة.

قلت: وملاذا اجلزيرة ولي�ص غريها؟

وقد  القنوات،  كل  يف  ال�شرتاك  ن�شتطيع  ل  قال: 

�شاألتنْ ال�شلطات عن اأ�شهر اأو اأهم القنوات العربية، 
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وكانت ا�شتق�شاءاتها ت�شري اإىل اجلزيرة.

فماذا  باأهله  يت�شل  اأن  ال�شجني  اأراد  واإذا  قلت: 

يفعل؟

دارة �شاأريك مكان الهاتف.  قال: حني نعود اإىل الإ

ولكن  ال�شويد،  داخل  الت�شال  يف  تعقيدات  ل 

الت�شال خارجها يقت�شي اأن يبلغ عنه ال�شجني 

اأيام، واأن  قل واأحيانًا قبل عدة  قبل يوم على الأ

يدفع فاتورة ات�شاله.

يعرف  كان  حويل  ممن  اأحد  ل  اأن  احلظ  حل�شن 

مقارنات  واأي  اللحظة،  تلك  فيه  اأفكر  كنت  ما 

وعنفات جهنمية كانت تدور يف راأ�شي.

قلت: هل لديك فكرة عن طبيعة اجلنح اأو اجلنايات 

واأيها اأكرث تكراراً يف هذا ال�شجن؟

قال: قرابة �شتني يف املئة خمدرات.. �شائقون من 

خارج ال�شويد، ت�شبط معهم على احلدود كميات 

ال�رسقة  اأو  اأخرى كال�شطو  خمدرات، وهناك تهم 

اأو ال�شجارات، وتهمة قتل واحدة. 

تذّكرت حينها لقاءاتي يف قاعة الكني�شة مع بيري 

اللبناين املحكوم �شنتني، وهو �شعيد باأنه بقي له 

الذي  التون�شي  ليعود حراً، و�شالح  �شهور  اأربعة 

قال يل: �شعوبنا حمرتمة ولكن حكامنا بائ�شون، 

�شائق  مع  توّرط  اأنه  يعترب  الذي  العراقي  ولوؤي 

با�ص من بلدياته خلط له اأر�ص ال�شويد ع�شاًل مع 

�شماء هنا لي�شت حقيقية(  والفيتنامي  طحينة )الأ

ب�شبب  ال�شيا�شي  انتماءه  اإنه خ�رس  قال يل  الذي 

حماقة تتعلق بهجرته، والنيجريي الذي قال يل: 

اأن تهمتي جتعلني  �شوى  �شيء  نادمًا على  ل�شت 

خجاًل من نف�شي، و�شخ�ص يبدو اأفريقيًا، �شاألني 

كثرياً عن جتربتي يف ال�شجن، وحني �شاألته عن 

اأن ل يجيب، وقد اأخربين  ل  اإنه يف�شّ حكمه، قال 

نه قتل زوجته. ه باأن حكمه طويل لأ زمالوؤ

قلت: كم هو حكمه؟

بني  ما  حمكومون  معظمنا  جداً..  طويل  فقالوا: 

�شنتني واأربع ولكنه حمكوم موؤبد.

�شاألت مرافقنا: كم هو حكم املوؤبد يف ال�شويد؟

قل 12 عامًا واأحيانًا يتجاوزها. قال: على الأ

ّم،  الأ بلدي  اإىل  تداعياتي  ذهبت  ملاذا  اأدري  ل 

ن يقارب  الآ الطوارئ فيها  اأن عمر حالة  تذّكر  لأ

اأربعة موؤبدات يف �شجون ال�شويد. قلت يف نف�شي: 

دة ولي�شت حالة طوارئ. بَّ ليتها حالة موؤ

رمبا كان �شوتي م�شموعًا، فقال يل املرافق: مل 

اأ�شمعك جيداً.

قلت: ل.. مل اأقل �شيئًا مهمًا.

غرف  ية  روؤ يف  ترغبون  األ  ولكن  ح�شنًا..  قال: 

الزيارات؟

قلت: نعم، ول �شيما اأين اأنتظر زيارة.

نظر اإيّل مبديًا اأنه مل يفهم �شيئًا، فاأبلغه  »اأندر�ص« 

ربعة  لأ �شيا�شي  و�شجني  كاتب  واأين   اأمزح،  اأين 

ع�رس عامًا يف �شوريا.

ي�رسح  وراح  الزيارات  غرف  اإحدى  باب  فتح 

�رسوط الزيارة:

يخ�شعون  وزواره  ال�شجني  دقيقة.  مور  الأ هنا 

وبعدها.  الزيارة  قبل  دقيق  األكرتوين  لتفتي�ص 

مكافحة  كالب  هناك  يكون  اأن  ميكن  واأحيانًا 

املخدرات خالل عملية تفتي�ص الزوار. 

- وكم هي مدة الزيارة؟

- �شاعة واحدة اأو �شاعتني، وذلك ح�شب الظرف 

اأو عدد الزائرين. اأما بالن�شبة للقادمني من اأماكن 

واأحيانًا  يوم  ن�شف  البقاء  لهم  في�شمح  بعيدة 

يومًا كاماًل. 

غرف   يف  الزيارات  تتم  املغلقة  ال�شجون  يف 

خا�شة.

لل�شجني  ي�شمح  فاإنه  املفتوحة  ال�شجون  يف  اأما 

فيه،  يقيم  الذي  اجلناح  يف  الزائرين  ا�شتقبال 

�شقق  هناك  الكربى  ال�شجون  بع�ص  يف  ولكن 

يبقى  اأن  ال�شجني  باإمكان  للزيارات  خا�شة 

فيها �شويًا مع عائلته فرتات اأطول، وتلك ال�شقق 

طفال واألعابهم،  جمهزة ب�شورة منا�شبة للهو الأ

ولي�ص فقط مبثل هذا الركن ال�شغري الذي تراه.

�شاألته: وما هي وترية الزيارات؟

هل  قال: ميكن اأن تكون اأ�شبوعية اأو متى ي�شاء الأ

�شدقاء. والأ

يا اإلهي.. اأّي �شجون مف�شوحة هذه؟!

يريحني اأن ل اأحد يعرف مبا اأهج�ص، فاأ�شفت:
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اأن  ميكن  الذي  ق�شى  الأ ال�شجناء  عدد  هو  كم 

ي�شتوعبه هذا ال�شجن؟

ن  قال: طاقته نظريًا 125 �شجينًا، ولكن فيه الآ

حوايل املئة.

�شيء ما يف داخلي اأخذ يت�شع وي�شيق، فقلت له: 

�شكراً هذا يكفي.

قال » اأندر�ص«: حقًا لقد كان يومنًا مليئًا اإىل حد 

على  �شنح�شل  القادمة  املرة  يف  ولكن  التخمة، 

ق�شط اأوفر.

توّجهت اإيل »األلينور« كما لو اأنها �شحت للتو من 

غيبوبة، لتقول: تدري فرج؟

اأكرث ما يوؤرقني اأن معظم ال�شجناء هنا �شيغادرون 

اإىل بلدانهم بعد انتهاء احلكم.

تكون  قد  اأخرى  حياة  �شيبداأون  تقلقي  ل  قلت: 

اأف�شل اأو اأ�شواأ، ولكنهم �شيبداأون.

بلدانهم  يف  �رسوطهم  اأن  اأعتقد  ولكني  قالت: 

�شجنًا اأو حرية هي اأ�شواأ من هنا.

ال�شجني  ذلك  ترف  لهم  ولي�ص  اأعرف..  قلت: 

قلية التي ت�شمونها  اإىل الأ ال�شويدي الذي ينتمي 

احتج  الذي  ال�شجني  ذلك  اأعني  ال�شامر«،  »�شعب 

على �شوء ظروف �شجنه التي ل توفر له التوا�شل 

مع عادات �شعبه وتقاليده، فتقدم بطلب اإىل اإدارة 

ال�شجن من اأجل اقتناء حبل يف ال�شجن، بو�شف 

وحني  �شعبه.  وثقافة  عادات  من  جزءاً  احلبل 

ناق�شهم  اأمني،  ل�شبب  املوافقة  ال�شلطات  رف�شت 

تبعد  �شجرة  اأقرب  واأن  مرتاً،   20 حبله  طول  اأن 

حوايل 40 مرتاً عن زنزانته، وبالتايل لي�ص لديهم 

�شبب مقنع حلرمانه من احلبل.

دارة �شاألُت مرافقنا، عن  يف طريق عودتنا اإىل الإ

جازات خارج  حقوق ال�شجني يف ق�شاء بع�ص الإ

مر يتوقف على ال�شجني و�شلوكه  ال�شجن، فقال: الأ

واملدة التي اأم�شاها من حكمه، ولكن عادة بعد 

�شهر اأو اثنني اأو ثالثة ي�شبح مبقدوره احل�شول 

يق�شيها  اأ�شبوعية،  واأحيانًا  �شهرية،  اإجازة  على 

مع اأهله اأو اأ�شدقائه، على اأن يحدد العنوان الذي 

الكحول  يتعاطى  ل  اأن  وُي�شرَتط  اإليه،  �شيذهب 

اإلكرتوين  طوق  قدمه  يف  ويو�شع  املخدرات،  اأو 

انتهاء  قبل  اأنه  كما  مكانه.  معرفة  من  ميكننا 

حكمه بفرتة ميكن له، اإذا كان �شلوكه خالل فرتة 

مبنى  يف  ال�شجن  خارج  يقيم  اأن  عاديًا،  �شجنه 

جماور، رمبا راأيته قبل دخولك اإىل هنا، اإنه على 

ال�شجني  ميار�ص  حيث  الغابة،  اأول  يف  الي�شار 

حياته وهواياته ب�شورة حرة اإىل حد كبري.

كدت اأختنق من �رسوحه امل�شتفي�شة، فطلبت من 

»اأندر�ص واأللينور« اأن نتحرك ب�رسعة اإذ ينبغي اأن 

ل اأتاأخر يف العودة اإىل �شتوكهومل. 

وّدعُت »اأندر�ص« عند باب حمطة القطار، ودخلُتها 

اآمنًا ومتعبًا وحزينًا. 

الر�شيف حماوًل  �شيجارة ومت�ّشيت على  اأ�شعلت 

الزيارة.  �شال�شيل  من  بي  علق  مما  التخّفف 

تبعتني فتاتان لت�شاألني ال�شغرى:

هل ميكن اأن تكون لطيفًا وتقدِّم لنا �شيجارتني؟

�شاألتها عن عمرها، فقالت: خم�شة ع�رس.

�شف ل يحق يل اأن اأفعل ذلك. قلت: لالأ

قالت الثانية: اأنا عمري �شبعة ع�رس.

قالتها مبت�شمة مع �شيء من الدلع الذي اأ�شعف 

مقاومتي ولكنه مل يك�رسها.

قلت: اأنت اأي�شًا دون العمر امل�شموح، واأنا ل اأريد 

م�شاكل مع القانون.

قالت ال�شغرى: رجاء.. رجاء، فاأنت تعرف اأنه لي�ص 

م�شموحًا يل �رساء ال�شجائر.

هم  ملن  اإعطاءها  يل  م�شموحًا  لي�ص  واأنا  قلت: 

دون الثامنة ع�رس.

على  �شيجارتني  ت�شِقط  اأن  ميكنك  ح�شنًا..  قالت: 

ر�ص كما لو اأنك ل�شَت منتبهًا، واأنا األتقطهما،  الأ

ويف هذه احلال اأنا اأحتّمل امل�شوؤولية.

لن  اأنِك  ال�شمانة  ما  احلال  هذه  يف  ولكن  قلت: 

تخربي البولي�ص عن تواطوؤي معِك؟

�شحَبتنْ �شديقتها من ذراعها وهي تقول:

تعايل تعايل.. اإنه لي�ص كما كنت اأتوّقع.   
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اخلطاب  بنية  ت�شكل  التي  املكونات  اأهم  من  املكان  يعد 

دون  الروائي  العمل  ت�شور  علينا  ي�شتحيل  حيث  الروائي, 

الذي  الفعال  العن�رص  مبثابة  نه  لأ اأحداثه  فيه  ت�شري  مكان 

تتج�شد فيه اأحداث هذا العمل.

1- املكان بني املفهوم وامل�شطلح:

العرب,فنجد: »املكان  ل�شان  يف  املكان  م�شطلح  ورد  لقد 

نه  لأ مفعل  الفعل  تقدير  اأ�شل  يف  واحد,املكان  واملكانة 

مو�شع لكينونة ال�شيء فيه, والدليل على اأنه املكان مفعل 

هو اأن العرب ل تقول يف معنى هو معنى مكان كذا وكذا اإل 

 وجند يف بع�ض 
)1(

مفعل واجلمع اأمكنة واأماكن جمع اجلمع«

القوامي�ض التي قدمت تعريفا للمكان على اأنه مو�شوع كون 

ال�شيء وح�شوله.

مفاهيمه  اختلفت  فقد  ال�شطالحية  الناحية  من  اأما 

نتيجة لختالف الدرا�شات والجتهادات اإل اأنها ا�شتعملته 

كاإطار ت�شري عليه اأحداث الرواية, فعبد املالك مرتا�ض قد 

كاحليز  للمكان  عدة  ملرادفات  التف�شريات  بع�ض  قدم 

املفهوم  هذا  اأمر  يف  خ�شنا  وغريهما:»لقد  والف�شاء 

واأطلقنا عليه م�شطلح احليز مقابال للم�شطلحني الفرن�شي 

ميكن  ما  اأهم  ولعل   )Space-Espace(والجنليزي

اإعادة ذكره هنا, اأن م�شطلح الف�شاء من ال�رصورة اأن يكون 

معناه جاريا يف اخلواء والفراغ, بينما احليز لدينا ين�رصف 

على  وال�شكل  واحلجم  والثقل  والوزن  النتوء  اإىل  ا�شتعماله 

حني اأن املكان نريد اأن نقفه يف العمل الروائي على مفهوم 

.
)2(

احليز اجلغرايف وحده« 

عالج  فقد  الواردة,  امل�شطلحات  هذه  بني  النقاد  ميز  لقد 

حميد احلميداين م�شاألة املكان يف الرواية العربية من خالل 

املتعلقة  امل�شطلحات  من  جمموعة  اإىل  متطرقا  درا�شتها, 

باملفهوم مثل:»املكان الروائي والف�شاء اجلغرايف والف�شاء 

ثم   
)3(

متطورا« بو�شفه  والف�شاء  الن�شي  والف�شاء  الدليل 

اأبدى ميله اإىل عن�رص املكان مذهب جل النقاد امل�شتغلني 

اأو�شع  �شمولية  من  امل�شطلح  هذا  يف  ملا  الرواية,  هذه  يف 

لكونه:»ي�شمل املكان بعينه الذي جتري فيه اأحداث الرواية 

باأكمله  الروائي  امل�رصح  اإىل  ي�شري  الف�شاء  م�شطلح  بينما 

 
)4(

ويكون املكان داخله, جزءا منه«

واملكان,  الف�شاء  بني  ف�شال  لنا  قدمت  النظرة  هذه  اإن 

جواء  فالف�شاء يقت�رص انطالقه من الالحمدودية اأي من الأ

التي ل �شيادة فيها والتي تاأخذنا اإىل م�رصح اخليال بعيدا 

عن الواقع, يف حني املكان منح�رص يف موقع جغرايف اأو 

 Lieu وال�شخ�شيات:»فاملكان  واحلركة  حداث  لالأ م�رصح 

امل�شطلح  يعنيه  الذي  النحو  على   Espaceوالف�شاء

ر�شية  الفرن�شية بحيث يغطي املجالت الأ اللغة  خري يف  الأ

)5(
وال�شماوية واملائية« 

2-جمالية املكان يف العمل ال�سردي:

بعاد وتتماهى امل�شافات وي�شرتك  ففي املكان اإ تتالقى الأ

بني  الفا�شل  احلد  يختفي  متنوعة,  رحالت  يف  املتلقي 

فيفعمه  واحدة,  الذاكرة  وت�شبح  والالمعرفة  املعرفة 

معه:»في�شف  بالتفاعل  ماكن  الأ لتلك  طوافه  باإح�شا�ض 

اأماكن واإقامات ومناظر طبيعية ينقلنا كما يقول برو�شت

Proust بخ�شو�ض قراءاته ال�شبيانية خياليا اإىل اأقطار 
.
)6(

جمهولة متنحنا للحظة الوهم باأن ننجو بها ونقطنها«

      وبعد هذا التقدمي ال�رصوري مل�شطلح املكان ومتييزه 

املكان  يبقى  واحليز,  كالف�شاء  خرى  الأ امل�شطلحات  عن 

هو املجال الذي ت�شري فيه اأحداث الرواية من حتولت على 

ية ال�شارد التي يحددها  م�شتوى اأفعال ال�شخ�شيات ومن روؤ

املختلفة  واملواقف  يبنيه  الذي  ن�شاين  الإ عامله  خالل  من 

والنظم  العامل  هذا  يف  ال�شائد  والقانون  منه  تنبثق  التي 

يحقق  الذي  املدى  هو  املكان  اإن  حتكمه؛  التي  املتعددة 

فيه الراوي كل ت�شوراته من خالل ارتباط عنا�رص الرواية. 

فاأهميته ل تقت�رص على امل�شتوى البنائي, بل تتجلى اأي�شا 

ن�شان  على م�شتوى احلكاية)املدلول( وذلك حني يخ�شع الإ

معتمدا  املكان  حداثيات  لإ والنظم  ن�شانية,  الإ للعالقات 

نزوى العدد 58 / ابريل 2009 

243

زهرية بنيني 

كاتبة من اجلزائر

غــادة ال�سمــان فــي

»الرواية امل�شتحيلة، ف�شيف�شاء دم�شقية«  



املنظومات  املكانية على  حداثيات  الإ �شفاء  اللغة:»لإ على 

ي�شهم  مما  خالقية.  والأ وال�شيا�شية  والجتماعية  الذهنية 

يف جت�شيدها وجعلها اأكرث فهما وقبول لدى املتلقي وهذا 

للت�شاق  يتمدد  والذهنية  املكانية  ال�شور  بني  التبادل 

ثقافة  من  تنبع  املكانية  حداثيات  بالإ اأخالقية  معاين 

. اإنه مينحنا ف�شاء خياليا عن طريق 
)7(

املجتمع وح�شارته«

الف�شائية وقدرته على  العالقات  لنا هذه  التي تربز  اللغة 

ال�شفرات  فك  يف  املتلقي  وم�شاركة  للمكان  جمالية  خلق 

امل�شافة له لهذا: »فالن�ض الروائي يخلق عن طريق الكلمات 

 .
)8(

املميزة« واأبعاده  اخلا�شة  مقوماته  له  خياليا  مكانا 

فيحقق الراوي باللغة عامله الروائي بكل ت�شوراته ومتنحه 

احلرية يف ت�شكيل ف�شائه بعيدا عن كل القوانني الهند�شية 

مب�شاركة ال�شخ�شيات ووظائفها املختلفة.

�سالة واملعا�سرة: 3-بنية املكان الدم�سقي بني الأ

اأ- البنية املكانية الكربى)دم�سق(:

دم�شق اأول مكان يقابلنا وي�شدمنا, هي الكلمة الفتتاحية التي 

جندها يف العنوان)الرواية امل�شتحيلة, ف�شيف�شاء دم�شقية(,  فهي 

لي�شت جمرد بناء هند�شي بل ن�شعى جتاوزه  لن�شل اإىل اأبعاده 

البنائية واأعماقه الدللية.

هي  واقع ملتحم بحياة النا�ض, ت�شم كل مفارقات احلياة, هي 

البوؤرة املكانية التي يتنا�شل منها الن�ض وينمو, جاءت دم�شق 

وجمالية  جغرافية  اأبعاد  ذات  متعددة  اأماكن  من  ف�شيف�شاء 

الروائي  داخل اخلطاب  اإىل  للولوج  املتلقي  تدعو  واأيديولوجية 

حداث  الأ فيه  تدور  الذي  املدى  هي  فدم�شق  اآثاره,  وا�شتق�شاء 

العربي  املجتمع  واقع  من  انطالقا  املكان  هذا  ح�شور  وياأتي 

�رصة الكبرية املعروفة  ال�شوري, عاداته وتقاليده, واملمثل يف الأ

)اآل اخليال(.

على  اأقيم  الذي  التاأبيني  احلفل  من  انطالقا  املكان  لنا  يظهر 

ديبة هند زوجة اأجمد اخليال:»انتهت دقيقة  �رصف املرحومة الأ

ال�شورية  اجلامعة  مدرج  يف  احلفل  عريف  حدادا.يعلن  الوقوف 

القدمي  ال�شم  املكان وهو  . من هذا 
)9(

ول« الأ عن كلمة اخلطيب 

ى متعددة مبعانقة حلم  اأجمد روؤ بداخل  تتدفق  جلامعة دم�شق 

ديبة بال�شم امل�شتعار, حيث تنطلق من املكان نف�شه  الزوجة الأ

املتميزة  للمكانة  نتيجة  وهذا  خرى  الأ ال�شخ�شيات  م�شالح 

التي  حظيت بها هند ثقافيا واجتماعيا فهي بنت الالذقية:»اأنا 

. ومن هنا تظهر 
)10(

منحدرة من اأ�رصة كبرية ثرية من الالذقية« 

واملعا�رصة  �شالة  الأ بني  الوا�شحة  املكانية  املفارقة   تلك 

لها دللة  بع�شها  اأماكن خمتلفة  واحد)دم�شق(, بني  يف مكان 

ما  وهذا  والتح�رص  التمدن  على  يدل  وبع�شها  والعراقة  القدم 

ح�شور  منذ  عوام,  الأ مئات  منذ  ال�شام  ابن  اأنت  هند:»و  تثبته 

ترى  كما  يطنب  واخلطيب  الفتح  مع  احلجاز  من  اأجدادك  جد 

الكثري  له  توؤمن  اأن  الكبرية جدا  قبيلتك  فبو�شع  ذلك,  يف �رصح 

خالل  من  الجتماعية  الفوارق  تربز   .
)11(

القوي« الدعم  من 

ال�شام( فالالذقية مكان ينفتح على  التباين املكاين )الالذقية, 

اآفاقا  الذي يفتح  العلم  الرثاء,  مقومات املعا�رصة مبا يف ذلك 

اأهل  يرف�شها  كان  والتي  املراأة  منح حرية  ومنها مثال  عديدة 

�شالة والتاريخ باأ�شولها املت�شبثة باحل�شارة العربية  ال�شام, الأ

القدمية )احلجاز(, ومنها ي�شتمد مبادئه التي تبقى را�شخة منذ 

بثبات �شخ�شياته وثبات  اأزمان غابرة وثابتة يف هذا املكان 

�شول العربية. الأ

�شالة واملعا�رصة هي ف�شيف�شاء ت�شكل منها  اإن هذه الثنائية:الأ

�شل, فبني الرف�ض والقبول كانت  املكان باختالف الهوية والأ

ية  الدرامية  لتقدمه كلوحة  معطيات بنائية تقف عند حدود الروؤ

لوان. فنية تتداخل فيها التجارب وتتمازج فيها الأ

كان حب املكان �شامدا اأمام كل التغريات احل�شارية, فدم�شق 

اأزمنة  عرب  واأحداثها  �شخ�شياتها  خالل  من  ال�شارد  ي�شتنطقها 

من  ت�شكل  ومتباينة,  متعددة  نظر  وجهات  وبوا�شطة  خمتلفة 

اأ�شئلة وهواج�ض واإ�شكاليات ملت�شقة بوعينا الثقايف  اأبعادها  

واملعريف  ال�شيكولوجي  وبن�شيجنا  واجلمايل  والجتماعي 

اأجيال  مع  اأنفا�شه  متتد  الوطني  احلب  فهذا  يديولوجي,  والأ

وكاأنهم يتنف�شون املكان حلظة واحدة ويظهر من خالل احلوار 

جيدا...  وتنف�شي  عينيك  ووالدها:»اأغم�شي   زين  بني  دار  الذي 

روحك...تنف�شي  حتى   م�شاماتك  عرب  يدخل  النقي  الهواء  دعي 

املكان من  ا�شتيعاب  ينطلق   .
)12(

بلدك« رائحة  تنف�شي  �شوريا... 

ب اإىل البنت, تتنف�ض �شوريا حتى ت�رصي يف دورتها الدموية,  الأ

زمنة دون ن�شيانها, هي املدينة  تطوف بها الدنيا ومتر عليها الأ

وتاريخها  باآثارها  اخلالدة  امللحمة  هي  لتموت,  ل  حتيا  التي 

وحجارتها واأنا�شها: »اإن تلك ال�شخرة املن�شارية يف الربوة اإىل 

ميني الطريق من دم�شق �شوب دمر كانت تاأ�رص خياله, اإذ يتعذر 

على اأي �شخ�ض ت�شلقها دون تعري�ض حياته للخطر, ومن اأجل 

ماذا؟ كي يكتب عبارة»اذكريني دائما«... ولطاملا ت�شاءل: ما هو 

ذلك الدهان ال�شحري الذي �شطرت به تلك العبارة ؟ وكيف يزيده 

املطر ر�شوخا وملعانا ول متحوه الرياح......من هو ذلك العا�شق؟ 

�شطورية بدورها  وملن وجه تلك العبارة ؟و هل ت�شلقت حبيبته الأ

جابة:»ل اأن�شاك «, اأم  �شخرة املوت املن�شارية تلك لتكتب له الإ

دم�شق«  يا  دائما  اذكريني  اأي»  بالعبارة»دم�شق«  املق�شود  اأن 

مثال,  للدرا�شة  �شفره  قبل  مثله  للمدينة  عا�شق  �شطرها  هل  ؟... 

 
)13(

اأن�شاك؟« ل  بب�شاطة:  اإجابتها  احلية  دم�شق  روح  له  وكتبت 
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ل�شتقراره  اإثبات  والتاريخي  �شطوري  الأ املكان  دم�شق,  تقدمي 

ومن  اأحبها  من  كل  تذكر  هي  ال�شنني,  طول  على  وثباته 

اأحداثها املكان  بناء  ين�شاها, ق�شة حب ي�شرتك يف  لن  يحبها 

ن�شان,فق�شاوة الطبيعة وتدخل عنا�رصها املختلفة  �شاهمت  والإ

يف تر�شيخ تلك العبارة وخا�شة يف نق�ض حروفها على جدارية 

الذاكرة.

اإن العنوان متجذر يف اخلطاب, دال على بنيته, ثابت يف مكان 

الفعل وزمانه ما يربر �رصعيته من خالل الرواية, فكانت دم�شق 

املكان احلا�رص بكل تفا�شيل احلياة ال�شغرية والكبرية, الواقع 

الرواية  فكانت  وعمقه,  بات�شاعه  والعميقة,  ال�شطحية  ببنيته 

جديرة بحمل هذه الهوية وتتويج  هذه احل�شارة العريقة والعامل 

ال�رصي وال�شحري:»�شوريا بلد عمره اآلف ال�شنني, تبديله ل يتم 

ببالغ رقم واحد بل بالعمل امل�شتمر الطويل الذي ل يلقى على 

          .
)14(

عاتق فرد.هذه مدينة دهرية«

و ن�شل من خالل هذه املتابعة اإىل اأن املكان الدم�شقي ينح�رص 

�شالة واملعا�رصة بتاريخه وعراقته ومدى قدرته  يف ثنائية الأ

يف  خالد  دهري  كمكان  والبقاء  ال�شمود  جل  لأ التحدي  على 

العوامل  تلك  بنائه  يف  �شاعد  ن�شاين.   الإ الوجود  ويف  الذاكرة 

براز  الفاعلية املوؤثرة لإ اخلارجية وم�شاهمتها يف ت�شوير تلك 

امللحمة الدم�شقية مبا�شيها وحا�رصها وم�شتقبلها.

ب - البنيات املكانية ال�سغرى:

املكانية  البنيات  بتعدد  ال�شغرى  املكانية  البنيات  تتعدد 

اأن نح�رصها يف  اأننا حاولنا  اإل  وبالرغم من كرثتها  الكربى, 

ن  لأ الرواية  هذه  يف  دللتها  لها  كاإ�شارات  ا  واملنازل  زقة  الأ

وىل. ماكن الأ حداث ارتبطت بالأ الأ

زقة واملنازل: 1- بنية الأ

ن�شان عالقة حميمية باملكان الذي ينتمي اإليه والتي ميكن  اإن لالإ

ر�شدها من منظور روحي ومادي, فثمة تقاطعات وت�شابكات 

بينهما. وت�شكل املعرفة بهذه العالقة مفتاحا من مفاتيح مقاربة 

املكان يف هذه الرواية. يظهر زقاق اليا�شمني والبيت الكبري يف 

ف�شيف�شاء دم�شقية, والتي �شنحاول من خاللهما اإ�شاءة جوانب 

العالقات  نظام  عن  ونبحث  ماكن  الأ هاته  اأ�رصار  من  غام�شة 

بينها والوظائف والدللت التي توؤديها.

اأ- زقاق اليا�سمني:

العودة  اخليال  اأجمد  قرر  اأن  بعد  لنا  يظهر  اليا�شمني  زقاق  اإن 

اإىل البيت الكبري)منزله( بعد احلفل التاأبيني الذي اأقيم لزوجته 

باأماكن  للمرور  يدعوه  املنزل  اإىل  طريقه  ال�شورية.  باجلامعة 

حمطة  اإىل  فيكتوريا  ج�رص  :»من  مت�شل�شلة  وبطريقة  متعددة 

و�شل  وعندما  وراءه.  ول  الأ اد  فوؤ �شارع  خلف  وقد  احلجاز, 

�شوب  اليمني  اإىل  ينعطف  بال�ض,مل  وريان  الأ فندق  مبنى  اإىل 

�شوق  اإىل  ال�شري  يغذ  وهو  احلجاز  حمطة  جتاوز  احللبوين... 

 عرب اأماكن خمتلفة 
)15(

احلميدية... وم�شى حتى �شاحة املرجة.....«

�شواق وال�شوارع, رحلة  ونقاط عبور خمتلفة بني املحطات والأ

املرتبطة  املوؤملة  ال�رصمدية  واأفكاره  اأجمد  حزن  طول  طويلة 

بذكرى وفاة زوجته, �شمت و�شياع ينتهي مبا�رصة بعد و�شوله 

اإىل الزقاق:»تاه طويال ودار مع الدرب ثم جافاها وراح وجاء 

مثل روح �شالة......... مل مي�ض اأكرث من عدة خطوات يف الزقاق 

اأن يظل وحيدا,فبدل  اإىل  اأح�ض فجاأة باحلاجة  اإذ  البيت  �شوب 

زقة  الأ يف  ثانية  ليتيه  هارب  ن�شف  جديد  من  وغادره  راأيه 

عن  الغياب  والغياب,  احل�شور  حالت  يعي�ض  اإنه   
)16(

املوحلة«

ين وال�شفر اإىل املا�شي, اإىل الذكرى, واحل�شور للتمتع  عامله الآ

ول  الأ اللقاء  مع  اجلمالية  هذه  فتتوا�شل  املكان  بجماليات 

بزقاقه  فيتنف�ض رائحة احلارة ال�شامية, لكن �رصعان ما ينقطع  

الغياب  يف  اجلاحمة  الرغبة  فتكون  واحل�شور  التوا�شل  حبل 

ماكن  مرة ثانية والبحث عن الوحدة. كانت الوجهة خمتلفة والأ

وهو  طويال  اأجمد  وىل:»مي�شي  الأ غري  املرة  هذه  يعانقها  التي 

يهيم على وجهه يجد نف�شه يهرول يف �شوق تف�شلي يا �شت مع 

خواطره ثم البح�شة اجلوانية ومي�شي منها �شوب �شارع جمال 

ويغرق يف  ال�شكرية  وي�شحو يف  اجلابية  باب  يغيب يف  با�شا, 

ال�شاغور... وي�شحو يف امليدان..........يغيب ويح�رص فيجد نف�شه 

اأجداده  القوة من روح  اأزقة تاأكل من قدميه... كاأنه ي�شتمد  يف 

يتذكر  وهو  الع�شور  مر  على  ماكن  الأ هذه  على  تعاقبوا  الذين 

ال�شوارع ترقد مدينة رومانية... واأنه يت�شكع عرب  اأن حتت هذه 

الدم�شقية  الف�شيف�شاء  عن  يبحث  اإنه   
)17(

ال�شام...« يف  زمان  الأ

هذه  اأبعاد  على  ليدل  والغياب  احل�شور  برزخ  يف  يدخل  حيث 

ماكن, ح�شارات متعددة منها ي�شتمد القوة بعد ال�شعف الذي  الأ

زمنة  لأ لمرئية  �شور  اإىل  الو�شول  يف  ال�شارد  وهدف  به.  اأمل 

موغلة  خيالية  بلغة  في�شتعني  ماكن,  الأ هذه  حتت  ترقد  غابرة 

الروائية  ال�شخ�شية  تعاي�شها  التي  ن�شانية  الإ التجربة  عمق  يف 

يغلبه  يغيب/يح�رص,  املاورائية:  الوجودية  �شئلة  الأ مبعانقة 

والغرق  الغياب  رهاق/ي�شحو, يغيب يف /ي�شحو يف, فبني  الإ

احت�شان  مرة  كل  يف  اأجمد  يحاول  بعدها,  وال�شحو  والغلبة 

الروائي:«يتخذ  ن اخلطاب  اأو دون وعي لأ اأماكن جديدة بوعي 

حقيقة  للرواية  تهب  متجددة  ودللت  متعددة  اأ�شكال  الف�شاء 

فتظهر اأهمية 
  )18(

ن�شان بالعامل« كينونتها التي حتدد عالقات الإ

)دم�شق(,  الكربى  البنية  داخل  امل�شكلة  ال�شغرى  البنيات  هذه 

تعلقت  بها  والتي  الكربى  اللوحة  �شكلت  التي  الف�شيف�شاء  هي 
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وىل. ن�شانية بجذورها الأ الذات الإ

والبيت  القدمي  الكبري  البيت  بني  املكان  جدلية  ب- 

اجلديد يف الالذقية:

طريق  عن  العودة  فيقرر  اليا�شمني  لزقاق  احلنني  يعاوده 

اخليال  اأجمد  عربة  اأقلت  »حني  به:  اأمل  الذي  التعب  بعد  العربة 

الظالم  كان  يقيم  اليا�شمني حيث  زقاق  قرب مدخل  اإىل  ثانية 

ال�شيق  الروماين  املمر  يقطع  ريثما  ل  وم�شى...  ترجل  مهيمنا. 

بيته  باب  اإىل  ي�شل  حتى  احلجرية  باأقوا�شه  اليا�شمني  لزقاق 

الذي يتو�شطه, م�شى والزقاق ينفرج على ف�شحات ت�شع ببع�ض 

الغام�شة حتى ي�شل باب  اأن ي�شيق كاملتاهة  يلبث  النور ول 

. اإن حتديد ال�شارد لهذه املوا�شفات جاء نتيجة للتعبري 
)19(

بيته«

مل التي تعاين منها ال�شخ�شية  عن حالت احلزن وال�شياع والأ

بعد  مبا�رصة  الزقاق  هذا  داخل  وقوعها  نتيجة   الروائية 

و�شولها اإىل البيت الكبري, كان و�شف ال�شارد لهذا البيت و�شفا 

خارجيا:»توقف اأجمد اخليال امام الباب اخل�شبي الكبري لبيته 

املقو�ض,املطروق  على  الأ طرفه  عند  تتكاثف  بنقو�ض  املحفور 

بالنحا�ض والذي ينفتح يف اأ�شفله باب اآخر �شغري يكفي ملرور 

. هذا املظهر البنائي اخلارجي ر�شم لنا  �شكله 
)20(

�شخ�ض واحد«

يف  الدم�شقية  الهند�شة  وخا�شة  القدمي  املعماري  الهند�شي 

فتظهر  يتها,  روؤ ملجرد  جمالها  يده�شك  التي  القدمية  احلارات 

للبيت  الداخلي  الو�شف  هو  جمال  يزيدها  وما  واحدة  كلوحة 

فقية  الأ امل�شيئة  واخلطوط  واأعمدته  يوان  الإ الكبري:»اأقوا�ض 

قوا�ض فوق اأبوابه ال�شبيهة بقباب  وال�شاقولية حول �شحنه والأ

للح�شارة,  امتداد  البيت  هذا  ف�شموخ   ,
)21(

هلل« تنحني  رمزية 

�شول تاريخه وثباته وا�شتقرار اأبعاده  ن�شان لأ ومدى خ�شوع الإ

التي اأ�شهمت اإىل حد بعيد يف تقدمي ال�شورة ال�شكلية اخلارجية 

لها, فهذا  الداخلية  ال�شورة  الروائي وتزاوجها مع  لهذا املكان 

�شالمية. التزاوج هو رمزية احل�شارة العربية الإ

ويلب�شه  حزنه  فيبثه  اأجمد  يحاوره  مكانا  الكبري  البيت  اأ�شبح 

حتلت  التي  ال�شفات  بتلك  جمالية  حلة  فيكت�شب  اآلمه  عباءة 

اللحظات من جديد, فالكل  البيت وكاأنه يعاي�ض  اأجزاء  بها كل 

اأبكيها, كل  مكنة تبكي غيابها كما  الأ يبكي وينتحب:»كل تلك 

يبكي. الديار  رخام  حتت  املدفون  العتيق  الكنز  يبكي...  �شيء 

وغرف,تبكي  نوافذ  من  تر�شمه  ما  بكل  الدار  خطوط  تبكي 

, اإنها تزف للقارئ قد�شية 
)22(

ال�شطوح حيث كان يطيب ال�شهر «

احلدود  يجتاز  منه ف�شاء ممتدا  اأن جتعل  املكان وحتاول  هذا 

اجلغرافية حني تظهر تلك الذات املجروحة وهي حتاور كل لبنة 

فيه حماولة ا�شتنطاقها ومعرفة اأ�رصارها الدفينة.

املكان  يتوا�شل  حني  الزمن  حكاية  يروي  الكبري  فالبيت 

لل�رصاع  بوؤرة  تر�شبات ملراحل زمنية عديدة,  بالزمان, فيمثل 

بني قوى خمتلفة اأو بني جتارب اجتماعية متباينة لكن ما يرمز 

الرحب  ال�شدر  الفرقة,  �رصي وغياب  الأ التوحد  اإليه هو ح�شور 

حداث وفيه تدور,  اإليه, فمنه تنطلق الأ الذي ي�شع كل من يلجاأ 

امل�شافات  امتداد  باأزمنته احل�شارية رغم  ن�شان  الإ يثبت تعلق 

جداد  موات,الأ حياء منهم والأ ففيه:»يعي�ض الغائب واحلا�رص,الأ

جدلية   .
)23(

اجلدران« اهرتاء  مع  رواح  الأ وت�شكن  حفاد...  الأ مع 

الع�شور  تلتقي  زمنة وتتعانق,  الأ تتعالق فيه  املكان,  هي هذا 

من  حياء  الأ يقرتب  جيال,  الأ تباعد  رغم  البع�ض  بع�شها  مع 

ن�ض من اجلن, مفارقات كلها التقت يف نقطة واحدة  موات والإ الأ

هي البيت الكبري.

�شالة والتاريخ  اإن هذا املكان بعد اأن كان يحمل كل دللت الأ

التي ت�شكنه تغريت دللته بعد  والتوحد والنتماء لل�شخ�شيات 

ما دخل اأهل اأم عامر النازحني من فل�شطني هذا البيت, فاأ�شبح 

البيت:  اأهل  بالن�شبة لهم مكانا يوحي بالغربة رغم �شعة �شدر 

»منذ جميئها واأ�رصتها من فل�شطني قبل ثمانية اأعوام,و اأم عامر 

اأبو  ل تزال واأ�رصتها يف البيت الكبري بالرغم من �رصاء زوجها 

عامر ملنزل اليهودي... اإن اأوا�رص ال�شداقة انعقدت بني اأبو عامر 

وعبد الفتاح و�شار الثاين يق�شم باليمني اأن يبقى اأبو عامر يف 

�شيافته.... وهي دعوة لقيت من نف�ض اأبو عامر هوى,فهي تقوي 

قناعته باأن وجوده يف دم�شق موؤقت, واأنه جمرد �شيف... وهذه 

 .
)24(

القناعة الالعقالنية وحدها كانت ت�شاعده على ال�شتمرار«

لفة والغرابة اأ�شبح البيت ف�شاء  فبني فل�شطني ودم�شق, بني الأ

ال�شخ�شيات,  نف�شية  داخل  املرتاكمة  للهموم  نتيجة  فارغا 

الراهنة فر�شت  اإىل ديارهم ولكن الظروف  والرغبة يف العودة 

العزاء  متنحهم  والتي  عقلية  الغري  احلجة  وهي  البقاء  عليهم 

والقوة.

اإن بنية هذا املكان لي�شت كمعطى طبيعي ي�شهل اخرتاقه واإمنا 

معطى م�شحون بالدللت والقيم الروحية, فال يتوقف ح�شوره 

را�شما  ال�شخ�شية  اأعماق  يف  يتغلغل  بل  احل�شي  امل�شتوى  على 

الذات املختلفة لي�شبح  واأخاديد غائرة يف م�شتويات  م�شارات 

جزءا �شميميا منها.

يف  وبالتحديد  الالذقية  يف  اجلديد  البيت  املقابل  يف  يظهر  و 

والدها وجدتها  الذي تقطنه زين  مع  البيت  اأبو رمانة,  �شارع 

ال�شحرية  احلياة  لتلك  يخاجلها  احلنني  اأن  اإل  حياة,  احلاجة 

يف  البيت الكبري:»ظلت زين رغم �شعادتها يف البيت اجلديد يف 

�شارع اأبو رمانة حتن اإىل ذلك الزقاق ال�شيق امللتف على نف�شه 

كرحم والنوافذ املتقاربة, وب�رصة البيوت الطينية التي تكاد تبدو 

 ولكن 
)25(

باأهله ودنياه وعطوره وبهاراته« الكبري  البت  حية,و 

العادات  قيود  بك�رص  للحرية  حتقيق  اجلديد  باملكان  ال�شعادة 

والتقاليد, فمن هذا املكان دعوة جمددة حلرية املراأة وجتاوز 

كل املفاهيم ال�شيقة التي حتا�رصها, فينعدم ال�شعور باملكان 

الثاين:»فرحت  باملكان  ال�شعور  وظهر  الناحية  هذه  من  ول  الأ

خرية  زين كثريا مب�شاحة احلرية التي توفرت لها يف ال�شنوات الأ

اإىل البيت اجلديد يف �شاحة املدفع... �شعدت زين  منذ انتقالهم 

نزوى العدد 60 / اكتوبر 2009 

246

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



اأي�شا يف البيت اجلديد بغرفة ت�شتقل بها بال مداهمات اأو عداء 

واألفت ب�رصعة مناخ �شاحة املدفع والنا�ض املختلفني  حا�شد... 

و�شلوكا...  وت�رصفا  زيا  العتيق  احلي  يف  عرفته  عما  فيها 

وجذبت زين العادات املختلفة للنا�ض يف احلي اجلديد واأ�شلوبهم 

املختلف يف العي�ض وامللب�ض وحتى املاأكل واملو�شيقى اجلديدة 

. اأح�شت زين باحلرية يف كل �شيء, 
)26(

التي ت�شدح من النوافذ«

فاخرتقها  وال�شلوك,  الت�رصفات  ويف  اخلارجية  املظاهر  يف 

لفة وال�شتقرار وامت�ض حالتها كي مينحها  املكان ومنحها الأ

حالة جديدة, يف املقابل جند الرف�ض لهذا املكان اجلديد بكل 

ول ي�شكن احلاجة حياة روحيا وعقليا   ن املكان الأ تفا�شيله لأ

القدمي  للبيت  اأفتقد  جتاهه:»كم  بالغربة  ال�شعور  مينحها  مما 

عليه  واأخاف  املدفع  ب�شاحة  رمانة  اأبو  �شارع  يف  غربتي  يف 

من التخمني والق�ض والهدم... اأ�شعر باحلرج اأمامهم من ثيابي 

وكالمي وعقلي... ذلك البيت املوح�ض... و�شط الب�شاتني الكئيبة 

التي تقر�شها املباين يوما بعد يوم واأنا كمن يعي�ض يف ور�شة 

عمار وغبار... هناك حيث النا�ض عدوانيون مل اأمتكن يوما من 

.  املفارقة وا�شحة بني زين واحلاجة حياة 
)27(

التعاي�ض معهم«

الغربة  الذي وجدت فيه احلاجة حياة  يف تقبل املكان اجلديد 

يف كل �شيء,     فهي تعي�ض من خالله بقيود و�شعها املجتمع 

بالعدائية  حت�ض  فهي  والتفكري,  والكالم  الثياب  يف  اجلديد 

�شالتها وحريتها التي تن�شدها يف بيتها القدمي حيث:  وت�شتاق لأ

ن�شانية براهني  »ي�شكل البيت جمموعة من ال�شور التي تعطي لالإ

التوازن ونحن نعيد تخيل حقيقتها با�شتمرار ولتمييز  واأوهام 

و�شع  تعني  اإنها  البيت,  روح  ن�شف  اأن  يعني  ال�شور  هذه  كل 

. وهكذا تكون العالقة بني املكان 
)28(

علم نف�شي حقيقي للبيت«

ويبادله  خر  الآ على  منها  كل  يدل  حميمية  عالقة  ن�شان  والإ

خالل  من  اإل  حقيقته  يكت�شب  ل  فاملكان  حدود,  بال  عنده  ما 

اأبعاد  عن  ناجتا  ه  بناوؤ فكان  ماهيته.  اإىل  والو�شول  اخرتاقه 

ال�شخ�شية الروائية واإح�شا�شها بوجودها يف املكان. 

ج- �سعرية املكان)بيت بلودان( وجمالياته:

املكان  وهو  الرواية  اأحداث  لي�شم  كاإطار  اآخر  بيت  يظهر  كما 

ه  الذي ي�شمل يف امتداده الوا�شع املكان الرئي�شي دم�شق, وبناوؤ

حداث. جتلى يف �شياق حكي التغيري الذي طراأ على م�شار الأ

اإنه بيت ال�شيفية, املكان الذي يتحقق فيه التوا�شل الروحي مع 

هذا  اأكان  �شواء  وال�شكينة,  بالهدوء  املوحية  باألوانها  الطبيعة, 

ا�شتاأجروه  الذي  البيت  اأم يف بلودان يف  الريحانية  يف مزرعة 

اجلميل  ال�شوت  على  زين  ال�شيفية:»ا�شتيقظت  العطلة  لق�شاء 

الذي  البيت  يف  بلودان,  يف  ال�شبح  اأذان  يوؤذن  وهو  لوالدها 

يعطي  املكان   .
)29(

ال�شيف« ف�شل  خالل  �رصة  الأ ا�شتاأجرته 

تتولد  التي  ال�رصية  العالقة  بتلك  الدائم  التوا�شل  لل�شخ�شيات 

بينهما باحثني من خالله عن الن�شوة وال�شحر الذي يغمرها مع 

ال�شم�ض وهي تلون  التي متدها بها:»تاأملت زين  كل املقومات 

بالذهب اأطراف اأ�شجار اللوز والتني واجلوز ويظل ما تبقى من 

الريح  �شجار قلب ينب�ض ؟ هل  ج�شدها داكن اخل�رصة... هل لالأ

)30(
وحدها حترك ال�شجر اأم اأنه يتحرك من تلقاء نف�شه؟ «

اإن بنية هذا املكان �شاهمت يف اكت�شاف اأ�رصار الطبيعة والبحث 

فيها عن حرية من نوع اآخر تلتقي فيها الب�شاطة مع العفوية, 

خر: »النبع من جديد... النبع  يكون حتقيق الذات فيها بتجاوز الآ

رهاق.  غراء الالمتناهي املطلق املحرم, احلر الالهب. الإ اإياه  الإ

ال�شفاه اجلافة. املاء الف�شي بح�شاه امل�شحورة ما�شا,... تتاأمل 

وىل تغمرها م�شاعر متناق�شة تنوء حتتها: تريد  املاء,و للمرة الأ

  من 
)31(

املاء,و ل تريده... ت�شتهي وترف�ض داخل حلظة واحدة«

اأين ت�شقط ت�شوراتها  الداخلي لل�شخ�شية  ال�شحر  املكان ينبعث 

عليه فتح�ض فيه مبتناق�شات عديدة.

م�شكلة  �شغرية  قطع  عن  عبارة  هي  ال�شغرى  البنيات  هذه  اإن 

الدم�شقية   الف�شيف�شائية  اللوحة  يف  واملمثلة  الكربى  للبنية 

وجتزئتها  بنائها  يف  العامة  ية  الروؤ من  كان  فالنطالق 

�شمح  وتباينها  ماكن  الأ هذه  فتالحم  متعددة.  وحدات  اإىل 

حتديد  عن  بعيدا  كنهها  وتكت�شف  تخرتقها  باأن  لل�شخ�شيات 

امل�شافات بل بان�شهار كل العنا�رص امل�شكلة لها.
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اأعمال  نت�شفح  ونحن  تداهمنا  التي  ذاتها  املفاجاأة  اإنها 

كثري.  واإدري�ض  اخلطابي  عزالدين  املغربيني  الفيل�شوفني 

ال�شطور  بني  متاأهبة  كتبهم  يف  ترت�شدنا  التي  املفاجاأة 

ن�شات,  وخمرتقة فراغ الكلمات الذي منه تتاح ف�شيلة الإ

متقلبة بني جدل املحو والكتابة, الن�شيان والتذكر. منبعثة 

ل  قد  انثناءات  ومنت�شبة يف  ينتظرها  اأحد  ل  بغثة حيث 

تنب�شط اإل لتخلق انثناءات اأعقد. 

اإنها مفاجاأة ال�شداقة اأي ذاك التواطوؤ ال�شمني مع ع�شق احلكمة 

ال�شابق لكل عمل مفهومي اأو مهمة تاأملية والتي لن تقود اإل  اإىل 

ورطة التفل�شف والن�شداد اإىل متاهة م�شار مقلق وممتع يف نف�ض 

الوقت قد ل تكون له نهاية. 

وهي ال�شداقة نف�شها التي تدبرها مكيدة الوجود حاملة اإياهم 

�شياء,  لالأ البكماء  �شول  الأ من  تي  الآ »النداء  بذلك  ال�شغف  على 

�شداء ل يجوز للكاتب اإغفالها  خر لكنه مبدع لأ نداء  اأبكم هو الآ

األي�ض عز الدين اخلطابي واإدري�ض كثري هما من اعتربا »   .)1(«

املمكنة  امل�شارات  كل  حتت�شن  ق�شيدة  مبثابة  الوجود  ق�شية 

واإىل  التفكري  اإىل  م�شتمرة  دعوة  فهي  الفكر.  اأمام  واملنفتحة 

الن�شياب داخل م�شالك املعرفة وجماهلها «)2(

اأن  عن  بنف�شها  لتناأى  اأعمالهما  نحونا  ت�شوبها  الدعوة  هذه 

اأو جمرد جمهود  الفكر  تاآليف معتادة يف تاريخ  تكون جمردة 

يف  املودع  الب�رصي  القول  احتياطي  لتو�شيح  بيداغوجي 

املكتبات واخلزانات. بالعك�ض فقد كان الفيل�شوفان حا�شمني يف 

بداع  اأكدا ذلك بال تردد جمال لالإ ن الفل�شفة كما  انخراطهما. لأ

الوجود  نداء  اإىل  ن�شات  والإ وامل�شاءلة  للتفكري  ودعوة  الفكري 

الذي ينادينا «)3( 

نتاج  لإ الالزم  بالتوتر  مفعمة  كحاجة  بداع  الإ يدركان  اإنهما 

التاريخ الذي لن يكون متاحا من دون متزق وقطع وانف�شال. 

ميكننا اأن نت�شاءل من خاللهما عن طبيعة هذه احلاجة املطالبة 

بداع الفل�شفي, وعن �رصوطها وحيثياتها.  بالإ

ل  ولبيا�ض  يروى  ل  لعط�ض  موؤ�ش�شة  حركة  عمقها  يف  اإنها 

يخت�رصه  ول  يتجاوز  ل  ول�شمت  كتاب,  اأي  يختزله  ول  ميالأ 

الذي ينفتح  ال  ال�شوؤ اأي معنى. ولي�شت هذه احلركة طبعا �شوى 

كرغبة ل تنطفئ. اإن ذلك ل يعني يف نظرنا �شوى اإن اإدري�ض كثري 

وعزالدين اخلطابي ل يدركان الفل�شفة كتعليق للرغبة بل كتورط 

فيها. اإنها ج�شد حي متوثب ينزع من خالل ال�رصوخ والثغرات 

التي يحدثها يف هيكل التاريخ, اإىل ا�شتدعاء امل�شتقبل. 

ي�شتعمل �شديقانا يف خال�شة عملهما املو�شوم بـ»يف احلاجة 

يوؤلف  الذي  امليتافيزيقي  التاريخ  »عبارة  فل�شفي  اإبداع  اإىل 

الفل�شفي  بداع  لالإ خارجية  حيثيات  والتاريخ  اللغة  جانب  اإىل 

و�شياغة  النظريات  كبناء  الداخلية  �رصوطه  اإىل  تن�شاف 

عنه  البحث  ميكن  ل  التاريخ  هذا  فكار.  الأ واقرتاح  املفاهيم 

غري  احلكم  من  وا�شكال  للدهنيات  منتظم  غرب  تعاقب  يف  فقط 

اأو  العقل,  �شيطرة  من  يفلت  كموجه  وتعمل  �شا�ض  الأ مفهومة 

م�شامني  ندري  ل  حيث  من  حترك  غام�شة  كخلفية  ت�شتغل 

�شئلة  ت�شكننا وتتحكم فينا. بل هو تاريخ يقبع اأي�شا يف م�شار الأ

بكاملها  ع�شورا  غّدت  التي  املكبوتة  وال�شتفهامات  املقموعة 

ال�شمني  للتوق  توؤ�ش�ض  التي  املعلنة  يكفي من احلرية غري  مبا 

يف  امليتافيزيقي  التاريخ  اإن  الع�شور.  هذه  نهاية  ل�شتعجال 

النهاية لن يكون �شوى تاريخ رغبة موؤجلة لن ت�شبع نف�شها اإل 

يف انتفا�شة م�شتقبلية ل�شوؤال مقموع اأو ا�شتفهام من�شي. 

الذي يعلن فيه  اإبداع فل�شفي«  اإىل  اإىل كتاب »يف احلاجة  لنعد 

مبفردها  ال�شوؤال  فمغامرة  »لذا  قائلني:  خيارهما  عن  الرجالن 

بالقدر  فل�شفة  م�رصوع  دروب  يف  ال�شري  على  حملتنا  التي  هي 

معاملها.  ر�شوم  تخفي  القدر  بنف�ض  مالحمها,  فيه  تبدي  ما 

الثني وال�شمر, النك�شاف والظهور, تعلن  جتمع كاملفرقة بني 

غلواء  دون  اللغة  يف  وت�شكن  بالعمى  ت�شاب  اأن  دون  هويتها 

ع�شق  ا�شتالب  دون  بامليتافيزيقا  وتهيم  باملقام  التم�شك 

كثري  باإدري�ض  دفع  الذي  امل�شار  ذات  هو  رمبا   )4( املفهوم..« 

�رصار الفل�شفي يف كتابه الذي يخمل نف�ض  اإىل بلورة مفهوم الإ

نه  لأ عنها  يدافع  التي  النطولوجيا  �شكل  فيه  خمتربا  العنوان, 

ظاهريته  مفارق  وجود  معا,  اآن  يف  واخلفي  الظاهر  اإىل  ي�شري 

جتمع بني م�شتويني من الوجود ل ي�شت�شاغ جمعهما عادة. وهو 

يعزز اختيارهما ملنطق املفارقة الذي يقولن ي�شدده: »منطق 

املفارقة هو ما نر�شحه عو�ض عدم التناق�ض والثالث املرفوع 

مبا  ال�شتثنائية  واملغايرة  اختالف,  هو  مبا  التكرار  لنا  ليربز 

الذي  هو  هذا  املفارق  �شمار  الإ منطق  اأبدا.  العائد  خر  الآ هي 

ميتح من اللغة مواربتها ومن املنطق ملفوظيته املعقولة ويفيد 

يف  املعنيني  نحو  ويتوجه  للمعنى  املمكنني    الجتاهني  من 
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عبد ال�سمد الكبا�ش 

كاتب من املغرب

ال�سفر وجتربة الفكر  

»ال وجود لكتابة بدون كذب«



اآن واحد« )5( فوحدها فل�شفة غبية متنح نف�شها دفعة واحدة. 

نها مبتلعة بكاملها يف مبداأ عدم  تعر�شها وتب�شطها بجرة قلم لأ

الفل�شفة  اأن  حني  يف  الن�شجام.  مطلب  يف  وخمتزلة  التناق�ض 

�شمار,  ظهار والإ احلية تتاأرجح مابني الب�شط والثني, مابني الإ

ت�شتدعي التنافر ولتتنكر للملتب�ض والغام�ض. اإذاك فقط نتاأكد 

يف  نف�شه  ي�رصف  مكره  واأن  خاللها,  من  يتحدث  الوجود  اأن 

ف�شيلة املفارقة مبداأ غنى الفكر التي ل ت�شاهيها �شوى ف�شيلة 

اإدمون  كتاب«  من  خري  الأ الف�شل  عنها   حتدث  التي  الكذب 

دب«)6(. اإذ ل وجود لكتابة بدون  جابي�ض اأو حوار الفل�شفة والأ

له. فال�شدق  يف نهاية املطاف لي�ض  كذب والكتابة هي طريق الإ

�شوى حالة حمرتمة من الكذب. اأمل يقل نت�شه ذات يوم: اأن نكون 

ال�شوؤال  كان  فاإذا  ثابت.  تقليد  وفق  نكذب  اأن  معناه  �شادقني 

ن�شان نف�شه لن يكون �شوى كذبة اإلهية  »�شخرية اإلهية« )7( فالإ

كما يرد ذلك يف كتاب جابي�ض. )8(

يفهم عز الدين اخلطابي واإدري�ض كثري اإقامتهما  ببيت الفل�شفة 

كانتماء مل�شار  لن تتيح اللتحاق به �شوى املغامرة. اإنه �شبيل 

ل  انقذاف  هو  بقدرما  ال�شواب  نحو  م�شبقة  حقيقة  توجهه  ل 

ن غايته هي الطريق نف�شه. انفتح هذا الطريق مع  يعد ب�شيء لأ

ن�شات لنداء الوجود لكنه كذلك فتح  بارمنيد�ض ومع دعوته لالإ

نه حقق قيمة النف�شال. فقد قطع بارمنيد�ض مع  هذا امل�شار لأ

يف  الفل�شفي  للفكر  املوؤ�ش�شة  �شكالية  الإ »تلك  �شل  الأ اإ�شكالية 

بدايته«)9( وهي القطيعة التي �شكلت فعال تد�شينا للميتافيزيقا 

بزوغ  عالمة  فقط  لي�ض  النف�شال  اإن  والنطولوجيا)10(. 

النقطاع  فذلك  احلرية.  فعل  تد�شني  عتبة  كذلك  لكنه  التاريخ, 

ف�شاء  منه  يجعل  ما  هو  ا�شرت�شاله  من  الزمان  يحرم  الذي 

حترريا. واملكان لن يكون اأبدا  جمال للحرية اإل من حيث هو 

كاحرتام  لي�ض  النف�شال  يكر�ض  كم�شتقبل  اأي  للزمان  ال  �شوؤ

للحدود واإمنا كاخرتاق لها اأي كحركة تتنكر للهنا يف ثوق دائم 

للهناك. اإنه �شوؤال رغبة. 

اإهداء  �شتاذان لي�شكل  اإدمون جابي�ض الذي ترجمه الأ يف كتاب 

التالية يف ما  العبارة  ترد   بداعي,  والإ النظري  لف�شائنا  اأنيقا 

له نف�شه  ي�شبه الو�شية:« ل تن�ض باأنك نواة النف�شال« )11( فالإ

انف�شل عن ذاته ليرتك لنا فر�شة الكالم والندها�ض وال�شتفهام 

مقنع.  جواب  �شوى  يكون   لن  يقطع  ل  الذي   ال  وال�شوؤ  .)12(

نه انف�شال دائم.  ال اإل لأ فالوجود مل ينبثق ك�شوؤ

عرب  الفل�شفية  مغامرتهما  وكثري  اخلطابي  �شديقانا  ميار�ض 

الهما    �شوؤ نب�ض  اإىل  لن�شتمع  الربمنيدي.  للم�شار  م�شاءلتهما 

قليال: »اأما يزال الطريق الذي �شلكه برمنيد�ض على حاله ؟ اأهو 

وقاد  اأطالل غالطا  اإىل  باث   اأوكتافيو  قاد  الذي  الطريق  نف�ض 

هيدغر اإىل م�شاءلة   ثني الوجود واختالفه ؟ اأمل تكتنفه معيقات 

اليوم وقد لعب  الرياح والرمال ؟ كيف ميكننا  ومتحي معامله 

الزمان والن�شيان لعبتهما اأن نعود اإىل تلك الطريق ؟ وما ال�شبيل  

اإىل العثور على  عليها ؟«)13(

اإنهما يختربان �رصورة ال�شفر والرحتال والهجر كا�شتجابة لنداء 

ـ لنف�شها  ـ كما يقولن  اأن رحلتهم �شتاأخذ  الوجود  حيث يظهر 

بالتطهر  وذلك  الفل�شفية  الرباءة  اإىل  العودة  م�شار  م�شارين:«  

البحث عن  لبدء  الطريق  امل�شبقة وتطهري  حكام  والأ العادة  من 

الطريق. لذا يجب يجب اأن ن�رصب من ماء طالي�ض ثم نبداأ الرحلة 

مع برمنيد�ض ونن�شت اإليه وبعد ذلك نقوم مب�شاءلته..« )14( 

قد يكون ال�شفر والرتحال �رصورة لالنخراط يف امل�شار الفل�شفي. 

كل  وترك  الطماأنينة  األفة  من  الذات  انتزاع  يعني  ل  ذلك  لكن 

الثوابت واإعادة التاأ�شي�ض يف الالاأ�شا�ض. وبذلك فكثري واخلطابي 

ينعطفان بقوة نحو ما اأ�شماه زميلهما عبدالعزيز بوم�شهويل يف 

بتجربة  وامل�شتقبل«  الكونية  ال  �شوؤ املغربية   »الفل�شفة  كتابه 

اإىل فك ارتباط  اأي تلك »العملية ال�رصورية التي تف�شي  الفكر, 

لتجاربه  واختزال  للفكر  تنميطا  غدت  التي  باملعرفة  التفكري 

اإىل  الفكر  ركون  ت�شع  اأنها  اأي  فكرية,  وتيارات  مذاهب  داخل 

الال  تولد  الفكر  جتربة  ففي  ل.   وت�شاوؤ اإقالق  مو�شع  �شكونه 

ال�شبات  من  التخل�ض  من  متكن   التي  الده�شة  تلك  طماأنينة  

دون  حتول  التي  الكليانية  املعرفة  �شلطة  من  اأي  الدغمائي.  

هي  الفكر  فتجربة   )15( ممكنا«  النف�شال  جتعل  التي  الوثبة 

ية حياة فل�شفية ممكنة.  ال�رصط ال�رصوري لأ

اإدري�ض كثري وعز الدين اخلطابي ونحن  اإننا نتحدث اليوم عن 

جوبة التي  ن�شع ن�شب اأعيننا اأن ع�رصا ما مل يكن ليتحدد بالأ

تلك  اأي  يثريها.  التي  اجلديدة  �شئلة  بالأ واإمنا  حولها,  يلثئم 

وامل�شتتة  لال�شتمراريات  املمزقة  للفراغات  املحدثة  �شئلة  الأ

لكل ات�شال والتي تعيد اكت�شاف الذات كطارئ خارجي واملعنى 

 . كا�شتحالة واحلقيقة كاإمكانية للخطاأ

�شماء البارزة  ورمبا تلك هي املهمة التي يقوم بها اإثنان من الأ

من اجليل الفل�شفي اجلديد باملغرب كعز الدين اخلطابي واإدري�ض 

كثري..

الهوام�ش

فل�شفي«  اإبداع  اإىل  احلاجة  »يف  كثري  واإدري�ض  اخلطابي  الدين  عز  1ـ 

من�شورات الزمن. الدار البي�شاء 2006. �ض 8 

2ـ نف�شه �ض 4     3- نف�شه �ض 9    4ـ نف�شه �ض 56

5ـ نف�شه �ض150    6ـ نف�شه �ض 149

7 ـ جاك ديريدا يف كتاب »اإدمون جابي�ض: اأ�شئلة الكتابة  اأو حوار الفل�شفة 

دب« ترجمة اإدري�ض كثري وعز الدين اخلطابي.دار مابعد احلداثة فا�ض  والأ

2000. �ض 112

8 ـ نف�شه �ض 113

9 ـ يف احلاجة اإىل اإبداع فل�شفي �ض 9

10 ـ نف�شه �ض15

11ـ جاك ديريدا مرجع �شابق �ض112 ـ 

12ـ نف�شه: �ض 112

13 ـ يف احلاجة اإىل اإبداع فل�شفي �ض 9 

14 ـ نف�شه �ض 9 ـ 10 

وامل�شتقبل.  الكونية  �شوؤال  املغربية  الفل�شفة  بوم�شهويل:  العزيز  عبد  ـ   15

بحاث الفل�شفية باملغرب. مراك�ض 2007 �ض 9.    من�شورات مركز الأ
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�شعرية  تن�شاأ  خمتلفة  بنى  وعرب  �شتى,  جهات  من 

يف  اأحد«,  على  �شيفا  »ل�شت  ق�شيدة  يف  العبارة 

قا�شم  لل�شاعر  الق�شيدة  عنوان  يحمل  الذي  الديوان 

العري�ض  اإبراهيم  ال�شعر  بيت  عن  وال�شادر  حداد 

العربية  واملوؤ�ش�شة  خليفة  اآل  اإبراهيم  ال�شيخ  ومركز 

للدرا�شات والن�رص يف طبعة اأوىل, �شنة 2007, حيث 

تقع الق�شيدة بني ال�شفحتني 99 و102.

�شلوبية يف هذه  �شندر�ض بع�ض اخل�شائ�ض الفنية والأ

الطباق  وبنية  امل�شابهة  بنية  من  انطالقا  الق�شيدة 

اأوىل  معان  من  توؤديه  ما  م�شتخل�شني  النفي,  وبنية 

ومعان ثوان.

اإّن قارئ الق�شيدة يعرث بي�رص على الرغبة يف نقل جّو 

ملوؤه احلركة, ولكنها حركة تظل خارج ذات ال�شاعر؛ 

حركة ماّدية توازي حركة نف�شية معتملة يف وجدان 

ال�شاعر.

فالزمة الفعل امل�شارع الداّل على احلركة )تاأتي...(, 

تالم�ض  مكّونات  عرب  عاملها  الق�شيدة  تن�شئ  حيث 

احلوا�ض اخلم�ض جمتمعة:

   ما ن�شتنتجه من هذه الرتاكيب والتجميعات املتنوعة 

الق�شيدة  تن�شئه  الذي  العامل  اأّن  احلوا�ّض,  ملختلف 

على  ا�شتمل  واإن  �رصقي  هو  ل  مزيج,  عن  عبارة  هو 

مكّونات �رصقية, ول هو بالغربي واإن احت�شنه اإطار 

غربي.

زوايا  فيه  تختلط  مت�شظيا  عاملا  يوّلد  فال�شاعر     

حادث  بفعل  ل  م�شتتة,  ذاكرة  جمعته  كاأمنا  النظر, 

عنيف ولكن بفعل تداٍع �شعري يّدعي العفوية, ويعرّب 

عن القلق وعن النفور من اجلاهز وعن �شهوة �شناعة 

امُلغاَيرة ونق�ض امل�شافات.

* بنية امل�شابهة:

عر�ض  ويكن  وال�شتعارة,  الت�شبيه  ثنائية  عرب  تقوم 

اأهّم الت�شبيهات يف هذا الن�ّض كما يلي:

الغربة,  فكرة  تبنّي  التخييلية  املكّونات  هذه  اإّن 

ال�رصق(  من  )واأ�شلها  التوابل  ي�شتح�رص  فال�شاعر 

من  عليه  تدّل  )وما  ب�شفينة  الربليني  ال�شارع  وي�شبه 

بالرحيل  وعيه  ل  يف  حتّدثه  املتكلم  فنف�ض  رحيل(, 

حني  كّل  يتذكر  اأن  عليه  مهاجر  طائر  باأنه  وتذّكره 

عامله  مبكّونات  النف�ض  هذه  وتذكره  العودة...  وقت 

هذا  اأّن  فمعلوم  الب�شمتي,  رز  الأ )ال�رصق(:  �شلي  الأ

الطعام هو غالب قوت اأهل امل�رصق, وما ا�شتح�شاره 

ملانية اإل حنني و�رصب من النو�شتاجليا  يف البيئة الأ

التي تع�شف بوجدان ال�شاعر.

ويقوم نظام ال�شتعارة يف هذا الن�ض على ت�شخي�ض 

ما هو جامد واإك�شابه متعلقات العاقل:
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�ســابـر احلبا�ســـة

اأكادميي تون�شي يقيم يف البحرين

قا�سم حداد: »ل�ضت �ضيفا على �أحد«

مديح العتمة وتف�شيل العزلة

اللم�ض

يحرك

 اأع�شاءه

الذوق

القهوة

رز الأ

ال�شّم

بعطرها

البهار

بالتوابل

مثل

عطر

الغابات

ال�شمع

راكيل الأ

نحا�ض

الطواجن

املو�شيقى

ب�شناجاته

الب�رص

�شارع كودم

م�شارب ال�شوء

الظالل الكثيفة

باأ�شوائه

الثالثة

حواّف

الر�شيف

خ�رصته

اأوراق �شفراء

وجه ال�شبه

النفاذ

الغرور

اأداة الت�شبيه

مثل

مثل

امل�شبه به

عطر الغابات

�شفينة عظيمة

امل�شبه

التوابل

�شارع كودم



عربات  حتت  م�شقولة  اأر�شها  تئن  غرفة  يف   -

اأحالمي.

- بيت هارب من منخف�شات الريح

- بيت يختار العزلة

- نافذة تطل مواربة

واملالحظ اأّن جميع هذه النماذج قد تعلقت باملكان, 

نني اإىل الغرفة والهروب واختيار  حيث ن�شب ال�شاعر الأ

طاللة للنافذة. العزلة اإىل البيت والإ

ن�شان  قد تكون هذه ال�شتعارات املكنية اإ�شارات اإىل الإ

الذي فقد �شعور الراحة يف هذا املكان, فتعاطف معه 

ن�شان وهروبه وعزلته. املكان باأن تبنى اأمل الإ

* بنية الطباق

بني  اجلمع  يف  لفتة  طريقة  الن�ّض  هذا  يف  تربز 

املتناق�شات:

بيت يختار عزلة الطابق الرابع

مر�شودا بدرج باهت تزخرفه م�شاقط �شوء �شحيح

يف ح�شن ُعتمة ُمرتفة. )�ض102(

اأن يتعاي�ض ال�شوء والُعتمة, اأمر لي�ض بدعا يف الت�شوير 

ال�شعري, الذي يقوم بنق�ض مبداإ الهوية املنطقّي. فاإذا 

ّم التي حتت�شن  بال�شاعر امُلخيِّل ُينيُط بالُعتمة دوَر الأ

�شغريها.

ال�شوء  بني  اجلمع  على  القائمة  املفارقة  هذه  ولعّل 

والُعتمة تزداد بالرجوع اإىل ال�شفتني:

�شوء ـــ عتمة

�شحيح ـــــ  مرتفة 

وبذلك ت�شبح املفارقة مرّكبة على م�شتوى املو�شوف 

وعلى م�شتوى ال�شفة, وهذا التبئري ين�شجم مع معنى 

الوح�شة الرا�شخ يف اأعطاف الق�شيدة:

ل اأحد مينع وح�شة البيت

فكاأنها قدر ُم�شلَّط على م�شري ال�شاعر.

املتناق�شات  بني  اجلمع  وعملية  الطباق  بنية  ولعّل 

عموما,  ال�شعرّي  للقول  الرومن�شّي  الّلب  يعّزز  مّما 

ولن�ّض قا�شم حّداد خ�شو�شا. فال�شاعر كائن يتح�ّش�ض 

مواطن املفارقة لُيعلنها ولريفع ذكرها, �شّدا لالنتباه 

واإعالما للورى به�شا�شة كينونتهم يف هذا العامل..

اأن  ولعّل بنية النفي وال�شلب يف هذه الق�شيدة ميكن 

ت�رصح هذا املعنى اأكرث من غريها.

* بنية النفي

ظهر اأ�شلوب النفي وال�شلب يف هذه الق�شيدة وفق اأكرث 

»ل�شت �شيفا على  العنوان  فانطالقا من  من طريقة. 

النفي, جند  دوات  لأ اأخرى  با�شتعمالت  اأحد«, مرورا 

�شلوب: غزارة وتنويعا يف هذا الأ

- ل حُت�شى, �ض99

- مل اأطلب, �ض101

- ل اأحد مينع وح�شة البيت, �ض102

- لئال ت�شّد ن�شمة متعبة, �ض102

- فلي�شت ال�رصفة غري وريقات �شفراء, �ض102

- برلني غري مكرتثة بي, �ض101

مقاطع  ويف  العنوان,  يف  الالزمة  نن�شى  ل  طبعا 

على  �شيفا  )ل�شت  عبارة  تكررت  حيث  الق�شيدة, 

اأحد( �شبع مرات, باحت�شاب العنوان, وثامنها عنوان 

الديوان.

وهذا النفي - كما اأ�رصنا اإىل ذلك - يتنا�شب مع معنى 

الوح�شة والغربة الذي ين�شّل بني �شطور الن�ّض عاك�شا 

ما عا�شته نف�شية ال�شاعر من حالت اغرتاب روحّي, 

يف جّو غربّي, �شامت, وكاأّن ل�شان ال�شاعر يقول:

فتح عيني حني اأفتحها *** على كثري ولكن ل  اإين لأ

اأرى اأحدا

الب�رص, على حّد تعبري قا�شم حداد,  »النهر« من  فهذا 

على الرغم من حركيته وما ت�شري اإليه ا�شتعارة النهر 

من احليوية والتدفق..., فاإنه اإمنا يعزز وحدة ال�شاعر 

وغربته و�شعوره بالختالف والعزلة.

على  انطوت  قد  الق�شيدة  يف  املتكلمة  الذات  ّن  فكاأ

خر هو اجلحيم, باملعنى ال�شارتري  نف�شها واعتربت الآ

)ن�شبة اإىل جون بول �شارتر( الوجودّي )على الرغم من 

اأبواب  فقفلت  )النهر«,  مائية  ا�شتعارة  وراء  التخفي 

الرتباط معه...

�شول  الأ ذات   - وقيمتها  ال�شيافة  معنى  ولعل 

العاّم  الت�شّور  يف  �شائع  هو  كام  العربية,  الثقافية 

الكّلي )مدينة  اإحدى �شوره املمكنة ل يف  - ل يجُد 

برلني( ول يف اجلزئّي )�شارع كودم(, حيث مل ين�شب 

كرام اأو  اإليهما ال�شاعر اأّي عبارة اأو اإ�شارة تدّل على الإ

احلفاوة اأو التلقي, اأو القبول احل�شن... الكلمة الوحيدة 

الدالة على احلميمية اأطلقها املتكلم على الُعتمة التي 
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اأ�شبح لها »ح�شن«.

وبذلك ي�شبح ال�شاعر مقيما وفق ثالث حركات:

النو�شتاجليا  قوامها  م�شطربة  نف�شية  حركة   /1

وال�شعور بالغرتاب.

2/ حركة واقعية قوامها الرتابة والعمل والنظام.

املقاربة  اأفعال  عنها  ُتعربِّ  حمتملة:  حركة   /3

)م�شتعيدا جمدا يكاد اأن يذهب( )وعطايا النوم رحلة 

م�شتهاة تكاد اأن تغفو(... وخ�شو�شا تعرّب عنها كرثة 

رقب ر�شاقة...., لكي ينثال  جله )لأ تراكيب املفعول لأ

ن�شمة  ت�شّد  كاملة,...لئال  احلرية  اأنال  لكي  الذهب,... 

متعبة,...(

وىل, بل  خرية م�شتقة من احلركة الأ وهذه احلركة الأ

الثانية  احلركة  هام�ض  على  وتعي�ض  لها  امتداد  هي 

م�شتقلة ومتخارجة عنها.

خرية  ثمة معان �شمنية توؤ�رص عليها هذه احلركة الأ

من اأهّمها معنى القيد, فعندما يطلب ال�شاعر احلرية, 

القيد. فالق�شيدة جدل بني واقع  يدّل ذلك على واقع 

من�شود  وم�شتقبل  الغربة(  العزلة,  )القيد,  موجود 

)احلرية, الندماج, العودة اإىل الوطن(...

هذا ف�شال عن ح�شور طاغ ن�شّجله ملفردات ذات طابع 

معيارّي اأخالقّي:

* الغرور: )ال�شاعر املغرور, مغرّتا مثل �شفينة(

* الطغيان: )لفرط اأبواق م�شجعي الكرة الطغاة(

وطاأة  وتزيد  النف�ض  على  جتثم  �شلبية  معان  وهي 

اإح�شا�ض ال�شاعر بالغربة. 

�شلوبية     لقد مثلت هذه الق�شيدة - عرب مظاهرها الأ

من  النف�شّي  الغرتاب  خراج  لإ ف�شاء   - امل�رصوحة 

خطاب مك�شوف اإىل خطاب يت�شلل لواذا خالل الكلمات 

يهام  ويجنح اإىل التظلل خلف ال�شور, فيرتاوح بني الإ

والبيان, دون اأن ي�شقط يف بوؤرة الت�رصيح بالكامل اأو 

يقف على حافة التلميح.

ولعّل جتربة حياة قا�شم حداد يف برلني الواقعية, قد 

املكان  تفاعالت  عرب  ال�شعري,  نَف�شه  جتديد  األهمته 

والزمان, بحيث تقّم�شت �شعريته اأبعادا اأخرى, اأ�شهم 

ملان, يف بلورتها  ال�شفر وجتربة التخوم وِع�رصة مع الأ

على هذا النحو الذي جاءت عليه ق�شيدة »ل�شت �شيفا 

على اأحد« وديوانها. 
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اخل�شارات,  �شيدة  )اإىل  املو�شوم  هداء  الإ يت�شدر 

خري(  الأ والقاتل  ول  الأ الع�شيق  املجهول...  واىل 

و�شمتها  والتي  اجلبوري  اأمل  ال�شاعرة  جمموعة 

طاقة  ميثل  هداء  فالإ حجابا(  وت�شعون  )ت�شعة  بـ 

العايل  الت�رصيح  ويبدو  الذات,  اأرومة  من  ال�شلب 

بهذه الل�شانية �رصخة لالنعتاق من فكرة ال�شياع 

املمنوعات  �شلطات  حتت  رمبا  امل�شري  وانفالت 

معظم  يف  الن�ض  لغة  تبثه  ما  �شمن  والتحرمي 

ن�شو�ض املجموعة بجراأتها وقوة خلقها واإنتاجها 

– اإن  ال�شديد  الدليل وبناءاتها املحكمة وتكثيفها 

العالقة املت�شابكة التي تقوم وتتمحور عليها بنية 

مبعطى  الدليل  التداخل  هذا  انتج  ما  وهو  الن�ض 

الوجود  على  ت�شع  الكلمة  بوؤرة  ن  لأ وفكري  ل�شاين 

العالقة بني  وت�شييد  التك�شف  فهو  بذاته,  وحتتويه 

)حجاب(  الكلمة  طاقة  يف  املتمثل  عنه  امل�شكوت 

وبني ال�شعور ال�شخ�شي لتاأويل حيز اجل�شد, اإن ثمة 

الثنائية اجلدلية عرب  العالقة  راأ�ض  توازيا يبداأ من 

مغلقة,  لغوية  دائرة  ت�شكل  التي  احلجاب  متوالية 

واغرتاب  اجل�شد  اأ�شطورة  تبداأ  التقابل  عالقة  ومن 

مطلع  يف  التايل  بالت�شبيه  ت�رصح  التي  ال�شاعرة 

ن�شها )حجاب اينانا(�ض15

اأج�شاد  يف  قبور  والق�شائد   \ مقربة  »الديوان 

بوهم  ممتلئة  واأقداح  وحكايات  بلدان   \ خمتلفة 

يبدو حقيقة \ ووعد يبدو كاأنه �رصاب �ض15« اإن 

امللفوظة ال�شعرية حتيل الفكرة اإىل �شيء من تلفظات 

 – – والوعد  – احلقيقة  )الوهم  املحكي  ال�شفاهي 

ال�رصاب( حيث فكرة الن�ض التي تقوم على الثنائية 

ال�شدية يف اآفاقها الفكرية العميقة يف حمور بنيوي 

ي�شكل الكل احلياتي الذي يت�شكل بني الذات ال�شاعرة 

احلركة  ت�شغل  بتفا�شيل  يحت�شد  حني  والعامل 

اإىل  الو�شول  حتى  الن�شية  الدائرة  اأو  التبادلية 

املجهول الذي يتج�شد يف لغة ال�شاعرة وانقطاعها 

اإىل فقدان الكينونة يف هذا احلجاب.. وبالعودة اإىل 

ن�شية  اإحداثية  ال�شاعرة  تثبت  اليقني  مرجعيات 

ن�شها  يف  الديني  امليثولوجي  املحمول  على  تقع 

ال�شوري  الن�شغ  ال�شاعرة  تختتم  قايني(  )حجاب 

للن�ض يف جمالية تبث قدرتها البارعة على حتقيق 

بقوة  وتغامر  يجاز  والإ التكثيف  �شعرية  اأق�شى 

افرتا�شات  حتت  يقع  مما  ملفوظاتها  ار�شالية  يف 

التفل�شف الوجودي وت�شكيل الوعي النوي الق�رصي 

لرت�شيم حدود ال�شورة امليتافيزيقية.

اإن ال�شاعرة امل اجلبوري لها القدرة على رفد الن�ض 

ب�شعرية ذات �شيغة ق�شدية تتبلور عرب ملفوظاتها 

الوعي  على  الالوعي  اإ�شقاطات  يف  املت�شلطة 

ف�شاء  هيئة  ال�شعرية يف  العبارة  تاأ�شي�ض  ثم  ومن 

تكتنفها  �شورية  مبوجزات  ميتلئ   يكاد  �شعري 

الذهني اجلديل من خالل  والرتكيز  املفارقة حينا 

�شيجة لغوية حينا اآخر ت�شفرها  اإحداثيات منتجة لأ

التي  الكليانية  املفردة  على  الدالة  ملفوظاتها 

)احلجاب(,  وهي  كلها  الن�شو�ض  لبنيان  توؤ�ش�ض 

وتلك  لفاظ  الأ م�شارات  على  الذهني  الرتكيز  ويقع 

هي قدرة ال�شاعرة الفائقة يف امتالكها لديناميكية 

وبني  الكلمة,  و�شدى  اإيقاع  لر�شم  خفية  عالية 

الفراغ  مالأ  اأو  اخلامتة  اإعالن  والق�شدية  املفارقة 

املو�شوعي  للمعادل  �شديد  ح�شور  يف  املن�شو�ض 

حواء  )حجاب  ن�شها  يف  القراءة  هذه  وتتمظهر 

اثنتان   \ �شفاه  واأربع  ل�شانان  »حلواء  �ض14( 

ال�شوء  القمة \ يف  واثنتان يف   \ ال�شوء  ت�شكنان 

تنت�شبان  العتمة  يف   \ ال�شتواء  كخط  ت�شتطيالن 

مثل عمود البامبو�ض \ ل�شانها الثاين ليجيد ال لغة 
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�ساكر جميد �سيفو

�شاعر وكاتب من العراق

�أمل �جلبوري: )ت�سعة وت�سعون حجابا(

خر( يف متوالية احلجاب  نا - االآ جدلية )االأ



واحدة.. �ض14( اإن هذه الثنائية الت�شادية يف هذا 

الن�ض متظهرت يف العالئق اللغوية من ال�شتهالل 

وحتى اخلامتة, ول نكاد نلم�ض جناة ال�شاعرة من 

وحممولتها  ن�شو�شها  م�شاحة  عرب  الالزمة  هذه 

باخليبة  ال�شعور  وطاأة  حتت  تقوم  والتي  الدللية 

حني  ال�شعر  كتابة  من  اأو  ال�شعر  من  والالجدوى 

اعلنت انها اعتزلت الكتابة, واح�شا�شها العميق هذا 

افرتا�شية  قراءة  اإىل  حتول  والنتكا�ض  حباط  بالإ

للغمو�ض الكوين رمبا, اأو جتلي ارتباطها الوجودي 

بالوجود ال�رصطي, اإن ثمة خميلة متقدة �شاجة يف 

فرن الكتابة تزدهي بل�شانية �شورية ممكنة تن�شح 

ت�شل  والت�شاع  اللق  حتمل  واحلرارة  باحليوية 

يف  والدخول  والتفاعل  التلقي  حدود  اإىل  بالقارئ 

مرارات مزدحمة ومتعددة �شادقة تقف اأحيانا يف 

الواقعية  ال�شاعرة  �شور  بني  جتمع  الطرق,  مفرتق 

والتخيلية وتت�شح يف نقائ�ض املتواليات ال�شعرية 

اأ�شكال  يف  الفني  معادلها  على  لتعرث  عناقيد  مثل 

�شعرية  اآفاق  اإىل  ولتتحول  وجتلياته  ال�رصاع 

متعددة.

جتتهد ال�شاعرة امل اجلبوري يف متف�شل جمموعتها 

و�شيمولوجية  �شيميائية  تغطي  تكاد  حجب  اإىل 

ي�شتبق  الطيف  حجاب  ففي  ال�شعري,  خطابها 

لي�شع على كثافة ن�شية  الدليل اخلطاب  املحمول 

غالل يف بنية  الأ توؤرخ حلياة كاملة تتقاطع فيها 

هنا  فاحل�شور  زل,  والأ احلا�رص  بني  تقع  زمنية 

الكلمة  اإىل  احللم  من  الهاربة  ال�شاعرة  كينونة  هو 

اجلوهر,  باجتاه  ال�شاعرة  تتحرك  وحني  والوجود, 

هي  التي  ال�شعرية  اللحظة  ال�شعر,  بلحظة  مت�شك 

ممرات  مثل  غالل  )الأ الكوين:  للمجهول  اخرتاق 

ج�شاد \  بيوتك \ تنتهي كي لتنتهي \ تال�شق الأ

زل \ وحا�رص يفوق كل �شيء  وتختم بيوتك بو�شم الأ

\ يف طيف مل ي�شخ | واأبواب مل ت�شداأ من ال�شرب اأو 

اإذا هو مايوؤ�ش�ض  الفقر �ض23 حجاب الطيف( هذا 

احل�شور  لعبة  متار�ض  التي  ال�شاعرة  ليوتوبيا 

والغياب يف جدلية حادة تتجاوز فيها نظاما اآخر 

اإىل  لجداوه,  وبني  ال�شعر  فردو�ض  بني  للوجود 

البارع باحلد�ض والت�شبث باحلياة حلظة  الحتفال 

م�شاك بالعامل و�شريورته احللمية واللوغو�شية,  الإ

الذات يف نظام )احلجب( وبني �شدمات  بني عزلة 

كل  ح�شور  ح�شورها,  يطارد  الذي  الوجود 

�شافات امللحقة باحلجب لخرتاق العامل املرئي  الإ

وهي تدخله بكل حوا�شها لتوؤرخ ملوتيفات قريبة اأو 

�شديدة املقاربة بالتعريف املتعذر تعريفه �شعريا: 

اأو ثكنة عائدين من حرب غام�شة \  )املدن ن�شاء 

طريق �رصيعة ل�شهوة عابرة \ اأو جماع ابدي \ املدن 

اأحزاب الي�شار,\ اأو اأفكار ميني \ املدن تقنية لزمن 

مبتور \ لكن بيوتك التي تلب�ض وجه ترمي, �شيئون 

�شبابيكها,\  بعيون  املعمار  غفوة  توقظ   \ و�شبام 

ولغز اأبوابها \ وترابها الذي يختزل عطر البخور..

ال�شاعرة تنقل احل�شور  اإن  البيوت(  �ض24 حجاب 

ال�شخ�شي الوجودي يف م�شورة لوجودها املتعني 

اجلنون  اإىل  بها  ت�شل  التي  ال�شعرية  ويوتوبياها 

تلك  اجل�شد  ميثل  حني  باحلرام,  ودة  املووؤ والفتنة 

ال�شهوات,  اإثارة  ال�شقية التي لها احلق يف  املالمح 

وترجمان  للتقدي�ض  اأية  اإىل  اجل�شد  يتحول  حني 

ر�شية به, يف حلظة انبثاقه  اجلمال ليتمم عالقته الأ

من الروح, فهو معطى للت�شكيل احلقيقي للذات, )اإن 

خر  الآ اإىل  الواحد  اأجزاءه  لي�شت �شم  اجل�شد  حيوية 

اإىل  اآخر  مكان  من  اآتية  الروح  هبوط  وبالتايل 

له  لي�ض  اجل�شد  ان  يفرت�ض  الذي  مر  الأ اإيل,  اإن�شان 

داخل وبدون ذات, هذا مايقوله مريلو بونتي..( هذه 

املجموعة  اأفق  على  املهيمنة  املت�شادمة  الثنائية 

ال�شعرية التي تتمحور ن�شو�شها والتي متثل البنى 

الطق�ض  ميثل  بريئا  طق�شا  ت�شتوعب  لها,  العميقة 

ال�شحرية  الطقو�ض  تلك  وال�شورة,  للغة  ال�شحري 

)الغ�شن  كتابه  يف  فريزر  جيم�ض  عنها  تكلم  التي 

بال�شحر  التحقت  �شحرية  ف�شاءات  هي  الذهبي(, 

الت�شابهي يف ل�شانية ظاهرة, طافية, تطفو بالن�ض 

وبنية  ال�شتهالل  بنية  متثلها  دللية  وثاقات  اىل 

اخلامتة يف �رصبة �شعرية متقدة بالفكر والفل�شفة 

والن�شطار  للت�شظي  مناخية  اآثارية  نقتفي  ونكاد 

حني حتول احلد�ض اإىل انفعال مرتع باإيحائية عالية 

املتوالية  متنح  مرتاكمة  ا�شتعارية  انزياحات  عرب 

ون�شت�شف  الذات,  ون�شوة  ال�شعري  �شخها  ال�شعرية 
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�شلوبية ال�شعرية, فالذات  فعال الأ هذا من طبيعة الأ

معظم  يغطي  الذي  العليم  الراوي  هي  ال�شاعرة 

م�شاحة الن�شو�ض يف خرائطها الدللية  ومتظهرها 

�شكل  على  تتموقع  تكرارات  يف  ال�شادم  ال�شحري 

منه  نزلت  عنق  )احلجاب  لها:  لحدود  انثيالت 

ودة باحلرام  انهاري, جنوين \ حروبي وفتنتي املووؤ

\ احلجاب خطيئة التي حتج اإىل كعبة اجل�شد \ لكن 

الو�شايات عربات بخيول جاحمة تنتهك احلجاب.. 

ال�شهيق  حجاب  ويف  النتهاك(   حجاب  �ض27 

ال�شادمة  املعادلة  املعادلة  هذه  تتحقق  �ض31 

اجلحيم..  هو  خر  الآ �شارتر)هل  عنها  يعرب  التي 

يف  ال�شورة  انزياح  معنى  فما  فردو�شها؟(  اأم 

خر وحترك هذه  نا والآ الأ جدلية حادة ثنائية بني 

ال�شكالوية يف مناخات �شاجة  باأ�شئلتها  اجلدلية 

اإىل  ت�شعى  ال�شاعرة  اأن  ؟ هل  والت�شظية  بالن�شطار 

املراوغة يف حركة الت�شكيل حني ت�شتدعي وجودها 

و�شدمته,  التغييب  ده�شة  تواجه  وهي  امللتب�ض 

وبعرثة و�شياع الذات يف الفا�شل الكينوين وغياب 

خر معا: )اأن تكون \ حرا يف مال تريد...  وح�شور الآ

 \ تريد... حجاب  ما  مقيدا يف  تكون  اأن   \ حجاب 

اأن  دون   \ بك  طافحة  رئتي  تكون  اأن  معنى  فما 

ال�شهيق  ال�شهيق با�شمك..؟( )حجاب  يكون لها حق 

�ض31( اإن كل ن�ض من ن�شو�ض املجموعة ي�شكل 

اإىل  والغياب ومتتد  م�شهدية حتفل برموز احل�شور 

يف  العامل  على  احلادة  بلغتها  ت�شع  حياتية  اآفاق 

اأجواء  يف  الداخل  من  �شعريتها  تر�شح  مو�شورات 

حا�شي�ض والعواطف وال�شجن اإن ثمة اإحباطا  من الأ

الن�ض وينعك�ض على  اآثار  نف�شيا باطنا يخيم على 

ال�شاعرة وبالتايل تفرزه املخيلة بهكذا غمر  الذات 

وا�شع يو�شع الف�شاء يف حتقق النمو الدليل وتنويعه 

داخل م�شهدية تراجيدية مركبة, اإن يف ذات ال�شاعرة 

جوهرة غام�شة هي جوهر ال�شعرية تلك التي حتاول 

لنا  وتقدم  وموجوداته  الواقع  با�شتثمار  اإر�شالها 

ال�شاعرة ثنائية مغلقة حيث ل يوجد جتان�ض على 

كتابه  يف  كوهني  جون  اأ�شار  لقد  الدال,  م�شتوى 

)بنية اللغة ال�شعرية( اإىل اأن التماثل يف البنية يكون 

على �شعيد الدال كالتجان�ض, وعلى �شعيد املدلول 

اإن  العالقة,  �شعيد  على  متاثل  وثمة  كالرتادف, 

اإىل  الذات  من  حركة  يف  اجلبوري  امل  ال�شاعرة 

واإدها�شه  القارئ  توقع  لت�شاك�ض  اخلارجي  العامل 

واأحدق �شوب  )اع�شق  يقاعية:  الإ القولبة  بعيدا عن 

تزوج  اخللود \ واأعي�ض وعيني على الفناء \ اع�شق لأ

ـ حجاب  خون الن�شيان �ض42ـ  الذكريات \ واأعي�ض لأ

الفناء( وتوؤ�ش�ض ال�شاعرة ن�شها من قامو�ض ل�شاين 

من توايل الدوال يف �شل�شلة من موتيفات تعريفية 

القارئ  لتوقظ  املعنى  وح�شة  يف  �شعريا  ت�شخها 

اأبعاده  يف  لن�شها  العميق  �شغاء  الإ �رصورة  اإىل 

هذه  وتتمظهر  ثقافية  وال�شيكو  النرثوبولوجية 

ال�شتغالت يف )حجب اللغات( ومنها:)ج�شد الزمن: 

�شهر بلدان  القارات اأعوام لبيوت جدرانها القلق.\ الأ

�شوارع  �شابيع  الأ لعوب.\  مدن  يام  الأ حمايدة.\ 

مت�شابكة.\ وال�شاعات قرى تطري.\ تتبادل اأع�شاء 

يام,  الزمن اأدوارها يف جغرافية اجل�شد.\ تنه�ض الأ

عوام من �شيخوخة اآتية \ فريك�ض الزمن  توق�ض الأ

�شابيع  الأ لتتبادل   \ ال�شياد  فك  غزالة �رصيدة من 

�شهر لقاءاتها الزوجية \ فيجثم الزمن �شلحفاة  والأ

جغرافية  حجاب  امللل..�ض108  اأنفا�ض  فوق 

الزمن( جتتهد ال�شاعرة على تبئري طبيعة التحولت 

الكيانية �شعريا عرب اإقامة متواليات ثنائية تت�شارع 

يف اغرتابها وانغالقها, وبعد خما�ض ع�شري ت�شعى 

الرامز  انفتاحها  يف  الكلي  معادلها  اجرتاح  اإىل 

ية  روؤ تفجري  عرب  الحتمالت,  كل  على  واملقروء 

باملخيال  الن�ض  باطنية  اإىل  تت�شلل  ا�شتكناهية 

النزياحي , حيث نقراأ هذا التوازي امل�شفر من خالل 

نا  حتولت داخل الن�ض تلك التحولت التي تقود الأ

املحمول  ت�شعيد  واىل  حينا  ف�شاح  والإ البوح  اإىل 

اآخر  اللفظية حينا  الدليل  على �شعيد املحمولت 

ومواجهة املتلقي ودخوله بوؤرة احلدث ومتف�شالته 

املت�شظية, تلك هي حركة الذات املثخنة بالوح�شة 

والنك�شار �شمن دائرة املجهول.......... 
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دون مواربة من اأي نوع يقدم لكتابه )ما بعد الكتابة – 

ال – ال�شبب – يف العمل على  نقد اأيديولوجيا اللغة( بال�شوؤ

ظهور هذا الكتاب اإىل النور, مع تاأخره اإىل اأن وجد النا�رص, 

ال املنبه كتب خ�رص يف روايته )الو�شيجة( يقول  عن ال�شوؤ

ننا مل نكن مو�شوعًا لتفكري  هرني ميلر: نحن مل نحدث, لأ

اأحد. اإن ما حدث اأثناء قراءتي هذا املقطع هو اأنني اأ�شبت 

بق�شعريرة غري مف�رصة, �شديدة الغمو�ض, ناعمة, وواخزة 

ال ظهر حينها اإزاء  رجح, اإىل �شوؤ اأي�شًا. يعود ذلك, على الأ

العربي.  احلدوث  اإىل  انتقل, هكذا,  ثم  ال�شخ�شي,  حدوثي 

اإذ اإن العرب, حقًا, ومنذ انهيار ح�شارتهم الكال�شيكية, اأو 

ندل�ض مل يحدثوا. فلقد تناولت مفهوم  رمبا, منذ انهيار الأ

الق�شعريرة,  الوجودي. من هذه  التحقق  اأنه  احلدوث على 

بداأ خ�رص, وانتهى  الكتاب. هكذا  ُولد هذا  وفيها, حرفيًا, 

احلدوث«هي  »كتابة  عبارة  تكون  اأن  ميكن  مبقولة: 

العنوان امل�شمر لهذا الكتاب.

حني ي�شبح املبدع املثقف املنخرط يف احلياة بكل ما 

حتمله كلمة حياة من معاٍن واآفاق, ل ي�شتطيع اأن يبقى يف 

املنت دون حراك ديالكتيكي, بخا�شة اإذا كان يبحث عن 

جدوى ذات فعالية يكتنفها هّم حقيقي, والهّم احلقيقي 

اأن  دار�ض  ي  لأ ميكن  ل  اإذ  بالعام,  اخلا�ض  ميزج  دائمًا 

بداع العربي مبعزل عن اأحوال العرب وطرائقهم  ينظر لالإ

العامل.  اأنف�شهم بحيث هم جزء من هذا  التعاطي مع  يف 

لهذا كانت الدرا�شة املتبعة يف هذا الكتاب مرتكزة على 

ول, من داخل, والثاين, من خارج. من داخل  منحيني, الأ

ملو�شوع  الفكرية  األُبنى  تاريخيًا  خ�رص  ا�شتعر�ض  فقد 

الوجود  مع  الكتابة  عالقة  اأو  ال�شيء,  مع  الكلمة  عالقة 

اأو الكينونة. اأما من خارج فقد توقف عند احلاّفـة لينظر 

م�شتفيداً  التعبري,  يل  جاز  اإذا  بانورامية  وبطريقة  ملّيـًا 

التحليل  يف  الكونية,  والنقدية  الفل�شفية  النظريات  من 

مت�ّشـك  اأو  ت�شنج,  اأو  تع�شب,  بال  واملثاقفة,  واملراجعة 

بدوغما نظرية م�شبقة اأراد تطبيقها ق�رصاً. يحتوي األق�شم 

برج   – على   – اللغة  اإىل  الكلمة  من   – املعنون  ول  الأ

بابل, الكلمة اخلالقة )وحدة الكون(... يف بابل ل وجود 

يعني  ما  الت�شمية,  مع  ينوجد  اإنه  ت�شميته,  قبل  ل�شيء 

اكتملت  حني  تطابقية.  وامل�شمى  ال�شم  بني  العالقة  اأن 

وىل, مت التعبري عن  ن�شاق ال�شغرى واأُطلقت الت�شمية الأ الأ

كرب: برج بابل, كربج لغوي يحت�شن  ذلك ببناء الن�شق الأ

الربج  اأعلى  يف  مردوخ  له  الإ ون�شب  جميعها,  الدللت 

لذلك  العام  النظام  اكتمال  معلنًا  الدللة,  اإله  اأنه  على 

ن�شان  ربعة: الرب والإ الكون البدئي ال�شفاف باأ�شالعه الأ

والطبيعة واللغة, حيث ن�شيب كٍل منها يف اخللق م�شاٍو 

خر, وحيث العالقة بني طريف العالمة عالقة  لن�شيب الآ

ينومااإيلي�ض. الف�شل  وىل: الإ ت�شابه, يف اأ�شطورة اخللق الأ

امل�رصوخ(...  )الكون  ال�شحية  الكلمة   – التوراة  الثاين: 

الوجود  يحتوي  الذي  الربج  ذلك  اأمام  اليهود  وقف 

لذلك  العام  النظام  اأن  وجدوا  فقد  بارتياب.  وي�شونه, 

»يهوه«  اإلههم  وطموح  طموحهم  مع  يتعار�ض  الوجود 

م�شتفيدين  فحاولوا,  وال�شيادة,  والتفرد  ال�شتئثار  يف 

ما  مع  النظام,  بذلك  العبث  اخلالقة,  الكلمة  نظام  من 

يرتتب من حدوث ا�شطراب وفو�شى عظيمني. وذلك كله 

ن�شاء وجود اآخر ي�شمح بتحقيق طموحهم, ومل تنق�شهم  لإ

له  اأي قطاع طرق -. فف�شلوا الإ القدرة, فهم »�شا. غاز« 

ينوما  وبالإ يهوه,  مبردوخ  وا�شتبدلوا  ن�شان,  الإ عن 

اإيلي�ض التوراة: وثيقة انهيار البنية البابلية ون�شوء بنية 

)الكلمة  امل�شيحية  الثالث:  الف�شل  ح�شابها.  على  اأخرى 

– الكون يائ�شًا من وحدته -(... بقيت الكلمة  امل�شلوبة 

الظهور, هنا, على  البابلي تقاوم, وا�شتطاعت  باملفهوم 

اأنها مقد�شة. فقد ظهرت بو�شفها امل�شيح الذي دعا كثرياً 

العام, عرب طروحات  الكوين  النظام  �شفافية  اإىل  للعودة 

ناجيل.  الأ يف  لك  وو�شع  وال�شالم,  والت�شامح  املحبة 

بالتوراة,  ناجيل  الأ ربط  امل�شيحي  كلريو�ض  الإ اأن  اإل 

كان  البنيتني,  بني  عنيف  ت�شادم  ذلك,  جراء  وحدث, 
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ن�ســــال حمـــــارنة  

كاتبة من الردن

غا..     خ�سر الآ

»ما بعد الكتابة« و»اجلاهـلّي « الذي اأنا 



التعبري عن ذلك  الكلمة, وقد مت  اإعالن موت  من نتيجته 

ب�شورة تراجيدية: �شلب امل�شيح. الف�شل الرابع: املانوية 

بابل  نور(... من  )الكون حدائق من  بالكتابة  – التب�شري 
اأو  ناجيل كتبها يهود,  ذاتها �شيظهر ماين, متهمًا: اأن الأ

حوال, نّقحوها. ورهن حياته وفل�شفته  اأنهم, يف اأح�شن الأ

فيما  ذلك  ونّظم  ول,  الأ والكون  ول  الأ ن�شان  الإ حياء  لإ

بابل,فالربج  برج  عن  بديل  كا�شم  النور,  عمود  �شّماه: 

يقوم على نظام الكلمة اخلالقة, فاإن الكلمة ماتت, فيجب 

اأن يحل حملها نظام خالق اآخر, فاأدرك بوعي مبكر, اأن 

ذلك النظام هو الكتابة. فاعترب, ملجرد اأنه يكتب, اأن ذلك 

دليل على �شحة دعوته, وكي يوؤكد عليها زين كتاباته 

كتابة.  زمن  القادم  الزمن  اإىل  اإ�شارة  احتفالية,  بر�شوم 

الق�شم الثاين واملعنون – من اللغة اإىل الكتابة – يجمع 

ول: الن�ض القراآين – من »التفكري حول اللغة«  ف�شلني الأ

العربية  ال�شوفية  والثاين:  الكتابة«.  حول  »التفكري  اإىل 

�شالمية – جنون اللغة – جنون الكتابة – 1 – اإ�رصارية  الإ

اللغة – 2 – اخللق كتابة -... يف مكان ق�شي وناء �شوف 

و�شوف  لهيدغر.  تعبري  وفق  الوجود«  »بيت  اللغة  تكون 

يقوم ال�شعراء العرب, بو�شفهم يقيمون يف منطقة الـ»ما 

واإن�شاء  البيت  هذا  بحرا�شة  والب�رص,  لهة  الآ بني  – بني« 
لغوية  اأبراجًا  �شين�شئون  اللغة,  من  انطالقًا  الوجود 

ويعي�شون  فيها  ينامون  ومعلقات:  ق�شائد  ت�شمى  كبرية 

اأن  اإل  لغة,  من  كائنات  كانوا  واإن  لكنهم  ردهاتها.  يف 

اأج�شادهم اللغوية مل تتزامن مع اأج�شاد كتابية, لذلك مل 

يكن من الع�شري حرف م�شاراتهم, واعتبارهم »جاهليني« 

فيه,  ينح�رصون  راحوا  الذي  الوقت  يف  اإيقاظهم.  يجب 

و�شيفر�ض  الكون,  يف  يت�رصب  اأخذ  اللغوي  دمهم  فاإن 

مظهر  يف  �شيتجلى  اللغة,  حول  احلاد  التفكري  من  نوعًا 

باذخ: الن�ض القراآين. ظهر الن�ض القراآين بو�شفه لغة, لغة 

اهلل, فقد ن�شاأ تفكري داٍم حولها, كان من تداعياته ن�شوء 

البابلية  الكلمة  اأن  التفكري  اأثبت ذلك  ثقافة جديدة, وقد 

خالقة:  لغة  �شكل  على  اإمنا  اأخرى,  مرة  للظهور,  عادت 

برج  بناء  مت  جديدان,  ووجود  معنى  تاأ�ش�ض  منها  بدءاً 

لغوي احت�شن الدللت جميعها. كان من دواعي حماية 

من  اأ�شا�شية,  وب�شفة  والتقويل,  التحريف  من  »الكتاب« 

مما  بال�شتفادة  اللغة,  اإن  اإذ  كتابته.  قراءته,  يف  اللحن 

حل باحلياة اجلاهلية, كي حتقق غايتها يجب اأن تكون 

اإىل  العربي  التاريخ  ينق�شم  �شوف  هذا  وعلى  مكتوبة. 

مرحلتني: ما قبل الكتابة, وما بعدها.

فقهاء  فعل  كذلك  امل�شيحي,  كلريو�ض  الإ فعل  كما 

كونه  اإىل  ثقافة  كونه  من  فحولوه  �شالم,  بالإ امل�شلمني 

�ش�شة تنتظم ب�رصائع ولوائح جعلت اهلل يف مكان بعيد  موؤ

ل يطاله الب�رص, وجعلت الب�رص يف مكان معزول, مطرود, 

مهدد, ب�شفة م�شتمرة, بالزوال. وحولت الن�ض من كونه 

بيتًا للدللة ومانحًا اإياها اإىل كونه ن�شًا مغلقًا جامداً ل 

يحمل �شوى �شيف القتل. فكان لبد لهذا الن�شق الكلي اأن 

عالمات  وي�شيغ  العالمات  عن  احلجب  يزيل  اأفقًا  يفتح 

الكون  ن�شوء  اإىل  اأدى  مما  اللغوي  بالتاأويل  مرئية 

الوجود  اإىل  يرى  ال�شويف  الن�ض  كان  وفيما  ال�شويف. 

اإليه خمتلفًا مع كل  يخرج من كتابته, وفيما كان يرى 

الكتابة لقبلها. وقد و�شل  الوجود بعد  اأن  اأدرك  كتابة, 

, اإن »اخللق كتابة«.  مر بابن عربي ليعلن, دون تباطوؤ الأ

لكن الذي حدث اأن هم�شت الثقافة العربية الر�شمية الن�ض 

من  اأنه جزء  على  اإليه  ينظر  اللحظة مل  ال�شويف, وحتى 

اأردت الدخول  غا:  العربية. يقول خ�رص الآ الثقافة  ن�شيج 

املنطقة  وثقافة  بعامة,  العربية  الثقافة  فراغات  يف 

بخا�شة, بغية قراءة العالمات التي مل تزل نائمة يف هذه 

يقاظها واإنطاقها, لعل قراءتها ت�شنع بداية  الفراغات لإ

ما لت�شكيل ثقايف حمتمل. يف الق�شم الثالث: الوجود كاأثر 

للكتابة يحّول ما عر�شه يف الق�شمني ال�شابقني اىل بنية 

تعانيه  الذي  واملوات  الثبات  هذا  تناق�ض  مرنة  معرفية 

الثقافة العربية منذ عهود, وكيفية اخلروج من العماء اإىل 

ن�شانية  الإ الكونية  باحل�شارة  للم�شاهمة  والعودة  النور, 

عنوان  وهي   – احلدوث  كتابة  اأو   – بداع  الإ طريق  عن 

التاريخي.  اجلذر  تعريفات.  املت�شمن:   – ول  الأ الف�شل 

واأيديولوجيا  احلدوث  كتابة  والتاأويل.  احلدوث  كتابة 

هو  الذهني  وواقعي.  ذهني  م�شتويان:  احلدوث  اللغة. 

الكتابة, التي تنقل احلدث الواقعي من م�شتوى زواله اإىل 

م�شتوى بقائه اأثراً يدل عليه. اأن يحدث الذهن, يعني اأن 

ينتقل من دائرة م�شادره التي �شاغته, والتي جعلت من 

نف�شها, بالوقت ذاته, �شلطات عليه, اإىل م�شتوى ي�شتطيع 

اأية �شلطات تق�رصه,  اأن يخط �شريته بعيداً عن  فيه ومعه 

اأو متنحه �شرية اأخرى, وبعيداً عن اأي كيان افرتا�شي اأو 

تاريخي يدعي اأنه حامل املعنى. ويتابع...الوعي العربي 

م�شاغ م�شبقًا باملوروث بعالقة اإ�شغاء ل حوار. واي�شًا 

بالدين  الثقافية  الجتاهات  كافة  ربط  عرب  �ش�شة  باملوؤ
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مريكي  خر, الغربي بعامة والأ كمرجع نهائي. كذلك بالآ

اأو  ا�شتالب  اأو  رف�ض..  خطابات,  بثالثة  و�شيغ  بخا�شة 

بني هذا وذاك, بحيث ظل الغرب هو الهاج�ض الذي يحرك 

الوعي العربي. اإن م�شادر الوعي املذكورة وهي �شلطات 

عليه, تتكثف جميعها لتّكون ما ي�شمى بال�شائد. اإذاً كتابة 

م�شادره,  وتفكيك  العربي,  الوعي  تفكيك  هي  احلدوث 

وتعريتها, وتبيان طرائق ت�شكلها واآليات عملها, وتفح�ض 

اأنتجتها تفح�شًا دقيقًا. وفيما تفعل ذلك,  التي  ال�رصوط 

فاإنها تخط �شرية اأخرى. 

ت�شميته:  ماميكن  اإىل  قاد  لغويًا,  اللغة,  حول  التفكري 

اأيديولوجيا اللغة – اإن كان على امل�شتوى العربي اأو غري 

الوجود,  اإن�شاء خطاب بالغي متقعر يزيف  العربي, فتم 

حمدداً  منحى  لدينا  يتخذ  اللغة  نقد  اإن  عليه.  وميوه 

غا  الآ ح�شب  فت�شبح  اللغة.  اأيديولوجيا  نقد  هو  ودقيقًا: 

الكتابة هي بيت الوجود, مبعنى اأن معنى اللغة هو معنى 

حمل  حلولها  معنى  ولي�ض  للوجود,  الكتابي  ن�شاء  الإ

الوجود. ويتابع املوؤلف يف الف�شل الثاين بع�ض التجارب 

 , ثقافياأ الغربي  املركز  يف  بالخرتاقات,  �شاهمت  التي 

وحمليًاالطفح  موري�شون.  وتوين  ر�شدي  �شعيد,  ادوار   -

ولي�ض  واأخرياً  ال�شعبية.  الثقافة  ترفده  الذي  الع�شبي 

الكتابة   الكتابة   /  - املكتوب   - الثالث:  الف�شل  اآخراً, 

اأول:  ؟..  كتابة  املكتوب  من  يجعل  الذي  ما  احلدوث.   /

تاأة داخل اللغة.. ثانيا: ي�شل اإىل / يعرب عن.. ثالثا: التاأ

ـ بني »..  – الـ »ما  الع�شبية  الهجرة / ال�شتقرار.. رابعا: 

خام�شا: الكتابة بال غاية. 

الفطري للغة, باخلروج عن  التدفق  اإيقاف  اأو  ة  تاأ التاأ     

ة  تاأ اأو الن�شق, مثال: املاغوط واأن�شي احلاج. التاأ ال�شياق 

غا  تقدم ثقافة م�شادة لل�شائد. يف اخلتام يدعو خ�رص الآ

العربي  الوجود  التي مل تنفك تعيق  ال�شماكات  اإىل حرق 

من التحقق, وب�شفة خا�شة �شماكات ال�شلطتني: الدينية 

باأدواتها  والدنيوية  املانع,  مر  الآ �ش�شاتي  املوؤ مبظهرها 

نها  لأ ال�شخ�شية  املكتبات  على  احلفاظ  مع  امل�شيطرة. 

اإىل  املوؤلف  ينحاز  هنا  خلق.  مكتبات  ت�شمية..  مكتبات 

احلرية الفردية مهما كان الثمن املدفوع, كي ينزع عن 

– اأي  – كل من له عالقة بفعل الكتابة بال غاية  كاهل 

ال�شفاف  وحتى  القهري,  املادي  الت�شلط  اأغالل  من  نوع 

�ش�شاتي. املقنع برهبة الكتاب املوؤ

�رصورية  اإ�شافة  يعترب  الكتاب  هذا  اأن  القول  ميكنني 

واأن  يكون  اأن  يف  وجودي  هاج�ض  لديه  من  لكل 

عليها  ترتكز  التي  املف�شلية  الوقائع  تناول  اإذ  يحدث. 

الندية  منطلق  من  الكتابة  بعد  ما  التاريخية  ال�شريورة 

اأثناءا�شت�شهاده باملدار�ض الفكرية املختلفة من هو�رصل 

اإىل  فوكـو  من  التفكيكية,  اإىل  البنيوية  من  بلوم,  اإىل 

نقاط  على  يختلف  ومرة  نقاط  على  يتفق  مرة   , هيدغر 

ويناق�ض تلك الختالفات بروية وانفتاح, وذهن متحرر  

من �شنوف الن�شياع املعريف. 

ي�شتعيد  وفيها  اأنا(,  الذي  )اجلاهلّي  ال�شعرية  املجموعة 

غا معنى كتابة احلدوث بق�شائد �شعرية,  ال�شاعر خ�رص الآ

يبدو اأن هاج�ض الكتابة وقلقها الوجودي يتملكه بالعمق, 

اإن متثل باجلاهلي, اأو كان اجلاه  له ح�شب تقطيع الكلمة 

على غالف الكتاب, ل اأعرف اإذا كان عن ق�شد تاأويلي اأم 

حلالت فنية ! من اأول الكتابة تبداأ عملية التمثيل, على 

)اإيبال(  اأبجدية يف العامل,مبدينة  اأول  فر�شية قراءة لوح 

الكتابة,  لكن  كذلك,  بجدية  والأ حقيقي  اللوح  ال�شورية. 

كلمات  من  الغام�شة,  احلافة  من  قادمة  افرتا�شية, 

وهي  خا�شّية,  كرث  الأ عمقًا,  كرث  الأ التاأمالت  ال�شعر,من 

غالبًا قابلة لالت�شال  باملو�شوع.. بالقارئ.. بالنفالت 

من الزمن القائم وامل�شني, الذي ل  ي�شبه الزمن احلي, 

الزمن الذي يبكي فيه جوهر الكينونة ! 

اجلاهلي الذي: اأنا 

واجلاهلية اأنِت 

تون ذاتـه  ناٌر واحدة يف الأ

..........................................    

عر, وينامان   يدخالن بيت ال�شِّ

جاهليان يرثان احلمى  

وُيراقان فيما تبّقى من وثٍن 

ومن واأدٍ         

وتتحول املدينة فيهما اإىل وثن الطاغية  

واإىل واأد اجلميع     

 جاهليان يخلعان التاريخ من اأو�شمته 

ومن حليته ال�شعثاء     

ويرتبان عقاَله وحوا�شه 

وخطواته الباذخـَة  

ويرتكانه يف عمى ال�شحراء كنبّي عجوز 

ل اأتباع لـه 

ول ر�شالة  
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هو الواأد, واإن اختلفت �شمات اأ�شبابه, الكتم حتى املوت, 

اأو اختيار التمرد على لزوميات مال يلزم من هذا التاريخ 

ب�شيغة  يكتب  الذي  اجلاهلي   هذا  واملتعجرف.  البايل 

ملخاطبة  اجلاهلية,ويعود  نثى  الأ ل�رصيكته  املخاطبة 

نف�شه, بت�رصيح فادح..... 

 ماذا اإليَك هنا     

 ....

هنا: �شعراء يجل�شون يف املقاهي 

ي�شكلون الق�شيدة حتت الطاولة 

فنتهتك, اأنا – اأنا اخلارج عنهم –

عر  وال�شِّ

�شعراء: ي�شحبون املاء من الق�شيدة 

وينظفونها, متامًا, من اللغة 

نوثَة  �شعراء: يهدرون الأ

�شارة َ  والإ

ناء املعدين ّ للمعنى  يف الإ

وي�شفحون – بني اأرجل الكرا�شي – الكتابة.

النظيف,  وال�شعر  املهدورة,  الكتابة  الكتابة,  اأخرى  مرة 

املتمثل  وال�شاعر  ال�شعر  ينتهك  الذي  املتواطئ  املجفف, 

اأنوثة الق�شيدة, ينتهك  برف�شه للطهارة ال�شعرية, ولهدر 

رمبا,  الكتابة  هاج�ض  املهيمن:  العن�رص  اإن  و�شعره. 

با�شتثناء   – املجموعة  ق�شائد   – بداعي  الإ العمل  منح 

بوؤرة   – ال�شحك  ا�شم  اأبي   – وهي  وحيدة  ق�شيدة 

خ�رص  اأن  مع  الكلي,  نظامه  اأو  وحدته,  وي�رص  تبلوره  

تلك  املقيدة  واحلوافز  تارة,  احلرة,  احلوافز  ا�شتخدم 

– الذهني, لكنها تلك املقيدة  املتعلقة باجلانب الفكري 

واملكونات  العنا�رص,  من  غريها  حكم  يف  �شاعدت 

املهيمن.  العن�رص  حول  كالفرا�شات  لتدور  وحورتها 

ا�شتبدال  ال�شاعر,  يريد  ما  ي�شال  لإ ا�شتبدال  عملية  اإنها 

رمزيتها,  اإىل  جلاأ  ال�شتعارة  وهكذا...  بت�شكيلة,  لنمط 

مراجع  اإىل  حتتاج  اأو  غام�شة,  تكن  مل  رمزيتها  اأن  اإل  

املعاين,  تعدد  �شاهمت يف  متك�ّشــفة  الرمزية  وقوامي�ض, 

�شل�شلة  كاأنها  الالفتة,  ال�شعرية  ال�شور  على  وانعكا�شها 

واأحيانًا  تتناوب,  اأحيانًا  امل�شاقات,والتتابعات,  من 

خيط   هناك  يبقى  ذلك  مع  تنف�شل,  واأحيانًا  تتوا�شج, 

رهيف يجدد عالقة اجلزء بالكل.              

اأمٌل ي�شيب الكتابَة 

كلما �شّمـْتُه الكتابة 

 البدائي الذي اأنا: وردٌة م�شابُة بجثتها 

 ........

اأنني: �شتخرج مني اللغة 

واأت�شاءل حتت الطاولة 

اأدخل يف فقه اخليانة, اأمدحها, 

واأنظف الع�شاق مني...   

يقول  الوحيد.  املهم�ض,  املعزول,  احلداثي,  الكائن  هو 

با�شالر: »اأنا اأكون وحيداً, اإذاً اأنا اأحلـم بالكائن الذي كان 

لذا  �شفاء عزلتي.«  باإمكانه  الذي كان  �شفى عزلتي,  قد 

– قراءة  ا�شتح�شار  يعيد  ا�شتح�رص اجلاهلية, وهو  رمبا 

ب�شوت,  م�شاك  بالإ لجتاهه,  م�شادة  قراءة  – التاريخ, 
داء  اأ�شوات املا�شي وتوجيهه لأ اأكرث من �شوت, من  اأو 

ال�شعرية,  بال�شورة  باملفارقات,  التاأويلي  مق�شده 

واأحيانًا يف دوران العالمات,يف كل هذا نلم�ض جمالية 

)التحّول( اإىل جاهلي.. بدائي.. ومت�شوف.. وهو احلداثي  

واإن  املتحررة(,  )اليوتوبيا  ومتثله  عالماته,  اأرى  كما 

  / رجعية  غيبية  ثقافة  من  املفاهيم  بع�ض  ا�شتعاد 

غواية. اإثم. مع�شية. �شاللة... اإلخ / بوعي جمازي ليفتح 

�شجون املحرمات, ويعزز العوامل املتخيلة يف الن�ض. اإذاً 

هو منف�شل عن الرتاث ال�شائد, وغريب عنه, غرابة مثرية, 

يرف�ض احلا�رص على �شورته احلالية, ويقيم قطيعة مع 

ال�شتمرارية, ا�شتمرارية هذا الواقع. كتب اأوكتافيو باث: 

اإذا رف�شت تراث  اأن تتبنى القدمي جداً  »ت�شتطيع احلداثة 

اللحظة واقرتحت تراثًا خمتلفًا مكر�شًا من القوى املثرية 

ما�شيًا  لي�ض  جداً  قدمي  هو  ما   كاجلديد,  نف�شها  للجدل 

فيه  ينفخ  بالتناق�شات,  ولعنا  يحييه  بداية..  واإمنا 

الروح, ويجعله معا�رصاً لنا.«

اللغة  على  من�شبطًا  عنفًا  ميار�ض  ال�شعر  كان  فاإذا 

على  م�شاعفًا  عنفًا  ميار�ض  غا  الآ خ�رص  فاإن  العملية, 

لغته ال�شعرية, فال كلمات �شارحة, اأو فائ�شة, اأو هائمة, 

واإن تكررت بع�ض الكلمات يف اأكرث من ن�ض, / العماء, 

من  ا�شتعارات  على  للتاأكيد   / ال�شورة   الوردة,  الطيور, 

اأي�شًا.   الثقافة / التاريخ / املغفل واملحجوب وامُلــدان 

كتب منذر م�رصي »ليكن احلب قاطع طريقك.« اأما خ�رص 

غا الذي كان عنيفًا بخطابه لل�شائد الثقايف, برر ذلك  الآ

ال�شعر,  اأراد خ�رص من  : قاطُع طريق« « هكذا  بـــ  »احلبُّ

متمثاًل مبقولة با�شالر: »ال�شعر كوظيفة يقظة«.   
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عجبًا لعْمـُركِ  ما اأعاين 

�شوقي اإليكِ  واأنت قربي 

وتنهدي واحلزُن يهدم ُ يف كياين 

واأظل اأجرّت الدقائق والثواين 

فلعلَّ قلبكِ  يرق ُّ اإذا راآين 

وراأى فلوَل ال�شوقِ  وهي تدك ُّ قلبي  

�شى من كل �شوبِ  ورمته عني ٌ ل  وفتى ً تناو�شه الأ

ترق ُّ ب�شهمِ  حب ٍّ 

عجبًا لعمرك ما اأعاين / �ض 122ـ العناقيد 

اأمام �شاعر  اأ�شعار )�شيف املري( يجد نف�شه  من يقراأ 

من�شابة  كلماته  تتدافع  واحلداثة,  �شالة  بالأ مطبوع 

الواقع  وجود,  والال  الوجود  خر,  والآ الذات  برنني 

ر�ض,  والأ ال�شماء  والوطن,  واحلرب  ال�شلم  واحللم, 

احلب واملعاناة, الوحدة والغربة والنت�شار ؛ لترتاكم 

هذه املو�شيقى يف الق�شائد كحالت اإن�شانية مالم�شة 

عماق اللحظة املكتوبة والال مكتوبة,  ناَي واأناك, لأ لأ

ال�شمت  موزونة  �شعرية  بلغة  القارئ  و�شي�شعر 

وال�شوت وال�شدى, تتحرك بقوتها حمرية, مت�شائلة: 

هل ال�شاعر من ع�رصنا اأم اأنه قادم من اأزمنة املتنبي 

تطل  كما  ق�شائده  من  ليطلَّ  احلمداين,  فرا�ض  واأبي 

يام القادمة على احلب واحللم والفجر ؟  الأ

  j j j

الديوان  ـ  غاريد  )الأ �شعريني  لديوانني  اإ�شداره  بعد 

 / الثاين  الديوان  ـ  و)العناقيد   )2001  / ول  الأ

الثقايف  للم�شهد  )املري(  ال�شاعر  ي�شيف   ,)2004

جمموعته  عمومًا,  والعربي  خ�شو�شًا,  ماراتي  الإ

فاق  الآ تفتح  التي  م�شتعل(  )رماد  وىل  الأ الق�ش�شية 

اآفاق  على  والكلمة َ  الكلمة,  على  احلياتية  الدرامية 

برتاجيكوميدية  ال�شاخر  الناقد,  التاأمل  درامية  من 

ن�شانية  العوامل الإ اإىل انفتاحها على  اإ�شافة  موجبة, 

اجلوانية والربانية, تاركة من الدللت اأثراً ل مّيـحي 

حداث, اأم من خالل  �شواء من خالل ال�شخو�ض, اأو الأ

تنكتب  حني  �شيما  ل  العميقة,  ال�شفيفة  �شلوبية  الأ

واحللم  واحلوا�ض  اللغة  فيها  تتكامل  ب�شعرية  الق�شة 

نف�شها  اللغة  ت�شاهي  واأحيانًا,  العالية.  والوجدانات 

حني ت�شتفيد من التحاورية مع القراآن, اأو حني تنزح 

الغرائبية  امللحمية  من  عاملًا  منتجة  نف�شها  عن 

ذات  النجوم(  )طوق  ق�شة:  يف  ـ  مثال ً  ـ  جندها  التي 

نف�شي  �شعيد  من  اأكرث  وعلى  املتعددة  يحاءات  الإ

عدة  املتقاطعة مع  اللغة  بنية  واجتماعي, عك�شتـْـها 

رفعوا  الذين  اأن  اأخربها  »و  احلكمة  واأهمها:  حماور, 

القمر!  وجه  وطئوا  الذين  اأنف�شهم  هم  النجوم  اأ�شعار 

؛   »89 �ض  ـ  جرة  والآ الدرة  بني  مييز  ل  عمى  كالأ  /

وال�شعر:  احللم  مع  ـ  اللغة  على  عائدة  ـ  واملت�شابكة 

تتاأمل  ثانية  النجوم  �شوق  اإىل  بعده  هي  »وعادت 

احللم  �شوى  �شيء  اقتناء  على  قادرة  غري  عقودها, 

النجمة عني /  اأخربي  الذي ل يربح, فتذكرت قوله: 

اإننا  ومتني   / حلزن  حزن  من  ال�شوداء  والليلة  فاأنا 

�شلطان,  علّي  للريح  »لي�ض   / التمني«  غري  لنا  لي�ض 

واأنا ل�شت �رصاعًا«, نالحظ كيف تت�شارع املكنونات 

بني احللم والريح والف�شاء, بني الليل بدللته ال�شوداء 

تدل  اآخر  ل�شواد  امل�شمرة  �شارية  الإ ودللته  وىل  الأ

القمر/  وجه  وطئوا  )الذين  الكلمات:  اإيحاءات  عليه 

ذلك  ورغم  الريح(,  �شلطان   / حزن  اإىل  حزن  من 

�شعاع(  تلتقي الدللة النقي�شة )ال�شوء/ البيا�ض/ الإ

النجوم/ واأنا ل�شُت  التقاء رمزيًا خمتزل ً بـ )احللم/ 

اأخرى, تربز  �رصاعًا(, ويتج�شد هذا ال�رصاع بتتابعية 

يا  فل�شفية للعتمة  يف الو�شف اخلالق املنبني على روؤ

عنه,  وم�شكوت  مك�شوف  من  بينهما  وما  وال�شمت 

كما يف هذه امل�شهدية من ذات الق�شة: »و عاد الليل 

مي�شط �شعره الطويل وهنًا على وهن, ونامت هي على 

ول, فرتاءى لها فيما يرتاءى املنغم�شون يف  احللم الأ

العتمة الثانية, اأن �شاحب الوعد جاء من غري ميعاد, 

واأخربها اأن اأوريون ال�شياد نباأه اأن كبري ال�شحرة قد 
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غاليــة خوجـــة 

 كاتبة و�شاعرة من �شورية

�ضيف �ملري: »رماد م�ضتعل«

جتربة ق�ش�شية بني الواقعني املعا�ش واالفرتا�شي



فّر من �شجنه, واأنه ل يزال طليقًا, واأن �شهبًا �شرتجم 

خ�رص  الأ و�شتاأكل  جمنونة,  جنوم  حرب  يف  �شهبًا 

املعمورة:  اأرجاء  اإىل  خطرها  و�شيمتد  والياب�ض, 

على يتحكمون فيمن  ر�ض, ومن يف الأ فال�شماء ظل لالأ

ن�شان.. وحذرها يف حلمها  حتتهم وتلك هي ق�شية الإ

العطر, ومل  تدل على م�شدر  العطور, فهي  من و�شع 

ن�شان الورود اإل لطيب عطرها, فكان ح�شنها  يقتلع الإ

ن�شان عو�شجًا اأو  م�شدر تعا�شتها, واإل فهل اقتنى الإ

اأهدى �شوكًا؟ / �ض 90«. يف هذه امل�شهدية احللمية 

بفل�شفة  العتمة  ميزج   , خفي ّ ملحميٌّ  بعد ٌ  يظهر 

الروح  اإيقاعات  مع  وتداخالتها  الكونية  الك�شف 

هذا  يف  املكثفة  ن�شاين  الإ الوجود  وطبيعة  والذات 

على يتحكم  ن�شان« حيث من يف الأ القول: »ق�شية الإ

اأخرى, ل تبتعد  �شفل, ومن جهة تداخلية  الأ مبن يف 

والتحّول  �شل  الأ فل�شفة  عن  املت�شوفة  ال�شطحة  هذه 

واأ�شله »فهي تدل على م�شدر  العطر  كما يف رمزية 

م�شدر  ح�شنها  حكيمة:«فكان  مفارقة  وبني  العطر«, 

املفارقات,  ر�ض«. هذه  لالأ و»ال�شماء ظل  تعا�شتها«, 

اأمكنة  وا�شتبدال  للعتمة,  والدرجات  التدرجات  وتلك 

ال�شفلي  والعامل  )ال�شماء(  العلوي  العامل  بني  الظل 

�شود(  الأ )الف�شاء  املكتوبة  البنية  منحت  ر�ض(,  )الأ

 / بي�ض  الأ )الف�شاء  العمقى  للبنية  جديدة  تاأويالت 

اأن  التاأمل  بعد  القادم  لل�شمت  فا�شحة  مكتوب(  الال 

اأمواج  تتحرك  مثلما  متوا�شلة  برتابطّيـة  يتحرك 

املحيط العميقة مع اأمواجه امل�شافرة بعيداً. 

و اإ�شافة لهذه اللتقاطات املختزلة, تربز جمالية اأخرى 

دللية  كمكونات  وتوظيفها  اللغة  مكنونات  اإىل  عائدة 

»و  ال�رصدية:  باحلالة  ال�شاحر  الرتقاء  تخلق عاملًا من 

دمي  حيثما ميمت ثمة ليل وحزن وموتورون افرت�شوا الأ

اآخر  ل  ماأمت  يف  اإليه  اأحبابهم  وعاد  منه,  خلقوا  الذي 

اإل يف عيون  له, وعامل ل وجه له, وليلة ل �شباح لها 

مولود  وحزن  ود,  مووؤ وفرح  موعود,  بنهار  احلاملني 

واآلم كثرية ل مقطوعة ول ممنوعة / �ض 90«. 

ورغم اأن احلالة النف�شية للبطلة تنعزف على اأحالمها 

اإل اأن التاأمل املناظر للحلم ل ينطفئ, ويظل منتظراً 

»وعلى  احلالت:  واحلياة يف كل  املخيلة  معها بطل 

اإن مل يعد هو  الذي  الفار�ض  اأن تنتظر عودة  احلاملة 

فال �شك اأنها لحقة به«. 

اإىل  وهكذا يتحول »طوق النجوم« من عنوان للق�شة 

اأخرى  اأو بكلمة  دللت تت�شل�شل لتنحكم بهيئة طوق 

ال�شخ�شية  اأعماق  على  بالتدريج  تنغلق  دائرة  بهيئة 

التي مل تغادر الربزخ من موقَعـْيـه: )ال�شوء ـ الظل( / 

)املوت ـ احلياة( / )احللم ـ الواقع(. 

j j j

قابلة  كتابية  احتمالت  هو  اإبداعي  عمل   اأي  األي�ض 

وثقافته  متلق ٍّ  كل  لتفاعالت  تبعًا  القراءات  لتعدد 

ومداده املخيلتي ؟ 

الذي  العنوان  من  م�شتعل(  )رماد  ق�ش�ض  لنقراأ  اإذن, 

تركته اإحدى ق�ش�ض املجموعة ليكون مفتاحًا بدئيًا 

ملا تتناو�شه اإيقاعاتها: 

ليظل  انطفاءه  يخون  العنوان  رماد  اأن  نالحظ  بدءاً, 

م�شتعال ً, وال�شتعال, هنا, رمز ملدلولت كالم الرماد 

والرماد  ما..  نوع  من  �شمتًا  الرماد  اعتربنا  ما  اإذا 

دللتان  وىل,  الأ الرتكيب  ب�شاطة  رغم  امل�شتعل, 

والوجود  احلياة  يف  متناثرة  اأبعاد  على  تنطويان 

يف  لنا  تراءت  �شواء  ن�شانية  الإ الذات  يف  املتناثرين 

ق�ش�ض املجموعة كلها, اأم ارتكزنا يف قراءتها على 

تاأويالت  من  فيها  مبا  العنوان  لهذا  احلاملة  الق�شة 

متنح احلكمة بعد �شلوك طائ�ض يقوم به الرجل جتاه 

ـ  اأن تكون زوجته ذات حلظة  املمكن  امراأة كان من 

ت�شكـّـل هدفًا  النقطة  وهذه  للقارئ  العربة  كما متنح 

الق�ش�شي  املفاجاأة  عن�رص  لكن  ـ  للق�ش�ض  حموريًا 

هي  فتاة  مع  اأبيه  خطيئة  يكرر  �شاب  اأمام  ي�شعنا 

والقربى  الدم  �شلة  حداث عن  الأ تك�شف  بعدما  اأخته 

)غرفة  معلوم  واقعي  الق�شة من مكان  تبداأ  بينهما.. 

عليه  تنعك�ض   ,)67 �ض  ال�رصطةـ  مركز  يف  النتظار 

حالة ال�شخ�شية املتوترة )ي�شحب اأنفا�شًا من الدخان 

�شورة  اأذهلته  قد  )و  اأي�شًا  والذاهلة  يطلقها(,  ثم 

اإىل  حداث  الأ ؛ ومن ثم تنتقل بنا  اأمامه(  التي  املراأة 

)ق�شية اأخالقية( بني ال�شاب والفتاة لي�شتعيد الرجل 

فال�شباكيـّـًا ما قام به مع املراأة, فيطفو على الذاكرة 

زمنه املا�شي املج�شد ب�شلوكه بعدما يرى وجه املراأة 

حق  يعرفها  هو  )نعم  واأحداث:  زمن  عليهما  مر  وقد 

املعرفة. اأ لي�شت هي الفتاة التي غرر بها ذات يوم, ثم 

ملا نال مطلوبه منها اأطلق �شاقيه للريح واختفى من 

قلبها جرحان  اأن جعلها �شحية يدمي  بعد  حياتها, 

وياأتي  باملوت؟!(.  اإل  ل�شفائهما  جمال  ل  غائران 

مل  الذي  املح�رص  )واأقفل  الق�شة:  خامتة  يف  ال�شفاء 

اأيام  بعد  املراأة  تلك  وماتت  تفا�شيله,  جميع  تكتب 
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فجاأة / �ض 69(. ما بني البداية والنهاية تنت�شج ق�شة 

واقعية لكن بطريقة غري واقعية وهذا عائد اإىل الثيمة 

الفنية التي توازت مع ثيمتها الواقعية دافعة القارئ 

جابة عن عدة اأ�شئلة:)فمن امل�شوؤول؟  اإىل احتمالت الإ

التي  الفتاة  ت�شجن  هل  ي�شجن؟  اأن  يجب  الذي  ومن 

واإذا  البيت,  عن  غائب  اأب  ب�شبب  اخلطيئة  يف  وقعت 

ح�رص فهو �شكران ل يكاد يقول كلمتني على بع�شهما 

م املهملة املن�شاقة خلف الزيارات وال�شديقات  ؟اأم الأ

الذي  ال�شاب  اأم  الهام�شية؟  الجتماعية  والعالقات 

احلب  باأوهام  الفتاة  باإيهام  العالقة  طريق  اخت�رص 

والزواج حتى �شقطت �شحية بني يديه؟ اأم الفتاة التي 

وباملقابل,  ؟(؛  ف�شّدقته  عقلها  على  عاطفتها  غلبت 

اآخر  جوهري  احتمال  اأمام  خري  الأ ال�شوؤال  ي�شعنا 

خالق  بالأ والفتاة  ال�شاب  يلتزم  ل  ملاذا  مفاده: 

اأن  فلو  املجتمع؟  وعلى  عليهما  املنعك�شة  اجلميلة 

فتاة  كاأية  وطالبته,  خلفه  الن�شياق  )رف�شت  الفتاة 

وياأتي  بابه  من  البيت  يدخل   باأن  وعاقلة,  �رصيفة 

عراف  والأ �شول  الأ تقت�شي  كما  اأهلها,  من  خلطبتها 

خالق؟(. وياأمر الدين والأ

�شئلة لتحيلنا اإىل حياة كل من ال�شخ�شيتني  تتداخل الأ

البطلتني )املراأة(و )الرجل(, مو�شحة بنقدية ما اأفعال 

املراأة املن�رصفة عن ابنها واأفعال الرجل الهارب من 

اأكرث  اإىل اخلمرة كون امراأته مل تكن  زوجته وحياته 

من )امراأة تافهة )…( فهي اإما يف ال�شوق واإما نائمة, 

ال�شديقات(.  اإحدى  مع  الهاتف  عرب  تتحدث  واإما 

كرث فجائعية يف هذه  الأ النتائج ب�شورتها  وترت�شب 

وىل  الكلمات:)فلقد اأخر�شته املفاجاأتان القاتلتان: الأ

اأن ابنته متهمة يف ق�شية اأخالقية, والثانية اأن ابنه 

هو الفاعل, اأي اأخ مع اأخته(!. 

من  ال�شهرية:)اجلزاء  املقولة  الق�شة  ت�شمر  �شك,  بال 

جن�ض العمل(, تاركة يف ذاكرتها عربة اأخالقية موؤثرة 

ثر هو ب�شكل ما الرماد  يف الروح والوجدان, وهذا الأ

ب  الذي حافظ على ا�شتعاله كونه ظل متنا�شال ً من الأ

على  يوؤخذ  ما  لكن,  البن..  اإىل  م  الأ ومن  البنت,  اإىل 

خوية ظلت حمجوبة عن  الن�ض اأن حقيقة الرابطة الأ

خوين )البنت وال�شاب( حتى بعدما اأجه�شت البنت  الأ

ما يف اأح�شائها املن�شوب اإىل اأخيها غري ال�رصعي.

j j j

رماد م�شتعل جمموعة ق�ش�شية من الواقع الفرتا�شي 

الغالف, موحيًا  بنباهة على  الكاتب  لذلك  اأ�شار  كما 

هذه  اأ�شلوبية  مييز  ما  واأهم  م�شمر,  ثان  بعنوان 

الفرتا�شات هو : 

)1( ـ الق�شة ال�شاخرة.

)2( ـ الق�شة احلكيمة. 

)3( ـ الق�شة املقالة. 

)4( ـ الق�شة ال�شعرية. 

تعتمد على  )احلكيمة(  اإىل  الق�شة  ن�شبة  اأن  و نالحظ 

ق�شة  عليها  ومثالنا  مو�شوعية,  كثيمة  م�شمونها 

)ظلماتـ  �ض 93( الدالة على ظلمات املكان )ال�شجن( 

يف  يتوارى  جمرم  ل�شاب  املنتجة  الرتبية  وظلمات 

ب  الأ  = �شا�شي  الأ املجرم  واأعماقه(  )بنيته  ظلماته 

املهمل, الال م�شوؤول, والظامل, وق�شة )عندما تثاءب 

�شد ـ �ض 101( املعتمدة على احليوانات ك�شخو�ض  الأ

على  لت�شقطها  الكاتب  من  املق�شودة  الرموز َ  تدير 

�شد  ن�شاين, فالبعو�شة �شئيلة بالن�شبة لالأ املجتمع الإ

ال�شغري  دمّي   الآ وكذلك  فعلت  مهما  عليه  توؤثر  ولن 

باأفعاله, ال�شئيل باأخالقه. 

)ال�شاخرة( فتعتمد على كيفية  اإىل  الق�شة  ن�شبة  اأّمـا  

املقول املتوازنة مع معنى املقول, م�شرية بنقد لذع, 

عن  املنبثقة  املتناق�شات  اإىل  جاذب,  وبت�شويق 

ق�شة  يف  كما  واملجتمعي,  الذاتي  )الرتاجيكوميدي( 

)كيد الرجالـ  �ض 127( التي تبداأ بطريقة فال�شباكّيـة 

ول حلظة غام�شة م�شوقة جتعل  تختزل يف م�شهدها الأ

املتلقي حائراً مت�شائال ً: »خرج من باب املحكمة وهو 

يتنف�ض ال�شعداء, فقد �شرب عمراً طويال ً حتى يرى هذا 

كبرية  ق�شية  من  برباءته  احلكم  يوم  هو  هل   ! اليوم 

؟ اأم هو حكم ح�شوله على حق طال انتظاره؟ اأم هو 

يوم اإعادة العتبار له بعد اأن تلوثت �شمعته ظلمًا ؟« 

حداث م�شتعيدة من ذاكرة الرجل وذاكرة  ثم تتواىل الأ

مّت  طالق  اإىل  ليو�شلنا  تدريجيًا  يتنا�شل  ما  الق�شة 

اخلامتة  وتاأتي  �شنة,   25 بعد  وزوجته  البطل  بني 

مفارقة وكاأنها تنزح باأفق التوقعات:«و بعد اأن طلقها 

زغردت املراأة فرحًا بحريتها التي, كما تقول, كانت 

كل  وان�رصفا  امل�شاعر..  بارد  رجل  مع  العتقال  قيد 

اإىل حال �شبيله: هي اإىل بيتها الذي قرر اأمام القا�شي 

اأن يتنازل لها عنه طواعية, وهو اإىل وكالة �شفريات, 

اأيام  بعد  ليعود  ثانية,  دولة  اإىل  تذكرة  حجز  حيث 

ت�شتمر  ق�شة  ولتبداأ  بناته,  بعمر  فتاة  ذراع  متاأبطًا 

عدة �شنوات/�ض129«.  وهكذا تاأتي النهاية مفتوحة 
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قارئ  كل  يكتبها  قد  جديدة  ق�شة  احتمالت  على 

يف  ال�رصيك  القارئ  نظرية  خالل  من  وذلك  بطريقته 

بداعي.  العمل الإ

ق�شة  ال�شاخرة  البنائية  الطريقة  هذه  مع  تتقابل  و 

من  التخل�ض  ينوي  الذي  �ض17(  ال�شاد�ض/  )الزوج 

من  جنتها  التي  باأموالها  طامعًا  الثالثة  زوجته 

على  يرتد  ال�شحر  اأن  اإل  عليه,  �شابقني  اأزواج  خم�شة 

مهيئًا  جرامي  الإ عمله  فيها  ينفذ  اأن  فبدل  ال�شاحر 

وي�شبح  هو  ي�شقط  ال�شباحة  حو�ض  يف   ل�شقوطها 

جلي�شًا على كر�شي نقال. ول بد اأن يقف املتلقي  عند 

هذه اجلملة ليتاأمل دللتها وانعكا�شاتها على النف�ض 

الب�رصية:«ما تاأتي به الريح تذهب به الزوابع«. ترى, 

كم من حكمة تنطوي يف هذه الكلمات ل يلم�شها اإل 

)التاوّيـة(  الفل�شفتني:   بني  النور  مقام  يف  املاكث 

لهية(.  و)ال�شكـّـرة الإ

بينما ن�شبة )الق�شة املقالة( فاأنا اأعتربها ميزة جمالية 

يجربها ال�شاعر )�شيف املري( بطريقته الالقطة حلوا�ض 

احلدث وحركته من ناحيتني: احلركة الداخلية ل�شخو�شه 

متمثـّـلة باحلالة النف�شية, واحلركة اخلارجية املحيطة 

وبنية  ومكان  زمان  من  لل�شخو�ض  الداخلية  باحلركة 

تنقطع  ول  واقت�شادية,  واجتماعية  تربوية  حياتية: 

احلركتان عن حركة الوعي املنقو�ض ل�شخو�ض بع�ض 

الق�ش�ض كما يف �شخو�ض )رماد م�شتعل( و)تاغالو / �ض 

بوة / �ض 81(, كما ل تنقطع عن  الأ 37( و)�شوء فهم 

الرجل الويف,  الوجداين كما يف �شخ�شية  الوعي  حركة 

اأهدته  التي  �شاعته  يبيع  اأن  يقبل  مل  الذي  املخل�ض, 

د ِّ به تقديره  اإياها زوجته مبئات اآلف الدراهم, فلم يوؤ

عمله,  مكان  من  طرده  اإىل  اإل  يثمـّـن  ل  الذي  لزوجته 

لق�شة  الرومان�شي  القارئ  يتوقعها  لن  مفارقة  واإىل 

ن الزوجة بدل اأن حترتم زوجها  )رومان�شية ـ �ض 71( لأ

الذي قّل نظريه تطلب منه الطالق!. 

يام  و اإىل ذات الف�شاء املتحرك تنتمي ق�شة )دورة الأ

/ �ض 59( املتمحورة حول حدث ي�شتدير من اجلملة 

تتكور  ا�شتدارة  ت�شجيل(  في�ض  )ما  وىل  الأ الق�ش�شية 

الدائرة احلدثيـّـة عند  الق�شة لتنغلق  كما يتكور زمن 

ِقـبل  من  لكن  ت�شجيل(  في�ض  ما  )اآ�شف  اجلملة  ذات 

من  العبارة  ذات  تتبادلن  خمتلفتني  �شخ�شيتني 

موقعني خمتلفني تتبادلنه اأي�شًا: 

)1( ـ بداية الق�شة: »ما في�ض ت�شجيل, عبارة كان لها 

وقع ال�شاعقة على ذلك الفتى ذي الع�شالت املفتولة, 

ن يغدو ريا�شيًا, ولكنه كان معدمًا  اأ ً لأ فقد كان مهيـَـّ

الذي  النوع  لديه ول مال, واملدرب من  »وا�شطة«  ل 

يراعي هذه امل�شائل.« اجلملة املبنية على اإغرا�ض يف 

الرف�ض كون الطالب بال و�شاطة ول مال لكنه ميتلك 

الكفاءة.

)2( ـ خامتة الق�شة وذلك بعدما ي�شبح الفتى وزيراً:« 

وعرف الوزير هذا الوجه, فهو املدرب الذي قذف يف 

وا�شح,  �شبب  دون  يطرده  وهو  الطلب  بقايا  وجهه 

وملا كان الطلب الذي تقدم به لقبول ولده خاليًا من 

ورماه  الطلب  بتمزيق  »الوزير«  قام  مقنع,  اأي �رصط 

يف وجهه قائال ً له: »اآ�شف ما في�ض ت�شجيل«, وجاءت 

لي�ض  للت�شجيل  الطالب  كون  مكانها  يف  هنا  اجلملة 

كفئًا, والقرار املنطوية عليه الكلمات عادل ً.  

وظيفتها  والعبارة  احلدث  يف  التناظرية  هذه  اأدت 

الدالة  واملنا�شبة, وكانت مثنوية  املفارقة,  ال�رصدية 

املتبادل  ال�شخ�شيتني  ل�شلوك  خفيًا  بطال ً  والدللة 

وروبور�ض(  بتواز ٍ وظائفي اأقرب ما تكون اإىل )دائرة الأ

وانغالقه  الزمان  دوران  على  املوؤكدة  �شطورية  الأ

كاأفعى ذيلها يف فمها, ولو ا�شتبدلنا الزمان باحلدث 

احلدث  حوا�ض  تنغلق  كيف  لراأينا  الق�شة  هذه  يف 

لتكون نقطة بدايتها هي ذاتها نقطة نهايتها.. وبال 

لفنية  اآخر  اإيقاعًا  الن�ض  التكويرية منحت  هذه  �شك, 

التعامل مع البنية كوحدة كربى. 

 j j j

التي   )97 �ض  ـ  و�رصابيك  )عقد  ق�شة  تفوتنا  ولن 

ت�شبح  اأن  املمكن  من  متفردة,  لت�شكيل حالة  ت�شلح 

)عقد(  ال�شمني  اإىل  �شارة  الإ فيه  تكفي  �شعبيًا,  مثال ً 

)عقد(  �شتاذ  الأ من  املق�شود  اأن  لنعرف  و)�رصابيك( 

غري  بطريقة  الطفولة  منذ  انبنى  الذي  الرجل  ذلك 

وحاملا  ب«,  الأ وتذبذبات  م  الأ اإهمال  »بني  �شوية: 

»مل  التي:  املراأة  تلك  �شن�شتح�رص  )�رصابيك(  نذكر 

يام على �شيء ترغب فيه«, ومع  الأ حت�شل يومًا من 

»وهكذا  كزوجني:  ال�شخ�شيتان  هاتان  تلتقي  ذلك 

اآلف  اإىل  ت�شاف  جديدة  اأ�رصة  املجتمع  يف  ن�شاأت 

طبيعي,  و�شع  اأي  ومثل  واملمتدة..  املنت�رصة  �رص  الأ

�شيكون هناك اأطفال وتربية ! واأرجو منكم اأيها القراء 

الكرام, اأن تتخيلوا �شكل اأ�رصة من هذا النوع«. 

تذكرين هذه الق�شة باملثل القائل )وافق �شن ٌّ طبقه(, 

عقد ٌ  )وافق   : ا�شتبدال ً نقول  اأن  املمكن  من  لذلك 

�رصابيك(.
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الدللية  التوازيات  اإىل  �شارة  الإ من  بد  ل  اآخراً,  لي�ض 

حركة  والعنونة  للو�شف  ت�شيف  جمالية  كنقطة 

من  م�شتويني  على  �شيما  ل  التكامل  اإىل  ت�شعى 

ق�شة  مثل  و)ال�شخو�ض(,  حداث(  )الأ الق�ض:  عنا�رص 

)قال وقالت / �ض 103( وق�شة )هو وهي(. كما اأننا 

انك�شافات ما بني )املوت( و)احلب( و)الربد(  نتبيـّـن 

تتج�شد ك�شُبـهات جتمعها الق�شة يف ق�شة التناق�ض: 

)بالده  خالل  من  البطل  اإىل  امل�شرية  بارد(  )حار... 

احلارة( وما فيها من طبائع واحتمالت وانعكا�شات, 

�شارة تدلنا على البطلة و)بالدها الباردة(:  وبذات الإ

»وكعقدة اأي رجل »�شياد« تتحداه الطريدة, ظل مثابراً 

عليها حتى اأوقعها يف حباله وتزوجا, ليعي�ض بعدها 

مل الذي من املمكن اأن  مع هذه املراأة الباردة قمة الأ

يتعر�ض له رجل ؛ اإذ كانت تذيقه �شنوفًا من العذاب 

في�شتعل اإىل درجة الحرتاق, ثم تعود لتعامله بربود 

اإىل درجة التجمد.. )...( يجد نف�شه حم�شوراً يف �شقة 

باردة ميالأ اأركانها ال�شقيع مع امراأة بارعة اجلمال, 

ولكنها من جليد, و�شديدة الربودة اإىل درجة املوت, 

كرب/ �ض 48«.  واملوت هو الربد الأ

الرمزين  تناق�شات  اإىل  لت�شيف  اخلامتة  تاأتي  و 

واحلياة  املوت  مع  يت�شاوى  ما  )احلرارة/الربودة( 

بعد )اجلنون(, وذلك بفنية تعتمد  )احلب( بانزياحه الأ

الت�شويرية املتحركة املرتكزة على الذوبان كحركة 

الحرتاق  وعلى  الثلج(,  مق�شدية:)متثال  يف  اأوىل 

والتبخر كحركة ثانية, ومن ال�رصورة اأن األفت النتباه 

اإىل اأن )الذوبان( و)الن�شهار اأو الحرتاق( يتفاعالن 

يف زمنية متوازية واحدة, لينتجا وحدة من احلركة 

الغرية,  �شديد  نه  ولأ جنون,  احلب  ن  لأ »و  امل�شهدية: 

فلقد دفعته غريته اإىل ال�شك يف �شلوكها, ودفعه ال�شك 

حلظات  من  حلظة  ويف  الثورة..  درجات  اأق�شى  اإىل 

هياجه اأذاب التمثال الثلجي واحرتق معه«. 

ن  اأبعاد قابلة لأ حركة ت�شويرية �شعرية تنفتح على 

لرتفاع  تبعًا  قارئ  كل  اأخيلة  تريدها  كما  تت�شكـّـل 

اأحا�شي�شه وقدراته الت�شويرية والتكوينية وتداعياته 

اجلوانية املتقابلة مع احلالة. 

j j j

مع  متنا�شبًا  كان  فلقد  الق�ش�ض  حلجم  بالن�شبة  و   

واإ�شافة, وحتديداً, عامل  املقا�شد من متعة وفائدة 

من  العابرة  للــّـحظات  بت�شارعه  املختزن  الت�شويق 

مثقف  �شامل  لوعي  والعاك�ض  حياتنا,  يف  حياتنا 

والنعكا�ض,  الختزال  عالية  خمتلفة,  بح�شا�شيات 

ورمبا  ويحلم,  وينتقد  ليتاأمـّـل  القارئ  ت�شتوقف 

ولوحة  للمجموعة  اجلميل  الفني  ال�شكل  من  ابتداء 

غالفها املعّبـرة عن الزمن )ال�شاعة( التي تنغلق على 

بينما  متاهة,  يف  كاأ�شباح  تتطاول  اإن�شانية  ظالل 

خ�رص  الأ )ال�شاعة( ليموج  الوقت  لوان خارج  الأ تدور 

�شفر  الأ تاركني  حمر,  الأ يف  زرق  والأ زرق,  الأ يف 

ومكانية.  نف�شية  ك�شحراء  تت�شع  الرتابية  وتدرجاته 

واإذا ما اأ�شغينا اأكرث اإىل الوقت ودوائره واألوانه �شمعنا 

مو�شيقية  مقطوعة  ال�شتفهام  اإ�شارات  تعزف  كيف 

حوال.  دائمة الرتحال يف متغريات الأ

ال ً ؟ واإذا مل يكن �شوؤال ً فماذا يكون  بداع �شوؤ اأ ولي�ض الإ

�شوى الال �شيء ؟ 

j j j

الواقع  بني  ق�ش�شية  جتربة  م�شتعل(  )رماد  اأخرياً,  

بثيمات  حتركت  الفرتا�شي,  والواقع  املعا�ض 

اليومي  ب�شاطة  على  ارتكزت  وفنية  مو�شوعية 

وتعقيداته, وعلى العاملني الذاتي واخلارجي بطريقة 

وما  واملخيلة  اللغة  وظفت  �شايكولوجية(,  )�شو�شيو 

باأ�شلوبية  ون�شّيـة  حياتية  ا�شتباكات  من  بينهما 

نا العاملة  تعددت �شماتها الفنية التي غلبت عليها )الأ

الكاتبة(,  )الذات  ية  لروؤ تبئريية  كزاوية  �شيء(  بكل 

اها املتجولة بنا وبيننا بكل تفا�شيلها ال�شغرى  وروؤ

وق�شاياها الكربى, ومن جهة اأخرى, اأتوقع اأن تظل 

موؤلفها  مثل  والحتمال,  القراءة  قيد  الق�ش�ض  هذه 

»املبدع  لي�شكور«:  »جان  مقولة  عليه  تنطبق  الذي 

�شلوب الذي يبدع به«.  يحيا بالأ

هكذا هو ال�شاعر والقا�ض )�شيف املري( الذي عرفته 

عن قرب اأي�شًا.. 

و)رماد  و)العناقيد(  غاريد(  )الأ نقراأ  لو  راأيكم  فما 

بداع:  الإ لن�شاأل  ثمة  ومن  خمتلفة,  قراءة  م�شتعل( 

تفي�ض  والقا�شة  ال�شاعرة  الذات  دواخل  تكن  مل  لو 

بفيو�شات الغيب هل كنا قراأنا كتابات �شيف املري 

واللغة  ن�شان  لالإ املتنوع  الداخلي  الرفيف   هذا  بكل 

بجدية(؟  والذي اأ�شميه )اأورك�شرتا الأ

 j رماد م�صتعل / ق�ص�ص / ط1 / ال�صفحات )154( / 

دار ال�صدى / 2006.  
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�ستئنا�ش به تقدمي ميكن الإ

خرية  الأ �شهر  الأ يف  نف�شه  فر�ض  ا�شم  الها�شمي  جناة 

ابنة  هي  خا�شة.  كطالونيا  ومبنطقة  عموما  باإ�شبانيا 

ثماين  وعمرها  انتقلت,  وقد  املغربية  النا�شور  مدينة 

جماورة  �شغرية  ببلدة  اأ�رصتها  رفقة  للعي�ض  �شنوات, 

اأبوها كعامل  ي�شتغل  »بيك« حيث كان  ا�شمها  لرب�شلونة 

بناء.

اأي�شا  »اأنا  ول  الأ بعملها  النتباه  الها�شمي  جناة  اأثارت 

نالت  التي  خري«  الأ »البطريرك  بروايتها  ثم  كطالنية« 

�شنة 2008 جائزة »رامون يول« التي تعترب اأهم اجلوائز 

دبية بكطالونيا. هي كاتبة اإ�شبانية ذات اأ�شول  مغربية   الأ

ثقافتني,  بني  الكلمات  من  ج�رصا  تن�شج  اأن  يف  رغبت 

لت�شادم  بداع واخليال  جمالني   الإ اأنها جعلت من  كما 

جيال دون اأن تتخلى عن  وتالقح اللغات والذهنيات والأ

وىل, ودون اأن تهادن البلد الذي راأى مولدها  ده�شتها الأ

�شافة اإىل اأنها ابانت عن  واملجتمع الذي ا�شت�شافها, بالإ

قدر ل باأ�ض به من الق�شوة ومن احلنق  يف ت�شوير الوقائع 

نها  لأ التاأمل  وي�شتحق  اإنها منوذج جذاب  وال�شخ�شيات. 

جتعلنا نراجع العديد من م�شلماتنا حول مفهومي  الهوية 

وتفهما  انفتاحا  اأكرث  نكون   ان  على  وحتثنا  والنتماء  

خرين. لن�شغالت الآ

وروبية اأن نعت »بطريرك«  اأ-   تفيد بع�ض القوامي�ض الأ

تكون  وقد  ومعرفية  واأخالقية  دينية  حمولة  ذو  هو 

يتمتع,  حامله  اأن  اإىل  ي�شري  وهو  قدحية,   اإيحاءات  له 

�رصورة, ب�شلطات  معنوية وفعلية على �شاللته وعلى من 

يتلقى  ن  لأ الدائم  توقعه  هنا  ومن  حميطه,  يف  يعي�شون 

الولء من طرف من يتعاملون معه ويتقربون منه. وقد 

البطريرك  �شخ�شية  الها�شمي,   جناة  الكاتبة   اختارت 

حظيت  التي    * خري«  الأ »البطريرك  لروايتها  حمورا 

باإ�شبانيا. عمل  عالم  الإ القراء والنقاد وو�شائل  باهتمام 

ووقائعه  �شوؤال  وحرية,  كرث من  لأ ومثري  �شل�ض,  جريء, 

خم�ش�ض  جزء  متقابالن:  وعاملان   جزءان  يتوزعها  

ملرحلة العي�ض باإحدى قرى الريف باملغرب, وجزء ثان 

باإقليم  ببلدة �شغرية  والتاأقلم   الهجرة   مت�شل بتجربة  

�شباين. ومل تربم الكاتبة اأي تعاقد مع قرائها  كطالونيا الإ

اأو  الروائي  النوع  اإىل  ينتمي  عملها  كان  اإن  ت�رص  ومل 

غريه, لكن من ال�شعب جتنب عقد مقارنات بني م�شارها 

ال�شخ�شي وم�شار �شخ�شيتها  الرئي�شية التي تقوم بعملية 

وا�شتح�شار  املا�شي  ملواقع  وبزيارة  طويل  ا�شرتجاع 

التوا�شل  يتوخى  �رصد  عرب  واملتعبة  املوؤملة  لتفا�شيله 

ال�شخ�شيات  وطبيعة  حداث  الأ ت�شيء  حوارات  وتتخلله 

م�شكلة حمكيا ي�شهل و�شفه باأنه حمكي  تعلم وانعتاق.

اإن  ال�شاردة/ ال�شخ�شية الرئي�شية, التي ل تخربنا  ب-  

البطريرك  �شخ�شية  تبلور  ق�شة   حتكي   ا�شمها,    ما 

املعقدة  النف�شية  ذي  واملتعنت  املت�شلط  اأبيها  ميمون, 

مل  هذا  كان  واإن  بالزغاريد,  ولدته  عند  ا�شتقبل  والذي 

مينع من اأنه قد مر منذ طفولته  بتجارب �شعبة وموؤملة, 

وغوايتهن  الن�شاء  تعنيف   اأ�شبح    عوده  ا�شتد  وحينما 

وكان  ثري.  الأ وان�شغاله  وىل  الأ هوايته  الوقت  نف�ض  يف 

واأ�رصته وع�شيقاته وحميطه  ما يحكم  عالقاته بزوجته 

هو حب التملك والتوتر والتوج�ض حتى اأنه اأعلن �شكه يف 

اأبوته لل�شاردة.  ومل ترتدد ال�شاردة يف جعلنا نعتقد اأنه, 

�شغر وجعلت منه بذلك   وهو طفل, قد قتل خنقا اأخاه الأ

ذات  بيه,  لأ وجه  قد   ذلك  قبل  وكان   , بالفطرة  جمرما 

خالف,  لكمة موؤملة خارقا بذلك نظاما قيميا واجتماعيا 

ب دوما يف   تطويع القدر  جيال لقد رغب هذا الأ توارثته الأ

خرين, وخا�شة  مل�شيئته,  كما  كان يريد اأي�شا تطويع الآ

يف  اعرتف  وقد  ونزواته,  لنتظاراته  لي�شتجيبوا  الن�شاء, 

الروابط   لفة واإيجاد  الأ حلظات �شفاء  باأنه يحلم  بخلق 

 « رواية  مري يف  الأ ذلك حلم  كان  كما  العامل  وبني  بينه 

ب  الأ تقدمي   لقد مت  اأوك�شيبريي.  ل�شانت  ال�شغري«  مري  الأ

تارة على اأنه وح�ض واأحيانا على اأنه �شحية,  مما جعل  

خرين نحوه  م�شاعر  كراهية  واحرتا�ض و�شفقة  م�شاعر الآ

.  وعملت ال�شاردة على ف�شح  اأنانيته وبع�ض تفاهاته, بل 

اإنها تزعم اأنها »اختارت« اأن  تظل على قيد احلياة لكي 

تواجهه ولكي حتكي لنا ق�شتها,  وهي  ومل ترتدد يف اأن 

جتعل  عمه يغت�شبه وكاأنها ت�شفي معه ح�شابا خا�شا 

عبد اللطيف البازي 

كاتب من املغرب

خري« جناة الها�سمي: »�لبطريرك �لأ

رواية الك�شف - الذات والواقع -



وتريد التخل�ض منه رمزيا لت�شجل  جناة الها�شمي بذلك 

كمحمد  معروفني  مغاربة  مبدعني  �شل�شلة  اإىل  انتماءها 

مبدعني   �رصحان,  احلق  وعبد  ال�رصايبي  واإدري�ض  �شكري 

العنيف  ب  الأ �شورة  على  مواربة  دومنا  احلرب  اأعلنوا 

والعدواين  وقرروا »قتله«. 

ج- لقد  وجدت ال�شاردة  نف�شها, وقد ا�شتقرت بكطالونيا, 

من  اأكرث  وبتدبري  عنيدة  حقائق  مع  بالتفاو�ض  مطالبة 

وهويتها,  ذاتها  عن  ت�شورها  بتاأمل  ومطالبة  التبا�ض, 

هي التي اأقرت  ذات زيارة  اإىل املغرب: »هذا لي�ض عاملي 

ولن يكون كذلك«, كما اعرتفت اأن انتماءها اإىل »ل مكان« 

يتعبها وي�شعرها بالوحدة. والرواية, بذلك,  تطرح اإ�شكال  

ال�شدد منوذجني  ت�شكلها, وتقدم يف هذا  الهوية وكيفية 

الهجرة  جتربة  عا�ض  الذي  ب  الأ منوذج   : مرتابطني 

مبرارتها  و�شغوطها اإىل درجة جعلته   يغري ا�شمه  من 

ما  مع  ليتكيف  فحولته   وي�شهر  »مانيل«  اإىل  ميمون  

يطلبه �شوق العمل من الغرباء. اأما النموذج الثاين فتمثله 

ال�شاردة  نف�شها, هي  ال�شابة العنيدة  واجلريئة, وجراأتها 

�رصة  ال�شبب, على ما يبدو, يف انتقال الأ التي كانت  هي 

للعي�ض باإ�شبانيا اي ملواجهة منظومة قيمية جديدة. هي 

على  قدرتها  من  قوتها  ت�شتمد  مغاير,  نوع  من  �شهرزاد 

احلكي, والكتابة لحقا,  وتخربنا  بلغة كطالنية �شل�شلة 

عالقة  اأبيها,  مع  خا�ض  نوع  من  عالقة  ن�شجت  كيف 

�شابة  تكون  اأن  اإىل   �شعت  كيف  وحتكي  ونفور,  اجنذاب 

اأن مالحمها جتعل  خرين ملجرد  عادية ل تثري انتباه الآ

�شبان مبجازرعرفها  منها كائنا غرائبيا قد يذكر بع�ض الإ

عهد  يف  رادة  الإ م�شلوبو  مغاربة  فيها   و�شارك  بلدهم 

اأمها  ت�شاعد  كانت  اأنها  كما  فرانكو.   اإ�شمه  ديكتاتور 

ت�شعد  وكانت  اخلارجي  العامل  واكت�شاف  التب�شع  يف 

مبرافقة اأبيها, يف منا�شبات  نادرة,  اإىل بع�ض املقاهي 

ب نف�شه الذي بداأ  يبتزها  ويعنفها لكي  واحلانات, هذا الأ

ت�شع احلجاب وترتدي  ثيابا حمت�شمة ولكي ل تتحدث 

ن جميع الرجال,  مع اأي رجل مهما كانت عالقتها به  لأ

يف تقديره الذي ل يقبل اأي مراجعة وامل�شتند اإىل جتربته 

جن�شيا  مو�شوعا  بو�شفها  اإليها  ينظرون  ال�شخ�شية, 

�شكال الرئي�ض يف  يهيج ا�شتيهاماتهم . اإن اجلن�ض كان  الإ

حياة هذا البطريك املهزوم ويف بناء هذه الرواية, كما اأن  

خرى حكت لنا كيف بداأت ت�شعر بنداءات  ال�شاردة  هي الأ

اخرتاق  تختار  اأن  ا�شطرت  اأو  اختارت  وكيف  الرغبة 

املمنوعات ومن ذلك قرارها فقد  العذرية  الذي اعتربته 

قررت  لقد  للبطريرك«.   النهائية  الهزمية  نحو  »خطوة 

معانقة الف�شيحة واملراهنة على عنادها. ومقابل العنف 

اجل�شدي والرمزي املهيمن يف اأغلب ف�شول الرواية وكذا 

طغيان ال�شعور باخلوف وانعدام الثقة, كانت ال�شاردة جتد 

�شالتها يف اكت�شاف دللت  الكلمات و�شحرها, وكانت 

نقبا�ض والتيه تلجاأ اإىل القامو�ض لتتعرف  يف حلظات الإ

بالنطالق   وب�شعور  باحلرية  وحت�ض  جديدة  معان  على  

التملك للعامل  يف حني �شكل ذلك للقارئ ما  ومبا ي�شبه 

ي�شبه الالزمة املو�شيقية وجرعة هواء   ت�شع بينه وبني 

الوقائع بع�ض امل�شافة ومتكنه من حتمل  املرارة  والعبث 

الثاويني  بني ال�شطور.

بائع  زوجها,  مع  عالقتها  اأن   ال�شاردة   حظ  �شوء  ومن 

فر�شته  والذي  املغرب  من  خر  الآ هو  القادم  املخدرات 

على اأ�رصتها, كانت  �شيغة تكاد تكون مطابقة  لعالقتها 

مع اأبيها, اإذ طالبها  بعد الزواج اأن تكون اأقل حتررا واأكرث 

خنوعا وان�شياعا واأن تن�شى اأنها تعي�ض ببلد اأوروبي. ويف 

نتقام  ب�شكل رهيب من اأبيها املتواطئ  النهاية قررت الإ

مع زوجها, وجعلته ي�شهد م�شهدا ما كان باإمكانه ت�شوره 

من  ياأتيها  وهو  عمها  م�شهد  الكوابي�ض,  اأحلك  يف  حتى 

اخللف وعالمات   ال�شتمتاع بادية عليها. 

خري« ت�شتثمر  بع�ض اأ�شاليب  د- اإن رواية »البطريرك الأ

بو�شفها   القراء  نحو  تتقدم  وهي   ال�شعبية,  احلكايات 

ال�شخ�شيات  تلقتها  التجارب كما  رواية فطرية تعر�ض 

يعرف  ما  �شمن  تندرج  اأنها   كما  وعفوية,  باندها�ض 

ومريح   جيد  ب�شكل  مبنية  اأنها  مبا   الهروب«  بـ»اأدب 

وتقرتح   رائجة  تكر�ض �شورا منطية  �شخ�شيات  وتقدم  

نها حتيله على زمن  وقائع ي�شعد بها اجلمهور الغربي لأ

لي�ض بزمنه وعلى غرائبية يحتاجها لتك�شري رتابة تلف 

نهايات  اأ�شابيعه. ومن املوؤكد اأن  القراءات والتاأويالت  

املراأة   باأن  التذكري  اإىل  �شتميل  الرواية  لهذه  الغربية 

ال�شتغالل  �شل�شلة  يف  �شعف  الأ احللقة  هي  العربية 

هي  الرواية  هذه  واأن  جمتمعاتنا  تعرفها  التي  والقهر 

اإعالن �شارخ لنت�شار اإمراأة عربية على عقلية تقليدية 

اأن هذا النت�شار,  مطمئنة لنغالقها وحتجرها. ويبقى 

اإن كان كذلك, له طعم مر وي�شبه, اإىل حد بعيد, طعنة اأو 

ذلك  وقد كلف  تاأتي من جهة غري متوقعة,    ر�شا�شة 

اإح�شا�شها  وكر�ض  تنازل  من  اأكرث  الكاتبة,  اأو  ال�شاردة, 

باحلرية والتمزق والتاأرجح بني عاملني وخيارين.

هام�ش: 

 Najat El Hachmi, El ultimo patriarca, (traduccion del catalan Rosa  *
 Maria Prats), Planeta, 2008
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»هذا اأنت: من املني... اإىل املنّية« 

)توفيق �سايغ(     

»اإىل اأين اأوجه وجهي ؟ 

وها اأن )املثكل( قد متكن من لبي وجوارحي 

اأجل.. يف م�شجعي يقيم املوت 

وحيثما اأ�شع قدمي يرب�ض املوت« 

)جلجام�ش(      

 حتدثنا كثريا عن تق�شري املبدعني العراقيني يف ا�شتثمار 

بالدهم  بها  تزخر  التي  �شطورية  الأ الكنوز  وتوظيف 

ي�شفها  التي  جلجام�ض  ملحمة  وخ�شو�شا  العظيمة, 

»اأودي�شة  باأنها  الراحل »طه باقر« خطاأ  الباحث  اأ�شتاذنا 

جلجام�ض  »ملحمة  هي  ودي�شة  الأ اأن  حني  يف  العراق« 

اليونان«. وموؤخرا �شدرت للروائي العراقي املبدع »�شاكر 

)من�شورات  جلجام�ض«  »كالب  هي  جديدة  رواية  نوري« 

 – اجلزائر   – والختالف  بريوت  للعلوم  العربية  الدار 

2008( كي ت�شد جانبا مهما من النق�ض يف هذا املجال. 

كما  بطانتها«  »على  �شطورة  الأ نوري  �شاكر  يقلب  هنا 

يقول التعبري العامي بدقة. فاإذا كان جوهر حمنة جلجام�ض 

الذي  – هو اجلهد امل�شتميت  الوقت نف�شه  – وعظمته يف 
بذله للح�شول على اخللود, فاإن اللعنة الكربى التي حلت 

على اأبناء وطن بطل رواية �شاكر العائد من مغرتبه لينفذ 

اأنهم خالدون  اأر�ض بالده, هي  و�شية �شديقه بدفنه يف 

واملهانة  العبودية  �شياط  حتت  لكن  بد  الأ اإىل  خالدون  ؛ 

ه�شا�شة  عن  »طريف«  مبدخل  الرواية  تبداأ  نخذال.  والإ

ن�شان يف موقفه امل�شع�شع جتاه حمنة املوت والفناء.  الإ

ن�شان هو بتعريف ب�شيط »احليوان الوحيد الذي ميوت  فالإ

ويعرف اأنه لبد اأن ميوت« ح�شب تعبري » فولتري « املوفق. 

ن�شان, ويف حماولة نف�شية دفاعية  يحاول  ولكنه, اأي الإ

ليات  الآ ب�شتى  داخله  يف  امل�شتعل  املوت  قلق  يطفئ  اأن 

ه�شا�شته  لكن   .defence mechanisms  – التخديرية  النف�شية 

حال  وهذا  �شلب,   مادي  واقع  جنراح  الإ على  وقابليته 

بطل روايتنا هذه فقد:)راوده ال�شك, من كرثة تردده مرات 

الذي  امللحق باملخترب  املرحا�ض  النهار على  عديدة يف 

جعل  مما  ال�شكري  مبر�ض  م�شابا  يكون  اأن  فيه,  يعمل 

التي اقرتحها عليه  �شلوكه متوترا رغم احلبوب ال�شغرية 

بالراحة,  �شعوره  اأكرب. وبعد  ب�شهولة  بوله  لت�شييل  طبيبه 

يف  ال�شاب  ذلك  بانطالقة  يفكر  كان  تبّول,  ع�رص  كل  بعد 

البالغ ثمانية وخم�شني,  الكهل  ال�شابعة والع�رصين, وهذا 

وهذا ما اأّدى به اإىل التفكري مبعنى حياته على عدد املّرات 

التي يتبّول بها يف النهار والليل – �ض 7(.

ي�شعنا الكاتب املاكر – ومنذ ا�شتهالل الرواية هذا – اأمام 

يحاءات التي علقت  مداورة م�شمومة ي�شتثمر فيها اأدق الإ

يف اأذهاننا ووجداننا من معاين ملحمة جلجام�ض. ففور 

ذاكرتنا  اإىل  تقفز  اأ�شماعنا  اإىل  جلجام�ض  ا�شم  يرد  اأن 

اإىل  معها  فتقفز  اخللود  على  للح�شول  و�شعيه  ملحمته 

اأرواحنا الالئبة لعبة احلياة واملوت..

وقفة:

تبداأ ملحمة جلجام�ض با�شتعرا�ض �شفات جلجام�ض و»اأ�شمائه 

احل�شنى« ب�شورة ت�شعه فوق الب�رص: )الرائي, العارف, احلكيم, 

اإلخ( وهو ذو جمال متميز وهيئة  املب�رص, املقدم, احلامي.. 

وبناءه  هياأته  العظيمة  لهة  الآ القوة, �شممت  بهية,,  مكتمل 

على  التاأكيد  خالل  من  اخلارقة  قوته  وتتج�شد  اجل�شمي. 

النطاح واأنه موجة عاتية حتطم حتى جدران  و�شفه بالثور 

احلجر. واأغلب ال�شفات التي ي�شفيها الكاتب على جلجام�ض 

ولكن  �شاملة.  ب�شورة  لهية  الإ ال�شفات  اأ�شا�ض  ب�شكل  تعك�ض 

�شفة واحدة فقط يحددها وتوؤكد مبا ل يقبل اللب�ض الطبيعة 

الكمية.  الباقي, وكونه هو املتغلب رغم قلته  للثلث  الب�رصية 

وتفوق الثلث الب�رصي هذا يثبت اأن ل فائدة من هذين الثلثني 

اأن تكون  اللذين ل تزيد كل �شفاتهما جمتمعة عن  لهيني  الإ

وهذه  النوع.  يف  ولي�ض  الدرجة  يف  خمتلفة  ب�رصية  �شفات 

ن�شان,  ال�شفة املفردة الوحيدة تر�شم احلد الفا�شل بني اهلل والإ

ر�ض وال�شماء. وهذه ال�شفة هي: اخللود. جاء ذلك يف  وبني الأ

البيت التا�شع والثالثني من امللحمة:

)هو الذي �شعى لينال احلياة اخلالدة(. 

الثلثني  فائدة  هي  ما  ترى  م�رصوعا:  لنا  ت�شاوؤ يكون  وهنا 

لهيني يف ج�شد جلجام�ض اإن مل يوفرا له اخللود ؟  الإ
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ح�سني �سرمك ح�سن

ناقد عراقي مقيم يف دم�شق 

�ضاكر نوري: »كالب جلجام�ش«

البحث عن نعمة املوت للخال�ش من نقمة اخللود



عودة:

تخ�ش�ض  جدوى  عن  ل  ت�شاوؤ علينا  يلح  نف�شه  املنطلق  ومن 

الكاتب  اأن  عبثا  ولي�ض  – املوّرثات.  اجلينات  بعلم  لروايتنا 

امل�شوؤولة  هي  فاملوّرثات  التخ�ش�ض.  هذا  مثل  لبطله  اختار 

وطول  الوظيفي  اأدائه  وعلّو  اجل�شدي  ن�شان  الإ تكامل  عن 

ال�شوط الذي يقطعه يف حياته,  وهي التي ُينتظر منها – بعد 

البدء بفك األغاز ال�شجرة الوراثية – اأن تفك لغز احلياة واملوت. 

لكن مازلنا منوت,  ومادمنا قد اأُخذنا رهينة بيدي املثكل لي�ض 

الت�شاوؤلت  كاأفراد ح�شب بل كنوع ب�رصي باأكمله,  فاإن تلك 

�شتمتد لت�شمل جدوى  كل ما اأجنزه وينجزه »بطلنا » كممثل 

لنا يف الرواية,  هو نف�شه يطلق تلك الت�شاوؤلت املقلقة: 

اإىل كل  �شافر  باأ�شف,  فقد  واأخرى  �شنواته بر�شا  )تذّكر بع�ض 

مكان,  وو�شل اإىل تخوم العامل, وراأى كل �شيء )تذكر اأن امللحمة 

درجاته  اأعلى  على  وح�شل  الناقد(   – راأى  الذي  هو  ا�شمها: 

اأجنلو�ض,  العلمية بنجاح, دكتوراه يف علم اجلينات, من لو�ض 

تعّرف خاللها على اأ�رصار وخفايا ونظريات, ووجد فيها حكمة 

العامل رغم عجزها عن تقدمي اأي حل للب�رصية – �ض 7(. 

اأن  فنقول  اآخر  حتليلي  وجه  على  مر  الأ تقليب  ميكننا  لكن 

جاء  فيه,  وتفوقه  املورثات  لعلم  و»اختياره«  بطلنا  نبوغ 

قلق  على  ال�شيطرة  هاج�شها  ل�شعورية  »حتمية«  بـ  م�شاقا 

روحه  يف  انغر�شت  قد  الهواج�ض  هذه  اأن  بل  املوؤرق.  املوت 

بتدائية حني طلب من  بفعل اختيار »ع�شوائي » اأ�ش�شه معلم الإ

�شم مع  جالل – وهو ا�شم بطلنا ولحظ التوازي يف جر�ض الإ

ا�شم جلجام�ض - اأن ميثل دور جلجام�ض ومن اأنور – �شديق 

اأنكيدو يف م�رصحية عن جلجام�ض.  دور  اأن ميثل   - طفولته 

منذ الطفولة تر�شخت التطلعات اخللودية ومع النمو املعريف 

لتها احلارقة. الت�شاوؤلت اخللودية التي تعرّب  ت�شاعدت ت�شاوؤ

عن ن�شج ال�شخ�شية هي التي ا�شتولت على ذهن بطلنا. فهو ل 

ي�شتطيع العي�ض ببالدة مثل كثريين اأدق و�شف لهم هو اأنهم 

اأنابيب ت�شل املطبخ باملرحا�ض !! اإن انهمامه بتاريخ بالده 

الرمزي  �شم  الإ هذا  �شياغة  يف  الذكاء  ولحظ   –  « »�شواديا 

وعمق معانيه – وبثقل ما ورثه عن اأ�شالفه من مرياث يثقل 

املتاأ�شل يف مو�شوعة  نهمام  لالإ كتفي حا�رصه, هو متظهر 

املوت واحلياة:

حرى ملاذا  اأو بالأ ؟  ال�شعاب  )وت�شاءل: ملاذا ي�شعر بكل تلك 

اأن ي�شتمر يف حياة باذخة  األ ميكن له  ؟  ي�شعها يف طريقه 

غري  �شعيدة  هكذا  تعي�ض  املاليني  ؟  ل  مَل  ؟  وهم  تفكري  دون 

راأ�شه  وي�رصب  احلديدية  بقرونه  الثور  ي�شارع  ملاذا  منكدة. 

يتنعم  ول  ال�شحيق,  التاريخ  اإىل  مي�شي  ملاذا  ؟  �شوار  بالأ

باحلا�رص ؟ - �ض 8(.

الذي نّغ�ض عليه  اإن ت�شاوؤلت بطلنا املحرّية وقلقه املم�ض 

عي�شه الهاديء الرغيد يذّكرنا بقلب جلجام�ض الالئب. ت�شاأل 

مل  نه  لأ وتعاتبه  )�شم�ض(  له  الإ جلجام�ض  اأم  )نن�شون(  لهة  الإ

خماطر  عنه  تبعد  م�شاملة  م�شتخذية  اإرادة  ذا  ابنها  يجعل 

الت�شاوؤلت الوجودية الفاجعة: )عالم اأعطيت ولدي جلجام�ض 

قلبا م�شطربا ل ي�شتقر ؟(.  لكننا يف واقع احلال اأمام مقلوب 

اأدرك  �شطوري لبطلنا. فجلجام�ض  الأ – اجلد  حالة جلجام�ض 

اأناه  من  جزء  اإنخلع  اأن  بعد  للموت  وقابل  ه�ض  اأنه  فزعا 

اأن  تاأكد بعد  ال�شخ�شي ممثال مبوت خّله و�شاحبه.. وهو قد 

ف�شلت حماولته يف احل�شول على اخللود, باأن ل �شبيل لديه 

»�شالح  تعبري  ح�شب  واحلجر  بالكلمة  اإل  املثكل  على  للظفر 

عبد ال�شبور », فكتب ال�شاعر املجهول ملحمته اخلالدة واأعلى 

بعد  املوت  على  نت�شار  الإ جلجام�ض  حاول  اأوروك.  اأ�شوار 

اأن  امل�شتحيل  من  اأن  فيها  لب�ض  ل  وب�شورة  اأمامه  ثبت  اأن 

ن�شان واهلل. لكن  ر�ض وال�شماء ؛ بني الإ يلغي امل�شافة بني الأ

يته  و»روؤ العلمي  ونبوغه  اأ�شفاره  – وبعد  نوري   �شاكر  بطل 

كل �شيء« كمنافذ »خلودية« يعود ليت�شاءل يف نهاية �شوط 

نقطة هي  اخليبات, وعند  تثقلها  جناز ومل  بالإ حياة مفعمة 

بداية �شوط جلجام�ض. وهو �شمن م�شاعيه الالئبة للرد على 

؟  اأموت  ملاذا  اإن�شان:  اأي  حياة  يف  خري  والأ ول  الأ ل  الت�شاوؤ

ه مع م�شعى جلجام�ض اخللودي الذي  والذي يرتتب عليه لقاوؤ

بعاد وهو: كيف يت�شنى يل اأن  ل اآخر هائل الأ ي�شتند اإىل ت�شاوؤ

ل اأموت ؟:

)واختطفته على الفور الفكرة اجلذابة, تلك النظرية التي مل يهداأ 

من التفكري بها ليل نهار, ورمبا بعدد املرات التي يتبّول فيها ليال 

ونهارا. وقفزت اإىل ذهنه تلك النظرية التي طاملا حلم بتحقيقها 

ولكن عبثا: ماذا يحدث لو مّت تلقيح جينات اإن�شانية مع جينات 

اإلهية خمتربيا ؟ طار من مكانه �شارخا باأعلى �شوته: �شتكون 

النتيجة: كائن ثلثه اإن�شان وثلثاه اإله ! – �ض 9(.

لي�ض  اخللود  هاج�ض  اأن  يظهر  ال�شابق  قتبا�ض  الإ خالل  ومن 

وان�شغالته  واحلياتية  الفكرية  بطلنا  منظومة  على  جديدا 

الوجودية. اإنها هّم اأ�شيل وحلم م�شتحيل ا�شتوىل على وجوده. 

هذا احللم الذي �رصخ به �شمعه زميل له يف املخترب وقام بنقله 

اإىل مدير املخترب الذي دعاه ب�شورة مفاجئة اإىل ع�شاء يف اأحد 

الفنادق الفاخرة وعر�ض عليه اأن ياأتي بهذه الو�شفة: »الكائن 

يبعثه  اأن  اأي�شا  عليه  واقرتح  اإله«.  وثلثاه  اإن�شان  ثلثه  الذي 

املخترب على ح�شابه اإىل بالده »�شواديا« لياأتي باملعلومات 

عن تلك الو�شفة. لكن هناك بون �شا�شع بني نوايا الطرفني, 

الذي  املجّرد  اخللود  هاج�ض  ي�شغط  »جالل«  ناحية   فمن 
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يلوب يف اأعماق ل�شعوره الفردي بفعل ال�شعور بتهديد املوت 

والذي اأ�شعله ع�رص البول الذي يثري ب�شورة ل واعية خماوف 

ول�شعوره  الطفلي,  الوجدان  يف  جتذرت  التي  نخ�شاء  الإ

ثقيلة  ووجودية  اأ�شطورية  تركة  �شمن  فيه  خمزونا  اجلمعي 

وممار�شات طقو�شية اجتماعية هيمنة ح�شور املوت اخلا�شي 

امل�شلحي  املخترب  مدير  هاج�ض  يقابله  نهائيا.  وجود  لكل 

الذي يعمل فيه جالل, وح�شب تعبري  البلد  اأمن  الذي يفر�شه 

بلدنا, كما تعلم, ف�رصاعنا  اأمن  الو�شفة تخ�ّض  ول: »هذه  الأ

مدة  اأطول  عمره  ميّد  اأن  ن�شان  الإ ي�شتطيع  كيف  هو:  ن  الآ

ممكنة, فما بالك باخللود ؟ - �ض 10 ». وقد بزغ اإىل ذهني 

جريدة  ن�رصته  الذي  ال�شاعق  اخلرب  ذلك   - وفورا  – كقارئ 
املتحدة  الوليات  �رصاء  عن   2002 عام  يف  اللندنية  العرب 

التي  اجلنوبية  كوريا  من  جمّمد  جنني  األف   )17( مريكية  الأ

جراء جتارب تهدف اإىل »خلق » مقاتل ل  جها�ض لإ تبيح الإ

مل. وقد ينجرف القاريء يف تيار اأجواء الرواية التي  ي�شعر بالأ

تدغدغ النزوع اخللودي القائم يف نف�ض كل اإن�شان يرزح حتت 

مطارق الفناء, فال ينتبه لثغرة تتعلق بالكيفية التي �شيح�شل 

لهة !!. اإن احلل يتمثل يف  من خاللها الباحث على جينات الآ

جينات اأبناء �شواديا الذين �شيتحولون اإىل فئران خمتربية اإذا 

وافق جالل على مقرتح مديره, ولكنه مل ي�شتطع اإعالن رف�شه 

يكلفه  وقد  الر�شمية  اجلهات  اأعلى  من  مراقب  املخترب  ن  لأ

الرف�ض ل فقدان وظيفته التي اأم�شى فيها اأكرث من ع�رصين 

الذي  النزوع اخللودي  اإن  البالد.  عاما ح�شب,  بل طرده من 

ميور يف اأعماق كل اإن�شان يجعل كال منا عر�شة للـ »تنومي« 

بداعية التي تدغدغ خا�رصة  طروحات املغيبة للعملية الإ بالأ

ن�شان – نف�شيا – يكون بحاجة  ماين اخللودية ال�شالة. فالإ الأ

تاريخي  بوجود  ال�شعور  ومن  الرمزي  اخللود  من  نوع  اإىل 

خارج مدى احلياة الفردية املحدود. اإح�شا�ض بال�شيطرة على 

ن�شان,  اأي اإن�شان,  يعرّب  قلق املوت – death anxiety وتهديده. والإ

عادة عن هذه احلاجة للخلود الرمزي من خالل خم�شة اأ�شكال 

ح�شب )لفتون واأول�شون( وهي:

بناء  متداد يف خاليا الأ - اخللود البايولوجي الذي يت�شمن الإ

حفاد )تاأكيد دميومة وا�شتمرارية اخلاليا اجلن�شية(. والأ

- اخللود الالهوتي ويت�شمن الرموز الدينية والفل�شفية حلياة 

ما بعد املوت.

- اخللود الطبيعي من خالل دميومة الطبيعة:)من الرتاب جئت 

الفرد  �شعور  وي�شمل  جرائي  الإ اخللود   - تعود(.  الرتاب  واإىل 

بال�شحة وال�شعادة لكونه حيا ويركز على امل�شاركة الكاملة 

يف كل ما متنحه احلياة والعي�ض ب�شورة اأكرب يف احلا�رص.

متداد والدميومة من  بداعي الذي يتيح للب�رص الإ - اخللود الإ

جنازات البارزة يف حياتهم. دب والإ خالل الفن والأ

نواع من امل�شاعي الباهظة يف مقاومة الفناء  واأغلب هذه الأ

ما  وهذا   – واحد  اإبداعي  عمل  يجمعها  اأن  ميكن  احلتمي 

�شرناه لحقا -,  فيغّيب انتباهة املتلقي عن التقاط املفاتيح 

»املو�شوعية« احلاكمة التي يوؤ�ش�ض عليها املبدع اأطروحاته.

مع طلب مدير املخترب من بطلنا اأن ي�شافر اإىل بالده »�شواديا« 

خري  للح�شول على معلومات عن »و�شفة« اخللود,  وحرية الأ

بني الرف�ض والقبول,  تاأتيه برقية من ممر�شة ا�شمها »زهرة 

» تعمل مب�شت�شفى بباري�ض تخربه اأن �شديقه »اأنور« قد مات 

يف امل�شت�شفى وترك له و�شية يطلب فيها اأن يدفنه يف بلدهما 

يتكفل  حمام  يفتحها  والو�شية   – الو�شية  تقول  »�شوادي«. 

جراءات القانونية -:   »كل ما اأطلبه منك اأن تقوم بنقل  بالإ

جثتي,  وتعمل على دفني يف بلدنا »�شواديا«. ل اأريد اأن اأدفن 

ر�ض التي ولدت فيها. ل حتزن.  يف بالد الغربة, بل اأعانق الأ

ال�شغر,  منذ  ال�شماوية  الكتب  علمتنا  هكذا  اأو  حق..  املوت 

وحفظناها عن ظهر قلب دون اأن نعي معانيها. لقد رتبت كافة 

نني ل اأريد اأن اأرهقك مبوتي بعد  مور املالية لهذا الغر�ض لأ الأ

اأن اأرهقتك بحياتي. ل تن�ض اأن توّدع بالنيابة عني �شديقنا 

�رصمد  – �ض 11و12«.

امل�شتبدة  الهيمنة  على  م�شاف  كعامل  اأنور  موت  نباأ  ياأتي 

م�شاعفة  وب�شورة  اأي�شا,   ولت�شعل,  احلياة  على  للموت 

ن �شتطفو هذه  خماوف جالل املتاأ�شلة من الفناء املحقق. والآ

املخاوف ب�شورة موؤكدة بعد اأن اجتث منجل املثكل البا�شط 

واحدا من اأعز اأ�شدقائه. اإن م�شكلة جلجام�ض كانت تكمن يف 

�شياء ولكنه مل  اأنه قد »راأى كل �شيء« وعرف حقيقة جميع الأ

ير ومل يعرف �شيئا ب�شيطا واحدا هو اأ�شد احلقائق خطورة يف 

حياته األ وهو ال�شيء املتعلق مب�شريه هو �شخ�شيا. وهذا هو 

عدم  يف  وتتمثل  اإن�شان  كل  حياة  حتكم  التي  املحنة  جوهر 

دراك حقيقة اأنه حيوان ميوت. وجلجام�ض  اإدراكه, اأو اإنكاره لإ

ت�شفه  كما  الرجال(  من  اأتباعه  وحامي  العظمى..  )املظلة 

امللحمة,  ل يختلف قدره عن قدر اأي تابع حقري من اأتباعه 

يف  �شارعنا  نهاية  يف  النفط  بائع  مات  مثلما  فرويد  )مات 

�شم التافه الذي نق�ض جلجام�ض  مني(. حتى احلجر الأ حي الأ

اأكرث خلودا منه. لكن امل�شكلة تتمثل لدى  اأ�شطورته هو  عليه 

منهما  كّل  اأن يف  لدى جالل يف  احلال  مثلما هو  جلجام�ض 

»هذا  يتغري  اأن  دون  التاريخ  قبل  ما  ع�شور  اإن�شان  ي�شكن 

ن�شان – كما يقول معلم فيينا – الذي كان موقفه متميزا  الإ

للغاية اإزاء املوت. ولقد كان موقفا بعيدا عن التما�شك, وكان 

حقا موقفا متناق�شا. فهو من ناحية كان ياأخذ املوت ماأخذ 

ي�شتخدمه  احلياة, وكان  اأنه ختام  اعتبار  اجلد ويدركه على 
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لهذه الغاية,  ومن ناحية اأخرى فاإنه كان ُينكر املوت ويرّده 

طبيعة  عن  يعرب  موقفه  من  الثاين  ال�شق  يف  وهو  عدم..  اإىل 

مبوت  يقّر  اأنه  »رغم  هو  مبوته  يعتقد  ل  الذي  ل�شعورنا 

خرين. فمتى انق�شعت عن ب�شرية جلجام�ض تاأثريات �شكرة  الآ

احلياة ولطمته فكرة املوت العاتية ؟ عندما �شعر باأنه م�رصوع 

خّله  اأنكيدو  مبوت  اأناه  اأركان  اهتّزت  حينما  وذلك  للموت,  

و�شاحبه حيث انخلع جزء من اأناه ال�شخ�شي:

مّرا/  بكاء  جلجام�ض  بكى  و�شاحبه   خّله  اأنكيدو  اأجل  من 

وهام على وجهه يف ال�شحارى/ و�شار يناجي نف�شه:

اإذا ما مّت اأفال يكون م�شريي مثل اأنكيدو ؟/ لقد حّل احلزن 

وال�شى بج�شمي/ خفت من املوت, وها اأنا اأهيم يف البوادي(

يف  اأوغل  لقد  جالل.  �شديق  اأنور  موت  اأي�شا  �شكله  ما  وهذا 

مثلما  ولكن  املخيفة.  ال�شادمة  ال�شحوة  طريق  على  و�شعه 

عمل  يف  يندفع  خري  الأ جلجام�ض  �شديق  اأنكيدو  موت  جعل 

بطويل هائل غرّي حياته جذريا,  فاإن موت اأنور �شديق جالل 

خري لي�ض من خالل اإخال�شه يف تنفيذ و�شية �شديقه  جعل الأ

ح�شب بل من خالل �شعيه امللتهب واليائ�ض لك�شف لغز حياته. 

اإله  فقد هبطت عليه الربقية )مثل ر�شالة ربانية,  جاءت من 

غام�ض,  يف زمن وّلت منه املعجزات,  كلمات �شئيلة متار�ض 

كّل هذا ال�شحر عليه,  وتقذف به اإىل حياة بعيدة فارقها مبلء 

اإرادته,  فاته الكثري,  واأنفق �شنوات طويلة يف �رصاديب املخترب 

املظلمة, دون اأن يعرث على لغز حياته – �ض 12(.

ثنني ؛ جلجام�ض وجالل, على  وحني نقارن بني ردتي فعل الإ

بالرعب  ي�شاب  جلجام�ض  ف�شنجد  منهما,  لكل  �شديق  موت 

نهيار املدّوي لـ »بطل« يعلن بال تردد: »خفت من املوت«,  والإ

ويرتدى حاله اأمام جثمان خّله: )كاللبوءة التي اختطف منها 

اأ�شبالها.. �شار يروح ويجيء اأمام الفرا�ض وينظر اإليه.. وينتف 

ج�شمه  مالب�ض  وراميًا  خالعًا  ر�ض...  الأ اإىل  ويرميه  �شعره 

�شديدة  �شوداوية  حالة  ويدخل  جن�شة(  اأ�شياء  كاأنها  اجلميلة 

ذى تتميز بحزن قاتل: )اإين اأبكي على �شديقي اأنكيدو, اأبكي  الأ

بعدك  من  و)اأنا  عليه(  حزنًا  املنتحبة  كاملراأة  عال  ب�شوت 

واأجوب  الكلب  جلد  واألب�ض  بالقروح..  مُيالأ  ج�شمي  �شاأجعل 

الربية(, يف حني جند اأن ردة فعل جالل جاءت »معقلنة« بدرجة 

اأكرب, وذات طابع تاأمّلي اإذا جاز التعبري وذات م�شحة »نفعية« 

نف�شية �شخ�شية. لقد بكى قليال وتاأمل على رحيل �شاحبه بفعل 

ليو�شل  بوعي  املخترب  مدير  مع  »ت�شافق«  ولكنه  ال�رصطان 

جثة �شاحبه اإىل  وطنه »�شواديا » ويبحث عن و�شفة اخللود 

دارة املخترب التي �شتتحمل الوقت واملال املطلوبني. ولكنها  لإ

عمره.  �شديقي  و�رصمد,  باأنور  عالقته  ذكرى  اأي�شا  اأعادت 

معنى  لها  كان  ذاكرته  ف�شاء  يف  بزغت  التي  الذكرى  ولكن 

رمزي ل ينف�شل عن �شياقات تاأويالتنا ال�شابقة, والتي توؤكد 

فمن  احلاكمة,  عواملها  يف  جلالل  الال�شعورية  البنية  ثوابت 

دون كل حمتويات ذاكرته الهائلة قفزت ذكرى �شهرة ال�رصاب 

يف  باإفراط  �شعر  وكيف  �شديقيه,  مع  اأم�شاها  التي  الثقيلة 

مفا�شله ومثانته, ففتح اأزرار �رصواله وبال وهو واقف, ليقراأ 

مناورتني:  ويف  للحمري«.  »البول  عبارة  العاري  اجلدار  على 

وىل �شاخرة حني ي�شحك منه اأنور و�رصمد ويقول له: ل�شت  الأ

اأنت املق�شود بهذه العبارة, والثانية جادة وتهكمية حني يربر 

ل  بجدية,  الأ الب�رصية  علم  الذي  بلده  ال�شارع:  يف  واقفا  بوله 

توجد فيه مباول نظامية !!, فاإنه يحاول اإبعاد مركز انتباهتنا 

التحليلية عن اأن هذه الذكرى, ترتبط مبحنة ع�رص البول التي 

ا�شتنتاجا  ن�شع  اأن  اإل  ميكن  ول  روايته,  الكاتب  بها  ا�شتهل 

من  للخوف  كمكافئ  الق�شيبية  بالوظيفة  الهيام  اأن  مفاده 

الفردي  الال�شعور  لكن  جالل.  لدى  قدميا  كان  نخ�شاء  الإ

– الذي يقّر مبوت غريه ول يقّر بفنائه ال�شخ�شي – قادر على 
لتفاف على اأي مع�شلة ومتويهها واإخراجها ب�شورة خالقة  الإ

�شلي. لقد كان جلجام�ض يف حقيقته الداخلية  تغّرب جذرها الأ

مرعوبا من املوت, وجاء موت اأنكيدو ليثّبت اأ�ش�ض هذا الرعب 

ويك�شفها اأكرث واأكرث فانطلق وبفعل رعبه من الفناء اإىل البحث 

اأنور وو�شيته قد  اأن موت  عن ع�شبة اخللود. لكن جالل يرى 

املعادلة  وفق  القدمية  الوجودي  التحدي  فكرة  له  اأعادت 

اأو ل اأكون. وهناك فارق خطري  ال�شك�شبريية يف هملت: اأكون 

اأن  خري دفن �شاحبه بعد  بني رحلتي جالل وجلجام�ض, فالأ

عّطله حتى تف�شخ وخرج الدود من اأنفه لينطلق يف �شفر اخللود 

رحلة  يف  وانطلق  �شديقه  موت  تقبل  فقد  ول  الأ اأما  املحبط, 

املخاطر اجل�شيمة لتنفيذ و�شيته ودفنه يف اأر�ض بالده:

و�شيته  كلمات  تزال  ل  �شديقا  اأخون  تنفيذها  بعدم  »�شعرت 

اأمام  اأقف  و�شيته  جعلتني  ذلك,  من  اأكرث  بل  اأذين..  يف  ترن 

فعال التافهة التي اأقوم بها يوميا, حتى  تخل�ض من الأ نف�شي لأ

كنت  اأنني  لو  كما  املنطفيء  اأمام ج�شده  نف�شي خجال  وجدت 

عرب  اجلثة وهو احلي. لذا كان علّي اأن اأحمل جثته على كتفي لأ

روحه  اأحمل  حرى  وبالأ املحيط,  من  خرى  الأ ال�شفة  اإىل  بها 

ر�ض التي طاملا ع�شقناها �شوية – �ض 20(. قبل ج�شده اإىل الأ

لقد وجد مربرا اأ�شيال ميالأ حياته بطماأنينة – رغم اأنها قلقة – 

ن  ن�شاين والت�شحية التي تو�شع الآ ترتكز على باعث الوفاء الإ

هوال, والتي كانت خطوتها  على املحك, وذلك للقيام برحلة الأ

وىل اإىل باري�ض حيث جثة �شديقه التي لزاما عليه ا�شتالمها  الأ

وىل يف باري�ض, ومنها,  ونقلها اإىل »�شواديا«. ومع اخلطوة الأ

يبداأ �شاكر نوري بتوظيف معرفته املو�شوعية يف جمالت علم 

نرثبولوجيا وال�شينما واحلياة الغربية احلا�رصة مما  النف�ض والأ
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من  فيها  حلظة  كل  ا�شتثمر  ومده�شة  خ�شبة  حياة  له  منحته 

اأجل الرثاء املعريف واحلياتي ال�شلوكي. والروائي بحاجة ما�شة 

متاما اإىل املعرفة املو�شوعية, وكنت اأقول دائما ومازلت اأعيد 

العلم  علم. وهذا  الرواية  ولكن  فن,  الق�شرية  الق�شة  اأن  القول: 

اأول معرفة ل باأ�شوله ال�رصدية الفنية, بل بـ »مادته«  يتطلب 

التي هي احلياة كّلها. قراأ فلوبري )1500( كتاب ليتهياأ لكتابة 

املتكلم  ا�شتخدام �شمري  �شاكر يف  ي�شتمر  روايته: »بيكو�شيه«. 

الثاين,  الق�شم  منذ  ا�شتخدمه  اأن  بعد  )الثالث(  الق�شم  هذا  يف 

يكون  اأدري كيف  – ول  الغائب  ا�شتخدام �شمري  ومنتقال من 

ول. يلتقي  الأ الق�شم  – يف  غائبا و�شاكر جعله كامل احل�شور 

من  خرية  الأ اللحظات  عا�شت  التي  زهرة  باملمر�شة  الراوي 

حياة �شديقه اأنور قبل اأن ميوت نازفا من كل مكان من ج�شمه 

ب�شبب ال�رصطان اخلبيث املنت�رص. ويف ملحات �رصيعة ينقل لنا 

ن�شان يف ظل ح�شارتنا املعا�رصة.  �شورة موؤذية عن مهانة الإ

فالطبيب املناوب مل يكن ميتلك وقتا يتيح له اأن يقّلب اأوراق 

ا�شمه  حتت  �شجل  العربي  ا�شمه  قراءة  يف  تعرثه  وب�شبب  اأنور. 

املوتى,  ثالجة  اإىل  نقله  يف  �رصاع  الإ اأجل  من  جّثة«  »املدعو 

رباح.  واإخالء ال�رصير ملري�ض غريه لتدوم حركة اآلة تفريخ الأ

يحائية احلتمية  ولو عدنا اإىل الرتكاز على حمور املقارنات الإ

وبني  بطلها  ا�شم  الرواية  حملت  التي  �شلية  الأ امللحمة  بني 

تف�شيالت دللت الرواية – اأفكارا و�شخو�شا ورموزا – ف�شنجد 

لهة  اأول لـ »�شيدوري« �شاحبة احلانة املوؤمنة باأن الآ متظهرا 

قد ر�شمت لنف�شها اخللود, وكتبت على الب�رص الفناء, واأن على 

ن�شان اأن يقّر بهذه احلقيقة القا�شية. قالت �شيدوري ومعنى  الإ

ا�شمها هو »ال�شباب الدائم« جللجام�ض:

لن  تبغي  التي  احلياة  اإن  جلجام�ض/  يا  ت�شعى  اأين  )اإىل 

لهة العظام الب�رص/ قدرت املوت على  جتد/ حينما خلقت الآ

الب�رصية/ وا�شتاأثرت

هي باحلياة/ اأما اأنت يا جلجام�ض فليكن كر�شك مليئا على 

الدوام

وارق�ض والعب م�شاء نهار/ ودّلل ال�شغري الذي مي�شك يدك

ن�شيب  هو  وهذا  اأح�شانك/  بني  التي  الزوجة  واأفرح 

الب�رصية(.

ول  املوت  من  يرتعب  ل  ن  لأ جالل  تدعو  املمر�شة  وزهرة 

جثث  هم  املوتى  فـ»كل  جثة«  »املدعو  و�شف  على  يحنق 

ُيلقي نظرة على جثة  ن  يف نهاية املطاف«. وحني تدعوه لأ

ثالجة  نحو  بعزم  تتقدمه  لكنها  بالذعر..  ي�شاب  �شديقه 

املوتى – وهنا تطفح غريزة احلياة فري�شد ر�شاقتها واإثارة 

احلياة  غريزة  فيها  تنتف�ض  التي  باحلالت  وكاأننا  م�شيتها 

لدى اجلنود يف  الذي يح�شل  النتعاظ  بني يدي املوت مثل 

املعارك احلربية الدامية – ورغم اأنها جته�ض يف البكاء وهي 

اأنها  اإل  املاأ�شاوي  اأنور  خرية من رحيل  الأ اللحظات  ت�شتعيد 

desensit – اأن التبليد  ململ تكن مرعوبة كما قد نتوقع.. �شحيح 

يف  معه  تتحدث  الذي  املري�ض  اأن  خالل  من  النف�شي   tization

ال�شباح قد تنقله جثة هامدة يف امل�شاء, وذلك بفعل طبيعة 

اأثر يف الالاإكرتاثية ال�شطحية التي تظهر  عملها, قد يكون له 

ولكن  املوت,  مو�شوعة  مع  تعاملها  يف  زهرة  ا�شتجابة  يف 

اأ�شل  مع  تتفق  التي  و)ال�شحرية(  حيائية  الإ الكاتب  مل�شات 

و»فل�شفي«  موقع »جمايل«  ي�شعنا يف  ال�رصقي  زهرة  ثقافة 

يف التعاطي مع الثكل:

فمن  عليه,  اعتدنا  نحن  ؟  هكذا  املوت  من  تخاف  )ملاذا 

كجثة  وننقله  ال�شباح  يف  مري�ض  مع  نتحدث  اأن  املاألوف 

خماطبته  يف  ن�شتمر  ولكننا  امل�شاء  يف  الثالجة  اإىل  هامدة 

كما لو كان حيا, بل منزح معه حتى بعد املوت, وغالبا ما 

يرد علينا بابت�شامة–�ض 24(.

تقوله  ملا  ت�شديقه  وعدم  ده�شته  عن  جالل  يعلن  وحني 

املمر�شة, ت�شاأله بدورها:

املوت  من  ينه�ض  بع�شهم  اإن  بل  حتدث,  اأ�شياء  هذه  ؟  ل  )ومَل 

ويت�شافى ويوا�شل احلياة �شنوات اأخرى, فال تتعجب – �ض 24(.

حالة  مقلوب   – جديد  من   – هو  الكاتب  يج�شده  ما  اإن 

يقنع  مل  خري  فالأ جلجام�ض,  مع  عالقتها  يف   « »�شيدوري 

بتف�شريات و»فل�شفة« �شيدوري يف نظرتها اإىل احلياة واملوت, 

لهة والب�رص, لكن الراوي يفكر بذاته, باملهانة  والفارق بني الآ

مب�شري  �شتهانة  الإ خالل  من  مب�شريه  املذل  �شتخفاف  والإ

�شديقه. ت�شف زهرة كيف كان اأنور يبت�شم وال�رصطان ينه�ض 

البوح باأحالمه يف  عمى, وكيف كان يريد  الأ ج�شمه كالدود 

حني اأن اأنا�شا يف حالته املر�شية ل يرون �شوى الكوابي�ض !!. 

هذا يخالف حالة اأنكيدو الذي كان يبكي رعبا حينما اقرتب 

اأنفا�شي(.  اأخذ بخناقي, حتى خمدت  رواح: )لقد  اأّخاذ الأ منه 

– على  التف�شيلي واملحكم  الكاتب  – مع تخطيط  اإننا نقف 

ت�شفيه  حتاول  الدهاء  �شديدة  وتوازيات  وا�شتعارات  توريات 

ما و�شلنا من مرياث جاهز مل ينتفع به اأحد من خالل تاأويله 

�شطرة  العلمي املقتدر الذي ل يعني نف�ض اأيدينا من نزوع الأ

اأ�شبه  يكون  يكاد  اأنه  حتى  متاما  اإن�شاين  نزوع  هو  الذي 

بالغريزة ك�شلوك غري متعلم. تقول زهرة:

خرية, تخرج من  اأنفا�شه الأ )�شدقني راأيت روحه, وهو يلفظ 

النافذة,  زجاج  ُته�شم  البيا�ض,  نا�شعة  غيمة  مثل  ج�شده 

وتخرتقه اإىل ال�شماء. مل ي�شدق الفريق الطبي ذلك با�شتثناء 

ممر�شة اأفريقية – �ض 28(. 

جزء من درا�سة طويلة 
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قاعدة  كانت  التي  العراقية  املدينة  »احلبانية« 

ع�شكرية اأثناء الحتالل الربيطاين للعراق عام 1917  

عرف  من  موجعة,لكل  �شرية  من  ال�شميم  يف  كانت 

�شموئيل �شمعون اأو قراأ له اأو �شمع عنه,وبالرغم من 

هو�شه من خالل �شريته بباري�ض ون�شائها ن�شتطيع اأن 

نرى اأي�شا اأن الهدف املبثوث يف ثنايا �شريته,ناب�شا 

�شل, اإىل احلبانية  لئا يذكرنا بحلم العودة اإىل الأ متالأ

مدينة الطفولة واحللم,املدينة التي تعرف على احلياة 

ول مرة فيها. وال�شينما لأ

تعرفت على الكاتب »�شموئيل �شمعون« من خالل ما 

دباء يف الثمانينات  �شدقاء من الأ كان يرويه لنا الأ

احلرب  خالل  القتال  جبهات  من  نعود  كنا  عندما 

اأنفا�شنا  لنلتقط   1988-1980 يرانية  الإ العراقية 

احلرب  فظائع  ونروي  الب�رصة  اأو  بغداد  مقاهي  يف 

القتال  جبهات  يف  كجنود  نخو�شها  كنا  التي 

املختلفة,و�رصعان ما ننتقل للحديث عن اأدباء وكتاب 

ومثقفني عراقيني تخل�شوا من املحرقة بف�شل وعيهم 

خرين, وخرجوا من البالد قبل اأن تغلق  ال�شابق على الآ

احلدود على اجلميع, ومينع جميع من كان يف �شن 

الذين  العراق,ليعي�ض  اإىل خارج  ال�شفر  الع�شكرية من 

جنوا من حمرقة احلرب اأتون حمرقة اأخرى من العي�ض 

املختلفة  العامل  منايف  يف  الذليل  اأقول  ال�شعب,ول 

يف ظروف حياة ل ا�شتطيع اإل اأن اأقول اأنها بائ�شة, 

وغري اإن�شانية,ول ادري من كان منا يعاين اأكرث؟! من 

كان يف العراق يخو�ض حربا ل معنى لها,اأو من كان 

الوطن  عن  متعددة:البعد  مرارات  يعي�ض  خارجه  يف 

ال�شنوات  تلك  والت�رصد؟!!اأثناء  الفاقة  وق�شوة  هل  والأ

تلك  يف  املجاين,ولكن  واملوت  باجلنون  ال�شاجة 

الفرتة لو خرينا بني البقاء اأو اخلروج من الوطن مع 

�شموئيل �شمعون, ورفاقه من كتاب ومثقفي العراق, 

ي  ن�شانيتنا الراف�شة,لأ لف�شلنا اخلروج والنت�شار لإ

ي �شبب غري الدفاع عن النف�ض  حرب مهما كانت ولأ

هل,والدين وال�رصف وحق العي�ض بكرامة!  والأ

  احللم والت�سرد

يعتز  العراقي,الذي  امل�شيحي  �شمعون  �شموئيل  يبداأ 

»عراقي  كتابه  عنوان  جعل  اأنه  درجة  بعراقيته,اإىل 

املثال:�شموئيل  �شبيل  على  يقل  ومل  باري�ض«  يف 

�شيعطي  التغيري  هذا  وكان  باري�ض!  يف  �شمعون 

جن�شيات  من  بالكتاب  واهتماما  اأكرث  قراء  الكتاب 

متنف�شا  الكتاب  ي�شري  ول  العراقيني,  غري  اأخرى 

مناف  يف  رمبا  يجد  ل  حمبط,مفل�ض  عراقي  لقارئ 

لقد ف�شل  ليقتنيه!  الكتاب  ثمن  الـ5 دولرات  كثرية 

�شبيل  على  راف�شا  عراقي«  »اأنا  يقول  اأن  �شمعون 

اأن يكون مليونريا من بيع مليون ن�شخة من  املثال 

كتابه يف وقت يف�شل الكثريون فيه, من املنا�شلني 

ال�شابقني والالحقني للتخلي عن جن�شيتهم العراقية 

وجوازات �شفرهم العراقية, قبل اأن تزورها احلكومة 

لكونها  العامل  دول  وترف�شها  اجلديدة,  الدميقراطية 

يلم  اآخر  وطن  عن  يبحثون  م�شبوهة,وهم  وثائق 

جراحهم اأو لي�شتثمر البع�ض منهم »اأولئك الذين �رصقوا 

�شمعون  تخلى  لقد  البلدان!«  هذه  يف  العراق  اأموال 

املليونري  وجاهة  عن  العراقي  �شوري,  الأ امل�شيحي 

من بيع كتابه حتت اأ�شم يوحي بان �شخ�شية كاتبه 

اأجنبيه,كما تخلى وهو كبري ال�شن يف تون�ض عن قلفته, 

فقد كان اأقلف كاأبناء طائفته الباقني,وكان يف وعيه 

املبكر اأنه ل ينتمي  اإىل  ميثولوجيا  وعقائد  - اأهل 

العراق من  الطوائف-  الذين  يعتقدون  بنجا�شة ممن 

اإىل  معروف   هو  كما  اخلتان  �شنة  يخنت,وتعود   مل 

النبي  اإبراهيم  عليه ال�شالم, النبي الذي ولد وعا�ض 

وقد  بذلك,  اخلالق  اأمره  كما  منها,  العراق,ونزح  يف 

اأمن باأن اخلتان ميثاق  بينه  وبني   اخلالق, وقد ورد  
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في�سل عبد احل�سن

كاتب و�شحفي عراقي يقيم يف الرباط

�ضموئيل �ضمعون: »عر�قي يف باري�ش« 

�شرية تقراأ من نهايتها ال من بدايتها! 



ذلك  امليثاق  يف  التوراة  يف  الن�ض  القائل: - وقال  

براهيم: اأما اأنت فتحفظ عهدي  بيني  وبينكم,   اهلل  لإ

يخنت  كل  منكم, فتختنون  يف  حلم  غرلتكم, فيكون  

عالمة عهد بيني وبينكم,  فيكون  عهدي يف حلمكم  

اأبيا-)\( وما مر على �شموئيل يف تون�ض وهو  عهد 

يخنت بيد حالق تون�شي, من ف�شول ال�شرية املوؤملة, 

اأن عملية اخلتان تتم بو�شائل  �شباب عديدة منها,  لأ

يعني  اأحد  ول  وحيدا,  بعي�ض  البطل  ن  بدائية,ولأ

ق�شاء  وقعت  وكاأنها  للقارئ  تبدو  به,واحلادثة 

ال�شرية  يف  جاء  ما  وفق  تبدو  امل�شالة  ولكن  وقدرا, 

اأبعد من هذا بكثري, وهي تاأكيد عاطفي على الهوية, 

التي ينتمي لها �شموئيل �شمعون باإمتام عقد عهده 

جداد, بلد اإبراهيم عليه  مع ربه باأنه ينتمي اإىل بلد الأ

ال�شالم, قبل اأن يبداأ رحلة العذاب,ال�شاجة اإىل الغرب 

خر�ض,  لتحقيق حلمه بعمل فيلم �شينمائي عن اأبيه الأ

وحبه العجيب مللكة بريطانيا!

تقنيات ال�سرية

التقنية التي اأتبعها الكاتب يف �شريته هي املرور على 

حداث كمرور عد�شة الكامريا على جثث مرمية يف  الأ

ون�شاء  كاحلة,  واأيام  مزرقة  وجوه  فهناك  الطريق, 

�شباح, ول ت�شعر بقطرة دم واحدة من  ميررن مرور الأ

�شاحب  يكرهها  زرقاء  وجوه  وجوههن,  يف  خجل 

�شفحاته,  يف  الوجوه  هاته  يح�شد  ولكنه  ال�شرية, 

نها متثل جزءا من ذاكرته وحياته التي يريد التطهر  لأ

من الكثري من احداثها, وحتى تلك العجوز ال�شبعينية 

�شواحي  يف  له  جارة  ت�شري  اأن  القدر  ي�شاء  التي 

باري�ض, ويعاملها كاأم حقيقية له تكافئه باأن تدعي 

التي  الذهبية  �شنان  الأ اأن  لها,  يوملها  مائدة  خالل 

الكلب يف حديقته, وت�رصف بها وت�شوق  عرث عليها 

الذهبية!  اأ�شنانها  هي  الوليمة,  طعام  ثمن  بثمنها 

جعلته  فقد  وبذلك  �شنوات  منذ  منها  �شاعت  التي 

نه اأخذ ما ل يخ�شه واأنه  حباط, والدونية لأ ي�شعر بالإ

لي�ض متكرما عليها بل هو  يكرمها مبالها امل�رصوق 

منها!

حياة �سابقة

اأيامها  على  متر  حقيقي  فيلم  �شيناريو  ال�شرية  بدت 

بعيدة  واأخرى  قريبة  بلقطة  مرة  م�شجلة,  العد�شة 

�شغرية,  واأخرى  كبرية  و�شورة  متال�شية  ولقطة 

ووا�شعة بانورامية, واأخرى مزج باأخرى,�شور املطر 

اأن  بعد  حتى  ذاكرتي  يف  تزال  ل  باري�ض  وعوا�شف 

اأتخيل  اأزال  ل  واأنا  باأيام,  ال�شرية  قراءة  من  فرغت 

يف  كبري  ورجل  احلديقة  م�شطبة  علي  ينام  البطل 

احلديقة  على  املطلة  �شقته  �رصفة  من  يطالبه  ال�شن 

اأقلق  الذي  اأن يغادر امل�شطبة ب�شبب �شخريه العايل 

ظنها  التي  �شديقه  وزوجة  واأزعجه!  ال�شقة  �شاحب 

يف  م�شادفة  وجدها  التي  ل�شديقه,  جدا  خمل�شة 

الذي  الدايلوج  عارية!  اآخر  رجل  عند  اأخرى  مدينة 

ي�شتخدمه الكاتب دايلوج �رصيع وق�شري متوتر, كاأننا 

هي  اإذاعي,واملنلوج  م�شمع  اإىل  ن�شتمع  بال�شبط 

الو�شيلة التي مل ي�شتخدمها كاتب ال�شرية بتو�شع يف 

فكار يف  نه كاتب حدث وحركة ول تهمه الأ عمله, لأ

عمله,ولو كان الكاتب مركزا على املنلوجات الطويلة 

يف �شريته ل�شعرنا بعدم اأخال�شه لبطله الذي عا�ض يف 

ال�شارع حياة قلقة, لفرتات طويلة, وحتى طفولته يف 

زبري على طالب  احلبانية, التي كان مي�شيها ببيع الأ

املدر�شة يف ال�شباح, وعندما يحل امل�شاء يكون عند 

زبري,اأو  الأ بيع  يف  حملته  لتكملة  ال�شينما  بوابة 

اأحد  ية  لروؤ جمانا  للدخول  ال�شينما  بواب  ملحايلة 

حد اأفالم نورمان وزدم, حيث  العرو�ض ال�شينمائية لأ

يقع مرة يف اأكرث �رصود ال�شرية �شدقا ودرامية حتت 

رحمة عامل ال�شينما, الذي اأراد اغت�شابه! يف �شالة 

ية  ال�شينما املظلمة واخلالية من الرواد وهو مينيه بروؤ

الفلم ب�شكل خا�ض مع مكافاأة, كومة من ق�شا�شات 

اأفالم �شابقة! احلركة يف ال�شرية تابعها الكاتب عرب 

زمنة  الأ فيه  وتتداخل  ال�شارد  يقوله  متوا�شل  حكي 

يقع  ل  ولكي  واحلا�رص,وامل�شتقبل,  املا�شي  بني 

الف�شول  يف  طفولته  عن  كتب  النمطية  يف  الكاتب 

ال�شرية  اأكرث تكثيفا,لتبدو  ال�شرية ب�شكل  خرية من  الأ

وكاأنها ا�شتعادة للذكريات يقوم بها �شخ�ض نا�شج 

حياته  مراحل  يف  عا�شه  ما  الكامريا  بعد�شة  يرى 

املختلفة.

احلبانية يف ال�ستينات

ال�شياع يف باري�ض ومهما كان املنت الذي اأ�شتحوذ 

عليه من الن�ض اإل اأن القيمة الكربى يف هذا ال�شياع 

الباخو�شي, هو ما ترك لبطلنا من ذاكرة حية  اأبقت 
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م »كرجية« التي بعد كل �شنوات الفراق  لنا �شورة الأ

ت�شخم  الذي  البطل  اأنف  عن  �شاحك  بوجه  ت�شال 

اأو »ن�رصين« تلك املراأة التي اغرم بها  ال�شنوات  عرب 

حني كان �شبيا وكانت اكرب منه �شنا وكانت تبعثه 

ليت�شوق لها, في�شع نقوده فوق نقود م�شواقها لياأتي 

بب�شاعة اأكرث حمبة بن�رصين, وهو يوهمها باأنه يعرف 

�شعار, اأو  البائعني جميعا لذلك فهم فيخف�شون له الأ

عليه  يطلق  الذي  طر�ض,  والأ خر�ض  الأ ب  الأ �شخ�شية 

�شفحات  عرب  �شخ�شيته  تن�شى  ل  الذي  كيكا,  لقب 

الكتاب, ذلك اخلباز الذي اأحب عهد الحتالل, وخلف 

والبارات, فبقيت يف قلبه مثل  لبنه حمبة امللكية, 

حلم ي�شتعيد من خالله اأجمل اأيام حياته يف احلبانية 

اأنا  يف فرتة ال�شتينات, وقرياقو�ض هذا الذي �شميته 

الذي  �شمعون!«  �شموئيل  ل�شينما  احلار�ض  »املالك 

وللرجل  �شموئيل  للفتى  حي  ك�شمري  دائما  ياأتي 

اأبدا, �شمري متكامل يتابعه يف  �شومئيل ول يرتكه 

قطعه  وما  حياته  بهدف  ليذكره  به  يحل  مكان  كل 

على نف�شه من عهود حول حمبة ال�شينما والعمل يف 

حمبة  من  تنبع  ال�شرية  يف  الفتى  عذابات  هوليود! 

احلياة واإ�رصاره على حتقيق طموح فتى قروي قادم 

من قرية عراقية بعيدة  ا�شمها احلبانية! ونحن نتابع 

ال�شوق,  يف  لبيعه  امل�شتنقعات  من  للملح  جتميعه 

الذي  امل�شيح  مثل  اأننا  دائما:  تقول  التي  م  الأ ومع 

اأنها تقول ذلك, ل  اللحوم وهي تعرف  اأكل  مل يحب 

ذاك  فقرها  تفل�شف  اذن  فهي  اللحوم  �رصاء  ت�شتطيع 

حتى  الالزم  املال  زوجها  لها  يرتك  حاملا  ولكنها 

امل�شيح!  �شيدنا  اأكله  يحب  ل  الذي  هذا  ل�رصاء  تهرع 

الهندي,  كرفيق  الكاتب  ر�شمها  التي  ال�شخ�شيات 

لكاتب  كرب  الأ خ  النغل,الأ غلوبي  �شاه,  ن�رصت 

يف  يوميته  من  جزءا  ياأخذ  الذي  �شم�شون«  ال�شرية« 

خت اجلميلة  »�شمريان« التي حتب  زبري, والأ بيع الأ

م�شمدا يف امل�شت�شفى اجلمهوري, فت�شطر اإىل جرح 

اأ�شبعها مرارا لكي تذهب اإليه ليداويها, ومن ثم بعد 

توطد عالقتها به و�شى بها الو�شاة باأنها ركبت معه 

على دراجته الهوائية وذهب بها اإىل الب�شتان القريب, 

عائلة  لبنت  ف�شيحة  الوقت  ذلك  يف  تعترب  وتلك 

قرية  ت�شبه  التي  ال�شغرية  املدينة  تلك  يف  م�شتورة 

ال�شرية ب�رصعة كماء  واملحافظة جدا, لكنها متر يف 

النبع العذب الذي يجد يف طريقه ح�شى فيمر حولها 

م�شفيا على م�شريته جمال ورونقا.

�سرية الت�سامح

الت�شامح,  هذا  ميثل  عراقي  لكاتب  قبل  اأقراأمن  مل 

اأيام  من  عا�شه  ملا  ن�شانية  الإ والنظرة  النري  والفكر 

حقد  كلمة  �شريته  �شفحات  عرب  وجدت  �شعبة,وما 

وجدت  وما  وا�شطهده,  ظلمه  ملن  �شتيمة  اأو  واحدة 

ظلم  بكل  اكتوى  ج�شد  يف  تلوب  عراقية  روحا  اإل 

ال�شيا�شيني وج�شعهم,وعدم غريتهم على اأبناء وطنهم 

وحديثا  قدميا  وطنهم  بناء  لأ وتركهم  منافيهم  يف 

يلعقون جراحهم وفقرهم يف اأق�شى املنايف, واأكرثها 

اأو  جلدتهم  اأبناء  اأي�شا  ي�شاعدهم  ومل  وفقرا,  وح�شة 

العراقيني,كما  املاليني  اأ�شحاب  من  اأحد  بهم  يهتم 

خرى, الذين كتبوا  فعل غريهم من اأغنياء ال�شعوب الأ

دباء  الأ اإعانة  يف  وعذوبة  رقة  ال�شفحات  اأزهى 

وطنهم,وتعهدهم  اأبناء  من  واملوهوبني  والفنانني 

اإبداع  ل�شجل  واأ�شافوا  نبغوا  حتى  نفقاتهم,  بجميع 

داب والفنون  والعلوم, »عراقي  اأوطانهم اأ�شماء يف الآ

يف باري�ض« �شرية من اأكرث كتب ال�شرية �شدقا وحمبة 

للحياة والفن, تقراأ ال�شرية من نهايتها حتى بدايتها, 

واأي�شا ميكن قراءتها من البداية حتى بلوغ النهاية! 

وقيما  خمتلفا,  كتابا  تقراأ  اأنك  �شتجد  املرتني  يف 

عليا عن حمبة احلياة واحلرية, �شتجد �شديقا قدميا 

�شادقا وخمل�شا يروي لك �شاحكا كل ما عا�شه من 

النا�ض  مع  وت�شامح  فكهة  بلغة  ومرارة  وعوز  بوؤ�ض 

واحلياة قل نظريه.

     

اإبراهيم   \ تكوين :  16: 9 - 13, انظر  �شيد  حممود  القمني,  النبي  
والتاريخ  املجهول.. النا�رص :  مكتبة  مدبويل  ال�شغري  1995  �ض  12.

البي�شاء/ للن�رص/الدار  توبقال  /دار  باري�ض  يف  عراقي   \
املغرب/2009  قطع كبري 210 �شفحة.       
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»ميديا: 

كيف ا�شتطاع اأن يهجرين اأنا!!

اأنا التي فعلت كل �شيء من اأجله!«.

   »مقطع  من م�سرحية ميديا«   

 ميديا واأنا... اأو حلم املمثل! 

الفنون  واأكادميية  معهد  يف  م�رصحية!  ممثلة  اأنا   

القدمي,  الكال�شيكي  امل�رصح  در�شت  قد  كنت  اجلميلة 

وقد ا�شتمرت درا�شتي �شنوات طويلة, وكنت اأقوم باأداء 

»انتيجونا«  مثل  العاملي  امل�رصح  من  دوار  الأ بع�ض 

»اأوفيليا«  ليوربيدي�ض,  »اإلكرتا«  ل�شوفوكلي�ض, 

برج,  �شرتند  جوليا«  »م�ض  ل�شك�شبري,  و«ديدمونة« 

ّب« ت�شيخوف, »بالن�ض« تن�شي ويليام, »�شن تي«  »الدُّ

واحلديثة  القدمية  ال�شخ�شيات  من  وغريها  بريخت, 

التي ا�شتطعت اأن اأقدمها بنجاح كبري. 

كان هناك حلم لدى كل ممثلة �شابة:  اأن تلعب دوراً 

ذات  عليه  حت�شل  اأن  وتاأمل  ومعرباً  قويًا  م�رصحيًا 

كنت  التي  دوار  الأ ومن  امل�رصح.   على  وتوؤديه  يوم 

اأحلم بها دور »ميديا«, لكن »ميديا« �شخ�شية مركبة 

اأبعاد ي�شعب فهمها وجت�شيدها ب�شهولة, وكنت  ذات 

التجربة  تنق�شني  الفنية  بداياتها  يف  �شابة  ممثلة 

م�رصحية  »ميديا«  كهذه.   �شخ�شية  ملعرفة  واخلربة 

يقارب  ما  قبل  كتبها  »يوربيد�ض«  غريقي  الإ للكاتب 

ثالثة اآلف �شنة, تدور اأحداثها حول مو�شوع اخليانة 

يهجر  فعندما  املراأة,  على  تاأثريها  ومدى  الزوجية, 

من  ال�شغريين  وولaديه  ميديا  زوجته  »جا�شون« 

ميديا  بزوجته  يرمي  �شنًا,  اأ�شغر  بفتاة  الزواج  اأجل 

فتقف  اجلديدة,  زوجته  اأجل  من  املهمالت  �شلة  يف 

ميديا هنا وقفة غا�شبة لتنتقم منه انتقامًا مروعًا, 

العذابات  اأ�شد  لرتيه  العزيزين  ولديهما  لقتل  فتلجاأ 

جمرد  النتقام  ذلك  »ميديا«  اعتربت  وقد  ق�شوة.  

كان  منها  ق�شوة  اأكرث  قدرية  يد  من  طبيعي  تعبري 

ميكن اأن حتول دون موت ال�شغريين, لكنها تقول اإن 

ذلك كان خارجًا عن اإرادتها, فالقدر هو الذي اأجربها 

على اتخاذ قرار كهذا. 

اإن تربير القتل الذي اأعطته »ميديا« لنف�شها اأرادت اأن 

تعرب به عن كمية العذاب الذي كانت تعانيه من ذلك 

الزوج اخلائن. 

»املربية:  ل ت�شتطيعني قتل 

الثمار التي حملتها يف اأح�شائك. 

ميديا: بل اأ�شتطيع, اإذا ما كان اأمل الرجل 

الذي اكرهه اأعظم!«.

من م�سرحية »ميديا«     

على  اإنه  ثم  كهذا,  دور  تقدمي  عليَّ  ال�شعب  من  كان 

افرتا�ض اأنني وافقت اآنذاك على اأن األعب دور ميديا, 

بكل  ال�شخ�شية  درا�شة  حينها  عليَّ  يتوجب  كان 

اأبعادها, النف�شية والجتماعية, دوافعها, انفعالتها, 

ت�رصفاتها, وملاذا وكيف اإىل اآخر احلالت وامل�شاعر 

التي مرت بها. 

يف مهنتي كممثلة كنت قد تعلمت درا�شة ال�شخ�شيات 

يِّ  , اأو لأ امل�رصحية بجميع اأبعادها, وعندما ُي�شند اإيلَّ

البحث يف كيفية فهم  ينبغي عليه  ممثل, دوٌر معني 

ذلك الدور ب�شورة عميقة كي ي�شتطيع اأن يوؤديه ب�شكل 

�شخا�ض  مقنع, واأحيانًا يذهب املمثل لرياقب بع�ض الأ

من  قريب  �شبه  يجمعهم  الذين  الواقعية  احلياة  من 

�شيلعبها على امل�رصح, ويحاول  التي  ال�شخ�شية  تلك 

الدور  حالة  من  اأكرث  لتقربه  واقعيًا  منها  ال�شتفادة 

الذي �شيقوم باأدائه, واأحيانًا اأخرى يطلب من املمثل 

اأن يجمع ويخزن كي يعيد ترتيب كل ما ي�شتطيع من 

اأكرث  ال�شخ�شية  ليفهم  معرفة ومعلومات يف احلياة, 

ويتبنَّاها ويقوم بتقدميها على امل�رصح. 

لكنني  ذلك,  اأمتنى  كنت  اأبداً؛  »ميديا«  دور  األعب  مل 

مل الذي  نني كنت ل اأفهم الأ مل اأ�شتطع اآنذاك, وذلك لأ

معرفة  اأي  لديَّ  ولي�ض  احلال,  تلك  يف  املراأة  تعانيه 

تقلب  اأن  ميكن  واحدة  كلمة  اأن  وكيف  بعذاباتها, 
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  ترجمة: اثمار عبا�ش

كاتبة من العراق تقيم يف ُعمان

غودرن �أك�ضرت�ند: 

»غ�شب ميديا« وعقدة الن�شاء املهجورات 



حياتها راأ�شًا على عقب, وتتحول اإىل جحيم ومعاناة 

جتاوزها  اأو  منها  اخلروج  عليها  ي�شعب  واأزمات 

ب�شهولة. 

هذه  ملعرفة  الف�شول  متلَّكني  �شنوات  مرور  بعد 

ووجدت  امل�رصحية,  قراءة  باإعادة  فقمت  التجربة, 

اأنه من ح�شن حظي وحظ اجلمهور اأنني مل األعب هذا 

فهم ماذا تعني كلمات ميديا, ول  الدور, اإذ مل اأكن لأ

لم والعذابات الذي تعانيها.  فكرت يف اأن  اأعرف الآ

اإل  ل�شيء  لي�ض  �شخ�شية ميديا عن قرب,  اإىل  اأتعرف 

فهم فقط تلك اللغة القوية واحلا�شمة التي قيلت على  لأ

امراأة يف  ل�شان  اأ�شمعها تقال على  ل�شانها, والتي مل 

حياتي اأبداً.

»يوربيد�ض«  غريقي  الإ امل�رصحي  الكاتب  اعُترِب  لقد 

نظراً  القدمي,  الكال�شيكي  امل�رصح  كتاب  اأبرز  من 

وبالرغم  قدمها,  التي  العظيمة  امل�رصحية  عمال  لالأ

من اأنها اأعمال كال�شيكية اإل اأنها من اأكرث الن�شو�ض 

فقد  املعا�رص,  ن�شان  الإ م�شكالت  عن  تعبرياً  القدمية 

اهتم يوربيد�ض بكتابة معاناة الفرد العادي وهمومه 

�شطورية  ال�شخ�شية اأكرث من اهتمامه بال�شخ�شيات الأ

القدمية. 

نظراً  الواقعية,  الن�شو�ض  من  ن�شو�شه  اعتربت  وقد 

الواقع  بحياة  وناب�شة  ثرية  مادة  على  لحتوائها 

اليومي الب�شيط.  وقد كتب يوربيد�ض اأعماله  باأ�شلوب 

لنفعالت  الدَّللة  فائقة  معاجلات  فيه  قدم  �شل�ض 

هذا  ظهر  وقد  النف�شية,  ومعاناتهم  العاديني  النا�ض 

ب�شورة وا�شحة يف اأعماله جميعًا.  

اأعمال  تف�شري  يف  املعا�رصون  امل�رصحيون  احتار   

احلديثة  وروبية  الأ امل�شارح  اأكرث  وقامت  يوربيد�ض, 

ب�شورة  وعر�شها  واإعدادها  عمال  الأ تلك  باإعادة 

اأعمال عميقة ل  اأنها  مر الذي يدل على  معا�رصة, الأ

تزال حية اإىل زمننا هذا. 

م�رصحية  خرى  الأ »يوربيد�ض«  اأعمال  من 

»امل�شتجريات«, وم�رصحية  »الفينيقيات«, وم�رصحية 

»عابدات بوخو�ض«, وغريها.

»ميديا: 

اخل�شي�ض! اجلبان, الكلمة الوحيدة 

التي اأ�شتطيع اأن اأقولها بحقك, 

, اأيها املراوغ! �شتاأتي اإيلَّ

اأنت من دون الب�رص,  

مل  اأنت الذي �شبَّب يل الأ

اأكرَث من اأيِّ �شيٍء يف الوجود.

لن اأرتاح ويهداأ يل بال اإل اإذا ذقَت طعم 

هانة والعذاب الذي ذقُتُه اأنا منك!«. الإ

من م�سرحية »ميديا«    

بتعبريه عن  »يوربيد�ض«  بها  اأيُّ عظمة عالية تفوق 

به  واأيُّ و�شف دقيق عربَّ  املهجورة!  املراأة   عذابات 

عن م�شاعر اخلذلن التي تعانيها! اإنه و�شف مل يتفوق 

ن.  فيه اأحد من امل�رصحيني حتى الآ

ب�شكل  وربي  الأ امل�رصح  على  يوربيد�ض  تاأثري  يظهر 

ملحوظ, فقد جتاوز تاأثريه اأيَّ �شاعر تراجيدي اإغريقي 

امل�رصحيني  الكتاب  من  كثري  منه  ا�شتلهم  وقد  اآخر, 

فعلى  العامليني,  ال�شعراء  اأجمل  وتبعه  املعا�رصين, 

ملاين »غوته« بن�شو�شه  �شبيل املثال تاأثر ال�شاعر الأ

وقال  و«اإيفيجيني«,  »هيلينا«  وكتب  امل�رصحية 

ا�شتيعاب  املرء  على  »اإن  ال�شهرية:   مقولته  عنه 

ويفهم  يتعرف  كي  عميقة  ب�شورة  يوربيد�ض  اأعمال 

الفرن�شي  امل�رصحي  اأن  كما  الكاتب«!  هذا  عظمة  �رص 

عدداً  يوربيد�ض  اأفكار  من  ا�شتوحى  »را�شني«  الكبري 

من م�رصحياته, منها م�رصحية »اأندروماك, وفيدرا«, 

اآخر من  ال�شاعر »بايرون« وعدداً  اأن نن�شى  هذا دون 

الكتاب املعا�رصين. 

اأقراأ يف  اأن كنت  ال�شنوات, حدث  ن, وبعد كل تلك  والآ

اإحدى ال�شحف ال�شويدية, فوجدت اأن الكاتبة ال�شويدية 

غودرون, الباحثة يف علم الجتماع, قد كتبت درا�شة 

�شخ�شية  اأنها  اأدركت  اأن  بعد  ميديا  �شخ�شية  عن 

يعي�شها كثري من الن�شاء يف يومنا هذا, وهذه حقيقة, 

يوربيد�ض,  مبيديا  متامًا  �شبيهات  »ميديات«  فهناك 

وقد ع�شن نف�ض التجربة التي عا�شتها ميديا قبل اآلف 

كتبت  والعذاب.   مل  الأ م�شاعر  نف�ض  ويحملن  ال�شنني, 

غودرون هذا الكتاب عن �شلوك الب�رص باأ�شلوب ب�شيط 

�شل�ض, وهو عبارة عن بحث �شامل يف �شخ�شية ميديا 

قراأُت  اأن  بعد  بها.   ال�شبيهات  املعا�رصات  والن�شاء 

عليها  وطرحت  بالكاتبة  ات�شلت  واأعجبني  الكتاب 

العربية,  اللغة  اإىل  الكتاب  برتجمة  اأقوم  اأن  فكرة 

فرحبت وقالت يل اإن كتابها قد ترجم اإىل عدة لغات 

�شعيدة  �شتكون  واأنها  العربية,  اإىل  ُيرتَجم  ومل  اأخرى 

اإذا فعلُت هذا؛ اأقدم لها ال�شكر على موافقتها وتعاونها 

معي.
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ول من الف�سل الأ

الهجران 

»ميديا: 

احُلبُّ اجلديُد ُيْن�ِشي احُلبَّ القدمي. 

مل يعد يهتمُّ ببيتنا بعد اليوم!«. 

من م�سرحية »ميديا«    

باأخرى  ويتزوج  فجاأة  زوجته  الرجل  يهجر  عندما   

فاإن املراأة من �شدة ال�شدمة ل تعرف ماذا تفعل, ول 

تفهم ما الذي يدور يف داخلها من عذابات ومعاناة, 

مر رمبا لفتقارها اإىل اخلربة واإىل جتربة  يعود هذا الأ

فقدت  باأنها  ت�شعر  منها  وعي  دون  ومن  الهجران, 

همية, من �شمنها  اأ�شياء كثرية يف حياتها بالغة الأ

تعرف  ول  تتزعزع,  بنف�شها  ثقتها  لذاتها,  احرتامها 

بداأ  الذي  املفاجئ  الفقدان  لهذا  احلقيقي  املعنى  ما 

كل  معه  غادرت  غادر  فحني  لها..  الزوج  بهجران 

�شياء.    الأ

املراأة مزيجًا من احلزن  اإح�شا�ض  الهجران يكون  يف 

واإح�شا�شًا  والتحقري,  هانة  بالإ و�شعوراً  والياأ�ض, 

يتوقف.   ل  وبكاًء  وانتقامًا  وكرهًا  وغ�شبًا  بالذنب, 

كل تلك امل�شاعر التي لدى ميديا وجدُتها لدى ن�شاء 

هانة,  والإ بنف�ض م�شاعر احلزن,  ت�شعر  اليوم, فميديا 

ولدى ن�شاء اليوم اأي�شًا نف�ض متنيات ميديا باملوت. 

اإن اأغلب الن�شاء, بعد اأن يتجاوزن حمنتهن وينه�شن 

لذواتهن,  احرتامهن  ي�شتعدن  اأن  وبعد  حزنهن,  من 

ل �شيء تقوم  يقمن بعدة اأعمال حلياتهن اجلديدة, واأوَّ

اآخر تبداأ فيه حياتها  به املراأة هو البحث عن مكان 

واملعارف,  �شدقاء  الأ مب�شاعدة  وهكذا,  اجلديدة. 

بيتها  وترك  اآخر,  مكان  اإىل  املغادرة  اإىل  ت�شطر 

وحياتها, والرحيل بعيداً عن الزوج, وبدء حياة اأخرى 

متامًا  جميعًا,  امليديات  قدر  وهذا  اآخر.   مكان  يف 

ومدينة  بيتها  تركت  التي  يوربيد�ض  ميديا  كقدر 

الذي  ال�شم�ض  والدها  مب�شاعدة  ظهرها,  وراء  زوجها 

اأر�شل اإليها بدوره العربة الطائرة, فا�شتطاعت ميديا 

اأن تطري بعيداً عن بلد زوجها, وترك لنا »يوربيد�ض« 

بعد  حياتها  �شتوا�شل  وكيف  ميديا  لنت�شور  اخليال 

الطالق, فهي تنتقل من مدينة »كورينث« اإىل مدينة 

»اأثينا«, املدينة التي تقع على مقربة من البحر, لتعي�ض 

اأن  التي كانت تتوق  عمال  بحرية و�شالم وتقوم بالأ

تعملها يومًا ما يف حياتها, وت�شاعد زوجة امللك يف 

ولدتها, وكذلك جند اأن املراأة اليوم جتد لنف�شها عماًل 

كانت تطمح اإىل اأن تنجح يف القيام به ذات يوم فتبداأ 

بتحقيقه, وهذا ما تفعله جميع الن�شاء املهجورات. 

مايا  وجارتنا  �شديقتي  واإيفا  ميديا  �شخ�شيَّات  اإن 

هذا  بكتابة  اأبداأ  جعلنني  كلهن  اأخريات,  ون�شاء 

هذه  درا�شة  على  نف�شي  مع  مُت  و�شمَّ بل  الكتاب, 

التجربة ومقارنتها بتجربة ميديا, واأن اأقوم بالبحث 

عن املعاناة الداخلية املختبئة داخل الن�شاء والعوامل 

امل�شرتكة بينهن وبني ميديا. 

وعرفن  ف�شيئًا,  �شيئًا  الهجر  ع�شن  الالئي  الن�شاء  اإن 

وبعد  نهايتها,  اإىل  و�شلت  ال�رصيك  حياة  اأن  كيف 

اإىل  بحاجة  ل�شن  ب�شمت,  ويرحلن  اأملهن  يكتمن  اأن 

وما  مور  الأ جرت  كيف  عرفن  نهن  لأ كثرية,  كلمات 

هناك  ولي�ض  م�شاعرهن,  اأي�شًا  وعرفن  اإليه,  و�شلت 

مع  الكبرية  ال�شعوبة  لكن  ك�شفه,  اإىل  بحاجة  �رص 

لهن  �شيئًا عما حدث  يعرفن  الالئي ل  الن�شوة  هوؤلء 

بالذات  الفرتة  تلك  يف  تكون  م�شاعرهن  ن  لأ -وذلك 

واقعة حتت �شيطرة حالة من الذعر- وتراودهنَّ اأفكار 

�شياء  تهدد حياتهنَّ وا�شتقرارهنَّ النف�شي, كل هذه الأ

من  ال�شتيعاب.   عن  الوعي  ومتنع  اإدراكهنَّ  تعيق 

املعروف اأن اخلوف ي�شتهلك طاقة كبرية من اجل�شد, 

ولي�ض  طاقة  بدون  املهجورة  املراأة  ت�شبح  وبهذا 

لديها القدرة على عمل اأيِّ �شيء, ول حتى كيف ت�شف 

م�شاعرها وما ت�شعر به, ول تعرف كيف ُتعربِّ عن ما 

يحدث لها, ول حتى بكلمات ب�شيطة. 

لنعد اإىل »يوربيد�ض« ونرى كيف و�شف يف م�رصحيته 

ل�شان  املتاأزم على  النف�شية وو�شعها  حالة »ميديا« 

اأمان:

»اأمان: 

ر�ض,  هناك ميديا م�شتلقية على الأ

ل ترفع نظرها اإىل فوق, ت�شغط جبينها 

ر�ض, ل تاأكل, ل ت�رصب,  بقوة على الأ

عذاب, اأمل, ج�شد يرجتف, �شامتة 

طر�ض اء, كالأ ل تتكلم كحجرٍة �شمَّ

�شدقاء وموا�شاتهم لها,  ل ت�شمع ن�شائح الأ

اأ�شبحت كموجة يف بحر. 

من تلك اللحظة اأدركت ميديا اأن زوجها قد 

دون  طويلة  اأيامًا  تنهمر  دموعها  وبداأت  خانها, 

انقطاع«.

من م�سرحية »ميديا«    
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 باأيِّ كلمة يو�شف ال�شعور بالهجران؟ 

و�شاف!  قد يكون ال�شعور باخل�رصان اأحد الأ

�شيئة  بالطبع كانت حالتي  - عندما هجرين زوجي 

للغاية! 

ا  هذا ما قالته جميع الن�شاء دون اأن يفهمن �شيئًا ممَّ

حدث لهّن.    

اإذ  الفقدان,  من  وا�شحة  غري  حالة  يعي�ض  املرء  اإن 

يختفي ال�شعور بالهجران وينتقل اإىل احلالة الثانية, 

وهو ال�شعور باخلوف, اخلوف من كل �شيء, اإح�شا�ض 

بالهلع من اأن يخ�رص اأ�شياء اأكرث واأكرث.  ويزيد الهجران 

�شياء ال�شلبية, وينمو اإىل اأن ي�شل اإىل حدِّ  ال�شعور بالأ

فقدان الثقة بالنف�ض وعدم احرتام الذات.  ويف حالة 

وجود الزوج قريبًا فاإن الزوجة يراودها ال�شك يف عدم 

فهم ما يدور حولها, اإذ ت�شبح م�شاعرها يف حالة من 

اإن  الواقع تقول  ن حقيقة  الرتباك واحلرية, وذلك لأ

الزوج ل يزال موجوداً هنا, ويكون هذا منافيًا للعقل, 

يف  حتملها  التي  الفقدان  م�شاعر  مع  يتنا�شب  ول 

داخلها باأنه هجرها, واأنه بعيد ولن يعود اإليها اأبداً. 

اأو  زوُجها  يفكر  مباذا  املراأة  تعرف  اأن  النادر  من 

ط, وتقول:  ُيخطِّ

- اإنه غري متواجد يف البيت! ل اأراه حا�رصاً معنا, اأراه 

اأو نائمًا على �رصيره, عدا  فقط جال�شًا ياأكل الطعام, 

ذلك ل اأ�شعر بوجوده يف البيت اأبداً!

 : بعد الطالق قالت الن�شاء الالتي التقيت بهنَّ

غيابه  يف  يفعل  كان  ماذا  اأعرف  اأن  اأمتنى  كنت   -

تلك  كل  يق�شي  كيف  اأراه  اأن  اأمتنى  كنت  الطويل.  

ي�شاعدين  اأن  اأمتنى  كنت  البيت!  عن  بعيداً  ال�شاعات 

يام!  اأحد ويقول يل ماذا كانت ُتخبِّئ يل الأ

التحذير, تغيري �شغري يف  اإن احلياة مليئة باإ�شارات 

مزاج اأو ت�رصف الزوج قد ينبه املراأة اإىل اأ�شياء كثرية.  

ح�شا�ض بالتحذيرات  نحن الب�رص لدينا مقدرة على الإ

التي تهدد حياتنا ونفهمها �رصيعًا ونحاول حماربتها 

والعمل على اأن ل حتدث, وبهذا نتجنب خطر وقوعها, 

عذار  الأ اأن يجد  الزوج  ال�شهل على  بالطبع يكون من 

على  متاأخراً,  الليل  يف  وعودته  تاأخره  عن  الكثرية 

�شبيل املثال: 

- يف الطريق ازدحام كثري! 

ووقفت  م�شكلة  لديه  كانت  العمل  يف  يل  �شديق   -

ال�شري  قطع  مروري  حادث  اأو  حلها!  يف  اأ�شاعده 

خرى, لكن يف حالة  عذار الأ ل�شاعات, وغريها من الأ

متاأخراً  البيت  اإىل  الزوج  وعودة  عذار  الأ تلك  تكرار 

اأو  يتحدث,  ل  �شامتًا  البيت  اإىل  عودته  اأو  يوميًا, 

اأو تغريُّ �شيء من ت�رصفه  ال�شحكة من فمه,  اختفاء 

املعتاد, كل هذه اإ�شارات ميكن اأن تقوم بتنبيه الزوجة 

اإىل اأن هناك �شيئًا يحدث يف الطريق, لكن هناك ن�شاء 

يحاولن موا�شاة اأنف�شهن بالقول: 

�شينتهي عما قريب  اإن هذا   ! ِجدِّيٌّ اأمر  لي�ض هناك   -

و�شيعود زوجي كما كان �شابقًا!  

مهجورة,  باأنها  املراأة  ت�شعر  الوقت,  نف�ض  يف  لكْن, 

لها  يقول  اأن  على  معتادة  كانت  اأن  بعد  مهملة, 

زوجها: 

- حبيبتي اأنا اأحبك! ُتذهل فجاأة من �شمته وابتعاده 

عنها بهذا ال�شكل املفاجئ.   
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انتظروا  ماريا,  تدعى  عاهرة  هناك  كان  مرة  »ذات 

طفال,  حلظة »ذات مرة« هي اأف�شل ما تبداأ به ق�ش�ض الأ

و»عاهرة« كلمة تنتمي لعامل الرا�شدين. كيف يل اأن اأبدا 

كتابا يف ظل هذا التناق�ض الوا�شح؟ مع ذلك, ففي كل 

يف  غائ�شة  خطواتنا  اإحدى  تكون  حياتنا,  من  حلظة 

على  اإذاً  العماء,لنحافظ  يف  خرى  والأ اجلدات  حكايا 

هذه البداية. ذات مرة كان هناك عاهرة تدعى ماريا.« 

هكذا يبداأ الروائي الربازيلي باولو كويللو روايته »اإحدى 

تربط  �شهلة  ب�شدمة  رواياته  جميع  كما  دقيقة«  ع�رصة 

اأطرافنا يف هذا العامل املنفرط, ليعيد اإلينا قليال من األقنا 

املفقود وكما يف رواياته كلها يزيح كويللو رويدا رويداً 

كّنا  اأ�شياء  جديد  من  لنب�رص  اأعيننا  عن  الع�شابة  تلك 

الرواية مو�شوعا  اأننا نعرفها جيدا. تتناول  نظن دائما 

قدميا يكاد يكون طرح �شيء جديد فيه �شعبا جدا.

اأحداثها  اقتبا�ض عن ق�شة حقيقية جتري  الرواية هي 

يف البداية يف الربازيل لفتاة تدعى ماريا.

بريئة  وهي  ولدت  العاهرات,  جميع  كمثل  ومثلها   «

وعذراء. ويف مراهقتها كانت حتلم بلقاء رجل حياتها 

)ثري, و�شيم, وذكي(, وحتلم بالزواج)يف ثوب الزفاف(, 

قامة  واإجناب طفلني)يكربان وي�شبحان م�شهورين( والإ

بائعا  اأبوها  كان  بحرية(.  جميل)باإطاللة  بيت  يف 

عمق  يف  تقع  بلدتها  وكانت  خياطة.  واأمها  متجول 

واحد.  وبنك  ليلي  وملهى  �شينما  دار  فيها  الربازيل, 

مل ماريا الذي ل ينقطع, دون اأي  ذلك كله كان �شببا لأ

نذير, بو�شول اأمريها ال�شاحر ذات يوم, فيغري قدرها ثم 

ياأخذها بعيدا حيث ميكنهما �شوية قهر العامل.« �ض5

يف  عمرها  من  �شبي  حب  يف  البداية  يف  ماريا  تقع 

يقيم  كان  حيث  واملدر�شة  البيت  بني  الوا�شل  الطريق 

اللحظات  تلك  وكانت  الرحلة  بذات  ويقوم  اجلوار  يف 

التي مت�شي يف طريق الذهاب اإىل املدر�شة هي اأجمل 

اأوقات اليوم. مل يتبادل خالل ذلك اأية كلمة.

اإن  و�شاألها  ماريا  من  ال�شبي  اقرتب  �شباح  ذات 

اهتاجت  ولكنها  منها  قلم  ا�شتعارة  با�شتطاعته  كان 

تلك  يف  ولكنها  ب�شيء  جتب  ومل  امل�شري  يف  واأ�رصعت 

اللحظة اأدركت لكم احلب الذي يكنه لها واأدركت اأي�شا 

اأم�شكت  اأنها  لو  تتمنى  كانت  له  تكنه  الذي  احلب  لكم 

بيده ليذهبا معا اإىل نهاية الطريق ويزورا كل ما كانت 

حتلم به يوما.  

�شوى حجة  يكن  ذلك مل  اأن كل  ذلك عرفت ماريا  بعد 

نها راأت اأنه كان ميتلك قلما  من ال�شبي للتكلم معها, لأ

اأن وقعت على  اإىل  يف جيب �شرتته, فكرت طوال ليال 

اأبدا. ولكن  الطريقة املثلى لبدء الق�شة التي لن تنتهي 

اأنها كانت  ثانية, وبالرغم من  مل يكن هناك من مرة 

تقب�ض يف يدها على قلم وهي ت�شري مبحاذاته, تتقدمه 

اأحيانا ولكنه مل يطلب منها اأي �شيء حتى نهاية العام 

الدرا�شي. مل ت�شتطع ماريا اأن تتاأقلم على غياب ال�شبي 

لذلك كانت تلقي بالالئمة على نف�شها وعلى ت�رصفها 

ارتدت  الدرا�شي  العام  من  ول  الأ اليوم  يف  حمق.  الأ

باملبادرة  �شتقوم  اأنها  وقررت  ثيابها  اأجمل  ماريا 

ال�شبي ولكنه مل يظهر وعرفت فيما بعد  اإىل  وتتحدث 

اأنه قد م�شى اإىل مكان بعيد.  

مرة  تتكرر  ل  اأ�شياء  هناك  اأن  حينذاك  ماريا  اأدركت 

املدر�شية  العطل  اأثناء  ويف  بد.  الأ اإىل  وت�شيع  ثانية 

ا�شتيقظت ذات �شباح لتجد دماًء على �شاقيها فاعتقدت 

يف البداية اأنها يف طريقها للموت. 

على  الدم  بقع  �شاهدت  وعندما  الغرفة,  اأمها  دخلت   «

امراأة  ن  الآ غدوت  لقد   « وقالت:  ابت�شمت  ا�شف  ال�رص 

�شابة«.

كانت ماريا متحرية من العالقة بني الدم على �شاقيها 

اأمها قادرة  �شابة, ومل تكن  امراأة  اأ�شبحت  قد  وكونها 

على تزويدها ب�رصح مر�ضٍ عن ذلك, قالت فقط اإن هذه 

�شوف  و�شاعداً,  اللحظة  فمنذ  ولذلك  طبيعية,  حالة 

يتعني عليها اأن ت�شع �شيئا كمخدة الدمية بني �شاقيها 

ملدة اأربعة اأو خم�شة اأيام من كل �شهر ا�شتف�رصت ماريا 

نابيب  من اأمها اإن كان الرجال ي�شتعملون نوعا من الأ

م اإن  حتى يوقفوا تدفق الدم من �رصاويلهم, فاأجابت الأ

هذا اأمر يحدث للن�شاء فقط.« �ض7

خالل  عرفت  جتارب  عدة  ذلك  بعد  ماريا  خا�شت 

م�شتحيلة  باأحالم  العي�ض  ي�شتطيع  ل  ن�شان  الإ اأن  ذلك 

وعندما بلغت اخلام�شة ع�رصة فقط وقعت يف حب اأحد 
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دلـــدار فــــلمز

كاتب من �شورية

باولو كويللو 

اإحدى ع�شرة دقيقة كاأنها زمن �شرمدي...
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اأنها  ال�شابقة وبدا  اأن ل تكرر غلطتها  ال�شبية, فقررت 

ما  باأق�شى  و�شتكافح  اجلديد  حبها  اأجل  من  �شتقاتل 

ميكنها لكي تتزوج حبيبها وهي عازمة على العتقاد 

اأنه رجل �شالح للزواج, لذلك اأخربت اأمها باأنها عازمة 

على الزواج اإل اأن اأمها اأخربتها باأنها ل تزال �شغرية 

جدا.

ولكنها �شاألت اأمها باأنها هي اأي�شا تزوجت مبكرا اإل اأن 

اأن زواجها كان نتيجة حمل  اإخبارها  اأمها مل ت�شتطع 

مور خمتلفة اآنذاك« مفاجئ واكتفت بالقول: »كانت الأ

وىل التي خرجت فيها ماريا مع �شديقها  يف املرة الأ

كان  وقبلها,  احت�شنها  ولكنه  الكلمات  بع�ض  تبادل 

حدثا ا�شتثنائيا.

تريدين  األ  و�شاألها:  تقبيلها  عن  توقف  قليل  »بعد 

اأن....؟

ما كان متوقعا منها اأن ترد؟ األ تريد اأن...؟ بالطبع تريد 

ذلك؛لكن على املراأة اأن ل تعر�ض نف�شها بهذه الطريقة, 

بقية  �شيم�شي  واإل  خا�شة,  امل�شتقبل  زوج  اأمام  لي�ض 

حياته يرتاب اأنها قد تقول »اأجل« بهذه الب�شاطة لكل 

اله معلقا بال اإجابة.« �ض10 �شيء. قررت اأن ترتك �شوؤ

يف تلك الليلة اأح�شت ماريا باأن هناك �شيئا ما يجري 

ت�شتمر  اأن  الروعة  تلك  لكل  اأمكن  كيف  خاطئ,  ب�شكل 

لدقائق واأن مت�شي بهذه ال�رصعة.

عليها  يجب  اأنه  �شديقاتها  بع�ض  من  ماريا  عرفت 

الداخل  يف  ل�شانه  ي�شع  لكي  مفتوح  بفم  التقبيل 

الطريقة,  بهذه  القبل  يتبادلون  النا�ض  اأن  واأقنعوها 

باأن �شديقها كان  اأحد احلفالت  تفاجاأت يف  ولكنها  

لعاملها  العنان  اأرخت  الليلة  تلك  يف  اأخرى,  فتاة  مع 

وخل�شت  اأ�شهر  ثمانية  ملدة  تعاين  ظلت  يتقو�ض,  كي 

يف النهاية اأن احلب مل يولد من اأجلها واأنها ل ت�شتطيع 

اأن تعي�ض حالة حب.

عموما مل حتمل لها ال�شنة اخلام�شة ع�رصة فقط اأنه يجب 

عليها التقبيل بفم مفتوح واإمنا اكت�شفت اأي�شا ال�شتمناء 

التنا�شلية  اأع�شاءها  تتح�ش�ض  كانت  بينما  م�شادفة 

ذات  اأبوها  اأن ملحها  اإىل  اأمها  قدوم  انتظار  وهي يف 

اأن  حينذاك  عرفت  �شغرية,  كانت  حني  و�شفعها  مرة 

عليها اأن ل جت�ض نف�شها على مراأى اجلميع.

ذات �شباح كانت وحدها يف البيت مل يكن هناك ما هو 

مهم يف التلفزيون,بداأت بتفح�ض ج�شدها حيث لحظت 

وجود غدة فوق مهبلها, داعبتها ومل تكن متلك القدرة 

على التوقف,بداأ التوتر ي�رصي يف ج�شدها واأخذت تدلف 

اأن لحظت  اإىل  �شيئا ف�شيئا فيما ي�شبه عامل الفردو�ض 

وبلغت  تئن متعة  اأخذت  �شمعها وب�رصها,  ت�شو�شا يف 

وىل. رع�شتها الأ

»رع�شة! اإنه كالطواف يف اأعايل ال�شماء ثم الهبوط اإىل 

ر�ض بخفة. كان ج�شدها مبلاًل بالعرق لكنها �شعرت  الأ

بالكمال, التحقق وبالمتالء حيوية.. اإذاً, هذا هو اجلن�ض 

! كم هو رائع! » �ض13

هكذا اأم�شت ماريا �شنوات مراهقتها, وعلى الرغم من 

اأنها  اإل  اأحدا  اأن ل حتب  نف�شها  اأنها قطعت وعدا على 

خرجت مع عدد من ال�شبية.

كانا  وبينما  اأ�شدقائها  اأحد  برفقة  كانت  مرة,  ذات 

ماريا  وكون  �شديد  باهتياج  �شديقها  �شعر  يتداعبان, 

له  �شمحت  �شديقاتها  بني  الوحيدة  العذراء  كانت 

املقعد  فقدت عذريتها يف  داخلها وهكذا  اإىل  بالولوج 

حد البا�شات. اخللفي لأ

من  ع�رصة  ال�شابعة  �شن  يف  وهي  ماريا  يوميات  من 

عمرها:

معاناتي  رغم  احلب,  حقيقة  فهم  هو  هديف  اأن  »رغم 

اأن  اأرى  اأمنح قلبي, فاأنا  التفكري بالنا�ض وملن  ب�شبب 

اأولئك الذين م�شوا قلبي ف�شلوا يف اإيقاظ ج�شدي, واأولئك 

الذين اأيقظوا ج�شدي قد اأخفقوا يف م�ض قلبي.« �ض17 

درا�شتها  اأمتت  اأن  بعد  عمرها  من  ع�رصة  التا�شعة  يف 

لب�شة,  الأ لبيع  متجر  يف  عمال  ماريا  وجدت  الثانوية, 

عملت هناك ملدة عامني كاملني ادخرت خاللها كمية 

)ريو دي  اأحالمها  اأ�شبوع يف مدينة  لق�شاء  املال  من 

على  و�شافرت  اأهلها  موافقة  على  ح�شلت  جانريو(, 

بكامل  ت�شتمتع  اأن  اأرادت  �شاعة,  واأربعني  ثمان  مدى 

اإىل واجهات  الغرباء,اأن تنظر  اإىل  اأن تتحدث  حريتها, 

املحالت.

كاباكابانا حتى  فندق رخي�ض يف  اإىل  اأن و�شلت  ما 

ارتدت املايوه البكيني واجتهت �شوب ال�شاطئ وهناك 

بعد اأن خرجت من املاء التقى بها رجل �شوي�رصي عر�ض 

مياءات �رصب ع�شري اجلوز, مع اأنه  عليها م�شتخدما الإ

مل يكن يعرف التحدث باللغة الربتغالية ثم تابع وهو 

يخرج من جيبه قامو�شا �شغريا »ع�شاء, الليلة؟« تبادل 

اأنه  لها  �رصح  مرتجم  معه  كان  البت�شامات,  بع�ض 

فتاة  يبحث عن  واأنه  �شوي�رصا  ليلي يف  ملهى  �شاحب 

لتعمل معه هناك راق�شة �شامبا, كانت ماريا مرتددة 

يف البداية لكنها قالت يف نف�شها اأنها لطاملا قالت: ل 

للحياة, لذلك قررت اأن ل تفوت هذه الفر�شة.

ثوبا  متلك  تكن  مل  �شف  لالأ ولكنها  مطعم  يف  تواعدا 

ارتدتهما  وحذاء,  اأنيقا  ثوبا  تلقت  امل�شاء  يف  لل�شهرة, 
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كان  حيث  املطعم,  اإىل  واجتهت  املاكياج  وو�شعت 

روجري الرجل ال�شوي�رصي ينتظرها, اأراها بع�ض ال�شور 

كان  جراأة,  اأكرث  بكينية  مايوهات  يلب�شن  لفتيات 

من  باأقل  تقبل  ل  اأن  اأخربها  قد  مايل�شون  املرتجم 

ماآرب  له  كانت  اإذا  اإل  الواحدة  لليلة  دولر  ثالثمائة 

فتاة  نها  لأ جاءت  اأنها  ملاريا  وا�شحا  بدا  اأخرى, 

�شجاعة و�شتقول اأجل,

ت�رصف روجري معها باحرتام ومل يطلب منها �شيئا. 

يف اليوم التايل, قبلت العر�ض طاملا اأنها �شتح�شل على 

منده�شة,  ماريا  كانت  القن�شلية,  من  م�رصوطة  وثيقة 

برفقة  الي�رص. ذهبت  بهذا  ت�شري  اأن  مور  لالأ كيف ميكن 

روجري للح�شول على موافقة اأهلها وبالفعل مل يخيبوا 

اأمها كانت خياطة فقد كانت ن�شيحتها  اأن  ظنها. مبا 

على ال�شكل التايل:

»عزيزتي, خري لك اأن تكوين تعي�شة مع رجل ثري من اأن 

تكوين �شعيدة مع رجل فقري, هناك يف اأوروبا,الحتمال 

كرب اأن ت�شبحي امراأة ثرية وغري �شعيدة.«�ض32 الأ

 عندما و�شلت ماريا اإىل جنيف اأو »جنيربا« كما يدعوها 

ال�شوي�رصيون كانت منهكة, تعرفت على مدرب الرق�ض 

ول, حددت ماريا هدفها  الأ اليوم  التدريب منذ  وبداأت 

العمل  من  كامل  عام  يلزمها  كان  املال,  جني  بدقة, 

لكي ت�شتطيع العودة اإىل الوطن, لذلك توقفت عن البكاء 

كل ليلة. �شجلت يف �شف لتعلم اللغة الفرن�شية, وهناك 

مدى  على  عالقتهما  امتدت  عربي  �شاب  على  تعرفت 

ثالثة اأ�شهر, قطعت ماريا فيما بعد العالقة وقررت اأن 

تقوم بزيارة للجبال, �رصفت ماريا اإثر ذلك من العمل 

يتوجب  كان  فرنك,  اآلف  خم�شة  على  ح�شلت  اأن  بعد 

ت�شكن  مكان  عن  والبحث  الداخلي  ال�شكن  ترك  عليها 

ميتلك  م�شور  عند  لنف�شها  ال�شور  بع�ض  اأخذت  فيه, 

ا�شرتت  وفاح�شة«  ر�شينة  »�شورا  التجهيزات  جميع 

يام املقبلة اأن تاأتيها بعر�ض  هاتفا خليويا وانتظرت الأ

عمل. ولكن الهاتف مل يرن,�شغلت نف�شها بالقراءة ريثما 

رجال  كان  الهاتف,  رن  اأ�شهر  ثالثة  بعد  الهاتف.  يرن 

ي�شاأل اإن كانت ماريا �شبينوزا ل تزال على هذا اخلط, 

فاأجابت بهدوء نعم.

اأحد املطاعم حتادثا قليال ثم عر�ض عليها  التقيا يف 

كاأ�ض  ل�رصب  غرفته  اإىل  ترافقه  اأن  عربي  وهو  الرجل 

جابة بنعم  مقابل األف فرنك كانت ماريا قادرة على الإ

اأو ل ولكنها وافقت. 

فندق  اإىل  ذهبت  متوقع:  هو  كما  �شيء  كل  حدث   «

ال�شكر  اأن قاربت حدود  اإىل  ال�شمبانيا,  العربي, �رصبت 

رع�شته)مل  يبلغ  حتى  وانتظرته  �شاقيها  فرجت  التام, 

يحدث لها قباًل اأن ادعت بلوغها اأي�شا(, غ�شلت ج�شدها 

يف احلمام الرخامي, تناولت املال ثم غادرت اإىل البيت 

�شاحمة لنف�شها برتف العودة ب�شيارة اأجرة.« �ض50  

كان  �شحية  لي�شت  نها  لأ �شف  بالأ ماريا  ت�شعر  مل 

تفعل  ولكنها مل  بكرامتها  املطعم  تغادر  اأن  باإمكانها 

خرين بل تركت للحياة اأن تقرر قدرها. ذلك كالآ

عاهرة  ت�شبح  �شوف  اأنها  الليلة  تلك  يف  ماريا  قررت 

لبع�ض الوقت, بداأت بالبحث عن مكان يدعى  رو دي 

موظفة  على  تعرفت  قد  ماريا  كانت  ذلك  قبل  برن. 

ا�شتعارت  �شديقتني,  �شبه  اأ�شبحتا  حيث  مكتبة  يف 

اإىل  و�شلت  عندما  اجلن�ض,  عن  الكتب  بع�ض  منها 

يدعى  املكان  كان  مر  الأ حقيقة  يف  املطلوب,  املكان 

�شاألها  العمل,  عن  تبحث  اأنها  �شاألتهم  كاباكابانا, 

با�رصت  عمل,  رخ�شة  متلك  كانت  اإن  ميالن  املالك 

طلب  هناك,  العمل  قواعد  عرفت  اأن  بعد  العمل  ماريا 

ميكنها  ذلك  وبعد  قليال  الرق�ض  ثم  الفواكه  م�رصوب 

حمددا,  ال�شعر  كان  الفندق.  اإىل  زبونها  مع  الذهاب 

ثالثمائة وخم�شني فرنكا, خم�شون منها ملالك امللهى, 

مل  كافية  ملدة  بال�شبط  منها  طلب  كما  ماريا  عملت 

تخرتق خالل ذلك القواعد.                           

اأحد  اإىل  دخلت  تتنزه  ماريا  كانت  بينما  مرة  ذات 

وقبل  انتهت,  اأن  وبعد  قهوة  فنجان  طلبت  املقاهي, 

باأن  اخللف  من  �شوت  جاءها  املقهى,  من  خروجها 

تتوقف, كان فنانا يقوم بر�شم �شخ�ض ما, بعد اأن انتهى 

قال لها باأنها متتلك �شوءا خا�شا واأنه يريد ر�شمها.

قبل,  من  الطريقة  بهذه  معها  حتدث  قد  اأحد  يكن  مل 

مت�شيا على طول درب �شانتياغو حيث اأخربها الفنان- 

رالف هارت- اأنه طريق احلج. بدت ماريا مرتاحة يف 

التحدث اإليه وخ�شو�شا اأنه مل يوؤنبها بعد معرفته باأنها 

الكاباكابانا  اإىل  رالف هارت  زيارات  تكررت  عاهرة, 

ليلة  ق�شاء  مقابل  فرنك  األف  ليلة  ذات  دفع  حيث 

نها مل تكن  بكاملها, مل تذهب ماريا يف البداية معه لأ

تريد ت�شليم نف�شها مل�شيدة احلب, كان رالف هارت قد 

تزوج مرتني, كان يعي�ض وحده, باملقابل كانت ماريا 

منها  يطلب  ل  اأحدا  اأن حتب  احلرية, حرية  تبحث عن 

القواعد,  كل  بذلك  رالف خمرتقة  بيت  اإىل  ذهبا  �شيئا, 

كان بيته موؤلفا من طابقني, جل�شا يف الطابق ال�شفلي 

ومل يتوجها اإىل غرفة النوم اأخربها رالف باأنه يحتاجها 

اإنه  وحدته,  من  تخلي�شه  على  القادرة  الوحيدة  نها  لأ

منها  ويطلب  و�شيم  وهو  والع�رصين  الثامنة  يف  �شاب 
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مبا  بقدر  الب�رصي  اجلن�ض  عن  تعرف  تنقذه,اإنها  اأن 

اأن ي�شعل املوقد  يكفي, �رصبا النبيذ, طلبت منه ماريا 

بدون كلمات, كان معا  �شواء, جل�شا هناك  الأ ويطفئ 

وهو اأمر كاف. ودعته ماريا طالبة منه اأن يفتح الباب 

الباب وخا�شة يف  يفتحون  ل  الربازيل  نهم يف  لأ لها 

القادمة, وكانت  املرة  يعودوا يف  لكي  وىل  الأ الزيارة 

ماريا تريد بالتاأكيد العودة مرة اأخرى.

بداأ  الكاباكابانا,  على  ليلة  ذات  ماريا  عندما عادت    

الزبائن يتوافدون, بعد قليل دخل �شاب ذو �شعر اأ�شود, 

اأن ميالن مييل براأ�شه, بعد طلب ع�شري  لحظت ماريا 

اإىل الفندق,  الفواكه والرق�ض قليال وفق القواعد, ذهبا 

ثم  املثالية,  طاللة  الإ ذات  املثالية  الغرفة  اإىل  دخال 

قام باإدارة املو�شيقى املثالية. قال لها باأنها تعرف ما 

مل  يريد, لكنها اأجابت باأنها ل تعرف ما يريد, اإنه يريد الأ

وكما هائال من املتعة, لكنها مل تكن م�شتعدة لذلك,

والتي  هم  الأ التجارب  اأن   « �شاد:  دي  املاركيز  يقول 

ن�شان اأن يختربها هي تلك التي تنقله اإىل احلد  ميكن لالإ

ق�شى ؛اإنها الطريقة الوحيدة التي نتعلم من خاللها,  الأ

نها تتطلب منا جممل �شجاعتنا.« �ض134  لأ

يوميات  من  ورحلت.  النقود  ماريا  حملت  ذلك  بعد 

ماريا, يف ليلة قليلة الن�شاط يف الكاباكابانا 

» بعد كل الوقت الذي اأم�شيته مع الذين ياأتون اإىل هنا, 

اإن  اأن اجلن�ض �شيء ميكن  اإىل ا�شتنتاج مفاده  تو�شلت 

اأنواع املخدرات: بهدف  يتم العتياد عليه مثل بع�ض 

الهروب من الواقع. وتنا�شي كل ما يتعلق بامل�شاعب 

اأنواع  جميع  مثل  ومثله  وال�شرتخاء.  واملاآزق, 

املخدرات, اإنه ممار�شة مدمرة و�شارة«�ض 153

انفتح باب الكاباكابانا ذات م�شاء عن القادم ترين�ض, 

كان قادما من لندن خ�شي�شا من اأجلها, مار�شا الطقو�ض 

اإىل  توجها  ثم  قليال,  الرق�ض  فواكه,  املعتادة,ع�شري 

الفندق.

اأجل املال واإمنا  لي�شت هنا من  باأنها  اأخربها ترين�ض 

ثمة  واخل�شوع,  بالتبعية  اإح�شا�شها  ب�شبب  هنا  هي 

خرين.  �شادية يف الطريقة التي ننظر فيها اإىل معاناة الآ

اأ�شعل ال�شموع املوجودة يف الغرفة ثم اأمرها بالركوع, 

مالب�شها  تخلع  اأن  منها  طلب  مر,  لالأ ماريا  ا�شتجابت 

يتها  روؤ من  يتمكن  بحيث  وت�شري  راأ�شها  تخف�ض  واأن 

ب�شكل جيد, اأخرج ترين�ض من حقيبته ال�شغرية �شوطا, 

فرقع ال�شوط يف الهواء, كانت ماريا اأثناء ذلك ت�شري يف 

الغرفة, راأ�شها منخف�ض, لم�ض ال�شوط ج�شدها فانطلقت 

منها اأنة فهمها ترين�ض اأنها تعار�ض ذلك. �رصبت ماريا 

مما  �شكرا  اأكرث  ماريا  كانت  الفودكا,  من  كوؤو�ض  عدة 

ظنت. اأ�شبح التحكم يف اأي �شيء �شعب املنال, اأح�شت 

اإح�شا�شها باخل�شوع  لقد منحها  ن.  الآ اأداة  اأنها جمرد 

�شعورا باحلرية املطلقة, كانت هذه حالة جديدة, و�شع 

جميع  يرتدي  يزال  ل  كان  فمها,  على  كمامة  ترين�ض 

ثيابه,اإنها مكممة ومقيدة وكمية الفودكا التي �رصبتها 

ثم  �شفعها  عروقها.  يف  املتدفقة  الدم  كمية  تفوق 

قام  �شاقيها,  فتح  ثم  ال�رصير  اإىل  بقوة  ترين�ض  دفعها 

بربط اأطرافها بقيود اإىل ال�رصير.

»هل تريدينني اأن اأمتادى يف معاملتك اإىل اأبعد من هذا 

احلد؟«

�شيئها.  على  ال�شوط  مقب�ض  نهاية  ي�شع  وهو  راأته 

ل  نف�شها.  على  �شيطرة  اأية  من  ماريا  جتردت  حينها 

متلك اأدنى فكرة لكم من الوقت بقي هكذا ول كم مرة 

تعر�شت لل�شفع,فجاأة بلغت مرادها, الذي ف�شل مئات 

يام  من الرجال يف اإي�شالها اليه خالل تلك ال�شهور والأ

�شعرت  مكان  كل  يف  ال�شوء  تفجر  املا�شية.  الطويلة 

روحها.  يف  ال�شوداء  الهوة  من  نوعا  تدخل  وكاأنها 

التي عرفتها  اإىل ما وراء كل احلدود الق�شوى  تدفعها 

�شابقا.  

�رصبت ماريا بعد ذلك كاأ�شا من النبيذ, كانت يف قمة 

بدا  نف�شه,  على  منكم�شا  ترين�ض  كان  بينما  ن�شوتها 

�شعيفا فاقدا للحيوية, �رصبت ماريا عدة �شجائر على 

عارية  وهي  ما  اأحد  يراها  اأن  تتمنى  كانت  النافذة 

الباب لنف�شها  متاما, ان�رصفت ماريا بعد ذلك. فتحت 

مرة  بالعودة  رغبتها  عدم  من  متاأكدة  كانت  نها  لأ

اأخرى.

التقت ماريا برالف يف حمطة القطار, �شاألته ماريا عن 

مل فاأجابها رالف اأنه يعرف كل �شيء ولكن ل يهمه  الأ

منه �شيء, اأخربها رالف باأنها انغم�شت اأكرث من الالزم 

اأن رالف يعرف ما ح�شل لها  يف اللعبة. عرفت ماريا 

ن الرجل الذكي يعرف متاما اأين ينظر, فقد  بال�شبط لأ

كانت اآثار القيود ل تزال على كاحليها, اأخربها رالف 

ولكنه  املجال  هذا  يف  روحه  اأعماق  يف  غا�ض  باأنه 

اأن  �شياء احل�شنة يف احلياة كان يريد  الأ ل يزال يروم 

اأنها ذلك ال�شيء احل�شن,اأخذتهما �شيارة اأجرة  يخربها 

اإىل البحرية ورغم اأن الف�شل كان �شيفا فقد كان اجلو 

تكن  مل  وحذاءها,  �شرتتها  تخلع  اأن  منها  طلب  باردا 

حتبذ اخلو�ض يف هذه التجربة اإل اأنه كان م�رصا, �شارا 

ن�شان الروح  �شويا ثم اأخربها رالف اأنه لكي يخ�شع الإ

عليه اأن يتعلم كيف يخ�شع اجل�شد, التهبت قدما ماريا 
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امل�شي  ت�شتطيع  ل  باأنها  رالف  اأخربت  احلجارة,  من 

ج�شدها  كان  قدميها,  توؤمل  نها  لأ احلجارة  هذه  على 

يتخدر ولكن ماريا مل تتوقف ب�شبب احرتامها لنف�شها 

انزلقت قدماها على احلجارة احلادة ولكنها مل تتاأوه 

هذا  كان  كليا,  مكرتث  وغري  بعيدا  رالف  بدا  بينما 

مل يف فندق مثايل بعد �رصب  خمتلفا عن التظاهر بالأ

اأن تنهار وت�شت�شلم  الفودكا, ثم وقبل  عدة كوؤو�ض من 

غمرها اأح�شا�ض غريب, �شعرت باأنها خلف ف�شاء فارغ, 

األق«.  ن جمرد روح«  اأنها الآ اإح�شا�شها بج�شدها  فقدت 

مل ميكن ن�شيانها مبجرد اأن ن�شتطيع  هناك اأ�شكال من الأ

اأن  لحقا  اأدركته  وما  عليها  اأغمي  اآلمنا.  فوق  العوم 

رالف األتقطها ل بد اأنها فقدت وعيها ب�شبب الربد ولكنه 

ل يهم اأنها �شعيدة وهذا كاف, لقد خرجت �شليمة, لقد 

ا�شتيقظت ماريا وهي ما تزال يف بيت رالف  حتررت. 

طلبت منه اأن تذهب على غرفة املكتبة التي يوجد فيها 

اأول مرة, كانت ت�شعر يف هذه  النار حيث جل�شا  موقد 

له  ولكن  املراآة  �شديق  مل  الأ التامة,  بالراحة  الغرفة 

حدود وهنا يكمن اخلال�ض.

ول  اأخربها رالف اأن للدعارة تاريخا ن متعاك�شان: » الأ

نه تاريخكن اأي�شا:  هو ما تعرفنه جميعا ب�شكل جيد ولأ

�شباب اختارتها بنف�شها اأو  تقرر فتاة جميلة وفتية, لأ

الوحيد  ال�شبيل  باأن  اختارتها,  التي  �شباب هي  الأ ن  لأ

ج�شدها.  بيع  طريق  عن  هو  العي�ض  من  ميكنها  الذي 

مم, كما فعلت مي�شالينا يف  البع�ض انتهني اإىل حكم الأ

روما. اأخريات اأ�شبحن رموزا اأ�شطورية كمدام دوباري, 

ال�شيئ,  واحلظ  املغامرة  وراء  ي�رصعن  ظللن  واأخريات 

كاجلا�شو�شة ماتا هاري. ولكن الغالبية مل يبلغن حلظة 

املجد ومل يتواجهن اأبدا بتحد كبري: �شوف يبقني دائما 

بحثا  الداخلية  املناطق  من  قادمات  �شغريات  فتيات 

عن ال�شهرة, الزوج, واملغامرة. لكنهن ينتهني لكت�شاف 

ومن  الوقت  لبع�ض  فيه  يغرقن  متاما,  خمتلف  واقع 

دائما  يعتقدن  وهن  عليه,  ويعتدن  ماألوفا  ي�شبح  ثم 

عن  عاجزات  هذا  ومع  مور,  الأ �شبط  على  بقدرتهن 

القيام باأي �شيء اآخر يف النهاية.« �ض179

خر معاك�ض متاما: العهر املقد�ض« »التاريخ الآ

غريقي هريودوت�ض عن البابليني: »كان  كتب املوؤرخ الإ

امراأة  كل  تكون  حيث  بابل,  يف  غريب  عرف  لديهم 

حياتها,  يف  قل  الأ على  مرة  جمربة,  �شومر  يف  ولدت 

ج�شدها  ومنح  ع�شتار  لهة  الآ هيكل  اإىل  الذهاب  على 

رمزي«   اأجر  لقاء  ال�شيافة  الغرباء, كرمز حل�شن  حد  لأ

�ض181

تخلت ماريا عن العمل يف الكاباكابانا وقررت العودة 

ذهن  اإىل  ورد  ما  تعرف  ماريا  تكن  مل  الربازيل,  اإىل 

كانا  �شفرها,  حقيبة  وراأى  الباب  فتح  عندما  رالف 

واحت�شنها  ال�شمت  رالف  لزم  الع�شاء,  على  تواعدا  قد 

�شاقيها  ثم نزع عنها مالب�شها, قام بتقبيلها ثم فرج 

داعب  داخلها,  اإىل  بالولوج  قام  مقدمات  اأية  وبدون 

نحو  وحترك  داعبها  العتمة  يف  عنها  وبحث  ثدييها 

كانت  حركته,  وترية  ت�شاعدت  معا,  واخلارج  الداخل 

الرع�شة, �رصخ,  بلغ  اأحيانا وفجاأة  تتوقف  ثم  تتباطاأ 

ولكنها مل تبلغ الرع�شة.واأخريا �شاألها عن حقائب ال�شفر 

اأنها عائدة للربازيل, كانت تتوق للقول »اأنا  فاأخربته 

رالف,  قالها  تذهبي  ل  قربك«.  للبقاء  اأتوق   « اأحبك«, 

كان يحق له قول ذلك. 

»اأول اأنت باقية هنا الليلة«

مل يكن هذا طلبا واإمنا اأمرا. 

» ثانيا, �شوف منار�ض احلب حاًل مرة ثانية, لكن هذه 

اأن تعريف  اأريدك  واأخريا؛  اأكرب  اأقل ورغبة  بتوتر  املرة 

املزيد عن الرجال«

»هيا«

مل  رع�شته,  فيها  بلغ  التي  ذاتها  اللحظة  يف  بلغت  ثم 

تكن اإحدى ع�رصة دقيقة, كانت زمنا �رصمديا, كنا كما 

بالفرح  �شوية ون�شري مفعمني  اأننا غادرنا ج�شدينا  لو 

عرب حدائق الفردو�ض يف تفاهم و�شداقة.« �ض227- 

298-228-

غرقا يف النوم على اأر�شية ال�شجادة بالقرب من موقد 

النار, عندما فتحت ماريا عينيها كانت اأ�شعة ال�شم�ض 

�شيارة  طلبت  ثم  القهوة  اأعدت  الباب,  حتت  من  تنفذ 

اأجرة, توجهت اإىل املطار, كان رالف يعرف موعد اإقالع 

الطائرة, يف الرحلة الق�شرية بني جنيف وباري�ض غطت 

ماريا يف النوم, فكرت يف ق�شاء يوم  يف باري�ض لكي 

تنطلق يف اليوم التايل اإىل الربازيل, اإل اأن بطاقتها مل 

تخولها ذلك, فجاأة جاء ال�شوت من اخللف, باري�ض هي 

وهو  هارت  رالف  �شوت  بال�شبط  هو  كان  لنا,  دائما 

يحمل باقة من الزهور. 

ما  هو  اللحظة  هذه  منذ  متاما  حيادي  ب�شكل  قبلته 

يحدث بعد كل »النهاية« على �شا�شة ال�شينما. 

ولكن, اإذا اأراد اأحدهم اأن ي�رصد عليها حكاية ما, فاإنها 

به  تفتتح  الذي  �شلوب  الأ بذات  البتداء  منه  �شتطلب 

حكايات اجلدات: ذات مرة........« �ض235 
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1- مبدع يحا�رصه ال�صمت:

من  اأبلغ  ال�شمت  يكون  وقد  اخلفي,  للتخابر  لغة  ال�شمت 

اأعماق  اإىل  النفاد  ت�شتطيع  ل  التي  واملالفظ  الكلمات  

ن�شان, هذا ما ا�شطفاه القا�ض اأحمد حمفوظ عمر الذي  الإ

عن  بعيداً  هادئًا  ويعي�ض  �شمت,  م�شاحة  يف  اأفكاره  يخط 

الوجه,  عالمية والتمظهرات اخلارجية وتلميع  الإ الطنطنة 

ومعجونًا  خرين,  لالآ �شغاء  والإ ال�شمت  بثقافة  ومت�شبعًا 

الق�شية  املناطق  يف  اأحا�شي�شه  ي�شكب  لم,  والآ باملعانة 

والعفة  والوفاء  باحلب  مرتعًا  ن�شانية  الإ امل�شاعر  من 

وال�شموخ. 

للقلب والنف�ض, وملفعة  الق�ش�شية متنح املتعة  فاإبداعاته 

للواقع  مراآة  وتعترب  ثاقبة,  وروحية  اإن�شانية  بنفحة 

تت�شم  ل  واجلالل,  واجلمال  للحب  وملمحًا  الجتماعي, 

حتتاج  والعمق  بالر�شانة  بل  ن�شيجها   وهلهلة  بركتها 

املرتبة  يف  املبدع  هذا  وي�شع  اأعماقها  يف  يغو�ض  ملن 

املنا�شبة.

اأجواء  يف  �شاخن  �شفيح  فوق  ومي�شي  ويكتب  يكتب  اإنه 

م�شغوف  بداعية  الإ الكتابة  بطقو�ض  الولع  �شديد  النك�شار 

املحلية,  البيئة  وتعرجات  بت�شاري�ض  والذوبان  بالتوحد 

فله باع طويل يف الكتابة الق�ش�شية, وله فرادة وق�شمات 

ينفرد بها عن غريه من كتاب الق�شة والرواية اليمنية.

فالكتابة كما تقول الروائية اليمنية نادية الكوكباين:

تخرتق  التي  املدن  هي  اأتنف�شه,  الذي  احلياة  عبق  )هي 

!... جميل  ونا�شها وحجارتها  و�شوارعها  اأوردتي منازلها 

وال�شتمرار  الكتابة,  يف  ن�شتمر  اأن  جمل  والأ نكتب,  اأن 

جتربتك  يف  ت�شله  مل  م�شتوى  عن  البحث  دائم  يجعلك 

م�شتمر  باأنك  ت�شعر  اأن  املهم  تن�رص,  مل  لو  حتى  بداعية.  الإ

يف الكتابة ولو على جمجمتك( )1(.

همال,  الإ بنريان  يكتوي  عمر  حمفوظ  اأحمد  فالقا�ض 

ومغمو�ض  الواقع  مفردات  باإمعان  يقراأ  اأنه  من  بالرغم 

بداع تناولته بع�ض  بالهم اليومي, وله �شجل نا�شع يف الإ

ا�شتب�شار  يف  النقدية  ال�شورة  دائرة  تكتمل  ومل  قالم  الأ

وتو�شيح  عمر,  حمفوظ  اأحمد  للقا�ض  الداخلي  العامل 

التي ل  الن�شيج الق�ش�شي  جادة يف  مناطق املنزلقات والإ

يعرفها اإل املهرة من النقاد.

نيقة,  والأ الب�شيطة  بلغته  عمر  حمفوظ  اأحمد  فالقا�ض 

باخلروم  املرتعة  الجتماعية  البيئة  مع  يتهادن  ل 

مرا�ض, بل ظل ناقداً بفن قدر امل�شتطاع لعورات الواقع  والأ

رادة القوية. مت�شحًا بال�شرب والإ

وكاأنه يقول كما قال اأحد املفكرين: 

)لي�شت مهنتي اأن اأكون فيل�شوفًا فاأجيبك ولي�شت مهنتي اأن 

النار تن�شب يف املنازل  اأكون حار�شًا ليليًا, ولكنني راأيت 

املجاورة وتدفعها الرياح باجتاهك, وهكذا باعتباري قد 

اأ�رصخ  اأن  اأموت دون  اأن  اأ�شاأ  امللعون مل  القرن  ع�شت هذا 

تكون  اأن  ينبغي  اأعينكم,  اأفتحوا  انتباه,  يقاظ:  الإ �رصخة 

لتقب�ض على  اأي�شًا  يادي  الأ فق وتلزم  الأ ثاقبة حتى ترى 

الظهرية  ننتظر  واأل  لليل  الظهر  اإدارة  علينا  النجاة,  طوق 

لنوؤمن بوجود ال�شم�ض()2(.   

اأنظر.. ماذا ترى ؟!(, ي�شور لنا   ( ففي ق�شته املو�شومة بـ 

القا�ض بتكنيك ق�ش�شي �شائق, �شبيًا يقراأ الفنجان باإيعاز 

من �شيخه الكاهن, الذي ل يريد لل�شبي اأن يقراأ كل �شيء يف 

القراءة النتقائية وجتاوز احلقائق  الفنجان, واإمنا يعلمه 

الذي  مر  الواقع,الأ غمي�ض  يف  واملوؤملة  الوا�شحة  وال�شور 

واعت�شاف,  بقوة  ال�شبي  طرد  اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأدى 

اأو�شاله,  تتمزق  عاملًا  راأى   نه  لأ اآخر,  ب�شبي  وا�شتبداله 

و�شاهد كمًا هائاًل من ال�شور امللفتة لالنتباه منها: العهر 

ال�شيا�شي, العوز, الدعارة الفكرية, التخمة, العط�ض,اجلوع, 

�رصاديب  يف  ت�شلخ  )وال�شمائر  امل�شري  وتيه  ال�شو�شاء, 

باأغلبية  تهزم  ال�شامية  )املبادئ  راأى  والف�شاد(,  الر�شوة 

الهبات  اأمام  تهدر  امل�رصوعة  واحلقوق  املنافقني, 

واملروق..  اخلنى  حماريب  يف  تذبح  والكرامة  الرخي�شة, 

اأنا�ض ميوتون من الرتواء والتخمة.. واآخرين ميوتون من 

العط�ض واجلوع..( . 
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�سمري عبد الرحمن هائل ال�سمريي

كاتب واأكادميي من اليمن

�أحمد حمفوظ عمر :

يخط اأفكاره فـي م�شاحة ال�شمت



فاأحمد حمفوظ عمر كاأبطال ق�ش�شه يتميز بال�شرب لتحقيق 

الغايات واملقا�شد على غرار بطل ق�شة )يا اأهل هذا اجلبل( 

�شوات تتبعه وهو )يجالد ال�شعاب.. ويتجنب  التي ظلت الأ

النكبات..( قائلة له: 

ق�شة  كانت  ولقد  ال�شابرين(.  مع  فاهلل  بال�شرب..  )عليك 

القا�ض  �شطرها  التي  الق�ش�ض  اأوىل  من  اأبي(  )فجيعة 

وارتقت درجات مب�شتواها الفني والق�ش�شي وتختلف عن 

طفولته  مرحلة  يف  كتبها  التي  املدر�شية  ق�شو�شات  الأ

الق�ش�شية عام 1955م )قربان الوطن(, )القرب التائه(.

)فجيعة اأبي( ن�رصت يف جملة »املعلم« )عدن - 1959م(, 

ال�شاعر  قبل  من  ا�شتح�شان  حمل  وكانت  �ض15-14, 

الكبري لطفي جعفر اأمان.

بطال ق�ش�ض  لقد اأ�شار ثلة من النقاد اأن الغربة �شمة مميزة لأ

من  يعانون  ق�ش�شه  اأبطال  اأن  اإذ  عمر,  حمفوظ  اأحمد 

املوبوء  الواقع  مع  تتقاطع  هوية  واأزمة  نف�شية  مكابدات 

مرا�ض واملفعم بالتعقيدات الجتماعية.  بالأ

حمفوظ  اأحمد  القا�ض  اأبطال  بها  يت�شم  التي  الغربة  اإن 

املجتمع,  اأفراد  يعي�شها  التي  املرارات  �شليلة  هي  عمر 

اأن  نيقة  الأ ري�شته  ا�شتطاعت  الوطنية  البيئة  ابن  اإنه  ومبا 

الت�شوير  هذا  العامة,  يكابدها  التي  الغربة  بحذق  ت�شور 

اللبيب يتواكب بوجه عام مع الدرا�شات يف علم الجتماع 

وغربة  هوية  اأزمة  يعي�ض  العربي  املواطن  اأن  توؤكد,  التي 

عن الواقع املعا�ض خا�شة اجلماعات الجتماعية الن�شطة 

يجابي. وامل�شغوفة باأمل للتغيري الجتماعي الإ

كما  وي�رصخ  املاأزومة,  و�شاع  لالأ ي�شت�شلم  ل  ذلك  ومع 

حالم م�شتغامني: �رصخ بطل رواية »ذاكرة اجل�شد« لأ

دمنا  ت�رصقوا  لن  القتلة.  ال�رصاقون..  القوادون..  )اأيها 

�شئتم..  مبا  بيوتكم  اأثثوا  �شئتم.  مبا  جيوبكم  وا  امالأ اأي�شًا. 

والذاكرة..  الدم  لنا  �شيبقى  �شئتم..  عملة  باأي  وح�شاباتكم 

هذا  �شنعمر  بهما  �شنطاردكم..  بهما  �شنحا�شبكم..  بهما 

الوطن.. من جديد( )3(.

وبلغة  ب�شاعريته  عمر  حمفوظ  اأحمد  يراع  ا�شتطاع  لقد 

البيئة  يعك�ض  اأن  عميق  جمايل  وبتكثيف  راقية  تعبريية 

الق�ش�شي  الفن  ومينح  الطيفية,  بتالوينها  الجتماعية 

اليمنية  الق�شة  اإثراء  يف  ت�شهم  �شفافة  تعبريية  روحًا 

امل�شمون  زاوية  ومن  والتكنيكية  التعبريية  الناحية  من 

والعمق الق�ش�شي.

2- املوت والعذاب الغليظ فـي: العيون امللطخة بالطني)4(:   

اإىل  مييل  ول  م�شاغبًا  قا�شًا  لي�ض  عمر  حمفوظ  اأحمد 

يزرع  ول  العابرة,  حداث  لالأ والتهويل  امل�شطنع  التهييج 

الرعب واجلنون ول اخليال اجلامح يف ق�ش�شه كما ي�شنع 

والق�ش�ض  ثارة  الإ بو, �شاحب  اآلن  ادغار  اأمثال  الكثريون 

واملوت..  والرعب  احلياة  ال�شهري عن  واملتحدث  البولي�شية 

اأحمد حمفوظ »معاناة مرهقة ي�شفح  فالق�شة عند املبدع 

يف �شبيلها كثرياً من العرق واجلهــد«, فهي تنفرد باقتنا�ض 

اللحظة املاأزومة)5( - ح�شب تعبري حنا مينه - فاللحظة 

املاأزومة يف ق�شـة » العيون امللطخة بالطني«, هي موت 

حا�شي�ض  طفلته الربيئة, حيث ا�شتطاع اأن ينقل امل�شاعر والأ

�شور  يف  ويرتجمها  اللحظة  هذه  يف  احلية  ن�شانية  الإ

املهرة  اإل  بذلك  القيام  ي�شتطيع  ل  مثرية,  فنية  وتعابري 

الداخلي  العامل  اإىل  النفاذ  يجيدون  الذين  املبدعني  من 

وحنكتهم  بذكائهم  القلوب  عرو�ض  ويهزون  ن�شان,  لالإ

والتحليل  واملالحظة  والت�شوير  التب�رص  على  وقدرتهم 

من  املتنا�شل  اخل�شــب  واخليال  وال�شيكولوجي  النف�شي 

رحــم البـيـئة املكانيـــة. 

ملـــاذا تتلطـخ اأعيننـــا بالطيــــن ؟

هو  هــذا  ؟  بالطني  عيونهم  تتلطـخ  اأن  املوتى  قـدر  هل 

ال�شتف�شار املحيـــر واملده�ض وامل�شتـفـز, الذي تتكئ عليه 

بدية  الأ رقدتها  الطفلة  رقدت  فعندما  الواقعية..  الق�شة 

اأحمد  املبدع  يراع  ا�شتطاع  باريها,  اإىل  روحها  وانتـقلـت 

حمفوظ, اأن يب�شـط �شورة رهيفة ورائعة للم�شهـد الرتاجيدي, 

النف�ض  اأقا�شــي  اأن يغو�ض يف   الفنان  وا�شتطاع بحــد�ض 

الب�رصية, وي�شور بدقة متناهية »حــدث املوت« واحلمولة 

املعاناة  من  جرعة  اأ�شافت  التي  املرتقبة  غري  القا�شية 

والكمــد الغوير اإىل نـفـ�ض ووجدان القا�ض, وقلبت الطاولة 

الك�شــرية,  ن�شانية  الإ راأ�شًا على عقــب وا�شتـفــزت امل�شاعر 

»الوجه  لتلطيخ  للقبــار  الغليظة  اليــــد  امتــدت  فعندما 

بطــن  يف  مقــززة«  بهمجيــة  بالطني  الربيء..  الطفويل 

القبــــر.

العبث  ي�شتهويه  ل  كاتب  عمر  حمفوظ  اأحمد  القا�ض  اإن 

منتظمة  بطريقة  اأفكاره  يطلق  فهو  بالكلمات,  واللهو 

ومتنا�شقة يف الهدف املرتقب, ويف بناء ق�ش�شي ح�شيــف 

ي�شنع  ول  الق�ش�شي,  بداع  والإ اجلــودة  رائحة  منه  تفوح 

اأبطاله من ورق واأ�شباح واإمنا ينتقيهم من البيئة املكانية 

» فاحلياة كوميديا ملن  والنماء,  بالعطاء  الناب�شة  احلية 

قول  ح�شب   - ي�شعرون«)6(  ملن  وتراجيديا  يفكرون.. 

دانييل جوملان-  نعــــم تراجيديا ملن ي�شعرون, فالق�شة 

ثــرية مب�شهــد تراجيــدي حافل بالده�شة  اأيدينا  التي بني 

األيــم  لعذاب  ناب�شة  �شورة  القا�ض  يقـدم  حيث  واحلــزن, 
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امليتــة  الطفلة  وجـــه  لطـخت  التي  الغليظة  وللقب�شة 

من  �شهية  بوجبة  الق�شــة  القا�ض  غــذى  لقــد  بالطــني.. 

بهيــة  ك�شــراً  وقــدم  للحــدث  وال�رصيعة  الرائعة  اللقطات 

اأبوي  يقــع كال�شخرة على  األيم  احليــة ملوت  الوقائع  من 

وميوتون  املرارات,  يلعـقون  وجعـلهم  واأهـلها,  الطفــلة 

كمــداً وتـتقــطــع اأنيــاط قـلوبـهم مــن هــول احلـــــــدث.    

يقراأ  يجعلـه  مل  املكلوم,  للقا�ض  العاطفـــي  الذكاء  اإن 

الذكاء  هــذا  مكنــه  بل  فح�شــب,  وم�شاعره  اأحـا�شي�شـه 

التعبري,  ودقة  املالحظة  بقوة  خرين  الآ م�شاعر  قراءة  من 

وال�شلوكيات  مزجـة  والأ حا�شــي�ض  لالأ حـاذق  وو�شــف 

املنفعلة وامل�شطربة, حيث متكنت عـد�شته الذكية وحد�شه 

املرهف اأن ي�شور م�شهداً نادراً يف اللحظة املاأزومة للبيئة 

والغبار,  املحت�شدة  واجلموع  العام  والف�شاء  املكانية 

وزوجته, حيث ي�شري اإىل اأنه: » مل يكن يعرف ـ اأن لزوجته 

تهــدر  منفردة..  اأحزان  نرباته  يف  تكمن  مهـوًل..  �شوتًا 

انتفت  لقــد  اخلالدة..  املاأ�شاة  قمــة  من  دافق  ك�شـــالل 

ذراعيه  بني  تلبد  وهي  قبل  من  بها  متيزت  التي  البحــة 

اأنفا�شها  ويرتوح  اللذة  كاأ�ض  يعب  وهو  ب�شــدره  تتم�شح 

اندفعت  حيث  خري,  الأ الوداع  يف  ارتاع  ولكنـه  املاألوفة.. 

وعيناها  منكو�ض..  و�شعرها  ل�شعـة..  بحرقة  ت�رصخ 

زائغتان.. وثمــة اأيــد لرجال عـددين مت�شك بها.. ومتنعها, 

وقـد برز اأحــد نهديها عاريًا من يجانب يف الثوب امل�شدود.. 

ثقال تعوقان  الأ امل�شهــد بذهول, وكتلتان من  وهو يرقب 

قـدميه عن احلركة«.

اأن  واحلزن,  املرارة  حالت  اأق�شى  يف  القا�ض  ين�شـى  ول 

العربية  مة  الأ م�شري  ويتـذكر  مة,  الأ باأحزان  حزنه  يربط 

نف�شه,  ال�شياق  ويف  مكثفة.  تعبريية  ملحات  يف  املكلومة 

م�شبع  العمل  اأن  هو  بها,  اجلهر  من  بد  ل  مالحظة  هناك 

الق�شة  لقراءة  اإمكانية  القارئ  يعطي  اللذيـذة,  بالرمزية 

على غري وجــه, وتعطيه ف�شحـة مريحة للنظــر اإىل حـدود 

يرنو  اأن  الن�ض  يحفزه  خرى  الأ ال�شفة  ويف  نف,  الأ اأرنبة 

كمـة, وي�شعل ال�شتف�شارات:  بعينيه اإىل ما وراء الأ

النحيل..  العنق  على  جهاز  الإ يف  جنحوا  الذين  عـداء  »الأ

؟..  اأمريـكا  تعادينا  ملاذا  العــدو..  مع   الهــدنة  املاأ�شاة.. 

وملاذا تتلطخ عيوننا بالطيــــن ؟«. 

بالتكنيك  مرتعة  بالطني«,  امللطخة  »العيون  فق�شــة 

الق�ش�شي احلديث, وبالرمزية وب�رصوب من ال�شور الفنية 

الت�شوير  على  الرائعة  والقدرة  اخل�شب  واخليال  املمتعة 

نيقة التي تخرج عن املاألوف والنمطية الرتيبة. واللغة الأ

عتبة  جتاوزت  اإبداعية  ا�شاءات  تلتمع  الق�شة  هذه  يف 

التقليد باأ�شلوب لذيذ وخالب وبلغة طيعة وخمتنثة م�رصبلة 

بغمو�ض �شائق لي�ض من الي�شري ف�ض مغاليقه.

اأوماأ الدكتور / عبد العزيز املقالح اأن ق�شة: 

» العيون امللطخة بالطني », هي واحدة من ثالث ق�ش�ض 

مينية اخرتتها يف بداية العام الدرا�شي املن�رصم ا�شتجابة 

لطلبة  لتدري�شها  �شنعاء,  جامعة  داب  الآ كلية  عميد  لطلب 

العربي والجنليزي, والق�شتان  الق�شمني  وىل يف  الأ ال�شنة 

خريان هما: لل�شديق زيد مطيع دماج. وقد كتبت حتلياًل  الأ

مدر�ض  وراأى   ,« بالطني  امللطخة  العيون   « لق�شة  موجزاً 

اآخر, وكان للعميد نظرة خمالفة  اأن يردفه بتحليل  املادة 

للتحليلني, وكان ملدر�ض اآخر وجهة نظر رابعة. 

القا�ض, وقد ف�رص كل  لقد احرتنا جميعًا يف حتديد هدف 

لي�ض  اأن هذا  اعتقادي  الهدف على ح�شب فهمه,ويف  واحد 

من  اأكرث  واإعطاءه  دبي,  الأ للعمل  اإثراء  هو  ما  بقدر  عيبًا 

جانب, ولي�ض هذا ال�شنيع يف اإمكانية اأي قا�ض, واإمنا تلك 

حمفوظ  واأحمد  �شيل,  الأ املبدع  القا�ض  �شمات  من  �شمة 

واأن  الق�شة,  اأن ي�شتمر يف كتابة  واآمل  عمر قا�ض مبدع.. 

فاإن  نقداً,  اأو  كان  �شعراً  اآخر  اأدبي  �شكل  اأي  يتجنب كتابة 

املكانة  يتبواأ  جعله  الذي  الرتكيز  قوة  يفقده  �شوف  ذلك 

العالية بني كتاب الق�شة يف بالدنا بخا�شة, ويف الوطن 

العربي بعامة )7(. 

3- نقطة �صعف يف حياته:-

اأفواه وا�شعة«, للروائي املغربي حممد   « يقول بطل رواية 

الزفزاف » 1998م«:-

».. اإنني اأعرف كثرياً من النا�ض يحلمون باأن يكونوا كتابًا  

ور�شامني اأو مغنيني اأو ممثلني اأو فا�شحي عوراتهم حتى 

يقال باأنهم اأجنزوا �شيئًا يف هذه احلياة«. 

فالقا�ض اأحمد حمفوظ عمر الذي ولد يف عدن عام 1936م, 

كتاف ول يبحث عن جمد اأو �شهرة زائفة, يقراأ  مل يت�شلق الأ

بحــذق مفردات الواقع دون طالأ اأو تزييف بعيداً عن الرياء 

النف�شي والجتماعي وال�شيا�شي وغري م�شاب بداء ال�شهولة 

والبتذال, فهو �شاحب رواية »مبادئ ل تباع«, و»ر�شائل 

يف  العني  تخطئها  ل  ب�شمات  وله  مر«,  الأ يهمه  من  اإىل 

ابتــداًء من جمموعته  اليمني  تطوير تقنية الفن الق�ش�شي 

نذار املمــزق« 1960م, وانتهاًء مبجموعته  الق�ش�شية »الإ

الق�ش�شية )حتت الطبع(, »اأبيــع الفــل يا �شاري«, ومــروراً 

زرق«, و»يا اأهــل هــذا  جرا�ض ال�شامتة«, و»الناب الأ بـ»الأ

اجلبــل«... 

عمر  حمفوظ  اأحمد  للــقا�ض  اأن  للقول  بحاجة  ول�شــت 
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ديب  قــدمًا را�شخًا يف الق�شة الق�شرية, حيث يقول عنــه الأ

حمــفوظ  اأن)اأحمد  معروف:  فـــوزي  ال�شــوري  والـناقــد 

اإىل  به  وو�شل  )الق�ش�شي(  الفـــن  هــذا  طور  قــد  عـــمر 

قطار لقدرته على ا�شتخدام كافة طرائق  م�شتواه يف بقية الأ

التعبري من �رصد اإىل منولوج اإىل حوار, ومتكن من اختيار 

لغته حتى ارتفعت يف بع�ض ق�ش�شه  اإىل م�شتوى ال�شعــر.. 

�شلوب  والأ املبا�رصة  عن  عنده  الق�شة  ابتعــدت  كمـا 

اإذ نحـ�ض  الواقع  التقريري حتى وهو يعالج مو�شوعًا من 

اأنه ل مي�شك القلم اإل بعــد اأن يكتمل ن�شــج املو�شوع يف 

بل  واحــداً  اأ�شلوبًا  عنــده  تلتزم  ل  الق�شــة  اأن  كما  ذاته, 

ل  وكذلك  تطوره,  وطبيعـة  احلدث  ح�شب  �شاليب  الأ تتنوع 

ق�شة  كل  اأن  بل  الق�شة,  بناء  يف  تقليدي  مبفهوم  يتقيد 

عنده تبــدع �شكلها الذي ينا�شب م�شمونها والهدف منها. 

وهـذه �شـفات الكبار من اأعـالم هــذا الفــــن()8( . 

فلكل اإن�شان �شـفرة �شـر يف حياته, فاحلياة على حــد تعبري 

ال�شائكة  �شالك  بالأ »بطبيعتها معقدة ومليئة  القا�ض  هـذا 

وبعالمات الوقوف احلمراء الكثرية عند كل منعطف واأنت 

اأتونها  يف  وتركت  اأنفـك..  عن  رغـمًا  وجدت  احلياة  يف 

ت�شارع ال�شعاب وتقاتل البقاء, يف اأعماقك طموح م�شتمر 

ن�شان نف�شه يزاول عماًل  حلياة اأف�شل واأهــداأ.. وكما يجد الإ

ما يحبـه ويتقنه, يجــد الكاتب اأي�شًا نف�شه يف عمل اإبداعي 

معني, يرى فيه الرغبة والرتياح للتعبري عن خوالج نف�شه, 

ي�شــتوعب  اأن  ي�شتــطيع  الذي  مثل  الأ الـوعــاء  باأنه  وي�شعر 

حا�شي�ض«)9(. نب�شات م�شاعــره اجليا�شــة مبختلف الأ

ولعل اأهم نقطــة �شعــف يف حياته اأنه خجول حتى النخاع 

تنق�شه اجلراأة, ول تهفـو نف�شـه لل�شهرة وال�رصاب اخلادع, 

ويف غري مرة اكتوى بنريان الن�شيان حتت �شتار �شميك من 

عالمي والتهويــ�ض والتغنــدر اللفــــظي.  ال�شخــب الإ

دبي,  الأ اجلن�ض  هذا  يف  املبدعني  من  كاثرة  كرثة  وهناك 

عمر,كا�شم  حمفوظ  باأحمد  ي�شمعوا  مل   اأو  يقراأوا   مل  رمبا 

لمع يف ف�شاء الق�شة اليمنية احلديثة. 

يف  برلني(,  )جامعة  جونرتاأورت  ملاين  الأ ديب  الأ يقول 

كتابه امل�شمى » درا�شات يف الق�شة اليمنية الق�شرية«: 

لفتت  اليمن  يف  الق�شرية  بالق�شة  اهتمامي  بداأ  »عندما 

ق�ش�ض اأحمد حمفوظ عمر انتباهي من بني ق�ش�ض خمتلف 

دباء اليمنيني منُذ اأول قراءتي لها. وجــدت نف�شي اأمام  الأ

من  كبيــر  ب�شيء  الق�شة  فن  ميار�ض  وبارع  جاد  قا�ض 

التي  املالحظات  اأبرز  وكانت  واملتعة...«.  والقدرة  الوعي 

هي  عمر  حمفوظ  اأحمد  ق�ش�ض  على  اأورت  جونرت  ب�شطها 

كالتايل: - 

1- اأبطال الق�شـ�ض يعانون عــزلة يف جمتمعهم.

 2- يعرب الكاتب عن  موقف ناقــــد جتاه الواقـــع.

 3- ي�شتخــدم اأ�شـــاليب فنية ق�ش�شيــــة مــتـطورة.()10(

وعا�ض  ال�شوك  يف  عمر  حمفوظ  اأحمد  القا�ض  ولد  لقــــد 

والتوجع  والتوج�ض  باملخاطر  مفعمة  قا�شية  حياة 

لغة  وا�شتخدم  احلياة,  مدر�شة  من  بليغة  درو�شًا  وتعلم 

يقتحم  جمجمة  وبدون  اليومي  بالهم  مغمو�شة   ق�ش�شية 

اأغوار  يف  الغو�ض  فن  ويجيد  اليمنية,  ال�شخ�شية  مغاليق 

ن�شف  من  اأكرث  منُذ  دبي  الأ م�شواره  بداأ  حيث  املجتمع. 

قرن, باأول ق�شة مو�شومة بـ»قربان الوطــن«, واأهجـ�ض اأن 

املف�شلية  �شباب  الأ من  يكون  رمبا  النبيل  و�شمته  خجله 

دبية  الأ نتاجاته  �شيوع  دون  �شتى حالت  بعوامل  مرفوقة 

العراقي  ال�شاعر  �شاأن  �شاأنه  مالئمة  ب�شورة  والق�ش�شية 

ال�شهرة  من  معترب  بق�شط  ينعم  مل  الذي  بريكان,  حممود 

اأنه كان يقف على قمة الهرم ال�شعري مع زميله  يف حني 

ال�شاعر بدر �شاكر ال�شياب.

اأتذكر مفكراً وتربويًا جلياًل مل ياأخذ  اآخر  وعلى خـط 

الدكتور  �صتاذ  الأ وهو  األ  والتاألق  ال�صهرة  من  ن�صيبه 

موؤلفاته  �صيوع  عدم  ي�صكو  الذي  الدائم,  عبد  عبداهلل 

يليق  ب�صكل  العربية  والرتبوية  الثقافية  ال�صاحة  يف 

مبقامه الرفيع, حيث األف اأكرث من خم�صني كتابًا, ف�صاًل 

العلمية  بحاث  والأ واملحا�رصات  املقالت  مئات  عن 

يف بحــر �صتني �صنه, حيث يقول: 

»اإن جانبًا كبرياً من ف�صـلي يف ذيوع نتاجي الثقايف 

نتاج عن الرتويج له,  . ذلك اأنني ان�صغلت بالإ يعود اإلـيُّ

يام اأن اأذكر من يعنيهم اأمر  ومل اأحاول يف يوم من الأ

الثقافة مبا اأقوم باإنتاجه مما ي�صتحق النقــد والتقومي. 

)يف  الوظيفي  العمل  بني  موزعًا  وقتي  ُجـل  كان  لقد 

اأنتزع  وكنت  �صواهما(,  ويف  اليون�صكو  ويف  اجلامعة 

اأيام العطل( واأ�صهر  اإىل  �صافة  ال�صويعات القليلة )بالإ

الليايل اأحيانًا, واأحرم نف�صي وعائلتي من النزهة, من 

لدي  يكن  مل  هنا  ومن  واأوؤلف.  اأفكر  اأو  اأقراأ  اأن  اأجل 

به  وللتعريف  اأنتــج  ما  ملتابعة  الوقت  من  مت�صع 

»ل�صيما يف  بالعطــاء  التعريف  اإن  واإذاعته.  ولبثــه 

جمال الفكــر »ل يقل �صاأنًا عن العطــاء ذاته«)11(. 

دبي بعيــداً عن  فالقا�ض اأحمد حمفوظ عمر يكتب ن�شــه الأ

الكلمات  »في�شارع  الزينة  و�شعارات  والت�رصع  �رصاف  الإ

ويجد  عنها,  يرتجل  اأو  يخ�شعها  اأن  اإىل  ت�شارعه  وهي 

تعبري  ح�شب  الكتابة«,  عن  يتوقف  اأو  فيلجمها  غريها, 

الدكتور ه�شام �رصابي)12(.
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وعن جتربته الق�ش�شية يقول القا�ض اأحمد حمفوظ ملجلة 

الثقافة اجلديدة: 

حيث  خا�شة,  عمل  ور�شة  يف  الق�شة  متــر  الكتابة  »قبل 

ال�شخو�ض  مالمح  وتر�شم  املنا�شب,  الهيكل  لها  ي�شنع 

وتقولب الفكــرة.. ثم البتعاد عنها فرتة من الزمن, واأعود 

وقت  ياأتي  ثم  واحلذف  �شافة  بالإ واآخر  حني  بني  اإليها 

يف  ال�شتعداد  درجة  فيه  تكون  مفاجئ  زمن  يف  الكتابة 

الكتابة  ت�شتغرقه  الذي  الزمن  مــدى  اأما عن  اأعلى مرحلة. 

بداع.  فاأمر �شعــب للغاية فال يوجــد وقت حمــدد لالإ

فقــد ت�شتغرق كتابة ق�شة معينة عــدة اأ�شهر, وقـد ت�شتغرق 

للظروف  واأخيـراً  اأوًل  مرتوك  مر  والأ اأيام..  عــدة  كتابتها 

النف�شية واحلياتيـــة«)13(.

فثمة رواد للرواية يف الوطن العرب يف القرن التا�شع ع�رص 

وبداية القرن الع�رصين ياأتي يف مقدمتهم فران�شي�ض مرا�ض, 

والروائي  وال�شاعر  زينب«,   « هيكل  ح�شني  مبحمد  مروراً 

جنحة املك�رصة «. جربان خليل جربان » الأ

ومن  العربي  الوطن  يف  الق�شرية  للق�شة  رواد  وهناك 

اإدري�ض,  ويو�شف  اأيوب,  النون  ذو  حورانيه,  �شعيد  اأملعهم 

اد كنعان. وفوؤ

هذه  راأ�ض  على  فياأتي  اليمنية  الرواية  كتب  من  اأول  اأما 

القائمة: اأحمد ال�شقاف -1927م - )فتاة قاروت(, حممد 

علي لقمان - 1939م - رواية )�شعيد(, ثم الطيب اأر�شالن 

- 1948م - رواية 

عبده  حممد  علي  الرابعة  املرتبة  ويف  مرب�شت(,  )يوميات 

- نهاية اخلم�شينات من القرن الع�رصين - رواية )ح�شان 

العربة(.

اأما على �شعيد الق�شة الق�شرية فقد بداأ هذا الفن الق�ش�شي 

�شعيد(,  )اأنا  بق�شة  )1940م(  عام  الرباق  اأحمد  يد  على 

مروراً بالقا�ض حامد عبد اهلل خليفة )1948م(, )جمموعة 

)�شعيد(,  �شعيد م�شواط )1949م( ق�شة  ق�ش�شية(, وحممد 

ثم  الوطن«,  »قربان  ق�شة  )1955م(  عمر  حمفوظ  واأحمد 

�شالح الدحان )1957م(  .

اأ�شوار  خارج  قناع  والإ والنقد  للتحاور  ف�شحة  ثمة 

يف  والنخراط  احلوار  طالق  لإ حماولة  يف  املجامالت 

الق�ش�شية  عمال  لالأ عميقة  وُمــدار�شة  مثمر  �شجال 

وذهنية  ال�شمولية  الب�شمة  عن  مبناأى  اليمنية  والروائية 

تعمد  لقد  الذكورية.  والطبطبة  املجاملة  وثقافة  احلب�ض 

البع�ض طمر �شورة املبدع اأحمد حمفوظ عمر يف الرمال, 

وحاول البع�ض منهم قتله بال�شمت وجعله يكتوي بنريان 

الن�شيان. 
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الدكتور حممد  ن�رص  الغراء  نزوى  العدد) 59( من جملة  يف 

�شياء  قلعة  يف  النقد  على  )نقد  عنوان  حتت  مقال  زروق 

خ�شري( تناول فيه كتابي ) القلعة الثانية- درا�صة نقدية 

يف الق�صة العمانية الق�صرية( بالنقد الذي يهدف بالدرجة 

ننتبه  أن  ا ال�رصوري  )من  التي  العيوب  إظهار  ا إىل  ا الأوىل 

النقد  الأمور وحتى نف�شل بني مراتب  تتداخل  لها حتى ل 

قد  الكاتب  وكان  املقال.  كما جاء يف  املختلفة(  ووظائفه 

أم�شيات النادي  إحدى ا حا�رص قبل ذلك عن الكتاب نف�شه يف ا

حينها,  يف  اهتمامه  على  �شكرته  وقد  مب�شقط.  الثقايف 

ورددت على بع�ض مالحظاته التي مل تتناول يف معظمها 

أتبني معها �شيئا ميثل قراءة  ا غري اجلوانب ال�شكلية التي مل 

والفكرية  الفنية  التفا�شيل  يف  دخول  أو  ا للكتاب  حقيقية 

أن الكاتب ذكر يف تلك  والنقدية الكثرية التي ت�شمنها, مع ا

أن الكتاب )مثّل قيمة يف تاريخ الأدب العماين,  املحا�رصة ا

الق�ش�شية  الن�شو�ض  يف  ونظر  متعمّقة  ن�شيّة  قراءات  فيه 

هذا  مقاله  يف  حذفه  مت  ن�ض  وهو  لها(.  داخلية  ومبا�رصة 

أن عددا من ال�شحف العمانية قد نقلته  أعرفه, مع ا ل�شبب ل ا

�شمن مانقلت من حما�رصته يف حينها.

أحد ال�شحفيني,  ا  وكنت قد �شمعت قبل املحا�رصة ما نقله 

إىل  أننا �شن�شتمع ا بعد ذلك, يف بع�ض ال�شحف العمانية من ا

الطرافة,  �شبيل  على  حلظتها,  وقدعقّبت  نقدية(.  )متفجرات 

بالقول: لقد اعتدنا, نحن العراقيني, على �شماع املتفجرات, 

أي  ا من  أخرى  ا متفجرات  إىل  ا البلد  هذا  يف  بنا  حاجة  ول 

أن الأمر ل يزيد, يف  أن يتبني يل فيما بعد ا نوع. وذلك قبل ا

إثارة  وا الت�شوي�ض  هدفها  نقدية  )مفرقعات(  على  حقيقته, 

يبقي  ول  الروؤية,  يحجب  الذي  الدخان  إطالق  وا النتباه 

على �شيء من التحليل واحلوارالنقدي الهادئ واجلاد الذي 

إىل خدمة احلقيقة. يتحرى الدقة ويهدف ا

أ  أقرا إىل تلك املحا�رصة وا أ�شتمع كغريي ا أنا ا أمتنى, وا  فقد كنت ا

أن ين�رصف اجلهد  الآن هذا املقال املاأخوذ عنها يف املجلة, ا

النقد(  و)نقد  النقد  ملهمة  يت�شدى  الذي  للكاتب  �شا�شي  الأ

أو غرياملتعمقة,  ا املتعمقة,  الن�شية  القراءات  بيان هذه  إىل  ا

والكيفية التي متت بها من الناحية املنهجية واملو�شوعية 

أي  الرا الداخل وربط  ال�شاملة, من خالل معاينة الكتاب من 

بطريقة تطبيقية والنظرية مبجال حتققها. لأن ذلك يف ظني 

للدرا�شات  تت�شدى  قراءة  كل  يف  �شا�شي  والأ اجلوهري  هو 

ت�شقّط  على  النقد  يرتكزهذا  أن  ا أما  ا النقدية.  والن�شو�ض 

إن مل تكن موجودة, وتعمُّد اختيار  الأخطاء, وتوهم وجودها ا

أ�شكال  إىل الكتاب با أخرى, وحماولة الإ�شاءة ا ن�شو�ض دون ا

أكادميية وعلمية,  و�شور خمتلفة حتت ذرائع منهجية مرة, وا

ي�شميه كاتب املقال« بع�ض من  أخرى, والكتفاء مبا  ا مرة 

امل�شائل ال�شكلية » والقت�شار عليها غالبا, فذلك هو امل�شكل 

يف الأمر.

أن  ا من  للنقد  نقده  أو  ا نقده,  مقدمة  يف  الكاتب  يذكره  وما   

إذا  إىل كبري نقا�ض( لي�ض كافيا, ا )م�شمون الكتاب يف حاجة ا

ال�شتحقاق  والتهرب من مواجهة  التربير  مل يكن نوعا من 

فيه  ورد  وما  م�شامينه  ومناق�شة  الكتاب,  يف  اجلوهري 

إذا اقت�رص هذا النقا�ض  آراء, حتى ا من جهد نقدي وت�شورات وا

ولي�ض  الناقد,  يقول  كما  الت�شورات(  اختالف  جهة   ( على 

آخر. على �شيء ا

أ�شهر من   لقد حظي الكتاب منذ �شدوره يف بريوت قبل عدة ا

عام 2009 باهتمام عديد من املبدعني والدار�شني والنقاد 

عنه  ن�رصت  التي  احلجري  عامر  حميد  ودرا�شة  العمانيني, 

أعداد جملة نزوى, وجاءت �شمن درا�شته  يف عدد �شابق من ا

تكون  أن  ا ميكن  عمان(,  يف  الق�شرية  الق�شة  نقد  جهود  لـ) 

النقدية املنتجة, على  النوع من املداخالت  مثال على هذا 

أو  آراء واجتهادات قد نختلف مع �شاحبها كال ا ما فيها من ا

أمر طبيعي ومطلوب, ما دامت الدرا�شة تك�شف  بع�شا. فذلك ا

عن قراءة مو�شوعية م�شتوعبة وحميطة بكثري مما جاء يف 

الكتاب يف جانبيه النظري والتطبيقي.

أورد على ذلك مثال هذا الن�ض الذي كان القا�ض حمود   و�شا

أ �شيئا منه يف  ال�شكيلي مقدم حما�رصة الدكتور زروق قد قرا

تقدميه للمحا�رص يف النادي الثقايف:

الدكتور  كتاب  جتاوزها  ميكن  ل  التي  املهمة  الدرا�شات  )من 

�رصدية  بثقافة  يتمتع  فالناقد  الثانية,  القلعة  خ�شري  �شياء 

إجرائية دقيقة, ولديه من عمق  أدوات ا قويّة ومتما�شكة, ويوظف ا

إىل دهاليز العمل الق�ش�شي,  املالحظة ما يكفل له دائما الدخول ا

إىل هتك امل�شتور, وتعرية املختبئ, وف�شح املتواري. ويف  �شعيا ا

ت�شاعيف املقدمة التي مهد بها مل�رصوعه النقدي الطموح حدد 

على  النقدي,  ال�شتق�شاء  أو  ا اجلادة  القراءة  إن  ا للنقد.  ت�شوره 
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�سيـــــاء خ�سيـــــــر

أكادميي من العراق يقيم يف ُعمان ا

حول نقد حممد زروق لكتاب )�لقلعة �لثانية(:

اإثبات الوجود وال�شطارة النقدية



نحو ما يرى, يهدفان للو�شول للمعنى باعتباره جت�شيدا للبنية 

أنتجه.)...( العميقة للوعي الذي ا

وعلى هدي هذا الت�شور قارب الناقد الن�شو�ض النقدية العمانية, 

أو  ا املداهنة  عن  البعد  كل  بعيدة  �شارمة  حماكمة  وحاكمها 

تزال  ل  التي  العيوب  من  الكثري  على  يده  و�شع  وقد  املجاملة. 

أتها, يف  الق�ش�ض العمانية ال�شابة تعاين منها وترزح حتت وطا

أ�شكال  أظهر للعيان بع�ض جناحات هذه الق�ش�ض وا الوقت الذي ا

الأمثلة على ك�شفه عن خ�شو�شية  تفردها وخ�شو�شيتها. ومن 

أ�شاء  ا التي  القراءة  تلك  وجمالياتها  العمانية  املجاميع  بع�ض 

تثمينا  ثمّنها  حيث  ال�شوف«  »حد  توية  آل  ا �شامل  جمموعة  بها 

عاليا ..(      )انظر, جملة نزوى, 2009, ع 58, �ض149(

مدى  لأظهر  ال�شاب  العماين  الناقد  لهذا  الن�ض  هذا  أورد  ا أنا  وا  

إحداهما تلم�ض اجلهد النقدي  الفرق بني قراءتني للكتاب حتاول ا

تزيد  ل  فيما  ومو�شوعية,  أمانة  با املنقود  الكتاب  يف  املبذول 

الوجود,  إثبات  ا حماولة  على  فيها  جاء  ما  معظم  يف  الأخرى 

مبنهجيات  تتذرع  التي  النقدية  وال�شطارة  الع�شالت,  إظهار  وا

)علمية(  طبيعة  ذات  نظرية  درو�ض  إعطاء  وا �شكلية,  و�رصورات 

أغلبها. أكادميية( مبتورة يف ا و)ا

بالتو�شيح  القراءة  ما جاء يف هذه  تتبع  يلي  فيما  و�شاأحاول   

يف  عنه  املكتوب  واملقال  الكتاب  لقارئ  ال�رصوريني  والرد 

أمكن ذلك, مبتدئا ببع�ض املالحظات الأولية العامة  املجلة ما ا

التي ميكن قراءتها وا�شتنتاجها من جممل اللغة واللهجة النقدية 

أن يف الكتاب جوانب عديدة  أُنكر ا أن ا ال�شائدة يف املقال, من دون ا

إ�شارة الدكتور  أن ا إىل مزيد من التوثيق وال�شبط, وا بحاجة فعلية ا

إليها قد جاءت يف مكانها متاما: زروق ا

لباقة  تنفع  الكتاب مل  إىل  ا �شاءة  لالإ إن هناك حماولة غريبة  ا  -

أهمية الكتاب,  إىل ا إخفائها عن طريق الإ�شارة اخلجول ا الكاتب يف ا

إظهار احلر�ض البالغ على روؤية مدى توفر اجلوانب )العلمية(  وا

كما  معظمها,  يف  �شكلية  أنها  ا مع  فيه؛  الدقيقة  و)الأكادميية( 

�شرنى ذلك فيما بعد.

مبنت  اخلا�شة  الن�شو�ض  من  ن�ض  أي  ا إيراد  ا املقال  جتنّب   -

التي  والأحكام  الت�شورات  ينفي  أو  ا يثبت  أن  ا أنه  �شا من  الكتاب 

إنه يخالفني فيها, مكتفيا, يف معظم  إليها �شاحبه, وقال ا تو�شل ا

ما نقله, مبا ورد يف مقدمة الكتاب والعنوان وقائمة املحتويات, 

ومبتورة,  مفردة  وعبارات  جمل  إىل  ا القليلة  الإ�شارات  وببع�ض 

أحيانا, وردت يف منت الكتاب. وحمرّفة ا

جمل  من  نقله  ما  يف  غريبا  جتزيئيا  أ�شلوبا  ا الكاتب  اتبع   -

ح�شن  توفر  بعدم  توحي  وبطريقة  املقدمة,  هذه  من  وعبارات 

النية و�شالمة الق�شد, وتك�شف عن تعال ونظرة فوقية متعالية, 

�شول  التطبيقي خ�شو�شا, لالأ ف�شال عن تنكّبها, على امل�شتوى 

مقاله  فقرات  أغلب  ا كر�ض  التي  ال�شحيحة  والأكادميية  العلمية 

إياها. لتعليمنا ا

وفيما يلي تو�شيح لكل ذلك:

1- يف العنوان الرئي�ش :

أوفّق يف العنوان,  أنني مل ا يعتقد الكاتب, يف فاحتة مالحظاته, ا

)�شعرية(  من  بالرغم  لكتابي  اخرتته  الذي  الثانية(  وهو)القلعة 

أيه  هذا العنوان و)وقعه على القارئ(. وال�شبب يف ذلك يعود يف را

أن اختيار ا�شم القلعة يتنافى وحمتوى الكتاب الذي يظهر  إىل )ا ا

الق�ش�ض العماين �رصبا من الكتابة التي مازالت تخطو خطواتها 

الأوىل(.

أن )ل عيب يف ذلك ولكن الإ�شكال يف و�شم هذا الذي   وهو ي�شيف ا

يبدو بداية ت�شكّل ووعيا غائبا, وعدم متّر�ض يف الكتابة وفقدان 

النموذج بالقلعة التي متثل ح�شنا متينا(.

الأخري  الغالف  يف  الأمر  أو�شحت  ا أنني  ا هو  ذلك,  على  وجوابي 

الثانية  القلعة   ( عنوانها  التي جعلت  الطويلة  واملقدمة  للكتاب 

أن يكون قلعة جمازية ثانية  إن الأمر ل يعدو ا ملاذا؟(. وقلت فيها ا

بعد قلعة ال�شعر الأوىل التي و�شعت فيها كتابي ال�شابق عن ال�شعر 

العماين. وهذه القلعة الثانية متثلها مدونة الق�شة العمانية بكل 

أ�شحابها ورغبتهم يف البحث عن ف�شاء للحرية  غناها وطموح ا

إلخ ت�شيق به جدران قلعتهم القدمية...ا

عن  البحث  إىل  ا حاجة  بالدكتور  أن  ا أظن  ا ول  إذاً,  ا وا�شح  فالأمر 

مطابقة �رصورية بني )متانة( القلعة, وه�شا�شة الق�شة العمانية 

أن يثري يف وجه  أنه ا أمر متعب, ومن �شا أو �شعف عودها.لأن ذلك ا ا

املطابقة  هذه  عن  يبحث  أن  ا أراد  ا إذا  ا جمّة  �شعوبات  به  القائل 

بالكتب  الأمر  تعلّق  �شواء  وحمتوياتها,  الكتب  عناوين  بني 

أ�شحابها وغرّبوا وتركوا  أم بالكتب احلديثة التي �رصّق ا القدمية, ا

العنان خليالهم وا�شعا يف اختيار عناوينها, ومنها مثال كتاب 

ترجمه  الذي  ويل�شون(  أدموند  )ا الأمريكي  للناقد  آك�شل(  ا قلعة   (

من  متفرقة  جمموعة  وحوى  العربية,  إىل  ا جربا  إبراهيم  ا جربا 

عام  �شدوره  منذ  و�شار  غربيني,  و�شعراء  أدباء  ا عن  املقالت 

1932م واحدا من كال�شكيات الكتب النقدية الغربية احلديثة يف 

أحدا منهم قد توقف  ا أن  ا أظن  ا عدد قرائه واهتمام النقاد به. ول 

إذا كانت متانة الدرا�شات  كثريا عند ت�شمية الكتاب بالقلعة وما ا

أو مالئما لهذه الت�شمية. واملدرو�شني فيه �شببا كافيا ا

كتابي  ت�شمنها  التي  للدرا�شات  اخرتته  الذي  العنوان  دام  وما 

القارئ(,  على  و)الوقْع  )ال�شعرية(  من  �شيئا  يحقق  املتوا�شع 

أو عدم وجود  أن )التنايف( ا ح�شب الكاتب, فلماذا كل هذا القلق ب�شا

و�شعف  جهة,  من  و)ر�شانتها(  القلعة(  )متانة  بني  التنا�شب 

جهة  من  الأوىل(,  خطواتها  )تخطو  وكونها  العمانية  الق�شة 

أخرى؟ ا

ال�شوؤال ب�شيطا و�شاذجا, بل قد يكون   ورمبا بدا طرح مثل هذا 

الأمر  وهو  الق�شد.  وح�شن  النوايا  �شالمة  توافرت  ما  إذا  ا زائدا 

لدى زميلي  بتوفره  الأ�شف  أعتقد مع  ا ل  ولكنني  افرت�شه,  الذي 

أجهلها. ذلك لأن ما نقله عني يف  �شباب ا الناقد بنف�ض الدرجة, لأ

أ�شحابها, لي�ض  ألة �شعف الق�شة العمانية وغياب الوعي عند ا م�شا

أغفل عامدا كل  وا الفقرات  ببع�ض  اكتفى  نه  لأ دقيقا ول كامال, 
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الق�شة  حول  الإيجابي  الطابع  ذات  الأخرى  النقدية  التلفظات 

الكتاب  احتفل  ق�شا�شني  أ�شماء  ا من  بها  يت�شل  وما  العمانية, 

أقاموها يف ن�شو�شهم حتى  �ش�ض التي ا أقام بناءه على الأ بهم وا

أو من ن�ض  ا الروؤية من قا�ض لآخر,  التحليل وزاوية  إذا اختلف  ا

الكاتب عمد  نف�شه. وذلك ل يحدث فقط لأن  القا�ض  لآخر كتبه 

اعتمد  التي  املقدمة  يف  ال�شدد  بهذا  الواردة  أقوايل  ا اجتزاء  إىل  ا

نه مل  عليها دون غريها واختار ما يتنا�شب وغر�شه منها, بل لأ

إىل حقيقة الدرا�شات التي تناولت  أن ينظر يف منت الكتاب ا أ ا ي�شا

املتوا�شع  ق�شا�شني عمانيني كبارا كانوا بعيدين يف تقديري 

إيلّ, وتعميمه  عن هذا ال�شعف الذي يريد �شاحب املقال ن�شبته ا

الكتاب من ق�ش�ض وق�شا�شني. وقد ذكرت  على كل ماورد يف 

أن قا�شني  ا أبدا يف  ا أ�شك  ا أنني )ل  ا يف ال�شفحة )13( من الكتاب 

العزيز  وعبد  الرحبي  وحممود  املعمري  �شليمان  مثل  عمانيني 

آخرين غريهم ممن �شملتهم الدرا�شة, يرتقون يف كثري  الفار�شي وا

أعلى امل�شتويات التي بلغها ال�رصد العربي احلديث  إىل ا مما كتبوه ا

أ�شاليبه(. آليات الق�ض وا روؤية وبالغة خطاب ومعرفة با

دباء ال�شباب الذين تعاملت ب�شيء من الق�شوة   وحتى بالن�شبة لالأ

مع بع�ض ن�شو�شهم, هناك اختالف يف قراءتي لهذه الن�شو�ض 

داخل الكتاب. وما قلته, مثال, عن معاوية الرواحي يختلف عما 

قلته عن مازن حبيب يختلف عما  البادي, وما  قلته عن هالل 

ميتلك  الأخري  ال�شاب  القا�ض  فهذا  ال�شابقني.  زميليه  عن  قلته 

والإ�شارات  الأحداث  تبدو  إذ  ا ال�رصد  بالزمن وتقنيات  أكرب  ا وعيا 

غالبا  موظفة  تقريبا(  ممتلئة  الذاكرة   ( امل�شماة  جمموعته  يف 

اخلامتة  إىل  ا وو�شوله  ال�رصد  ب�شريورة  يت�شل  أ�شا�شي  ا لغر�ض 

أثناء  ا الواردة  والتلميحات  بالإ�شارات  تذّكر  بطريقة خم�شو�شة 

أجزائها وتوظفها  إىل بع�شها وتربط ما تناثر من ا الق�ض فرتدها ا

خلدمة البنية العامة للحكاية, كما جاء يف الكتاب.)انظر الكتاب 

, �ض119(

التي  العمانية  الق�شة  يف  الوعي  ألة  مب�شا اخلا�شة  والعبارة   

عليها,  حكمه  وبنى  أي�شا  ا املقدمة  من  زروق  الدكتور  اقتب�شها 

إن  )ا الفقرة املوالية لها:  لي�شت كاملة هي الأخرى. فقد قلت يف 

أ�شبحت عر�شة للتبدل والتغرّي مع مرور الوقت,  هذه ال�شورة قد ا

الأحكام  الإ�رصاف يف  إىل حد  ا بنا  يذهب  أن  ا ينبغي  ل  ذلك  أن  وا

أو ت�شاوؤمها, وروؤية ال�شورة بوجهها الأبي�ض  املبالِغة يف تفاوؤلها ا

�شود فقط()�ض15( أو الأ ا

آخر, وروؤية  وال�شوؤال هو ملاذا ي�رص الكاتب على اعتماد قول دون ا

الكتاب  منت  يف  ورد  ملا  خالفا  فقط,  �شود  الأ بوجهها  ال�شورة 

ومقدمته ؟ وهل هنالك من �شبب لهذا النوع من التحريف و�شوء 

معينة  ن�شو�ض  على  البناء  حماولة  �شوى  الختيار  يف  الق�شد 

أحكام وت�شورات م�شبقة تورط  إىل ا أجل الو�شول ا أخرى من ا دون ا

أنها غري �شحيحة  الزميل الناقد يف تقريرها والدفاع عنها, مع ا

أينا؟ من الناحيتني النظرية والإجرائية , كما را

أما العنوان الفرعي للكتاب، وهو )درا�شة نقدية يف الق�شة  2 - ا

أنه )مل يكن متوافقا مع  العمانية الق�شرية(, والذي يرى الكاتب ا

النظر  يق�رص  مل  فالكتاب  الكتاب.  �شمّها  التي  املقالت  متفرّق 

إىل  على جن�ض الق�شة الق�شرية على م�شتوى الدرا�شة بل تخطاها ا

الرواية وال�شرية الذاتية ..(. 

أن درا�شة مذكرات ورواية  أظن ا أما هذا العنوان الفرعي فال ا أقول ا ا

إىل جانب  واحدة كتبها كاتب عماين واحد هو حممد عيد العرميي ا

أن تغرّي �شيئا  كتابته لبع�ض النماذج الق�ش�شية الق�شرية, ميكن ا

أمتنى على الكاتب,  أو الفرعي. وكنت ا يف عنوان الكتاب الرئي�ض ا

مل�رصوع  املتكاملة  درا�شتي  يف  �شيئا  يقول  أن  ا ذلك,  من  بدل 

حممد العرميي ال�رصدي ذي التجربة اخلا�شة يف الأدب العماين 

بع�شا,  بع�شها  يكمل  التي  ال�رصدية  الأجنا�ض  لهذه  كتابته  يف 

أجل  أجد معه بدا من درا�شتها وتق�ّشيها جمتمعة من ا على نحو مل ا

خ�شائ�شها  يف  متقاربة  أو  ا موحدة  �رصدية  روؤية  إىل  ا الو�شول 

وروؤاها الفنية واملو�شوعية.

ول    3- يف امللحق الأ

اللذين  امللحقني  أو  ا امللحق  على  الكاتب  اعرتا�ض  ظل  حني  يف 

و�شعتهما يف الكتاب دون وجه حق, لي�ض فقط لأنهما )ملحقان(, 

أن  أظن ا أي�شا لأين ا إمنا ا أي ل يدخالن يف منت الكتاب و�شلبه, وا ا

لإنهاء  أنهما كان كافيا  ب�شا تو�شيح  املقدمة من  ما ذكرته يف 

الكالم حولهما.

إن )امللحق الذي   فقد قلت يف ال�شفحة) 12 ( من هذه املقدمة ا

أمرية عمانية ل ميثل  و�شعناه عن املقامات العمانية ومذكرات ا

بال�رصورة مرجعية من مرجعيات القا�ض العماين احلديث قدر 

قد  البالد  هذه  يف  املوجود  ال�رصدي  الرتاث  من  جلانب  متثيله 

التي  النقدية  الروؤية  وفق  عليه  والطالع  معاينته  البع�ض  يهم 

بع�ض  من  الإفادة  أو  ا والدرا�شة  التوثيق  أجل  ا من  بها  تناولناه 

إمكاناته ال�شكلية واملو�شوعية(. ا

ومل  الق�شرية,  بالق�شة  مبا�رصة  �شلة  لهما  أن  ا أقل  ا مل  أنني  ا أي  ا  

ل  أن  )ا للقول  مربر  هناك  ليكون  الكتاب  �شلب  يف  أ�شعهما  ا

الق�شرية(,  الق�شة  مقام لهما يف كتاب يتخ�ش�ض باحلديث يف 

 ( املالحظة:  هذه  الناجت عن  الب�شيط  أو غري  ا الب�شيط  لل�شوؤال  ول 

إذا كان الدار�ض �شيو�شع من  ا التخ�شي�ض يف العنوان اجلزئي  ملَ 

أجنا�ض ال�رصد؟(. دائرة النقد ويو�شع من ا

4 – يف امللحق الثاين 

الثاين  امللحق  عن  كذلك,  نتحدث,  أن  ا ميكن  الإطار  هذا  ويف   

العمانية.  الق�شة  من  بنماذج  اخلا�شة  بالختيارات  اخلا�ض 

الذي �شم  أي�شا لهذا امللحق  ا أْن ل �رصورة  ا وكاتب املقال يرى 

أردنا  ا عمانيا,  قا�شا  أربعني  ا من  لأكرث  ق�شة  أربعني  ا من  أكرث  ا

أن نعطي القارئ العماين وغري العماين انطباعا عن  من خاللها ا

الق�شا�شون وامل�شاحة  بذله هوؤلء  الذي  الإبداعي  )حجم اجلهد 

التي يحتلونها يف املدوّنة ال�رصدية العربية احلديثة.( كما جاء 

يف املقدمة.)�ض13(
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 واعرتا�ض الكاتب على هذه الختيارات قائم, هذه املرة, على 

أ�شا�شني: ا

كتاب  يف  يتم  أن  ا �رصيطة  ممكن,  العمل  هذا  مثل  أن  ا الأول:   

منفرد.

املوؤلف يف  إىل �شابط منهجي يتحرك فيه  ا أنه بحاجة  ا الثاين:   

اختياراته, ول بد من معيار للجمع حتى تكون الق�ش�ض ممثلة 

وظيفة  ول  الناقد.  لذوق  ممثلة  ولي�شت  العمانية,  للق�شة  فعال 

لهذا امللحق خارج هذه ال�شرتاطات �شوى تكثري عدد �شفحات 

الكتاب.

إذا كان مثل هذا العمل ممكنا من الناحية   وجوابي على ذلك هو: ا

املبدئية يف كتاب, كما �شمح الناقد بذلك م�شكورا, فما الذي مينع 

الق�شة  لدرا�شة  مكرّ�ض  كتاب  ملحق  يف  موجودا  يكون  أن  ا من 

إىل بع�ض مناذجها؟  العمانية وي�شري ا

القراء  بع�ض  رغبة  يُ�شبع  أن  ا النوع  هذا  من  لعمل  ميكن  أل  ا  

أو  ا مدرو�شة  ق�ش�شية  مناذج  على  الطالع  يف  والدار�شني 

للحكم  أكرب  ا فر�شة  توفري  أجل  ا من  الكتاب  يف  مدرو�شة  غري 

أو  إيحاءات ا أية ا أي م�شتقل بعيدا عن ا واملقارنة, وحتى تكوين را

�شغوط نقدية؟

إىل مثل هذه الطريقة  أول كتاب نقدي يعمد ا  وهل )القلعة الثانية( ا

أو  ا للكتاب  تابع  ملحق  يف  خمتارة  إبداعية  ا ن�شو�ض  و�شع  يف 

منف�شل عنه؟

الن�شو�ض  من  العدد  هذا  وجود  إن  ا قلت  إذا  ا �رصا  أذيع  ا ل  وقد 

الق�ش�شية يف ملحق الكتاب قد وجد قبول واهتماما لدى كثري 

من القراء والدار�شني داخل اجلامعة العمانية وخارجها, بحيث 

إعداد ملحق ملختارات �شعرية مماثلة  إىل التفكري با ا دفعني ذلك 

ن�رصته  الذي  العماين  ال�شعر  عن  الآخر  كتابي  طبع  إعادة  ا عند 

وزارة الرتاث والثقافة العمانية عام 2006 حتت عنوان )وردة 

أكيد  بالتا ذلك  من  الغر�ض  يكون  ولن  الأجداد(.  وخنجر  ال�شعر 

)تكثري عدد ال�شفحات( بل احلاجة العملية, وال�رصورات اخلا�شة 

بربط الن�ض النقدي مبجاله الإبداعي.

يف  روؤيته  زروق  الدكتور  يهمّ  الذي  املنهجي(  )ال�شابط  أما  ا  

أن تكون  هذه الختيارات, فال يتعدى, يف الواقع, احلر�ض على ا

الق�شة املختارة دالة ومعربة, ومتوفرة على احلد الأدنى الالزم 

ولغته,  القا�ض  �شلوب  لأ وممثلة  الق�ش�شية,  الكتابة  �رصوط  من 

أمكن ذلك.  ا الق�شرية, ما  ال�رصدية  الكتابة  وطريقته يف مبا�رصة 

أنا  ا فيها,  راعينا  وقد  ع�شوائية,  تكن  مل  الختيار  عملية  أن  ا أي  ا

اللذان �شاعداين يف  الرا�شدي  ال�شكيلي وحمود  والقا�شان حمود 

أحيانا وفقا  ا أنف�شهم  ا أي بع�ض املبدعني  أخذ را ا عملية الختيار, 

أو�شحت ذلك يف مقدمة الكتاب. لهذه املعايري, كما ا

يقول  كما  الناقد(  لذوق  )ممثلة  الختيارات  هذه  تكن  مل  ولذلك 

إلقاء الكالم  الدكتور زروق, على طريقته يف توزيع التهامات وا

أن يحدد الدكتور )ذوق  إذ يقت�شي مثل هذا الكالم ا على عواهنه. ا

التي  العامة  الجتاهات  أو  ا املختارة,  الق�ش�ض(  و)ذوق  الناقد( 

حكمت ذوق هذا الناقد يف اختيارها.

آخذ  أحمد له �شنيعه حقا وا أ�شكر الدكتور زروق, وا وقد كنت �شا

طبع  لإعادة  الفر�شة  توفر  عند  الناحية,  هذه  يف  مبالحظاته 

أنه تف�شل علّي وعلى قارئي مقالته بتو�شيح �شيء  الكتاب, لو ا

من هذه ال�شوابط واملعايري الأخرى, والتي يكتفي فيها كعادته 

يخرج  ول  النظري,  واحلديث  ال�شخية  )املنهجية(  بالو�شايا 

يف  الدخول  تتجنب  التي  العامة  واملالحظات  الت�شكيك  عن 

التفا�شيل واحلوار الفاعل القائم على �شيء من املعرفة النقدية 

الق�ش�شية  النماذج  خل�شو�شيات  واملراعية  للتطبيق,  القابلة 

أو املدرو�شة. املختارة ا

5- درا�سة يف الق�سة، اأم درا�سات يف ال�سرد:

أن ندرك  إىل حمتوى الكتاب ميكننا ا  يقول الدكتور زروق ) بالنظر ا

أوراق درا�شية ل جامع بينها وكان من  أو ا أن العمل هو ن�شو�ض ا ا

أن يعنون الكتاب مبقالت يف ال�رصد العماين ليخرج  املفرو�ض ا

آخذ التي تف�شل الكتاب عن بعده العلمي(. الكاتب من هذه املا

ات�شاق كالمه يف هذه  أول عن مدى  ا الناقد  الدكتور  أل  أ�شا ا أنا  وا  

أيه يف هذه النقطة: أُكمل عر�ض را أن ا اجلملة, قبل ا

أن يكون الكتاب ن�شو�شا درا�شية )ل جامع بينها(  - كيف ميكن ا

أن جتتمع حتت عنوان )مقالت يف ال�رصد  أن )مقالته( ميكن ا مع ا

العماين( ح�شب ال�شيغة التي يقرتحها؟

- وملاذا ل يكون اجلامع هناك هو )الق�شة العمانية(, مثلما هو 

)ال�رصد العماين( هنا؟

الواحدة  الكتاب بقدرة قادر يف هذه اجلملة  - ثم كيف يتحول 

أن الناقد ل يجد  أم ا إىل )مقالت يف ال�رصد( ؟ ا أوراق درا�شية( ا من )ا

فرقا بني )الورقة الدرا�شية( و)املقالة( داخل الأعراف اجلامعية 

الآخرين  انتهاك  يعرفها ويتحدث مبرارة عن  التي  والأكادميية 

لها؟

أما البعد الآخر الذي )يخرج الكتاب من دائرة البحوث العلمية(  ا

إطار النقد  ويدخله يف املقالت ذات الطابع ال�شحفي البعيد )عن ا

الأحكام  إطالق  ا وعدم  اجلديّة  ب�شمات  يتميّز  الذي  الأكادميي 

العلمي  البعد  هذ  أما  ا أقول  ا وا�شحة(,  مرجعيّات  عن  وال�شدور 

بهذه  الناقد  قبل  من  عنه  الكالم  فيقت�شي  الكتاب,  يف  املفقود 

خا�شة  أهمية  ا ذات  أخرى  ا أ�شئلة  ا عن  الإجابة  العامة  الطريقة 

مثل:

طوال  الناقد  عنه  يتحدث  الذي  العلمي(  )البعد  هذا  هو  ما   -

النقدية  الكتب  أو غريه من  ا الكتاب  الوقت؟ وهل توافره يف هذا 

رهن بهذه امل�شائل ال�شكلية التي ل يثبت نقد الكاتب لها وبحثه 

أينا  را كما  و�شمول,  دقة  الأكرث  العلمي  والبحث  للتحقيق  عنها 

ل  )علم(  لكلمة  الكاتب  ا�شتخدام  أن  ا ذلك  بعد؟  فيما  ذلك  ونرى 

البحث  فيه على جمرّد  اقت�رص  ما  إذا  ا وادعاء  يخلو من تخرّ�ض 

أكرث  عن ال�رصورات النظرية للمنهج املزعوم, ول يعنى مبا هو ا

ر�شد  إىل  ا ت�شتند  التي  التحليل  البحث يف �شورة  وهو  ذلك,  من 

�شا�شية يف الن�ض الق�ش�شي املدرو�ض,  أو البنيات الأ وقائع البنية ا
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وتوفري قدر من الإح�شا�ض بروحه وتوجهاته العامة ونوع اللغة 

أمر قد يتجاوز ال�رصورات املنهجية ال�شكلية,  ال�شائدة فيه. وهو ا

أ�شا�شا بنوع الثقافة التي ميتلكها الناقد وذوقه وخربته  ويرتبط ا

أمور ل تقف بال�رصورة على الطرف الآخر من العلم  النقدية. وهي ا

إذا تعلق الأمر بالعلوم الإن�شانية,  واملناهج )العلمية( خ�شو�شا ا

وبالأدب منها على نحو خا�ض. فالأدب لي�ض علما, بل هو فن 

يت�شل باللغة والعالقات ال�شكلية ال�شائدة بني الكلمات, وبينها 

يف  الو�شول  ال�شعب  من  أمور  ا وهي  �شياء.  والأ املعاين  وبني 

إىل نتائج علمية نهائية.  در�شاتها ا

إىل )مقالت �شحفية( مبجرد  - وهل تتحول )الأوراق الدرا�شية( ا

أن املقالت ال�شحفية  أم ا أو ن�رص بع�شها يف ال�شحافة؟ ا ن�رصها ا

املدرّعة بال�شمات )العلمية( و)الأكادميية( املزيّفة )وهي كثرية 

ملجرد  ال�شحفية,  املقالت  تهمة  عن  بعيدة  تظل  يام(  الأ هذه 

ن�رصها يف كتب وجمالت )علمية(؟ 

أن يخرج  أحكامه اجلازمة هذه ا أل يخ�شى الدكتور زروق يف ا  ثم ا

إطالق الأحكام( اجلاهزة التي يتحدث عنها  إطار اجلدية وا )ا عن 

أن تطاله خماطر )النقد العلمي( الذي حتدث عنه  ويتهمني بها؟ وا

ت�شاوؤله عن  نقل زروق يف مطلع مقالته  ]الذي  بارجيز  دانييل 

أعني بارجيز(: دب[ حينما يقول )ا كون النقد قاتال لالأ

�شوى  له  هم  ل  نقد  مبخاطر  عام,  ب�شكل  مقتنعون,  اليوم  إننا  )ا

الن�ض  اعترب  إذا  ا إل  ا يتحقق  أن  ا النقد  لهذا  ميكن  ل  إذ  ا العلمية, 

ما,  أحد  ا يقروؤه  ن�ض  دوما  هو  الن�ض  أن  ا غري  �رصفا.  غر�شا 

املتغرّية  تلقيه  وبظروف  إليه  ا القارئ  بنظرة  مرتبط  فوجوده 

إىل مناهج النقد الأدبي,ترجمة د. ر�شوان ظاظا,  دائما(؟)مدخل ا

عامل املعرفة, �ض12(

إليه  ا الدكتور زروق امل�شار  أخرى, هل يت�شق كالم  ا  ومن ناحية 

عند  مقالته  من  آخر  ا مكان  يف  نف�شه  هو  يقرره  ما  مع  أعاله  ا

أنه ) كتاب يف ال�رصد العماين يهتم  تو�شيفه لـ)لقلعة الثانية( با

بتكوينه وبنيته والت�شورات املتحكمة فيه, اعتمادا على عدد كبري 

إىل  أن يرد املفرد ا أن يفكك ما ركبوه وا من الق�شا�شني, يحاول ا

أن يقدم قراءة مهمة على اختاليف يف عدد من جوانبها(  جمع, وا

�شماء  أهم الأ أتي فيه �شاحبه على ا أن يا أنه )=الكتاب( )حاول ا وا

الإبداعي  الن�ض  على  تعمل  روؤية  يف  وجمعا  نقدا  الق�ش�شية 

العماين  الق�ش�ض  يف  ومنزلته  خ�شائ�شه  تظهر  أن  ا وحتاول 

عامة. فهناك اجتهاد حممود يف ا�شتنطاق الن�ض والتاأ�شيل له, 

وو�شعه يف منزلته الجتماعية والتاريخية(؟

أن ينجز  ا أي الناقد احل�شيف  أدري كيف ميكن للكتاب يف را ا ول 

أنه )مقالت �شحفية( مف�شولة عن )بعدها العلمي(؟  كل ذلك مع ا

إذاً احلديث عن )ا�شتنطاق الن�ض( و)التاأ�شيل  ا وماذا يعني عنده 

له( و)و�شعه يف منزلته الجتماعية والتاريخية(؟

أن يعر�ض علينا حتليال  أل يكون من املفرو�ض بالناقد املدقق ا  ثم ا

كافيا لنموذج واحد على الأقل من هذه الدرا�شات ال�رصدية التي 

أو عدم افتقاده  ينطوي عليها الكتاب لريينا بامللمو�ض افتقاده ا

أنه  أم ا للبعد العلمي وكونه مقالة �شحفية, ولي�ض درا�شة علمية ؟ ا

إطالق هذا النوع  أن التو�شيف القائم على هذه الطريقة وا يعتقد ا

من الأحكام النقدية القاطعة كاف, بحد ذاته, لت�شنيف الدرا�شة 

إليه؟  وتقرير النوع الأدبي الذي تنتمي ا

أو مقالت, فما  أن الكتاب جمموعة درا�شات ا إذا افرت�شنا جدل ا وا

يهتم  منهجي  �شابط  أو  ا جامع  بينها  يكون  أن  ا من  مينع  الذي 

بتكوين النماذج ال�رصدية املدرو�شة وبنيتها والنماذج املدرو�شة 

أكرب قدر ممكن  فيها, ح�شب عبارة الناقد نف�شه؟ و)تنطوي على ا

من الفهم النقدي للن�شو�ض املدرو�شة والف�شاء التاريخي والفني 

املو�شوعية  من  ممكن  قدر  أكرب  ا توفري  مع  فيه,  تتحرك  الذي 

إىل  الالزمة للحكم والتقدير, والروؤية التي تطمح, قدر امل�شتطاع, ا

أو �شكت عنه,  أن تكون كلية و�شاملة ملا كتبه القا�ض وفكر فيه ا ا

أويلية املنا�شبة(,  أو �شفراته التا يف �شوء معطيات الن�ض و�شفرته ا

ح�شب عبارة مقدمة الكتاب؟

أو بع�شه منّجما يف �شحف ودوريات,  أن جمرد ن�رص الكتاب ا  وهل ا

أجزاء منه يف حما�رصات قبل ن�رصه كامال, يعني انتفاء  أو تقدمي ا ا

النقدية  الكتب  تُرى, من  وكم,  بال�رصورة؟  املنهجي  الرابط  هذا 

العلمي(  )النقد  دائرة  من  تخرج  أن  ا يجب  والأجنبية  العربية 

أو قدمت يف  أو بع�شا يف جمالت و�شحف ا أنها نُ�رصت كال ا ملجرد ا

منا�شبات قبل ظهورها كاملة يف كتب؟

أن تكون درا�شة الق�شا�شني  أدري, كذلك, ما الذي مينع من ا  ول�شت ا

أن ال�شورة التي وقرت  أم ا العمانيني درا�شةً يف الق�شة العمانية؟ ا

أليف  يف ذهن الزميل الناقد عن نوع معنّي ومنهج حمدد من التا

أ من ن�شو�ض  الذي يتناول ال�رصد م�شطلحا و�شعريا, ويطبّق ما يقرا

ال�شائدة  أن تكون هي  ا ق�ش�شية على قيا�ض ذلك وقالبه, ينبغي 

واملطبقة دون غريها يف الكتابة النقدية؟

بهذا  الدال  ال�شوؤال  هذا  غراك  جوليان  عن  بارجيز  ينقل  أمل  ا  

أنهم ميلكون  إذا اعتقدوا با ا اخل�شو�ض ) ماذا نقول لهوؤلء الذين 

إذا �شكلوا عملك يف �شورة قفل؟( )انظر  إل ا مفتاحا, ل يرتاحون ا

املرجع ال�شابق,�ض 11(

حالت ال�سائبة: 6- امل�سادر والإ

القيمة  أن عمال بهذه  ا )الغريب  ال�شدد  الناقد بهذا  الدكتور  يقول 

من  عديد  على  واملراجع...واحتوى  للم�شادر  قائمة  يت�شمن  مل 

الإحالت ال�شائبة ..(.

القائمة  هذه  مثل  حقا  يت�شمن  ل  العمل  أن  ا هنا  أعرتف  ا أنا  وا  

من  موا�شعها  يف  بذكرها  اكتفى  نه  لأ واملراجع  للم�شادر 

تزيد  )وهي  الق�ش�شية  املجموعات  كل  أ�شماء  ا وو�شع  الدرا�شة, 

على ما جرت درا�شته يف الكتاب( التي اختار منها ن�شو�شا يف 

أو  ا الكتاب  نهاية  تكرارها يف  إىل  ا ير حاجة  الكتاب, ومل  ملحق 

أما)الإحالت( فلي�ض ثمة ما هو )�شائب( فيها  نهاية كل درا�شة. ا

وا�شم  و�شاحبها,  املدرو�شة  الق�ش�شية  املجموعة  ذكرت  طاملا 

الق�شة املعنية فيها. 

 وحني يكتفي الدكتور زروق يف الن�ض الذي نقله يف مقاله عن 
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كتاب )الإمتاع واملوؤان�شة( للتوحيدي بذكر ورود الن�ض يف الليلة 

إىل ذكر ال�شفحة. لأن  اخلام�شة والع�رصين, ل يجد نف�شه بحاجة ا

أ يف نقل هذا الن�ض  إن كان هناك خطا الإحالة وا�شحة ومفهومة. وا

الكاتب  اعتماد  عن  الناجت  أ  اخلطا وهذا  م�شدره.  إىل  ا والإ�شارة 

على ال�شبكة العنكبوتية غري املوثقة هنا ول الدقيقة, ولي�ض على 

للكتاب, يتمثّل يف حذف كلمة  الزين  أحمد  أمني وا ا أحمد  ا حتقيق 

ان  دون  و)�شكولها(  )�ُشوَر(  كلمتي  بني  تو�شطت  التي  )الأمور( 

أن اجلملة هي  أي ا ينتبه لها الناقد احلري�ض على التوثيق والدقة. ا

)لأن الكالم على الأمور املعتمد فيها على �شور الأمور و�شكولها 

التي تنق�شم بني املعقول..( ولي�ض ال�شورة اخلاطئة التي وردت 

بها يف ن�ض الدكتور زروق.)انظر, المتاع واملوؤان�شة لأبي حيّان 

مكتبة  دار  من�شورات  الزين,  أحمد  وا أمني  ا أحمد  ا التوحيدي,حت 

احلياة, بريوت – لبنان, اجلزء الثاين �ض131(

أخرى  أ عند نقل الدكتور زروق لن�شو�ض ا وقد تكرر مثل هذا اخلطا

)الأحكام  من  الناقد  عدّه  الذي  ال�شعيف(  الق�ّض   ( كم�شطلح 

أنه مل يرد يف الكتاب بهذه  التقوميية( التي ا�شتعملتها, يف حني ا

)لأن  آخر خمتلف, جاء هكذا  ا و�شياق  إمنا يف �شورة  وا ال�شورة, 

عن�رص  ولأن  ومنطلقاتها,  لغتها  لت�شابه  جدوى  بال  يبدو  ذلك 

أحيانا  ا يخلو  ول  فيها,  من�شبط  وغري  �شعيف  الق�ض  أو  ا احلكي 

من ا�شطناع وعدم ثبات وت�شتت(.)�ض113( والفرق, كما يرى 

إن احلر�ض املبالغ  القارئ, وا�شح بني اجلملتني والق�شدين. بل ا

أ يف  إىل حدّ اخلطا فيه على دقة التوثيق والنقل ي�شل عند الكاتب ا

نقل العنوان الفرعي للكتاب لي�شبح درا�شة يف الق�شة العمانية 

)املعا�رصة( بدل من الق�شة العمانية )الق�شرية(.

يف  املق�شود  غري  أ  اخلطا أو  ا ال�شهو  من  نوعا  ذلك  اعتربنا  إذا  وا  

للقارئ  الكاتب  أوحى  ا الذي  النحوي  أ  اخلطا نف�رّص  فكيف  النقل, 

أنني وقعت فيه عند نقله لأحد الن�شو�ض يف ال�شفحة263 من  با

مقالته يف املجلة: » .. ف�شال عن وظيفتها الثقافية التي ارتبط 

بها علماء الدين وال�شعراء العمانيني يف ع�شور �شابقة«, يف حني 

أ�شل الن�ض هو » .. ف�شال عن وظيفتها التي ارتبط بها كثري  أن ا ا

أن  من علماء الدين وال�شعراء العمانيني يف ع�شور �شابقة«, دون ا

أن )علماء الدين( وال�شعراء العمانيني املعطوفة عليها  إىل ا ينتبه ا

جرّها,  أو  ا ن�شبها  يجوز  ول  الأوىل  احلالة  يف  مرفوعة  تكون 

خالفا ملا كان عليه الأمر يف ن�ض الكتاب.

)الإحالت  مع  ي�شنع  أن  ا زروق  الدكتور  على  أمتنى  ا وكنت   

إىل  ا مثال,  القارئ,  فينبه  ال�شنيع  هذا  مثل  الكتاب  ال�شائبة( يف 

الأخطاء التي وقع فيها املوؤلف عند نقله للن�شو�ض الق�ش�شية 

أوغري الق�ش�شية دون عناية مزعومة بالتوثيق, بدل من احلديث  ا

أن تعزز ما يقول. أمثلة و�شواهد من الكتاب ميكن ا العام دون ا

أو هناك لهيغل  ا الكتاب ذكر لكلمة �شغرية هنا  أن يرد يف  ا أما  ا  

إحالة  )ا أوهيدجر, ول يُذكر م�شدرها, في�شكل ذلك  ا أو ابن عربي  ا

منها  الق�شد  أن  وا �شاحبها(,  إىل  ا إل  ا ترجع  ل  أ�شماء  و)ا غائمة( 

ورود  إن  ا أقول  ا عماه(,  على  إبقاوؤه  و)ا إفزاعه(  وا القارئ  )ترهيب 

أ�شماء وكلمات �شمن �شياقات  إىل ا مثل هذه الإ�شارات املقت�شبة ا

وثقافته  املوؤلف  قراءات  ح�شيلة  من  أغلبها,  ا يف  هي,  معينة, 

املتوا�شعة املختلفة عن قراءات وثقافة احلا�شبات الإلكرتونية 

املربجمة, والذوات ال�شائعة يف الهوام�ض والزوايا ال�شغرية. وقد 

وال�شياق  الغر�ض  بحدود  حمدودة  الإ�شارات(  تلك  أعني  بقيت)ا

الذي وردت فيه, ومل تنب عليها )ت�شورات نقدية(. وكم �شيكون 

كاتب  أن  ا لو  والقارئ  للموؤلف  وفائدة  جدوى  ذا  عنها  الكالم 

أوعدم دقة  أظهر بطالن هذه الإ�شارات وقلة جدواها, ا املقال قد ا

املوؤلف يف نقلها, لأن البينة على من ادّعى, وتوقف عند حدود 

الت�شكيك وتوجيه التهامات. 

 7 - مالحظات م�سمونية:

إنها   هذه املالحظات التي وردت يف املقال, وقال الناقد عنها ا

نه  لأ ذلك  الأخرى.  هي  �شكلية,  معظمها  يف  تبقى  )م�شمونية(, 

اكتفى فيها, على عادته, باجلانب التنظريي ال�شكلي, ومل يحاول 

وروؤية  الكتاب  يف  املوجود  التطبيقي  العملي  باجلانب  ربطها 

إل على نحو �شعيف وغري فاعل. مدى ان�شجامها مع م�شمونه ا

الأمانة  الناقد ذلك, ولكن ب�شكل مقت�شب تعوزه  لقد فعل   نعم, 

نقلها  التي  الكاملة  غري  الن�شو�ض  �شعيد  على  �شواء  والدقة, 

بوجود  عليها  املبنية  افرتا�شاته  �شعيد  على  أم  ا املقدمة,  من 

أويلية( و)ت�شورات نقدية( ل يتفق معي فيها. )منطلقات تا

أو  ا النقد  الغريبة يف  الطريقة  أ�رصب لذلك مثال على هذه  ا أنا  وا  

)نقد النقد(.

 يقول الناقد تعليقا على ن�ض نقله من مقدمة الكتاب:

أبعاد النقد الأدبي  إن هذا الكالم ينم عن روؤية نقدية ل تتالءم وا  ) ا

الأخالقية ول  النقد ل يهتم كثريا بامل�شتويات  أن  ا احلديث ذلك 

الرتبوية ول يعتمد عليها يف درا�شة الآثار الأدبية, ولذلك فلي�ض 

أ�شماه  أخالقيا, ول يقوم مبا ا أن يقوم الن�شو�ض ا من مهام الناقد ا

�شياء خ�شري بالت�شفية النقدية, والدخول يف احلركة الإق�شائية 

ذلك  لأن  الأخالقية,  الرعاية  أو  ا املعرفية  الرعاية  م�شمى  حتت 

إىل نقد معياري جتاوزناه(. يعيدنا ا

واملوقوف  ظاهره  يف  ال�شحيح  الكالم  هذا  يف  الت�شور  أ  وخطا

الباطن, ح�شب عبارة التوحيدي يف الإمتاع واملوؤان�شة, قائم يف 

أمرين: ا

من  فهمه  إ�شاءة  ا حماولة  أو  ا املنقود,  الن�ض  فهم  عدم  الأول: 

أخرى تكمله  إىل ما يرتبط به من ن�شو�ض ا ناحية, وعدم الإ�شارة ا

وتو�شحه, من ناحية ثانية. ولذلك جرى حتميل )الروؤية النقدية( 

التي ت�شمنها الن�ض ما مل يخطر ببال املوؤلف, وما ل ِقبَل للن�ض 

نف�شه به. 

حكمت  التي  الكيفية  القارئ  يُري  أن  ا الناقد  يحاول  مل  الثاين:   

جتاوزها  التي  والرتبوية  الأخالقية  الروؤية  هذه  فيها  الكتاب 

من  احلديث,  الأدبي  النقد  أبعاد  ا حقائق  مع  تتالءم  ول  الزمن, 

واحدة,  درا�شة  أو  ا الكتاب,  درا�شات  الأمر يف  خالل معاينة هذا 

وحتى كلمة واحدة فيه.
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أن يكون من يقول مثل هذا الكالم قد اطلع على ما  ا أل ينبغي  ا  

آل �شعيد ) �شيوف  جاء يف درا�شتي ملجموعة القا�ض منري �شامل ا

إ�شارات دالة يف هذا اجلانب : من ال�شماء(, مثال, من ا

آل �شعيد«   )كان ميكن لبع�ض الن�شو�ض يف جمموعة منري بن �شامل ا

أف�شل يف خارطة الق�ش�ض  أن حتتل موقعا ا �شيوف من ال�شماء« ا

العماين لول منحاها الأخالقي والرتبوي املبا�رص(؟)�ض,45( 

أي�شا:  وما جاء يف هذه الدرا�شة ا

الرذائل  إىل معاجلة  ا الن�شو�ض, وهي تهدف  تثبت هذه  ) هكذا   

�رصط  من  تنطلق  ل  أنها  ا ال�شكل,  بهذه  والأخالقية  الجتماعية 

وعي  أو  ا الإن�شاين,  الواقع  بجدل  حيّة  معرفة  من  ول  اجتماعي, 

إىل مرجعية  كاف بطبيعة تكوينه ... فاملنت الق�ش�شي ل ينتمي ا

أو الهدف الأخالقي والرتبوي..(  وحيدة هي املرجعية الأخالقية ا

؟ �ض47

 فهل ينطلق مثل هذا الكالم عن روؤية نقدية من مهامها تقومي 

واملناهج  العلم  عن  خارجة  فهي  ولذلك  أخالقيا,  ا الن�شو�ض 

أن يفهمه  أن ثمة فرقا ل يريد كاتب املقال ا أم ا النقدية احلديثة؟ ا

بني احلديث عن الأمانة واللتزام الأخالقي والرتبوي يف الكتابة, 

وهو يف غاية الأهمية عندنا, وبني املنهج والروؤية النقدية التي 

أن  أخالقي وتربوي, على نحو ميكن ا أ�شا�ض ا تقوّم الن�شو�ض على ا

إىل )نقد معياري( جتاوزه الزمن فعال ؟ يقود ا

النقد  مناهج  إىل  ا )مدخل  كتاب  متهيد  يف  ماورد  ي�شبح  وهل 

الأدبي احلديث( الذي ا�شت�شهد به الدكتور زروق يف مقالته, غري 

أبعاد النقد الأدبي احلديث( حينما  متالئم, هو الآخر,مع )حقائق ا

أي  ا أن يكون علميا,  ا الكتاب لنف�شه  التمهيد: )يريد هذا  يقول يف 

تربويا يف روحه ويف غايته معا(؟ )�ض13(

يقدم  أن  ا يريد  املوؤلف  أن  ا الثانية(  )القلعة  مقدمة  يف  ورد  وقد   

أكرب قدر من الفهم  ا أمنوذجا لدرا�شة نقدية جادة تنطوي على  ) ا

الذي  والفني  التاريخي  والف�شاء  املدرو�شة  للن�شو�ض  النقدي 

أكرب قدر من املو�شوعية الالزمة للحكم  تتحرك فيه, مع توفري ا

تكون  أن  ا إىل  ا امل�شتطاع,  قدر  تطمح,  التي  والروؤية  والتقدير, 

أو �شكت عنه, يف �شوء  كلية و�شاملة ملا كتبه القا�ض وفكّر فيه ا

أويلية املنا�شبة. الأمر الذي  أو �شفراته التا معطيات الن�ض و�شفرته ا

أح�شب, على �شيء من ال�شلة ال�رصورية ببع�ض  يبقي الدرا�شة, كما ا

اجلوانب ال�شو�شيولوجية وال�شايكولوجية وحتى الأخالقية, ولي�ض 

اجلوانب الفنية والنقدية اخلال�شة وحدها.

تبقى  الإبداعي  الكاتب و�شدقه يف عمله  إخال�ض  ا فروؤية مدى   

أن تزيح عن ال�شاحة الثقافية عددا  أنها ا أ�شا�شية عندنا, ومن �شا ا

على  جتوز  أن  ا أرادوا  ا الذين  واملزيفني  املند�شني  من  قليل  غري 

أ�شالتها و�شدقها, مبا  ألعيبهم امل�شكوك يف ا القراء فذلكاتهم وا

قراءة  يف  مقابل  خلل  عن  ناجت  الكتابة,  يف  خلل  من  يعتورها 

ناقديه  وبع�ض  القا�ض,  جانب  من  به  الوعي  وزيف  الواقع, 

أحيانا( �ض14  وقارئيه, ا

أو ربطه بالن�ض  أ الكاتب ذكره ا  وهذا الن�ض الطويل الذي مل ي�شا

إىل مفهوم )الت�شفية النقدية( التي ق�شدها  أي�شا ا ال�شابق, ي�شري ا

الإق�شائية  احلركة  يف  بـ)الدخول  البتة  لها  عالقة  ول  املوؤلف, 

ح�شب  الأخالقية(  الرعاية  أو  ا املعرفية  الرعاية  م�شمى  حتت 

عبارة الكاتب.

العمانيني,  أحدا من املبدعني  ا الكتاب, والعياذ باهلل,  فلم يق�ض 

إىل  أوتربوية, ومل يفكر موؤلِفُه, الفقري ا أخالقية ا أ�ش�ض ا اعتمادا على ا

أو الأخالقية, ول حتت  اهلل, بذلك ل حتت م�شمى الرعاية املعرفية ا

آخر.  أي م�شمى ا ا

خال  الكتاب  أن  ا يعني  ل  ذلك  كل  إن  ا القول  من  بد  ل  أخريا,  وا  

ميثل  أنه  ا مقدمته  ختام  يف  جاء  وقد  والنواق�ض,  الأخطاء  من 

نق�شه  على  يطمح,  أنه  وا الكتمال..  عن  )بعيدا  نقديا  م�رصوعا 

أ�شي�ض حوار نقدي فاعل  إىل تا وعدم اكتماله يف �شورته احلالية, ا

إمنا يتجاوز  ل يقف عند احلدود اخلاجية للن�شو�ض املدرو�شة, وا

وف�شاءاته  ال�رصدية  وعواملها  العميقة  بنيتها  يف  للدخول  ذلك 

رواته  عن  فيها  املروي  تف�شل  التي  امل�شافة  وروؤية  الدللية, 

أن يفيد منه الكاتب نف�شه,  احلقيقيني والوهميني, على نحو ميكن ا

أية  أن تندرج ا أنتظر ا أو القارئ العام وحده(؛ وكنت ا ولي�ض الدار�ض ا

إطار هذه الدعوة املفتوحة للحوار,  قراءة نقدية جادة للكتاب يف ا

حلركة  تابع  )حم�ض  النقد  وجتعل  الناقد,  حرية  ت�شادر  أن  ا ل 

أن  �شا فمن  يتعداها(.  ل  والأدوات  النظريات  و)حبي�ض  الأدب(, 

أن ي�شوّه النقد  مثل هذا اللتزام احلريف بقوالب منهجية حمددة ا

النظريات والأدوات  أو �شدى �شعيف ل�شوت  ا إىل م�شخ  ا ويحوله 

الهواء  يف  وحركته  الناقد  ل�شوت  فيها  جمال  ول  يتعداها,  ل 

أن يتحرك فيها.  الطلق �شمن احلدود التي يتيح له الن�ض املنقود ا

أن املنهج النقدي يرتبط بروؤية,  ا أكيد  وكاتب املقال يعرف بالتا

أخرى قابلة للتطبيق  أن ثمة فرقا بني مناهج جاهزة مطبّقة, وا وا

وفقا لزاوية الروؤية وطبيعة الن�ض الإبداعي املنقود.

�شا�شي بيني   ورمبا كان هذا هو مو�شع الختالف والتباين الأ

وبني زميلي الناقد.

إن كانت ا�شت�شهادات الناقد يف بداية  أدري بعد كل هذا ا  ول�شت ا

أن النقاد  دب« وا املقال بتلك الن�شو�ض التي جتعل النقد »قاتال لالأ

فلوثوا  بلد  على  ال�شتيالء  عن  عجزوا  فا�شلني  »جرنالت  جمرد 

العمانيني  والق�شا�شني  الق�شة  مع  �شنيعي  على  تدل  مياهه« 

أن هذا الكالم  أم ا الذين در�شتهم وو�شعتهم يف تلك القلعة الثانية, ا

أن الأمر  أم ا آخر؟ ا أي �شيء ا أكرث من ا ينطبق على �شنيعه مع كتابي ا

أن مثل هذه التلفظات النقدية تبقى,  ل يت�شل ل بهذه ول بتلك, وا

ككثري غريها, بال دللة؟ 

النقاد  فيه  يتحول  الذي  الأخري  الن�ض  هذا  �شاحب  أن  ا ]لحظ 
إىل  إىل »جمرد جرنالت فا�شلني« هو منت�شكيو الذي حتول هنا ا ا

بها  يُ�شت�شهد  نقدية(  )ت�شورات  أن تبنى على كالمه  ا ناقد ميكن 

أن هيغل الذي و�شع ن�شو�شا مهمة يف فل�شفة الفن ل  يف حني ا

أن تبنى عليه ت�شورات نقدية«؟[   ميتلك فكرا ميكن »ا
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