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 ت�صـــدر عــن:

مان لل�صحافة ة عمان لل�صحافة ة ُعمان لل�صحافة  ة عصة عص ص�ص� �ص�ص صم�ؤ�صم�ؤ�

ر واالعالنصر واالعالنصر واالعالن صوالن�صوالن�
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خلف العربي

العــدد الثالث والت�صعـ�ن
يناير 2018 م - ربيع الثاين  1439 هـ 

لة: صلة: صلة:  صان املرا�صان املرا� ان املرا��ان املرا�� � عن� عن

 �ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117

 الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

 هاتف: 24601608 ) 00968( 

 فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

nizwa99@omantel.net.om

االأ�صـــعار: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 4 افتتاحية:
أ�ساة واحدة:  �سيف الرحبي.اأ�ساة واحدة:  �سيف الرحبي.اأ�ساة واحدة:  �سيف الرحبي. ا- تنويعات على ما- تنويعات على م

 14 كتابـــات:
أحمد اأحمد أحمد  ال�سيا�سي(:  )االجتماع  العماين  التاريخ  عقلنة  -

اال�سماعيلي.

ــــاتصــــاتصــــات: صدرا�صدرا�  28 
الهواري  ذور«:  الهواري سُّ الهواري سذور«:  ذور«:  »ال� ديوانه  فـي  االندل�سي  ُّأ�س  »ال� ديوانه  فـي  االندل�سي  »ال�سُّأ�س  ديوانه  فـي  االندل�سي  »ال�سأ�س  ديوانه  فـي  االندل�سي  »ال�اأ�س  ديوانه  فـي  االندل�سي  أ�س  ر »ال�أرفع  ديوانه  فـي  االندل�سي  أ�س  ر »ال�أرفع  ديوانه  فـي  االندل�سي  أ�س  ر راأرفع  أرفع  ابن   -

أدبي وقرائه: مار�سيل دو الأدبي وقرائه: مار�سيل دو الأدبي وقرائه: مار�سيل دو   ا
ّ

غزايل- التلقي حوار بني الن�س
ّ
غزايل- التلقي حوار بني الن�
ّ

سغزايل- التلقي حوار بني الن�س

أدب اأدب أدب  الهاين-  بن  �سعيد   : ترجمة  كريف  دو  وكلود  كريف- 

مركزية العقل  االموف: »القهر ال�سجني«: زهيـــر الذوادي-ساالموف: »القهر ال�سجني«: زهيـــر الذوادي-ساالموف: »القهر ال�سجني«: زهيـــر الذوادي- س�س�

أزمة جملة اأزمة جملة أزمة جملة  أزمة جملة من  أزمة جملة من  إ�سماعيل املو�ساوي- اإ�سماعيل املو�ساوي- إ�سماعيل املو�ساوي-  إ�سماعيل املو�ساوي- �سريل:  إ�سماعيل املو�ساوي- �سريل:  فـي فل�سفة جون 

إىل انهيار الليربالية العربية : حممود �رشيح.اإىل انهيار الليربالية العربية : حممود �رشيح.إىل انهيار الليربالية العربية : حممود �رشيح. إىل انهيار الليربالية العربية : حممود �رشيح.»حوار«  إىل انهيار الليربالية العربية : حممود �رشيح.»حوار« 

80 ملــف الراحلني:  - مو�سى وهبة
                                              - عادل فاخوري

نسنسن أمينة غ�اأمينة غ�سأمينة غ�سأمينة غ�  -        

أحمد بزوناأحمد بزونأحمد بزون تقدمي واعداد: 

اركون: جمال نعيم - غ�سان مراد- وحيد بهمردي.ساركون: جمال نعيم - غ�سان مراد- وحيد بهمردي.ساركون: جمال نعيم - غ�سان مراد- وحيد بهمردي. سامل�سامل�

ا. سا. سا.  سعبيدو با�سعبيدو با� - غياب رجاء بن عمار:

ار�ار�ار: �حـــــــ�حـــــــ   110
أروندهاتي روي حوار: فيالبوراتو عبد الكبري اأروندهاتي روي حوار: فيالبوراتو عبد الكبري أروندهاتي روي حوار: فيالبوراتو عبد الكبري    -

ري الزيديسري الزيديسري الزيدي س- جواد احلطاب حاوره: خ�س- جواد احلطاب حاوره: خ�

ـــــــرحصـــــــرحصـــــــرح: صم�صم�   128
أرتو وتثوير امل�اأرتو وتثوير امل�رشأرتو وتثوير امل�رشأرتو وتثوير امل�رشح : حممد �سيف. أنطوان اأنطوان أنطوان    -

ينمـــــــــــا:صينمـــــــــــا:صينمـــــــــــا: ص�ص�   140
- »املواطن كاين«  �سيناريو:  هريمان جـ. مانكيو فيكز - 

أور�سن ويلز ، ترجمة: مها لطفياأور�سن ويلز ، ترجمة: مها لطفيأور�سن ويلز ، ترجمة: مها لطفي

يف هذا العدد



ـــعــــــــــــر:صـــعــــــــــــر:صـــعــــــــــــر: ص�ص�   166
اوي -  ساوي -  ساوي -   العر� الرو�سي: جمال  العر�سه  الرو�سي: جمال  سه  العر�َل الرو�سي: جمال  العر�له  الرو�سي: جمال  ه  َالَوالَو رايرن ماريا ريلكه:  -

وترجمة:  تقدمي  احليوية:  املفارقات  وترجمة: ساعر  تقدمي  احليوية:  املفارقات  وترجمة: ساعر  تقدمي  احليوية:  املفارقات  اعر  � �س خمي�س  س خمي�س  سفيا�سفيا�س

أثري حممد علي- فـي املرايا: عبدالعزيز املقالح- العجوز 

وترجمة:  تقدمي  احليوية:  املفارقات  اعر 

أثري حممد علي- فـي املرايا: عبدالعزيز املقالح- العجوز 

وترجمة:  تقدمي  احليوية:  املفارقات  اعر 

أثري حممد علي- فـي املرايا: عبدالعزيز املقالح- العجوز اأثري حممد علي- فـي املرايا: عبدالعزيز املقالح- العجوز 

آمال اآمال آمال  الطني:  بيت  �سعيد-  حميد  أخرى: 

أثري حممد علي- فـي املرايا: عبدالعزيز املقالح- العجوز 

بيت  �سعيد-  حميد  أخرى: 

أثري حممد علي- فـي املرايا: عبدالعزيز املقالح- العجوز 

بيت  �سعيد-  حميد  بيت اأخرى:  �سعيد-  حميد  أخرى:  ائد سائد سائد  وق� وق�سالي�ساري  سالي�ساري 

إمرباطورياإمرباطورّيإمرباطورّية: وداد عبد العزيز -  احلرب: إمرباطورية: وداد عبد العزيز -  احلرب: إمرباطورّية: وداد عبد العزيز -  احلرب:  مو�سى- متتمات 

أبو اأبو أبو  أبو فيوليت  أبو فيوليت  أخرى: اأخرى: أخرى:  سو�سو�س و�سو�س سجرة ون�سجرة ون� جرة ون�سجرة ون�س سو�س- ثياب �سو�س- ثياب � و�س- ثياب �عبداهلل ونو�س- ثياب �عبداهلل وّن

أخرى: حاكم عقرباوي - اأخرى: حاكم عقرباوي - أخرى: حاكم عقرباوي -  سو�سو�س و�سو�س سة ون�سة ون� ة ون�الة ون�اِل َّ

و�س- ثياب �

َّ

و�س- ثياب �

السالس سمال ال�سمال ال�
ّ
اجللد- الر
ّ
اجللد- الر
ّ

أغنية: طالب املعمري.

ِ

أغنية: طالب املعمري.

ِ

أغنية: طالب املعمري.اأغنية: طالب املعمري.

س�س�س: ���� �ن�صـــ�ن�صـــ  202
)الـبئر( خوان  )الـبئر( خوان سويلح -  )الـبئر( خوان سويلح -  ويلح -  سى املكتبة: خليل �سى املكتبة: خليل � ى املكتبة: خليل �سى املكتبة: خليل �س س- تهجني فو�س- تهجني فو�

عبد  إح�سان-اإح�سان-إح�سان- آيت اآيت آيت  أحمد اأحمد أحمد  أونيتي: تقدمي اأونيتي: تقدمي أونيتي: تقدمي وترجمة:  كارلو�س 

خليل  أ�س: اأ�س: أ�س:  الر املقطوع  الربكان  أ�س: يلي:  الر املقطوع  الربكان  أ�س: يلي:  الرس املقطوع  الربكان  الرسيلي:  املقطوع  الربكان  يلي:  ت�  - جامل  ت�ساللطيف   - جامل  ساللطيف 

أ�سماء الأ�سماء الأ�سماء  ا ذو  الرجل  غو�سبودينوف  غيورغي   - النعيمي 

اللقالق:  ع�س   - حمدان  خريي  وتقدمي  ترجمة  ع�سالكثرية:   - حمدان  خريي  وتقدمي  ترجمة  سالكثرية: 

غري.. سغري.. سغري..  إدري�س ال�اإدري�س ال�سإدري�س ال�سإدري�س ال�

230 متابعــات:
أحمد برقاوي - فـي اأحمد برقاوي - فـي أحمد برقاوي - فـي  أم اأم أم الهوتي؟:  - ابن ميمون فيل�سوف 

ّل 

أحمد برقاوي - فـي 

ّ

أحمد برقاوي - فـي 

ل  يتبتل  يتبت أحمد املديني- »طائر

أحمد برقاوي - فـي 

أحمد املديني- »طائر

أحمد برقاوي - فـي  الهوتي؟: 

أحمد املديني- »طائر

الهوتي؟: 

ٌ
أحمد املديني- »طائر
ٌ
أحمد املديني- »طائراأحمد املديني- »طائر أزرق« لعبده الأزرق« لعبده الأزرق« لعبده وازن:  »البيت ا

ام�سي - ر�سائل سام�سي - ر�سائل سام�سي - ر�سائل  ال� ال�سم  سم  ال�س ال�سم  م  سي: ها�سي: ها� ي: ها�سي: ها�س البلو� البلو�سفة« لعبداهلل  سفة« لعبداهلل  البلو�س البلو�سفة« لعبداهلل  فة« لعبداهلل  ال� ال�سعلى  سعلى 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

ا:  ً

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

ً

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

 ومرتكز

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

ً

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

أ

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

أ

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

الثقافـي.. مبدا النقد  أ�سعد- 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

الثقافـي.. مبد النقد  أ�سعد- 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

الثقافـي.. مبد النقد  الثقافـي.. مبداأ�سعد-  النقد  أ�سعد-  أحمد 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

أحمد 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

أحمد اأحمد  أو�س 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

أو�س 

البوابة  فاحت  خمي�س-  ظبية  العارفني:  ودليل  عربي  ابن 

أو�س اأو�س  دئة: سدئة: سدئة:  سال�سال�

ليلى  روايات  فـي  امل�ستور  عن  ليلى سف  روايات  فـي  امل�ستور  عن  ليلى سف  روايات  فـي  امل�ستور  عن  ف  الك� الك�سي-  سي-  الك�س الك�سي-  ي-  البلو� البلو�سخالد  سخالد 

أ�سلوبية 

ليلى  روايات  فـي  امل�ستور  عن  ف 

أ�سلوبية 

ليلى  روايات  فـي  امل�ستور  عن  ف 

أ�سلوبية الأ�سلوبية ال ا سائ�سائ�س  ائ�سائ�س اخل� كمال-  اخل�سطفى  كمال-  سطفى  اخل�س كمال-  اخل�سطفى  كمال-  طفى  م� أ�سماء 

الك� ي- 

م� أ�سماء 

الك� ي- 

م�س م�سأ�سماء  م�اأ�سماء  أ�سماء  �سليماين: 

ية سية سية الروائية:  سخ�سخ� خ�سخ�س سال�سال� مت- سمت- سمت-  سل: ملياء �سل: ملياء � ل: ملياء �سل: ملياء �س س ب�رشى الفا�س ب�رشى الفا� سللقا�سللقا�س

لها كلمات« جلرج�س  لي�س  لها كلمات« سياء  لي�س  لها كلمات« سياء  لي�س  ياء  أ�اأ�سأ�سأ� « فـي  لكبيد-  »أحمدو بن  فـي  لكبيد-  »اأحمدو بن  فـي  لكبيد-  أحمدو بن 
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التي  الثنائية  ه��ذه  والتقليد،  التجديد  التي أ�سئلة  الثنائية  ه��ذه  والتقليد،  التجديد  التي اأ�سئلة  الثنائية  ه��ذه  والتقليد،  التجديد  أ�سئلة 

على  معطوفة  وال��ت��ك��رار،  النمط  ح��ّد  ح��ّدلت  ّلت  ح��دس ح��دسلت  لت  سو�سو�

 مناخ الثقافة العربية عرب عقود 
ْ
ثنائيات طبعت
ْ
ثنائيات طبعت
ْ

من الزمن، متعاقبة م�ستمرة يف دوران حلزوين 

أ�سئلة املعرفة احلقيقية اأ�سئلة املعرفة احلقيقية أ�سئلة املعرفة احلقيقية  أ�سئلة املعرفة احلقيقية غليل  أ�سئلة املعرفة احلقيقية غليل  في سفي سفي  سال ينتهي وال ي�سال ينتهي وال ي�

الة واحلداثة وغريها ...الخ. سالة واحلداثة وغريها ...الخ. سالة واحلداثة وغريها ...الخ.  سأ�سأ� أ�الأ�ال والثقافة، كا

أ�سئلة اأ�سئلة أ�سئلة  و أ�سئلة وي  و أ�سئلة وي  وس وسوي  وي  النه� الفكر  النه�سأ�سئلة  الفكر  النه�سأ�سئلة  الفكر  النه�اأ�سئلة  الفكر  أ�سئلة  به سبه سبه  ت� ت�سإن��ه��ا  ت�سإن��ه��ا  ت�اإن��ه��ا  إن��ه��ا 

أواخر اأواخر أواخر  منذ  عربيًا عربيًاأت  عربيًاأت  عربيااأت  أت  بد التي  والتقدم  بدسارة  التي  والتقدم  بدسارة  التي  والتقدم  ارة  ساحل�ساحل�

الع�رشين  ال��ق��رن  ومطلع  ع�رش  التا�سع  ال��ق��رن 

هد سهد سهد  س ي�س ي� أو مطرحاأو مطرحأو مطرٍح إىل اإىل إىل حمطٍة إىل ل  إىل ل  ل سل س سمني ومل ت�سمني ومل ت� رشاملن�رشاملن�رش

والتاريخ،  الواقع  يف  وتطبيقيًا  عمليًا  تبلوراً 

دة مبرجعياتها سدة مبرجعياتها سدة مبرجعياتها  سظلت اال�سئلة والتنظريات املحت�سظلت اال�سئلة والتنظريات املحت�

جوهره،  يف  امُلحّق  احلامل  مب�سارها  املحقاملختلفة  احلامل  مب�سارها  حقاملختلفة 

احل��ادة  وانعطافاته  بوقائعه  التاريخ  وظ��ل 

يف  وفظاظة..  ق�سوة  يزداد  يف آخر  وفظاظة..  ق�سوة  يزداد  يف اآخر  وفظاظة..  ق�سوة  يزداد  آخر  مب�سار  القا�سية، 

ال�ساخرة  املرة  املفارقة  تتولد  اجلهم  ال�ساخرة أفق  املرة  املفارقة  تتولد  اجلهم  ال�ساخرة أفق  املرة  املفارقة  تتولد  م 
ْ
اجله أفق 
ْ

اجلهال اجلهالأفق  أفق  ا هذا 

والتقدم  والتقدم سة  والتقدم سة  ة  النه� النه�سأ�سئلة  النه�سأ�سئلة  النه�اأ�سئلة  أ�سئلة  ن 
ْ
ك��و ك��وة  �وة 

ّ
احلقيقي ك�لكنها  احلقيقية  ك�لكنها  ة 
ّ
احلقيقي لكنها 
ّ

الع�رش الع�رش  رش  ا�ستحقاقاُت متليها  التي  ا�ستحقاقاُتارة  متليها  التي  ُارة  ا�ستحقاقاتس متليها  التي  ا�ستحقاقاتسارة  متليها  التي  ارة  سواحل�سواحل�

مرحلة  كل  يف  نف�سها  تكرر  و�رشوطه  احلديث 

لسلسٍل حتى اللحظة الراهنة. سومف�سومف�

بحت من البداهة سبحت من البداهة سبحت من البداهة  أ�اأ�سأ�سأ� أطروحات الأطروحات الأطروحات التي  أ�سئلة واالأ�سئلة واالأ�سئلة وا ا

طرح  تعاود  ال�سنون  عليها  وتعاقبت  مبكان، 

نف�سها -:

حكمها  التي  ال��ع��رب  دنيا  يف  ب��دء  على  ع��ودا 

حتى  حتى �ام  حتى �ام  ��ظ���ظ�ام  وال� والتخلف  والف�ساد  وال��ظ�اال�ستبداد  والتخلف  والف�ساد  �ظ�اال�ستبداد 

ظى سظى سظى  تت� التي  الكارثية  اللحظة  هذه  تت�سإىل  التي  الكارثية  اللحظة  هذه  تت�سإىل  التي  الكارثية  اللحظة  هذه  تت�اإىل  التي  الكارثية  اللحظة  هذه  إىل  لت سلت سلت  سو�سو�

إىل طوائف وجماعات اإىل طوائف وجماعات إىل طوائف وجماعات  فيها املجتمعات العربية 

أترك اأترك أترك  إذ اإذ اإذ  و مثيلها.  إذ   و مثيلها.  إذ   قّل قلإبادية  قلاإبادية  إبادية  ب�رشاوة  ب�رشمتحاربة  رشمتحاربة 

ة سة سة  املخت� املخت�سأطروحات  سأطروحات  املخت�ا املخت�اأطروحات  أطروحات  ل الكابو�سي  اجلانب  لاهذا  الكابو�سي  اجلانب  اهذا 

يف  والتجديد  التقليد  يف إىل  والتجديد  التقليد  يف اإىل  والتجديد  التقليد  إىل  ري سري سري  أ�اأ�سأ�سأ� ال�سياق،  هذا  يف 

حيوية  حيوية سهد  حيوية سهد  هد  � الذي  اجلانب  وهو  �سأدب��ي  الذي  اجلانب  وهو  سأدب��ي  �ال الذي  اجلانب  وهو  �الأدب��ي  الذي  اجلانب  وهو  أدب��ي  ا اجلانب 

الوجوه  مبختلف  الوجوه الإجن��از  مبختلف  الوجوه الإجن��از  مبختلف  إجن��از  ا اسعيد  اسعيد  عيد  � على  �سإبداعية  على  �سإبداعية  على  �اإبداعية  على  إبداعية 

ْ
أ�رش

ْ
أ�
ْ

أ�اأ�رشأ�رش ات�سم بالتحرر من  الذي  ات�سم بالتحرر سعر  الذي  ات�سم بالتحرر سعر  الذي  عر  ال� ال�سأفرع من  سأفرع من  ال�ال ال�الأفرع من  أفرع من  وا

�سلفًا،  �سلفاوؤطرة  �سلفاوؤطرة  ؤطرة  امل املوارمة  وارمة  املس املسارمة  ارمة  ال� وتقعيداتها  ال�سالتقاليد  وتقعيداتها  سالتقاليد 

اء البحث اجلمايل احلر.ساء البحث اجلمايل احلر.ساء البحث اجلمايل احلر. سنحو ف�سنحو ف�

ورواي��ة  ورواي��ة سة  ورواي��ة سة  ة  ق� ق�سد  سد  ال�رش يندرج  ال�سياق  ه��ذا  ال�رشويف  يندرج  ال�سياق  ه��ذا  رشويف 

مع  مع الأق��ان��ي��م  مع الأق��ان��ي��م  أق��ان��ي��م  ا ه��ذه  تفاعل  يف  النقد،  وك��ذل��ك 

الع�رش وحداثاته املختلفة تبدع �سياقها  الع�رشثقافة  رشثقافة 

هذا  لي�س  هذا إذ  لي�س  هذا اإذ  لي�س  إذ  ني. سني. سني.  اخلا� العربيني  اخلا�سومنجزها  العربيني  سومنجزها 

آخر كما اآخر كما اآخر كما  ا لا ل اساسًا س حم�س حم� اظاِظًا أدب الأدب الأدب  إبداع احلداثي يف االإبداع احلداثي يف االإبداع احلداثي يف ا ا

سادعى بع�سادعى بع�س دعاة التقليد املغلق.

ال�سجاالت  الكثري من  النظر عن عقم  سومع غ�سومع غ�س 

ًأول قدراًأول قدراً مقبواًل أول قدراالأول قدراال اب اساب اساب ا أ�اأ�سأ�سأ� حول التجديد والتقليد، 

إبداعي الإبداعي الإبداعي  ا حتققه  يف  العاملية  الثقافة  مبعايري  

العربية  العربية الأوطان  العربية الأوطان  أوطان  ا اأو  ااأو  أو  أماكن الأماكن الأماكن  ا وتعبريه عن هوية 

رش الع�رش الع�رش لة عن م�سارات حداثةسلة عن م�سارات حداثةسلة عن م�سارات حداثِة ساملنكوبة واملنف�ساملنكوبة واملنف�

يف  يف إال  يف اإال  إال  ياسياسيًا،  ومعي� ومعي�س  س  ناعياسناعياسناعيًا و� و�س  س  ادياسادياساديًا اقت� اقت�ساملة  ساملة  اقت�س اقت�ساملة  املة  سال�سال�

انح�رشت  حداثة  جتديد  انح�رشإنه  حداثة  جتديد  انح�رشإنه  حداثة  جتديد  انح�اإنه  حداثة  جتديد  إنه  ور. سور. سور.  والق� والق�ساملظاهر  ساملظاهر 

تنويعات 

على ماأ�ساة واحدة



على االأغلب يف ال�سياق االأدبي والثقايف للنخب 

وجهاز  املجتمعات  �سميم  تخرتق  ومل  العربية 

راتها وقناعاتها اجلاهزة .
ّ
ت�سو

�سكًا  احلديثة  املوؤ�س�سية  البنيات  تخرتق  ومل 

واخلاوية حمتوى وم�سمونًا كونها مف�سولة عن 

التطور احلقيقي حلداثة الع�رش وقيمه اإال يف ما 

يدعم الت�سلط والهيمنة.

)الدولة  وتاأ�سي�س  اال�ستقال  عهود  منذ  هكذا 

على  التقّدمي  القومي  النزوع  ذات  الوطنية( 

الواقع  اأما  فح�سب  وال�سعارات  االإع��ام  �سعيد 

فيغلي بالنقي�س الفظ والكا�سح.

الثقافية  والت�سورات  االأدبية  االأ�سكال  انف�سال 

عن خط �سريها التقليدي وِقدامتها التي و�سلت 

نجز ب�سهولة، اإذ اأن القدامة 
ُ
حّد العقم واجلمود، مل ي

بتقاليدها واأمناطها بالغة الر�سوخ واملمانعة.

فقد مت هذا االخ��رتاق وهذا االإجن��از عرب �رشاع 

الذائقة  يف  ما  نحو  على  م�ستمراً  زال  ما  طويل 

لتمرير  اخلا�سة  بع�س  ي�ستثمرها  التي  العامة 

نداء  اأمام  الزمن  عليها  عفا  وت�سورات  اأ�سكال 

التجديد واإحلاحه ك�رشورة روحية واجتماعية . 

 عن برهة الع�رش املحتدمة واملتطلبة 
ّ

كونه يعرب

ملا يواكبها من اأ�سكال تعبري وتفكري.

هذه املكابرة واملمانعة للتجديد بقيت طويًا يف 

باد امل�رشق العربي من العراق و�سورية ولبنان 

وم�رش، حتى الباد املغاربية الحقًا.

تلك الباد التي بداأت فيها اأ�سئلة احلداثة والتجديد 

اأبناء  مطلع القرن املن�رشم، فكيف بالن�سبة لنا 

 
ً
اخلليج واجلزيرة العربية التي كانت اأكرث انكفاء

على اإرثها ال�سلفي املتعارف عليه منذ قرون. بهذا 

املنحى مقاومة التجديد �ستزداد �رشاوة ومنعة 

يف ا�ستدعاء االإرث املرتاكم من اأ�سكال تعبريية 

ة ورا�سخة يف الذاكرة اجلمعية. ولي�س ال�سعر 
ّ
قار

املقفى واملوزون مبوا�سفاته وقواعده املعروفة 

اإال العنوان االأبرز حل�سد التربيرات واملتاري�س يف 

مناوئوه  يرتدد  ال  والذي  ال�سادم،  اجلديد  وجِه 

عن قذفِه ب�ستى اأنواع التهم التي تتجاوز معايري 

واالإحلاد،  والتخريب  العمالة  اإىل  والفن،  االأدب 

وثمة وقائع ماثلة �سهدتها باد اخلليج العربي 

يف هذا ال�سياق. 

املوؤ�رش  هو  ال��ذي  الكا�سيكي  ال�سعر  ك��ان  واإذا 

اإجنازات  �سهد  العربية،  اجلماعات  لذاكرة  االأبرز 

اإىل  ت�سل  خمتلفة،  ع�سور  يف  وجمالية  اإبداعية 

م�ستوى العظمة واخللود اأو تام�سهما. فا�ستدعاوؤه 

ملقاومة التجديد والتحديث لي�س ا�ستدعاء لوقائع 

الإدراجه يف  واإمنا  والزمن  التاريخ  واإجنازات يف 

م�سا�س  به  امل�سا�س  والوحي؛  الدين  مثل  املقد�س 

ب�رشيته وتاريخيته  �سلخ من 
ُ
ي الذي  املقد�س  بهذا 

على  املتعاليتني  والقدا�سة  مة 
ْ

الع�س يف  ليدرج 

يف  التفعيلة  ق�سيدة  كانت  واإذا  والتاريخ.  الزمن 

اأُ�سيل  �سادمة  اخلليلي  العمود  على  خروجها 

ومت�سعب  كثري  �سجال  املرحلة  تلك  يف  حولها 

معظمه من غري مردود اأو ذي مردود �سئيل على 

املعرفِة واإثرائها، فاإن ما ُدعي بق�سيدة النرث التي 

ترافقت ن�سوء مع �سعر التفعيلة �ستكون م�سيبتها 

نني ب�سياج 
ّ

اأكرب يف جرح الذائقة والت�سور املح�س

الر�سوخ  اجلماعي والعقائدي.

االأدب��ي  التعبري  اأ�سكال  يف  التجديد  مقاومة 

باأكملها  العربية  الثقافة  ف�ساء   
ّ
عم والثقايف، 

بلدان  يف  اأ���رشت،  كما  لكن  متفاوتة  وبدرجات 

منطية  ثقافة  ت�سودها  التي  العربي  اخلليج 

�رشا�سة  اأك��رث  �ستكون  منازع  غري  من  ونبطية، 

وانغاقًا، ومع تعاقب ال�سنوات وت�سافر ال�رشوط 

ب�سعوبة،  ول��و  امل��ج��ال  الإف�ساح  املو�سوعية 

واأمام هيمنة اأمناط ال�سلوك اال�ستهاكي املفرط 
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اجلمالية  وللقيم  للثقافة  العمق  يف  املعادي 

واالأخاقية، ميكن القول اأن ما حتقق يف اجلانب 

االأدبي الثقايف �سيء مهم وذو معنى وداللة.

التعبري  اأمناط  اأن  اإىل  االآنفة  االأ�سطر  يف  اأ�رشت 

ونرث  تفعيلة  اإىل  كا�سيكي  �سعر  من  ال�سعري 

داً 
ُ
ع

ُ
�س املطلقة  االبداعية  القيمة  مبعيار  لي�س 

من �سكل الآخر. فمثل هذا الكام ال قيمة له وهو 

اين وتع�سب ي�سبه التع�سب القد�سي لكل 
ّ
هذر جم

من  االأفق  يختنق  كتابات  وهناك  قدمي.  هو  ما 

كرثتها . ُكتبت على منط التفعيلة والنرث خاوية 

من غري قيمة اأدبية اأو جمالية.

مقاومة  اإىل  �رشيعة  اإ���س��ارة  اإال  لي�س  تقدم  ما 

التقليد للتجديد ومتثاته، يف جوانبها امل�سيئة 

 . الزمن  وحركة  التطور  ميليها  التي  امل�رشقة 

وهذه املقاومة لي�ست يف ع�رشنا الراهن فح�سب 

واأحداثه  االأدب  تاريخ  وقائع  تقول  كما  واإمن��ا 

موجودة يف اأطوار وحقب خمتلفة.. 

* * *

احلروب اأكثـر اأوهام الب�سر وح�سّية وقذارة

جمموع  تعني  )النيت�سوي(،  باملعنى  الثقافة 

اجتماعية  بنى  م��ن  االن�سانية  الن�ساطات 

ما  اأي  والفل�سفة  واالآداب  الفنون  اىل  ة، 
ّ
واإنتاجي

يوازي مفهوم احل�سارة عند الفرن�سيني..

العرب: اأو هذه االأمة وال�سعوب التي تندرج �سمن 

هذه الت�سمية � امل�سطلح � ال تندرج راهنا �سمن 

الثقافية  احل�سارية  ال�سياقات  يف   مفهوم  اأي 

االأح��ام  من  الزخم  وذل��ك  �سكليَا.  اإال  ة 
ّ
واملدني

منذ  العرب  اأر�س  بها  ت 
ّ
عج التي  و»امل�ساريع« 

�سبيلها  وا�ست�سهد يف  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية 

خلٌق كثري، وقدحت عقول وخميات خّاقة زناَد 

اأدواتها املعرفية واأحامها الطموحة اإىل جتاوز 

عقوداً  هيمنت  التي  والتخلف  ال��ظ��ام  حقبة 

طويلة.

حدوده  يف  حتى  ذلك  اىل  ي�سري  ما  هناك  لي�س 

تقع  التي  البلدان  يف  امل��وج��ودة  كتلك  الدنيا 

االأمريكية  االوروبية،  ة 
ّ
املركزي منظومة  خارج 

يف اأمريكا الاتينية اأو ال�رشق االأق�سى االآ�سيوي.

اإنها فرتة ا�ستثنائية واقعًا وخطابًا، عدا اخلطاب 

الت�سويقي االإعامي الذي ال يعمل اإال  على اإخفاء 

ب�ستى  امللتهبة  ة 
ّ
الدموي البوؤ�س  حقيقة  واق��ع 

اأ�سناف االأوبئة واحلروب واال�ستبداد ..

العربي »احلديث«  الع�رش  هذا على �سعيد راهن 

والعقود،  االأزم���ان  عليه  ت 
ّ
م��ر ال��ذي  ذل��ك  اأم��ا 

�سمن  مقاربته  اأو  )مفهمته(،  ميكن  �سك  فبا 

الثقافية  احل�سارية  واملعايري  املفاهيم  االأطر، 

ففيل�سوف �سعب املرا�س مثل )فريدريك نيت�سه( 

يعترب ار�ستقراطية احل�سارة العربية اال�سامية، 

التاريخ،   يف  االر�ستقراطيات  اأعظم  من  واح��دة 

ة ين�سجم مع مفهومه الثقايف 
ّ
وتعبري اأر�ستقراطي

للح�سارة.

احل�سارة  تلك  اعترب  ال��ذي  )�سبنجلر(  وكذلك 

وفق  الع�رش  احل�سارات  كربيات  من  العربية 

الكربى  احل�سارية  للدورات  وت�سنيفه  معايريه 

التي تعاقبت على اأر�س الب�رش باختاف الزمان 

واملكان.

االنتقامي  »الوعي«  ج 
ّ
ي��رو ما  عك�س  على  هذا 

املهجو�س باالإق�ساء االأعمى واالإبادات الرمزية 

واحلروب  املوؤامرات  مع  وتتداخل  تتوازى  التي 

واجلغرافية  الب�رشية  املادية،  الت�سفيات  و�ستى 

وقيمها  ذاكرتها  لتغيري  بائ�سة  حم��اول��ة  يف 

ومعاملها.

وقبل م�رشوع احل�سارة العربية االإ�سامية، التي 

االأخ��رية  ال�سفة  حتمل  ح�سارات  اإىل  تنا�سلت 
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املغولية يف مرحلتها  مثل  االأعراق  تغريت  واإن 

كانت  كبريين،  كمف�سلني  والعثمانية  الثانية، 

اأر�س العرب متور قبل فجرها اال�سامي باالأفكار 

احل�سارية  املدنية  احلياة  واأمن��اط  واالأدي���ان، 

�سمن اإطار دولة اأو دول مبعايري ذلك الزمان.

تظل  الكربى  القدمية.  احل�سارات  اإرث  وحتى 

الوعي  يف  تتدفق  ور���س��وب��ات  خفية  ج���داول 

مفكرين  قراءة  تاأتي  هنا  من  وعيه.  وال  العربي 

تاريخيني مثل جواد علي وغريه ممن ال يحمل 

وجهة »االآخر« تظل �رشورة ملحة، لدح�س تلك 

بداوة  عن  امل�سجرة  ال�ساذجة  »الكلي�سيهات« 

العرب ورف�سهم للح�سارة. فالبداوة واحل�سارة 

املب�سطة  الثنائية  هذه  يف  اختزالهما  ميكن  ال 

به  حتفل  وتاريخي  معريف  تركيب  ذات  وهي 

الباحثة يف العمق من  مظاّن الكتب والنظريات 

وقائع التاريخ ودوراته، واملعرفة. األي�ست معظم 

لدت من 
ُ
و تكن جميعها،  اإن مل  العامل  ح�سارات 

ة، لتتكون وت�ستوي فتوًة 
ّ
ة وبدوي

ّ
ع�سبيات قرابي

و�سبابًا ومن ثم وهنًا وا�سمحااًل، لتحل حملها 

املجال  ه��ذا  موؤ�س�س  خ��ل��دون(  )اب��ن   .. اأخ���رى؟ 

احليوي لن�سوء احل�سارات والعمران، وعن اأولئك 

الرمال  كثبان  فوق  خيلهم  ووجيف  الفر�سان 

العاتية: )�سهوتهم حمو املكان(.

على  وال�سعوب  االأمم  تاريخ  يف  موجودة  وهي 

واأوج��ه  ب��درج��ات  واإن  قاطبة  الب�رش  م�ستوى 

واحل�سارات  التاريخ  مفكرو  تناولها  خمتلفة 

االنتقام  قد 
ُ
ع عن  البعيدون  واالنرثبولوجيون 

وت�سفية احل�ساب. 

دعك من املفهوم )الدلوزي( عن الرتحل البدوي 

املختلفة  اجلغرافيات  يف  وال��روؤى،  املعرفة  يف 

مكانيًا وروحيًا..

ة، اأمام 
ّ
رمبا مثل هذا الكام يجد �رشورته امللح

اأي�سا  يتبناه  وال��ذي  ال�سائع  العامي  اخلطاب 

العرب  حيث  املنكوبة  االأم��ة  هذه  اأبناء  بع�س 

الواطية( ح�سب  اأ�سبحوا تاريخا وزمنًا )احليطة 

تباد  العريقة  دنهم 
ُ
وم قراهم  ال�سامي،  التعبري 

اأن يرتفع �سوت  تطهرياً عرقيًا وفتكًا ومن غري 

للفكر  نهبًا  واأ�سبحوا  الكارثة..  حجم  يقارب 

الرعاعي الانقدي والاتاريخي وطبعًا املجايف 

معادون  اإرهابيون  بدو  فهم  ة.. 
ّ
مو�سوعي الأي 

للح�سارة واملدنية... وت�سود عبارات وت�سورات 

واالأخ���اق  املنطق  م��ن  االأدن���ى  للحد  جمافية 

واالإن�سانية مثل »العرب ال�سنة« وكاأمنا ال�سيعة، 

يتحدرون  وهم  عربًا،  لي�سوا  الق�سمة  هذه  �سمن 

ة 
ّ
من قبائل وع�سائر وحموالت، من اأ�سول �سالي

التكفرييني«  ال�سنة  مثل  »وت��ع��ب��ريات  واح���دة 

املريع  االختزال  هذا  اي��ران«  عماء  و»ال�سيعة 

جملة وتف�سيًا لتاأ�سي�س الذاكرة والقيم النقيظة 

لكينونة االأمم وال�سعوب.

جها دعاة 
ّ
ومثل هذه التعبريات املنحطة التي رو

االإعام  يف  رواج��ًا  تلقى  والكراهيات،  احلروب 

ال  التي  املايني  تلك  م�سلمات!!  وكاأنها  العربي 

العري  �سحراء  يف  مقذوفة  الب�رش  من  حت�سى، 

واقتاعًا يف جمزرة قل  قتا وت�رشيدا  الدموي  

امل�سطلح  وفق  »الرببري«  التاريخ  يف  مثيلها 

االأوروبي، حت�سل االآن والهنا، يف القرن احلادي 

والعلم  الق�سوى  احل�سارة  ق��رن  والع�رشين، 

والفنون، املعمار واملو�سيقى وثورة املعلومات 

العبقرية وجمل�س االأمن واالأمم املتحدة التي نّظر 

االأملاين  الفيل�سوف  تاأ�سي�سها  قبل عقود من  لها 

)عمانويل كانط( الذي يقول يف كتابه املرجعي 

)ميتافيزيقيا االأخاق(: »�سيئان يثريان الده�سة 

على  واالأخ��اق  ال�سماء  يف  النجوم  اأعماقي  يف 

االأر�س«، ال جنوم اإال النجوم التي ت�سيء �سماء 
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واملحطات  الكامريات  ت�سيئها  كما  املجزرة، 

اإال  اأخ��اق  وال  ال�سناعية.  واالأقمار  الف�سائية 

واإبادة  فتكًا  االأكرث  احلديثة  الرببرية  »اأخ��اق« 

املا�سي  عرفها  التي  الرببريات  من  وانحطاطا 

االأمريكية  اأوروب��ا  تتذكر  هل  والو�سيط..  القدمي 

االأ�سا�سية  واحل�سارة  القوة  باأ�سباب  املم�سكة 

وبالدميقراطية والرفاه داخل بلدانها...

اإن هناك خارج هذه البلدان والدول التي ما زالت 

منيعة مبوؤ�س�ساتها وعلمها، ان هناك من ي�ستحق 

احلياة والدعم الفعلي ال اللفظي وي�ستحق املنزل 

مل  التي  اأ�سافهم  عن  توارثوها  التي  والديار 

وت�ستحق  واحل�سارية  البدوية  �ساالتهم  تنقطع 

الكرامة والدولة اجلامعة الر�سيدة؟! 

من  رمب��ا  والهواج�س  االأ�سئلة  ه��ذه  مثل  ط��رح 

اإحلاح  فرط  من  بد من طرحها  ال  لكن  ال�سذاجة 

و�سياق  واال�ستباحة.  امُل��راق  وال��دم  الكوابي�س 

االن�سان  حقوق  راي��ات  يرفعون  من  اإىل  الطرح 

ة. ولي�سوا من 
ّ
وحريته وكرامته املادية واملعنوي

هم خارج ذلك ممن القتل واال�ستباحة واال�ستبداد 

داه ..
ُ

حُلمة ن�سيجهم و�س

يف �سياق هذه العجالة املكلومة، اأتذكر اأبا الطيب 

املتنبي »من يهن ي�سهل الهواُن عليه.....« وال اأكمل 

البيت املاأ�ساوي، الأن االأمم العظيمة التفتاأ تدافع 

اأحلك  يف  حتى  ووجودها  حياتها  كينونها،  عن 

الذي  الطويل  االنحطاط  عهد  واأظلمها.  االأوق��ات 

النقي�س  وامل�ستقبل  زائ��ل،  و�سعوب  اأمم  خربته 

ت�سنعه االأجيال القادمة، التي ال ينبغي اأن ن�سقط 

وتذكر  ووجودها.  اأحامها  على  املطبق،  ياأ�سنا 

مبقولة )جوته( ال�سهرية »رمادية هي النظرية يا 

واغ��زرار«.  اخ�رشار  يف  احلياة  و�سجرة  �سديقي 

اإىل مواطنه كارل مارك�س،  البع�س  التي ين�سبها 

الذي ا�ستعارها من فرط التقدير واالإعجاب..  

ة امليديا وال قوة ال�ساح املهيمنة، 
ّ
ال ميكن، ال قو

التي  والوقائع  للتاريخ  الزائفة  ال��رواي��ة  وال 

ي�سّنعها ويتبناها نفر من خارج الباد العربية 

وَق��رب  االأم���ة  ذاك���رة ه��ذه  اأن متحو  وداخ��ل��ه��ا، 

اأحامها ونزوعها اىل احلرية واال�ستقال.

* * *

اإال  العربي  التاريخ  ق��راءة  خال  من  نعرف  ال 

على  واالن��ح��ال  االنك�ساف  ه��ذا  مثل  ن���ادراً، 

يف  احل��ال  عليه  هو  ما  مثل  االأ�سعدة،  جميع 

وملي�سيات  ع�سابات  الراهنة،  العربية  الربهة 

تهزم  اأجنبية،  بجهات  ارتباطًا ع�سويًا  مرتبطة 

نيت عرب ال�سنني من قوت هذه ال�سعوب 
ُ
جيو�سًا. ب

امل�سكينة، امُلذلة اأميا اإذالل، التي تنحل بدورها 

بلدان  على  وت�سيطر  ميلي�سيات،  اإىل  )اجليو�س( 

ميلي�سيات   .. االأر����س  من  وا�سعة  وم�ساحات 

االإ�سام  متثيل  تدعي  كلها  طائفية  وع�سابات 

التي  تلك  �سواء  منها،  النقي�س  على  يقف  الذي 

تلك  اأو  الفقيه  ووالي���ة  ال�سيعة  متثيل  ت��زع��م 

املتوّهمة  اخلافة  بعودة  حتلم  التي  املتطرفة 

اجلهة  يف  اأخواتها  مثل  وتبيد  وت�سحل  تقتل 

القوة االأعظم وفلكها  اأن  الوا�سح  .. من  املقابلة 

�سمنيًا، ال تقف اإىل جانب اأحد باملعنى الفعلي، 

ولي�س  املذبحة،  دميومة  فل�سمان  وقفت  واإن 

اإيثاراً وحبًا، حتى يحني اأوان ذبحها يف م�سل�سل 

حربًا  الثانية  وحت��ارب  ه��ذا،  الطويل  الق�سوة 

عودت  كما  �ساحقة  غري  فهي  لطيفة  تكن  مل  اإن 

التي  الدامية  ال�سوداء  امل�رشحية  هذه  يف  العامل 

لها من  العربية وما تبقى  ال�سعوب  تدفع ثمنها 

التاريخ  هذا  بعد  العبارة،  حت 
ّ

�س اإذا  اإجن��ازات 

الطويل من امل�سار التدمريي اال�ستبدادي للنخب 

باملطلق  العام  الف�ساء  احتلت  التي  احلاكمة 
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الرعب من قول كلمة حق  وكذلك اخلا�س حيث 

عابرة ولو كانت بني اأفراد العائلة الواحدة .. هذا 

املانعة  اجلامعة  الوطنية«  »الدولة  اإليه  اآلت  ما 

التي اأتت بعد رحيل اال�ستعمار مبعناه املبا�رش، 

باأحام  ارة 
ّ
وامل��و ال�ساخبة  ال�سعارات  وكانت 

امل�ستقبل والفردو�س املوعود..

ة 
ّ
لي�س اأفظع واأكرث ق�سوة من هذه امل�رشحية الفج

العاري من  الرديء  الوقحة بتمثيلها واإخراجها 

املوهبة، لكن النتائج كارثية والقادم اأكرث فتكًا 

وانك�سافًا، طائفيًة وانحطاطًا، حيث اأمواج الفنت 

كِقطع الليل املظلم ح�سب قول �رشيف ..

فيه  اأف��ق  اأي  �سّد  يف  امل�سيطرين،  ج�سع  وحيث 

بع�س االأمل وال�سوء لهذه احل�سود املحرومة من 

كل �سيء عدا نعمة الت�سفيق والوالء املطلق.

والفاجعية  املوؤملة  احل�ساب  ج��ردة  اأم��ام  اإننا 

لتاريخ لي�ست الرحمة من طبائعه وم�ساراته..

الكاذب،  بالن�رش  املوهومني  الأول��ئ��ك  فحذار 

فالذي ينتظر على منعطف الطريق لي�س اأقل من 

جمزرة خرافية ُتولد والدة رحمية من �سابقاتها.

* * *

وقد  اأطفاله  اأح��د  اإىل  منا،  ال��واح��د  ينظر  حني 

من  املايني  يتذكر  ى 
ّ
وحم زكام  وعكة  اعرتته 

و�سائر  وليبيا،  والعراق  واليمن  �سوريا  اأطفال 

وعط�سًا  وجوعًا  برداً  يرجتفون  املنكوبة،  الباد 

..و�سط ذلك العراء الفاجر!

* * *

عليها  ي�سيطر  التي  امل�ستبدة  القمعية  االأنظمة 

راأي  اأي  من  ُت�ستفز  والف�ساد،  واجلهل  اجل�سع 

�سادق اأو روؤية ناقدة..

الوجه  ب�ساعة  بال�رشورة  تك�سف  امل���راآة  الأن 

الناظر فيها..

داه 
ُ

النفاق واملنافقون هم حُلمة هذا الن�سيج و�س

�سورية  يف  عليه  هي  مثلما  الواقعة  تقع  حتى 

والتاريخ  العربية  املاأ�ساة  طليعة  وامل�����رشق، 

 ،
ً
اأ�ساء يتناثر  ال��ذي  وال��ع��راق  عامة،  الب�رشي 

اً، 
ْ

 اأرواح وحياة وعمرانا، مثااًل ال ح�رش
َ
حطام

واحلبل على غارب املجزرة..

* * *

كتب »املغرتب« اإىل �ساحبه :

وطني لو �ُسغلُت باخللد عنه ؟

نازعتني اإليه يف اخللد نف�سي ..

رد عليه املقيم :

كيف ي�ستقيم هذا الهوى واحلنني، واملواطن يف 

وطنه ال يتح�سل على حق قرد يف حديقة حيوان 

كي ال اأرتكب هفوة قاتلة واأقول، غابة 

اأو حق حماٍر يف حظرية..

* * *

الكتاب الأول

يف  عا�س  ام���روؤ،  يتذكر  اأن  ال�سعب،  من  رمب��ا 

ة فرتة من عمره، يف هذا الظرف اأو ال�رشط 
ّ
�سوري

�سعبها  مغرقًا  الباد  تلك  به  متر  الذي  الكارثي 

بكل اأنواع االأمل والفجيعة، حيث ت�سافر وتاحم 

العتيدون  اأقوياوؤه  العامل  قتلة  مع  الداخل  قتلة 

والتدمري.  التمزيق  يف  التابعون،  و�سعفاوؤه 

 االأزمنة انفجر دفعًة واحدًة جتاه هذا 
ّ
كاأمنا �رش

البلد العريق. 

اأقول من ال�سعب الكتابة مبعزل عن هذه ال�رشوط 

لذكرى  تف�سيٍل  ا�ستال  اأ�ستطيع  كيف  اجلارفة، 

امل�سهد  هذا   
ّ
خ�سم يف  كتاب،  اأو  حب  �سداقة، 

القيامي .. 

االأول  الكتاب  مبثابة  �سيكون  كتاب  ذك��رى 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

10



مت�سعب  ثقايف  و�سع  �سياق  يف  يل  املن�سور 

مع  ال�سوري  فيه  ويتقاطع  دم�سق.  حتت�سنه 

اإذ  م�سارقها ومغاربها،  القادم من باد عربية، 

اأن املدينة وخا�سة بعد الغزو ال�سهيوين الكا�سح 

من  عليه  ترتب  وم��ا   1982 ع��ام  ب��ريوت  على 

العا�سمة  كانت  وكتاب  ملثقفني  جماعي  نزوح 

كنى 
ُ
ال�س لهم  الفل�سطينية  واحلا�سنة  اللبنانية 

واملاآل ..

والكثري من اأولئك ق�سدوا العا�سمة ال�سورية مما 

جعل احلركة ثقافيًا، متور بحيوية ون�ساط اأكرث 

من ذي قبل.

واإذا كنت قد بداأت الكتابة قبل وجودي يف دم�سق 

القرن  �سبعينيات  االأخري من  العام  بداأ يف  الذي 

املا�سي وقد كان اأول اإ�سدار يل مكانه دم�سق ..

مع  ذهبت  للن�رش،  ال��دي��وان  هياأت  حني  اأتذكر 

ال�سديق اجلزائري اأمني الزاوي لنا�رش كان مقره 

ذهبت  االأم��ور،  ت�سبط  مل  وحني  ال�ساحلية.  يف 

نا�رش  اإىل  االأع���رج  وا�سيني  ال�سديق  ب�سحبة 

كان مقره قريبًا من جامعة دم�سق . كان ا�سمه 

)دار  تدعى  الدار  وكانت  اأذكر  ما  على  اأبو خالد 

اجلرمق(.

ال��دار  �ساحب  خالد  اأب��و  يل  اأر���س��ل  ي��وم  وذات 

اأكن  مل  اأيّن  وحيث  كرتون،  يف  ن�سخ  جمموعة 

)�سمدين(  �ساحة  يف  الواقع  املنزل  يف  موجوداً 

البقال  جارنا  لدى  الكرتون  ترك  الدين،  بركن 

)اأبو هائل( وحني عدت وجدت )اأبوهائل( يخرج 

»واهلل  قائًا  ال�سارع  من  ليناديني  البقالة  من 

كنت  ما   
ّ
علي وعزيزين  �سورينّي  م�س  اأنكم  لوال 

داخلها  يكون  ممكن  الكرتونة  ه��ذي  ا�ستلمت 

م�سيبة واأروح يف داهية ب�سببها« 

لعدم  نتيجة  مطبعية  باأخطاء  ال��دي��وان  �سدر 

خربتي يف ت�سحيح الكتب، ومن القطع ال�سغري. 

وقد �سمم الغاف الفنان )جليدان( كما �سممت 

الكتابة،  ولي�س  ال�سدور  يف  مبا�رشة  يليه  الذي 

وقد  الراهب(.  )�سحاب  الفنانة  االأخ�رش(  )اجلبل 

مقهى  يف  ُك��رث  اأ�سدقاء  وم��ع  معا  جنل�س  كنا 

�س( بال�ساحلية املفعمة 
ّ
)الاترينا( و)مطعم الري

بحركة االأ�سدقاء من مطلع ال�سباح حتى الليل.. 

من  قريبًا  العابد  ب�سارع  )الفريدي(  يف  وكذلك 

منزل بندر عبداحلميد االأر�سي..

الذي  اجل��رادي  اإبراهيم  ال�سياق  هذا  يف  اأتذكر 

م�سحوبًا  بامراأة(  ي�ستحم  رجل   ( ديوانه  اأ�سدر 

جداًل  اأث��ار  وقد  املثرية،  والكوالجات  بال�سور 

ال��والدي..  بلده  )الرقة(  يف  و�سدمة  دم�سق  يف 

وجليل  �سفيق  وها�سم  اجلبوري  اأ�سعد  وكذلك 

حيدر وكلهم �سبقوين يف الن�رش، وخليل �سويلح 

�سعره  حمل  وبعدها  و�سحفيًا  �ساعراً  بداأ  الذي 

كنى يف رحابها. وهناك 
ُ
اإىل الرواية واختار ال�س

ه 
ُ

روح ارتاحت  ال��ذي  احل�سني  ال�سالح  ريا�س 

العا�سفة برحيله املبّكر، وطاهر ريا�س وعماد 

كان  الذي  املوريتاين  البخاري  وحممد  جنيدي 

الذين  جلميع  مفارق  وهو  يكتب.  مما  اأكرث  يقراأ 

عا�سوا يف دم�سق التي مل يغادرها اإال اإىل مثواه 

�سقري  �سميح  الزمن  ذل��ك  يف  واأت��ذك��ر  االأخ���ري.. 

حداد  دعد  احل�سني،  عبدالقادر  عزت  وح�سان 

)راأيتها ذات  اإىل اجلنون  التي دفعتها معاناتها 

عبورها  يف  با�سقًة  الاترينا  اإىل  تاأتي  م��رة 

الهذياين ال�رشيع ( .. وغ�سان زقطان الذي انتقل 

وتطول  تطول  والقائمة  دم�سق،  اإىل  بريوت  من 

حتى املتاهة واملنفى واخلراب..

جارتي  بريوت،  جارتها  ثمة  ومن  ال�سام  كانت 

القمر يف خ�سوفه واإ�سعاعه ال�ساج البهي، منطلقًا 

كتابة  �سداقة،  الثقافية،  االأجواء  وولوج  للن�رش 

واملتاهة  العامل  دخلُت  بوابتهما  ومن  وحياة. 
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باملعنى اجلمايل على االأرجح..

على  اجلنون(  )نور�سة  االأول  كتابي  �سدور  بعد 

عليه  األقيت  لو  اأين  بحيث  الكثرية،  الفنية  ِعّاته 

ال�سا�سعة  الزمنية  نظرة �رشيعة عرب هذه امل�سافة 

من  الكثري  فيه  لوجدُت  والدماء،  والرعب  ب��االأمل 

وزوائ��د  لها،  فنيًا  م��ربر  ال  التي  اال�سرت�ساالت 

الذي  احلما�سي  الدْفق  ذلك  يبقى  كثرية.  لفظية 

ال�سعري  املناخ  كان  الكتابة...  يف  البدايات  ي�سم 

على  يهيمن  الذي  املختلفة  واإجنازاته  باأ�سمائه 

اخل�سيب«  الهال  »باد  مناخ  هو  البدايات،  تلك 

بالنزوع  املت�سم  ذاك  ال�سعر  يف  اأهمها  وترجمات 

ال�سوريايل و�سعراء الهاويات والاوعي واجلنون.. 

مرتجمًا  �سدر  قد  مالدرور«  »اأنا�سيد  كتاب  كان 

للتو من قبل اللبناين �سمري احلاج �ساهني، وظهر 

الذي  القطيعة«  »اأجرا�س  ديواين  يف  اأكرث  تاأثريه 

رامبو  قراأت  اإياها  الفرتة  باري�س.. ويف  �سدر يف 

الراحل  برتجمة  م��رة  الأول  ال�سكران  ه 
َ
ومركب

�سمن  النوعية،  ا�سماعيل  �سدقي  االإ�سكندروين 

ترجماته  على  يحتوي  الكبري  احلجم  من  كتاب 

)راأ�س  اإىل  نذهب  كنا  اأتذكر   ... املختلفة  ة 
ّ
ال�سعري

اإيقاع  وعلى  الكتاب،  ه��ذا  م�سطحبًا  الب�سيط( 

ة 
ّ
املوج الدافق اأقراأ م�سكونًا باأطياف رامبو ال�سعري

ي�سبه  ومبا  واإ�رشاقها،  ك�ِسفها  باأملها،  املنت�سية 

الق�سف اآتيًا على علبه )احلمرا( واحدًة بعد اأخرى 

 على هذا ال�سياق واملنوال. ا�سُتقبل الكتاب 
ٌ
... وكتب

ال�سحافة  يف  االأغ��ل��ب  على  ايجابيًا  ا�ستقبااًل 

ال�سورية وال�سفري اللبنانية وغريها من ال�سحافة 

الثقايف  املرجع  �سطوة  لها  كان  التي  اللبنانية 

اأو  جديًا  نقداً  البع�س  ونقَده  اآن��ذاك..  لنا  بالن�سبة 

النور�س  تاأنيث  ماأخذ  مثل  طرافة،  من  نحو  على 

وهو قول ال ي�سح �سمن قواعد اللغة ومعطياتها ..! 

يف  �ساع  لقد  ُكتب  مما  ب�سيء  اأحتفظ  اأع��د  مل 

الذي  املقطع  هذا  عدا  غريه  الكثري  مثل  ل 
ّ

الرتح

اإبراهيم اجلرادي، ظهر فجاأة بني  كتبه ال�سديق 

هملة كري�س طائر منقر�س ..
ُ
اأوراق هِرمة م

»�سيف الرحبي ياأتيك من جهة اخلاف، يتناق�س 

معك  ويتاآلف  ال�سكون،  مع  تتاآلف  حني  معك، 

حني تاأخذك احلياة اإىل مدارها الوا�سع، بعيداً عن 

الرخاوة واخلطل. تختلف معه ال �سري! تتفق معه 

ال �سري! الأنه يف االأ�سا�س ال يطمح يف »اخلاف« 

اأو »االتفاق«، بالقدر الذي يريد اأن يكون كما هو، 

يف  والهداأة،  االأرق  يف  االآخر  عن  يختلف  �ساعر 

اجلنون واملاأثرة، يف احلب ويف لعنة ال�سعر، تلك 

التي ت�سيء احلياة التالفة بنورها العظيم. 

اللذيذ!  العربي  ب��االأمل  وتلوث  مان، 
ُ
ع من  جاء 

يف  يرتاكم  ال��ذي  االأمل،  بهذا  اي�سًا،  و«ت�سفى« 

ط، ال �ساعات فيه وال 
َ
زمن عربي مغرب، نائم حمب

دقائق!!

الرحبي  اإن  الكتابات؟  ه��ذه  حتمل  طموح  اأي 

»املثاقفة«  اأو  التنظري  ب�سيء:  عليك  يثقل  ال 

ليوؤرخ  يكتب  ان��ه  نقي�سها.  اأو  »اجلماهريية« 

ويحتج ويت�سظى«.

�سامي  )يو�سف  الناقد  الوليد  ابو  �سديقنا  اأم��ا 

اليو�سف( رحمه اهلل، الذي كنا نلتقي معه ب�سكل 

حول  كتب  وقد  التجربة.  على  يعلق  فلم  يومي 

احتفاء  ال��ع��امل(  اآخ��ر  يف  )ي��د  ال�ساد�س  دي��واين 

ذلك  اإىل  االإ�سارة  ين�سى  اأن  غري  من  واإعجابًا، 

الدم�سقية  االإقامة  يف  نن�رشه،  كنا  الذي  ال�سعر 

يف  الإمعانه  ي�ست�سيغه  يكن  فلم  الفرتة،  تلك  يف 

اأن هذا املوقف  ة.واالأرجح 
ّ
وال�سوريالي الغمو�س 

ال��ذي  ال��ن��رث  ق�سيدة  على  حتفظه  م��ن  ينطلق 

جتاوزه ن�سبيًا فيما بعد. حيث يقول  

»)...( ثمة �ساعر يكتب ق�سيدة النرث منذ ع�رشين 

�سيف  هو  ال�ساعر  وه��ذا  بقليل.  اك��رث  اأو  �سنة، 
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الرحبي، العماين اجلن�سية، والذي عا�س يف م�رش 

و�سورية مدة طويلة من الزمن. ولقد ن�رش الكثري 

اأوىل  دم�سق  يف  اأ�سدر  حني   ،1980 عام  منذ 

اجلنون«،  »نور�سة  بعنوان  ال�سعرية  جمموعاته 

1998، يوم  اأق�سد عام  العام املن�رشم،  وحتى 

يف  املدى  دار  ن�رشتها  جديدة،  جمموعة  اأ�سدر 

العامل«  اآخ��ر  يف  »ي��د  وعنوانها  اي�سا،  دم�سق 

واجلدير بالتنويه انه قد اختار عددا من ق�سائده، 

القاهرة حتت هذا  فن�رشتها له دار �رشقيات يف 

اأن هذه  تقديري  العنوان: »معجم اجلحيم« ويف 

املجموعة هي خا�سة جتربته ال�سعرية ال�سابقة 

ال�ست  جمموعاته  خا�سة  اأق�سد  ظهورها،  على 

التي ظهرت قبل هذه املختارات.

قلما  باأنني  اأ����رشح  دعني  ح��ال،  اأي��ة  وعلى 

ا�ست�سغت �سعر �سيف الرحبي، الأنه �سديد امليل اإىل 

التجريد  يف  مغرق  والأنه  الغام�سة،  ال�رشيالية 

اإىل  يوؤ�رش  ال  يكاد  اذ  املوحي،  غري  اأو  النا�سف 

اللهم  اأو ي�سف عن فحوى عميق،  معنى خ�سيب 

اإال اأن يكون ذلك ملاما وح�سب.

حمتقبا  �سفافا  موحيا  يكن  مل  م��ا  فال�سعر 

للروحاين واحلميم اأو الدافئ، فانه ال ي�ستحق اأن 

ي�سنف يف �سنف الكتابة على االإطاق.

ولكن املجموعة االأخرية، اأي »يد يف اآخر العامل«، 

لها �ساأن اآخر، فهي �سفافة يف كثري من االحيان، 

وتتمتع باأ�سلوب �سل�س جذاب من �ساأنه اأن يجعل 

اللغة بر�سم الذائقة )...(«

يف  �سابق  االأخ�����رش(  )اجل��ب��ل  ك��ت��اب  اأن  ومب��ا 

له  ك��ان  ال��ذي  اجلنون(  نور�سة   ( على  الكتابة 

فقد كتبُت يف  ال�سدفة،  ال�سدور مبح�س  اأولوية 

ا�ستهاله هذه االإ�سارات :

»هذه الكتابات ال�سعرية الق�س�سية، هي التجربة 

جديد  فهم  اإىل  الو�سول  ورغم  االأوىل،  الكتابية 

يف  االأوىل  ماحمه  ب��داأت  كما  التعبري،  لطرائق 

املجموعة  اأكرث يف  و�ستت�سح  اجلنون(،  )نور�سة 

الوثنية(،  االأحداق  ذات  الينابيع  )اأمرية  القادمة 

التوتر  من  لفرتة  م��وؤ���رشاً  الكتابات  ه��ذه  تظل 

ذلك  يعني  وال  ي�سود،  زال  م��ا  ال��ذي  الذهني 

من  االآخ��ر  الكتابي  ال�سياق  عن  مف�سولة  اأنها 

كونها  اإال  منها  الكثري  يف  العام  التوجه  حيث 

ا�سطرابات بدء ي�ستمر حتى تخوم االنتحار يف 

اإال بحرب  تكتب  لن  ق�سيدة  ل�سالح  اللغة  اأح�ساء 

املوت )رمبا( وال يعني هذا التو�سيح طلب �سهادة 

ح�سن �سلوك من اأحد بقدر ما يعنيه الت�سنيع«.

اأُعاود القول اأنه من ال�سعب ا�ستال ذكرى رمبا 

ال قيمة لها يف غمرة هذا امل�سهد القيامي الذي 

مثقفيها  بكرم  غمرتنا  التي  ال�سام  باد  به  متر 

امل�سهد  ذلك  خارج  اأعي�س  انني  رغم  و�سعبها، 

بعيداً عن وياته املبا�رشة لكنني واأ�سدقاء ُكرث 

ئني بفظاعاتِه التي ت�سهد على عار االإن�سان، 
ّ
معب

العربي خا�سًة، وت�سهد على موت ال�سمري ..

وكلنا اأمل اأن ت�ستعيد تلك الباد حياتها بعيدا عن 

الطائفية،  والوح�سية  والتطرف  اال�ستبداد  قتلة 

اأعداء احلياة واجلمال يف الداخل واخلارج ..

نزوى العدد 93 - يناير 2018

13

اإىل ندوة جملة )عامل الفكر( يف الكويت عرب  * املقطع االأول ُقّدم 
حمور يحمل عنوان )التقليد والتجديد(.

اللبنانية  )االأخبار(  جريدة  من  باإيعاز  كتبت  االأول«  »الكتاب   **
ال�ساعر  عليها  وي�رشف  العنوان  نف�س  حتمل  التي  ال�سفحة  عرب 

ح�سني بن حمزة.

�سيف الرحبي              
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من أعمال الفنان ماجد الرواحي - ُعمان

معظم الدرا�صات التاريخية املعا�صرة عن التاريخ 

الُعماين درا�صات �صردية 



- يناير 2018 نزوى العدد 93

15

ُ  باحث من ُعمان    باحث من عمان    باحث من ُعمان   *

أ�شكلة التاريخ؛اأ�شكلة التاريخ؛أ�شكلة التاريخ؛ - مقاربات مفاهيمية، 

إىل ف�ض اال�شتباك املفاهيمي اإىل ف�ض اال�شتباك املفاهيمي إىل ف�ض اال�شتباك املفاهيمي العالق  إىل ف�ض اال�شتباك املفاهيمي بداية  إىل ف�ض اال�شتباك املفاهيمي بداية  نحتاج 

وعيا يف معظم الكتابات التاريخية شوعيا يف معظم الكتابات التاريخية شوعيا يف معظم الكتابات التاريخية  شمنهجيا ومو�شمنهجيا ومو�

من  بداية  العمانيني،  والباحثني  من وؤلفني  بداية  العمانيني،  والباحثني  من وؤلفني  بداية  العمانيني،  والباحثني  ؤلفني  امل املولدى  ولدى 

مرحلة التدوين املبكر وانتهاء بالكتابات احلديثة 

التي تركز على تدوين ذاكرة عمان التاريخية، يف 

ضي�ضي�ض وعي منهجي خمتلف يف كيفية  ي�شي�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا احماولة لتاحماولة لت

نحتاج شنحتاج شنحتاج  � تاريخيا.  العماين  العقل  �شورة  تاريخيا.  العماين  العقل  شورة  �ش تاريخيا.  العماين  العقل  �شورة  تاريخيا.  العماين  العقل  ورة  � �شق��راءة  شق��راءة 

اال�شتغال  دوائ��ر  حتليل  يف  الحقا  اال�شتغال أكرب  دوائ��ر  حتليل  يف  الحقا  اال�شتغال اأكرب  دوائ��ر  حتليل  يف  الحقا  أكرب  جهد  إىل اإىل إىل 

د شد شد  ر� ورمب��ا  التاريخية،  الكتابة  على  ر�شاملنهجي  ورمب��ا  التاريخية،  الكتابة  على  شاملنهجي 

مهمة  نراها  جديدة،  منهجية  ا�شتغاالت  دوائ��ر 

أعادة اأعادة أعادة  أجل اأجل أجل  من  العماين  التاريخ  ذاكرة  حميط  يف 

إن اإن اإن  جديد.  من  وبنائها  التاريخية  الكتابة  تفكيك 

هذه  يف  هذه شنطرحها  يف  هذه شنطرحها  يف  نطرحها  � التي  املعرفية  �شؤاالت  التي  املعرفية  شؤاالت  �شو التي  املعرفية  �شوؤاالت  التي  املعرفية  ؤاالت  ال� ال�شوأهم  ال�شوأهم  ال�اأهم  أهم 

التاريخ؛  ماهية  حول  تدور  التمهيدية  املقاربة 

ما هو التاريخ؟ كيف تطورت الكتابة التاريخية؟ 

ألة شاألة شاألة  امل� يف  اجل��دد  امل�شاؤرخني  يف  اجل��دد  شاؤرخني  امل�و يف  اجل��دد  امل�وؤرخني  يف  اجل��دد  ؤرخني  امل ا�شتغاالت  هي  املوما  ا�شتغاالت  هي  وما 

التاريخية؟ 

إىل ذاكرة الرتاث العربي، حيث ك�رس اإىل ذاكرة الرتاث العربي، حيث ك�رس إىل ذاكرة الرتاث العربي، حيث ك�رس  إىل ذاكرة الرتاث العربي، حيث ك�رس قليال  إىل ذاكرة الرتاث العربي، حيث ك�رس قليال  نعود شنعود شنعود  ش   �ش   �

نام الطربي يف الكتابة التاريخية، شنام الطربي يف الكتابة التاريخية، شنام الطربي يف الكتابة التاريخية،  أ�اأ�شأ�شأ� ابن خلدون 

أعلن عن ربط ال�رسديات التاريخية بطبائع اأعلن عن ربط ال�رسديات التاريخية بطبائع أعلن عن ربط ال�رسديات التاريخية بطبائع  عندما 

ال�رسديات  ع شع شع  لو� عميقة  حماولة  يف  لو�شالعمران،  عميقة  حماولة  يف  شالعمران، 

بية شبية شبية  والع� العمران  طبائع  والع�شياق  العمران  طبائع  شياق  والع�ش العمران  طبائع  والع�شياق  العمران  طبائع  ياق  � يف  �شالتاريخية  يف  شالتاريخية 

أول اأول أول  خلدون  اب��ن  يعترب  وال���دول.  اب��ن الأي��ام  يعترب  وال���دول.  اب��ن الأي��ام  يعترب  وال���دول.  أي��ام  ا وت��داول 

التاريخي/ االجتماع  علم  والدة  عن  التاريخي/أعلن  االجتماع  علم  والدة  عن  التاريخي/اأعلن  االجتماع  علم  والدة  عن  أعلن  من 

علم  إحالة اإحالة إحالة  عرب  وذلك  التاريخي،  العمران  طبائع 

هذه   .)1( )شاين  )شاين  اين  شإن�شإن� إن�الإن�ال ا االجتماع  طبائع  اإىل  االجتماع  طبائع  ااإىل  االجتماع  طبائع  إىل  التاريخ 

الحقا  كربى  منهجية  ثورة  �شكلت  كربى شطلحات  منهجية  ثورة  �شكلت  كربى شطلحات  منهجية  ثورة  �شكلت  طلحات  شامل�شامل�

ادفت  شادفت  شادفت   شيف طريقة بناء الكتابة التاريخية، لكنها �شيف طريقة بناء الكتابة التاريخية، لكنها �

المي، ولهذا شالمي، ولهذا شالمي، ولهذا  شإ�شإ� إ�الإ�ال ا العقل  اأزمة الرتاجع املعريف يف  العقل  ااأزمة الرتاجع املعريف يف  العقل  أزمة الرتاجع املعريف يف 

ؤرخون العرب فهم النظرية وؤرخون العرب فهم النظرية وؤرخون العرب فهم النظرية اخللدونية  وتطع املوتطع امل تطع املشتطع املش شمل ي�شمل ي�

إىل بدايات اإىل بدايات إىل بدايات  تيعابها لفرتة طويلة، رمبا شتيعابها لفرتة طويلة، رمبا شتيعابها لفرتة طويلة، رمبا امتدت  شوا�شوا�

لقد  ع�رس.  ع�رسع  رسع  ع�ش ع�شع  ع  التا� القرن  التا�شأواخر  القرن  التا�شأواخر  القرن  التا�اأواخر  القرن  أواخر  أو اأو أو  الع�رسين  الع�رسالقرن  رسالقرن 

تعتمد  خلدون  ابن  بعد  التاريخية  الكتابات  ظلت 

أول الأول الأول  ا اشف  اشف  ف  الن� حتى  كبري  ب�شكل  ال�رسديات  الن�شعلى  حتى  كبري  ب�شكل  ال�رسديات  شعلى 

املعرفة  املعرفة شة  املعرفة شة  ة  ش�ش� �ش�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا م مرحلة  ما،  مرحلة  ا،  ع�رس ع�رسع  رسع  ع�ش ع�شع  ع  التا� القرن  التا�شمن  القرن  شمن 

ضي�ضي�ض ي�شي�ش شأ�شأ� أ�اأ�ا ت ومت  تا،  ومت  ا،  خا�ض ب�شكل  خا�ضأملانيا  ب�شكل  خا�ضأملانيا  ب�شكل  خا�اأملانيا  ب�شكل  أملانيا  و خا�ا  ب�شكل  أملانيا  و خا�ا  ب�شكل  أملانيا  وش وشا  ا  فرن� فرن�شيف  شيف 

ضالتاريخية[ يف باري�ضالتاريخية[ يف باري�ض ة الوطنية للوثائق شة الوطنية للوثائق شة الوطنية للوثائق ] شاملدر�شاملدر�

التي   ،)L’Ecole nationale des chartes(1821 عام 

أوىل الأوىل الأوىل  ا البدايات  ظهور  يف  كبري  ب�شكل  اشهمت  البدايات  ظهور  يف  كبري  ب�شكل  اشهمت  البدايات  ظهور  يف  كبري  ب�شكل  همت  أ�اأ�شأ�شأ�

أت اأت اأت  ا احلديث، وقد ن�شا احلديث، وقد ن�ش رسلت�شكل علم التاريخ يف الع�رسلت�شكل علم التاريخ يف الع�رس

ات شات شات  شة التطبيقية للدرا�شة التطبيقية للدرا� ة التطبيقية للدرا�شة التطبيقية للدرا�ش أخرى كاملدر�اأخرى كاملدر�شأخرى كاملدر�شأخرى كاملدر� ضعدة مدار�ضعدة مدار�ض

L’Ecole( 1868  العلياء يف جامعة ال�رسبون عام

ة شة شة  بدرا� عنيت  التي  بدرا�ش،  عنيت  التي  ش،  )pratique des hautes études

رستاريخ �شعوب ال�رستاريخ �شعوب ال�رسق يف مراحله املبكرة، وغريهما 

أت الحقا.اأت الحقا.اأت الحقا. اات العلمية العديدة التي ن�شاات العلمية العديدة التي ن�ش ات العلمية العديدة التي ن�ششات العلمية العديدة التي ن�شش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و ومن املومن امل

عقلنة التاريخ العماين 

)االجتماع ال�شيا�شي(

ماعيلي شماعيلي شماعيلي * أحمد اال�اأحمد اال�شأحمد اال�شأحمد اال�

كتاباتكتاباتكتابات



يف  نوعية  نقلة  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  اأح��دث��ت  لقد    

�شدور  باإعالن  كلها  وتوجت  التاريخية،  الكتابة 

عام   )la revue historique( التاريخية  املجلة 

املوؤ�ش�شات  ه��ذه  وج��ود  من  وبالرغم   .1876
وبداية ا�شتمرار ماأ�ش�شة املعرفة التاريخية، وتاأثر 

الو�شعي،  باملنهج  عام  ب�شكل  االإن�شانية  العلوم 

يعنى  الذي  اأملانيا  الفلولوجي يف  املنهج  وظهور 

بدرا�شة ن�شو�ض الوثائق التاريخية، واالأثر الكبري 

الكتابات  على  التاريخية  املادية  تركته  ال��ذي 

اإىل  اإ�شافة  منها،  املارك�شية  خا�شة  التاريخية، 

تلك  كل  فاإن  التنوير؛  مرحلة  تركتها  التي  االآثار 

جذرية  حت��والت  اإع��الن  من  تتمكن  مل  الكتابات 

التاريخ حتى ظهور عامل االجتماع  يف حقل علم 

ما  اأ�ش�ض  الذي   ،)eimDurk )1858/1917 الفرن�شي 

ي�شمى بعلم االجتماع التاريخي، البحث عن العلل 

واالأ�شباب الكامنة يف تلك الفراغات املن�شية التي 

اأن  التاريخي، واعترب  مل ت�شجلها �رسديات احلدث 

ذاته.  التاريخي  احلدث  من  بكثري  اأهم  العلل  هذه 

االجتماعي  املنهج  ���رسوط  كتابه  يف  اأعلن  لقد 

ويف   )les règles de la méthode sociologique(

االجتماعي  العمل  بتق�شيم  املعنون  االآخر  كتابه 

)De la division du travail social( عن مبادئ علم 

يوؤ�ش�ض  بذلك  وهو  اجلديد،  التاريخي  االجتماع 

وهو  التاريخ  علم  يف  حقل  اأه��م  لظهور  معرفيا 

ال�رسط  يف  يبحث  الذي  التاريخي،  االجتماع  علم 

االجتماعي ل�شريورة املكون التاريخي. كما اأ�شهم 

 Maximilian Carl Emil Weber االأملاين  الفيل�شوف 

1864/1920(( ب�شكل كبري يف تاأ�شي�ض علم االجتماع 

/ االقت�شادية  العلل  عن  باحثا  التاريخي)2(، 

املادية الكامنة خلف احلدث التاريخي. لقد ا�شتغل 

كالهما بتاريخ االجتماع الديني يف فهم الظواهر 

االجتماع،  ثالثة،  ���رسوط  خ��الل  من  التاريخية 

التي  الثالثة  ال�رسوط  هذه  االقت�شاد)3(.  الدين، 

والتي  التاريخية،  ال�رسديات  قراءة  اأ�شكلة  اأعادت 

اأهم التحوالت املعرفية يف حقل علم  اعتربت من 

 Weber-Max و eimDurk التاريخ االإن�شاين. لقد اأعلن

ووالدة  التاريخ،  كتابة  يف  ال�رسديات  موت  عن 

�رسوط اأ�شا�شية ترتكز على فهم اأ�شباب ال�شريورة 

واالقت�شاد  االجتماع  ���رسط  وه��ي  التاريخية، 

والدين كعلل كامنة داخل ال�شورة التاريخية. 

  هذا التطور يف الكتابة التاريخية مل ينته هنا، فقد 

حدث الحقا - بعد هذين الفيل�شوفني- تطور كبري 

التاريخية،  الكتابة  املتعلقة مبنهج  الدرا�شات  يف 

Les Annal-(  وهو ظهور مدر�شة احلوليات الفرن�شية

es Historiques) )4(، لتعلن بداية موت علم التاريخ 

النفخ  عدم  يجب  جثة  ال�رسدي  فالتاريخ   « ذاته، 

فيها، ويف �شورة اإعادة احلياة لها يجب اإعدامها 

ا�شمه  م�شتقل  علم  يوجد  ال  اإذ  اأخرى)5(«،  م��رة 

حترك   « تاريخية  »ظواهر  توجد  واإمن��ا  التاريخ، 

م�شاحات  داخل  تت�شكل  االإن�شاين،  التاريخ  فيها 

والظرفيات.  وامل�رسوطيات  ال�شياقات  من  كربى 

عرب  تفكك  اأن  يجب  التاريخية  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

الثقافية  االأن��روب��ول��وج��ي��ا  كعلم  ع��دي��دة  علوم 

وعلم  واالأركيولوجيا  التاريخية  واالأنروبولوجيا 

الِعراقة )االثنيات( وعلم النف�ض التاريخي )درا�شة 

والتاريخية  الدينية  وال�شو�شيولوجيا  الذهنيات( 

العلوم  من  وغريها  الثقافية  واالأل�شنية  والثقافية 

جمموعها  يف  تهدف  التي  املتعددة،  االإن�شانية 

اإن  التاريخية وحتليلها.  الظاهرة  اإىل درا�شة عمق 

اإال مبقدار  اأهمية  له  يعد  التقليدي مل  التاريخ  علم 

ونتائج  االأح��داث  وت�شل�شل  التاريخ  زمنيات  فهم 

ال�رساع، فاحلدث التاريخي ولد يف �شياق ظاهرة 

تاريخية وال ميثل اإال جزءا منها.

التاريخية،  الكتابة  منهج  تطور  تقريبا  هكذا    

دعونا  لكن  التاريخية،  الكتابة  منهج  وت�شل�شل 

نحاول االرتداد عك�شيا باجتاه الظرفية وال�شياقات 

كما  التاريخي  املنهج  خاللها  من  تطور  التي 

اأننا  افرت�شنا  لو  مبعنى  املقال،  هذا  بداية  فعلنا 

ت�شمنها  التي  ال�شياقات  تفكيك  باجتاه  نزحف 

لوجدنا  التاريخية  للكتابة  املنهجي  التطور 
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ال�شابق،  الن�ض  يف  مفقودة  جدا  كبرية  فراغات 

وحتليلها،  وتدوينها  ت�شجيلها  م��ن  نتمكن  مل 

قراءة  ب�رسورة  اجلدد  املوؤرخون  ي�شميه  ما  وهذا 

كيف  نت�شاءل  اأن  ميكننا  التاريخية.  الظاهرة 

ملاذا  التاريخية؟  الكتابة  يف  التطور  هذا  حدث 

منهج  نعترب  اأن  ميكن  هل  الطريقة؟  بهذه  ت�شل�شل 

مو�شوع  هذا  معرفية؟  ظاهرة  التاريخية  الكتابة 

طويل ولي�ض اأ�شا�شا مو�شوع هذه الدرا�شة، لكنني 

اأن  وه��ي  ج��دا  مهمة  اإ���ش��ارات  اأ�شع  اأن  هنا  اأود 

تقتل  اأنها  التاريخية  ال�رسديات  مثالب  اأهم  من 

الظاهرة  اأجزاء كبرية من حقيقة  احلقيقة وتخفي 

�رسدياته  يقدم  وهو  مثال  فالطربي  التاريخية، 

االإ�شالمية  الدولة  عمر  من  املبكرة  املرحلة  عن 

اأجزاء كبرية من  تلقائيا وبال�رسورة  فاإنه يخفي 

ت�شكل تلك الظواهر التاريخية، بفعل االأدجلة تارة 

وبفعل الت�شكل الثقايف للموؤلف ذاته اأحيانا اأخرى، 

على  املعتمد  املنهجي  االإ�شكال  �شعف  وب�شبب 

كتابة �شورة واحدة للحدث التاريخي.

يف  التاريخية  الكتابة  منهج  وتطور  ولد  لقد       

واجتماعية  ودينية  �شيا�شية  �شياقات  ذات  بيئة 

ومعرفية، حيث خا�شت اأوروبا �رساعات الذات عرب 

منظومة كربى من الفل�شفات االإن�شانية واملناهج 

اأدى  واملو�شوعية،  املفاهيمية  والثورة  املعرفية 

اإىل حدوث اخرتاقات كبرية يف الذات الكال�شيكية 

ثورة  اإنها  جديدة؛  اإن�شانية  ذات  وبناء  وتفككها 

�شاهمت  لقد  االأ�شعدة.  كافة  على  التاريخ  عقلنة 

دوائر  من  كربى  م�شاحة  �شناعة  يف  الثورة  هذه 

املعرفة  ماأ�ش�شة  من  بداية  املعريف؛  اال�شتغال 

واالنت�شار  الدينية  القرو�شطية  على  واخل��روج 

العقد  وتفكك  ال�شيا�شي  العقد  وبناء  للحريات 

االجتماعي التقليدي وبناء اآخر قائم على الفردانية، 

وتغري اأمناط العي�ض ومرور العقل االأوروبي بع�رس 

النه�شة وع�رس االأنوار واحلداثة وما بعد احلداثة، 

وظهور الفل�شفة املارك�شية يف حتليل دوائر �رساع 

االجتماع املادي، وما رافق ذلك من تغيري جذري 

�شياقا  كان  ذلك  كل  العقالين.  التفكري  طرائق  يف 

حماولة  يف  جديدة  مناهج  الإف��راز  وكافيا  مليئا 

جادة لفهم كيفية حدوث الظاهرة التاريخية، واأين 

تكمن احلقيقة، اإنها حماولة اأن�شنة التاريخ، وجعل 

التاريخ �شورة واقعية عن االإن�شان بكافة نزعاته 

التاريخ  واإخ��راج  والنفعية،  والثقافية  النف�شية 

اإىل  واأفكاره  برموزه  املتعايل  املقد�ض  دائرة  من 

دائرة االإن�شان. اإ�شافة اإىل ذلك، ونحن نقراأ، تطور 

منهج الكتابة التاريخية، فاإنه ال ميكننا اأن نغفل 

الرتاكمات الكربى التي حدثت يف هذا احلقل قبل 

املوؤ�ش�شات  ظهرت  فقد  احلوليات،  مدر�شة  ظهور 

واملجالت  العديدة  التاريخية  والدرا�شات  العلمية 

املعنية بعلم التاريخ والعلوم املجاورة له، وظهور 

الفال�شفة والباحثني يف احلقل التاريخي واحلقول 

دفع  يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهم  ذلك  به...كل  املتعلقة 

اإىل هذا الت�شكل املعريف  منهج الكتابة التاريخية 

اجلديد، واالإعالن عن وجود ظواهر تاريخية ت�شكل 

اأحداثا  ولي�شت  واحل��دي��ث  القدمي  التاريخ  منها 

تفكيكات  اإىل  حتتاج  الظواهر  هذه  واأن  تاريخية، 
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بنيوية الإعادة ر�شم �شورة التاريخ من جديد.

كبري  ب�شكل  البنيوية  التفكيكية  �شاهمت  لقد      

على  وعملت   ،)6( التاريخية  الظاهرة  تفكيك  يف 

تقطيعها اإىل )دوائر( متناثرة ومبعرة تهدف اإىل 

واملعنى،  االإنتاج  عالقات  وفق  ترتيبها  اإع��ادة 

وا�شعة كل دائرة يف �شياقاتها التي ولدت فيها، وما 

علينا �شوى اأن نحفر معرفيا لنكت�شف تلك ال�رسوط 

وال�شياقات واملعنى العالئقي الكامن يف الظاهرة 

)التفكيكية(، ثم نعيد بناءها من جديد )البنيوية(. 

بنى  عن  عبارة  هي  اإذن  التاريخية  فالظاهرة 

اأن�شاق مقيدة بال�رسط والظرف  )7(، ذات  متعددة 

ك�شفها  اإىل  الباحث  ي�شعى  التاريخي،  وال�شياق 

اإال  الظاهرة  تت�شكل  وال  بنائها،  واإعادة  وحتليلها 

ميكننا  هكذا  ال�شغرى.  الدوائر  هذه  تراكمات  عرب 

التاريخي  املنهج  مقاربات  ندرك  اأن  كبري  ب�شكل 

يف احلوليات )تفكيك الظاهرة التاريخية باأ�شلحة 

العلوم احلديثة(، ومقاربات املنهج البنيوي، الذي 

االإن�شانية  الظاهرة  )تفكيك  احلداثة  ع�رس  يف  ولد 

�شياقات  يف  واحلفر  قطع/دوائر)بنى(،  عدة  اإىل 

ثم  ت�شكل املعنى -ق�شري/متو�شط/طويل-، ومن 

اإعادة بنائها من جديد(. ومن هنا نقول دائما باأن 

ال  املوؤرخون  لنا  يقدمه  الذي  ال�رسدي  الت�شوير 

يعك�ض حقيقة الظاهرة التاريخية، فهو جزء ب�شيط 

نتيجة  اإدراك  اإىل  بال�رسورة  يقودنا  وهذا  منها، 

الذي  التاريخي  املتخيل  اأن  توؤكد  اب�شتمولوجية 

مطلقا  يعرب  ال  معينة  تاريخية  ظاهرة  عن  منلكه 

عن احلقيقة التاريخية لها، وال يقودونا اإىل جوهر 

�شتوؤدي  النتيجة  وهذه  جزئي،  ب�شكل  اإال  الظاهرة 

الالهوتية  ال�شياجات  تفكيك  اإىل  احلال  بطبيعة 

احل��دث   ح��ول  ال��اله��وت  �شنعها  التي  املقد�شة 

عبارة  بل  مقد�شا،  لي�ض  فالتاريخ  التاريخي؛ 

تداخلت  ال�رساع،  �شياق  يف  ت�شكلت  كائنات  عن 

الدوافع  من  كربى  بخيوط  بع�شها  مع  وت�شابكت 

والرباجماتية  وال�شيا�شية  والالهوتية  النف�شية 

احلفر  بوا�شطة  املعنى  ذلك  بع�ض  ظهر  والذاتية، 

املعريف واأعلن االآخر عن عجز املناهج االإن�شانية 

عن بلوغ احلقيقة التاريخية. اإن التاريخ يعاين من 

وهم املقد�ض، الذي يجب اإزاحته بوا�شطة املناهج 

احلديثة.

الزماين،  بتحديدها  احلداثة  اأن  من  وبالرغم      

نهاية  يف  تقريبا  التنوير،  ع�رس  نهاية  مع  بداأت 

تنته  مل  مو�شوعيا  فاإنها  ع�رس،  التا�شع  القرن 

)نقد  احلداثة  بعد  ما  مرحلة  ظهور  مع  حتى  بعد 

احلداثة التفكيكية واالنطولوجية(، الأن احلداثة يف 

مقارباتها املو�شوعية هي عبارة عن ذلك الت�شكل 

وهذا هو جوهر  االإن�شاين،  العقل  التفكيكي حلركة 

احلداثة  مرحلة  �شملته  ال��ذي  املعرفة  مو�شوع 

العقد  منت�شف  واإىل  الع�رسين  القرن  بداية  منذ 

الوجودية  الفل�شفة  فيها  مبا  تقريبا؛  منه  ال�شابع 

اأنتجت  كما  البنيوية،  والتفكيكية  والظاهراتية 

والفل�شفات  املفاهيم  من  كربى  �شبكات  احلداثة 

التقليدية  البنى  تفكيك  ع�رس  ودخلت  واملناهج 

قرو�شطية،  الهوتية  مقابل  فكرية  حداثة  كامال، 

حداثة تفكري فرداين مقابل تفكري جماعاتي، حداثة 

معرفية مقابل م�شلمات ميتافيزيقية، حداثة اأمناط 

طريقة  يف  حداثة  تقليدية،  بنى  مقابل  االإنتاج 

االجتماع مقابل هياكل اجتماعية تقليدية، حداثة 

تقليدية،  اإنتاجية  بنى  مقابل  القوى  عالقات  يف 

وهذا املتعدد البنيوي هو الذي ميثل �شكل الظاهرة 

اإن  تفكيكها.  اإىل  احلداثة  تدعونا  الذي  التاريخية 

يف  كربى  ثورة  اإذن  اأحدثت  املو�شوعية  احلداثة 

طريقة العي�ض واكت�شاب املعرفة وبناء احل�شارات 

اجلديدة  بهياكلها  املدنية  واأ�شبحت  احلديثة، 

القدمي  االإن�شاين  التفكري  منطق  اإبادة  نحو  تزحف 

حمله  ليحل  التقليدية؛  القدمية  مدينته  يف  وقربه 

منطق جديد للتفكري، يقوم على عبادة الديناميكية 

الفردانية،  الذهني،  املخيال  )ال�شورة،  املتجددة 

الخ(. ومل تعد  النظام...  القانون،  العوملة،  التقانة، 

جماالت القوى املوؤثرة يف بناء االأفكار عبارة عن 

كان  كما  والتحتية  الفوقية  البنى  من  �شورتني 
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معادالت  اأ�شبحت  بل  املارك�شيون؛  عنها  يتحدث 

كل  ويف  ببع�ض،  بع�شها  املتداخلة  الدوائر  من 

متناثرة  �شغرى  فكرية  قطع  توجد  ا�شتغال  دائرة 

مل�شاألة  توؤرخ  لكنها  املوؤرخون؛  يلحظها  ال  يكاد 

تطور الكائنات االإن�شانية احلديثة. لقد اأثر كل ذلك 

احلديث،  االأوروب��ي  التاريخي  مراحل  تق�شيم  يف 

والفكري  الفل�شفي  املو�شوع  من  ينطلق  واأ�شبح 

الذي مر به العقل االأوروبي احلديث واملعا�رس)8(، 

االأوروب��ي  التاريخ  عليه  كان  كما  الزماين  ولي�ض 

ال��ق��دمي )ال��ع�����رس احل��ج��ري، ال��و���ش��ي��ط، احل��دي��ث، 

واملعا�رس  احلديث  التاريخ  فاأ�شبح  املعا�رس(، 

ينق�شم اإىل مراحل النه�شة والتنوير واحلداثة وما 

ومو�شوعي  مفاهيمي  ا�شتباك  وهو  احلداثة،  بعد 

يف اآن واحد، حدث بفعل التحوالت الفل�شفية التي 

واملعا�رس.  احلديث  تاريخها  اأوروبا يف  اجتاحت 

وهكذا، تفككت معظم الت�شورات الذهنية التقليدية، 

الذي  الكهنوتي  باملقد�ض  املرتبطة  تلك  خا�شة 

تقريبا،  عام  األفي  خالل  الكني�شة  خطاب  اأنتجه 

وتفككت بني العي�ض التقليدية كلها.

- تاريخية االجتماع ال�شيا�شي فـي 

عمان؛ 

املعرفة  تطور  بني  مقاربات  ال  اأن  �شنعرتف    

وبني  الغرب  يف  التاريخية  الظاهرة  ق��راءة  يف 

ف�شال  العرب  الباحثني  عند  املعرفية  اال�شتغاالت 

عن العمانيني، لكن املعرفة تظل اإن�شانية االنتماء، 

ولذلك نحاول من خالل هذه الكتابات فتح نوافذ 

العمانية  التاريخية  الدرا�شات  حقل  يف  جديدة 

العقل  تنوير  يف  ت�شاهم  اأن  ميكن  خا�ض،  ب�شكل 

املعريف قليال، الأن مثل هذه الدرا�شات حتتاج اإىل 

�شنتحدث  واملعرفية.  البحثية  اجلهود  يف  تظافر 

العماين،  التاريخ  يف  التحقيب  م�شكل  عن  بداية 

العمانية  الدرا�شات  اإليه  تتطرق  مل  اإ�شكال  وهو 

اإىل  غالبا  ذل��ك  وي��ع��ود  عميق،  ب�شكل  االن  اإىل 

التاريخ  م�شكل  واإىل  اأوال  املعرفية  احلداثة  م�شكل 

فكرية  حتوالت  ي�شهد  مل  تاريخ  فهو  كذلك،  ذاته 

ما  ك��ل  يف  املعا�رس  تاريخه  يف  حتى  ج��ذري��ة 

الفكر  حركة  ظلت  لقد  احلداثة.  مبو�شوع  يتعلق 

العماين  العقل  دخول  من  بالرغم  باهتة  تقليدية 

ماأ�ش�شة  اإىل  اأدت  التي  احلديثة،  املعرفة  دوائ��ر 

هنا  نتحدث  لكننا  االأخ��رية،  العقود  يف  التعليم 

االإ�شالم،  قبل  ما  فرتة  اإىل  ميتد  عريق  تاريخ  عن 

تاريخ  ب��داي��ة  م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  تلك  حتى  اأو 

االإ�شالم عند الُعمانيني وحتى النه�شة املعا�رسة. 

اإىل حد كبري،  هذه املرحلة بالذات تبدو متنا�شقة 

حتديد  يف  ك��ربى  �شعوبة  الباحث  يجد  بحيث 

العقل  تاريخ  يف  حدثت  التي  الكربى  التحوالت 

العماين. هناك حتوالت �شيا�شية حدثت لكنها ظلت 

�شواء  القدمية،  التقليدية  الهياكل  ذات  يف  تتحرك 

الهياكل  اأو  امللكية(  )االإمامة/  ال�شيا�شية  الهياكل 

كلها  وهي  القرية(  القبيلة،  )االأ���رسة،  االجتماعية 

�شياجات مغلقة ال ت�شمح بالتفكري خارج منظومة 

االأفكار التي ولدت يف اأح�شان الهياكل التقليدية، 

املنتجة  )القوى  االقت�شادي  املجال  يف  وكذلك 

وعالقات االنتاج( واملجال الالهوتي الذي يعترب 

مغلقا  كونه  دوجماتية؛  االأك���ر  امل��ج��االت  م��ن 

ب�شياجات مقد�شة يف التاريخ العماين. هذه البنى 

اأو الهياكل التقليدية، والتي ت�شكل االإطار البنيوي 

مل  تاريخيا  وتطور  العماين  العقل  فيها  ولد  الذي 

اأعني  التاريخ،  فيها حتوالت جذرية طوال  يحدث 

وطرق  املعرفة  مبجال  املتعلقة  التحوالت  تلك 

التفكري وطرائق العي�ض، وظلت متار�ض تلك الهياكل 

التفكري،  طريقة  على  املركزية  �شلطتها  التقليدية 

ورمبا ن�شتطيع و�شعها يف �شياق »املدى« كقيا�ض 

مفاهيمي بروديلي)9(. 

االجتماع  هياكل  بني  حتدث  معقدة  جدا  عالقة    

التي يعي�ض ويتحرك  الديني  ال�شيا�شي واالجتماع 

فالهياكل  تفكريه،  طريقة  وب��ني  االإن�شان  فيها 

واالقت�شاد  وال��دي��ن  االج��ت��م��اع  يف  ال�شكالنية 

وال�شيا�شة ت�شع حركة الفكر يف دائرة مغلقة على 
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حتدث  اأن  ال�شعوبة  ومن  الكال�شيكية،  اأفكارها 

تتغري  مل  ما  التفكري  طريقة  يف  بنيوية  تفكيكات 

عن  خمتلفة  بنى  ت�شبح  بحيث  ذاتها،  البنى  هذه 

لطريقة  ب�شيطة  اإزاحة  اأي حتدث  التقليدي؛  �شكلها 

لكن  اجلمعي،  التفكري  طريقة  يف  توؤثر  العي�ض 

التحول  معادالت  كانت  واإن  يحدث  مل  ذل��ك  كل 

الثقافية  العوملة  مع  االآن  تت�شكل  ب��داأت  والتغري 

يكت�شب  هنا  من  ب�شيطة.  تظل  اأنها  بيد  والفكرية 

جدلية  العماين  للعقل  التاريخي  التحقيب  مفهوم 

التاريخي  التحقيب  الأن  ومو�شوعية،  مفاهيمية 

ال�شيا�شي  املو�شوع  على  االرتكاز  اإىل  �شيدفعنا 

غريه  عن  وديناميكية  حراكا  االأك��ر  باعتباره 

املو�شوع  اأو  ال�شيا�شي  االجتماع  مو�شوعات  من 

الفل�شفي عند العمانيني. 

اإىل  االإ�شالم  بعد  العماين  التاريخ  تق�شيم  ميكننا 

ثالث حلقات تاريخية �شكلت وعي العقل اجلمعي؛ 

اإىل  عمان  اأر����ض  االإ���ش��الم  ب��دخ��ول  االأوىل  ت��ب��داأ 

الثانية  وتنتهي  الهجري،  اخلام�ض  القرن  نهايات 

وتبداأ   ،)1153/1741( اليعربية  الدولة  بانتهاء 

)الن�شف  �شعيد  اآل  دول��ة  ببداية  الثالثة  احللقة 

ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال��ث��اين ع�����رس( وح��ت��ى بداية 

النه�شة احلديثة التي �شكلت والدة مرحلة جديدة 

املرحلي  التق�شيم  هذا  لكن  العماين.  التاريخ  يف 

املو�شوعات  اأن  اأعني  جدليا،  تق�شيما  �شيكون 

املراحل  ه��ذه  ط��وال  العماين  العقل  �شكلت  التي 

الف�شل  ي�شعب  بحيث  كبري  ح��د  اإىل  مت�شابكة 

بينها؛ الأن هذا التق�شيم بذاته ال يخ�شع ملرتكزات 

�شيا�شية وا�شحة كتلك املراحل ال�شيا�شية املت�شلة 

باأرخنة التاريخ االإ�شالمي )مرحلة اخللفاء، الدولة 

ما  العثمانية،  الدولة  العبا�شية،  الدولة  االأموية، 

بعد العثمانيني(، كما اأنه ال ي�شكل انتقاال معرفيا 

احلداثة،  التنوير،  االإ�شالح،  )النه�شة،  مو�شوعيا 

حماكمات  اأمام  �شي�شعنا  وهذا  احلداثة(،  بعد  ما 

اب�شتمولوجية حول املرجعية املعرفية التي ن�شتند 

التاريخ  الأن  التاريخي؛  التحقيب  هذا  يف  اإليها 

١٩٧٠م  عام  حتى  عمان  يف  وال�شيا�شي  الفكري 

عبارة عن ن�شق بنيوي واحد، يخ�شع لذات املعايري 

اأو  الذهنية  البنى  تلك  حتى  والفكرية،  ال�شيا�شية 

اأو بنى التفكري  اأو املعرفية  ال�شيا�شية  اآو  الفل�شفية 

االجتماعي اأو الديني؛ كلها ال يوجد فيها حتوالت 

تقطيعها  ميكن  العماين  التاريخ  بها  مر  جذرية 

اأو ميكنها  اإىل حقب تاريخية متباينة مو�شوعيا، 

حتول  )ع��الق��ات  بها  خا�شة  بنى  لنا  تقدم  اأن 

من  بالرغم  لكن؛  اجلمعي(.  ال�شمري  يف  املعنى 

ذلك �شنتجاوز هذا االإ�شكال املنهجي اإىل درا�شات 

ونحاول  املنهجي،  الطرح  يف  عمقا  اأك��ر  اأخ��رى 

اأعني  هنا تفكيك هذه املراحل التاريخية الثالثة؛ 

هذه  بها  ات�شمت  التي  العامة  اال�شتغاالت  معرفة 

ت�شتوعبه  ال  جهد  اإىل  يحتاج  عمل  وهو  املراحل، 

اإىل فتح  الق�شرية؛ لكننا ن�شعى فقط  الدرا�شة  هذه 

اإىل  الحقا  متتد  اأن  ميكن  التي  املعرفية  االأب��واب 

اأعمال منهجية كربى.

    ميكننا تق�شيم حلقات التاريخ العماين بطريقة 

خمتلفة نوعا ما؛ بحيث ن�شع التاريخ العماين يف 

مقارباتها  بح�شب  وترتيبها  اأربعة؛  دوائر  �شل�شلة 

ال��دي��ن��ي��ة وامل��دن��ي��ة ك��ال��ت��ايل: دائ����رة االإم��ام��ة 

الدولة  دائرة  اليعاربة،  دولة  دائرة  وا�شتغاالتها، 

ذو  تق�شيم  اإنه  �شعيد.  اآل  دولة  ودائ��رة  النبهانية، 

اأن هذا  اإىل حد كبري؛ لكن يبدو  مرتكزات �شيا�شية 

اأو�شع  العماين  التاريخ  الأن  جدا،  �شعيف  التق�شيم 

وقد  االأرب��ع،  ال�شيا�شية  الدوائر  هذه  من  م�شاحة 

م�رسوع  اأي  من  جمردة  زمنية  بفرتات  اأي�شا  مر 

التي  ال�شيا�شي  اال�شطراب  مناطق  وهي  �شيا�شي، 

مراحل  وهي  للدولة،  �شيا�شية  مركزية  من  تخلو 

طويلة يف التاريخ العماين، تتعدد فيها املركزيات 

ال�شيا�شية يف عدة مناطق جغرافية، خا�شة ع�رس 

لكن  االإم��ام��ة،  ف��رتات  وبع�ض  النبهانية  الدولة 

التق�شيم  هنا  �شنعتمد  فاإننا  كله  ذلك  من  بالرغم 

االأول لعدة اعتبارات:

يف  ب�شيطة  كانت  واإن  االأوىل  املرحلة  اإن   -  1
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مهمة  الفرتة  هذه  لكن  الدولة؛  مفهوم  بناء  اآليات 

التي  التاأ�شي�شية  املرحلة  كونها  اإىل  بالنظر  جدا 

الدين يف عمان،  العقل اجلمعي با�شم  �شكلت بناء 

حيث متت يف هذه املرحلة الدقيقة بداية �شياغة 

هذه  للعامل.  وروؤيته  لذاته  روؤيته  يف  جديد  عقل 

التي  االأوىل  التاأ�شي�شية  املرحلة  هي  املرحلة 

االإ�شالم  قبل  ما  مرحلة  من  العماين  العقل  نقلت 

القيمية  املنظومة  بناء  يف  جديدة  مرحلة  اإىل 

واملفاهيمية واملبادئ ال�شيا�شية التي تقوم عليها 

الدولة وطريقة التفكري اجلمعي.

الثقافة الدينية يف املرحلة االأوىل كانت  اإن   -  2
اإبا�شية اإىل حد كبري يف بناء منظومة الفكر الديني 

مذهبية  م��دار���ض  وج��ود  من  بالرغم  عمان،  يف 

اأخرى كاملرجئة واملعتزلة وال�شيعة؛ لكنها مل تكن 

كما  العماين،  اجلمعي  العقل  �شياغة  يف  موؤثرة 

ال�شيا�شي  االجتماع  ممار�شات  يف  ح�شورها  اأن 

�شعيفة اإىل حد كبري.

3 - هذه املرحلة اأي�شا تقدم لنا منطقة م�شطربة 
واالجتماع  ال�شيا�شي  االجتماع  تاأ�شي�ض  يف  جدا 

الديني، فقد حكم عمان يف هذه الفرتة دولة االإمامة 

العبا�شية  وال��دول��ة  االأم��وي��ة  وال��دول��ة  االإبا�شية 

والبويهيون والقرامطة واآل مكرم ودخلت ال�شفرية 

وعادت امللكية من جديد يف هذه الفرتة وهي متثل 

امتدادا للنظام امللكي الذي كان موجودا يف عمان 

قبل االإ�شالم، كما وجد يف هذه املرحلة التاريخية 

والفر�ض  والعبيد  واملوايل  والعجم  والهنود  العرب 

اليهود  اأي�شا  ووج��د  كرمان،  واأه��ل  �شرياز  واأه��ل 

كانت  لقد  وامل�شلمون.  والهندو�ض  والن�شارى 

على  االأفكار  هيمنة  حيث  من  م�شطربة  مرحلة 

غنية  املقابل  يف  لكنها  اجلمعي،  العقل  �شياغة 

جتربتها  يف  وغنية  واالثنية،  الدينية  بالتعددية 

ال�شيا�شية، االأمر الذي اأك�شب العمانيني قدرة كبرية 

على التعامل مع االآخر.

بني  دول��ة  الثانية  املرحلة  يف  تاأ�ش�شت   -  4
ا�شتغلت على طبائع االجتماع  نبهان، وهي دولة 

ا�شتغلت  التي  االإم��ام��ة  دول��ة  بعك�ض  ال�شيا�شي، 

مكونات  على  االجتماعي  للعقل  �شياغتها  يف 

يعترب  نبهان  بني  دولة  ون�شوء  الديني،  االجتماع 

يف  والديني  ال�شيا�شي  ال�شياق  يف  مف�شليا  حتوال 

امتدادا  متثل  اإنها  القول  ميكننا  ورمب��ا  عمان، 

االإ�شالم،  جميء  قبل  عمان  يف  امللكية  للمنظومة 

للقبيلة،  ال�شيا�شي  للتوظيف  امتدادا  ت�شكل  كما 

الذي يحرك طريقة تفكري االجتماع ال�شيا�شي لدى 

العمانيني.

املراحل  من  تعترب  بالذات  الثانية  املرحلة   -  5
ت�شمنت  فقد  عمان؛  يف  احلكم  جتربة  يف  الغنية 

اليعاربة،  االإم��ام��ة،  احل��ك��م،  م��ن  اأن����واع  ث��الث��ة 

كان  ما  نوعا  املختلفة  املكونات  هذه  النباهنة. 

لدى  التفكري  طريقة  ت�شكل  يف  كبري  تاأثري  لها 
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والدين  والقبيلة  ال�شلطة  ظهرت  حيث  العمانيني، 

كمكونات موؤثرة جدا، غريت بناء االأفكار التقليدية 

التي متيزت بها املرحلة االأوىل. يف هذه املرحلة 

ب�شورة  عمان  يف  القبلي  االإ�شكال  ظهر  تقريبا 

الدولة  اإدارة  يف  التقليدي  التفكري  وحتول  معقدة، 

بالقوى  ارتبط  �شيا�شي  نظام  اإىل  ديني  نظام  من 

يف  النباهنة  مع  حدث  كما  اخلارجية  ال�شيا�شية 

ارتباطهم بالبويهيني ال�شريازيني.

املرحلة  هي  بالذات  املرحلة  هذه  تعترب    -  6
�رسق  اىل  عمان  م��ن  الهجرة  فيها  ب���داأت  التي 

اأفريقيا ب�شورة كبرية، وذلك بعد طرد الربتغاليني، 

العالقة  يف  جديدة  روؤي��ة  تت�شكل  ب��داأت  اأنها  كما 

دائ��رة  وه��ي  الربتغاليني،  خ��الل  من  الغرب  مع 

الهندي،  املحيط  خارج  من  اأتت  �شيا�شي  ا�شتغال 

فيها  يتحرك  كان  التي  التقليدية  املنطقة  خارج 

العمانيون �شيا�شيا.

اإىل  العودة  مرحلة  هي  االأخ��رية؛  املرحلة   -  7
مراحل الدولة املبكرة عرب مرجعيات دينية كانت 

م�شكونة بفكرة الدولة االإبا�شية من جهة، كما اأنها 

تاأثرت يف بنائها الفكري باملرجعيات الدينية يف 

العامل االإ�شالمي، كونها املرحلة االأكر توا�شال مع 

العامل اخلارجي.

8 - هذه املرحلة االأخرية اأي�شا حدث فيها ت�شخم 
واثنيا  ومذهبيا  ولغويا  دينيا  كبري  دميوغرايف 

هذه  وبدت  كبري،  حد  اإىل  موؤثرة  كقوى  عمان  يف 

اأكر ح�شورا كمتعدد ثقايف متيز بوالدة  املرحلة 

ال�رسقي  ال�شمال  �شاحل  على  جديد  �شيا�شي  نفوذ 

من عمان. لقد �شاهمت دولة اآل �شعيد ب�شكل مبا�رس 

اأو غري مبا�رس يف ت�شخم هذه التعددية الثقافية يف 

عمان، وهذا بدوره اأدى اإىل ت�شدع مركزية التفكري 

ال�شيا�شية  املركزية  وحتول  التقليدي،  ال�شيا�شي 

اجليل  �شفح  تقع حتت  التي  املناطق  جغرافيا من 

االأخ�رس اإيل �شاحل ال�شمال ال�رسقي من عمان كما 

�شرنى.  

من جانب اآخر، نحن اإزاء م�شكلني يف 

الدرا�شات التاريخية العمانية:

الدرا�شات التاريخية املعا�رسة  تظل معظم    -  9
غالبها،  يف  �رسدية  درا�شات  العماين  التاريخ  عن 

اإال قليال جتاه ال�شببية التاريخية، يف  ومل تتحرك 

بحقل  املرتبطة  االأخ��رى  الفروع  كل  تبقى  حني 

الدرا�شات التاريخية �شعيفة جدا، حتى املوؤ�ش�شات 

مل  وج��دت-  اإن   – التاريخية  واملجالت  العلمية 

الدرا�شات  حقل  تطوير  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم 

يف  �شاهمت  واإن  الدرا�شات  هذه  اإن  التاريخية. 

اأوجدت  لكنها  العماين،  التاريخ  �رسديات  توثيق 

�شكلت  التي  ال�شياقات  ك�شف  يف  كبرية  فراغات 

حركة التاريخ العماين و�شكلت معه طريقة التفكري 

لدى العمانيني.

10 - اإن التاريخ العماين مل يدون قدميا ب�شورة 
العمانيون يوثقون  �شحيحة، فقد كان املوؤرخون 

العماين  التاريخ  من  االأوىل  الع�رسة  القرون  يف 

العالئق  تاريخ  من  جدا  وقليال  االإبا�شية  تاريخ 

ال�شيا�شية املرتبطة باالإبا�شية، واأهملوا جزءا كبريا 

االإبا�شية ومل  لقد كتبوا عن  العماين.  التاريخ  من 

يكتبوا عن العقل العماين، لقد كتبوا عن املرجعيات 

الفاعلة يف امل�شهدين الديني وال�شيا�شي وجتاهلوا 

العماين، كما  التاريخ  �شكلت  التي  االأخرى  الدوائر 

اجلمال  تاريخ  من  عديدة  تاريخية  �شورا  اأهملوا 

واجلن�ض والفنون والثقافة ال�شعبية وتاريخ الزراعة 

اللغات  وتاريخ  العامة  احلياة  وتاريخ  وال�شيد 

والتاريخ االثني واملذهبي وتاريخ االآالم من الفقر 

وتاريخ  االأمرا�ض  من  النا�ض  وعذابات  واجل��وع 

وتاريخ  الديني  والتطرف  االجتماعي  اجلنون 

�شكلت  التي  ال�شور  من  وغريها  ال�شيا�شي  الرتف 

مالمح كلية عن التاريخ العماين؛ بل ال جند حتى 

كتابات تاريخية عن الدولة النبهانية، وهي التي 

العماين،  التاريخ  ال�شيا�شية يف قلب  �شفنها  اأر�شت 

ورمبا يعود ال�شبب اإىل كونها لي�شت دولة دينية، اأو 

العمانيون بدولة  اأن ي�شفها املوؤرخون  كما يحب 
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التاريخ،  اأدجل��ة  يعك�ض  تعبري  وهو  اجلبابرة«،   «

كما  احلديثة،  التاريخية  املناهج  جتاوزته  الذي 

للدولة  ال�شيا�شية  الروؤية  من  كبرية  �شورة  يخفي 

النبهانية. هذا االإ�شكال ي�شهم بال �شك يف �شعوبة 

اإىل  �شيحتاج  اأنه  كما  العماين،  التاريخي  عقلنة 

العماين  التاريخ  اأ�شكلة  اإعادة  جهود م�شاعفة يف 

واملن�شيني  املهم�شني  عن  اأخ��رى  �شورة  وتقدمي 

وثقها  التي  الكال�شيكية  ال�شورة  تلك  عن  تختلف 

املوؤرخون العمانيون قدميا وحديثا.

اإننا اأي�سا اإزاء اإ�سكالني مهمني يف هذا ال�سياق:

11 - اإننا ال نقوم هنا، ونحن نتحدث عن التحقيب 
الأن  لالأحداث؛  دقيقة  زمنية  بتحديدات  التاريخي 

التحقيب  مل�شطلح  املعريف  املعنى  هو  لي�ض  هذا 

التاريخي. هذا االأخري ال يهتم ب�شكل دقيق بتاأريخ 

احلدث؛ واإمنا ي�شتغل على ر�شم �شورة �شبه وا�شحة 

يف  االإن�شان  فيه  حترك  الذي  البنيوي  الن�شق  عن 

تلك املرحلة التاريخية؛ ما هي ا�شتغاالته الكربى؟ 

منظومته  هي  ما  اأدوات���ه؟  هي  ما  يفكر؟  كيف 

الفكرية التي يفكر من خاللها؟ كيف كان يعي�ض؟ 

نحن  عليه؟  دخلت  التي  اجلديدة  الثقافة  هي  ما 

نحاول اأن نقوم بعقلنة التاريخ وتقطيعه اإىل دوائر 

متباينة نوعا ما.

اإىل  تاريخية  مرحلة  من  االنتقال  اإن   -  12
زمنيا  انتقاال  يعني  ال  اأخ��رى  تاريخية  مرحلة 

اأننا  اأي  بنيوي؛  انتقال  هو  واإمنا  زماين(؛  )حمدد 

يفرت�ض  دائرتني  على  اال�شتغال  مبحاولة  نقوم 

اأن قطيعة معرفية بينهما اأو هما خمتلفتان قليال 

يف اال�شتغاالت على اأقل تقدير، وقد ذكرنا �شابقا 

�شعوبة  ب�شبب  الباحث؛  على  ي�شعب  ه��ذا  ب��اأن 

حتديد الفوا�شل املو�شوعية بني مرحلة تاريخية 

واأخرى. 

ال�شيا�شية  اجل��غ��راف��ي��ا  رب���ط  �����رسورة   -  13
تاريخية؛  مرحلة  كل  يف  ال�شيا�شي  باالجتماع 

حيث ال�شياقات تختلف والهيمنة تختلف والظرفية 

اأن  كما  ومتغرية،  ومتبدلة  متحولة  التاريخية 

تطورت  عمان  يف  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  مناطق 

كثريا عرب املراحل التاريخية. ونحن ال نتمكن هنا 

اأو ربط اجلغرافيا  التحوالت  لهذه  من ر�شد كامل 

لكننا  ال�شيا�شي؛  االجتماع  بتحوالت  ال�شيا�شية 

ن�شري اإليها هنا كاإ�شكال معريف مهم يف الدرا�شات 

امل�شتقبلية لالجتماع ال�شيا�شي يف عمان. اإ�شافة 

اإىل ذلك فاإن اأ�شماء املدن والقرى العمانية خ�شعت 

ال�شيا�شية  مرجعيتها  يف  لتحوالت  االأخ��رى  هي 

به  ارتبطت  الذي  ال�شيا�شي  للواء  تبعا  واملعرفية، 

اأ�شا�شا  يكن  مل  بع�شها  اأن  كما  )اإمامة/ملكية(. 

اأ�شماء عربية ب�شبب غلبة الثقافة الفار�شية  يحمل 

بن  عمرو  نزله  عمان  من  مو�شع  ف��اأول   « عليه، 

ب�شحار  مدينة  وهي  دم�شتجرد،  له  يقال  العا�ض 

بنتها العجم...، )10( »؛

14 - اإنه من ال�شعوبة جدا اأن نعيد ر�شم مالمح 
اأو ما ميكن  �شورة املهم�شني يف التاريخ العماين 

العمل  هذا  مثل  الأن  املن�شي؛  بالتاريخ  ت�شميته 

هذا  يف  حا�رسا  اأج��ده  ال  وجهد  وقت  اإىل  يحتاج 

واإمنا  حمدد؛  بزمن  الرتباطي  الق�شرية  الدرا�شة 

يف  ال�شيا�شي  االجتماع  اأ�شكلة  باإعادة  �شاأكتفي 

لنا  قدمت  التاريخية  الكتابات  معظم  الأن  عمان؛ 

عمان كدائرة اجتماع �شيا�شي ذو مرجعية اإبا�شية 

اإمامية فقط؛ يف حني اأن هذه ال�شورة مل تكن �شوى 

ونحن  العماين،  التاريخ  وجه  من  فقط  واحد  جزء 

ح�شور  لها  كان  االإبا�شية  االإمامة  باأن  نعرتف 

كبري يف ر�شم معامل تلك املرحلة التاريخية، لكنها 

مل تكن �شوى جزء من ال�شورة.

املرحلة االأوىل: من بداية دخول االإ�شالم 

اإىل نهايات القرن اخلام�س الهجري؛

اأو  اجلدلية  العالقة  تلك  يحكي  ال�شيا�شي  االجتماع    

ال�شيا�شي  العقلني  بني  الرباجماتي  اال�شتباك  ذل��ك 

املرحلة  تلك  يف  وت�شوراته  مبفاهيمه  واالجتماعي 

اأنها متاأ�ش�شة  العالقة يفرت�ض نظريا  التاريخية. هذه 

اأو  توافقية،  تكن  مل  ولو  معينة  تعاقدية  �شيغة  على 
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اأنها قامت بالقوة؛ لكنها يف النهاية تعرب عن مركزية 

وال�شيا�شي  االجتماعي  املجالني  يف  تتحكم  �شيا�شية 

اأو  امللكية  اأو  االإمامة  كدولة  جغرافية،  حدود  داخل 

ال�شيغ  هذه  اأحد  ت�شادف  مل  اإذا  اأما  احلديثة؛  املدنية 

ع�شبية  عن  عبارة  حينئذ  �شتكون  فاإنها  التقليدية 

اأو قبلية ذات نظام فئوي، جمردة من املركزية  اثنية 

ال�شيا�شية، وتظل تعي�ض يف منطقة فراغ �شيا�شي ملفهوم 

الدولة )انعدام املركزية ال�شيا�شية(. هكذا وجد االإ�شالم 

واحلجاز(  وجند  واملدينة  )مكة  جغرافيا  نف�شه  املبكر 

�شيا�شي،  فراغ  داخل منطقة  الر�شالة(  )ع�رس  وزمانيا 

فاإن  املنطلق،  هذا  ومن  مركزية.  دولة  اأي  من  تخلو 

انعدام املركزية ال�شيا�شية -حيث ظهور االإ�شالم- ترك 

اأثرا كبريا يف �شبط املحددات الالهوتية لنظام ال�شلطة 

ومفهوم الدولة، ويبدو اأن االإ�شالم مل يعلن من البداية 

وجوده داخل حيز جغرايف معني ك�رسط اأ�شا�شي لوجود 

قوة  على  ال�شيا�شية  هيمنته  يف  ارتكز  واإمن��ا  الدولة؛ 

الفكرة ذاتها )االإ�شالم(؛ كون االإ�شالم عاملي الر�شالة، 

االأمر  ا�شتقر  ثم  االإ�شالم،  الدولة حيثما ميتد  ومركزية 

�شابقا  عرفت  جغرافية  منطقة  يف  االأموية  الدولة  مع 

ولهذا  البيزنطية(...  )الدولة  ال�شيا�شية  املركزية  معنى 

متثيل  على  كبري  �رساع  يف  اأنف�شهم  امل�شلمون  وجد 

»املركزية ال�شيا�شية« بعد وفاة الر�شول، ونتج عن ذلك 

يومنا  اإىل  حا�رسة  نتائجها  تزال  ما  كربى  اإ�شكاالت 

يف  االإ�شالمي.  ال�شيا�شي  العقل  تفكري  طريقة  يف  هذا 

فكريا  امتدادا  متثل  باعتبارها  عمان؛  فاإن  املقابل؛ 

مفهوم  يف  فراغا  تعي�ض  تكن  مل  اجلديد،  الدين  لهذا 

العربية  اجلزيرة  التقليدية كما كان يحدث يف  الدولة 

)واإن حدث ذلك ب�شورة تقليدية بدائية(؛ لكنها كانت 

تعتمد  احلكم  طريقة  يف  ذاتية  اإن�شانية  جتربة  متلك 

التاريخية  تعود مرجعيته  امللكي، ورمبا  النظام  على 

فار�ض  بالد  اأو  اليمن  يف  امللكية  االأنظمة  جتربة  اإىل 

اإىل مفهوم  القبلية  الع�شبية  )بداأ بالتحول من مفهوم 

املركزية ال�شيا�شية ثم تطور(. 

   هذا االإ�شكال مهم جدا، وهو ما ميكن طرحه بقوة يف 

ال�شيا�شي  االجتماع  بجدلية  املتعلقة  الدرا�شات  كافة 

بني  اجلوهرية  الفروقات  اأحد  ميثل  وهذا  عمان،  يف 

عمان و�شبه اجلزيرة العربية يف فرتة االإ�شالم املبكر. 

فاجلزيرة العربية – حيث مهد االإ�شالم االأول- كانت 

اأ�شبه  تعي�ض فراغا يف مفهوم الدولة ال�شيا�شية، كانت 

حلماية  القبلية  الع�شبية  على  يرتكز  قبلي  بنظام 

ومل  دينية،  ع�شبية  اإىل  حتول  ثم  الفئوية  م�شاحله 

يرتكز علي جتربة اإن�شانية يف احلكم وممار�شة ال�شلطة 

ال�شيا�شية ب�شكل مركزي، وحتى يف فرتة الر�شالة فاإن 

الدولة كمرتكز �شيا�شي مبفاهيمها وت�شوراتها مل تكن 

اأي�شا، فامل�شلمون كانوا حتت طاعة الوحي،  موجودة 

اخلال�ض؛  بطرق  ينادي  وكان  امللك،  رف�ض  نبي  عرب 

تعي�ض  كانت  نهائيا؛  خمتلفة  عمان  كانت  حني  يف 

مع  وال�����رساع  ال�شيا�شة  ممار�شة  يف  كبرية  جتربة 

مركزيتها  لها  كدولة  الهندي  املحيط  ومنطقة  الفر�ض 

ال�شيا�شية، بداية من مالك بن فهم واأوالده الذين ب�شطوا 

�شيطرتهم على جزء كبري من عمان ثم دولة بني معولة 

بن �شم�ض حتى دخول االإ�شالم اأر�ض عمان. عندما اأعلن 

الدين  االإ�شالم كوالدة فكرية جديدة مل يطلب هذا  عن 

اجلديد تنظيما �شيا�شيا معينا ل�شكل الدولة اجلديدة اأو 

تغيري قوالبها ال�شكالنية التقليدية؛ واإمنا ارتاأى تركها 

ال�شيا�شية  املركزية  اأن مفهوم  ذلك  �شابقا؛  كما كانت 

االإ�شالمي  اال�شتغال  م�شاحات  عن  اأ�شا�شا  غائبا  كان 

يف تلك املرحلة التاريخية، وما يهم هو انت�شار الفكرة 

ذاتها؛ فكرة الدين اجلديد.

االإ�شالمي  التاريخ  املعروفة يف  الفتنة،  اإ�شكالية  بعد   

بالفتنة الكربى، وجد العمانيون اأنف�شهم وهم يعتنقون 

املدر�شة االإبا�شية منهجا ومو�شوعا، اإنهم يف اإ�شكال 

كبري يتعلق بتحديد هوية املركزية ال�شيا�شية )امللك/ 

)املحكمة(  الدينية  مرجعيتهم  ا�شتعملت  فقد  االإمام(، 

تن�شيب  مت  عندما  االإم���ام«   « م�شطلح  الب�رسة  يف 

وبذلك  لهم،  خليفة  الرا�شبي  وهب  بن  عبداهلل  االإم��ام 

حدثت هجرة مفاهيمية لهذا امل�شطلح من الب�رسة اإىل 

عمان، ليتم االإعالن عنه يف عمان الأول مرة عام ١٣٢ 

وهذا  االإبا�شية،  االإمامة  دولة  تاأ�شي�ض  بداية  للهجرة، 

اأدى اإىل بداية تفكك منظومة التفكري ال�شيا�شي  بدوره 

املفاهيمية  الهجرة  هذه  اإن  العمانيني.  عند  التقليدي 

هذا  حت��ت  تن�شوي  ج��دي��دة  �شيا�شية  مالمح  �شكلت 
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لنف�شه جماال جديدا  يوؤ�ش�ض  بداأ  واأنه  املفهوم، خا�شة 

يف املخيال ال�شيا�شي العماين داخل الدولة )هل مفهوم 

االإمام ين�شجم مع مفهوم الدولة، اأم اأنه يعود اإىل دائرة 

الدولة  مفهوم  ي�شقط  وبذلك  اجلغرافيا  ولي�ض  الفكرة 

عن  نت�شاءل  اأن  اإذن  ميكننا  امل�شطلح؟!(.  هذا  بوجود 

املفاهيمية  الهجرة  هذه  تركته  ال��ذي  التاأثر  حقيقة 

يف دائرة االجتماع ال�شيا�شي يف عمان؟ يبدو اأن ذلك 

االن�شجام بني الديني وال�شيا�شي كان �شعيفا؛ الأن هذا 

النظام اجلديد مل يتمكن من الثبات فرتة طويلة حتى 

)فرتة  اجلديدة  الدولة  عمر  من  فقط  عامني  بعد  �شقط 

حكم اجللندى بن م�شعود)11(( كمولود مل ياألف احلياة 

جديد  من  امللكية  عادت  ثم  فيها،  ولد  التي  اجلديدة 

حتكم با�شم االإ�شالم! جزء من ال�شورة هنا يبدو غائبا 

اإىل االآن، الأن عوامل ال�شقوط مل تكن يف والدة منظومة 

�شيا�شية جديدة؛ واإال فكيف نف�رس دوافع العمانيني اإىل 

رف�ض هذه ال�شيغة اجلديدة يف طريقة ممار�شة احلكم؛ 

اأنهم قبلوا باالإ�شالم كمنظومة تفكري جديدة  يف حني 

بال �رسط؟ )12(!

ب�شبب  كان  اجلديد  ال�شيا�شي  النظام  هذا  �شقوط  اإن 

عوامل عديدة، ومل يكن رف�ض العمانيني )�شيغة اجلمع 

ال�شيا�شي كان نخبويا فقط(  جدلية واإال فاإن احل�شور 

واإمنا  لذلك؛  وحيدا  �شببا  ذاتها  حد  يف  ال�شيغة  لهذه 

ظل هناك حنني من قبل اأحفاد اجللندى )ملوك عمان 

مدفوعا  القدمية،  ال�شيا�شية  ال�شيغة  نحو  ال�شابقني( 

بالع�شبية القبلية. يظهر اأن االإمامة اأدركت ذلك عندما 

عمان،  يف  اإم��ام  اأول  م�شعود  بن  اجللندى  تعيني  مت 

اللحظة  تلك  منذ   – كانت  االأخ��رى  هي  القبلية  اأن  اأو 

النظام  حمركات  من  جوهريا  حمركا  الدين-  با�شم 

يكن  مل  اإن  االأئمة  جل  اأ�شبح  ولهذا  اجلديد؛  ال�شيا�شي 

قيام  من  الثانية  الفرتة  يف  اليحمد  قبيلة  من  كلهم 

ولهذا  التاريخية،  املرحلة  هذه  يف  االإبا�شية  االإمامة 

اليحمد/االإمامة)13(  بني  حقيقته  يف  ال�رساع  كان 

واآل اجللندى)14( املنتمني اإىل النظام امللكي القدمي. 

كما  االإ�شكال،  هذا  من  التخل�ض  االإمامة  ت�شتطع  مل 

التاريخ،  النظام امللكي مل يختف من عمان طوال  اأن 

الهوت  اإىل  ديني  اله��وت  من  االإمامة  حتولت  وبهذا 

قبلي. لقد حاولت االإمامة اأن ت�شع �شياجات الهوتية 

ميكن  ال  بحيث  اجلديد  ال�شيا�شي  النظام  ه��ذا  على 

اخرتاقه، وذلك بربطه مب�شاألة الوالء والرباء، فاخلروج 

على االإمام يوؤدي اإىل اخلروج عن رابطة املنتمني اإىل 

لكن  حماربتهم؛  امل�شلمني  على  ويجب  اجلديد،  الدين 

من  يتمكن  مل  الالهوتية  قوته  من  بالرغم  املبداأ  هذا 

عديدة  مرات  ا�شتخدامه  ومت  ال�شيا�شي،  املجال  �شبط 

الالهوت  بدوافع من  اإميانية، ورمبا كان  بدوافع غري 

القبيلة  بتحول  يوحي  جم��ازي  جديل  )تعبري  القبلي 

به  يقوم  الذي  ال��دور  بذات  تقوم  مثالية،  اأيقونة  اإىل 

الدين يف التاأثري على ال�شمري اجلمعي(، ولهذا نالحظ 

كربى  �شدامات  بالذات  التاريخية  املرحلة  هذه  يف 

اإىل  ذلك  اأدى  ذاتها،  الدينية  املرجعيات  بني  حدثت 

�شناعة العنف با�شم الدين واالإمامة، ويذكر االأزكوي 

اأنه » مل تزل الفنت بني اأهل عمان  وتزيد بينهم االإحن 

يقتفوا  ولهوا وبغيا وهوى، مل  لعبا  االإمام  اأمر  و�شار 

كتاب اهلل ...حتى اأنهم عقدوا يف عام واحد �شت ع�رسة 

بيعة)15(«، وهذا يوؤكد اأن هذه الوالدة اجلديدة ملفهوم 

االأر�ض  النمو ب�شكل طبيعي يف  االإمام  مل تتمكن من 

العمانية ذات االأنظمة امللكية التقليدية. 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

25



اأن ت�شع  االإمامة بفكرها وت�شوراتها حاولت  اإن      

�شياجات مفاهيمية على النظام امللكي، وا�شفة اإياه 

املوؤرخون  وكان  والظلم،  اجلبابرة،  دولة  ميثل  باأنه 

اأيديولوجية  انتماءات  ذوو  معظمهم-   - العمانيون 

اإال  امللكية  الدولة  كتاباتهم  يف  ي�شفون  ال  الهوتية 

املفاهيم  هذه  والفتنة.  ال�رس  واأهل  اجلبابرة  ب�شفة 

املقابل  ه��ي   - عدمه  م��ن  واقعيتها  ع��ن  بعيدا   -

الذي  املفهوم  هذا  االإم��ام��ة،  ملفهوم  االأيديولوجي 

بح�شب  والعدالة  واخلال�ض  التقوى  اأيقونة  اإىل  يرمز 

ال  التو�شيفات  هذه  لكن  له.  واملوؤرخني  املنظرين 

تعني بال�رسورة اأنها �شحيحة يف الواقعية ال�شيا�شية، 

املفاهيمية  املقابالت  هذه  اأن  منها  اأ�شباب،  لعدة 

عليها،  متفق  ملقايي�ض  تخ�شع  وال  اأيديولوجية  هي 

طابع  ذات  بخيوط  �شيغ  العماين  التاريخ  اأن  كما 

كلهم  يكن  مل  اإن  املوؤرخني  ومعظم  اآحادي،  الهوتي 

االنتماء  ب�شبب  االإمامة  نحو  تتجه  انتماءاتهم  كانت 

املذهبي، فاالإمامة متثل املدر�شة االإبا�شية يف حني 

اأن امللكية لها ا�شتغاالت اأخرى وال متيل اإىل التمثيل 

املذهبي ولو كان رموزها اإبا�شية، وهذا يقودنا اإىل 

�رسورة حماكمة املفاهيم والت�شورات الذهنية التي 

عند  كتاباتهم  يف  العمانيون  املوؤرخون  ا�شتعملها 

اإن  امللكي يف عمان.  النظام  ذات  الدول  احلديث عن 

كل تلك الت�شورات التي كتبها املوؤرخون العمانيون 

عن االأنظمة امللكية يف عمان بحاجة اإىل حماكمتها 

التي  التاريخية  الظرفية  اأوال  متعددة؛  زواي��ا  من 

املدنية  املقايي�ض  وثانيا  االأنظمة،  تلك  فيها  منت 

والت�شورات ال�شيا�شية املدنية التي تومن بها االأنظمة 

الالهوتية،  الت�شورات  وبني  بينها  والفارق  امللكية، 

الدوافع  حيث  من  الكتابات  تلك  حماكمة  ميكن  كما 

التي  امل�رسقة  االإ�شاءات  وانتزاع  لها،  االأيديولوجية 

يتميز بها هذا النوع من االأنظمة. هذا ال يعني طبعا 

اأن هذه االأنظمة مت�شابهة خا�شة يف م�شاألة العدالة اأو 

االأحكام غالبا ما تكون ن�شبية  الظلم مثال، الأن هذه 

حتى  يحدث  وهذا  اأخ��رى،  اإىل  مرحلة  من  ومتغايرة 

تزال  ما  مالك  بن  ال�شلت  وفتنة  االإمامة،  نظام  يف 

على  وتاأثرياتها  ونتائجها  عالئقها  بكل  حا�رسة 

العمانيني يف تلك املرحلة التاريخية.   

   ال ميكن اأن يخفى اأن االإمامة كانت متلك القدرة على 

االأطماع  ملواجهة  اأكر  االجتماعي  املجال  جتيي�ض 

اخلارجية، خا�شة واأن املرجعيات الدينية متثل راأ�ض 

الدولة ال�شيا�شي يف ت�رسيف االأمور، كما اأن االرتباط 

ارتباطا  ك��ان  وال�شيا�شي  االجتماعي/القبلي  بني 

اأن  بيد  اإىل حتقيق غايات م�شرتكة.  يهدف  براجماتيا 

الالهوتية  املحددات  ل�شبط  كافيا  يكن  مل  ذلك  كل 

ال�شيا�شية  املركزية  وظلت  ال�شيا�شي)16(،  للمجال 

مفككة طوال هذه املرحلة وغري م�شتقرة اإال يف فرتات 

ب�شيطة، فقد حكم عمان يف هذه املرحلة النظام امللكي 

ونظام االإمامة والبويهيون والقرامطة واآل مكرم )17(

حتولت  اأنها  كما  والعبا�شية،  االأموية  الدولتني  ووالة 

يف بع�ض الفرتات التاريخية يف هذه املرحلة بالذات 

متعددة  اإمامية  وكيانات  �شيا�شية  كيانات  عدة  اإىل 

من  وبالرغم  اآخر)18(.  دون  تتحكم يف حيز جغرايف 

ال�شيا�شي،  املجال  يف  حدثت  التي  اال�شتباكات  هذه 

واحلنني اإىل النظام امللكي؛ لكن هذه التجربة يف حد 

�شيا�شية  حنكة  للعمانيني  ت�شفي  اأن  ا�شتطاعت  ذاتها 

وقدمت  وال�شيا�شة،  احلكم  جمال  يف  اإن�شانية  وجتربة 

يف  الدولة  عليه  تكون  اأن  ميكن  ملا  فكريا  عمقا  لهم 

املرحلة القادمة.

جمال  يف  عليها  اال�شتغال  ميكن  اأخرى  �شورة  هناك 

امللكي  بالنظامني  واملرتبطة  ال�شيا�شي،  االجتماع 

الكبرية  القدرة  تلك  اإىل  فاإ�شافة  واالإمامي يف عمان، 

التي يتميز بها الالهوت الديني يف جتيي�ض االجتماعي 

من  املادية  الطبقية  منع  على  وا�شتغاله  الدين،  با�شم 

اإىل  الرعية  من  كواحد  االإم��ام  ي�شبح  بحيث  الظهور، 

حد كبري؛ فاإنه يف املقابل �شعى اإىل غلق منافذ عديدة 

النظام  به  يتميز  ما  وهو  العام،  االإن�شاين  املجال  يف 

التجربة  نحو  االنفتاح  على  قدرة  اأكر  كونه  امللكي؛ 

ال�شعبية  والفنون  الدنيوي  العلم  جمال  يف  االإن�شانية 

جمال  يف  للحرية  اأف�شل  م�شاحة  ومينح  والعمارة، 

احلرية  ف�شاءات  يف  والتحرك  العاطفي،  االإ�شباع 

باأنواعه،  )اجلن�ض  التابوهات  واخ���رتاق  الفردانية 

اأكر  يكون  كما   ،)19( الغزل(  �شعر  االإم��اء،  اخلمرة، 
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التحقيب 

التاريخي 

�شيدفعنا اإىل 

االرتكاز على 

املو�شوع ال�شيا�شي 

باعتباره 

االأكثـر حراكا 

وديناميكية 

عن غريه من 

املو�شوعات 



ال�شعر املرتبط بالرمز  اهتماما باالأدب وان�شجاما مع 

لطبقيات  �شناعة  واأك��ر  والفخر،  واملديح  ال�شيا�شي 

االجتماع  جم��ال  ي�شبح  وهكذا  القبلي.  االجتماع 

والتفكري  النزعة  دنيوي  امللكي  النظام  يف  ال�شيا�شي 

الديني  النظام  يكون  املقابل؛  ويف  كبري.  حد  اإىل 

الفقر  ومكافحة  االجتماعي  االإ�شالح  يف  جدية  اأكر 

املحددات  وتطبيق  االجتماعية  الطبقية  واإ�شعاف 

ما(،  حد  )اإىل  القبلية  الع�شبية  ومكافحة  الالهوتية 

كل ذلك يتم بح�شب الت�شورات الالهوتية. وقد برز هذا 

ب�شورة وا�شحة يف الفرتات التاريخية التي حكم فيها 

االأئمة وتلك الفرتات التي كان ي�شيطر على مركزيتها 

ال�شيا�شية اخلا�شعون لت�شورات النظام امللكي القدمي 

ب�شكل  واإن كانت غري ظاهرة  يف عمان. هذه املالمح 

لكنها تكفي  االأوىل؛  التاريخية  املرحلة  كبري يف هذه 

اأحدثها املوؤرخون  التي  الفراغات  اإىل حد ما ل�شد تلك 

هذه  �شكلت  لقد  املرحلة.  تلك  تاريخ  ير�شمون  وهم 

الثانية  للمرحلة  التاأ�شي�شية  البذور  العامة  املالمح 

النبهانية  الدولة  ظهور  مع  و�شوحا  اأكر  بدت  التي 

ب�شكل خا�ض.

امللكية  �شورته  يف  عمان  يف  ال�شيا�شي  االجتماع     

على  قدرة  اأكر  كان  االأوىل  التاأ�شي�شية  املرحلة  يف 

ا�شتيعاب املتعدد االثني والديني واملذهبي، اأو ميكننا 

بهذا  يهتم كثريا  يكن  االأق��ل- مل  اإنه - على  نقول  اأن 

املتعدد الثقايف، وترك له احلرية يف التعبري عن ذاته، 

يف  حراكا  اأك��ر  يكون  املتعدد  املجتمع  هذا  اأن  كما 

االأنظمة  من  النوع  هذا  الأن  عمان؛  يف  امللكي  النظام 

كما  الدولة،  اإدارة  يف  اأكر  االإن�شانية  التجربة  يعتمد 

اإىل  واملختلف  املتعدد  احت�شان  على  ق��ادرا  يكون 

على  تعتمد  التي  الالهوتية  االأنظمة  بعك�ض  كبري؛  حد 

�شياجات دوجماتية حمددة بتنظري الهوتي، واأحيانا 

اأنها  كما  اآحادية،  تاأويالت مرجعية  اأو  فئوي  مبذهب 

تكون غالبا حتت هيمنة املرجعيات الدينية يف حتديد 

طرق اخلال�ض، وقد قدم لنا االأزكوي ن�شو�شا تاأ�شي�شية 

عديدة تو�شح روؤية العامل يف النظام الالهوتي، حيث 

االإم��ام  اىل  غيالن  بن  ها�شم  ر�شالة   «  : ب��اأن  يحكي 

القدرية  ظهور  من  حت��ذر  كانت  حميد  بن  عبدامللك 

واملرجئة يف �شحار، ب�شبب كرة امل�شتجيبني لهم، ثم 

االإمام  من  عمان....وطلبوا  من  وغريها  بتوام  �شاروا 

اأن يبني لهم احلق واإال يحب�شهم ويعاقبهم)20(«، ويف 

ن�ض اآخر« وكان اأبو مروان عامال لالإمام املهنا على 

�شحار، وكان ي�شدد على املخالفني اأن يظهروا بدعتهم 

كالقنوت، وتقدمي تكبرية االإحرام على التوجيه، ورفع 

االأيدي يف ال�شالة... )21(«. 

بني  العالقة  كبري  حد  اإىل  تك�شف  ن�شو�ض  كلها  هذه 

الذات واالآخر يف الت�شورات الالهوتية، وهي تنبئ عن 

اأدجلة جديدة يف طريقة التفكري ال�شيا�شي العماين؛ لكن 

ت�شتمر كثريا يف عمان، وطغت م�شاألة  الروؤية مل  هذه 

اأ�شباب؛  لعدة  العي�ض،  طريقة  على  الثقايف  التعاي�ض 

منها اأن املرحلة التي تلت هذه املرحلة كانت الغلبة 

دولة  خالف  وهي  ما،  نوعا  النبهانية  للدولة  فيها 

االإمامة، وكانت ت�شتغل على ثقافتها التقليدية القدمية 

املكون  اأن  اإىل  اإ�شافة  واالثني،  الثقايف  املتعدد  مع 

مكونا  كان  االإ�شالم  دخول  قبل  العماين  االجتماعي 

ثقافيا متعددا عرقيا )الفر�ض، العرب، الهنود، العبيد(، 

وبعد دخول االإ�شالم كان اأكر تنوعا )م�شلمون، يهود، 

ن�شارى، مرجئة، معتزلة، �شفرية، �شيعة، زنوج، عرب، 

عجم، تعدد لغوي(. �شكل ذلك جتربة كبرية للعمانيني 

امللكي  النظام  ومنح  امل�شرتك،  العي�ض  م�شاألة  يف 

التقليدي والعمانيني ب�شكل عام قدرة على االن�شجام 

والتعاي�ض مع املختلف، كما �شكل الحقا كل ذلك قيمة 

تعتمد  العماين  ال�شيا�شي  االجتماع  عقل  يف  اأخالقية 

على التعاي�ض من اأجل ال�شالم. ومن هنا نخل�ض اإىل اأن 

قيمة التعاي�ض/العي�ض امل�شرتك مع املختلف الثقايف 

الثقافات  متعدد  ملكي  نظام  ظل  يف  ولدت  واالثني 

عمر  من  االأوىل  اخلم�شة  ال��ق��رون  خ��الل  واالثنيات 

ذلك  ومثل  االإ�شالم،  يف  الدخول  بعد  العمانية  الدولة 

ن�شبية قبل  امتدادا ملا كانت عليه عمان من تعددية 

دخول االإ�شالم، وا�شتمرت هذه القيمة االأخالقية الحقا 

امل�شرتكة  ال�شيا�شية  املقاربات  ذات  االأنظمة  ترعاها 

مع النظام امللكي كدولة اليعاربة ودولة اآل �شعيد. 
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�شحيحة

(البقية بموقع المجلة على االنترنت(
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من ديوان ابن أرفع رأس  الجيَّاني

الأدب والذهب  جمتمعان فيه

كما ال�شعر واحلكمة
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*  باحث جزائري بمركز الدراسات العربية االسالمية بباريس 

أهم اأهم أهم  عن  الغبار  نف�ض  الغبار إىل  نف�ض  الغبار اإىل  نف�ض  إىل  املقال  هذا  يف  ن�سعى 

العربية  العربية سارة  العربية سارة  ارة  احل� عرفتها  التي  الأدبية  احل�سالوجوه  عرفتها  التي  الأدبية  سالوجوه 

ض�سالمية يف القرن ال�ساد�ض�سالمية يف القرن ال�ساد�ض للهجرة والثاين ع�رش  ال

ٍّ
عريسعريسعري � دي��وان  حتقيق  �سل  دي��وان  حتقيق  سل  �الخ��الخ��ال من  وذل��ك  للميالد، 

املخطوطات  بني  مغمورا  اعة 
َّ
ال�س هذه  حتى  املخطوطات بقي  بني  مغمورا  ال�ساعة  هذه  حتى  املخطوطات بقي  بني  مغمورا  اعة 
َّ
ال�س هذه  حتى  بقي 
َّ

عنوان  املخطوط  ويحمل  العاملية.  املكتبات  يف 

ورد يف  ما  وفق  يعترب  َّهب حيث 

عنوان  املخطوط  ويحمل  العاملية.  املكتبات  يف 

َّ

عنوان  املخطوط  ويحمل  العاملية.  املكتبات  يف 

الذ الذسذور  الذسذور  ذور  � �سديوان  سديوان 

الأندل�سيني  الأندل�سيني م  ني م 
ِّ
الأندل�سي م 
ِّ تقدُّ على  تقدُّاهدا  على  ُّاهدا  تقدس على  تقدساهدا  على  اهدا  � �سمني  سمني  املتقدِّ املتقدِّكتابات  ِّكتابات 

ا ناظمه فهو أما ناظمه فهو أما ناظمه فهو 
َّ
أم
َّ
أماأم ظم يف علم يف جمال النظم يف علم يف جمال النَّظم يف علم الكيمياء. 

التَّاريخ  التاريخ فه  اريخ فه  التس التسفه  فه  ين� مل  الذي  ين�ساين  مل  الذي  ساين 
َّ
اجلي ين�  مل  الذي  اجلياين  ين�  مل  الذي  اين 
َّ
اجلي  
َّ

أ�اأ�ضأ�ضأ�ض ر أ�أرفع  ر أ�أرفع  ر راأرفع  أرفع  ابن 

الإمامة  يف  يف أب��داه  يف اأب��داه  أب��داه  ال��ذي  ال��ذي ن  �ذي ن  ُّ

ين� مل  الذي  اين 

ُّ

ين� مل  الذي  اين 

التمك من  ال�غم  التمكن  من  ال�غم  ن 
َّ
الر على 
َّ
الر على 
َّ

عر وعلم الكيمياء. ولقد  ِّ

�ذي 

ِّ

�ذي 

عر وعلم الكيمياء. ولقد سعر وعلم الكيمياء. ولقد س سوالفقه ورواية احلديث وال�سوالفقه ورواية احلديث وال�

هذا  حتقيق  مقدِّمة  من  اساسًا  بع� نعر�ض  بع�سأن  نعر�ض  بع�سأن  نعر�ض  بع�اأن  نعر�ض  أن  أينا اأينا اأينا  اارتاارت

الع  الع طالع طِّ ار�سني والباحثني ال َّى للدَّى للدَّ ى للدى يت�سنى للدى يت�سنَّ ى يت�سنيوان حتى يت�سنيوان حتَّ ِّالدِّالدِّ

اعر  اعر ساعر سَّ ال� ا�سم  ال�سإىل  ا�سم  ال�سإىل  ا�سم  ال�اإىل  ا�سم  إىل  ِّبالدِّبالدِّرا�سة  �ض 
َّ
و�سنتعر عليه. 
َّ
و�سنتعر عليه. 
َّ

ز  و�سرنكِّ ديوانه.  و�سرنكز آثاره،  ديوانه.  ز آثاره،  و�سرنكِّ ديوانه.  و�سرنكِّآثاره،  ديوانه.  و�سرنكاآثاره،  ديوانه.  آثاره،  ووظائفه،  منزلته  ون�سبه، 

أو ما اأو ما أو ما  ات 
َّ
ات ناعيات ناعي
َّ
ناعي
َّ

ناعيسناعيس ألة غر�ض ال�
ِّ
ألة غر�ض ال�
ِّ

سألة غر�ض ال�س ألة غر�ض ال�األة غر�ض ال�ا اكل وجيز على م�ساكل وجيز على م�س كل وجيز على م�سسكل وجيز على م�سس سب�سب�

يتناوله  مل  غر�ض  وهو  المات، 
َّ
بال�س قدميا  يتناوله ي  مل  غر�ض  وهو  بال�سالمات،  قدميا  يتناوله ي  مل  غر�ض  وهو  المات، 
َّ
بال�س قدميا  ي 
َّ ِّ

بال�س�سم قدميا  بال�س�سمي  قدميا  ي 

فوا  َّ

يتناوله  مل  غر�ض  وهو  المات، 

َّ

يتناوله  مل  غر�ض  وهو  المات، 

توق توقفوا ��ا  فوا ��ا  توقإنَّ توقإن��ا  ��ا  إناإنا و إنيل،  و إنيل،  وس وسيل،  يل،  سف�سف� بالتَّ بالتف�قاد  ف�قاد  ُّ

يتناوله  مل  غر�ض  وهو  المات، 

ُّ

يتناوله  مل  غر�ض  وهو  المات، 

الن بالت  النقاد  بالت  قاد  ول املرتجمون 

نعة 
َّ

نعة سنعة س عر ال�
َّ
عر ال�
َّ

سعر ال�س عر ال�سعر ال�س أو �اأو �سأو �سأو � عليمي التعليمي التَّعليمي  عر  عر سعر سِّ سفوه بال�سفوه بال� فوه بال�سفوه بال�س سعلى ما و�سعلى ما و�

ا م�ستقالًّ كما هو 
َّ
ا م�ستقالعريا م�ستقالعري عريسعريس سا �سا � ا �سا �س سلهية دون اعتباره غر�سلهية دون اعتباره غر� ال

ات. أو اخلمريات. أو اخلمريات. 
َّ
أو اخلمري
َّ
أو اخلمرياأو اخلمري ات 

َّ
ات عر الغزليات عر الغزلي
َّ
عر الغزلي
َّ

عر الغزليسعر الغزليس ساحلال يف �ساحلال يف �

1- اال�سم والن�سب

ولقبًا ا�سمًا  ا�سماساعر  ا�سماساعر  اعر  ال� ن�سبة  يف  جاء  ما  ال�سمبجموع  ن�سبة  يف  جاء  ما  سمبجموع 

إىل اإىل إىل  ل سل سل  بالأ� يعود  بالأ�سه  يعود  سه  بالأ�إنَّ يعود  بالأ�إنه  يعود  ه  إناإنا ف فاتمى،  اتمى،  فْن فنتمى،  تمى، 
ُ
وم ومن  ن  وكنيًة ون�سبًا 

وا�سم،  وا�سم، سع  وا�سم، سع  ع  أكرث من مو�اأكرث من مو�سأكرث من مو�سأكرث من مو� إىل اإىل إىل  وبن�سبته  ٍة
َ
ة عربية عربي قبيلٍة

اري، �ساملي، جياين، غرناطي، جمريطي، ساري، �ساملي، جياين، غرناطي، جمريطي، ساري، �ساملي، جياين، غرناطي، جمريطي،  أن�اأن�سأن�سأن� أن�فهو  أن�فهو 

اري ساري ساري فن�سبة  سا الأن�سا الأن� ا الأن�أما الأن�أم
َّ
أم
َّ
أماأما ا فا�سي مغربي. فا فا�سي مغربي. ف

َّ
ذوري ثم
َّ
ذوري ثم
َّ

ذوري ثمسذوري ثمس س�س�

ضار املدينة من بني الأو�ضار املدينة من بني الأو�ض واخلزرج، الذين  ار املدينة من بني الأو�سار املدينة من بني الأو�س أن�اأن�سأن�سأن� أن�إىل  أن�إىل  إىل اإىل 

إىل اإىل إىل  ا ال�ساملي فن�سبة أما ال�ساملي فن�سبة أما ال�ساملي فن�سبة “
َّ
أم
َّ
أماأم أم. و أم. و ضؤهم بالأندل�ضؤهم بالأندل�ض ؤهم بالأندل�وؤهم بالأندل�و أبنااأبناأبنا نزل 

ضمدينة �سامل من جزيرة الأندل�ضمدينة �سامل من جزيرة الأندل�ض“، وهي مدينة تقع 

إ�سبانيا اإ�سبانيا اإ�سبانيا  اق�سطة ومدريد باق�سطة ومدريد ب ق�سطة ومدريد برشق�سطة ومدريد برش رشعلى الطريق الرابط بني �رشعلى الطريق الرابط بني �

إىل بني �سامل وهم بطن اإىل بني �سامل وهم بطن إىل بني �سامل وهم بطن  إىل بني �سامل وهم بطن ن�سبة  إىل بني �سامل وهم بطن ن�سبة  حاليا، ويعود ا�سمها 

بها  وا 
ُّ
ا�ستقر الذين   ،
ُّ
ا�ستقر الذين   ،
ُّ

)1(
مودةسمودةسمودة م� قبيلة  بطون  م�سمن  قبيلة  بطون  سمن 

له  وذكر  بالأندل�ض.  بالأندل�ض  ض 
)2(

ميالدي الثامن  القرن  يف 

 ،
ابن اجلزري يف غاية النهاية ن�سبة “ال�ساطي”)3(

بهها سبهها سبهها  س يف املطبوع ل�س يف املطبوع ل� ً

ابن اجلزري يف غاية النهاية ن�سبة 

ً

ابن اجلزري يف غاية النهاية ن�سبة 

ا خطا خطاأ إتكون اإل إتكون  وهي مفردة ل

ان، 
َّ
جي ان، إىل جيان، إىل 
َّ
جي إىل 
َّ
جي إىل جياإىل  فن�سبة  اين 

َّ
اجلي اجلياين ا  اين ا 
َّ
اجلي ا 
َّ

اجليأم اجليأما  ا 
َّ
أم
َّ
أماأم و أم.  و أم.  كتابًة املي 

َّ
كتابةبال�س كتابةبال�ساملي  املي 
َّ
بال�س
َّ

كونه  من  فيه  ج��اء  وم��ا  كونه أندل�سية،  من  فيه  ج��اء  وم��ا  كونه أندل�سية،  من  فيه  ج��اء  وم��ا  ة، 
َّ
أندل�سي
َّ
أندل�سياأندل�سي مدينة  وه��ي 

ؤلفني وؤلفني وؤلفني  امل بع�ض  من  املو  بع�ض  من  و 
ً
ا�ستثناء كان  ��ا 
ً
ا�ستثناء كان  ��ا 
ً ا�ستثناءإنَّ كان  ا�ستثناءإن��ا  كان  ��ا  إناإنا ا 

ًّ
ا غرناطيا غرناطي
ًّ
غرناطي
ًّ

وك��ارل  وك��ارل   �ارل  
)4(

الظنون الظنونسف  الظنونسف  ف  ك� يف  خليفة  ك�سكحاجي  يف  خليفة  سكحاجي 

عرُف
ُ
عرفيعرفي

َ
ض، فلي�ض، فلي�ض

)5(
بروكلمان يف تاريخ الدب العربي

أقام فيها. اأقام فيها. أقام فيها.  أو اأو أو   من غرناطة 
َ
ركرِكر لسلسٌل قد ُذ أ�اأ�سأ�سأ� له 

المات       المات      شالمات      شَّ شنعة وال�شنعة وال� نعة وال�شنعة وال�شَّ شبني احلكمة وال�شبني احلكمة وال�

أندل�سي الأندل�سي الأندل�سي  اين ا اين اأ�س اجليَّ اين ااأ�س اجليَّ أ�س اجليَّ اين اأرفع ر أ�س اجليَّ اين اأرفع ر اين اأ�س اجليَّ اين ااأ�س اجليَّ أ�س اجليَّ اين اأرفع ر اين ااأ�س اجليَّ أ�س اجليَّ أرفع راأرفع ر  ابن 

ذور«   ذور«  فـي ديوانه »ال�شذور«  فـي ديوانه »ال�شُّ

الهواري غزايل *

درا�ساتدرا�ساتدرا�سات



له يف جمريط  ن�سبًا  ات 
َّ
بي وقد ذكر فا�سل مهدي 

اعتماداً على خمطوطة �رشح �سذور الذَّهب للجلدكي، 

َدٌة مبكتبة طوب قابي �رشايى 
َّ
وهي خمطوطة مقي

با�سطنبول حتت رقم ]A. 2111 7155[، ن�سخت 

بتاريخ 843 للهجرة املوافقة ل�����1439 للميالد. 

بن  مو�سى  بن  »علي   : ��ه  اأنَّ به  التعريف  يف  وورد 

 .
املجريطي“)6( الأندل�سي  الأن�ساري  ابن  قا�سم 

رها من بني ترجمات  وهي ن�سبة اأ�ستثنيها لقلَّة توفُّ

اإىل  ن�سبة  ذوري  بال�سُّ اأي�سا  �سف 
ُ
و ولقد  ال�ساعر. 

الأع�سى  �سبح  يف  القلق�سندي  لدى  وذلك  ذور  ال�سُّ

ائق يف )علم الكيمياء( 
َّ
الذي قال: » ومن النَّظم الر

  يف 
)8(

. كما و�سفه حاجي خليفة
)7(

ذوري« نظم ال�سُّ

الإ�سافة  وهي  اأي�سا،  بال�سذوري  الظنون  ك�سف 

كتابه  يف  بروكلمان  كارل  اعتمدها  التي  نف�سها 

.
)9(

تاريخ الأدب العربي

ا�سمه ولقبه :

مو�سى«  بن  »علي  ثبته  يف  فق  اتَّ فقد  ا�سمه  ��ا 
َّ
اأم

ل�سان  الع�سقالين يف   املرتجمني، مثلما فعل 
ُ
اأغلب

 ،
امليزان باكتفائه القول ب��� : “علي بن مو�سى“)10(

كما زاد عليه ثلٌَّة منهم بقولهم : “علي بن مو�سى 

، مع ا�ستثناء جنده يف ذكر ا�سمني له 
بن علي“)11(

اآخرين وهما اأبو العبا�ض اأحمد بن علي لدى حاجي 

خليفة وبرهان )�سم�ض( الدين لدى كارل بروكلمان 

يف  وريبًة  ا  �سكًّ قو�سني  بني  )�سم�ض(  و�سع  الذي 

الدر  اأي�سا يف خمطوطة  يظهر  ما   وهو 
)12(

ته
َّ
�سح

يف  امل�سنَّفة  للجلدكي  ال�سذور  �رشح  يف  املنثور 

رقم:  حتت  با�سطنبول  �رشايى  قابي  طوب  مكتبة 

زاد  من  املرتجمني  ومن    .]A. 2111  7154[
فيها  اقت�رش  اأطول ومنهم من  �سل�سلة  ن�سبته  على 

اإىل  ال�ساعر  ن�سب  �سل�سلة  ال�سم فقط، وانتهت  على 

حممد بن خلف كما جاء يف تاريخ ال�سالم للذهبي، 

ويف فوات الوفيات لبن �ساكر الكتبي، ويف الوايف 

بالوفيات لل�سفدي، ويف هدية العارفني للباباين. 

التي  ال�سل�سلة  هذه  القا�سم«  »اأبي  ا�سم  يتخلل  كما 

يظهر بها يف بع�ض الرتجمات والكتب التي تتحدَّث 

عنه. وهذا اخلالف يف ال�سل�سلة ل يكاد ينقطع يف 

.
)13(

ة القدمية
َّ
اأغلب م�سادر الرتجمات العربي

ولعلَّ من جمع له من تعريفه اأح�سن جمٍع وا�ستوفى 

فيه:   قال  الذي  ��ار 
َّ
الأب ابن  هو  ا�ستيفاء  اأكمل  فيه 

“علي بن مو�سى بن علي بن مو�سى بن حممد بن 
بن  القا�سم  اأبي  بن  مو�سى  بن  ويقال: علي  خلف، 

ونزل  جيان،  اأهل  من  ال�ساملي،  الأن�ساري  علي 

اأبا  ويكنى  النَّقرات،  بابن  يعرف  فا�ض،  مدينة 

.
احل�سن“)14(

اعتمد  ا  اإنَّ راأ�ض«  اأرفع  »ابن  ار 
َّ
الأب ابن  يورد  ومل 

اعر  ال�سَّ النَّقرات. فلقد ُعِرف  ابن  اأخرى وهي  كنية 

وال�سعراء  الأدب��اء  عند  راأ���ض  اأرف��ع  ابن  بكنيتني: 

ِقرات  النَّ وابن  الأعم  الأغلب  يف  الكيمياء  وعلماء 

واملقرئني  وامل��ح��دِّث��ني  الفقهاء  جم��م��وع  عند 

ا كنية »ابن اأرفع راأ�ض”، فقد اعتمدها 
َّ
ة. فاأم

َّ
بخا�س

، واإ�سماعيل با�سا 
)15(

الذهب العماد يف �سذرات  بن 

 ،
)17(

الأعالم يف  والزركلي   ،
)16(

العارفني هدية  يف 

خليفة  وحاجي  ؛ 
)18(

املوؤلفني معجم  يف  وكحالة 

يف ك�سف الظنون، وخال�سة الأثر يف اأعيان القرن 

ينعت  مبا  نعته  ال��ذي   
)19(

للمحبي ع�رش،  احل��ادي 

نعت  وهو  »�سيدي«،  ف 
ِّ
املت�سو �سيخه  املريد  به 

اقت�رشت  اأي�سا  وعليه  احلني. 
َّ

ال�س لالأولياء  يطلق 

فهار�ض اأغلب املكتبات العاملية كمكتبة دار الكتب 

ديوان  من  ن�سخة  بها  توجد  التي   
)20(

الظاهرية

�سذور الذهب يف الكمياء حتت رقم 4817.

ال��رتاث  ت��اري��خ  كتاب  يف  �سيزكني  ف���وؤاد  وي���ورد 

ابع الكنية نف�سها باإ�سافة لم 
َّ
 باملجلد الر

)21(
العربي

اأ�ض«. اإلَّ اأنَّ كارل بروكلمان 
َّ
التعريف »ابن اأرفع الر

فتح  مع  م�سمومة  هاء  التَّعريف  لم  بدل  ي�سيف 

ُه. ول نعدم 
َ
ال�سني على النَّحو الآتي: »ابن اأرفع راأ�س

اأن يكون بروكلمان قد وقع يف هذه ال�سيغة مثلما 

الكثري من املرتجمني. ويعود هذا اخللط  وقع فيها 

يف  خليفة  حاجي  اإىل  يبدو-  ما  على  الأمر  ل 
َّ
-اأو

العقول  »ريا�ض  كتاب  ن�سب  حيث  نون  الظُّ ك�سف 
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ُعِرف 

اعر  ال�سَّ

بكنيتني: ابن 

اأرفع راأ�س 

عند 

االأدباء وابن 

قرات عند  النَّ

الفقهاء



اأبي  اإىل  ال�رشيفة«  ال�سناعة  غيا�ض  يف  املنيفة 

العبا�ض اأحمد بن علي بن اأحمد بن علي بن مو�سى 

الغرناطي  الأندل�سي  الأن�ساري  الراأ�ض  اأرف��ع  بن 

العقول  كتاب«ريا�ض  اأنَّ  والواقع   .
)22(

ال�سذوري

يعود  ا  اإنَّ ال�رشيفة«  ال�سناعة  غيا�ض  يف  املنيفة 

ابن  وقيل هو  الأندل�سي  )�ساكر(  �سكر  ابن  ل�ساحبه 

�سكن الأندل�سي اأبو العبا�ض املقري املالكي املكنَّى 

هدية  كتاب  يف  ورد  كما  وا�سمه  راأ�سه.  اأرفع  بابن 

راأ�سه  اأرفع  بن  مو�سى  بن  علي  بن  اأحمد  العارفني 

بن حممد بن علي بن �ساكر، له من الكتب »املهند 

القا�سي يف �رشح ال�ساطبي يف القراءات« و«خمت�رش 

وم« مو�سِع 
ُّ
ِفق يف »في التي�سري كذا«. واإذا كان قد اتُّ

فقد جاء  داً، 
ِّ
ي�سبط جي وفاته مل  تاريخ  فاإنَّ  دفنه، 

ا �سنة   رقمًا �سنة 541 ه�، وخطًّ
)23(

نون يف ك�سف الظُّ

اإحدى واأربعني و�ستمائة 641ه�.

اأرفع  ابن  لقب  يحمل  اآخ��ر  �ساعر  ذكر  من  بدَّ  ول 

اأبو  وهو  كذلك  هاء  ال�سم  اإىل  اأ�سيف  حيث  راأ�سه 

 )1043-1075( راأ���س��ه  اأرف���ع  اب��ن  حممد  بكر 

اأمري طليطلة  النون  ابن ذي  �ساعر املاأمون يحيى 

الذي حكم بني فرتتي435 ه�/1044 م �467- 

احني  اعر من اأهم الو�سَّ ه�/1075 م. يعترب هذا ال�سَّ

يف  ا�ستهرت  وقد  الطوائف.  ملوك  حكم  فرتة  يف 

احني كابن اللبانة  زمنه جمموعة اأخرى من الو�سَّ

 .
)24(

�سمادح ابن  املعت�سم  �ساعر  القزاز  وعبادة 

ولأبي بكر حممد ابن اأرفع راأ�سه مو�سحات م�سهورة 

 ذكر ذلك ابن �سعيد 
)25(

يغنَّى بها يف بالد املغرب

بالف�سل  املقدمة  يف  خلدون  واب��ن  امُل��غ��رب  يف 

اخلطيب  ابن  له  ذكر  ولقد  حات  باملو�سَّ اخلا�ض 

له  واأورد   ،
)26(

مو�سحات ع�رش  التو�سيح  جي�ض  يف 

. ولقد جاء يف مو�سوعة 
)27(

ال�سفدي مو�سحة واحدة

اإجنازها  على  ب��ال���رشاف  تقوم  التي  ال���س��الم  

وطبعها مطبعة بريل ما يفيد ب�سلة قرابة ال�ساعر 

 .
)28(

ح من ال�ساعر الكيميائي ابن اأرفع راأ�ض املو�سِّ

اأغلب  ْت 
َ َ
اْقَت�رش فلقد  ات، 

َ
ِقر النَّ بابن  ا�ستهاره  ا 

َّ
اأم

ال�سلة،  لكتاب  التَّكملة  من   
)29(

ترجمته م�سادر 

التكملة،  كتاب  من  وامل�ستملح  والتكملة،  والذيل 

ول�سان امليزان، وغاية النهاية وجذوة القتبا�ض، 

التي  الرتاجم  كتب  حمققي  من  جماعٌة  بَطه  �سَ
َ
و

�سبطه  �سبق  كما  ِقرات،  النَّ ابن  اأ�سحابها  ترجم 

بالقلم، اأي: بفتح النون وك�رش القاف؛ مثل املحقق 

اأفاد يف حتقيقه  الذي  غدَّة  اأبو  الفتاح  عبد  يخ  ال�سَّ

ال�سبط يف  بثبوت هذا  امليزان لبن حجر،  لل�سان 

 :
)30(

ات
َ
ِقر “النَّ فقال:  الل�سان،  من  معتمدة  ن�سخة 

القاف،  وك�رش  النون  بفتح   
)31(

»�ض« يف  �ُسكل 

 ،
)32(

خمففة“» الراء  اأن  يعني:  خف،  فوقه:  وُكتب 

فدي 
َّ

الذَّهبي يف تاريخ ال�سالم وال�س ولقد خالف 

يف الوايف بالوفيات هذه الكتابة بو�سعهما فتحة 

 .
)33(

على القاف

خلدون  ابن  نه 
َّ
�سم اآخ��ر  نعتًا  ن�سيف  اأن  بدَّ  ول 

»ابن  وهو  الكيمياء،  عن  حديثه  يف  املقدِّمة  يف 

اإىل  ت��ود  ريت�سارد  دف��ع  راأي  وه��و  امل��غ��ريب��ي«. 

اإحداهما  املبنية  التَّ�سميتني  هاتني  باأنَّ  العتقاد 

املغربي  ابن  تعني  والتي  التَّ�سغري  �سيغة  على 

التي  راأ�ض«  اأرفع  »ابن  ة 
َّ
بالثاني مقارنة  غري 

َّ
ال�س

ذواتا  الأ�سل  يف  هما  ا  اإنَّ اأن-  ال�سَّ  
ِّ
برقي توحي 

دللٍة واحدة. فهناك ما يوحي يف كليهما باأنَّ اأبا 

باملنزلة  وتردٍّ  املقام  يف  �سعٍف  ذا  كان  اعر  ال�سَّ

ل 
َّ
ر رتبته الجتماعية. ويتاأو يعود ذلك فيه اإىل تاأخُّ

ريت�سارد تود كنية ابن اأرفع راأ�ض على هذا الأ�سا�ض 

له  ا  نَّ ُ
تيم بها  مي 

ُ
�س ��ا  اإنَّ الكنية  فهذه  بالتَّحديد، 

 .
ّ
فعة والعُلو

ِّ
بالر

ولكنَّنا نرى خالف ذلك، فيمكن اأن يكون التَّ�ساد 

نا يف ا�سم »ابن املغريبي« عك�ض ال�سم الذي 
َّ
م�سم

 اعتمَد 
َ
 به. فلو كان احلال على ما ذكر، فلم

َ
ا�سُتِهر

جميع الكتاب واملرتجمني ا�سم ابن اأرفع راأ�ض دون 

ابن املغريبي؟ اأمل مِيْل كلُّ هوؤلء اإىل الأكرث تداوًل 

والأقوى �سدقًا؟ يف الواقع، يوجد يف الأعالم من 

العرب من كانت ت�سمياتهم توحي باأقلَّ من ذلك، 

دون  نون 
ِّ
واملدو واة 

ُّ
الر ذلك-  بها - مع  فاحتفظ 

من  ذلك  يف  يكون  قد  ملا  بالذَّنب  اإح�سا�ٍض  اأدن��ى 
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حتامٌل  الأمر  يف  يكون  وقد  الكاتب.  قدر  من  حطٍّ 

عادًة  احلال  هو  كما  وح�سد،  وغريٌة  اعر  ال�سَّ على 

ال�ساعر  اأنَّ  ال�سعراء والعلماء حيث  البالط بني  يف 

ما  ة 
َّ
دي

ِّ
املوح العائلة  حكم  من  ا  ج��دًّ با 

َّ
مَقر كان 

ة واملقِت 
َّ
يجعله عر�سًة  لالنتقاد ومدعاًة للكراهي

ه نزيل فا�ض، فلي�ض له   لقد جاء فيه اأنَّ
َّ
والبغ�ض. ثم

 اإل النزول واملقام، ولي�ض له 
ٌ
ة ن�سب

َّ
اإذاً يف املغربي

ول لأبيه يف ت�سميتهما باملغربي اأو املغريبي حقٌّ 

ني.  
َّ
لكونهما اأندل�سي

م كلَّ هذه الت�ساوؤلت، اإلَّ اأنَّ  ل يوجد لدينا ما يدعِّ

مقام العرب الوافدين من الأندل�ض كان -على ما 

ة 
َّ
الأمازيغي فالدول  اأن،  ال�سَّ رفيع  جلِّه-  يف  يبدو 

هوؤلء  اأكرمت  اأن  لبثت  ما  ة 
َّ
دي

ّ
واملوح ة 

َّ
املرابطي

من  ا�سية 
َّ
�سي ولدوافع  عندها  العلمية  حل�سوتهم 

اإقليم  يف  ال�سالمي  الأمازيغ  حكم  تثبيت  �ساأنها 

كان يتدافع عليه العرب من امل�رشق تدافعا. 

2- منزلته

 515 �سَنة  رم�سان  �سهر  ان 
َّ
بجي اعر  ال�سَّ وِل��ُد 

فرتة  يف  للميالد  ل��1121  املوافقة   
)34(

للهجرة

 َ يفِّ
ُ
 وُتو

)35(
كانت الدولة املرابطية تنعم بحياة اآمنة

ل������1197  املوافقة  للهجرة   593 �سنة  بفا�ض 

واة يف تاريخ 
ُّ
غم من اختالف الر

َّ
للميالد. وعلى الر

وفاته، كابن العماد احلنبلي الذي يورد �سنة 594 

�سنة  ا 
ًّ
حي كان  اإنه  قال  الذي  امللك  عبد  وابن  ه، 

595ه، وحاجي خليفة واإ�سماعيل با�سا البغدادي 
اأغلبهم  اأنَّ  اإلَّ  500ه�،  ب�سنة  وفاَته  خا 

َّ
اأر اللَّذين 

ُه 
َ
ح

َّ
يتَّفق يف تاريخ 593 ه�، وهو التاريخ الذي رج

الدين  وخري   
)36(

بروكلمان ك��ارل  من  كلٌّ  اأي�سًا 

 .
)38(

 وعمر ر�سا كحالة
)37(

الزركلي

يف  ال��ع��ادة  ج��رت  مثلما  امل��رتج��م��ون  نعته  ولقد 

اأجمعها  ة، 
َّ
جم وحتلياٍت  ٍة  عدَّ باأو�ساف  ترجماتهم 

قوله:  يف  امل��ل��ك   عبد  اب��ن  ل��دى  ج��اء  م��ا  لديهم 

ل���الآداب،  حافظ  راوي���ة،  حم��دث،  جم��ود،  “مقرئ، 
ذو  زاه��ٌد،  فا�سل،  ورع،  �سالح،  بالأن�ساب،  عارف 

فهو  به  ا�ستهر  ما  ��ا 
َّ
اأم  .

ال�سعر“)39( قر�ض  من  حظ 

اأي�سا  يقال  ما  وهو  ال�سعراء.  وحكيم  احلكمة  �ساعر 

يف �ساعر الفال�سفة وفيل�سوف ال�سعراء الذي مل يكن 

قريبا منها، حتَّى  �سعره  بقدر ما كان يف  فيل�سوفا 

يف  �ساعرا   ...« ح�سني:  طه  عنه  دافع  كما  كان  واإن 

الفل�سفة مبا  ل 
َّ
قد جم �سعره،  وفيل�سوفا يف  فل�سفته، 

ا ورزانة مبا 
ً
اأ�سبغ عليها من الفن، ومنح ال�سعر وقار

. وتقت�سي مفردة احلكمة 
)40(

اأ�ساع فيه من الفل�سفة«

ة  اأن نعي مفهومها لدى املرتجمني، فلي�ض من الدقَّ

و�سًفا نعُت ابن اأبي اأرفع راأ�ض بذلك، اإذ اأنَّ احلكمة مل 

ا  اإنَّ عري املعروف  ال�سِّ الغر�ض  يكن املق�سود منها 

التَّمكن  دللتان:  التَّقريب  منها على وجه  املق�سود 

التَّفرُد  اأو  ودقائقه،  جوهره  ومعرفة  املعادن  من 

يف علوم الدِّين. و�سبب هذا التبنيُّ اللُّغوي يعود يف 

منفردا  يكن  مل  راأ���ض  اأرف��ع  ابن  اأنَّ  اإىل  الأم��ر  واقع 

ال�سعر فقط،  على نظم  الكمياء ومقتدراً  باإتقان علم 

بل كان عاملا بالقراءات وعارفا باحلديث، حميطا 

اأخرى كالأن�ساب، والروايات. نقل ابن الأبار  بعلوم 

قر�ض  من  �سالح  حظ  له  اأديبا،  مقرئا،  “كان  ه:  اأنَّ

بن�سخة  ال�سذور  دي��وان  يف  ج��اء  فما   .
ال�سعر“)41(

العالمة  العامل  »الإم��ام  ن�سه:  ال��ذي  الأ�سكوريال 

امة حكيم ال�سالم حاوي اأ�رشار  الهمام، املاهر الفهَّ

ها ههنا  ا مردُّ اإنَّ اأنَّ احلكمة  اإىل  العظام« ي�سري  اهلل 

املفهوم  بهذا  وهي  نعة. 
َّ

ال�س اإىل  ولي�ض  الدِّين  اإىل 

لل�ساعر  تعريفه  يف   
)42(

اجلزري اب��ن  ل��دى  جندها 

كتب  يف  وحتَّى  بليغ“،  واأديب  كبري،  »اإمام  بقوله: 

البدور يف  نعة كما هو احلال يف كتاب مطالع 
َّ

ال�س

الذي يوحي  للجلدكي   
)43(

ال�سذور �رشح �سدر ديوان 

يقول:   ،
ّ

خمت�ض ل  جامع  علم  احلكمة  ب��اأنَّ  ن�سه 

واملتاأخرين،  املتقدمني  احلكماء  كتب  يف  »نظرُت 

َجدُت اأف�سح، ول اأبلغ، ول اأغو�ض يف العلوم، 
َ
فما و

يف  غا�ض  ال��ذي  العالمة  العامل  الإم��ام  ال�سيخ  من 

الدنيا  وملك  النجوم،  من  ال��در  وا�ستخرج  العلوم، 

اأبو  الإمام  يوافيها  مل  مكرمة  يدع  ومل  فيها،  وزهد 

احل�سن علي بن مو�سى بن قا�سم بن علي الأن�ساري 
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با  كان مَقرَّ

ا من  جدًّ

حكم العائلة 

ة ما  ديَّ املوحِّ

يجعله عر�سًة  

لالنتقاد 

ومدعاًة 

ة  للكراهيَّ

واملقت



ويذكر  والر�سوان«.  بالرحمة  اهلل  تغمده  الأندل�سي 

ال�سذور  خمطوطة  مقدمة  على  معتمدا  رزوق  فرج 

ال�ساعر  ينعت  و�سفا  الربيطاين  املتحف  مبكتبة 

بال�سيخ برهان الدين �رشاج ال�سالم حجة ال�رشيعة 

لدى  ج��اء  ما  ��ا 
َّ
اأم  .

)44(
الفقهاء ���رشف  الأم��ة  زي��ن 

 ،
ه “حكيم، عامل بالكمياء و�ساعر“)45( الزركلي من اأنَّ

بعلم  ومعرفة  �سنعة  احلكمة  باأنَّ  يوحي  ذلك  فلعلَّ 

الكيمياء، وهو ما جاء اأي�سا يف نقل املقري له من 

، و�سال�سُتُه يف الكالم: “اإن فاتك 
َ
ُه النظم

ُ
حيث اإحكام

. فالأدب والذَّهب جمتمعان 
َذَهُبه مل يفتك اأدبه”)46(

فيه، كما هو ال�سعر واحلكمة. ويوجد من املرتجمني 

 
ً
نعة وجعلهما حكمة 

َّ
 الدِّين والأدب اإىل ال�س

َّ
من �سم

ائيَّة  خذ من الق�سيدة الطَّ كابن �ساكر الكتبي الذي اتَّ

دليال على ذلك يف قوله: »ل�م َيْنِظم اأََحٌد يف الكيمياء 

وعذوبَة  األفاظ،  وف�ساحَة  بالغَة معاين،  نظمه  مثل 

الذهب  ك �سنعة 
ْ
ُيَعلِّم اإن مل  تراكيب، حتى قيل فيه: 

علمك �سنعة الأدب، وقيل هو: �ساعر احلكماء وحكيم 

ال�سعراء، وق�سيدته الطائية اأبرَزها يف ثالثة مظاهر: 

الذي  واملظهر  مو�سى،  ق�سة  ومظهر  غ��زل،  مظهر 

على  دليل  وهذا  الكيمياء،  �سناعة  يف  الأ�سل  هو 

احلظ  �ساعر  ه  اأنَّ فيه  جاء  كما   .
)47(

والتمكن القدرة 

ر  نتذكَّ جتعلنا  عبارة  هذه  ولعلَّ   .
)48(

ال�سعر حكيم 

�سعراء احلظِّ ال�سيِّئ من اأولئك الذين ماتوا حزنا على 

ا  غنيًّ الأح��وال  اأكرث  على  �سيكون  بينما  ع�سيقاتهم. 

بف�سل ما اأوتي به من قدرة حكيمة على �سناعة ما 

قد يكون له فيه حظٌّ من الدنيا وغنى.  

نيا  ولقد اأثنى عليه املرتجمون يف ذكر حاله من الدُّ

والعدل  فيه،  والورع  وال�سالح،  بالزهد،  قالوا  اإذ 

التجيبي،  عن  الأب��ار  ابن  عند  جاء  كما  والف�سل  

حجر  ابن  احلافظ  وعند   ،
)49(

امللك  عبد  ابن  وعند 

 .
)50(

الع�سقالين

3- وظائفه 

دين 
ِّ
املوح بدء   مع  تزامنت  فرتة  يف  اعر  ال�سَّ وِلُد 

قيام   
َّ
لب ولقد كان  املرابطني.  تقوي�ض حكم  يف  

ة 
َّ
العقائدي دعوتهم   

َ
وجوهر ال�سيا�سي  دين 

ِّ
املوح

الذي  وهو   ،
)51(

ومع�سوميُتُه تومرت  ابِن  ُة 
َّ
مهدي

عن  عة 
ِّ
املتفر ه��رغ��ة  قبيلة  م��ن  اأ���س��اًل  ينحدر 

 ،
)52(

م�سمودة الرببرية املعروفة الآن با�سم ال�سلوح

 من بعده عبد املوؤمن بن علي الذي مل يلبث حتَّى 
َّ
ثم

ت  اأن متَّ بعد  املرابطني  �سلطان  وكة من  ال�سَّ انتزع 

 فاأطاح به ودخل 
)53(

له البيعة �سنة 526/1132م

.
)54(

عا�سمته مراك�ض �سنة 541 ه�/ 1147م

اأن  ق�سري  زمن  يف  ة 
َّ
دي

ِّ
املوح الدولة  ا�ستطاعت 

�سمال  على  والع�سكري  ال�سيا�سي  نفوذها  تب�سط 

الأندل�ض غربا، حيث جعلت  باأكمله وعلى  اإفريقيا 

مقرها  اإ�سبيلية  وم��ن  لها  عا�سمًة  مراك�ض  من 

ال�سيا�سي بالأندل�ض. تويف عبد املوؤمن بن علي �سنة 

د احلكم باإخ�ساعه  ه�/1163 م بعد اأن وطَّ  558
 
َّ
ثم م،   1154 ه�/   547 �سنة  ببجاية  حماد  بني 

با�ستيالئه على تون�ض عندما اأنهى حكم اأ�رشة بني 

 ب�رشبه 
َّ
ثم الزمان،  قرنا من  دامت  التي  خرا�سان 

باملهدية  الرئي�سي  النَّ�سارى  معقل  على  ح�ساراً 

باإبعاد  �سمح  وال��ذي  م   1160 ه���/   555 �سنة 

ة وب�سط نفوذه على طرابل�ض 
َّ
اإفريقي النُّورمان عن 

الغرب. 

اأبو  تعاقب على احلكم من بعده ثالثة خلفاء هم: 

اإىل  558ه�  عام  من  حكم  والذي  يو�سف  يعقوب 

اأطلق  الذي  1184-1163 م وهو  580 ه/  عام 

بينه وبني  وكانت  املوؤمنني  اأمري  لقب  نف�سه  على 

 
َّ
ثم التاريخ،  قها  وثَّ �سداقة  ر�سد  وابن  طفيل  ابن 

الذي  يعقوب  يو�سف  اأب��و  ابنه  احلكم  على  وليه 

خذ لنف�سه لقب املن�سور وقد حكم من عام 580  اتَّ

حممد   
َّ
ثم 1199-1184م،  ه�/   595 عام  اإىل 

 610 عام  اإىل   595 عام  من  حكم  الذي  النَّا�رش 

ه�/ 1213-1199 م. 

ه��وؤلء  كنف  يف  راأ���ض  اأرف��ع  اب��ُن  ت�خ�رشم  ولقد 

ابن  املوؤمن  عبد   
َ
ْكم

ُ
ح  

ٌّ
�ساب وهو  فعاي�ض  جميعا، 

خام�ض  اإىل  اخلالفة  ت��وؤول  اأن  قبل  وم��ات  علي 

يف  توىلَّ  �سنتني.  بفارق  ة 
َّ
املوحدي الدولة  خلفاء 
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كان عاملا 

بالقراءات 

وعارفا 

باحلديث، 

حميطا 

بعلوم اأخرى 

كالأن�ساب، 

والروايات



ر لالإقراء  ها التَّ�سدُّ
ِّ
اإقامته بفا�ض عدَّة مهام من اأهم

ني. 
ِّ
القروي بجامع  واخلطابة  للتَّ�سميع  ر  والتَّ�سدُّ

القراءات  لعلم  لإتقانه  فذلك  لالإقراء   
ُ
ر دُّ َ

التَّ�س ا 
َّ
فاأم

مثلما علمه باحلديث ونقله روايًة و�سنداً لتالمذته 

ا خطابته 
َّ
رِه للتَّ�سميع ، واأم ومريديه �سببًا يف ت�سدُّ

دين يف 
ِّ
ني فهو اعتالوؤه منرب املوح

ِّ
بجامع القروي

دوره  عن  نت�ساءل  ولعلَّنا  ئي�ض. 
َّ
الر فا�ض  جامع 

دية 
ِّ
املوح الدَّولة  ا�سي يف فرتة كانت 

َّ
ال�سي الدِّيني 

ا 
ًّ
ُد من �سيطرتها على املغرب والأندل�ض عقائدي توطِّ

جامع  خطابة  ت��وىلَّ  وق��د  يكن  مل  اإذ  ا، 
ًّ
و�سيا�سي

ا�سي للدَّولة 
َّ
ال�سي الل�سان  ليكون  اأً 

َّ
اإل مهي ني 

ِّ
القروي

ة، على الرغم ما يف هذا املو�سوع من �سكٍّ 
َّ
دي

ِّ
املوح

بطريقة  الإ�سكال  ولنطرح  وغمو�ض.  وا�سطراب 

ب املوحدون ابن اأرفع راأ�ض على 
َّ

اأخرى: ملاذا ن�س

فا�ض  خطيب  �سار  حتى  ني 
ِّ
القروي جامع  راأ���ض 

؟ وما هي دوافعهم يف ذلك؟
)55(

باأجمعها

قد  راأ���ض  ارف��ع  اب��ن  اأنَّ  اأن جن��زم قطعًا يف  ب��دَّ  ل 

هذه  اأ 
َّ
يتبو جعله  كبرٍي   

ٍّ
�سيا�سي  

ً
بر�سى  

َ
حظي

ما  واإل  واأ�سحابه،  اأقرانه  بني  املرموقة  املكانة 

ى  الر�سَ هذا  ويعود  لو كان خمالفًا.  ذلك  له  �سار 

يف اعتقادنا اإىل اأ�سباب كثرية لنعرف يف الواقع 

ًة. ولعلَّ من بني هذه 
َّ
اأقواها دليال ول اأقربها �سح

دين الذين 
ِّ
الأ�سباب اقرتابه يف النت�ساب من املوح

وهي  ة. 
َّ
املغربي م�سمودة  قبيلة  من  ينحدرون 

والتي  �سامل  مدينة  �ست 
َّ
تاأ�س بف�سلها  التي  القبيلة 

ُن�سب اإليها ال�ساعر كما اأ�رشنا يف مقدمة التَّحقيق. 

با منهم.  
َّ
ولعلَّ هذا ما يكفل له اأن يكون مقر

ويوجد على ما يبدو �سبب اآخر جعل من ابن اأرفع 

معرفته  وهو  ة 
َّ
املوحدي الدَّولة  من  بًا 

َّ
مقر راأ���ض 

ه   اأ. فلقد جاء يف الرتجمات اأنَّ الأعمق بكتاب املوطَّ

واية من كتب احلديث، ذكر ذلك ابن 
ِّ
الر كان كثري 

الأبار يف ترجمة ابن النَّقرات بقوله: “اأكرث عنه اأبو 

 وجاء  عند ابن عبد امللك 
احل�سن ابن القطان”)56(

الفا�سي من كونه قد لزم  القطان  يف ترجمة ابن 

 : حجر  ابن  احلافظ  وقال   .
)57(

النَّقرات ابن  �سيخه 

يو�سف بن حممد  ب�سماعه من  اأ  باملوطَّ )...( حدث 

بن ُفُتوح، عن احلافظ اأبي القا�سم خلف بن حممد 

بن الإمام، عن �سعيد بن ن�رش، عن قا�سم بن اأ�سبغ، 

اأكرث  يحيى.  بن  يحيى  عن  و�ساح،  بن  حممد  عن 

منه  و�سمع  القطان،  ابن  احل�سن  اأبو  احلافظ  عنه 

كتاب  �ِسي 
ْ
امُلر الف�سل  اأبي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو 

�رشار  حممد  ل 
َّ

ف�س ولقد   .
)58(”590 �سنة  املوطاأ، 

وهو باحث مغربي حديٌث �سمن مقال عن �سيوخ 

وروايته  راأ���ض  اأرف��ع  ابن  ق��راءات  يف  ان  القطَّ ابن 

درا�سة  على  املقال  ه��ذا  ويحتوي   ،
)59(

للحديث

راأ���ض هو �سنٌد يف  اأرف��ع  ��الع. واب��ن  ب��الطِّ جديرة 

اأ برواية يحيى  كتابني م�سهورين بالأندل�ض : املوطَّ

الرب. عبد  لبن  املوطاأ  حلديث  والتَّق�سي  الليثي، 

 والواقع اأنَّ مقدرته على ذاك تتقاطع مع رغبة 
)60(

الديني  الد�ستور  هذا  على  العتماد  يف  دين 
ِّ
املوح

الدولة  خلفاء  ل 
َّ
اأو روى  فلقد  معا.   وال�سيا�سي 

اأ المام مالك  ة عبد املوؤمن بن علي موطَّ
َّ
دي

ِّ
املوح

احلجة  ذي   3 الثنني  يوم  مبراك�ض  ه�(   197 )ت 

�ض الدولة 
ِّ
�سنة 544 ه� عن �سيخه بن تومرت موؤ�س

واكتفى  ند، 
َّ
ال�س فيه  اخت�رش  ال��ذي   

)61(
دية

ِّ
املوح

 احلديث يحيى بن عبداهلل بن 
ِّ

اوي الأول لن�ض
َّ
بالر

تومرت  بن  وكان  ه�(،   231 )ت  املخزومي  بكري 

ة قد اأماله يف اأول رم�سان 
َّ
دي

ِّ
موؤ�س�ض الدولة املوح

. ولقد ُن�رش هذا 
)62(

515 ه� برباط هرغة ببلد �سو�ض
اأ يف اجلزائر �سنة 1905 اعتمادا على ن�سخة  املوطَّ

وتوجد  باجلزائر،  الوطنية  باملكتبة  خمطوطة 

فا�ض  ويف  الرباط  يف  خمطوطة  اأخ��رى  ن�سخة  له 

 .
)63(

ني
ِّ
بجامع القروي

القرن  يف  عا�ض  ال�سم  جمهول  م��وؤرخ  اأورَد  ولقد 

معلومات  ميالدي  ع�رش  الرابع  الهجري/  الثامن 

عبد  ة 
َّ
دي

ِّ
املوح للدولة  ل 

َّ
الأو اخلليفة  اهتمام  عن 

اَظ بحفظ كتاب  ى احلفَّ
َّ
اأ قائال : »ورب املوؤمن باملوطَّ

من  ذلك  وغري  يطلب،  ما  اأعزُّ  كتاب  وهو  اأ،  املوطَّ

تواليف املهدي. وكان يدخلهم يف كل يوم جمعة 

فيه  احلفاظ  فيجتمع  الق�رش،  داخل  ال�سالة   بعد 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

34

االأدب والذهب 

جمتمعان فيه 

كما ال�سعر 

واحلكمة



اأبناء ليلة، من امل�سامدة  هم  اآلف كاأنَّ وهو ثالثة 

َد بهم �رشعة احلفظ والرتبية على ما 
َ

وغريهم. َق�س

»
)64(

يريده.

وهناك تف�سري اآخر قدَّمه ريت�سارد تود وهو اأ�ستاذ 

بجامعة اإيدنبورغ جنوب الإيكو�ض يف مقال ن�رشه 

نعرف،  كما  يقول:   ،)Oriens( اأوري��ون  مبجلة 

ة 
َّ
العلمي للكتابة  ع 

ِّ
امل�سج دين 

ِّ
املوح موقف  ف��اإنَّ 

بلغ  قد  خا�ض  ب�سكل  ة 
َّ
الأر�سطوطالي�سي والفل�سفة 

يعرتف  كما  يو�سف  يعقوب  اأبي  حكم  ان 
َّ
اإب ��ُه 

َ
اأوج

بذلك ابن طفيل وابن ر�سد. وميكن اأن نت�ساءل فيما 

اإذا كان اخلليفة هو نف�سه من قام بتولية ابن اأرفع 

اإذا كان ذلك  ني وفيما 
ِّ
راأ�ض خطيبًا بجامع القروي

الكيميائي.  العمل  اإىل  اخلالفة  باجنذاب  يوحي 

تومرت  بن  اهتمام  اإىل  بالأ�سا�ض  يعود  هذا  فلعلَّ 

ل�سيما  ة 
َّ
الغيبي بالعلوم  ة 

َّ
املوحدي الدولة  موؤ�س�ض 

خلفه  على   
ٌ
وا�سح  

ٌ
اأث��ر له  كان  ال��ذي  اجلفر  بعلم 

اأعطت  ل��رمب��ا  اأخ����رى،  جهة  م��ن   .
)65(

واأحفاده

ة 
َّ
ات الفيزيائي

َّ
ة للنظري

َّ
الرتجمات الأر�سطوطالي�سي

عية  ال�رشَّ ان 
َّ
حي بن  جابر  نظريات  ذل��ك  يف  مبا 

دين، 
ِّ
املوح اخللفاء  عيون  يف  للكيمياء  ة 

َّ
الفل�سفي

اأ�سار  التي  العالقة  تلك  يف  نالحظه  ما  هذا  ولعل 

الكيمياء  بني  تربط  والتي  راأ���ض  اأرف��ع  ابن  اإليها 

ة ]??[ 
َّ
ائي

َّ
وال�سلطة.  اإنَّ ما يتجلَّى يف الق�سيدة الر

خدمة  اأجل  من  بيعة  الطَّ على  ال�سيطرة  فكرة  هو 

النتائج  اأهم  من  تعترب  التي  الكيميائي  اأغرا�ض 

 .
)66(

اليجابية التي تبحث عن حتقيقها الفل�سفة

4- اآثاره

ف�سال عن كون ابن اأرفع راأ�ض قد نظم ديوانه يف 

ذكرها  وكتبا،  اأخرى  موؤلَّفات  له  فاإنَّ  الكيمياء، 

ت�سانيفه:  »من   : قال  البغدادي.  با�سا  ا�سماعيل 

ق�سيدة  ���رشح  يف  التوجيهات.  علم  يف  اجلهات 

احلجر  الو�سيم عن  الو�سم  ة. 
َّ
الطائي ق�سيدته  ثابت 

.
)67(

الكرمي«

با�سا  ل�سماعيل  خالفًا  بروكلمان  ك��ارل  وذك��ر 

ال��ب��غ��دادي وال��ب��اب��اين ك��ت��اب »اجل��ه��ات يف علم 

بن  ثابت  ق�سيدة  �رشح  »يف  وكتاب  التوجيهات« 

مبخطوٍط  اإليه  واأ�سار  واحد،  عنوان  �سمن  �سعيد« 

قد  املرتجمني  اأنَّ  ويبدو   .41،68 بجاريت  ٍد 
َّ
مقي

عنوان  بني  و�سعا  اإذ  العنوان،  تدقيق  يف  اأخطاآ 

ثابت«  ق�سيدة  »�رشح  وعنوان  اجلهات«  »كتاب 

اأنهما   
ُّ
والأ�سح خمتلفان.  عنوانان  كاأنهما  نقطة 

 ،
)69(

عنوان واحد. وقد تبعه يف هذا اخلطاأ فرج رزوق

ه ا�ستدرك ذلك ومل يعترب العنوانني م�ستقلَّني  اإل اأنَّ

اآخر  كتاب  راأ�ض  اأرفع  ولبن  وا�ستكمال.  ة 
َّ
تتم بل 

كتاب  وهو  ات«، 
َّ
ذوري ال�سَّ امل�سكالت  »حلُّ  بعنوان 

القا�سم  اأبي  تلميذه  مع  حمادثة  �سكل  يف  �ساغه 

خمطوط  والكتاب  الأن�ساري،  عبداهلل  بن  حممد 

روزن  وببطر�سربج   ،4181/2 ب��ربل��ني  ٌد 
َّ
مقي

201، وبجاريت 932. وله اأي�سا »الطب الروحاين 
ٌد 

َّ
مقي م�سنٌَّف  خمطوط  وهو  حماين«، 

َّ
الر بالقراآن 

بباري�ض حتت رقم 2643.، وله ر�سالة يف الكيمياء 

ٌد بتيمور طبيعة 15270. 
َّ
بدون عنوان، مقي

ا كتاب »خمت�رش التَّي�سري كذا«، »املهند القا�سي 
َّ
اأم

يف �رشح ال�ساطبي يف القراءات« و«ريا�ض العقول 

املنيفة يف غيا�ض ال�سناعة ال�رشيفة »، فهي على 

ما يبدو من تاأليف ابن �سكر )�ساكر( الأندل�سي )ابن 

 ،
)71(

املالكي(  املقري  العبا�ض  اأبو  الأندل�سي  �سكن 

اين. 
َّ
ول ُتعدُّ من موؤلفات ابن اأرفع راأ�ض اجلي

نعة  5- ديوانه بني احلكمة وال�سَّ
المات وال�سَّ

فق فيه اجلميع  ات خمتلفٌة، فبينما اتَّ
َّ
للدِّيوان ت�سمي

اختلف  فقد  الذَّهب،  �سذور  اأو  ذور  ال�سُّ �سيغة  على 

ال�سذور  ديوان  فنجد  الفرعي،  العنوان  يف  اأكرثهم 

يف  ال�سذور  ودي���وان    ،
)72(

الكيمياء �سناعة  يف 

 الكالم 
ِّ
حتقيق الأمور، وديوان �سذور الذهب من حر

المات، 
َّ
املنتخب يف ال�سناعة ال�رشيفة يف فن ال�س

والأدب  احلكم  ملعاين  واجلامع  ذور  ال�سُّ ودي��وان 

للتحقيق  اقت�رشت  ولقد  اللهية.  نعة 
َّ

ال�س يف 
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حظَي بر�سًى 

�سيا�سيٍّ كبرٍي 

اأ   جعله يتبوَّ

مكانة

 مرموقة



وينبغي  ال�سذور«.  »ديوان  املخت�رش  العنوان  على 

بعناوين  تزخر  العربية  املكتبة  اأنَّ  اإىل  ن�سري  اأن 

ن علومًا اأخرى كما هو احلال 
َّ
م�سابهة  لكتب تت�سم

يف علوم النَّحو حيث جند عنوان �سذور الذهب فى 

الأن�ساري،  ابن ه�سام  العرب ملوؤلفه  معرفة كالم 

ويف علم الأن�ساب كتاب �سذور الذهب يف خري ن�سب 

والأدب  والبالغة  النرث  للتهامي بن رحمون، ويف 

�رشوم  يف  الذهب  �سذور  العنوان  من  يبدو  كما 

 
)73(

اخلطب لأبي جعفر اأحمد ابن احل�سن الكالعي.

والديوان يتحدث عن علم الكيمياء اأو علم اخليمياء 

وهو عبارة عن خليط من املمار�سات القدمية التي 

الفل�سفي،  والتحليل  العلمي  التجريب  فيها  ميتزج 

الفيزياء، والفلك، وعلم  ومعارف كثرية من بينها 

وحتَّى  والّطب  والحجار،  املعادن  وعلم  الرموز، 

علم  باأنها  اخليمياء  خلدون  ابن  ف 
ّ
ويعر حر. 

ِّ
ال�س

ة  ينظر يف املادة التي يتم بها تكوين الذَّهب والف�سَّ

.
)74(

ناعة
ِّ

بال�س

الدِّيوان هو  الواردة يف عنوان  �سذور  واأ�سل كلمة 

ث  واملوؤنَّ التك�سري  �سيغتني:  على  ويجمع   
ٌ
��ْذر ���سِ

ْذر:  ال�سامل: ال�سذور وال�سذرات. وجاء يف الل�سان: ال�سَّ

اإِذابة  غري  من  املْعِدن  من  ْلَقُط 
ُ
ي الذهب  من   

ٌ
ِقَطع

يف�سل  فرائد  الذهب  من  ي�ساغ  ومما  احلجارة، 

اللوؤلوؤ،  �سغار  اأَي�سًا:   
ُ
ْذر وال�سَّ واجلوهر.  اللوؤلوؤ  بها 

�سبهها بال�سذر لبيا�سها. 

يف  ا�سُتخدمت  قد  املفردة   هذه  كون  عن  وف�سال 

عنوان  يف  وردت  قد  اأي�سا  ها  فاإنَّ الدِّيوان،  عنوان 

كتاب ي�رشح فيه ابن اأرفع راأ�ض ديوانه اأمام تلميذه 

اأبي القا�سم حممد بن عبداهلل الأن�ساري. والالفت 

لالنتباه اأنَّ هذه املفردة �سيغت على غري ما ت�ساغ 

مفردة  ال�ساعر  ي�ستخدم  اأن  فعو�ض  النعوت.  فيه 

ة« على اأ�سا�ض كونها نعتًا ي�ساغ �سياغة 
َّ
ذوري »ال�سُّ

ث لكلمة »امل�سكالت« التي تعترب ههنا  املفرد املوؤنَّ

ث  املوؤنَّ جمع  �سياغة  �ساغها  عاقل،  غري  منعوتا 

ات«. 
َّ
ذوري امل وذلك بقوله: » حلُّ امل�سكالت ال�سَّ

َّ
ال�س

رنا بذلك التَّقليد الذِّي  اهرة تذكِّ والواقع اأنَّ هذه الظَّ

للدَّواوين املجموعة  العرب يف ت�سمياتها  اعتادته 

والتي ذاع  فيما بعد �سيتها ونالت �سهرة فائقة، 

بات،  واملذهَّ طات، 
َّ
وامل�سم ات، 

َّ
لي املف�سَّ كديوان 

وال�سمعيات، واحلما�سات وغريها..«. يدفعنا هذا 

اعر كان يريد اأن يكون  اأي اإىل العتقاد باأنَّ ال�سَّ
َّ
الر

من  كان  ملا  ه 
ُ
نف�س ال�سدى  يبدو  ما  على  لديوانه 

الدَّواوين املذكورة.

رين الذين اأكرثوا من اإثبات ديوان  وخالفا للمتاأخِّ

ترجم  ممن  الأوائ��ل  فاإنَّ  راأ�ض،  اأرفع  لبن  ال�سذور 

، بينما مل يورد ابن 
)75(

ار قد ن�سبوه له
َّ
له كابن الأب

عبد امللك الذي جاء بعده له ذكرا عن عمله وعلمه 

قر�ض  من  ه  حظِّ ذك��ر  على  واقت�رش  بالكيمياء، 

ه ي�سك   وكاأنَّ
)77(

ار
َّ
. ويقول حممد �رش

ال�سعر فقط”)76(

»ول�ست   : راأ�ض  اأرفع  ذور لبن  ال�سُّ ديوان  ن�سب  يف 

اأدري هل احلامل له )ابن عبد امللك( على ترك ذلك 

اإليه، خ�سو�سا  هو عدم حتقق ن�سبة �سذور الذهب 

اأن عبارة ابن الأبار قد تكون ت�سري اإىل ذلك، وهي 

األيف املو�سوم ب�سذور الذهب  قوله: “اإليه ين�سب التَّ

.
)78(

يف الكيمياء« 

كوك احلائمة كطيٍف خفيف، فاإنَّ   وبرغم هذه ال�سُّ

مبلغا  له  املرتجمني  لدى  بلغت  قد  الدِّيوان  قيمة 

اإل لدرا�سته والبحث فيه، فابن  رفيعا ل حتيد بنا 

لالأندل�سيني  يكن  مل  »ولو  عنه:  قال  الكتبي  �ساكر 

على  دلياًل  لكفاهم  ال��ذه��ب«  »���س��ذور  كتاب  غري 

البالغة )...( فلم ينظم اأحٌد يف الكيمياء مثل نظمه 

تراكيب،  وعذوبة  األفاٍظ،  وف�ساحة  معاٍن،  بالغة 

اإن مل يعلمك �سناعة الذهب علمك  حتى قيل فيه: 

مل  ذهبه،  فاتك  اإن  بع�سهم:  عبارة  ويف  الأدب. 

�ساعر احلكماء، وحكيم  اإنه  اأدبه. وقيل فيه:  يفتك 

.
)79(

ال�سعراء

للتحليل  غامرًة  رغبة  فينا  التَّ�رشيح  هذا  يثري   

ال�سعراء  اأق��در  راأ���ض  اأرف��ع  اب��ن  فلي�ض  والتاأويل. 

ا هو اأي�سًا كاٍف  ني على النَّظم فح�سب واإنَّ
ِّ
الأندل�سي

يف اأن تكون اأ�سعاره دليل البالغة لهم عند العرب 

و�ساهدة على اأدائهم يف النظم ويف مقدرتهم عليه. 
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يتحدث 

الديوان عن: 

املمار�سات 

القدمية التي 

ميتزج فيها 

التجريب 

العلمي 

والتحليل 

الفل�سفي



ري قد ا�ستنبط من بني املرتجمني  والواقع اأنَّ املقَّ

ٍن لديه يف جمع  اأي اأي�سا ملا قد راأى من متكُّ
َّ
هذا الر

واملعادن  باخليال،  والتَّجريب  بال�سعر،  الكيمياء 

وتعليم  الذَّهب  �سناعة  بني  جامع  فهو  باملجاز، 

الأدب، وقلَّ ما اجتمع الثنان يف �ساعر.

ا�ستثناء  اإىل  اأي�سًا  افعي 
َّ
الر دف��ع  ما  ه��ذا  ولعلَّ 

ني بهذا اجلمع عندما قال: »ول تكاد جتد 
ِّ
الأندل�سي

الفل�سفة  باأجزاء  يتحقق  من  الأندل�سيني  غري  يف 

�ساعراً،  فيكون  ال�سعر  يف  ويربز  فيل�سوفًا،  فيكون 

املعنيني  يف  الروحي  اجلمال  �سعره  يف  ويجمع 

يحيي  هوؤلء  ومن  معًا،  وفيل�سوفًا  �ساعراً  فيكون 

وابن  وابنه   )...( �رشف  بن  الأف�سل  واأب��و  الغزال، 

باجة، ومالك بن وهب )...(، واأبو احل�سن الأن�ساري 

الأندل�سيني،  مفاخر  من  امل��ع��دود   )...( اجلياين 

ويلقبونه ب�ساعر احلكماء وحكيم ال�سعراء، )...( واأبو 

ى �سنة 
َّ
لت اأمية بن عبد العزيز الأ�سبيلي املتوف�

َّ
ال�س

ى �سنة 753ه�،  واأبو بكر بن زهر املتوفَّ ه�،   549
الأوائ��ل،  علوم  على  الط��الع  يف  اأعجوبة  وك��ان 

واأبو احل�سني علي بن احلمارة الغرناطي، وقد برع 

فال�سفة  اآخر  اإنه  فيه  يقولون  التَّلحني  يف  خا�سة 

.
)80(

الأندل�ض«

ني 
ِّ
الأندل�سي مقدرة  -باعتبار  الأمر  هذا  ويدعونا   

الكيمياء  ذل��ك  يف  مبا  الفل�سفة  بني  اجلمع  على 

ال�سعرية  الأغرا�ض  م�ساألة  ي 
ِّ

تق�س اإىل  وال�سعر- 

الذين  ًة 
َّ

ني خا�س
ِّ
والأندل�سي ة 

َّ
العرب عام اد  نقَّ عند 

لها  اأوىل  التي  ات 
َّ
ناعي

ِّ
ال�س جن�ض  اإىل  يلتفتوا  مل 

 من النُّقاد من �سنَّف 
ٌ
ة بالغًة. فكثري

َّ
اأهمي ال�سعراء 

التَّعِليمي،  عر  وال�سِّ النَّظم  خانة  يف  الكيمياء  �سعر 

خالل  من  التعليمي  باجلانب   
ُّ
يهتم لكونه  نظرا 

 يف قالب �سعري كفيل بحفظه 
َ
نظم �ساحِبه العلوم

اأول نظم  اأنَّ  �رشيعا بالذاكرة. بل هناك من يعتقد 

 كان يف �سعر الكيمياء، فجالل �سوقي مثال 
ٍّ
تعليمي

)ت  الأم��وي  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  اأنَّ  يعتقد 

اأن�ساأ ما نعرفه اليوم بالنظم  ل من 
َّ
اأو 704 م( هو 

على  ي�ستمل  ديوانه  اأن  وي�سيف   )...( التعليمي، 

 .
)81(

اأبيات  2.903
نقارن  اأن  الأحوال  باأي حاٍل من   ولكن، ل ميكن 

التي نظمها يف �رشح قواعد  ابن مالك مثاًل  األفية 

نظمت  بق�سائد  العرو�ض  ة يف 
َّ
الأجرومي اأو  النَّحو 

ومق�سدا.  عر�سا  يختلف  فكالهما  الكيمياء.  يف 

ح والتَّف�سري  ا يكون لل�رشَّ ا ال�سعر التَّعليمي فاإنَّ
َّ
فاأم

ما  وع��ادًة  واملتعلِّمني،  للنَّائ�سة  احلفظ  وت�سهيل 

 واحد. 
ٍّ

 وعلى غري روي
)82(

تكون الأبيات متزاوجًة

فاملراد  ذلك،  خالف  فمق�سده  الكيمياء،  �سعر  ا 
َّ
اأم

الأقي�سة  ونعت  املعادن  وو�سف  الذَّهب  مدح  منه 

 ،
ٌ
والأدوات نعتا فيه جماٌز م�سرت�سٌل وخيال جموح

ه فيه اجلوامد بالأحياء، وتكون الق�سائد على 
َّ
ت�سب

ذلك  وه��و يف  واح��دة،  وقافية  واح��د   
ٍّ

روي ح��رف 

ات. 
َّ
وفي

ُّ
ات وال�س

َّ
�سبيه اإىل حدٍّ ما ب�سعر اخلمري

ني من النَّظم 
ِّ
ول بدَّ اأن ن�سري اإىل اأنَّ مق�سد الكيميائي

الكثري  يف  ون 
ُّ

ي�رشِ فهم  ا، 
ًّ
تعليمي مق�سداً  يكن  مل 

من  فيحذِّرون  املهنِة  ة 
َّ
ي �رِشِ على  ق�سائدهم  من 

قون ن�سو�سهم 
ِّ
هتك الأ�ستار وك�سف الأ�رشار ويِطو

منهم  ة 
َّ

اخلا�س اإل  يفهمها  ل  التي  الإ�سارات  بلغة 

اهر و�سفا ومدحا وغزًل وحكمة  فيجعلونها يف الظَّ

ويف الباطن كالمًا حمجوبًا. وما يزيدنا اإميانا يف 

ي 
ِّ

ذلك، تف�سري اجللدكي الذي يعترب من اأهم مف�رش

اإل  راأ�ض. فالقارئ ل�رشحه لن يجد  ارفع  ابن  �سعر 

اعر وحتليال لرموزه، وهو بعيد  تاأوياًل لفل�سفة ال�سَّ

بتو�سيحه  اأو  النَّظم  ب�رشح  كالمه  يو�سف  اأن  عن 

وتب�سيط  املنظومات  ���رشح  يف  ع��ادة  ي��رد  كما 

ة بالتَّف�سري. واجللدكي نف�سه من 
َّ
الق�سائد التَّعليمي

عرية عندما يقول متحدِّثا عن اإحدى   بهذه ال�سِّ
ُّ
يقر

ق�سائد ابن اأرفع راأ�ض: »وهي ق�سيدة تخجل العني 

مبا فيها من اأنوار احلكمة وتخجل الفرزدق ال�ساعر 

مبا فيها من البالغة«. ولعلَّ اأكرث ما يوثِّق من عرى 

اعتقادنا يف ذلك ما جنده يف اإحدى املخطوطات 

التي ل نتبنيَّ �ساحبها ب�سهولٍة، من مدح لبن اأرفع 

اأثنى   
ٌ
راأ�ض بليٍغ ل يكاد يكون له مثيٌل، وهو مدح

بالطغرائي  قارنه  اإذ  �ساعراً،  راأ�ض  اأرفع  ابن  على 
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ت�سنيف 

البحرتي 

وابن الرومي 

لهم باأنهم 

من طبقات 

ال�سعراء 

ولي�سوا 

تعليميني



اأحد من  ياأت عليها  التي مل  العجم  ة 
َّ
�ساحب لمي

جزءا  ذكر  اأو  وذكرها  اإل  القدامى  الأدب  خي 
ِّ
موؤر

منها يف تاأليفه. يقول:

»فانظر يا اأخي اإىل اتفاق هذا املعنى بتغري الألفاظ 

�ساحب  لفظ  وبني  الطغرائي  لفظ  بني  كم  ولكن 

والأعمى  والف�سيح  الأخر�ض  بني  مثلما  ال�سذور 

كان  واإن  التوطئة  يف  القول  تقدم  كما  والب�سري 

حجر  اإىل  املتاأخرين  اأقرب  الطغرائي  الدين  موؤيد 

احلكماء وتدبريهم ورموزهم وواقع على اأ�رشارهم 

وه يف كتبهم مبا ل يقا�ض 
ّ

وموافق لأقوالهم وما ن�س

من غريه فلهذا ا�ست�سهدنا بقوله واأ�سندنا بقوله مع 

 .
)83(

قول �ساحب ال�سذور فاإّن معانيهم معنى واحد«

يتقلَّ�ض  ال�سعراء  هوؤلء  لدى  عرية  ال�سِّ جمال  لكنَّ   

�سادق  م�سطفى  براأي  الأخذ  د 
َّ
مبجر كبري  ب�سكل 

افعي الذي يعتقد وهو ي�رشب مثاًل عن ابن اأرفع 
َّ
الر

ا لكون 
َّ
ا يبدو �سعري راأ�ض اأنَّ هذا النوع من النَّظم اإنَّ

اأ�سحابه اأرادوه اأن يكون لهم �ساهدا على قدرتهم 

ة والبالغية لي�ض اإل، وهو يبقى اإىل حدٍّ كبري 
َّ
الأدبي

ا. يقول : 
َّ
تعليمي

»وقد ينظمون ذلك ال�سعر على جهة الفخر بالنظم 

نف�سه وقوة الت�رشف كما فعل اأبو العبا�ض النا�سئ 

املعروف بابن �رش�سري، وهو النا�سئ الأكرب، وكان 

طبقة  من  ال�سعر  يف  وهو  علوم،  عدة  يف  متبحراً 

ابن  ق��ال  واأ���رشاب��ه��م��ا،  ال��روم��ي  واب��ن  البحرتي 

خلكان، وله ق�سيدة يف فنون من العلم على روي 

293ه،  اآلف بيت، وتويف �سنة   اأربعة  واحد تبلغ 

التاريخ  الق�سيدة يف فنون من  اأنه جعل هذه  فلو 

اإىل  العربي  ال�سعر  خال  ملا  ونحوها،  والق�س�ض 

اليوم من النمط الق�س�سي الذي نفاخر به الإلياذة 

واأمثالها يف كل �سعر غري عربي.  وكذلك فعل اأبو 

احل�سن الأن�ساري اجلياين املتوفى �سنة 593 يف 

  .
)84(

نظم كتابه �سذور الذهب يف �سناعة الكيمياء«

الو�سول  الذي يثرينا يف هذا املقطع، هو  اأنَّ  غري 

طبقات  يف  ت�سنيفهم  درجة  اإىل  عراء  ال�سُّ بهوؤلء 

الرومي.  وابن  البحرتي  قبيل  الأعالم من  ال�سعراء 

ه��وؤلء  ا�ستثنائيِة  يف  قاطعًة  دلل��ًة  ليدلُّ  وه��ذا 

لدى  ندركه  نف�سه  والأم��ر  ني. 
ِّ
بالتَّعليمي مقارنة 

فدي وهو ي�سف ابن اأرفع راأ�ض. فبعد اأن اأورد 
َّ

ال�س

جملة من �سعره يف الكيمياء قال: “هذا فنٌّ ل يقدر 

عليه غريه، ول اأعرف لأحٍد مثل هذا؛ نعم، املتنبي 

وبع�ض �سعراء العرب الفحول، لهم قدرٌة على اإبراز 

�سورة احلرب يف �سورة الغزل، فتجد حما�ساتهم 

 .
ت�سبه الأغزال” )85(

اأرفع راأ�ض عن  ابَن  اأبعد  وهو من هذا املنطلق، قد 

ال�سعراء  مو�سع  و�سعه  اأن  بعد  ا 
ًّ
تعليمي يكون  اأن 

ي راأ�سا. 
ِّ
ب املتنب

ِّ
الفحول يف طبقة جعل لها اأبا الطي

ول ن�سكُّ يف اأن يدخل و�سف املرتجمني اإياه كابن 

بجودة   
)88(

والزركلي  ،
)87(

واملقري  ،
)86(

اجلزري

ة 
َّ
اعري النَّظم، و�ساعرية النف�ض يف هذا الباب،  فال�سَّ

التَّعليمي.  ال�سعر  اأ�سحاب  بها  يو�سف  ا 
َّ
مم لي�ض 

جوان/ �سهر  ن�رشت  حديثة  درا�سة  يف  ونالحظ 

الأ�ستاذ  باإ�سدارها  قام   ،�2016 �سنة  حزيران 

اأرفع راأ�ض، ميله  الأكادميي ريت�سارد تود عن ابن 

بينما  ا 
ًّ
تعليمي �سعرا  الكيميائي  ال�سعر  اعتبار  اإىل 

ا يف مقاله يوحي خالف ذلك حيث يقول:
َّ

يورد ن�س

اأنَّ  فاملالحُظ  ة، 
َّ
ا�ستثنائي حالة  ��ذور  ال�����سُّ اإنَّ   

نظرا  له  املرتجمون  نقلها  التي  ة 
َّ
املدحي اخلطب 

عن  �سدرت  قد  عباراته  ورون��ق  اأ�ساليبه  جلمال 

هوؤلء  يول  ومل  ني. 
ِّ
الكيميائي وغري  ني 

ِّ
الكيميائي

ة اهتماما بالغًا، 
َّ
ني( للغة التَّ�سفريي

ِّ
)غري الكيميائي

ة مل تكن عائقًا �سدَّ وقوع العجاب 
َّ
مزي

َّ
فاللغة الر

ابن  راأينا  اإذا  نعجب  ل  ولذلك  ب�سعره.  النَّف�ض  يف 

خلدون يقول يف ابن اأرفع راأ�ض : ولبن املغريبي 

حروف  على  �سعرية  كلمات  ال�ساأن  هذا  ة 
َّ
اأئم من 

املعجم من اأبدع ما يجيء يف ال�سعر ملغوزة كلها 

)89(
لغز الأحاجي و املعاياة فال تكاد تفهم. 
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مل يتطرق 

النقد لدرا�سة 

غر�س 

الكيمياء فـي 

ال�سعر

البقية بموقع المجلة على االنترنت



اأ�سبحت كلمة التلقِّي مو�سة الدرا�سات املقارنة 

انعقدت  الذي  التاريخ   ،1979 غ�ست  �سهر  منذ 

م��وؤمت��را   INSBRUCK ان�����س��ربوك  مبدينة  فيه 

حيث   )AILC(امل��ق��ارن لالأدب  الدولية  للجمعية 

الأدبي  »التوا�سل  امل�سماة  �سعبها  اإحدى  يراأ�ض 

روبريت  هان�ض  م�سوؤوليتها  ويتحمل  والتلقي«، 

الذي  وه��و    HANS ROBERT JAUSS ياو�ض 

مدر�سة    Wolfgang Izer ايزر  ولفكانك  اأ�س�ض مع 

كون�سطان�ض.

يعترب ه�ان�ض روبريت ياو�ض ك� »داعية« اأ�سلي 

التي   )Rezeption?stetik( التلقي«  »جمالية  ل� 

الباحث  انتباه  حتويل  يف  قوي  ب�سكل  �ساهمت 

الأدبي من الهتمام بثنائية املوؤلف الن�ض، اإىل 

والقارئ.  املوؤلف  القارئ،اأو  الن�ض  بني  العالقة 

على  ال��وق��ت  نف�ض  يف  التلقي  نظرية  ترتكز 

اجناردن،  لرومان  الفينومينولوجية  الت�سورات 

جان  ل�  براغ،وخا�سة  مدر�سة  بنيوية  وعلى 

موكاروف�سكي وفيليك�ض فوديكا، هذا ف�سال عن 

الفل�سفة الأملانية لهان�ض جيورج  هريمينوطيقا 

كادامر.

يف  عنها  ا 
ً َّ
معرب ياو�ض  اأفكار  جند  اأن  ميكننا 

اأجل  »من  كتاب  يف  املعنونة  مقالته  جمموعة 

جمالية التلقي«، املن�سور يف الرتجمة الفرن�سية 

1978 باري�ض، غاليمار مع مقدمة جلان  ل�سنة 

�ستاروبن�سكي. وباخل�سو�ض الف�سول التالية 

 ،1967 اأدب��ي  لتاريخ  حتد  الأدب:  تاريخ   -

)1(
الدرا�سة الأ�سلية. 

غوته  اإيفجيني  اإىل  لرا�سني  اإيفجيني  من   -

)2(
الدرا�سة الأ�سلية 

 Die Appellstruktur ن�رش ايزر نظرياته يف كتابه

وبخا�سة   .  
ّ

الن�ض نداء  بنيات   )der Texte )1970

 �سنعود اإىل ذلك.
)3(

يف كتابه فعل القراءة  

الدرا�سات حول  �سك، ظهرت جمموعة من  بدون 

كما  امل�سطلح.  لهذا  العملي  باملعنى  التلقي 

�سيلي  فيما  نظرية -و�سنذكرها  تاأمالت  ظهرت 

اأعمال كل من  اأن تن�رش  الدرا�سة- قبل  من هذه 

ياو�ض واإيزر، فمنذ �سنة 1931 ا�ستعار املقارن 

الفرن�سي Paul Van Tieghem بول فان تيغيم من 

والباث  املتلقي  م�سطلحات  التوا�سل  نظريات 

مل 
َ
لع امل�ست�سيف  البلد  التوايل  على  لو�سف 

موؤلف اأجنبي معني و هذا املوؤلِّف. 

اأن  ال�سَّ هو  -مثلما  واإيزر  ياو�ض  اإ�سهام  اقت�سى 

مينح  اأن  واملناق�سة،  بالتو�سع  تبعهم-  ملن 

الأحيان  غالب  يف  ك��ان  ملا  مفهومية  اأدوات 
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التلقي

 حوار بني الن�ص الأدبي وقرائه

مار�سيل دو كريف - وكلود دو كريف 

*
ترجمة : �سعيد بن الهاين 

*  كاتب ومترجم من المغرب



ال�ستغال  فاإن  ذلك  من  بالرغم  جتريب.  جمرد 

والبحث  التجريبية  النزعة  يتجنب  اأن  ميكن  ل 

ال�ستك�سايف. بالفعل، تركز درا�سات التلقي على 

تيارات  كانت  �سواء  ملمو�سة،  وظواهر  وقائع 

عامة اأو حالت خا�سة، فما نراه مثال يف فرن�سا 

اإل  يكن  مل  لقاء  نتيجة  هو   ،1980 �سنة  منذ 

موؤخرا من جهة بني  الباحثني املقارنني، ومن 

جهة اأخرى بني فال�سفة الفن مثل ياو�ض.

التلقي توجه لوحدها  اإن كلمة  اآخر،  يف مو�سع 

حقال للدرا�سات هي بدورها تو�سع من �سبقها. 

الدرا�سات واملفاهيم  اأول مو�سوع هذه  فما هو 

حقلها؟  هو  ما  عليها؟  تركز  اأن  لها  ميكن  التي 

مناهجها؟ �سنختم بعد ذلك ببع�ض املالحظات 

حول مظهر اأ�سا�سي للتلقي: هوالتاأويل.

مو�سوع ومفاهيم:

التلقي  منظري  م��وق��ف   ن��ع��ار���ض  اأن  ميكن 

ادعاءهم تقدمي حقل البحث كحقل جديد مل يكن 

املقارنون  الباحثون  ا�ستغل   . قبل  من  كذلك  

القومي،  الأدب  يف  املتخ�س�سني  ع��ن  ف�سال 

على  واإيزر  ياو�ض  قبل  الأدب،  و�سو�سيولوجيي 

اأناط من العالقات ت�سملها حاليا كلمة التلقِّي. 

تاأثري،  ثروة،ا�ستقبال،  جن��اح،  مثل  كلمات  اإن 

�سغرى  اأو  كربى  كعناوين  ا�ستعملت  ت��اأوي��ل.. 

بداية  منذ  للمقارنني  دقيقة  لدرا�سات  )فرعية( 

القرن الع�رشين يف مثل هذه الأعمال التَّالية: 

 . 
)4(

تاأثري بودلري يف فرن�سا واإجنلرتا 

     
)5(

التاأثري الفرن�سي يف عمل روبن داريو.   

الثامن  القرن  يف  اإيطاليا  يف  الفرن�سي  التاأثري 

 
)6(

ع�رش  لبول هزار. 

هذه  من  اأيا  ن 
َّ
تت�سم اأن  بدون  عديدة  عناوين 

ة 
َّ
ا�ستك�سافي بحوث  عن  تعلن  فقد  امل�سطلحات، 

كما هو ال�ساأن يف �سنة 1904 :

ا يف فرن�سا  لفرنان بلدن�سربجر         جوته امل�سهور جدًّ

  
)7(

ب��ل ق��ب��ل��ه اأع���م���ال ك��ل��ود ف���وري���ال، ج��وزي��ف 

TEXTE.،وايهرار  ..Ehrard الخ

وكمثال لدرا�سة التلقي قبل الر�سالة، نذكر اأي�سا 

يف �سنة 1961: 

تاأويل رابليه يف القرن ال�ساد�ض ع�رش- جنيف : 

)8(
دروز ملار�سيل دو كريف 

حيث قد متت درا�سة هذا املظهر يف فرن�سا وكذلك 

)CI.D.G ،يف هولندا، واجنلرتا، واأملانيا

اإن بقاء وجناح عمل اأدبي كانا مو�سوع درا�سات 

�سو�سيولوجيي  طرف  من  وتاأويلية  اإح�سائية 

 Robert Escarpit ا�سكاربيت    ك�روبريت  الأدب 

Le lit�  خا�سة يف كتابه: الأدبي والجتماعي  

اأجل  من  »عنا�رش  وكتابه   .téraire et le social

.  
)9(

�سو�سيولوجية الأدب« 

د،وبدون 
ِّ
اأما بالن�سبة لنظرية التلقي )وكعمل ممه

كتاب  يف  مثال  القدمية،  الع�سور  اإىل  ال�سعود 

�سعرية اأر�سطو، حيث ثمة  معاجلة للتطهري ك�سكل 

 – واملتفرج  امل�رشحي،  العمل  بني  العالقة  من 

ل، حتى ولو 
َّ
اأو القارئ( . ميكننا اأن جند متظهرا 

اأنه �سطحي يف كتاب I.A.RICHARDS ريت�ساردز 

النقد التطبيقي Practical criticism 1929 :  . فقد 

جمع »قراءات« لق�سائد وتعليقات قام بها طلبة 

اهتماما  امل�سائل  هذه  عرفت  ثم  بريطانيون، 

اأن  قبل  واأمريكا،  وهولندا،  ال�سويد،  يف  متزايدا 

التلقي   جمالية  وياو�ض  اإي��زر  من  كل  �ض 
ِّ
يوؤ�س

Gun�  ومن ثم، ففي ال�سويد قام .Rezeption?stetik

nar Hanson كونار هان�سون منذ �سنة 1959 يف 

 Dikten och l?saren  « والقارئ  »الق�سيدة  كتابه 

ق�سيدة  ق�سيدة:  بالتمييز بني طريقتني ليجاد 

املوؤلِّف،  فق�سيدة  ال��ق��ارئ.  وق�سيدة  امل��وؤلِّ��ف 

بناء  اإعادة  هي  املحتوى،  �سكل  نظر  وجهة  من 

اإع��ادة  »لالإبداع«،مبعنى  عنها  يقال  �سريورة 

ال�ساعر.  واأفكار  ومقا�سد  الق�سيدة،  اأ�سل  بناء 

اأما ق�سيدة القارئ هي اإعادة بناء ل�سكل )جديد( 

للمحتوى كما حدَّدها قارئ معني: هي الأفكار، 

 
ِّ

للن�ض امل�سنودة  يمات،  الطِّ احلوافز،  امل�ساعر، 
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يت�سكل اإل 

من خالل 

�سريورة 

القراءة 

بوا�سطة 

القارئ 

ال�سمني



بوا�سطة القارئ.

التلقي كما  اكت�سبته كلمة  الذي  الهتمام  يكمن 

برهن على ذلك Yves Chevrel ايفي�ض �سوفريل يف 

وجود  افرتا�ض  يف  ًل 
َّ
اأو الكتابات  من  جمموعة 

عالقة دينامية بني الن�ض والقارئ، مادام ف�سال 

عن ذلك حتيل هذه الكلمة على اإرادة مَتُلّك �سيء 

 . �سن�سيف اأن هذا امل�سطلح 
ٍّ
ما، ولن�ساط متلكي

�ستعمل حينذاك . اإنَّ 
ُ
يقدِّم طابعا اأ�سمل مما كان ي

املفهوم ي�سمل كلَّ مظاهر الأثر الذي يخلِّفه العمل 

ار الأدبي، بل 
َّ
وراءه، الكاتب، اجلن�ض الأدبي، التي

ة،اأويف 
َّ
ة اأ�سلي

َّ
كل جمال اأدبي يف منطقة جغرافي

تق�سيم  ميكننا  جهة(.  اأو  ما  ة)بلد 
ِّ
اأجنبي منطقة 

خ�سبتني  كبريتني،  مقولتني  اإىل  املظاهر  هذه 

اإنها  ة، 
َّ
الأدبي التبادلت  وداّلتني من وجهة نظر 

مثل  ية، 
ِّ
الكم الطبيعة  ذات  املظاهر  هذه  ل 

ّ
اأو

قيا�سه  ميكن  الذي   ( باخل�سو�ض  النجاح  ذلك 

بح�سب عدد من�سورات العمل الأ�سلي، يف البلد اأو 

اجلهة التي اأنتج فيها املوؤلف اأو الدولة من نف�ض 

اأو بح�سب عدد الرتجمات يف  الل�سانية؛  املنطقة 

مناطق الأل�سنة املختلفة اإلخ. مهم جدا الهتمام 

 .  ) طبعها  اإع��ادة  اأو  املن�سورات،  باإعادة  كذلك 

�رشيحا  يكون  قد  ال��ذي    le rejet الإهمال  اأم��ا 

ال�سمت،  بوا�سطة  اأو�سمنيا  الرف�ض،  بوا�سطة 

ذات  توجد كذلك مظاهر  وثانيا،  الن�رش.  وغياب 

نر�سدها  اأن  ميكن  كما  جوهرية  كيفية  طبيعة  

les adapta� املقتب�سني املرتجمني  اد،  الُنقَّ  عند 

خ�سائ�ض  والتاأويل،  كالتقومي  املوؤلفني:   ،teurs

ل��الإدراك  )القابل  اأثري  التَّ القتبا�ض،  جمة،  الرتَّ

من  التَّنا�ض،  ظواهر  كل  عن  ف�سال  ب�سعوبة( 

ِدع. 
ْ
لُّك امُلب َ

ال�ست�سهاد العابر اإىل حدود الَتم

الفراغات  رغ��م  لياو�ض،  املتقدِّمة  امليزة  اإن 

ِقلَّة  )مثال  ن�سو�سه  يف  مالحظتها  ميكننا  التي 

احلديثة(  ة 
َّ
الكوني ة 

َّ
الأدبي العالقات  اإىل  انتباهه 

الأقل  اأو على   ،
ِّ
الأدب��ي التَّاريِخ  تكمن يف جتديد 

بع�ض  عن  ف�سال  حوله،  جديدة  روؤي��ة  اق��رتاح 

ة.
َّ
املفاهيم الإجرائي

ال�سكلية  امل��ن��اه��ج  م��واج��ه��ة  يف  ج��ه��ة،  م��ن 

ويف  نظره،  وجهة  من  الناق�سة  واملارك�سية 

احللقة  يف  الأدب��ي  احل��دث  ت��درك  »التي  الوقت 

 ،
)10(

والت�سوير«  الإن��ت��اج  جلمالية  املغلقة 

َد  ج��دَّ فقد  اجلمهور،  على  تاأثريه  من  ده 
ِّ
وجت��ر

ربة« التي ي�سنعها  التَّاريخ الأدبي مبدحه لل�«جتَّ

 من 
)11(

ة 
َّ
اء من الأعمال ب�سكل اأكرث مو�سوعي

َّ
القر

�سلطة  اأية  نعرف  ل  التي  الأعمال  هذه  ت�سنيف 

افرتا�ض  اأو  معني،  م��وؤرخ  ما،  )موؤ�س�سة  )ق��وة( 

يعني  ل  هذا  املارك�سية(.  النظرية  يف  فل�سفي 

ة 
َّ
يا�سية والأدبي

ِّ
طبعا اأن املوؤ�س�سات الدِّينية وال�س

)دور الن�رش، الأكادمييات، اجلوائز( ل تلعب دورا 

اأ�سا�سيا حول م�سري عمل ما، لكن ح�سب ياو�ض، 

اء يحكمون، يعيدون قراءة الأعمال، بل اإذن 
َّ
القر

روا م�سري هذه الأعمال.
ِّ
رون اأو يجب اأن يقر

ِّ
يقر

اأولًّ  هو  نف�سه  الأدب���ي  خ 
ِّ
امل���وؤر اأو  النَّاقد  اإنَّ 

يف  الأدب��ي  التَّاريخ  ختزل 
ُ
ي اأن  وعو�ض  قارئ ، 

اأن  يف  ينجح  فاإنه  والأدب��اء  املوؤلِّفني،  تاريخ 

 وقرائِّه 
ِّ

ي�سبح تاريخا للحوار القائم بني الن�ض

املتعاقبني. وبالتَّايل،ميكن لهذا التَّاريخ الأدبي 

دوثي اأحيانا، وي�سبح 
ْ

ِعه الأُح
َ
اأن يتخلَّى عن طاب

قراءات  العتبار  بعني  اأخذه  ديناميا عن طريق 

متنوعة يف ِحَقب خمتلفة . وهكذا تطرح م�ساألة 

كيف  حقا؟  احلداثي  هو  من  الأدب:  يف  احلداثة 

ميكن جتاوز جدلية القدمي واجلديد؟ كيف يتلقى 

جمهور ما اجِلدَّة؟

اأخ��رى، فقد دفع  ال��زاوي��ة. وم��ن جهة  من ه��ذه 

لي�ض فقط ما يحدِّد  اإىل درا�سة  الباحثني  ياو�ض 

خا�سعني  امل��وؤَلِّ��ِف��ني  يجعل  ما  الأق��ل  على  اأو 

اإن   . كذلك  املتلقِّني  مايجعل  بل  معني،  لتاأثري 

ياو�ض  ي�سميه  مبا  كذلك  تتعلق  التلّقي  �سريورة 

ع )Erwartungshorizont( اجلمهور، على  باأفق توقُّ

اأ�سا�ض اأن العمل ل ينبثق يف »�سحراء خالية من 

الإخبارات« . يعرف  ياو�ض بالّتايل هذا املفهوم 
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القابل  الإح��الت  نظام   « بكونه    1974 �سنة 

لأي  بالّن�سبة  ينتج  الذي  مو�سوعيا  لل�سياغة 

فيها عن  التي ظهر  التَّاريخية  اللَّحظة  عمل يف 

ابق 
َّ
ال�س اجلمهور  �ض 

ُّ
متر اأ�سا�سية:  عوامل  ثالثة 

العمل،  هذا  اإليه  ينتمي  ال��ذي  الأدب��ي  باجلن�ض 

اأعمال ما�سية تفرت�ض  اأ�سكال ومو�سوعات  ثم 

معرفتها يف العمل، واأخريا التَّعار�ض بني اللغة 

اخليايل  العامل  بني  ة 
ّ
العملي والّلغة  ال�ّسعرية 

.
)12(

والعامل اليومي« 

للّتحديد  »ال��ق��اب��ل��ة  ع��ب��ارة  مناق�سة  ميكننا 

ككائنات  و�سعيتنا  تتجاهل  التي  املو�سوعي« 

تلك  يف  باأنف�سنا  م��اأخ��وذي��ن   relatifs ن�سبية 

التَّعريف  تكمن يف ما  اأهمية هذا  احللقة... لكن 

ما كان قد و�سعه  ياو�ض بجانب اجلمهور، فيما 

و�ض 
ّ
الر ال�ّسكالنيني  اأحد  قد برهن عليه مع ذلك 

بجانب  تينيانوف   Youri Tynianovي����وري  مثل 

لقد  الأع��م��ال.  هذه  ن 
ُّ
وتكو الإن��ت��اج،  املوؤلفني، 

ال�سل 
ّ
»ال�س الباحثني  جتاهل  تينيانوف   �سجب 

حتى  بل  لزمنه،  الأدب��ي  التاريخ  يف  ��ة« 
ّ
الأدب��ي

الأدبي  التاريخ  بالفعل  يكن  )مل  ابقة 
ّ
ال�س احلقب 

وباخل�سو�ض يف رو�سيا ال�سوفياتية ياأخذ بعني 

يا�سية 
ّ
ال�س الجتماعية  ياقات 

ِّ
ال�س اإل  العتبار 

املتعلِّقة  الآثار  هذه  تف�سري  والقت�سادية،بينما 

بالأحرى  لي�ست  اجلمهور  على  الأدب��ي  بالعمل 

تف�سري  من  ياقات 
ّ
ال�س هذه  يف  لالختزال  قابلة 

غم من 
َّ
ن هذه الأعمال(. مل يف�سل ياو�ض بالر

ُّ
تكو

عامة،  ب�سفة  الّتاريخ  عن  الأدبي  الّتاريخ  ذلك 

لكنَّه يقرتح اأن يعطي لكل واحد حقه.

هذا ما حاول الربهنة عليه �سنة 1976 يف خامتة 

 De l› Iphigénie de Racine à celle«مقالته:  من

de Goethe« من ايفيجيني لرا�سني اإىل اإيفيجيني 

L›esthétique de la récep� ب�  املعنونة   »جلوته( 

التلقي:  »جمالية   .»tion, une méthode partielle

منهج جزئي »  يف مواجهة جمموعة من النقاد، 

 Charles غريفل  و�سارل  تريجر    C. trager مثل 

باملظهر  ارتباطه  �سدَّة  انتقدا  اللذين   Grivel

 . بالتلقي  املتعلق  اجلانب  وبال�سبط  اجلمايل، 

فقد اعرتف ياو�ض باأن مفهوم اأفق التوقع »ميكن 

عات  التوقُّ �سو�سيولوجيا، ح�سب  يعدل  اأن  ويجب 

اأي�سا  يعود  والفئات،واأن  للجماعات  النَّوعية 

التاريخية  ة 
َّ
الو�سعي وحاجات  اهتمامات  اإىل 

.
)13(

عات« والقت�سادية التي حتدد هذه التوقُّ

ع  التوقُّ »اأف���ق  متييز  اق���رتاح  ج��اء  ث��م،  وم��ن 

ع  التوقُّ واأفق  العمل اجلديد  نه 
َّ
الذي ت�سم الأدبي 

الجتماعي« لكنه ل يوؤكد على الأقل باأن نظريته 

تفرت�ض رابطا منطقيا بني الإثنني: »لكن العالقة 

 réceptif ة
َ
ي  هي دائما يف نف�ض الوقت مَتَلقِّ

ّ
بالن�ض

 مبعنى اأن 
ّ

ل ميكن للقارئ اأن »ي�ستنطق« الن�ض

ة املعنى املحتمل للعمل، 
َّ
يحقَِّق يف دللة راِهِني

واحلياة  للعامل   
ّ
القبلي فهمه  يدمج  ما  بقدر  اإل 

بوا�سطة  نة 
َّ
املت�سم ��ة 

َّ
الأدب��ي الإحالة  اإط��ار  يف 

ياو�ض  اأطلقه  كبري  مفهوم  هناك   .
)14(

 »
ِّ

الن�ض

ع: هو مفهوم النزياح  واعترب مكمال لأفق التوقُّ

 املمكن بني العمل و�سياقه املتلقِّي 
)15(

اجلمايل 

.اإن هذه امل�سافة وهذا النزياح ميكن لهما بعد 

ذلك اأن يدجما يف اأفق توقع القراء الاّلحقني، اأو 

يحدثا تغيريا يف الأفق اأو يعدِّل اأذواق اجلمهور. 

تة 
ّ
املي ك��الأرواح  �سة 

ِّ
امل�سو الأعمال  حالة  ها  اإنَّ

جلوجول les âmes mortes de Gogol واأزهار ال�رش 

ت�سبح  اأن  اإىل  انتهت  اأخ��رى،  واأعمال  لبودلري، 

ة«.
َّ
»اأعمال كال�سيكي

ال�سياق  يف  تعريفاته،  اإح��دى  يف  ياو�ض  ر  فكَّ

الأول لتلقِّي العمل، الذي اعترب يف اأغلب احلالت 

ر يف  وطنيا اأو اإقليميا، بينما وكما ميكن اأن نفكِّ

ياقات 
ِّ
ًدا، اأن ما يقوله قابل للنَّقل يف ال�س

ِّ
ذلك جي

ة لظهور عمل ما.
ّ
الأوىل الأجنبي

دور  بفح�ض  ت�سمح  اأن  العامل  اأمثلة  لكلِّ  ميكن 

تلقِّي  ويف  ثقافتهم،  اء، 
َّ
للقر ة 

َّ
الأدبي عات  التوقُّ

ياق الجتماِعي.
ِّ
عمل ما، كما ال�س

بالأحرى  خ�سوبة  اأكرث  هي  املفاهيم  هذه  اإنَّ 
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ع الأدبي ؛ اأو  من التِّفاق بني عمل ما واأفق التوقُّ

على العك�ض من ذلك، ليرتبط النزياح اجلمايل 

اأو  بالقرب  مبا�رشة  دائما  فقط  اء 
َّ
القر عات  بتوقُّ

ة واللِّ�سانية.
َّ
امل�سافة اجلغرافي

جمموعة  طابقت  فقد  مثالية  وكظاهرة  وهكذا، 

الفرن�سي  الأدب  اإىل  تنتمي  الأعمال  من  عديدة 

جني، 
ِّ
واملتفر اء 

َّ
القر واأذواق  عات  توقُّ ببلجيكا، 

القريبة،  البلدان  اء 
َّ
قر من  اأكرث  بعيدة  بلدان  من 

 L’oiseau »مثل فرن�سا، يف  موؤلف »الطري الأزرق

Mau� ماتريلينك  ل�موري�ض   1906 ل�سنة   bleu

فرن�سا  يف  العمل  هذا  ن�رش 
ُ
ي .مل   rice Maeterlink

ف�سكويل  من�سورات  بوا�سطة   1909 �سنة  يف  اإلَّ 

رو�سي  اإخ����راج  بف�سل  وخ��ا���س��ة    Fasquelle

 Constantin Stanislavski به  قام   
ِّ

للن�ض ك 
ِّ
حمر

كون�ستنتان �ستاني�سالف�سكي  حيث ُلعبت بالفعل 

�سنة   Réjane مب�رشح  باري�ض،  يف  ة 
َّ
امل�رشحي

.1911
 تلعب هنا املفاهيم املقرتحة من طرف ياو�ض 

دورا كامال . اإنَّ هذا العر�َض اخليايل للجنِّ الذي 

noël لعيد ميالد  اعر كحكاية خرافية  ال�سَّ اأدركه 

امل�سيح بالنِّ�سبة لالأطفال، كان قد ا�ستغل عليها  

 ،Stanislavski،ستاني�سالف�سكي� اإخ���راج  ��ًدا 
ِّ
ج��ي

ا 
ًّ
تام تطابقا  تطابق  ك��ان��ت  ��ه��ا  واأنَّ ��ة 

َّ
خ��ا���س

��رت  اأثَّ حيث  ال��رو���س��ي  اجلمهور  ��ع«  ت��وقُّ »اأف���ق 

بجن�ض  ا  جدًّ املتاأثرين  اء 
َّ
القر جني/ 

ِّ
املتفر يف 

احلكاية اخلرافية، كما ي�سهد على ذلك  جناح نقل 

هذه احلكاية اخلرافية اإىل فن الباليه ballets  اأو 

 le coq d’or، sadko فن الأوبرا مثل الديك الذهبي

ل�رمي�سكي كور�ساكوف Rimski –Korsakov . هذا 

ف�سال عن ن�رش فالدمري بروب عمله .

امل�رشحي  اجلمهور  راأى  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 

الذين  قاد  والنُّ النَّا�رشين  عن  ف�سال  الفرن�سي 

وهي    Pelléas et Mélisande م�رشحية  �ساهدوا 

من  العمل   l’œuvre مب�رشح   1889 �سنة  َدُع 
ْ
ُتب

ا انتظار يف  طرف Lugné�Poe لينيي بو؛  فتم اأي�سً

�سياق رمزي، �سنة 1908  ماترلنك الرمزي، يف 

ال�سورة التي بوا�سطتها ل ميكن اأن يظهر عر�سه 

امل�رشحي اخليايل، يف ب�ساطته الوا�سحة، اإلَّ ك� 

اأفق  يف  تعديل  ل�سالح  فقط  جمايل«،   »انزياح 

اأ�سبح  اأدب  مواجهة  يف  )امللل(  الك�سل  ع،  التوقُّ

»الطري  متثيل  ممكنا  اأ�سبح  حيث  ا، 
ًّ
ت�ساوؤمي

الأزرق« l’oiseau bleu، وبنجاح �سنة 1911. 

المتياز  اأع��ط��ى  لكونه  اأحيانا  ي��او���ض  اْن��ُت��ِق��د 

اأخرى،  بعبارة  للتلقِّي،  التَّاريخي  البعد  ل�سالح 

واأذواقهم  بعقلياتهم  ون 
ُّ
الواقعي ون  امُلَتَلقُّ يعترب 

لقراءة  كحاملني  نف�سها   للنُّ�سو�ض  بالنِّ�سبة 

برهن  الذي  هو  احل�سور  هذا  .اإنَّ  م�سبقا  َنة 
َ
ْني

َ
ب

ُ
م

ايزر  ولفكانك  ذل��ك،  �سرنى  اآخرين  نقاد  عليه 

  
)16(

وامربطو ايكو يف كتابيه :القارئ يف احلكاية

)17(
اأْويل  .، وحدود التَّ

والربهنة  عنها  الك�سف  مت  التي  املفاهيم  لكن 

اأنَّ الباحثني  عليها من طرف ياو�ض ل تفرت�ض 

الذين يدر�سون تلقِّي ن�ض ما يعرفون اخل�سائ�ض 

ما يجعل  الن�ض، مثل  لهذا  ة 
َّ
والأ�سلوبي ة 

َّ
البنيوي

عنه،  بعيٍد  اأو  معروف  اأدبي  جن�ض  اإىل  انتماوؤه 

اأو  ينت�سب اإىل بالغة معينة... اإلخ . اإنَّ ياو�ض من 

�سريورة  بني  التعالق  هذا  ينكر  ل  اأخ��رى،  جهة 

الإنتاج و�سريورة التوا�سل عندما يثري »املمكن 

املحايث   »Potentiel de signification« ال��دليل« 

لدرا�سات  بالنِّ�سبة  كهدف  ي�سع  وعندما  للعمل، 

التاريخية  »التغريات  عن  الك�سف  هو  التلقي 

لالنزياح بني الّدللة الراهنة والّدللة الحتمالية 

د،ولكن مفهوم 
ِّ
 ميكننا مناق�سة املتفر

)18(
للعمل« 

اإىل  دخ��ل  قد  ك��ان   virtualités »الحتماليات« 

اإنَّ  فعال،  وهكذا  خمتلفة.  لبلدان  النَّقد  معجم 

ت�سارك  التي  »عالماته«  و  الن�ض،  احتماليات 

بوا�سطة  اإل  حتديثها   
َّ
يتم اأن  ميكن  ل  تلقِّيه  يف 

ا بني العمل وتلقِّياته 
ً
ٍد للحركة ِجيئًة وذهاب ترُدّ

و  اأثارتها  قد  تكون  اأن  ميكن  والتي  الواقعية، 

تثريها. مثال كيف ميكن تف�سري النَّجاح الفوري 
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اْنُتِقد ياو�ص 

اأحيانا لكونه 

اأعطى 

االمتياز 

ل�سالح البعد 

التاريخي 

ي للتلقِّ



لبوؤ�ساء فكتور هوجو يف فرن�سا ويف بلدان اأخرى 

 
ّ

الن�ض هذا  احل�سور يف  بوا�سطة  اأكيد،  ا؟ 
َّ
لأوروب

خالل  )من  وكذلك  ودينية،  اجتماعية  لنقا�سات 

»رواي��ة  موجة  وبوا�سطة  هادات(  ال�سَّ خمتلف 

 Eugène  املغامرة الجتماعية« حيث اأوجني �سو

Sue هو املمثِّل الكبري لها:فقد ت�سكل بوا�سطة ذلك 

ة 
َّ
ع القراء. كيف ميكن ف�سل هذه الق�سي اأفق توقُّ

رواية  لتقنيات  موجزا،  كان  ولو  التَّحليل  عن 

البوؤ�ساء؟  موؤلِّف  طرف  من  امل�ستثمرة  املغامرة 

وعلى العك�ض من ذلك، اإنَّ الف�سيحة التي اأثريت 

امليتة(  )الأرواح  مثل  عمل  بوا�سطة  رو�سيا  يف 

ياق 
ِّ
ال�س بوا�سطة  اأكيد  بالتَّ  

ِّ
تف�رش جل��وج��ول 

لكلمة  الدِّينية  للعبودية،والإيحاءات  الجتماعي 

روح التي تناق�ض النَّعت، وكذلك اأي�سا بوا�سطة 

الن�ض  منذ عتبات  ل 
َّ
امل�سج اجلمايل«  »النزياح 

»ق�سيدة«  له  فرعيا  عنوانا  الأخري  هذا  يتَِّخذ   .

حلكايات  كحافز  املغامرة،  رواي��ة  مثل  تبداأ 

ذلك  بعد  لتنقلب  التقليدي  النَّمط  من  متنوعة 

اخل�سائ�ض  الف�سيحةعن  تنتج  خرية. 
ُّ
ال�س اإىل 

�سد والتَّحليل، ف�سال عن 
َّ
ة املر�سودة للر

َّ
البنيوي

الأكرث  اللُّغة  من  الالَّمتجان�سة  اللُّغات  ح�سور 

اإىل  بالنِّ�سبة  )النزياح  تفاهة  الأك��رث  اإىل  نبال 

ل«(.
َّ
»اللُّغة ال�سعرية« و العامل املتخي

لقِّي.  التَّ من  خمتلفة  اأن��اط  ورة  بال�رشَّ توجد 

لرتهني  ال�رشوري  املحفل  املتلقِّي  فيها  يعترب 

النُّ�سو�ض. 

ت�سور جديد للقارئ

��ع«  ال��ت��وقُّ »اأف����ق  مفاهيم  م��ث��ل  الأدوات  اإن 

و«الن���زي���اح اجل��م��ايل« ك��م��ا »الح��ت��م��ال��ي��ة« 

باحث  ط��رف  من  ت�ستكمل  اأْن  فعال  باإمكانها 

وعي  ال��ذي  اإي���زر،  ولفكانك  ا�سمه  اآخ��ر  اأمل��اين 

مفاهيم  بوا�سطة  القراءة«  »فعل  كتابه  يف  بها 

واب��ط 
َّ
ال��ر املتلقِّني،ودرا�سة  بتنويع  له  ت�سمح 

اإن  التلقِّي والإنتاج.  الدَّقيقة جدا بني �سريورتي 

عمال  اأنَّ  رغم  اء 
َّ
ق��ر اأ�سا�سا  هم  املتلقِّني  ه��وؤلء 

ل على 
َّ
اأثري الأو ميكن اأن يكون كما نعرف له التَّ

كذلك  باعتبارهم  �سواء  م�ستمعني،  اأو  جني 
ِّ
متفر

اإنَّ  امل�رشح  حالة  ففي  القتبا�ض.  بوا�سطة  اأو 

قبل  اخل�سبة  »اإبداعها« على  النُّ�سو�ض مت  اأغلب 

الأحيان  اأغلب  يف  ة، 
َّ
اخلرافي احلكايات  ن�رشها، 

متَّ �سماعها قبل كتابتها وجمعها يف جمموعة. 

كما اأن بع�ض الأعمال مل تكن معروفة عند جزء 

)القتبا�ض(  األيف  التَّ بوا�سطة  اإلَّ  اجلمهور  من 

ينمائي وامل�رشحي، والأوبرايل . ميكننا اإذن 
ِّ
ال�س

العتبار  بعني  الأخذ  طريق  عن  ب 
ّ

خم�س ب�سكل 

بالتَّ�سنيف  اإذن  نحتفظ  اأن  ال�ستثناءات،  هذه 

اأعمال  كتابه  يف   Yves Chevrel اأجن��زه  ال��ذي 

م 
َّ
 œuvres et critiques �سنة 1983  . ق�س

)19(
ونقاد

اء اإىل ثالثة اأ�سناف: القارئ 
َّ
يفي�ض �سوفريل القر

 le lecteur fictif ou fictionnel التخييلي اأو اخليايل

املهدى اإليه dédicataire اأو املذكور يف الن�ض)مثال 

 le lecteur impliqué امل�رشود له( القارئ املتورط

 »envisagé, »intentionnel »الق�سدي«  ر 
ِّ
املت�سو

 »lecteur implicite«»مني ال�سِّ »القارئ  اأي�سا  اأو 

)ح�سب م�سطلح اإيزر( مبعنى القارئ الذي يبنيه 

املوؤلف،اأو يعيد بناوؤه من اأجله قبل اأن يكتب، اأو 

الواقعي  والقارئ  فيها،  يكتب  التي  اللَّحظة  يف 

 le lecteur réel, empirique, التاريخي  التجريبي، 

اء 
َّ
القر  ياو�ض مبجموع  هوؤلء 

ُّ
historique �سيهتم

هذه  ياو�ض  م 
ِّ
�سيق�س الأخري.  النمط  هذا  ة 

َّ
وخا�س

املجموعة ب�سكل تخطيطي اإىل ثالث جمموعات 

الذي  النَّاقد  يقراأ،  الذي  »القارئ  بقوله:  ة 
َّ
فرعي

ينتج  اأْن  اإىل   
ُّ
امل��دع��و نف�سه  والكاتب  يتاأمل، 

)20(
بدوره« 

ية هذا التَّمييز، مادام بالفعل ل يوجد 
ِّ
ما هي اأهم

ل  الق�سدي  القارئ  واأنَّ  تخييليا،  قارئا  دائما 

ب�سهولة؟  التَّ�سكيل  لإع��ادة  قابال  دائما  يكون 

العتبار هذين  فيه بعني  ناأخذ  الذي  الوقت  يف 

فاإننا  الثَّاين،  النمط  اء، خا�سة 
َّ
القر النَّمطني من 
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ُن ب�سكل اأكرب ردود فعل القارئ الواقعي.
ِّ
نَثم

ه يك�سف  اء، فاإنَّ
َّ
عندما يوجد النَّمط الأول من القر

�ض 
ِّ
يوؤ�س اأن  باإمكانه  املعلنة،  للقراءة  ميثاق  عن 

بني  يخلط  فاملوؤلِّف  الواقعي،  القارئ  مع  للعبة 

موؤلف  حال  هو  هذا  قارئه:  بتلغيز  امل�سارات، 

ال�سارد يتوجه  البطل  Lazarillo de Tormes حيث 

ر�سميا  في�سميه  الغام�ض  الرجل  اإىل  بالكالم 

»ق�سيته«  له  يحكي  اأن  منه  طلب  اإذ  »�سيدي« 

الأم��ر  اأن  ال��ق��ارئ،  متاأخرا  ي��درك  ال��واق��ع  )يف 

هو    Lazarillo حيث    Le Maître د 
ِّ
بال�سي يتعلق 

مناد بقدوم النبيذ( وكذلك اأي�سا ل� »اأولئك الذين 

ة« 
َّ
يجدون بع�ض الذَّوق« مبعنى القيمة »الأخالقي

لكتابته(.

»القارئ  ي�سمى   � القراء،  الثاين من  النمط  يعترب 

الق�سدي«  »القارئ  اأو  اإيزر،  بوا�سطة  ال�سمني« 

النموذجي«  »ال��ق��ارئ  اأي�سا  اأو   )Y.Chevrel(

الباحث  عند  التَّعريف  يف  �سعوبة  اأقلَّ   )U.Eco(

من متييز القارئ الواقعي الذي يعترب هو نف�سه 

اإي��زر،  ح�سب  ال�سمني«  »ال��ق��ارئ  يعترب  كذلك. 

الأدب��ي   
َّ

الن�ض اأن  فكرة  على  �سا 
َّ
موؤ�س مفهوما 

هو   )Unbestimmtheit( الالَّحمدد  بطابعه  ز 
َّ
يتمي

معانيه  بتعددية  بعد  فيما  ت�سميته   
ُّ
�ستتم ما  

الأدبي  العمل  معاين  اأو  اإيزر  ح�سب  املعنى  اإن   .

�سريورة  خالل  تت�سكل  لكنها  م�سبقا،  توجد  ل 

اأناط  »بخالف  �سمني:  قارئ  بوا�سطة  القراءة 

حد  اإىل  الت�ساوؤل  مو�سع  يف  املطروحة  القراء 

يف  منغر�ض  غري  ال�سمني  القارئ  اإن   ]...[ الآن 

جوهر )قوام( جتريبي ما، اإنه منخرط يف الن�ض 

 لكن ال�سعوبة بالن�سبة للباحث تكمن 
)21(

نف�سه« 

املوؤلِّف  بناه  الذي  الدَّور  هذا  ت�سكيل  اإعادة  يف  

نف�سه.

مب�ساعدة  ينجز  اأن  هذا  الت�سكيل  لإع��ادة  ميكن 

قرائن خارجية اأو خارج ن�سية )بيانات املوؤلف، 

اإلخ( ك�سمانة   ر�سائل، الأجنا�ض الأدبية للحقبة 

 Soi�même واقية �سد التماهي بني الذات نف�سها

والقارئ ال�سمني. 

مقاطع  كرتتيب   : والن�سية  الداخلية  والقرائن 

ما،  انقطاع  اأو  معينة  ا�ستمرارية  ح�سب  الن�ض 

 les( البيا�سات  الفراغات،  ال�سمت،  اأي�سا  لكن 

عند  الأ�سا�ض  املفهوم   ،»blancs )«Leerstelle

على  ق��ادرة  الدَّاخلية  العنا�رش  هذه  كل  اإي��زر(. 

اإحداث »اأثر جمايل« وهم اأو �سدمة )وهو ال�سيء 

ة 
َّ
الذي ل يطابق حتما التلقِّي اأو التلقِّيات الواقعي

بني  تفاعال  ية 
ِّ

الن�س القرائن  تفرت�ض  للعمل(. 

الناقد، من املالئم قبول  الن�ض والقارئ  موؤلف 

اإعادة  يف  والفرتا�سية  العتباطية،  من  ة 
ِّ

ح�س

كما  النموذجي،  )اأو  ال�سمني  القارئ  ت�سكيل 

ي�سدِّد على ذلك امربطو اإيكو يف كتابه » القارئ 

.
)22(

يف احلكاية« 

، ميكن لالأخذ بعني العتبار بهذه املقولة 
َّ
ومن ثم

بقيا�ض  ي�سمح  اأن  ال�سمني  للقارئ  الو�سيطة 

التي  العالقات  يف  التفكري  يعيد  اأو  التَّفاوتات، 

ميكن اأن توجد بني اأهداف املوؤلِّفني اأو احتمالت 

les virtualités ن�سو�سهم من جهة، مثلما ميكننا 

اأن ي�سمح  اأخرى، ميكن  الإحاطة بها. ومن جهة 

من  النُّ�سو�ض  هذه  جتده  ال��ذي  التلقِّي  ل 
ُّ
بتاأم

اء الواقعيني réels. وهكذا فاإن جمموعة 
َّ
طرف القر

اأقلقهم النجاح  الكتَّاب، على قيد احلياة، قد  من 

بوا�سطة  اأو  عملهم،  �سادفت  التي  الف�سيحة  اأو 

خمتلفة  فل�سفية  اأو  ة 
َّ
واأخالقي ة 

َّ
�سيا�سي تاأويالت 

ثم،  ومن  ملهمتهم.  اأنها  يعتقدون  التي  تلك  عن 

لأعمالهم  ت�سورهم  على  العوامل  هذه  فتوؤثِّر 

go� جوجول مثل  ناأخذ  اأن  ميكننا   امل�ستقبلية. 

ثم   ،revizor الأول  عر�سه  بعد  املنده�ض   gol

بعد   les âmes mortes تة  
ِّ
املي الأرواح  ن�رش عمله 

بني  �سيا�سية  تاأويالت  اأف��رزت  قد  ها  اأنَّ راأى  اأن 

متَّ  قد  اأعماله  واأنَّ  والنقاد،  اجلمهور  اأط��راف 

اإلهاب  على  ق��ادرة  �سجالية  كاأفكار  اعتبارها 

القي�رشي  الفيودايل  النِّظام  ا على  دًّ
امَل�ساعر، �سِ

.اأما جوي�ض joyce مع اأولي�ض Ulysses فقد كان 
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يجد الباحث 

املقارن نف�سه 

ر   بخالف املَُنظِّ

فـي مواجهة 

م�ساكل 

ِمْنهاجية 

عة متنوِّ



مو�سوع حماكمة من اأجل فاح�سة �سد الوليات 

عة كذلك:  املتحدة الأمريكية، حماكمة غري متوقَّ

املوؤلفني   لهوؤلء  بالنِّ�سبة  بعد،  انبثقت فيما  فقد 

ائم  انطالقا من هذه الواقعة �سريورة للتَّفاعل الدَّ

بني التلقِّي والإنتاج . �رشاع ثنائي بني القارئ 

الدَّور  يظهر  الو�سيط.  الواقعي  والقارئ  ال�سمني 

 حتما يف 
ِّ

الن�ض اإنتاج  اإليه يف  احليوي للمر�سل 

فوي، فالتَّبادلت بني املر�سل واملر�سل  الأدب ال�سَّ

التجلِّيات املدحية  اأن  اإليه تعترب مبا�رشة:  كما 

النَّاجتة  الأ�سكال  اأ�سل  يف  توجد  النتقادية  اأو 

على  الت�سديد  )تكرارات  اتي  الذَّ الإ�سباع  عن  اإما 

بع�ض الإجراءات اإلخ( واإما عن ل اإ�سباع ال�ساعر 

املوؤد l’exécutant من اأجل م�ستمع  �سمني جديد. 

العلميون  النا�رشون  هم  املوؤلِّفني  م��وت  بعد 

�سريورة  يف  ما  مكانا  تاأخذ  البدائل  اأنواع  وكل 

ا بوا�سطة اإجراء تعديالت على العمل 
َّ
التفاعل، اإم

ميكن  بالفعل،  تعليقاتهم.  اأو  مثال(  قابات 
َّ
)الر

القول على غرار بارط يف كتابه »نقد وحقيقة« 

د 
ِّ
» اإننا مبحونا اإم�ساء املوؤلف فاإن املوت  ي�سي

 .
)23(

حقيقة العمل الأدبي يف كونه لغزا« 

»ل��ل��ق��ارئ  اجل��وه��ري  امل��ف��ه��وم  با�ستح�سار 

مني« الفرتا�سي يف الذهن، ميكن اأي�سا اأن  ال�سِّ

جمات اأو القتبا�سات من  ية درا�سة الرتَّ
ِّ
َز اأهم

ُ ْ
ترب

ر اإذن 
َّ
ة، ميكننا اأْن نت�سو

َّ
اء اللُّغات الأجنبي

َّ
اأجل ُقر

 
ِّ

والن�ض الأ�سل   
ِّ

الن�ض بني  فقط  لي�ض  مواجهة، 

ائه 
َّ
وُقر الهدف،   

ِّ
الن�ض بني  اأي�سا  ولكن  الهدف، 

رهم 
َّ
منيني كما ت�سو الأجانب الفرتا�سيني، ال�سِّ

نف�ض  ويف  بالفعل  الأخ��ري  هذا  يعترب  املرتجم. 

للموؤلف(،  ال�سمني  )القارئ  اإليه  اًل 
َ
مر�س الوقت 

يعيد  وهو  واملوؤلِّف  الواقعي  )القارئ  �ِساًل 
ْ
ر

ُ
وم

كتابة الن�ض(.

الهريمينوطيقا،  كما  التلقي  جمالية  مادامت 

القارئ  ال�سيميائية وهي حتيل على  والنظريات 

املثايل وعلى ظاهرة التفكيك، فاإنها جتد اأ�سلها 

يف الرتكيز على القارئ. ل يختزل هدفها مع ذلك 

يف النتائج التجريبية لفعل القراءة، الن�ساط الذي 

ينبثق بالأحرى من �سو�سيولوجيا التلقي. يكمن 

مو�سوع بحث جمالية التلقِّي يف درا�سة وظيفة 

يني، يف الوقت الذي يتم 
ِّ

البناء/ والتفكيك الن�س

فيه ترهني هذه الوظيفة يف فعل القراءة، والتي 

هني. ل �رشطا �رشوريا لهذا الرتَّ قد ت�سكِّ

حقل درا�سات التلقي

ما  التلقي  درا�سات  تك�سف  الأحيان،  غالب  يف 

 Claude Pichois الفرن�سيني  املقارنني  ي�سميانه 

 André Michel كلود بي�سوا واأندري مي�سيل رو�سو

Rousseau   منذ �سنة 1967  يف كتابيهما حول 

الثنائية   »y و   x« ال�سياغة  ،
)24(

الأدب املقارن 

ميكن اأن تكون م�سبعة م�سبقا بوا�سطة جمموعة 

 Yves Chevrel ح�سب  ومهياأة  املتغريات،  من 

. ومن 
)25(

تركيبة ممكنة    )54( لأربع وخم�سني 

بني  الإمكانيات  من  كاملة  �سل�سلة  توجد   ،
َّ
ث��م

حالتني ل�سور ق�سوى تعترب درا�ستها غري قابلة 

العامل  يف  �سعري  بيت  اأو  جملة  كتلقِّ  ق:  للتحقُّ

 to be or not to( اأو ل تكون(  باأ�رشه )مثال تكون 

be( وتلقِّ كل الآداب املعروفة يف بلد ما.

مت  بع�سها  امل���وج���ودة  الإم��ك��ان��ات  ب��ني  م��ن 

ا، بع�سها الآخر مل 
ًّ
اكت�سافه بطريقة وفرية ن�سبي

 Yves Chevrel يكت�سف بعد اأو ب�سكل قليل. ر�سمي

. �سوفريل لوحات متنوعة �سنحيل عليها من اأجل 

 
)26(

التفا�سيل 

�سابقا  اكت�سافها  مت  حقول  بثالثة  �سنحتفظ 

ل درا�سة عمل حمدد يف 
َّ
د، للتنويع:  اأو

ِّ
ب�سكل جي

املنطقة  نف�ض  من  يكون  اأن  )ميكن  اأجنبي  بلد 

»الفردو�ض  كتاب  مثال  يكون(،)  ل  اأو  الل�سانية 

يف   Milton مليلنت    Le Paradis perdu املفقود« 

ل�جون جيلي  �ساتوبريان  اإىل  فرن�سا من فولتري 

Jean Gillet ( ؛ ثانيا ت�سمح درا�سة موؤلف من نف�ض 

ا�ستقبال  عات 
ُّ
تنو بتقومي  املنطقةالل�سانية  نط 

)مثال  املوؤلِّف  لنف�ض  ذاك  اأو  العمل  هذا  وتاأويل 
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فولتري  �سلفا،  مذكور  فرن�سا  يف  الآخ��ر  جوته 

 ،Zabarov زاب��اروف  بوا�سطة   الرو�سي  والأدب 

Jean Lou� بوا�سطة  فرن�سا  يف   دو�ستويف�سكي 

نعم،  يقول  من   بكي�ض،  لوي�ض  جان   is Backes

فرن�سا.  يف  بريخت  تلقي  اأو  ل  يقول  الذي  ومن 

 Daniel Mortier ط��رف  من   )1956-1945(

يف  بودلري   1986 �سنة  ويف  مورتيي  دانييل 

 Hadrian Wanner رو�سيا من طرف  ادريان فانر

�سنة 1996( .

يتَّ�سع نحو  اأن  الأبحاث ميكن  النمط من  اإن هذا 

ة، 
َ
ي متلقِّ اأخ��رى  ق��ارات  نحو  بل  اأخ��رى،  بلدان 

والتي �سبق لها اأن انطلقت )اأثارت جدل( بف�سل 

الإ�سعاع  عن  ن��دوة  )مثل  الدَّولية  امل��وؤمت��رات 

 Francis الدويل لفكتور هوجو، املنظمة من طرف

Claudon خالل موؤمتر L’AILC �سنة 198527/ . 

م��وؤَلِّ��ف  عند  م��ا  م��وؤلِّ��ف  درا���س��ة  اأنَّ  كما  ثالثا 

ي�سمل  اأن  ميكن  عمل  هي  اأجانب،  موؤَلِِّفني  اأو 

ال�ست�سهادات،  اأويالت،  التَّ الأحكام،  اأثريات،  التَّ

و�سك�سبري   كلوديل   )مثال  التملُّك  ظواهر  وكل 

اإىل  درج��ة  من   )Pierre Brunnel برونيل  ل�بيري 

اإىل  الكتَّاب  عند  ي�سل  اأن  للتلقِّي  ميكن  درج��ة، 

لٍُّك اإبداعي. مَتَ

     اإنَّ هذه الأبحاث رغم ِقلَّة ا�ستك�سافها ووعودها، 

اأدبي  اأن ت�سمل هذه احلقول الأربعة: تيار  ميكن 

يف بلد اأجنبي )نذكر هنا اأعمال يوفي�ض �سوفريل  

الفرن�سية  الطبيعية  النزعة  حول   Yves Chevrel

اأجنبي  بلد  اأدبي معني يف  ؛ جن�ض   ) اأملانيا  يف 

)الق�سة الق�سرية الأمريكية يف فرن�سا كانت قد 

ونذكر  والأعمال،  املقالت  خمتلف  يف  در�ست 

 Claire Leich�Galland كتاب  باخل�سو�ض  هنا 

كلري لي�ض للند  التلقي امل�رشحي الفرن�سي يف 

 ؛ كل اأدب بلد معني يف منطقة ل�سانية 
)28(

اأملانيا 

اأن  دون  ممكنا  يكون  لن  الذي  ال�سيء  اأجنبية، 

نطرح  بال�سكِّ م�سكل احلدود الزمنية )مثال الأدب 

بعد  فرن�سا  يف  احلديث  اأو  الكال�سيكي  الرو�سي، 

عند  بكامله  اأدب  وكل  الثانية(  العاملية  احلرب 

موؤلف معني )مثال الأدب الرو�سي عند نابوكوف 

.) nabokov

�سمحت  اأْن  املقارنة  الدِّرا�سات  لهذه  �سبق  لقد 

بتفجري الإطارات الوطنية اأو اجلهوية، بل اأحيانا 

ويف  الأم��اك��ن،  بع�ض  يف  ال�سوفينية،  ببع�ض 

بع�ض اللحظات �سمحت بال�ستمتاع والعمل على 

ارات 
َّ
والتي والأناط  الأذواق  بن�سبية  ال�ستمتاع 

الفكرية ح�سب اجلماهري، مب فيها تلك املوجودة 

 Isabelle يف نف�ض البلد: وهكذا فاإن ايزابيل نيري

Lewis Caroll لوي�ض  اأطروحتها حول  Nières يف 

اأنَّ اجلمهور مل  ًدا 
ِّ
َنت جي

َّ
كارول يف فرن�سا قد بي

ل من الأطفال والرا�سدين  يكن متجان�سا، اإذ يت�سكَّ

املمار�ض  ال��دَّور  تقومي  الدرا�سات  هذه  اأتاحت   .

بوا�سطة  وتاأويالتهم  الكتَّاب  ا�ستقبال  على 

بني  حتَّى  ب��ل  ال���دول،  ب��ني  الدولية  العالقات 

ال�سعوب خطاب �سعبي بل �سعبوي، حامل ل�سور 

الطفل  الأمريكي  مثل  مقاومة  ل�سعوب  م�سكوكة 

الكبري، الذي حدَّد �رشوط تلقِّي هيمنغواي، رو�سيا 

اأو رو�سيا املْلِغَزة لت�سيخوف.  الرببرية جلوجول 

�سمحت هذه الدِّرا�سات- وهي قادرة على فعله - 

اأويالت التي ميكن  ع وغنى التَّ
ُّ
بالربهنة عن تنو

اأن يثريها عمل اأو جمموعة من الأعمال لي�ض فقط 

يف بلد ما،ولكن عرب املكان كما الزَّمن. ومن ثم، 

فباإمكانها اأن ت�سمح طبعا باكت�ساف احتمالت 

العمل،وكذلك اخل�سائ�ض التي تعترب  ركيزة هذه 

الوطنيون. ومن  قاد  النُّ اأهملها  اأويالت،والتي  التَّ

موبا�سان  لتلقي   ة 
َّ
جزئي ولو  درا�سات  فاإن   ،

َّ
ثم

�سيليفان   مقالة   مثل  اأمريكا،  يف    Maupassant

الق�سرية«  ة 
َّ

والق�س »موبا�سان   E.D. Sullivan

موبا�سان  عند  اكت�ساف  على  عت 
َّ
�سج قد    

)29(

كما  فقط  ولي�ض  الق�سرية  للق�سة  مدرو�ض  فن 

الق�سة  طيمات  الأحيان،  غالب  يف  ال�ساأن  هو 

الق�سرية  الق�س�ض  بني  مواجهات  اأو  الق�سرية 

والواقع الفرن�سي.
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ال ميكن 

للقارئ اأن 

ي�ستنطق 

الن�ّص اإل 

عرب فهمه 

القبلي للعامل 

والإحالة 

ال�سمنية 

للن�ص



ع مع ذلك بع�ض 
َّ
و�س فقد  �سنوات       منذ ب�سع 

 x et« اإىل   » x «و  » y « �سياغة  ال��ب��اح��ث��ني 

لتلقِّيني  y+z+n(…(« باقرتاح حتليالت مقاِرنة 

هذا  اق���رتاح  مت  فرن�سا،  يف   . تلقِّيات  ع��دة  اأو 

بي�سوا  كلود  طرف  من  زي��ادة،  بدون  التَّو�سيع، 

for�  ومي�سيل رو�سو يف هذه اجلملة حول »ثروة«

tune كاتب معني:

ة 
َّ
دولي اأو  ة 

َّ
وطني تكون  اأن   ]...[ وة  للرثَّ »ميكن 

�سحيح  ه��ذا  الثانية،  الأوىل  ت�سبق  عموما 

بالنِّ�سبة  اأي�سا   ولكن  للكرنولوجيا،  بالنِّ�سبة 

ملعرفة  العتبار  بعني  املاأخوذة  العمل  ملظاهر 

اأول  ع 
ُّ
تتب د 

ِّ
ة ملوؤلف ما، من اجلي

َّ
الأجنبي وة  الرثَّ

خارج  ثروته  الأ�سلي:تكون  بلده  يف  �سهرته 

ثُّل )ال�ستيعاب(نحو الذَّبذبات  َ
م احلدود قابلة للتَّ

 
)30(

 . » معنيَّ مركز  من  انطالقا  ع 
َّ
�ستتو�س التي 

ا باإ�رشار على هذه 
َّ
رغم اأن بي�سوا ورو�سو مل يلح

الطريق لأبحاث تدمج على  دا 
َّ
ة فقد مه

َّ
الإمكاني

الذي يكتب فيه موؤلف  اأجنبيا، والبلد  الأقلِّ بلًدا 

ورة بلده الأ�سلي (. على  ما وين�رش )لي�ض بال�رشَّ

الباحثني  بع�ض  على  دا  واأكَّ دفعا  حال،لقد  كل  

من  متجان�سة  ل  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 

اإما  املجموع،  هذا  من  يفهم  اأن  ميكن  املتلقِّني، 

اأو بلدين   
ِّ
البلد الأجنبي اأو  البلد املتلقِّي الوطني 

والَتّو�سيح  التَّدقيق  اأجل  من   . اأكرث  اأو  ني 
َّ
اأجنبي

 ،Claude De Grève مقالة  اإىل  بالإحالة  نكتفي 

)31(
التلقِّي املقارن: جمال يف طور النمو 

اأطروحته حول جوجول يف  اإىل  وب�سكل تكميلي 

)32(
رو�سيا وفرن�سا  اأبحاث يف التلقي املقارن 

يف  واحل�سيلة  اخلامتة  للمقدِّمات،  بالن�سبة 

Régis Sala� اأطروحة عن  ف�سال  جزء  كل   نهاية 

احلداثة.درا�سة  خمترب  جلوي�ض  اولي�ض  حول   do

الفرن�سي  امل��ي��دان��ني  يف  امل��ق��ارن  التلقي  يف 

 . 
)33(

والأجنلو�سك�سوين

ميكن اأن يرتبط بهذا احلقل تاأويل رابليه ملار�سيل 

/  واأعمال ندوة 
)Marcel De Grève  

)34
دو كريف 

واية الفر�سية املعا�رشة يف اأوروبا بني 
ِّ
تلقِّي الر

هريميتي   را�سيل  اآن  بوا�سطة  املن�سورة  احلربني 

 Anne�Rachel )35(

على  تلقِّيني  بني  املجابهة  اهتمام  �ض  �سنلخِّ

اأجنبي(  وتلقِّ  وطني  تلقِّ  بني  ذلك  )وقبل  الأقل 

يف خم�ض نقاط. ميكن للمواجهة بني تلقٍّ وطني 

ل 
َّ
اأو املوؤَلِّف  لنف�ض  اأجنبي  وتلقٍّ  معنيَّ  ملوؤلِّف 

موؤلف  تلقِّ  بحث حول  اأي  غياب  تك�سف عن  اأن 

دون  وَل 
ُ
ح

َ
ي اأن  ميكنه   ،

ّ
الأ�سلي بلده  يف  معني 

هذا  لتلقِّي  ة 
َ
�س

ِّ
موؤ�س بل  ة 

َّ
تف�سريي عنا�رش  بروز 

املوؤَّلِّف يف اخلارج. )بلد اأجنبي اآخر( . لي�ض من 

تني، 
َّ
قبيل ال�سدفة مثال اأنه بني احلربني العاملي

الرو�سيني  الكتاب  حول  الفرن�سي  النقد  انح�رش 

د 
َّ
 يف جمر

ّ
الكال�سيكييني تقريبا وب�سكل ح�رشي

هذه  جتد  ة. 
َّ
وميتافيزيقي ة 

َّ
�سيكولوجي تاأويالت 

الكتَّاب  تلّقي  يف  تف�سريها  بالفعل  الظاهرة 

اأويالت  الكال�سيكيني يف رو�سيا نف�سها: تقبل  التَّ

ة املارك�سية يف رو�سيا ال�سوفياتية 
َّ
و�سيولوجي

ُّ
ال�س

 اإهمالها يف فرن�سا ؛ يف رو�سيا ماقبل 
ُّ
بينما يتم

البعيدة  اأويالت  التَّ ا�ستعادة  تتم  حيث  الثَّورية 

الو�سعية  ال�سو�سيولوجيا،والنزعة  ع��ن  ا  ج��دًّ

ل 
ُّ
اأويالت الرمزية لنقطة التحو الأدبية مبعنى التَّ

وبداية القرن.

يك�سف هذا النَّمُط من املقارنة بني تَلقِّينَي على 

 la simultanéité الثقافية  التَّزامنية  م�سكلة  الأقل 

واأحيانا  نف�سه،  ياو�ض  طرحها  culturelle،،ك��م��ا 

الثَّقايف  ال��زَّم��ن  تغري  التَّزامنية  غياب  يطرح 

اإىل  ن�سٍق  ومن  لآخر  بلٍد  من  نعرف  كما  اأحيانا 

اآخر. 
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الزمن �سروري 

لبقاء العمل 

وحياته داخل 

الرتاث االأدبي

)البقية بموقع المجلة على االنترنت(



  يقودنا التفكري يف ظاهرة الكتابة حول التجربة 

يفر�سها  منهجية  �سعوبة  مواجهة  اإىل  ال�سجنية 

ت�سابك عنا�رش وجوانب غري اأدبية ت�سكل اخللفية 

مدونة  كّل  م�سامني  وتاأويل  لفهم  ال�رشورية 

حول  اخلطاب  من  حتّول  ونرثي(  )�سعري  اإبداع 

من  وما   ... ذاته  حول  ال�سجن  خطاب  اإىل  ال�سجن 

كان  ما  بقدر  مظلوم  اأدب  ال�سجون  اأدب  اأّن  �سك 

�سجنوا  الذين  املثقفني  )وكل  وال�سعراء  الأدباء 

اأ�سباب  كانت  واإن  مظلومون.  اأفكارهم(  اأجل  من 

ودوافع ظلم اأولئك املثقفني واملفكرين واملبدعني 

امللمو�سة،  والدرا�سة  البحث  بعد  حقيقتها  تنجلي 

حمرتفون  نقاد  م�سدره  ال�سجون  اأدب  ظلم  فاإن 

الإبداع  مبوا�سفات  الأكادميي  تعلقهم  �سّيق 

والكتابة اأفق تفاعلهم مع الن�سو�ض التي عك�ست 

كاأحد  نرثا  اأو  �سعرا  ال�سجنية  التجربة  ودونت 

بع�ض  جنحت  واإن  الإن�سانية.  املعاناة  ناذج 

القرون - يف احل�سول  مّر  الأدبية - على  الآثار 

على مكانة اإمكانية اأدبّية وفكرية مرموقة عربّيا 

دي  املاركيز  احلمداين،  فرا�ض  اأبو  )مثل  ودولّيا 

 )... �سالموف،  �سوجلينت�سني،  ناظم حكمت،  �ساد، 

القدرة  من  العليا  للدرجة  نتيجة  كان  ذلك  فاإّن 

ال�رشديات  تلك  حوتها  التي  والتاأملية  التعبريية 

وارتقت مبقت�ساها اإىل �سنف اإبداعي �سميم. 

التحليلي  الإه��م��ال  ظاهرة  عند  التوقف  ودون 

رغم  العربية  الثقافة  يف  ال�سجون  لأدب  والنقدي 

الثقافة  فاإن  بالغر�ض،  املعنية  املدونة  تنامي 

الغربية قد قاربت ذات الظاهرة على اأ�سا�ض ثقايف 

الفل�سفة  اأجنزتها  التي  الفكرية  القطيعة  اأطلقته 

الأنوارية )القرن الثامن ع�رش( وهو اأ�سا�ض تراجع 

القهقرى، عرب جتليات بع�ض التجارب التاريخية 

�سيا�سية  برامج  هيمنة  وط��اأة  حتت  اأوروب��ا(  )يف 

�سمولية وا�ستبدادية مثلما كان احلال يف اإ�سبانيا 

ويف  النازية  اأملانيا  ويف   
)1(

فرانكو( حكم  )حتت 

من  وغ��ريه��ا  )ال�سيوعية(  ال�سوفياتي  الحت���اد 

التجارب التي ج�سدت �سحق الفرد وقتل اإن�سانيته. 

لت 
ّ
كذلك انخرط الأدب ال�سجني يف �سريورة التحو

والتقلبات ال�سيا�سية، ف�سنع لذاته م�سارا ومكانة 

)احلديثة  الإن�سانية  ال�رشوط  حقيقة  فر�ستهما 

وتاأملي  واإب��داع��ي  اأدب���ي  كجن�ض  وامل��ع��ا���رشة( 

الب�رش  تاريخ  من  القامت  اجلانب  ويعك�ض  يف�سح 

واملجتمعات يف غليانها ونك�ساتها.

تناولت ثقافة الأنوار املو�سوع ال�سجني بالّدر�ض 

و�رشوط  الإن�سان  اإ�سالح  اأفق  يف  نقديا  وقاربته 

ال�سجون،  اأدب  بداأ  وقد   
)2(

حقوقه و�سمان  حياته 

بالن�سبة  جديدة  ق�سايا  يطرح  خمتلفة،  ب�سيغ 
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*  ناقد وأكاديمي من تونس

 اأدب �شاالموف: القهر ال�شجني 

وال�سهادة على املدر�سة ال�سلبية للحياة

*
 زهيـــر الذوادي 



العقوبة  ظ���روف  ح��ول  ت���دور  ال��ب�����رشي  للوعي 

وتاأثريها النف�سي والجتماعي على الفرد، ومكانة 

ودور املوؤ�س�سة ال�سجنية يف حتديد طبيعة ال�سلطة 

 �سيغ ظهور 
ّ
. واإن كانت اأهم

)3(
احلاكمة وتوجهاتها

�سنف اأدب ال�سجون هي �سيغ الكالم عن املعتقل، 

لت عرب كتابات �سهرية، اإىل 
ّ
فهي �رشعان ما حتو

ل 
ّ
ال�سجون حتو اأدب  اأّن  اأي   

)4(
املعتقل �سيغ كالم 

من خطاب حول ال�سجن اإىل خطاب ال�سجن اأي اأننا 

انتقلنا من كالم املجتمع حول ال�سجن )وال�سجني( 

اإىل كالم ال�سجن )وال�سجني( املوجه اإىل املجتمع. 

الكتابة  جم��ال  ال�سعبية  اللغة  اكت�سحت  وق��د 

ال�سجنية لت�سبح ذات ح�سور اأدبي كثيف، خا�سة 

الأ�سلوب  تاألقا  زاده  الفرن�سي،  الأدبي  يف املجال 

روايته  منذ  �سيلني  فردينان  اتبعه  الذي  الكتابي 

»رحلة يف اآخر الليل«. 

»جمتمع  لفهم  مدخال  ال�سجون  اأدب  اأ�سبح  وقد 

املجتمع  ر 
ّ
تطو لفهم  وو�سيلة  ناحية  ال�سجن« من 

ال�سجون  اأدب  اأن  كما  اأخ��رى.  ناحية  من  باأ�رشه 

الكتابة  اأ�ساليب  تناميه -  ا�ستدعى - يف م�سرية 

الجتماع  وعلم  ال�سيا�سية  جمالت  يف  والتحليل 

الديني، والقانون، كل ذلك  النف�ض واملعتقد  وعلم 

رة من القوالب املعتمدة والرا�سخة 
ّ
يف �سيغ متحر

يف تقاليدها. لكن تنامي ظاهرة العناية التحليلية 

ال�سجون  اأدب  اإنتاج  اأ�سناف  مبختلف  والنقدية 

رة من الهيمنة 
ّ
كان ممكنا يف املجتمعات املتحر

املجتمعات  )اأي  املجتمع  على  للدولة  املطلقة 

الليربالية احلديثة( بخالف املجتمعات التي وقعت 

وال�سمولية  ال�سيا�سي،  ال�ستبداد  �سيطرة  حتت 

الإيديولوجية علمانية كانت اأو وطنية، عرقية اأو 

دينية.

من اأدب ال�سجون اإىل اأدب املحت�سد

1982م(   -  1907( �سالموف  ف��ارلم  رف�ض 

الك�سندر  مع  الغولغ«  »اأرخبيل  تاريخ  يكتب  اأن 

»حكايا  كتاب  بتحرير  واكتفى  �سوجلينت�سني، 

�سياغة  يف  الأم��ر  نهاية  يف  لي�سهم  الكوليما« 

الذي  ال�سيوعي  العنف  وتدين  ن 
ّ
ت��دو مو�سوعة 

ر 
ّ
التحر اإىل  التوق  وخنق  ال�سرتاكي  احللم  اغتال 

لتلك  نة 
ّ
مكو كعنا�رش  العدل  وحتقيق  الجتماعي 

»حكايا  كتاب  و�سكل  ة. 
ّ
ال�سرتاكي اليوطوبيا 

الغولغ« مو�سوعة  »اأرخبيل  اإىل جانب  الكوليما« 

اآلة  اأفرزته  ال��ذي  الإن�سان  قتل  �سناعة  لتاريخ 

الع�رشون  القرن  عرفه  كما  ال�سيوعي  ال�ستبداد 

احلزين. واإن كان كل من �سالموف و�سوجلينت�سني 

قد جنوا من موت املعتقل وبقيا على قيد احلياة 

حت�سى،  ل  مرات  انك�سارا  مبغادرتها  حلما  واإن 

ال�سجون  اأدب  من  النتقال  اأ�س�ض  اأر�سيا  فهما 

فيه  �ساهم  اإن��ت��ق��ال  وذل���ك  املحت�سد.  اأدب  اإىل 

برميوليفي  الإيطايل  مثل  اآخرون  �سهود   - اأدباء 

والروماين-الأملاين بول ت�سيالن واملجري اإميري 

 
ّ
اأهم اأحد  العتقال  خميمات  �سكلت  وقد  كريت�ض. 

درجات  اأدنى  اإىل  الب�رشية  الذات  �سقوط  ات 
ّ
جتلي

�ست 
ّ
كر اأنها  حيث  للب�رش،  املفرت�سة  ة 

ّ
احليواني

للغري  واملق�سود  املربمج  الأذاء  يف  التفنن  اآلية 

 ...( مثلما 
ّ
)معار�ض، خمتلف، خ�سم، مناف�ض، عدو

ج�سدت فجيعة مل يرباأ منها ال�سمري الإن�ساين اإىل 

)فل�سطني  قائمة  ت��زال  ل  اأنها  اإذ  هذا  يومنا  حّد 

املحتلة( اأو قابلة للعودة ال�رشيعة )كمبوديا حتت 

البو�سنة،  البلقانية،  الأهلية  اخلمري احلمر، احلرب 

...(. وكانت خميمات العتقال اجلماعي - خالل 

الب�رش  اإن�سانية  ل�سحق  اآلية   - الع�رشين  القرن 

جنون  يوفرها  م�سببات  وف��ق  الإن�سان  واإل��غ��اء 

اآلة  اإىل  ل 
ّ
تتحو ما  كثريا  انها  الإيديولوجيا حيث 

موت بعد ان �سكلت »مدر�سة �سلبية للحياة« ح�سب 

عبارة �سالموف. 

و�سالموف )1907 - 1982م( ذهب اإىل املعتقل 

با�سرتناك  بوري�ض  احلميم  �سديقه  و�سف  ح�سب 

يف  اأنف�سهم  وجدوا  الذين  لل�سيوعيني  يغني  وهو 

املفرط  حما�سهم  د 
ّ
ملجر واملحت�سدات  ال�سجون 

ملمار�سة القيم الثورية ولإيديولوجيتهم ال�سيا�سية 
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اأ�سبح اأدب 

ال�سجون 

مدخال لفهم 

»جمتمع 

ال�سجن«



دون فهم منطق ومقت�سيات ال�سيا�سة الفعلية يف 

النزعة  ال�سرتاكي   - �سالموف  اأن  اأي  بالدهم، 

التعليم  يف  حقه  من  حرمانه  من  وبالرغم   -

اأنه ابن رجل دين اأورثودك�سي(،  اجلامعي )ب�سبب 

يف  والفكرية  الأدب��ي��ة  احل��ي��اة  يف  انغم�ض  فهو 

اعتقاله  حّد  اإىل  الع�رشين  ال�سنوات  خالل  رو�سيا 

ل )1929( ب�سبب توزيعه لو�سية لينني التي 
ّ
الأو

وجودها.  نفت  قد  البل�سفي  احلزب  قيادة  كانت 

يف  �سالموف  بداأ   )1931( �رشاحه  اإطالق  وبعد 

جمّددا  اعتقاله  قبل  وق�س�سه  ق�سائده  ل 
ّ
اأو ن�رش 

الرتوت�سكية  للمعار�سة  النتماء  بتهمة   )1934(

ة اأخرى )1943( واأر�سل اإىل حمت�سد 
ّ
وحماكمته مر

�رشع  وق��د   .1953 �سنة  ب��ارح��ه  ال��ذي  كوليما 

وق�س�ض  حكايات  �سكل  يف  مذكراته  تدوين  يف 

 
)5(

و�رشد متقطع �ساغ به مدونة فريدة من نوعها

الأ�سلوب  وكاأنها رواية متعّددة املقاطع تقريرية 

وتاأملية املنهج حارب من خاللها البون ال�سا�سع 

بني يوطوبيا احلرية وامل�ساواة ال�سيوعيتني وبني 

املطعون  الإن�سان  اإليه  اآل  الذي  الالم�سري  واقع 

النازل  اأي   ... العدم  يف  وال�ساقط  �سميمه  يف 

بائ�ض  و�سع  اإىل  اأ�سفل  هو  ما  اإىل  دائما  ن��زول 

وغري اإن�ساين يف جحيم ثلجي يب�سق الإن�سان فيه 

الثلج، ول يعرف للدفء معنى مثلما اأ�سار اإىل ذلك 

�سالموف قائال : »حتى كومة من الفحم ... حتى 

نار اجلحيم ل ت�ستطيع اأن تدفئ قلبي«.   

الكتابة  عرب   - �ساهدا  يكون  اأن  �سالموف  اأراد 

العتقال  الإن�سان يف خميم  �سحق  - على عملية 

وهو �سارك يف ذلك الكابو�ض كل من �سوجلينت�سني 

ح��اّدة  ة 
ّ
اأهمي ي��ويل  ن��راه  لذلك  كريت�ض  واأم��ريي 

تعرتي  كما  الع��ت��ق��ال  خميم  مت��ث��الت  لو�سف 

خميلة ونف�سية ال�سجني، حيث يوؤكد اأن هذا الأخري 

النائية يف  )الكوليما  اإىل املعتقل  د و�سوله 
ّ
مبجر

اأقا�سي �سيبرييا( ل ميكن له اأن يتبنّي من حدوده 

ا 
ّ
مم له  نهاية  ل  ما  اإىل  ممتّد  وكاأنه  م�ساحته  اأو 

الّدنيا  وراءه  ترك  باأنه  �سعورا  ال�سجني  لدى  يفرز 

وذلك  املطلق.  العتقال  عامل  اإىل  وجاء  واحلياة 

لعامل  و�سفه  يف  �سوجلينت�سني  عليه  اأك��د  �سعور 

الكوليما«  »حكايا  ف�سول  بع�ض  لكن   .
)6(

الغولغ

جتتاح  التي  امل�ساعر  من  �سنفني  اإىل  حتيلنا 

ال�سجني يف املحت�سد حيث يخ�سع لظروف يالم�ض 

من خاللها النهايات : نهاية القدرة الب�رشية على 

على  القدرة  ونهاية  والتنكيل،  التعذيب  ل 
ّ
حتم

ونهاية  املحت�سد،  يف  احلياة  ماآ�سي  على  التعبري 

القدرة على التفكري العقالين اإزاء جربوت اآلة القمع 

جانب  واإىل  لكن  ال�سجني.  يواجهها  التي  املطلق 

حدود  ل  العتقال  م 
ّ
خمي اأن  ال�سجني  ي�سعر  ذلك 

اإطار حياة / موت ل خمرج منه �سوى  له وكاأنه 

�سحراء ثلجية مرتامية الأطراف ل يقهرها اإن�سان. 

التي تبعث حوايل خميم  ال�سكانية  الوحدات  ا 
ّ
واأم

العتقال فهي تعي�ض على وترية حياة املعتقلني، 

وهي اآهلة ب�سجناء �سابقني، خ�رشوا كل �سيء يف 

البتعاد عن املحت�سد، عاجزين  حياتهم فرف�سوا 

د البقاء على قيد 
ّ
عن البتعاد عنه نادمني على جمر

احلياة ... وقد اأ�سار �سالموف يف ثالث حكايات من 

كتابه اإىل عون تقني خمت�ض يف قيا�ض الأرا�سي 

الذي ق�سى �سنوات حياته وهو ي�سوغ ت�سميمات 

دائما  تو�سيعه  بهدف  العتقال  خميم  وخريطة 

واإكت�ساح م�ساحات جديدة من الثلوج التي تنتفي 

. وحتيلنا تلك ال�سورة 
)7(

عالماتها املحّددة �سابقا

كافكا  عنه  كتب  الذي  اجلبال  مت�سلق  عبثية  اإىل 

غري  ف�ساء  ت�سلق  حم��اول  حياته  يق�سي  وال��ذي 

حمّدد ي�سع لنف�سه منه جبال يت�سلقه، لكن حترك 

الرمال والأر�ض تلغيه فيعيد الكرة مرات فيحيلنا 

دوره اإىل جهود �سيزيف يف رفع �سخرتة اإىل قمة 

اأخرى  ة 
ّ
اجلبل لتتدحرج ثانية فيحاول رفعها مر

الإن�ساين  لل�رشط  �ساحق  لقدر  دا 
ّ
وهكذا عبثا جم�س

وملعاين حياة الب�رش ح�سب تاأويل األبار كامو.

 
ّ

اأراد �سالموف اأن يجعل من عمل التقني املخت�ض

ال�سجناء  م�سري  من  �سورة  الأرا�سي  قيا�ض  يف 

داخل املحت�سد حيث ل ميكن التاأكد من اأي �سيء 
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خمّيم 

العتقال 

ل حدود له 

وكاأنه اإطار 

حياة / موت



وحيث ل ميكن لليقني اأن يت�سكل : الف�ساء املحيط 

يغطيها  لها  نهاية  ل  ن من جبال 
ّ
يتكو باملعتقل 

العازلة  وامل�ساحات  الأ�سجار  يغطي  كما  الثلج 

ثلج دائم احل�سور ل يذوب لأن ال�ستاء يدوم اثني 

يكتب  كما  �سيف  كله  ال�سنة  وباقي  �سهرا  ع�رش 

�سالموف بحزن قبل اأن ي�ستنتج »اأنهم جاءوا بنا 

.
)8(

اإىل هنا حتى نوت ...«

ولي�ض خميم العتقال وحده الذي يفتقد اإىل مالمح 

ميكن  ل  به  املحيط  العام  املنظر  ان  بل  حم��ّددة 

ي�سبح  لذلك  للموت.  اإطار  اأو  منظر  فهو  حتديده، 

اأو  ل�سكل  مفتقرا  امل��وت،  اأجل  من  ف�ساء  املكان 

حلدود ثابتة مثلما اأنه يفتقر اإىل اأر�سية اأخالقية 

ميكن من خاللها احلكم عليه وعلى وظيفته.

اإن خميم العتقال املوجود يف مكان ل حدود له 

ملجاأ  ذاته  حّد  يف  ي�سبح  والذي  حوله  حياة  ول 

منقذ من خماطر حميطه هو نقي�ض �سكلي لل�سجن 

الذي تهيمن دقة التنظيم واحلواجز واحلدود على 

ال�سجن  يف  ال�سجني  كان  فاإذا  فيه.  احلياة  رتابة 

يحلم - فيما يحلم - بالهرب اأو اخلروج منه، فاإن 

م العتقال، ل يحلم �سوى بالعودة 
ّ
املقيم يف خمي

اإىل معتقله خ�سية اأن يتبخر يف ل حدود ول ماآل 

قتل  من  نوذج  ذلك  باملعتقل.  املحيط  الف�ساء 

املجيء  اأن  يعترب  �سالموف  جعل  ال��ذي  الأم��ل 

للمعتقل هو بداية املوت التي ير�سمها اخلوف من 

هو  ما  بني  والعالقة  عنه  والبتعاد  منه  اخلروج 

تذوب  )املعتقل(  خارج  هو  وما  )املعتقل(  داخل 

لأن احلّد الفا�سل بينهما ي�سبح هالميا اأو منعدما 

مبقت�سى ما و�سمه مي�سال فوكو ب�«نحافة احلّد« 

ف�ساء  العامل  ي�سبح  حتى  العاملني  بني  الفا�سل 

واإن��ع��دام  اليقني  ع��دم  من  اأب��ع��اد  ذا  م�ستقر  غري 

الو�سوح مما جعل لوبا جورجن�سون وبعد درا�سة 

�رشديات  بع�ض  يف  اخل��ارج��ي  ال��ع��امل  متثالت 

العالقة  انخرام  اأن  ت�ستنتج   
)9(

العتقال خميمات 

يفرز  ال�سجني  العامل  يف  واخل��ارج  الداخل  بني 

تعار�سا يف متثالت كل من ال�سجناء واحلرا�ض يف 

خ�سو�ض درجة عذاب كل منهم حيث يعترب اأولئك 

اأنهم �سحايا ال�سجن اأكرث من املعتقلني،  احلرا�ض 

حرا�ض  لدى  بال�سياع  ال�سعور  ذلك  اأن  م�سيفة 

املحت�سدات ناجم عن النظرة التي تاأ�س�ست عليها 

الآليات  ت�ساميمها من ناحية وعن منطق وفعل 

مدونة  اأما  جماعي.  موت  جهاز  منه  جتعل  التي 

ل�سور  متعّددة  ت�سكيلة  ر�سمت  فهي  �سالموف 

احلياة  جعل  يف  ولدوره  املحت�سدات  يف  ال�سجان 

اجلماعية فيها م�سرية موت بطيء وموؤ�س�سة عنف 

ال�سوفياتي وما �سابهه من  الواقع  و�سحق تف�سح 

اأنظمة الثورة التي تقود الب�رش اإىل اجلنة بال�سال�سل. 

وجوه اجلالد / ال�سجان يف املعتقل : 

»ال�سلطة املرعبة على حياة الآخرين« 

من خالل خمتلف ف�سول »حكايا الكوليما« يعّدد 

�سالموف وجوه ال�سجان اأو اجلالد الذي ميكن اأن 

الأمني  اجلهاز  من  اأو  املعتقل  موظفي  من  يكون 

الذين  املعتقلني  اأو حتى من �سمن  امل�ستقل عنه 

جتتذبهم اإدارة املحت�سد ملهام التنكيل ب�سحاياه. 

يعمق  اأنه  حيث  املحت�سد  اأركان  اأحد  هو  واجلالد 

ال�سعور بالقهر فيه اإذ يعمل ال�سجني اأكرث من 16 

درجة  خم�سني  اإىل  ي�سل  مناخ  يف  يوميا  �ساعة 

�سيبرييا(  )�رشق  كوليما  من  ويجعل  ال�سفر  حتت 

نف�سية  �سالموف �سورة  وير�سم   ... باردا  جحيما 

تعنيف  يف  يومه  يق�سي  الذي  كي�سيالف  للجالد 

ال�ستباقي  ردع��ه��م  ق�سد  امل�ساجني  وتعذيب 

والتخفيف من »عط�ض اإىل الغتيال دفني و�سادي 

 بعيدا عن كل مراقبة وحما�سبة. 
)10(

يتملك روحه«

الإداري��ة  ال�سلطة  ذوي  تقود  املحت�سد  وموؤ�س�سة 

اإىل التلذذ املر�سي بالنفراد بنفوذ  والأمنية فيه 

 فيف�سدهم كليا ويجعل 
)11(

مطلق على حياة الآخر«

�سالموف  وي�سيف   .
)12(

رقيب دون  منهم وحو�سا 

يف اأحد ف�سول »حكايا الكوليما« اأن وجود اجلالد 

يف املحت�سد �رشورة تفر�سها مغالطة اأ�سلية حيث 

ان التعريف الر�سمي للمقيمني يف خميم العتقال 
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تعذيبهم  ة 
ّ
مهم يجعل  ��ا 

ّ
مم ال�سعب«  »اأع���داء  هو 

املمنهج وقهرهم الدائم يربز كفداء للوطن وخدمة 

�سيء  كل  اأن  �سالموف  ويوؤكد  البالد.  مل�سلحة 

ينقلب اإىل �سّده من املحت�سد : العرتاف باجلرائم 

يعني  وال�ستنطاق  موؤ�س�ض،  ك��ذب  �سوى  لي�ض 

احلياة  ظروف  وحت�سن   
)13(

ونف�ساين بدين  تعذيب 

واإعادة تاأهيل املجرمني يفيد بخ�سوع مطلق لدى 

اقت�سا�ض  من  واخلوف  الإدارة  قهر  اإىل  ال�سجناء 

، وتلفيق تهم جديدة 
)14(

هذه الأخرية من عائالتهم

.
)15(

�سّدهم

اإىل جانب اجلالدين يحوي املحت�سد جمهورا اآخر 

تو�سيف  ح�سب   - »ال�سفلة«   وهم  املجرمني  من 

الذين  ال��ع��ام  احل��ق  جمرمو  وه��م   - ���س��الم��وف 

جمرمي  �سنف  من  درج��ة  اأعلى  �سنفا  ي�سكلون 

بحقوق  يتمتعون  وهم  ال��راأي  و�سجناء  ال�سيا�سة 

�سّد  املحت�سدات  اإدارة  وتوظفهم  )ن�سبيا(  اأو�سع 

هم  »ال�سفلة«  واأح�سن  الوطن(.  )اأعداء  ال�سيا�سيني 

 
)16(

اأف�سدهم واأق�ساهم واأ�رش�سهم �سّد �سجناء الراأي

الر�سمي  اخلطاب  ح�سب   - ي�سبحون  اأنهم  حيث 

ت�ستبدل عقوباتهم  الذين   
)17(

ال�سعب« »اأ�سدقاء   -

اإذا ما ان�ساقوا يف برامج اإدارة املحت�سد - بربامج 

الإدارة  وذراع  ع��ني  منهم  جتعل   
)18(

تاأهيلية

واجلالد والوجه الآخر للف�ساد والرعب والقهر يف 

 الذي 
)19(

خميم العتقال ح�سب عبارة مي�سال هيلري

امل�ساجني  موت  اأ�سباب   
ّ
اأهم من  »ال�سفلة«  اعترب 

.
)20(

ال�سيا�سيني يف حمت�سدات �سيبرييا

�سخ�سيات  اأحيانا  تظهر  اجلالدين،  �سفوف  يف 

غري عادية يف تفننها يف اإر�ساء الرعب يف �سفوف 

»القايد  مثل  وقتلهم  وتعذيبهم  وقهرهم  ال�سجناء 

غارانني« الذي ذكره �سالموف يف اإحدى ق�س�سه 

اغتيال  تنظيم  يف  جن��ح  وال���ذي  م��ذك��رات��ه(  )اأو 

25000 �سجني خالل �سنة واحدة و�سمها �ساحب 
 .

)21(
»حكايا الكوليما« ب�«�سنة الرمي بالر�سا�ض«

اجلالدين  اإىل  ترمز  غارانني  �سخ�سية  كانت  واإذا 

القتلة باجلملة يف املحت�سدات، فاإّن �سجناء الراأي 

 - �سالموف  رواي��ة  ح�سب   - م�ستهدفني  كانوا 

ومعاونيه  ال�سجان  خدمة  من  اآخر  نط  قبل  من 

املعتقلني  �سفوف  يف  املند�سني  اجلوا�سي�ض  وهم 

والذين يكون اأغلبهم من ف�سيلة »ال�سفلة«. وهوؤلء 

يف  يوظفون  »ال�سفلة«  جمهور  وباقي  اجلوا�سي�ض 

احلمالت الدعائية داخل املحت�سدات �سد م�ساجني 

و�سّد  الوطن«(  و«خ�سوم  ال�سعب«  )اأع��داء  ال��راأي 

امل�سموح  للثاأر  هدفا  ي�سكلون  الذين  »املثقفني« 

به ر�سميا ح�سب عبارة �سالموف الذي ي�سيف اأن 

النعت الأكرث تداول يف خميم العتقال يف كوليما 

�سّد املثقفني املعار�سني لل�سلطة هو »اأولئك الذين 

�سجناء  بع�ض  يعمد  لذلك،   .
)22(

ميوتون« �سوف 

اأو  �رشقة  جرائم  اأو  خمالفات  اق��رتاف  اإىل  ال��راأي 

عنف اأو �سكر يف املعتقل حتى يح�رش يف �سفوف 

م�سري  لأن  حمنته  فتخف  العام  احل��ق  �سجناء 

يالم�ض  الذي  املوت  هو  كوليما  يف  الراأي  �سجني 

الناجمة  العبثية  ح��دود  احل��الت  من  كثري  يف 

كل  وانعدام  ال�سجني،  حلياة  قيمة  اأي  انعدام  عن 

املوت  يجعل  ��ا 
ّ
مم اأع��م  ب�سفة  احلياة  مقومات 

العتقال  خميم  يكون  كذلك  ل��ه.  قيمة  ل  ح��دث 

وبرميوليفي  و�سوجلنت�سني  �سالموف  ح�سب   -

ذهبت  وقد  املطلق.   
ّ
لل�رش جت�سيدا   -  ... وغريهم 

 
ّ
ال�رش اأن �سياقات موؤ�س�سة  اعتبار  اإىل  اإلينا بافال 

واملمار�سات  الأ�سياء  كّل  تفقد  املحت�سدات  يف 

اأن  الع�سري  م��ن  ي�سبح  حيث  الأ�سلي  معناها 

ت�سجب اأفعال اجلالدين اأو حتى نعتهم باجلالدين 

. وقد اأ�سار 
)23(

لإنعدام �رشوط م�سوؤوليتهم امل�ستقلة

الق�سوة  ذكر  حني  الغمو�ض  ذلك  اإىل  �سالموف 

ا�ض بع�ض امل�ساجني 
ّ
العالية التي يعامل بها احلر

ب من رئي�سهم 
ّ
ال�سيا�سيني ك�سكل من اأ�سكال التقر

ال�سكوك حول  ب 
ّ
املبا�رش، وك�سب ثقته وعدم ت�رش

ولئهم له )وللنظام( من اأجل احل�سول على بع�ض 

حق  على  احل�سول  )مثل  التافهة  الم��ت��ي��ازات 

ومن   .
)24(

�سينمائي( �رشيط  م�ساهدة  اإىل  الذهاب 

املحت�سدات  يف  الق�سوة  �سل�سلة  تكون  ذلك  جراء 
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اإن�سانية  وانتفاء  امل�سوؤولية  انتفاء  يف  �سل�سلة 

ا 
ّ
ا�ض والإدارة وامل�ساجني مم

ّ
طاقم اجلالدين واحلر

ل حميط املحت�سد اإىل »ف�ساء - عدم« ح�سب 
ّ
يحو

عبارة �سالموف.

كوليما : الرحلة اإىل اآخر العدم

كتب �سالموف اإىل �سديقه بوري�ض با�سرتناك يف 

ر�سالة )1954( وا�سفا حياته يف كوليما »حاولت 

بكل احت�سام وياأ�ض اأن اأهرب من عنف ذلك العامل 

الذي يف�سد الروح وي�سحقها ...«. وكان با�سرتناك 

�سالموف  اإليه  �ض 
ّ
تعر ما  اإىل  يتعر�ض  مل  الذي 

من قهر م�سكونا مب�ساعر الذنب اإزاء »احلياة حتت 

والتي  �سديقه  ن�سيب  من  كانت  التي  الأر���ض« 

�سالموف  اأكد  وقد  الإبداعية.  اإمكانياته  اأهدرت 

اأن »احلياة حتت الأر�ض« التي عرفها يف كوليما 

)مع ماليني امل�ساجني( هي حياة ل ي�سرتك فيها 

اأحد مع اآخر رغم الت�ساكن والعي�ض امل�سرتك لأنها 

تغتال قلوب و�سمائر وم�ساعر كل حي. ول يفيد 

ذلك  لأن  �سيء  يف  املحت�سد  يف  الوجود  ا�ستمرار 

الوجود مفكك يف اأ�سا�سه.

اأق��رب  �سالموف  يكون  اأن  للنظر  الالفت  وم��ن 

من  بالرغم  �سوجليت�سني  اإىل  منه  با�سرتناك  اإىل 

يف  طويلة  �سنوات  اأم�سى  ال��ذي  الأخ��ري  ه��ذا  اأن 

الكوليما«  »حكايا  �ساحب  رغبة  �ساطر  الغولغ، 

املرعبة،  املحت�سدات  وظروف  حقائق  تدوين  يف 

بل انه ذهب اإىل القرتاح على �سالموف ال�سرتاك 

معه يف حترير »اأرخبيل الغولغ« لكن هذا الأخري 

كان مييل اإىل �سداقة �ساحب »الدكتور جيفاكو« 

ال�سبب  ولعّل  به.  مقارنة  هادئة  بحياة  نعم  الذي 

�سالموف  اأن  اإىل  يعود  الختيار  ذلك  العميق يف 

كان م�سكونا بطموحه الأدبي )رغبة كتابة ال�سعر 

حولته  ال��ذي  با�سرتناك(  مثل  والنقد  وال��رواي��ة 

املعنى«  غام�سة  »ذك���رى  اإىل  املحت�سد  حياة 

الإعتقال  فقد منع خميم  احلزينة.  ح�سب عباراته 

الظروف  تلك  وهو و�سف  الكتابة،  من  �سالموف 

يف اأحد اأجزاء »حكايا الكوليما« حني كتب ياأ�سه 

ثلج  اإىل  الب�ساق  يحول  الذي  اجلليد  »اإّن   : قائال 

وهو ما يزال يف الهواء، يت�رشب اإىل الروح الب�رشية 

د 
ّ
يتجم العقل  كذلك  وتثقل،  د 

ّ
تتجم العظام  وحتى 

ويثقل مثل الروح. يف تلك اجلبهة ل ميكن التفكري 

اأخرى  جرعة  �سالموف  وي�سيف  �سيء«.  اأي  يف 

يف  وعاينه  عا�سه  الذي  اجلحيم  �سورة  ر�سم  يف 

�رشق �سيبرييا موؤكدا اأن رغبة احلياة يف املعتقل 

خارج  النا�ض  اإع��الم   : وحيد  ب�سيء  اإل  تتعلق  ل 

املحت�سد بحقيقة هذا الأخري اأي اأن الأديب وال�ساعر 

د ناقل 
ّ
اإىل جمر ل 

ّ
اأن يتحو اأ�سبح ل يتمنى �سوى 

ا الإبداع - 
ّ
لالأخبار حتى يعرف النا�ض احلقيقة. اأم

بالّن�سبة اليه - فهو �سقط يف جمال الالمفكر فيه، 

ودائرة الالحلم. وعلى اأ�سا�ض ذلك اعترب �سالموف 

 اأداة ميكن اأن تنقل ال�سجني اإىل 
ّ
اأن الذاكرة هي اأهم

ا من املعتقل. 
ّ
عامل الأحياء لو قّدر له اأن يخرج حي

ويعلم النا�ض مبا وقع له ولغريه يف غياهب »حتت 

الأر�ض« يف بالد احلرية وال�سعادة الكاملتني« ... 

لذلك كتب �سالموف »حكايا الكوليما« الذي جاء 

يف �سيغة فريدة لي�ست باملذكرات ول بالرواية ول 

مبجموعة ق�س�سية واإنا هي مزيج من كل ذلك. 

كنهر  الكوليما«  »حكايا  يف  الكتابة  جاءت  فقد 

ر وتتجّدد يف اأ�سكال 
ّ
متدفق من الأحداث التي تتكر

العنف  من  معقولة  غري  �سحنات  حاملة  خمتلفة 

ات 
ّ
�رشدي فيها  ت�سل  وحيث  والب�ساعة،  عب 

ّ
والر

درجة  اإىل  الرهيبة  جزئياته  اأب�سط  يف  ال��واق��ع 

الالمعقول  حدود  فتالم�ض  »الالمنطق«  من  عليا 

و«الالممكن« و«امل�ستحيل« ... وا�سل �سالموف يف 

كتاباته النادرة بعد رّد العتبار اإليه �سنة 1956 

م�سائل  حول  املعتقل  يف  احلياة  �سور  ر�سم  يف 

ب�سيطة مثل اجلوع واملوت جوعا، والربد واملوت 

بردا، والإغماء والإغماء جوعا وبردا والعجز عن 

الكالم والعجز على التفكري والعجز على التوا�سل، 

والعجز على الفهم، وفقدان الرغبة يف كل �سيء : 

الكالم، الأكل، التفكري، الفهم، ... اإىل حّد اأّن العالقة 
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ال�سجني  د وت�سبح غام�سة وين�سى 
ّ
الذات تتلب مع 

من هو، وملاذا هو يف املعتقل، ومنذ متى، ويخ�رش 

الرغبة يف النظر اإىل غريه وحتى اإىل نف�سه )مثلما 

اأورده��ا(  التي  الق�س�ض  اإح��دى  يف  ذلك  له  حدث 

حينما وقع نظره على وجهه يف مراآة معلقة يف 

اأحد مكاتب املحت�سد ...

وقد كان حزن با�سرتناك عظيما بعد اإطالق �رشاح 

�سالموف من حمت�سد كوليما لأنه علم من �سجناء 

اآخرين اأن �سديقه مل يبت�سم طوال ع�رشين �سنة لأّنه 

ة 
ّ
اء �سوء ظروفه احلياتي

ّ
فقد اأ�سنانه مبّكرا ومن جر

»الدكتور  �ساحب  حر�ض  لذلك   ... ��ة 
ّ
وال��غ��ذائ��ي

جيفاكو« على عالج فم �سالموف وتغيري اأ�سنانه 

البت�سام جمّددا  يتمكن من  يف مقّدمة فمه حتى 

اإذا ا�ستطاع اإىل ذلك �سبيال !!... لكن �سالموف كان 

قد فقد احلاجة اإىل الهتمام بوجهه كما اأ�سار اإىل 

الكوليما«  »حكايا  من  »كري�ست«  ف�سل  يف  ذلك 

حيث كتب اأن » الوجه اأ�سبح )بالن�سبة اإليه ...( غري 

مالحمه  والربد  الظالم  اأحمى  اأن  بعد  فائدة  ذات 

التي التهمتها ق�ساوة املناخ ...«.

يحمل اأحد ف�سول »حكايا الكوليما« عنوانا غريبا 

اأنه  وهو »مر�سال برو�ست« حيث يذكر �سالموف 

عرث على جزء من موؤلف برو�ست )البحث عن الزمن 

 
ّ
املفقود( يف مكتب املمر�ض يف املحت�سد فانكب

على قراءته »لأّن مار�سال برو�ست اأكرث اأهمية من 

النوم«، ويورد فقرة يثري فيها اجلوانب التي جعلت 

ا 
ّ
من قراءة برو�ست حلظة �سعادة ق�سوى وحدثا مهم

وملهما يف اآن : » من الذي كان �سيقراأ هذه الكتابة 

اأنها  الغريبة والتي ل ميكن القب�ض عليها وحتى 

الطلق  الف�ساء  يف  للطريان  جاهزة  وكاأنها  تبدو 

حيث تبدو الأحجام مبعرثة وخمتلطة ل فرق فيها 

بني الكبري وال�سغري ؟ كل ذلك مت�ساو اأمام الذاكرة 

مثل امل�ساواة اأمام املوت، حيث ان الكاتب يكون 

م�سوغ  ون�سيان  اخلادمة  ف�ستان  تذكر  يف  حمقا 

ال�سيدة. تو�سع هذه الرواية اأفق الفن الأدبي. واأنا، 

الإن�سان امل�سجون يف كوليما واملجنى عليه، فقد 

اإىل  طويلة،  مّدة  منذ  �سائع  عامل  يف  ا�ستدرجت 

ة وغري ذات نفع« ...  
ّ
ممار�سات من�سي

راأي  يف  معجزة  هي   ... كوليما  معتقل  يف  الأدب 

يف  يقيم  اأح��د   
ّ
يهتم اأن  ميكن  ل  اإذ  �سالموف 

يرزق،   
ّ
حي وهو  الإن�سان  د 

ّ
يتجم حيث  الكوليما 

مار�سال  ميثله  ال��ذي  الرفيع  الإب��داع��ي  بالنوع 

�ساحب  اأ�سار  وقد  ل�ساملوف...  بالن�سبة  برو�ست 

برو�ست«  »مار�سال  ف�سل  يف  الكوليما«  »حكايا 

عن  »البحث  جملدات  اإح��دى  على  العثور  اأن  اإىل 

مكتب  من  لحقا  �رشقته  مثل  املفقود«،  الزمن 

ممر�ض املخيم �سكال حدثا غري عادي يف حّد ذاته، 

واإن ج�سدا جانبا اآخر من بوؤ�ض ال�سجناء حيث تاأكد 

�سفحاته  ل 
ّ
حو الكتاب  �سارق  اأن  من  �سالموف 

امل�ساجني  بها  يغتال  ورق  لعب  جمموعة  اإىل 

الزمن املتاح لهم. تلك هي عبثية امل�سري )لالأدب 

الكتاب   مكانة  بوؤ�ض  و  املعتقل  يف  ول��الأدي��ب( 

ل 
ّ
املتمحور حول مفهوم الزمن والذاكرة واملتحو

اأ�سار  وق��د  وال��زم��ن.  الوقت  لغتيال  و�سيلة  اإىل 

يهيمن  الذي  البائ�ض  احلزن  اأن  اإىل  مو�سار  كلود 

ا 
ّ
قوي رابطا  ي�سكل  وال��ذي  �سالموف  كتابة  على 

ال�سعور  عن  ينجم  املعا�رشين،  قرائه  وبني  بينه 

الكوليما«  »حكايا  �ساحب  لدى  والدفني  العميق 

كوليما   / املعتقل  واأن  �سدى  حياته  خ�رش  باأنه 

فقد   .
)25(

الإبداعية وطاقاته  لطموحه  قربا  كان 

�سالموف  روح  ال�رشقية  �سيبرييا  ثلوج  جمدت 

يكتب  مل  وه��و  لل�سعر.  ه 
ّ
وحب الأدب��ي��ة  وموهبته 

نهاية  قد كتب يف  واإن كان  اعتقاله  اأثناء  ال�سعر 

اأفقد قوايا  اإذ مل   : ال�سعر«  حياته حمدثا »�سيطان 

اإذا كان يل ما اقول / فذلك ف�سل من لدنك /   /

اأنت اإرادتي واأنت قوتي« ... فقد قتلت الثلوج ال�سعر 

يف روح �سالموف الذي كتب يف مفتتح »حكايا 

فيه  ي�سف  الثلج«  »على  عنوانه  ا 
ّ

ن�س الكوليما« 

اإىل ما ل  �سعور ال�سياع الذي يولده الثلج املمتّد 

نهاية له ويجعله حمروما من املرجعيات املادية 

ة 
ّ
)حتى ال�سخور والأ�سجار !! ...( ومن الألوان احلي
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الثلجي  البيا�ض  وجه  يف  ال�سمود  على  القادرة 

القاتل لكل �سيء ولكّل �سعور ..

حكايا الكوليما : كتابة غري قابلة 

للت�سنيف ... ؟

وفق  الكوليما«  »حكايا  موؤلفه  �سالموف  ر 
ّ
ح��ر

ة. فالكتاب لي�ض من �سنف املذكرات 
ّ

�سيغة خا�س

اأو ال�سرية الذاتية، كما اأنه مل يكتب يف �سكل رواية 

اأو كمجموعة ق�س�سية، وهو مل يجعل منه تقريرا 

اأو بحثا اجتماعيا حول ظروف احلياة يف املعتقل 

ا 
ّ

اأنتج ن�س اأنه  بل  واأحداثها،  لوقائعها  ت�سجيل  اأو 

ال�رشدية  والأنواع  الكتابية  ال�سيغ  تلك  كّل  ميزج 

كتابته.  منحى  نوعه ويف  فريدا يف  عمله  ليكون 

وقد اأكد الباحث اإريك لوزويف يف درا�ساته للمدونة 

ة 
ّ
ال�سخ�سي ولوثائقه  �سالموف  اأنتجها  التي 

ا�ستغل  قد  الأخري  هذا  اأن  ومرا�سالت(  )م�سوّدات 

حتديد  قبل  كتابه  ت�سميم  م�ساألة  على  ل 
ّ
مطو

ة على 
ّ
 الأمر الذي ي�سفي �سدقي

)26(
�سكله النهائي

موؤلفه  دار�سي  على   - نف�سه   - �سالموف  تعليق 

يف  مو�سوعة  احلكايات  تلك  »كّل  باأّن   
ّ
اأقر حني 

الكتاب  اأّن  ذلك  ويعني   .
)27(

املنا�سب« مو�سعها 

ة 
ّ
منهجي وحدة  ر 

ّ
يوف�  - مادته  �سخامة  على   -

الكتابة واملاّدة  اأن تعّدد �سيغ  ة، رغم 
ّ
ومو�سوعي

التي وفرتها ت�سيء بنزعة نحو الت�سظي والتفكك، 

�رشديا  اإط��ارا  يحّدد  مل  �سالموف  اأّن  خ�سو�سا 

ن 
ّ
يتكو التي  احلكايا  من  ال�ستة  لالأجزاء  موحدا 

الكال�سيكية يف  ال�سيغة  واإذا كانت  الكتاب.  منها 

د الق�س�سي الرو�سي قد اعتمدت منذ »ق�س�ض 
ّ

ال�رش

 - ال�سارد  اأ�سلوب  �سيغة  لتورغينياف  �سياد« 

توخى  �سالموف  فاإن  ق�سة،  يروي  الذي  البطل 

متنقال  التقليدية  ال�سيغة  مع  قطيعة  يف  اأ�ساليب 

الأحداث  يف  وامل�سارك  املبا�رش  ال�سارد  اأنا  بني 

الواردة يف الن�ض وبني ال�سارد املتخفي واملتنقل 

وتاأثرياتها  حمّدداتها  وحتليل  الوقائع  �رشد  بني 

ذلك  ويعزز  ات. 
ّ
ال�سخ�سي ة 

ّ
وعقلي ة 

ّ
نف�سي على 

للكتابة ويف �سيغ  البنيوية  ال�سياغة  ع يف 
ّ
التنو

ال�رشد يف خمتلف ف�سوله الطابع املت�سظي لكتاب 

اأن يبني  »حكايا الكوليما« الذي �سعى �سالموف 

ق�سم  كل  يخ�ض  اأولهما   : م�ستويني  يف  وحدته 

الكتاب، وثانيهما يخ�ض الوحدة بني  من ف�سول 

الأجزاء ال�ستة التي ت�سكل مادة املوؤلف بالرغم من 

لت�سل�سل  كتابه  ت�سنيف  يخ�سع  مل  �سالموف  اأن 

اأو مو�سوعاتي دقيق، وهو اأمر ي�ستدعي  تاريخي 

دورا مغايرا من قبل القارئ الذي يجد نف�سه يدخل 

عامل الكوليما من خالل ما فتح له �سالموف من 

ممرات لي�سبح اأحد العنا�رش املكونة للحالة التي 

�سعى اإىل �سياغتها املوؤلف واحلقائق التي اأراد اأن 

يجليها واحلياة ال�سلبية التي حاول اأن يزيح عنها 

الغطاء.

واإذا كنا قد اأ�رشنا اإىل عنا�رش ت�سظي الكتابة التي 

على   
ّ
ن�رش فاإننا  الكوليما«  »حكايا  على  هيمنت 

التاأكيد على وحدة مو�سوعها ومناخها وو�سائل 

�سالموف  اإختار  ات 
ّ
�سخ�سي وهناك  �سياغتها. 

اأن تكون حا�رشة يف عدد غري قليل من الق�س�ض 

اندريف  من  كل  مثل  كتابه،  يف  اأورده���ا  التي 

الآخر  ال�سوت  مبثابة  وهم  وكري�ست،  وغلوباف 

�سيغة  من  ال�سارد  يتنقل  حيث  ذاته  ل�سالموف 

اأ�سلوب  يتاأثر  اأن  دون  »هو«  �سيغة  اإىل  »الأن��ا« 

�سالموف  اأعاد  وقد  واأغرا�سها جوهريا،  الكتابة 

اإقحام بع�ض ال�سخ�سيات الثانوية يف العديد من 

ف�سول »حكايا الكوليما« وذلك ق�سد التاأكيد على 

الت�سهري باجلالدين )مثل كي�سالف( والتاأكيد على 

فظاعة قتل اأحد رفاقه امل�ساجني وذلك خدمة يف 

جتديد ذكراه ...

�سخ�سيات  بع�ض  اإ�ستدعاء  تكرار  جانب  واإىل 

ق�س�سه يف اأكرث من ف�سل من »حكايا الكوليما«، 

الأح��داث  بع�ض  جعل  اإىل  �سالموف  عمد  فقد 

غري  لعدد  ومو�سوعاتية  زمنية  مادة  واملواقف 

منا�سبة  كل  يف  را 
ّ
مطو كتابه،  ف�سول  من  قليل 

معطيات  مقحما  اأو  مقاربته  من  مغايرا  جانبا 
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�سبق ذكره  اإىل جانب تلخي�ض يختزل ما  جديدة 

م�ستبدل  اأو  الكتاب،  من  �سابق  وبيانه يف موطن 

�سخ�سية ال�سارد حماول على اأ�سا�ض ذلك - ح�سب 

ح�سبه  ح��دث  على  جديد  �سوء  ت�سليط   - راأي��ن��ا 

للحياة  اأو  للحدث  كاملة  �سورة  ر�سم  يف  ا 
ّ
مهم

ف�سول  لبع�ض  ال��ق��ارئ  يجد  وق��د  املحت�سد.  يف 

فقرات  اإقحام  اأع��اد  �سالموف  اأن   »... »احلكايا 

اأو مقاطع كاملة يف مواطن خمتلفة من  اأو جمل 

كتابه كتنا�ض بهدف اأن ي�ستدعي - من خالله - 

اأن  قبل  �سبق  ما  اإىل  ب�سكل كامل  للعودة  املتلقي 

ينطلق من جديد يف متثل الواقع الذي يريد ر�سمه. 

واأكد اإيريك لوزويف، الذي توقف عند ذلك اجلانب 

من كتابة �سالموف اأن الغر�ض الأول من توخي 

�سريورة  على  التاأكيد  هو  الأ�سلوب  ذلك  الكاتب 

خ�سارة ال�سجناء لإن�سانيتهم وعلى ابتعادهم عن 

وترابط  تراكم  اإىل  الإ�سارة  عرب  احلياة  ة 
ّ
معقولي

ال�سقوط  ذلك  اإىل  تقود  التي  والعوامل  الأح��داث 

ف�سول  اأغلب  »اإن   : دائرته  واإت�ساع  التدريجي 

 : وحيد  مو�سوع  حول  ت��دور  الكوليما«  »حكايا 

 من خالل ظروف 
)28(

فقدان ال�سجناء لإن�سانيتهم«

البقاء  اأجل  من  و�رشاعهم  املحت�سد  يف  اإقامتهم 

على قيد احلياة، ومقاومة ال�رش، واإزاء انتفاء احلّد 

الفا�سل بني املوت واحلياة، وف�ساد اإدارة املعتقل، 

الأنانية  وتف�سي  فيه،  ال�سفلة  ال�سجناء  و�سطوة 

جعل  مم��ا  املعتقلني،  جمهور  ب��ني  احليوانية 

�سالموف ي�سفي بعدا تاأمليا على كتابه حماول 

)امل�سري  امليتافيزقية  امل�سائل  بع�ض  مقاربة 

الب�رشي، مكانة الذاكرة يف حياة الإن�سان، معنى 

الوجود ...( فتتعّدد من جراء ذلك م�ستويات الكتابة 

.
)29(

ّ
وهيكلة الن�ض

اإّن الأ�سلوب الكتابي الذي توخاه �سالموف والذي 

اأنتج  للتحرير  متنوعة  �سيغا  مبقت�ساه  ا�ستدعى 

ا اأدبيا فريدا من نوعه - كما اأ�رشنا - ميزج 
ّ

ن�س

بني ال�رشد الق�س�سي والتقرير والتاأمل. وقد كان 

اإىل  ال�سعي  اأ�سا�ض  على  اإليه  بالن�سبة  متاحا  ذلك 

والوقائع  الق�س�ض  خمتلف  بني  متا�سك  اإنتاج 

والذكريات التي ثبتها يف »حكايا الكوليما« دون 

البنيوية،  اأو  الأ�سلوبية  وحدتها  الهتمام مب�ساألة 

كما ذهب اإىل ذلك مايكل برويز يف درا�سته لأدب 

ال��واردة  الق�س�ض  اأن  اعترب  حيث   ،
)30(

�سالموف

تتداخل   »... الكوليما  »حكايا  اأج��زاء  خمتلف  يف 

ا مغلقا 
ّ

ن�س ت�سكل  ل  واإن كانت  ان�سجام عام  يف 

اأن تكون وحدة مكتملة منتجة ملعان  اأو  دا 
ّ

وموح

بني  الن�سجام  اأن  برويز  اأ�ساف  وقد  ة«. 
ّ
حتمي

ان�سجاما  كونه  يتعّدى  ل   »... »احلكايا  ق�س�ض 

اآفاقا  الن�ض  جممل  اأمام  يفتح  الذي  الأمر  ن�سبيا 

متعّددة املعاين اأفقيا وعموديا ي�ساعف غمو�سها 

املوؤلف  ي�ستدعيها  التي  اللغة  مدلولت  اإبهام 

كمدر�سة  املعتقل  جحيم  حقيقة  لري�سم  اأحيانا 

�سلبية للحياة.

اأخ�سع �سالموف كل �سيغ الكتابة التي ا�ستعملها 

ما  حقيقة  ك�سف   : لنف�سه  ر�سمه  ال��ذي  للغر�ض 

لديه  ل 
ّ
الغر�ض حتو يجري يف املحت�سدات، وذلك 

ة تفوق اأهميته ال�سيا�سية والإيديولوجية 
ّ
اإىل ق�سي

جعل  اأن��ه  بل  الديني،  املعتقد  ة 
ّ
اأهمي وتتجاوز 

)زمن  بدايتها  يف  حلم  الذي  حياته  ق�سية  منها 

نف�سه  وال�سعر، فوجد  لالأدب  يكر�سها  باأن  �سبابه( 

يف نهايتها يحاول توظيف الأدب من اأجل اإحياء 

ذاكرته، وذلك من اأجل اأن تنت�سب حقيقة خمفية 

الإن�سان  اغتيال  �سناعة  ح��ول  ت��دور  ومكبوتة 

واأخالقيا  ووجدانيا  وعقليا،  وع�سبيا  نف�سانيا 

املطلق   
ّ
لل�رش منتج  مفرت�ض  حيوان  اإىل  وحتويله 

ذلك  كل   ... والإن�سانية  والعامل  وغريه  نف�سه  اإزاء 

والعدالة  ر 
ّ
والتحر الثورة  �سعارات  غطاء  حتت 

والنعتاق ...

كّل ما اأراد �سالموف تاأكيده يف »حكايا الكوليما 

ال�سمولية  للدولة  القمعية  الأج��ه��زة  اأن  هو   »...

املعتقل  خم��ي��م  ع��رب  جن��ح��ت  ق��د  ال�سوفياتية 

)الكوليما( يف قتل اإن�سانية الإن�سان وجعل �سقوطه 

دون حدود ودون فرامل اإىل حّد حتويله اإىل وح�ض 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

57

ال�سجن يفرغ 

الإن�سان من 

قدرته على 

التالوؤم مع 

احلياة

 العادية



نت ذلك بع�ض الق�س�ض التي اأوردها 
ّ
ب�رشي كما بي

مثل :

الحتفاظ  يف  جنح  ال��ذي  ال�سجني  ذل��ك  ق�سة   -

�سنة،  ع�رشين  تفوق  ملّدة  لزوجته  قدمية  ب�سورة 

منه  لينتزعوا  امل�سجونني  �سفلة  من  رفاقه  فقتله 

بعد  لهم  جماعي  تلذذ  م�سدر  وجعلها  ال�سورة 

موته ...

بعد  يقبل  ال��ذي  وزوجته  الأعمى  الق�ض  ق�سة   -

�سهور من اجلوع باأن يحطم ال�سليب الذهبي الذي 

بع�ض  على  مقابله  ليتح�سل  خل�سة  به  يحتفظ 

الطعام.

- ق�سة تطوع امل�ساجني لالإدلء بت�ساريح كاذبة 

قد  املحت�سد  اإدارة  اأع�ساء  اأحد  كان  اأحدهم  حول 

ة التافهة.
ّ
قتله لغر�ض من الأغرا�ض ال�سخ�سي

- ق�سة اإتفاق املعتقلني على البتعاد عن ال�سجني 

ر الإدارة اأو احد احلرا�ض اأو اأحد امل�ساجني 
ّ
الذي تقر

ول  اأحد  ي�سعفه  ل  حتى  ال�سجن  �ساحة  يف  قتله 

يتوفر �ساهد وحيد على موته ...

رها 
ّ
وكر �سالموف  ذكرها  التي  الأح���داث  تلك 

العقائدية  املنظومات  ب��اأن  الإق���رار  اإىل  تهدف 

الدينية اأو الفل�سفية التي تدعي الإرتقاء بالإن�سان 

واملعنوية  والنف�سية  الأخالقية  املراتب  اأعلى  اإىل 

اإىل  ب�ساأنه  �سحقه وتدمريه والنحدار  قادرة على 

اإن�ساين.  غري  كائن  اإىل  وحتويله  الدرجات  اأ�سفل 

مقربة  هي  املحت�سدات  اأن  �سالموف  اعترب  لذلك 

مولدة  وهي  احلني،  ذات  يف  والإن�سانية  املقد�ض 

واملتعط�سة  املتوح�سة  الآل��ه��ة  من  جديد  لنوع 

تو�سيف  ح�سب  هي  الب�رش.  و�سمائر  وحلم  لدم 

بالأحرى  اأو  للحياة«  �سلبية  »مدر�سة  �سالموف 

حتت  هو  ملا  ومدر�سة  ال�سلبية !  احلياة  مدر�سة 

احلياة ... وامل�سري العدم الذي يدفع اإليه الإن�سان 

والعن�رشية  والطائفية  العقائدية  املحت�سدات  يف 

ب�«ل  اإميركريت�ض  املجري  الأديب  و�سمه  ما  وهو 

 : العنوان  ذات  التي حتمل  روايته  ...« )يف  م�سري 

.
)31(

»ل م�سري ...«(

ثورة  تغريه  اأن  ميكن  ل   »... »الالم�سري  وم�سري 

يف  �سالموف  يورد  مل  لذلك  مقاومة،  اأو  مترد  اأو 

وحيد  مت��رد  ق�سة  �سوى   »... الكوليما  »حكايا 

وقاده  املحت�سد  اإدارة  قهر  �سد  امل�ساجني  نظمه 

د 
ّ
�سجني يحمل اإ�سم بوغا�ساف )وهو اإ�سم قائد متر

خالل  الثانية  كاترين  الإم��رباط��ورة  �سلطة  �سّد 

د 
ّ
متر انتهى  واإن  رو�سيا(.  يف  ع�رش  الثامن  القرن 

لبوغا�ساف  جماعي  قتل  ة 
ّ
عملي يف  امل�ساجني 

واحد ع�رش من رفاقه الذين حت�سلوا على اأ�سلحة، 

 - »الأح��ي��اء  جمهور  لأن  ف�سلت  عمليتهم  ف��اإن 

)اأي باقي امل�ساجني( مل يعا�سدهم يف  الأموات« 

اأخرى  ة 
ّ
مر يحيلنا  الذي  الأمر  الن�سايل،  حتركهم 

اإىل م�ساألة انتفاء روح املقاومة وال�سرب واملثابرة 

لدى م�ساجني املحت�سدات ...

م�ساجني  ج��م��ه��ور  ع��ل��ى  ���س��الم��وف  ي��ط��ل��ق 

املجهول«  امل��وت  »جماعة   : �سفة  املحت�سدات 

النا�ض  فهم   ،»... املهم  غري  امل��وت  »جماعة  اأو 

كل  ال�سلبية  املحت�سد  حياة  فيهم  تقتل  الذين 

هم  وال��ع��واط��ف،  والأخ����الق  وامل��ب��ادئ  القيم 

 ،
ّ
احلب معنى  املعتقل  يف  يفقدون  الذين  النا�ض 

وال�سداقة والوفاء وال�سعادة، والنبل. في�سبحون 

ذلك  على  ومثالنا  العظمى  لالمبالة  »وع��اء« 

بداأ  فهو  الكوليما.  دمرته  الذي  ذاته  �سالموف 

�سا للثورة البل�سفية ولزعامة لينني 
ّ
حياته متحم

التعليم  من  حرمه  ال�سوفياتي  النظام  اأن  رغم 

اجلامعي لأن والده كان رجل دين ودخل ال�سجن 

يكن  مل  الذي  الثوري  حما�سه  ب�سبب  املعتقل  ثم 

وخروجه  الكوليما  جتربة  وبعد  ال�ستالينية،  مع 

برباءته  والإقرار  اإليه  العتبار  ورّد  املعتقل  من 

مل يبق من املعتقدات �سيئا لدى �سالموف �سوى 

اأو  الفل�سفة  اأو  الدين  اإىل   
ّ
متت ل  ب�سيطة  اأفكارا 

انفجرت  قد  هويته  لأن  �سلة  باأي  الإيديولوجية 

وثلج  والقهر  العتقال  وط���اأة  حت��ت  ��رت 
ّ
وت��دم

�سيبرييا، ومن جراء احلياة ال�سلبية التي عاينها 

الهروب  اأو  عليها  د 
ّ
التمر على  يقدر  مل  والتي 
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منها ل�ستحالة النجاح يف ذلك وموت الأمل يف 

الأثناء ...

ذل  املحت�سدات  يف  احلياة  اأن  �سالموف  اعتقد 

مل  لكنه  م�سحوقة  وكرامة  �ساملة  وعبودية  موؤمل 

اأو اجلماعي( كحّل ممكن  )الفردي  الهروب  يتمثل 

ملع�سلة  ال�سجون(  بع�ض  يف  ذلك  حدث  )مثلما 

من  جعل  انه  بل  لل�سجني،  بالن�سبة  الأفق  ان�سداد 

الهروب �رشبا من اجلنون والياأ�ض مثلما اأورد ذلك 

ة »الو�ساح« الذي مل يفارق عنق �ساحبه 
ّ

يف ق�س

ال�سجني )حتى يف احلمام والفرا�ض( طوال �سنوات 

طويلة حتى اأ�سبح القمل الذي اكت�سحه يجعل من 

ك وحده، اإىل 
ّ
الو�ساح )امل�سنوع من القطن( يتحر

اأن اأجرب ذلك ال�سجني اأن يتخلى عنه يوما مقابل 

اأنقذته من املوت جوعا. لكن ال�سجني  قطعة خبز 

التغيري  يقبل  مل  القطني  و�ساحه  عن  تخلى  الذي 

ر الهروب من 
ّ
الذي ح�سل يف مكونات حياته فقر

ا يف 
ّ
اأم  ... الكوليما  املحت�سد فمات بردا يف ثلوج 

 ذات املو�سوع ر�سم �سالموف 
ّ

ة اأخرى تخ�ض
ّ

ق�س

�سورة يائ�سة لقدرة الب�رش على التعلق باأمل احلرية 

امل�سجونني  اأن  حيث  املعتقل  من  الهروب  عرب 

املحت�سد  خارج  للحرا�سة  اختريوا  الذين  الأربعة 

اأيام  ع�رشة  دامت  التي  الأ�سغال  بع�ض  مبنا�سبة 

خارج  احلياة  طعم   - جديد  من   - خاللها  ذاقوا 

خميم الإعتقال، ولكن بعد اإنق�ساء املّدة املحّددة 

والأ�سغال املطلوبة، مل يقدروا على القبول بالعودة 

لذلك  لأيام.  غادروه  الذي  العدمي  م�سريهم  اإىل 

الثاين يده حتى يذهب  اأحدهم نف�سه، وقطع  �سنق 

اإىل  العودة  قبل  انتقالية  كمرحلة  امل�ست�سفى  اإىل 

�سجنه يف حني عاد الثنان الآخران اإىل املحت�سد 

الذي ل  �سيئا مل يحدث قابلني مب�سريهما  وكاأن 

اأمل  كل  على  تخليا  هما 
ّ
ولأن�  

ّ
يتغري اأن  له  ميكن 

�سبابهما  التهمت  التي  تلك  غري  اأخرى  حياة  يف 

وكهولتهما ... و�سحقت فيها كل طاقة.

جتربة  اأن  مالحظا  �سالموف  عليه  اأكد  ما  ذلك 

طاقاته  من  الإن�سان  تفرغ  واملحت�سد  ال�سجن 

العادية  احلياة  اأطر  مع  يقطع  وجتعله  الداخلية 

مع  والتفاعل  معها  التالوؤم  اإمكانية  يفقد  لأن��ه 

ليفي،  الب�سيطة. وكان كل من برميو  مقت�سياتها 

واإميري كريت�ض و�سوجلينت�سني وجورج �سامربون 

الكتاب  من  وغريهم  رو�سي  ودافيد  وبوروف�سكي 

ينجم  الذي  النف�ساين  الّدمار  ذلك  اإىل  اأ�ساروا  قد 

عن الإقامة يف املحت�سدات ملّدة طويلة الأمر الذي 

يقرتح  يا�سبار�ض  كارل  الأملاين  الفيل�سوف  جعل 

تقدمي اعتذار من الذين مل يتعر�سوا اإىل تلك املحنة 

واإذا كان  املبا�رشين.  الذين كانوا �سحاياها  اإىل 

قد  الدعاية(  اأجهزة  ورائهم  )ومن  الكتاب  بع�ض 

وظفوا م�ساألة العتبار من جتربة حمنة املحت�سدات 

لفائدة اأمم اأو طوائف معينة )اليهودية ال�سهيونية( 

امل�ساألة  يف  ا�ستنتاجاته  اختزل  �سالموف  فاإن 

حيث  للب�رش  الإن�ساين  ال�رشط  حتديد   
ّ

تخ�ض التي 

�ض حياته من اأجل ك�سف عمق القمع والقهر 
ّ
انه كر

املمنهجني داخل موؤ�س�سة خميم العتقال، وك�سف 

حقيقة وطبيعة الأعمال واملمار�سات التي ت�سحق 

الإن�سان )ال�سجني( وتنزع عنه اإن�سانيته وحتطيمه 

.
)32(

كليا بوا�سطة كل اأنواع العنف واأ�سكاله و�سيغه

ح�سب  يوميا«  حدثا  »ل  امل��وت  من  جعلت  التي 

املحت�سد  يف  احلياة  لأن   
)33(

كوريتو مارك  عبارة 

ت�سبح �سل�سلة من الأحداث املنف�سلة بع�سها عن 

تفقد  لأنها  منطق  دون  من  يجعلها  مما  بع�ض 

الذاكرة وقدرة النتظار وهي  الب�رش - ق�رشيا -  

الك�سندر  ال�رشبي  الروائي  برباعاة  حللها  حالة 

»حياة  اأن  كتب  حيث  »كابو«  روايته  يف  تي�سما 

 
)34(

ن اأي »حلظة لحقة حا�سمة«
ّ
املحت�سد ل تت�سم

لأنها ممكنة الوقوع وم�ستحيلة يف ذات احلني.

�سحقت  املحت�سدات  وقائع  اأن  �سالموف   
ّ
اأقر وقد 

ذاكرة ال�سجناء وجعلتهم ب�رشا بدون ما�ض وبدون 

بعد  حياته  �ض 
ّ
كر لذلك  حا�رش،  وبدون  م�ستقبل 

لإحياء  ال�سيربية  الكوليما  »اخلال�ض« من جحيم 

ذاكرة من ل ذاكرة لهم عرب اإزاحة اأطنان الأكاذيب 

والفل�سفة  الدولة  نقد  وعرب  �سّدهم  افتعلت  التي 
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ونفذوا  روا 
ّ
وقر بلوروا  الذين  والرجال  والأجهزة 

وبرروا اجلحيم الذي ذاق مره دون اأن ميوت فيه 

وهو الأمر الذي جعل لوعته اأكرب لأن املوت مل ينقذ 

دا اأّن 
ّ
حياته ولأن حياته اأف�سدت موته البطيء موؤك�

جتربة املحت�سد هي مدر�سة �سلبية للحياة واحلياة 

بعد املحت�سد هي »حياة �سلبية ...«.
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تقدمي اإ�سكايل:

النقا�ض  يف   Searle John  )1(
�سريل  جون  انخرط 

الهام الذي اأفرزته احلقبة احلديثة نتيجة التطور 

يف  واملعا�رشة  احلديثة  العلوم  يف  احلا�سل 

الأع�ساب؛  وفيزيولوجيا  والكيمياء،  الفيزياء، 

وقد اأقر جون �سريل  نف�سه بهذا التطور احلا�سل 

 Philosophy in a new كتابه  يف  العلوم  هذه  يف 

century  »الفل�سفة يف القرن اجلديد« قائال: مفاد 

الراهنة  احلقبة  بها  متتاز  التي  املهمة  احلقيقة 

تنمو وترتاكم كل  املعرفة  اإن  املعرفة،  هي نو 

يوم، فنحن نعرف اأكرث ما عرف اأجدادنا، و�سوف 

هذا  وطبيعة   .
)2(

عرفنا مما  اأكرث  اأبناوؤنا  يعرف 

نف�ض  يف  كذلك  �سريل  به  اأق��ر  ما  هو  النقا�ض 

نقدية  مراجعة  اآن��ف��ا وه��و:  امل��ذك��ور  الكتاب 

للنظرة الرتيابية لكونها ل تبداأ مبا نعرفه عن 

يدعي  ثانية  هذا من جهة، ومن جهة   ،
)3(

الواقع

�سريل بحدوث انتقال من فل�سفة اللغة اإىل فل�سفة 

اللغوي  التمثل  من  النتقال  بالأحرى  اأو  العقل، 

العقلي  التمثل  اإىل  م�ستقة  ق�سدية  على  املبني 

العقل  فل�سفة  لأن  عقلية،  ق�سدية  على  املبني 

املعا�رشة  الفل�سفة  يف  مو�سوع  اأهم  اأ�سبحت 

فقد  املهمة،  التاريخية  الأ�سباب  من  ملجموعة 

القرن  من  اأك��رب  جم��ال  اللغة  فل�سفة  ت�سدرت 

الأوىل،  الفل�سفة  مرتبة  على  وح�سلت  الع�رشين، 

اأن هناك جمالت  الفال�سفة  العديد من  اإذ اعترب 

لكن  اللغة،  فل�سفة  من  م�ستقة  اأخ��رى  فل�سفية 

العقل،  على  النتباه  �سريكز  الوقت  م��رور  مع 

اللغة  فل�سفة  اأثارتها  التي  امل�ساكل  جممل  لأن 

الأ�سا�ض،  العقل، وعلى هذا  اإىل  بالأ�سا�ض  ترجع 

�سيبحث �سريل عن طريقة ما ليعقلن بها نظريته 

Speech Acts التي طورها عن  اأفعال الكالم   يف 

�سيكتب  لهذا لأمر   ،.Austin j اأو�ستني  اأ�ستاذه ج. 

يف   للبحث  خم�س�سة  درا���س��ة  من  اأك��رث  �سريل 

على  منها  نورد  اأن  هنا  وح�سبنا  العقل،  اإ�سكال 

�سبيل املثال ل احل�رش: الق�سدية بحث يف فل�سفة 

 Intentionalitiy an Essay in The]1983[ العقل 

والعلم  والأدمغة  والعقول   ،Philosophy of Mind

Minds, Brains and science    ، واإعادة    ]1984[
 The rediscovery of]1992[ العقل  اكت�ساف 

The mys�   ]1997[ الوعي  ، و �رش     the Mind

واملجتمع:  واللغة  tery of consciousness، العقل 

مما  الخ...،   Mind, Language, Society  ]1998[
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 مركزية العقل فـي 

فل�سفة جون �سريل

*
 اإ�سماعيل املو�ساوي 

       )مت ت�سحيح املادة(

* كاتب وباحث من المغرب



يجعلنا نطرح العديد من الأ�سئلة حول هذا الأمر، 

يف  الإمكان  قدر  عنها  الإجابة  �سنحاول  والتي 

هذا املقال وهي:  اإذا كان  فعال قد مت النتقال 

من فل�سفة اللغة اإىل فل�سفة العقل ح�سب �سريل فما 

ثم  مربراته؟  هي  وما  النتقال  هذا  اأ�سباب  هي 

اإذا كان �سريل قد خ�س�ض درا�سات عديدة حول 

اإ�سكال العقل بو�سفه اإ�سكال فل�سفيا وعلميا فما 

الغاية من ذلك؟ ثم اإذا كان الأمر كذلك،  فما هو 

العقل الذي يدافع عنه �سريل يف هذه الدرا�سات 

يبحث  الذي  هذا  عقل  اأي  بالأحرى  اأو  جميعها؟ 

اأدق، ما هو ت�سور  لنقل ب�سيغة  اأو  �سريل؟  عنه 

�سهدتها  التي  التحولت  ظل  يف  للعقل  �سريل 

احلقبة احلديثة �سواء على م�ستوى العلم اأو على 

م�ستوى اخلطاب الفل�سفي؟

حدث  ال��ذي  التحول  �سريل  ح�سب  ينكر  اأح��د  ل 

ومنعطف  حتول  هو  اإذ  املعا�رشة،  احلقبة  يف 

وعى  حيث  املعا�رشة،  الفل�سفة  يف  ج��دا  ه��ام 

فل�سفة  اأ�سماه   ما  �سياق  يف  الباحثني  جممل 

ميكن  ل  التي  الإ�سكالت  من  مبجموعة  اللغة 

يف  اللغة  مركزية  من  انطالقا  عنها  الإج��اب��ة 

مفادها  قناعة  ر�سخ  مما  الواقعي،  العامل  فهم 

العقل  اإىل  بالأ�سا�ض  ترجع  الإ�سكالت  هذه  اأن 

نوع  ه��ي  الأخ���رية  ه��ذه  لأن  اللغة  اإىل  ولي�ض 

بالأ�سا�ض  م�سدره  يكون  الإن�ساين  الفعل  من 

وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  العقلية  الق�سدية  بنية 

العامل،  متثل  على  كذلك  ت�ساعد  والتي  بالعقل، 

 The Background اخللفية  ق��درات  من  انطالقا 

وعليه، فاإن �سريل نف�سه يقر باأن جممل امل�ساكل 

التي تطرحها اللغة مرتبطة باإ�سكالية العقل، هذا 

فل�سفي  نقا�ض  يف  �سريل  �سيدخل  ال��ذي  الأخ��ري 

ذاته  حد  يف  وه��و  وال��درا���س��ة؛  بالأهمية  جدير 

مراجعة نقدية لأهم امل�ساكل التي خلفتها نظرة 

وبيان  الإرتيابية  النظرة  نقد  واأهمها  التنوير، 

واملادية  الثنائية  ت�سورات  من  كل  حلول  ف�سل 

الع�رش  لنا  خلفها  التي  م�سكلة  اأبرز  تف�سري  يف 

احلديث، واملق�سود هنا بال�سبط »م�سكلة العقل 

هذا  وعلى   ،»Problem Mind�body« واجل�سد« 

الأ�سا�ض، �سنقارب الإ�سكالت املطروحة يف هذا 

املقال من خالل النقاط التالية:

* العقل كظاهرة بيولوجية وطبيعية

* الق�سدية العقلية �رشح حمكم لكيفية عمل العقل

خلق  لكيفية  حمكم  �رشح  اجلمعية  الق�سدية   *

العقل واقعا اجتماعيا ومو�سوعيا

* اأي عقل هذا الذي يبحث عنه �سريل؟

وطبيعية بيولوجية  كظاهرة  العقل   .1

�سيقدم �سريل ت�سورا للعقل ولأول مرة يف تاريخ 

ن�ساز  مبثابة  منه  �سيجعل  الذي  الإن�ساين  الفكر 

الفل�سفية  الت�سورات  وت��وازن  نغمة  عن  يخرج 

وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  تلك  �سيما  ال�سالفة، 

بالع�رش احلديث الذي يعد منبع ظهور زمرة من 

م�سكلة  اأهمها  تعترب  والتي  الفل�سفية،  امل�ساكل 

ال�سابع  القرن  يف  ب��ارز  ب�سكل  واجل�سد  العقل 

يف  وجاليليو  الفل�سفة،  يف  ديكارت  مع  ع�رش 

التمييز  وهو  ح��ادا  انعطافا  خلقا  حيث  العلم، 

العلم،  طرف  من  يو�سف  الفيزيائي  الواقع  بني 

ذلك،  على  وع��الوة   ،
)4(

الروحي العقلي  والواقع 

واجل�سد  العقل  ثنائيته  يف  �سيجد  ديكارت  فاإن 

حوله،  الذي  والعامل  لالإن�سان  منا�سبا  تف�سريا 

فال�سفة  على  تاأثريا  اأكرث  املوقف  هذا  و�سيكون 

ح�سب  ذلك  واآية  بعده،  وما  ع�رش  ال�سابع  القرن 

�سريل، هي �رشح الفال�سفة اأفكاره دون اأية  نظرة 

هو  ديكارت  عند  مبداأ  واأ�سهر  نقدية،  ومراجعة 
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اإىل  ينق�سم  العامل  باأن  يقول  الذي  الثنائية  مبداأ 

املوجودات  اأو   Substances اجلواهر  من  نوعني 

التي ميكن اأن توجد بحد ذاتها، هذه املوجودات 

.
)5(

جواهر عقلية وجواهر مادية

بثنائية  ي�سمى  ما  هو  �سريل،  ح�سب  املبداأ  هذا 

اجلوهر Substance Dualism؛ وقد كان لهذا املبداأ 

ح�سب �سريل اأهمية كبرية يف القرن ال�سابع ع�رش 

لعدة اأ�سباب، لعل اأبرزها ف�سلها ملجال العلم عن 

العلمية  الكت�سافات  اأن  بدا  حيث  الدين،  جمال 

التقليدي،  الدين  على  كبريا  خطرا  ت�سكل  ب��داأت 

كثرية  ال��ب��اب  ه��ذا  يف  م��ن��اظ��رات  اأقيمت  وق��د 

والدين،  العقل  الوا�سح بني  اآنذاك حول اخلالف 

وعمل ديكارت جزئيا على تهدئته لهذا ال�رشاع 

بف�سليته هذه بني العقل واجل�سد.

لنا  خلفها  التي  واجل�سد  العقل  م�سكلة  تنبع 

هذا  ت�ساوؤل  خ��الل  من  �سريل  ح�سب  دي��ك��ارت 

العقلي  ب��ني  ال�سببية  ال��ع��الق��ة   ع��ن  الأخ����ري 

واجل�سدي، مبعنى كيف ميكن ل�سيء يف اجل�سد اأن 

ي�سبب �سيئا يف العقل، وكيف ميكن لأي �سيء يف 

العقل اأن ي�سبب �سيئا يف اجل�سد؟

اإن �سريل يريد اأن يوؤكد لنا اأنه توجد عالقة �سببية 

اأن  الأ�سياء  لهذه  كيف  لكن  واجل�سد:  العقل  بني 

الثنائي يف  الت�سور  حتدث كلها؟ مما يبني ف�سل 

وتف�سري ر�سني  اإيجاد حل  املرات يف  من  الكثري 

لالإن�سان والعامل، حيث اأدى هذا الف�سل اإىل ظهور 

الأح��ادي،  الت�سور  ذات  التف�سريات  من  نوعني 

املادية  والنزعة   Dealism املثالية  النزعة  وهما 

تدعي  التي  هي  املثالية  فالنزعة   ،  Materialism

�سوى  يوجد  ل  متاما،  روحي  اأو  عقلي  الكون  اأن 

لهذا  وفقا  الكلمة،  لهذه  التقني  باملعنى  الأفكار 

اأي ظاهرة عقلية على الإطالق هي  املعنى، فاإن 

التي تقول باأن  النزعة املادية فهي  اأما   ،
)6(

فكرة

اأو  املادي  الواقع  هو  يوجد  الذي  الوحيد  ال�سيء 

الفيزيائي، ومن ثم فاإذا كان لدى احلالت العقلية 

ول  يختزل،  اأن  ما  بطريقة  يجب  واقعي  وج��ود 

.
)7(

ميكن اأن تكون �سوى نوع من احلالت املادية

عن  عجز  ���س��ريل،  ح�سب  امل���ادي  الت�سور  اإن 

للكون  املعينة  اجلوهرية  العقلية  ال�سفة  اإدراك 

م�ستقلة  ب�سورة  م��وج��ودة  اأنها  نعرفها  والتي 

الوعي  �سفتا  واأبرزها  الفل�سفية،  اعتقاداتنا  عن 

والق�سدية، وميكن اأن نلقي نظرة خاطفة عن هذه 

حول  نقده  �سهام  �سريل  لها  وجه  التي  املدار�ض 

تزعم  التي  احل�سابية  النظرية  الق�سية وهي:  هذه 

باأن الدماغ كمبيوتر Computer واأن العقل برنامج 

يعترب  التي  هذه   
)Computer Program)8

ح�سابي 

عليها  اعرت�ض  وقد   ، باخلاطئ  ت�سورها  �سريل 

والتي   ، the chinese room ال�سينية  الغرفة  بحجة 
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ي�ساهيه  ل  الإن�ساين  العقل  اأن  خاللها  من  اأتبث 

عقل على الإطالق واأهم �سفاته الوعي والق�سدية، 

�سريل  بهما  انتقد  اللتان  هما  ال�سفتان  فهاتان 

Elimina� احلدفية النظرية  ثم  الجتاه.  هذا   دعاة 

العقلية  اأن احلالت  التي تدعي    tive Materialism

ال�سادة  الواحدية   ثم 
)9(

الإطالق ل وجود لها على 

 Donald Anomalous monism مع دافيد�سن دولند 

:
)10(

Davidson ، التي تنطلق من اأربع خطوات وهي

بني  �سببية  ع��الق��ات  ت��وج��د  الأوىل:  اخل��ط��وة 

الظواهر العقلية والظواهر املادية

اخلطوة الثانية: اأينما توجد حوادث مرتابطة مع 

تدخل  اأن  يجب  ونتيجة  ك�سبب  البع�ض  بع�سها 

حتت قوانني �سببية دقيقة وجربية.

دقيقة  �سببية  قوانني  توجد  ل  الثالثة:  اخلطوة 

هو  ما  مع  عقلي  هو  ما  تربط  كالتي  وجم��ربة 

مادي. بلغة دافيد�سن، ل توجد قوانني نف�سية-

مادية.

ي�سمى  ما  جميع  اإن  نتيجة،  الرابعة:  اخلطوة 

حوادث عقلية هو حوادث مادية.

�سريف�ض �سريل هذه الجتاهات جميعها لكونها مل 

تعط حال منا�سبا للم�سكلة املطروحة، ومنبع خطاأ 

هذه الت�سورات ح�سبه هو مقاربة هذه الجتاهات 

وت�سورات  مفاهيمية  بعدة  املطروحة  امل�سكلة 

الت�سورات  هذه  تعار�ض  اإىل  اأدى  مما  تقليدية، 

العلمية احلديثة. وعلى هذا  النتائج  التقليدية مع 

من  العديد  عن  بالتخلي  �سريل  �سيبداأ  الأ�سا�ض، 

من  العديد  يف  النظر  واإع��ادة  التقليدية  املفاهيم 

.
)11(

املواقف التي تبنتها كل من الثنائية واملادية

العقل: تطبيع   -  1  -  1

هما  والوعي  العقل  من  كال  ب��اأن  �سريل  يزعم 

مرتبطان  طبيعيتان  بيولوجيتان  ظاهرتان 

لكن  الطبيعية.  وحياته  الإن�سان  بالبيولوجية 

ما هو  الذي يجمع بني  الأمر  هذا  �سيكون  كيف 

التقليدية  الت�سورات  يف  البعد  كل  البعيد  عقلي 

عن املادة؟

لكي يحدد لنا �سريل هذا الأمر ارتاأى اأول و�سع 

من  التي  الواعية  وللعمليات  للوعي  �سفات 

تاريخ  يف  العتبار  بعني  تاأخذ  مل  نظره  وجهة 

ح�سب  ال�سفات  هذه  اأهم  لعل  والفل�سفة،  الفكر 

�سريل هناك:

جميع  اأن  بالداخلية  �سريل  يق�سد  -1الداخلية: 

واملق�سود  الداخل،  يف  تقوم  الواعية  العمليات 

داخل  وحتديدا  اجل�سم،  »داخ��ل  بالداخل،  هنا 

املق�سود  القول؟،   هذا  مق�سود  ما   ،
)12(

الدماغ«

من هذا القول، اأنه ل ميكن اأن يوجد وعي مبعزل 

يف  بال�رشورة  يحدث  »فالوعي  ال��دم��اغ،  عن 

.
)13(

داخل جهاز ع�سوي اأو نظام معني اآخر«

هذه  تنطلق   Qualitativeness النوعية:   -  2
الواعية  احل���الت  جميع  اأن  ك��ون  م��ن  ال�سفة 

خا�سية  هناك  اأن  مبعنى  نوعية،  ح��الت  هي 

الواعية  احلالت  ولي�ست   ،
)14(

لها معينة  نوعية 

املثال، حالتنا  �سبيل  فعلى  واحدة،  هي حالت 

اإىل املو�سيقى لي�ست هي  الواعية عند ال�ستماع 

فل�سفية  م�سكلة  يف  التفكري  عند  الواعية  حالتنا 

اأو عند تذوق م�رشوب ما، ويف هذا ال�سدد �ساغ 

توما�ض ناجل فكرة يف هذا الباب مفادها » اأن 

تكون  اأن  تود  حمدد  �سيء  الواعية  حالتنا  كل 

، وعليه، فاحلالت 
)15(

الواعية« احلالة  تلك  عليه 

الواعية لي�ست واحدة.

ب�سفة  �سريل  يق�سد   Subjectivity الذاتية:   -  3
الذاتية اأن جميع احلالت الواعية جتربها دائما 

 مبعنى اأنها ل ميكن لها 
)16(

ذات اإن�سانية اأو حية

اأو ع�سوية  اأو فاعل  اإل من خالل ذات  اأن توجد 
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معينة، اأو نف�ض حية متتلك هذه الأ�سياء. وعليه، 

ما  متتلك  �سريل  ح�سب  الواعية  احل��الت  تكون 

هذا  ومن   ،
)17(

احل�سورية ب�«اأنطولوجية  ي�سمى 

وجودي  نط  الواعية  للحالت  يكون  املنطلق 

ل  القول  ه��ذا  من  انطالقا  في�سبح  ح�سوري، 

معينة،  ذات  اأو  فاعل  يجربه  كما  اإل  اأمل  يوجد 

ويف نف�ض ال�سياق تكون املو�سوعات والكيانات 

وباقي  والأر�ض  كاجلبال  الأخرى  املو�سوعية 

ال�رشوط  فيها  تتوفر  ل  التي  املادية  الأ�سياء 

، لأن 
)18(

ال�سالفة الذكر، ذات نط وجودي غيابي

وجودها ل يقت�سي ح�سور ذات فاعلة جتربها.

و�سعها  التي  وال�سفات  اخل�سائ�ض  ه��ذه  اإن 

�سريل للوعي �ستدخله يف نقا�ض فل�سفي نقدي مع 

الثنائية،  فل�سفية وعلمية عديدة مثل:  اجتاهات 

هذه  كل  على  و�سيعرت�ض  واملثالية،  واملادية، 

التي  اأ�سماه »الوعي والق�سدية«  الجتاهات مبا 

غالبا ما يتم اإنكارها يف تف�سري هذه الجتاهات 

الوعي  اعتبار  اإل  كذلك،  �سريل  ب�  �سيدفع  مما   ،

 ،
)19(

ونوعية ح�سورية،  ذاتية،  داخلية،  ظاهرة 

وكل تف�سري ح�سب �سريل  للوعي يخرج عن هذه 

ال�سمات. فلي�ض بتف�سري حمكم له، بقدر ما ميكن 

اعتباره تف�سريا ل�سيء غري الوعي.

عن  ال��ي��وم  الكثري  ن��ع��رف  اأ�سبحنا  اأن��ن��ا  مب��ا 

نعرف  اأن  لنا  ميكن  فاإننا  الأع�ساب  بيولوجيا 

اأكرث وخ�سو�سا م�ساألة اأن جميع حالتنا الواعية 

باأن  ن�سلم  اأن  ، ومن 
)20(

ت�سببها عمليات دماغية

الوعي، بكل ما فيه من ذاتية، ت�سببه عمليات يف 

الدماغ، ودعونا ن�سلم باأن احلالت الواعية هي 

نف�سها �سمات على م�ستوى الدماغ. لأن الوعي » 

ظاهرة بيولوجيا، ويجب التفكري يف الوعي كجزء 

كاله�سم   ،
)21(

البيولوجي تاريخنا  من  ع��ادي 

�سريل  يكون  القول  هذا  من  وانطالقا  النوم،  اأو 

يتبنى ما ي�سمى بالت�سور الطبيعي والبيولوجي 

هذا  غر�ض  ويرجع  العقلية،  الظواهر  تف�سري  يف 

التبني بالأ�سا�ض اإىل حل امل�ساكل العوي�سة التي 

�سيما  ول  التقليدية  العقلية  الفل�سفات  خلفتها 

م�سكلة العقل واجل�سد وم�سكلة الوعي والق�سدية، 

على �سبيل املثال.

�سرح  الأ�سيلة  العقلية  الق�سدية   -  2
حمكم لكيفية عمل العقل:

نظرية  على  كله  ال�����س��رييل  امل�����رشوع  ينتظم 

الق�سدية اأو بالأحرى يتاأ�س�ض بنيانه على م�سكلة 

»تاأتي  �سريل  حقها  يف  يقول  التي  الق�سدية 

كم�سكلة  الوعي  م�سكلة  بعد  ثانية  مرتبة  يف 

 ، فماذا تكون هذه الق�سدية؟
)22(

عوي�سة«

يعرف الق�سدية �سريل يف كتابه الق�سدية بحث 

Intentionalitiy an Es�  ]1983[ العق ليف فل�سفة 

باأنها هي تلك   ،say in The Philosophy of Mind

ال�سفة للحالت العقلية والأحداث املتعددة التي 

بها يتم توجيه هذه احلالت والأحداث، اأو حول 

�سبيل  على  اأنا  العامل،  يف  وحالت  مو�سوعات 

املثال، لدي اعتقاد باأنه ل بد اأن يكون كذا وكذا 

فيجب  خ��وف،  لدي  كان  اإذا  احلالة،  هذه  حول 

اأن يكون خوفا من �سيء ما، اأو �سيء ما  �سوف 

تكون  اأن  فيجب  رغبة،  لدي  كانت  اإذا  يحدث، 

رغبة لفعل �سيء ما، اأو �سيء ما ينبغي اأن يح�سل 

اأو مثل هذه احلالت. اإذا كان لدي ق�سد، فيجب 

اأن يكون ق�سد لفعل �سيء ما، وهكذا من خالل 

فالق�سدية   ،
)23(

الأخرى احلالت  من  كبري  عدد 

هي تلك ال�سمة التي متكن الوعي من التوجه نحو 

اإذ  الواقعي،  العامل  يف  والأح��داث  املو�سوعات 

ما،  ب�سيء  وعيا  املنطلق  هذا  الوعي من  ي�سبح 

بتمييز  يقوم  �سريل  جند  ال�سدد،  هذا  نف�ض  ويف 
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للق�سدية  التقليدية  للطروحات  ي�سبق  مل  عجيب 

لي�ست  الق�سدية هي  »باأن  اأثارته، وهو قوله  اأن 

 ، فما املق�سود من 
)24(

يف نف�ض الوقت كالوعي«

هذا القول؟

الواعية  احل��الت  من  »العديد  اأن  هو  املق�سود 

املفاجئ..،  بالبتهاج  كال�سعور  ق�سدية،  لي�ست 

 ،
)25(

والعديد من احلالت الق�سدية لي�ست واعية«

ميكن  كيف  من  اأ�سا�سا  تنبع  الق�سدية  فم�سكلة 

تكون  اأن  اجلمجمة  داخ��ل  امل��ادة  من  ل�سذرات 

واعية اأو تخلق الوعي من خالل تفاعالتها، ]...[ 

اأو كيف ميكن لل�سذرات من املادة داخل اجلمجمة 

اأو  اأو تكون عن �سيء يتجاوزها،  اأن حتيل على 

يقدم   ،
)26(

ما اإ�سارة  تفاعالتها  خالل  من  تخلق 

اأن  اأفكر  الآن  »اأن��ا  تب�سيطيا  مثال  �سريل  لنا 

بكل  الأر�ض،  عن  ميل  مليون   94 ال�سم�ض تبعد 

تاأكيد اأفكاري ت�سري اإىل ال�سم�ض ولي�ض القمر، اأو 

�سيارتي يف املراآب، اأو كلبي جيلبريت، اأو جاري 

.
)27(

يف البيت املجاور

هي  ما  هو  بال�سبط  هنا  املطروح  ال�سوؤال  اإن 

ال�سفر  من  متكننا  التي  الفكرة  يف  اخلا�سية 

بيننا  ترابط  وجود  غياب  يف  ال�سم�ض  اإىل  طبعا 

ال�سعب  فاإنه من  ال�سم�ض يف هذه احلالة،  وبني 

اإىل  ت�سل  اأن  لأفكاري  ميكن  كيف  نت�سور  اأن 

ينطبق  ال�سم�ض  على  ينطبق  فالذي  ال�سم�ض؟ 

متثيلها  ن�ستطيع  التي  املوجودات  جميع  على 

هذا  الأخ���رى.  الق�سدية  وحالتنا  مبعتقداتنا 

ميكن  كيف  وهي  اأخرى،  م�سكلة  اإىل  بالإ�سافة 

حتدث  العمليات  هذه  اأن  �سك  دون  من  التاأكد 

الت�سكيك فيها، مثال  ب�سورة �سحيحة ول ميكن 

يقول �سريل عن نف�سه: عندما كنت طفال �سغريا 

santa claus ياأتي يف  كنت اعتقد اأن �سانتا كلوز 

ليلة عيد امليالد، هل كان اعتقادي ب�سانتا كلوز 

قد يبدو �سحيحا؟ ولكن كيف يكون هذا ممكنا، 

الأ�سئلة طبعا  فهذه  اأبدا؟  يوجد  ل  كلوز  و�سانتا 

ل ي�ساألها �سوى فيل�سوف، لأن الفل�سفة تبداأ و�سط 

اأي  يعتربها  اأ�سياء  عن  والعجب  بال�رشية  �سعور 

 .
)28(

�سخ�ض وا�سحة لدرجة اأنها ل تثري القلق

بفكرة  الإ���س��ادة  من  بد  ل  الأ�سا�ض،  هذا  وعلى 

اأ�سا�سية وهي: اأنه ل ميكن تف�سري ق�سدية العقل 

الثانية  لأن  �سحيح،  والعك�ض  اللغة  بق�سدية 

العقل،  ق�سدية  هي  اأ�سيلة  ق�سدية  من  م�ستقة 

بق�سدية  اللغة  نف�رش  اأن  يجب  ذلك  خالل  ومن 

العقل ولي�ض العك�ض، لأن امل�سكل بالأ�سا�ض عقلي، 

لأن اللغة بو�سفها اأ�سوات وعالمات حتيل على 

الذي يفر�ض ق�سديته  اأما  اأ�سياء وحوادث فقط، 

هو العقل، يقول �سريل: اإن معنى اللغة هو ق�سدية 

م�ستمدة ويجب اأن ت�ستمد من الق�سدية الأ�سيلة 

بحثا  �سريل  ق�سدية   كانت  هنا  ، ومن 
)29(

للعقل

هذا  من  الق�سدية  ت�سبح  اإذ  العقل،  فل�سفة  يف 

العامة،  العقل  ل�رشية  تف�سري  بو�سمها  املنظور 

ومن خالل ذلك تنبع م�ساكل كثرية يف ت�سورات 

الق�سدية على �سبيل املثال:

الواعية  الق�سدية  ب��ني  تربط  التي  عالقة  م��ا 

على  الق�سدية  حت�سل  كيف  ثم  الواعية؟  وغري 

م�سمونها؟

بد  ل  �سريل  نظر  يف  الأ�سئلة  هذه  عن  لالإجابة 

من تخ�سي�ض بحوث ودرا�سات كثرية لأن هناك 

اأية  الكثري مما يقال حول هذا املو�سوع، وعلى 

جواب  يلي  فيما  نخت�رش  اأن  �سنحاول  ح��ال، 

�سريل عن هذه امل�ساكل ب�سكل مركز.

امل�ساكل  لهذه  منا�سبا  حال  �سريل  يجد  لكي 

ارتاأى احلديث عن بنية الق�سدية التي اأ�ساد فيها 

باأن احلالت الق�سدية قادرة على الإحالة على 

متلك  اأن  بد  ل  التي  الواقع،  يف  موجودة  اأ�سياء 
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احلالة  هذه  ويف  الإحالة.  هذه  يحدد  م�سمونا 

امل�سمون  بني  �سريل  ح�سب  التمييز  من  بد  ل 

النف�سي  والنمط   Propositional Content الق�سوي 

احلالة  م�سمون  مبعنى   Psychological Mode

الواعية ونوع احلالة الواعية، ومثال ذلك:

باإمكاين اأن اأعتقد اأنها �ستمطر

اآمل اأنها �ستمطر

اأخاف اأنها �ستمطر

اأرغب يف اأنها �ستمطر

احلالت  هذه  يف  املوجود  ذات��ه  امل�سمون  اإن 

اإىل  النتباه  من  بد  ل  لكن  �ستمطر،  اأنها  وهو: 

تكون  العامل  يف  امل�سمون  ه��ذا  على  الإح��ال��ة 

املعتقد،  وهي:  خمتلفة   نف�سية   Modes باأناط 

.
)30(

اخلوف، الأمل، الرغبة...

يقيمه  ال��ذي  التمييز  ذلك  ي��وازي  التمييز  فهذا 

 :
)31(

�سريل يف اللغة،  فعلى �سبيل املثال

يف مقدوري اأن اآمرك باأن ترتك الغرفة

يف مقدوري اأي�سا اأن اأتنباأ باأنك �سترتك الغرفة

يف مقدوري اأن اأ�ساألك عما اإذا كنت �سترتك الغرفة 

يف كل هذه احلالت م�سمون واحد وهو: كونك 

�سترتك الغرفة، ولكنه يعرب عنه باأنواع خمتلفة 

من الأفعال الكالمية، وللتفكري يف هذه احلالت 

تت�سكل  اأنها  ا�ستح�سار  من  بد  ل  جيدة  بطريقة 

يحتوي  رغبة(  اأو  )كاملعتقدات،  نف�سي  نط  من 

بدوره على م�سمون ق�سوي.

كما  الق�سدية  متثيالت  اأن  املالحظ  من  اإذن، 

ولي�ض  معينة  ناحية  �سمن  دائما  �سريل  حددها 

املثال  �سبيل  على  ميكنني  بحيث  اأخرى،  نواحي 

ولي�ض  ق�سديا،  اجلنوبي  النجم  بتمثيل  اأقوم  اأن 

كالنجم ال�سمايل برغم من اأن كليهما مثل الآخر، 

احلالة  تتوجه  ذل��ك  وم��ع  الناحية،  حيث  م��ن 

الق�سدية اإىل الهدف املن�سود ل غريه. ومن هناك 

الناحية  اأ�سكال  متلك  دائما  الق�سدية  فاحلالت 

�سمن  تندرج  التمثيالت  لأن   ،Aspectual Shapes

نواح. هذه النقطة مهمة، لأنه يجب على كل نظرية 

.Aspect يف الق�سدية اأن تف�رش �سكل الناحية

الق�سدية  احل��الت  ترتبط  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 

خمتلفة،  بطرق  بالعامل،  الكالمية  كالأفعال 

كيف  الرغبات  متثل  اأن  املفرو�ض  من  فلي�ض 

يكون العامل ولكن كيف تريده اأن يكون، وتكون 

هذه احلالت على م�ستويني من التنا�سب وهما:

احلالة  م�سمون  تالءم  العامل  اإىل  العقل  من   *

الق�سدية مع العامل

احلالة  م�سمون  تالءم  العقل  اإىل  العامل  من   *

الق�سدية

وعلى هذا الأ�سا�ض تكون الق�سدية هي التي تقوم 

الأ�سياء  وببقية  بالعامل  الإن�سان  الربط  مهمة 

الق�سدية  احل���الت  وت�ستمل  فيه،  امل��وج��ودة 

واملقا�سد  والرغبات،  العتقادات  من  كل  على 

والإدراك�����ات، وك��ذل��ك ���رشوب احل��ب وال��ك��ره، 

.
)32(

واملخاوف والآمال

العام  امل�سطلح  الق�سدية  تكون  هنا،  وم��ن 

يتوجه  اأن  التي ميكن  املختلفة  الأ�سكال  جلميع 

احلالت  اأو  الأ�سياء،  نحو  يتعلق،  اأو  العقل،  بها 

الفعلية يف العامل.

الق�سدية اجلمعية �سرح حمكم لكيفية   -  3
خلق العقل واقعا اجتماعيا ومو�سوعيا.

�سينقل �سريل البحث يف الق�سدية يف نظرنا اإىل 

يف  هو  الذي  والفعالية،  باحليوية  ميتاز  جمال 

حد اعتقادنا مل ي�سبق لأحد قبله اأن قام بتف�سري 

من  انطالقا  واملوؤ�س�ساتي  الجتماعي  الواقع 

الق�سدية، و�سيما من خالل طرح ال�سوؤال التايل: 

كيف يخلق العقل واقعا اجتماعيا ومو�سوعيا؟ 
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وذلك من خالل بيان طبيعة الواقع الجتماعي 

واملوؤ�س�ساتي. مبعنى كيف تتالءم معظم الظواهر 

�سريل  نظرية  مع  واملوؤ�س�ساتية  الجتماعية 

واقع  هناك  يكون  اأن  الق�سدية؟ كيف ميكن  يف 

مو�سوعي ل يكون ما يكون عليه اإل لأننا نفكر 

اأنه ما هو عليه؟

اأن الواقع الجتماعي  اإن �سريل ينطلق من كون 

اإل من  له تف�سريا  اأن جند  واملوؤ�س�ساتي ل ميكن 

يفكر  الذي  اأن  لكون  كواقع،  فيه  تفكرينا  خالل 

بكافة  واملوؤ�س�ساتي  الجتماعي  ال��واق��ع  يف 

حتليالته ومتظهراته هو الإن�سان الذي ميثل هذه 

الق�سايا ح�سب قدرات اخللفية املتاحة له، ويف 

واملوؤ�س�ساتي  الجتماعي  الواقع  �سريل  تف�سري 

التمييزات  م��ن  واح���د  تو�سيح  اإىل  اأح��ت��اج 

ب�سمات  املتعلق  هو  التمييز  وه��ذا  الأ�سا�سية، 

العامل التي توجد مبعزل عن مواقفنا وق�سديتنا 

بالن�سبة  اإل  توجد  ل  التي  وال�سمات  عام  ب�سكل 

التمييز  هو  اأدق،  وبتعبري   ،
)33(

ق�سديتنا اإىل 

املالحظ،  على  تعتمد  التي  العامل  �سمات  بني 

و�سمات العامل امل�ستقلة عن املالحظ، وذلك من 

خالل ثالثة عنا�رش وهي: »الق�سدية اجلمعية« 

ب�  �سريل  اأ�سماه  ما  اأخريا  ثم  الوظيفة«  و»اإ�سناد 

»القواعد املكونة«.

ب�  ي�سميها  ما  اأو  اجلمعية-  الق�سدية  فالأوىل- 

ما  غالبا  التي  الأخرية  هذه   
)34(

نحن« »ق�سدية 

كان يتم ردها يف التقليد الفل�سفي قبل �سريل اإىل 

وال�سبب  الفردية«،  »الق�سدية  اأو  الأنا«  »ق�سدية 

اأن   اإذا ت�سورت  اأنك  الإغراء هو  يف ذلك يف هذا 

فيبدو  لالختزال،  قابلة  غري  اجلمعية  الق�سدية 

اأنك �ست�سطر اإىل الت�سليم بوجود نوع من الكيان 

كاأفراد  ول�سنا  غام�ض،  نحو  على  فوقنا  العقلي 

هذا   من  الأخطر  ولكن  عنها،  كتعبريات  �سوى 

يف  لدي  التي  الق�سدية  كل  دامت  ما  هو  وذلك 

راأ�سي، وكل الق�سدية التي لديك يف راأ�سك، فاإن 

يكون  اأن  ي�سح  كيف  كالتايل:  ت�سري  مع�سلتنا 

الق�سدية  هو  لالختزال  قابل  غري  �سيء  هناك 

اجلمعية؟ 

    يخربنا �سريل باأن ما يعطي للق�سدية اجلمعية 

بينهم  فيما  الأف���راد  ت��ع��اون  ه��و  م�رشوعيتها 

الجتماعي  الواقع  داخل  معينة  مهمة  لإجن��از 

كرة  لعبة  امل��ث��ال:  �سبيل  على  واملوؤ�س�ساتي 

القدم، اأو �سباق ال�سيا�سي اأو اأداء قطعة مو�سيقية 

الظواهر  جميع  ذل��ك  على  وق�����ض   ،
)35(

عامة

الأ�سا�ض  هو  فالتعاون  وعليه،  الجتماعية. 

وهذه   ،
)36(

اجلمعية الق�سدية  عليه   تنبني  الذي 

حتى  بل  وح��ده  الإن�سان  تخ�ض  لي�ست  ال�سمة 

الإن�سان  مييز  ما  فقط  واحل�����رشات،  احليوانات 

يتوفر  كونه  هو  الأخ��رى  املوجودات  باقي  عن 

الوقائع  تخطي  م��ن  متكنه  مميزة  ق��درة  على 

املوؤ�س�ساتية،  الوقائع  اإىل  املجردة  الجتماعية 

هنا  الوظيفة  حيث  الوظائف  فيها  ت�سند  الذي 

له  ين�سبها  بل  داخليا،  ال�سيء  �سلب  من  لي�ست 

املثال  �سبيل  على  خارجيون،  فاعلون  اأو  فاعل 

عندما ت�ستخدم ال�سعوب البدائية جذور الأ�سجار 

كمقاعد، اأو ت�ستخدم الأحجار للحفر، جميع هذه 

وظيفة  ي�سندون  فاعلني  على  اأمثلة  احل��الت 

يفر�سون  اأو  الطبيعية،  الأ�سياء  ه��ذه  لبع�ض 

الوظيفة عليها، بحيث الفاعلون يف هذه احلالة 

الطبيعية لل�سيء ليحققوا بها  ال�سمات  ي�ستغلون 

هذا  من  الوظائف  فت�سبح  اخلا�سة  اأغرا�سهم 

الذين  الفاعلني  اأو  للمالحظني  ن�سبة  املنطلق 

.
)37(

ي�سندون هذه الوظيفة
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تف�سري  يف  مييز  �سريل  جند  ال�سياق  نف�ض  ويف 

الوقائع،  من  نوعني  بني  املوؤ�س�ساتي  الواقع 

واقعة  املثال  �سبيل  على   ، اخلام  الوقائع  اأول: 

اأن ال�سم�ض تبعد ثالثة وت�سعني ميال عن الأر�ض، 

وثانيهما الوقائع املوؤ�س�ساتية، على �سبيل املثال 

اأين مواطن يف املغرب. وهذان النوعان ل يخلوان 

من القواعد املنظمة لها، والتي هي قواعد تنظيم 

الفعاليات التي توجد وجودا م�ستقال.

على �سبيل اخلتم:

جون  عنه  يبحث  ك��ان  ال��ذي  ه��ذا  عقل  اأي 

�سريل؟

الت�سور  كثريا  انتقد  �سريل  جون  اأن  الوا�سح 

يف�رش  ل  ل��ك��ون��ه  ورف�����س��ه  للعقل  احل��دي��ث 

العالقات ال�سببية بني املادي والعقلي، ويف 

تبلور  كما  العقل  ينتقد  جنده  ال�سياق،  نف�ض 

مع جمموعة من الجتاهات املعا�رشة، التي 

باتت ت�سمى بالعلوم املعرفية، خ�سو�سًا مع 

 Strong القوي،  ال�سطناعي  الذكاء  اأن�سار 

املنا�رشين  وحتديداً   Artifical Intelligence

يف  يقول  لكي  احل�سابية.  للنظرية  الأ���س��داء 

وؤخذ به يف 
ُ
الأخري باأن العقل الذي يجب اأن ي

ي�سهدها  التي  ال�رشيعة  التحولت  هذه  ظل 

ع�رشنا هو العقل الذي تكون اأبرز خ�سائ�سه 

، ومما ل ريب فيه هو 
)38(

»الوعي والق�سدية«

اأن العقل الذي دافع عنه �سريل ب�رشا�سة طيلة 

اأرقى  بو�سفه  الإن�ساين  العقل  هو:  كتاباته 

الآيل  العقل  ولي�ض  الب�رشي،  التفكري  اأن��اط 

الذي اأراد اأن�ساره اأن يثبتوا قوته وم�ساهاته 

العقل  باأن  �سريل  يوؤكد  لكي  الإن�ساين،  للعقل 

الإن�ساين ل ي�ساهيه عقل على الإطالق وهو 

الدوؤوبة  العقول لكونه ميتاز مب�ساءلته  اأرقى 

لباقي العقول الأخرى.

امل�سادر واملراجع املعتمدة:

* امل�سادر واملراجع باللغة الإجنليزية:

* Searle John]2008[,Philosophy in a new cen�
tury, Combridge uinversty press.
* Searle John]1997[,The Mystery of Conscious�
ness, New york :New york, Review of Books.
* Searle john ]2004[, Mind A brief Introduction, 
oxford university press.
* Searle john ]2000 [, Conciousness And lan�
guage, cambridage university press, cambridage
* Searle John ]1983[ Intentionality : An Essay in 
The Philosophy of Mind, Cambridge University 
Press.

* امل�سادر واملراجع باللغة العربية:

الثقافة،  اإىل  الطبيعة  من  الجتماعي  الواقع  بناء  �سريل جون،   *

القاهرة،  للرتجمة،  القومي  املركز  ال�سميع،  عبد  ح�سنة  ترجمة 

الطبعة الأوىل 2012

العقل:  مدخل موجز، ترجمة م�سيل حنا متيا�ض،  * �سريل جون، 

عامل املعرفة، العدد 343 �سبتمرب2007

املعرفة،  جمتمع  وحتديات  ال�سناعي  الذكاء  ح�سان،  الباهي   *

البي�ساء،  ال��دار  ال�رشق،  اإفريقيا  العقل،  حكمة  اأم��ام  الآل��ة  حنكة 

الطبعة الأوىل، 2012

* الر�سائل:

اإ�سماعيل املو�ساوي، الوعي والق�سدية يف فل�سفة جون �سريل،   *

ما�سرت  وحتديدا  الفل�سفة،  يف  املا�سرت،  �سهادة  لنيل  مقدم  بحث 

 ،2014/2015 واإبداع«،ال�سنةاجلامعية:  ت��اأوي��ل  »الفل�سفة 

والعلوم  الآداب  كلية  ال�سي�ساوي،  يو�سف  الدكتور:  اإ���رشاف  حتث 

الإن�سانية، جامعة القا�سي عيا�ض مراك�ض.

الهوام�س

1 جون رودجر �سريل John Rogers Searle فيل�سوف اأمريكي 
معا�رش ولد  بدنفر  Denver يف ولية كولوراد Colorado �سنة 

1932، عرف با�ستغاله يف جمال فل�سفة اللغة يف بداية كتاباته 
الأوىل، ويعد كتابه: اأفعال الكالم، بحث يف فل�سفة اللغة ]1969[ 

 Speech Acts, An Essay in The Philosophy of
Language من اأهم م�سادر فل�سفة اللغة واخلطاب املعا�رشين، 
 The ثم انتقل بعد ذلك للبحث وال�ستغال يف جمال فل�سفة العقل

Philosophy of Mind، ثم يف كتاباته الأخرية توجه �سريل 
نحو درا�سة الوقائع الجتماعية واملوؤ�س�ساتية، ويعد كذلك �سريل، 

 John Langshaw  التلميذ الويف لأ�ستاذه جون لجن�سو اأو�ستني

Austin حيث عمل على اإمتام وتطوير م�رشوع اأ�ستاذه يف جمال 
. » Speech Acts « »نظرية »اأفعال الكالم
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من  �سايغ  توفيق  ا�ستقال   1962 ع��ام  يف 

جملة  لي�سدر  ب��ريوت  اإىل  وع��اد  لندن  جامعة 

حتدثها  مل  فكرية  زوبعة  اأحدثت  التي  "حوار" 
جملة عربية من قبل او من بعد. �سدرت املجلة 

الثقافة  حلرية  العاملية  املنظمة  من  بتمويل 

�سارك  لها.  مقرا"  باري�ض  من  تتخد  كانت  التي 

املجال  واأف�سحت  العرب  املفكرين  نخبة  فيها 

اأمام كتاب القاهرة وبريوت ودم�سق وبغداد، ال 

انها حوربت منذ �سدورها لرتباطها باملنظمة 

وانتقلت  القاهرة  يف  ثم  ب��ريوت  يف  العاملية، 

وراأى  الأخ��رى،  العربية  العوا�سم  اىل  العدوى 

بع�ض املحللني اآنذاك ان هذا الهجوم وليد ت�سلم 

و�ساع  القاهرة.  يف  ال�سحافة  مقاليد  الي�سار 

املركزية  املخابرات  وكالة  متولها  املنظمة  ان 

الأمريكية، وملا تاأكد توفيق من ذلك اأ�سدر بيانه 

1967 معلنا" احتجاب  )اأيار(  ال�سهري يف مايو 

اأن  على  لها متويل عربي.  يتوفر  ان  اىل  املجلة 

والإخ��راج  املادة  حيث  من  رقيا"  بلغت  املجلة 

العقود  خالل  عربية  جملة  تبلغه  مل  والتوزيع 

يعود  الأ�سا�سي  تعرثها  اأن  ال  الخرية،  الأربعة 

اإىل اعتبارها ميينية يف القاهرة ومارك�سية يف 

الدول العربية املحافظة.

روم��ا  يف  ��ق��د 
ُ
ع ب�سنة  "حوار"  اإ����س���دار  ق��ب��ل 

 16-20[ املعا�رش"   العربي  "الأدب  موؤمتر 

اديبًا  خم�سني  من  نحو  بح�سور  اكتوبر1961[ 

واأمريكا،  واوروب��ا  واملغرب  الأدن��ى  ال�رشق  من 

ح�رشه  ج��ارج��ي،  �سيمون  براجمه  مدير  ك��ان 

فيمن ح�رشه توفيق �سايغ، ا�ستاذ الدب العربي 

املنظمة  مدير  هانط،  وجون  لندن،  جامعة  يف 

العاملية حلرية الثقافة يف باري�ض.  

على مدى 53 �سفحة م�سَطرة ومنف�سلة ] 15.5 

× 23.5 �سم[ وبخّط اأحمر وكلمات �سغرية تكاد 
 ]1923-1971 [ �سايغ  توفيق  ن 

ّ
دو ُتقراأ  ل 

مذّكراته وهو ي�ستعّد لإ�سدار جمّلة "حوار". متتّد 

 31 اإىل  )ني�سان(  ابريل   7 من  املذّكرات  فرتة 

ولندن  ب��ريوت  بني  وهو   1962 )مت��وز(  يوليو 

الإي��ج��از  توفيق  ت��وّخ��ى  ب���ريوت.  ث��م  وباري�ض 

وت�سكل  موحية،  لكن  مقت�سبة  اته 
ّ
يومي فجاءت 

ات 
ّ
اليومي "حوار".  جتربة  عن  ال�سخ�سي  دفاعه 

هذه بقيت بني اأوراق ال�ساعر لعقد قبل ان تنتقل 

اإىل منزل اأهله وفيما بعد منزل اأخته ماري يف 

عني املري�سة عند بحر بريوت، وفيها اأف�سح:

9 ابريل )ني�سان(:
الع�ساء  جارجي.  �سيمون  مع  لية 

ّ
اأو مباحثات 
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"الهور�ض �سو"  ]مقهى[  ]بعلبكي[ يف  مع ليلى  

]يف �سارع احلمرا[. ليلى هاجمت بعنف املنظمة 
قبل  لأنه  ]�سايغ[  وتوفيق  و�سيمون،  واملجلة 

]ن�سبة  يو�سيفية"  "نزعة  املنظمة[.  ]مع  العمل 

اإىل يو�سف اخلال[ قوية يف عنا�رش هجومها.

10 ابريل )ني�سان(:
�ض[ وافق على من�سب م�ساعد 

ّ
ريا�ض ]جنيب الري

حمالت  عن  حتدث  جنم  يو�سف  حممد  التحرير. 

كثرية �سُتَثار ]�سد توفيق �سايغ[

14 ابريل )ني�سان(:
وجميل  وزوجته  �سيمون  مع  اجلندول  يف  غداء 

اب[ للتباحث مع جمال 
ّ
]جرب[ وبدر ]�ساكر ال�سي

]احمد[:
عمل املنظمة:

1  (  خدمة القومية العربية.
2 (  ل غوغائية.

3 (  ل �سيا�سة مبا�رشة.
اأية فئة. 4 ( ل نعادي 

17 ابريل )ني�سان(: 
وب�سارة  زيادة  نقول  ان  يريان  و�سيمون  جميل 

ال��غ��ري��ب وي��و���س��ف اخل���ال ي����زودان ك��ث��رياً من 

عن  خا�سة  مب�سمونها،  والإ�ساعات  احلمالت 

)امل�سحك  املنظمة!!  يف  �سهيوين  عن�رش  وجود 

هو لي�ض فقط ما يف هذا من اأكاذيب، بل يف من 

ين�رش هذه ال�سائعات(.

�سفدي  مطاع  مع  "في�سل"  ]مطعم[  يف  م�ساء 

واورخان مي�رش وخليل حاوي[.

ل القت�سار على لون واحد هو ال�سعر  خليل يف�سّ

ولو اأّدى ذلك كما اأّدى اإىل اعتزاله الفل�سفة التي 

يحبها والرواية التي يتوق لكتابتها.

ادري�ض.  �سهيل  مع  لقاء  )ني�سان(  ابريل   23
عبا�ض  واح�سان  جنم  يو�سف  حممد  مع  ع�ساء 

حممد  ق��ال  اجل��ن��دول  مقهى  يف  زاي��د  وحممود 

ه هجومات 
ّ

يو�سف جنم: اأنا ويو�سف اخلال �سنوج

�سد املنظمة.

"لتل غدنغ"  اأر�سلت ترجمتي ل  )اأيار(  28 مايو 
اىل دني�ض ]جون�سون ديفيز[.

اقرتاح من �سيمون بالذهاب اإىل باري�ض ومقابلة 

هانط.

اأخذت الفيزا لفرن�سا.

3 يونيو )حزيران( يف كامربدج . املجالت التي 
"الأحد"  جمّلة  يف  هجوم  ]�سايغ[:  اأني�ض  ت�سل 

اد 
ّ
ال�سي جمّلة  يف  اجلندي  علي  فرانكلني.  على 

يهاجم املنظمة.

18 حزيران الطائرة اإىل باري�ض – جميل وادوار 
]طربيه[، غداء 

تلفن �سيمون، لقاء مع هانط و�سيمون،

جاء جورج �سيدح، حديث عن حوار. 

واثقان  انهما  قال  و�سيمون.  جميل  مع  ع�ساء 

اأن الدول الغربية تدر�ض الآن فكرة الق�ساء على 

وتق�سيمها بني  امل�ستقلة وعلى جتزئتها  �سورية 

العراق والأردن وتركيا.

19 يونيو )حزيران( مقابلة هانط مع �سيمون/
 كتبته مرفق هنا 

ّ
جربا مرا�سل بغداد. قراءة ن�ض

)املنظمة  املرا�سلني  على  التفاق  ميزانية.   +

افريقيا/ �سمال  بغداد/املزايل  جربا  لهم(  تدفع 

اأورخان �سورية.

قائمة  لهانط  اأعطيت  )ح��زي��ران(  يونيو   21
من  ر�سالة  بها.  ال�سرتاك  اأريد  التي  باملجالت 

املنظمة  اقرتحت  التي  النقود  فيها  يطلب  بدر 

اعطاءها له للتطبب كي يذهب للعراق اأو يح�رش 

عائلته لبريوت.

عدُت م�ساء اإىل لندن.

فت على فاتيكيوتي�ض
ّ
تعر

]�سايغ[.  وهيلدا  اأني�ض  عملها  لوداعي  حفلة 

اآربري Arberry كان حا�رشاً.
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ب 
ّ
والطي ديفيز  جون�سون  دني�ض  مع  متوز   28

�سالح.

اأيار وحزيران 1962 كان توفيق  خالل �سهري 

التقى مب�سوؤويل املنّظمة العاملية حلرية الثقافة 

باري�ض  Freedom Cultural for Congress The يف 

واإبراهيم  جارجي  �سيمون  اإىل  واجتمع  ولندن 

العربية  اللغة  ملجمع  ال��ع��ام  الأم���ني  م��دك��ور 

بالقاهرة وجون هانط Hunt John  مدير املنظمة 

توفيق  ه 
ّ

يتوج اأن  على  التفاق  ومّت  باري�ض  يف 

الكّتاب  ملقابلة  القاهرة  اإىل  لح��ق  وق��ت  يف 

املر�ّسحني للم�ساهمة يف املجّلة �سخ�سيًا.

)حزيران(  يونيو   5  - لندن" ] 4  "موؤمتر  ويف 

املجلة متى  اهتمام  التفاق على  1962[ كان 
�سدرت بالأدب والفن والجتماع واحل�سارة.

كانت مباحثات توفيق الأوىل جرت مع �سيمون 

ورّك��ز  نوفمرب1961،  يف  لندن  يف  ج��ارج��ي 

ا�ستقاللية  على  الالحقة  مرا�سالته  يف  توفيق 

ل  مكتب بريوت. كان جون هانط John Hunt يف�سّ

اإىل  "اأ�سواء" ]ر�سالته  املجّلة   يكون عنوان  اأن 

 
ّ
اأ�رش توفيق  لكن   ،]1962 –  1 –  29 توفيق، 

على ت�سميتها "حوار"  واأن يكون بدء العمل يف 

بريوت يف اأغ�سط�ض 1962.

"حوار" ومكتب  الو�سل بني  كان جارجي �سلة 

على  اآن���ذاك  وامل�����رشف  ب��اري�����ض،  يف  املنظمة 

ال�سادرة  ال�سبوعية  ال�سحفية  "اأ�سواء" الن�رشة 
تاريخ  واأ�ستاذ  باري�ض،  مكتب  عن  بالعربية 

جنيف.  جامعة  يف  العربية  والآداب  احل�سارة 

 الراأي يف املرا�سالت الوىل اأن يكون جمال 
ّ
ا�ستقر

اأحمد مديراً وتوفيق رئي�سًا للتحرير، وكان جمال 

وكان  احلب�سة.  يف  ال�سودان  �سفري  اآن��ذاك  اأحمد 

هانط يف مرا�سالته اإىل توفيق يطالبه بالتن�سيق 

مع جميل جرب مدير مكتب املنّظمة العاملية يف 

بريوت و�سيمون جارجي وجمال اأحمد.

اجلهود  على  اّط��الع  على  اخل��ال  يو�سف  ك��ان 

 –  11 –  7 [ "حوار" فاأر�سل  ة لإ�سدار 
ّ
املن�سب

– 1 – 1962[ اإىل توفيق يعر�ض   8 و   1961
�ساحبا  واأن��ا  "اأنت  "�سعر":  جملة  حترير  عليه 

�سكرتري  احلاج  واأن�سي  التحرير،  ورئي�سا  املجّلة 

اأدوني�ض خمتفيًا  الأثناء كان  التحرير". يف تلك 

اإثر حماولة القوميني النقالب على النظام فيما 

املاغوط كان قد اأوقف. اقرتح جارجي ] 14 – 

"حوار".  نا�رش  اخلال  يكون  اأن   ]1961 –  11
مع  التعاون  طالبًا  باري�ض  و�سل  اخلال  وكان 

"�سعر".  اإ�سدار  يف  للم�سي  العاملية  املنظمة 

راأى  جارجي  لكن  "اأدب"،  اإ�سدار  اخلال  اقرتح 

 :]1961 –  12 –  22 [ اإىل توفيق  يف ر�سالة 

يف  مّنا  واح��د  ي�سرتك  ومل  بها  نقبل  "كيف 
يو�سف  عن  م�ستقّلة متامًا  انها  ونّدعي  اإعدادها 

ودار �سعر". وكان �سيمون جارجي قبل ذلك اأخرب 

م 
ّ
توفيق ]8 – 12 – 1961[ اأن "يو�سف م�سم

ن�سدر  اإذن جملته.  فاملجّلة  على اإ�سدار "اأدب"، 

جمّلة ثابتة م�ستقّلة حتت اإ�رشافك، واإن�ساء مكتب 

جميل  عليه  ي�رشف  ب��ريوت  يف  للمنظمة  دائ��م 

اإىل  بر�سائل  يبعث  توفيق  بداأ  لندن  ومن  جرب". 

يطلب  وفّنانيه  و�سعرائه  العربي  العامل  مفكري 

فيها منهم امل�ساركة يف "حوار".

 1962 �سيف  مطلع  ب��ريوت  اإىل  توفيق  و�سل 

�سحيفة  قابلته  "حوار".  لإ�سدار  ي�ستعّد  وب��داأ 

الأدبية  �سفحتها  على  ي�رشف  وكان  ر" 
ّ
"املحر

قال   .]1972 –  1936 [ اآنذاك غ�سان كنفاين 

قدمية،  فكرة  "حوار"  اإ�سدار  فكرة  "اإن  توفيق: 

لكني �ساأتابع ال�سعر كتابة وترجمة وقراءة ]27 

.]1962 –  8 –
يف نوفمرب 1962، �سدر العدد الأول من "حوار".

حني  الوىل  "حوار"  اأزم��ة  �سايغ  توفيق  واجه 

من   ]1963 ]يوليو/اغ�سط�ض   )5( العدد  نع 
ُ
م
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بريوت  �سحف  كانت  ذلك  وقبل  العراق.  دخول 

والقاهرة قد بداأت حملتها على  "حوار".

يف �سبتمرب )اأيلول( 1962 بداأت جمّلة "ال�سياد" 

البريوتية مبهاجمة "حوار" لرتباطها باملنظمة 

تكّثفت  باري�ض.  يف  الثقافة  حلرية  العاملية 

ثم  القاهرة  يف  "حوار"  على  الهجومية  احلملة 

املنّظر   .1963 اأواخ��ر  يف  ب��ريوت  اإىل  انتقلت 

على  النقا�ض  رجاء  كان  احلملة  لهذه  الأ�سا�سي 

�سفحات "اأخبار اليوم" القاهرية، ويف "النداء" 

و"الأنوار"  العروبة"  و"�سوت  و"الآداب"، 

و"ال�سياد" و"ال�سعب" يف بريوت.

و�سط هذه احلمالت جاء الدفاع ال�سيل الوحيد 

اب اذ اعلن 
ّ
عن حوار و�سايغ من بدر �ساكر ال�سي

ابعد  الزمة  ان  حزين  وبنف�ض  العبارة  ب�رشيح 

واأعمق من  الثقافة  العاملية حلرية  من املنظمة 

عنوان  فتحت  العربي،  العامل  يف  احلرية  اأزم��ة 

"قليل من الإن�ساف" كتب ال�سياب من الب�رشة:
القا�سية  املحنة  اأعقاب  يف  اأمر  واأنا  ي�سعني  ل 

اأذكر  اأن  اإل  عام،  من  لأكرث  اأعانيها  ظللت  التي 

"املنظمة  جتاهي  وقفته  ال��ذي  ف 
ّ
امل�رش ال��دور 

كانت  اأنها  واحل��ق  الثقافة".  حلرية  العاملية 

املايل  بالعون  اأمدتني  التي  الوحيدة  اجلهة 

وا�ستجديها  لها  اأكيلها  "مدائح"  دون  ال�سخي 

فيها اأن ت�ساعدين.

يف  املتحدة  اململكة  اإىل  "املنظمة"  اأوفدتني 

اأعالج  كي  الفر�سة  يل  لتتيح  �سنة  ملدة  زمالة 

قدره  �سهريًا  راتبًا  يل  وخ�س�ست  هناك.  نف�سي 

�ستون جنيهًا ا�سرتلينيًا. وبعد اأن راجعت الأطباء 

الأخ�سائيني وحجز يل �رشير يف واحد من اأح�سن 

�سيكًا  املنظمة  يل  اأر�سلت  لندن،  م�ست�سفيات 

بخم�سمائة جنية ا�سرتليني اأنفقها على عالجي. 

ثم غادرت امل�ست�سفى حمطمًا عاجزاً عن امل�سي 

الربيطانية  اجلراحة  لأن  احلركة  عن  حتى  بل 

اأر�سلت  تقطعه،  اأو  تق�سه  ما  ج�سدي  يف  جتد  مل 

املنظمة م�ست�سارها الأ�ستاذ �سيمون جارجي كي 

يراين ويطمئن على و�سعي ويدبر اأمر �سفري اإىل 

باري�ض للمعاجلة هناك.

برفقة  باري�ض  اإىل  اأط��ري  اأن  على  التفاق  ومت 

�سديق يعنى بي، واأن يكون كل ذلك – مبا فيه 

تكاليف اقامتنا يف باري�ض – على نفقة املنظمة.

بالرعاية  حماطًا  نف�سي  وج��دت  باري�ض  ويف 

والعاملني  املنظمة  موظفي  م��ن  وال��ع��ن��اي��ة 

يف  فرن�سي  اأخ�سائي  اأكرب  على  وعر�ست  فيها. 

الع�سبية.  الأمرا�ض  م�ست�سفى  مدير  الأع�ساب: 

بعد  الطبيب  يل  و�سفها  التي  بالأدوية  وزوْدت 

الآن  اإنني  املنظمة.  على ح�ساب  ا�سرتيت يل  اأن 

بّد  اإىل حد كبري، ولكن ل  اأح�سن حاًل مما كنت 

من مرور ب�سعة اأ�سهر قبل اأن اأ�سبح قادراً على 

امل�سي مبعونة الع�سا.

واإنني ليوؤملني، واأنا يف هذه احلال، اأن اأقراأ التهم 

الباطلة التي تكال للمنظمة، ملجرد اأنها اأ�سدرت 

على  وعملت  الفالنية،  املجلة  تناف�ض  قد  جملة 

الفالنيني.  الأدب���اء  يناف�سون  قد  اأدب���اء  اإب���راز 

الأدب  موؤمتر  يف  املنظمة  عرفت  ما  اأول  كان 

العربي الذي عقد يف روما �ستاء 1961. وكانت 

املنظمة هي التي عملت على عقده. لقد كان ذلك 

اأوروبا.  املوؤمتر تظاهرة قومية عربية يف و�سط 

�سكلت، داخل املوؤمتر، جبهة للدفاع عن العروبة 

والرتاث العربي، �سد اأي هجوم قد يقع عليها من 

بع�ض اجلهات التي اأ�سفنا اأنها كانت من لبنان، 

اجلبهة  هذه  وكانت  الأ�سيل.  العربي  البلد  هذا 

)ج.  مدكور  بيومي  ابراهيم  الدكتور  من  تتاألف 

وكاتب  )ال�سودان(  اأحمد  والأ�ستاذ جمال  م.(  ع. 

امل�ست�رشقني  اأن  واأ�سهد  )العراق(.  ال�سطور  هذه 

يف  عروبة  اأك��رث  كانوا  املوؤمتر  اإىل  املدعوين 

مواقفهم من بع�ض اجلهات العربية. 
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موعوداً  كان  الذي  مركزه  الأدب��اء  اأحد  خ�رش  لقد 

ملوقفه  نتيجة  ب��ريوت،  يف  للمنظمة  كوكيل  به 

موقف  ان  املوؤمتر.  يف  العربية  للقومية  املعادي 

اأية منظمة ثقافية غربية ل ميكن ان يختلف كثرياً 

عن اأح�سن موقف غربي من ق�سايا العرب، وفيما 

يخ�ض ق�سية فل�سطني: احلياد بني العرب واليهود.

اأن  العايل  امل�ستوى  ذات  املجالت  على  اأيتحتم 

الفالنية؟  املجلة  تناف�ض  لئال  م�ستواها  تهبط 

مواهبه  يعطل  اأن  الفالين  ال�ساعر  على  ويتحّتم 

واإل فهما عدوان  الفالين؟  ال�سعرور  يناف�ض  لئال 

للعرب والعروبة؟

حرام اأيها النا�ض اأن تزجوا بال�سيا�سة يف معارك 

للمناف�سة الفردية، فلن ي�ستفيد من ذلك اإل اأعداء 

العروبة املرتب�سون بنا هنا وهناك.

 لكن احلملة مل ت�ستّد اإل يف اأوا�سط 1965، وعنفت 

لكن  "حوار".  جلائزة  اإدري�ض  يو�سف  رف�ض  بعد 

وعلى  "حوار"   على  الهجوم  هذا  فهم  ميكن  ل 

معاداة  ازدياد  عن  مبعزل  العاملية"  "املنظمة 
امل�رشي  الي�سار  وت�سّلم  ال�سّتينات  يف  الغرب 

مقاليد ال�سحافة يف القاهرة. راأى رجاء النقا�ض 

ة زائفة و"غريبة 
ّ
اأن جملة "حوار" تدافع عن حري

علينا"، ثم �سهد مطلع عام 1966 هجومًا عنيفًا 

رها منري 
ّ
ر

ُ
على "حوار" يف جملة "العلوم" ]حم

بعلبكي[.

العزيز  عبد  حمل   ،1966 �سباط  ع��دد  ففي 

"حوار"  على  �سعواء  حملة  )القاهرة(  الد�سوقي 

 11 –  19 )الأهرام،  وعلى مقالة لوي�ض عو�ض 

الثقافة يف  اأزمة  �سّخ�ض فيها  التي   )1965 –
م�رش، معترباً الد�سوقي اأن هذا الت�سخي�ض دفاع 

مبّطن عن "حوار". ويف عدد اأيار 1966، هاجم 

ودافع  "حوار"  )الب�رشة(  الن�سري  ن��ّزال  يا�سني 

ام 
ّ
هم طلعت  راأى  نف�سه  العدد  ويف  عو�ض.  عن 

ع ال�سرتاكية.
ّ
)القاهرة( اأن "حوار" متي

 – "النيويورك تاميز" ] 27  ثم ن�رشت �سحيفة 

"املنظمة  اأن  فيها  زعمت  مقالة   ]1966  –  4
وك��ال��ة  تدعمها  الثقافة"  ��ة 

ّ
حل��ري ال��ع��امل��ي��ة 

اأي.اإي(  )�سي.  ]الأمريكية[  املركزية  املخابرات 

"انكاونرت"  جم��اّلت  ل 
ّ
مت��و املنظمة  ه��ذه  وان 

و"حوار"  الفرن�سية   و"بروف"   الجنليزية 

القاهرية  اليو�سف"  "روز  جمّلة  كانت  العربية. 

باملر�ساد، فاأ�سارت يف عددها ال�سادر بتاريخ 

"النيويورك  مقالة  اإىل   1966  –  5  –  23
فدافع  واّت�سعت،  املعركة  واحتدمت  تاميز" 

 30 [ العربي"  "ال�سبوع  يف  نف�سه  عن  توفيق 

)حزيران(  يونيو  اأوائ��ل  ويف   .]1966  –  5  –
للثقافة  ال���وزراء  رئي�ض  نائب  اأ�سدر   ،1966
والإر�ساد القومي وال�سياحة يف م�رش عبد القادر 

بعد  "حوار" من دخول م�رش  ق��راراً مبنع  حامت 

املخابرات  اأن  امل�رشية  ال�سلطات  تاأكدت  "اأن 
ل "حوار" ]"الأهرام"، 6 

ّ
املركزية المريكية متو

الوقت  ذلك  يف  الوحيد  الدفاع   .]1966  6- –
 –  6  –  12 ]"النهار"،  احل��اج  اأن�سي  من  جاء 

  .]1966
وهنا مل يجد توفيق بداً من ال�سفر للوقوف بنف�سه 

فق�سى  العاملية،  املنظمة  موقف  حقيقة  على 

 1966 )مت��وز(  يوليو  من  الأول��ني  ال�سبوعني 

متنّقاًل ما بني لندن وباري�ض.

 –  7 –  29 تاميز" يف  "النيويورك  �سدرت  ثم 

بق�سية  تت�سل  مقالت  ث��الث  وفيها   1966
ونفي  م�رش،  دخول  من  "حوار"  منع  "حوار": 
وكالة  من  "حوار"  لتمويل  العاملية  املنظمة 

املخابرات املركزية ورّد توفيق �سايغ على قرار 

منع جمّلته.

عو�ض  لوي�ض  ي�سطلع  ان  قبل  اأ�سبوعان   
ّ
م��ر

 5  [ ال�سبوعي  "الأهرام"  من  كاملة  ب�سفحة 

"النيويورك  مقالت  على  لريّد   ]1966 –  8 –
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من  ي�ستقيل  اأن  �سايغ  توفيق  ونا�سد  تاميز"، 

 
ّ

مي�ض ما  فيه  ال�ستمرار  "لأن  "حوار"،  حترير 

 –  8  –  15[ اليو�سف"  "روز   ويف  الوطنية"، 

عن  حجازي  املعطى  غبد  اأحمد  دافع   ]1966
"حوار"  منع  قرار  اعترب  اأنه  اإل  عو�ض،  موقف 

خاطئًا، ويف اليوم التايل �سّن رجاء النقا�ض يف 

"الكواكب" ] 16 – 8 – 1966[ هجومًا �سديداً 
 [ "الكواكب" بعد قرابة �سهر  "حوار"، ويف  على 

– 1966[ راأى جالل ك�سك اأن م�ساألة   9 –  13
"حوار" خرجت عن طوق الن�رش لتدخل املفهوم 
قرار  لكن  م�رش.  يف  منعها  هنا  ومن  ال�سيا�سي 

ه 
ّ

وج كان  اإذ  توفيق،  يثبط عزمية  مل  ذلك  املنع 

عبد  جمال  الرئي�ض  اإىل  "حوار"  م��ن  ن�سخة 

حممود  من  بو�سولها  ال�سعار  وجاءه  النا�رش 

الداخلية"  لل�سوؤون  الرئي�ض  مكتب  "مدير  اجليار 

]�سادر من القاهرة بتاريخ 26 – 6 1966[.
الهجوم  تف�ّست عدوى  اأ�سابيع حتى  اإّل  وما هي 

وال��ق��اه��رة  ب���ريوت  �سحف  يف  "حوار"  على 

ويف  والكويت.  ان 
ّ
عم وحتى  وبغداد  ودم�سق 

"البعث" اإىل  – 1966 دعت �سحيفة   9 –  14
"الكاتب" امل�رشية  "حوار" وهاجمت  م�سادرة 

وارتباطاتها.  املجلة   )1966 )اأيلول  �سبتمرب 

 –  30 يوم  ]بغداد[  "العرب"  �سحيفة  وطلعت 

وفيها  حوار"  "امنعوا  بعنوان   1966  –  12
الربيعي  جميد  الرحمن  عبد  �سّنه  عنيف  هجوم 

ادري�ض  يو�سف  �سئل  حني  ولكن  "حوار".  على 

 10- 31- [ البريوتية  يف "ال�سبوع العربي"، 

1966[ عن راأيه مبنع دخول "حوار" اإىل م�رش 
 
ّ
اتكّلم عنه، ل ب�رش اأن   

ّ
اأحب "ذاك حديث ل  قال: 

ول بخري".

"املكتبة"  جمّلة  اأ���س��ارت  اكتوبر1966،  ويف 

منع  التي  "حوار"  جمّلة  اأن  اإىل  )البغدادية( 

ي اإىل 
ّ
دخولها يف م�رش بداأت ت�سل بالربيد اجلو

والإ�سكندرية.  القاهرة  يف  ال�سخ�سيات  من  عدد 

 23- ي��وم  اليو�سف".  "روز  جملة  ذل��ك  ذك��رت 

واأقام  باري�ض  اإىل  توفيق  و�سل   1966  10-

فيها عّدة اأيام اجتمع خاللها اإىل هانط وجمال 

اأحمد و�سيمون جارجي. اتفق توفيق وهانط على 

راأى  حني  يف  املجّلة  ا�سدار  متابعة  ���رشورة 

 
ّ
اأحمد تاأجيلها، ولو موؤقتًا. اأما �سيمون فقد اأ�رش

و"احلوادث"  "الآداب"  عادت  ثم  اإيقافها.  على 

اإىل جتديد حملتها على "حوار" يف مطلع 1967 

فتمّكنتا من توجيه �رشبات موجعة اإىل "حوار" 

والتعري�ض برئي�ض حتريرها الذي يبدو اأنه �سمد، 

حتى ذلك احلني، بعناد وحزم لوحده امام جتريح 

اده. 
ّ
وح�س اليوم  واأعداء  وخالنه  الأم�ض  ا�سدقاء 

ثم جاء منع اآخر من العراق. واأمام هذه احلمالت 

الربعاء  املجلة.  ايقاف  من  بداً  توفيق  يجد  مل 

اأحمد  جمال  ا�ست�سار   1967 )اأي��ار(  مايو   17
بيان  واإ�سدار  املجلة  ايقاف  راأى �رشورة  الذي 

عدد  "ل  مذّكراته:  يف  توفيق  كتب  تو�سيحي. 

املوظفني  مرتبات  دفع  املجلة.  اأقفلت  اأنا   .28
ها. ع�رشاً 

ّ
واإهداء الأثاث اإىل موؤ�س�سة ثقافية احب

ح�رّشت بياين لل�سحف".

�سباح الأحد 21 – 5 – 1967 ن�رشت ال�سحف 

اأعلن  ال��ذي  �سايغ  توفيق  بيان  من  مقتطفات 

"النهار" كاماًل،  "حوار" فيما ن�رشته  فيه ايقاف 

ه:
ّ

وفيما يلي ن�س

منذ  املختلفة،  العاملية  ال�سحف  ن�رشت    -  1
وت�رشيحات  اأنباء  املا�سي،  الأ�سبوع  اأوا���س��ط 

املخابرات  وك��ال��ة  اأن  منها  ات�سح  وب��ي��ان��ات 

املركزية الأمريكية قد امّدت باملال، طوال �سنني 

املنظمة  املوؤ�س�سات  بع�ض  طريق  وعن  عديدة 

ت�سند  التي  باري�ض،  يف  الثقافة  حلرية  العاملية 

جملة "حوار" ماليًا.

ال�سحف الجنليزية والأمريكية  وقد اطلعت على 
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وال�سبت  اجلمعة  يومي  الأنباء،  هذه  حملت  التي 

ال�سدمة  فكانت  اأيار(   13 و   12 )يف  املا�سيني 

حا�رش  لت�سوه  تكن  مل  موؤملة،  ب�سعة  �سدمة  يل 

املجلة فح�سب، بل جعلت التاأكيدات التي اأعطتها 

ولأن�����س��اره��ا  وق��رائ��ه��ا  لكتابها  امل��ا���س��ي  يف 

جمال  هناك  يكن  ومل  �سك.  حم��ل  وخ�سومها 

ينبغي  واحد  فثمة موقف  مواقف:  لالختيار بني 

اتخاذه:  من  بد  يل  يكن  ومل  احل��ال،  يف  اتخاذه 

اذ  نهائي.  ب�سكل  ف��وراً  املجلة  اإيقاف  وه��و  األ 

كل  بهذا  فقدت  قد  "حوار"  ان  باأ�سف،  يل،  تبني 

رئا�سة  اإىل  ابرقت  لذا  وا�ستمرارها.  لبقائها  مربر 

املنظمة املمولة يف باري�ض، بتاريخ الثالث ع�رش 

من ال�سهر احلايل، اأ�سعرها بقراري توقيف املجلة 

نهائيًا عن ال�سدور.

ذهبت  اجل��اري(   16 )يف  الأربعاء  ويوم    -  2
املختلفة  الدارية  املعامالت  لأنهي  باري�ض  اإىل 

وج��دت  وه��ن��اك  املجلة.  اإي��ق��اف  على  املرتتبة 

على  وزع��ت  قد  للمنظمة  العمومية  اجلمعية  اأن 

اجتماع  عن  بيانًا  منه  ع�رش  الرابع  يف  ال�سحف 

غري عادي عقدته يف اليوم ال�سابق، اأطلعها خالله 

مدير املنظمة العام على ان الأنباء عن م�ساعدة 

اأنباء �سحيحة.  الوكالة الأمريكية ماليًا لها هي 

واأبدت اجلمعية العمومية يف بيانها اأ�سفها البالغ 

املالية  امل�ساعدة  لتلك  العام  مديرها  لقبول 

واإخفائه احلقيقة عن جميع زمالئه قاطبة.

"اأنها  بيانها  يف  العمومية  اجلمعية  وقالت 

ت�ستنكر، باأقوى ما ت�ستطيعه من تعابري، الطريقة 

التي خدعت وكالة املخابرات املركزية الأمريكية 

بذا  جهودهم  وا�سعة  املعنيني،  الأ�سخا�ض  بها 

هذا  مثل  نتيجة  "ان  واأردفت  الت�ساوؤل".  مو�سع 

العمل هي ت�سميم ينابيع النقا�ض الفكري"، واأنها 

هذه  مثل  ا�ستخدام  تامًا  ا�ستهجانًا  "ت�ستهجن 
الأ�ساليب غي عامل الآراء والأفكار".

3 -  ان هذه اخلديعة من قبل الوكالة الأمريكية، 
اللذين  الفكري،  النقا�ض  لينابيع  الت�سميم  وهذا 

حتدث عنهما البيان املذكور، واإْن هّزا الو�ساط 

فاإنهما  متعددة،  وجمالت  اأقطار  يف  الثقافية 

عندما  فاملجلة،  مبقتل.  "حوار"  جملة  ا�سابا 

العاملية  املنظمة  من  املالية  امل�ساعدة  قبلت 

جميعها  ال�سنوات  هذه  وخالل  الثقافة،  حلرية 

ان  واحدة  للحظة  ببالها  يدر  مل  عا�ستها،  التي 

علني  ر�سمي،  م�سدره  منها  ي�سلها  دره��م  اي 

اية حكومة كانت. وعندما  او �رشي، منبثق عن 

كانت  ذل��ك  عك�ض  عن  �سائعات  ت�رشي  كانت 

املجلة تنال تاأكيدات جازمة قاطعة على انه ل 

لو  انها  القول  ال�سائعات. وغني عن  لتلك  �سحة 

عرفت قط، �سواء يف البداية او يف اي ظرف اآخر 

الذي  املال  وان  اخلديعة،  بتلك  احلني،  ذلك  منذ 

لرف�سته  الآن(،  وجدت  )كما  ملوث  مال  ي�سلها 

يف احلال – كما تفعل الآن حني جتلى لها الأمر، 

ذاتها،  املنظمة  متويل  م�سدر  اأن  من  )بالرغم 

منذ اأكرث من عام، قد ا�سبح موؤ�س�سة خا�سة ظل 

لت وما برحت 
ّ
ا�سمها مبناأى عن التهامات، ومو

واخلا�سة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  عدداً  ل 
ّ
متو

يف كثري من اقطارنا العربية – وبالرغم من اأن 

الدوام  على  كانت  املختلفة  املنظمة  ن�ساطات 

خالية من التاأثر وبعيدة عن اأي �سغط(.

نف�سها  األفت  الذي  الو�سع  هذا  اأن  جتد  واملجلة 

فيه، على غفلة منها وعلى حني فجاأة،  يجعلها 

موؤهلة ملتابعة املهمات التي اأخذت على عاتقها 

القيام بها منذ اإن�سائها، كمجلة عربية �سميمة، 

يف روحيتها ومطاحمها واأهدافها، ل يف لغتها 

اإليه  اأ�سار  الذي  الفكري،  الت�سمم  اأن  اإذ  فح�سب. 

جعل  ق��د  للمنظمة،  العمومية  اجلمعية  بيان 

بذورنا  فيها  تقوى  ل  تربة  اليوم  بعد  املجلة 

اجلديدة على التنف�ض واحلياة. 
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باإيقاف  اتخذتها  التي  اخلطوة  ه��ذه  ان    -  4
تكن خطوة حتمية ل تردد  واإْن  "حوار" نهائيًا، 
ذلك  حم��زن��ة.  خطوة  ال��وق��ت  يف  كانت  فيها،  

�سُت 
ّ
كر املا�سية  اخلم�ض  ال�سنوات  طيلة  لأين 

اإميانًا  واآمنت  للمجلة،  تامًا  تكري�سًا  قواي  كافة 

اإيالما  اأق��ل  اخلطوة  ولكانت  بق�سيتها.  مطلقًا 

واكتمال  �سيخوخة  عن  ماتت  قد  املجلة  اأن  لو 

عمر، غري اأنها يف الواقع ماتت يف وقت ابتداأت 

احلياة  اآفاقها يف  وتو�سيع  بتوطيد مقامها  فيه 

لوثبات  فيه  ت�ستعد  وكانت  العربية  الثقافية 

جديدة اأ�سمل واأعمق. واإن كان ثمة ما يخفف من 

مبا  فخري  هو  فاإنا  "حوار"،  لحتجاب  حزين 

وكتبها  والع�رشين،  ال�سبعة  اعدادها  يف  حققته 

الثالثة، التي هي بحّق �سجل للمنجزات العربية 

يف �سائر حقول الثقافة يف خم�ض �سنني، ودليل 

م�ستواها،  ورفعة  املجلة،  امتياز  على  نا�سع 

وجراأتها، وا�ستقاللها.

يتقدم  اأن  قبل  الوقت  يطول  األ  الآن  اأمل  وكلي 

بالفراغ  منهم  �سعوراً  العرب،  املمولني  بع�ض 

الأدبي والفكري الذي �سيحدثه احتجاب "حوار" 

له  غنى  ل  العربي  الوطن  ب��اأن  منهم  واإدراك���ا 

باحلريات  توؤمن  )جملة  غرارها  على  جملة  عن 

واملو�سوعية  امل�ستوى  ويهمها  عليها،  وت�سدد 

والأ�سالة قبل اأن يهمها اأي اعتبار اآخر، ويت�سع 

جملة  املثمر،  اخلالق  الإيجابي  للحوار  �سدرها 

تلتقي  املنفتحة،  احلرة  احلية  العربية  للثقافة 

مقام  عن  النظر  بغ�ض  الكتابات  اج��ود  فيها 

فح�سب  بامل�سمون  ل  وتعنى  وميولهم،  كتابها 

بل اأي�سًا بالقالب والإخراج وال�سكل، جملة للعامل 

وتعك�ض  اقطاره،  من  واحد  لقطر  ل  كله  العربي 

اأفكار  عن  تعرب  ول  جميعها  اأبعاده  حمتوياتها 

ال�ستقالل  م�ستقلة  فئاته، جملة  واحدة من  فئة 

ل 
ّ
كله، ل تخ�سع يف حتريرها وتوجيهها لأي ممو

اأو فئة اأو جهة مهما كانت، رئي�ض حتريرها لي�ض 

كل  عن  والأخ��ري  الأول  امل�سوؤول  هو  بل  موظفًا 

ناحية فيها( – اأقول: اأملي الآن ال يطول الوقت 

العرب،  املمولني  ه��وؤلء  اأمثال  يتقدم  اأن  قبل 

وميّكنوا جملة مثل هذه وعلى غرار "حوار" من 

الظهور، ويتيحوا لها ال�سهام بجد واإخال�ض يف 

جانب من جوانب معركتنا امل�سريية ال�ساملة األ 

وهو اجلانب الثقايف والفكري، بغية الو�سول اإىل 

اأهدافها املن�سودة.

كل اأملي اأن يوؤول احتجاب "حوار" اإىل ح�سول 

هذا قبل وقت طويل. وعندما يح�سل هذا، �ستكون 

كما  مبماتها  الثقايف  نا 
ّ
جو خدمت  قد  "حوار" 

خدمته بحياتها. 

فكان  ب��ريوت  �سايغ  غ��ادر  اكتوبر1967،  يف 

حما�رشاً يف برن�ستون وجونز هوبكنز و�سيكاغو 

اجلامعة  ويف  وكاليفورنيا  وهارفرد  وتك�سا�ض 

الخرية يف بريكلي كان هناك حتى وفاته نتيجة 

يناير1971،  من  الثالث  ليل  حاّدة  قلبية  نوبة 

 El وُدفن يف الثامن منه يف مقربة الغروب يف

Cerrito بالقرب من بريكلي.

حي  و�سف  "حوار"  اإط��الق  قبل  مذّكراته  يف 

 الثقايف ال�سائد يف بريوت ول�سورة 
ّ
ودقيق للجو

املثقفني فيها، وعليه فاإن مذّكرات �سايغ خالل 

ربيع و�سيف 1962 وثيقة عن مرحلة باأكملها 

هي مقدمة مرحلة انهيار الليربالية العربية عن 

بكرة اأبيها. 53 �سفحة بخّط �سايغ بحرب اأحمر 

وجمّلته  حياته  تفا�سيل  عن  �سهادة  نا�سف 

احلديث  اأدبنا  يف  نعهدهما  ل  وو�سوح  بجراأة 

عند اأعالمه. 

الطيب �سالح اأن�سف �سايغ وجملته ولو متاأخراً 

15-9- بتاريخ  توفيق  اىل  منه  ر�سالة  يف 

 :1967

نزوى العدد 93 - يناير 2018

78



اأخي توفيق٬

ة،
ّ
ة وحمب

ّ
حتي

اأ�سهر٬ وكما هو متوّقع  اأكتب لك قبل  اأن  كان يجب 

ثم  الأحداث  وتالحقت  الأ�سهر  ت 
ّ
ومر الك�سل،  تغّلب 

فعقدت  باأخبارك  وحّدثني  حتياتك  دني�ض  بًلغني 

العزم على الكتابة وها اأنذا اأفلح بعد كل هذه ال�سهور.

والآن كيف اأبداأ؟ اإّنني اأرجو اأّل يكون �سمتي قد زعزع 

اأي�سًا  واأنا  ه نحوك. 
ّ
اأح�س الذي  العظيم  الوّد  ثقتك يف 

ت�سجيعك  ال�سكرعلى  من  حّقك  اأفيك  اأن  اأ�ستطيع  لن 

يف  الزين"  "عر�ض  طبع  م�سّقة  دت 
ّ
تكب اأّن��ك  وعلى 

الهيئة املده�سة التي خرج بها. واأي�سًا اأرجو اأّل يكون 

اأ�سدقائك هنا،  اأّنني مع كّل   �سّك يف 
ّ

اأي قد خطر لك 

التي  والأمل  والقلق  �ض 
ّ

بالتوج "اأزمتك"  اأتابع  كنت 

هي قمينة بال�سديق نحو �سديقه. اإنا املرء مل يكن 

ة اإح�سا�ض باأّنك 
ّ
يعلم ماذا يفعل وماذا يقول. وكان ّثم

 ببع�ض 
ّ

�ستّتخذ القرار ال�سحيح. ول بّد اأّنك الآن حت�ض

قد  بذلته،  ال��ذي  ال�ساّق  اجلهد  اأّن  اإىل  الأم��ل،  خيبة 

انتهى. ولكن لعّله ي�رشي عنك اأن تعلم باأّن ذلك اجلهد 

العرب  املثّقفني  من  كثريين  واأّن  �سدى،  يذهب  مل 

هم وهج ذلك 
ّ
الأمناء املتطّلعني اإىل الأف�سل – قد م�س

اأّنك قد �سدقت  اجلهد النبيل. ومهما يكن فاأنت تعلم 

نف�سك و�سدقت الآخرين – هذا وحده يكفي.

على   
ّ
�ستمر اأن��ك  دني�ض  من  علمت  اأنّني  ���رشيّن  لقد 

لندن – اإّنني متاأكد اأن هذه الرحلة �ستن�سيك بع�ض 

همومك – ل بّد اأحيانًا من تغيري املناظر والوجوه 

والنظر اإىل الأمور من بعد – ونحن نرتّقب و�سولك.

 – ال�سودان وهنا  اأزال معّلقًا بني  اأنا فاإّنني ما  ا 
ّ
اأم

احتمالت العودة النهائية ما تزال قائمة، ومل اأكتب 

 –  
ّ
والعقلي  

ّ
الروحي بالقحط  اإح�سا�ض  ة 

ّ
وثم �سيئًا، 

انتظار  ويف  ذل��ك.  كّل  يف  �سنتحدث  حال   
ّ

اأي على 

جويل  ات 
ّ
حتي واأي�سًا  اتي 

ّ
حتي خال�ض  لك  و�سولك 

وزينب.

اأخوك دائمًا    

ب
ّ
الطي    

يكفي �سايغ فخراً انه �ساحب الف�سل يف ت�سجيع 

ب �سالح على كتابة روايته الرائدة  مو�سم 
ّ
الطي

الهجرة اإىل ال�سمال التي ن�رشها توفيق يف حوار 

)كانون  دي�سمرب   – )اأيلول(  �سبتمرب   24/25
الأول( 1966 ويف ا�سداره عن من�سورات حوار 

والع�سفور  اأي�سًا،  �سالح  ب 
ّ
للطي الزين  عر�ض 

الأحدب ملحمد املاغوط، اأما كتاب �سايغ نف�سه 

يف  فارقة  فعالمة  ج��ربان  على  جديدة  اأ�سواء 

باعه  وطول  �سايغ  جلراأة  احلديث  العربي  النقد 

واإخ�ساعها  ج��ربان  �سخ�سية  دقائق  فهم  يف 

بالتايل للتحليل النف�سي.

ا�سدار  عّطل  ال�سدور  عن  املجلة  توقف  لكن 

من  ن�سخًا  �سايغ  فاأر�سل  ح��وار  كتاب  �سل�سلة 

اإىل  الزين  وعر�ض  ج��ربان  على  جديدة  اأ���س��واء 

ا تبقى 
ّ
امل�سرتكني يف املجّلة وذلك تعوي�سًا عم

لهم من ا�سرتاكاتهم.

توفيق  اىل  ديفيز  جون�سون  دني�ض  ر�سالة  ولعل 

حوار  اأث��ر  على  دلل��ة   27-6-1968 بتاريخ 

الفكاهة  روح  وعلى  احتجابها،  رغ��م  الباقي 

الجنليزية، يف اآن  رغم جدية املوقف: 

واليوم وبعد خم�سني عامًا بالتمام والكمال على 

اأنها تزامنت مع بداية  القول  ق�سية حوار ميكن 

ت�سّدع  مع  وتاآينت  العربية  الليربالية  انهيار 

ته، فيما كانت هزمية 
ّ
الفكر العربي احلديث برم

1967 خلف الباب.
وها نحن اليوم ن�سهد بحق اخفاق العلمانية يف 

جغرافية  ت�سّظي  الأده��ى  لكن  العربي،  امل�رشق 

بالد ال�سام وفلتان الفكر ال�سيا�سي من بغداد اإىل 

طنجة، ما يردنا اإىل ما قاله �سايغ على �سفحة 

خري  "ل   :]1966 –  6 –  24 [ النهار  جريدة 

وكان  اخلانق"،  اجل��و  ه��ذا  يف  للحرية  يرجتى 

ذلك منذ ن�سف قرن. اأما اليوم وقد بلغنا الدرك 

الأ�سفل حيث اجلو خانق واحلرية يف خرب كان 

 �سوى القول الآتي اأعظم والنهيار العم 
ّ
ل ي�سح

و�سيك ل حمالة. 
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2017 �سبتمرب  �سبتمرب سف  �سبتمرب سف  ف  ومنت� يونيو  ومنت�سف  يونيو  سف  ومنت�س يونيو  ومنت�سف  يونيو  ف  منت� منت�سبني  سبني 

رحل ثالثة كتاب لبنانيني بارزين على امل�ستوى 

املنطق  ع��امل  وهبة،  مو�سى  املفكر  العربي: 

والباحثة  والناقدة  فاخوري  ع��ادل  والباحثة سي  والناقدة  فاخوري  ع��ادل  والباحثة سي  والناقدة  فاخوري  ع��ادل  ي  سالريا�سالريا�

فهم سفهم سفهم  و� يف  و�سرتكون  يف  سرتكون  و�س يف  و�سرتكون  يف  رتكون  ي� ي�سن.  سن.  ي�س ي�سن.  ن.  غ� غ�سأمينة  غ�سأمينة  غ�اأمينة  أمينة  ال�سيميائية 

كاليني، تركوا خلفهم الكثري من سكاليني، تركوا خلفهم الكثري من سكاليني، تركوا خلفهم الكثري من الأ�سئلة  سإ�سإ� إ�اإ�ا كتابًا

على  أقالمهم اأقالمهم أقالمهم  �س ؤو���س ؤو���س  ؤو��وؤو��و ر روعوا  وعوا  رس رسعوا  عوا  و� بعدما  و�سعبة،  بعدما  سعبة،  و�س بعدما  و�سعبة،  بعدما  عبة،  سال�سال�

يف  كثرياً  وح��ف��روا  العربي،  التفكري  كثرياسكالت  وح��ف��روا  العربي،  التفكري  كثرياسكالت  وح��ف��روا  العربي،  التفكري  كالت  سم�سم�

أحالمنا اأحالمنا أحالمنا  حتى  القدمي  تراثنا  من  متتد  معارف 

إحباطات هي �سمة كتابنا اإحباطات هي �سمة كتابنا اإحباطات هي �سمة كتابنا  ايبوا بايبوا ب يبوا بسيبوا بس سأ�سأ� أ�اأ�ا أ�املعا�رصة، و أ�اأ�ااملعا�رصة، واأ�املعا�رصة، و أ�اأ�املعا�رصة، و

العرب الكبار الذين تتنامى طموحاتهم وتتعاظم 

أويل الأمر.اأويل الأمر.أويل الأمر. أن ي�ستجيب لها اأن ي�ستجيب لها أن ي�ستجيب لها  من دون 

مو�سى وهبة

س( يعي�س( يعي�س 2017 –  مل يكن مو�سى وهبة )1941

أمثاله اأمثاله اأمثاله  فاملفكرون  متامًا،  الإعالمية  متاماس��واء  الإعالمية  متاماس��واء  الإعالمية  ��واء  سالأ���سالأ���

إىل الكثري من العزلة والهدوء. ثم مل اإىل الكثري من العزلة والهدوء. ثم مل إىل الكثري من العزلة والهدوء. ثم مل  يحتاجون 

دار الكتب، سدار الكتب، سدار الكتب، فقد  سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�أليف و إ�اإ�األيف واإ�أليف و إ�اإ�أليف و أليف واأليف وا ايكن من املهوو�سني بالتايكن من املهوو�سني بالت

أليف الفل�سفي يحتاج األيف الفل�سفي يحتاج األيف الفل�سفي يحتاج  ا يف ذلك، لأن التا يف ذلك، لأن الت كان حذراً

أن اأن أن العرب ل أن ، كما يقول، و أن اأن أن ، كما يقول، و أن اأن ، كما يقول، و أ�سي�س اأ�سي�س اأ�سي�س "ال�سي�ستم" إىل تاإىل تاإىل تاإىل ت

بالعربية ي�ستطيعون التفل�سف لأن القول الفل�سفي بالعربية ي�ستطيعون التفل�سف لأن القول الفل�سفي بالعربية 

أو اأو أو  املنا�سب،  اللغوي املناخ  أمني 
ّ
اللغوي املناخ  أمني 
ّ

اللغويا املناخ  اللغوياأمني  املناخ  أمني  ت تاإىل  تاإىل  تاإىل  إىل  يحتاج 

من ج�سد الفل�سفة احلي. كان همه من خالل ما قدم من ج�سد الفل�سفة احلي. كان همه من خالل ما قدم من 

يهيئ  يهيئ أن  يهيئ اأن  أن  فل�سفية  ات رصات رصات  رصت وحما�رصت وحما� ومقال درا�سات 

بذلها  التي  اجلهود  خالل  من  التفل�سف،  بذلها ساء  التي  اجلهود  خالل  من  التفل�سف،  بذلها ساء  التي  اجلهود  خالل  من  التفل�سف،  اء  سف�سف�

أبرزها اأبرزها أبرزها "نقد  يف ترجمة كتب فل�سفية مهمة، كان 

أن الفل�سفة اأن الفل�سفة أن الفل�سفة  سالعقل املح�سالعقل املح�س" لإميانويل كنط، على 

رصألة ا�سرتاتيجية، ي�ستح�رصألة ا�سرتاتيجية، ي�ستح�رص من خاللها  ألة ا�سرتاتيجية، ي�ستح�األة ا�سرتاتيجية، ي�ستح�ا اعنده م�ساعنده م�س

تهر يف ستهر يف ستهر يف  ا�اإذ ا�سإذ ا�سإذ ا� إذ  الرتاث الإن�ساين بلغة عربية، وهو 

طلحات سطلحات سطلحات  سوالكثري من امل�سوالكثري من امل� أفهوماأفهومأفهوم"  طلح سطلح سطلح " سابتداع م�سابتداع م�

الفل�سفية  املو�سوعة  الفل�سفية إىل  املو�سوعة  الفل�سفية اإىل  املو�سوعة  إىل  افها سافها سافها  سأ�سأ� أ�اأ�ا التي  الفل�سفية 

يف  يف سطلحات  يف سطلحات  طلحات  امل� امل�سد  سد  يوح امل�أن  يوحد  امل�أن  يوّحد  يوّحأن  يوحاأن  أن  أراد اأراد أراد  فقد  العربية، 

ول سول سول  والو� والو�سوائية،  سوائية،  والو�س والو�سوائية،  وائية،  الع� الرتجمات  لدحر  الع�سحماولة  الرتجمات  لدحر  سحماولة 

الفل�سفية  الكتب  لأمهات  الفل�سفية سحيحة  الكتب  لأمهات  الفل�سفية سحيحة  الكتب  لأمهات  حيحة  � ترجمات  �سإىل  ترجمات  �سإىل  ترجمات  �اإىل  ترجمات  إىل 

املتفل�سف  ع سع سع  ت� ت�س،  س،  خمت�ّس عمل  فريق  بها  ّيقوم  خمت� عمل  فريق  بها  خمت�ّسيقوم  عمل  فريق  بها  سيقوم 

ادر الفل�سفة بالعربية. سادر الفل�سفة بالعربية. سادر الفل�سفة بالعربية.  أمام م�اأمام م�سأمام م�سأمام م� بالعربية 

إىل العربية كي ي�ستطيع اإىل العربية كي ي�ستطيع إىل العربية كي ي�ستطيع  إىل العربية كي ي�ستطيع يرتجم  إىل العربية كي ي�ستطيع اإىل العربية كي ي�ستطيع إىل العربية كي ي�ستطيع يرتجم  إىل العربية كي ي�ستطيع اإىل العربية كي ي�ستطيع يرتجم  يرتجم كان مو�سى وهبة يرتجم كان مو�سى وهبة 

ل ذلك سل ذلك سل ذلك  أن يح�اأن يح�سأن يح�سأن يح� إىل اإىل إىل  إىل أن يفكر ويتفل�سف بالعربية، و إىل اإىل إىل أن يفكر ويتفل�سف بالعربية، و إىل اإىل أن يفكر ويتفل�سف بالعربية، و أن يفكر ويتفل�سف بالعربية، واأن يفكر ويتفل�سف بالعربية، و

هو  العربية  العربية إىل  العربية اإىل  إىل  الفل�سفة  مرتجم  مرتجم أن  مرتجم اأن  أن  يرى  كان 

الفيل�سوف العربي الوحيد املمكن. ومع ذلك بقي 

يكن  مل  لكنه  التفل�سف،  العرب  يكن اإمكان  مل  لكنه  التفل�سف،  العرب  يكن اإمكان  مل  لكنه  التفل�سف،  العرب  إمكان  ب باأن  باأن  باأن  أن  يرى 

الت�سمية، ة حق الت�سمية، ة حق الت�سمية،  ّاة فل�سفّية حق اة فل�سفية حق اة فل�سفّي ّ امل�سّماة فل�سفي امل�سماة فل�سفي امل�سّم سو�سو�س و�سو�س سيرى يف الن�سيرى يف الن�

أ�سي�سية.اأ�سي�سية.اأ�سي�سية. ا تا ت اساسًا سو�سو� و�سو�س سبل مل يكن يرى فيها ن�سبل مل يكن يرى فيها ن�

أي اأي أي  الفل�سفة،  برتجمة  برتجمة إذن  برتجمة اإذن  إذن  وهبة  مو�سى  مو�سى سغل  مو�سى سغل  غل  سان�سان�

ألة األة األة  م�س عنده  فالرتجمة  للتفل�سف،  م�ساأ�سي�س  عنده  فالرتجمة  للتفل�سف،  اأ�سي�س  م�سا عنده  فالرتجمة  للتفل�سف،  م�ساأ�سي�س  عنده  فالرتجمة  للتفل�سف،  أ�سي�س  ابالتابالت

ؤلفات وؤلفات وؤلفات  م يقدم  لكنه مل  تفل�سف،  ثم  موا�سرتاتيجية،  يقدم  لكنه مل  تفل�سف،  ثم  وا�سرتاتيجية، 

ل يف ا�ستدراج م�ساعدات من سل يف ا�ستدراج م�ساعدات من سل يف ا�ستدراج م�ساعدات من  سفل�سفية، بعدما ف�سفل�سفية، بعدما ف�

العربي  الرتجمي  العربي رصوعه  الرتجمي  العربي رصوعه  الرتجمي  وعه  م� لإمت��ام  م�رصاليوني�سكو  لإمت��ام  رصاليوني�سكو 

أ�س�س ملحق اأ�س�س ملحق أ�س�س ملحق  أ�س�س ملحق أنه  أ�س�س ملحق اأ�س�س ملحق أ�س�س ملحق أنه  أ�س�س ملحق اأ�س�س ملحق أنه  أنه اأنه ا أنه مع  أنه اأنه امع اأنه مع  أنه اأنه مع  مع ؤلف �سوى كتاب، مع ؤلف �سوى كتاب،  ؤلف �سوى كتاب، وؤلف �سوى كتاب، و والكبري. ومل يوالكبري. ومل ي

 ،)1996-1997( حتريره  )أ�س  حتريره  )اأ�س  حتريره  أ�س  )ور حتريره  أ�س  )ور حتريره  )أ�س  حتريره  )اأ�س  حتريره  أ�س  )ور حتريره  )اأ�س  حتريره  أ�س  الكتب"  "نهار 
أ�سي�س جملة اأ�سي�س جملة اأ�سي�س جملة "فل�سفة" )-2000 اكما �ساهم يف تاكما �ساهم يف ت

أما كتابه اليتيم فكان اأما كتابه اليتيم فكان أما كتابه اليتيم فكان "منطق احلرب"،   ،)2005
ه على احلرب الأهلية سه على احلرب الأهلية سه على احلرب الأهلية  سالذي عرب فيه عن اعرتا�سالذي عرب فيه عن اعرتا�

ل كو�سيلة  الإن�سان  ا�ستخدمت  التي  اللبنانية 

*  شاعر وكاتب من لبنان

�مللف من �إعد�د: �أحمد بزون*

ملفملفملف

الغيابالغياب

�لر�لر�حـلـني مـلـف �



 1978 عام  ان�سحابه  خالله  من  وبرر  كغاية، 

بنقد  ذلك  رادفًا  اللبناين،  ال�سيوعي  احلزب  من 

و�سعر  كنط  قراءة  يف  تعمق  بعدما  املارك�سية، 

بحاجة امل�ستغلني يف الفل�سفة اإليه، والمتعا�س 

من املثقف احلزبي - الأممي - الذي يدافع، براأيه، 

عن الظلم وي�سكت عن القمع داخل حزبه.

و�سفه  له  العربي"  الفل�سفي  "الحتاد  نعي  يف 

باأنه "اأحد كبار اأركانه وواحد من اأهم امل�ستغلني 
اللبناين  امل�ستويني  على  الفل�سفي،  بالفكر 

والعربي".

عادل فاخوري

قال  فقد   )2017–  1939( فاخوري  عادل  اأما 

"كل  كتبه:  اآخر  كومبيوتر"،  اأنا  اإذن:  "اأفكر..  يف 

العباقرة الذين يحملون اأفكاراً وروؤى عظيمة هم 

اإىل زوال. لكن اأفكارهم وروؤاهم تبقى"، وي�ست�سهد 

بقول الفيل�سوف الأمريكي دانيال دّنت: "ما املثقف 

�سوى و�سيلة للمكتبة لأن ت�سنع مكتبة اأخرى"، 

وها نحن هنا ننقل اأفكار فاخوري كي ت�ستمر اآلة 

النقل والتطوير التي حتدث عنها يف كتبه.

املنطق  علم  هو  مفكرنا  به  ا�ستهر  ما  اأكرث  لعل 

من  عدد  بني  به  متنقاًل  اأ�ستاذاً  فكان  الريا�سي 

جامعات  اإىل  فبالإ�سافة  العربية،  اجلامعات 

لبنانية دّر�س عادل فاخوري يف جامعات اأردنية 

يجمع  كيف  عرف  ال��ذي  هو  وكويتية،  وليبية 

من  جمموعة  منطقه،  خ��الل  من  كتاباته،  يف 

العلوم الإن�سانية، من دون اأن يكون الأمر غريبًا 

الفل�سفة  الخت�سا�سات،  متنوع  كان  كونه  عليه 

روما  من  كل  يف  النف�س،  وعلم  والريا�سيات 

واأملانيا وفرن�سا.

باملنطق  ُع��رف  الفل�سفة  جم��ال  يف  ك��ان  واإذا 

الريا�سي، الذي طبقه يف بحوثه الأوىل على اأ�سول 

الفقه الديني واللغوي وعلوم العرب، وما �سكلته 

اأ�س�س للعلوم احلديثة، ويف بحوثه اجلديدة  من 

الكمبيوتر  لعلوم  كتاأ�سي�س  اخلوارزميات،  على 

عرف  الأدب  جمال  ففي  احلا�سوبية،  والربجمة 

العربية  الب�رصية  اللكرتونية  الق�سيدة  بابتكار 

يف الثمانينيات، كوجه من وجوه ما بعد احلداثة 

ال�سعرية. 

الفل�سفية  نظرياته  يقدم  فاخوري  ع��ادل  كان 

باأ�سلوب  والأدب��ي��ة  وال�سيميائية  والريا�سية 

تعليمي، ممهور بالكثري من ال�رصوحات والتفا�سري 

التي تقرب العالقة بني املنطق الريا�سي ودللت 

اللغة، وبينهما معًا وبني القارئ.    

تركز هّم عادل فاخوري، يف الفرتة الأخرية، على 

اإىل  الو�سول  على  املنطقي  التفكري  قدرة  اإثبات 

العقل،  متثيل  على  الآلة  وقدرة  مذهلة،  نتائج 

"اأفكر  كتابه  عرب  الأخ��رية،  بحوثه  يف  وو�سل 

مقولة  عن  به  انحرف  الذي  كومبيوتر"  اأنا  اإذن: 

ال�ستنتاج  اإىل  اأنا موجود"،  اإذن  "اأفكر..  ديكارت 

اأنه مل تعد م�سكلة ظهور احلياة من املادة لغزاً، 

بل اأ�سبحت من الأمور املتعارف عليها. وت�ساءل: 

هل ميكن لالآلة اأن تعي؟ وهل ينحّل لغز الوعي 

عندما نتو�سل اإىل فهم لبيولوجيا الوعي، مماثل 

يف العمق وال�سمول لبيولوجيا احلياة؟

والوا�سح اأن فاخوري كان مييل اإىل العتقاد باأن 

اآلة  النهاية  يف  هو  وذكاء  فهم  عن  ينّم  ما  كل 

تعالج رموزاً فيزيائية، وبالتايل كل حا�سوب قادر 

اأي�سًا على التفكري. ول بد للوعي من اأن ينبثق، 

ال�سطناعية  الع�سبونات  من  تركيب  اإجناز  عند 

يتمتع بهند�سة ت�ساهي تعقيد هند�سة الدماغ.

�أمينة غ�سن

من   )2017  –  1950( غ�سن  اأمينة  اقرتبت 

البداية،  من  الفل�سفية  وفاخوري  وهبة  ف�ساءات 

الأدب  يف  الكفاءة  �سهادة  يف  اختارت  عندما 

املعري  العالء  لأبي  الغفران"  "ر�سالة  املقارن 

اأن  قبل  األيغيريي،  لدانتي  الإلهية"  و"الكوميديا 
دبلومًا يف  عندما حازت  الأدب  اإىل عمق  تنتقل 

ال�سيميائية واآخر يف �سيميائية امل�رصح وال�سينما، 
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من جامعة اأوربينو لل�سيميائية يف اإيطاليا، قبل 

اأن تكمل الدكتوراه يف قراءة �سيميائة لالأ�سطورة 

يف ال�سعر العربي احلديث من جامعة ال�سوربون 

اإىل  بالإ�سافة  لغات  ثالث  فتمتلك  )باري�س(، 

العربية: الفرن�سية والإجنليزية والإيطالية.

وعندما �سارت باحثة وناقدة واأ�ستاذة جامعية 

لبنانية مار�ست النقد الأدبي يف اأبعاده الفل�سفية 

ال�سيميائية  اإىل  ارتكزت  كونها  القول،  �سح  اإذا 

الفل�سفة،  مع  تقاطع  من  فيهما  وما  والأل�سنية، 

واملاورائيات،  املنطق  حدود  مالم�سة  خالل  من 

ولي�س غريبًا بعد ذلك اأن تعرّف ال�سعر يف كتابها 

احلديث"،  العربي  ال�سعر  يف  املعنى  "معارج 
بقولها: "اإن ال�سعر جوهر الروؤية الك�سفية، التي 

مبا  �سلتنا  وتقرّب  بالكون،  عالقتنا  يف  تبحث 

تتخذه املعرفة البدئية الوجودية". 

اأمينة غ�سن مل تكن يف  اإن  قوله  بد من  وما ل 

اأقرب  كانت  اإمنا  املفكرين،  بر�سانة  كتاباتها 

ومل  ومتردهم،  ونزواتهم  ال�سعراء  فو�سى  اإىل 

كان  ما  بقدر  وجودية  اأ�سئلة  يفجر  قلقها  يكن 

تخ�س  التي  ال�سادمة  الأ�سئلة  ثقافة  اإىل  ينحو 

تاأ�سي�س  ت�ستغل يف  اأن  دون  من  ال�سائد،  �سكون 

التقليدي  التحليل  �سد  كانت  وهكذا  امل�ستقبل. 

منزاحة  قراءة  اإىل  متيل  بل  ال�سعري،  للخطاب 

وتاأويل توليدي، بعيداً عن الأن�ساق اجلاهزة.

خارج الأدب اهتمت اأمينة غ�سن مبو�سوع حترير 

املراأة من عزلتها وحت�سيل مكانتها يف املجتمع، 

وا�ستغلت على �سورة املراأة يف املوروث الديني 

وال�سعبي والأدبي، متوقفة عند اأقنعة �سهرزاد يف 

"األف ليلة وليلة" وتاأثريها يف الذكورة من خالل 
والع�سق،  والعقلنة  والدهاء،  الوفاء  تناق�سات 

وعند مناذج من الن�ساء الرواد، وَمْن نا�رص ق�سايا 

العالقات  يف  امل�ستور  ك�سف  على  وعمل  املراأة 

الجتماعية والثقافية، وكانت خري منوذج للمراأة 

واملعاندة  ال��واق��ع،  على  ال�ساخطة  املتمردة 

للتقاليد، واإن كانت تعرب عن ذلك اأحيانًا بتوتر 

واإباحة املحظور. وهي اإذ ترف�س ما جاء يف كتب 

من  الكثري  اأي�سًا  ترف�س  فهي  املراأة  عن  الرتاث 

الكتابات احلديثة التي ا�ستمرت يف التعامل مع 

املراأة كج�سد للرغبة.

ال�سعر  درا�سة  على  غ�سن  اأمينة  اأبحاث  تركزت 

قباين  ونزار  ال�سغري  والأخطل  نخلة  اأمني  عند 

عند  الرواية  ودرا�سة  واأدوني�س،  حاوي  وخليل 

جنيب حمفوظ، ولحقت اآراء املفكرين يف احلداثة 

والرتاث وبينهم توفيق احلكيم، وه�سام ال�رصابي، 

اإىل جانب اأن�سطة وم�ساركات يف موؤمترات عربية.

حتى  جريئة  لكنها  بال�سوفية،  مفتونة  كاتبة 

دون  من  جمتهدة  تهادن،  ول  متالئ  ل  النزق، 

املت�سظية، حتى  الكتابة  اإىل  مياًل  اأكرث  ت�ساوف، 

ت�سبه  هل  التالية:  الأ�سئلة  اأم��ام  اأنف�سنا  جند 

التي  كتابتها فو�سى رواية "تخيالتي ال�رصيرة" 

نينا  اجلزائرية  الفرن�سية  للكاتبة  ترجمتها 

بوراوي؟ اأم ت�سبه هي بطل رواية اجلزائري حميد 

غرين "ال�سالة الأخرية" التي ترجمتها اأي�سًا، هو 

"الليربايل الذي يتنازعه الإميان وال�سبق، املمزٌق 
كل  طريقته  على  يقاوم  وامل��رّك��ب  واملت�سعب 

الأ�سوليات"؟ ثم هل تتماهى كتابتها مع كتابة 

بني  "ترتاوح  باأنها  و�سفتها  التي  دري��دا  جاك 

الإغراء والغواية وبني الرعب واخلفة".

يف هذا امللف، ن�سلط ال�سوء اأكرث، على الراحلني 

الثالثة، من خالل مقالت لخت�سا�سيني اأ�سدقاء 

لهم، عرفوهم من قرب: 
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ال ي�ستطيع �لعرب �أن يتفل�سفو� 

�ليوم قبل �أن يرتجمو�

موسى وهبة



وهبة،  مو�سى  اللبناين  الفيل�سوف  رحيل  زال  ما 

طريقة  الت�ساوؤل،  يف  جديدة  طريقة  ابتدع  ال��ذي 

جديدة يف التفل�سف بالعربية، حدًثا يهزَّ الأو�ساط 

قامة  من  احل 
ّ
للر ملا  والفكرية  والأدبّية  الثقافّية 

من  اأجيال  يف  توؤثر  و�ستبقى  اأّث��رت  عالية  فكرّية 

اأمامنا  زال  وما  بالعربّية.  الفل�سفة  امل�ستغلني يف 

املعامل  ونهائي،  وا�سح  ب�سكل  نر�سم،  لكي  الكثري 

ئي�سة يف طريقة وهبة يف التفل�سف بالعربّية.
ّ
الر

ل �سيَء مييِّز حياة مو�سى وهبة �سوى الفل�سفة، فلقد 

د، ذلك الغريب، ذلك الفيل�سوف الذي  بقي ذلك املتوحِّ

لغريها.  تدع جماًل  فلم  الفل�سفة،  عليه  ا�ستحوذت 

حتى  ب��ه��دوء،  مت�سي  العادّية  حياته  كانت  لقد 

-١٩٦٨( اللبناين  ال�ّسيوعي  احلزب  اىل  ان�سماُمه 

فارقًة يف حياته. ورمبا  ل عالمًة  ي�سكِّ ١٩٧٨( مل 

 من ذلك احلزب، بعد اطالعه 
ّ
كان خروُجه الفل�سفي

على  اطالعه  وبعد  الأن���وار،  فيل�سوف  كنط،  على 

امل�سادة  اأي  ملارك�س،  الالاإن�سّية  األتو�سري  قراءة 

للمذهب الإن�ساين، هو ما ي�سّكل عالمًة فارقًة. 

    كنط ع�سره

ومو�سى وهبة، على خطى كنط والفال�سفة الكبار، 

يتعاطى ال�ساأن العام، يتعاطى التغيري يف املجتمع 

بقي  لو  حتى  الفل�سفي  بن�ساطه  قيامه  خالل  من 

كان  التغيري  هدف  اأّن  ُيثبت  ا 
ّ
مم لبيته،  مالزًما 

هدف الفال�سفة، على الأقل منذ �سقراط واأفالطون 

اأّن  يثبت  ا 
ّ
ومم ال�سيا�سة،  عرب  الفل�سفة  دخل  الذي 

، واأّن الفيل�سوف 
ّ
الفيل�سوف ل يعي�س يف ُبرٍج عاجي

تبقى  التي  القائمة  ال�سلطات  على  ا 
ً
خِطر يبقى 

ا ثمانينيًّا ولزم بيته،  تهابه، حتى لو كان �سخ�سً

كما كان حال اميانويل كنط. لذا، بالمكان القول، 

التغيري  اإّن  مارك�س،  اإليه  ذهب  ما  خالف  وعلى 

للتفل�سف،  التف�سري فقط، كان هدًفا مالِزًما  ولي�س 

ي�ساهم،  التفكري  لطريقة  بتغيريه  الفيل�سوف  اّن  اإذ 

 مو�سى 
َ
، يف تغيري جمتمعه. لن نفي

ّ
ب�سكٍل اأ�سا�سي

لكّنا  نكتبها،  التي  املقالة  ه��ذه  يف  ه  حقَّ وهبة 

ل  فكره،  مالمح  من  بع�س  على  ال�سوء  �سن�سلِّط 

�سيما على اهتماماته الرئي�سة.

قلُت  وق��د  فيل�سوًفا.  ورح��ل  فيل�سوًفا  عا�س  لقد 

وح�سب،  اأ�ستاٍذ  �سوت  ن�سمع  نكن  "مل  ًة: 
ّ
م��ر عنه 

�سيًئا من �سوت  �سيًئا من �سوت كنط،  ن�سمع  كّنا 

وكنت  نف�سها".  الفل�سفة  �سوت  رمبا  بل  الفل�سفة، 

بكنط  الفل�سفة،  ق�سم  يف  طالًبا  كنت  عندما  األقِّبه، 

اهن. 
ّ
ع�رصه. نعم مو�سى وهبة كان كنط الع�رص الر

لكنط،  قة  ومتعمِّ قراءة خمتلفة  يقّدم  اأن  وا�ستطاع 

قراءات  بها  ي�ساهي  ق��راءة  ة، 
ّ
امل��ر هذه  بالعربي 

الفال�سفة الكبار من اأمثال هْيدِغر ودولوز.

... وكندي الع�سور احلديث
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مو�سى وهبة: 

عا�ش فيل�سوًفا ورحل فيل�سوًفا

جمال نعيم *

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية



حياته:  طيلة  وهبة  �سغلتا  رئي�ستان  م�سكلتان 

وم�سكلة  بالعربّية  الفل�سفي  القول  اإمكان  م�سكلة 

امليتافيزيقا.

١- م�سكلة �إمكان �لقول �لفل�سفي بالعربّية:

حفظ مو�سى وهبة در�س الكندي جيًِّدا. وبالإمكان 

اإم��ك��ان  ف��ال  احل��دي��ث��ة،  الع�سور  بكندي  و�سفه 

الفل�سفي  ال��راث  يكن  مل  اإن  بالعربّية  للّتفل�سف 

الفل�سفة  "ج�سد  يكن  مل  اإن  ح��ا���رًصا،  بالعربّية 

اأمام  حا�رًصا  َيه،  ي�سمِّ اأن  لوهبة  يحلو  " كما 
ّ
احلي

يبداأ  اأن  للفيل�سوف  ميكن  ل  ��ه  لأنَّ العربّية؛  ق��راء 

على  نتاجه  يبني  والفيل�سوف  جديد.  من  دائًما 

غريه  وينقد  يحاور  فهو  غريه.  نتاجات  اأنقا�س 

وكلُّ  منهم.  ويتمّيز  عنهم  ويختلف  الفال�سفة  من 

الفل�سفي  القول  ثناياها  يف  تختزل  كبرية  فل�سفة 

فيل�سوف  وكّل  الفل�سفة.  يف  ميوت  �سيَء  فال  كّله. 

ورمبا  الزمن.  عليه   
ّ
م��ر مهما  خالًدا  يبقى  كبري 

كان  ا 
ّ
اأكرث مم موته  بعد  الفيل�سوف م�سيًئا  يكون 

لأّن  دول��وز  جيل  ذلك  اىل  يذهب  كما  حياته  يف 

، ويبقى عر�سًة 
ٌّ
الّن�س الفل�سفي ن�سٌّ مكثَّف وغني

طريقته  يطرح  والفيل�سوف  خمتلفة.  ل��ق��راءات 

اجلديدة يف التفكري، طريقته اجلديدة يف الّت�ساوؤل، 

الطريقة  وه��ذه  الّتفل�سف.  يف  اجل��دي��دة  طريقته 

ما  لذا،  متوت.  ل  خالدًة  تبقى  واملختلفة  اجلديدة 

زلنا نرجع اإىل اأفالطون واأر�سطو وَمْن قبلهما من 

فال�سفة الإغريق، لأّن لكل واحد طريقته املختلفة 

البتدائية  املرحلة  تلميذ  اأّن  م��ع  التفكري  يف 

اًذا،  العلمّية.  معلوماتهم  يف  جميًعا  يتجاوزهم 

يحب  ك��ان  كما  العامل  عن  خ��رًبا  الفل�سفة  لي�ست 

وهبة اأن يرّدد دائًما. وبالتاأكيد لي�ست خرًبا عن ما 

التي يطرحها  بالأ�سئلة  تنهمُّ  اأّنها  العامل، مع  بعد 

لالإجابة  القدرة  لديه  تكن  مل  واإن  بطبيعته  العقل 

، فيحاول جاهًدا، عرب الفل�سفة، 
ّ
عنها ب�سكٍل نهائي

بال كلل ول ملل، اأن يجيب عن الأ�سئلة التي ُتقلقه 

تلبث  ما  اإذ  عَبًثا،  لكن  بالراحة،  ال�ّسعور  اأجل  من 

�ساتيم 
َّ
العمارات الفل�سفّية اأن تنهار، اإذ ما تلبث ال�س

اإذ  �س اىل ثقوٍب كبرية متزِّقها، 
ّ
اأن تتعر الفل�سفّية 

فتغدو  تتغرّي،  اأن  الفل�سفّية  الأنظومات  تلبث  ما 

ة اإىل فال�سفة اآخرين يحاولون البناء 
ّ
احلاجة ما�س

 اىل طموٍح لن 
ٌ
من جديد. ولكاأّن الفل�سفة هي �سعي

يتحّقق مطلًقا، لكّن الإن�سان ل ي�ستطيع اأن يتوّقف 

ال�سعي ما دام هناك عقٌل يفّكر  التفل�سف، عن  عن 

ق العقل.
ِّ
ويطرح الأ�سئلة التي توؤر

�لغريب يف لغته

الراث  نقل  اىل  وهبة  �سعى  �سبق،  ما  اىل  ا�ستناًدا 

هات 
ّ
اأم نقل  اىل  العربّية،  اىل  العاملي  الفل�سفي 

اأّن  يعترب  وك��ان  العربّية،  اىل  الفل�سفّية  الكتب 

بالعربّية  املمكُن  الوحيُد  الفيل�سوُف  هو  املرجَم 

اأردمت  اإذا  هرية:  ال�سَّ ك بقولته 
ّ
لذا، كان يتم�س اليوم. 

اأن تتفل�سفوا فرجموا.

د ناقٍل من لغٍة اىل لغة، اإذ عليه 
ّ
واملرجم لي�س جمر

اأن يعطي وجهة نظٍر يف الفيل�سوف املرَجم حتى 

اأخرى.  نظر  وجهات  من  �سائد  هو  ما  خالفت  لو 

فال يكفي، اإًذا، اأن يكون املرِجُم �سليًعا باّللغتني 

يكون  اأن  عليه  بل  اإليها،  املرجم عنها واملرجم 

املرَجم  الفيل�سوف  تراث  على  يكفي  مبا  لًعا  مطَّ

اأن  ي�ستطيع  حتى  العاملي  الفل�سفي  الراث  وعلى 

يقب�س على الّنب�س الأ�سا�سي الذي ميّيز بادرة ذلك 

الفيل�سوف الذي نحن ب�سدد ترجمته. كما اأّن عليه 

اأن ل ين�سغل باملعنى مهماًل املبنى. فلكّل فيل�سوٍف 

اأ�سلوبه اخلا�س واملختلف يف الكتابة، لي�س  كبري 

تركيب  حيث  من  بل  وح�سب  املفردات  حيث  من 

ي�ست�سهد  اأن  لدولوز  يحلو  كان  لذا،  ا.  اأي�سً اجلملة 

اجلميلة  الكتب  تقول:" اإّن  لربو�ست  �سهرية  بجملة 

الغريبة". من هنا، قلنا عن  اللغة  ُتكتب بنوٍع من 

وهبة اإّنه ذلك الغريب يف لغته ويف قومه.

وهو�رصل  وه��ي��وم  ونيت�سه  لكنط  ترجمته  يف    

وحتى لهْيدِغر، ابتدع وهبة كثرًيا من امل�سطلحات 

واأم��ث��ول  اأف��ه��وم  اأم��ث��ال  م��ن  اجل��دي��دة،  الفل�سفّية 
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ولّياه  وفّياه  ورئيان  ووعيان  وِعْلمان  وجم��اِوز 

وفيَّانّية ولّيايّية ...الخ. ول يبتدع هذه امل�سطلحات 

يقت�سيها  �رصورة  عرب  بل  الّت�سلية،  عرب  اجلديدة 

القول الفل�سفي حتى ن�ستطيع اأن نعرّب عنه بالل�سان 

 .
ّ
العربي

وهبة  ولَّده  الذي  اأفهوم  م�سطلح  مثاًل  اأخذنا  ولو 

فقد  اأفعولة،  وزن  على  ولي�س  اأفعول  وزن  على 

لدى  التفكري  ن�ساطّية  اىل  لي�سري  ذلك  اىل   
ّ
ا�سطر

لديها.  الّتفكري  اأفعال  اىل  لي�سري  الفاهمة،  ملكة 

فّكر  فقال  فّكر،  فعل  تعدية  اىل  ا  اأي�سً  
ّ
وا�سطر

ال�سيء بدًل من فّكر يف ال�ّسيء. لنقراأ مو�سى وهبة 

يتمُّ  "الّتفكري  الأفهوم:  لتوليد م�سطلح  تربيره  يف 

الآن  موّلدًة  كلمة  لي�ست  والأفاعيل  باأفاعيل.  اإًذا 

بالعربّية، فالنحاة يطلقونها على احلال والّتمييز 

قد  ال��ذي  باملفرد  ا 
ً
ن��ادر اإّل  ترد  ومل  وال�ستثناء، 

 فيه اأفعوًل واأفعولًة، واإْن وردت بكرثة كوزٍن 
ّ
ي�سح

واأركوب،  واأخ��دود  اأ�سلوب  قولنا:  مثل  يف   
ّ
قيا�سي

لنا 
ّ
واأن�سودة واأطروحة واأرجوحة...الخ. فاإذا ما تاأم

يتبنّي  املوؤّنث  و�سيغة  املذّكر  �سيغة  بني  الفرق 

اأّن �سيغة املذّكر ت�سري غالًبا اإىل الفعل )وامل�سدر 

( واإّن �سيغة املوؤّنث ت�سري دائًما اإىل ح�سيلة 
ّ
الّنوعي

ة(.
ّ
الفعل )وم�سدر املر

بي  حدا  ال��ذي  هو  ال�سيغتني  بني  الّتمييز  "هذا 
اإىل اختيار وزن اأفعول يف توليد لفظ اأفهوم باإزاء 

Begriff و Concept  يف قراءتي ل�ِ نقد العقل 
انوئيل كنط ) بخالف ما اقرح يومها 

ّ
املح�س لعم

راجع:  العاليلي،  اهلل  عبد  ال�ّسيخ  احل 
ّ
الر العاّلمة 

املو�سوعة الفل�سفّية العربّية، معهد الإمناء العربي، 

ل، مادة مفهوم-اأفهوم(. 
ّ
بريوت ١٩٨٦، اجلزء الأو

بني  وا�سعة  اعرا�سّية  حركًة  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر 

جمهور املتفل�سفة وجماعة النرث الثقايف الفل�سفي، 

ع 
ّ
لت لالأ�سف اىل ع�سبة مرّكزة يف جتم

ّ
حركة حتو

العتداد  الوحيد  �سالحها  بالرجمة،  ُيعنى   
ّ
عربي

اىل  املطمئن  العقل  راح��ة  اىل  كون 
ّ
والر بالّدارج 

م�سّلماته.

)اأُفهوم( لت�سمية فعل الّتفكري الذي  اإًذا وّلدت  "كنت 
تقوم به الفاهمة يف حماولة معرفتها ملو�سوعات 

يقول:  اآخ��ر  مكاٍن  ويف   .(" بية(1 
ُ
التجر املعرفة 

der Be�( باإزاء  اأفعول(  وزن  )على  )اأفهوم(  "وّلدُت 
)مفهوم(،  ب���ِ  املعنى  ه��ذا  ترجمة  ا  راف�سً  ،)griff

 )der Inhalt( اإليه اعتباره ال�سابق باإزاء اأعدت  الذي 

َدق باإزاء) der Umfang(.  والّداعي   ما �سَ
ْ
املقابل لل�
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اىل ذلك اأّن )مفهوم( الّدارج يف بالد ال�ّسام �سيغة 

مفعول، ول يتوافق قّط مع مق�سد كنط اىل اللفظة 

الأملانّية )der Begriff( بو�سفه فعل تفكري، تقوم به 

ملكة الّتفكري الفاعلة، ل مفعوًل به؛ واأّن "ت�سور" 

الّدارج يف التقليد امل�رصّي ل يفي بالغر�س ]...[. 

عن  ٍة 
ّ
تام غفلٍة  عن  يعرّب  الفاهمة  فاعلّية  واإغفال 

كنط،  بها  ق��ام  التي  الكوبرنيقّية  ال��ّث��ورة  معنى 

وخالًفا  ًزا 
ّ
جتو واإن  فّكر،  فعل  تعدية  وجوب  وعن 

لالأ�سول". )2(

الرجمة قراءة اأخرى

ا بالن�سبة اىل م�سطلح املجاِوز، اأعني به م�سطلح 
ّ
اأم

الذي حريَّ معظم دار�سي كنط، فكم  الرن�سندنتال، 

العربي  العديل  له  وجد  عندما  وهبة  مو�سى  فرح 

مدّعًما باأمثلة من الّنحو العربي وباآياٍت من القراآن 

العقد املح�س"، يف  "نقد  ل�ِ  الكرمي، فعند ترجمته 

 ،
ّ
طبعته الأوىل ال�سادرة عن مركز الإمناء القومي

فقال  ًفا،  ًبا وخمفَّ
َّ
معر  

ّ
الأجنبي اللفظ  وهبة  اعتمد 

الر�سندايل بدًل من الرن�سندنتايل. لكّن روح وهبة 

الفل�سفّية، العا�سقة للفل�سفة والعا�سقة للغة العربّية، 

كنط  لإ���س��اءة  �سيًئا  ت�سيف  اأن  اإل  تاأبى  والتي 

اأن ل جتد  تاأبى  العاملي،  الفل�سفي  القول  ولإغناء 

ل 
ّ
والّتاأم الّتفّكر  من  �سنواٍت  فبعد  العربي.  العديل 

)كان وهبة يحب املكوث يف الأفهوم( وجد �ساّلته 

 .
ّ
العربي الّنحو  يف  املتداول  املجاِوز  م�سطلح  يف 

ح ذلك يف تقدمي ترجمته لكتاب هو�رّصل  وقد و�سّ

املباحث املنطقّية، فقال:" املجاوز عند كنط ُيطلق 

اأي  ا،  قبليًّ املعرفة  مبو�سوع  املعرفة  عالقة  على 

فالذهن  التجربة.  يف  ح�سوره  عن  ومبعزل  قبل 

العارف جماوز، اأو قل اإّنه يجاوز بنا اىل مو�سوع 

املعرفة اأي يطلبه وي�سّكله تبًعا لبنية الذهن الذاتّية؛ 

: حني 
ّ
وميكن اإي�ساح ذلك مبثال من النحو العربي

ة العبارة لأّن 
ّ
امع تتم

ّ
اأقول �رصَب زيٌد...ينتظر ال�س

اىل طلب  بنا  الفاعل ويجاوز  يتجاوز  فعل �رصب 

مفعول به، فهو فعٌل جماوز اأو فعٌل متعدٍّ كما تقول 

نف�سه  الفعل  قائٌم يف معنى  الّتعّدي  وهذا  الّنحاة، 

ا، قبل اأن نعرف على من اأو على ماذا �سيقع  اأي قبليًّ

الفعل" )3(.

العقل  "نقد  ل�ِ  وهبة  مو�سى  ترجمة  تكون  هكذا 

بالعربّية  ًفا 
ُ
وتفل�س فيه،  اأخ��رى  ق��راءًة  املح�س" 

. فال توجد لدى وهبة 
ّ
ُيغني القول الفل�سفي العاملي

هموٌم ن�سالّية كما هي حال املثقف الذي ين�سغل 

تنا 
ّ
باأم لننه�س  العمل  ما  اأي  العمل؟  ما  ب�سوؤال 

وجمتمعنا؟ ما العمل لنحّقق الّتقّدم ونتخّل�س من 

للحكمة  بقي عا�سًقا  فيل�سوًفا،  بقي  الّتخلف؟ وهو 

ا لها، فغّلب اإرادة الِعْلمان على  و�سديًقا لها وحمبًّ

اأن يقول، معترًبا  اإرادة الَعَمالن كما كان يحلو له 

اأقوال فل�سفّية باللغة العربّية ما  اأّن ما يجرى من 

الفل�سفة  تذبح  بحيث   
ّ
بالعربي  

ٌّ
فل�سفي بعد  اّل  هو 

كاحلديث  اأخرى  غايات  لتحقيق  ال�ّساة  ُتذبح  كما 

عن دور الفل�سفة يف الّنهو�س العربي وعن الفائدة 

منها...الخ.

٢-م�سكلة �مليتافيزيقا

   لي�س �سهاًل على املرء اأن يتناول امليتافيزيقا يف 

ُترذل،  باتت  فامليتافيزيقا  الثالثة،  الألفّية  بداية 

كنط  اأنهى  اأن  منذ  اخل�سم  بها  ُيّتهم  ُتهمًة  وباتت 

كّل دعوى ميتافيزيقّية مبعرفة نظرّية ملا يتخّطى 

العقل  "نقد  العظيم  كتابه  يف  التجربة  ���رصوط 

الكال�سيكّية  امليتافيزيقا  تنهار  اإًذا  املح�س". 

واأعني  اجلميع.  اأع��ني  اأم��ام   
ّ
الكنطي الّنقد  بعد 

التي  امليتافيزيقا  تلك  الكال�سيكّية  بامليتافيزيقا 

فباتت  والعامل.  والّنف�س  اهلل  مو�سوعات  تتناول 

الأ�سئلة الّتالية بالرغم من اأ�سالتها خارج التناول 

اأم  خالدة  الّنف�س  هل  موجود؟  الرب  هل  الفل�سفي: 

اأم غري متناه؟ هذه  الكو�سمو�س متناٍه  فانية؟ هل 

للعقل  ومالزمة  اأ�سيلة  تبقى  اأّنها  مع  الأ�سئلة، 

الب�رصي الذي يطرحها ول ي�ستطيع اإل اأن يطرحها 

دائًما، بحكم طبيعته بالذات واإن مل ي�ستطع الإجابة 

عنها، اأ�سبحت خارج كّل معاجلة فل�سفّية، ومل نعد 
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لهذه  تخ�س�س  ف�سوًل  الفل�سفّية  الكتب  يف  نرى 

اإ�سكات الأ�سئلة املقلقة، وح�رص   
ّ
اإًذا يتم امل�سائل.  

النهمام بالفيزيقا، وُيقال للعقل: حذاِر اأن تتعّدى 

حدود الطبيعة.

نهايات

ونهاية  الفل�سفة،  نهاية  مقولت  �سادت  وهكذا    

امليتافيزيقا، وموت امليتافيزيقا، ونهاية احلداثة، 

وموت الإن�سان، وموت الذات، اإل اأّن وهبة ل يكرث 

لكل هذه الّنهايات، ولكل هذه املْيتات، ويعترب اأّن 

رمبا  لأّنها،  ب�رصّية  حاجًة  زالت  ما  امليتافيزيقا 

عي 
ّ
لل�س معًنى  اإعطاء  على  القادرة  الآن،  الوحيدة 

الب�رصّي. واإّن اإهمال امليتافيزيقا يوؤدي اىل انت�سار 

حتتل  التي  الأ�سوليات  هذه  كالفطر،  الأ�سوليات 

ال�ساحة التي تركها الفيل�سوف لتعبث بها.

لنقراأ وهبة: "واأ�ساأل: هل امليتافيزيقا ممكنة اليوم، 

وكيف تكون ممكنة؟

يف  امليتافيزيقا،  لي�ست  بالقول:  الإجابة  "واأبداأ    

ا للعقل الب�رصّي، بل حلالة خم�سو�سة 
ً
الأ�سل، قَدر

الأ�سلم  وم��ن  الفل�سفّية.  احل��ال  هي  اأح��وال��ه،  من 

هو  عنه  الب�رصّي  للعقل  غًنى  ل  ما  اإّن  ُيقال  اأن 

واإّن  بعامٍة،  الب�رصّي  عي 
ّ
ال�س على  املعنى  اإ�سفاء 

ا. لكن مع  باأ�سكاٍل عدٍة مبدئيًّ الإ�سفاء ممكٌن  هذا 

اأ�سحى  هيمنة امليتافيزيقا على املعمورة قاطبًة 

 ل غًنى للعقل الب�رصّي عنه" 
ّ
الّتفكري امليتافيزيقي

.)4(

لها  يعمل  كان  التي  امليتافيزيقا  هي  ما  لكن    

وهبة ويحاول ر�سمها؟ 

يقول وهبة: "واأتدّبر، باملنا�سبة، فهًما اآخر، ر�سًما 

بالكائن  علًما  ل  فاأح�سبها  للميتافيزيقا،  اآخ��ر 

مبحًثا  ول  الكون،  عن  �سوؤاًل  ول  كائن،  هو  مبا 

بل  الّظل،  الوارفة  ال�ّسجرة  تلك  ول  الغيبّيات،  يف 

وجذورها  ال�ّسجرة،  تلك  جذع  بالأحرى  هي  اأقول 

 لنا ا�ستثمار ال�ستعارة 
ّ
املخفّية يف الأر�س، اإن �سح

الديكارتّية مرة اأخرى.

الالزمة  �س�ستام املزاعم  " اأقول: امليتافيزيقا هي 

بالأ�سئلة  انهمامه  مواجهة  يف  الب�رصّي  للعقل 

التي تطرحها عليه طبيعة العقل، اأو تلك الفرو�س 

)بو�سفها  الفيزيقا  وراء  ما  يف  القول  ت�سند  التي 

 
ّ
والعملي الّنظرّي  عي 

ّ
ال�س فيه  مبا  الّتجربة  عامل 

والّتخّيلي(. وعليه ميكن متييز:

التي  اأو  امل�سوغة  املعلنة  الفرو�س  -جمموعة 

ميتافيزيقا  مثال  �ِس�ستام،  يف  �سوغها  ميكن 

ديكارت اأو لْيبنت�س اأو �سواهما.

-من جمموعة الفرو�س املعلنة بو�سفها بدياًل عن 

امليتافيزيقا، مثاًل: الأمثول والعلمان املطلق عند 

للهوهو  الأبدي  والعود  الإمرة  اىل  والّتوق  هيغل، 

عند نت�سه ]...[.

قد  التي  امل�سمرة  الفرو�س  جمموعة  -وم��ن    

تام يعربِّ عن مذهٍب ما يف القول، 
ْ
تندرج �سمن �ِس�س

اأو عن روح ت�سكيلة ثقافّية ما، ]...[، مثال فرو�س 

الّتفكري اليونايّن امل�سمرة: ما يبداأ ينتهي، ال�ّسبيه 

الب�رص  الأ�سكال،  اأكمل  الّدائرة  ال�ّسبيه،  ال  يدرك  ل 

 اأو عبيد..الخ. واملعنى اأّن امليتافيزيقا قائمة 
ٌ
اأحرار

اأبًدا خلف كل تفكرٍي له �سمة ال�ّسمول.

"وحني يجروؤ الع�رص على �سوغ مزاعمه امل�سمرة 
واملعلنة ويعرف بها كمزاعم لزمة ل�سالم العقل 

ويكون  والّديجيتايل،  وقي 
ّ
ال�س اليوم  ع��امل  يف 

بالو�سع اإدراجها يف �س�ستام بدعوى يونيفر�سالّية 

يكون لدينا ميتافيزيقا للع�رص" )5(.

احل مو�سى وهبة باخت�سار 
ّ
هذا هو الفيل�سوف الر

اإمكان  م�سكلتي  خالل  من  عاجلناه  وقد  �سديٍد. 

اأ�ستاذي  وبقي  وامليتافيزيقا.  بالعربي  الفل�سفة 

واملاج�ستري  اللي�سان�س  يف  عليه  تتلمذت  ال��ذي 

ا بهاتني  والدكتوراه حتى اآخر يوم من عمره منهمًّ

اأكتب  اأن  وفاته،  قبيل  اأو�ساين  حيث  امل�سكلتني، 

بحًثا عن الأمبريّية املجاِوزة عند دولوز، وقّدم يل 

كتاًبا بهذا اخل�سو�س، الأمبريية املجاوزة مبا هي 

جمع فريد وعجيب بني اأمبريية هيوم وفل�سفة كنط 

املجاِوزة.
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مل ي�ستثمر �لعرب فكره

عادل فاخوري



اأف�سل  من  ف��اخ��وري  ع��ادل  الدكتور  يعترب 

الباحثني يف علم املنطق الريا�سي، ومن اأبرز 

اّللغة،  على  الريا�سي  املنطق  لعلم  قني 
ّ
املطب

الل�سانيات.  اأو  اللغة  بعلوم  يهتم  كان  كونه 

ال��ذي  علمه  بتف�سري  لم��ع   
ّ
اأك��ادمي��ي وه��و 

يعترب من اأ�سعب العلوم الفل�سفية. اأي�سًا، هو 

الباحث، الذي كان على معرفة واطالع دائم 

وربط  الرقمية  التقنيات  يف  يح�سل  ما  بكل 

ذلك بالّذكاء ال�سطناعي. اإ�سافة اإىل اأنه كان 

يتابع كل ما ين�رص يف العامل عن املو�سوع، 

فهو  عديدة؛  للغات  معرفته  ذلك  �ساعدته يف 

اأتقن العربية، الفرن�سية، الإنكليزية، الأملانية، 

الإيطالية، الالتينية، واليونانية القدمية.

اقة 
ّ
�سب ة 

ّ
وفكري ة 

ّ
علمي قيمة  فاخوري  لعادل 

، لناحية روؤيته 
ّ
 والغربي

ّ
يف العامَلني العربي

ة، 
ّ
الإن�ساني العلوم  يف  ات 

ّ
والتغري رات 

ّ
للتطو

ات احلا�سلة 
ّ

اأي تاأّثر هذه العلوم بكل املتغري

اإدخال  اء 
ّ
ال�سابقة من جر ال�سنوات  على مدى 

مطلع  يف  احلياة  اإىل  ة 
ّ
اللكروني احلا�سبات 

الثمانينيات.

بني  يجمع  اأن  ا�ستطاع  باأّنه  عادل  ز 
ّ
متي لقد 

كل هذه العلوم وي�ستثمرها بال�سكل املطلوب، 

متداخلة  عليها  عمل  التي  العلوم  فمجمل 

اإىل  ي��وؤّدي  ال�سيمياء  فعلم  ببع�س.  بع�سها 

ة 
ّ
ة والب�رصي

ّ
ا�ستثماره يف الق�سيدة الإلكروني

)�سناأتي عليها لحقًا( وعلم املنطق يوؤّدي اإىل 

ة دون اأن تكون 
ّ
فهم املعنى مبعادلت ريا�سي

ملتب�سة، كل ذلك مرتبط بعلم الدللة، لأّن كل 

ة تتعّلق ببناء املعنى مهما 
ّ
ن�ساطاتنا الفكري

كانت الطريقة والو�سيلة لذلك.

لي�س باإمكاننا اأن نتكّلم عن كتاب واحد لعادل 

ق اإىل باقي الكتب، 
ّ
فاخوري، من دون اأن نتطر

كونها مرابطة كّلها ببع�س من ناحية بناء 

املعنى من الن�سو�س، اإن كان كتابه املرتبط 

الذي  ال�سيمياء"،  "تيارات  يمياء، 
ّ
ال�س بعلم 

"علم  كان  اأو  الإ���س��ارات،  بتف�سري  فيه  يهتم 

الذي  املعاين  علم  اأي  العرب"،  عند  الّدللة 

على  املعنى؛  خللق  الّن�سو�س  بتف�سري  يهتم 
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عادل فاخوري: 

�ملنطق �لريا�سي من �لرت�ث �إىل

�آخر �إبد�عات �حلا�سوب!

غ�سان مر�د *

*  أستاذ اللسانيات الحاسوبية واإلعالم الرقمي في الجامعة اللبنانية.



�سبيل املثال: "ناولني امللحاة" معنى ذلك اأن 

اأو كان  الّطعام، حلو املذاق، ينق�سه امللح".. 

اأول  اأو  كومبيوتر"،  اأنا  اإذن:  اأفكر  "اأنا  كتاب 

يا�سي". كل 
ّ
الر "املنطق  كتاب �سدر له وهو 

هذه الكتب توؤّدي اإىل خلق املعنى لالإن�سان اأو 

ة.
ّ
خللق برامج حا�سوبي

�ملنطق �لريا�سي

على  ف 
ّ
بالتعر ف��اخ��وري  ع��ادل  يكتِف  مل 

عمله  خالل  من  فيها  والإب���داع  ات 
ّ
الل�ساني

ذلك  تعّدى  بل  وال�سيمياء،  الدللة  علوم  على 

اإىل البحث والتنقيب عن اأ�سول امل�سطلحات 

عند  ة 
ّ
العلمي الثقافة  يف  احلديثة  واملفاهيم 

العرب واإبرازها. ويتجّلى هذا دائمًا يف كتبه، 

الريا�سي"،  "املنطق   مقّدمة كتابه 
ّ

بالأخ�س

من  واملفاهيم  املفردات  ا�ستقى  اإّنه  يقول  اإذ 

الكلنوي،  اإىل  الِكندي  من  امتّد  الذي  ال��راث 

فاملنطق  ن��ادراً.  اإّل  م�سطلحًا  ي�ستحدث  ومل 

ال�ستدلل  ة 
ّ
كيفي هو  اإليه  ي�سعى  كان  الذي 

ة جديدة من ق�سايا اأخرى حا�سلة. 
ّ
عن ق�سي

 
ّ
املنطقي التفكري  اإّن  العرب  يقول  كان  فقد 

املجهول،  اإىل  املعلوم  من  انتقال  عملية  هو 

على هذا ارتكزت ممار�سته املعرفية لأبحاثه 

املنطقية.  واإذا كان قد كتب يف مقدمة كتابه 

"املنطق الريا�سي": "اإننا اعتقدنا اأن املنطق 
ولد كاماًل مع اأر�سطو"، فاأرى اأّن هذا الكتاب 

هو جزء من تاريخ املنطق الريا�سي يف اللغة 

العربية، اأي تاريخ للمنطق باللغة العربية من 

ناحية، ومن ناحية ثانية هو ا�ستحداث رموز 

ى "املنطق الرمزي". اإّن 
ّ
لكتابة املنطق امل�سم

"فارغًا من  اأكرث ما ُكتب عن املو�سوع كان 

حيث اجلوهر ومن�سوخًا"، كما اأ�سار يف كتابه.

كما  احلديث  املنطق  اأو  الريا�سي  فاملنطق 

�س 
ّ
يوؤ�س ره عادل فاخوري هو علم جديد 

ّ
�سو

الأر�سطي.  املنطق  على  تقوم  ة 
ّ
فكري ملناهج 

والأ�سمل  الأكمل  ال�سورة  اإليه  بالن�سبة  وهو 

ات ال�ستدلل ال�سوري، وهو يف النهاية 
ّ
لعملي

ة 
ّ
املنطقي وال��ط��رق  املفاهيم  على  يرتكز 

فكرية  ناحية  من  "الت�رصيحية"  ة 
ّ
الأر�سطي

بحت، ويتجاوزها يف دقة التعريفات و�رصامة 

وتعّدد  ال�ستدلل  ة 
ّ
ويقيني الرمزية  ال�سياغة 

الريا�سي  املنطق  فكتابة  التطبيق.  جمالت 

بعلم  للتعريف  عنها  غنى  ل  و�سيلة  �سكل 

ك�رصورة  العلوم  من  الكثري  وفهم  املنطق، 

ة 
ّ
الأ�سا�سي ة 

ّ
الهيكلي م 

ّ
قو

ُ
ي لأّن��ه  لها.  جازمة 

حاجة  كونها  املعا�رصة،  ة 
ّ
الفل�سفي للمعرفة 

ي�سّكل  ال���ذي  الريا�سيات  لعلم  ة 
ّ
اأ�سا�سي

انتقلت  قد  كانت  اأن  بعد  منها،  جزءاً  بدوره 

جمال  اىل  اخلال�س  الفل�سفي  جمالها  م��ن 

الإنكليزي  املنطق  يد عامل  الريا�سيات، على 

لت�سبح   ،)1815-1864( بوول"  "جورج 
على  التطبيقية  الريا�سيات  فروع  من  فرعًا 

العلوم كافًة. فالرابط بني املنطق الريا�سي 

. وقد بات اأ�سا�سًا ي�ستعان 
ّ
والريا�سيات حتمي

ة 
ّ
ة خ�سو�سًا الل�ساني

ّ
به يف املعارف الإن�ساني

منها. 

�خلو�رزميات �أ�سا�ش �لربجمة

الأق�سام  معظم  يف  الكتاب  ه��ذا  ����س 
ِّ
ُدر لقد 

�س 
ّ
در التي  ة 

ّ
العربي اجلامعات  يف  ة 

ّ
الفل�سفي

ومنطق  الق�سايا  منطق  من  انطالقًا  فيها، 

لني 
ّ
الأو الركنني  يعتربان  الّلذين  املحمولت 

املعنى،  عن  للبحث  عليهما  يعتمد  اللذين 

التي  ال��دلل��ة  علوم  م��ن  ة 
ّ
اأ�سا�سي كركيزة 

وقد  ف��اخ��وري.  ع��ادل  عند  هاج�سًا  �سّكلت 

كتب خ�سي�سًا يف هذا املو�سوع كتاب "علم 

فيه  فّت�س 
ُ
ي كان  الذي  العرب"،  عند  الّدللة 

من  تاأتي  التي  وامل�سطلحات  املفاهيم  عن 
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الغرب، وعن اأ�سا�س هذه امل�سطلحات يف الّلغة 

وهل  ة، 
ّ
العربي الكتب  يف  توجد  اأين  ة؛ 

ّ
العربي

فّكر العرب اأ�ساًل فيها. فبحث فاخوري عنها 

ووجدها وعرث على م�سدرها وعلى من تكّلم 

ما  وتف�سري  الّزمن،  من  حقبة   
ّ

اأي ويف  عنها، 

 عن هذا 
َ
كي

ُ
كان يعنيه كّل م�سطلح، وكيف ح

املنطق، وكيف كانت تلك املعادلت موجودة. 

اأّن املفاهيم وامل�سطلحات  كان يرّدد دائمًا  

ة 
ّ
امل�ستخدمة يف جمالت احلو�سبة املعلوماتي

كانت   
ّ
املفاهيمي واأ�سا�سها  ببعدها  ة، 

ّ
الغربي

الأحيان.  من  كثري  يف  العرب  عند  موجودًة 

فاإن  ال�سورة  بهذه  الأمر  اإىل  نظرنا  ما  واإذا 

وعلى  اجلرب  علم  على  ترتكز  الربجمة  اأ�س�س 

من  اآتية  اأ�سا�سها  يف  هي  التي  اخلوارزميات 

ة عند العرب.
ّ
اإبداعات الثقافة العلمي

كي  بها، 
ّ
ويعر موز 

ّ
الر يخلق  كيف  عرف  لقد 

وكّل  العربي،  العامل  يف  م�ستخدمة  ت�سبح 

الذين كتبوا من بعده، ا�ستفادوا منه؛ فعلماء 

 يف العامل العربي ل يتعّدى 
ّ
املنطق الريا�سي

وعادل  اأ�سخا�س،  خم�سة  اأو  اأربعة  عددهم 

لهم. 
ّ
اأو

�ساعد على 
ُ
ا�ستطراداً، فاإّن املنطق الريا�سي ي

؛ 
ّ
حو�سبة اللغة، كجزء من الّذكاء ال�سطناعي

برامج  واإن�ساء  ًا، 
ّ
اآلي الّلغة  معاجلة  ة 

ّ
كيفي اأي 

املعلومات،  عن  وللتنقيب  ة، 
ّ
الآلي للرجمة 

ا 
ّ
عم ال��رم��زي  بالتعبري  مرتبط  هو  ما  وك��ل 

يجول يف فكرنا.  فالّذكاء ال�سطناعي مرتبط 

 عنها باّللغة، واّللغة هي 
َّ

رب
َ
ع

ُ
ة، ي

ّ
ة فكري

ّ
بعملي

موز، هذا هو املنطق الذي كان 
ّ
جمموعة من الر

يعمل عليه عادل فاخوري ل�سناعة الربنامج.

لهذا عندما نقراأ كتابه الأخري "اأنا اأفكر اإذن: 

وال��ذي  عمله  زب��دة  هو  ال��ذي  كمبيوتر"  اأن��ا 

يجمع فيه املعرفة بالذكاء ال�سطناعي بكل 

جوانبه، نفهم جيداً اأّن فاخوري، منذ بداياته 

كان  الريا�سي،  املنطق  يف  عمله  خالل  من 

ر 
ّ
التطو وا 

ّ
تب�رص الذين  العامل  علماء  كباقي 

�ستكون  التقنيات  باأن  يوؤمن  وكان   .
ّ
التقني

ة 
ّ
العلمي املفاهيم  يف   

ّ
تغري لأّنها  ثورة،  فعاًل 

 
ّ

ة(، بالأخ�س
ّ
الفكري )النماذج  والرباديغميات 

كون  ة، 
ّ
والل�ساني ��ة 

ّ
الإن�����س��ان��ي ال��ع��ل��وم  يف 

اأ�سا�س  هو  الن�س-  وبالتايل  الل�سانيات- 

املقاربات لهذه العلوم.

منطق �حلقوق و�الأخالق

اأ�سول  يف  ة 
ّ
الرمزي "الر�سالة  كتابه  يف  ��ا 

ّ
اأم

 :
ّ
لتيني بقول  املقدمة  يف  في�ست�سهد  الفقه"، 

قد  اأنه  فيعترب  �رصع"،  ة 
ّ
ثم املجتمع  "حيث 

ّنت يف العامل قوانني واأعراف عرب التاريخ، 
ُ

�س

بنّي  من  ل 
ّ
اأو هو   

ّ
الإ���س��الم��ي املجتمع  لكن 

اه "اأ�سول 
ّ
منطق ال�رصع وخّطه حتت علم �سم

يف  ويرجم  ين�رص  مل  العلم  هذا  لكّن  الفقه". 

الغرب كونه مغايراً لعقيدته، لذلك فاحل�سارة 

ة، 
ّ
العربي باحل�سارة  حلقت  التي  ة، 

ّ
الغربي

تاأّخرت حتى القرن الع�رصين يف و�سع اأ�س�س 

املنطق للحقوق والأخالق. فعلم اأ�سول الفقه 

لأّنه  كذلك  اعترب  ولكّنه  بدين،  مرتبطًا  لي�س 

منذ ن�ساأته متعّلقًا بالفقه الإ�سالمي، وبالتايل 

براأيه  العلم  فهذا  ة. 
ّ
عيني ة 

ّ
تاريخي باأحداث 

ة 
ّ
العقلي العلوم  من  هو  خلدون،  ابن  وح�سب 

للتجريد،  وقابل  ة، 
ّ
النقلي العلوم  من  ولي�س 

��ًا، 
ّ
ورم��زي ًا 

ّ
�سكالني كتابته  املمكن  من  ل��ذا 

وهو يقيم انطالقًا من الأ�سول منطقًا حديثًا 

للحقوق والأخالق. 

الّلغة"  فل�سفة  يف  "حما�رصات  كتاب  يف 

املتكّلم  بها  يقوم  التي  الأفعال  اإىل  ق 
ّ
يتطر

والوعيد  كالأمر  نة، 
ّ
معي بتلفُّظات  القيام  عند 

الأفعال  تلك  خ�سو�سًا  والتحذير،  والتهنئة 

مثل  ة، 
ّ
الإن�سائي ظات  التلفُّ عند  تقع  التي 
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الت�سمية والطالق ومرا�سيم التعيني والأحكام 

ة اإلخ... وبالتايل حتديد ال�رصوط التي 
ّ
الق�سائي

يجب مراعاتها لإحداث تلك الأفعال. واإن كل 

والرمزية،  ال�سورية  للكتابة  قابل  يكتب  ما 

اإذ ي�رصح جيداً يف هذا الكتاب اأّنه يف الّلغات 

العبارات  بنية  تكون  ة، 
ّ
وري

ُّ
ال�س ة 

ّ
املنطقي

غمو�س  باأي  ي�سمح  ل  دقيق،  ب�سكل  حمّددة 

ميكن  التي  فالق�سايا  ولذلك  التبا�س،  اأو 

ال�ستقراء  اأ�سا�سًا على  تعتمد  حت�سيلها منها 

ة، 
ّ
الطبيعي ال��ّل��غ��ات  يف  اأم���ا  وال�ستنباط. 

وت�سمر  حتتمل  ل 
َ
فاجُلم م��ث��اًل،  ة 

ّ
كالعربي

وق�سد  وال�ستعمال  لل�سياق  وفقًا  معاٍن  عّدة 

الختالُف  هذا  على  �ساهد  واأو�سح  املتكلِّم. 

العربية.  واللغة  املنطق  لغة  املعاين بني  يف 

العمل كان عر�س  بالتايل من هذا  والغر�س 

التي ت�ستدعيها  طرق ال�ستدلل على املعاين 

حتت  وذل��ك  ة، 
ّ
الطبيعي ال��ّل��غ��ات  يف  اجلمل 

ال�ست�سالف  وباب  التداويّل  القت�ساء  باب 

التداويّل. 

�ل�سعر �لب�سري �الإلكرتوين

اأعماله  اأول  ال�سعر الب�رصي والإلكروين كان 

العلم  يمياء، 
ّ
ال�س بعلم  فمعرفته  احلداثوية. 

موز 
ّ
والر الإ���س��ارات  حتليل  اإىل  ي��وؤّدي  ال��ذي 

اإبداعاته  اإىل  اأّدى  معانيها،  عن  والبحث 

الق�سيدة  على  ِمَل 
َ
ع لذلك  املجال.  ه��ذا  يف 

والق�سيدة  الّثمانينيات،  يف  ة 
ّ
الإلكروني

مرتبطًا  املعنى  ي��ك��ون  اأن  اأي  ��ة، 
ّ
ال��ب�����رصي

اأو  التفاحة  ع��ن  تكّلم  اإن  م��ث��اًل،  بال�سكل، 

املفتاح ير�سمهما بالكلمات، اإ�سافة اإىل ذلك، 

والق�سيدة  ة 
ّ
الإلكروني الق�سيدة  كانت  فقد 

عن   
ّ

وتعرب الأ���س��وات،  من  نوعًا  الب�رصية، 

اأ�سبحنا  الآن  ة. 
ّ
الإلكروني الأدوات  �رصير 

موجودة  وهي  ة 
ّ
قمي

ّ
الر الق�سيدة  مرحلة  يف 

ورة 
ّ

اأ�سا�س الربط بني ال�س ب�سكل كثيف، على 

ل من بداأ 
ّ
وت والّن�س. وكان فاخوري اأو

ّ
وال�س

العربي،  العامل  يف  الق�سائد  من  الّنوع  بهذا 

 
ّ
ال�سخ�سي الكومبيوتر  يكون  اأن  قبل  وحتى 

موجوداً ب�سكل �سائع مثل اليوم. 

فاخوري  عند  تكن  مل  ة 
ّ
الب�رصي فالق�سيدة 

"فانتازيا" مبعناها احلريف كما كان يفهمها 
اللعب  مبعنى  فانتازيا  كانت  بل  الآخ��رون، 

بالإ�سارات  املتجذر  ومعناها  الكلمات  على 

 عنه، كل ذلك كي 
َّ

عرب
ُ
التي تر�سم �سورة ما ي

ة 
ّ
ات التقني

ّ
 يحاكي التغري

ّ
ن�سل اإىل بناء ن�س

 
ّ

بالأخ�س بداياتها،  يف  كانت  التي  اآن��ذاك 

يف  ة 
ّ
واملعلوماتي احلا�سوب  عامل  رموز  مع 

هذا  كتب  قد  ع��ادل  كان  واإذا  الثمانينيات. 

يف  ه 
ّ
تب�رص اإىل  نظراً  الق�سائد  من  النوع 

وعلى  ات، 
ّ
التقني عن  �ستحدث  التي  ات 

ّ
التغري

التي حتتوي  الكلمات  ا�ستخدام  املثال  �سبيل 

ال�سعري  املجال  يكون  "�سني"  ال�سوت  على 

لل�سورة التي اأراد اأن يو�سلها كما يف املثال 

يف  �سليل/  نابل/ 
ّ
ال�س الآتي: "ه�سه�سات 

�سني./  �سني.  �سني.  رحيل/  ينتهي  الهوا/ 

يف  يتبعرث  يطري/  ع�سفور  اأ�سود/  �رص�ساب 

يح".
ّ
الر

وقد ا�ستوحى العديد من الر�سامني واخلطاطني 

جمالية  لإظهار  فاخوري  عادل  كتابات  من 

اأو  العربي ومرونته، �سواء كان �سوفيًا  اخلط 

فيها  اعتمدوا  لوحات  يف  ديوانيًا،  اأو  كوفيًا 

على درا�سة الدللت والإ�سارات التي قام بها.

�أنا �أفّكر �إذن: �أنا كمبيوتر

اأنا  اإذن:  اأفكر  "اأنا  الأخري  كتابه  قراءة  عند 

مغرمًا  كونه  برغم  اأن���ه،  ن��رى  كمبيوتر"، 

بل  "للفنتازيا"  لي�س  املعنوي،  بالرميز 

ة املعتربة 
ّ
ة الفكري

ّ
للتفتي�س عن معنى العملي
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الذي كان من  ال�سوؤال  عملية ذكية، ل بد من 

العاملني  قبل  من  طرحت  التي  الأ�سئلة  ل 
ّ
اأو

باإمكان  هل   :
ّ
ال�سطناعي الذكاء  جمال  يف 

الآلت  مقدرة  هي  وما  يفّكر؟  اأن  احلا�سوب 

على التفكري؟ هكذا �سوؤال يقت�سي اخلو�س يف 

يعرفه  كان  ما  وهو  التفكري  ة 
ّ
وماهي طبيعة 

للكتاب  الأوىل  ال�سفحات  فمن  جيداً.  عادل 

من جراء بدئه بربنامج املحادثة اللكرونية 

له نفهم من  والربامج امل�سابهة  واأليزا"  "اأنا 
ما  بكل  �سّلم 

ُ
م غري  كان  اأن��ه  الوىل  ال�سطور 

يقال يف هذا املجال، ولكن كان يتعامل معه 

على اأ�سا�س اأنه موجود. 

لكن الهدف هو البحث عن اأ�ساليب توؤّدي اإىل 

احلا�سوب،  يفهمه  ب�سكل  الّن�سو�س  نكتب  اأن 

الأديب  مثاًل:  لنعطي  برجمتها.  ن�ستطيع  اأي 

فالن.. "هل "الأديب" هو فعاًل اأديب، اأم ا�سمه 

ف 
ّ
عر

ُ
ي الذي  الربنامج  �ساأجد  كيف  "اأديب"؟ 

الكومبيوتر، معنى الكلمات؟ هذا هو ما يبحث 

عنه عادل فاخوري بكتابه بدءاً بالعمل على 

خلق  اإىل  و�سوًل  املفاهيم،  وبناء  ة، 
ّ
الّنظري

ة. 
ّ
التطبيقات العملي

يو�سح فاخوري يف كتابه الأخري هذه الأمور، 

ال�سطناعي،  ال��ّذك��اء  ب��دء  م��ن  امل��وج��ودة 

ب�"الروبوت"  ل  باللغة،  اأكرثها  واملرتبط 

ف��اخ��وري  مفاهيم  وت��رت��ب��ط  ع���ام.  ب�سكل 

باحلوار  املعلومات،  عن  بالبحث  بالرجمة، 

بني احلا�سوب والإن�سان. 

يف  فاخوري  عادل  عنه  كتب  برنامج  ل 
ّ
واأو

كتابه هذا كان "األيزا"، ويعود هذا ال�سم اإىل 

وكّل  اأمامها،  اجلال�س  تعالج  ة، 
ّ
نف�سي طبيبة 

قّدمة 
ُ
ة بطبيعة احلال، م

ّ
ة احلواري

ّ
العملي هذه 

عن طريق الإن�سان. 

ني 
ّ
الأكادميي ا�ستفادة بع�س  الرغم من  وعلى 

كان  حني  ��ت 
َ

���س
ّ
ُدر التي  فاخوري،  كتب  من 

ًا، اإل اأّن الكتاب الأخري مل ياأخذ 
ّ
اأ�ستاذاً جامعي

�ستَفد منه، لأنه ذهب اإىل التقاعد، 
ُ
حّقه، ومل ي

�سوا 
ّ
در

ُ
ولي�س هناك من اأ�ساتذة، باإمكانهم اأن ي

بب 
ّ
علم املنطق الريا�سي، اإل ما َنُدر، لهذا ال�س

كانوا يطلبونه للتدري�س يف عّدة جامعات يف 

ا مل ياأخذ حقه لأّنه 
ّ

ة، كذلك رمب
ّ
الدول العربي

كان مبتعداً وحمبطًا لأنه مل يجد من يفهمه.

 اأن العرب قد اهتموا اأكرث بعلم الّنحو، 
َ

مل ين�س

اإذ  "�سيبويه"،  اإىل  دائمًا  نلجاأ  ال�سبب  ولهذا 

�ساعد 
ُ
وي املعنى،  بناء  كتاباته يف   كل 

ّ
ت�سب

الهدف،  اّللغة. هنا، مل يعد  الّنحو يف حو�سبة 

نا 
ّ
يهم بل   ،

ّ
الن�س الإن�سان  �سي�ستوعب  كيف 

وكونه   .
ّ

الن�س احلا�سوب  �سي�ستوعب  كيف 

بحث  ف��ق��د  ال��ل��غ��ة،  بحو�سبة  مهتمًا  ك���ان 

على  النحو  من  ال�ستفادة  كيفية  يف  اأي�سًا 

التوليدية  الل�سانية  من  الت�سوم�سكية  الطريقة 

ة، 
ّ
العربي الّلغة  على  طبقها  التي  والتحويلية 

التي  اجلمل،  لبع�س  ة 
ّ
ال�سجري البنية  وعر�س 

الكتابة  يف  منها  ي�ستفاد  اأن  املمكن  م��ن 

الأمناط  البحث عن  عند  للجمل،  ة 
ّ
املعلوماتي

داخل  وتراكيبها  للكلمات،  فيها  النحوية 

 .
ّ
اجلمل، وتنا�سقها الركيبي

بني  دائ��م  نقا�س  هناك  ك��ان  فقد  ذل��ك،  اإىل 

فاخوري وبني الغرب، من خالل كل ما كتبه، 

من دون الّذهاب اإليهم. كالبحث عن املفاهيم 

من  لها  ك��ان  واإن  امل�ستخدمة،  ��ة 
ّ
ال��غ��رب��ي

بالعلوم   
ّ
تهتم التي  ة 

ّ
العربي الكتب  اأ�سول يف 

والفل�سفة. وكان من الباحثني الذين يعملون 

�سات 
ّ
موؤ�س هناك  الغرب  يف  بينما  وحدهم، 

ت�ستثمر. 

اأ�سدقائه،  رحل عادل فاخوري، وحزن عليه 

يتجّذر  لعمله   
ّ
الفعلي الك���راث  ع��دم  لكن 

العامل  يف  �سة 
َ
املمار التجهيل  ثقافة  يف 

من  غ��م 
ّ
ال��ر على  لذلك،   .

ّ
العربي  

ّ
الأك��ادمي��ي
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ّ

الفكري اإنتاجه  عَط 
ُ
ي مل  ة، 

ّ
العلمي ته 

ّ
اأهمي

ًة كافية لكي نتمّكن من معرفتنا خلفايا 
ّ
اأهمي

مل  العلوم.  يف  الإب�ستمولوجية  ات 
ّ

ال��ت��غ��ري

يعرف العامل العربي كيف ي�ستثمر فكر عادل 

قد  الأكادميي  املجتمع  كان  ولو  فاخوري، 

اإىل  و�سلنا  قد  كّنا  ملا  فاخوري  عادل  فهم 

 مادة الفل�سفة يف 
ّ

ما نحن عليه يف ما يخ�س

املدار�س واجلامعات؛ اإذ تقّل�س تعليم الفل�سفة 

ب�سكٍل كبري، لدرجة  يف اجلامعات واملدار�س 

ة 
ّ
اأّن اأق�سام الفل�سفة يف اأكرث اجلامعات العربي

مل تعد موجودة، واإذا ما وجدت فهي عقيمة، 

قبل  ما  املرحلة  الفل�سفة يف  تدري�س  ا عن 
ّ
اأم

لإلغائها كما  ة، فاملحاولت جارية 
ّ
اجلامعي

قبل  من  لبنان  يف  املا�سية  ال�سنة  ح�سل 

كان  ما  عك�س  وهذا  والتعليم،  الربية  وزارة 

يفّكر فيه عادل فاخوري. 

ق اأكرث يف الأمر، ل ميكن اأن 
ّ
واإذا اأردنا التعم

ُتفتح الخت�سا�سات على  واأن  العلوم  ر 
ّ
تتطو

الفل�سفة،  تدري�س  خالل  من  اإّل  العمل  �سوق 

ما  ال�سفوف  يف  املنطق،  علم   
ّ

وب��الأخ�����س

الربجمة  ركيزة  لأّنها  ًل، 
ّ
اأو ة 

ّ
اجلامعي قبل 

الدرا�سات،  بح�سب  وامل�ستقبل،  ة؛ 
ّ
املعلوماتي

اأن  يجب  املعلوماتيني...  للمربجمني  ه��و 

يف  الخت�سا�سات  ل��ك��ّل  الفل�سفة  ���س 
َّ
ت��در

اجلامعة، ليكون باإمكاننا خلق الفكر النقدي، 

ة والجتماعية 
ّ
العلوم الإن�ساني والت�ساوؤل يف 

وهو  األ  الرمزي،  و�سّقها  الفل�سفة  خالل  من 

املنطق الريا�سي.

هل كان عبثيًا؟

من  العديد  يف  يحاول  فاخوري  عادل  كان 

ميكن  كيف  مل�ستمعيه  ي�����رصح  اأن  ات 
ّ
امل���ر

ًا اأو �سعراً، وذلك 
ّ
ًا اأدبي

ّ
للحا�سوب اأن يوؤّلف ن�س

من جراء تعليم احلا�سوب على اأ�سلوب الكاتب 

ة الالزمة لكي ينتج 
ّ
واإعطائه املوؤ�رّصات اللغوي

باأن ذلك ممكن، ولكن  ًا ما.  كان موؤمنًا 
ّ

ن�س

فاإميانه  العملية،  يعرف كيف جتري  اأّنه  مبا 

بالأمر مل يكن مطلقًا. والنتيجة مل ولن تكون 

مرتبط   
ّ
ال�سطناعي الّذكاء  لأن  باملئة،  مئة 

ة 
ّ
الوظيفي بطبيعتها  والّلغة  فقط،  بالّلغة 

ملتِب�سة، والكلمات لها عّدة معاٍن. 

جيل  مع  دائ��م  توا�سل  على  ع��ادل  كان  وقد 

الفل�سفة،  يف  للغو�س  لهم  عًا 
ّ
وم�سج ال�سباب 

ب 
ّ
التقر الريا�سي. هذا   علم املنطق 

ّ
بالأخ�س

ال�سباب ُترجم من خالل جل�سات املقهى  من 

�س فيها. وللمفارقة 
ّ
ات التي كان يدر

ّ
يف الكلي

اجلامعات  بع�س  يف  فات 
ّ
الت�رص هذه  ف��اإّن 

ات يف العامل ل ُتفهم كما من املفر�س 
ّ
والكلي

وكاأّنها  البع�س  يرجمها  بل  ُتفهم.  اأن  بها 

نوع من ال�ستل�ساء والعبثية، ولكن من يعرف 

اأنه  عادل فاخوري عن قرب كان يعلم جيداً 

 ،
ّ

عرب
ُ
يحاول من خالل "الفانتازيا"، كما كان ي

التخفيف من وطاأة علم املنطق، وتقريب ذلك 

اأجدى  الفهم  ة 
ّ
عملي ت�سبح  لكي  النا�س،  من 
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لب 
ُ

 يف �س
ّ
النهاية كل ذلك ي�سب واأ�سهل. يف 

 
ّ
تثقيف املجتمع من وراء هذا التب�سيط العلمي

للمفاهيم ال�سعبة. 

مع  التعاطي  يف  ال�سخرية  اأ�سلوب  فا�ستخدام 

�رصحه للعلوم مل يكن اإل لتخفيف ثقل الفل�سفة 

ني. فقد كانت الفل�سفة عنده 
ّ

عند غري املخت�س

ناجحًا  اأ�ستاذاً  نراه  لهذا  احلياة،  يف  طريقة 

الأم��اك��ن  يف  ودوداً  ورفيقًا  اجلامعة،  يف 

لأّنها  يرتادها  كان  التي  واملقاهي  العامة 

. وعلى الرغم من 
ّ
هي م�رصح احلياة احلقيقي

ة يف 
ّ
اأّن عادل فاخوري يوحي اأحيانًا بالعبثي

القلق  ب�سبب   - ال�ساذج  مبفهومها   - احلياة 

ة 
ّ
الكبري الذي كان يعي�سه، من الّناحية العلمي

ة، اإل اأّنه بذاته مل يكن كذلك اأبداً، فقد 
ّ
واحلياتي

مبا  موؤمنًا  متوا�سل  وب�سكل  بجد  يعمل  كان 

الأمور،  "نفل�سف"  اأن  اأردنا  واإذا  عليه.  يعمل 

اإىل  ي���وؤدي  ًا 
ّ
حالي عاملنا  يف  يح�سل  فما 

ين، لأّنه مل يعد من 
ّ
ة عند املفكر

ّ
ة العبثي

ّ
حتمي

كاأفراد  الفكري  ملجهودهم  مغزى  ول  معنى 

ت�ستثمر يف  ة ل 
ّ
يف جمتمعات غري دميقراطي

الفرد كاأهم اأ�س�س راأ�س املال املعريف.

�خلام�سة فجر�ً عام 2014 

اأتى فاخوري من علم املنطق اإىل الّذكاء  لقد 

من  اأتى  ال�سطور  هذه  وكاتب  ال�سطناعي، 

وهما  ال�سطناعي.  الّذكاء  اإىل  الكومبيوتر 

الن بع�سهما، لكّنه مل يكن ماأخوذاً بالّذكاء 
ّ
يكم

نفهم  كّنا  �سّك.  عنده  وك��ان  ال�سطناعي، 

ونتحّدث.  طويلة  ل�ساعات  وجنتمع  بع�سنا 

�ساخر  ب�سكل  كعادته،  املو�سوع،  ياأخذ  كان 

كونه يعتقد اأن ل اأحد �سيفهم عليه. يف اإحدى 

ليعطيني  فجراً،  اخلام�سة  يف  اأت��اين  ات، 
ّ
امل��ر

كتابه "اأنا اأفكر اإذن: اأنا كومبيوتر"، وجل�سنا 

نتحّدث عن الكتاب وعن اإمكانية الكتابة عن 

بالرغم من  اأفعل ذلك يف حياته،  الكتاب. مل 

لكني  املو�سوع،  حول  معه  الدائم  النقا�س 

العامل  يف  املنطق  فعامل  رحيله.  بعد  اأكتب 

العربي يرحل ب�سمت، دون الكراث لذلك، ل 

من قبل الأكادمييني ول من قبل ال�سيا�سيني 

اأغرقونا  من  ف�سور  الإعالميني...  حتى  ول 

و�سور  وال�سا�سات  ال�سفحات  متالأ  بالف�ساد 

من نحن بحاجة اإليهم تبقى طي الكتمان.

ع��ادل  الكبري  املفّكر  وف���اة  خ��رب   
ّ
م��ر ل��ذل��ك 

لالأ�سف  الإع��الم،  فو�سائل  ب�سمت،  فاخوري 

وتب�سيطها،  والثقافة  العلوم  بن�رص  ت�ساهم  ل 

بل تقت�رص، اإذا ما فعلت ذلك، على ن�رص الأدب 

جرى  اإن  هذا  كلها،  الثقافة  كاأنهما  وال�ّسعر 

الهتمام بهما يف العمق. 

 قبل اأ�سبوع من وفاته، كّنا جنال�سه يف املقهى، 

اأبحاث،  اأّن ما بقي يف منزله من  اأعتقد  واأنا 

املعلومات،  من  كبري  خّزان  هي  دات، 
ّ
وم�سو

يكون  ا�ستثمارها. ولن   
ّ
�سيتم كيف  اأعرف  ل 

علومه  ن�رص  ع��رب  اإل  ال��ب��اح��ث  ه��ذا  ت��ك��رمي 

العمل  ت��رك  فهو  اجلامعات.  يف  وتعليمها 

�ستثمر 
ُ
ا، من دون اأن ي

ً
الأكادميي منذ 15 عام

اجلامعات  يف  يكن  مل  حينها،  فيها؛  فكره 

ة 
ّ
العربي اللغة  ة، تهتم بحو�سبة 

ّ
ق بحثي

َ
ِفر  

ّ
اأي

اجلامعات  بع�س  يف  حالياًّ  حا�سل  هو  كما 

ة باتت 
ّ
العربية، حيث اأّن حو�سبة اللغة العربي

ات 
ّ
الربجمي بع�س  اإن�ساء  ون�سهد  متاحة، 

ًا، 
ّ
ة التي تعالج اّللغة اآلي

ّ
والتطبيقات احلا�سوبي

لذلك من املفر�س بنا اعتماد ما عمل عليه 

فاخوري يف البحاث الكادميية احلديثة.
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جمعت فـي كتبها بني �لغر�ئز 

�لب�سرية و�لقد��سة

أمينة غصن



الي�سري،  بالأمر  لي�س  غ�سن  فار�س  اأمينة  عن  الكتابة 

ذاتها  ثنايا  ُت�سمر يف  ة قلقة 
ّ
لأّنك تكتب عن �سخ�سي

يف  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو عرفُتها  حولها.  ملن  تك�سفه  ا 

ّ
مم اأكرث 

ات القرن املا�سي عندما التحقُت بدائرة 
ّ
مطلع ثمانيني

ة 
ّ
ال�رّصق الأدنى يف اجلامعة الأمريكي ة ولغات 

ّ
العربي

الّدكتورة  وكانت  العربي،  الأدب  لدرا�سة  بريوت  يف 

يف  تلميًذا  فكنت  احلديث؛  الأدب  �س 
ّ
تدر اآنذاك  غ�سن 

يف  لها  زمياًل  واأك��ون  �سنوات  مت�سي  اأن  قبل  �سّفها 

 �سديًقا قّلما التقى بها بعدما تركت 
ّ
الّدائرة نف�سها، ثم

كنت  تلميًذا،  اأزال  ل  كنت  عندما  ة. 
ّ
الأمريكي اجلامعة 

كّل  وعلى  �سيء  كّل  على  ثائرة  ة 
ّ
�سخ�سي فيها  اأرى 

اأحد، ومّلا �رصُت زمياًل لها كنت اأ�ساهدها ناقمة على 

انتهيت �سديًقا ل  نف�سها وغا�سبة على غريها، ومّلا 

ر 
ّ
ا اأم�سيُت اأتذّكرها كّلما اأردُت اأن اأت�سو

ً
يراها اإّل ملام

ًة اآثرت البقاء وحيدة حزينة على اأن تداهن اأو 
ّ
�سخ�سي

جتامل اأحًدا، حّتى نف�سها.

اّلذي ن�رصه  الأ�ستاذ عبده وازن يف املقال  اأجاد  لقد 

ُبعيد  وذل��ك   ،)13/9/2017( احلياة  جريدة  يف 

عنها  كالمه  ختم  عندما  غ�سن،  ال��ّدك��ت��ورة  وف��اة 

من  حال  يف  حياتها  "عا�ست  باأّنها  اها 
ّ
اإي وا�سًفا 

ومل  الكتئاب،  وعانت  واحل��زن،  الّدائم  ال�سطراب 

العامل،  واأهل  العامل  مع  ا 
ً
يوم تت�سالح  كيف  تعرف 

ة. 
ّ
وداوي

ّ
ا ما اّت�سمت لديها بال�س

ً
ومع احلياة اّلتي غالب

اخلطاأ يف  ا، ل حتتمل  جدًّ وبريئة  ا  جدًّ ة 
ّ
مثالي كانت 

الفهم"، وكان عبده وازن  عامل ملوؤه الأخطاء و�سوء 

التقى ثالثتنا  الّدكتورة غ�سن عن كثب، وقد  يعرف 

ًة يف مكتبه يف جريدة احلياة يف بريوت، واأدركُت 
ّ
مر

مدى  �ساهدت  كما  تها، 
ّ
ب�سخ�سي معرفته  مدى  اآنذاك 

انفتاحها يف احلديث معه.

�ل�سيميائية يف �حلياة �أي�سًا

ة 
ّ
كّلي يف  ��ة 

ّ
الأك��ادمي��ي رحلتها  غ�سن  اأمينة  ب��داأت 

حيث  بريوت  يف  العايل  املعّلمني  معهد  يف  ة 
ّ
الّربي

عام  واآدابها  ة 
ّ
العربي الّلغة  يف  اإج��ازة  على  ح�سلت 

الكفاءة يف  �سهادة  نالت  بعامني،  ذلك  بعد   .1971
ر�سالة  عن  مقارنة  درا�سة  لكتابتها  املقارن  الأدب 

لدانتي.  ة 
ّ
الإلهي والكوميديا  ة 

ّ
املعر ل�ساعر  الغفران 

يف  لبنان  يف  ة 
ّ
الّداخلي احلرب  نريان  ا�ستعال  ُبعيد 

اإىل  انتقلت  املن�رصم،  القرن  ات 
ّ
�سبعيني منت�سف 

ة، 
ّ
يميائي

ّ
لل�س اأوربينو  جامعة  يف  للّدرا�سة  اإيطاليا 

قبل  ينما 
ّ
وال�س امل�رصح  ة 

ّ
�سيميائي يف  دبلوم  ونالت 

على  باحل�سول  ��ة 
ّ
الأك��ادمي��ي درا�ساتها  ج 

ّ
تتو اأن 

باري�س  يف  وربون 
ّ
ال�س جامعة  من  الّدكتوراة  اإجازة 

مو�سوع  اأطروحتها  يف  عاجلت  وقد   ،1979 �سنة 
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�أمينة غ�سن:

نقد �سادق و�سخ�سية ناقمة و�سادمة

وحيد بهمردي *

* أستاذ األدب العربي في الجامعة الّلبنانّية األمريكية – بيروت



ق��راءة  يف  احل��دي��ث  العربي  ال�ّسعر  يف  الأ���س��ط��ورة 

�سيميائية. قد تكون درا�ستها لل�سيميولوجيا، وتطبيق 

احلديث،  العربي  الأدب  على  العلم  ذل��ك  ات 
ّ
نظري

جعالها ترّكز يف معظم اأبحاثها وكتبها، وحّتى يف 

جهة،  من   ،
ّ

والّن�س الّلغة  بني  لة 
ّ

ال�س على  تدري�سها، 

ا كان لذلك 
ّ

والعامل اخلارجي، من جهة اأخرى، ورمب

تها ونهج تفكريها، وكذلك على 
ّ
 بارز على �سخ�سي

ٌ
اأثر

ن حولها من تالمذة وزمالء واأ�سدقاء، 
َ
تعاملها مع م

اء 
ّ ّ
اأي كّل من عرفها يف ال�رص

ّ
وقد يوافق على هذا الر

اء.
ّ
وال�رّص

فور عودتها اإىل وطنها عام 1980، التحقت بدائرة 

ة 
ّ
ة ولغات ال�رّصق الأدنى يف اجلامعة الأمريكي

ّ
العربي

مدٍّ  بني  فيها،  الّتدري�س  يف  ت 
ّ
وا�ستمر ب��ريوت،  يف 

 .2004 �سنة  وداع  دون  عنها  رحلت  اأن  اإىل  وجزر، 

لفرة،  �ست، 
ّ
در والع�رصين  الأربع  نوات 

ّ
ال�س تلك  اأثناء 

ة 
ّ
الّلبناني اجلامعة  يف  ة 

ّ
العربي واحل�سارة  اث 

ّ
ال��ر

�سنوات  �سّت  اأم�ست   2004 العام  وبعد  ة، 
ّ
الأمريكي

وح 
ّ
 احلديث يف جامعتي الر

ّ
يف تدري�س الأدب العربي

على  ة 
ّ
الكندي احلريري  وجامعة  الك�سليك  يف  القد�س 

الّتوايل.

    جادة وحادة 

املعروف عنها، واأقول ذلك ك�ساهد عيان، اأّنها كانت 

اأو  اأح��ًدا  جتامل  تكن  فلم  وقا�سية؛  ج��اّدة  �سة 
ّ
مدر

تهادن مع اأي اأحد من طاّلبها، وطبعها كان يجعلها 

ا يف اأن ت�سدم كّل من ي�ستمع اإليها، واأن 
ً
ترغب دائم

ة اّلتي جتعل 
ّ
ة امل�رصقي

ّ
تك�رص تلك الّتقاليد الجتماعي

املحظورة  الأم��ور  بع�س  ذكر  عند  ا 
ً

ج
َ
حمر املتكّلم 

كانت  عنها.  بالكناية  فيكتفي  اأ�سماوؤها،  مة 
َّ
واملحر

ة لدودة ملثل تلك الّتقاليد اّلتي تعترب 
ّ
اأمينة غ�سن عدو

 
ٌ
باأ�سمائها على املالأ خارج الأمور  اأن ذكر مثل تلك 

ا 
ً
اأّن كثري اأذكر  العام.  ات والّذوق 

ّ
عن نطاق الأخالقي

اأثناء  و"الهجني"  "الّلقيط"  كلمتي  ر 
ّ
تكر كانت  ما 

ة، 
ّ
الّدرا�سي احللقات  خالل  ة 

ّ
اأدبي لن�سو�س  و�سفها 

اأذكر  كما  و�سادمة.  اأخرى حاّدة  األفاظ  على  عالوة 

ة، وكان 
ّ
اأّنها ُدعيت اإىل موؤمتر يف اإحدى الّدول العربي

ام، لكنها 
ّ
من املفر�س اأن ُت�سارك فيه ملّدة ثالثة اأي

مغادرتها!  من  واح��د  ي��وم  بعد  ع��ادت  ما  �رصعان 

مغادرتها يف  الّتايل من  اليوم  �ساهدتها يف  عندما 

�سبب  عن  و�ساألتها  ا�ستغربُت،  ة 
ّ
العربي الّدائرة   

ّ
ممر

املحا�رصة  اأثناء  باأّنها،  اأجابتني  املبكرة!  عودتها 

تلّفظت   ،
ّ
العربي املوؤمتر  يف  األقتها  اّلتي  ��ة 

ّ
الأدب��ي

من  عدد  حفيظة  اأث��ارت  بكلمات  كالمها  �سياق  يف 

وت يف العرا�س على 
ّ

ال�س اّلذين رفعوا  امل�ساركني 

اأن تركت  اإّل  تها يف الّتعبري"، فما كان منها 
ّ
"اإباحي

عدم  من  امتعا�سها  عن  ا 
ً
تعبري املحا�رصات  ة 

ّ
من�س

باأ�سمائها،  الأمور  ة ذكر 
ّ
الجتماعي البيئة  تلك  ل 

ّ
تقب

وعادت اإىل بريوت يف اليوم الّتايل راف�سة اأن مُتلي 

وما  ُيقال  اأن  يجب  ما  ة 
ّ
الجتماعي الّتقاليد  عليها 

يحة.
ّ

يجب اأن ل ُيلفظ باأ�سمائه ال�رص

     كانت �سادقة مع طاّلبها و�سادمة لهم، وعلى 

ا افتقرت فيه اإىل 
ًّ
غم من ذلك، ل اأذكر ف�ساًل درا�سي

ّ
الر

يف  اأربعة  كانت  اّلتي  �سفوفها  يف  لون 
ّ
ي�سج طاّلب 

اأّنني عندما كنُت تلميًذا يف امل�ساق  اأذكر  كّل ف�سل. 

�سه يف الأدب احلديث، كان املطلوب 
ّ
اّلذي كانت تدر

الأدب  يف  �سون 
ّ

يتخ�س كانوا  اّل��ذي��ن  ال��ّط��الب  من 

العربي اأن يكتبوا بحًثا عن مو�سوع حمّدد يف نهاية 

يف  ة 
ّ
وحي

ّ
الر املناحي  عن  اأكتب  اأن  اخرُت  الف�سل. 

ة 
ّ
ا�ستقرائي بدرا�سة  فقمُت  جربان؛  خليل  جربان  اأدب 

لت اإىل نتائج قد ل ُتعجب املفرطني يف 
ّ

لأدبه، وتو�س

ام من ت�سليم البحث للّدكتورة 
ّ
اإعجابهم بجربان. بعد اأي

ّف 
ّ

ال�س يقع خارج  اّلذي   
ّ
املمر اأقف يف  كنت  غ�سن، 

"الناي�سلي"  مبنى  يف  معها  فيه  ندر�س  كّنا  اّل��ذي 

�ساهدتها  وف��ج��اأة  ب���ريوت،  يف  اجلامعة  ح��رم  يف 

تقرب م�رصعة نحوي، و�سوت نعلي حذائيها يقرع 

اأقف مّتكًئا على  بلغْت حيث كنُت  الأ�سماع، وعندما 

تدر�س  ل  "اأنت  قائلة:  بعنف  خاطبتني  الدرابزين، 

كفاية لالمتحانات، األي�س كذلك؟" فما كان مّني اإّل 

البحث  "اإّن  قالت:  ذلك؟"  عرفِت  "كيف  اأجبتها:  اأن 
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ة 
ّ
الف�سلي المتحانات  من  بكثري  اأف�سل  كتبَته  اّلذي 

كتابة  اإىل  اأكرث  اأميل  باأّنني  اأجبتها  ُتنجزها".  اّلتي 

الأبحاث، ول�ست �سديد الهتمام بالّتح�سري لمتحان 

ْت عن ر�ساها عن 
ّ

عابر نح�سل منه على عالمة. عرب

اإجابتي بابت�سامة فيها �سيء من اخلبث والإعجاب. 

عندئذ قالت يل: "اأنا ل�سُت موافقة على ال�ستنتاجات 

اّلتي عر�سَتها يف البحث، ولكن اأعطيُتك اأعلى عالمة 

 بحث يف الأدب احلديث، وذلك 
ّ

مل اأعطها من قبل لأي

متقن  وبحثك  �سحيحة  اّتبعتها  اّلتي  ة 
ّ
املنهجي لأّن 

اأي"، وهكذا كان. 
ّ
ومتني مع اأّنني اأختلف معك يف الر

بتنظيم  لها  ي�سمح  اأن  الّدائرة  رئي�س  من  طلبْت   
ّ
ثم

ندوة يف املر�سد القدمي يف حرم اجلامعة لأقراأ فيه 

بحثي على الّطاّلب والأ�ساتذة. ُعقدت الّندوة، وبعدما 

يف  الأ�ساتذة  اختلف  للبحث،  قراءتي  من  انتهيُت 

فيما  جدٌل  ودار  ل�ستنتاجاتي،  ورف�سهم  تاأييدهم 

بينهم وكنُت اأ�ستمع اإليه م�ستمتًعا. كانت اأمينة غ�سن 

هي الوحيدة يف ذلك اجلمع اّلتي اأطرت على البحث 

وقّدرته وعار�سته يف الوقت نف�سه. هذه احلادثة تدّل 

ز 
ّ
على طريقة تفكريها وتقييمها لالأمور؛ اإذ كانت متي

اأي اخلا�س 
ّ
ة للبحث العلمي والر

ّ
بني القيمة الأكادميي

ملن يتناول ذلك البحث بالّنقد 

والّتقييم. اأخربتني بعد �سنوات 

زمياُل  ���رصُت  عندما  طويلة، 

كانت  اأّن��ه��ا  ال��ّدائ��رة،  يف  لها 

ع�رصين  بعد  حتتفظ،  ت��زال  ل 

اّلذي  ا، بن�سخة عن بحثي 
ً
عام

اأدري  ول  ج��ربان،  عن  كتبته 

اأين هو الآن!

م�ساغبة كتابية

تع�سق  غ�سن  الّدكتورة  كانت 

 
ّ
حتب كانت  ما  بقدر  الكتابة 

ت��ب��ادل الأح���ادي���ث، وك��ان��ت 

�سفحات  على  بالقلم  تكتب 

ت�ستعمل  ت��ك��ن  ومل  ال�����ورق 

احلا�سوب، على ما اأذكر، وكاأن الكتابة بالقلم جتعل 

ا مع ما يكتب. ن�رصت 
ً

الكاتب اأكرث توا�ساًل واندماج

العامني  بني  مقالة  ثالثني  من  واأكرث  كتب  ثمانية 

العام،  ذلك  بعد  �سيًئا  تن�رص  ومل  و2011،   1980
اآثرت  كاأّنها  تكتب.  تكن  مل  اأّنها  ذلك  يعني  اأن  دون 

كانت  كيف  اأدري  ول  الغري،  عن  والبتعاد  العزلة 

طبيعة تلك العزلة لأّنني مل األتِق بها بعد ذلك، ولكن 

اأعتقد اأّنها كانت عزلة يكتنفها احلزن. لها كتاب غري 

من�سور وغري مكتمل، وقد يكون اآخر ما كانت توؤّلفه، 

ويربز  الّنقدي"،  والّتفكري  ة 
ّ
ي

ّ
"احلر عنوان  حتت  وهو 

باملدار�س  معرفتها  مدى  الكتاب  هذا  من  بقي  ما 

ة.
ّ
ة الفل�سفة اليوناني

ّ
ة وخا�س

ّ
الفل�سفي

كانت  مثلما  كتاباتها  يف  ائها 
ّ
لقر �سادمة  كانت 

ل اّلذي 
ّ
�سادمة يف حديثها مع اأ�سحابها. كتابها الأو

ن�رصته كان "قراءات غري بريئة يف الّتاأويل والّتلّقي" 

املراأة  خطاب  يف  عنه  امل�سكوت  "نقد   
ّ
ثم  ،)1999(

واجل�سد والثقافة" )2002(، ف� "جاك دريدا يف العقل 

والكتابة واخلتان" )2002(، وبعده "تداعيات اريكة 

 
ّ
ثم و�رصير" )2004( و"حداثة بال جذور" )2004( 

"نون يف املحراب" )2007(. عندما �سدر هذا الكتاب 
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دللة  عن  �ساألُتها  الغالف،  �سفحة  وراأي��ت  الأخ��ري 

يح 
ّ

وال�رص املبا�رص  جوابها  كان  العنوان!  يف  الّنون 

ذلك  املعّلقني  اأحد  و�سف  العاقر".  ج 
ْ
"َفر ادم: 

ّ
وال�س

عن  �ساألها  وعندما  ة، 
ّ
الكتابي بامل�ساغبة  الكتاب 

�ساعة 
ّ
الر بزغردة   

ّ
تعج ة 

ّ
اأبجدي "هي  اأجابت:  ذلك 

يف  ت�ستوي  ة 
ّ
اأبجدي بوات؛ 

ّ
وال�س الغرائز  ة 

ّ
وب�سوفي

ماء، واآخر للعازف 
ّ
يح، ومتتطي برزًخا لل�س

ّ
الر عر�س 

عناوين  ل يف 
ّ
الّتاأم اإّن  الف�ساء".  اأوتار  اّلذي يالعب 

تدّل  ثمان  �سنوات  خالل  اأ�سدرتها  اّلتي  الكتب  تلك 

بوات" 
ّ

ة الغرائز وال�س
ّ
�ساعة و�سوفي

ّ
على "زغردة الر

ا�ستعملتها  اّلتي  الّتعابري  من  عدد  يف  تنعك�س  اّلتي 

واجل�سد  واملراأة  الرباءة  انعدام  مثل  كتبها  لعناوين 

ا الّنون الكائن يف 
ً
ير واأخري

ّ
واخلتان والأريكة وال�رص

الغرائز  بني  جتمع  اأن  تريد  كانت  وكاأّنها  املحراب، 

الغريزة  وُتغرز  الغريزة  فتتقّد�س  والقدا�سة،  ة 
ّ
الب�رصي

اأن  اأرادت  اأخرى  �سدمة  هذه  تكون  قد  القدا�سة!  يف 

القدا�سة  بني  ف�سلوا  اّلذين  املقّد�سني  اإىل  هها 
ّ

توج

ة. 
ّ
والغرائز الب�رصي

الأخري  الكتاب  تاأليف  اإىل  دعاها  ما  هذا  يكون  قد 

يحاين يف العبء 
ّ
الر "اأمني  اّلذي ن�رصته حتت عنوان 

العام  يف  طباعته  مّتت  واّلذي   ،)2011( �سويل" 
ّ
الر

"كتاب  ل�سدور  الأوىل  ة 
ّ
املئوي للّذكرى  امل��واف��ق 

العام  ذلك  يف  ة. 
ّ
بالإجنليزي يحاين 

ّ
الر لأمني  خالد" 

عن  ��ا 
ًّ
دول��ي ا 

ً
م��وؤمت��ر الّلويزة  دة 

ّ
�سي جامعة  نّظمت 

اإطار  يف  بحث  لتقدمي  ا 
ً
مدعو وكنُت  خالد"،  "كتاب 

بي  اّت�سلت  ام، 
ّ
باأي انعقاده  قبل  املوؤمتر.  مو�سوع 

ا واأخربتني اأّنها عند اّطالعها 
ًّ
الّدكتورة غ�سن هاتفي

لئحة  �سمن  ا�سمي  وج��دت  املوؤمتر،  برنامج  على 

على  احل�سول  ب��اإ���رصار  مّني  فطلبت  امل�ساركني؛ 

يحاين واّلذي مل يكن قد نزل 
ّ
ن�سخة من كتابها عن الر

اإىل مكتبات بريوت. بعد جهد جهيد متّكنُت من  بعد 

اليوم  املطبوع يف  الكتاب  ن�سخة من  احل�سول على 

اّلذي �سبق انعقاد املوؤمتر. اأم�سيُت ليلتي اأقراأه حّتى 

املوؤمتر  خالل  كلمتي  يف  اإليه  اأ�سري  اأن  من  اأمتّكن 

بها  التقيت  قد  اأكن  مل  اّلتي  غ�سن  للّدكتورة   
ً
اإر�ساء

ة 
ّ
الأمريكي اجلامعة  ة يف 

ّ
العربي دائرة  ترَكْت  اأن  منذ 

يف بريوت قبل �سبع �سنوات من ذلك الّتاريخ. عندما 

اّلذي كان  املبنى  وبلغت  اإىل حرم اجلامعة،  و�سلت 

املوؤمتر �سينعقد فيه، وجدُت الّدكتورة غ�سن جال�سة 

تني، و�سعرت 
ّ
يتها وحي

ّ
عند املدخل تدّخن �سيجارة. حي

بحزن يف عينيها، واأعتقد اأن �سبب ذلك احلزن اّلذي 

حاولت اإخفاءه خلف ابت�سامة كان توّقعها اأن تكون 

يحاين، وهي اّلتي 
ّ
ين لتقدمي كلمة عن الر

ّ
اأحد املدعو

ا عنه يف ذلك العام بالّتحديد و�سدر يف 
ً
ن�رصت كتاب

لقد كانت  ل�سدور كتاب خالد.  املئوية  الّذكرى  يوم 

اأ�سعر  اأّنني كنت  يف حالة ثورة خالل املوؤمتر، حّتى 

ه 
ّ

اإىل جانبها، كّلما كانت توج واأنا جال�س  باحلرج، 

حّد  اإىل  اأحياًنا  ي�سل  كان  للمتكّلمني  لذًعا  انتقاًدا 

اأت 
ّ
خرية والّتهّكم. اأثناء الكلمة اّلتي األقيتها، جتر

ّ
ال�س

يف  طرحتها  قد  كانت  فكرًة  ح�سورها  يف  اأنتقد  اأن 

كتابها، وبعد النتهاء رفعْت يدها طالبة الّتعليق. مّلا 

احَلني".  ِحنُي  حان  "لقد  نف�سي:  يف  قلُت  ذلك،  راأيُت 

"اإيّن  اجلميع:  اأمام  قالت  اأّنها  كانت  املفاجاأة  لكن 

فنظرُت  وحيد"،  الّدكتور  قاله  ما  ك��ّل  على  اأواف��ق 

ّف 
ّ

ال�س يجل�سون يف  كانوا  اّلذين  الّندوة  اإىل منّظمي 

دامت  "ما  قائاًل:  وخاطبتهم  القاعة،  من   
ّ
الأمامي

اأ�سعر  فانا  قلُته،  ما  على  وافقت  قد  الّدكتورة غ�سن 

ا"! هكذا كانت تعامل من 
ً
بالأمان، واأعتربه �سحيح

غم من اأّنها كانت 
ّ
كان ذات يوم اأحد طاّلبها على الر

ن حوله.
َ
ات وجدانها غا�سبًة عليه وعلى م

ّ
يف خفي

خامتة �لف�سول

اأم��ني  ع��ن  الأخ���ري  كتابها  اأّن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 

عن  يخرج  وهذا  ة، 
ّ
حتليلي درا�سة  ي�ستحّق  الريحاين 

خامتة  ت 
ّ
�سم اأّنها  الاّلفت  من  لكن  مقالنا.  نطاق 

عن  تتكّلم  كانت  وكاأّنها  الف�سول"،  "خامتة  كتابها 

ة، 
ّ
ة وال�ّسخ�سي

ّ
ة والأكادميي

ّ
ف�سول حياتها الجتماعي

لتلك  ختام  هو  الكتاب  ذلك  ختام  اأّن  ت�سعر  وكانت 

ا، وهكذا �سار! الف�سول اأي�سً

من  انتقادها  لكّن  ناقدة  كاتبة  غ�سن  اأمينة  كانت 
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ل الآخرين كان ي�ستثري حفيظتها. ذات يوم، عندما 
َ
قب

ة، 
ّ
ة يف اجلامعة الأمريكي

ّ
كّنا زميلني يف دائرة العربي

دة مقال كانت قد كتبته عن ابن عربي، 
ّ
اأعطتني م�سو

ني املحدثني 
ّ
مقارنًة بينه وبني اأحد الأدباء الفرن�سي

 
ّ

اأعرب واأن  املقال،  اأقراأ  اأن  مّني  طلبت  ا�سمه.  اأذكر  ل 

لها عن راأيي "ب�رصاحة"! قراأُته ومل اأقتنع مبا كتبته 

ابن  بني  معقول  رابط  على  املقال  يف  عثوري  لعدم 

املقارنة  اأّن  وراأي��ت  الفرن�سي،  الأدي��ب  وذلك  عربي 

 
ّ

اأعرب اأن  ميكنني  كيف  اأعلم  اأك��ن  مل  لكّنني  ة، 
ّ
عبثي

 اأ�سبوع، 
ّ
لها عن حقيقة راأيي "ب�رصاحة". بعد م�سي

اأجروؤ  فلم  راأي��ي،  عن  و�ساألتني  مكتبي  اإىل  ح�رصت 

على الّت�رصيح، واكتفيُت بالقول: "اإّن اأ�سلوب كتابتها 

 – فالن  اأ�سلوب  بعيد  حّد  اإىل  ُي�سبه  املقال  ذلك  يف 

 ،"– اأّنها مل تُكن ُتِكنُّ موّدة لذلك الفالن  اأعلم  وكنت 

هًة بع�س 
ّ

ا موج
ً
فما كان منها اإّل اأن ا�ست�ساطت غ�سب

معي  الّتكّلم  عن  وامتنعت  الفالن،  ذلك  اإىل  ال�ّستائم 

اأّنها قالت لهم:  لأكرث من �سهر، و�سمعُت من طاّلبها 

ا املقال، فاإّنها 
ّ
ميم". اأم

ّ
"اإّن وحيد قد طعنني يف ال�س

الّتاريخ. هكذا  ذلك  بعد  اأحد  يره  ومل  اأبًدا،  تن�رصه  مل 

قلبها  فيما  �سيًئا،  يقول  ل�سانها  غ�سن،  اأمينة  كانت 

وعقلها يعمالن يف مكان اآخر.

الّدائرة  يف  زميلني  فيها  كّنا  اّلتي  نوات 
ّ
ال�س اأثناء 

مع  املن�سورة  كتبها  من  ثالثًة  اأهدتني  ة، 
ّ
العربي

نتها بخّطها على �سفحة العنوان، واأعترب 
ّ
كلمات دو

تكّنه يف  ا 
ّ
ا �سادًقا عم

ً
تعبري الكلمات كانت  تلك  اأّن 

كتاب  اإه��دائ��ي  عند  يل  كتبت  نف�سها.  وع��ن  نف�سها 

وتبقى  تلميًذا  العزاء  "كنَت  بريئة":  غري  "قراءات 
اأهدتني  �سنوات،  ثالث  بعد  وزمياًل".  اأ�ستاًذا  العزاء 

"العزيز  فيه:  يل  عنه" وكتبت  امل�سكوت  "نقد  كتاب 

ل  ما  ق��راءة  على   
ّ
وامل�رص ��ا، 

ً
ودائ��م اأب��ًدا  امل�سغول 

ة ووّد اأهديه ما يلهيه عن ر�سانته". 
ّ
يعنيه، بكّل حمب

اإياه، فكان كتابها  اأهدتني  اّلذي  الأخري  الكتاب  ا 
ّ
اأم

الّتالية:  الكلمات  فيه  ن��ت 
ّ
دو وقد  دري��دا،  جاك  عن 

الّدكتور  بحّقه،  وامل�ستبّد  املت�سّلط  العزيز  "ح�رصة 

تعب  من  نفورك  بانتظار  املحرم،  بهمردي  وحيد 

بريوت  غ�سن،  اأمينة  املخل�سة  �سنوات،  اأربع   
ّ
ا�ستمر

غ�سبها  �سملني  ب�سنتني،  ذلك  بعد   ."2002 اآب   25
�سكرترية  من  ت 

َ
فطلب ال��ّزم��الء،  �سائر  �سمل  مثلما 

الّدائرة اأن تبلغني باأّنها ُتريد ا�سرداد الكتب الّثالثة 

يُت طلبها، لكن كنُت اأعلم اأّنها 
ّ
اّلتي اأهدتني اإياها. لب

ة احل�سول على تلك الكتب من املكتبات، 
ّ
تعلم اإمكاني

كانت  ما  الوجود  من  ُتلغي  اأن  ُتريد  كانت  لّكنها 

لأّنني  الإه��داء. كنُت خبيًثا  قد كتبته يل يف كلمات 

اإليها،  الكتب  اأعيد  اأن  قبل  الإهداء  �سفحات  رُت 
ّ
�سو

ول اأزال اأحتفظ بتلك الأوراق الّثالث، ومل اأكن اأتوّقع 

اأمينة  عن  مقال  يف  عنها  اأف�سح  �سوف  اأّنني  اآنذاك 

غ�سن بعد وفاتها!

عندما  عامني  قبل  وبينها  بيني  توا�سل  اآخر  كان 

فيها  تعّزيني  هاتفي  على  ة 
ّ
ي

ّ
ن�س ر�سالة  يل  اأر�سلت 

عنها  ا 
ً
خرب اأ�سمع  مل  م�سَرك!  وزميل  �سديق  بوفاة 

بعد ذلك اإىل اأن اأبلغني زوجها برحيلها ُبعيد وفاتها. 

على  لأ�سع  جنازتها  يف  ا 
ً
حا�رص كنُت  لو  متّنيت 

 عن �سدقها فيما كانت 
ّ

�رصيحها وردة بي�ساء تعرب

موؤمًلا  ا 
ً
دائم كان  �سدقها  اأّن  من  غم 

ّ
الر على  تقوله 

دق ف�سيلة مهما كانت 
ّ

لها ولغريها، لكن يبقى ال�س

نتائجه.

بحلوها  تدوم  الّذكرى  لأّن  تنتهي،  ل  حكاية  اإّنها 

ها! 
ّ
ومر

هو�م�ش
)1( مو�سى وهبة، "جيل دولوز و�سناعة الأفهوم،" جملة الفكر العربي 

املعا�رص، العدد 153-152 )خريف 2010(، �س150. وقد جاء هذا 

الكالم يف اإطار ندوة نّظمها مطاع �سفدي مبنا�سبة �سدور كتاب جيل 

دولوز وجتديد الفل�سفة.

املح�س،  العقل  نقد  كنط،  يف:  الرجمة،"  "تقدمي  وهبة،  مو�سى   )2(

طبعة منّقحة )بريوت: دار التنوير،2015(، �س 14-15.

ة، 
ّ
منطقي مباحث  ل، 

ّ
املرجم" يف: هو�رص "مقّدمة  وهبة،  مو�سى   )3(

مج 1، �س 8.

  )4( من حما�رصة حتت عنوان )ماذا عن امليتافيزيقا اليوم؟( األقاها 

ة قبل ب�سع �سنوات من 
َّ
الراحل مو�سى وهبة يف معهد املعارف احلكمي

وفاته. وهذه املحا�رصة موجودة ب�سوته على اليوتيوب.

)5( امل�سدر نف�سه. 
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الراحلة رجاء بن عمار

ك�سرت �سكون �ستينيات �لقرن �لع�سرين 

باأجنحة جديدة
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  ) اإىل داريو الفاتن باحلياة والذكرى( 

ار املوت دون خوف. هذه 
َّ
ناظرت رجاء بن عم

امراأة ذئب. اإمراأة غجرية، ل تفتح عينيها على 

بهارج امل�رصح، لأنها  ت�ستم بامل�رصح رائحة 

 . الأر�س  ت�ستم بالأر�س رائحة  الأر�س. كما 

الأر�س واحدة عندها. الأر�س واأر�س امل�رصح. 

واإذ مل تخف من املوت، جمعت الدمع يف قاع 

اأ�سعلت ندى دمعهاعلى  حياتها، بحيث كلما 

امل�رصح، نه�س ح�سورها الذئبي كل العتمات 

منذ  املعتل  القلب  وجتديفات  الدمع  عتمة   .

امل�رصح  ثلل  م��ن  ثلة  م��ن  واح���دة  الطفولة. 

اجلن،  من  ثلة  اجلديد.  امل�رصح  ثلة  العظيمة، 

بالتجارب  وج��دت  حني  التهور،  اإل  لمت��دح 

التعرث  خرائط  القدمية،  والعربية  التون�سية 

ار 
َّ
عم بن  رجاء  تفتح  مل  البالد.  خرائط  على 

اجلديد.  امل�رصح  عجني  تلم  حتى  الأق��وا���س، 

الفا�سلني  م��ع  امل�����رصح اجل��دي��د،  م��ع  ب���داأت 

وجليلة  ادري�س  وحممد  واجلزيري  اجلعايبي 

رت معهم 
َّ
بكار وتوفيق اجلبايل  وغريهم، عم

البع�س  لف  بعدها،  اجلديد.  امل�رصح  اأودي�سة 

عابرين  اأ�سحوا  بحيث  ح�سورهم،  بالتجربة 

فيها، اإذ اختاروا، كل احتفاليته. لن ت�سادف 

فيه  موجة  كل  البحر.  لأنها  البحر،  ال�سيدة 

ل  امل�رصح.  �سري  من  جديدة  �سرية  ت�سطحب 

راح��ت،  حيث  بحرها.  البحر،  اأم��ام  �سباب 

ال�سخ�س،  خطوة  ل  خ��ط��وة،  ك��ل  يف  تخطو 

خطوة ال�ساللت، من�سابة كمياه الدالية . ذلك 

حني  امل�رصح،  حيطان  بج�سدها  �سققت  اأنها 

اأن  بعد  القيامة،  مرحلة  اإىل  باجل�سد  ارتقت 

واخلطابة  الكالم  القدمية  امل�سارح  تنف�ست 

والإن�ساء والتجويد بالإدغامات الكثرية، بني 

�سيء  كل  ُغنَّة.  بال  واإدغامات  غنة  ادغامات 

ار 
َّ
عم بن  رج��اء  عند  خطيئة،  اجل�سد  خ��ارج 

حيث  القدمية،  الطرقات  لغو  بذلك  عابثت   .

الكالم املجود ل ي�سبه اإل نواح النوار�س . ل 

�سيء اأمام فتنة اجل�سد اإل مواربات املجازات 

اجلديد،  امل�سار  فر�س  املفل�سة.  امل�رصحية 

والفرجة  اجل�سد  بغياب  وج��دوا  ممن  واح��دة 

والهواء  القهوة  يقت�سم  ج�سد  امل�رصح.  ع��ار 

واللغات  والغياب  واحل�سور  والدمع  والغذاء 

اجل�سد  هبوب  ار 
َّ
عم بن  رج��اء  �ساحبه.  مع 

على رق�س املراأة اأمام الب�رص والأ�سباح �سواء 

ب�سواء. رق�س اأمام ال�سبار، على قدم واحدة، 

على قدمني، �سد البالدة وخالءات الأج�ساد  ، 

 غياب  رجاء بن عمار

�مل�سرح علة وجودها �الأوىل

عبيدو با�سا *

* كاتب مسرحي من لبنان 



بعيداً من و�سايا العميان . 

اأريكة. ل م�سند  مل تلعب رجاء بن عمار على 

على م�رصحها. ل حبكة مب�رصحها. مب�رصحها 

اإل  مب�رصحها،  الدراما،  تقوم  ل  اإذ  ذروة.  ل 

ج�سدها  بني  الداخلي  املونولوغ  خالل  من 

الأح���الم  تعك�س  م��ون��ول��وغ��ات  وروح���ه���ا. 

على  اجل��دي��دة،  والأ�س�س  وال���روؤى  والأوه���ام 

كقلم  ر�سا�س،  الأ�سكال  اجلديدة.  اإم��راءة 

دار  كلما   . ���س 
ّ
ت��رو دار  كلما  مب���رباة.  ي��دور 

الهالك  اجلن�س  اأفراد  من  واحدة  عمره.  ق�رص 

على  الأوىل،  باملرة  اأره��ا،  امل�رصحيون.مل   .

م�ستهاة  �سجرة  وج���دت  امل�����رصح.  خ�سبة 

ج�سدها  �سجرة.  الرغبات.ج�سد  من  بالكثري 

زادها. ج�سد ل جتففه �سم�س ول اأحداث. ج�سد 

ي�سدق  ل  اأح��داث. ج�سد  ول  �سم�س  مل جتففه 

عنٌي  كالقلم  باملرباة.  يدور  اإل  وهو  نف�سه 

كل   . الأ�سعة  مهبط  املن�سة.  على  �ساطعة 

�سيء هادر يف ج�سد املمثلة / الراق�سة، من 

ميتلك  ج�سد  الأذن.  حرف  اإىل  الكاحل  حرف 

الراجيدي،  الإن�ساين،  بامل�سري  الإح�سا�س 

من  ه���وؤلء  الب�رص.  وب��وؤ���س  �سقاء   . املفجع 

يبددون طاقاتهم جريًا وراء امل�سائل التافهة. 

تبح  مل   . ار 
َّ
عم بن  رجاء  ج�سد  كهربي،  ج�سد 

تف�س  .  مل  بال�سعادة  الع�رصية  احلياة  اإبنة 

اأ�رصارها اإل على الدروب املوؤدية اإىل امل�رصح، 

تق�س  بقف�سة.  الكاف  بفرقة  بداياتها  منذ 

�سوف   . الإ�سم  بعد  الإ�سم  الأ�سماء،  الكاف«   «

يتكرر ذكر املدينة بدروبها ال�سيقة واأزقتها 

امل�رصح  م��دن  م��ن  ك��واح��دة  ومنعرجاتها، 

التحية.  ت�ستحق  الأوىل  �سباحاتها  الدنيوي. 

القرن  ب�ستينيات  ال�سكون،  ك�رصت  لأن��ه��ا 

اجلديدة  الكائنات  تغزل  وه��ي  الع�رصين، 

الهوجاء،  اللوعة  م�سوا فوق  باأجنحة جديدة. 

بحيث بدوا مرميني من �سموات جديدة. مل يدِر 

ار، �سوف ت�سعف القافلة 
َّ
اأحد، اأن رجاء بن عم

باأحايني القطاف، قبل اأن ت�رصح على جروف 

وق�سعريرة  واح��د  بج�سد  كقافلة،  امل�����رصح، 

الع�رصات من الأرواح . نار ونار، يف مدار من 

اللهاث الأزرق، بلون البحر. 

املن�سف  بناها  قف�سة  يف  امل�����رصح  دارة 

ال�سوي�سي . رحل الأخري منذ مدة . حلقت رجاء 

املن�سف،  حلقت  ثم،  الكاف.  بفرقة  عمار  بن 

اإىل حيث ل �سغينة ول كراهية ول غرور ول 

ميول  مالكة  اجلبارة،  ال�سيدة،  ت��زال  ل  اأمل. 

�رصيرة. هكذا، زخرفت نهارها الأخري باملوت. 

القباب  حتفل  اأن  ب��امل��وت،  القاطن  ذك��رت 

بالتجليات املادية وجالءات الأرواح املبهرة. 

حتت املبا�سع . هذه �سورتها الأخرية.�سورة 

 . معلوم   / جمهول  ممر  يف  �سور  �رصيط  من 

اليا�سمني« ومن  ك�سورها على طريق »ثورة 

تتبخر.  اأن  للتبا�سري  ترد  مل  هدمها.  اأرادوا 

خرجت وظلها يف م�سريات الأ�سجار املتكلمة، 

م��ع ���س��ي��دات امل�����رصح و���س��ي��دات ال��ب��ي��وت، 

يلبث  مل  قلب،  ووج��ع  �سوادوين  بنظارتني 

وجعه اأن اأعاد الكرة، كرة كرة. حتت املبا�سع، 

ل  �سعادة.  بال  الأخ���رية.  معركة  �سورتها 

اإل حني  �سعيدة،  معارك  كاملعارك  ال�سابقة. 

خ�رصت » مدار« بال�سنوات الأخرية، حيث حِلظُت 

/ هناك/  اخلط العربي يت�سكل من جديد على 

ج�سدها، املح�سود  باجلراأة  والت�سر املده�س 

والن��ح��ن��اء والن��ك�����س��اف ال��ك��ل��ي. ان��زرع��ت 

بامل�رصح » مدار« كما يزرع اجلنني بالأرحام 

يعرب  كالنمل  الطلبات،  تبعتها  فجاأة،  ثم،   .

ب�سمت ل ي�سدق. مل متلك اإل بقايا �سيجارتها 
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على طريف �سفتيها وهي ت�سارع على املرا�س 

الأخري،  الذهول وروائح اجليف واجلنون . ل 

مروكًا  عمره،  عنقود  اأمام  مل�رصحي  كرامة 

عمر  عنقود  »م��دار«  النا�سفة.  الأر���س  على 

بالتجربة  وحا�سم   
ٌ
�سلب   . عمار  بن  رج��اء 

ال�سهادات  قدم  حيث  التون�سية.  امل�رصحية 

والأوردة احلارة على اأن امل�رصح ل يزال يتحف 

اخل�رصاء.  بالأع�ساب  والبحر  بالنور  النور 

تك�رصت  القت�سادية،  الأزم���ة  دهمته  واإذ 

املتوقدتني  العينني  اأم��ام  اخلفية،  مدارجه 

املحرف  ذاب   . والإب��داع  والعدالة  بالكرامة 

مظاهر  من  واح��دة  اجل��دي��دة.  الفيالت  اأم��ام 

الراأ�سمالية الوح�سية. فجاأة، وجدت بن عمار 

ج�سدها رقيقًا، هائمًا، خلف جماليات املزار) 

مدار(  املفقود.وجدت نف�سها بال زورق. هذه 

�رصديتها الكربى. هذه مرويتها. ل عجب اأنها 

وحني  اأ�سابعها.  هذه،بني  ال�رصدية،  خباأت 

اأقامت على احتمال الإ�سابة بجزام  فقدتها، 

وماتت  عينيها  اأم��ام  الأف��ق  �رصد  الأ�سابع. 

الأغرا�س  تراقب  وهي  الوح�سة  ،  اأورام  من 

املدكوك  ف��وؤاده��ا  اأم���ام  تنهب  وال��ذك��ري��ات 

مرة  امل��وت  �سكنها  املتعالية.  بالتحولت 

جديدة، حني ماتت، حتت مبا�سع  اجلراحني. 

مل حتدد موعدها مع املوت، لأنها لن متوت 

بالكثري  زعر  ال��ربي.  الزعر  ميوت  كما  اإل 

باأ�سوات  اجلبني  على  ال���ربي،  النحل  م��ن 

والتحامات ق�سوى  بالألوان . غري اأن اأبطال 

من  ينبثقون  يرحلون،  اإذ  ال�ساطعة،  الأزمنة 

الأخبار الطاعنة بالغياب. �سيء من اجلمالت 

اأكرث من ن�سف  اخلارقة بتجربة امتدت على 

قرن. امل�رصح املدر�سي اأوًل. امل�رصح اجلامعي، 

ثانيًا. بعدها، جتارب املحرفات واملحرفني 

. اأ�رصطة جتمع الزخارف الذهبية بالأر�سيات 

بف�ساءات  اجل�سد  طريان  �سدى  على  املعتمة 

ال�ستثنائية،  امل��راأة  هذه  اأن  ذلك  امل�رصح  . 

زرعت حر�سًا من الأج�ساد يف ج�سد واحد. ج�سد 

دم  ،  من  راأ�س  راأ�سها،  اأفعى.  به�سة  نا�سف، 

الرق�س،  ال�سافية.  الأخ�ساب  من�سات  على 

رق�سها، يرى من وراء اجلدار. رق�س نافورة، 

مما ل يذكره اإل ال�سعراء.هذه رجاء بن عمار.

الآداء، حار، غري معهود. نيزك، ي�سعل جمهوراً 

املفولذ.  اجل�سد  هذا  من  بال�ستزادة  بالرغبة 

ما  على  مهنة،  بنت  �سهيدة.  ول  قدي�سة  ل 

املاء. با�ستمرار.مهنة ت�سخب ك�سحب  رددت 

مبهابط  ذاتها،  عن  تفي�س  عمار،  بن  رجاء 

امل�سطح.  ج�سدها  غري  على  اجلديدة  الأ�سعة 

الآدمي،  ال�سوت  املاء،  زنبقة  بطبقات.  ج�سد 

جذرية العالقة بكل ما ل ي�ستبدل بالكفهرار 

ج�سدها  وج��دت  مذ  ه��ي،  ه��ذه   . والكتئاب 

م�سمون  يف  اجلديدة،  التخليقات  �سميم  يف 

امل�رصح  وفحالت  فحول  مع  الثقايف  املنتج 

التون�سي . ع�رصات وع�رصات . ل اأ�سري هنا، اإل 

اإىل املزاج النافذي لهوؤلء يف جتربة امل�رصح 

. ا�ستقلت بن عمار  اجلديد. تداخلت الأ�سوات 

ونفور  وفخر  و�سحكات  ووق��ت  ق�س�س  اإث��ر 

من التكرار، من الركود، �سد قفالت ا�ستطالت 

�سماوات  من  بعيداً  الأر����س،  على  وتربعت 

نهاية  ل  يف  النهاية  وج��دت  .حني  الأح��الم 

امل�رصح  اآلهة  �سبت  الأج��وف،  امل�رصح  برزخ 

اجلدد، عائدة اإىل اأ�سلها الغجري، ترمم ال�سدو 

بال�سكر بعبري اخلطوات اجلديدة.  كتبت �سعراً 

كتابات  فو«.  م�رصح   « يف  ال�سعراء  يكتبه  ل 

الهوى«  »بياع  يف  املفرغة  التجويفات  �سد 

هوى  وطني  ال�سيدة«  و«  حي  و«�ساكن  يف 
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�جل�سد، 

عندها، �أ�سا�ش 

�لفل�سفة 

�جلمالية 

و�خلطاب 

�مل�سرحي 

�جلديد



»و«وراء  ال�سكة« و« نافذة على » وغريها من 

اأ�سغال   . امل�رصحيات  ل  امل�رصحية،  الأ�سغال 

اإىل  املوؤدية  البوابات  وانفتاح  اليقني  بني 

ال�سوفية.  اللمعات  وبع�س  الأعلى  العر�س 

جمتمع  يف  وم�ساعر  ب��ح��الت  ح��رة  ح���رة، 

امللكة  ترغب  مل  التغيري.  ري��اح  به  تع�سف 

اأندرونيكو�س  تيتو�س  ياأ�رصها  باأن  القوطية 

مع اأولدها الثالثة واآرون املغربي الرببري. 

اأولدها الثالثة، امل�رصح وامل�رصح وامل�رصح. 

ل طبيعية  الو�سم.  امل�رصح  ل   . املاء  امل�رصح 

ماآزق  ول  املو�سوعي  العلم  واك�سافات  زول 

�سارتر الفل�سفية ول تغريب بري�ست ول واقعية 

خمترب،  عندها،  امل�رصح،   . �ستان�سالف�سكي 

الإن�ساين  ال�سلوك  فيه،  امل�رصحي  يعاين 

بالإدراك والغريزة �سواء ب�سواء.  

بني ال�سعر اجل�سدي والنقد الفيزيقي، اأو�سدت 

الف�سول  على  الكالم  اأب��واب  عمار  بن  رجاء 

فتحت  حني  العربي،  بالرق�س  الإيروتيكية 

املجالت اللغوية املو�سدة على كل املناهج 

يف  ال��رق�����س،  ب��ال��ع��امل.  اجل��دي��دة  التعبريية 

منحدرات،  فوق  نط  اأ�سود.  عقرب  م�رصحها، 

العربي  امل�رصح  قبور  على  اجل�سد  عقم  فوق 

الرق�س  رعد.  الرق�س  برق،  الرق�س  القدمية. 

كرق�س  رق�س  ال��ع��رو���س.  جهاز  جهازها. 

رق�س  �سماواتها.  يف  �ساغال  �سخ�سيات 

ال��راق�����س  يتقفى  ب��ح��ي��ث  ال�����س��م��غ،  ي���ربي 

رق�س  و���س��ال.  رق�س  رق�سه.  يف  ط��ريان��ه 

بعد  العزلة،  وحل��ظ��ات  حم�سود  بالكودات 

الت�سميات  اإىل كل  الأنفا�س  الو�سال، وارتداد 

غري العقيمة. الآداء الراق�س، الدرامي، زوجها 

وولدها وحفيدها. رق�س يجهر بحياة اجل�سد، 

بحياة امل�رصح. تروي �سهرزاد هنا، بج�سدها. 

�سهوة الكالم ل تغيب . غري اأن الكالم، مهوو�س 

بالرحيل اإىل بحر اجل�سد، بحر امل�رصح. بوفيه 

 . ملايكوف�سكي(  م�رصحية  غمو�س)عنوان 

اإىل كل مده�س، مبوهبة،  اأذونات �سفر  بوفيه 

�سد  طرق  عنيفة.  بطرق  �ساحبتها،  كر�ست 

وت�سب  ِهر  ُتطَّ طرق  ال�سخافة.  �سد  احلذلقة، 

�سد  م�رصح  واحدة.  طبقة  يف  الطبقات  غربة 

علة  والطفيليني.  امل�رصح  امل�رصح  طفيليات 

وجودها الأوىل . هكذا اأدانت كل الطرق القدمية 

بزر  باجل�سد،  العالقة  مراجعة  عرب  ب��الآداء 

الهال�س املتفجر بالإيحاءات . اجل�سد، عندها، 

اأ�سا�س الفل�سفة اجلمالية واخلطاب امل�رصحي 

حني  القدمية،  التنويط  �سجر  ه��زت  اجلديد. 

ج�سدها  اجلديدة.  اللغة  بطنني  اجل�سد  عجنت 

اإىل  احل�سارات  من  العبور  قوة  كوزمو�سها. 

عر�س  على  فذة  قدرة   . اخلالدة  احل�سورات 

على  ي�سدد  بعمق  والقوية  العنيفة  امل�ساعر 

والأج�ساد  والأدوات  الأ�سياء  متا�سك  اأهمية 

والأرواح.حني تتما�سك العنا�رص، هذه، ي�سعد 

عر�سه  على  ي�ستوي  ال�سفاف،  امل�رصح  م��اء 

احلقيقي.اأغرق املاء ال�سفاف الكثري من اإ�سغال 

ار. ل اأزال اأمام جنون » �ساكن يف 
َّ
رجاء بن عم

حي ال�سيدة« حيث يدور اجل�سد بفراغ امل�رصح، 

لكي يداري حمنة الفراغ .�سيدة الدراما والآداء 

الدرامي الراق�س، اتقدت وهي جتهر باأن بال 

ج�سد ل م�رصح. ج�سد حي، م�رصح حي.ل �سيء 

ار 
َّ
عم بن  اأن  ذلك   . اخلفوت  ول  بالغدر  ي�سي 

على  القيامة ل  نوافذ  على  اإل  يومًا  تلعب  مل 

قواعد القبور. ل عالقة مل�رصحية » فاو�ست » 

امل�ساهدين.  نعا�س  ول  نعا�سها  ل  بالنعا�س. 

ل كالم اأجوف ول م�ساهد يلطخ فيها العجب 

. ل تكلح م�رصحية عندها،  امل�رصح باملجان 
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النحل  ير�سم  كما  م�رصحياتها  تر�سم  لأنها 

ي�ساب  ل  ك�سياء  اأمرباطوريته.دراماتوجيا 

باخلجل اأمام العتمة. هنا، ي�سافر اجل�سد على 

النوتات ل على مروج الطرقات العادية، بعد 

اأن ا�ستدرجت امل�رصحية التون�سية الرق�س اإىل 

عالماته  من  واح��دة  اأ�سحى  بحيث  ج�سدها 

الفارقة. عالمات تتجدد كلما خرج اجل�سد من 

امل�رصح.  قما�سات  اإىل  ييمم  العادية،  الغرف 

بها.  اخلا�سة  التجربة  يف  جاهزة  معاجم  ل 

ل قوامي�س . كل قدمي بائد، عندها. كل نغمة 

قدمية ن�ساز . كل خطوة راق�سة متكررة، خطوة 

جردة  م�رصحية  جديدة،  م�رصحية  .كل  نتنة 

جابها  حني  حتى   ،
َ
يتلو مل  خط  يف  للقدمي، 

الإتهامات  ووج��ع  القلب  وج��ع  من  الوجع 

كثيفة،  ظالل  ثمة  اأن  يف  اتهامات   . الظاملة 

مل�رصحيات عاملية يف م�رصحياتها. هذه امراأة 

�سدى طفلة، تالعب امل�رصح بعناقات جميلة، 

اأ�سيلة  وجاذبية.  اأ�سالة  الفلكلور.  من  بعيداً 

�رصيكها  مع   ( م�رصحياتها  ت��زود  وج��ذاب��ة، 

املن�سف ال�سائم ( بالطالت الذكية واحلركية 

يف  القلقة.الرق�س  خلفياتها  على  والت�سويق، 

له  لي�س  اأن��ه  اإل  متاأجج.  �ساخن،  م�رصحها 

عالقة مبدار�س الرق�س املركزة على الأدوار 

باو�س ول  بينا  للرق�س وحدها. ل  الرئي�سية 

الرق�س  مناهج  ول  فو�س  ب��وب  ول  بيجار 

الرق�س  العالية.  اليقظات  ذات  الأملانية 

عن�رص اأ�سا�س، يف م�رصحها، غري اأنه اآداة) اآداة 

من اأدوات (  تعزز من ملحمية ح�سور اجل�سد 

الدرامي على املن�سة امل�رصحية. 

ل  روح  امل�رصح   . ب��ن��اءات  ل  روح  امل�رصح 

باإ�سعاعات  حلاق  ول  اأزياء  توالد  ل  �رصعة. 

دت  نربة الكالم دائمًا، 
َّ
املتبوع امل�سرب  . �سع

امل�رصح  عن  الن�سقاق  اأن  اأمامي،  توؤكد  لكي 

الطلياين ل يكفي، اذا مل تنفخ يف رئة امل�رصح 

الأنفا�س احلديثة.اطماأنت رجاء بن عمار اإىل 

من  تخففت  اإذ  الزياح«.  »امل�رصح  �سمته  ما 

اأر�س موت احلداثة املرفوعة على اجلبانات 

ال�سكلية والنيوطليعية املراوغة. مل تهداأ، وهي 

من  الغتيال،  حماولت  من  للكثري  تتعر�س 

على ج�سدها  املمغنط  مدار، حقلها  م�سادرة 

الثائر، اإىل ح�سار احلفر الأخرية، لكل مفرد . 

للكل باملفرد. كتبت ن�سًا عن العراق، بجنوح 

الأو�ساع ال�ساري هناك. مل ينفذ، بالرغم من 

تنفيذه.  على  اجلعايبي  الفا�سل  مع  الإتفاق 

ال�سطح...(.  وال�سينما)ع�سفور  بامل�رصح  لعبت 

حافظت   . التلفزيون  ت��ق��رب  مل  اأن��ه��ا  غ��ري 

ملكة  انتاجاته.  مع  حا�سمة  م�سافة  على 

ال�سينوغرافيا، املعجبة غري املهومة بتجربة 

وجوديت  بك  جوليان  مع  تياتر«  الليفنغ   «

منذ  �سهر  ،  منذ  بها  عما  جنحت  مالينا، 

ال�سابقة،  التح�سيدات  كل  من  انتقمت  اأ�سهر. 

درف  م��ن  تفلتت  امل��ع��روف��ة.  �سدمها  بقيم 

التبويب باملوت. حملت مو�سيقاها واأ�سوائها 

الآخ��ر.  العامل  اإىل  وديكوراتها  ومالب�سها 

الفنانة ال�سجاعة، غادرت على �سهوة الغيم، 

بعد اأن قا�سمت الرفاق املاء واخلبز واجلنون 

واحلكمة. مل ترث غباراً حني م�ست. مرت حية 

ذلك،  ن�رص.  بعد  ن�رص  املوت.  اإىل  احلياة  من 

املوت ن�رص بالأو�ساع احلالية. 
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الأدب والفن باإمكانهما ا�ستخراج اجلَمال 

من اأمكنة فارقها الأمل

أروندهاتي روي
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منذ  العام  امل�شهد  متلأ  التي  الهندية  الروائية 

إرهاب اإرهاب إرهاب  لة شلة شلة تقاوم  شورها القوي كمنا�شورها القوي كمنا� ورها القوي كمنا�شورها القوي كمنا�ش شفرتة بح�شفرتة بح�

واالجتاهات  واالجتاهات شتبدادية  واالجتاهات شتبدادية  تبدادية  اال� والطبائع  اال�شلطة  والطبائع  شلطة  اال�ش والطبائع  اال�شلطة  والطبائع  لطة  شال�شال�

آن بروايتها اجلديدة » الطقو�س الآن بروايتها اجلديدة » الطقو�س الآن بروايتها اجلديدة » الطقو�س  أتي ااأتي ااأتي ا الطوية تالطوية ت لطوية تشلطوية تش شال�شال�

The Ministry of »عادةThe Ministry of »عادةThe Ministry of عادة« شعادة« ش أجل منتهى ال�اأجل منتهى ال�شأجل منتهى ال�شأجل منتهى ال� أجل منتهى ال�من  أجل منتهى ال�من  ة شة شة  شاملقد�شاملقد�

أوىل الأوىل الأوىل  Utmost Happiness  بعد عقدين من روايتها ا

 )The) God of Small Things »غرية« شغرية« شغرية شأ�شياء ال�شأ�شياء ال� أ�شياء ال�الأ�شياء ال�ال إله ااإله اإله ا إله ا»  إله ا» 

ت شت شت مبجرد  شالتي حازت على جائزة البوكر. هي لي�شالتي حازت على جائزة البوكر. هي لي�

أو اأو أو  بالكتابة  تمتاع شتمتاع شتمتاع  اال� اال�شأجل  اال�شأجل  اال�اأجل  أجل  من  تكتب  كاتبة 

أن القلم اأن القلم اأن القلم  اؤمن باؤمن ب ؤمن بوؤمن بو وإ�شغال فراغها بل على العك�س توإ�شغال فراغها بل على العك�س ت إ�شغال فراغها بل على العك�س تالإ�شغال فراغها بل على العك�س تال

عفني شعفني شعفني  شت�شت� ت�شت�ش شالح املهم�شني وامل�شالح املهم�شني وامل� الح املهم�شني وامل�شالح املهم�شني وامل�ش شتعمل ل�شتعمل ل� تعمل ل�شتعمل ل�ش ش�ش�
ُ
�ح ي�ح ي شل�شل�شل

ية من تيار احلياة شية من تيار احلياة شية من تيار احلياة  شيا�شيا� يا�شيا�ش شأحزاب ال�شأحزاب ال� أحزاب ال�الأحزاب ال�ال أبعدتهم ااأبعدتهم اأبعدتهم ا أبعدتهم االذين  أبعدتهم ااأبعدتهم اأبعدتهم االذين  أبعدتهم ااأبعدتهم االذين 

البنغالية  النا�شطة  الكاتبة  وفاة  وبعد  الرئي�س. 

التي  الوحيدة  الكاتبة  هي  ديفي«  »ماهي�شواتا 

أروندهاتي مثل اأروندهاتي مثل أروندهاتي مثل  مار. شمار. شمار. وحياة  شتبقت يف هذا امل�شتبقت يف هذا امل�

حيوي،  بن�شاط  حافلة  كانت  ماهي�شواتا  حياة 

س على هام�س على هام�س سكلتاهما وهبتا حياتهما ملن يعي�سكلتاهما وهبتا حياتهما ملن يعي�س

احلياة  احلياة شائل  احلياة شائل  ائل  و� و�شط  شط  و�ش و�شط  ط  أب�اأب�شأب�شأب� من  حمروما  املجتمع 

وت شوت شوت  ال � ال �شوتا ملن  شوتا ملن  �ش ال  ال �شوتا ملن  وتا ملن  كانت � �شانية.  كانت  شانية.  �ش كانت  �شانية.  كانت  انية.  شإن�شإن� إن�الإن�ال ا واحلقوق 

أجرت اأجرت اأجرت  اتات تشتش ا� ا�شا  شا  مّل ا�انهم  ملا  ا�انهم  ا  ملش ملشانهم  انهم  بل� الناطقة  بل�شبحت  الناطقة  شبحت  بل�ش الناطقة  بل�شبحت  الناطقة  بحت  أ�اأ�شأ�شأ� لهم. 

لها  الزميلة  العميقة  والدولة  الزميلة شمالية  العميقة  والدولة  الزميلة شمالية  العميقة  والدولة  مالية  أ�اأ�شأ�شأ� الر أ�القوى  الر أ�القوى 

إبداع الإبداع الإبداع  ت جائزة اشت جائزة اشت جائزة ا شم يف الهند. رف�شم يف الهند. رف� لإعلإعل إعالإعال ائلشائلشائَل ا شو�شو�

على  على شا  على شا  ا  اعرتا� اعرتا�ش  ش  2005 عام  عام أعادتها  عام اأعادتها  أعادتها  و عام الهندي  أعادتها  و عام الهندي  أعادتها 

اجلناح  ارتكبها  التي  اجلناح شانية  ارتكبها  التي  اجلناح شانية  ارتكبها  التي  انية  شإن�شإن� إن�الإن�ال ا غري  اجلرائم 

على  واحتجاجا  الهند  يف  للحكومة  اليمني 

التطهري العرقي الذي جرى يف والية اجلوجرات. 

أدانت التجارب النووية التي قامت بها حكومة اأدانت التجارب النووية التي قامت بها حكومة أدانت التجارب النووية التي قامت بها حكومة 

»باجباي«  بقيادة  بقيادة شي  بقيادة شي  ي  الهندو� اليميني  الهندو�شاحلزب  اليميني  شاحلزب 

ت�شو  »نعوم  مع  ا�شرتكت  كما  البوكران«   « يف 

إدانة الإدانة الإدانة  آخرين يف اآخرين يف آخرين يف دعوة  آخرين يف كي« و«هوارد زين« و آخرين يف كي« و«هوارد زين« و كي« و«هوارد زين« وشكي« و«هوارد زين« وش شم�شم�

عام  لبنان  حرب  عام إبان  لبنان  حرب  عام اإبان  لبنان  حرب  إبان  ومقاطعتها  إ�رسائيل اإ�رسائيل إ�رسائيل 

دود شدود شدود  � بناء  �شد  بناء  شد  �ش بناء  �شد  بناء  د  شارما �شارما � ارما �شارما �ش موقفا � اتخذت  موقفا �ش،  اتخذت  ش،  2006
من  من شكان  من شكان  كان  ال� ال�شء  شء  لإخلإخل إخاإخا ب »نارمادا«  باد  »نارمادا«  اد  بش »نارمادا«  بشد  »نارمادا«  د  � مثل  �شكبرية  مثل  شكبرية 

لي وخلي وخلف منع  ي وخشي وخش شد التطرف الهندو�شد التطرف الهندو� د التطرف الهندو�شد التطرف الهندو�ش شمناطقها و�شمناطقها و�

املاوويني  بجانب  ووقفت  ك�شمري،  يف  احلرية 

الذين  املعادن  مافيا  قاوموا  الذين   )Maoists(

توجد  التي  توجد رسقية  التي  توجد رسقية  التي  قية  ال� اجلبلية  املناطق  ال�رستولوا  اجلبلية  املناطق  رستولوا  ال�ش اجلبلية  املناطق  ال�شتولوا  اجلبلية  املناطق  تولوا  شا�شا�

ليني شليني شليني  شأ�شأ� أ�الأ�ال ا اشكانها  اشكانها  كانها  � �شء  شء  لإخلإخل إخاإخا ب املعادن  تلك  بافيها  املعادن  تلك  افيها 

أروندهاتي روي فـي روايتها اجلديدة اأروندهاتي روي فـي روايتها اجلديدة اأروندهاتي روي فـي روايتها اجلديدة 

ة« الهند املعا�صرة   ُت�صّيُد »جنَّ

على »مقربة« املهم�شني

تقدمي وحوار: فيالبوراتو عبد الكبري *

* كاتب وشاعر ومستعرب من الهند  

حوارحوارحوار



املتحدة  الواليات  على  �شديدا  هجوما  و�شنت   ،

الحتللها العراق وحربها يف اأفغان�شتان. وقالت 

لي�شت  املمار�شات  هذه  اإن  مقاالتها  اإحدى  يف 

بل  اأيلول،  من  ع�رس  احلادي  اأحداث  من  انتقاما 

انتقدت  العامل.  �شعوب  �شد  اآخر  اإرهابي  عمل 

البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية و�رسكات 

متعددة اجلن�شية التي ت�شتغل الدول غري النامية 

وبعد  الثالث.  العامل  يف  الفقرية  وال�شعوب 

كانت  ال�شغرية«  االأ�شياء  »اإله  االأوىل  روايتها 

كتاباتها جلها مركزة يف مقاالت �شديدة اللهجة 

تنتقد فيها �شيا�شة االأحزاب اليمينية وال�رسكات 

اال�شتعمار  وقوات  الهند  االحتكارية يف  الكربى 

اجلديدة يف العامل. 

خائنة  باأنها  الهندو�شي  احلاكم  احلزب  اتهمها 

ولكن  امليياوويييني  الي�شاريني  ومرافقة  الوطن 

انتقدت  نييادرة،  بجراأة  التهم  هذه  كل  واجهت 

االأ�شتاذ  بحب�س  العليا  املحكمة   
َ
كم

ُ
ح مقالة  يف 

اجلامعي ونا�شط احلقوق االن�شاين »�شاي بافا« 

انتقدت  كما  امليياوويييني  نحو  تعاطفه  بتهمة 

ال�رسوري  العلج  توفري  عن  احلكومة  امتناع 

لذلك الرجل امل�شاب بال�شلل وامللتزم بالكر�شي 

الحقتها  االنتقادات  لتلك  ونتيجة  املتحرك. 

وخمالفة  املحاكم  احرتام  عدم  بتهمة  مقا�شاة 

املحكمة  لها  فتحت  فلما  العدلية.  املوؤ�ش�شات 

لتفادي   فر�شة  الق�شية  هذه  �شماع  عند  العليا 

اعتذار  بتقدمي  �شدها  املرفوعة  الق�شية  عواقب 

امل�شاألة  اإن  قائلة  هذا  املحكمة  عر�س  رف�شت 

لي�شت م�شاألة اعتذار واإن احلقوق االإن�شانية لي�س 

فيها مكان للم�شاحلة. 

االبداعات واملقاالت

االإبييداعييات  بني  فييرق  ال  اروندهاتي  نظر  ويف 

واملقاالت يف �شاأن الق�شايا احليوية. ويف اإحدى 

ي�شفونني  مليياذا  اأروندهاتي:  ت�شاأل  مقاالتها 

اأتن�شل من هذا  اأن  اأحاول  نا�شطة؟ ملاذا  كاتبة 

ومييودة  يل  تقديرا  كييان  واإن  خجولة  الو�شف 

 « ال�شغرية  االأ�شياء  »اإله  روايتي  وبعد  نحوي؟ 

كتبُت مقاالت �شتى بعناوين مثل » نهاية اخليال« 

التي  النووية  التجربة  )End of Imagination( حول 

اأجل اأكرب م�شالح لعامة  قامت بها الهند و«من 

النا�س« )The Grater Common Good( حول ال�شدود 

التنمية  عن  القائم  اخلاطئ  والت�شور  الكبرية 

و»�شيا�شة ال�شلطة« )Power Politics( حول 

العامة من  للمرافق  االأ�شا�شية  البنية  خ�شخ�شة 

ال�رسكات  ملكية  اىل  وحتويلها  والكهرباء  املاء 

الرواية  �شاحبة  ت�شمية  ِمن  اأ�شتغِرب  الكربى. 

»اإله االأ�شياء ال�شغرية« كاتبة وِمن و�شف كاتبة 

املقاالت املذكورة اأعله نا�شطة. �شحيح اأن »اإله 

عن�رس  ولكن  خيالية،  ق�شة  ال�شغرية«  االأ�شياء 

املقاالت  يف  هو  مما  اأقييل  لي�س  فيها  ال�شيا�شة 

حكايات  عيين  عييبييارة  املييقيياالت  كتبُتها.  التي 

القا�شون  فقد  فمتى   .)Non Fiction( خيالية  غري 

املزدوجة  و�شفتي  املقاالت؟  كتابة  يف  حقهم 

بندقية  مثل  نا�شطة  كاتبة  بكلمتني  واملت�شمنة 

مل�شقة  مهنية  رقعة  مثل  اأو  ماأ�شورتني  ذات 

على جبيني لي�شت مبنية على �شيا�شة تت�شمنها 

موؤلفاتي. اإمنا هي باأنني متحيزة يف كتاباتي. 

مو�شوع  كل  يف  �رسيحا  موقفا  اأتبنى  اإنني 

وقد  اخلا�س.  نظري  بوجهة  االأ�شياء  اإىل  واأنظر 

يتحول هذا اىل م�شكلة يف نظر االآخرين. التحيز 

القرن احلادي  الكتابات ال يتنا�شب و�شمري  يف 

النظريات  اأ�شحاب  ُترهق  والع�رسين. وكتاباتي 

املمنوع  حييدودهييم  ميين  قلمي  يييقييرتب  حييني 

ان  عليهم  يجب  الُكتاب  الأن  هذا  هل  اقرتابها. 

اأن  بد  ال  املعا�رس  عاملنا  ويف  مواقفهم؟  خَفو 
ُ
ي

يف  متحيزين  والنخب  والفنانون  الُكتاب  يكون 

املحاربة  يف  االألعاب  قوانني  الفكرية.  حياتهم 

هي  احلا�رس.  ع�رسنا  يف  طبيعتها  تغريت  قد 

البلد  ال�شتقلل  كفاحنا  اأيييام  هي  كما  لي�شت 

نحو  متجه  االآن  ن�شالنا  االأجنبية.  االأيادي  من 
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اأن  علينا  ت�شاوؤالت  عييدة  هناك  نحن.  اأنف�شنا 

نواجهها. ال بد من اإيجاد اأجوبة لتلك الت�شاوؤالت. 

من  وم�شوؤولياتنا  وتراثنا  قيمنا  عن  ت�شاوؤالت 

حيث اننا مواطنون، ت�شاوؤالت عن مدى �شلحية 

حكومتنا  دور  وعن  الدميوقراطية  موؤ�ش�شاتنا 

ومثقفينا  ونخبنا  وعدالتنا  و�رسطتنا  وجي�شنا 

و...و..و... 

يعي�س  بلد  يف  ككاتبة  اأفتخر  اأن  العبث  »وميين 

اأكون  اأن  يكتبون...  وال  يقراأون  ال  مليني  فيها 

كاتبة يف بلد جتري فيها حرب غري معلنة با�شم 

م�شوؤولية«   « الكلمتان  ثقيلة.  م�شوؤولية  التنمية 

و«ثقيلة« اأكتبهما ببالغ احلزن بل بقلب يختنق 

يف  والفنانني  الكّتاب  دور  ومييا  �شديد.  بيياأمل 

التي  االأوىل  القاعدة  اأن  يل  بالن�شبة  املجتمع؟ 

لهم  قاعدة  ال  اأن  هي  الُكتاب  يتبناها  اأن  يجب 

اأجل  من  نعت 
ُ

�ش قاعدة  القاعدة  وهييذه  بتاتا. 

خمالفتها اأي�شا. اأما القاعدة الثانية فهي اأن الفن 

اإذا ف�شد فل اعتذار فيه. اإن الر�شامني والر�شامات 

واملطربات  واملطربني  والكاتبات  والكاتبني 

واملمثلت  واملمثلني  والراق�شات  والراق�شني 

جميعا  بهم  ق�شد 
ُ
ي اإمنا  والعازفات  والعازفني 

حدود  ويتجاوزوا  العلى  ال�شماء  اإىل  يطريوا  اأن 

اخليال االإن�شاين. املفرو�س اأن هوؤالء باإمكانهم 

اأن ي�شتخرجوا اجلمال حتى من مكان لي�س فيه 

اأي بارق اأمل لذلك كما ميكن لهم اكت�شاف �شحر 

اجلمال يف مكان ال ميكن االآخرين اكت�شافه. اإن 

لوا 
ِّ
ت�شدوا طريق طريانهم اىل اآفاق ال�شماء اأو حُتم

على  املبنية  االأخلقيات  اثقال  اأجنحتهم  على 

ت�شعون  فاإمنا  املجتمع  يف  ال�شائدة  املفاهيم 

كاتبة  اإن  اأ�شا�شها.  من  االإبداعية  اأعمالهم  لقلب 

تتحمل  اأن  تاأبى  قد  ممتازة  مبدعة  اأو  كبرية 

فر�س 
َ
ي التي  االأخلقية  القيود  اأو  امل�شوؤوليات 

فاإنهم  املرموقون  الكتاب  اأما  املجتمع.  عليها 

التي  التعبري  حرية  بيياأن  جيدا  يدركون  الذين 

ف�ِشد 
ُ
�شي �شوءا  ا�شُتخِدمت  اإن  ب�شعوبة  تتحقق 

على  تفر�س  ذاتها  الكتابة  عملية  اإن  الكتابة. 

دقيقا  اأخلقيا  ونظاما  كبرية  م�شوؤولية  الُكّتاب 

واأعباء اجتماعية. فهي قد تكون فردية الطبيعة، 

بني  اخلا�شة  العلقة  فهي  مييوجييودة.  ولكنها 

الفنانة وو�شيلتها.

ق بني طائر خيايل حقيقي 
ِّ
فر

ُ
»هناك خط دقيق ي

نوراين قوي وبني ما هو بلون ذهبي ا�شطناعي. 

تتميزوا  اأن  ميكنكم  كيف  اخلط؟  ذلك  اأين  ولكن 

ذلك اخلط؟ كيف تعرفون ما اإذا كنتم قد جتاوزمت 

والناقدين  الييقييراء  باإمكان  ولي�س  اخلييط؟  ذاك 

والنا�رسين واأ�شدقاء الكّتاب واأعدائهم التاأكد من 

ذلك. وهذا �شوؤال يجب على الكاتبة ذاتها طرحه 

واإيجاد االإجابة له باأمانة. واإذا �رسع التمكن من 

التميز بذلك فل ميكن االإعرا�س عنه. فلي�س من 

بد اإاّل اأن نعي�س معه واأن نتابعه.... ِمثلي اأنا رمبا 

اأنتم اأي�شا قد جتدون حربا �شامتة وراء ما جند 

من �شلم يف الظاهر. امل�شكلة اأننا اإذا وجدناها 
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ها. واإذا ظهرت اأمامنا  مرة فل ن�شتطيع اأاّل نب�رسِ

فال�شمت اأمامها جرمية. »)»نهاية اخليال«(

كانت  معمارية  مهند�شة  لفتاة  قالت  مرة  ذات 

اإنك  الغنى:  حول  االأمريكية  االأحييلم  ُتداعبها 

واأحييلم  عييوامل  هناك  فقط.  نيويورك  يف  ِع�شِت 

ولكن  فا�شلة  تكون  اأن  ميكن  اأحيييلم  اأخيييرى. 

حمرتمة، ويف ذلك العامل لي�س الف�شل اأو ال�رسف 

ومّلا  احلياة.«  وبهاء  االإن�شانية  القيم  مقيا�س 

يف  اأروندهاتي  لها  كتبت  الفتاة  تلك  انده�شت 

تن�شي  وال  ومع�شوقة  عا�شقة  كوين  هكذا:  ورقة 

اأبدا  تعتقدي  وال  حولك،  البئي�شة  الظروف  اأبييدا 

الَذين  الفاح�س  امل�شاواة  وعدم  ال�شديد  الظلم  اأن 

ظاهرتني  لي�شا  اليومية  حياتنا  يف  نراهما 

ال�شعادة حتى يف الظروف  دائمتني، ابحثي عن 

م�شدره.  ت�شلني  حتى  اجلمال  تابعي  احلزينة، 

لتب�شيط  وال  الب�شيطة  االأ�شياء  تعقيد  حتاويل  ال 

ال�شلطة،  قوة  ال  القوة  احرتمي  املعقدة.  االأ�شياء 

راقبي كل ما يجري حولك بدون اأن تلتفتي اإىل 

جهة اأخرى«.

: ال ن�شتطيع الت�شلي باأنف�شنا ب�شب 
ْ
اأي�شا كتبت  

قد  ما  جمموعة  التاريخ  ما�شينا.  على  اللعنات 

حدث. وقد م�شى ما م�شى وفات ما فات. تغيري 

م�شريته هو العمل املق�شود منا، ال تدمري ما ال 

علينا.  الواجب  فيه هو  نرغب  ما  ت�شجيع  نحبه. 

الغابوي  الوح�شي  اخلييراب  العامل  هذا  يف  حتى 

العظيم  اخلفي  اجلمال  اجلمال،  جند  اأن  ميكننا 

ورثناه  والييذي  يخ�شنا  جمال  هو  املثيل.  غري 

من �شللة فدمائنا، علينا تعمريه من جديد لكي 

نتبناه الأنف�شنا. علينا اأن نتحاب فيما بيننا، هذا 

تنفع  القنابل واملتفجرات ال  املهم. �شناعة  هو 

ن�شتعملها  مل  اأو  ا�شتعملناها  �شواء  لُتهلكنا،  اإاّل 

»نهاية  بعنوان  )مقال  جميعا.«  تهلكنا  �شوف 

Algebra of Infi املقاالت« جمموعة  يف   اخليال« 

nite Justice ( ومن خلل بوابة هذه االأفكار التي 

فلندخل  عقد  ون�شف  عقد  قبل  الكاتبة  قّدمتها 

اإىل روايتها اجلديدة » الطقو�س املقد�شة من اأجل 

منتهى ال�شعادة«.

حكاية عن الويل ح�شرة �شرمد

�شاحب  عيين  ا�شطورية  بحكاية  الييرواييية  تبد 

الكرامة والوالية وهو ح�رسة �رسمد ال�شهيد، كان 

يعي�س طول  وكان  االأطييوار.  ال�شخ�س غريب  هذا 

لد يهوديا وبعد ما اعتنق االإ�شلم 
ُ
عمره عاريا. و

هاجر من موطنه االأ�شلي اإيران اىل الهند يف عهد 

امللك املغويل »اأورانغازيب«. وما كان لهذا امللك 

اأن ي�شمح للويل اأن مي�شي عاريا و�شط النا�س. اإاّل 

اأن املكانة واالحرتام والتقدير التي كان يتلقاها 

من قبل العامة مبا يتمتع به من قدرات وكرامات 

القلوب اجلريحة واحلزينة  خارقة للعادة وجلوء 

يف  يرتدد  امللك  جعل  للت�شلية  اإليه  ال�شعب  من 

العري. ففكر  الرجل بجرمية  العقوبة على  اإيقاع 

يف حيلة وهي اأن يعر�س عقيدته للفتنة واالبتلء، 

فكان ذلك حيث طالبه امللك بنطق كلمة ال�شهادة 

اإاّل اأنه امتنع اأن ينطقها بتمامها. الأنه كان على 

يقني باأن اميانه لي�س بهذا امل�شتوى الذي يجعله 

املهني.  ال�شكل  بهذا  واالبتلء  للختبار  عر�شة 

اأوامره بقطع راأ�س  االأمر الذي جعل امللك ي�شدر 

ولكنه  فورا.  عليه  احلكم  تنفيذ  مت  وفعل  الويل. 

فوجئ باأن ل�شانه اأخذ ينطق من هذا الراأ�س الذي 

كذلك  الييويل.  ملوقف  ت�شديقا  ج�شمه  من  ُف�شل 

اأخذ  ثم  وركع  قام  راأ�شه  منه  ُف�شل  الذي  اجل�شد 

امل�شجد  اإىل  وبداأ مي�شي  يده  املقطوع على  ه 
َ
راأْ�ش

مل  �شهيدا.  �رسمد  اأ�شبح  هكذا  القريب.  اجلامع 

»�شاه جهان  له مقام يف  ني 
ُ
ب مي�س وقت حتى 

باد«. ومت �شبغ جدران املقام و�شقفه. ويف حالة 

ما  �رسعان  االأحمر  اللون  غري  لون  باأي  ال�شبغ 

يزال  اأحمر. كان دماء �رسمد ال  لون  اإىل  يتحول 

ب�شفحات  هكذا  املقام.  جييدران  �شبغة  يت�شدر 

تبداأ  االأ�شطورية  �رسمد  حياة  حكاية  من  دامية 

اأروندهاتي روايتها اجلديدة.  
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حمور اأحداث الرواية و�شخ�شياتها

�شكل  التقليدية  اأخواتها  تختلف عن  رواية  هذه 

�رسد  يف  خ�شو�شيات  بعدة  وتتميز  وم�شمونا 

حولهم  تيييدور  �شخ�شيات  وت�شوير  احلكاية 

احلكاية. هي حكاية ال ت�شري على خط م�شتقيم بل 

ع فروعا متعددة وتتجه اإىل جهات متنوعة 
ّ
تتفر

يف  حكاية  املركزية،  نقطتها  اإىل  اأخريا  وترجع 

ببع�س.  بع�شها  يرتبط  كثرية  حكايات  داخلها 

باألوان  احتفال  جممل  الرواية  اآخر  معنى  ويف 

قو�س قزح تنب�س يف اأعماق تراث الهند، جند بني 

�شطورها موكبا من �رسيحة �شخ�شيات وخليطة 

من �رسد حكاية جتارب حياتهم املتوترة يف قلب 

اأر�س الهند املعا�رسة. وهي حياة رجال ون�شاء 

مطرودين من التيار الرئي�شي، ن�شمع يف الرواية 

واآالمييهييم،  اأحلمهم  ونييرى  وقهقهتهم  اأنينهم 

مثل  الهندية  الواليات  خمتلف  من  ياأتون  وهم 

واآندهرا  وهارييانا  ودلهي  وك�شمري  اجلوجرات 

منمنمات  من  »كارنيفال«  فيها  جند  وغريها. 

احلياة ال�شيا�شية والثقافية واالجتماعية. 

الأبويه »ملقاة علي« و«جهانرة  األطاف مولود 

مدينة  يف  حمافظة  م�شلمة  اأ�ييرسة  يف  بيغام« 

بيغام«  »جهانرة  والدته  اأدركت  القدمية.  دلهي 

لد باأع�شاء ذكر 
ُ
باأن ولده لي�س ذكرا بل خنثى و

احلقيقة  هذه  اأدركت  حني  قلبها  انك�رس  واأنثى. 

املده�شة من الطبيب يف م�شت�شفى الوالدة. ببالغ 

من احلزن واالأ�شى ذهبت اإىل مقام الويل �رسمد 

�شهيد وا�شتغرقت يف دعاء طويل لكي تتمتع بعزم 

واإرادة يف ح�شانة مولودها اجلديد مبودة، كان 

بنات.  ثلث  �شبقته  الوحيد حيث  ولدها  األطاف 

ل اأن يختار حياة فتاة  ولكن األطاف ملا كرب ف�شّ

الفتيات.  اأ�شماء  من  اأجنم  لي�شبح  ا�شمه   
ّ

وَغييري

اإىل حي  ال�شاد�س ع�رس  اأجنم يف عمرها  فتنقلت 

معروف با�شم »خواب جاه« )بيت االأحلم( الذي 

ت�شكن فيه اخلناثى والذي كانت ترتدد اإليه حني 

وجدت  االأحييلم  بيت  ويف  األطافا.  ا�شمه  كييان 

مكانا اأح�شن مما يف اأ�رستها ت�شتطيع فيه الك�شف 

يقع  قيود.  بل  حريتها  وا�شتمتاع  ذاتها  عن 

م�شنة  امراأة  تديره  قدمي  مبنى  االأحلم يف  بيت 

ت�شمى كلثم بي التي تعي�س يف ذكريات احلقبة 

التي كانت تتمتع فيها اخلناثى مبجد  املغولية 

يف  حياتها  من  �شنة  ثلثني  اأجنم  ق�شت  وعزة. 

هذا املبنى الذي تعر�س خلدو�شات اأيدي الزمان. 

االأمومة  اأحلم  ها 
َ
راأ�ش �شغلت  الفرتة  هذه  خلل 

احللوة التي حتققت فيما بعد بتبني بنت لقيطة 

بدلهي.  اجلامع  امل�شجد  درجييات  على  وجدْتها 

متاما.  خمتلفة  بنف�شية  دلهي  اىل  اأجنم  رجعت 

بدت لها تربية ابنتها املتبّناة زينب �شعبا جدا 

اإىل  وتنقلت  االأحييلم«  »بيت  يف  تركتها  حيث 

تلك  يف  و�رسبت  م�شت�شفى.  خلف  تقع  مقربة 

املقربة خيمة لت�شكن فيها بدون ت�رسيح ر�شمي 

اإىل ت�رسيح للإقامة  البلدية. »ال داعي  من قبل 
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لي�س  للأموات  املقربة مق�شودة  الأن  يف مقربة، 

فيها،  اأعي�س  ال  فيها  اأموت  اإنني  حية  لكائنات 

اإذا ما احلاجة اإىل ت�رسيح للموت؟«. هكذا ٌتربر 

اإمام  املقربة  تلك  يف  �شاحبْتها  موقفها.  اأجنم 

�رسير يوؤم النا�س يف م�شجد كما يقوم مبرا�شيم 

اجلنازة. زارتها بني حني واأخرى بعكازة تقوده 

اإليها. خلل حمادثات معه مرة ت�شاأله اأجنم اإىل 

ر.
ّ
اأين تطري الطيور لتموت حني ُتعم

اىل  اآخييير،  عييامل  اإىل  تدريجيا  املييقييربة  تتحول 

من  املييطييرودون  اليه  يلتجئ  �شيوف«  »بيت 

البوؤ�شاء واجلن�س الثالث والفقراء الذين يعي�شون 

وهناك  »اجليينيية«.  واه 
ّ
�شم احلياة،  هام�س  على 

مثل  اليييروايييية  يف  كييثييرية  اأخييييرى  �شخ�شيات 

و»مرمي  و»تيلوتاما«  بهارتييا«  اآزاد  »الدكتور 

رموز  من  رمز  بهارتييا«  اآزاد  والدكتور  اآيييب«. 

الرواية.  الرواية يربط بال�شخ�شيات االأخرى يف 

الأن  خا�شة،  اأبييعيياد  لييه  ا�شم  بهارتييا  واآزاد 

هاتني الكلمتني املرتبطتني تعنيان »اال�شتقلل 

الهندي« كاأن الروائية تريد اأن توحي باأّن الهند 

مل تنل ا�شتقللها بعد. ويف �شبيل اإعلء نظريته 

ي�رسب  امل�شطهدين  حقوق  حتقيق  اأجييل  ومن 

اآزاد باالعت�شام يف �شارع جندر مندر الذي يقع 

تيلوتاما«   « ييا 
ّ
اأم الهندي.  الربملان  مبنى  فيه 

ا�شمها  واأم من كرياال  فهي مولودة الأب بنغايل 

مرمي اآيب. )وجدير بالذكر هنا اأن اأب اأروندهاي 

ال  هييذه  مييرمي  ولكن  كييرياال(  من  واأمها  بنغايل 

هذا  عن  بالرغم  لها.  ابنة  تلوتاما  بي  تعرتف 

لتوفري  كييرياال  اإىل  تيلوتاما  ت�شل  االإعييرا�ييس 

ر 
ِّ
ُت�شو مري�شة.  اأنها  تعرف  حني  الأمها  العلج 

اجلذور.  مقطوعة  ك�شخ�شية  تيلوتاما  الكاتبُة 

وهي مهند�شة معمارية وم�شممة جرافيك ولكن 

تعتمد  اأقييارب  وال  اإليها  تنتمي  اأ�ييرسة  لها  لي�س 

بفرطة  فو�شوية  حياة  تيلوتاما  تق�شي  عليهم. 

اأحدا. كانت  اأن تخاف  املطلقة دون  احلرية  من 

و«بيبلفا  ومو�شى  – »ناجا«  ع�شاق  ثلثة  لها 

اأكرث  كانت  ولكن  يحبونها  كلهم  جوبتا«.  دا�س 

االآخرين.  اإىل  منه  الك�شمريي  مو�شى  اإىل  ميولة 

ك�شمري  اىل  لرحلتها  ب 
ّ
�شب مو�شى  نحو  وحبها 

ماتتا  وبنت  زوجة  ملو�شى  وكان  اإليه.  لتن�شم 

اأطلقها نحوهما اجلي�س حني  باإ�شابة ر�شا�شة 

كانتا تراقبان م�شرية جنازة وهما جال�شتان يف 

�رسفة بيتهما. ويف ر�شالة كتبها مو�شى اإىل بنته 

يقول:  الثالث  عمرها  من  البالغة  »ميزجبني« 

االأحياء  ا 
ّ
ام االأحياء.  هم  املوتى  ك�شمرينا  ويف 

يتظاهرون  هم  اإمنييا  احلقيقة.  يف  املوتى  فهم 

�شدى  ال�شطور  هذه  يف  »ون�شمع  يعي�شون.  اأنهم 

يا  اقتلوين   – امل�شهورة  ال�شوفية  الق�شيدة 

يف  وحياتي  حياتي/  قتلي  يف  اإن  ثقاتي/ 

مماتي/ ومماتي يف حياتي«. وبعد هذه احلادثة 

من  نف�شه  ينقذ  لكي  يا 
ِّ
�رِس مكانا  مو�شى  اختار 

اإىل  تيلوتاما  ت�شل  الوقت  ذاك  اجلي�س،  قب�شة 

مما  نزهة  قارب  يف  معه  ليلة  وتق�شي  ك�شمري 

جند  هنا  وميين  طفلة.  منه  حتِمل  اأن  اإىل  اأدى 

�شفحات الرواية تغطيها خريطة ك�شمري الدامية، 

املاأ�شاوية  الك�شمريي  ال�شعب  حكايات  نقراأ 

اجلي�س  مراقبة  حتت  حلظة  كل  يعي�شون  الذين 

اآخر  جانب  ويف  القمعية.  وممار�شاتهم  الهندي 

يقوم �شباب ك�شمري مبقاومة م�شلحة �شد اجلي�س 

خلل  ومن  فر�شة.  لهم  تتوافر  حاملا  الهندي 

تلك املقاومة يتم اغتيال القائد اجلي�س الدفاعي 

»جولرا�س«  ترافق  تييلوتاما  كانت  »جولرا�س«. 

ذاك الوقت مما اأدى اإىل �شكوك يف تواطوؤها يف 

بتهمة  تيلوتاما  اعتقال  فيتم  االغتيال.  جرمية 

جرمية القتل. ياأخذها اجلي�س اإىل مع�شكر تعذيب 

يقع  والذي  �شينغ«  »اأمريك  ال�شابط  يديره  الذي 

تيلوتاما  وتقراأ  »�شاليمالر«.  ال�شنيما  قاعة  يف 

مل�شقا على جدار مركز التحقيقات داخل القاعة 

نتبع  غييلظ،  �ييشييداد  نحن  هييكييذا:  عليه  مكتوبا 

رجال  واجلييزر،  املد  �س 
ِّ
ُنرو اخلا�شة،  قوانيننا 

يف ملب�س ر�شمية، متاما كما تظنون«. يتداخل 
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كبري  �شابط  وهو  »ناجا«،  عا�شقها  الق�شية  يف 

كان  واإن  املع�شكر.  من  وينقذها  املخابرات  يف 

يرتكها  اأنها  اإاّل  بعد  فيما  يتزوجها  »نيياجييا« 

االآخر  عا�شقها  من  ا�شتاأجرتها  �شقة  يف  لُتقيم 

ينت�رس  ك�شمري  نزيف  جوبتا«.  دا�ييس  »بيبلفا 

فيها  ننده�س  الرواية.  من  عديدة  �شفحات  يف 

للي  االأ�شلحة  يبيعون  جنديون  غريبة،  مب�شاهد 

“متطرفني«، املخربون الذين يتم تخلي�شهم من 
اال�شتفادة منهم، مفقودون  بعد  املخابرات  قبل 

ك�شمري.  يف  احلكايات  مهزلة  تطول  هكذا   -

عدد  ك�شمري:  حكاية  الرواية:  يف  مكان  يف  نقراأ 

Is this Dei  ،68000 الغائبني  68000، عدد   الوفيات:

mocracy or Demon crazy )هل هذه دميوقراطية اأم 

رعونة �شيطانية؟(

. تبنت تيلوتاما بنتا �شمتها »ميزجبني« التي 

وجدتها لقيطة يف ال�شارع. ترجع تيلوتاما مع 

حيث  »اجلنة«  ال�شيوف  بيت  اىل  البنت  هذه 

تبداأ درو�شا الأوالد ال�شارع. ميزجبني كانت يف 

 )Maoist( احلقيقة بنت » ريفاتي« املاووية

الغت�شاب  تعر�شت  كانت  اآندهرا،  والية  من 

»ريفاتي«  كانت  »ميزجبني«،  حملت  ثم  ومن 

تكرهها يف البداية. ولكن ملا و�شعتها غمرت 

قلب امومتها مودة ورحمة نحو ابنتها. �شمتها 

ة �شتكون عبئا لها 
ّ
ني

ُ
الب اأن  »اودايا«. بدى لها 

تركتها  لذا  ال�رسية  الثورية  عملياتها  خلل 

هنا  ومن  مندر«.  بي»جندر  املاأمن  املكان  يف 

فكرت  ميزجبني.  و�شمتها  تيلوتاما  التقطتها 

ال�رسطة  نظر  يف  اإرهابية  اأنها  مبا  »ريفاتي« 

عن  ك�شفت  لذا  حلظة  اأي  يف  ُتقتل  �شوف  اأنها 

هوية ابنتها يف ر�شالة كتبتها لي »اآزاد بهارتيا« 

واالإ�رسابات  االعت�شامات  جميع  يقود  الذي 

اأجنييم  تبنتها  التي  وزييينييب  ميينييدر.  جندر  يف 

ح�شني  �ييشييدام  يتقدم  هيينيياك.  ت�شل  اأييي�ييشييا 

ليتزوج »زينب«. كان ا�شم �شدام ح�شني �شابقا 

طائفة  اإىل  ينتمي  رجل  ابن  كان  »داياناندا«. 

االأنعام  نقل  مهنتهم  كانت  الذين  »�شامر« 

بالتواطوؤ  دلهي.  اإاىل  »هاريانا«  والييية  من 

الهندو�س  قتله  »�شيخافت«  ا�شمه   
ّ
�رسطي مع 

»دايانندا«   
ّ

غري البقر.  ذبح  بتهمة  املتطرفون 

يتيه  واأخييذ  ح�شني  �شدام  ي�شبح  كي  ا�شمه 

طول البلد للنتقام من ال�رسطي »�شيخافت« 

التجوال  هذا  وخييلل  اأبيه.  قتل  يف  امل�شارك 

تو�شعت  زينب.  وتييزوج  اجلنة«   « اىل  و�شل 

ومدر�شة  وبييركيية  خ�شار  بحديقة  »اجليينيية« 

اأخرى. تفتخر اأجنم بهذه »اجلمهورية  ومرافق 

واخلناثى  للمت�شولني  �شنعتها  التي  اجلديدة« 

واملهم�شني. هكذا ُت�شيد الروائية على »مقربة« 

الهند املعا�رسة »جنة« جمهورية جديدة توفر 

الذين  واملهم�شني  للبوؤ�شاء  ق�شوى  �شعادة 

الع�رسين  طييوال  العديدة  مبقاالتها  اأيدتهم 

هذه  ت�شتحق  معنى  وبكل  املا�شية.  ال�شنة 

حكاية  »كل�شيكية  بياأنها  تت�شف  اأن  الرواية 

وثائقية« )Docufction Classic(. وهي عمل رائع 

مينح املتعة للأرواح التواقة للجمال والتذوق 

اخللق. 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

117



الأ�شياء  اإل��ه  الأوىل  رواي��ت��ك  اإ���ش��دار  بعد   l

هل  عاما.  ع�رشون  الآن  م�شى  قد  ال�شغرية« 

ذاته  الوقت  هذا  اختيار  �شبب خا�ص يف  هناك 

لإ�شدار روايتك الثانية؟

دفة. منذ ع�رس �شنوات ما�شية 
ُ

اإنه جمرد �ش  uu

الطقو�س   « الرواية  �شياغة  يف  م�شغولة  كنت 

 
ْ
املقد�شة من اأجل منتهى ال�شعادة«. وملا اكتملت

اأعجبتني   
ْ
اكتملت حني  النا�رسين.  اىل  اأر�شلُتها 

اأكتبها  اأن  اأ�شتطيع  ال  االآخييرييين.  اأعجبت  كما 

ب�رسعة اأكرث من هذا وال اأقل من هذا. ومل اأكتبها 

الوقت  من  حتتاج  ما  قدر  اأخييذت  اأنها  بعجالة. 

اللزم الكتمالها. هذه هي احلقيقة.

l ما ذا كان انطباعك حني اكتملْت الرواية؟

uu بدا يل كاأن ثقل ج�شدي قد انخف�س بقدر 50 

نف�شي خلل  داخل  ع 
ّ
كيلوجراما. جميع ما جتم

اإىل اخلارج.  الع�رس املا�شية  مت طرده  ال�شنوات 

مل  الرواية  هذه  مثل  كتابا  اإن  الوقت  نف�س  ويف 

اأي�شا  انتابتني  وقد  الهند.  يف  ن�رسه  ي�شعدين 

بع�س املخاوف. يف الهند ال يقراأها من ي�شتولون 

على �شدة احلكم. هناك اأ�شئلة ُتطرح نف�شها. على 

�شوت  ُت�شكتون  احلملة؟  ت�شنوا  اأن  تريدون  من 

من؟ حَتظرون من؟ تقتلون من؟

التي  الرواية  بالن�شبة لك ما هو حمور هذه   l

تدور حولها الأحداث؟

اأقوم  اأن  ثم  حكاية  ذهني  يف  تت�شور  اأن   uu

ينا�شبني. كيف منر  ال  – هذا  مبا�رسة  ب�رسدها 

بها؟ كيف ننظر اإليها من وجهات نظر خمتلفة؟ 

الرواية  هذه  املعنى  هذا  ويف  مهمة.  كلها  هذه 

الييرواييية  �شخ�شيات  تعي�س  كيف  جتريبية. 

اأو  �شيا�شية  خلفيات  بييدون  اخلا�شة  حياتها 

اأبحث عنه  انتماءات حزبية -  هذا هو ما كنت 

يف روايتي هذه. كانت الرواية االأوىل تدور حول 

اأبدا  اأما هذه الرواية فلي�شت  اأحداث داخل اأ�رسة. 

اإن كانت االأوىل حول قلوب �شقطت  اأ�رسة.  حول 

فالرواية اجلديدة حول قلوب منك�رسة ومفتتة. 

l جند يف الرواية �شخ�شيات خمتلفة واأ�شواتا 

هذه  كانت  هل  واإيابا.  ذهابا  بها  متر  متنوعة 

ال�شخ�شيات جميعا حا�رشة داخل ذهنك عندما 

بداأت الكتابة؟

 – كبرية  مدينة  يف  �شارع  كاأنها  حكاية   uu

هكذا كان ت�شور الرواية التي ق�شدت اأن اأكتبها. 

حني اأمر بذلك ال�شارع اعتنيت باأن ال اأجعل اأحدا 

اأدخن �شيجارة جال�شة  اأن  يتخلف عني. حاولت 

هناك. �شاألت من مير به عن الوقت. كنت قد قررت 

ما 
ْ
مه احلكاية  داخل  اىل  �شخ�شية  بكل  اآتي  اأن 

كانت �شغرية. رغبُت اأي�شا اأن اأقدم ال�شخ�شيات 

ولهذا  االأمييام.  اإىل  الكوالي�س  خلف  تختفي  التي 

يف  اأت�شور  اأن  علي  اأن  اأرى  كنت  ذاتييه  ال�شبب 

خميلتي ح�شدا كبريا من النا�س، الأن هذه الرواية 

الرواية  بداية  ويف  متنوعة.  �شخ�شيات  تقت�شي 

تظهر �شخ�شية ت�شمى اأجنم من اجلن�س الثالث. 

اجلن�ص  فيه  يعي�ص  حي  يف  اأجن��م  تعي�ص   l

الثالث. هل كان ت�شوير جتارب حياتهن �شعبا 

لك؟

uu اأعتقد اأن اجلن�س مثل طيف. اأنا واأنت ونحن 

الطيف.  هذا  داخل  خم�ش�شة  اأماكن  لنا  جميعا 

التي  االإن�شانية  القيمة  ننكر  اأن  ن�شتطيع  وال 

يت�شف بها اأي منا. 

هويتك  عن  تك�شفني  هذا  باإبداعك  اأنت  فهل   l

التي يحاول العامل حب�شها داخل قف�ص؟

للتعبري  حماولة  االإبييداع  هذا  اأن  اأعتقد  ال   uu

حمدد.  �شيء  على  للرتكيز  اأو  حمييدد  �شيء  عن 

اأحيانا اأجدين كواحدة من الن�شاء اللتي ين�شون 
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النقود يف جيوبهن اأو داخل الدوالب. حتى اأنني 

اإنني ن�شيت ذاك.  اأوه  اأقول  خلل مطالعة كتاب 

كان  واأيييا  مقالة  اأو  رواييية  كانت  �شواء  الكتابة 

عن  ت�شورا  للقارئ  تعطي  اأن  يجب  �شاحبها 

ت�شهريهم  على  النا�س  اإرغييام  فني 
ِّ
َخو

ُ
ي العامل. 

الهند منوذجا.  فلناأخذ  قالب هوية حمددة.   يف 

بنظام  فيه  نتمتع  الذي  الراهن  حتى يف عهدنا 

دميوقراطي وانتخابي حياتنا جممل مبنية على 

نظام الطبقات الطائفية االجتماعية. هذه حالة 

مرعبة.

l التنوع يف الرواية ل ينح�رش يف ال�شخ�شيات 

فقط بل يتعدى اىل لغة الرواية اأي�شا. وهي غنية 

الهند.  يف  املحلية  اللغات  من  كثرية  بكلمات 

للغة  جديدة  اجنليزية  حروفا  اكت�شفت  نراك 

ك�شمري. 

uu اللغة يف الهند مو�شوع مهم. كانت هناك 

»الهندية« لغة ر�شمية  اللغة  حماوالت الإعلن 

احتجاجات  تاأجيج  اىل  اأدى  الهند مما  لعموم 

كبرية يف جنوب الهند. توجد يف بلدنا مئات 

من اللغات التي نتحدث بها ون�شتعملها للغناء 

الرواية  متتزج  وغريها.  والق�شيدة  والدعاء 

ال�شعادة«  منتهى  اأجل  من  املقد�شة  »الطقو�س 

يف  فكرت  ملييا  اللغات.  تلك  ميين  باإيقاعات 

االأمر  بادئ  يف  يل  ل 
ّ
ُخي الرواية  هذه  عنوان 

اأجل  من  املقد�شة  الطقو�س   « هكذا:  اأجعله  اأن 

من  روي  اأروندهاتي  نقلْتها  ال�شعادة  منتهى 

لغات  على  حتتوي  الأنها  االأ�شلية«.  طبعتها 

اأغنيات وق�شائد يف  كثرية. توجد يف طياتها 

لغات خمتلفة كما توجد فيها حروف اإجنليزية 

بييداأت   قد  كنت  الك�شمريية.  االألييفيياظ  ت�شاوي 

االأوىل  زيارتي  منذ  احلييروف  هذه  عن  اأبحث 

اىل ك�شمري. هي لغة اال�شتيلء واحلرب واالآالم. 

بع�س  يف  اُ�شُتعِملت  قد  انها  املفارقة  وميين 

االأحيان كتهكم قا�س.

اأن  اإلّ  متناق�شتان  ظاهرتان  واملوت  احلياة   l

احلدود بينهما غري وا�شحة؟

وَن بظاهرة املوت 
ُ
uu يبدو يل اأن اأهل الغرب واع

ال�شخ�شيات  اأحد  مو�شى،  يقول  كما  ما.  حد  يف 

الك�شمريي ال يعي�س  ال�شعب  اإن  الرواية،  يف هذه 

بل  يتظاهر فقط كاأنه يعي�س. املتوفون منهم هم 

الذين يعي�شون يف احلقيقة. هوؤالء هم م�شدر قوة 

التي  املقربة  وكرامتهم.  عزتهم  حلفظ  االآخرين 

تعي�س فيها اأجنم هي اأي�شا يف هذا املعنى �شتار 

ق بني اأ�شياء كثرية.
ِّ
خفيف يفر

يف  املركزي  املو�شوع  هو  احلب  اأن  اعتقد   l

من  كل  بني  الغرامية  العالقات  الرواية.  هذه 

و»جار�شون«  و»تيلوتاما«  و»ناجا«  مو�شى 

و»هوبارت« �شديدة التعقيد. ملاذا هكذا؟

اأنواع غريبة  uu هذه الرواية حتمل يف طياتها 

من احلب. لي�س ما بني الذكر واالأنثى فقط. حتى 

غري  لون  اأي�شا  له  االأمومة  من  ال�شادر  احلب 

واأجنييم.  ح�شني  �شدام  بني  احلب  جميل  عييادي. 

اأبعاد غريبة. وال ُت�شتثنى من  ولل�شداقة بينهما 

و«تيلوتاما«  مو�شى  بني  ال�شداقة  الغرابة  هذه 

و«جار�شون« و«ناجا«. ال�شلوك وردود العمل من 

تيلوتاما لي�شا من النوع الذي ن�شتطيع اأن نتوقع 

ت�شور  لديهم  جميعا  وهييوؤالء  عادية.  امييراأة  من 

خا�س وجديد عن احلب.

متاما  روايتك  يف  وا�شح  ال�شيا�شي  العن�رش   l

تت�شع  مدى  اأي  اإىل  مقالتك.  يوجد يف  ما  مثل 

رواية لعن�رش �شيا�شي؟

uu اأن نرى �شيا�شة يف كل �شيء هو بالن�شبة يل 

اأكرب  حقيقة  هناك  لي�س  ولكن  الكلي�شيهات.  من 

من هذا. 
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مل يرتك »اأدوني�س« ب�سمته على �سعري 

رغم كثافة قراءتي له

جواد الحطاب



باهتمام  احلّطاب  جواد  ال�شاعر  جتربة  حظيت 

متزايد من قبل النّقاد العراقيني والعرب، و�شّكل 

ال�شعراء  اأقرانه  زه عن 
ّ
مي انفرادا  ال�شعري  �شوته 

باجتاه  تذهب  الثمانينيات  موجة  كانت  يوم 

اأن  ال�شعرية،اإال  اللغة  يف  والتلعب  الغمو�س 

و�شعدي  اب، 
ّ
ال�شي ب�رسة  القادم من  ال�شاعر  هذا 

يف  رحاله  ليحط  مهاجر  نور�س   
ّ

كيياأي يو�شف، 

بغداد،قّدم جتربته بو�شوح وعفوية وبلغة اأقرب 

الت�شقوا  الذين  الفقراء  وهموم  العراقي  لل�شجن 

الفقراء«،  بي»�شاعر  ي 
ّ
�شم حتى  بهم  والت�شق  به 

»�شلما  االأوىل  ال�شعرية  جمموعته  اإىل  انت�شابا 

النّقاد  خللها  من  �شّخ�س  والتي  الفقراء«  اأيها 

لبث  ما  خمتلفا،  �شعريا  �شوتا  معا،  اء 
ّ
والييقيير

ال�شعري  اخلبز  من  رغيفا  ق�شائده  اأ�شبحت  اأن 

قه فيما بعد عرب جتاربه ال�شعرية 
ّ
لفقراء بلده، عم

اللحقة )يوم الإيواء الوقت – �شتاء عاطل-اإكليل 

مو�شيقى على جثة بيانو-بروفايل للريح/ر�شم 

ال�شلم(. وادي  ربيئة  اأم  للمطر-قربها،  جانبي 

�شلح  العربي  الناقد  عنه  قال  الييذي  احلّطاب 

الباقية«،  باأّنه »�شاعر من �شللة املتنبي  ف�شل 

الر�شا  عبد  د.  الكبري  الناقد  و�شفه  واليييذي 

علي«�شاعر خمتلف يف معظم  ك�شوفاته،  بداءة 

اأّكد  مثلما  الن�س«،  بفل�شفة  وانتهاء  بالن�شيج 

يختّط  »احلّطاب  اأن  على  ال�شَكر  حامت  الناقد 

اأ�شلوبيا ومو�شوعيا  ا 
ّ

لنف�شه نهجا �شعريا خا�ش

يتجّلى يف لغة جارحة وخيال مفعم باحليوية«. 

ويتجّنبها،  احليييوارات  يكره  الييذي  ال�شاعر  هييذا 

ا�شتطاعت »جمّلة نزوى« اأن تك�رس قوقعة �شمته، 

وت�شّلط ال�شوء على اأهم حمطاته ال�شعرية، وكيف 

تعامل مع املكان وموؤثراته، وما تركته الطفولة 

»فقراوؤه«  ل 
ّ
حتو ومتى  ن�شو�شه،  يف  وعواملها 

د »كيان اجتماعي« اإىل »ق�شية« ف�شل 
ّ
من جمر

اأطلقته عليه ال�شحافة  اللقب امل�شتجد الذي  عن 

العربية »�شاعر املقاومة« يف اإثر ما كان ين�رسه 

لبلده  االأمريكي  للحتلل  مناه�شة  ق�شائد  من 

العراق. حماور عديدة تطرق اإليها  احلطاب وهذا 

ن�س احلوار  

اأيها  �شالما  وخا�شة  بداياتك.  عن  لنتحدث   l

الفقراء، ما زلت اأكرث مت�شكا بن�ّص يوظف احلياة 

هذا  هل  املجتمع.  وير�شد حتولت  الجتماعية 

ال�شعرية له تبعات نف�شية  البنائية  النمط من 

الب�رشة،  الطفولة وتاأثريات مكان كمدينة  جراء 

ترى متى فّكر احلّطاب-الطفل-ال�شاب، ان يكون 

�شاعرا ؟
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 جواد احلطاب ..

الب�شره القدمية .. �شيطاين ال�شعري

حاوره : خ�شري الزيدي *  

*  كاتب من العراق



فذات  م�شى  زمن  اإىل  يحيلني  ال�شوؤال  هذا   uu

اإىل  ال�شمع  با�شرتاقك  يكون  ما  اأ�شبه  ما،  جنون 

رت 
ّ
قيير مثلما  �شاعرا!!  اأكييون  اأن  رت 

ّ
قيير نف�شك، 

نف�شي  حميياورا  �شعرا،  الذاتية  �شريتي  اأكتب  اأن 

والعامل املحيط بي، ولكن ال�شوؤال الذي واجهني 

هو: كيف.. ومن ي�شمن اإال يفقد احلوار اأو ال�شرية 

اإذا كانت هناك »ق�شدية« بالكتابة؟  عفويتهما، 

الأّن القرار �شكل، والتنفيذ �شكل اآخر، فقد اكت�شفت 

اأعرتف لك يف هذه  اأوىل حماوالتي ودعني  مع 

د حتى مع نف�شي، 
ّ
 غري جي

ٌ
اللحظة باأنني حماور

اإىل  بي  االأميير  ي�شل  بل  ومتكا�شٌل،   ،
ٌّ
ومييزاجييي

اإنني اأمتّنى لو اأن املحاور حتى لو كنت اأنا من 

ثم  الأ�شئلته،  جاهزة  اإجابات  اأ 
ّ
هي قد  يحاورين 

لو  اأميير  )وهييو  بت�شحيحها  الأقييوم   
ّ
علي عر�شها 

احلياتية  ال�شرية  لي�شت  البتة(  احرتمته  ملا  مّت 

املتعارف عليها هي ما عزمت على كتابتها، )من 

والدة، وم�شقط راأ�س، وحت�شيل درا�شي، ووظيفة.

تختلط  الذي  االآخر  بوجهها  ال�شرية  لكنها  الخ(، 

ا 
ّ
فيه املدينة، بالنا�س، بالكلمات، بالف�شول، عم

مل�شته اأو مل اأمل�شه حتى االآن.

توقظ  ب��اأن  رغبت  اأن��ك  كالمك  من  اأفهم  هل   l

ال�شاعر يف نف�شك ؟

القرار جاء حماولة مني الإيقاظ  uu متاما هذا 

اأحاول  واأنا  االآن،  واأعرتف  يّف،  املهمل  ال�شاعر 

ربطته  الذي  ال�شاعر  اأ�شئلتك،اأن  على  اأجيب  اأن 

العرب بي»ال�شياطني« وكيف اأن البع�س »�شيطانه 

اأنثى.. و�شيطاين ذكر« هو من رافقتني �شياطينه 

من  وهي  وتقى،  اإميانا  حاالتي  اأ�شّد  يف  حتى 

ن�شف  من  يقرب  ما  اإىل  بي  لتعود  بها  اأ�شتنجد 

ال�شعري،  القدمية.�شيطاين  الب�رسة  حيث  قرن، 

�شني االآن على اأن اأ�ِشي بي«يب�رستي 
ّ
هو من يحر

اأن  فكرة  راأ�شي  يف  زرعييت  من  فهي  القدمية«، 

اأكون �شاعرا، ومل تر�س يل اأن اأكون من »الغواة«.

اأنا  ال�شوؤال،  بعيدا عن جوهر  نذهب  ل  حتى   l

م�رش واأنا قربك اأن حتدثني عن الطفولة ؟

اإىل  اأعييود  اأن  اأردتيينييي  فقد  ذلييك،  لك  ح�شنا   uu

ترّدد  وبل  �شاأقول  االأوىل  ناتي 
ّ
ومكو الطفولة 

العطل  ففي   ،
ّ
علي كبريا  الأبي  جّدي  تاأثري  كان 

عمله  مكان  اإىل  معه  ي�شحبني  كان  املدر�شية 

املعقل،  منطقة  حديد  �شكك  يف  عامل  )وكييان 

املختلفة  الب�شائع  واأ�شحابه  هو  ي�شتقبل  حيث 

ثم ينقلونها من القطارات اإىل موانئ �شط العرب( 

واأغانيهم،  اليييزرق،  ال 
ّ
العم ملب�س  فاأحببت 

 من اأجل الرزق، اأو تظاهراتهم 
ّ
وكفاحهم اليومي

واأذكر  الية، 
ّ
العم حقوقهم  ال�شتعادة  املتوا�شلة 

التي  الب�شيطة  االأغيياين  بع�س  لهم  كتبت  اأنني 

جتعلني االآن اأ�شحك كلما تذّكرتها، لكنهم كانوا 

اإكراما  متنا�شق،  وباإيقاع  بحما�س  يرّددونها 

جلّدي اأو ت�شجيعا لهذا الفتى اليافع الذي تنازل 

عن األعابه مع االأقران، وجاء اإىل عاملهم ال�شعب 

الب�شائع  نقل  وخماطر  ال�شم�س،  لهيب  حتت 

له  يجدون  ال  ل�شبب  وال�شفن،  القطارات  بني  ما 

وا�شحا  ذاتييه  ال�شبب  يل  يكن  مل  مثلما  تربيرا، 
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بداياتي  رافق  الذي   هو 
ّ
اجلو االأيام.هذا  تلك  يف 

ال�شعرية، و�شيطر بالكامل –تقريبا-على ديواين 

عرب  تاأثريه  واأمّتد  الفقراء«،  اأيها  »�شلما  االأول 

تّكون  فقد  »ال�شلم«،  اأعقبت  التي  الدواوين  كّل 

الفقراء  لهوؤالء  انحيازاتي   ر�شيد هائل من 
ّ

لدي

اليومية. ومعاركهم  وملعتقداتهم،وهمومهم، 

 كاتب-اأن 
ّ

اأعتقد اإّن على ال�شاعر اإي �شاعر اأو اأي

مدينة،  حياته  يف  تكن  مل  اإذا  مدينته  له  يخلق 

ما،  قول  من  ا�شتفدت  اأو  ة، 
ّ
ميير قلتها  اإين  واأظييّن 

ال�شعر   
ّ

اليييرب اإيّل  واأ�ييشيياف  خلقتني  الب�رسة 

والتوابل.

زالت  ما  هل  اأت�شاءل  يجعلني  هذا  كالمك   l

مدينة الب�رشة مدينة ذكريات مع كل ما حل بها 

من اأ�شى؟ وماذا عن بغداد التي نلتقي بها الآن 

..لنتحاور معا ؟ 

uu املدن اأ�شبه ما تكون بالن�شاء، ولها ما لهّن 

من عطر، وح�شور، وتف�ّس يف امل�شامات، ولذلك 

من ال�شعب اأن توِجد مقارنة بني مدينة واأخرى، 

اأخييرى،  بييامييراأة  اميييراأة  قيا�س  ميكنك  ال  مثلما 

اب، 
ّ
وجميعنا يتذكر حينما ي�شف بدر �شاكر ال�شي

ح�شارتنا  ويف  كبري«  »مبغى  باأنها  بييغييداد 

الرافدينية اأن اليمبغى« معبد مقّد�س« حيث تقام 

»اينانا«  تقود  اأن  بعد  اخل�شب،  احتفاالت  فيه 

الرجال اإليه.اأما بالن�شبة يل، فبغداد واملدن التي 

العامل، جميعها  مناطق  بها عرب خمتلف  مررت 

تاأخذ �شكل الب�رسة، واأحيلك اإىل كتابي »يوميات 

الب�رسة  عن  فيه  كتبت  الهيثم« حيث  ابن  فندق 

»يف  اإيران  حرب  يف  لل�شواريخ  مواجهتها  اأيام 

به  ن�شف  ن�شفني،  اإىل  العامل  ينق�شم  الهجوم.. 

من  اأنييا  الييبيي�ييرسة«!االآن،  بييه..  ون�شف  الب�رسة، 

يدعوك اإىل املقارنة.

*** لو كان علي املقارنة لقلت لك لتكن الب�رسة 

يا �شديقي ....

روحيا  ميثلني  الذي  الفردو�س  فهي  لتكن  نعم 

واملكان القابع يف الذاكرة �شعريا ووجدانيا.

l ا�شمح يل اأن نذهب ملحور اآخر،ا�شتطعت منذ 

واأ�شلوبا  لنف�شك خطا  باأن جتد  الأوىل  بواكريك 

التخطيط  مّت  كيف  هنا  ..ال�شوؤال  ميثلك  �شعريا 

للتم�ّشك بخيوط لعبة ال�شعر، من دون موؤثرات 

ق�شيدة النرث اللبنانية و�شطوة ادوني�ص بالقيا�ص 

لأقرانك من اجليل الثمانيني ؟ 

ق، قد 
ّ
uu مع ال�شعر.. لي�س هناك من تخطيط م�شب

الق�شرية  الق�شة   ... الرواية  القول مع   هذا 
ّ
ي�شح

هناك  يكون  حيث  االأدبييييية،  االأجنا�س  بقية  اأو 

اأو قناعة من نوع  اأو جتربة مبا�رسة،  مو�شوع، 

ما، لكن مع ال�شعر –يف االأقل بالن�شبة يل-االأمر 

ت�شتهويه  �شاعر  اأي  ااأن  وباعتقادي  هكذا،  لي�س 

مميزات   
ّ
اأهييم يفقد  فيها،  ويغرق  ال�شعر«  »لعبة 

قلت  اإذا  ت�شتغرب  ة«..قد 
ّ
»العفوي وهي  �شاعريته 

ال�شعري االأوىل، بعد  اإّن من م�شادر تكويني  لك 

« مبا ي�شطلح 
ّ
القراآن الكرمي، هو »ال�شعر ال�شعبي

عليه »ال�شعر املحكي«.
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l هذا القول يعيدنا اإىل البذرة الأوىل يف التكوين 

ال�شعري وهي الب�رشة وتاأثري جدك عليك ..

الب�رسة  اإىل  اأعيييود  اأن  يل  فا�شمح  متاما   uu

ثانية، املدينة ال�شاحلية التي حتّط على اأر�شها 

جّدي  واإىل  العامل،  �شعوب  وعييادات  ب�شائع  كل 

 الذي كان يتقن اأكرث من لغة ويجيد 
ّ
ي

ّ
الرجل االأم

ايل الذي 
ّ
االإجنليزية اإجادة تامة، يف عامله العم

حر�شت على اأن اأنتمي اإليه طوعا، مل يكن هناك 

اأتبادل  او  معهم،  العب  ان  ميكن  بعمري  اأطفال 

االأحاديث الطفولية. ولذلك اخرتعت يل اأ�شدقاء 

افرتا�شيني، وحر�شت على اأن تكون البنات اأكرث 

ارتباطي  م�شتقبل   
ّ

يف�رس ما  )وهييذا  البنني،  من 

االأ�شدقاء  لهوؤالء  ح�شورهن(،  ومتجيد  بالن�شاء 

»االفرتا�شيني« اأوجدت لهم نوعا من االأغاين اأنا 

كاتب كلماتها وملحنها، و�شابط اإيقاعها، ويف 

اأحايني كثرية موّزع اأدوار من�شديها.

l تتحدث عن ارتباطك بالن�شاء بينما تنهال يف 

خميلتي �شورة الزميلة اأطوار بهجت،ملاذا ن�شك 

عنها اأخذ حّيزا يف مغامرة الكتابة لديك،وكيف 

لدينا  الإح�شا�ص  الأوا�رش جتّدد  تلك  كل  جعلت 

ات عّدة من 
ّ
ونحن نعيد قراءة ق�شيدتك عنها ملر

دون اأن يفقد الن�ّص �شحرّيته؟

uu اعتقد اأين ال اأ�رسك ب�شيء اإذا قلت باأن علقتي 

ن�شاء  اأطوار مل تكن عادية، فهي كانت عّدة  مع 

،وال 
ّ
يف امراأة: ابنة، واأخت، و�شديقة، وحبيبة واأم

ت�شتغرب ذلك لو عرفت مقدار ما متلكه من روح 

الذين  ال�شيوخ  على  حتى  تفي�س  كانت  ة 
ّ
اأمومي

يكربونها باأعمار،ف�شل عن زمالة عمل يف ثلثة 

اأماكن كنت فيها اأنا مديرها املبا�رس )جملة األف 

العربية( مثلما  قناة  العراقية-   باء-الف�شائية 

االأوىل،  االأدبية  اب ق�شائدها وبداياتها 
ّ
كنت عر

الرواية.  الرئي�شي لتحويل م�شارها نحو  والدافع 

�شنوات،  اإىل  امتدت  التي  ال�شداقة  هذه  خلل 

كانت تطالبني باأن اأكتب عنها ق�شيدة، وعدتها 

وتباطاأت. 

الكثري  الأقرب لنف�شك من  ملاذا.تباطاأت وهي   l

من ال�شديقات اللواتي كنا ن�شاهدهن معك ؟

ال�شعر  ي�شعب  ثمني  معدن  من  امراأة  اأطوار   uu

الفاجعة عادت  اأن حّلت  مع وجودها، ولكن ما 

فكان  والق�شيدة،  هي  كثافتها  بكل  داخلي  اإىل 

د 
ّ
جمر من  ل 

ّ
حتو الذي  االأعييزل«  »ا�شتغاثة   

ّ
ن�س

اجلمع  اإىل  �شعى  بانورامي«  »ن�س  اإىل  مرثية 

بني اأطوار والوطن، حتى مل يعد هناك من فا�شل 

الق�شيدة بكونها  دت هذه 
ّ
تفر بينهما، ومن هنا 

»ترجمة« لزمن من اأ�شعب االأزمنة العراقية، ومل 

تكن اأطوار �شاهدة عليه فقط، واإمنا بطلته اأي�شا.

)وماذا يف رحيلك يا قدي�شة :

عينان

خ�رساوان

 ..واحتاجهما اهلل الإ�شاءة ليل اجلنة(.

l لهذا يبدو ال�شعر معك نوعا من املغامرة ..؟
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معي،  بداياته  يف  ال�شعر  اأن  ترى  اأنت  ها   uu

 
ّ
ل�شد »حيياجيية«  كييان  ما  بقدر  »لعبة«  يكن  مل 

اأخذت رهافة  ال�شعبي،  ال�شعر  حاجة نف�شية.من 

املفردة، ودّقة ت�شويرها، الأكرب ق�شايا االإن�شان 

�شعر  يكن  ولو مل  املفردات،  باأقل ما ميكن من 

اّنييه  لقلت  اجليييذور   
ّ
ممتد الياباين  »الهايكو« 

الييعييراقييي، فكلهما  ميي�ييرسوق ميين »الييدارمييي« 

 
ّ
باأ�شد ال�شاعر  اأحا�شي�س  جت�شيد  اإىل  ي�شعيان 

 
ّ
امتد وقد  تاأثريا،  واأكرثها  اخت�شارا،  العبارات 

ومل  الطفولية  ذاكرتي   يف 
ّ
العراقي الهايكو  هذا 

ال، 
ّ
العم مت�شّلل من مطارحات  اليوم،  اإىل  يزل 

وردودات بع�شهم على بع�س.

l هل هذا يقني اأم انتماء ؟

قد  النبوغ،  ع�رس  بيياأن  متاما  موقن  اأنييا   uu

تخّلف عن ركب حياتنا الثقافية من زمن طويل، 

بك�شوفاته  يده�شنا  معا�رس  »نابغة«  من  ولي�س 

ال�شعرية، واإذا كان »جيم�س جوي�س« اأو »اليوت« 

اخلارجة  قامتي  اإىل  تنظروا  »ال  ملعجبيه  يقول 

من البحر، ولكن انظروا اإىل االأكتاف التي وقفُت 

ا تعاون 
ّ

عليها حتى ظهرت« فماذا اأقول اأنا ؟رمب

االأعلى لكي  اإىل  العراق بكّل مبدعيه على رفعي 

اأتنف�س.

على  و�شطوته  لدوني�ص  اأعود  اأن  يل  ا�شمح   l

ال�شعراء  بتجربة  اأم  به  ت��اأث��رت  هل  جيلك، 

العراقيني ..؟

 االعرتاف ، اأن جتربتي 
ّ
uu واأنا اأمامك االآن علي

ب�شمات  عليها  اأو  لبنانية  مبييلمييح  تكن  مل 

ما  بقدر  له،  املكّثفة  قراءاتي  برغم  »ادوني�س« 

اب« ومن 
ّ
»ال�شي تاأثريا من  �س فيها 

ّ
املتفح يجد 

اأما  ال�شائغ«،  »يو�شف  ومن  يو�شف«  »�شعدي 

اأقييول  اأن  فباإمكاين  والييي«اأقييران«  »اجليل«  عن 

احلقيقي  ال�شاعر  اأن  يقيني  ففي  جيل،  بل  اإيّن 

قلت  مقابلة  اأية  يف  اأدري  وال  للمجايلة،  عابر 

جيل  عن  يبحث  من  وحده  الفا�شل  »ال�شاعر  اإّن 

الن�شيان«. ا�شمه  يداهم  اأن  خمافة  اإليه،  لينتمي 

فاإّن  ما،  جليل  انتمائي  اإنكار  ت�شتغرب  وكيل 

)عبد  نّقادنا  كبار  قاله  ما  اإىل  العودة  باإمكانك 

الن�شري،  الر�شا علي، يا�شني  ال�شائغ، عبد  االإله 

حامت ال�شكر، اآخرون( من ان جواد احلّطاب من 

ال�شعب جتييله.

بلدنا  العراق  عن  كالما  منك  اأ�شمع  دعني   l

لل�شاعر  انت�شارا  فيه  بقاءك  تعد  هل  العزيز 

اأي  اإىل  هنا  وطنه.ال�شوؤال  ق�شايا  يف  امللتزم 

مدى ميكن اأن يكون لل�شاعر �شدى مدٍو يف واقع 

اليوميات التي لها عالقة بجرح املحتل ؟

مة 
ّ
املحر االأمريكية  القنابل  �شقوط  مييع   uu

والقنابل  ب  املن�شّ اليورانيوم  كقذائف  دوليا 

الفو�شفورية على عموم مناطق العراق، وحتديدا 

لوطني،  املنا�رسة  ق�شائدي  بداأت  بغداد،  على 

واملنّددة بالنوايا ال�شوداء وما يخّطط الحتلله، 

فكانت جمموعة ق�شائد »ال�شواريخ بحذافريها« 

والتي ن�رست عربيا على نطاق وا�شع، كما ترجمت 
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اء ماذا 
ّ
فيما بعد اإىل لغات عّدة، حيث نقلت للقر

فعلت �شواريخ وقنابل اأمريكا باأطفال العراق:

)اأطفالنا يلبطون يف اليورانيوم

نة
ّ
كاأ�شماك زينة ملو

مذاكراتنا مع غرف االإنعا�س

ذهبت �شدى

يف برد ال�شواريخ

طلبنا موتا على قيا�شهم

دتنا الطائرات باأحجام
ّ
فزو

..ا�شطررنا، اأن نح�رس االآباء واالأمهات اأي�شا

فمن املخجل اأن يدخل اأطفالنا اجلّنة

وهم م�شابون بالزكام(

اإىل قلب  الأمريكية  الدبابات  اإذا دخلت  حتى   l

بغداد، كانت املواجهة ؟

بيني  احلقيقية  املواجهة  ابييتييداأت  نييعييم..   uu

عملية  تدبري  اإىل  و�شلت  والتي  املحتلني،  وبني 

املقاومة  جمموعتي  �ييشييدور  بعد  يل  اغتيال 

بيانو-2008-دار  جثة  على  مو�شيقى  »اكليل 

ال�شاقي« بزرع عبوة نا�شفة اأ�شفل �شيارتي، وهي 

حادثة معروفة تناقلتها العديد من الف�شائيات، 

واحلكومة  االحتلل  قييوات  وقتها  يف  واتهمُت 

املتواطئة معه، حيث كانت �شيارتي مركونة بني 

�شوى  عنها  تبعدان  ال  ع�شكرية  �شيطرة  نقطتي 

امها-
ّ
–اأي نا�شفة  عبوة  وزرع  فقط،  مرتا   20

عن  -ف�شل 
ّ
–تقني واحد  من  اأكرث  اإىل  يحتاج 

ينتبه  مل  فكيف  واملراقبة،  للحماية  اأ�شخا�س 

يكن  مل  اإذا  الن�شاط،  هذا  لكل  ال�شيطرتني  جنود 

باإبداء  يكن  مل  اأن  بالتغا�شي،  لديهم  اأمر  هناك 

امل�شاعدة؟

)اأيها املجندون

اأحذيتكم ت�شعرين باالإهانة 

فام�شوا حفاة يف طرقات وطني

وطني اأيها املهزوم يا وطني

ل �شجاعتك.
ّ
دعني اأقب

لقد  والدتك،  عن  كان  لديك   �شدر  ما  اآخ��ر   l

نف�شية  موؤثرة يف  �شعرية  رثيتها يف جمموعة 

املتلقي، اإىل اأي مدى ميكن لل�شاعر اأن يرتك اأثرا 

و�شدمة لتبقى ق�شيدته اأقرب للوجدان .ما ال�رش 

وراء تلك الطاقة من البوح والختالف يف لغة 

املجموعة ؟

عندما  اإال  ال�شعر  تكتب  ال   ( ريلكه  يقول   uu

ت�شعر اأنك �شتموت اإذا مل تفعل(هكذا كان حايل 

املرثية  هذه  اكتب  مل  فلو  الق�شيدة،  هذه  مع 

 
ّ
علي كان  ولذلك  بيياخلييذالن..  ال�شعور  لقتلني 

واأ�شطب،  واأعيييييد،  وابتكر،  الليايل،  ا�شهر  اأن 

اأبقى  اأن  اأجييل  من  االأوراق،  ع�رسات  واأميييّزق 

ي 
ّ
اأم ا�شتعيد  اأن  اأجل  قيد حماقاتي، ومن  على 

التي حاول  املوت  من حماقة  نعمة”  “بدرية 
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وف�شل،  اخللود  بع�شبة  جلجام�س  يهزمها   اأن 

ونكاية بي”اأفعى” اأ�شطورته اللعينة حاولت اأن 

اأن  حاولت  بال�شعر،  اجل�شدي”  “الغياب  اهزم 

متجيد  يف  دوره  ياأخذ  اأن  على  ال�شعر  �س 
ّ
اأحر

الغيب”  “عامل  حيواتنا، وانتزاع من نحب من 

وادي  “ربيئة  فكانت  ال�شهادة”،  “عامل  اإىل 

ولي�س  »بعد«،  االحتجاجية،  مرثيتي  ال�شلم”، 

»على«، رحيل والدتي. وهو ما اأ�شار اإليه الناقد 

الكبري حامت ال�شكر، حني كتب ) احلّطاب يكتب 

ا موازيا ملنت املوت ( وهي 
ّ

، ن�ش
ّ

يف هذا الن�س

نت يل فداحة ما 
ّ
اأرعبتني حقا، مثلما بي جملة 

كتبت.. يف الروايات، يف االأفلم، يف الق�شائد، 

موجودة  جتييارب  امليي�ييرسح،  يف  الت�شكيل،  يف 

ال�شرتاك مبدعني اثنني، اأو اأكرث، يف اجناز عمل 

ب�شيط  ب�رسط  حمكوم  املنجز  العمل  لكن  ما، 

وهو اأن يكون امل�شرتكون فيه على قيد احلياة..

وا�شتثناء من هذا، و�شعت ا�شم “بدرية نعمة” 

مع ا�شمي على الغلف، لكونها قد كتبت معي 

هذا الن�س، واإذا كانت كلماتي حا�رسة كي”مادة 

حا�رسة  بدرية”  “روح  كانت  فقد  ملمو�شة” 

والتي  “االأمومية”  كثافتها  بكل  االأخرى  هي 

لوالها ملا حتّقق هذا الذي اأمامكم االآن.. ورمبا 

هي املرة االأوىل يف التاريخ االأدبي اأن ي�شرتك 

“بدرية”  لكنها  )ميت( بكتابة منجز!!  و   )
ّ
)حي

على  ويتمن«  »والت  ا�شتغل  ومثلما  اال�شتثناء، 

عمره،  طوال  الع�شب«  »اأوراق  الوحيد  ديوانه 

اأظّنني �شاأجاريه باال�شتغال على ديوان »ربيئة 

وادي ال�شلم« من حيث االإ�شافة والتعديل.

l اأود اأن اأت�شاءل معك هل انت�رشت الرواية على 

تعزو  ..وملن  للمحلية  توظيفها  ب�شبب  ال�شعر 

م�شكلة فهم ال�شعر لدى املتلقي ..؟

uu ال اأحد ينكر اأن الرواية فن الع�رس، لكن ال�شعر 

وعاطفته،  االإن�شان  روح  اإىل  االأقييرب  هو  يبقى 

العواطف  »بارومرت  باأنه  اأ�شبهه  اأن  ميكنني  بل 

اأحد  االإن�شان،  الأ�شبح  لواله  والذي  االإن�شانية« 

ال  الروبوتية  مييوتييورز  هييونييدا  �رسكة  كائنات 

وجاهته  من  العديد  فقد  قد  ال�شعر  بييان  اأنكر 

اأ�شبح  الذي  ال�شا�شع  البون  ب�شبب  االجتماعية، 

ال�شاعر  ركييب  حني  ففي  املتلقي،  وبييني  بينه 

املييعييا�ييرس كييل مييوجييات الييتييغييريييب، واحلييداثيية، 

والغو�س اإىل اأعماق الذات الكت�شاف كنهها، بقي 

بالبحث  من�شغل  التقليدية  ثقافته  على  القارئ 

ال�شاعر  من  منتظرا  املعي�شية،  حياته  يدمي  عما 

اأن يتقدم اإليه ال اأن يتقدم هو اإىل ال�شاعر، ويكمن 

ال�شبب هنا يف �شعف ثقافة املتلقي، اأو ما ميكن 

العامل  ترى  ولذلك  »انعدام جتديدها«  اأ�شميه  اأن 

املحكي  بال�شعر  يحتفي  تقريبا،  برمته  العربي، 

اأو ما ا�شطلح عليه بي«ال�شعر ال�شعبي« الذي يقّدم 

الهواء  ويف  عفوي  ب�شكل  ال�شعرية«  »وجباته 

الذي  احلقيقي  ال�شعر  من  العك�س  على  الطلق، 

»من�ّشاأة«  بياقة  قمي�شا  تلب�س  اأن  منك  يتطلب 

اإىل  ا�شطحابك  ينوي  الأنييه  »بابيون«  وعليه 

»حفلة ملكية« ر�شمية..
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اأتاحت يل الوحدة تكري�س الوقت للكتابة

والتنقيح والن�شر

أنطوان أرتو 
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 مقدمة

مع  االت�صال  مع إع��ادة  االت�صال  مع اإع��ادة  االت�صال  إع��ادة  الع�رشين  م�رشح  حاول  لقد  م�رش    حاول  لقد  رش   

رشأ�صول امل�رشأ�صول امل�رشحية املزالة منها ال�صفة الربجوازية،  أ�صول امل�الأ�صول امل�ال ا

التي قام  الثورة  انطالقا من  التي قام صا�س،  الثورة  انطالقا من  التي قام صا�س،  الثورة  انطالقا من  ا�س،  صأ�صأ� أ�الأ�ال ا اإىل  ااإىل  إىل  والعودة 

كال صكال صكال  صأ�صأ� أ�الأ�ال ا اصاف  اصاف  اف  واكت� واكت�صياليون،  صياليون،  وال�رش الرمزيون  وال�رشبها  الرمزيون  رشبها 

تطوير  على  تطوير صاعد  على  تطوير صاعد  على  اعد  ت� ت�صوف  صوف  ت�ص ت�صوف  وف  � التي  الغريبة  �صالدرامية  التي  الغريبة  صالدرامية 

جديدة  جديدة صكال  جديدة صكال  كال  أ�اأ�صأ�صأ� نحو  وقيادتها  امل�رشحية،  امل�رشأبحاث  رشأبحاث  امل�ال امل�الأبحاث  أبحاث  ا

د صد صد  ج� ج�صع  صع  ج�ص ج�صع  ع  و� مثل،  عالية،  متنوعة  جماليات  و�صذات  مثل،  عالية،  متنوعة  جماليات  صذات 

إىل حد كبري اإىل حد كبري إىل حد كبري  به صبه صبه  الذي �صار ي� الذي �صار ي�صح  صح  رشاملمثل على امل�رشاملمثل على امل�رش

أعطى اأعطى أعطى  الذي  إنارة الإنارة الإنارة  با اللعب  باصل  اللعب  باصل  اللعب  ل  بف� بف�ص،  ص،  الراق�س الراق�سد  سد  الراق�ص الراق�صد  د  صج�صج�

انتقاالته،  انتقاالته، أثناء  انتقاالته، اأثناء  أثناء  التي يقوم بها،  التي يقوم إىل احلركات  التي يقوم اإىل احلركات  إىل احلركات  قيمة 

متفوقا،  أ�صبح اأ�صبح أ�صبح  الذي  املخرج  وتعبري وجهه، وعمل 

)تطابق  عن  بحثه  يف  )تطابق أو  عن  بحثه  يف  )تطابق اأو  عن  بحثه  يف  أو  املمثل،  قيادة  يف  قيادة صواء  يف  قيادة صواء  يف  واء  ص�ص�

تنظيم  تنظيم أو يف  تنظيم اأو يف  أو يف  كي، صكي، صكي،  صالف�صالف� الف�صالف�ص صتان�صتان� تان�صتان�ص � وفقا ملنهج  �صالهوية(،  وفقا ملنهج  صالهوية(، 

اءة، وال�صوت.صاءة، وال�صوت.صاءة، وال�صوت. صإ�صإ� إ�الإ�ال اء، واصاء، واصاء، وا صالف�صالف�

كوبو1 ج��اك  تبنى  كوبوأن��ط��وان،  ج��اك  تبنى  كوبواأن��ط��وان،  ج��اك  تبنى  أن��ط��وان،  أن�اأن���دري أن���دري أن���دري  ومبواجهة    

ذات  يف  ذات صتوحيا  يف  ذات صتوحيا  يف  توحيا  م� م�ص  ص  Luguné-Po(2(أفكار)اأفكار)أفكار

يف  أبيا اأبيا أبيا  أدول�اأدول���ف أدول���ف أدول���ف  و كريك،  ك��وردن  نظريات  أدول�الوقت  و كريك،  ك��وردن  نظريات  أدول�الوقت 

ومع  ومع صبلة.  ومع صبلة.  بلة.  صأ�صأ� أ�الأ�ال وا والتجريد،  واصاطة،  والتجريد،  واصاطة،  والتجريد،  اطة،  للب� للب�صحماكاتهما  صحماكاتهما 

فرقة  ق��دوم  �الخ��الخ��الل  من  ال�رشقي  امل�رشح  امل�رشاف  رشاف  امل�ص امل�صاف  اف  صاكت�صاكت�

أثرت اأثرت أثرت  إىل باري�س، اإىل باري�س، إىل باري�س، التي  رشم�رشم�رشح بايل يف عام 1931

أرتو وتركت انطباعا قويا عليه، اأرتو وتركت انطباعا قويا عليه، أرتو وتركت انطباعا قويا عليه،  أنطوان اأنطوان أنطوان  كثريا على 

الظل  خيال  وم�رشح  الياباين،  النو  وم�رشح  الياباين،  النو  رشح  م�رش م�رشوكذلك  رشوكذلك 

امل�رشحيون  امل�رشف  رشف  امل�ص امل�صف  ف  اكت� اكت�صكريتية،  صكريتية،  اكت�ص اكت�صكريتية،  كريتية،  صن�صن� ن�صن�ص ال� ال��درام��ا  ال�صيف  ال��درام��ا  صيف 

التفكري  يعيدوا  التفكري الأن  يعيدوا  التفكري الأن  يعيدوا  أن  دعتهم  جديدة  لغة  جديدة الأوروبيون  لغة  جديدة الأوروبيون  لغة  أوروبيون  ا

ابدي  ابدي صتخدم فيه. وقد  ابدي صتخدم فيه. وقد  تخدم فيه. وقد  امل� الوهم  امل�صحهم ويف  الوهم  صحهم ويف  رشيف م�رشيف م�رش

امل�رشح  وث��راء  امل�رشأعاجيب  وث��راء  امل�رشأعاجيب  وث��راء  امل�اأعاجيب  وث��راء  أعاجيب  يف  وا صوا صوا  مي� هرني  مي�صانبهاره  هرني  صانبهاره 

يف   ، ياصياصيا3(،  آ�اآ�صآ�صآ� يف  �رب)ال��رب)ال��ربب��ري  كتابه  يف  ال�صيني، 

سحني كتب جان جينية، يف ن�سحني كتب جان جينية، يف ن�س )كيف ميكن متثيل 

أن نحلم بفن اأن نحلم بفن أن نحلم بفن  إال اإال إال  إال تطيع  إال تطيع  تطيع صتطيع ص ص(: ال ن�ص(: ال ن� رشم�رشم�رشحية اخلادمتان4

العميقة  الرموز  من  العميقة صابكة  الرموز  من  العميقة صابكة  الرموز  من  ابكة  مت� جمموعة  من  مت�صكل  جمموعة  من  صكل  مت�ص جمموعة  من  مت�صكل  جمموعة  من  كل  صيت�صيت�

اجلمهور،  اجلمهور، إىل  اجلمهور، اإىل  إىل  علنا  التحدث  على  القادرة  التحدث صطة،  على  القادرة  التحدث صطة،  على  القادرة  طة،  صالن�صالن�

أن يكون اأن يكون أن يكون  موعة، صموعة، صموعة، ولكن  صورة م�صورة م� رشبلغة ال تكون بال�رشبلغة ال تكون بال�رش

من  من أرت��و  من اأرت��و  أرت��و  أنطوان اأنطوان أنطوان  وق��ارن  وق��ارن ا(.  �ارن ا(.  حا�رش حا�رشيء  رشيء  حا�ص حا�صيء  يء  � كل  �صفيها  كل  صفيها 

م الهريوغليفية صم الهريوغليفية صم الهريوغليفية  صح بايل بالطال�صح بايل بالطال� رشجانبه، ممثلي م�رشجانبه، ممثلي م�رش

عام  يف  كتبها  التي  كتاباته  جمع  عندما  الكبرية، 

ال�صادر  وق��ري��ن��ه(  �رش����رش����رشح  )امل� كتاب  يف  )امل����،  كتاب  يف   ،��� 1932
امليتافيزيقي  باجلانب  امليتافيزيقي اأثرا  باجلانب  امليتافيزيقي اأثرا  باجلانب  أثرا  مت متا.  ا.  1938 ع��ام  يف 

مناديا  مناديا صاة.  مناديا صاة.  اة.  صأ�صأ� أ�اأ�ا وامل بالدم  مفتونا  ال�رشقي،  واملاح  بالدم  مفتونا  ال�رشقي،  اح  رشللم�رشللم�رش

جرح  على  القادرة  امليتافيزيقية  جرح صوة  على  القادرة  امليتافيزيقية  جرح صوة  على  القادرة  امليتافيزيقية  وة  الق� الق�صح  صح  رشمب�رشمب�رش

أ�صولهم اأ�صولهم أ�صولهم  الب�رش  تعيد صتعيد صتعيد  ي� قد  ي�صلها  قد  صلها  ي�ص قد  ي�صلها  قد  لها  بف� التي  بف�صال��روح،  التي  صال��روح، 

وفقا  حفال،  ي�صبح  وفقا أن  حفال،  ي�صبح  وفقا اأن  حفال،  ي�صبح  أن  امل�رشح  امل�رشاء  رشاء  امل�ص امل�صاء  اء  � �صإذا  �صإذا  �اإذا  إذا  و �ة.  إذا  و �ة.  إذا  وص وصة.  ة.  صاملقد�صاملقد�

ه. صه. صه.  نف� مع  نف�صيا  مع  صيا  نف�ص مع  نف�صيا  مع  يا  قا� يكون  قا�صأن  يكون  قا�صأن  يكون  قا�اأن  يكون  أن  عليه  ي صي صي  فيقت� فيقت�صأرت��و،  صأرت��و،  فيقت�ال فيقت�الأرت��و،  أرت��و، 

رش امل�رش امل�رشح  سإخراج واحلركة، ورف�سإخراج واحلركة، ورف�س إخراج واحلركة، ورف�الإخراج واحلركة، ورف�ال ا اإىل تعزيز  ااإىل تعزيز  إىل تعزيز  ودعا 

وطالب  ق�صة.  يحكي  الذي  وامل�رشح  وامل�رشيكولوجي  رشيكولوجي  وامل�ص وامل�صيكولوجي  يكولوجي  صال�صال�

حر ال�رشق للتعبري اجلريء صحر ال�رشق للتعبري اجلريء صحر ال�رشق للتعبري اجلريء  صاطري و�صاطري و� اطري و�صاطري و�ص صأ�صأ� أ�الأ�ال إىل ااإىل اإىل ا إىل ابالعودة  إىل ابالعودة 

الب�رشي.  العمل  يف  املحتملة  النزعات  العمل أعمق  يف  املحتملة  النزعات  العمل اأعمق  يف  املحتملة  النزعات  أعمق  عن 

أن اأن اأن يكون  اوة( وطالب باوة( وطالب ب وة( وطالب بصوة( وطالب بص صح الق�صح الق� رشميه )مب�رشميه )مب�رش ميه )مب�صميه )مب�ص صوهو ما ي�صوهو ما ي�

أرتو اأرتو اأرتو  أنطوان اأنطوان اأنطوان 

وتثوير امل�سرح 

حممد �سيف *

*  كاتب وباحث في مجال المسرح من العراق  

م�رسحم�رسحم�رسح



التمثيل متطرفا، فال قائمة للم�رشح اإال منذ اللحظة 

الو�صائل  بخلق  وطالب  امل�صتحيل.  فيها  يبداأ  التي 

لدى  االأفعال(  )ردود  حلدوث  والالزمة  ال�رشورية 

�صكونيته  ومن  الكبري  خوفه  من  النتزاعه  املتفرج، 

و�صلبيته. ورغم اأن اأرتو قد و�صع اللبنة االأوىل لكثري 

اإال  الالمعقول  م�رشح  عليها  قام  التي  االأ�ص�س  من 

نظرياته  لي�صع  املنا�صبة  الفر�صة  له  تتح  مل  اأن��ه 

على  كبريا  اأرتو  ف�صل  يبقى  ولكن  التنفيذ.  مو�صع 

معظم الكتاب امل�رشحيني املعا�رشين، الذين طوروا 

كر�صالة  ال�صورة،  م�رشح  باجتاه  ذوقهم  بدورهم 

ب�رشية اأ�صا�صية، باإعطائهم الكلمة مكانة ثانوية.

 قراءة يف كتاب )امل�سرح وقرينه( ... 

اأنطوان اأرتو

)امل�رشح  �صنقوم هنا بقراءة بع�س فقرات كتاب     

تاأ�صي�س  على  الكتاب،  هذا  يف  اأرتو  يعمل  وقرينه(. 

م�رشح من �صانه اأن ي�صتعيد قوته من خالل توحيد 

واالإن�صان  بامللمو�س،  وامل��ج��رد  بالعقل،  اجل�صم 

عام  يف  وتويف   1896 عام  يف  اأرتو  ولد  بالعامل. 

1985 يف مدينة مار�صليا الفرن�صة. وقد عانى من 
ومل  عمره.  من  مبكر  وقت  يف  نف�صية  ا�صطرابات 

االأكرث  النظريات  اإال  هذا،  يومنا  حتى  منه  لنا  يبق 

اآباء  من  واحد  فهو  احلديث.  امل�رشح  يف  راديكالية 

امل�رشح  الكتاب  هذا  يف  انتقد  الالمعقول.  امل�رشح 

الكالم،  على  اإال  يركز  ال  مبوجبه  ال��ذي  الغربي 

والعقالنية، واأعرب عن اعتقاده باأن امل�رشح قد فقد 

�صحته عندما اجته نحو الرتفيه والت�صلية.

جمموعة  من  وقرينه(،  )امل�رشح  كتاب  يتاألف     

)امل�رشح  بينها  من  امل��وؤل��ف،  ن�رشها  حما�رشات 

ومقاالت  وامليتافيزيقيا(،  و)االإخ��راج  والطاعون(، 

اأخرى حول ) امل�رشح واخليمياء(، و)امل�رشح ال�رشقي 

كما  ب��ايل(،  يف  امل�رشح  و)ع��ن  الغربي(،  وامل�رشح 

ن�رشهما  الق�صوة(  )م�رشح  عن  بحثني  على  ي�صتمل 

على هيئة منفي�صتو اأول ومنفي�صتو ثاين، وقد اأحدثا 

عامي  بني  الر�صائل  من  العديد   مع  كبرية،  �صجة 

-1932 1937. يطرح اأنطوان اأرتو، من خالل هذه 

هزت  التي  امل�رشحية  اأفكاره  املتنوعة،  الن�صو�س 

�صبات الثقافة الغربية التي بدت له را�صية عن حالة 

جتمدها، باعتبار )الكلمة يف امل�رشح هي كل �صيء 

اإمكانية خارجها(، واإن امل�رشح هو  وال وجود الأي 

فرع من االأدب ونوع ثاٍن من الكالم. مقرتحا روؤية 

اأ�صا�صها املمار�صة امل�رشحية العملية، وهذا ما خلق 

مثلما  باأكمله(،  الغربي  التاريخ  هّز  نقديا  )نظاما 

يقول جاك دريد5.

وب�صكل  التاأكيد  اإىل  اأرت��و  اأنطوان  نظرية  ت�صعى     

م�رشحا  ي�صنع  ال  الن�س  اأن  على  و�رشيح  وا�صح 

احلقيقي  االأ�صا�س  يعترب  ال��ذي  هو  االإخ��راج  واإمن��ا 

على  اأف��ك��اره  يف  رك��ز  وق��د  امل��ع��ا���رش.  للم�رشح 

الن�س  بتحويلهم  الف�صاء  ير�صمون  الذين  املمثلني 

اأي�صا  االعتبار  بعني  ياأخذ  ولكنه  ح��رك��ات،  اإىل 

االك�ص�صوارات،  واالإ�صاءة،  وال�صوت،  باملو�صيقى، 

واالأزياء ... والخ. اأي اإن اأرتو يتعار�س وب�صكل قطعي 

مع امل�رشح مثلما هو يف الغرب. 

اإن مفهوم االإخراج جديد للغاية، ويعود تاأريخه اإىل 

فيه  حدد  الذي  الع�رش  اإىل  اأي  ع�رش،  التا�صع  القرن 

وقد  امل�رشح.  يف  االإخ��راج  وظيفة  اأنطوان  اأن��دري 

اأبعد،  هو  ما  اإىل  الوظيفة  هذه  حدود  اأرت��و  جتاوز 

عندما كتب: ) مل يعد االإخراج جمرد انعكا�س لن�س 

م�رشحي،  خلق  كل  انطالق  نقطة  بل  م�رشح،  على 

اإن هذا  ومن دونه فاإن امل�رشح ال ي�صاوي �صيئا(6. 

املوقف املتطرف يت�صمن ثالث نقاط رئي�صية، هي: 

- رف�س الن�س 

- ا�صتبدال الن�س باللغة امل�رشحية

-  جتديد وظيفة امل�رشح من قبل اجلمهور، وو�صعه 

حتت م�صطلح م�رشح الق�صوة.

 رف�ص الن�ص

   اإن رف�س الن�س يتم يف ثالث مراحل: نالحظ اأوال 

يعني  وه��ذا  املوؤلف،  ن�س  رف�س  �صيء،  كل  وقبل 

اللغة  اإنه يرف�س  الوا�صح.  الن�س املكتوب، والكالم 

فرن�صا.  يف  الدراماتورج  نظر  وجهة  عن  تعرب  التي 

واإذا كان يرف�صها، فذلك الأن لها عالقة بعلم النف�س، 

الذي بالن�صبة الأرتو، ال ميكن اأن يكون اإال غري جمٍد. 

امل�رشح  ومعايري  مفاهيم  على  يعرت�س  اأرت��و  اإن 

الن�س(،  على  يعتمد  الذي  النوع  )من  الأنه  الغربي 
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البوليفار  م�رشح  حيوية  على  اأي�صا  يعرت�س  مثلما 

اأنطوان.  اأندري  خلقها  التي  الوقت،  ذلك  يف  نف�صها 

عمل  الذي  كوبو،  جاك  فعل  ردود  اأي�صا  هي  وهذه 

يف بداية القرن الع�رشين خمرجا يف خمتلف الفرق 

ميكن  التي  االأف��ك��ار  ن��وع  اأي�صا  وه��ي  امل�رشحية. 

يعني  الكارتل  وم�رشح  الكارتل.  م�رشح  اإىل  ن�صبها 

�صنوات  يف  معا  العمل  على  خمرجني  اأربعة  تعاهد 

ما بعد احلرب العاملية االأوىل، وهم: �صارل ديالن، 

بيتوييف.  وجورج  باتي،  غا�صتون  جوفيه،  لوي�س 

وقد وحد بني هوؤالء املخرجني االأربعة اجتاه واحد 

كبري يقوم على اأ�صا�س املعار�صة ال�صديدة ملنهجني 

اال�صتهالكي،  التجاري  امل�رشح  منهج  متطرفني: 

اإليه جاك  ومنهج الكال�صيكية االأكادميية الذي دعا 

ن�صو�س  على  املخرجون  ه��وؤالء  عمل  وقد  كوبو. 

ولكن  البوليفار(  م�رشح  على  )كاعرتا�س  كبرية 

اأي�صا على بع�س الن�صو�س احلديثة لكتاب ، مثل : 

جان جريودو، بول كلوديل، جان جينيه، و�صموئيل 

بيكيت. 

كل  خمتلف  اآخ��ر،  مب�رشح  يحلم  اأرت��و  ك��ان  لقد     

زال  ما  كان  الذي  الفرن�صي  امل�رشح  عن  االختالف 

وخا�صة  والعر�س،  الن�س  بني  التوازن  عن  يبحث 

الذين كانوا  اأن ان�صم لرواد حركة )ال�رشيالية(  بعد 

ينددون باتخاذ م�صافة عن كل ما هو )اأدبي(. واإذا 

فهو  ال�رشيالية،  احلركة  اإىل  ان�صم  قد  اأرت��و  ك��ان 

تفكريه  يف  بعيدا  وذه��ب  عنها  تخلى  ما  �رشعان 

توجه  ال��ذي  املارك�صي  الفكر  يرف�س  ك��ان  ال��ذي 

نحوه بريتون. وعالوة على ذلك، اأن اأرتو كان يتهم 

والتوا�صل  الوا�صحة،  للغة  مبهاجمتهم  ال�رشياليني 

دائما  ي�صتخدمون  كانوا  الذي  الوقت  يف  العادي، 

واحدة من االثنني.

   وي�صمل هذا الرف�س اأي�صا الروائع ، فيعنون اإحدى 

الروائع(.  الكتاب )فلننته من  مقاالته املن�صورة يف 

نحو  ويتجه  اأبدي،  ب�صكل  اإليها  اللجوء  يرف�س  اإنه 

ال��روائ��ع من خالل  اجل��دي��د، وجتديد ه��ذه  االإب���داع 

املا�صي.  تقاليد  من  لتحريرها  اجلديدة،  الكتابة 

ويتناول م�رشحية )اأوديب ملكا( كمثال، ليك�صف عن 

القوى الهائمة على وجهها، وثيمة احلب املحرم بني 

االأم وابنها، وفكرة �صخرية الطبيعة من االأخالقيات، 

يقول، اإن هذا الن�س يج�صد ب�صكل مادي تلك القوى، 

وكل هذا حتت ثياب ولغة فقدت كل �صلة باالإيقاع 

اأي�صا  يظهر  ولكنه  الوقت،  لذلك  كان  الذي  اخل�صن 

اأن الن�س مل يعد مالئما لع�رشنا. اإذن اإن اأرتو يثري 

امل�صاكل املتعلقة باللغة نف�صها، التي متثل بالن�صبة 

والتي  متاما،  امل��ج��ردة  االت�صاالت  من  ن��وع  ل��ه، 

فقدت قوة عالقتها مع الواقع، ويوجد هناك تباين 

بالتاأكيد بني الواقع كما هو والواقع امُلعرب عنه عن 

طريق اللغة. يقول، يوجد يف اللغة الغربية نوع من 

)التحجر الكالمي( واإن كلماتها )متجمدة(. اإنه مثل 

الكلمات قد فقدت قوتها  اأن  الذي يعتقد  ماالرميه، 

على  واإمكانيتها  املو�صيقية،  وقوتها  اال�صتذكارية، 

اإىل  ين�صمان  الطريقة  بهذه  وهما  العواطف.  اإثارة 

راأي كلوديل الذي يرى اأن وظيفة ال�صاعر هو اإعطاء 

قام  ال��ذي  اخلالق  �صاأن  �صاأنه  للكلمة،  اآخ��ر  معنى 

املفهوم  هذا  وجهة  اأرتو  غري  وقد  االأ�صياء.  بت�صمية 

اأجل  اللغة من   
ّ
اإىل امل�رشح، بعدما دمر عندما نقله 

علم  اأي�صا  اأرتو  ويهاجم  اأف�صل.  نحو  على  رف�صها 

به  مرتبطا  الن�س  يكون  عندما  خا�صة،  النف�س، 

ارتباطا جوهريا. يقول: )اإن امل�رشح اأ�صبح م�رشحا 

التاأكيد  وي�صمل هذا  النف�س(.  يروي علم  اإنه  للق�س، 
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م�رشح ع�رش النه�صة وم�رشح بري�صت. اإن اأرتو يريد 

من الر�صائل امل�رشحية اأن تتجاوز علم النف�س، واأن 

يتوقف القارئ عن تقم�س ال�صخ�صيات املحللة على 

امل�رشحية  الر�صالة  اأن  يعني  وهذا  امل�رشح.  خ�صبة 

يف مفهومه، لها مفهوم فكري حم�س. واأخريا، من 

يف  الأنه  االإخ��راج،  اأرت��و  يعر�س  للغة،  رف�صه  اأجل 

املقام االأول، هو اإخراج لن�س مكتوب م�صبقا )�صواء 

كان كال�صيكيا اأو حديثا(. وهكذا تتميز نظريته عن 

يف  ظهرت  التي  االأخرية  النظرية  الن�صو�س  جميع 

الوقت. كان جاك كوبو، على �صبيل  فرن�صا يف ذلك 

العارية  امل�صطبات  م�رشح  ويعظم  يبجل  املثال، 

امل�رشح  اإن  ل��ه،  فبالن�صبة   ،  théâtreux nu
وت�صيطر  فيه  تنبثق  مكان  جمرد  يكون  ال  اأن  يجب 

اأن  يجب  ف�صاء  هو  ما  بقدر  �صخ�صية  عوامل  عليه 

يتاأ�ص�س على الفهم احلقيقي للعالقة القائمة ما بني 

امل�رشحي،  العمل  الأن  واملخرج،  املمثل،  الكاتب، 

عمل جماعي، وال ميلك املخرج فيه �صلطة عظمى اأو 

مطلقة، مثلما مت تخيل ذلك من قبل )كوردن كريك(. 

اأجل  امل�رشح، من  بتجريد  اإال  يقم  اإن جاك كابو مل 

الن�س.  على  املمثلني  لعمل  واأف�صل  ب�صيطا،  جعله 

اإن هذا املفهوم بالن�صبة الأرتو مبثابة انحراف واإن 

امل�رشحة يجب اأن تكون يف املقام االأول بدنية. 

لغة تتوجه اإىل احلوا�ص ولي�ص اإىل 

العقل فقط

اإىل  اأن تتوجه  اللغة من االآن ف�صاعدا     يجب على 

حوا�س امل�صاهد ولي�س اإىل عقله فقط. وينبغي على 

وفقا  املتفرج  يخاطب  اأن  للخ�صبة  الكلي  البناء 

ملفهوم اأرتو: االإ�صاءة، وعنا�رش الديكور، واالأزياء، 

هذه  ب��ني  اجل��م��ع  على  ي��ق��وم  امل��خ��رج  عمل  واإن 

العنا�رش معا الأجل خلق لغة م�رشحية جديدة. وبدل 

اللغة الوا�صحة، يف�صل اأرتو لغة االإ�صارة، م�صتوحيا 

املقام  يف  ي�صتند  ال��ذي  ال�رشقي  امل�رشح  من  ذلك 

االأول على االإ�صارات الأنه م�رشح م�صفر، مثل الكتابة 

مبثابة  فيه  ما  م��ادة  عر�س  واإن  الهريوغليفية. 

عر�س لفكرة: تقدمي طائر يف عني واحدة مغلقة هو 

عر�س لليل. اإن هذا التالعب يف احلوا�س واملعاين ال 

اأو يتحقق من خالل العمل على الن�س، واإمنا  ياأتي 

واإن نتائج مثل  يتم ب�صورة مبا�رشة على امل�رشح. 

تلك  من  بكثري  اأكرب  تعبريية  قيمة  له  العر�س  هذا 

اكت�صاف  عملية  اإن  الوا�صحة.  اللغة  تنتجها  التي 

الكلمة من خالل معناها الذي ينتج �صدمة عاطفية 

نف�صه.  املبدع  مع  عالقة  بعقد  للم�صاهد  ي�صمح 

من  احلياة  جتدد  �صعور  يف  نوؤمن  اأن  يقول:)علينا 

خالل امل�رشح(، وهذا هو التحدي يف جميع تنظريات 

اأنطوان اأرتو، ويف هذا املبداأ يكمن ما �صيدعوه اأرتو 

فيما بعد مب�رشح الق�صوة. اإنه يقارن امل�رشح بتجربة 

التي يخلفها املر�س على اجل�صد،  الطاعون واالآثار 

وهذا يعني، هذيان املري�س الذي ينتج انهيارا يف 

كل اأماكن ج�صده، ويف جميع �صياقاته االجتماعية. 

اأي�صا باأنه فن )جماين(، وهو  اأرتو امل�رشح  عرف 
ُ
وي

يحاكي  ال��ذي  املمثل  لعب  جمانية  اإىل  هنا  ي�صري 

االأحداث التي تعرب عن الفو�صى االجتماعية التامة، 

وانت�صار   ،)... والثورات  احلروب  قبل  من  )امُلج�صدة 

الطفح الذي جنده لدى امل�صابني مبر�س الطاعون. 

للناظر  بالن�صبة  ف�صيئا  �صيئا  وهكذا ي�صبح امل�رشح 

اإليه مكان للتفريغ العاطفي بقوة متاثل قوة الوباء. 

نظرية  اأرت��و  ي�صتخدم  املفهوم،  ه��ذا  يعمق  ولكي 

اأن امل�رشح هو خطر  اأوغ�صطني الذي يعتقد  القدي�س 

مثل الطاعون. ولكن الفرق بينهما هو اأن الطاعون 

اأن  حني  يف  االأع�صاء،  على  يق�صي  اأن  دون  يقتل 

امل�رشح ال يقتل، ولكنه يثري اأكرث التغريات غمو�صا، 

اإن هذا  باأكمله.  �صعب  الفرد، بل يف فكر  ال يف فكر 

اأن  ميكن  امل�رشح  ينتجه  الذي  االأخالقي  الهذيان 

مفهوم  اإىل  يقودنا  املنطق  هذا  اإن  معديا.  يكون 

اأرتو  مثل  يفكر  الذي  فورد  االأمريكي جون  املخرج 

تقريبا، باعتبار اأن امل�رشح يك�صف من خالل تطرفه 

العنيف عن عمق الال�صعور الفردي واجلماعي املليء 

العظيمة  االأ�صاطري  كل  )اإن  اأرت��و:  يقول  بالق�صوة. 

اأن نت�صور كل احلكايات الرائعة  �صوداء(. وال ميكن 

والتعذيب  املجازر،  من  خالية  للنا�س،  تروى  التي 

اأي  بالطاعون،  امل�رشح  ي�صبه  اإنه  امل�صكوب.  والدم 

اإن تاأثري امل�رشح من وجهة النظر االإن�صانية، كتاأثري 

اأن  اإىل  الب�رش  يدفع  اإذ  نافع،  اإنه   ( يقول:  الطاعون، 

يروا اأنف�صهم كما هم، وهكذا ي�صقط القناع، ويك�صف 
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الكذب، والنذالة والنفاق. اإنه يك�صف للجماعات عن 

اأن  اإىل  ويدعوها  اخلفية،  وقوتها  القامت،  �صلطانهم 

ملا  لواله  �صاميا،  بطوليا  موقفا  القدر،  اأمام  تتخذ، 

معنا  اأرت��و  لدى  هنا  الق�صوة  وتاأخذ  اأب��دا(.  اتخذته 

امل�رشح  وعلى  ونقي،  منف�صل  �صعور  اإنها  خا�صا، 

اأن يقدم احلياة يف �صموليتها، يف جمملها، بكل ما 

حتمل من اأثقال ومتاعب. ولهذا ياأخذ اأرتو امل�رشح 

ال�رشقي كنموذج، الأنه يتاأ�ص�س على )امليتافيزيقيا(، 

على  اإال  يعتمد  ال  الذي  الغربي  امل�رشح  عك�س  على 

علم النف�س. باالإ�صافة اإىل ذلك، ال توجد يف امل�رشح 

ال�رشقي لغة للكلمات، بل لغة مكتوبة من احلركات، 

والوقفات، واالإ�صارات، ولكل من هذه العنا�رش، من 

وجهة نظر الفكر العامل القيمة البيانية التي تتمتع 

عر�س  فكرة  اأرت��و  يقرتح  لهذا  االأخ��رى.  اللغة  بها 

�صامل ال بد من بعثها.

الأهم  اال�صتعرا�صية  املقدمة  ه��ذه  من  انطالقا     

مو�صعة  لنا  ميكن  كيف  النظرية،  اأرت��و  مرجعيات 

ومبن  مباذا  ومقارنته  التاريخية  الناحية  من  اأرتو 

اأعوام  تاأثريه ونفوذه بعد  ميكن مو�صعته؟ وما هو 

ال�صيء  بع�س  متاأخرا  �صيكون  )تاأثريه  1930؟ 
�صنوات  يف  حقا  اأفكاره  اإىل  االلتفات  مت  قد  الأن��ه 

جيله(،  اأبناء  على  تاأثريه  من  الرغم  على  ال�صبعني، 

ثم اأن االأفكار التي تناولها اأرتو تطرح م�صكلة عالقة 

الن�س بالكاتب ويف املخرج.

 يف مطلع ال�صتينيات، وبعد ع�رش �صنوات على موت 

اأرتو، كثريون ممن يعملون يف حقل امل�رشح، تبنوا 

امل�رشح  موؤ�ص�صي  اجلديدة وخا�صة  واآراءه  نظرياته 

 Le bread مالينا،  وجوديث  بك  جوليان  احلي 

ول�صون،  and Puppet theatre، وروبري بوب 
ارتو  دم��ي  وتاألقت  ظهرت  وهكذا  غروتوف�صكي، 

م�رشحه،  يف  ي�صتعملها  كان  التي  احلجم  ال�صخمة 

 Le bread and Puppet م�رشح  عرو�س  يف 

theatre الذي ميزج ب�صكل ق�صدي واإرادي �صورا 
الدينية،  التقاليد  خمتلف  من  ي�صتعريها  واأ�صكاال 

مرورا  امل�صيحية  اإىل  الوثنية  العبادات  من  ابتداء 

بامليثولوجية االإغريقية )عر�س Fire، عام1966( 

عرو�س  يف  اأي�صا،  ال�صخمة  ارتو  دمي  جند  مثلما 

 Civil Wars، 1988، Death،( ول�صون  بوب 

ويف   ،)Destrution and Detroi، 1977
املبدعني  ه���وؤالء  وم��ع  كانتور.  ت��ادي��وز  ع��رو���س 

احل��رك��ات  اأخ���ذت  امل�����رشح،  جم��ال  يف  املحدثني 

الذي  هذا  مثل  مقد�صة،  طق�صية  اأبعادا  واالإمي��اءات، 

النظرة  عر�س  يف  راك�صا،  امل�رشح  با�صتمرار  يعرب 

هوؤالء  اإن  ول�صون.  لبوب   ،)1970( عام   ، االأ�صم 

با�صتمرار،  امل�رشح  مع  يتعاملون  جميعا  الفنانني 

مثل مكان خارق، جتربة غري م�صتقرة طوعا اأو مثل 

اإىل  ويحتاج  خطر  الوقت،  نف�س  ويف  جذاب  مكان 

ا�صتعال  مالينا،  بك وجوديث  اإن جوليان  املغامرة. 

واجلنة   ،The Brig  ،1966( عر�صيهما  يف 

اأي  اأي�صا،  واملعني  االجت��اه  هذا  يف  اأالن،1968( 

ومتطرفة  وح�صية  ب�صور  املتفرج  واجها  اأنهما، 

االأحيان،  اأن �صمنا احلدث نف�صه، يف بع�س  لدرجة 

بع�صا منها واأل�صقوها بالفعل، بحيث اأ�صبحت جزءا 

منه، اأما غروتوف�صكي )�صاحب امل�رشح الفقري( فقد 

�صعى يف عرو�صه اإىل خلق طقو�س م�رشحية حديثة 

لغر�س:  القدمية،  الدينية  الطقو�س  من  م�صتوحاة 

اإثارة الده�صة واالإعجاب، واالإيحاء، وا�صتفزاز الطاقة 

الكلمات واالإ�صارات  للمتفرج واملمثل يف  الع�صوية 

عنا�رش  اأ�صاف  واإمن��ا  بهذا  يكتف  ومل  ال�صحرية. 
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على  واإرغ��ام��ه  اجلمهور  ال�صتفزاز  وظفها  اأخ��رى 

االأمري  )م�رشحية  اأحداث  من  فيما يجري  امل�صاركة 

كانتور،  تاديوز  اأن  حني  يف  كون�صتان،1962(. 

كيمياء  يف  املتفجر  اإقحام  يف  الرغبة  نف�س  متبعا 

العر�س من خالل تغذية عرو�صه بذكرياته اخلا�س، 

املعا�صة منها واملتخيلة، ملتجئا يف ذلك اإىل القيء 

من  فرد  كل  فيها  ي�صرتك  اأن  ميكن  التي  والرغبات 

االأفراد )م�رشحية ال�صف امليت، عام1977(.

اأفكار تعار�ص التقاليد علنا 

املقام  يف  هو  وامل�رشح  القدمية،  الع�صور  منذ     

له،  ت��اب��ع  اإال  ه��و  م��ا  االإخ����راج  اأم���ا  ن�����س،  االأول 

بديكوراته، وحركاته، واأزيائه ... ويوؤكد اأر�صطو على 

الن�س،  بال�رشورة  تت�صمن  االأدبية  االإنتاجات  اأن 

وب�صكل خا�س  املاأ�صاة التي هي تقنية تكوين الن�س 

اأعطاه  الذي  الدور  واإن  والفعل.  امل�صمون  يحكمها 

االأهمية، وخا�صة  اللغة يعترب غاية يف  اإىل  اأر�صطو 

وهي  للكرامة.  انعكا�س  هي  اللغة  الأن  امل�رشح،  يف 

اأوج��ه  عن  وتعو�س  امل�صرتكة،  اللغة  عن  تختلف 

الق�صور.

اأن العر�س يعترب من�صقا للن�س، واإن الرثاء     اإذن، 

مكمل  اإال  هو  ما  املمثلني،  لعب  عنه  ينتج  ال��ذي 

ال�صعر(  )فن  كتاب  يف  جدا  قليلة  اأ�صياء  وهناك  له. 

الأر�صطو حول العر�س، واإن وجدت فهي ت�صري ب�صكل 

ظاهر اإىل كونه مكمال للن�س. ويف القرون الو�صطى، 

مت تطوير حرية العر�س �صواء يف امل�رشحيات اجلادة 

)االأ�رشار( اأو يف امل�رشحيات ال�صعبية )الفار�س(. ومع 

اأن جهود  اأي  ذلك، هناك اعتماد كامل على الن�س. 

اأو  القدمية كانت �صغرية جدا  الع�صور  االإخراج يف 

باالأحرى تكاد اأن تكون غري موجودة.

املنظرون وامل�سرح 

   اإن املقدمات التي تتناول النوع امل�رشحي كثرية 

الذين  الكتاب  قبل  من  تكتب  ما  غالبا  ولكن  جدا، 

جان  مثل:  امل�رشحيني،  الكتاب  م��ن  لي�صوا  ه��م 

و�صتندال  العرو�س(،  حول  )خطابات  رو�صو  جاك 

من  جدا  قليل  عديد  هناك  اإذن  و�صك�صبري(.  )را�صني 

ا�صتثنينا  اإذا  هذا  للم�رشح،  نظروا  الذين  املخرجني 

موؤلفا،  ممثال،  الوقت،  نف�س  يف  هو  ال��ذي  موليري، 

وخمرجا. ويف القرن الع�رشين فقط اأ�صبح املوؤلفون 

بري�صت  عند  مالحظته  ميكن  وهذا  اأي�صا،  خمرجني 

مفهوم  اأن  اإىل  تقديرنا  يف  يعود  وال�صبب  واأرت��و. 

ع�رش.  التا�صع  القرن  حتى  موجودا  يكن  مل  املخرج 

وقد كان املمثلون يتدربون على الن�س يف الغالب 

مدير  اأن  اأي�صا،  ال�صائد  من  كان  ولكن  املوؤلف  مع 

يقوم  امل�رشحية  فيه  تعر�س  كانت  الذي  امل�رشح 

الن�س وقيادة املمثلني. ومل يبداأ  هو عادة باإخراج 

القرن  نهاية  يف  اإال  امل�رشحي  ل��الإخ��راج  التنظري 

التا�صع ع�رش، وال �صيما بعد االإمرباطورية الثانية7 

اأكرث  اإبداعات الرومان�صية نادرة  اأ�صبحت  ، وبعدما 

اأعمال  اإىل  واملجال  املكان  ف�صح  مما  وهذا  فاأكرث، 

الفودفيل واالأوبريت. ونعود اإذن اإىل مفهوم امل�رشح 

باعتباره حدثا، لن�صري اإىل اأن اأول �صخ�س اأراد فعال 

اأن يوحد جميع العنا�رش امل�رشحية هو اأنطوان اأرتو، 

اإىل  باإخراجها  الن�صو�س  اإىل  واإعطائه قيمة كبرية 

امل�رشح، واأن�صاأ قطيعة جذرية برف�صه الن�س ل�صالح 

العر�س. وقد اعرت�س املخرج جان  االحتفالية يف 

مفهوم  على  با�صتغاله  املفهوم،  ه��ذا  على  كوبو 

)امل�صطبات العارية(، وجتريد امل�رشح من الديكور، 

واالأزياء وت�صليط ال�صوء على الن�س.

 اأرتو وقلق البحث عن م�سرح جديد

اأرتو يف كتابه )امل�رشح وقرينه(  اأنطوان     يناق�س 

الذي �صدر عام 1938، م�صاألة امل�رشح )اخلال�س(. 

ويحتوي هذا الكتاب على خم�صة ع�رش مقاال مكتوبا 

من  غاية  هو  عنوانه  واإن  و1936.   1931 بني 

والدالالت:  املعاين  من  العديد  اإىل  ويحيل  االأهمية 

امل�رشح وقرينه.

املك�صيك  اإىل  اأقلته  التي  الباخرة  من  اأرتو،  كتب     

يف 25 يناير �صنة 1936 اإىل (جان بولو)8 ليقول 

لكتابي.  املنا�صب  العنوان  وجدت  اأنني  )اأعتقد  له: 

امل�رشح  كان  اإذا  الأن��ه  وقرينه،  امل�رشح  و�صيكون 

قرينا للحياة، فاحلياة قرينة بامل�رشح احلقيقي(9. 

هذا  فاإن  القرين،  اأرتو  ي�صتدعي  فعندما  ذلك،  ومع 

يقول:)  للواقع.  ب�صيطا  انعكا�صا  يعني  ال  امل�صطلح 
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يجب اأن نعترب امل�رشح قرينا، ال لذلك الواقع اليومي 

�صورة  جمرد  ف�صيئا،  �صيئا  اأ�صبح،  الذي  املبا�رش 

جامدة منه. بل قرينا لواقع اآخر منوذجي، وخطري(

)جملد 4 �س 46(، وقال اأي�صا:) هناك ما بني امل�رشح 

واحلياة ف�صل �صخيف()جملد 4 �س218(، وي�صيف: 

)اإذا كان امل�رشح قد فقد منذ فرتة طويلة كل ات�صال 

مع الواقع، فباإمكاننا اأن نحيي هذا االت�صال()جملد 

4 �س227(، اأو ) لي�س الفن حماكاة للحياة، بل اإن 
يف  الفن  ي�صعنا  متعال  ملبداأ  حماكاة  هي  احلياة 

ال�صيء  هو  وهذا  �س242(.   4 معه()جملد  توا�صل 

ال  امل�رشح  كان  اإذا  ولكن،  اأرت��و،  اأفكار  يف  املعقد 

ي�صاهد  فماذا  الواقع،  من  ب�صيطا  جزءا  ولو  يعر�س 

املتفرج من على امل�رشح بعد ذلك؟ ولتو�صيح هذه 

النقطة، ال بد لنا من مقارنة اأفكار اأرتو التي تتعلق 

نقرتح  لهذا  الغربي.  وامل�رشح  ال�رشقي  امل�رشح  يف 

�صندر�س  ثم  الغربي.  امل�رشح  ح��دود  معرفة  اأوال 

ال�رشقي، لكي يت�صنى لنا  اإمكانية امل�رشح  بعد ذلك 

حتديد معنى امل�رشح اخلال�س لدى اأرتو.

 موقف اأرتو من امل�سرح الغربي 

الثقافات  ببع�س  تاأثر  قد  اأرت��و  اأن  نعلم  نحن     

مثلما  والبالية،  املك�صيكية  الثقافة  مثل  االأجنبية، 

نعلم اأي�صا اأنه مل يتوقف عن انتقاد امل�رشح الغربي 

واالإ�صادة بامل�رشح ال�رشقي. ما هي عيوب امل�رشح 

التي تقع  اللغة،  اأن نت�صدى مل�صاألة  الغربي؟  يجب 

اإن عدم ثقته باللغة يظهر يف  اأرتو.  يف مركز بحث 

اللغة  )يعني حتطيم  وقرينه:  امل�رشح  كتابه  مقدمة 

�صنعة  اأو  امل�رشح  و�صنع  احلياة،  مل�س  اأج��ل  من 

اللغة  ينبغي حتطيم  4 �س14(. ملاذا  ثانية()جملد 

اللغة ال متتلك  اأجل القيام ب�صنع امل�رشح؟ الأن  من 

كيف  عنها،  يبحث  التي  امل�رشحية  اخل�صائ�س 

)يرتك-على االأقل- امل�رشح كما نعرفه يف اأوروبا، 

اأي كل  ما هو م�رشحي بحت،  ثانوي كل  يف مركز 

ما  كل  �صئتم،  اإذا  اأو  بالكلمات،  للتعبري،  يخ�صع  ما 

هذا  اإن  4�س35.(  احلوار(.)جملد  عليه  ي�صتمل  ال 

يجب  امل�رشح  يف  العنا�رش  اأن  يو�صح  اال�صت�صهاد 

اأرتو  ويلخ�س  وحوار.  كلمة،  كالم،  حرة:  تكون  اأن 

)الكلمة  الكلمة:  تفوق  يف  الغربي  امل�رشح  �صمة 

الأي  وجود  وال  لنا،  بالن�صبة  �صيء  كل  امل�رشح  يف 

حدود  اإن  �س66(.   4 خارجها()جملد  اإمكانية 

الكلمة  على  اعتماده  يف  يكمن  الغربي  امل�رشح 

بتحديد  تقوم  التي  هي  الكلمة  ملاذا  مفرط.  ب�صكل 

وتقوي�س امل�رشح ؟ اإن جاك دريدا يحلل بدقة اأفكار 

اأرتو يف )م�رشح الق�صوة، وحدود التمثيل(. اإنه ي�صمي 

الق�صوة.  مب�رشح  عالقة  لها  لي�س  مو�صوعات  �صتة 

وق��راره  مل�رشوعه  العميق  اجلوهر  اأن  يعتقد  فهو 

التكرار  ��و 
ْ حً
حم اأراد  اإن��ه  التاريخي-امليتافيزيقي، 

اء، وميكن  بعامة: )كان التكرار هو يف نظره اأ�صل الدَّ

هذا  لن�صو�صه حول  كاملة  قراءة  ننظم  اأن  �صك  بال 

الكلمة حتتوي بالفعل على تكرار  املحور(10. لكن 

احلروف، الأن الكالم ينتمي اإىل النظام اللغوي الذي 

هو  يبقى  واأن  معروفا،  فيه  املعنى  يكون  اأن  يجب 

اأن  يكاد  امل�رشح  يف  التكرار  رف�س  اإن  اإذن،  نف�صه. 

يكون م�صتحيال طاملا يتدخل فيه الكالم. 

 اأنا اأكتب للذين ال يقراأون وال يكتبون

   اإن موقف اأرتو �صد الكلمة يظهر اأي�صا يف عملية 

الكتابة. و�صنقدم تعريفه للحوار:) احلوار- هو �صيء 

اإنه  خا�صة،  للم�رشح  ملكا  لي�س  و�صفوي-  مكتوب 
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4 �س36(، ويقول يف ر�صالة  ملك الكتاب( )املجلد 

على  اأن،  اإيل  )يخيل   :1931 كرمييو  اإىل  موجهة 

اأن ينبعث  اأراد  اإذا ما  الفن امل�صتقل-  امل�رشح-هذا 

اأو بب�صاطة اأن يعي�س، فهو عليه اأن يوؤكد وبو�صوح، 

الكالم  وعن  الن�س  عن  تف�صله  التي  امل�صافة  على 

االأخ��رى  الو�صائل  وجميع  االأدب،  وع��ن  اخلال�س 

اإن عملية  4 �س102(.  )املجلد  املكتوبة واملثبتة( 

الكتابة ت�صتند على و�صع الن�س. وبالن�صبة الأرتو، اإن 

جوهر امل�رشح يكمن يف احلركة املالئمة. ويذكر يف 

كتاب امل�رشح واالآلهة، الذي �صدر يف عام 1936: 

مكتوبا  يكن  مل  الثقافة  مثل  احلقيقي  فامل�رشح   (

اإىل  اللغة،  يتهم  اأرتو  اإن  �س165(.   8 اأبدا()املجلد 

اأكتب للذين ال يقرءون وال يكتبون(.  )اأنا  حد قوله: 

من  وب��دال  اللغة.  عن  التخلي  على  يجروؤ  ال  ولكنه 

لغة  تو�صيع  يحاول  اإنه  امل�رشح،  اإمكانيات  تقييد 

الكلمة  عن  م�صتقلة  جديدة،  لغة  واإدخ��ال  اخل�صبة 

قائمة بذاتها: )اأقول اإن خ�صبة امل�رشح مكان مادي 

ملمو�س يطلب منا اأن منالأه، واأن جنعله يتكلم لغته 

اللغة  توجد هذه  اأين  )املجلد4 �س36(.  امللمو�صة( 

عن  يختلف  ال��ذي  امل�رشح  تنا�صب  التي  اجل��دي��دة 

امل�رشح  يف  اللغة  هذه  عن  يبحث  اأرتو  اإن  الكلمة؟ 

ال�رشقي.

 اأرتو وم�سرح بايل

يف  ب��ايل  م�رشح   1931 ع��ام  يف  اأرت���و  �صاهد     

له  اأتاحت  وقد  امل�صتعمرات.  معر�س  يف  باري�س، 

وب�صكل  امل�رشحية،  اأفكاره  بتعميق  الفر�صة  هذه 

خا�س تلك التي تتعلق يف اإمكانية الطعن يف هيمنة 

مقالني  وقرينه(  )امل�رشح  كتاب  ويحتوي  الكتابة. 

يف  امل�رشح  )عن  ال�رشقية:  الثقافة  فيهما  يخ�س 

بايل(، املكتوب يف عام 1931، و)امل�رشح ال�رشقي 

اإن   .1935 ع��ام  يف  املكتوب  الغربي(  وامل�رشح 

املعار�صة بني امل�رشح الغربي وال�رشقي يف منطق 

الغربية تعتمد ب�صكل  اأرتو تعترب وا�صحة. فالثقافة 

مفرط على الكلمة، يف حني متتلك الثقافة ال�رشقية 

اللغة  وه��ي  امل�رشح،  على  للتعبري  اأخ��رى  و�صيلة 

اجل�صدية: )اأعطانا اكت�صاف م�رشح بايل فكرة مادية، 

ال كالمية، عن امل�رشح، حيث اإن امل�رشح يظل داخل 

بغ�س  اخل�صبة،  على  يحدث  اأن  ميكن  ما  كل  حدود 

امل�رشح  اأن  حني  يف  املكتوب،  الن�س  عن  النظر 

به(  الن�س وحمدد  مع  متفق  الغرب  نفهمه يف  كما 

نحو  اجتهت  اأرت��و  عيون  اإن   .)65 �س   4 )املجلد 

اإمكانية القيام مب�رشح يكون خارج الن�س: )كل ما 

فنا،  باإهمال  ي�صمى  امل�رشح،  يف  م�رشحيا  اأعتربه 

 .)39 �س   4 )املجلد  الن�س(   خارج  يوجد  عندما 

امل�رشح  بني  التناق�صات  بع�س  هنا  و�صنعر�س 

ال�رشقي وامل�رشح الغربي: االأول يعتمد على النزعات 

امليتافيزيقية، والثاين يعتمد على النزعات النف�صية، 

واالأول يعتمد على احلركات، واالإ�صارات، والوقفات، 

واالأ�صوات، التي تتكون منها لغة االإخراج وامل�رشح، 

الثاين يعترب الكلمة هي كل �صيء. وقد  اأن  يف حني 

�صبق لنا واإن قدمنا بع�س العنا�رش التي تعترب )غري 

م�رشحية(: الكالم، الكلمات، واحلوار. على عك�س لغة 

نظام  اإن�صاء  اإمكانية  تتيح  التي  ال�رشقي  امل�رشح 

جديد ال ينتمي اإىل نظام اخلطاب، الذي ياأخذ مكانه 

الوحيد على خ�صبة امل�رشح، لغة �رشقية ن�صتخل�صها 

من: ) متاهة من احلركات، والوقفات، وال�رشخات 

واخلطوط  التحركات  وبع�س  الهواء،  يف  املنطلقة 

املائلة التي ال تدع جزءا من الف�صاء امل�رشحي دون 

ج�صمانية  لغة  معنى  ن�صتخل�س  كما  ت�صتخدمه،  اأن 

 4 )جملد  الكلمات(  ال  االإ���ص��ارات  اأ�صا�صها  جديدة 

املتوفرة  البدنية  الكفاءات  يقدر  اأرتو  اإن  �س52(. 

التي حتتوي على  اللغة  ال�رشقي، وهذه  يف امل�رشح 

يف�صل  اإنه  وال�صمعي.  الب�رشي  التعبري:  من  نوعني 

ال�صكل الب�رشي على الكتاب يف امل�رشح، وي�صتبدل 

واإذا جردنا امل�رشح  الكتابة باحلركات واالإ�صارات. 

يعربوا  اأن  اإال  املمثلني  اأم��ام  يبق  مل  الكلمات،  من 

اللغة  با�صتبدال  هنا  االأم��ر  ويتعلق  باأج�صادهم. 

الناطقة بلغة خمتلفة الطبيعة، تت�صاوى اإمكانياتها 

نحو  على  نعرث  اأن  )علينا  الكلمات:  بلغة  التعبريية 

هذه اللغة اجلديدة، احلركات مادتها وراأ�صها، واألفها 

الكالم  ���رشورة  من  تبداأ  وهي  �صئنا.  اإذا  وباوؤها، 

اأكرث مما تبداأ من الكلمة املكونة �صلفا. واإذا جتد يف 

تلقائيا(.  احلركة  اإىل  تعود  م�صدودا،  طريقا  الكلمة 

)الطريق  هذا  يواجه  اأرت��و  اإن  �س106(.   4 )جملد 

الكلمة حتى تتمكن  امل�صدود( يف حماولته لتحويل 
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احلركة،  اإىل  يعيدها  اإنه  ذلك.  بعد  اأكرث  التعبري  من 

الذي  التعبري  ويقرتح عليها طريقا جديدا. ونالحظ 

نحو  على  نعرث  اأن  )علينا  يقول:  عندما  ي�صتخدمه 

احلركات  خ��الل  من  اإن  اأي  اجل��دي��دة(.  اللغة  ه��ذه 

قواعدها  على  نعرث  مل  زلنا  ال  لغة  نحقق  �صوف 

النحوية. لهذا يلغي الرجوع اإىل الكلمة ويخرتع لغة 

الف�صاء  خارج  معنى  لها  تكون  اأن  ميكن  ال  بدنية 

اأرتو يف  امل�رشحي. وفيما يتعلق باالإ�صارات، يكتب 

مقاله )االإخراج وامليتافيزيقا(: )اإن �صكل هذا ال�صعر 

الف�صائي )...( يوجد يف لغة االإ�صارات. واآمل اأن تتاح 

يل فر�صة احلديث عن الوجه االآخر للغة امل�رشحية 

االإ�صارة،  لغة  الكلمة،  تفلت من  التي  تلك  اخلال�صة، 

غري  البانتوميم  يف  التي  كتلك  والوقفة،  واحلركة، 

الفا�صدة( )جملد 4 �س38(. اإن مفهوم االإ�صارة عند 

ولي�س  الت�صكيلية،  الب�رشية  اللغة  على  يعتمد  اأرتو 

حتت  واق��ع  فهو  ما.  �صيئا  دائما  متثل  كونها  على 

تاأثري و�صحر م�رشح بايل، لذلك يعترب ج�صد املمثلني 

من  يتاألف  الرائع  العر�س  هذا  )اإن  االإ�صارات:  مثل 

نفهم  جتعلنا  خال�صة،  م�رشحية  �صور  جمموعة 

اأنه قد مت اخرتاعها، ويبدو هوؤالء  لغة جديدة يبدو 

حروف  وكاأنهم  الهند�صية،  باأزيائهم  املمثلون، 

هريوغليفية حية ومتحركة(. )جملد 4 �س58(. ويف 

مقال م�رشح الق�صوة )املنف�صتو االأول(، يقول اأرتو: ) 

الف�صاء-  يف  اللغة  هذه  وعى  قد  امل�رشح  اأن  ومبا 

والكلمات  واالأ�صواء،  وال�رشخات،  االأ�صوات،  لغة 

التي حتاكي ال�صوت- عليه اأن ينظمها، وباأن يجعل 

)املجلد  حقيقية(.  رموزا  واالأ�صياء  ال�صخ�صيات  من 

4 �س87(. اأو يف املنف�صتو الثاين: )وميكن اأن نقول 
على  �صت�رشف  الهريوغليفية  احلروف  اأقدم  روح  اإن 

خلق هذه اللغة امل�رشحية اخلال�صة(. )املجلد 4 �س 

120(. اإن الكتابة الهريوغليفية �صتكون بال معنى اإن 
كنا ال نعرف الرمز اأو ال�صفرة. ولقد حتدث ماالرميه 

عن راق�صة وا�صفا حركاتها )بالكتابة اجل�صدية(11 

، وهنا اأرتو يحول ال�صخ�صيات واالأ�صياء اإىل كتابة 

بال�صتيكية بحتة، ذات قيمة ت�صويرية.

الرتنيم  هو  للكالم،  البديل  ال�صمعي  ال�صكل  اإن     

والتعزمي. ولكن يجب اأن ال نن�صى اأن اأرتو يعترب اللغة 

ال�صمعية  اللغة  الوا�صحة لغة )غري م�رشحية(. ولكن 

اأال تعترب هي االأخرى لغة وا�صحة وحمكية ؟ ويجدر 

االإ�صارة هنا اإىل جانبني من جوانب اللغة الوا�صحة: 

اال�صتخدام  اإىل  ي�صري  الرتنيم  اإن  واملعنى.  ال�صوت 

ال�صوتي:  مظهره  على  يوؤكد  الذي  لل�صوت  اخلا�س 

)وال ميكن تعريف هذه اللغة اإال باإمكانيات التعبري 

اإمكانيات  تناق�س  وهي  الف�صاء،  يف  الديناميكي 

التعبري بالكلمة داخل احلوار)...( هنا تتداخل النربات، 

والطريقة اخلا�صة التي تنطق بها الكلمة(.) جملد 4 

انطالقا  مو�صيقية  لغة  يطور  الرتنيم  اإن   .)86 �س 

من النطق امل�صتقل عن املعنى املادي للكلمات. اإما 

التعزمي فله ا�صتخدام اأي�صا اآخر للكلمات، يكتب اأرتو: 

) يعني �صنع ميتافيزيقا الكالم املنطوق )...( يعني 

اأخريا النظر اإىل الكالم على اأنه �صحر(. )جملد 4 �س 

44(.يحاول اأرتو ا�صتخدام اللغة للتعبري عما ال يعرب 
النهاية  نقطة  مثل  التعزمي  اأن  ويبدو  بالعادة.  عنه 

امل�رشحية  اللغة  هذه  )ت�صتخدم  يقول:  العمل،  لهذا 

باالأع�صاء  االإحاطة  يف  املح�صو�صة  املو�صوعية 

فهي  بالتعبري.  بحت  �رشقي  باإح�صا�س  وتثبيتها، 

اال�صتخدام  عن  نتخلى  واإذا  االإح�صا�س.  يف  جتري 

وندفع  تعزميا.  الكلمات  من  جنعل  للكلمة،  الغربي 

ال�صوت، ون�صتخدم ذبذباته واأنواعه(. )املجلد 4 �س 
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ت�صمح  التي  الكلمات  ا�صتخدام  التعزمي هو  اإن   .)88
الذهن  اإىل  واإنه ال يتوجه  بالتاأثري بالعاطفة بقوة. 

نتوقف  اأن  علينا  يجب  وهنا  احل�صا�صية.  اإىل  واإمنا 

هذا  اأب��دا  يغادر  ال  فال�صوت  )���ص��وت(.  كلمة  عند 

الذي يتكلم هنا االآن، على عك�س الكتابة امل�رشحية 

املوجودة خارج امل�صهد. اإن اأرتو يعطي تعرفني اإىل 

)اللغة امل�رشحية اخلال�صة(، يف مقال )م�رشح �رشقي 

ال�رشقية  اللغة  واإن طبيعة عنا�رش  وم�رشح غربي(. 

تتلخ�س يف هذين التعريفني:

- من ناحية، جت�صيدا مرئيا ت�صكيليا للكلمة.

- لغة كل ما ميكن اأن يقال ويتم التعبري عنه على 

كل  لغة  الكلمة،  عن  الطرف  بغ�س  امل�رشح،  خ�صبة 

يبلغه  اأن  ميكن  ما  اأو  الف�صاء،  يف  تعبريه  يجد  ما 

الف�صاء اأو يحلله. )املجلد 4 �س 67(.

   اإن احلركة، والرتنيم، والتعزمي، هي حماوالت �صد 

امل�رشح  ت�صكل  ما  اإذا  ولكن  الكالم.  و�صد  الكتابة، 

غري  ف�صاء  اإىل  �صيتحول  لها  معنى  ال  عنا�رش  من 

عنه  يبحث  ال  امل�����رشح  م��ن  ال��ن��وع  وه��ذا  معقول. 

اأرتو. فهو ال يقبل مب�رشح ال يتاأ�ص�س على الوظيفية 

الفكرية. لهذا فهو يكتب يف عام 1925 منف�صتو يف 

اأ�صت�صلم حلمى االأحالم، ولكن  اأنا   ( الوا�صحة:  اللغة 

التكاثر،  اأبحث عن  اأنا  قوانني جديدة،  ال�صتخال�س 

التنبوؤ  ولي�س  الهذيان،  الفكرية يف  والعني  والدقة،  

اأي�صا  يتهم  واإن���ه   .)52 ���س   2 )جملد  امل��ق��ام��ر(. 

االإبداع ال�صهل، امل�صنوع من الالوعي اأو امل�صادفة. 

لذلك يجب اإعادة بناء م�رشح جديد، م�رشح خال�س.

* حول امل�رشح اخلال�س 

امل�رشح  يعني  م��اذا  ذكرنا  واإن  لنا  �صبق  يبدو     

احلركة،  مثل:  عنا�رش  من  يتكون  اإنه  )اخلال�س(. 

ال�رشاخ، والرتنيم، والتعزمي، وباخت�صار �صديد، كل 

ما ينتمي اإىل امل�رشح ال�رشقي. وباالإ�صافة اإىل ذلك، 

هناك  بايل،  م�رشح  يف  باأن  يعرتف  نف�صه  اأرتو  اإن 

نكتفي  ال  اأن  يجب  ولكن  خال�س.  م�رشحي  اإخ��راج 

بقائمة خ�صائ�س امل�رشح ال�رشقي.  ولكن كيف فعل 

اأرتو االأوروبي، لكي يعرث على امل�رشح املثايل ؟

   اإن امل�رشح اخلال�س بالن�صبة الأرتو هو م�رشح قد 

يكمن  جوهره  واإن  الكتابة.  ومع  اللغة،  مع  انتهى 

يف االإخراج: )يختلط امل�رشح يف نظري باإمكانيات 

اإىل  باأكملها  االإمكانيات  هذه  وتنتمي  اإخ��راج��ه، 

الف�صاء(.  االإخراج، باعتباره لغة تتحرك يف  جمال 

) جملد 4 �س 44(. وهذا يعني اإن امل�رشح من خالل 

الف�صاء واحلركة يوفر حقال مميزا لالإخراج. 

وهو  واح��د،  لف�صاء  اإال  يحتاج  ال  االإخ���راج  اإن     

امل�رشحية  اللغة  اإن  الن�س.  خارج  امل�رشح  ف�صاء 

اأجل بناء  الكلمة من  هذه املرة �صوف تتخل�س من 

اإال  يحتوي  ال  الف�صاء  وهذا  م�صتقل،  لغوي  ف�صاء 

عبارة  اقتب�صنا  واإذا  فقط،  م�رشحية  عنا�رش  على 

دريدا: ) اإعادة تاأ�صي�س ف�صاء مغلق يعود اإىل التمثيل 

االأ�صلي(12. ف�صنجد اأن تعبري دريدا يبدو متناق�صا، 

اإىل  ينت�صب  منوذج  اإىل  دائما  يحتاج  التمثيل  الأن 

مكان اآخر. وهنا يجد م�رشح اأرتو خ�صو�صيته. ففي 

)لغة  اإىل  الكلمة  حتويل  يتم  املغلق(  )الف�صاء  هذا 

امل�رشح اخلال�س(، وتبداأ يف خلق معناها اخلا�س، 

الذي يعترب مهما وبليغا مرة واإىل االأبد على اخل�صبة: 

)ولندع نقد الن�صو�س للحمقى ونقد االأ�صكال لعلماء 

يقال،  اأن  ينبغي  ال  قيل  ما  باأن  ولنعرتف  اجلمال، 

مرتني،  يحيا  وال  مرتني،  ي�صتخدم  ال  التعبري  وباأن 

وباأن كل كلمة ينطق بها كلمة ميتة ال توؤثر اإال يف 

اللحظة التي يتم النطق بها، وباأن ال�صكل امل�صتخدم 

ال ي�صتخدم، وال يدعونا اإال اإىل البحث عن �صكل اآخر، 

وباأن امل�رشح هو املكان الوحيد يف العامل الذي ال 

تتكرر فيه احلركة مرتني(.) جملد 4 �س 73(. فكرة 

التحدي  هي  واح��دة،  مرة  اإال  يعي�س  ال  امل�رشح  اأن 

االأورب��ي  امل�رشح  تاريخ  يف  الكبري  واالع��رتا���س 

وم�رشح املحاكاة.

   اإن امل�رشح يتنباأ بتدمريه، عند تنفيذه )مرة واحدة(، 

)باأن كل كلمة ينطق بها كلمة  اأرتو:  الأنه كما يقول 

 .) بها  النطق  يتم  التي  اللحظة  يف  اإال  توؤثر  ال  ميتة 

ذلك،  املوت. ومع  نحو  تذهب  الكلمة،  تلد  ما  ومبجر 

واحدة(  مرة  )اإال  تتحقق  التي  امل�رشحية  احلياة  اإن 

مو�صوع  ياأتي  وهنا  وح�صي.  تدمري  اإىل  تخ�صع  ال 

االأول،  املنف�صتو  يف  اأرت��و  ينادي  وامل��وت.  احلياة 

بتحطيم اللغة من اأجل مالم�صة احلية. اإىل جانب هذه 

املحاولة، يختبئ املوت دائما. وي�صري اآرتو يف كتابه 

واملوت  احلياة  التعاي�س بني  اإىل  واالآلهة(،  )امل�رشح 

يف الف�صاء: ) الثقافة يف الف�صاء، تعني ثقافة فكر ال 
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يكف عن التنف�س واالإح�صا�س باحلياة داخل الف�صاء، 

ويطالب ب�صم اأج�صاد الف�صاء اإليه كمو�صوعات فكره 

نف�صه، ولكن باعتبارها فكرا متمركزا و�صط الف�صاء، 

164(. يف هذا  8 �س  امليتة(. )جملد  نقطته  اأي يف 

على  اأرت��و  يقول  للم�رشح.  مطابقة  الثقافة  الن�س، 

)اإن  وامل��وت:  احلياة  بني  واإيابا  ذهابا  حركة  اإنها 

الثقافة حركة فكرية تنتقل من الفراغ نحو االأ�صكال، 

كما  الفراغ  ويف  ال��ف��راغ،  يف  تدخل  االأ�صكال  وم��ن 

حترق  اأن  معناه  مثقفا  تكون  اأن  امل��وت.  يف  تدخل 

مبعرفة  االأم��ر  يتعلق  احلياة.  تربح  لكي  االأ�صكال 

كيف نقف م�صتقيمني داخل احلركة الدائمة لالأ�صكال 

اإن   .)165 8 �س  التوايل(. )جملد  التي ندمرها على 

التي نقاوم  اأحد املجاالت  اإنه  الثقافة،  امل�رشح مثل 

فيه التدمري املتوايل. بعد هذا الدمار، ما الذي يبقى 

على اخل�صبة ؟ ال �صيء �صوى م�صطلح )اخلال�س( الذي 

يوحي بهذا العدم. اإن اأرتو يقارن امل�رشح بالطاعون: 

)والطاعون داء اأ�صمى الأنه اأزمة كاملة ال يبقى بعدها 

�صوى املوت اأو اأق�صى التطهري، وكذلك، امل�رشح، داء 

الأنه التوازن االأعظم الذي ال يكت�صب بال هدم(. )جملد 

 ).341 4 �س 
)التطهري(  يوجد  للطاعون،  االأخ��ري  املرحلة  يف     

املوت،  من  اإال  عليه  احل�صول  من  نتمكن  ال  ال��ذي 

مقارنته  �رشورة  هنا  وتاأتي  له.  تدمري  خالل  من 

)امل�رشح  مقاله  يف  اأرت��و  يقول  ب�)اخليمياء(13، 

اإىل  ت�صعى  التي  امل�رشحية  العملية  )اإن  واخليمياء(: 

بالنقاء  االأمر،  نهاية  يف  تذكرنا   )...( الذهب  �صنع 

�صيء(.)جملد  بعده  يوجد  ال  الذي  املجرد،  واملطلق 

مثل  )اخلال�صة(  امل�رشحة  تبدو  وهنا   .)49 �س   4
النقطة الق�صوى التي ال يوجد بعدها �صيء، النقطة 

عليها  واملحافظة  وامل���وت،  احلياة  بني  االأخ���رية 

النقطة  ه��ذه  اق��رتاح  اإىل  اآرت��و  ويتو�صل  وال��دم��ار. 

احلا�صمة من خالل ت�صييده ملكان مغلق توجد فيه 

حركة م�صتمرة توؤدي اإىل الدمار.

تكون  الذي  امل�صهد  ي�صنع  اخلال�س  امل�رشح  اإن     

لال�صتبدال،  القابل  غري  اخلا�س  معناها  اللغة  فيه 

اخلال�س،  امل�رشح  خلق  حماولة  واإن  ابداأ.  والتكرار 

ال  حيث  مغلق  ف�صاء  بناء  هي  املطاف،  نهاية  يف 

يتكرر فيه  �صيء. 

الهوام�ص

1879، وتويف يف 20 اأكتوبر  1 - جاك كوبو، ولد يف باري�س يف عام 
1949، ويعترب �صخ�صية مهمة  يف عامل الفكر  والفن الفرن�صي يف  عام 

الن�صف االأول من القرن الع�رشين، وخا�صة يف جمال امل�رشح، حيث عمل 

كناقد م�رشحي يف العديد من ال�صحف الباري�صية، و�صارك مع اأ�صدقائه 

النوفيل  جملة  تاأ�صي�س  يف  �صلمربجري،  وجان  جيد  اأن��دري  مثل  الكتاب 

عام  يف  كولومب  فيو-  دو  م�رشح  واأ�ص�س   .،1908 عام  يف  الفرن�صية 

1913، وقام باإدارته لعدة �صنوات.
1869 وتويف يف مدينة  دي�صمرب   27 باري�س  يف  ولد  لوكن-بو،   -  2
اأفنيون يف 19 يونيو 1940، وهو ممثل وخمرج ومدير امل�رش الفرن�صي، 

يف  اجلدية  امل�رشحية  النه�صة  ممثلي  من  اأنطوان،  اأن��دري  مع  ويعترب 

امل�رشح الباري�صي يف نهاية اأواخر القرن التا�صع ع�رش.

كتبه  مي�صو،  لهرني  الرحالت  اأدب  يف  كتاب  اآ�صيا،  يف  الرببري   -  3
خالل رحلته اإىل اآ�صيا يف عام 1928. وفيه ي�صف هذا ال�صاعر/الكاتب، 

البلدان،  ه��ذه  و�صكان  فيها،   
ّ
م��ر التي  البلدان  خمتلف  يف  انطباعاته 

وثقافاتها اخلا�صة، بنظرة ثاقبة ولكن ال هوادة فيها، كا�صفا عن روح 

الدعابة واالختالف الثقايف املوجود بني هوؤالء ال�صكان، وتلك املوجودة 

يف اأوروبا الغربية، داعيا االأوروبيني فيه للتعلم من هوؤالء النا�س.

للكاتب الفرن�صي جان جينية، كتبها يف عام  م�رشحية  اخلادمتان:   -  4
1947. وهي م�رشحية ماأ�صاوية، وعنيفة، م�صتوحاة من وقائع خمتلفة، 

حتى واإن كان الكاتب ال يعرتف بذلك.

التمثيل(،  وحدود  الق�صوة  )م�رشح  واالختالف،  الكتابة  داري��دا،  جاك   -

ترجمة كاظم جهاد، دار ن�رش توبقال، املغرب �صنة 188.5 

6 - اأنتونان اآرتو، امل�رشح وقرينه، م�رشح الق�صوة،دار ن�رش غاليمار، عام 
.87 1985، �صفحة 

وال�صيا�صي الذي اأن�صئ  الد�صتوري  النظام  الثانية، هو  االإمرباطورية   - 7
نابليون  لوي�س  عندما   ،1852 االأول  كانون  دي�صمرب  يف2  فرن�صا  يف 

بونابرت، رئي�س اجلمهورية الفرن�صية، اأ�صبح نابليون الثالث، واإمرباطورا 

للفرن�صيني.

- جان بولون: هو كاتب وناقد وحمرر فرن�صي، ولد يف دي�صمرب 1884 

وتويف يف باري�س  نوفمرب1968.8 

املوجودة  اال�صت�صهادات   اإن جميع  )الطبعة          

يف هذا املقال، ماأخوذة من اأعمال اأنتونان اآرتو الكاملة - 9 الثانية(، دار 

اإليها يف الن�س نف�صه بذكرنا لرقم  ن�رش غاليمار الفرن�صية.  ونحن ن�صري 

املجلد ورقم ال�صفحة. املجلد اخلام�س، �صفحة 196.  

التمثيل(،  وحدود  الق�صوة  )م�رشح  واالختالف،  الكتابة  ديريدا،  جاك   -

ترجمة كاظم جهاد، دار ن�رش توبقال، املغرب �صنة 1988، 196.10 

-�صتيفان ماالرمية، )بالية(، دار ن�رش غاليمار، جمموعة �صعرية، 1978، 

�صفحة 192.11 

ال�صابق،  التمثيل، املرجع  الق�صوة وحدود  ال�صابق، م�رشح  -انظر املرجع 

�صفحة، 349.12 

املعادن  حتويل  غايتها  وكانت  القدمية،  الكيمياء  وهي  اخليمياء،   -

اخل�صي�صة اإىل ذهب، واكت�صاف عالج كلي للمر�س، وو�صيلة الإطالة احلياة 

اإال ما ال نهاية.13 
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املواطن كاين 1941

مدة العر�ض    59: 1 دقيقة

املخرج: اور�سون وايلز.

وير �سينمائي: جريج توالندسوير �سينمائي: جريج توالندسوير �سينمائي: جريج توالند ست�ست�

جـ  هيلمان   – وايلز  وايلز ــون  وايلز ــون  ون  ــســس ســســ اور� اور�ــال�سيناريو:  ــال�سيناريو: 

مانكيوفيكز

وع الرئي�سي الذي يدور حوله الفيلم هو سوع الرئي�سي الذي يدور حوله الفيلم هو سوع الرئي�سي الذي يدور حوله الفيلم هو  ساملو�ساملو�

أويل حياة ان�سان عندما تنتهي هذه اأويل حياة ان�سان عندما تنتهي هذه اأويل حياة ان�سان عندما تنتهي هذه  اعوبة تاعوبة ت عوبة تسعوبة تس س�س�

بط ما يدور حوله فيلم سبط ما يدور حوله فيلم سبط ما يدور حوله فيلم  ساحلياة. وهذا هو بال�ساحلياة. وهذا هو بال�

»املواطن كاين«.

إنتاج اإنتاج إنتاج  إنتاج من  إنتاج اإنتاج إنتاج من  إنتاج اإنتاج من  إن فيلم »املواطن كاين« هو فيلم اإن فيلم »املواطن كاين« هو فيلم إن فيلم »املواطن كاين« هو فيلم      

أنتجه اأنتجه أنتجه  أنتجه ة،  أنتجه اأنتجه أنتجه ة،  أنتجه اأنتجه ة،  ة، سة، س أفالم الدراما الغام�اأفالم الدراما الغام�سأفالم الدراما الغام�سأفالم الدراما الغام� أفالم الدراما الغام�من  أفالم الدراما الغام�اأفالم الدراما الغام�أفالم الدراما الغام�من  أفالم الدراما الغام�اأفالم الدراما الغام�من  من  ويعترب من  ويعترب  1941
ارك يف كتابة ال�سيناريو كما سارك يف كتابة ال�سيناريو كما سارك يف كتابة ال�سيناريو كما  ساور�سون وايلز و�ساور�سون وايلز و�

الفيلم  هذا  وكان  بتمثيله.  اساسًا  اي� وقام  اي�سأخرجه  وقام  اي�سأخرجه  وقام  اي�اأخرجه  وقام  أخرجه 

ح الفيلم سح الفيلم سح الفيلم لت�سع  سأول. ر�سأول. ر� أول. ر�الأول. ر�ال هو فيلم وايلز الروائي ا

أكادميية وقد فاز عن جائزة ال�سيناريو اأكادميية وقد فاز عن جائزة ال�سيناريو أكادميية وقد فاز عن جائزة ال�سيناريو  جوائز 

هيلمان جـ مانكيو فيكز وار�سون ويلز.

أقل ما يقال عنه، مذهالاأقل ما يقال عنه، مذهاًلأقل ما يقال عنه، مذهاًلأقل ما يقال عنه، مذهاًل. فقد  أقل ما يقال عنه، مذهالوايلز،  أقل ما يقال عنه، مذهالوايلز،  وجاء متثيل 

وا�ستمر يف  والع�رشين  الواحدة  وا�ستمر يف ساب يف  والع�رشين  الواحدة  وا�ستمر يف ساب يف  والع�رشين  الواحدة  اب يف  ك� ك�سأ  سأ  ك�ا ك�اأ  أ  بد

الفيلم.  نهاية  الفيلم. أن تويف يف  نهاية  الفيلم. اأن تويف يف  نهاية  أن تويف يف  إىل اإىل إىل  العمر  ف سف سف  سمنت�سمنت�

أن يجعل كل حلظة مذهلة �سواء يف اأن يجعل كل حلظة مذهلة �سواء يف أن يجعل كل حلظة مذهلة �سواء يف  وا�ستطاع 

أو حركة ج�سده اأو حركة ج�سده أو حركة ج�سده عمومًا.  أو اأو أو �سريه  وتي سوتي سوتي  أدائه ال�اأدائه ال�سأدائه ال�سأدائه ال�

ؤثراوؤثراوؤثراً. واهد احلب كان وايلز مواهد احلب كان وايلز م اهد احلب كان وايلز مساهد احلب كان وايلز مس سوحتى يف م�سوحتى يف م�

انه  الفيلم  انه ساهد  الفيلم  انه ساهد  الفيلم  اهد  � ممن  النقاد  بع�ض  �سويعترب  ممن  النقاد  بع�ض  سويعترب 

اعظم  وايلز  به  �سيعترب  اعظم ــذي  وايلز  به  �سيعترب  اعظم ــذي  وايلز  به  �سيعترب  ذي  ال اليوم  الــأتي  اليوم  ــأتي  الا اليوم  الاأتي  اليوم  أتي  ا�سيا�سي

خمرج يف هوليوود.

من  العديد  يف  الفيلم  من ــذا  العديد  يف  الفيلم  من ــذا  العديد  يف  الفيلم  ذا  ه هــف  ــف  هّن هنف  ف  نسنس ي� ي�سأن  ي�سأن  ي�اأن  أن  ميكن 

أنتج اأنتج أنتج من  أنتج مما  أنتج مما  أفالم جاذبية الأفالم جاذبية الأفالم جاذبية  أحد اكرث ااأحد اكرث ااأحد اكرث ا امالحمه كامالحمه ك

أفالم.اأفالم.أفالم.

ضو�ضو�ض و�سو�س سوء والظالل وتداخل بني الن�سوء والظالل وتداخل بني الن� وء والظالل وتداخل بني الن�سوء والظالل وتداخل بني الن�س سوة من ال�سوة من ال� وة من ال�سوة من ال�س سن�سن�

أيام اأيام أيام  أيام منذ  أيام منذ  كال الهند�سية التي مل نعد نراها سكال الهند�سية التي مل نعد نراها سكال الهند�سية التي مل نعد نراها  سأ�سأ� أ�الأ�ال وا

امتة. سامتة. سامتة.  سال�سينما ال�سال�سينما ال�

بهذا  بهذا سديد  بهذا سديد  ديد  ال� ال�سإعجاب  سإعجاب  ال�ال ال�الإعجاب  إعجاب  ل عديدة  لالأ�سباب  عديدة  لالأ�سباب  عديدة  لاأ�سباب  عديدة  أ�سباب  هناك 

ولكن  طويلة،  ل�سنوات  ا�ستمر  طويلة، ــذي  ل�سنوات  ا�ستمر  طويلة، ــذي  ل�سنوات  ا�ستمر  ذي  وال والــالفيلم  ــالفيلم 

غري سغري سغري  � �سبي  سبي  �س �سبي  بي  � �سة  سة  �س �سة  ة  ق� هي  فيه  الكامنة  ق�سة  هي  فيه  الكامنة  سة  ق�ّس هي  فيه  الكامنة  ق�سة  هي  فيه  الكامنة  ة  سالق�ّسالق�ّالق�

رتي احلب مهما كان الثمن ومهما سرتي احلب مهما كان الثمن ومهما سرتي احلب مهما كان الثمن ومهما  أن ي�اأن ي�سأن ي�سأن ي� يحاول 

ة سة سة  ق� وهي  وفاته.  يوم  حتى  العمر،  به  ق�سبلغ  وهي  وفاته.  يوم  حتى  العمر،  به  سبلغ 

ة وتبقى كذلك حتى نهاية الفيلم.سة وتبقى كذلك حتى نهاية الفيلم.سة وتبقى كذلك حتى نهاية الفيلم. سغام�سغام�

�سيناريو  : هريمان جـ. مانكيو فيكز - �أور�سن ويلز

ترجمة: مها لطفي *

* مترجمة وكاتبة من لبنان.

�سينما�سينما�سينما

»املواطن كاين«



خفوت تدريجي

)منوذج   1940  – خافت  فجر   – اكزنادو  خارجي. 

م�سّغر(

�ضباك، �ضغري جداً عن بعد، م�ضاء.

حول كل هذا �ضا�ضة �ضوداء تقريبًا.

الآن، بينما تتحرك الكامريا ببطء باجتاه ال�ضباك الذي 

اأخرى:  ا�ضكال  تظهر  الإط��ار،  يف  بريد  طابع  حجم  له 

اأ�ضالك �ضائكة، حتجب الأعا�ضري، والآن تتحرك ب�ضكل 

�ضخم  حاجز  املبكر،  ال�ضباح  �ضماء  مبواجهة  مرعب 

من الق�ضبان احلديدية. تتحرك الكامريا اإىل اأعلى حيث 

تظهر بوابة ذات اأبعاد عمالقة حتمل يف اأعالها حرف 

يالم�س  وهو  قتامة  اأكرث  ف�ضيئا  �ضيئا  يبدو  "ك" كبري 
اجلبل،  اأعلى  نرى  وخلفه  كله  هذا  عرب  الفجر.  �ضماء 

الهائل  الق�رص  اجل��ان،  ق�ض�س  ي�ضبه  الذي  اكزانادو، 

ال�ضغري  اك 
ّ
ال�ضب اأعالها  حتمل  التي  ة 

ّ
الظلي ب�ضورته 

الذي هو مبثابة عالمة متيزه يف الظالم.

اإحالل:

ال�ضباك  اإىل  اأقرب  واحدة  كل  الت�ضكيالت،  من  �ضل�ضلة 

الهائل، وكلها تخربنا �ضيئًا عنه:

فو�ضرت  ب�ضارلز  اخلا�ضة  الهائلة  واملمتلكات  الأرا�ضي 

على  مياًل  اأربعني  حوايل  الأمين  جانبه  ي�ضتقر  كاين. 

�ضاطئ اخلليج، وهو حقًا ميتد يف الجتاهات اأبعد مما 

تراه العني. �ضممته الطبيعة لكي يكون عاريًا وم�ضطحًا 

ب�ضكل كامل – كان، قبل تطويره، تقريبًا مبجمله اأر�ضًا 

�ضبخة. اأخذها كاين وغري وجهها – اإنها الآن متدرجة 

الوحيد  وجبلها  اجلميلة  بتاللها  للنظر  مريح  ب�ضكل 

املرتفع بحجم ل باأ�س به، كله من �ضنع الإن�ضان. وقد 

زراعتها  طريق  عن  اإما  برمتها،  الأر���س  ا�ضت�ضلحت 

وبحريات.  حدائق  اإىل  بتحويلها  اأو  فالحية  لأغرا�س 

من  تتاألف  �ضخمة،  كتله  نف�ضه،  على  ي�ضيطر  الق�رص 

لفنون  اأوروب���ي  من�ضاأ  ذات  ن���ادرة،  متنوعة  ق�ضور 

هند�ضية متنوعة – ت�ضيطر على امل�ضهد، من اأعلى راأ�س 

اجلبل.

اإحالل:

و�ضالت اخلليج )�ضكل م�ضّغر(

نظام  بال  اخل�رصاء  املناطق  تنت�رص  نقطعها.  ونحن 

باأع�ضابها  ي��ة 
ّ
ب��ر امل��م��رات  وت��ب��دو  ع�ضوائي  وبنمو 

مطروقة  وغري  م�ضتخدمة  غري  والو�ضالت  ال�ضتوائية، 

لفرتة طويلة.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

احلجم  مقبولة  حيوانات  حديقة  ما  يومًا  كان  الذي 

يبقى،  ه��ذا  كل  بيك  هاجن  ن��وع  من  م�ضغر(  )�ضكل 

با�ضتثناء واحد هو حتديد مواقع حماطة بخندق مائي 

الوقت  نف�س  يف  ولكن  حرة  احليوانات،  حتفظ  حيث 

الأر���س.  ات�ضاع  ومن  البع�س  بع�ضها  من  اأم��ان  يف 

)عالمات على خمتلف الأمكنة ت�ضري اإىل اأنه كان يوجد 

هناك منور، اأ�ضود، وزرافات(.

اإحالل:

�رشفة القرود )�سكل م�سّغر(

املقدمة، حتّدد �ضورة قرد بذيء عل خلفية ظالم  يف 

وينظر  عميق  وبتفكري  ببطء  نف�ضه  يحك  اإن��ه  الفجر، 

البعيد  ال�ضوء  نحو  فو�ضرتكاين  �ضارلز  ممتلكات  عرب 

املتالألئ يف الق�رص على التلة.

اإحالل:

حفرة التم�ساح )�سكل م�سّغر(

املياه  يف  تنعك�س  النائمة.  الغبيه  التما�ضيح  كومة 

املوحلة ال�ضبابيك امل�ضيئة.

البحرية املاحلة )�سكل م�سّغر(

�ضحيفة  تطفو  الياب�ضة.  من  املقرتب  القارب  يتقو�س 

قدمية على وجه املاء – ن�ضخة من �ضحيفة " نيويورك 

يف  تعك�س  الإط��ار  عرب  تتحرك  هي  وبينما  انكويرر" 

ثناياها انعكا�س �ضباك الق�رص، اأقرب من ذي قبل.

حمام ال�ضباحة الهائل )�ضكل م�ضّغر(

املت�ضققة  الأر����س  عرب  �ضحيفة  تتحرك  ف��ارغ.  اإن��ه 

للحو�س.

اإحالل:

البيت )�سورة م�سغرة(

بال�ضبط  نرى  اأثناء حتركنا  الق�رص  الظالل، ظالل  يف 

اأبوابه و�ضبابيكه مغلقة ومقفلة بعواميد اإ�ضافية ثقيلة 

ملزيد من احلماية والتاأمني.

احالل خارجي:

احالل داخلي:

ج�رص متحرك )�ضكل م�ضّغر(

وتخنقه  الآن  راكد  وا�ضع،  مائي  خندق  فوق  نتحرك 

ه عربه وندخل يف بوابة حديدية �ضخمة 
ّ
الأع�ضاب. نتج

قوية نحو حديقة منتظمة عر�ضها رمبا ثالثني ياردة 

وعمقها مائة ياردة ومتتد مبا�رصة نحو حائط الق�رص 
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ومهملة  موحلة  كانت  بها  حتيط  التي  الأر�س  نف�ضه. 

لفرتة طويلة. ولكن هذه احلديقة بالذات كانت حمافظة 

على �ضكلها متامًا. بينما تتجه الكامريا عربها لت�ضل 

اإىل النافذة امل�ضاءة للق�رص، هناك تظهر اأزهار نادرة 

خمتلفة.  اأ�ضكال  ومن  خمتلفة  بقالت  من  وم�ضتوردة 

اأبعد  اإىل  الوفري  ال�ضتوائي  تقريبًا  هو  ال�ضائد  وال�ضكل 

احلدود. واملعلق م�ضلوًل يائ�ضًا. طحلب، طحلب، طحلب. 

اجنوروات الليلة التي مات فيها املالك.

اإحالل

ال�ضباك )�ضكل م�ضّغر(

تتحرك الكامريا اإىل اأن ميالأ اإطار ال�ضباك اطار ال�ضا�ضة. 

حركة  يوقف  وهذا  الداخل.  يف  ال�ضوء  يطفئ  فجاأة، 

احلدث.  ترافق  كانت  التي  املو�ضيقى  ويقطع  الكامريا 

انعكا�ضا  اخللفية  يف  نرى  املقطع  النافذة  زجاج  يف 

�ضماء  وكذلك  كاين  ال�ضيد  ملزرعة  اجلافة  لالأرا�ضي 

الفجر.

اإحالل

داخلي. غرفة نوم كاين – فجر خافت – 1940.

لقطة طويلة جداً ل�رصير كاين ال�ضخم تنعك�س ب�ضورة 

ظلية على ال�ضباك ال�ضخم.

اإحالل

داخلي. غرفة نوم كاين – فجر خافت – 1940.

م�ضهد ثلج. واحد ل ي�ضدق. كبري، رذاذ غري طبيعي من 

الثلج، م�ضهد بديع جداً. منزل ريفي ورجل ثلج. اأجرا�س 

مبو�ضيقى  لنا  توحي  مبو�ضيقاها  وكاأنها  تدق  زحافه 

لأجرا�س معبد للهنود، تتجمد املو�ضيقى. �ضوت كاين 

القدمي القدمي.

روزبود ....

ترتاجع الكامريا تظهر امل�ضهد برمته وقد احتوته كرة 

زجاجية كتلك التي تباع يف خمازن امل�ضتحدثات حول 

ت�ضقط  ت�ضرتخي.  الكرة  حتمل  كانت  كاين  يد  العامل، 

املغطاتني  الدرجتني  على  وتتدحرج  يده  من  الكرة 

ت�ضقط  الكامريا،  تتبعها  ال�رصير  نحو  وتتجه  ب�ضجادة 

الكرة من على الدرجة الأخرية نحو الأر�س الرخامية 

ال�ضباح  اأ�ضعة  حتت  تتالألأ  اأج��زاء  اإىل  تتك�رص  حيث 

ال�ضعاع يقطع �ضكل زاوية عرب الأر�ضية،  الأوىل. وهذا 

ت�ضدل  بينما  ال�ضوء  اأعمدة  من  األ��وف  تقطعه  وفجاأة 

ال�ضتارة الثقيلة على ال�ضباك.

ومبواجهة  الكامريا  تقرتب  كاين.  �رصير  اأ�ضفل  عند 

ت�ضد  وهي  ممر�ضة  �ضكل  �ضكاًل.  نرى  املغلق  ال�ضباك 

املالية اإىل اأعلى فوق راأ�ضه تتبع الكامريا هذه احلركة 

غطته  اأن  بعد  الوجه  اإىل  ت�ضل  اأن  اإىل  ال�رصير  بطول 

املالية.

خفوت خارجي

خفوت داخلي:

داخلي. يف غرفة عر�ض اأفالم �سينمائية

الكلمات  تظهر  الكامريا  حترك  واأثناء  ال�ضا�ضة  على 

الآتية:

»العنوان الرئي�سي«

ال�ضوت  �رصيط  على  مثرية  نحا�ضية  مو�ضيقى  ت�ضمع 

�ضوتنا  منه  اأكرث  �ضوت  ك�رصيط  حتمًا،  ي�ضمع  )الذي 

نحن(

يظهر  بينما  �ضا�ضتنا  متالأ  العر�س  غرفة  يف  ال�ضا�ضة 

العنوان الثاين:

»العاملون«

مالحظة: يتبع فيلمًا ق�ضرياً اإخباريًا، واحد من الأفالم 

ال�ضهرية والن�ضف �ضهرية الوثائقية املبنية على اأحداث 

الأخبار  �رصائط  عن  تتميز  وهذه  عامة.  �ضخ�ضيات  اأو 

على  حتتوي  انها  حيث  م��ن  الق�ضرية  واملوا�ضيع 

اخلوا�س  او�ضح هذه  وبع�س  روائي.  اأو خط  تعليقات 

افالم  اإىل  بالإ�ضافة  مثاًل،  الزمان"،  "م�ضرية  عن 

اأخرى، �ضتجمع لتعطة تاأثرياً �ضادقًا  وثائقية ق�ضرية 
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اأ�ضبح  وقد  الآن.  املاألوفة  الق�ضرية  املوا�ضيع  لهذه 

ي�ضتخدم  اأن  الق�ضرية  املوا�ضيع  هذه  مثل  يف  مقبوًل 

راوي بالإ�ضافة اإىل عناوين تو�ضيحية.

خفوت خارجي:

موجز لالأنباء

الراوي

ق�رص  كوبالخان  اأ�ض�س  حيث  خرافية  اك�ضنادو  كانت 

امللذات اخلا�س به. 

) وب�ضوته عبارات ا�ضت�ضهاد(

نة 
ّ
املزي اخل�ضبة  الأر�س  من  اأميال  خم�ضة  ب�ضعف   «

باأكاليل من احليطان والأبراج«

)يرتك ا�ضت�ضهاداته(

فلوريدا  اك�ضانادو  تكون  ك�ضابقتها  وخرافية  اليوم، 

على  وهنا،  العامل،  يف  خا�ضة  مالٍه  مدينة  اأكرب   –
بني  خا�س  عال  جبل  رفع  اخلليج  �ضاطئ  �ضحاري 

واٍد خا�س، كما يف  اأجل موله. وهنا يف  بنجاح من 

التي  الأ�ضجار  من  العديد  »تزهر  كولريدج،  ق�ضيدة 

حتمل امل�ضك«. حقًا »اأعجوبة نادرة الت�ضميم«.

الوليات املتحدة المريكية 

�ضارلز فو�ضرت كاين

لقطة افتتاحية المتداد مقفر ل�ساطئ فلوريدا )1940 

– نهاراً(
اإحالل:

من  متنوعة  مظاهر  تظهر  اللقطات  م��ن  �ضل�ضلة 

اك�ضانادو، جميعها وكاأنها م�ضورة بالفوتوجرافيا من 

قبل م�ضور اأخبار عادي - م�ضورة ت�ضويراً جمياًل اإل 

اأنه ل يتنا�ضب من حيث اجلو العام مع املدى النهائي 

للمقدمة )1940(.

الراوي

)ي�ضقط ما كان ي�ضت�ضهد به(

واأغرب  اأكرب   1940 يف  ال�ضانادو  ل�ضيد  �ضيقام  هنا 

جنازة، هنا هذا الأ�ضبوع ينام مرتاحًا �ضخ�س مهم يف 

هذا الع�رص – كوبالخان اأمريكا – �ضارلز فو�ضرتكاين. 

من  اأك��رث  اأخ��رى  اأ�ضماء  كرمت  ال�ضحافة،  تاريخ  يف 

باحلفاوة.  حقها  واأعطيت  كاين،  فو�ضرت  �ضارلز  ا�ضم 

بنيت  جوردون  جلامي�س  فقط  الثاين  النا�رصين،  وبني 

وبيفربروك  نورتكليف  ال�ضاعد  املغرتب  ابنه  الول: 

الإجنليزيان، وباتر�ضون ومككورميك من �ضيكاجو.

عنوان:

ي�ضرتون  ممن  اأمريكي  مليون  واأرب��ع��ني  اأرب��ع��ة  اإىل 

الأخبار. اأكرث قيمة اإخبارية من الأ�ضماء املوجودة يف 

اأكرب ملك �ضحافة من هذا  عناوينه، كان كاين نف�ضه 

اجليل اأو اأي جيل اآخر بعده.

لقطه ل�ضورة كبرية جداً لكاين متالأ ال�ضا�ضة.

ت�ضد اإىل اخللف لرنى اأنها �ضورة على ال�ضفحة الأوىل 

مع  احل���زن  مظاهر  بها  حتيط  الن��ك��وي��رر.  جل��ري��دة 

املان�ضيت وروؤو�س املوا�ضيع )1940(.

اإحالل:

عناوين �ضحف كثري العدد مو�ضوعة يف مناذج خمتلفة 

�ضحف  من  اأنها  الوا�ضح  وم��ن  خمتلفة،  واأ�ضاليب 

خمتلفة. جميعها تعلن موت كاين. جميعها تظهر فوق 

بلغات  العناوين  هذه  خم�س  )رمبا  نف�ضه  لكاين  �ضور 

اأجنبية(. وهنالك عامل مهم م�ضرتك بني هذه العناوين 

اإيجابي  ب�ضكل  تظهر  كلها  ولي�س  مبعظمها  انها  هو 

وب�ضغف اآراء مت�ضاربة حول كاين. وهكذا فهم ينوعون 

"موؤمن  "دميقراطي"،  "وطني"،  مثل  بكلمات  القول 

"مثايل"،  "خائن"،  حرب"،  "كلب  ال�ضلمية"،  باحللول 

... الخ. "اأمريكي"، 
عنوان

وكان  ال�ضنني،  هذه  كل  غطى   –  1940  -  1895
موجوداً يف العديد منها.

لقطات اإخبارية ل�ضان فران�ضي�ضكو خالل وبعد احلريق، 

تتبعها لقطات لقطارات خا�ضة عليها مكتوب "منظمة 

 – التاريخ  اللقطات  هذه  وف��وق  لالإ�ضعافات"  كاين 

.1906
لوحة ل�ضيارة قطار فوك واملحاورين من اأجل ال�ضالم، 

وفوق هذه  لالأخبار.  احلقيقية  اللقطة  تتوفر  ما مل  اإذا 

اللقطة جند التاريخ – 1918.

بوليتزر  جوزيف  دنفر،  من  و�ضوفر  بونفيل�س  الراوي: 

العظيم من نيويورك، وهري�ضت امرباطور نقابة الأنباء، 

وواحد اآخر من املحررين ومالك الأرا�ضي ممن ما زال 

قوي النفوذ وكان الأقوى نفوذاً هو هري�ضت. جميعها 

اأو  حمبوبًا  منهم  واحد  اأي  يكن  ومل   – عظيمة   
ً
اأ�ضماء

مكروهًا هكذا، مثرياً للرعب ومتفوه مثل �ضارلز فو�ضرت 

كاين.

اأول من غطى نباأ هزة �ضان فران�ضي�ضكو الأر�ضية كانت 

�ضحف كاين.

اأنباء م�ضاعدة  اأذاع  اأول من  اأ�ضعف املعذبني،  اأول من 
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ب�ضبق  كاين  �ضحف  قامت  كاين.  �ضحف  املعذبني. 

ثماين  تطبع  – وكانت  الهدنة  �ضحفي حول مو�ضوع 

قدمه  ملا  الكاملة  التفا�ضيل  مناف�ضيها،  قبل  �ضاعات 

غابة  يف  القاطرة  �ضيارته  من  لالأملان  فو�س  اجلرنال 

كومباين. 

اية  اأربعني عامًا مل تكن تظهر يف �ضحف كاين  ملدة 

ق�ضية عامة مل تدعمها �ضحف كاين.

مل يكن هنالك رجل مهم مل يدعمه كاين اأو يرف�ضه – 

غالبًا يدعمه، ثم يرف�ضه.

بداياتها املتوا�ضعه، لقطات ميته يوميه عليها تاريخ 

– 1898 )لتزود بها(.
لقطات عليها تاريخ – 1910 )لتزود بها( 

لقطات عليها تاريخ – 1922 )لتزود بها(

اإخبارية  �رصائط  ك��ارت��ون،  �ضور  موا�ضيع،  روؤو���س 

حديثة مل�ضاهد ثابتة لالأمور التالية:

1 - حق الن�ضاء يف القرتاع.
لقطات اإخبارية �ضهرية حوايل �ضنة 1914.

2 - املمنوعات 
البوح بالتكلم ب�ضهولة واأ�ضياء مثل هذه.

T.V.A  - 3
4 - احتجاجات عمالية.

لويليم  قدمية  اخبارية  �رصائط  من  ق�ضرية  لقطات 

 . وال��رت  �ضتالني،  روزفلت،  ثيودور  براين،  جينينجز 

فرانكلني  لن��دون،  ميكافللي،  �ضميث،  اآل  تات�رص،  ب. 

اإخبارية  ���رصائ��ط  واي�����ض��ًا  وام��ث��ال��ه��م.  روزف��ي��ل��ت  د. 

وجورجن  هتلر  اأمثال  نازيني  مع  كاين  للكهل  حديثة 

وت�ضامربلين الجنليزي وت�رص�ضل.

تظهر  قدمية  مطابع  داخله  لل�ضقوط  اآيل  ملبنى  لقطة 

»النكويرر«  ا�ضم  وعليها  الب�ضيطة  نوافذه  زجاج  عرب 

باأحرف ذهبية قدميه الطراز. )1892(.

اإحالل:

الراوي: اإمرباطورية كاين يف عز جمدها �ضيطرت على 

�ضبكة  جملة،  ع�رصة  وث��الث  �ضحيفة،  وثالثني  �ضبع 

واح��دة  اأول  اإم��رباط��وري��ة.  ف��وق  اإمرباطورية  اإذاع��ي��ة. 

�ضاهقة،  اأبنية  ال��ورق،  م�ضانع  التموين،  خمازن  من 

م�ضانع، غابات، عبارات املحيط.

امرباطورية تدفق عربها ملدة خم�ضني عامًا بال توقف 

على  ذهب  معدن  اأكرب  ثالث  من  ثروة  نهر هو مبثابة 

باأنه  الأمريكية  الأ�ضطورة  ا�ضتهر يف  الأر�ضية...  الكرة 

املقيمة  املنزل  لربة  وكيف   ... كاين  ثروة  م�ضدر  هو 

ماري كاين، نتيجة تق�ضري يف الإقامة يف عام 1868 

.

البناء ال�ضخم ل�ضحيفة "الباحث" اليوم.

املتحدة  ال��ولي��ات  خريطة   1911  -  1891-

الأمريكية تغطي ال�ضا�ضة والتي تظهر بر�ضوم متحركة 

من�ضورات كاين التي تنت�رص من مدينة اإىل اأخرى. تبداأ 

�ضيكاجو،  نحو  ب�رصعة جنونية  وتتحرك  نيويورك  من 

�ضان  اجن��ل��و���س،  ل��و���س  لويي�س،  �ضانت  دي��رتوي��ت، 

فرن�ضي�ضكو، وا�ضنطون، اتالنتا، اليا�ضو، الخ..

ت�رصيح "ويك�ضرتي، �ضحف كاين، ويك�ضرتي".

تر�ضل  فاملداخن  ب�ضخب،  يتحرك  �ضخم  ملنجم  لقطة 

الدخان، والقطارات تتحرك داخلة خارجه، الخ اعالن 

�ضخم يقول "�رصكة كولورادو لود للتعدين". )1940( 

وعالمة تقراأ "�رصكة �ضامل ال�ضغري" – 25 ميال".

اإحالل

 70 منذ  كانت  كما  ال�ضغري  ل�ضامل  ثابتة  قدمية  لقطة 

فة بطبق من النحا�س معلق حتت ال�ضورة(. 
ّ
عامًا )معر

.)1870(

كاين  فو�ضرت  لتوما�س  ثابتة  �ضغرية  ل�ضور  لقطة 

وزوجته، ماري يف حفل زفافهم. �ضورة مماثلة ملاري 

كاين منذ اأربع اأو خم�س �ضنوات فيما بعد ومعها ابنها 

ال�ضغري، ت�ضارلز فو�ضرت كاين.

الراوي:

قبل  من  حتقيق  وقبل  عامًا،  وخم�ضني  �ضبعة  وبعد 

الكوجنر�س، يتذكر والرت الرجل الهام الكبري يف �ضارع 
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لهجوم  الرئي�ضي  الهدف  كان  وال��ذي  �ضرتيت�ضو،  وال 

بها  ق��ام  رحلة  يتذكر  الإئتمان،  على  كاين  �ضحف 

ك�ضاب ....

لقطة ملبنى الكابيتول، يف وا�ضنطون د.�س.

لقطة للجنة التحقيق يف الكوجنر�س )ن�ضخة من �رصيط 

�ضوت  وعليها  �ضامتة  ن�ضخة  مورجان(.  ج�.ب  اخبار 

ابنه،  . تات�رص. وبجانبه  راوي. وعلى املن�ضه والرت - 

والرت -. تات�رص ال�ضغري... و�رصكاء اآخرون.

التابعني  الكوجنر�س  رجال  قبل  من  لت�ضاوؤل  يخ�ضع 

ملريي اأندرو. يف هذه اللحظة يو�ضع يف حجره مت�ضاح 

�ضغري، مما ي�ضبب ا�ضطرابا وخجال.

ال�ضوتي  �رصيطه  يتال�ضى  لتات�رص،  اإخ��ب��اري  �رصيط 

بالتدريج.

تات�رص: ... ب�ضبب تلك احلادثة التافهة ....

انه  األي�ضت كذلك،  اأي حال،  اإنها حقيقة، على  املحقق: 

يف العام 1870، ذهبت فعاًل اإىل كولورادو؟

تات�رص: لقد فعلت.

املحقق: فيما يتعلق بق�ضايا كاين؟

ال�ضيدة  على  كموؤمتنة  اختريت  موؤ�ض�ضتي  نعم.  تات�رص: 

كاين من اأجل الرثوة التي ح�ضلت عليها موؤخراً. كانت 

فو�ضرت  �ضارلز  ال�ضبي،  عن  م�ضوؤولة  اأكون  اأن  رغبتها 

كاين.

الراوي: ويف نف�س ال�ضهر يف �ضاحة الأونيون-

املنا�ضبة  ه��ذه  مثل  يف  ان��ه  حقيقة  األي�ضت  املحقق: 

�رصبك  اأن  بعد  عليك  بالهجوم  �ضخ�ضيًا  ال�ضبي  قام 

بزحافة؟

�ضحك عاٍل وا�ضطراب.

كلمة  اللجنة  لهذه  �ضاأقراأ  الرئي�س،  ح�رصة  تات�رص: 

جاهزة اأح�رصتها معي – وبعد ذلك �ضاأرف�س الإجابة 

عن اأي �ضوؤال اآخر. 

�ضيد جون�ضون، من ف�ضلك!

يناوله م�ضاعد �ضاب ورقة من �ضنطة اأوراقه.

تات�رص )تقراأها(

اأنا  ما  وم�ضوؤولية  كلماتي  ملعنى  التام  اإدراكي  "مع 
فو�ضرت  ت�ضارلز  ال�ضيد  اأن  متامًا  موؤمنة  فاأنا  �ضاأقوله، 

كاين، يف لب معتقداته الجتماعية وبالأ�ضلوب اخلطري 

الذي اأ�رص من خالله على مهاجمة التقاليد الأمريكية 

وفر�ضة  اأوىل  كمبادرة  اخلا�ضة  للملكية  بالن�ضبة 

للتقدم، لهي – يف احلقيقة – لي�ضت زيادة او نق�ضانا 

عن كونه �ضيوعيًا.

�رصيط �ضينمائي لجتماع �ضاحة الأونيون، جانب من 

اجلموع حتمل اأعالمًا تدعو اإىل مقاطعة �ضحف كاين. 

يعتلي خطيب املن�ضة فوق اجلموع.

اخلطيب: )اإحالل و�رصيط �ضوت(

- اإىل اأن كلمات "�ضارلز فو�ضرت كاين" ت�ضبح تهديداً 

لكل رجل عامل على هذه الأر�س. انه اليوم ما كان هو 

دائمًا و�ضوف يبقى كذلك – رجل فا�ضي!

الراوي: ومع ذلك راأي اآخر – راأي كاين نف�ضه.

�رصيط اإخباري �ضامت على من�ضة تزجمر بها الرياح، 

يقراأ  "لالإنكويرر".  الهائل  املبنى  اأم��ام  معلق،  علم 

ب�ضكون.

العنوان: 

» اأنا اأكون وكنت و�ضاأبقى �ضيئًا واحداً – اأمريكيًا«.

�ضارلز فو�ضرت كاين.

نف�س الأخبار املو�ضعية. كاين يهز يده خارج الإطار.

طويلة،  ف��رتة  بعد  الأخ��ب��ار،  �رصيط  من  اأخ��رى  لقطه 

وعليه   ،
ً
امتالء واأكرث  اأكرب  كاين،  تظهر  جداً،  ق�ضريه 

مظهر التعب جداً، يجل�س مع زوجته الثانية يف ملهى 

ال�ضخب  هذا  و�ضط  �ضعيد يف  يبدو معزوًل وغري  ليلي. 

ال�ضعيد.

الراوي: تزوج مرتني، طلق مرتني – اأوًل لبنة �ضقيقة 

رئي�س، املي نورتن – اليوم، بزواجها الثاين، �ضاتلني 

 – �ضتة ع�رص عامًا  العريقة. وبعد  من عائالت اجنلرتا 

تزوج   – نورتن  املي  من  طالقه  من  اأ�ضبوعني  وبعد 

يف  املدينة  قاعة  يف  مغنية  الك�ضندر،  �ضوزان  كاين 

ترنتون، نيوجر�ضي.

عنوان

قليل من �ضرية حياة البع�س اأ�ضبحت ق�ضية عامة.

جانب �ضامت من اميلي نورتون )1900(

اإحالل:

باب  من  يخرج  تركيبه.  اأعيد  �ضامت  اإخباري  �رصيط 

وين�ضم  وبرين�ضتني  �ضوزان  كاين  القاعة  يف  جانبي 

اإىل حلقة من امل�ضورين ال�ضحفيني واملحررين، .. الخ 

ثم  الزمن  لثانية من  الذهول يرتاجع  كاين  يبدو على 

يهجم على امل�ضورين بع�ضاه حمطمًا كل ما يطاله.

الراوي

ومن اأجل زوجته الثانية والتي كانت يومًا ما مغنية 

�ضيكاجو  اوب��را  مبنى  لها  بنى  ا�ضكندر  �ضوزان  اوب��را، 
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البلدي. وقد كلفه، ثالثة ماليني دولر. وقد بنى على 

�رصفها ومل يكن قد امت بناء ن�ضفه عندما طلقته. ومل 

اأي  ي�ضتطيع  ل  تكاليفه:  بناءه.  اأمت  قد  اك�ضنادو  يكن 

)ما  املهند�س ميجد  ت�ضميم  زال  وما  تقديرها.  ان�ضان 

مثله( مبنى اوبر �ضيكاجو البلدي.

اإحالل:

لقطه مبهرة لإك�ضنادو الذي اأ�ضبح على و�ضك النتهاء.

بناء هائل �ضحري مبنى على جبل. )1920(

لقطات لتح�سرية )1917(.

ي�ضيء  قطار  بعد  قطار  الأخرى،  بعد  ل�ضاحنة  لقطات 

وجرافات  �ضخمة،  الكراكات  لقطات  ع��اٍل  ب�ضوت 

بخارية.

لقطه لباخرة تقف بعيدة عن ال�ضاطئ تفرغ حمولتها.

وب�رصعة متالحقة تتابع اللقطات واحدة بعد الأخرى، 

باأحجام  الآخ��ر  والبع�س  ت�ضميمها  يعاد  بع�ضها 

�ضغرية، وبع�س اللقطات احلقيقية )رمبا من م�ضاريع 

اخلزان( للبناء واحلفر و�ضكب الباطون امل�ضلح ... الخ.

الراوي

هي  الرخام،  من  طن  األف  ع�رصون  �ضجرة،  األف  مائة 

مكونات جبل اك�ضنادو. موا�ضي اك�ضنادو: طيور الهواء، 

اثنان   – والغابات  احلقول  حيوانات  البحار،  اأ�ضماك 

اأكرب حديقة حيوانات خا�ضة منذ نوح.  من كل منها. 

حمتويات ق�رص كاين: لوحات، �ضور، متاثيل، حجارة 

ق�ضور اأخرى بذاتها �ضحنت اإىل فلوريدا من كافة اأنحاء 

حيث  وخمازنه،  الأخ��رى،  كاين  بيوت  ومن  الأر���س، 

تاآكلت ل�ضنوات تكفي لع�رصة متاحف – غنائم العامل.

مزيد من اللقطات كال�ضابق، ولكن يف هذه املرة نرى 

)بحجم �ضغري( جبال كبريا – يف خمتلف مراحل تطوره 

– يرتفع من على الرمل.
غ 

ّ
وتفر ت�ضاق  ال��خ   .. زراف���ات  ق��رود،  لفيلة،  لقطات 

وت�ضحن، الخ، بطرق خمتلفة.

غ من ال�ضفن، والقطارات 
ّ
لقطات حلمولت خمتلفة تفر

وال�ضاحنات وعليها خمتلف الأحرف )ايطالية، عربية، 

�ضينية، الخ( ولكنها جميعها مر�ضلة اإىل �ضارلز فو�ضرت 

كاين، اك�ضنادو، فلوريدا.

ال�رصفه   – لك�ضنادو  تركيبها  معاد  �ضامتة  لقطه 

الع�رص  ثياب  يف  اأ�ضخا�س  جمموعة   – الرئي�ضية 

1917. ويف منت�ضفهم بو�ضوح تام كاين و�ضوزان.
الراوي

اأح��د احل��روب وعار�س  ب��الده على دخ��ول  حث كاين 

م�ضاركتها يف حرب اأخرى.

امريكي واحد على  النتخابات باجتاه رئي�س  وحرف 

الأقل و�ضمى الآخر �ضفاحا.. وهكذا مل تكن اأوراق كاين 

– لو مل يكن الرئي�س.
عنوان

تدار  كانت  عامًا  وع�رصين  خم�ضة  منذ  اك�ضنادو،  من 

كافة ممتلكات كاين، ويت�ضكل الكثري من مقادير الأمة 

هناك.

لقطات لروؤو�س �ضحف اأمريكية متنوعة منذ 1895.

لقطات يف احلرب ال�ضبانية الأمريكية ) 1898(

ال�ضلبان.  ومئات  العاملية  للحرب  فرن�ضا  يف  مقربة 

)1919(

�رصائط اإخبارية قدمية حلمالت �ضيا�ضية.

اإدخال عناوين �ضحف خبيثة اأو ر�ضوم متحركة.

عناوين: »لقطه رئا�ضية«

بالرغم من اأن كاين كان ي�ضكل راأي اجلماهري، اإل اأنه 

مل يفز مرة واحدة مبن�ضب منتخب من املقرتعني يف 

بالده.

كان هنالك القليل من نا�رصي الأخبار.

قد  وكان  هري�ضت  الكوجنر�س  رجل  فعل  كما  قليلون، 

تقدم لأي من�ضب – واجلميع يعلمون اأكرث من ذلك – 
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في�ضل اإىل نتيجة مع باقي املراقبني ال�ضيا�ضيني باأن 

مطبوعة تابعة لأحد الرجال لها القدرة الكافية له فقط.

ولكن �ضحف كاين كانت قوية حتمًا يف يوم ما وكانت 

كمر�ضح   ،1910 العام  يف  تقريبًا،  له  كلها  اجلائزة 

العنا�رص  جميع  وك��ان��ت  احل��اك��م،  ملن�ضب  م�ضتقل 

املمتازة للدولة خلفه – والبيت الأبي�س كان املطمع 

الثاين يف اخلطوة ال�ضهلة مل�ضتقبل �ضيا�ضي م�رصق.

لقطه ليلية جلماعة حترق متثال �ضارلز فو�ضرت كاين. 

اللهب  داخل  ترمى  لكاين.  هزليًا  �ضبهًا  الدمية  حتمل 

وحترتق.

- ثم ياأتي ال�ضقوط.. )1910(.

اإظالم

عنوان

يف ال�ضيا�ضة – دائمًا اإ�ضبينة العرو�س. ل عرو�س مطلقًا.

داخل  ت�رصخ  غفرية  جموع  للقطات  اإخباري  �رصيط 

داخل  لقطات  ثم   – مادي�ضون  ع 
ّ
مرب حدائق   – مبنى 

اإحدى نهاياتها �ضورة �ضخمة  الوا�ضعة، ويف  ال�ضالة 

لكاين. )1910(.

الأوىل  كاين  ال�ضيدة  على  يحتوي  ل�ضندوق  لقطة 

اإنهم  عمره.  من  اخلام�ضة  يف  كاين،  ه��وارد  وال�ضبي 

لقطة   )1910( �ضامتة(  )لقطة  اجلماهري.  يحيون 

املن�ضة،  على  ال�ضاأن  ذوي  لبع�س  اإخباري  ل�رصيط 

وكاين يقف بالقرب من طاولة اخلطيب، م�رصقًا، يرفع 

يده ليهدئ اجلماهري )لقطة �ضامتة( )1910(.

الراوي

 – اأ�ضبوع قبل النتخابات  اأقل من  – وقبل  ثم، فجاأة 

اأي  اأرجعت  هزمية   – للخزي  مثرية  م�ضينة،  هزمية! 

اإىل  عامًا  ع�رصين  ملدة  املتحدة  الوليات  يف  اإ�ضالح 

اخللف، واألغت اإىل الأبد الفر�س ال�ضيا�ضية اأمام �ضارلز 

فو�ضرتكاين. ثم، يف العام الثالث للهبوط العظيم... كما 

يح�ضل لكافة النا�رصين اأمثال بنيث، مون�ضي، هري�ضت 

هكذا ح�ضل لهم .. تغلق �ضحيفة! بالن�ضبة لكاين، خالل 

اأربع �ضنوات: انهيار! اإحدى ع�رصة �ضحيفة لكاين، اأربع 

ل اإىل 
ّ
جمالت اندجمت، واأكرث من هذا العدد بيع اأو حتو

خردة.

لقطه اإخبارية – لقطة مقربة لكاين يلقي كلمة ... )1910(.

رئي�ضي  عنوان   – معا�رصة  ل�ضحيفة  الأوىل  ال�ضفحة 

�ضارخ.

لقطتان متماثلتان لكاين و�ضوزان. )1910(.

عنوان مطبوع حول الإحباط.

مرة ثانية خريطة الوليات املتحدة 1932 – 1939. 

المرباطورية  تبداأ  ال��وراء،  اإىل  الكرتون  يعود  فجاأة 

بالنكما�س معربة عن كالم الراوي.

باب اإحدى ال�ضحف وعليها عالمة: "مغلق".

الراوي:

امل�رصات  ق�رص  يف  وحيداً  يقف   – اأع��وام  اأربعة  وبعد 

الذي مل ينته ولكنه بداأ بالتاآكل، معزوًل، بالكاد يزوره 

كاين  فو�ضرت  �ضارلز  يقف  هنا  اأحد،  ي�ضوره  ول  اأحد، 

حماوًل   .. ال�ضاقطة  امرباطوريته  اأمور  ت�ضيري  متابعًا 

�ضابقًا،  يفعل  كان  كما  الأم��ة،  م�ضائر  حتريك  عبثًا 

والتي مل تعد ت�ضتمع اإليه ... ومل تعد تثق به ...

لقطات من اك�ضنادو: )1940(

متوترة  ولكنها  جداً  ع�رصية  اللقطات،  من  م�ضل�ضالت 

وعميقة، تظهر كاين يف كر�ضي حمام مغطى باأعمال 

الورد وكاأنه يف عربة  اأحاطت به حديقة  �ضيفية وقد 

مغطاة بالورد. �ضخ�ضية مهجورة حتت �ضوء ال�ضم�س.

الراوي

عر�س  على  ليجل�س  امل��وت  ج��اء  املا�ضي  الأ�ضبوع 

يح�ضل  كما  املا�ضي،  الأ�ضبوع   – اأمريكا  كوبالخان 

لكل الرجال، جاء املوت اإىل �ضاركز فو�ضرت كاين.

اإحالل

�ضورة يف جمل�س الوزراء )تغطي ال�ضا�ضة( لكاين وهو 

رجل عجوز جداً. تبقى هذه ال�ضورة ثابتة على ال�ضا�ضة 

)بينما ترتاجع الكامريا، وهي تلتقط داخل غرفة عر�س 

مظلمة(.

داخلي. غرفة عر�ض – نهاراً – 1940.

ال�ضا�ضة.  نحو  �رصيعة  بحركة  ن�ضبيًا  كبرية  واح��دة 

املكان قامت. وبينما تتحرك الكامريا اإىل اخللف تبقى 

�ضورة كاين كرجل عجوز ثابتة على ال�ضا�ضة.

وببطء تتحرك اإىل الداخل م�ضجلة �ضورة قاعة العر�س. 

يحدث هذا، على اأي حال، مبا�رصة بعد اأن تبداأ الأ�ضطر 

الأوىل من احلوار. تظهر ظالل الرجال الذين يتكلمون 

– على �ضورة  – �ضوداء  كرا�ضيهم  ينه�ضون عن  وهم 

وجه كاين على ال�ضا�ضة.

مالحظة:

هوؤلء هم حمررو »نيوز دايج�ضت« ، وجمالت رول�ضتون. 

ورول�ضتون  العر�س،  غرفة  يف  مقدمة  اإجن��ازات��ه  كل 

وقت  وبعد  اأي�ضًا  موجود  العظيم،  الرجل  ذلك  نف�ضه، 
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ق�ضري �ضيتكلم.

اأجزاء  واحد.  اأي  وجه  يظهر  ل  برمته  امل�ضهد  وخالل 

الطاولة،  �ضوء  عليها  ي�ضلط  خمتارة  اج�ضادهم  من 

ة مرمية على ال�ضا�ضة. ووجوههم 
ّ
فتظهر �ضورهم الظلي

الأ�ضعة  مقابل  ظلية  �ضور  اإىل  حتولت  واأج�ضادهم 

املت�رصبة الرباقة من �ضوء قاعة العر�س.

رجل ثالث على الهاتف. نرى زاوية من راأ�ضه والهاتف.

الرجل الثالث:

)على الهاتف(:

اوقفها. �ضاأقول لك اإن كنت �ضاأديرها مرة ثانية. )يغلق 

الهاتف(

�ضوت توم�ضون: ح�ضنًا؟

توّقف ق�ضري.

�ضوت رجل:

اإنه �ضيء �ضعب اأن تقوم به يف �رصيط اإخباري.

�ضبعون �ضنة من حياة رجل.

ي�ضري  املوظفني على هذا.  تدريجيًا من  ترتفع  همهمة 

يقف  ال�ضورة.  وخ��ارج  الكامريا  باجتاه  رول�ضتون 

تالحق  اأن  هذا  كل  خالل  الكامريا  حتاول  الآخ��رون، 

الوجوه ولكنها تف�ضل.  ا�ضتطاعتها وتلتقط  احلدث قدر 

لها بعناية  اأن يخطط  التنظيمات يجب  الواقع كل  يف 

يعرب  التي  امل�ضهد،  من  ال�ضخ�ضية  عنا�رص  واإخ��راج 

وال�ضورة  الظلية  والر�ضوم  والظالل،  بالأ�ضوات،  عنها 

املبهرة لكاين نف�ضه على ال�ضا�ضة.

�ضوت:

»الأمريكان  يف  عنه  ايلي�س  ارث��ور  كتب  م��اذا  انظر 

ريفيو«؟

رجل ثالث:

قراأتها.

ال�ضوت:

)�ضاحبها ينحني على املائدة يحمل قطعة من الورق 

حتت �ضوء املائدة يقراأ منها(

اليوم  �ضحافة  يف  �ضاهم  لقد  كاين.  م��ات  ا�ضمعوا: 

اجلزم  لب�ضي  واأخالق  م�رصفا  يعتلي  من  موهبة   –
يف  جنحا  �ضاكلته  على  وم��ن  هو  با�ضا.  وت�رصفات 

– مل  املائة �ضمانًا  �ضبعة يف  اإىل  نبيلة  حتويل مهنة 

تعد اآمنة.

�ضوت اآخر:

هذا ما يكتبه اآرثر اللي�س الآن. منذ ثالثني عامًا، عندما 

و�ضيكاجو  دي��رتوي��ت  لتنظيف  فر�ضة  كاين  اأع��ط��اه 

و�ضانت لوي�س، كان كاين اأعظم رجل يف العامل. اإذا ما 

�ضاألتني.

�ضوت اآخر.

كان �ضارلز فو�ضرت كاين واحداً ....

ثم املراقبة له كانت متتالية.

�ضوت رول�ضتون

انتظر دقيقة!

تتحرك الكامريا لتاأخذ �ضورة حجمه وقد اأحيط بتوهج 

غرفة العر�س.

رول�ضتون:

ماذا كانت كلمات كاين الأخرية؟

     �ضمت يحيي هذه العبارة.

رول�ضتون:

ما هي الكلمات الأخرية التي قالها على هذه الأر�س؟ 

اأنه  اإل  جيداً،  ق�ضرياً  فيلمًا  لنا  �ضنعت  لقد  طوم�ضون، 

بحاجة اإىل �ضخ�ضية.

�ضوت احدهم: اإثارة-

الذي جعل كاين ما  – الإث��ارة. ما  رول�ضتون: هذا هو 

كانه؟ ومن اأجل ذلك الأمر، ماذا كان هو؟ اإن ما راأيناه 

تواً روؤو�س اأقالم لتوجه ما – ماذا خلف هذا التوجه؟ 

ما هو الرجل؟ هل كان جيداً اأم �ضيئًا؟ قويا ام جمنونا؟ 

ماأ�ضاويا ام �ضخيفا؟ ملاذا فعل كل هذه الأ�ضياء؟ ماذا 

كان يالحق؟

)ثم، ونحن نقدر وجهة نظره( �ضيقولها لنا على فرا�س 

املوت.
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طوم�ضون: نعم ولكن رمبا مل يفعل.

رول�ضتون: ا�ضاأل ال�ضوؤال على اأي حال يا طوم�ضون!

من  تتمكن  مل  لو  حتى  ال�����ض��وؤال،  ح��ول  ال�ضورة  اب��ِن 

اإجابتها.

طوم�ضون: اعرف، ولكن – 

رول�ضتون: )يركب فوقه مثل اأي منتج اآخر(.

كل ما راأيناه على هذه ال�ضا�ضة كان اأمريكيًا كبرياً.

�ضوت: واحد من اأكربهم.

ولكن كيف  اأجل هذا(  تتوقف من  اأن  )دون  رول�ضتون: 

او  الناحية؟  هذه  من  هري�ضت  اأو  ف��ورد؟  عن  يختلف 

روكفلر – او جون دو؟

 – و�ضيخربونكم  كاين  مع  عملوا  اأنا�ضا  اأعرف  �ضوت: 

كيف  انظروا   – ال�ضحفي  العمل  جمال  يف  فقط  لي�س 

رفع املعا�ضات. ل تريدوا اأن تن�ضوا – 

�ضوت اآخر: خذوا �ضجل عمله كعامل لوحده، فعليهم اأن 

ي�ضنقوه كالكلب.

رول�ضتون: اأقول لكم، طوم�ضون – كلمات رجل ميوت – 

�ضوت اأحدهم: ماذا كانت؟

�ضمت.

�ضوت اأحدهم: )مرتدداً(

�ضيد رول�ضتون، ماذا كانت كلمات كاين على  يا  نعم، 

فرا�س املوت؟

رول�ضتون )بازدراء( روزبود!

ب�ضدة  اأوقفها  والتي  ه��ذا  على  القهقهات  من  قليل 

رول�ضتون.

رول�ضتون: هذا �ضحيح.

�ضوت: رجل قوي، هه؟

)م�ضتهزئًا( ميوت وهو ينادي روزبود!

رول�ضتون: هناك رجل كان من املمكن اأن يكون رئي�ضًا. 

رجل  اأي  مثل  للكالم  وعر�ضة  ومكروها  حمبوبًا  كان 

فاإن  املوت  يقرتب من  عندما  – ولكن  هذا  زمننا  يف 

هنالك ما ي�ضغل باله يدعى "روزبود". ماذا يعني هذا؟

�ضوت اآخر: ح�ضان من اأح�ضنة ال�ضباق كان قد راهن 

عليه مرة، رمبا ومل يفز كما كان متوقعًا – "روزبود"

رول�ضتون: ح�ضنًا. ولكن ماذا كان نوع ال�ضباق؟

     هنالك �ضكون ق�ضري.

رول�ضتون: طوم�ضون!

طوم�ضون: نعم، �ضيدي.

اأ�ضبوعني لو  اأ�ضبوع.  ال�ضيء ملدة  رول�ضتون: احمل هذا 

كنت م�ضطراً.

ما  اإذا  تعتقد  األ  ولكن  الوهن(  من  )بحالة  طوم�ضون: 

اأطلقناها الآن. 

ف�ضيكون   – ايام  اأربعة  �ضوى  موته  على  مير  مل  فهو 

اأف�ضل من اإذا – 

رول�ضتون: )م�ضممًا(

النا�س  الذي يجعل  ان جتد ما  اأف�ضل من  لي�س هنالك 

ترثثر.

اأعماله  مدير  جيداً.  كاين  يعرفون  الذين  النا�س  تابع 

هذا – الرجل ال�ضغري برن�ضتاين، زوجاته الثنتان، كل 

 – ب�ضدة  اأحبه، ومن كرهه  من عرفه، وعمل معه، من 

)توقف(

 – طبعًا  املدينة،  هواتف  كرا�ضي  تتابع  اأن  اأعني  ل 

الرجل الثالث ي�ضري ب�ضحكة من قلبه "نعم – يا رجل".

طوم�ضون: �ضوف اأبداأ مبا�رصة، �ضيد رول�ضتون.

رول�ضتون: )يقف( ح�ضنًا!

الكامريا من خلفه حتدد خطوط ظهره مبواجهة �ضورة 

كاين على ال�ضا�ضة.

�ضوت رول�ضتون: )متابعًا( من املحتمل اأن تظهر الأمور 

انها �ضيء ب�ضيط ...

اإظالم:

مالحظة: الآن تبداأ الق�ضة احلقيقية – بحث طوم�ضون 

عن احلقائق حول كاين.

اأبحاثه ... مقابالته مع من عرفوا كاين.

من املهم اأن تتذكر دائمًا اأنه عند نهاية الق�ضة متامًا 

احلني  ذلك  حتى  ال�ضخ�ضيات.  اإحدى  طوم�ضون  يكون 

اخللف،  من  طوم�ضون  دائمًا  ي�ضور  كله  الفيلم  وعرب 

اأكتافه، اأو ظله – اأحيانًا ن�ضجل فقط �ضوته.

انه  "�ضخ�ضية"  يكون  الأخ��ري  امل�ضهد  نهاية  اإىل  فهو 

اإنه  كاين.  فو�ضرت  �ضارلز  حقيقة  عن  البحث  جت�ضيد 

املحقق.

خفوت تدريجي:

اتالنتيك   – "الران�سو"  رخي�ض  ليلي  ملهى  خارجي. 

�سيتي – لياًل – 1940

)�ضورة م�ضغرة(  - مطر.

اأول �ضورة ت�ضجل اإعالن:

"الران�ضو"
معر�س اأر�ضي

�ضوزان ا�ضكندر كاين
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مرتني ليليًا.

الظالم  يف  تتالألأ  بالنيون،  امل�ضاءة  الكلمات  هذه 

عرب نهاية اخلفوت التدريجي. ثم هنالك اإ�ضاءة تظهر 

�ضطحًا و�ضيعًا حيث علقت الإ�ضارة. رعد للمرة الثانية 

من  يتالألأ  �ضوء  الداخل.  من  خافت  مو�ضيقى  و�ضوت 

كوة يف ال�ضقف تتحرك الكامريا نحوها وتقفلها. ومن 

خالل املطر ن�ضتطيع اأن نرى عرب الكوة اإىل الأ�ضفل نحو 

داخل امللهى الليلي. ومبا�رصة اإىل الأ�ضفل جتل�س على 

اإحدى املوائد �ضيدة وحيدة تتناول امل�رصوب لوحدها.

اإحالل:

داخلي، "الرانكو" ملهى ليلي – لياًل – 1940

ال�ضابقة،  املرة  يف  كما  امل��راأة  لنف�س  متو�ضطة  لقطه 

�ضوزي.  انها  اأعلى.  اإىل  النظر  يف  وتبداأ  كاأ�ضها  تنهي 

طوم�ضون  يتحرك  ج��داً.  عالية  حتما  الآن  املو�ضيقى 

الأر�ضية  يف  ال�ضورة  داخل  اإىل  الكامريا  نحو  وظهره 

الأمامية القريبة. يظهر كابنت من خلف �ضوزي ويبداأ 

عربها مبخاطبة طوم�ضون.

الكابنت: )يوناين(

هذا ال�ضيد طوم�ضون، يا �ضيده ا�ضكندر.

يف  اإنها  طوم�ضون.  وجه  نحو  اأعلى  اإىل  �ضوزان  تنظر 

اخلم�ضني، حتاول اأن تبدو اأ�ضغر بكثري، ت�ضبغ �ضعرها 

و�ضديد  رخي�س  م�ضاء  ثوب  وتلب�س  رخي�ضة  �ضبغة 

وت�ضع  طوم�ضون،  وجه  يف  بعينيها  ترفرف  الزخرفة. 

قطعة يف فمها. عيناها التي تعتربهما قويتي التاأثري 

عليه لي�ضتا �ضوى عينني �ضحيحتني دامغتني.

�ضوزان: )خماطبة الكابنت( اأريد �رصابًا اآخر، يا جون.

رعد منخف�س من اخلارج.

الكابنت )يبحث عن فر�ضة له( حاًل. هل تريد �ضيئًا �ضيد 

طوم�ضون.

كاأ�ضًا  �ضاأتناول  يجل�س(  كي  بها  )يحّدق  طوم�ضون: 

رفيعًا.

يغري  اأن  طوم�ضون  على  لتفر�س  �ضديد  )بعزم  �ضوزان 

باإمكانك  ان��ه  لك  ق��ال  من  ثانية(  م��رة  ويقف  راأي��ه 

اجللو�س هنا؟

طوم�ضون: اوه، ظننت انه باإمكاننا تناول كاأ�س معًا؟

�ضوزان: فكر ثانية!

واإىل  منها  طوم�ضون  ينظر  بينما  غريب  توقف  هنالك 

الكابنت.

�ضوزان: ملاذا ل ترتكونني و�ضاأين؟

انا اأهتم مبا يخ�ضني فقط، واهتموا اأنتم مبا يخ�ضكم.

اآن�ضه  الزمن  اأكلمك لربهة من  لو ترتكينني  طوم�ضون: 

ا�ضكندر. كل ما اأريده اأن اأ�ضاألك...

�ضوزان: اخرج من هنا! )مبا يقارب اله�ضترييا(

اخرج! اخرج!

ينظر طوم�ضون نحو الكابنت الذي يرفع اأكتافه.

طوم�ضون: انا اآ�ضف. رمبا يف مرة قادمة.

لو فكر انه �ضيتلقى جتاوبًا من �ضوزان، التي تعتقد انها 

راأ�ضه ويتابع  تنظر نحوه خفية، لأدرك خطاأه. يطاأطاأ 

ال�ضري. خلف الكابنت خارج الباب.

ال�ضحف.  اأحد من  انها فقط ل تريد خماطبة  الكابنت: 

يا �ضيد طوم�ضون.

 – ان��ا  بال�ضبط.،  �ضحيفة  من  ل�ضت  اأن��ا  طوم�ضون: 

يقرتبان من نادل يقف اأمام اأحد الن�ضد.

الكابنت: )خماطبًا النادل( اح�رص لها �رصابًا فاخراً اآخر.

النادل: واحد م�ضاعف؟

القبطان )بعد دقيقة، متاأثراً( نعم.

ي�ضريان نحو الباب.

طوم�ضون: انها مغلقة، األي�ضت كذلك؟

حتى  فهي  مل��اذا،  احلالة.  هذه  من  �ضتخرج  الكابنت: 

ال�ضاعة التي مات بها كانت تتكلم عنه مثلما تتكلم عن 

اأي �ضيء. بعد قليل.
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طوم�ضون: قد ت�ضتطيع اأن ت�ضاعدين. عندما كانت تتكلم 

عن كاين – هل كانت تقول اأي �ضيء – حول روزبود؟

الكابنت: روزبود؟

كان طوم�ضون قد اأعطاه فاتورة. فو�ضعها الكابنت يف 

جيبه: 

الكابنت: �ضكراً، يا �ضيدي. يف الواقع البارحة بعد الظهر، 

عندما كان اخلرب يف كل ال�ضحف – �ضاألتها. مل ت�ضمع 

عن روزبود يف حياتها.

اإظالم تدريجي:

اإ�ساءة تدريجية

داخلي: مكتبة تات�رش التذكارية – نهاراً 1940

متامًا  ينقل  الثمني  الرخام  من  النبل  غاية  يف  متثال 

مقاعد  اأحد  على  جال�ضًا  يبدو  تات�رص.  ال�ضيد  �ضخ�ضية 

اأدوين بوت الرائعة ينظر اإىل اأ�ضفل، عيناه احلجريتان 

مركزتان على الكامريا.

التي  القاعدة  لرنى  الأ�ضفل  اإىل  هذا  عن  بعيداً  ننتقل 

بارك�ضي  "والرت  الكلمات  وعليها  التمثال  اإليها  يرتكز 

احلفر  اأ�ضفل  ومبا�رصة  ر�ضيقًا..  حفراً  حمفورة  تات�رص" 

يقابل بلقطة متو�ضطة �ضخ�ضية برتا اندر�ضون، العان�س 

امل�ضرتجلة جتل�س خلف مكتبها.

برتا  اأمامها.  يقف  ي��ده،  يف  وقبعته  طوم�ضون  يقف 

تتكلم على الهاتف.

)ت�ضع  الآن.  اأقابله  �ضوف  نعم،  الهاتف(  )يف  برتا: 

الهاتف مكانه وتخاطب طوم�ضون(

اأن  املديرون امل�ضوؤولون عن مكتبة تات�رص طلبوا مني 

اذكرك مرة ثانية عن ال�رصوط املو�ضوعة والتي �ضتتقيد 

بها عندما تدقق بع�س اأجزاء مذكرات ال�ضيد تات�رص غري 

املن�ضورة. ول يجوز حتت اأي ظروف ا�ضتخدام مقاطع 

مبا�رصة من خمطوطاته من قبلك.

طوم�ضون: ل باأ�س بذلك.

بريتا: باإمكانك مرافقتي.

دون اأن تنظر اإليه اإن كان يتبعها اأم ل تنه�س وتنطلق 

نحو باب بعيد مهيب: يتبعها طوم�ضون وهو يتنهد قلياًل.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

داخلي: الغرفة املقنطرة – مكتبة تات�رش التذكارية – 

نهاراً – 1940

غرفة حتوي كل دفء و�ضحر قرب نابليون.

فوق  من  ونرى  الباب  يفتح  الداخلي،  الإح��الل  وعند 

ب�ضيط،  �ضيء  كل  الغرفة.  ا�ضتطالة  طوم�ضون  كتف 

اإ�ضاءة من  الكاآبة.  و�ضديد  الرخام  م�ضنوع بكرثة من 

الرخاء  من  العام  اجلو  اإىل  ت�ضيف  ال�ضقف  يف  �ضباك 

وهنالك  ال��رخ��ام،  من  الأر���س  الكال�ضيكي.  والياأ�س 

منت�ضف  يف  املاهوجني  خ�ضب  من  �ضخمة  مائدة 

يف  املزروعة  اخلزنة  نرى  هذا  ومتجاوزين  �ضيء  كل 

حار�س  وعندها  احلجرة  نهاية  عند  الرخامي  احلائط 

حزام  يف  م�ضد�ضًا  ويحمل  اللون  كاكي  طقمًا  يلب�س 

تات�رص.  بوالرت  اخلا�ضة  ال�ضحيفة  ويخرج  وركه  عند 

يح�رصها لبريتا وكاأنه حار�س �ضحنة باليني. وخالل 

هذا كانت بريتا تتكلم.

بريتا )خماطبة احلار�س(

�ضفحات ثالث وثمانون حتى املائة واثنان واأربعون، 

جينينجز.

احلار�س: نعم، انها الآن�ضة اندر�ضون.

بريتا: )خماطبة طوم�ضون(

�ضوف تقيد نف�ضك كما فهمنا بالف�ضل املتعلق بال�ضيد 

كاين.

طوم�ضون: هذا كل ما يهمني.

الثمينة.  باملجلة  احل��ار���س  ي��اأت��ي  الأث��ن��اء  ه��ذه  يف 

فت�ضعها بريتا باحرتام على املائدة اأمام طوم�ضون.

متام  يف  الغرفة  هذه  ترتك  اأن  املفرت�س  من  بريتا: 

ال�ضاعة الرابعة وثالثني دقيقة.

تغادر. يبداأ طوم�ضون يف اإ�ضعال �ضيجارة. يهز احلار�س 

املخطوطة.  ليقراأ  طوم�ضون  ينحني  متنهداً.  راأ�ضه، 

اأ�ضفل فوق كتفه نحو �ضفحة من  اإىل  تتحرك الكامريا 

املخطوطة. 

املخطوطه مكتوبة بدقة ونظافة.

�سارلز فو�سرت كاين

عندما تظهر هذه ال�ضطور مطبوعة، خم�ضني عامًا بعد 

على  يوافق  �ضوف  باأ�رصه  العامل  اأن  واثق  اأنا  وفاتي 

لن  عندئذ  انه  مفرت�ضني  كاين،  فو�ضرت  ب�ضارلز  راأيي  

يكون قد ن�ضي كليًا، وهذا ما اأعتقد اأنه ل ريب فيه.

كاين،  مع  الأول  لقائي  حول  قيلت  متعددة  �ضخافات 

عندما كان يف ال�ضاد�ضة من العمر... احلقائق ب�ضيطة. 

يف �ضتاء 1870..."

تتبع  كانت  بكاملها.  ال�ضفحة  على  تقف  مل  الكامريا 

الكلمات بنف�س احلركة التي تتبع العني بها القراءة. يف 

نهاية الكلمات، ال�ضفحة البي�ضاء للورقة.
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اإحالل اإىل:

 – خارجي منزل ال�ضيدة كاين لإيواء الطلبة  - نهاراً 

.1870
�ضباك  زاوية  خالل  من  يظهر  الثلج،  من  حقل  بيا�س 

ال�ضالة.

الأخري  املقطع  يف  الأخ��رية  الكلمات  موقع  نف�س  يف 

يظهر ال�ضكل ال�ضغري ل�ضارلز فو�ضرت كاين يف اخلام�ضة 

يتحرك  اإنه  املتحركة(.  الر�ضوم  اأحد  )وكاأنه  من عمره 

الكامريا.  نحو  الثلج  من  كرة  لريمي  الكامريا  اأم��ام 

تتحرك نحونا وفوق روؤو�ضنا وخارج امل�ضهد.

مكتوب  كبرية  عالمة  املنزل  على   – معاك�ضه  زاوي��ه 

عليها:

منزل ال�ضيدة كاين لإيواء الطلبة.

وجبات رفيعة امل�ضتوى ومبيت

ال�ضتف�ضار يف الداخل.

ت�رصب كرة كاين الثلجية العالمة.

– نهاراً  لالإيواء  – منزل م�زس كاين  – �ضالة  داخلي 

.1870 –
تاأخذ الكامريا زاوية عرب ال�ضباك، ولكن اإطار ال�ضباك ل 

يظهر يف امل�ضهد.

يف  كما  ال��زاوي��ة  نف�س  الثلج،  حقل  ثانية  م��رة  ن��رى 

امل�ضهد ال�ضابق.

يجهز �ضارلز كرة ثلج ثانية. والآن.

داخل  ونحن  ال�ضباك،  اإطار  يظهر   – الكامريا  ترتاجع 

ال�ضالة يف منزل الإيواء. ال�ضيدة كاين التي كانت يف 

الثانية والع�رصين من العمر تنظر نحو ابنها وجمرد اأن 

تلتقط �ضورتها تتكلم:

ال�ضيدة كاين )تنادي( انتبه يا ت�ضارلز!

�ضوت تات�رص: ال�ضيدة كاين – 

ال�ضيدة كاين )تنادي من ال�ضباك تقريبًا فوق هذا(

�ضد لفحتك حول عنقك يا �ضاريل.

هذا  ون�ضي  غامرة  �ضعادة  �ضعيداً  كان  �ضارلز  ولكن 

الكامريا  باجتاه  كاين  ال�ضيدة  تتحرك  بعيداً.  ورك�س 

ونرى وجهها – وجها قويًا م�ضتهلكا ولطيفًا.

�ضوت تات�رص، اأعتقد اننا يجب اأن نقول له الآن – 

تات�رص  فتظهر  اخللف،  اإىل  بعيداً  الآن  الكامريا  تتحرك 

وعدد  وقبعته  غليونه  عليها  مائدة  اأمام  واقفة  وهي 

انه  ر�ضمية.  تبدو  لوثائق  الدخيلة  الأ�ضياء  من  متنوع 

يف 26 وكما هو متوقع �ضاب مملوء وغني وعليه مظهر 

حمافظ وحتى يف كولورادو.

ال�ضيدة كاين: �ضوف اوقع هذه الأوراق.

ال�ضيد كاين: يا قوم هل ن�ضيتم انني والد هذا ال�ضبي.

نحوه  الإثنان  ي�ضتدير  كاين  ال�ضيد  �ضوت  �ضماع  عند 

وترتاجع الكامريا اإىل اخللف اأكرث من ذي قبل لتاأخذه 

داخل ال�ضورة.

ال�ضيد كاين .. وهو م�ضاعد م�ضوؤول عن اأ�ضطبل حيوانات، 

وقد لب�س اح�ضن ما عنده ا�ضتعداداً لهذا الجتماع منذ 

بداأ النهار.

خافتًا  �ضوتًا  ن�ضمع  اأن  ن�ضتطيع  ال�ضباك  خارج  ومن 

ل�رصخات ال�ضبي الوح�ضية واملرحة وهو ميرح �ضعيداً 

على الثلج.

بالطريقة  متامًا  املو�ضوع  ي�ضري  �ضوف  كاين:  ال�ضيدة 

التي قلت عنها مل�ضرت تات�رص-

ال�ضيد كاين: اذا ما اأردت، ا�ضتطيع الذهاب اإىل املحكمة. 

الوالد له احلق يف –

تركها  التي  ال�ضهادات  كاين،  �ضيد  )منزعجة(  تات�رص: 

لها  با�ضمها.  كاين،  ال�ضيدة  اإىل  موجهة  جرايفز  ال�ضيد 

لتفعل بها ما ت�ضاء.

ال�ضيد كاين: ح�ضنًا، ل اأوافق على ت�ضليم ابني لأي بنك 

كم�ضوؤول عنه فقط من اجل ...

ال�ضيدة كاين )بهدوء( اريدك ان توقف كل هذه الرتهات. 

يا جي.

بكل  يتعلق  مبا  نهائيا  �ضيكون  البنك  ق��رار  تات�رص 

الأمور التي تخ�س تربيته، مكان اإقامته، وامور كهذه. 

)يتنحنح(
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ال�ضيد كاين فكرة ان يكون بنكًا هو الو�ضي – 

يجد  عليه  انت�ضارها  عينيه.  اإىل  كاين  ال�ضيدة  تنظر 

تعبريه يف عدم قدرته على اإنهاء كالمه.

هذه  كل  توقف  اأن  اأريدك  اأكرث(  )بهدوء  كاين:  ال�ضيده 

الرتهات يا جيم 

 – لكولورادولود  كاملة  اإدارة  نفرت�س  �ضوف  تات�رص: 

والذي متتلكونه انت وال�ضيدة كاين.

�ضيقول  وكاأنه  اثنني  اأو  مرة  فمه  كاين  ال�ضيد  يفتح 

�ضيئًا، ولكن راأيه يختنق يف بلعومه.

وهي  تات�رص  كتف  فوق  من  تقراأ  )كانت  كاين  ال�ضيدة 

تتكلم( اأين �ضاأم�ضي يا �ضيد تات�رص؟

تات�رص: هنا، يا �ضيدة كاين.

ال�ضيد كاين: )بتجهم( ل تقويل انني مل احذرك.

ترفع ال�ضيدة كاين القلم.

– اي واحد  الأخرية  للمرة  ا�ضاألك  ال�ضيد كاين: ماري، 

�ضيعتقد انني مل اأكن زوجًا جيداً و-

تنظر ال�ضيدة كاين نحوه ببطء. يوقف خطابه.

يف  دولراً  األف  خم�ضني  جمموعه  ما  �ضيدفع  تات�رص: 

ال�ضنه لك ولل�ضيد كاين طاملا اأنتم اأحياء. وبعد ذلك من 

يبقى حيًا.

ت�ضع ال�ضيدة كاين القلم على الورقة ومت�ضي.

للم�ضلحة  هذا  يكون  ان  لنتاأمل  ح�ضنًا،  كاين:  ال�ضيد 

العامة.

ال�ضيدة كاين: انه لكذلك. تابع، يا �ضيد تات�رص-

اذنها  فاإن  وحتما  تات�رص،  اإىل  كاين  ال�ضيده  ت�ضتمع 

تات�رص  ي��درك  الولد،  �ضوت  باجتاه  منحنية  الأخ��رى 

ل�ضوته  مواجه  هو  وال��ذي  جهة  من  ال�ضبي  ل�ضوت 

الطرفني  بني  الهتمام  يتنازعها  التي  كاين  ولل�ضيدة 

وعند التوقف ي�ضري ال�ضيد كاين بلطف ليغلق ال�ضباك.

خارجي. منزل ايواء ال�ضيدة كاين – نهاراً – 1870.

يرى كاين ال�ضغري من موقع ال�ضيد كاين عند النافذة. 

يقرتب من رجل الثلج وكرات الثلج يف يديه يركع على 

اإحدى ركبتيه حتى يتمكن من مهاجمة خ�ضمه.

لنهديه  مقاتلني  ل�ضبيان  الثوار  احتاج  ما  اإذا  كاين: 

لهم!

يرمي كرتي ثلج، فيخفق يف الإ�ضابة، ينه�س ويتقدم 

ركبتيه  على  يجل�س  اأن  قبل  الأم��ام  اإىل  اأق��دام  خم�ضة 

ثانية.

كاين: ال�رصوط هي ا�ضت�ضالم بال �رصوط. نقف ونهجم! 

الحتاد اإىل الأبد!

 – – نهاراً  داخلي: �ضالة، منزل ال�ضيدة كاين لالإيواء 

.1870
يغلق ال�ضيد كاين النافذة.

تات�رص: )فوق �ضوت ال�ضبي(

الأموال  كل  اإىل  بالإ�ضافة  – الأ�ضا�ضي  اآخر  �ضيء  كل 

ابنك،  مل�ضلحة  باأمانة  البنك  �ضيديرها   – املكت�ضبة 

والع�رصين  اخلام�ضة  يبلغ  اأن  اإىل  كاين،  فو�ضرت  �ضارلز 

من العمر، عندئذ �ضي�ضبح مالكًا لكل �ضيء.

تنه�س ال�ضيدة كاين وتتجه نحو النافذة.

ال�ضيدة كاين: تابعي اإنها ال�ضيدة تات�رص.

يتابع تات�رص وهي تفتح �ضباكه. �ضوته، مثل ال�ضابق، 

ي�ضمع وعليه �ضوت ال�ضبي.

خارج. منزل ايواء كاين – نهاراً – 1870.

نرى كاين ال�ضغري من موقع ال�ضيدة كاين عند ال�ضباك. 

انه الآن يبعد ع�رصة اأقدام عن رجل الثلج، وقد بقي معه 

كرة ثلجية يحملها بيده اليمنى.

انا  هذا  جاك�ضون!  اأن��دي  جتلد  اأن  ت�ضتطيع  ل  كاين: 

هيكوري العجوز!

يطلق كرة الثلج التي يحمله بات�ضاع بعيداً عن العالمة 

وي�ضقط على بطنه، ويبداأ بالزحف بانتباه اجتاه رجل 

الثلج.

�ضوت تات�رص: لقد قاربت اخلام�ضة، يا �ضيدة كاين، ال 

تعتقدي من الأف�ضل اأن اقابل ال�ضبي.

داخلي: �سالة – منزل اإيواء ال�سيدة كاين – نهاراً – 

.1870
ال�ضيدة كاين عند النافذة. يقف تات�رص الآن اإىل جانبها.

ال�ضيده كاين:

قمت  وق��د  قلياًل(  )تختنق  اأغرا�ضه  كل  جهزت  لقد 

بحزمها منذ اأ�ضبوعني.

مل تعد ت�ضتطيع القول اأكرث. تبداأ ليوم كامل. ال�ضيد كاين 

غري مرتاح، ول يعرف كيف يهداأها.

كنت  �ضيكاغو.  يف  ليقابلنا  �س 
ّ
مدر مع  اتفقت  تات�رص: 

الأمر  لإبقاء  متحم�ضة  كنت  ولكنك  معي  �ضاأح�رصه 

�رصاً-

اأي  تعره  مل  كاين  ال�ضيدة  اأن  يكت�ضف  عندما  يتوقف 

القاعة  نحو  انطلقت  الباب  فتحت  اأن  وبعد  اهتمام، 
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التي تقود اإىل الباب اجلانبي للمنزل. يلقي نظرة على 

يرفع  كاين.  ال�ضيدة  ويتبع  �ضفتيه  يزم  كاين،  ال�ضيد 

كاين كتفيه اإىل اخللف كمن يتحمل الهزمية ب�ضجاعة 

ويتبعه.

خارجي: منزل اإيواء ال�سيده كاين – نهاراً – 1870

كاين، يف احلقل املغطى بالثلج. ورجل الثلج بينه وبني 

اأن  و�ضك  على  وهو  بيده،  الزحافة  يحمل  اإنه  املنزل. 

يرك�س قلياًل فيقع على بطنه. منزل كاين يف اخللفية، 

وخارجه  مهلهلني  طابقني  م��ن  رث  م��ت��داٍع،  منزل 

خ�ضبي. ينظر كاين اإىل اأعلى وهو يرى امل�ضرية وعلى 

راأ�ضها ال�ضيدة كاين تتجه نحوه.

كاين: مرحبًا يا اأماه.

تبت�ضم ال�ضيدة كاين.

لقد  اأم��اه؟  يا  انظري  الثلج(  رج��ل  اإىل  )ي�ضري  كاين: 

يف  الثلوج  ا�ضتمرت  ما  اإذا  فمه.  من  البايب  اأخرجت 

الهطول فلرمبا �ضاأ�ضنع له اأ�ضنانًا. و...

ال�ضيدة كاين: من الأف�ضل اأن تدخل، يا بني. اأنت واأنا 

علينا جتهيزك من اأجل – اأجل –

تات�رص: �ضارلز، ا�ضمي ال�ضيد تات�رص-

ال�ضيدة كاين: هذا هو ال�ضيد تات�رص، يا ت�ضارلز؟

تات�رص: كيف حالك، يا ت�ضارلز؟

ال�ضيد كاين: جاء من ال�رصق.

كاين: مرحبًا، مرحبًا والدي.

ال�ضيد كاين: مرحبًا، يا �ضاريل.

معه  رحلة  يف  تات�رص  ال�ضيد  �ضياأخذك  كاين:  ال�ضيده 

الليلة، يا �رصالز. �ضوف تغادر برقم 10.

ال�ضيد كاين: ذلك هو القطار املليء بالأ�ضواء.

كاين: هل تذهبني اأنت يا اأماه؟

تات�رص: لن تذهب والدتك مبا�رصة يا �ضارلز.

كاين: اإىل اأين انا ذاهب؟

 – ال�ضيد كاين: �ضوف تذهب لرتى �ضيكاغو ونيويورك 

ووا�ضنطون رمبا ... األي�س كذلك يا �ضيد تات�رص؟

اأكون  اأن  امتنى  �ضيفعل.  موؤكد  قلبه(  كل  )من  تات�رص: 

�ضبيا �ضغريا واأذهب لأقوم برحلة كهذه لأول مرة.

كاين: ملاذا ل تاأتني معنا يا والدتي؟

ال�ضيده كاين: علينا اأن نبقى هنا، يا �ضاريل.

ال�ضيد كاين: �ضوف تعي�س مع ال�ضيد تات�رص من الآن يا 

 – – اأعني  تعتمد  والدتك  غنيًا.  ت�ضبح  �ضوف  �ضاريل! 

ينا�ضبك  الذي  املكان  لي�س  هذا  ان  قررنا  قد  واأنا  هي 

لتكرب وترتعرع به. رمبا �ضت�ضبح اأغنى رجل يف اأمريكا 

يومًا ما وعليك ان –

ال�ضيدة كاين: لن تكون معزوًل، يا �ضاريل...

تات�رص: �ضوف تعي�س اأوقاتًا حلوه معًا، ت�ضاريل....

حقيقة �ضنفعل.

كاين يحدق به

يتابع   .. يده  )ميد  لنت�ضافح.  �ضاريل  يا  تعايل  تات�رص: 

�ضاريل النظر اإليه( الآن الآن ! اأنا ل�ضت خميفًا كما ترى! 

دعنا نت�ضافح، ماذا تقول؟

يقرتب من يد ت�ضاريل. بدون اأية كلمة، ي�رصبه �ضاريل 

اإىل  ب�ضع خطوات  تات�رص  يتعرث  بالزحافة.  بطنه  على 

الوراء وهو يتنهد.

توؤذيني  اأن  كدت  مري�ضة(  ابت�ضامة  )يبت�ضم  تات�رص 

ت�ضنع  مل  الزحافات  باجتاهه(  )يتحرك  �ضاريل.  يا 

لن�رصب النا�س بها. الزحافات �ضنعت لنتحرك عليها. 

عندما ن�ضل اإىل نيويورك يا �ضارلز، �ضوف نح�رص لك 

زحافة ت�ضتطيع – 

كتف  على  يده  ي�ضع  اأن  ا�ضتطاع  انه  لدرجة  اق��رتب 

كاين. وبينما هو يفعل ذلك يلبطه كاين يف كاحله.

ال�ضيدة كاين ت�ضارلز!

يرمي نف�ضه عليها وذراعاه حولها. وببطء ت�ضع ال�ضيدة 

كاين ذراعيها حوله.

كاين: )خائفًا( اأمي! اأمي!

ال�ضيدة كاين: ل باأ�س يا ت�ضارلز، ل باأ�س
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ينظر ال�ضيد تات�رص متذمراً وينحني بني الفينة والأخرى 

ليحك كاحله.

ال�ضبي  �ضيد تات�رص! ما يحتاجه  يا  اآ�ضف  ال�ضيد كاين: 

جلدة جيدا.

ال�ضيده كاين: هذا ما تعتقده، الي�س كذلك، يا جيم؟

ال�ضيد كاين: نعم.

تنظر ال�ضيدة كاين اإىل ال�ضيد كاين ببطء.

ل  مكان  يف  �ضريبي  فهو  لذلك  )ببطء(  كاين:  ال�ضيدا 

ت�ضتطيع اأنت الو�ضول اإليه.

اإحالل:

1870 – لياًل )�سورة م�سغره او قاعده(
عجل �ضكة حديد طراز قدمي حتت �رصير عربة نوم يدور 

على ال�رصيط.

اإحالل:

لياًل   – قدمي  طراز  ا�ستقبال  غرفة   – قطار   – داخلي 

.1870 –
والن��زع��اج  بال�ضخط  خمتلطة  ن��ظ��رة  تات�رص  ينظر 

يقف  امل�ضاألة  تناول  على  القدرة  وع��دم  والتعاطف 

كاين  ي�ضع  كاين.  اإىل  ينظر  امل�ضاجع،  اأحد  بجانب 

وجهه يف املخدة، ويبكي متاأوهًا يفطر القلب.

كاين: اأمي! اأمي!

اإحالل خارجي

ال�ضفحة البي�ضاء من خمطوطة تات�رص. نلتقط الكلمات:

ل  ال�ضمري،  عدمي  مدلاًل،  عاديًا،  مغامراً  اأعيد.  "كان، 
يتحمل م�ضوؤولية، 

"النكويرر"  على  موا�ضيع  روؤو���س  يتبعها  الكلمات 

مثلما نرى يف امل�ضاهد التالية.

داخلي. غرفة يف "النكويرر" – نهاراً – 1898

اأعلى ال�ضفحة )مان�ضيت(  لقطه مقربة على عنوان يف 

مكتوب فيها:

"اأرمادا العدو يبتعد عن �ضاطئ جري�ضي"
جريدة  يحمل  وه��و  تات�رص  لتظهر  الكامريا  ترتاجع 

يقف  اإنه  املوا�ضيع.  روؤو�س  نقراأ  حيث  "النكويرر"، 
بالقرب من مائدة التحرير امل�ضتديرة حيث يجل�س ق�ضم 

يتناولون  كاين  لالندو  رايلي،  مت�ضمنًا  الهيئة،  من 

الغداء.

تات�رص: )بربودة( هل هذه فعاًل فكرتك عن كيفية اإدارة 

اجلريدة.

كاين: اأنا ل اأعرف كيف اأدير �ضحيفة، يا �ضيد تات�رص. 

اأنا جمرد اأحاول كل ما يخطر على بايل.

تات�رص: يقراأ مان�ضيت �ضحيفة ما زال يحملها(

تعلم  جري�ضي" اأنت  �ضاطئ  عن  تبتعد  العدوة  "ارمادا 
– قد  الأرمادا  – هذه  اأن هذه  اإثبات  اأدنى  لي�س لديك 

غادرت �ضاطئ جري�ضي.

كاين: هل ت�ضتطيع اأن تثبت اأنها مل تفعل؟

دخل برين�ضتني اإىل داخل ال�ضورة. لديه �رصيط يف يده.

يتوقف عندما يرى تات�رص.

كاين: ال�ضيد برين�ضتاين، ال�ضيد تات�رص –

برين�ضتاين:

كيف حالك يا �ضيد تات�رص؟

تات�رص: كيف حالك؟

�ضيد  يا  كوبا،  من  �رصيط  تواً  و�ضلنا  لقد  برين�ضتاين: 

كاين – )يتوقف، خجاًل(

اأ�رصار نخفيها عن  كاين: ل باأ�س يف ذلك. لي�س لدينا 

قرائنا.

�ضيد  يا  التزامًا  قرائنا  اأك��رث  من  واأح��د  تات�رص  ال�ضيد 

برين�ضتني.

اأ�ضبحت  اأن  منذ  ع��دد  كل  يف  اخلطاأ  ما  يعرف  اإن��ه 

م�ضوؤوًل.

ما هو هذا ال�رصيط؟

برين�ضتاين: )يقراأ(

الطعام رائع يف كوبا الآن�ضات جميالت: توقف اأ�ضتطيع 

وبزوغ  النخيل  �ضجر  عن  منثوراً  �ضعراً  لك  اأر�ضل  اأن 

ال�ضم�س والألوان املدارية تختلط يف الأرا�ضي البعيدة 

ال�ضا�ضعة ولكنها ل تعطيك �ضعوراً بالرتياح يف �رصف 

كوبا  يف  حرب  هنالك  لي�س  التوقف.  هذا  على  اأموالك 

كما ي�ضري ويلر.

تات�رص: هل راأيت: لي�س هنالك كلمة �ضادقة واحدة –

ويلر  �ضديقنا  اإىل  نر�ضل  اأن  يجب  اأننا  اأعتقد  كاين: 

�رصيطًا، يا �ضيد برين�ضتني. حتما علينا اأن جنعله اأق�رص 

ل  ونحن  عاليه  ميزانية  على  يعمل  لأنه  �رصيطه،  من 

نفعل. دعني ارى-

)يفرك اأ�ضابعه( مايك!

مطلوب  هو  ما  لياأخذ  نف�ضه  يجهز  قوي  )زبون  مايك: 

وفمه مملوء بالطعام(

تابع يا �ضيد كاين.

كاين: عزيزي ويلر – )يتوقف حلظة ( اأنت توؤمن ال�ضعر 

املنثور – واأنا اأوؤمن احلرب.
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�ضحك من ال�ضبيان والفتيات املوجودات على املائدة.

برين�ضتاين: هذا ح�ضن يا �ضيد كاين.

كاين: اأنا نف�ضي اأحبها. اأر�ضلها فوراً.

مايك: فوراً.

برين�ضتاين: فوراً.

يغادر مايك وبرين�ضتاين. ينظر كاين اإىل اأعلى. مبت�ضمًا 

يتمالك  ولكنه  �ضخطًا  ينفجر  الذي  تات�رص،  بخبث نحو 

نف�ضه.

بعد برهة من الرتدد، يقرر اأن يحاول مرة اأخرية.

حملة  – حول  ما  حول  �ضارلز  يا  لأراك  جئت  تات�رص: 

جريدة النكويرر �ضد �رصكة مرتوبوليتان تران�ضفري.

كاين: األ تخطو نحو مكتبي يا �ضيد تات�رص؟

يقطعان الغرفة معًا.

تات�رص: اأعتقد اأنني يجب اأن اأذكرك يا ت�ضارلز، بحقيقة 

يبدو اأنك قد ن�ضيتها. اأنت نف�ضك واحد من كبار حاملي 

الأ�ضهم الأفراد.

داخلي. مكتب كاين – نهاراً – 1898

يدخالن  تات�رص.  اأجل  من  مفتوحًا  الباب  كاين  يرتك 

معًا.

اأقوله يف جريدة  األي�س كل ما كنت  كاين: �ضيد تات�رص 

النكويرر حول ال�ضحب الئتماين حقيقي كليًا؟

 – تات�رص: )غا�ضبًا( انها كلها جزء من هجومك العام 

هجومك عدمي الإح�ضا�س – حول كل �ضيء وكل اإن�ضان 

ميتلك اأكرث من ع�رصة �ضنتات يف جيبه. اإنهم –

انك  تدرك  ل  اأنت  تات�رص،  �ضيد  يا  هي:  امل�ضكلة  كاين: 

تتكلم مع �ضخ�ضني.

يتحرك كاين حول املكان وراء املائدة. تات�رص ل يفهم، 

ينظر اإليه.

ميلك  ال��ذي  ك��اي��ن،  فو�ضرت  �ضارلز  وب�ضفتي  ك��اي��ن: 

حتويالت  من  ح�ضة  وثالثني  وواح��دا  و�ضتمائة  األفي 

عن  اأول��ي��ة  فكرة  ل��دي  ت��رى،  كما   – املرتوبوليتان 

ممتلكاتي بها – اأنا اأ�ضفق عليك. اإن �ضارلز فو�ضرت كاين 

ن�ضاب خطري، �ضحيفته يجب اأن متنع من دخول البلدة 

ويجب اأن ت�ضكل جلنة ملقاطعته. باإمكانك، اإن ا�ضتطعت 

باألف  ا�ضمي كم�ضاهم  اللجنة و�ضجل  ت�ضكيل مثل هذه 

دولراً.

تات�رص: )غا�ضبًا( ت�ضارلز، وقتي ثمني جداً يل –

كاين: من جانب اآخر – 

)ي�ضبح اأ�ضلوبه جديًا(

فاإن  كذلك،  وب�ضفتي  النكويرر.  جريدة  نا�رص  هو  اأنا 

اأي�ضًا  – و�ضاأبوح لك ب�رصي ال�ضغري، وهو  من واجبي 

م�ضدر ل�ضعادتي – اأن اأهتم باأن النا�س ال�رصفاء الذين 

�رصقة  ي�رصقون  ل  املدينة  ه��ذه  يف  بجهد  يعملون 

عمياء من قبل جمموعة جمانني مال قرا�ضنة لأنهم، 

م�ضاحلهم.  يرعى  من  يجدون  ل  امل��وىل،  لي�ضاعدهم 

اعتقد  تات�رص.  �ضيد  يا  �ضغري  اآخر  �رص  على  و�ضاأطلعك 

اأنني اأنا الرجل املنا�ضب ملثل هذا العمل. فكما ترى انا 

اأملك املال واملمتلكات – 

ل يفهمه تات�رص.

كاين: اإذا مل اأدافع عن م�ضالح الب�ضطاء، ف�ضيقوم واحد 

اأية ممتلكات  ول  املال  واحد ل ميلك  بذلك. رمبا  اآخر 

وهذا �ضيكون �ضيئًا جداً.

كاين  يبداأ  الإج��اب��ة،  عن  ع��اج��زاً  به  تات�رص  يحملق 

بالرق�س. 

�ضيد  يا  النقر  رق�ضة  ترق�س  كيف  تعرف  هل  كاين: 

تات�رص؟ من ال�رصوري اأن تتعلم –

)يدندن بهدوء، ويتابع الرق�س(

ي�ضع تات�رص قبعته على راأ�ضه.

تات�رص: راأيت خطبتك القوية �ضدفة البارحة يا �ضارلز. 

األ ا�ضتطيع اأن ل اأقرتح انه من غري احلكمة متابعة هذا 

امل�رصوع الإن�ضاين-

)�ضاخراً منه(

هذه الإنكويرر – التي تكلفك مليون دولر يف ال�ضنة؟

العام  دولر  مليون  خ�رصنا  لقد  ح��ق.  معك  ك��اي��ن: 

املا�ضي.
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اأعتقد تات�رص اأن هذه النقطة قد تكون �ضجلت.

كاين: نتوقع اأن نخ�رص مليونًا اآخر العام القادم، اي�ضًا.

هل تعلم يا �ضيد تات�رص – )يبداأ بالنقر بهدوء( ومبعدل 

�ضتني  بعد  املكان  هذا  نغلق  اأن  فعلينا  بالعام  مليون 

�ضنة.

مكتبة تات�رش  اإحالل داخلي. غرفة العقد املرتفعة – 

التذكارية – نهاراً.

يغلق  ان��ه  منزعجًا،  املكتب  وراء  طوم�ضون  يجل�س 

املخطوطة.

تتحرك الكامريا حوله من فوق كتفه وتتوقف على باب 

ورائه، تاركة وجهه وهو يقف وي�ضتدير ليواجه الآن�ضة 

طريق  اإىل  كمر�ضدة  الغرفة  اإىل  جاءت  التي  اندر�ضون، 

لوحة  النظر على هذا احلائط  يلفت  واأكرث ما  اخلروج. 

�ضكل  اأف�ضل  لتات�رص وهو يف  زيتية كبرية احلجم جداً 

من اأ�ضكال نادي جامعة الحتاد يف ع�رص النه�ضة.

الآن�ضة اندر�ضون: لقد متتعت بفر�ضة نادرة اأيها ال�ضاب. 

هل وجدت ما تبحث عنه؟

طوم�ضون: كال. قويل يل �ضيئًا، يا اآن�ضة اندر�ضون.

الآن�ضه اندر�ضون: ماذا؟

طوم�ضون: مل اأكن اعتقد انك هي. ح�ضنًا، �ضكراً ل�ضتخدام 

القاعة.

ي�ضعل  خ��ارج��ًا.  وينطلق  راأ���ض��ه  على  قبعته  ي�ضع 

�ضيجارة وهو يخرج. وبعد اأن �ضعرت الآن�ضة اندر�ضون 

بالف�ضيحة، راقبته.

اإخفات خارجي:

اإخفات داخلي:

مبنى االنكوايرر ال�ساهق  داخلي. مكتب برن�ستاين – 

– نهاراً – 1940.
لقطة مقربة ثابتة لكاين، عمره يف اخلام�ضة وال�ضتني. 

تتحرك الكامريا اإىل اخللف لتظهر ال�ضورة املو�ضوعة 

اأمريكيان  ال�ضورة علمان  اإطار على احلائط. فوق  يف 

مكتبه.  خلف  برين�ضتاين  يجل�س  وحتته  م�ضلوبان. 

والآن  احلجم،  �ضغري  يهوديا  برين�ضتاين  يبدو  دائمًا 

يبدو اأ�ضغر مما هو يف �ضبابه. انه اأ�ضلع كالبي�ضة، يقظ، 

له عينان حادتان. وبينما تتابع الكامريا حتركها اإىل 

اخللف نرى ظهر راأ�س طوم�ضون وكتفيه يف ال�ضورة.

برين�ضتاين: )م�ضمئزاً(

من هو الرجل امل�ضغول؟ اأنا؟ اأنا رئي�س جمل�س الإدارة. 

ل اأملك �ضوى الوقت .... ما الذي تريد اأن تعرفه؟

طوم�ضون: )ما زال يف�رص(

منذ قبل البداية، اأيها ال�ضاب، والآن اإنها بعد النهاية

)ي�ضتدير نحو طوم�ضون(

هل هنالك ما تريد معرفته عنه – عن الأوراق – 

اأن نعرف ماذا  ا�ضتطعنا رمبا  لو  انه  طوم�ضون: فكرنا 

يعني بتلك الكلمة الأخرية – وهو على فرا�س املوت – 

كان  الفتيات؟  اإحدى  رمبا  الروزبود؟  تلك  برين�ضتني 

اأوائل الأيام،  هنالك العديد منهم يف الزمن البعيد يف 

و – 

بعد  وتذكرها  �ضدفة  عرفها  فتاة  لي�ضت  طوم�ضون: 

خم�ضني عاما وهو على فرا�س املوت – 

برين�ضتني: اأنت �ضغري ن�ضبيًا، يا �ضيد – 

)يتذكر ال�ضم(

يف  تخطر  ل  اأ�ضياء  يتذكر  الإن�ضان  طوم�ضون،  ال�ضيد 

الأيام، يف  اأحد  مثاًل. يف  �ضيتذكرها خذيني  انه  بالك 

اإىل جري�ضي على   
ً
1896، كنت متجها  املا�ضي عام 

قارب ومبجرد اأن خرجنا، كان هنالك قارب اآخر داخل 

لري�ضو- )ببطء(.

- وعليه، كانت هنالك فتاة تنتظر الهبوط، كانت تلب�س 

ف�ضتانًا اأبي�س وكانت حتمل كي�ضًا اأبي�س – وقد راأيتها 

ملدة ثانية وهي مل ترين بتاتًا – ولكنني اأ�ضارط مل مير 

�ضهر منذ ذلك احلني اإل وفكرت بتلك الفتاة )منتظراً(

اراأيت ما اأعنيه؟

)يبت�ضم(

ح�ضنًا، اذا ماذا اأنت فاعل حول هذه "الروزبود" يا �ضيد 

طوم�ضون، 

طوم�ضون: اأنا ات�ضل بالنا�س الذين عرفوا ال�ضيد كاين.

اأنا اأت�ضل بك.

برين�ضتني: من اي�ضًا اأردت اأن ترى؟

طوم�ضون: ح�ضنًا، ذهبت اإىل اتالنتيك �ضيتي – 

برين�ضتني: �ضوزي؟ ات�ضلت بها اأنا بنف�ضي اليوم التايل 

بعد موته، اعتقدت رمبا يجب اأن يت�ضل بها ان�ضان ما 

... )حزينًا( 

مل تكن ت�ضتطيع حتى املجيء نحو الهاتف.

طوم�ضون: هل تعلم ملاذا؟ كانت �ضديدة –

برين�ضتني: حتما، حتمًا.

طوم�ضون: �ضوف اأعود اإىل هناك.

برين�ضتني: من راأيت اأي�ضًا.

الأ�ضياء  بتلك  مررت  ولكنني  اآخ��ر،  اأحد  ل  طوم�ضون: 
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املتعلقة بوالرت تات�رص. تلك ال�ضحيفة اخلا�ضة به – 

غبي  اأك��رب  كان  ال��ذي  الرجل  ذلك  تات�رص!  برين�ضتني: 

راأيته-

طوم�ضون: لقد ح�ضل على مبالغ طائلة من املال.

مبالغ  على  حت�ضل  اأن  �ضعبًا  �ضيئًا  لي�س  برين�ضتني: 

يف  تبغيه  ما  كل  هو  ه��ذا  ك��ان  اإذا  امل��ال  من  هائلة 

احلياة. )عيناه ت�ضبحان متاأملتني(. 

تات�رص!

وكما  النظر  ويتابع  النافذة  خارج  برين�ضتاين  ينظر 

يبدو انه يرى �ضيئًا وهو يتكلم.

برين�ضتني: مل يكن يدرك اأن هنالك اأي �ضيء يف العامل 

ما عدا املال.

هذا النوع من النا�س ميكن اأن ت�ضحك عليه كل يوم من 

اأيام اجلمعة ومرتني يوم الأحد!

)مفكراً(

يف الوقت الذي جاء به اإىل روما مبنا�ضبة عيد ميالد 

ال�ضيد كاين الواحد والع�رصين... تعرف اأن ال�ضيد كاين 

اأ�ضبح م�ضيطراً على اأمواله ... غبي مثل تات�رص – اأقول 

لك، انه لي�س �ضغل اأحد!

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

داخلي – مكتب برين�ستني – نهاراً – 1940.

برين�ستني يكلم طوم�سون.

وكان  كاين،  ال�ضيد  يريد،  ما  يعرف  كان  برين�ضتني: 

يح�ضل عليه !

�ضعبًا  ك��ان  �ضخ�ضيته.  يف�رص  اأن  تات�رص  ي�ضتطع  مل 

اأحيانًا حتى بالن�ضبة يل. كان ال�ضيد كاين عبقريًا كما 

قال. وكان ميلك روح نكتة ف�ضحك. اأحيانا اأنا نف�ضي 

افتتح  عندما  الليلة  تلك  مثل  فكاهته.  اأدرك  اأك��ن  مل 

الأوب��را  دار  تعلم  �ضيكاغو...  يف  خا�ضته  الوب��را  دار 

التي بناها من اأجل �ضوزي، فقد ت�ضبح مغنية اأوبرا... 

)ي�ضري بحركة �ضغرية من يده تعرب عما يفكر به حول 

املو�ضوع، ويتنهد(.

كانت   .1914 كانت   – �ضنوات  بعد  طبعًا،  هذا،  كان 

ال�ضيدة كاين تقوم بالدور الرئي�ضي يف الأوبرا، وكانت 

– ول حتى  هذا  يقول  اأن  اأحد  يتجراأ  ولكن مل  رهيبة. 

الأيام،  تلك  يف  كبرياً  رجاًل  كاين  ال�ضيد  كان  النقاد، 

براتفورد  به،  اخلا�س  ال�ضديق  هذا  الرجل،  هذا  ولكن 

ليالند – 

يرتك اجلملة تطري يف الهواء، بينما نحن

اإحالل:

داخلي. غرفة مدينة – �سيكاجو انكويرر – لياًل – 1914

يعمل  اأح��د  ل  تقريبًا.  خالية  الغرفة  متاأخر.  الوقت 

على املكاتب. برين�ضتني يف اخلم�ضني، ينتظر بحما�س 

كاين،  ا�ضتاأجرهم  ممن  �ضغرية  مبجموعة  م�ضحوبًا 

وقبعات.  معاطف  مع  ال�ضهرة  مالب�س  يف  معظمهم 

اجلميع متوتر ويف حالة توقع.

ال�ضباب  اأح��د  نحو  )ي�ضتدير  املدينة:  حم��رري  اأح��د 

هل  ليالند؟  براتفورد  اأخبار  ما  بهدوء(،  املوؤجرين، 

ح�ضل على ن�ضخته؟

اأحد امل�ضتاأجرين: لي�س بعد.

برين�ضتني: ادخل وا�ضتعجله.

�ضيد  يا  ذلك  اأنت  تفعل  ل  املدينة: ح�ضنًا، ملاذا  حمرر 

برين�ضتاين؟ فاأنت تعرف ال�ضيد ليالند.

برين�ضتاين: )ينظر اإليه برهة من الزمن ثم ببطء( رمبا 

�ضاأغيظه.

حمرر املدينة: )بعد توقف ق�ضري( اأنت وليالند وال�ضيد 

كاين – كنتم اأعظم الأ�ضدقاء يف الأيام اخلوايل، كما 

فهمت.

ي�ضموننا  كانوا  �ضحيح.  ه��ذا  )مبت�ضمًا(  برين�ضتني: 

"الفر�ضان الثالثة".
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واحد خلف برين�ضتاين ي�ضعب عليه اإخفاء �ضحكته.

يتكلم حمرر املدينة ب�رصعة ليغطي املوقف.

حمرر املدينة: اإنه رجل عظيم – ليالند.

)توقف ق�ضري اآخر(

ملاذا مل يرتك نيويورك يف حياته؟

برين�ضتاين: )انه ل يقول( هذه ق�ضة طويلة.

اأمل تكن هنالك نوع  اآخر: )واحد عدمي الكيا�ضة(  موؤجر 

من ال�ضدامات بني – 

برين�ضتاين: )ب�رصعة( مل يكن يل يد يف ذلك.

)ثم، عاب�ضًا(

اإنه ليالند وال�ضيد كاين، ول ت�ضتطيع اأن ت�ضميها �ضجاراً 

بال�ضبط. 

نحو  )م�ضتديراً   – كهذه  اأ�ضياء  نن�ضى  اأن  الأف�ضل  من 

حمرر املدينة( 

يكتبها ليالند من الزاوية امل�رصحية؟

حمرر املدينة: نعم. ظننت اأنها �ضتكون فكرة جيدة، لقد 

غطيناها من نهايات الأخبار، طبعًا.

املالحظات  عن  وم��اذا  والجتماعية.  برين�ضتاين: 

املو�ضيقية؟ هل اأدخلت هذه؟

حمرر املدينة: اآه، نعم اإنها قد انتهى �ضنعها. �ضديقنا 

ال�ضيد مريفن كتب مقاًل �ضغرياً.

برين�ضتاين: مثري للحما�س؟

حمرر املدينة: نعم، جداً! )بهدوء( �ضيء طبيعي.

برين�ضتاين: ح�ضنًا، ح�ضنًا – األي�س ذلك لطيفًا؟

�ضوت كاين: �ضيد برين�ضتاين – 

ي�ضتدير برين�ضتاين.

لقطه متو�ضطة الطول لكاين، الآن عمره ت�ضع واأربعون 

�ضنة، وهو الآن قوي البنية. يلب�س ربطة عنق بي�ضاء. 

يلب�س معطفه ويحمل قبعة اأوبرا.

برين�ضتني: مرحبًا، �ضيد كاين.

كاين.  جانب  اإىل  برين�ضتني  مع  الأج���راء،  يرتاك�س 

ب�ضعور املنت�ضي، الن�ضف مقموع.

حمرر املدينة: ال�ضيد كاين، هذه مفاجاأة!

كاين: لدينا نبتة لطيفة هنا.

اجلميع ي�ضمت فوراً. لي�س هنالك ما يقال.

كاين: هل غطى العر�س من قبل الأق�ضام جميعها؟

حمرر املدينة: بال�ضبط تبعًا لتعليماتك، يا �ضيد كاين. 

لدينا جمموعتان من ال�ضور.

كاين: )بعفوية بالغة( واملالحظة؟

حمرر املدينه: نعم – �ضيد كاين.

كاين: )بهدوء( هل هي جيدة؟

حمرر املدينة: نعم، �ضيد كاين.

ينظر كاين نحوه برهة من الزمن.

 – �ضتاأتي  اأخرى  واحدة  هنالك  ولكن  املدينة:  حمرر 

املالحظة امل�رصحية.

كاين: )ب�ضدة( اأمل تنته بعد؟

حمرر املدينة: كال يا �ضيد كاين.

كاين: هذا ليالند، الي�س كذلك؟

حمرر املدينه: نعم، �ضيد كاين.

كاين: هل قال متى �ضينتهي؟

حمرر املدينة: مل ن�ضمع منه �ضيئًا.

�ضيد  ي��ا  ك��ذل��ك،  األي�س   – ب�رصعة  يعمل  ك��ان  ك��اي��ن: 

برين�ضتني؟

برين�ضتني: حتما كان يفعل، يا �ضيد كاين.

كاين: اأين هو؟

اأجري اآخر: هنا يا �ضيد كاين.

للمكتب  املغلق  الزجاجي  الباب  اإىل  الأج��ري  ي�ضري 

الناحية الأخرى يف غرفة املدينة. يدفعه  ال�ضغري يف 

كاين اإىل الداخل.

برين�ضتاين: )ل ميلك القرار، ولكنه مهتم( �ضيد كاين –

كاين: ل باأ�س، يا �ضيد برين�ضتني(

الزجاجي  الباب  نحو  املدينة طوًل  غرفة  كاين  يقطع 

اإىل  ينظر  املدينة  حمرر  �ضابقًا.  الأجري  له  اأ�ضار  الذي 

املكتب،  اإىل  ويدخل  الباب  كاين  يفتح  برين�ضتاين 

مغلقًا الباب خلفه.

بع�ضهما  يخاطبا  مل  كاين  وال�ضيد  ليالند  برين�ضتني: 

منذ ع�رصة اأعوام.

)توقف طويل: اأخرياً( �ضاحمني.

)يتجه نحو الباب(

 – لياًل   – انكويرر  �سيكاجو   – ليالند  مكتب  داخلي. 

.1914
مكتب  على  تقف  فارغة  زجاجة  برين�ضتني.  يدخل 

على  ووج��ه��ه  طباعته،  اآل��ة  على  �ضقط  لقد  ليالند. 

مفاتيحها. وداخل الآلة ورقة. طبع عليها مقطع واحد. 

اإليه.  ينظر  املكتب  الآخر من  اجلانب  كاين على  يقف 

هذه هي املرة الأوىل التي نرى جرمية على وجه كاين. 

ينظر برين�ضتني اإىل كاين، ثم ينظر اإىل ليالند. يهزه.

برين�ضتني:
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هيي براد ! براد

)ي�ضتقيم، ينظر اإىل كاين، �ضاخ�ضًا(

كنا  واإل  بتاتًا.  كاين  �ضيد  يا  قبل،  ي�رصب من  يكن  مل 

�ضمعنا بذلك.

كاين: )اأخرياً: بعد توقف( ماذا تقول هناك؟

برين�ضتاين يحدق به.

كاين: ماذا كتب؟

القطعة  ويقراأ  نظره  ق�رص  من  متاأملا  برين�ضتني  ينظر 

املكتوبة على ال�ضفحة.

برين�ضتني: )يقراأ(

ل  التي  والهاوية  اجلميلة  الك�ضندر،  �ضوزان  "الآن�ضه 
تب�رص مبوهبة – )مي�ضي دقيقة ليلتقط اأنفا�ضه، ل يحب 

ذلك(

افتتحت ليلة البارحة دار اوبرا �ضيكاغو اجلديده باأداء 

ل� -

)ينظر اإىل اأعلى بائ�ضًا(

ل اأ�ضتطيع لفظ ذلك ال�ضم، يا �ضيد كاين.

كاين: تايي�س.

ينظر  ثم  الزمن،  من  برهة  كاين  اإىل  برين�ضتني  ينظر 

ثانية، معذبًا. 

برين�ضتني: )يقراأ مرة ثانية(

بالن�ضبة  اأما  الق�ضم.  هذا  يعني  ل  ب�ضعادة،  "غنائها، 
لتمثيلها فهو م�ضتحيل متامًا اإن ... )يتابع التحديق يف 

ال�ضفحة(

كاين: )بعد �ضمت ق�ضري( تابع!

برين�ضتاين: )دون النظر اإىل اأعلى(

هذا كل ما هنالك.

ببطء،  بنف�ضه.  ويقراأها  اللفة  من  ال��ورق  كاين  ينزع 

وتظهر على وجهه نظرة غريبة. ثم يتكلم؛ بهدوء.

اأن نقول  اأما بالن�ضبة لتمثيلها، فمن امل�ضتحيل  كاين: 

اأي �ضيء اإل اأنه ميثل �ضيئًا جديداً منحطًا...

)ثم بق�ضوة( هل ا�ضتوعبت هذا يا �ضيد برين�ضتاين؟

براأي هذا الناقد-

 هذا.
َ
برين�ضتني )بائ�ضًا( مل اأر

كاين: اأنه لي�س هنا، يا �ضيد برين�ضتني. اأنا اأمليه عليك.

الكتابه  نقل  اأ�ضتطيع  ل  اإل��ي��ه(  )ينظر  برين�ضتني: 

املخت�رصة.

كاين اأح�رص يل اآلة طابعة، �ضاأنهي اأنا املالحظة.

يرتاجع برين�ضتني من الغرفة.

اإحالل خارجي �رشيع:

اإحالل داخلي �رشيع

لياًل   – انكويرر  �سيكاغو   – ليالند  مكتب  داخلي. 

.1914
لقطة طويلة لكاين يلب�س اأكمام قمي�ضه. ي�ضيء حوله 

الكاتبة غاظبًا.  الآلة  فانو�س املكتب، وهو يطبع على 

وبينما تبداأ الكامريا يف الرتاجع بعيداً عن هذا، وبينما 

يبداأ برين�ضتني يتكلم كراٍو –

اإحالل �رشيع.

داخلي. مكتب برين�ستني – نهاراً – 1940

برين�ضتني يكلم طوم�ضون.

يف  قراأتها  مالحظة  اأ���ض��واأ  كتب  اأنهاها.  برين�ضتني: 

كل  يف  ون�رصها  اأح���ب،  ال��ت��ي  الفتاة  ح��ول  حياتي 

ال�ضحف.

طوم�ضون: )بعد وقفة( اأظن اأن ال�ضيد كاين مل يكن يقيم 

عاليا فن �ضوزي على اأي حال.

برين�ضتني: )ينظر نحوه باتزان( كان يعتقد انها عظيمة 

يا �ضيد طوم�ضون.

هو كان حقًا مقتنعًا بذلك. و�ضع كل طموحه يف تلك 

الفتاة. بعد اأن جاءت اليه، مل يعد يهتم حقًا بنف�ضه كما 

كان يفعل �ضابقًا. اأوه، انا ل األوم �ضوزي – 

طوم�ضون: ح�ضنًا، اإذاً كيف ا�ضتطاع اأن يكتب هذا النقد 

احلاد؟

املالحظات التي وردت يف �ضحف كاين كانت دائمًا 

لطيفة جلانيها.

برين�ضتني: اوه، نعم. كان يهتم باإ�ضالح ذلك. اأقول لك 
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حتليل  ال�ضعب  من  اإن�ضان  كان  اأنه  طوم�ضون  �ضيد  يا 

�ضخ�ضيته.

اإىل ذلك فرمبا  كان ميتلك روحًا فكاهية. وبالإ�ضافة 

فكر انه باإنهاء تلك القطعة فقد يظهر لليالند اأنه رجل 

�رصيف، وكما ترى ليالند مل يكن يعتربه كذلك، اأعتقد 

ولكنه حامل.  لطيف،  اإن�ضان  اإنه  له حما�ضنه.  اأظهر  انه 

كانا دائمًا معًا يف الأيام الأوىل. عندما بداأنا النكويرر

وعند هذه الكلمات الأخرية، نحن

اإحالل:

داخلي – غرفة املدينة – مبنى االنكويرر – نهاراً – 1891

غرفة  من  يتاألف  الثاين  الطابق  يف  الأمامي  الن�ضف 

ال�ضم�س  اأ�ضعة  من  بالرغم  املدينة.  غرفة  هي  كبرية 

الرباقة يف اخلارج، فقليل منها يدخل فعليا اإىل الغرفة، 

النوافذ �ضغرية و�ضيقة. هنالك حوايل دزينة من  لأن 

ومن  الغرفة،  نهاية  يف  عالية  من�ضة  على  املوائد 

الوا�ضح اأنها تخدم موظفي غرفة املدينة. وعلى ي�ضار 

املن�ضة هنالك باب مفتوح يقود اإىل غرفة �ضفلية.

يقوم  الغرفة،  داخل  اإىل  وليالند  كاين  يدخل  بينما 

جر�ضًا  وي��دق  املن�ضة  على  البنية  ف��وق  كهل  رج��ل 

الغرفة،  ي�ضغلون  الذين  الآخ��رون  الثمانية  فينه�س 

كارتر،  اجل��دد.  القادمني  ليواجهوا  رج��ال،  وكلهم 

الرجل الكهل الذي يلب�س ثيابًا ر�ضمية، ينه�س ويبداأ 

بالتوجه نحوهم.

كارتر: اأهال بك �ضيد كاين يف "النكويرر". اأنا هربرت 

كارتر.

كاين: �ضكراً. يا �ضيد كارتر، هذا ال�ضيد ليالند.

كارتر: )ينحني( كيف حالك �ضيد ليالند.

كاين: )م�ضرياً اإىل املرا�ضلني الواقفني( هل هم واقفون 

من اأجلي؟

– النا�رص  اأن هذه �ضتكون حركة لطيفة  كارتر: ظننت 

اجلديد –

كاين: )مت�ضايقًا( اطلب منهم اجللو�س.

ال�ضادة.  اأيها  عملكم  اإىل  العودة  با�ضتطاعتكم  كارتر: 

)خماطبًا كاين(

مل اأكن اعرف ما هي خططك ولذلك فلم اأكن قادراً على 

القيام باأية حت�ضريات.

كاين: اأنا ل اأعرف خططي �ضخ�ضيًا.

يتبعون كارتر نحو من�ضته العالية.

اأن  �ضوى  خطة.  اأي  لدي  لي�س  الواقع  يف  كاين: 

اأخرج �ضحيفة.

هنالك �ضوت �ضدمة قوي عند املدخل. ي�ضتدير اجلميع 

اأغطية  يف  لفة  املدخل.  عند  منبطحًا  برين�ضتني.  لريو 

كانت  اإط��اري��ن  يف  و�ضورتان  �ضفر،  حقيبة  ال�رصير 

كثرية عليه.

كاين: اأوه، يا �ضيد برين�ضتاين!

ينظر برين�ضتاين اإىل اأعلى.

اأرجوك،  الزمن،  اأن تاأتي لربهة من  كاين: لو ت�ضتطيع 

يا �ضيد برين�ضتني؟

ينه�س برين�ضتني وياأتي اإليه، يو�ضب نف�ضه وهو ياأتي.

كاين: �ضيد كارتر، هذا هو ال�ضيد برين�ضتني.

ال�ضيد برين�ضتني هو مديري العام.

كارتر: )بربود(

كيف حالك يا �ضيد برين�ضتني؟

كاين: لديك مكتب خا�س هنا، األي�س كذلك؟

ومعه  املدخل  يف  الآن  التو�ضيل  �ضاحنة  �ضائق  يظهر 

اأجزاء من ال�رصير وبع�س الأثاث الآخر. انه ينظر حوله، 

منده�ضًا قلياًل.

املن�ضة(  �ضمال  على  مفتوح  باب  اإىل  )ي�ضري  كارتري: 

ل  ولكنني  ت�رصفك.  حتت  اخلا�ضة  ال�ضغرية  غرفتي 

اأظن اأنني اأفهم – 

اأنا  طاملا  )متاأمال(  بال�ضبط  هنا  �ضاأ�ضكن  اأنا  كاين: 

م�ضطر لذلك.

كارتر: ولكن �ضحيفة �ضباحية يا �ضيد كاين. وعلى اأي 

حال، فنحن عمليًا نقفل اثني ع�رص �ضاعة يف اليوم – 

ما عدا مكاتب الأعمال – 

كاين: هذه اأحد الأمور التي ح�ضب اعتقادي بحاجة اإىل 

وع�رصين  اأربع  تدور  الأنباء   – كارتر  �ضيد  يا  التغيري 

�ضاعة يوميًا.

اإحالل:

داخلي. مكتب كاين – اآخر النهار – 1891

كاين يلب�س اأكمام قمي�ضه، ويقف عند مكتبه املتحرك 

�ضديد  بحما�س  يعمل  اخلا�ضة.  غرفته  يف  ال�ضطح 

الوقت.  لإ�ضدار ن�ضخة ويتناول وجبة كبرية يف نف�س 

كارتر الذي ما زال يلب�س ثيابه ر�ضميًا يجل�س بجانبه 

ل  الأمر  وكاأن  ينظر  الزوايا  اإحدى  يف  يجل�س  ليالند 

يعنيه ويبدو �ضعيداً.

اأثاث الغرفة حترك من مكانه وتاأثري كاين وا�ضح على 

املكان.
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بع�س  برين�ضتني  يكتب  املكتب  زواي��ا  اإح��دى  وعند 

الأرقام. ل اأحد يعريه اهتمامًا.

كاين: اأنا ل�ضت ب�ضدد انتقاد ال�ضيد كارتر، ولكن هاك ما 

اأعنيه. هنالك ق�ضة على ال�ضفحة الأوىل يف "كرونيكل" 

)ي�ضري اليها ( و�ضورة – لمراأة يف بروكلني ل جند لها 

اأثراً. رمبا قتلت. )ينظر ليتاأكد من الإ�ضم(

تت�ضمن  مل  مل��اذا  �ضتون.  �ضيلفر  ه��اري  تدعى  �ضيدة 

"النكويرر" هذا اخلرب هذا ال�ضباح؟
كارتر: )بجفاف( لأننا نحن ندير جريدة، يا �ضيد كاين، 

ولي�س �ضحيفة ف�ضائح.

انتهى كاين من الأكل – يدفع الأطباق جانبًا.

كاين: ما زلت جائعًا، يا براد. دعنا نذهب اإىل ريكتور 

"الكرونيكل"  اإىل  )م�ضرياً  حمرتم.  �ضيء  على  ونح�ضل 

اأمامه(

�ضيد  يا  عنوانني،  من  موؤلف  مان�ضيت  الكرونيكل  لدى 

كارتر.

ملاذا لي�س لدينا؟

كارتر: لي�س هنالك اأخبار كبرية كافية.

جتعل  ك��اٍف  ب�ضكل  كبرياً  املان�ضيت  ك��ان  اإذا  كاين: 

هاري  ال�ضيدة  مقتل   – ك��اٍف  ب�ضكل  كبرياً  اخلرب  من 

�ضيلفر�ضتون –

اأر�ضلنا رجاًل لبيت  كارتر: )متحم�ضًا( يف احلقيقة، لقد 

�ضيلفر�ضتون البارحة بعد الظهر. )منت�رصاً( ورجلنا يف 

الواقع و�ضل قبل مرا�ضل ا"الريبورتر". لي�س هنالك ما 

يوؤكد قتل ال�ضيدة اأو حتى اأنها ماتت.

ال�ضيدة  "الكرونيكل" اأن  تقل  قلياًل( مل  )ي�ضحك  كاين: 

قتلت يا �ضيد كارتر. انها تقول اجلريان ي�ضكون يف ذلك.

كارتر: )بجفاف( لي�س من عملنا اأن نورد ثرثرة ربات 

البيوت لو كنا مهتمني مبثل هذه الأمور، يا �ضيد كاين، 

لكنا مالأنا ال�ضحيفة ب�ضعف ما هو موجود يوميًا.

�ضنهتم  التي  الأ�ضياء  ن��وع  هو  ه��ذا  )بلطافة(  كاين: 

اأمتنى  الآن،  من  كارتر.  �ضيد  يا  ف�ضاعداً  الآن  من  بها 

�ضيلفر�ضتون. دعه  ال�ضيد  لريو  اأح�ضن رجالك  تر�ضل  اأن 

يخرب ال�ضيد �ضيلفر�ضتون انه اإذا مل يقدم اأدلة عن زوجته 

)تاأتيه  باعتقاله.  "النكويرر"  تقوم  ف�ضوف  مبا�رصة 

فكرة جديدة( دعه يخرب ال�ضيد �ضيلفر�ضتون اأنه خمرب من 

املكتب املركزي. واإذا ما طلب منه ال�ضيد �ضيلفر�ضتون 

�ضيلفر�ضتون  ال�ضيد  ويدعو  تعريفه  بطاقة  ي��رى  اأن 

بالفو�ضوي. ب�ضوت عال حتى ي�ضمعه اجلريان. 

دور  اأرى  اأن  اأ�ضتطيع  ل  كاين،  �ضيد  يا  حقًا  كارتر: 

�ضحيفة حمرتمة.

كاين ل ي�ضمع ما يقوله.

كاين: اوه، يا �ضيد برين�ضتني!

ينظر برين�ضينت اإىل اأعلى بعيداً عن اأرقامه.

بال  "النكويرر"  اأن  �ضادمًا  �ضيئًا  اكت�ضفت  لقد  كاين: 

هاتف.

اأو�ضل اثنني فوراً!

برين�ضتني: لقد طلبت �ضتة خطوط هذا ال�ضباح! ح�ضلت 

على تخفي�س!

اإىل  وكذلك  ودوده  راأ�س  وبهزة  ليالند  اإىل  كاين  ينظر 

برين�ضتني. ليالند يكز باأ�ضنانه جماوبًا. يف هذه الأثناء 

ينه�س ال�ضيد كارتر بجمود.

كارتر: ولكن، يا �ضيد كاين – 

�ضديد  كنت  كارتر.  �ضيد  يا  اليوم  �ضيء  كل  هذا  كاين: 

التفهم.

وداعًا يا �ضيد كارتر!

نظرة  من  قريبة  نظرة  موجهًا  الغرفة  كارتر  ي��رتك 

ال�ضكتة الدماغية ويغلق الباب خلفه.

ليالند: م�ضكني يا �ضيد كارتر!

ال�ضخا�س  هوؤلء  يجعل  الذي  ما  راأ�ضه(  )يهز  كاين: 

ثابت،  �ضيء  جامد.  �ضيء  هي  ال�ضحيفة  اأن  يعتقدون 
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حتى يفرت�س بالنا�س اأن يدفعوا �ضنتني ل�رصائها.

برين�ضتني )دون اأن ينظر اإىل اأعلى( ثالثة �ضنتات.

كاين )بهدوء( �ضنتني اثنني.

كاين  يبادله  كاين.  اإىل  وينظر  راأ�ضه  برين�ضتني  يرفع 

بنظرة حادة.

برين�ضتاين: )ينقر على الورقة( هذا كله م�ضمم لت�ضبح 

الن�ضخة ثالثة �ضنتات.

اثنني  ب�ضنتني  الن�ضخة  لت�ضبح  ت�ضميمها  اأعد  كاين: 

فقط.

ح�ضنًا،  جيبه(  يف  اأوراق��ًا  وي�ضع  )يتنهد  برين�ضتاين: 

ولكنني �ضاأبقي هذه الأرقام اأي�ضًا، حتى اإذا ما.

كاين: جاهز للع�ضاء يا براد؟

برين�ضتاين: �ضيد ليالند اإذا كان ال�ضيد كاين قد يقرر اأن 

يهبط بالإ�ضعار اإىل �ضنت واحد، اأو حتى رمبا يفكر اأن 

يوزع ال�ضحيفة مع ن�ضف باوند من ال�ضاي – ام�ضك به 

حتى اأعود. األ تفعل ذلك؟

ليالند: انا ل اأ�ضمن �ضيئًا �ضيد برين�ضتاين. اأنتم تعملون 

. تكلموا عن مق�ضة جديدة.
َّ
مبعدل �رصيع جداً على

برين�ضتني: من قال اأي �ضيء حول مق�ضات؟

املق�ضة  برين�ضتني.  �ضيد  يا  م��اأث��ور  ق��ول  ه��ذا  كاين: 

اجلديدة تنظف كل �ضيء.

برين�ضتني: اأوه!

اإحالل:

"نيويورك   – الطباعة  وغرفة  االأوىل  الن�سخة  داخلي. 

انكويرر" – لياًل 1891.
ال�ضارع  على  تطل  وال�ضبابيك  الأر���ض��ي  ال��ط��اب��ق 

كما  الليل  منت�ضف  عند  تقريبا  الوقت  "الأنكويرر". 
حول  يتجمعون  ق��دمي.  ط��راز  من  حائط  �ضاعة  ت�ضري 

من  مغلقة  طباعة  اآلت  جمموعة  عليها  كبرية  طاولة 

الزمنية  للمرحلة  منا�ضب  ولكنه  طبعًا  جداً  قدمي  طراز 

ولكن  فاخرة  م�ضاء  ثياب  يلب�ضان  وليالند  كاين   –
و�ضماذرز  الظهر  بعد  منذ  ثيابه  يغري  مل  برين�ضتاين 

م�ضوؤول غرفة التاأليف ع�ضبي املزاج ومت�ضايق.

�ضماذرز: 

اإعادة  ن�ضتطيع  ل  كاين.  �ضيد  يا  م�ضتحيل  هذا  ولكن 

�ضنع هذه ال�ضفحات.

�ضيد  يا  اأردتها  كما  تكتب  مل  ال�ضفحات  هذه  كاين: 

�ضماذرز. نذهب اإىل املطبعة خالل خم�س دقائق.

كارتر )على و�ضك اأن ينفجر(

 .. "النكويرر" لها تقاليد قدمية م�رصفة يا �ضيد كاين 
"الأنكويرر" لي�ضت يف و�ضع تناف�ضي مع هذه الأ�ضمال 

الأخرى.

هذا  كهذه،  ا�ضماًل  نن�رص  اأن  علينا  كان  برين�ضتاين: 

اأجل القطه ب�  األف الكبد من  كل ما متنيت. ملاذا، فلن 

"النكويرر".
كارتر: )غا�ضبًا( �ضيد كاين، يجب اأن اأطلب منك اأن تهتم 

باأن هذا الإن�ضان يتعلم كيفية ال�ضيطرة على ل�ضانه.

ينظر كاين اإىل اأعلى.

كارتر: لقد كنت �ضحفيا طول عمري ول اأريد ان اأدعي 

– )يبداأ يف التمتمة(
- اذا كان هدفك اأن اأبقى مت�ضايقا من هذا – هذا – 

)انه فعال جمروح(

انا اأحذرك، يا �ضيد كاين. اإنه لي�س من طبعي اأن اأهجرك 

عندما تكون اأنت بحاجة اإىل كثرياً – ولكن اأ�ضعر انني 

ملزم اأن اطلب قبول ا�ضتقالتي.

كاين: انها مقبولة، يا �ضيد كارتر، واأوؤكد انها م�ضحوبة 

بتحياتي العميقة.

كارتر: ولكن يا �ضيد كاين، انا كنت اأعني – 

يدير كاين له ظهره، يتكلم ثانية كرئي�س غرفة التاأليف.

كاين: )بهدوء ( دعنا نعيد �ضياغة هذه ال�ضفحات، يا 

�ضيد �ضمذرز.

�ضنن�رص متاأخرين ن�ضف �ضاعة، هذا كل �ضيء.

�ضمذرز: )وكاأن كاين كان يتكلم باليونانية(

ل ي�ضتطيع اإعادة �ضياغتها، يا �ضيد كاين. �ضنذهب اإىل 

املطبعة بعد خم�س دقائق.

ويدفع  ي��ده  ميد  وه��و  ينزعج،  اأن  دون  كاين،  يتنهد 

بالأ�ضكال عن املائدة نحو الأر�س، حيث يتبعرثون اإىل 

مئات من القطع.

ن�ضتطيع  األ  الآن،  �ضياغته  اإعادة  با�ضتطاعتك  كاين: 

ذلك يا �ضيد �ضمذرز؟

ب��رادف��ورد  فاأو�ضع.  وا�ضعًا  �ضمذرز  ال�ضيد  فم  يفتح 

وبرين�ضتني يكظمان غيظهما.

تبعًا  �ضياغتها  ويعاد  الأوراق  تطبع  اأن  بعد  كاين: 

للطريقة التي قلتها لك قباًل، يا �ضيد �ضمذرز، فاأرجوك 

اأية  اأجد  مل  اإذا  ثم،  ما جهزته وحت�رصه يل.  تخرج  اأن 

طريقة لتح�ضينها مرة ثانية –

)تقريبًا وكاأنه جمرب على العمل( – اأظن علينا الذهاب 

اإىل املطبعة.

نزوى العدد 93 - يناير 2018

164



ينطلق خارج الغرفة ومن خلفه ليالند.

برين�ضتاين: )خماطبًا �ضمذرز( فيما اذا كنت ل تفهم يا 

�ضيد �ضمذرز – فهو مق�ضة جديدة.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

خارجي. �سارع نيويورك. فجر مبكر جداً – 1891

ت�ضغل ال�ضورة مبنى كبري، على �ضطحه ت�ضكب الأ�ضواء 

ا�ضم "النكويرر" على خلفية ال�ضم�س امل�رصقة. ل نرى 

البنايات، حيث حتمًا  الأوىل من  الطوابع  ول  ال�ضارع 

غرفة  تقع  حيث  الأر����س  ن��راه  ما  �ضبابيكه.  ت�ضاء 

املدينة. وفوق هذا امل�ضهد ت�ضمع �ضوت بائعي ال�ضحف 

يبيعون الكرونيكل، ويزداد ارتفاع �ضوتهم.

ال�ضباك  نحو  الكامريا  تتحرك  الإحالل،  يكتمل  وبينما 

الوحيد امل�ضاء – �ضباك الغرفة املنخف�ضة.

اإحالل:

داخلي – مكتب كاين فجر باكر جداً – 1891

اأ�ضفل  ال�ضارع  من  ي�ضمعون  ال�ضحف  بائعو  زال  ما 

املكان – خافتًا ولكنه مثابر جد. 

مبنى  كل  مثل  طبعًا،  بالغاز،  م�ضاء  كاين  مكتب 

النكويرر.

يلب�س كاين اأكمام قمي�ضه ويقف اأمام ال�ضباك املفتوح 

ينظر اإىل اخلارج لقد اأعيد ترتيب ال�رصير. ويجل�س عليه 

على  يجل�س  ليالند  �ضيجار  بقايا  يدخن  برين�ضتني، 

كر�ضي.

اإنها  كرونيكل!  كرونيكل،  ال�ضحف:  بائعي  اأ�ضوات 

الكرونيكل. ا�ضرت الكرونيكل!

يغلق  ال�ضباح،  ه��واء  من  عميقًا  نف�ضًا  كاين  يتن�ضق 

بائعي  اأ���ض��وات  الآخ��ري��ن.  نحو  وي�ضتدير  ال�ضباك 

ال�ضحف، بطبيعة احلال، اأ�ضبحت اأكرث خفوقًا بعد هذا.

ليالند: �ضنكون �رصيعًا على ال�ضارع، �ضاريل – بعد ع�رص 

دقائق.

ثالث  متاأخرة  انها  �ضاعته(  اإىل  )ينظر  برين�ضتاين: 

�ضاعات وخم�س ع�رصة دقيقة .. ولكننا اأجنزناها.

ينه�س ليالند من على الكر�ضي – ميدد نف�ضه متاأملًا.

كاين: هل اأنت تعب؟

ليالند: كان يومًا قا�ضيًا.

كاين: يومًا غري م�ضتغل.

برين�ضتني: )ينظر اإىل اأعلى( �ضائع؟

ليالند: )مييل اإىل ال�ضك( �ضاريل؟!

برين�ضتاين: لقد اأعدت �ضياغة ال�ضحيفة اأكرث من اأربع 

مرات اليوم، يا �ضيد كاين. هذا كل �ضيء – 

�ضيد  ي��ا  قلياًل  الأوىل  ال�ضفحة  غ��ريت  لقد  ك��اي��ن: 

برين�ضتني. هذا لي�س كافيًا – هنالك ما اأريد اإدخاله اإىل 

هذه ال�ضحيفة بالإ�ضافة اإىل ال�ضور والطبع – على اأن 

اأجعل من �ضحيفة "النيويورك انكويرر" مهمة بالن�ضبة 

لنيويورك كما الغاز الذي يف هذا امل�ضباح.

ليالند )بهدوء( ماذا �ضتفعل يا �ضاريل؟

ينظر كاين اإليه دقيقة واحدة بابت�ضامة غريبة تت�ضمن 

�ضعادة �ضديدة.

– )يقولها وكاأنها  كاين: اإعالن املبادئ الذي اأطلقته 

قوًل ماأثوراً(

يا  �ضاأملي عليك  احلقيقة(  – )اأدرك  براد  يا  تبت�ضم،  ل 

�ضيد برين�ضتني – 

�ضيد  يا  املخت�رصة،  الكتابة  نقل  اأعرف  ل  برين�ضتني: 

كاين- 

كاين: �ضاأكتبها اأنا بنف�ضي.

زيتيا..  وقلما  العادي  ال��ورق  من  قطعة  كاين  يلتقط 

يجل�س على ال�رصير مبحاذاة برين�ضتني، ويبداأ بالكتابة.

برين�ضتني )ينظر من فوق كتفيه( ل تريد اأن تقوم باأية 

وعود. يا �ضيد كاين ول تقوم باملحافظة عليها.

كاين: )وبينما هو يكتب( هذه �ضاأحافظ عليها.

)يتوقف لربهة من الزمن ويقراأ ما كتب، يقراأ(

�ضاأوؤمن لأهل هذه املدينة 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

165

)يتبع البقية في العدد القادم( 



166

راينر ماريا ريلكه



167
- يناير 2018 نزوى العدد 93

1926 1875 ريلكه   ماريا  رايرن  �ُشغف �شغف  غف 

بقت حتى شبقت حتى شبقت حتى  ش مبكرة �ش مبكرة � نشنشّن شية يف �شية يف � ية يف �شية يف �ش شبالعوامل الرو�شبالعوامل الرو�

نة شنة شنة  � ربيع  يف  �شيا  ربيع  يف  شيا  �ش ربيع  يف  �شيا  ربيع  يف  يا  رو� رو�شإىل  رو�شإىل  رو�اإىل  إىل  الأوىل  زي��ارت��ه 

أعمال اأعمال أعمال  إىل اإىل إىل  ف بالتعرف بالتعرف 
ّ
بالتعر
ّ

أ اأ أ  بد قد  ولعّله  بد.  قد  ولعله  بد.  قد  ه  1899
ع�رشة  ع�رشة شة  ع�رشة شة  ة  شاد�شاد� اد�شاد�ش ال� ال�ش  ش  نشنشّن � يف  �شطوي  يف  شطوي  �ش يف  �شطوي  يف  طوي  شطول�شطول� ليف

بالأكادميية  تلميذا  ي��زال  بالأكادميية   تلميذا  ي��زال  ة  
ّ
بالأكادميي تلميذا  ي��زال   
ّ

ل ك��ان  ك��ان عندما  �ان عندما 

إىل اإىل إىل  ف 
ّ
ف يتعرف يتعر
ّ
يتعر
ّ

يتعرشيتعرش � ذلك  بعد  لينت�س.  يف  �شة  ذلك  بعد  لينت�س.  يف  شة 
ّ
�التجاري ذلك  بعد  لينت�س.  يف  �التجارية  ذلك  بعد  لينت�س.  يف  ة 
ّ
التجاري
ّ

كي شكي شكي  شف�شف�
َّ
ف�يف�ي يطيَط طشطش د� وفيودر  تورغينف  د�شإيفان  وفيودر  تورغينف  د�شإيفان  وفيودر  تورغينف  د�اإيفان  وفيودر  تورغينف  إيفان  إبداع اإبداع إبداع 

وغريهما. 

إىل اإىل إىل  �رنراي��رنراي��رن ف 
ّ
ف يتعرف يتعر
ّ
يتعر
ّ

يتعرشيتعرش � �ش  ش  1897 مايو   12 يوم 

ُل��وو  ل��وو   ��وو   حياته: يف  حياته:ش��اح��رات  يف  حياته:ش��اح��رات  يف  ��اح��رات  ال����� ال�����ش  ش  أه���م
ّ
أه���م
ّ
أه���ماأه���م ��دى إح���دى إح���دى  إح�اإح�ا

1937 الومي  شالومي  شالومي  1861 أندريا�س �اأندريا�س �شأندريا�س �شأندريا�س �

ي شي شي  الرو� الرو�ش  ش  باجلي�س اجلرنال  بنت  الأنثى،  باجلي�سهذه  اجلرنال  بنت  الأنثى،  سهذه 

ج نريانا لن تنطفئ أجج نريانا لن تنطفئ أجج نريانا لن تنطفئ 
ّ

أج
ّ

أجاأجا اتات تشتش شالومي، �شالومي، � الومي، �شالومي، �ش شتاف �شتاف � تاف �شتاف �ش شغو�شغو�

تلك  منذ  احل��رائ��ق.  ع��ن  الباحث  القلب  يف 

أمام اأمام أمام  املمدودة  الطرق  كّل  كلشبح  كلشبح  بح  شت�شت� ت�شت�ش � �شاللحظة  شاللحظة 

حياته  حياته شتغري  حياته شتغري  تغري  � لوو  �شيا.  لوو  شيا.  �ش لوو  �شيا.  لوو  يا.  رو� رو�شإىل  رو�شإىل  رو�اإىل  إىل  ؤدي وؤدي وؤدي  ت توريلكه  وريلكه 

مه.شمه.شمه. شوحتى ا�شوحتى ا�

إىل يونيو اإىل يونيو إىل يونيو  إىل يونيو أبريل  إىل يونيو أبريل  أبريل اأبريل  يا شيا شيا من  إىل رو�اإىل رو�شإىل رو�شإىل رو� إىل رو�الأوىل  إىل رو�الأوىل  الرحلة 

 :1899

إىل  اإىل إىل  ريلكه لشلشل ي� ي�ش  ش  1899 إبريل اإبريل اإبريل  من  27 يف 

ور شور شور  الربوف� الربوف�شوزوجها  شوزوجها  وولووُلوو حبةشحبةشحبة � �شكو  شكو  �ش �شكو  كو  شمو�شمو�

الأدي��ان  يف  س�س�س  �ش�ش شاملتخ�شاملتخ� أندريا�ساأندريا�سأندريا�س ك.  ف. 

حيثيات  عند  التوّقف  دون  نكتفي،  حيثيات ة.  عند  التوقف  دون  نكتفي،  حيثيات ة.  عند  ف 
ّ
التوقال�رشقي دون  نكتفي،  التوقال�رشقية.  دون  نكتفي،  ة. 
ّ
ال�رشقي
ّ

ريلكه  لقاءات  على  بالرتكيز  الرحلة،  هذه 

آخرين.اآخرين.آخرين. حرةشحرةشحرٍة شب�شب�

ل��ق��اء  ل��ق��اء إىل  ل��ق��اء اإىل  إىل  �رن
َ

�رن
َ

�رن��رن� ���� ��������
ْ
راي راي������ارع  ������ارع 
ْ
راي ���ارع 
ْ

رايش رايش���ارع  ���ارع  ���� ����ش��ول��ه  ش��ول��ه  ����ش ����ش��ول��ه  ��ول��ه  و��� و���شم��ن��ذ  شم��ن��ذ 

ال�شاعر  وال��د  ال�شاعر شرتناك  وال��د  ال�شاعر شرتناك  وال��د  رتناك  ب� ب�شليونيد  شليونيد  الت�شكيلي
ّ
الت�شكيلي
ّ

)ال�شاعر  رتناكشرتناكشرتناك ب� بوري�س  القادم  ب�شي  بوري�س  القادم  شي  ب�ش بوري�س  القادم  ب�شي  بوري�س  القادم  ي  شالرو�شالرو�

مه لمه ّلمه  لشلش و� جيفاغو(  دك��ت��ور  رواي���ة  و�ش��ف  جيفاغو(  دك��ت��ور  رواي���ة  ش��ف  و�ؤلِّ جيفاغو(  دك��ت��ور  رواي���ة  و�ؤل��ف  جيفاغو(  دك��ت��ور  رواي���ة  ��ف  ؤلوؤلو ووم��ووم��

��ي��ة ت���رج���وه ال��ت��دخ��ل ل��دى ش��ي��ة ت���رج���وه ال��ت��دخ��ل ل��دى ش��ي��ة ت���رج���وه ال��ت��دخ��ل ل��دى  ش��ال��ة ت��و���ش��ال��ة ت��و��� ��ال��ة ت��و���ش��ال��ة ت��و���ش شر���شر���

الوقت  ذلك  يف  الدنيا  مالئ 
ْ

طوي
ْ

طوي
ْ

طويشطويش شل�شل� ل�طل�َط ليف

كاريِننا...(  كاريننا...( آن��ا  كاريننا...( آن��ا  كاريناآن��ا  آن��ا  و كارينلم  آن��ا  و كارينلم  آن��ا  وش وشلم  لم  وال� احل��رب  وال�شاحب  احل��رب  شاحب  وال�ش احل��رب  وال�شاحب  احل��رب  احب  ش)�ش)�

ريلكه. تقبال ال�شاعر ال�شابشتقبال ال�شاعر ال�شابشتقبال ال�شاعر ال�شاب ش�ش� ل

��م ���ول���ه���م ���ول���ه���م  ���ول���ه�ش���ول���ه�ش ل���و���� ال������ت������ايل  ال������ي������وم  ل���و����شيف  ال������ت������ايل  ال������ي������وم  شيف 

��ي��وف��ا ش��ي��وف��ا ش��ي��وف��ا  ش���ه���ا ���ش���ه���ا ���
ُ

���ه���ا ���وزوج���ه���ا ���وزوج
ُ

وزوج
ُ

���ووول���وووُل���وو ري���ل���ك���ه ��لح���لح���ّل

تقبلهم شتقبلهم شتقبلهم  ا� حيث  ا�شكو  حيث  شكو  ا�ش حيث  ا�شكو  حيث  كو  مو� يف  مو�ش  يف  ش 
ْ

طوي
ْ

طوي
ْ

طويشطويش شل�شل� ل�طل�َط ببيت

ال�����ش��ي��خ ال����ذي ك���ان يف ح���رب ط��ع��ان مع 

مل  مل �ن.  مل �ن.  ��ت���ت�ن.  �ت���ت��
ّ
���ي���ي ��يش��يش ال��رو��� ال��رو���شلطة  شلطة  ال��رو���ش ال��رو���شلطة  لطة  ال� وم���ع  ال�شة  وم���ع  شة  ال�ش وم���ع  ال�شة  وم���ع  ة  شالكني�شالكني�

ذلك  ذلك شيوفه  ذلك شيوفه  يوفه  � ي�شارك  �شأن  ي�شارك  شأن  � ا ي�شارك  � اأن  ي�شارك  أن 
ْ

طوي
ْ

طوي
ْ

طويشطويش شل�شل� ل�طل�َط تطعشتطعشتطع شي�شي�

*  كاتب وإعالمي من تونس

�شعــــر�شعــــر�شعــــر

رايرن ماريا ريلكه:

الَوَله الرو�سي

جمال العر�ضاوي *



بل   
ّ
رو�شي هو  ما  بكّل  والحتفاء  النبهار 

�شالومي، عار�شهم  تتذّكر ُلوو  ما  على  اإّن��ه، 

 يف اإقناعهم بعدم الت�شليم بجميع 
ّ
ب�شّدة واألح

ة
ّ
ِحر ريلكه ب�شخ�شي

ُ
ة. �ش

ّ
الرّتهات الرو�شي

التايل  اليوم  يف  كتب  حيث   الفّذة، 
ْ

 طل�شطوي

»ُدعينا  فيها:  يخربها  وال��دت��ه  اإىل  ر�شالة 

ال�شاي   ل�رشب 
ْ

َطل�شطوي اإىل الكونت  البارحة 

وق�شينا عنده �شاعتن. كم مل�شنا من طيبته 

اأّننا  ته. وكم غمرتنا ب�شاطته كما لو 
ّ
واإن�شاني

بوركنا من قبل هذا ال�شيخ العظيم الذي يعرف 

وعن  ر�شاه  عن  ة 
ّ
�شبابي ب��روح  عرب 

ُ
ي كيف 

غ�شبه«. 

ب����ع����د ق���������ش����اء اأ�������ش������ب������وع ك���ام���ل 

يف م��و���ش��ك��و ي��غ��ادر ري��ل��ك��ه و���ش��اح��ب��اه 

حيث  ال�شمال،  برتاء  بيرتبورغ،  اإىل �شانكت 

ة. 
ّ
الرو�شي اللجج  يف  غرقه  ال�شاعر  يوا�شل 

منذ  ة 
ّ
الرو�شي الر�شم   ريلكه مبدر�شة 

ّ
يهتم

ع�شور الأيقونات القدمية حتى اآخر الجتاهات 

يف بيرتبورغ يزور  وهناك  الر�شم.  يف  الفنية 

ِب ويكتب يف 
ْ
ي

َ
الر�شام الرو�شي ال�شهري اإيليا ر

نف�س اليوم- 18 مايو 1899 - يف ر�شالته 

»كّنا  فاروننا:  يلينا  الرو�شية  �شديقته  اإىل 

ِب وكم كان ذلك رائعا. اإّنه فّنان 
ْ
اليوم عند ري

وكّل   
ّ
رو�شي ِب هذا 

ْ
ي

َ
ن ر

ْ
ي

َ
تر كما  بال�شليقة... 

الرو�س الأ�شيلن هم اأنا�س يقولون يف غب�س 

و�شح  يف  الآخ��رون  عليه  يت�شرّت  ما  الأ�شيل 

النهار. ُلغتكم بالن�شبة اإيلَّ هي �شوٌت ل اأنوي 

الزمن  البحث له عن معنى، هناك �شاعة من 

وكلمًة.  و�شورًة  معًنى  ال�شوت  فيها  ي�شبح 

ة واأّنني 
ّ
واأنا اأعرف الآن اأّن هذه ال�شاعة رو�شي

ها جدا«.  
ّ
اأحب

و�شانكت  بن مو�شكو  امه 
ّ
يق�شي ريلكه اأي

اجلديدة  ة 
ّ
الرو�شي الكلمات  بن  بيرتبورغ، 

اإحدى  يف  يوؤكد  حيث  الر�شم  فّن  وجماميع 

ة« 
ّ
الرو�شي »الأ�شياء  هذه  درا�شة  باأّن  ر�شائله 

مقبلة  طويلة  لفرتة  ال�شاغل  �شغله  �شتكون 

اأهمية ق�شوى  ة 
ّ
اأي وي�شيف: »وهكذا ت�شعرين 

ة. 
ّ
الرو�شي الأ�شابيع  هذه  اإيل  بالن�شبة  متتلك 

هذا  بكامل  واأغنى  اأق��وى  ا 
ّ
فني اأ�شبحُت  لقد 

اإىل بلدي على  اأعود  املدى غري املنظور واأنا 

بادية  وغري  طويلٍة  الغنائم،  من  قافلة  راأ�س 

اللمعان«. )اإىل ي. فروننا، 9 يونيو 1899(

 
ّ
الرو�شي احلنن  مبر�س  اأ�شيب ريلكه نهائيا 

ي هذه ال�ش�شاعة الطيبة وطنا �شيحلم 
ّ
و�شي�شم

لن  ة. 
ّ
النهائي بالعودة  وحتى  اإليه  بالعودة 

اأن  قبل  رو�شيا  ريلكه  ماريا  راي��رن  يغادر 

مثقل  بقلب  الآن  احلدود  »اأعرب  معه:  يحملها 

اأنا  اإّل يف �شيء واحد:  اأجد املوا�شاة  جدا ول 

يف داخلي طافح برو�شيا ومفعم بروائعها اإىل 

 �شيء عندما 
ّ

درجة ي�شعب معها اأن اأحلظ اأي

 15 فروننا،  ي.  )اإىل  احل��دود.«  وراء  اأ�شبح 

يونيو 1899( ...

ما بني الرحلتني

الأوىل  الزيارة  بن  الع�رشة  تف�شل الأ�شهر  مل 

ريلكه عن رو�شيا بقدر  رو�شيا  اإىل  والثانية 

اللغة  ما و�شلته بها. فقد ق�شاها يف درا�شة 

يقراأ  اأن  الآن  مب��ق��دوره  واأ�شبح  الرو�شية 

عودته  منذ  الأم.  بلغتها  الرو�شية  ال��روائ��ع 

بجوار ُلوو  رو�شيا اأ�شبح ريلكه ي�شكن  من 

ولعّل  �شمارهندورف  �شالومي يف  اأندريا�س 

هذه اجلرية - بالإ�شافة اإىل كل �شيء-  ظّلت 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

168



نزوى العدد 93 - يناير 2018

169

ت�شعره باأّنه على تخوم رو�شيا. 

كامل  خ�ش�س  قد  باأنه  والدته  ريلكه  يخرب 

التحق  قد  واأّنه  ة 
ّ
الرو�شي للدرو�س  ال�شنة  هذه 

واأّنه  املحلية  اجلامعة  يف  الرو�شي  بالق�شم 

»يقراأ كّل يوم تورغينف باللغة الرو�شية ملدة 

باللغة  رو�شيا  عن  ويقراأ  ثالث  اأو  �شاعتن 

)اإىل  �شاعات«.  اأربع  اأو  ثالث  ملدة  الفرن�شية 

والدته، 5 كانون الأول 1899(.

ف�شكي 
ّ
ريلكه َد�شَطي يقراأ  تورغينف  با�شتثناء 

ا اإعجاب بروايته الأوىل  »امل�شاكي
ّ

ويعجب اأمي

ن« التي ل يجد لها ما ي�شاهيها بن الكتب

 اإّنه مل يتوّقف..
ّ
.  ثم

اإىل  مايو  م��ن  رو�شيا  اإىل  الثانية  الرحلة 

اأغ�شط�س 1900

اأمكنته  جغرافية  امل��رة  هذه  ريلكه  �شيو�شع 

الرو�شية التي �شت�شمل العديد من مدن رو�شية 

اإىل بيت  واأوكرانية. �شيبداأ مبو�شكو ثم ينتقل 

�شيزور  بولنا.  يا�شنايا  يف  طول�شطوي  ليف 

الفولغا  نهر  و�شريكب  و���ش��ارات��وف  كييف 

امل��رة  ه��ذه  الرو�شية.  امل��دن  ب��ن  املن�شاب 

الب�شيطة  الرو�شية  ال�شخ�شية  من  �شيقرتب 

بكوامنها.  اإعجابا  و�شيزداد  عزلتها  وم��ن 

�شيبقى ريلكه وفيا لذكرى رو�شيا حتى الأخري 

من  اقرتاب  من  األهمته  مبا  دوما  و�شيعرتف 

الإن�شان. هناك �شفحة رو�شية ختم بها ريلكه 

بينه  املتبادلة  الر�شائل  ثالوث  هي  حياته 

وال�شاعرة  با�شرتناك  بوري�س  ال�شاعر  وبن 

�شنة  اأي��ام��ه  اأواخ���ر  يف  ت�شفيتايفا  مارينا 

ق�شائده  عليكم  نقرتح  الآن  ولكننا   1926
ال�شت باللغة الرو�شية.   

اأ�ضعار ريلكه الرو�ضية

من  حياة ريلكه الإبداعية  رو�شيا  دخلت 

من  �شنة  اآخر  �شالومي اإىل  مع لوو  بداياتها 

ال�شاعرة  وب��ن  بينه  دارت  عندما  حياته 

ت�شفيّتايفا مرا�شالت  الرو�شية مارينا 

باللغة  �شعرا  يكتب  ولكن ريلكه مل  عا�شفة. 

زيارته  تلت  التي  الفرتة  تلك  اإل يف  الرو�شية 

لرو�شيا برفقة لوو �شالومي.

�شوتًا  اإليه  بالن�شبة  ة 
ّ
الرو�شي اللغة  كانت 

هذه  يف  اأ�شعار  من  كتبه  ما  تقراأ  وعندما 

الأخطاء  يخلو من  ل  ن�شه  اأّن  الفرتة تالحظ 

اللغة  اللغة كما كان يجيد  ِجد هذه 
ُ
ي واأنه مل 

�شدر بها جانبا من 
ُ
ة مثال والتي �شي

ّ
الفرن�شي

اأ�شعاره لحقًا. ولكّن عدم اإجادته ريلكه للغة 

الق�شائد  هذه  كتابة  من  مينعه  مل  ة 
ّ
الرو�شي

اأثرا لرتجمة  وا�شحة ل جند  ة 
ّ
رو�شي ة 

ّ
بغنائي



ال�شورة ال�شعرية فيها، اأي اأنه مل يقلها بلغته 

ًة 
ّ
الأم ثم قام لحقا برتجمتها. بل اإّن حميمي

دخل  الرجل  باأن  تخربنا  فيها  ذائبًة  ًة 
ّ
رو�شي

منها  يتمّكن  اأن  قبل  متامًا  اللغة  ه��ذه  اإىل 

وكاأّنه ت�شّلل اإىل هذا العامل الغريب الذي اأ�شبح 

حبيبا. �شيحمل ريلكه من هذه التجربة الكثري 

ال�شورة  و�شريحل  �شياأتي  ما  اإىل  ال�شور  من 

لو  يدري  من  دفاتره.  بن  املرتبكة  الرو�شية 

�شالومي  ل��وو  قلب  يف  اإقامته  ريلكه  اأط��ال 

بلغة بو�شكن بل  �شيكتب  كان  ماذا  ورو�شيا 

من يدري لو اأطال لحقًا اإقامته يف تون�س 

بلغة  اأث���ٍر  �شيرتك من  اأو م�����رش م��اذا ك��ان 

ال�شاد ولكن ريلكه 

النا�شج �شُي�شِبح اأكرث ان�شباطا يف دخوله اإىل 

ة.
ّ
العوامل اللغوي

اللغة  اأعمال ريلكه اإىل  م��ن  الكثري  ترجم 

ة والرتجمات عديدة وخمتلفة كما هو 
ّ
العربي

احلال يف ترجمته اإىل اللغة الرو�شية وغريهما 

عدد  نح�شي  اأن  �شي�شعب  بحيث  اللغات  من 

ترجمات 

دليال اآخر  مراثي دويينو مثاًل وقد يكون هذا 

قد  على الغنى الباذخ لعوامل ريلكه الإبداعية. 

هذه الأ�شعار النادرة التي كتبها ر تكون  ل 

ت�شيف  ل  وقد  نا�شجة  يلكه باللغة الرو�شية 

ترجمتها  ولكن  ال�شاحرة  مدونته  اإىل  الكثري 

ولعّلها �شت�شي ترفًا  لي�شت  العربية  اللغة  اإىل 

ف رتو�شا اإىل �شورة ريلكه لدى القارئ العر

بي الراغب يف القرتاب اأكرث من هذا القلق ال

عظيم.

* * * 

اأ�ضعار ريلكه الرو�ضّية

�ستُّ ق�سائد �إىل لوو �أندريا�س �سالومي

الأغنية الأوىل

... جل�شت الطفلة اإىل البحر
ً
م�شاء

 اإىل وليدها.
ّ
كما جتل�س الأم

 كانت تغّني 

وهاهي الآن تن�شت

 لأنفا�شه الناع�شة

وتبت�شم

 ملا يغمر ناظريها من ال�شالم والرجاء:

لي�شت ابت�شامة تلك – بل هو بريق

ِهَها.
ْ

ج
َ
اإّنه عيُد و

�شي�شبح الطفل بحراً

�س الأبعاد وال�شماوات،
ّ
يتلم

هل �شيكون كربياءك اأم ماأ�شاتك

هم�شك اأم �شكونك.. ؟

اأنت ل تعرفن منه �شوى ال�شواحل

�شتجل�شن و�شتنتظرين...

ولك اأن تدندين اأغنيتك كما ت�شائن

ولكّنك لن ت�شاعديه 

يف اأن يعي�س ويف اأن يكون ويف اأن يهجع.

1900 ، �شمارهندورف  /11  /29

الأغنية الثانية

ها اإّنني اأم�شي واأم�شي ول �شيء 

�شوى م�شقط راأ�شِك. اأبعاٌد يف الريح...

ها اأنا ذا اأم�شي واأم�شي نا�شيًا

اأّنني عرفت فيما م�شى ربوعًا اأخرى.

ام الكربى
ّ
كم هي نائية عّني الآن تلك الأي
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ّ
عند البحر اجلنوبي

والليايل العذبة للغروب يف �شهر مايو

كل �شيء هناك كان فارغا ومبهجًا وها:

 ... 
ُّ

 الرب
ّ
يكفهر

لقد جاءه املعذَّبون..

وه.
ّ
وكاأٍخ �شم

1 دي�شمرب 1900   

احلريق

 الأبي�س ينام
ّ
البيت الريفي

يعلم  ل  حيث  اإىل  الّليل  يف  انطلقت  والعربة 

.
ّ

�شوى الرب

اأُو�شد املنزل ال�شغري يف وحدته.

�شجيج وحفيف 

ل تقوى احلديقة على النوم بعد املطر.

كان الفتى ينظر اإىل الّليل واحلقول

ها هي تتهادى حملِّقًة

ُة بيننا
ّ

تلك الق�ش

�شامتة وغري ناجزة.

وفجاأة اأُرجَت عليه: الأبعاد ال�شحيقة احرتقت

وهاهي ال�شماء حترتق ...

اأطرق الفتى: ما اأ�شعب اأن نحيا

 ل خال�س؟
َ
وفيم

لو كانت متعط�شة  ال�شماء كما  الأر�س ترمق 

لالإجابة.

5 دي�شمرب 1900   

ال�سباح

ة 
ّ
تذكرين الورود الفتي

ها
َ

وهي تفتتح بعينيك �شباح

قطوفنا دانية 

ة الّلون..
ّ
والأبعاد �شماوي

لي�س لأحٍد حينئذ يف اخلطيئة.

 
ّ

ل وقد اأفقنا من بن يدي الرب
ّ
ها يومنا الأو

حيث خلدنا

نا؟ ل اأدري 
ُ
كم طال نوم

املا�شي اأ�شحى كّله خرافة

والذي كان.. قليل جّدا

علينا اأن نبداأ الآن

ي
ّ
ماذا بعد؟ ل تغتم

 الهالك
ْ
ول تخ�شي

فحّتى املوت لي�س �شوى ذريعة

 جواب تبحثن بعد؟
ّ

عن اأي

�شتكون لياٍل مالأها ال�شيف

ام نور م�رشقة 
ّ
واأي

�شنكون نحن 

.
ّ

ويكون الرب

6 دي�شمرب 1900   

وجه

لدُت فاّلحا ب�شيطا
ُ
لو و

لع�شُت بوجٍه كبري منطلق

وملا حملُت يف تقا�شيمي

 الفكر 
ّ
هم

 ولوعة ال�شمت...

 وال�شرب،
ّ
 لمتالأت يداي باحلب

لأغلَقهما الكدُّ نهاراً

واأرجت عليهما الليل بال�شالة.



مل يكن اأحٌد حويل ليعرف من اأكون.

َلهرمُت، ولأ�شبح راأ�شي 

ّدى اأخّف
َ
ي�شبح على �شدري اإىل العمق، ولَتب

ار.
ّ
لأّنه ل ي�شبح �شّد التي

 الفراق،
ّ
لكنت اأح�ش�شت بدنو

ّ
ولفتحُت ككتاب يدي

وو�شعتهما على اخلّد، والفم واجلبن...

لرفعتهما فارغتن وو�شعتهما يف القرب

ولكن اأحفادي �شيتعرفون يف وجهي 

اإىل كّل ما كنُتُه... ومع ذلك فل�شُت اأنا ذاَك،

تقا�شيم  يف  مّني  واأق��وى  اأعظم  �شيء  هناك 

الفرح والأمل:

اإنه الوجُه اخلالد للعمل.

ليلة 6 / 12 /1900    

العجوز

د الكوخ  
ّ
اجلميع يف احلقل: لقد تعو

على هذه الوحدة. يتنهد

يٍة حنون 
ّ
وبيِد مرب

يهدهد ال�رشخة الهادئة للطفل الباكي.

ا�شتلقى العجوز على املوقد، كما لو كان ينام،

وفّكر يف ما مل يعد الآن موجودا.

لو كان �شاعرا لتكّلم. ولكّنه ي�شمت،

 ال�شالم.
ّ

ه الرب
ْ
ليمنح

هناك بن قلبه وفمه ف�شاء،

بحر ... اأكرث قتامة من الدم 

ّ
وغزال احلب

يرك�س يف ال�شدر منذ اآلف ال�شنن

دون اأن يجد لنف�شه �شفتن، وها هو قد اأيقن 

من جديد اأّل خال�س،

واأّن القطيع امل�شكن للكلمات املرَهقة 

 غريبا اإىل النور. 
َّ
ه وهو مير

َ
جانب

منت�شف نهار 7 / 12 / 1900   

ام ال�شقيمة
ّ
 من كّد الأي

ٌ
َلَكم اأنا َتِعب

َّ
فوق �شكون مقلتي

 ترب�س ليلة فارغة ل ريح يف حقولها.

لباًل،
ُ
لقد بداأ قلبي ب

ولكّنه مل ي�شتطع اإمتام كلماته،

وها اأ�شمع الآن �شمتي ينمو

كما الفزع يف الّليل

 كاآخر زفرات
ّ
ويكفهر

ت. 
ّ
 املي

ّ
الطفل املن�شي

لََكم أنا وحيد. ال أحد يفهم الصمت:

امي الطويلة
ّ
�شوت اأي

وما من ريح لتفتح 

 ال�شا�شعة.
ّ
�شماوات مقلتي

اك يوم عظيم
ّ
اأمام ال�شب

عند احلافة الغريبة للمدينة هناك كهياأة من

ى ما 
َ
ي�شتلقي وينتظر. اأت�شاءل هل هذا اأنا؟ ُتر

الذي اأنتظره؟ واأين هي روحي؟
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�ساعر   )1930-1988( برينال  خمي�س  فيا�س 

ور�سام ومرتجم و�إعالمي ودبلوما�سي كوبي.

 ولد يف �شيعة نائية �شمال املك�شيك. والده يون�س 

خمي�س ا�شتغل راعيًا يف جنوب لبنان قبل الهجرة، 

اأ�رشة  من  فتتحدر  برينال  كونثيبثيون  والدته  اأما 

�شت  بعمر  وهو  كوبا  اإىل  خمي�س  و�شل  ة. 
ّ
مك�شيكي

بن  اأودي�شيتها  �رشعت  التي  اأ�رشته  مع  �شنوات 

البائع اجلوال. واإىل كوبا  الأب  البلدات خلف عربة 

ينتمي فيا�س خمي�س بتكوينه الوجداين والثقايف، 

و�شلته مع م�شقط راأ�شه هي ذاتها التي جتمعه باأي 

هو  ما  مع  عالقته  اأم��ا  الالتينية؛  اأمريكا  من  بلد 

عربي فتحتاج ل�شرب ن�شو�شه التي تدّل، على ثقافة 

ة ومرجعيات عربية يف اأحيان.
ّ
�شمعي

العائلة  قافلة  ر�شت   Guayos غوايو�س  قرية  يف 

بعد  فيه  ت�شتقر  مكانًا  واخ��ت��ارت   ،1943 �شنة 

�شنوات من الرتحال، وخ�ش�س الأب اإحدى حجرات 

الدار لتكون دكانًا يبيع فيه ما تي�رش من احتياجات 

القرية.

ُعِرفت غوايو�س يف الأربعينيات من القرن املا�شي 

مكتبة  فال  ة، 
ّ
الثقافي املوارد   

ّ
�شح وعانت  بفاقتها، 

اأن يتلقى  ول مدر�شة، وتوجب على فيا�س خمي�س 

�شنوات  مع  وب��ال��ت��وازي  اأخ���رى.  بلدة  يف  تعليمه 

الدرا�شة داوم على معهد للر�شم وبداأ بكتابة ال�شعر.

�شعرية  جمموعة  اأول  خمي�س  حقق   1949 وم��ع 

العام،  نف�س  اأواخ��ر  ويف   .Brjula »بو�شلة«  بعنوان 

فيا�س خمي�س

�ضاعر املفارقات احليوية

تقدمي وترجمة: اأثري حممد علي *

*  كاتبة واكاديمية من سورية تقيم في اسبانيا

»�أخلع حذ�ئي

�ألقي به كالأعمى، وبحب،

يف وجه �لعامل«.

الشاعر الكوبي  
فياض خميس  



باأن  لوالده  اأ�شحت معتادة، يعرتف  اإثر م�شاحنات 

القرية  يرتك  الدكان.  دفاتر  م�شك  على  له  طاقة  ل 

�شالكًا الطريق اإىل هافانا.

كان للعا�شمة الأثر العميق يف تكوين ال�شاب القادم 

ة 
ّ
اإىل املركز. وفيها التحق بالأكادميي الهام�س  من 

عامن  بعد  ليهجرها  اجلميلة،  للفنون  ة 
ّ
الوطني

ب�شبب رف�شه للروح التعليمية التقليدية فيها. ويف 

و�شكل  الفنانن،  من  لفيف  اإىل  ان�شم   1951 عام 

 ،El grupo de los Once ع�رش«  الأح��د  »ع�شبة  معهم 

القيم  على  متمردة  حداثية  ة 
ّ
�شبابي جماعة  وهي 

اإدراج  الف�شل يف  ة، ولها يعود 
ّ
الكال�شيكي ة 

ّ
اجلمالي

ة يف اجلزيرة.
ّ
تيار التجريدي

بالتوازي مع ن�شاطه الت�شكيلي، انخرط خمي�س يف 

بجماعة  متيز  والذي  حينئٍذ،  الأهم  الثقايف  املناخ 

 Orgenes »املثقفن امللتفن حول جملة »اأوريخيني�س

والتي كان على راأ�شها ال�شاعر خو�شيه ليثاما ليما 

.)José Lizama Lima )1910-1976

على �شيق و�شعه املادي، متكن خمي�س عام 1954 

بالأجواء  فيها  احتك  التي  باري�س،  اإىل  ال�شفر  من 

على  وداوم  ة، 
ّ
وال�رشيالي ة 

ّ
كالدادائي ة 

ّ
الطليعي

جتتمع  ف�شاء  مبثابة  كانت  التي  احلانات  ارتياد 

ال�شنوات  وتركت  والفنانن.  الأدب��اء  حلقات  فيه 

طبع  هامًا  اأث��راً  ال�شاعر  يف  ة 
ّ
الباري�شي ة 

ّ
البوهيمي

توجهه الأدبي بب�شمة ل ميكن جتاهلها. ويف �شنة 

اآخر! 1959 الثورية عاد اإىل كوبا ولذلك حديث 
* * * 

�شعراء  مع  خمي�س  ان��ربى  اخلم�شينات  بداية  منذ 

يتغيا  منعطف  نحو  الكوبي  ال�شعر  دفع  يف  جيله 

للمقايي�س  مفارقة  بحيوية  الثقافية  احلياة  حقن 

فاعلة  كذات  �شين�شط  الذي  اجليل  وهو  امل�شتقرة. 

و�شول  حلظة  ال�شاب  لل�شعر  ممثاًل  ويعترب  �شعريًا، 

الثورة اإىل ال�شلطة، وقبل اأن تت�شظى م�شائر مبدعيه 

بفعل حتولت التفاوؤل الثوري.

 ،1949 �شنة  ة 
ّ
الكوبي العا�شمة  يف  اإقامته  اأثناء 

جملة  يف  ق�شائده  ون�����رش  كتابة  خمي�س  ت��اب��ع 

ة داومت 
ّ
ة ف�شلي

ّ
»اأوريخيني�س« Orgenes، وهي دوري

على ال�شدور من 1944 اإىل 1956، و�شمت نواتها 

و�شملت  ومو�شيقين؛  ور�شامن  �شعراء  التاأ�شي�شية 

ة 
ّ
والأمريكي ة 

ّ
الكوبي الثقافة  اهتماماتها  مروحة 

ة 
ّ
اأدبي درا�شات  ظهرت  وفيها  ة؛ 

ّ
والعاملي ة 

ّ
الالتيني

وتعريف  اجلمال،  فل�شفة  حول  وموا�شيع  وفنية، 

ة وقتئذ.
ّ
باأهم التيارات املعا�رشة الأوروبي

يف  ة 
ّ
ثقافي موؤ�ش�شة  دور  »اأوريخيني�س«  ولعبت 

لي�س  ذل��ك،  ولكل  ة. 
ّ
ال�شبابي للمواهب  ال��رتوي��ج 

مب�شتغرب اأن ت�شفر هذه املرحلة عن اعرتاف ب�شعرية 

 Los والغبار«  »الأج��ف��ان  ديوانه  وظهور  خمي�س 

prpados y el polvo يف العا�شمة �شنة 1954، والذي 

خالل  من  ل�»اأوريخيني�س«  املميزة  احلداثة  يعك�س 

ح�شور  باملقابل  ثمة  الهرمونوطقية.  ة/ 
ّ
التاأويلي

لروح »اأوريخيني�س« يف عديد من ق�شائده الالحقة 

على الثورة واإن ب�شكل غري مبا�رش، واإن دّل هذا على 

�شيء فاإنه يدل على عمق وعيه اجلمايل برفقة هذه 

اجلماعة، والذي اأرى اأنه ا�شتمر يف كوامن �شعريته 

على تنوع اأ�شكال تعبريه حتى تخوم �شعرية ال�رشدي 

اأو النرثي. لذلك اأعتقد اأن ت�شنيف منجزه اإىل مراحل 

حا�شمة هو اأمر غري دقيق متامًا. واعتقادي يتاأتى 

من اأنني اأرى اأن �شعريته تقوم على التحول احلواري 

ل على القطيعة. مبعنى اأن ال�شوت املميز ملوؤثرات 

ة اأخرى( 
ّ
تعود اإىل »اأوريخيني�س« )اأو اإىل اأي مرجعي

اأنه  اإل  املعلن،  ال�شطح  حتت  يتواجد  اأو  يخفت،  قد 

اأثناء  اجلديدة  ال�شعرية  مع  �شجال  يف  يدخل  دومًا 

امل�شي قدمًا، ففيا�س خمي�س ذاته هو جمموعة من 

ة فهو مولود يف املك�شيك، 
ّ
ة والفني

ّ
ال�شخو�س احلياتي

لأب عربي واأم مك�شيكية، ولديه وطن متبنى كوبي، 

�شاعر  اأنه  كما  ومهاجر،  جوال  وبائع  راعي  وابن 

ف�شاًل  ودبلوما�شي،  ونا�رش  فني  وم�شمم  ور�شام 
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ل وريفي ومديني، وبوهيمي 
ّ

عن اأنه من طائفة الرح

ال�شخو�س  هذه  كل  اأب��دي..  وعا�شق  ملتزم  ومثقف 

تتجاور وهي تتحاور وتناور على تقا�شم ح�شتها 

ة ال�شوت وال�شمت باآن.
ّ
من بوليفوني

�شنوات  خالل  »اأوريخيني�س«  جماعة  دور  ولفهم 

ما  القيمي  والنحطاط  ال�شيا�شية  احلياة  ا�شطراب 

فوق  متو�شعت  اجلماعة  اأن  اإىل  اأ�شري  الثوري،  قبل 

معنى  يف  كم�شاءلة  الكوبي  الثقايف  امل�شهد  خ�شبة 

ال�شلة  ة 
ّ
جربي ورف�س  ة، 

ّ
الهوياتي ة 

ّ
الأدبي اجلذور 

عن  ودف��اع  )ال���واق���ع-الأدب(،  لثنائية  املبا�رشة 

الإبداعية كتعبري حر فارق ل�شلطة القول الال�شعري، 

وممار�شة التجريب اجلمايل باإح�شا�س اإعادة الك�شف 

ة.
ّ
للذات الثقافية الكوبي

املثقف  قبل  من  التعايل  خانة  يف  املجلة  �شنفت 

الأداتي يف �شياق التوجه العقائدي مابعد 1959، 

م�شبق،  اأيديولوجي  اأدب��ي  ل  حكم  عليها  واأطلق 

واتهمت مع من دار يف فلكها بالتمو�شع يف »الربج 

العاجي«، واإ�شاحة الوجه عن الق�شايا الجتماعية 

ل�شالح اأولوية الكيفية والنطباع الوجداين.

لعنوانها  ا�شتناداً  اعتربت  الأح���وال  اأح�شن  ويف 

يف  اإرها�شًا  متثل  اأنها  )»اأ�شول«(  »اأوريخيني�س« 

يف  لحقًا  �شي�شب  حتمي«  تقدمي  خطي  »م�شار 

ة 
ّ
و»اجلمالي واللتزام،  الثوري«  »التطهري  مرحلة 

ة«.
ّ
املو�شوعي

 Irlemar ت�شيامبي  اإيرليمار  الأكادميية  درا�شة  يف 

مواجهة  يف  اأوريخين�س  »جملة  املعنونة   Chiampi

املقاربة،  ه��ذه  الباحثة  ترف�س  احل��داث��ة«،  اأزم��ة 

وترى اأن عنوان الدورية يحمل دللة لتوجه املجلة 

الباحثة  تناولت  وعليه  لها.  دعت  التي  وال�شعرية 

ل�شّك  ليما  ليثاما  خو�شيه  التحرير  رئي�س  دواف��ع 

ناطق  كعنوان  )اأ�شول(،  »اأوريخيني�س«  م�شطلح 

مبعنى هذا امل�رشوع اجلمايل وق�شديته الواعية يف 

ة.
ّ
الربهة ال�شابقة على الثورة الكوبي

وترى ت�شيامبي وهي تتكئ على درا�شة ادوار �شعيد 

وحماججته   ،)1975( واملنهج«  الق�شد  »بدايات: 

وال�»بداية«.  ال�»اأ�شل«  مفهومي  بن  ة 
ّ
التفريقي

ف�»الأ�شل« هو نقطة �شفر م�شمتة، ل زمنية مكتفية 

ال�»بداية«  بينما  الإدراك،  على  وم�شتغلقة  بذاتها، 

كتابة  حلبكة  يوؤ�ش�س  و»ح��دث«  زمني  �رشوع  هي 

ل�  اخلال�س  »املعنى  على  تاأتي  وزمنيتها  دنيوية، 

الأ�شل«، فهي خطوة اأوىل يف اإنتاج املعنى الق�شدي 

ومفارقة التقاليد غري املتحولة.

ينبثق  �شلطة  ي�شتدعي  ال���»اأ���ش��ل«  عليه،  ب��ن��اء 

ا�شتخدام  اأن  حن  يف  اخلال�س«؛  »املعنى  منها 

يحرر  ليما  ليثاما  قبل  من  »اأ�شول«  اجلمع  �شيغة 

العدم،  من  واخللق  التعايل  �شكونية  من  ال�«اأ�شل« 

تفارق  متعددة،  ن�شبية  »اأ�شول«  اأو  ال�«بداية«  نحو 

اإىل  والإيعاز  بالإحالة  وت�شمح  الأوح��د،  التمو�شع 

 Orgenes شيء �شابق كما لحق. وبالتايل تقبل�

)اأ�شول( مبفهوم »ال�شياق« اأو »ال�شياقات« ال�شابقة 

ال�شعرية  اللغة  هو  ال��ذي  الفتتاحي  احل��دث  على 

اجلديدة.

الروؤية  اأن  اإىل  الإ�شارة  من  بد  ل  اآخ��ر،  جانب  من 

النظر  من  تقرتب  »اأوريخيني�س«  جلماعة  ال�شعرية 

اأر�شية  ع��ن  بحثه  يف  ال��ه��ي��دج��ري  الأن��ط��ل��وج��ي 

مع  وتن�شجم  ال�شعر،  فن  وبن  الفكر  بن  جامعة 

ولي�س  »اللغة  ب��اأن  الهيدجرية  املقولة  فحوى 

وبالتايل  ال��وج��ود«،  دار  هي  الفل�شفية  الأن�شاق 

ال�شعرية  ال��روؤي��ة  اأن  اأي  املتيافيزيقيا،  جم��اوزة 

يف  خمي�س  فيا�س  روؤي��ة  كما  ل�»اأوريخيني�س«، 

تلتقي مع فكرة  والغبار«،  »الأجفان  مرحلة ديوان 

اأن »الوجود يف العامل« هو وجود لغوي؛ مبعنى اأن 

ال�شعرية؛  اللغة  يف  ويتك�شف  يتجلى  الوجود  عامل 

اإىل  ت�شري  ميتافيزيقية  مرجعية  اأو  اأ�شل  من  وما 

خارج اللغة، فقط اللغة ال�شعرية تك�شف بذاتها عن 

الوجود، وظهور اجلمال واجلميل يف الق�شيدة لي�س 
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اأ�شلوبا تعرب فيه احلقيقة عن وجودها فيه، من  اإل 

الباب  يرتك  الذي  الأم��ر  ب، 
ّ
والتحج ال�شفور  خالل 

اإىل كل ذلك،  القراءات والتاأويل.  م�رشعًا على تعدد 

خالل  من  اأ�ش�شت  »اأوريخيني�س«  اأن  القول  ميكن 

لف�شاد  مقاومة  مغايرة  لكتابة  الوجودي  قلقلها 

زمكانيتها، حينما اقرتحت خال�شًا مفارقًا للواقع 

من خالل ال�شعر.

�شباب  مرحلة  من  خمتاراتي  ي��ربر  �شبق  ما  كل 

�شعريته  بن  التوا�شج  فيها  يت�شح  بحيث  خمي�س، 

منها  القارئ  وي�شتبن  »اأوريخيني�س«.  وتوجهات 

اإطار  �شمن  والزمان  الأزل  فيها  يتقاطع  برازخًا 

اللغة ال�شعرية، كما ميتزج الوهم بالواقع، وتوم�س 

اإ�شارة  العدم،  الرحيل/  طعم  حتمل  اإ�شارة  منها 

ة املتعددة 
ّ
رافقت ال�شاعر رغمًا عن ال�شفاف ال�شكلي

 بها ال�شاعر.
ّ
التي مر

من بن املختارات تتميز ق�شيدة »تطواف ال�شاهد« 

ة حتى �شوريالية 
ّ
ة، وت�رشي فيها قابلي

ّ
ب�شحنة �شوفي

لالمتداد يف املكان ال�شعري كما لو اأنه عامل حلمي، 

ك�شف  رحلة  هو  املعنى  بهذا  ال�شاهد«  ف�»تطواف 

الأدب  بها  يحفل  التي  املت�شوفة  رح��الت  ت��وازي 

ة، حيث تخو�س النف�س جتربتها 
ّ
املكتوب بالق�شتالي

واملوجود  الوجود  مع  الليلية  وحواراتها  ة 
ّ
الروحي

للقدي�س  امل��ظ��ل��م«  »ال��ل��ي��ل  ن�س  يف  كما  ب��غ��ريه، 

 ،)1542-1591( ال�شليب  يوحنا  املت�شوف 

تعود  ة 
ّ
اأندل�شي عربية  موؤثرات  ب��دوره  يحمل  الذي 

للمت�شوفة العرب، مثل ابن عربي املر�شي )-1164

 .)1333-1390( الرندي  عباد  واب��ن   ،)1240
وتواجده  الوجودي  اأن حواره  به خمي�س  يتفرد  ما 

التقليدية،  امليتافيزيقيا  عن  الوجه  ي�شيح  الليلي 

القلقة  ال�شاعرة  النف�س  حلوار  اللغة  م�شاحة  ويرتك 

الكينونة باملعنى  الأنطولوجي و�شوؤال  مع �رشطها 

الهيدجري.

من اللغة خلق خمي�س عاملًا �شعريًا اأراد للب�رشي-

امل�شري  مقاومة  خالله  من  ي�شتطيع  اأن  القارئ 

املرتب�س، يف الآن الذي يبحث فيه عن ماهيته يف 

ال�شعرية، كما لو اأن التلقي يف هذه احلالة هو رحلة 

حماولة  املحاولة..  �رشف  على  واإ���رشار  ة 
ّ
�شيزيفي

البحث عن احتمال املعنى رغم املاآل.

اأن  اإىل  التنويه  اأود  هنا،  احل��دي��ث  معر�س  يف 

ال�شعرية  الفرتة  هذه  يف  وتعقيدها  اللغة  خيمياء 

فر�س اجتاه الرتجمة نحو التعبري عن هذا البهام 

ال�شعري  ع��امل  ال�شاعر  ر 
ّ
عم فقد  الإم��ك��ان.  ق��در 

زب��د،  دلف���ن،  مثل  ورم��زي��ة  ة 
ّ
مفهومي باأحياء 

اأ�شكال  اأجنم، غبار،  اأمواج،  اأطالل، نوافذ،  اأج�شاد، 

هند�شية م�شتقيمة الأ�شالع اأو مدورة تبعا للحالة 

اأ�شوات متباينة، عماء م�شموع، ظالل  ال�شعورية، 

تتحرك ... اإنه واقع �شعري يتبدى كمناظر مغطاة 

اأمام ب�رش وب�شرية القارئ. وكاأن  بغاللة �شفيفة 

�شوء  ي�شقط  حن  يتاأتى  الكتابة  يف  ال�����رشوع 

تر�شم  ال�شاعر  اأنامل  فتن�شاب  ال��ورق،  على  ما 

مغايرا  �شمتا  وتوّقع  والنور،  العتمة  بالكلمات 

املتلقي  يد  وتكاد  ال�شعر؛  ة 
ّ
م�شموعي منه  تنبثق 

متتد لتتح�ش�س ال�شورة وال�شوت وال�شكون وتنزع 

احلجب وهي تبني اإمكانيات املعنى. فمع خمي�س 

يربر  الذي  الأمر  ور�شام.  �شاعر  ح�رشة  يف  نحن 

البعد الب�رشي يف ق�شائده، �شواء من خالل �شعرية 

مناخات  اأو  مرئي،  باأنه  يوحى  ما  اأو  املرئي 

الأ�شياء  �شمة  يف  التلوين  وكثافة  وقتامة،  جالء 

املجردة حتى املو�شوفة واحلالت النف�شية. بكل 

برفقة  الب�رشي  ال�شعري  واقعه  مييز  ما  الأح��وال 

ة 
ّ
�شوريالي حلمية  وفق  يجري  اأنه  »اأوريخيني�س« 

اأحيان،  بامتياز، بل يتحقق كحلم داخل حلم يف 

والتاأولية  الرمزية  الأبعاد  الذي ين�شجم مع  الأمر 

يف هذه املرحلة وما يفي�س عنها.

* * * 
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 الأجفان والغبار

-1-

�شمع لآخِر مرة،
ُ
 ي

ٌ
 ما، �شيء

ٌ
فَقد �شيء

ُ
هنا ي

يرتدد رجعه بن اجلدران كج�شد فارغ.

�شقُط من هنا،
َ
 ي

ٌ
 ما، �شيء

ٌ
�شقُط �شيء

َ
هنا ي

هبُط ال�شالمل
َ
اأحدهم، بجلبٍة ونواح، ي

 ميت.
ٌ
العتيقة التي يعلوها غبار

هبو �شيء ما، اأحدهم 
َ
هنا ي

ميوت حماطًا بهمهمة،

اأحدهم مي�شي!

وللتو ل يتبقى حتى ول ال�شدى. 

يا له من �شواد حالك!

ل اأحد يتكلم، ما من اأحد يعرف الآخر،

يف الداخل، الأعن الدامعة، اأعن قاطني هذه

الدارة املغمورين، ت�شتغرق بالتاأمل.

-2-

 الأرق.
ُ
زمُن اليقظِة هو مو�شم

 حيث تنهمر دموع، حجارة،
ٌ
�شمت

وكلمات حمملة ب�شو�شاء ون�شري ع�شب،

.
ْ

كلمات ب�شيطة من حنٍو وِترب

زمن تقليب الأغرا�س التي كانت غافية:

كتب موؤلفة بعناية، 

كوؤو�س، ورق لعب،

�شكاكن بال موات ول ومي�س.

اإطراق اأجفان مفجوعة،

مرتّقبة، بينما يف مراآة

عة على نحو مريع وخاوية
ّ
مرب

يركد الليل.

-3-

اإنه �شباط

يجرجر رماداً واأ�شواتًا متقطعة الأو�شال.

ات، احلياة الدام�شة با�شتمرار.
َ
ب

ُ
اإنه ال�شتاء ال�ش

ُدر مت�شدعة.
ُ

�شباط املحا�رش بن ج

ْن ينتحب عند قدمي التمثال،
َ
والآن م

 َخْطِوه على الرتاب
َ
ْن يرتك اأثر

َ
م

بينما اأنوار الليل تتدىل من الأ�شجار

كثمار زمٍن مفعم باحلب؟

كل �شيء اآيل اإىل ال�شكون، 

بال اأوراق ول اأجنم.

ول�شوف يغادر النواطري 

متعبن من التحديق اأبداً

اإىل مقاعد تقتحمها الظالل،

واإىل اخلليج حيث الوحدة تبحر مبتعدة.

-4-

والغد، يا ُترى ماذا عنه؟

من �شي�شهر غداً على هذه الذكريات؟

 الغباِر هامٌد بال حراك
ُ
نثار

كاأطالِل قلعة.

ما ِمْن غد، حم�ُس يوٍم اآخر

من عط�س، يوم �رشير من كاآبة،

بال ع�شافري ول اإ�رشاق،

يوم �شائع وقار�س على الدوام.
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-5-

بعيٌد اأنا عن التوهم. تعلمت الغناء.

اأمي واأبي يبت�شمان عند النافذة.

اأحدهم يعلم اأنني عا�شق.

اأحدهم يناديني بحنان.

يا �شغريتي اأننطلق 

اليوم للت�شّلق؟

اإىل جواري هي حتلم.

الطق�س حلو، جميع النوافذ 

م�رشعة. اأنتنزه اليوم؟

اأ�شجار اللوز تنتظر ظاللنا،

مطمئنة مقابل البحر.

-6-

ة، يرين ال�شمت الهائل املعتاد،
ّ
على حن ِغر

والأجفان املثقلة بالهباء الذي يتناثر

جلوجًا بال انقطاع.

البوابة نف�شها ب�شقوقها القدمية،

نف�س الرطوبة، نف�س ال�شّلم

ْقِع خطوات 
َ
املعوج، مع و

واأ�شوات عجائز اأو اأطياف.

ما ِمْن اأحٍد ياأتي للكالم 

عن ال�شوء الذي يهطل على املدينة،

ول عن ال�شخب الذي يخبط يف ال�شوارع.

ول عن ال�شحكة التي تغزو الأر�شفة.

ما من اأحد يب�شق يف وجه ال�شتاء.

هنا فقط تلبث الأيام واحل�رشات،

وهذه العزلة من قو�س 

م�شدود بن الدواثر.

)هافانا، 1952(

اأج�ضاد

-1-

 العيون،
ُ
جرح

اِفر عند التاأمل:
َ
 الدِم ال�ش

ُ
منظر

ة.
ّ
يجري خلف اأ�شجاره احلجرية املحمر

 اإىل الأمل، اإىل اخلجول؟
َ
اأَمْل َتر

َ
ِجع

ْ
األ تعلم عن ح�شوٍر مباغٍت، اأُر

يف برهة واحدة فوق الأمواه احلزينة؟

النور هناك يعري اأدمي املنام العذب،

، الذهب، ورق ال�شجر امل�شطرم؛
ُ
ينهّل الَقْطر

يتهافت ج�شدَك مبعرثاً، ظاًل من منٍل اأحمر،

ان�رشابًا متمهاًل، ومو�شى بالنجوم للروح.

ة،
ّ
بات يف زجاجة �شاعة رملي

ْ
ي
َ
ب

ُ
كح

اأبدية،

موجوٌد تذروه الريح،

اأبدية،

مو�شيقى م�شموعة عند غ�شق اأحمر،

اأبدية،

 ل يلتاأم بن الأجفان،
ٌ
جرح

مراآٌة كروية، �شهاٌد قا�س،

ة.
ّ
اأبدي

-2-

 الغفلِة تلملم الأوراق املتهافتة.
ُ
ريح

ِقد ماأدبة الع�شاء؟ اُط امُلتَّ
َ
م

ِّ
ِطُل ال�ش

ْ
ب

ُ
مَلْن ي

َقَل الندى؛
ُ
 م

ُ
 الغفلِة تخرم

ُ
نار

ْفو البلور، ل�شان النوى.
َ

�ش

َهاة، وما هو ببقر الوح�س،
َ
وحيواٌن ذو نظرة م

على الدوام ميكث، اإىل ما ل نهاية يلبث

يف مرعى الأعجوبة الوعر.
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-3-

اآه يا �شجرة وحيدة،

يا لطخة قدمية متالألئة يف ذاكرتي،

ْت طيورِك،
َ
اإْن َهو

 قطرتِك املرتقرقة متاأوهًة،
ْ
اإْن �شقَطت

كيف ل حترتق يداي، ذكرياتي،

ورخام �شربي العكر املثلوم؟

الغبطِة  �َشعِر  َل 
َ

ُخ�ش يا  منِك  نعم  منِك،  اآٍه 

الغامقة،

 اأغ�شاِنك اأنا، ال�شديق اجلهم
ُ
َقّلم

ُ
م

املجبول بالرتاب الذي ي�شهر عليك بالدموع.

اآه من تاٍج، من لهيٍب، من حياء م�شع،

اأي ج�شد مالئكي يوؤرجحك ليلة اإثر ليلة

ّخر؟
َ
حينما يتوارى حلني امل�ش

-4-

د نهر،
َّ
ُد ُغوٍل هو، جمر

َّ
ر

ُ
 جم

اأي �شيٍء ينب�س ويدوم.

ى، م َغ�شَّ
َّ
 اإذ َتَغي

ٌ
بلور

 حجارًة
ُ
 توقُظ وتّذهب

ٌ
�شم�س

كما لو اأنها الع�شافري.

األي�شت �شفاه موتي،

بالُقرب نف�شه، واللفح عينه،

ذات ال�شفاه التي ُت�شّكُلني؟

عًا، وبرتقالة تعبي
ْ
م

َ
الدخان يتلوى ج

تدفق ماوؤها امُل�شَفر.

اة باحللم هو،
َّ
هو

ُ
 خيوٍل م

ُ
التقاء

 اأثِر اخلطو، التقاء اخلطوات،
ُ
التقاء

ة، التقاء الغبار،
ّ
غرب

ُ
التقاء زفرات م

نة باحللم هو.
ّ
َهج

ُ
 خيوٍل م

ُ
التقاء

من جدار جلدار هناك م�شافة من التاأوه،

عامل من جليٍد حممر يطفو

من جداٍر جلدار، ومن دمعٍة لدمعة.

م�شغوٌل هو وقُت الراق�شن.

 ال�شحكِة
ُ
وال�شحكة، يا ُترى ماذا عنها؟ ُدرج

 بالغبار على نحو مفرط.
ٌ
مطمور

ْن يعرث هنا على راأ�س دانتي ال�شائب؟
َ
م

ْن يعلم هنا من اأين يتكلم ويرنو راأ�شي؟
َ
م

ْن يجد هنا راأ�شه الفارغ؟
َ
م

الأ�شا�شي، ولي�س اجلوهري،

 حياة ما هو حي.
َّ

اأن حُت�س

-5-

خط،
ُ
 ال�ش

ُ
ع

ِّ
م

َ
ج

ُ
�س جلوج كجدجٍد ي

َ
ر

َ
ج

وال�شحكة، وتَكلُّم جوعى الكالم ال�شاخر.
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من بيٍت لبيت تتواثب طقطقُة مفا�شل العظام،

النقوِد   
ُ
ِق��َط��ع �شحنتها  تفقد  ليد  ي��ٍد  م��ن 

املخ�ش�شة للقهوة.

اآه، بلى بلى! تابع يا �شيد، فاأنا ل اأ�شغي لك؛

�شوى اأن �شوتك يق�شي عني اجلوقة الأخرى.

عند البوابات املق�شعرة 

ما ِمْن اأحد يتاأمل �شيئًا،

عميان هم الأ�شدقاء، متدّثرين يغفو العجائز،

والظهرية مملوءة باأ�شداٍق تبعُق جازمًة.

اإىل اجلنائن، – اأيها الزوار اذهبوا 
اأيها الزوار اذهبوا اإىل املقربة.

وحلينها، اأي ركن �شينفرج لي�شيء قلياًل

من حلم حقيقي؟

اأ�شونثيون بقرٌة: اأجل هي نائمة،

ى كبهائم رطبة،
َ
بناتها ي�شتغرقَن يف الَكر

 اجلار املجهول لبد اأنه نائم اأي�شًا.
ّ
وهر

اآه يا مثقال النور، يا جوهراً كثيفًا 

قهر من الهم�س،
ُ
ل ي

حيث اأتعرق كذلك ل وجود 

لعيون ثاقبة تنت�شلني.

-6-

،
ٌ
القناُع عري

اِن.
َّ
واملراآُة حلُظ الأيام بامَلج

 زئبقي يف معادلة عارمة.
ٌ
الوجُه �شفر

فلياأت اأحدهم ويدّخن اإن اأراد البقاء.

اأيتها املدينة، يا معبداً هائاًل اأ�شم، اإن حما�شة

ة،
ّ
 كائناتك احلي

ُ
رذاذ املطر ال�شاكتة تغمر

ٌ
 �شياءك النهاري احَلِجر. �شور

ُ
م

ّ
وتغي

ٌ
دوم، حجاب

َ
رمادي كُل ما ي

 فيه الكاآبة برفق.
ْ
ت

َ
م

َ
َن�ش

اأيتها املدينة طاملا ت�شحن 

متنائية، اأنا اأتكئ؟

 بالنجوم جلدي امليت؟
ُ
اإىل جوار اأي لهب اأمننم

اآه يا هذه املدينة، يا ج�شداً جمنحًا، يا متاهًة 

واِكفة،

حتى هم�س قطرتك املرتع�شة يتال�شى،

واأنا ذاتي

اأ�شوة بجذوٍة ن�شية من�شية من نارك اأخبو.

تطواف ال�ضاهد

-1-

ال�شفافية تته�شم – األ ت�شمعها؟

األ ترى ال�رشاع الف�شي 

الذي يبّدل �شحنة الوجوه؟

العجوز املعتمر قلن�شوة 

يع�ّس على غياب �شيعته،

يك�رش بيديه اإناء عاّقًا.

عندها تفيق الن�شاء ال�شاذجات

املكبالت اإىل اأُوار الأبناء.

األ تن�شت؟

اإن ت�شظي الزجاج بديع كما

      مَلْع ال�شالل.

 الرطبة تنفذ يف بوؤبوؤ العن
َ

الِك�رش

)ول تعرب من وراء احلدقات(

ترفرف باأجنحتها ِخالل 

رماد الأجفان، اأم فرا�شات هي اأم عربات؟

على حن غفلة اأراين طفاًل 
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ل اأحب املرايا

املرايا تذّكرين كل يوٍم 

باأن الزمان يطاردين

ويداه املخ�شبتان بدمع اأبي

تر�شمان التجاعيد حول جفوين

وفوق جبيني

تهم�شان لقلبي

باأن ال�شباب انتهى

والكهولة تزحف م�رشعًة

نحو �شيخوخٍة باردْة.

* * * 

ل اأحب املرايا 

 البيوت مرايا 

الطريق مرايا 

 الدكاكن مزدانٌة باملرايا

املقاهي مرايا

 الثياب التي نرتديها مرايا 

هنا تت�شخم يّف

ويف الآخرين "الأنا"

حن نب�رش اأ�شكالنا 

يف املرايا .

* * * 

فـي املرايا 

عبدالعزيز املقالح *

*  شاعر وناقد وأكاديمي من اليمن

من أعمال الفنانة سمر الكعبي- ُعمان 



ل اأحب املرايا 

ل اأحب الو�شوح الذي يتمراأى

على �شطحها

هكذا قال ورُد احلديقِة

 املت�شلق جدراَن 
ُ
وال�شجر

غرفتنا.

هكذا قالت ال�شيدات 

امل�شّنات 

والفتيات اللواتي 

 
ْ
على باب �شن الزواج

* * * 
ل اأحب املرايا التي 

ل حتب الن�شاء 

ول تتنف�س ريحة اأج�شادهّن

املرايا التي افتقدت لّذة 

الندها�س جتاه اجلمال

 يف �شدرها 
َ
ول قلب

 الأعن ال�شاحرات
َ
ي�شتكي َخدر

 متلكه
َ
ول ثغر

يحت�شي من رحيق 

ال�شفاه.

* * * 
ل اأحب املرايا ...

فهي ل تتذكر تاريخها

حن كانت زجاجًا �شفيفًا

نرى خلفه مدنًا حاملاٍت

 من ف�شٍة 
َ

قوارب

تتجول يف الأفق 

باحثًة عن �شالٍم 

لإن�شاِن هذا الزمان.

وتخطف للمدن الباكيات 

مناديَل من غيمٍة �شاردْة

* * * 
ل اأحب املرايا ...

اإخوتي ل يحبونها 

اأ�شدقائي 

ٍت
ّ
اإذا فاجاءتهم على حائٍط مي

وجدوها حتّدق يف  فلوات الفراغ 

املدى يت�شظى

ولياأن�شون اإليها.

ما الذي يلفت العَن

يف حجٍر لمٍع 

 ؟!
ْ

و�رشاب

* * * 
يقولون: 

اإن املرايا حمايدٌة

َّ
ل اأحب احليادي

كيف يحايد من ت�شتوي روحه 

يف اأتوٍن من املوجعات

ومن ل يرى غري ح�شدٍ 

من ال�شيدات الثكاىل 

ت�شري وراء  جنائز اأولدهن

وقد غرقت يف الدماء 

النعو�س ؟! 

* * * 
ل اأحب املرايا 

 �شلبيٌة
َ
فهي

وخماتلٌة
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كال�شديق املداجي 

ل ُتريني عيوبي،

َ
ل تدل ُخطاي

على اأكرث الطرقات 

اأمانًا 

واأكرثها حكمة 

.
ْ

 مباء ال�شواب
ً
وامتالء

* * * 
كلما كرثت يف البيوت 

املرايا 

كرثت يف البالد 

ال�شحايا.

ينظر القادة الرنج�شيون فيها 

هم والق�شور التي بدم ال�شعب
َ
مواكب

�شاءْت قناديُلها

فيزيد توح�شهم.

ولها يقتلون ويختل�شون

ول �شوَت يعلو على �شوتهم 

اأو نداء.

* * * 
ل اأحب املرايا 

فهي �شاردٌة

ل ترى اأحداً 

ل ترى ذاَتها 

 كلما �شئُت اأن اأ�شتثري

عواطَفها 

حن  اأ�شحك

اأو حن اأبكي

ل اأراها ُتثار 

وهل ي�شتثار اجلماد ؟!

* * * 
كان اأ�شالفنا 

يزعمون باأن املرايا 

ر مذ �شكنته  
ّ
 حتج

ٌ
زجاج

�شغار العفاريت،

واجلن هم وحدهم 

من يعيدون جت�شيد اأ�شكالنا 

يف املرايا.

وكانوا اإذا فاجاأتهم 

اأ�شاحوا باأب�شارهم 

وا�شتعاذوا برب 

ال�شموات والأر�س 

من حجٍر عاريْة ! 

* * * 
ل اأحب املرايا 

ويل يف ال�شماِء 

ويف �شفحة البحِر

ما اأجتلي وجَه روحي 

ويل من ق�شائد من �شبقوين 

من ال�شعراء مرايا 

اإذا ما نظرت اإليها 

اغت�شلت مباء الكالم اجلميل 

و�شافرت دون دليٍل

على لغتي احلافيْة.
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l رحيل الأ�ضياء

 نافذة الفندق املطلِّ على البحِر
َ
رب

َ
ع

..
َ
كان يرى البحر

 بي�ْس
َ
ُه يف حقائب

َ
 اأمواج

ُ
يجمع

ُل ؟
َ

اأ�شريح

بعَد رحيل التي علَّمته الإقامَة..

ْ
حيث ُتقيم

َ
واأعطتُه من ملحها.. امللح

وانتزعت منه بع�س عوا�شفها

* * * 

ُ
اأيظّل وحيداً.. اإذا رحَل البحر

 ؟
ْ
بعد التي رحلت

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

 نافذة الفندِق املطلِّ ... على !
َ
عرب

..
َ
 البحر

َ
مل ير

ُفُن ال�شيِد كانت هناَك..
ُ

ل �ش

 ظاًل على املاء 
ُ
ول .. ر�شم الفجر

ْ
 . . كان الف�شاء

ُ
اأين هو املاء

ْ
عتمًة وهباء

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

العجوز الي�ساري 

وق�ضائد اأخرى 

حميد �ضعيد *

*  شاعر من العراق

من أعمال الفنان يوسف الناعبي- ُعمان 



وكل الذي كان يف هذه البالد ..

ْ
 الغياب

ُ
طواه

ت اخلطواُت ب�شوك اخلطايا وتعرثَّ

ْ
فكان اليباب

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

بعَد حٍن غفا..

و�شحا..

 دارْت به الفلواُت
َّ
ثم

 منفى من الأر�س .. كان ؟
ِّ
يف اأي

واأين التي علَّمتُه الإقامَة..

 ؟
ُ
حيُث ُتقيم

واأين الذي كاَن؟

..
ُ
ل البحر

ل الفندق ..

كلُّ الذي كان يف هذه البالِد..

ْ
 الغياب

ُ
طواه

l حكاية من ل ا�ضم له

منُذ اأ�شابيع ..

امتالأت جدراُن احلي واأعمدة النوِر..

باإعالناٍت..

ْ
�شور رجاٍل يبت�شمون.. ملن ل يلتفتون اإليهم

 بهم من ل ا�شم له ..
َّ
فاإذا مر

ْ
ب منهم

َّ
وتقر

ْ
 عنهم

ُ
 ما ل يعلم 

َ
كي يعلم

نفروا عنه..

وظلَّ وحيداً ..

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

قال له رجٌل ل ا�شم له ..

لرجال الإعالنات املبت�شمن.. 

ماآرب اأخرى

اأولئَك يقتن�شون الأ�شواْت

واأنا مثلك ..

ل �شوَت لنا..

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

فيقوُل له من ل ا�شم له ..

يل �شوٌت .. غنَّيُت به من اأحببت ..

ْ
َلت

َ
ح

َ
واإْذ ر

َغنَّيُت لنف�شي

َغّني ..
ُ
ي

َ
و

لكن من ي�شمعُه يف هذا البازار؟!

فم�شى يف وحدته .. 

ُل مدنًا اأخرى . .
َّ
يتخي

ْ
تتبعُه الأمطار

ْ
وحِتفُّ به الأ�شجار

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ْ
بعد اأ�شابيع

اُل البلدية عن 
ّ
اأنزَل عم

ْ
 واأعمدة النور

ّ
جدران احلي

 اأخرى 
َ
�شوراً.. مبالمح

لرجاٍل كانوا يبت�شمون.. 

ْ
ملن ل يلتفتون اإليهم

اأهو اخُلذلن ؟

اُل البلديِة..
ّ
ينه�ُس مما راكم عم

 مبالمح ل يتبينها 
ٌ

اأ�شخا�س

من ل ا�شم له ..
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يعتذرون اإليْه

 نحو مدائَن ما عاَد 
ُ
اأُكّنا نتطلَّع

 بها اإن�شاْن 
ُ
قيم

ُ
ي

 عنَك
ُ
 بنا .. ننفر

ُّ
وكنت متر

* * * 
الآن..

يتجّلى يف وحدتك .. الإن�شاْن

l العجوز الي�ضاري

ْد للعجوز الي�شاري 
ُ
ع

َ
مْل ي

ما يتحدَُّث عنه..

ويدعو اإليِه

 العابروَن .. جنمَتُه
ُ
اإْذ اختطف الغجر

 يديْه
َ
وتوارى الذي كان بن 

ٌّ
للعذابات وعٌد �شقي

وكل الذي كان من قبُل. .

اأهو لُه اأم عليه؟

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ل ما�شيْه
َّ
يتخي

ُلُه مثلما يتمنى..
َّ
فليتخي

 كما كاَن..
َ

 ولي�س

ت الذاكرْة اإْذ جفَّ

..
ُ
ْذ اأطلَّ ال�شباح

ُ
م

اأعاَد حكايته . . حَن كاَن !

على جارٍة.. فقدْت �شمعها منذ عامن ..

ِة العا�رشْة
َّ
للمر

فاإْن غادرْت..

كرر كلَّ الذي قاله ..
ُ
�شي

حلفيدتِه

وهي م�شغولٌة عنه..

 ِقطُتها
ُ
ًة.. حيث تلعب

َ
�شاهم

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ويحاوُل اأن ي�شتعيد مدينتُه

ْ
ال�شوارع والأ�شدقاء

ْ
واأ�شحابه الفقراء

ال�شفاف امل�شيئة والنهر

ْ
ما كان يف النا�س من كربياء

كلُّ هذا ..

فُه زمٌن مل يُكْن يتوّقعه .. َتَخطَّ

ْ
 اليباب

ُ
اإذ طواه

و�شارت به الذارياُت 

ْ
اإىل ملكوت الغياب

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ْد للعجوز الي�شاري 
ُ
مل يع

. .
ُ
ما يتذكره

 به امراأٌة..
ُّ
ر ومَتُ

رافقته اإىل حلظة امل�شتحيْل

اأتعرفني ؟!

ويوا�شُل ما قاله حلفيدته ..

وهي م�شغولٌة عنه..

 ِقطُتها 
ُ
�شاهمًة.. حيث تلعب
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ة
ّ
ها امل�شافر على حن غر

ّ
يا اأي

 وتكرب
ُ
امل�شافُة بيننا تكرب

اأراك تبتعد

واأقرتب.

ان�شحبت خل�شة بعد جميء الفجر

و�شهقة الديك املفتون بذكورته

ة حاكت م�شاعرها خيوُط ال�شم�س
ّ

من ق�ش

من روايٍة مل تكتمل فيها املدينة

ومل يغُز حاناتها �شكارى الع�شق 

 القلق 
ُ
ار

ّ
واأ�شباههم �شم

والي�شاريون امُلحبطون مثلي.

غادرت بيتنا الرمزي

وبيننا وليل احلكاية ظهرية وم�شاء �شيف

بيتنا الإ�شمنتي الذي مالأناه 

ة قمح
ّ
حب

ة.
ّ
كب�رشتي قمحي

قلبي يحفُظ ق�ش�س

كّل قطعة خ�شب وبّلور:

تاريُخ اقتنائها

احلديث الذي دار بيننا والباعة

ات التي مدحنا فيها الطراز الإيطايل 
ّ
عدد املر

والإجنليزي

خ�شب  اأمام  املقاومة  قليل  كنت  اأّنك  وكيف 

الورد.

ف�شاوؤنا الكوين

نا.... بيتنا
ّ
و�رش

ذاكرُتنا املو�ّشحة باللوؤلوؤ الأبي�س

وة ب�شجر الف�شتق 
ّ
 املك�ش

فاكهة ال�شوفين الأكرث زهدا يف املاء.

ها املفتون باأخبار غوث الزمان 
ُّ
يا اأي

عّلمتني ع�شق العطور

علم العطور 

ة العطور 
ّ
�شعري

فكرة العطر الأوىل 

عرفان العطور

 ومتى ُت�شبح البيوت �شماء للورد.

بيت الطني وتكاثر املعنى

وبيُت الإ�ضمنت وذاكرة ال�ضرد

اآمال مو�ضى *

*  شاعرة وكاتبة من تونس



وكيف يغدو الع�ّشاق مالئكة 

وهم ير�ّشون الكون بروح الورد.

كنا نتقا�شم القلق

 اأنت اأكرثه
ُ
تلتهم

من  قليل  اأق��ل  جدا  �شغرية  قطعة  يل  وت��رتك 

حبات العقد الثلجي الذي اأهديتني ذات اآيار.

نتقا�شم بع�س ال�ّشغف

ومعه ف�شتق مرقط بامللح 

و�شيئ من حلويات البندق و�رشاب الّلوز

ورق غ�شُنه يف قلبينا تفاحا 
ُ
نتقا�شم �شجنا ي

حام�شا 

كاأوىل اأ�شهر احلمل.

 اأمري وحدي
ُ
ر

ّ
وها اأين اأتدب

بن كثرٍي من القلق وقليله

 يفَّ القلق 
ُ

لقد كرب

ر�شم دنيا 

وبرزخا

واآخرة من حطٍب وجّنة.

�شار رجال مفتول الع�شالت 

ه مك�شو بالع�شب الأ�شود
ُ
�شدر

�شار حزنا

كاأفئدة العرب وحكايات الع�شق.

جال�شُت القلق يف امل�شاءات 

جنبا اإىل جنب

وفخذا اإىل فخذ

 يف ليلي.
ُ
واأنت تعلم كم يطول امل�شاء

ه يف الكالم.
ُ
مل اأقاطع

اأقلعُت عن عادة مقاطعة الكالم

تقطيعه...

كان القلُق يتكّلم وحده

ي�شاأُل ول يجيب

دّخُن حتى ال�شباح.
ُ
 وي

ف�شكتت احلريُة يف ليلي عن الكالم.

�شار القلُق رجال عظيما

كاأبي هريرة

مثلك اأنت

كامل�شتحيل.

ال�شدر  بح�شارة  تليق  كامراأة  اإليه  ا�شتمعُت 

والعجز.

اأتعرف ما راأيت؟

ن�شب احلزن راأيت

واأباه

ه
ّ
واأم

وجّده

وكافة اأعمامه

....................

احلزُن جاهلي املذاق واملعنى

ي�شكُن فينا كاحلبيب

كالأهل يدخل الدار.

 كاحلب العذري
ٌّ
جاهلي

ة.
ّ
ل مر

ّ
عاود احلب لأو

ُ
مثل قلب ي
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 1 
باح.

ّ
اإكليُل اللُّوريت يذبُل ب�رشاهٍة هذا ال�ش

يعطي معًنى اآخر للموت.. 

اأدنِدُن ما علق يف ذاكرتي من البارحة:

“حرائُق الُقبلة الأوىل ل تنتهي..
كلُّ ُقبلٍة متامًا كُقبلٍة اأوىل.. 

حرائقي ل تنتهي..”

ء، لكّنني اأع�شُق 
ّ
متاأكدة تقريبا اأّن �شوتي �شي

ترانيم “الغاغوكا” اأمتتمها كل يوم.

اأفكر اأحيانًا يف البوذية. 

تعجبني الأردية املرمية بعبٍث على الأج�شاد 

العارية قدا�شة.تدرجات اللون الرتابي..

�َشعري وعدُّ قطرات  �شيكون من اجلنون حلُق 

املاء املت�شاقطة على راأ�شي العاري 

�شوى من اإمياين..

 اأ�شابعي ومهوى قرطي الطويل،
ُ

اأقي�س

واأعدُّ ما ا�شتطعت من �شعف 

غبة..
ّ
ومن رباط الر

رغبتي يف املوت �شتكرب، 

�س الكون..
ّ
دون �شهوة لتح�ش

الأوملب  جبل  تهّد  اأن  عليك  �شيكون  اأنت  اأما 

ِر 
ْ
حلج والثلِج  والكل�ِس  احلجِر  بقايا  ب 

ّ
وتهر

اإمراأٍة ُتعدُّ ال�شاي والّلذة للثائرين على اأن�شاف 

الآلهة..

 عادي..
ٌ
اأن تفعل ذلك اأمر

اأّل تع�شَق تلك املراأة ذاك هو اجلنون..

متتمات

وداد عبد العزيز *

*  شاعرة من تونس

من أعمال الفنانة حنان الشحي - ُعمان 



اأجنُّ حن اأرتخي متاما.. 

األهو بتق�شري اآثار الأذرع حول خا�رشتي..

يَل ال�شهقة.. ولك الّلهاث الذي ل ينتهي..

 
َ
يكفر اأن  يو�شك  كموؤمٍن  اأو  كر�شيٍع  اأرتقبك 

ب�شواَك..

 يل..
َ
ل نهار

 الطواحن..
ُ
اأظّل اأ�شارح

وحن يتهاوى ج�شدي 

اأنهال عليك باللغة كي ل اأنهار...

2
اأع�شق رائحة الكربيت .. تثري حوا�شي. 

احلا�شة ال�شاد�شة ل تاأبه..

�ُس 
ّ
مو�شيقى اليهودي اليمني حُتر

 الوجع..
َّ
علي

هات..
ّ
لكنُتُه امل�شطربة والتاأو

زِن ناي �شهوتي، بال مطر..
ُ
“كح

ا�شمحي يل بُقبلٍة باردٍة.. كاملطر”

 اأعقاب اأعواد الكربيت. 
ُ

اأتنف�س

ين برق�شات املايا والأزتك. 
ُ
رائحتُه ُتذكر

يتمايلون بري�س “الكويتزال”..

ُتذّكرين ب�شيجارة رجل 

ل يعرُف التقبيَل

 ..
َ
كاء

ُ
ل يعرُف الب

لني.
ّ
حّتى قب

3

اأجل�س باإرتخاء على املقعد العايل ، اأ�شند يدي 

املرتع�شة اإىل حافة الكونتوار اخل�شبي للحانة 

واأحمل ما اأحمل باليد الواثقة . 

ي�شاعدين  ح��ويل.  الكريه  ال�شخب  هذا  اأح��ب 

يف  املح�شوة  الأج�شاد  تتمايل  التفكري.  على 

الف�شاتن ال�شيقة يف رق�س ع�شوائي .. فتيات 

هاربات لليل اأخفن لعنة ال�شواد حول اأعينهن 

مب�شاحيق رخي�شة وت�شابقن يف عر�س اللحم 

املفزر  عرب الثقوب الكثرية.

اأجل�س ل وحيدة ول م�شحوبة. 

ير�شقون  ين 
ّ
املار اأت��رك  و  فقط  اأجل�س  هكذا 

الكلمات.

يف احلانة اأحّدث �شخ�شن: 

ال�شاقي، و هو �شاب نحيل جدا كاأنه اإنحدر من 

ي�شابق  عمره  ن�شف  اأم�شى  املجاعة.  قبائل 

احليوانات املفرت�شة و الإيبول على حد �شواء. 

ت��دوران  �شيقتان  وعينان  �شاحب  وج��ه  له 

حن  من  الكاأ�س  يل    
ّ

يغري كنحلتن.  ب�رشعة 

لآخر و يوزع على �شائري الإبت�شامة اخلفيفة 

الهوايات...  ول  الأ�شماء  نتبادل  مل  عينها. 

ة فيبت�شم 
َ
اأدخل م�رشعة كاأنني اأهرب من خيب

يل. ياأخذ معطفي ويقدم يل ال�رشاب.

 الهادي، رجل يف ال�شتن. ب�شالم 
ّ
الآخر هو  عم

يتكئ على خ�شبة م�شدودة اإىل احلائط. بثبات 

بع�س  قعره  يف  تبعرثت  ا 
ّ
بلوري اإن��اء  ي�شع 

القطع النقدية. 

اإىل  امل��ه��رولت  الفتيات  يهدي  الهادي   
ّ
ع��م

ال�شارخة  احلمرة  ر�شم  ِعدن 
ُ
ي حيث  املرايا 

الإغ��واء.  ابت�شامة  يعّدلن  و  �شفاههن  على 
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يهديهّن املناديل الورقية و الدعوات.

اأما الرجال فال حاجة لهم بذلك يقفون بثقة 

يعبوؤون  ل  بدقة.  امل�شطفة  املراحي�س  اأمام 

الكولوار  يف  طويال  يقفون  الأب��واب.  باإغالق 

يف اإنتظار غمزة تقودهم لرق�شة اأو اأبعد.

يه�شمن  ل  جدا  كرميات  هنا  الهوى  بائعات 

املهتزة  ل��الأرداف  النظر  يف  الهادي   
ّ
عم حق 

طويال  يبكن  اأحيانا  املنت�شبة.  والأث���داء 

ب�شم�س  املحرتقة  �شحنُته  تذّكرهن  بجانبه. 

ال�شيف ويداه املت�شققتان باآباٍء تركنهم خلف 

الطرقات املعبدة باأميال ل ت�شقها ال�شيارات 

الريفي  النقل  عربات  وحدها  القطارات.  ول 

الكالب  وقطعان  واحُل��َف��ر  التعرجات  حتفظ 

ة.
ّ
ال�شائبة يف تلك الرا�شي املن�شي

 الهادي كنت اأحمل كاأ�شي 
ّ
ف اإىل العم

ّ
قبل اأن اأتعر

واأقف طويال يف دورة املياه املزدحمة. اأقتن�س 

ال�شجائر  يلتهمن  البلد  بنات  الن�شاء:  رواي��ات 

ال�شقروات  ال�شائحات  اجلياع.  بلهفة  املهربة 

وال�شمروات  �شدورهن  على  الهائج  بنم�شهن 

�شاحبات املوؤخرات امل�شتديرة باإتقان. 

ك 
ْ
ب

َ
اأغرق حتى كاحلي يف ح اأ�شتمع طويال و 

النهايات.

له  خافت.  �شوته  بحق.  ه��ادئ  الهادي   
ّ
عم

عينان �شائعتان يف التجاعيد. �شديد اخلجل 

العاهرات  اإحدى  يخف�س ب�رشه كّلما داعبته 

وهي تقهقه: هدهود.. هدهود..

يبت�شم ب�شح و يغيب يف ظلمة الزاوية.

ب�شعوبة  اأتكلم  كنت  معه  الأول  لقائي  يف 

واإف��راغ  توقف  دون  احلديث  اأردت  ولكّني 

كهذا  مكان  يف  املثقلة.  راأ���ش��ي  يف  م��ا  ك��ل 

 الهادي 
ّ
يكون الأمر �شبه م�شتحيل. وحده عم

اإعرتا�س.  الإ�شتماع حلماقاتي دون  ي�شتطيع 

يهز راأ�شه موافقا من حن لآخر .

 الهادي بعينن ن�شف مغم�شتن. 
ّ
اأناق�س عم

اأ�رشخ يف وجهه باأنه بروليتاري واأحّدثه عن 

اأنتونيو غرام�شي فيبت�شم يل ب�شخرية.

يف  الغي�شات  م��ع��ان��اة  ع��ن  ط��وي��اًل  اأت��ك��ل��م 

الم��رباط��وري��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة و ع��ن ال��رواي��ة 

ت�شانغ.  لكيونغ  برية”  “بجعات  العظيمة 

ة ن�شحته مب�شاهدة فيلم امرباطورية 
ّ
ذات مر

لتاآوهات  بال�شتماع  ون�شحته  الأحا�شي�س 

دون  تكلمت  كاأ�شه.  ورّن���ات  التوين  ال�شيخ 

 الهادي ين�شت ب�شرب .
ّ
توقف وكان عم

 الهادي 
ّ
تطاير رذاذ ريقي و جف حلقي و عم

اإىل حيث يعود  يبت�شم و ينتظر �شاعة العودة 

كّل يوم.

هزمني بربود ....

فاإ�شت�شلمت متاما و مددت له يدي اأراق�شه... 

4
الغيم القطني حتتي متاما. خفيف جدا..

ذاتها  الرغبة  قيد  مازلت  النعومة.  �شديد   

واأبعد.

اليد  راحة  يف  بك�شل  ر 
ّ
اأتكو باأن  اأحلم  مازلت 

احلارقة.

مازلت  للجمال..  ال�شاهق  الإرتفاع  هذا  من 

اأ�شتعّد خللع �شواك عن جلدي. اأعّد ما تي�رش من 

ب على الإميان امُلطلق...
ّ
رباط ال�شهوة واأتدر
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اللون  تدرجات  اأم��ام  احلاد  الذهول  هذا  من 

بالرق�س بكعب ن�شف  اأحلم  الأخ�رش مازلت 

عال و تنورة ق�شرية.. اأتلوى مع النفخ احلزين 

املربقعة  البقار  تتبع  كما  الألفورن  لعازف 

رنن الأجرا�س النحا�شية و خيوط ال�شم�س.

بخفة  امل�شقولة  اخل�شبية  الأر�شية  اأنقر    

ب�شفريتن  الأل��ب  جبال  بن  نبتت  فالحة 

م�شابة  م��ازل��ت   من�س.  وكم�شة  معقوفتن 

نهر  على  طويال  اأقف  الأوىل..  الده�شة  باآثار 

بادن. اأقي�س تنا�شق الغيم املنعك�س يف املراآة. 

ر 
ّ
متر و  للحظة  تباغتني  ب��اأن  اأحلم  مازلت 

اأ�شابعك بن ت�شابك �شعري و تهم�س يل باأّنك 

راحل ل حمالة.

 هنا حيث ي�شكن الرب ب�شالم.  

�شواء  حد  على  وال�شياطن  املالئكة  وتاأخذ 

بحرية  حافة  على  ي�شتلقون  مفتوحة.  اإجازة 

بفقاقيع  يلهون  طويلة.  ل�شاعات  ليمان 

ال�شابون امللونة و يتبادلون النكت اجلريئة. 

كر..
ّ
من هنا يغمرين الطهر حّد الغرق. حّد ال�ش

املّتجه  ال�رشيع  القطار  نافذة  بلور  وراء  من 

اإمينتالر  جبنة  م��ذاق  يل�شعني  جينيف  نحو 

ل  هنا  للنبيذ.  ال�شارخ  الإحمرار  ويربكني 

اأفكر يف �شيء مهم و ل �شيء غري مهم.

 ل اأزهاري النائمة يف ال�رشفة. ل موعدي مع 

امل�شائية  الدرو�س  ول  فا�شل يف احلب  �شاعر 

للغة الجنليزية.. 

قبالتي  وج��ودك  اإحتمال  �شوى  اأب��دا..  ل�شي 

اجل�شد  ذات  ال�شوي�رشية  الفتاة  هذه  عو�س 

ق�شة  تعبري.  بال  املحايد  وال��وج��ه  النحيل 

�شعرها ق�شرية. ت�شع  نظارات طبية وحتت�شي 

الكابت�شينو  يف كوب ورقي اأنيق.

املنثورة  البيوت  اإىل  بهدوء  تنظر  هنا..  اأنَت 

بجعات  ع��ّد  وحت��اول  ال�شهول  على  بعناية 

ني.
ّ
تائهة  يف ال�شماء.. وحتب

العقاب  و  اجلرمية  ب��ق��راءة  �شاأتظاهر  اأن���ا.. 

للمرة الرابعة. اأنظر بخل�شة لعينيك احلزينتن 

واأطرح عليك اأ�شئلة غري مهمة عن تراكم الثلج 

يف �شوراع رو�شيا ويف قلبك. عن مايكوف�شكي، 

عن مذاق الفودكا و الن�شاء....

القطار  الظلمة  تغمر  جبليا.  نفقا  ن��دخ��ل 

وتنعك�س  الكهربائية  امل�شابيح  فت�شتعل 

�شورة عجوزين يجل�شان على ي�شاري. تذوب 

يد كّل منهما يف ارتعا�شة الآخر. املراأة طاعنة 

ال�شن واحلب والرجل مازال ي�شع اخلامت  يف 

ل زوجته 
ّ
ل. يقب

ّ
بعد ن�شف قرن من اللقاء الأو

مبعدل قبلة كل ثالث دقائق.

اأين اأنَت؟

اأنا.. مازلُت هنا اأتلو اأ�شعار بو�شكن واأتظاهر 

باأّنَك قبالتي.
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ٍة 
ّ
بن�شِف يقٍن ، ون�شِف �شك ، وبدرجة �شماحي

�شكينَك   
ُ
�شرتفع  .. وا�شِع  ف��راِغ  يف  تتاأرجح 

اأن  املثلوم احلّد يف وجِه الريح ، و�شرتجوها 

هذه  تدخل  اأن  الغباء  فمن   ..  ، لك  ت�شحذها 

احلرب ، واأنَت عنٌق اأعزٌل .. يف غابة اأن�شال . !

فبعد   .. جاهزيتك  من  �شتتاأكد  امل�شاء  هذا 

ن�شف �شٍك .. ون�شف يقن .. �شتقرر اأن تدخل 

هذه احلرب ، �شتقول الآن : 

ها ال�شقي � من �شنن 
ّ
� م�شى عليك ما م�شى � اأي

املك�شو  ج�شدَك   ، اأحالمك  يف  ترفُل  واأن��َت   ،

بالق�شائد �شيعرى بعد قليل .. اأحالمك املوّزعة 

بالت�شاوي بن هو�شك بالكتب ورائحة الورق 

الغناء  و�شيالن  النطباعين  ولوحات  القدمي 

واأ�شدقاء  امل�شائية  اخلمر  .. و�شفقات  البائد 

يف  احلميم  ح�شورهم  على  ال��زم��ن  ت�شبط 

 قبل هذا 
َ
ا مل تكن خرائب

ّ
امَك ) رمب

ّ
اأي خرائِب 

امل�شاء ( ؟ 

�شتتاأّكد من طغيان ح�شور هذه   .. فقط  الآن 

املراأة ذات النم�شات النائ�شات على خّديها يف 

حياتك .. و�شتعرُف وكمن يتفاجاأ بخرٍب طازٍج 

 .. ة كتلتن عزيزتن قد �شلختهما منك 
ّ
اأنَّ ثم

و�شارا طفلن ..؟

اإ���رشاراً على  اأكرث  .. يغدو احلب  ) يف احلرب 

احلرب

عبداهلل وّنو�س *

*  شاعر من سورية

من أعمال الفنان محمد نظام- ُعمان 



عتمِة  يف  املركونِة  الأ�شياء  وتبدو   .. الظهور 

اأناك اأ�شدُّ وخزاً لك ( .. 

ا وطئُت اأو 
ّ

هذا امل�شاء اإذاً اأخذُت قراري ... ورمب

اأكاد � اأر�س احلرب � .. و�شاأبادل هذه البلهاء 

بالكالم  املتخمة  وذاكرتي  وكتبي  ق�شائدي 

 .. احل��ّد  لمع  بن�شٍل   .. النطباعين  واأل��وان 

 رابع ابريل على مهل ... 
ُ
 ريح

ُ
ت�شحذه

-2-

ًا 
ّ
ذلك الذئب الذي هو فيك .. كان ومل يزل ع�شي

على الرتوي�س ، املدينة الوادعة ، و�شباحاُت 

على  ت��رد  واأن��ت  ال�شعر  وكتابة   ، الأ�شدقاء 

اأ�شئلة الزبائن عن اللب اخلايل من احلمو�شة 

احلليب  اأكيا�س  توثُق  بيٍد   .. البلدي  والبي�س 

 
ً
 اأ�شياء

ُ
داً .. وبالأخرى تكتب

ّ
وت�شدُّ اأعناقها جي

 من ال�شنوات 
ُّ
 منَك بعَد قليل .. هذا الكم

ُ
ت�شيع

واأنت ترفُل يف جّنة هذا الف�شام .. 

 يف دّكان ( .. التو�شيُف الأكرُث 
ٌ

 حبي�س
ٌ
) ذئب

�شوابًا مِلا اأنَت عليه !!

 .. رحالها   
ُ

احلرب اأناخت   ، منَك  مقربٍة  على 

 ذلك 
َ
 واأربعوَن �شنًة مل تكن تكفي لتمنع

ٌ
اأربع

الذئب اأن يعوَد مِلا ُخلَق من اأجله .. 

 .. لكي يفرت�س ..
ّ
يكفي اأن ي�شتم

يكفي اأن يرى .. لت�شتعل جمرتا عينيه .. 

اأتوِن دِم  .. ليدخَل يف   حلمُه 
َ
اأن ينقطع يكفي 

فرائ�شه ... 

مقعِي  بذيٍل  املوت  �شهوُة   .. اإذاً   
ُ

احل��رب اإنها 

 اأمام ناظري ذئٍب كهل !!؟  
ُ

جتل�س

-3-

تطرُق  املدينة  يف  واحلرب   .. �شاألني  لطاملا 

باإحلاح �شحاٍذ على الأبواب .. !

� األن ت�شافر ؟ 

مل اآخذ الكثري من الوقت لكي اأجيب .. 

 ل ترتُك اأماكن �شيدها اأبداً !!
ُ

� الذئاب

-4- 

.. وقليٍل  قليٍل  .. وقبَل  بداأت منذ زمن   
ُ

احلرب

فقط .. قررُت اأن اأكوَن فيها ..

 .. الآن  اأمامي  هي  التي  ال�شجائر  منف�شُة 

ت�شتعُل  الأبجدية  حروف   
ُ
معظم فيها  تركُت 

وادعة يف �شكينة حتفها .. 

اأو  حرفن  �شوى  احلرب  يف  منها  يلزمني  ل 

ثالث .. 

ة 
ّ
 كي يعوي على قم

ٌ
 ذئب

ُ
هو بال�شبط ما يلزم

موت .. ليلة اكتمال قمر !!   

-5- 

ُط وحدي يف قيِء 
ّ
حلمُت هذِه الليلة اأنني اأتخب

حيواٍن منقر�ِس ، .. 

من حجم بركة الهالم التي كنُت فيها .. علمت 

كم هو هذا الكائن �شخم .. 

 فا�شٌد ... بعو�ٌس 
ٌ
حمو�شٌة وبقايا فرائ�س ودم

بحجم غراب يلعُق ما بدا من ج�شدي .. 

يف الأحالم اأي�شًا .. ميكنك التذّكر .. 

اأتذكر �شطراً  يف بركة الفرائ�س املتعّفنة كنت 

من بيت ل اأعرف من قاله : 

 ) 
ُ
َت اإن�شاٌن فكدُت اأطري

ّ
) و�شو

وى عن ماأثرِة ما اأجنزناه .. 
ُ

ري
َ
 �ش

ٌ
ف�شٌل اآخر

!! ... " اإذاً   
ُ

اإنها احلرب  ... "
-6- 

 هذا اليوم ، � ومن دون دفع اأي زيادة 
ٌ
بادلت
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 .. -

؟  بكتاب  الكاملة   - دي�شتوف�شكي   � موؤلفات 

امِللل والِنحل ؟ لل�شهر�شتاين .. 

ُل �شفقٍة رابحٍة يل يف اأتون هذه احلرب !!
ّ
.. اأو

-7-

ل من ابريل .. 
ّ
�شبيحة الأو

�شديقي املهاجر قبل عام اإىل اأملانيا .. 

على عجٍل قال يل :

� اأنا بخري ..  طمنوين  عنكم ... 

وجوابي  �شوؤالُه   ... اأجيبُه  اأن  قبل  �شحكت 

يف  اأح��د  مع  اأتبادلها  كذبٍة  اأول  �شيكونان 

ل ابريل ... 
ّ
�شبيحة كذبة اأو

-8-

يها هجرة .. 
ّ
ا اختار بع�شهم اأن ي�شم

ّ
رمب

واآخرون فراراً ..

والبع�س رحياًل ..

يف  النا�س  جمالدة  �شبيحة  يف  الكالم  مزاد 

الدّكان يبداأ بها .. وكذلك ينتهي .. 

والو�شول  تركيا  يف  تكون  ي��ورو  باألفي   �

م�شمون .. 

لبنان  طريق  وعن  نظامية  وبفيزا  هنا  من   �

�شتكون يف �رشبيا وب� 3500 يورو فقط .

� حفيدي هذا اليوم حادثنا على ال�شكايب وعّد 

من الواحد وحّتى الع�رشة بالأملانية .

اأحذيًة  واأطفايل  زوجتي  اأعطوا  ال�شويديون   �

 مبثلها رئي�س البالد !!!
ُ
يحلم

 ....

 .....

اأجالُد هذا الكالم بف�شيلة ال�شمت ... 

معلنًا  يدي  يف  ال�شفراء  املفاتيح   
ُ
اأقّلب واأنا 

لهم اأن الإغالق قد حان .. 

ياب�شًة  �شجرًة  كنُت   .. البيت  اإىل  الطريق  ويف 

ال�شيء  ه��ذا  فيها  يعمُل  خ�شب  نقار  ومئُة 

اجلهنمي الذي يف مقّدمة راأ�شه ... 

-9-

على   
ُ
ال�شماء واأو�شكت   .. الليل   

َ
احت�رش كّلما 

 على احلرب 
ُ

الدخول يف خ�رشتها .. اأتل�ش�س

من ثقٍب يف باب بيِت الذاكرة املتهّدم .. 

قدومها   
ُ
اأنتظر لكي  الليل  �شاعات   

ُ
اأق��ّط��ع

ثيابها   
ُ
وتخلع متعبًة  تاأتي  وهي  واأرقبها 

 منها .. 
ُ
ورائحُة دٍم ب�رشٍي تفوح

مل  وحيُث  الأوىل  ة 
ّ
وللمر راأيتها  ال�شباح  هذا 

يكن ذلك الثقب اللعن �شلة الو�شل بيننا .. 

راأيتها ومل تكن يف فا�شل تبديل مالب�شها .. 

كانت عاريًة كالرحمة .. واأمامي متامًا وكما 

خلقها اهلل .. 

الرب من  اأراده��ا  التي  اجلدوى  اأت�شائل عن   (

خلقِه لها ( .. 

 .. اأنهب من فتنة عريها  اأن  اأجروؤ  اأطرقُت ومل 

عيناي كانتا تعّدان احل�شى يف امل�شافة التي 

تف�شُل بيننا ..  

بثقَة احتمال املوت قالت يل .. 

 و�شاًل ل يتل�ش�س ..
َ
ها اجلبان .. من رام

ّ
�  اأي

نظرُت اإليها .. وكان ذراعاها ممدودان نحوي 

طريدٍة  دِم   
ُ
اأث��ر ولأثرهما  طويالن  كانا   ..

جريحٍة على الرتاب .. 

... واأردفت ..

ها الوغد اأن تكون الآن بن ذراعي 
ّ
� الو�شاُل اأي

.. واأنا حينها من �شيتل�ش�س على قلبَك ومن 
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وي�شار  اأ�شفل  ..  يف  جّداً  ثقٍب �شغرٍي و�شغرٍي 

�شدرك .. !!  

ال��ذاك��رة  بيت  ب��اب  ثقِب  م��ن  اأ�شغر  ��ا 
ّ

رمب  (

املتهّدم ( .

-10-

 غابُة ياب�شة .. 
َ
راأيُت الب�رش

 حّطاب .. 
َ

وراأيُت احلرب

 على قاعدِة جذع ..
َ
 ل اأجروؤ اأن اأرتاح

ٌ
متعب

 ل اأجروؤ اأن اأ�شعَل عود ! .
ٌ
مقرور

-11-

 ميالن الحتمالت ..
ُ

احلرب

يف تلك ال�شورة العتيقة التي يل معها .. 

�شتكون خلفي .. واأكون اأمامها .. 

با�شمًا �شاأبدو حلظة اللتقاط .. 

باكيًا �شاأكون حلظة اإيقاف الزمن ... !

-12-

رحلة  تكون  اأن  امل�شادفة  قبيل  من  لي�س 

.. من   � ��ة 
ّ
اأورب  � اأخته  الباحث عن   � � قدمو�س 

البحر  نف�س  ويف  الطريق  وذات  املكان  ذات 

للح�شور  عادت  قد   .. اجلزر  بنف�س  املجدور 

الآن .. 

مل يغرق قدمو�س يف رحلة ذهابه ..  

الآن .. ويف �شبٍع لياٍل و�شتِة نهارات بقن من 

ابريل 2015 

 .. اإيابه املقلوب  غرَق هذا املاأفون يف طريق 

اأوربة   � ولأخته  له  �شم�شية  �شورًة  لنا  وترَك 

 .. الأل��وان  نا�شع  غريب  علِمٍ  با�شمن خلَف   �

يرفرُف يف اإحدى ال�شاحات ... !  

-13-

�شاأموت الآن .. 

بقي  قد  يكون  ولن   .. ال�شنوات  األٍف من  وبعد 

 عن احلرب 
ٌ
اأثري  

ٌ
من رميم ج�شدي �شوى كالم

ًا على الدود وتقادم احلقب .. 
ّ
كان ع�شي

مل اأقله حينها .. 

ى احلرب باغتتني 
ّ
لأنَّ تلك املاأفونة التي ت�شم

بقبلتها العظيمة على فمي قبل اأن اأ�شكبه .. !! 

-14-

ل ال�شيف .. 
ّ
لطاملا اأحببُت مطر اأو

هذا العام .. 

�شغلتني احلرب عن ال�شتمتاع بِه .. 

 �شقٌف خفي�ٌس فوق 
َ
الغيم اأن  اأظُن  حّتى كدُت 

راأ�شي .. 

اُت املطر .. 
ّ
وحب

رحمة  مابن  معّلقٍة  اأج�شاٍد  من  ي�شيُل   
ٌ
دم

الأر�س .. وجور ال�شماء !! .

-15- 

�شتنتهي احلرب .. 

حمامٌة اأطلقتها من نافذة قمرة �شفينتي بعد 

�شبعة اأياٍم و�شبع لياٍل من طوفان الدم .. 

هي من اأخربتني بذلك !! 
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1
الإميان ، الغ�شب، اخليبات املتتالية ،

 ... طويال  احل��زن  ج��وف  يف  يرقد  �شيء  كل 

طويال. 

ي�شيب ال�ِشعر ول تتعب اأقدام الراق�شات حول ناره،

ل تاأخذ خ�شورهن مواقف حازمة، 

مكتوب على اأطراف ف�شاتينهن املرفرفة فوق 

روؤو�س الع�شاق:

" " الدوران حالة موؤقتة 
كل �شيء يرقد على �رشير بال و�شادة

لي�شتوي اجل�شد مع العنق الفاتن للوحدة. 

ليتني ل اأعرف ما اأعرف

ليتني ما اآمنت،

كان ال�شك رجال،

اأفعل بطفل الإميان الذي ل يتوقف عن  ماذا 

ال�رشاخ ليال ؟

اأنا املراأة الكاملة احلرية،

كيف اأم�شي اإىل يقيني،

يقيني باأن كل �شيء 

كل �شيء راقد يف �شوق ال�شعر هذا، 

يف اأزقة �شيقة لبيع الكالم 

نحن فيها البائع ونحن امل�شرتي.

2
عاطلة عن العمل، عاطلة عن املوت، عن احلب،

ف ت�شيُق باملغادرين 
َ
 �شجري يف ُغ�ر

ُ
اأمار�س

، بتلويحاتهم، 

باآثار اأ�شابعهم على احليطان، 

بالري�س الذي علق منهم على ال�شبابيك حن 

طاروا.

فن،
ّ
اأ�شتمع اىل اأغاين املت�شو

�شهوات من جحيم  فيها   
ُ
تتناوح بقامة  اأزهُد 

م.
َ
لج

ُ
ل ي

 ... اأكتب،
ُ
واأكتب ... اأكتب

ليذوب �شمعي خلف الأبواب املو�شدة،

اأبوابي العاطلة عن جميئك يا اهلل.

3
اأريد راأ�س الفتى على طبق من ف�شة،

خُت خ�رشي لأجله،
ّ
رق�شُت ، وهذا  اآخر ما دو

ثياب �سجرة 

ون�ضو�س اأخرى

فيوليت اأبو اجللد *

*  شاعرة من لبنان



 
ّ
هذا اآخر ما و�شمُت على قدمي

خطوة بعد خطوة  لنيله.

اأريد راأ�س من اأحب

على طبق من نار ومن دخان،

اأريده على عتبة املوت قبل الن�شيان وقبلي.

 4
 بخّفة ور�شاقة،

َ
الذين ي�شعدون الدرج

الطابق  يف  ي�شكن  احل��ب  اأن  يظنون  ع�شاق 

الأعلى.

يف الطابق الأعلى ثمة حقائب جاهزة دائما

حلب على و�شك املغادرة.

5
،
ّ
ت�شحُك الن�شاء يف �رشهّن علي

من  ميوت  اأحد  ل  اأن  تعرفن  اللواتي  الن�شاء 

احلب!

ي عليهن،
ّ
واأبكي يف �رش

 اأنا القتيلة احلية،

اأعرف اأن ل اأحياء على هذا الكوكب 

�شواي.

6
ي�شقط من فوق

من نافذة املطلق اىل ال�شارع العام

احلب حديث اجلال�شن يف املقهى املقابل،

 غريب،
ّ

 عن َدوي

عن قتيَلن وجرحى.

7
مهابة اأن اأكتب

حة،
ّ
حدثُت الباعة عن الفاكهة املجر

ر كحلقة مفرغة،
ّ
عن الكعك املدو

عن احلب كقربان يف حمرتف ال�شعر،

عن مزج امل�شكرات يف دماء ال�شعراء.

8
جديرة باإ�رشام احلرائق،

دخلُت اجلحيم من اأو�شع اأبوابه،

كان مرعبا اأن اأعتذر واأنا على فوهة بركان،

على  اأ�شتدّل  كي  ال�شوء  قوافل   
ّ
بكفي اأحمل 

�شحكتي،

قبل اأن تندلع ال�رشارة الأوىل،

قبل اأن يفوت الأوان الذي فات 

حن �شار لكل �شيء مذاق غريب، 

حن �شار املذاق األيفا و�شهيا. 

ت�شيل اللعنات من اأقدامنا 

لأنك ل تاأتي ولأين ل اأذهب،

لأن م�شابيح ال�شارع مطفاأة اأ�شال،

 اأختبئ بثياب �شجرة،
ّ
لأنني يف الركن اخلفي

ك بالأحالم املتفلتة،
ّ
وبك�شل مزمن اأمت�ش

بالنوايا �شيئة ال�شمعة 

وبالع�شافري املحلقة يف لوحة معلقة. 

لأنك يف البالد البعيدة 

كتبت �شريتَك الأوىل على األواح ال�شعر. 

." على زاوية غري حمددة ورقعة باردة "

نزوى العدد 93 - يناير 2018

198



نزوى العدد 93 - يناير 2018

199

1
مل يقتْلني اأحٌد

قتلُت نف�شي

وم�شيُت يف جنازتي

 عدُت اإىل البيِت
َّ
ثم

 قلياًل
َّ
بكيُت علي

. 
ْ
ومنت

2
لى ؛

َ
ب

ًا يف ِجنازتي
َّ
كنُت حي

ومْل اأ�شاأ 

اأْن اأوقَظ الأموات .

3
 الآَن

ُ
اأ�شتطيع

وِم اأْن اأخلَد للنَّ

 احلماقِة
َ
فلقْد اأجنزُت ترتيب

و�شعُتها على قما�ٍس اأبي�َس

وتركُتها جتفُّ قلياًل

ها املوُت
ُّ
يا لَك مْن اأحمق اأي

كيَف ن�شيتني

ًا
َّ
واأنا اأعدُّ لَك طبقًا �شهي

من احلياِة

وكيَف ن�شيُتَك

واأنَت ُتعدُّ يل

الة الرمال ال�سَّ

ون�ضو�س اأخرى

حاكم عقرباوي *

*  شاعر من األردن

من أعمال ريثاء سليمان - ُعمان 



الِة . ماِل ال�شَّ
ّ
مزيداً من الر

4
و�شلُت اإىل املعركِة متاأّخراً

و�شعني اجلنُد على حافِة املدينِة

 ت�شِل القذائُف
ْ
انتظرُت قافلَة املوِت فلم

ثم عدُت اإىل البيِت

ووجدتني مقتوًل هناك .

5
ذهبوا اإىل املعركِة

نَة
َّ
وتركوا قم�شاَنهم امللو

مْل يعْد اأحٌد

 الألواُن
ُ
َقَتَلْتُهم

وا�شتبدَّ بنا البيا�ُس .

6
يا للفجيعِة

 طابعًا
َ
ن�شيُت اأْن اأ�شع

رِة القذيفِة على موؤخَّ

هداِء  ما يدلُّ على ال�شُّ
َ

ولي�س

ًة اأخرى ،
َّ
واإْن عْدُت ، مر

ُ
 اآخر

ٌ
ا يكوُن يل راأي

َّ
فلرمب

كاأْن األقي بنف�شي اإىل التَّهلكِة

 على موتي .
ُ
فيختلف الأحياء

7
ُت اإىل النَّوِم مبّكراً

ْ
ذهب

ْتني القذائُف
َ
فلقْد غاَدر

هِل انتهِت املعركُة ؟

ُت ن�شيبي من الغنائِم :
ْ
انتظر

القذيفَة التي اأخطاأْتني

. 
ْ
ومْل تعتذر

8
َ
ملاذا تق�شفوَن املقابر

 نردُّ بِه
ٌ
 لدينا �شالح

َ
لي�س

واأعداوؤكم املوتى

لي�شوا بيننا

ْ
وا عْن حماقاتكم ُكفُّ

ْ
واتركونا ُنعدُّ لكم

 العزاء .
َ
واجب

9
اأريُد عمراً 

 القامِة
َ
ق�شري

 
ِّ
ق�اب�اًل للطي

قب�راً �شغرياً

طوبِة
ُّ
قليَل الر

 اأ�شتقبَل �شيفًا جديداً
ْ
لكي

كلَّما دعِت احلاجُة

ُة
َّ
 املار

ُ
ا يتوه

َّ
فلرمب

فيذهبوَن اإىل احلياِة

اأريُد نافذًة �شغريًة

 اإىل
ُ
ت�شري

كوكِب املعنى .

10
تها احلياُة

َّ
ِك اأي

ُّ
هلِل َدر

ْكِتني
َ
ح لقْد اأ�شْ

وِك
ُ
�ى ِك���ْدُت اأْن اأْدع حتَّ

ًة اأخرى .
َّ
 مر

َ
اإىل قربي
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احلياة �شريك

ل ينتهي

يف املدر�شة ، قراأت

عن الغابة

غرائر و�شهوات

مل يكن العمر

ليطيل بي

حن فتح ال�شريك

فرجته

والغابة اأبوابها

وها اأنذا بعد

ن�شف قرن

من عمر يتلوى

كثعبان

�� جيد اأنني و�شلت 

اإىل هذا ال�شن ��

كبحار عارف

بالق�شة الغارقة

راأيت األ�شنًة وروؤو�شًا

ووجوه لعب

و�شحوب نور

راأيت بهلوانات

ت�شبه الدخان

تداعب الوقت

بكلمات كذب، وكتبًا

تراق�س ال�شواري

باأ�شمائها

تقود الأر�س

بقطعانها

اإىل مائدة الفرتا�س

ويف �شخب الوليمة

�� تلك ��

كل ما تبقى

اأغنية

تاأخذين من ذراعي

بيدها الكرمية

لنوؤثث املكان

بحزن �شوتها

اأغنية اأمل

خلطوة

بعيدة املنال.

اأغنية

طالب املعمري
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1

إىل مقايي�س حجم املكتبة اإىل مقايي�س حجم املكتبة إىل مقايي�س حجم املكتبة  إىل مقايي�س حجم املكتبة ،  إىل مقايي�س حجم املكتبة ،  أنتبه اأنتبه أنتبه جيداً أنتبه أن  أنتبه أن  أن اأن  علي
ّ
علي
ّ

  كان 

ارتفاع  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ارتفاع سيلها،  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  ارتفاع سيلها،  م��ع  يتنا�سب  مب��ا  يلها،  تف� تف�سأن���وي  تف�سأن���وي  تف�اأن���وي  أن���وي  التي 

وذلك  أجر، اأجر، اأجر،  امل�ست للمنزل  اخلارجي  الباب  امل�ستا  للمنزل  اخلارجي  الباب  ا  سوعر�سوعر�س

ار 
ّ
النج النجار حني  ار حني 
ّ
النج حني 
ّ

النجس النجسحني  حني  ن� ن�س.  س.  سو�سو�س و�سو�س ر� بال  ر�س  بال  س  الحقًا الحقاالإدخالها  الحقاالإدخالها  إدخالها 

ب. سب. سب. مكتبة  أنواع اخل�اأنواع اخل�سأنواع اخل�سأنواع اخل� أنواع اخل�ل  أنواع اخل�ل  ل سل س أف�اأف�سأف�سأف� أف�إياه  أف�إياه  إياه اإياه  ب الزان سب الزان سب الزان معترباً سبخ�سبخ�

كال سكال سكال  سأ�سأ� أ�اأ�ا ب اب�سبعة رفوف وارتفاعات خمتلفة تتقاطع باب�سبعة رفوف وارتفاعات خمتلفة تتقاطع 

ف نف ّنف  نسنس أ�اأ�سأ�سأ� أ�كنت  أ�كنت  هند�سية، وفقًا حلجوم الكتب املقرتحة. 

ع سع سع  أنيق، لكن هذا الو�اأنيق، لكن هذا الو�سأنيق، لكن هذا الو�سأنيق، لكن هذا الو� أنيق، لكن هذا الو�برتتيب  أنيق، لكن هذا الو�برتتيب  أجنا�سها الأجنا�سها الأجنا�سها  الكتب تبعًا

املجالت  تراكم  بعد  اساسًا  سو�سو� و�سو�س خ� خ�س،  س،  طوياًل ي�ستمر  مل 

إىل اإىل إىل  افة سافة سافة  سإ�سإ� إ�الإ�ال با املتنافرة،  باالأحجام  املتنافرة،  باالأحجام  املتنافرة،  أحجام  ا ذات  الدورية 

كف  بحجم  كف سعر  بحجم  كف سعر  بحجم  عر  ال� وكتب  الرتاثية،  الكتب  ال�سجملدات  وكتب  الرتاثية،  الكتب  سجملدات 

بال  للقراءة  دربه  �س 
ّ
يتلم كقارئ  يل  بالن�سبة  بال اليد.  للقراءة  دربه  يتلم�س  كقارئ  يل  بالن�سبة  بال اليد.  للقراءة  دربه  �س 
ّ
يتلم كقارئ  يل  بالن�سبة  اليد. 
ّ

كنت  كنت سق،  كنت سق،  ق،  دم� دم�سإىل  دم�سإىل  دم�اإىل  إىل  حراء سحراء سحراء  ال� حدود  من  ال�س  حدود  من  س  آتيااآتيًاآتيًاآتيًا لة، سلة، سلة،  سبو�سبو�

من  من سني  من سني  ني  ينق� ما  لرتميم  خمتلفة  ل��ق��راءات  ينق�س  ما  لرتميم  خمتلفة  ل��ق��راءات  س  نهمًا

كانت  لو  حتى  كانت أ���س��ي،  لو  حتى  كانت اأ���س��ي،  لو  حتى  أ���س��ي،  ر يف  تتالطم  كتب  كانت عناوين  لو  حتى  أ���س��ي،  ر يف  تتالطم  كتب  كانت عناوين  لو  حتى  أ���س��ي، 

م، من تلك التي كان سم، من تلك التي كان سم، من تلك التي كان  س هذه الكتب ع�سرية اله�س هذه الكتب ع�سرية اله� سبع�سبع�س

والثمانينات  ال�سبعينيات  مثقفو  عناوينها  يتداول 

أ�س جعة و�سحبة غليون. لن اأ�س جعة و�سحبة غليون. لن اأ�س جعة و�سحبة غليون. لن  افة كافة ك فة كسفة كس سباطمئنان بني ر�سباطمئنان بني ر�

أحدهم نحوي اأحدهم نحوي أحدهم نحوي  أحدهم نحوي توجه  أحدهم نحوي توجه  أن�سى تلك اللحظة احلرجة، حني اأن�سى تلك اللحظة احلرجة، حني أن�سى تلك اللحظة احلرجة، حني 

"يف كتاب "ما العمل؟" للينني، كما تعلم...".  قائاًل

أعلم ماذا اأعلم ماذا أعلم ماذا  للينني، وال  أت كتابااأت كتابًاأت كتابًاأت كتابًا واحداً  أت كتاباأكن قد قر أت كتاباأكن قد قر أكن قد قراأكن قد قر مل 

انة سانة سانة  بر� بر�سأ�سي  بر�سأ�سي  بر�اأ�سي  أ�سي  ر هززت  اللعني.  الكتاب  ذلك  بر�يحتوي  أ�سي  ر هززت  اللعني.  الكتاب  ذلك  بر�يحتوي  أ�سي 

أجلاأجلأجل". يف اليوم التايل توجهت نحو "مكتبة  مبعنى "

وابتعت  املارك�سية،  بالكتب  وابتعت سة  املارك�سية،  بالكتب  وابتعت سة  املارك�سية،  بالكتب  ة  س�س� �س�س ساملتخ�ساملتخ� مي�سلون" 

ودمغة  الداكنة،  الزرقاء  مبجلداتها  لينني  ودمغة أعمال  الداكنة،  الزرقاء  مبجلداتها  لينني  ودمغة اأعمال  الداكنة،  الزرقاء  مبجلداتها  لينني  أعمال 

متها 
ّ
كو
ّ
كو
ّ

أغلفتها. اأغلفتها. أغلفتها.  ن 
ّ
ن تزين تزي
ّ
تزي
ّ

املو�سكوفية  التقّدم"  التقّددار  ّدار  "
ٍجرة، يف بحٍثجرة، يف بحٍث جرة، يف بحثسجرة، يف بحثس سفوق ال�رسير وغرقت بفهار�سها امل�سفوق ال�رسير وغرقت بفهار�سها امل�

أوالاأواًلأواًلأواًل. كان هذا الكتاب  أوال"  أوالاأوالأوال"  أوالاأوال"  أ اأ اأ "ما العمل؟ احمموم عن خمباحمموم عن خمب

املة للمنظمات الثورية يف العامل، ساملة للمنظمات الثورية يف العامل، ساملة للمنظمات الثورية يف العامل،  سفة �سفة � فة �سفة �س سمبثابة و�سمبثابة و�

باط سباط سباط  أ�ست�سغ فكرة االن�اأ�ست�سغ فكرة االن�سأ�ست�سغ فكرة االن�سأ�ست�سغ فكرة االن� أ�ست�سغ فكرة االن�مل  أ�ست�سغ فكرة االن�مل  آخر. اآخر. آخر.  آخر. مقام  آخر. مقام  ُلكنني كنُتلكنني كنُت يف 

التي  اجلاهزة  التي سطلحات  اجلاهزة  التي سطلحات  اجلاهزة  طلحات  امل� تلك  عدا  امل�س،  تلك  عدا  س،  يومًا احلزبي 

أي حال، اأي حال، أي حال،  ى، لكنني سى، لكنني سى، لكنني على  ابتالع ح�ساء املر� ابتالع ح�ساء املر�سبه  سبه  ابتالع ح�ساء املر�س ابتالع ح�ساء املر�سبه  به  ست�ست�

كهوية  املجلّدات  لتلك  املكتبة  يف  املجلّد  لتلك  املكتبة  يف   ّ رّف��ًا رف��ا  ��ا  حجزُت

أن مكتبتي الأن مكتبتي الأن مكتبتي  لب، وسلب، وسلب، و سيحة النتمائي املارك�سي ال�سيحة النتمائي املارك�سي ال� رس�رس�رس

إىل اإىل إىل  أجر اأجر اأجر  م�ست بيت  من  م�ستاة،  بيت  من  اة، 
ّ
ق�رسي الرحتاالت  م�ستعت  بيت  من  ق�رسية،  الرحتاالت  م�ستعت  بيت  من  ة، 
ّ
ق�رسي الرحتاالت  عت 
ّ

ق�رسيس الرحتاالت  ق�رسيسعت  الرحتاالت  عت  سخ�سخ�

إحدى اإحدى اإحدى  يف  أحدهم الأحدهم الأحدهم  املجلدات  تلك  تلك أهديت  تلك اأهديت  أهديت  فقد  آخر، اآخر، آخر، 

س�س�س ّأتخّل�أتخل�أتخّل أتخلاأتخلا �س كما  ندم،  دون  من  �سا،  كما  ندم،  دون  من  ا،  "التعزيل" نوبات 

فهاين، سفهاين، سفهاين،  سأ�سأ� أ�الأ�ال أبي فرج االأبي فرج االأبي فرج ا أغاينالأغاينالأغاين"  الحقًا من جملدات "ا

إفال�س هذه املرة. 
ّ
إفال�س هذه املر
ّ

إفال�س هذه املرالإفال�س هذه املرال أ�سباب تتعلق باالأ�سباب تتعلق باالأ�سباب تتعلق با ف سف سف ثمنها،  سبن�سبن�

بناية  يف  بناية سغري  يف  بناية سغري  يف  غري  � ملحق  �سإىل  ملحق  �سإىل  ملحق  �اإىل  ملحق  إىل  واطئ،  ب�سقٍف قبٍو  من 

كتف  كتف أرهقت  كتف اأرهقت  أرهقت  ثقيلة،  بكراتني  كتبي  ارحتلت  قدمية، 

مل  لكنني  العالية،  ال�سالمل  مل سعوده  لكنني  العالية،  ال�سالمل  مل سعوده  لكنني  العالية،  ال�سالمل  عوده  ب� النقل  ب�سعامل  النقل  سعامل 

طررت سطررت سطررت  سيق الباب، فا�سيق الباب، فا� يق الباب، فا�سيق الباب، فا�س إدخال املكتبة ل�اإدخال املكتبة ل�سإدخال املكتبة ل�سإدخال املكتبة ل� أمتكاأمتّكأمتّكن أمتكن أمتّكن من 

جتاهلت  ثم  ؤقتاوؤقتاوؤقتًا،  م مواحنة  واحنة  مس مساحنة  احنة  ال� �سائق  ال�سإىل  �سائق  ال�سإىل  �سائق  ال�اإىل  �سائق  إىل  أهديها اأهديها أهديها  أن اأن أن 

وعدته،  كما  كما سهر،  كما سهر،  هر،  أ�اأ�سأ�سأ� ثالثة  مرور  بعد  به،  مرور سال  بعد  به،  مرور سال  بعد  به،  ال  ساالت�ساالت�

آخر. يف كل عملية انتقال من اآخر. يف كل عملية انتقال من آخر. يف كل عملية انتقال من  إىل اإىل إىل بيٍت ريثما انتقُل

ب�"تعزيل"  ب�أقوم  ب�أقوم  باأقوم  أقوم  كنت  آخر، اآخر، آخر،  بيٍت إىل اإىل إىل  أجر اأجر اأجر  م�ست م�ستا  ا  بيٍت

بكتٍب ا�ستبدالها  بكتبأو  ا�ستبدالها  بكتباأو  ا�ستبدالها  أو  حاجتي،  عن  عن سة  عن سة  ة  الفائ� الفائ�سالكتب  سالكتب 

فحة سفحة سفحة  �اإلغاء �سإلغاء �سإلغاء � إلغاء  بعد  فة، سفة، سفة،  سأر�سأر� أر�الأر�ال ا بائعي كتب  اأخرى مع  بائعي كتب  ااأخرى مع  بائعي كتب  أخرى مع 

هكذا  احبه. ساحبه. ساحبه.  � بيد  الكتاب  يقع  �سأن  بيد  الكتاب  يقع  �سأن  بيد  الكتاب  يقع  �اأن  بيد  الكتاب  يقع  أن  ية سية سية  خ� خ�سإه��داء،  سإه��داء،  خ�ال خ�الإه��داء،  إه��داء،  ا

تهجني 

فو�ضى املكتبة

ويلح ضويلح ضويلح * ضخليل �ضخليل �

*  كاتب وروائي من سورية

ن�صو�صن�صو�صن�صو�ص



كل  ويف  ق�رسية،  رح��الت  خم�س  مكتبتي   
ْ
ارحتلت

ة اأتخّل�س من بع�س عناوينها بال مغفرة، فهناك 
ّ
مر

كتب لن اأعود اإليها جمّدداً، اأو هكذا كنت اأظنُّ حينها. 

اأيام معر�س  ت�ستدُّ خالل  الكتب  اقتناء  ى 
ّ
كانت حم

دم�سق الدويل للكتاب، حتى اأنّنا �سكّلنا ور�سة لل�سطو 

على الكتب الثمينة كنوع من العمل الثوري. مل اأكن 

ماهراً يف هذا ال�ساأن، باملقارنة مع االآخرين، اأولئك 

يرتدون معاطف ف�سفا�سة، ويحملون  كانوا  الذين 

الد�سمة  للكتب  الفخاخ  لن�سب  الكتف،  على  حقائب 

�سعوبة  اأو  حجومها  كانت  مهما  مبتكرة،  بطرٍق 

الهوى"  فن  و"  الكائنات"،  م�سخ  مثل"  اختال�سها، 

اإبراهيم  جربا  برتجمة  �سك�سبري  اأعمال  اأو  الأوفيد، 

جربا ح�رساً، اأو اأعمال ت�سيخوف، اأو "النبي امل�سّلح" 

لرتوت�سكي، وق�س على ذلك. �سيح�سل ا�ستنفار اآخر، 

خالل زيارة �سديق ما، خوفًا من عملية �سطو على 

املطبخ.  يف  ال�ساي  اإعداد  اأثناء  ة، 
ّ
ال�سخ�سي مكتبتك 

طائر  هيئة  على  خا�سًا،  خامتًا  ا�ستعملت  �سخ�سيًا 

حمّلق، اأدمغ به كتبي عند �سفحة حمّددة )اأظّن اأنها 

ال�سفحة 21، طبقًا ل�سنوات عمري حينذاك(، للتاأكد 

ني، يف حال 
ّ

الكتاب تخ�س الن�سخة من  اأن هذه  من 

فقدته، ووجدُت ن�سخة م�سابهة منه، يف مكتبة اأحد 

االأ�سدقاء امل�سكوك باأمرهم. بالطبع هاجرت معظم 

جمهولة،  عناوين  اإىل  الكتب،  من  االوىل  مقتنياتي 

ب�سبب  اأو  اأ�سدقاء،  يد  ك�سطوعلى  اأو  كاإعارة،  �سواء 

النقل  �ساحنة  �سائق  فعل  م��اذا  اأعلم  ال  االإه��م��ال. 

حقيقية  مكتبة  اأمتلك  مل  لكنني  اليوم،  مبكتبتي 

عداها، اإذ تتوّزع كتبي بني اأماكن متعددة يف البيت، 

خزانة  رّف  اأو  طويلة،  اأريكة  اأو  كنبة،  �سندوق  يف 

للثياب، اأو فوق طاولة الكتابة، داخل �سندوق �رسير، 

�سالل  طبقات  بني  املطبخ،  يف  مهمل،  كر�سي  فوق 

االأحذية.  خزانة  وف��وق  والبطاطا،  والب�سل  الثوم 

الكتاب الذي احتاجه االآن، بالكاد اأجده، وغالبًا، ما 

اأ�سطر اإىل �رساء ن�سخة جديدة منه، اأو اإنني اأقع عليه 

منزويًا، يف مكاٍن ما، خالل اإحدى نوبات البحث عن 

كتاٍب اآخر. اأغبط اأولئك الذين يلتقطون ال�سور اأمام 

رفوف الكتب املرّتبة يف مكتباتهم، على طول حائٍط 

باإطارات  وجوائز  تقدير  �سهادات  ب�سحبة  كامل، 

جانب  اإىل  للموؤلف  ة 
ّ
�سخ�سي و���س��ورة  م��ذّه��ب��ة، 

ماركيز،  اأو  ت�سيخوف،  اأو  حمفوظ،  لنجيب  �سورة 

من  الرفوف  هذه  كل  جدوى  عن  ة 
ّ
بجدي واأت�ساءل 

 تراث االأ�سالف، وهل 
ّ

املجلدات ال�سخمة التي تخ�س

باتت  اأن  بعد  اليوم،  فعاًل يف عمله  املرء  يحتاجها 

كل  �سة؟ وهل 
ّ

اإلكرتونية متخ�س مواقع  متوفرة يف 

األي�س  عليها،  احلفاظ  ينبغي  كتب،  من  اقتنيناه  ما 

هناك �سيخوخة للمكتبة. ال�سيخوخة ال تعني احلكمة 

اإىل  اأدعو  باأن  اأكرث  �ساأجازف  بالطبع.   الدوام  على 

تعزيز  اأك��رب،  نقدي  وباإ�رساف  "الالمكتبة"،  فكرة 

الفو�سى،  تهجني  من  كنوٍع  املكتبة"،  "�سّد  فكرة 

ذهابًا  الراأ�س،  يف  ل 
ّ
تتجو خُمتَزلة  مكتبة  فهناك 

اأو  رواي��ة،  يف  �سخ�سية  اأو  موؤثرة،  بعبارة  واإيابًا، 

تبعًا  علينا،  �ستلح  �سعرية،  اأو �سورة  فل�سفية،  فكرة 

ما  وه��ذا  اإليها،  االآنية  حاجتنا  اأو  تاأثريها،  لقوة 

والتفتي�س  اأجلها،  من  ما  كتاب  اإىل  العودة  يتطلب 

جنود.  ككتيبة  ة 
ّ

املرتا�س الرفوف  بني  مكانه  عن 

على  للقب�س  ب�سهولة،  الكتاب  هذا  جند  لن  مهاًل، 

ن�سخة  يف  اإذاً،  عنه  فلنفت�س  اللعينة،  اجلملة  تلك 

دون  املطلوبة،  اجلملة  ا�سطياد  وتاليًا   اإلكرتونية، 

لياًل نهاراً، مثل  "جوجل" املفتوح  عناء، يف دكان 

�سيدلية مناوبة ملقاومة كل اأنواع ال�سداع واالأرق 

اخلا�سة  خرائطه  قارئ  لكل  واإذا  القراءة،  و�سهوة 

يف ر�سم ت�ساري�س التلقي، وحراثة الن�سو�س، على 

بالطبع،  ا�ستثناءات  هناك  �سواه.  عن  خمتلف  نحٍو 

ب�سغٍف  اأخ��رى،  ة 
ّ
م��ر الكتب  بع�س  ق��راءة  ت�ستدعي 

الده�سة االأوىل، كتب مبثابة االأ�سمدة التي تقوم على 

ت�سبه  كتب  القراءة.  وم�ستل  الرتبة،  نوعية  حت�سني 

لالأزمنة،  عابرة  طللية،  ق�سيدة  من  الواحد  البيت 

حلرا�سة  كتميمة  ال�رسير  جانب  اإىل  تو�سع  كتب 

تعني  اإذاً،  "الالمكتبة"  فكرة  العطب.  من  االأرواح 

للمكتبة،  الفلكلوري  ال�سكل  اإلغاء  االأول،  املقام  يف 

واإطاحة عناوين ت�سللت عنوًة اإىل الواجهة بقوة دفع 

اإيديولوجية طوراً، و�سطوة اأ�سماء مرموقة تارًة، اأكرث 

منها حاجة روحية اأو معرفية. هناك اأي�سًا، كارثة 

لفرط  مفزعة  بالغية  كاإهداءات  ت�سلنا  التي  الكتب 

َكَتبة هواة خ�سو�سًا، هوؤالء  ال�سعرية، من  �سطوتها 

ال�سحف  يف  االأدبيني  املحررين  يطاردون  الذين 

املقاهي  وط��اوالت  الربيد  و�سناديق  واملجالت 
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باأعمالهم البلهاء غالبًا. كّتاب اأتوا الكتابة من دون 

البالغة،  ب�سفرات  و�سحذها  الكلمات  حلراثة  ع��ّدة 

النحو  اأتوا بوهم املوهبة و�سجاعة اجلهل، واأخطاء 

العربية  اللغة  معلمو  اأثنى  الذين  اأولئك  واالإم��الء، 

مو�سوع  كتابة  بعد  مرحى،  بعالمة  يومًا،  عليهم 

علينا  ريفية.  نزهة  عن  اأو  ال�سجرة،  عيد  عن  اإن�ساء 

اأي�سًا، الكتب التي حتمل تواقيع جرناالت  اأال نن�سى 

�سجاعة، مل يخو�سوا حربًا  باأو�سمة ونوط  �سابقني 

مذكراتهم  كتابة  على  ون 
ّ
م�����رس لكنهم  واح���دة، 

واأعمالهم البطولية يف ميادين املعارك. كما ينبغي 

منافقني  نّقاد  مقدمات  التي حتتوي  الكتب  اإطاحة 

متتدح عبقرية �ساعرات وروائيات خ�سو�سًا، كتنب 

خيباتهن بخيال ركيك ووقائع م�سجرة. ولكن ماذا 

بخ�سو�س حاالت اجلذام التي غزت �سبكة االأنرتنت 

بو�سفها �سعراً، وراأى اأ�سحابها اأنها ت�ستحق الطباعة 

ورقيًا، ك�رسٍب من تعميم البالهة، اأال ينبغي تنظيف 

املكتبة من هذه الطحالب والبثور ووحيدات اخللية؟ 

 اإن التقاط ال�سذرات العرجاء من املواقع االإلكرتونية 

ي�سنع  ال  ل�ساحبها  املعريف  املخزون  على  كدليل 

االأ�سل.  يف  نهمًا  قارئًا  يكن  مل  اإذا  اأ�سياًل،  قارئًا 

لفيل�سوف مثل نيت�سه على حائطك  اأن ت�سع عبارة 

يف  �ساربيه  ثقل  متتلك  اأن��ك  يعني  ال  االفرتا�سي، 

"دون كيخوته" يف  الت�ساوؤم والعدمية. واأن تختزل 

ة 
ّ
فكرة حماربة طواحني الهواء، وفقًا الأقوال �سطحي

عبقريًا  كاتبًا  كثب  عن  تعرف  اأن  يتطلب  متداولة، 

حتتاجه  ما  �رسفانت�س.  دي  ميغيل  الكامل:  ا�سمه 

مكتبة اليوم هو "االإمتاع واملوؤان�سة" على غرار ما 

ان التوحيدي، قبل اأن يحرق كتبه 
ّ
كان يكتبه اأبو حي

بنف�سه، وهو يف الت�سعني.

ة" اأنا الذي 
ّ
 كان خورخي لوي�س بورخي�س قد قال مر

لت دومًا اجلّنة على �سكل مكتبة"، اأظّن، من دون 
ّ
تخي

ارة، �ستكون  تنظيف هذه املكتبة من االأع�ساب ال�سّ

نوعًا من اجلحيم. 

2
فيما كنت غارقًا بفكرة هدم املكتبة، و�رسورة اإعادة 

مثرياً،  تقريراً  قراأت  فقط،  ة 
ّ
نوعي بعناوين  اإعمارها 

ن�رسته وكالة ال�سحافة الفرن�سية، عن عامل نظافة 

كولومبي متّكن من تاأ�سي�س مكتبة ت�سم  جمموعة 

�سخمة من اأ�سهر الروايات وكتابات امل�ساهري حول 

عامًا(   54( غوترييز  األربتو  خو�سيه  كان  العامل. 

�ساعات  ويف  القمامة،  جتمع  ل�ساحنة  �سائقًا  يعمل 

من  متّكن  الكولومبية،  العا�سمة  يف  الباردة  الفجر 

ال بيته اإىل مكتبة عامة 
ّ
جمع االآالف من الكتب حمو

جمانية.

د الكتب" كما بات 
ّ
ت حياة "�سي

ّ
يف عام 1997 تغري

يلقون  النا�س  اأن  اكت�سافه  بعد  الرجل،  هذا  يعرف 

عدداً كبرياً من الكتب يف املهمالت.

اأول الكتب التي عرث عليها كان "اآنا كارنينا" للكاتب 

عرث  وقد   ،)1828-1910( تول�ستوي  ليو  الرو�سي 

االأخ��رى.  الكتب  من  الع�رسات  مع  خزانة  يف  عليه 

وهكذا بداأ بجمع الكتب من روايات وق�س�س و�سعر 

وكتب تعليمية، وتخزينها يف منزله يف حي مويفا 

غلوريا جنوب بوغوتا.

من  بالكتب  مليئًا  بيته  اأ�سبح  ال�سنوات،  مب��رور 

ال�سغري"  "االأمري  اإىل  لهومريو�س  "االإلياذة" 
الأكزوبري، باالإ�سافة اإىل روايات مواطنه غابرييل 

غار�سيا ماركيز.  

الثالثة  واأوالدهما  زوجته  مع  خو�سيه  ل 
ّ
حو هكذا   

الطابق االأول من منزلهم، اأي ما م�ساحته 90 مرًتا 

"قوة  ا�سم  عليها  واأطلقوا  عامة،  مكتبة  اإىل  ا، 
ً
مربع

كل  ف��اق  جناحًا،  امل��ب��ادرة  ه��ذه  الق��ت  الكلمات". 

االأ�سخا�س مبن فيهم  من  اأن عدداً  التوقعات، حتى 

"رمبا  خو�سيه  ويقول  فيها.  للعمل  تطوعوا  اأجانب 

الكتب  تقّدم  التي  العامل  يف  االأوىل  املكتبة  هي 

جمانًا ملن ياأتون ال�ستعارتها".

تعمل  خو�سيه  زوج��ة  كانت  املكتبة،  جن��اح  قبل 

واأ�سبحت  عملها  تركت  االآن  لكنها  اخلياطة،  يف 

ذاعت  وقد  ال�سيئة.  احلالة  ذات  الكتب  برتميم  تهتم 

القارة  اأرجاء  كل  يف  الكلمات"  "قوة  مكتبة  �سهرة 

ملعار�س  دعوات  يتلقى  خو�سيه  و�سار  االأمريكية، 

الكتب الرئي�سية مثل معر�س �سانتياغو يف ت�سيلي، 

اأو معر�س مونتريي يف املك�سيك. وجعله ذلك يتلقى   

هو  للكتب  االأ�سا�س  امل�سدر  يعد  فلم  التربعات، 

النفايات.

بالن�سبة لعمال النظافة يف بالدنا، على االأرجح، يف 
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حال وجد اأحدهم رواية "اآنا كارنينا" يف القمامة، 

�سيختار حلادثة انتحار اآّنا كارنينا على �سّكة القطار 

اأكرث عنفًا، وذلك ببيع الكتاب  اآخر برتاجيديا  موتًا 

بالكيلو ملطعم  فالفل، اأو عربة لبيع الذرة، اأو اإحالته 

ة، تنفيذاً لتعليمات �سارمة بت�سليم اأية 
ّ
اإىل جهة اأمني

على  حتتوي  فرمبا  النفايات،  يف  يجدونها  اأوراق 

من  ما  اأوراق  تنجو  ما  نادراً  اإذ  خطرية،  من�سورات 

التلف مبا�رسة.

 هناك حادثة ا�ستثنائية يف هذا املجال، جرت يف 

حممد  ال�سيخ  اأراد  فقد  ع�رس،  الثامن  القرن  دم�سق 

فو�سع  عّطار،  من  �سيئًا  يبتاع  اأن  القا�سمي  �سعيد 

العّطار ما باعه يف ورقة مكتوبة، وملا عاد ال�سيخ 

اإىل بيته، فتح الورقة وقراأ ما فيها، فاأدرك اأنها جزء 

من خمطوطة  تاريخية، فعاد على الفور اإىل دّكان 

ا�سة، حتى اجتمعت له 
ّ
العطار، وح�سل على بقية الكر

خمطوطة �سهاب الدين اأحمد البديري احلاّلق، وهي 

دم�سق  تاريخ  عن  النفي�سة  الوثائق  اأهم  من  اليوم 

عنوان"  وحتمل  ع�رس  الثامن  القرن  يف  ال�سفاهي 

ة". 
ّ
حوادث دم�سق اليومي

نوعية  يف  اإمن���ا  بحجمها،  اإذاً،  املكتبة  لي�ست 

تقوم  التي  الكتب  اإىل  نحتاج  فنحن  حمتوياتها، 

بتغيري م�سائرنا، وفقًا ملا يقوله جيم�س بالدوين، 

اأو كما يقول كافكا" على املرء اأال يقراأ اإال تلك الكتب 

التي تع�سه وتوخزه. اإذا كان الكتاب الذي نقراأه ال 

يوقظنا بخبطة على جمجمتنا فلماذا نقراأ اإذن؟ على 

د 
ّ
م البحر املتجم الكتاب اأن يكون كالفاأ�س التي ُته�سِّ

فينا".

الغزو  اإث��ر  ب��ريوت  دروي�����س  حممود  غ��ادر  عندما 

اأن  ا�سطر  اآخر،  لها)1982( نحو منفى  االإ�رسائيلي 

"ديوان  فقط:  بكتابني  احتفظ  مكتبته.  عن  يتخّلى 

املتنبي"، و"االأنا�سيد الكنعانية".

 3
هناك كتب اأقرب ما تكون اإىل ذبيحة لغوية باأح�ساء 

من  النفور  اإىل  تدعوك  عطنة،  ورائ��ح��ة  مك�سوفة 

ت�سفحها  مبجرد  اأفكارها،  ورائحة  حمتوياتها، 

االأول.  ال�سطر  من  اإليها  جتذبك   
ُ
وكتب عجل،  على 

اأحد  اأنه ا�ستعار من  يذكر غابرييل غار�سيا ماركيز 

بقراءة  ب��داأ  وحني  كافكا،  لفرانز  كتابًا  اأ�سدقائه 

ال�سطر  كان  والده�سة.  بالذهول  اأُ�سيب  "امل�سخ" 
ا�ستيقظ  التايل"  النحو  على  يبداأ  الرواية  من  االأول 

كوابي�سه،  من  اليوم  ذلك  �سباح  �سام�سا   غريغور 

يعّلق  �سخمة".  ح�رسة  اإىل  ل 
ّ
حتو وقد  نف�سه  ووجد 

لقد  ال�سابقة.  ب�سكينتي  اأبًدا  بعدها  اأمن  مل  ماركيز" 

ال�سطر  منذ  حلياتي  جديًدا  اجتاًها  الكتاب  ح��ّدد 

داً، فهو كان 
ّ
االأول". هذا الدر�س �سيحفظه ماركيز جي

يعترب اأن ال�سطر االأول، اإن مل يكن �سحيحًا، فاإن كل 

�سنًة  لذلك كان ي�رسف  �سيكون بال فائدة،  يليه  ما 

كاملة على كتابة الف�سل االأول من الرواية، وما اأن 

ينتهي منه فاإنه  ينجز ما تبّقى من الكتاب ب�رسعة 

االأوىل وكثافتها مغناطي�س  قيا�سية. تقطري اجلملة 

للجاذبية وال�سغف لدى املتلقي. �ساعر مثل حممود 

دروي�س ال يرتّدد بالقول يف و�سف �سعرية املتنبي 

" كل ما اأردت اأن اأقوله قاله هو يف ن�سف بيت: على 
قلٍق كاأن الريح حتتي"، وي�سيف موؤكداً" الأن املتنبي 

اأعظم �ساعر يف تاريخ اللغة العربية، وهو كما يبدو 

يل تلخي�س لكل ال�سعر العربي الذي �سبقه، وتاأ�سي�س 

لكل ما حلقه". ما نحتاجه اإذاً، تلخي�س املكتبة مبا 

يوازي تلخي�س املتنبي يف ال�سعر، ت�سذيب الرفوف 

وجفاف  احلرب،  وهباء  للورق،  الثقيلة  االأوزان  من 

املكتبة  اأن  "مذبحة" اإال  كلمة  ورغم هول  لة. 
ّ
املخي

اال�سطفاء  من  كنوع  واأخ��رى،  فرتٍة  بني  حتتاجها 

عكاز  على  تتكئ  التي  للكتب  ال�رسوري  الطبيعي 

التي  الكتب  املوهبة.  و�سباع  الدم  وفقر  االأكاذيب 

الفهر�س،  اإىل  خاطفة  نظرة  من  ركاكتها  عن  تعلن 

بريق  ل�ساحبها.  الذاتية  ال�سرية  اأو  االإه��داء،  اإىل  اأو 

الكتاب  هذا  قراءة  ورطة  يف  و�سعني  االأول  ال�سطر 

اأو ذاك. االإ�سغاء اإىل رنني اجلملة االأوىل، ي�سعك يف 

اإلغاء  اأو  بثقٍة،  الكلمات  اإىل حافلة  ال�سعود  اختبار 

الرحلة.   
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* مقاطع من كتاب قيد االإجناز بعنوان "�سد املكتبة"



الكاتب  اأونيتي،  الرواية هو خوان كارلو�س  موؤلف هذه 

من  وجهًا  ويعّد  االأوروغ��واي،  اإىل  ينتمي  الذي  ال�سهري 

القرن  خالل  الالتينية  اأمريكا  اأدب  يف  البارزة  الوجوه 

�سمل  وتنوع،  ث��راء  من  اإنتاجه  به  متيز  ملا  املا�سي، 

.
)1(

الرواية والق�سة و املقالة

يف   1909 �سنة  من  يوليو  من  االأول  يف  اأونيتي  ولد   

بني  حياته  م��ن  االأك���رب  اجل��زء  وق�سى  مونتيفيديو، 

اأونيتي  التحق  ايري�س.  بوينو�س  ومدينة  املدينة  هذه 

منها  �سجر  ما  �رسعان  لكنه  االبتدائية،  باملدر�سة 

من  جمموعة  مراهقته،  فرتة  اأثناء  ليمار�س  وهجرها، 

اإىل  هاجر   ،1975 عام  ويف  عي�سه.  ل�سمان  االأعمال 

اإ�سبانيا، وا�ستقر مبدريد حتى وفاته �سنة 1994.

 وتعطي احلوارات التي اأجريت معه، انطباعا باأن اأونيتي 

الذات.  مت والعزلة واالنطواء على 
ّ

ال�س اإىل  اإن�سان مييل 

يقول عن نف�سه: »نعم، اأملك الكثري من ذلك. فاأنا منعزل 

ب�سهرة كبرية،  اليوم  يتمتع  اأونيتي  واإذا كان  وحزين«. 

ترتجمها عملية اإعادة ن�رس اأعماله وترجمتها اإىل لغات 

مغمورة.  الزمن  من  لفرتة  ظلت  اإبداعاته  فاإن  خمتلفة، 

»اإن  بقوله:  االأم��ر  هذا  مولينا  مونييز  اأنطونيو  يوؤكد 

االكت�ساف املتاأخر الأونيتي، حمل معه مفاجاأة مماثلة 

اأحدثتها ق�س�س بورخي�س. ف�رسدياته تفتقر  التي  لتلك 

�رسديات  يف  االأم��ر  هو  كما  املحلي،  اللون  اإىل  جذريا 

 .
)2(

فرانز كافكا، التي جتمعها به قرابة ما«

اأمريكي،  االإ���س��ب��ان��و�  ال�سياق  داخ��ل  اأون��ي��ت��ي  ويتميز 

الكوين،  بعدها  يف  االإن�سان  بو�سعية  الكبري  بان�سغاله 

»اإن  يقول:  ال�رّسدية.  وتقنياتها  اأعماله  بجمالية  وكذلك 
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خو�ن كارلو�س �أونيتي

تقدمي وترجمة: اأحمد اآيت اإح�ضان *   عبد اللطيف جامل 

خوان كارلوس أونيتي

* كاتبان ومترجمان من المغرب  



فاكت�ساف  وبالفعل،   .
)3(

االإن�سانية« الروح  هو  يهمني  ما 

يف  االأ�سا�سي  الهاج�س  هو  كان  الب�رسية  النف�س  اأعماق 

كتابات اأونيتي. وقد اأثار ذلك اهتمام النقاد، فاأكدوا على 

اأهميته، وتاأثريه االأ�سا�سي يف االأدب االإ�سبانو� اأمريكي يف 

القرن املا�سي. تقول ماريا ميالن �سيلفريا: »لقد ا�ستطاع 

التيارات  اإىل  له  منفذا  يجد  اأن  اأمريكي  االإ�سبانو�  االأدب 

. وميكن 
)4(

االأكرث اإبداعا يف العامل، بف�سل اأونيتي اأ�سا�سا«

اأمريكي  االإ�سبانو�  لل�رسد  اأعطى  اأونيتي  اأن  ال�تاأكيد على 

االإن�ساين  املحتوى  خ��الل  من  ومم��ي��زا،  خا�سا  طابعا 

الوجودي  فال�سوؤال  الأعماله.  والعميق  القوي  والوجودي 

كان  واإذا  اأونيني.  وفن  فكر  يف  املركز  ي�سغل  �سوؤال  هو 

بع�س النقاد قد اأ�ساروا اإىل قرابة ما بني »البئر«، الرواية 

رواية  وبني   ،1939 �سنة  ن�رست  التي  الأونيتي،  االأوىل 

طابع  ذات  اأونيتي  »وجودية  فاإن  ل�سارتر،  »الغثيان« 

 .
)5(

�سخ�سي، اإنها وجودية ال تخ�سع لربنامج، بل تعاين«

قبل  متنوعة  منظورات  من  الغثيان  اأونيتي  كتب  »لقد 

�سارتر؛ واإذا كان �سارتر قد حلل القرف، فاإن اأونيتي عرّب 

ا بالن�سبة الأونيتي 
ّ
عنه... هو بالن�سبة ل�سارتر مو�سوع، اأم

ا اأونيتي فيكابده، وينقله 
ّ
فهو التزام. �سارتر يفكر فيه، اأم

ا اأونيتي فيتعاي�س 
ّ
كعدوى. اإّن �سارتر ي�سفه كاأ�ستاذ، اأم

.  ويف هذا االإطار يقول ماريا بارغا�س 
)6(

معه ك�سحية«

يف  لكنه  �سغري،  كتاب  »اإن��ه  »البئر«:  رواي��ة  عن  يو�سا 

باإ�سكالية  مرتبط  باملدينة،  مرتبط  احل��داث��ة،  منتهى 

.
)7(

وجودية، ال تظهر دائما يف االأدب املكتوب بلغتنا«

كونها  من  اأهميتها  لت�ستمّد  االأدبّية  اأونيتي  اأعمال  اإّن 

اكت�سافا عميقا وتعبريا اأ�سيال ورمزيا، عن عامل فو�سوي 

اأمريكا  يف  لي�س  امل��دن،  اإن�سان  االإن�سان،  فيه  ينغم�س 

املنظور  هذا  من  كله.  العامل  يف  بل  وحدها،  الالتينية 

والقارية،  اجلهوية  احل���دود  جت��اوز  اأونيتي  ا�ستطاع 

ليكت�سب بعدا كونيا وا�سحا. اإن اإبداعه ال�رسدي يت�سمن 

روؤية للعامل مو�سومة باأ�سى عميق، العامل فيها كابو�س، 

وجوديني.  وتيه  �سيق  يف  اأنف�سهم  االأ�سخا�س  فيه  يجد 

تتميز فيه العالقات االإن�سانية بانعدام التوا�سل وغياب 

الداخلي  املنفى  حالة  يذكي  ما  وهو  احلب،  ا�ستحالة  اأو 

واخلواء التام، التي تت�سارع فيها �سخو�س اأونيتي.

يف عامل اأونيتي لي�ست هناك فر�سة للخال�س وال لالأمل. 

كل �سيء �سائع، وكل االأ�سخا�س مطاردون بالف�سل. ويف 

ذلك تكمن خ�سو�سية عامل اأونيتي. يقول ماريا فارغا�س 

يحظ  مل  اأونيتي  اأن  »اأعتقد  ال�سدد:  ه��ذا  يف  �سيو�سا 

باالعرتاف واالنت�سار اللذين ي�ستحقهما، الأن عامله عامل 

ت�ساوؤمي، عامل مو�سوم بنوع ما من ال�سواد، عامل يقت�سي 

من القارئ جهدا فكريا كبريا، ويف اأحيان عديدة يبهرنا 

مرا  مذاقا  فمنا  يف  ويرتك  يزعجنا  وباأ�سالته،  بعمقه 

.
)8(

بياأ�سه وغياب ما ي�سجع ويحفز على احلياة كما هي«

االإن�سان  يبتكر  يحتمل،  ال  متناق�س  عامل  مواجهة  يف 

اخليال  اإىل  كاللجوء  للهروب،  اآليات  اأونيتي  عامل  يف 

كما هو االأمر يف حالة براو�سن، بطل »احلياة الوجيزة«، 

االنتحار.  اأو  املا�سي لالختباء يف احلمق  اإىل  والعودة 

اأونيتي،  �سخ�سيات  من  عدد  عند  املف�سلة  املهمة  »اإن 

اإليها،  واالإ�سغاء  اأكذوبات  ابتكار  هي  احلب،  با�ستثناء 

.
)9(

ومنح الذات حياة زائفة«

باأنه  نف�سه،  عن  البداية  منذ  اأونيتي  عند  ال�رسد  ويعلن 

�رسد مرتبط باملدينة. فاأونيتي هو »واحد من املوؤ�س�سني 

يقول  لهذا   .
)10(

الالتينية« اأمريكا  يف  املدينة  لرواية 

االأ�سياء  بني  من  اأن  »اأعتقد  �سيو�سا:  فارغا�س  ماريو 

اأونيتي، هو كونه من بني  االأوىل التي ينبغي قولها عن 

اللغة  يف  و�ساأقول  الالتينية،  اأمريكا  يف  االأوائل  الكتاب 

. وبالفعل 
)11(

االإ�سبانية، الذين اأدخلوا احلداثة اإىل ال�رسد«

فال�رسد عند اأونيتي، يويل اأهمية كبرية ملو�سوع املدينة، 

وهو ما يالحظ يف االأ�سئلة املطروحة املرتبطة باملدينة، 

ومنوذج االإن�سان الذي تنتجه. وبهذا ال�سدد توؤكد ماريا 

و�سف  اأعماله  »يف  اختار  اأونيتي  اأن  �سيلفريا  ميالن 

 .
)12(

املدينة...« اإن�سان  فيه  يعي�س  الذي  الفو�سوي  العامل 

اجلديد  الواقع  اكت�ساف  اإرادة  اأونيتي  لدى  توجد  هكذا 

لالإن�سان يف املدن الكبرية، كاإطار مادي للقلق الوجودي 

للكائن واحت�ساره.     

خلق  وهي  اأخ��رى،  بخا�سية  اأونيتي  عند  ال�رسد  يتميز 

النجاحات  بني  من  اإنه  ماريا.  �سانتا  متخيلة:  جغرافيا 

اإرادة  عن  يك�سف  فعل  اإنه  عنده.  الروائي  للفن  الرائعة 

�سلك �سبيل اآخر لالقرتاب من الواقع، وهو ي�سبه يف ذلك 

ظهرت  فقد  ماركيز.  غار�سيا  غابرييل  وي�سبق  فولكرن، 

التي  وجيزة«،  »حياة  رواية  يف  مرة  الأول  ماريا  �سانتا 

ن�رست �سنة 1950. وبعد ذلك، حتولت اإىل م�رسح رئي�سي 

م�سكلة  الأونيتي،  املتاأخرة  والروايات  الن�سو�س  ملعظم 

بذلك دورة �رسدية ميكن ت�سميتها مبلحمة �سانتا ماريا. 

هذه امللحمة بداأت مع »حياة وجيزة«، واكت�سبت بعد ذلك 
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فن« 1961، و«خونتا 
ّ
متا�سكا وا�ستقالال يف »م�سنع ال�س

اإن   .1979 تتكلم«  الريح  و«لندع   ،1964 كدافري�س« 

اخل�سائ�س  بني  من  بالطبع،  هو  متخيلة  مدينة  خلق 

التي جتعل من »احلياة الوجيزة« عمال من بني االأعمال 

التي  االأهمية اخلا�سة  الكربى يف زمننا، وذلك ما يربر 

يوليها اأونيتي لهذه الرواية. يقول: »انطالقا من »احلياة 

الوجيزة« ح�رس كل �سيء يف«�سانتا ماريا«. اإن »احلياة 

فيها  اأهمية.  االأك��رث  رواي��ات��ي  بني  من  هي  الوجيزة« 

.  وينبغي اأن نتذكر اأي�سا 
)13(

ولدت ملحمة �سانتا ماريا«

وجودية:  ���رسورة  اقت�سته  ماريا«  »�سانتا  خلق  ب��اأن 

من  الهروب  عليه  كان  الوجيزة«  »احلياة  »براو�سن« يف 

حالة الف�سل واالأمل التي يعي�س فيها، والناجمة عن فقدانه 

اأن  بعد  لزوجته  حبه  وتفكك  اإ�سهارية،  وكالة  يف  للعمل 

اآخر،  بتعبري  ماريا«،  »�سانتا  االأي�رس. فخلق  ثديها  برتت 

له داللة مزدوجة: فرار من عامل معاد وم�سطهد، وبحث 

عن نظام جديد.

فعالقته  للكتابة،  خا�س  بت�سور  اأي�سا  اأونيتي  ويتميز 

بها عالقة ع�سق، مبعنى اأنه كاتب غري من�سبط، ال يخ�سع 

لنظام، خالفا للعديد من الكتاب. اإن فعل الكتابة، بالن�سبة 

عالقة  بالكتابة  »تربطني  يقول:   
.)14(

حب« »فعل  اإليه، 

اأكتب.  عا�سق بع�سيقته: حني تاأتيني الرغبة يف الكتابة، 

 �سهور و�سهور دون 
ّ
حينذاك، تعرتيني نوبات. واأحيانا متر

اأن يح�سل �سيء، لكن حينما تاأتي اللحظة غري املنتظرة، 

الكتابة   .
)15(

واأكتب« نف�سي،  اأمتلك  ثم  �سديدا،  توترا  اأتوتر 

خمتلفة.  حيوات  االإن�سان  بها  يعي�س  التي  الكيفية  هي 

»حينما اأكون يف طور اإجناز عمل ما، حينما اأكتب، اأكون 

اإ�سفاقا  اأ�سفق  واأحيانا  اأخرى،  حياة  اأعي�س  كنت  لو  كما 

عبثيا على النا�س الذين ال يكتبون، الأنهم يعي�سون حياة 

.
)16(

واحدة فقط.«

اأونيتي واأعماله،  اأن ننهي هذا التقدمي الوجيز عن  وقبل 

التاأثريات  م�ساألة  اإىل  االإ�سارة  ال�رسوري  من  لنا  يبدو 

االأدبية التي تلقاها ككاتب، ما دمنا ننطلق من فر�سية 

لتجارب  نتاج  هي  كاتب  لكل  االإبداعية  التجربة  اأن 

العدم. ويف حالة  عديدة متنوعة، واأن ال كاتب يولد من 

تاأثريا  اأث���روا  كتابا  هناك  ب��اأن  القول  ميكن  اأونيتي، 

يقول  وفولكرن.  وبرو�ست  �سلني  هم  جتربته،  يف  اأ�سا�سيا 

هذه  ا�ستوعب  من  اأول  اأن  »اأعتقد  يو�سا:  فارغا�س  ماريا 

.
)17(

التاأثريات ثم اأعطاها ب�سمة خا�سة هو اأونيتي.«

l  البئـــــــــر 

حلظات،  منذ  فيها  اأجتول  واأنا  فجاأة،  الغرفة  بدت 

�سغريان،  ���رسي��ران  ثمة  م��رة.  الأول  اأراه���ا  وك��اأين 

وب�سعة كرا�سي �سبه متهالكة، وجرائد قدمية تعود 

من  ويب�ست  لونها،  ا�سفر  خلت،  عديدة  �سهور  اإىل 

لتحل  النافذة  على  فعلقت  لل�سم�س،  تعر�سها  فرط 

حمل الزجاج.

من  �سجرت  اأن  بعد  عار،  بجذع  الغرفة  اأذرع  كنت 

البقاء ملقى على ال�رسير. منذ منت�سف النهار، واأنا 

بال�سقف  يلت�سق  الذي  اللعني،  احلر  �سدة  من  اأنفخ 

االآن ودائمًا، وينت�رس داخل الغرفة، يف الظهرية. كنت 

ال�سب�سب  وقع  اأ�سمع  واأنا  ظهري،  خلف  ويداي  اأ�سري 

م رائحة اإبطي، الواحد تلو االآخر. 
ّ
على البالط، واأت�سم

 
ّ
اأجر واأن��ا  اأخ��رى،  اإىل  جهة  من  الراأ�س  اأح��رك  كنت 

َف�س، فاأ�سعر باأن هذا يجعل تك�سرية التقّزز ترت�سم  النَّ

حتتك  حتلق،  مل  التي  اللحية،  وكانت  وجهي.  على 

بكتفي.

باأمر  اأوح��ى يل  قد  هذا  ب��اأّن  �سيء،  كل  قبل  واأذك��ر 

ب�سيط: بذكرى عاهرة كانت قد اأرتني كتفها االأي�رس، 

الذي كاد من �سّدة االحمرار يت�سقق، وهي تقول: »قل 

ياأتي  حني  عاهرات،  اأبناء  ه��وؤالء  األي�س  ك، 
ّ
برب يل 

منهم ع�رسون يف اليوم الواحد، وال اأحد حلق حليته 

التي تظّل حتتّك بظهري؟!«.

وم�ستدقة؛  طويلة  يد  باأ�سابع  �سغرية،  امراأة  كانت 

قالت كّل ذلك من غري �سخط، ودون اأن ترفع �سوتها، 

وهي  النا�س،  بها  ي 
ّ
حتي التي  الغنج  نربة  وبنف�س 

تفتح الباب. ال اأ�ستطيع اأن اأتذكر وجهها، ال يح�رسين 

تلك  ب�سبب  الكتف  توّهج  �سوى  منها،  اآخر  �سيء  اأي 

الذقون، التي كانت الواحدة تلو االأخرى حتتك عليه، 

االأمي��ن؛  الكتف  ولي�س  دائما،  بالذات  هو  وتدعكه 

الطويلة  االأ�سابع  ة، واليد ذات 
ّ
واأذكر اجللدة املحمر

وامل�ستدقة التي ت�سري بها اإليه.

�سارد  واأنا  النافذة،  خالل  من  اأنظر  بداأت  ذلك،  بعد 

بدا  العاهرة.  وجه  مالمح  تذكر  اإىل  اأ�سعى  الذهن، 

من  لال�سمئزاز  مدعاة  اأكرث  ال�ساحة  يف  النا�س  يل 

امل��راأة  دائما،  كاملعتاد  هناك  كان  اآخ��ر.  وقت  اأي 

ال�سغرية،  ثيابها يف �سفيحتها  تغ�سل  التي  البدينة 
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بينما  البقالة،  و�ساحب  احلياة  من  تتذمر  وه��ي 

الرجل انحنى قليال، فتدىل على �سدره منديل اأبي�س 

الطفل يحبو،  ال�ساي. وكان  واأ�سفر، يكرع م�ستحلب 

ميلك  يكن  مل  بالوحل.  والوجه  اليدين  ملطخ  وهو 

واأنا  قراري،  يف  ورّددت  الكمني.  مطوي  قمي�سا  اإال 

يف  قادرين  النا�س  يكون  كيف  موؤخرته:  اأ�ساهد 

الواقع، على االإح�سا�س باحلنان حيال ذلك املخلوق.

ال�سب�سب  ي�سفق  كي  ق�سرية،  بخطى  ال�سري  تابعت 

مرات عديدة يف كل جولة.  يف تلك اللحظة تذكرت 

قط  اأ�ستطع  مل  الغد.  يف  االأربعني،  �سّن  �ساأقفل  اأنني 

النحو،  هذا  على  االأربعني  ال�سنوات  تلك  كّل  ل 
ّ
تخي

وحيدا و�سط القذارة، ومنزويا يف غرفة. لكن هذا مل 

جتاه  بف�سول  �سوى  معه  اأ�سعر  مل  اأكتئب؛  يجعلني 

على  الدائمة  بقدرتها  االإعجاب  من  وبقليل  احلياة، 

حتيري عقولنا. فاأنا مل اأكن اأملك حتى ال�سجائر.

ال�سجائر؛ وكّل ما  اأملك  اأجل، ال  اأملك �سجائر،  اأنا ال 

اأن  االإن�سان  على  اأّن  ذلك  مذكراتي.  هو  االآن،  اأكتبه 

اإذا  يكتب �سرية حياته، حني يبلغ االأربعني، ال�سيما 

ح�سلت له اأ�سياء مهمة يف احلياة. وعلى فكرة، اأنا ال 

اأذكر اأين قراأت هذا.

الزارو...  �رسير  حتت  اأوراق  ودزينة  قلم  على  عرثت 

وال   ،
ّ
باحلر وال  اأب��دا،  بالقذارة  اأهتم  لن  االآن،  ومنذ 

ب�ساكني الفناء االأ�سقياء، وال باأي �سيء. من املوؤّكد 

اأين ال اأتقن الكتابة، لكّني اإمّنا اأكتب فقط لنف�سي. 

االآن، �سارت احلرارة حت�س بدرجة اأقل، ومن املمكن 

تكمن  ال�سديدة  وال�سعوبة  منع�سا.  الليل  يكون  اأن 

�سيئا عن  اأذكر  اأال  لذلك عزمت على  البدء.  يف نقطة 

اأتذكر  ال  طفال:  كنت  حني  بليدا  كنت  لقد  الطفولة. 

زمن  يف  الالحقة،  ال�سنوات  بع�س  اإال  ذات��ي  ع��ن 

يعة اأو اجلامعة. اأ�ستطيع احلديث عن غريغوري،  ال�سّ

جد ميتا يف اجلدول، وعن ماريا ريتا 
ُ
و�سي الذي و

ّ
الر

وال�سيف يف كولونيا. هناك اآالف االأ�سياء، واأ�ستطيع 

اأن اأمالأ كتبا.

توقفت عن الكتابة الأ�سعل النور، واأنع�س عيني اللتني 

اأن  اأريد  لكني  احلر.  اأثر  ذلك من  اأن  حترقاين. ال�سك 

اأكتب االآن، �سيئًا خمتلفا، �سيئًا يكون اأف�سل من جمرد 

�رسد ما ح�سل يل. يحلو يل االآن، اأن اأكتب ق�سة روح، 

بها،  امتزجت  التي  االأح��داث  دون  وحدها،  ال��روح 

�ساءت اأم اأبت، اأو االأحالم. من الكوابي�س االأ�سّد بعدا 

باجلذوع.  املبني  الكوخ  مغامرات  اإىل  اأتذكره،  ا 
ّ
مم

اأحلم  عديدة  ليال  يف  كنت  ال�سيعة،  يف  كنت  حني 

بح�سان اأبي�س، يقفز فوق ال�رسير، واأتذكر اأنهم كانوا 

الأنه كان  بيدرو،  الذنب ذنب خو�سي  اأن  يقولون يل 

ي�سحكني قبل اخللود اإىل النوم، نافخا يف امل�سباح 

الكهربائي كي يطفئه. واملده�س يف االأمر، اأين اأنزعج 

حينما ينعتني اأحد ما باأنني »حامل«. ذلك اأمر عبثي. 

لقد ع�ست مثل اأي اإن�سان، واأكرث. واإذا كنت اليوم اأريد 

�سيئا  اأملك  لي�س الأنني ال  االأحالم، فذلك  الكالم عن 

هذا.  يف  اأرغ��ب  الأنني  بب�ساطة  بل  عنه،  اأحكي  اآخر 

لي�س  فذلك  اجلذوع،  كوخ  حلم  اخرتت  قد  كنت  واإذا 

اأكرث  اأخرى  ة مغامرات 
ّ
�سببا خا�سا. ثم اأملك  الأنني 

اأحتفظ  لكنني  تنظيما،  اأف�سل  اأهمية،  اأكرث  اكتماال، 

كتابة  على  �ستجربين  الأنها  اجلذوع  كوخ  مبغامرة 

مقدمة، �سيء ح�سل يف عامل االأحداث الواقعية منذ 

اأربعني �سنة، ورمبا اأي�سا الأنني اإذا حكيت »حدثا« و 

»حلما«، بقى اجلميع م�رسورا...

حني  دجنرب،  من  والثالثني  الواحد  يف  ذلك  حدث 

عمري  كان  اإذا  ما  اأدري  ال  كابورو.  يف  اأقطن  كنت 

خم�س اأو �ست ع�رسة �سنة، لكن ذلك ال ي�ستحق العناء، 

اإذ �سيكون من ال�سهل حتديده، اإذا فكرت قليال. اأعرف 

ثماين  �سنة،  ع�رسة  ثماين  ت��ردد:  بدون  ماريا،  �سّن 

نف�س  يف  وكانت  �سهور،  بعد  توفيت  الأنها  ع�رسة 

ال�سّن عندما كانت تفتح باب الكوخ ليال، وتعدو دون 

�سجيج لرتمتي فوق �رسير االأوراق.

كانت نهاية ال�سنة، وكان يف املنزل نا�س كثريون. 

يرتدي  كان  اأبي  اأن  اأي�سا  واأذك��ر  ال�سمبانيا،  اأذك��ر 

اأن  دون  مغتاظا،  اأو  حزينا  اأنا  وكنت  جديدة،  بذلة 

اأعرف �سبب ذلك، كما كان يحدث دائما، عندما تعقد 

لقاءات ما عندنا، ويكون هناك �سخب. نزل االأطفال 

اإىل احلديقة بعد وجبة الغذاء )ي�سعدين اأن اأرى اأنني 

اأي  حينذاك  يل  تكن  مل  نزلنا(.  ولي�س  نزلوا،  كتبت 

�سلة باأحد.

 كانت ليلة دافئة، غري مقمرة، وكانت ال�سماء حالكة 

ال�سواد، مليئة بالنجوم. لكن احلرارة مل تكن كحرارة 

الغرفة، بل كانت حرارة تتحرك  الليلة يف هذه  تلك 

نَف�س  وكاأنها  الواحد،  مبحاذاة  ومتر  االأ�سجار  بني 
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�سخ�س كان يتحدث اإليك، اأو يو�سك على ذلك.

مت�سلب،  اإ�سمنت  اأكيا�س  على  اأجل�س  وحيدا،  كنت 

الكل�س.  بفعل  ت  ابي�سّ بقب�سة  كبري  معول  وبجانبي 

هذه  الأجل  ت�سرتى  التي  البوقات  نفري  اأ�سمع  كنت 

املنا�سبة، ترافقها ال�سمبانيا لتوديع �سنة وا�ستقبال 

اأخرى. كانت املو�سيقى تعزف يف البيت. واأنا بقيت 

اأحترك، حتى  اأن  دون  احلال ملدة طويلة،  على هذه 

�سمعت وقع خطوات، وراأيت الفتاة التي كانت مقبلة 

عرب املمر الرملي.

باأنني  متاما،  اأتذكر  لكنني  اأكذوبة،  االأمر  يبدو  قد 

التي  اللحظة  الليلة، منذ  عرفت كل ما �سيحدث هذه 

التي تف�سل  اأّنا ماريا، وطريقتها  تعرفت فيها على 

كل  راأ�سها.  وانحناءة  ج�سدها،  بقية  عن  يدها  بها 

�سيء عرفته، ماعدا النهاية، رغم اأين كنت اأمتّنى اأن 

يقع �سيء ي�سبهها.

اأعرفها  عّدة، 
ُ
م بخطة  بها  الأحل��ق  و���رست  نه�ست،   

على نحو كامل، كما لو تعلق االأمر ب�سيء ح�سل لنا 

من قبل، وكان من املحتم اأن يتكرر. تراجعْت قليال 

عندما اأم�سكت بذراعها، لقد كانت حت�س نحوي دائمًا 

بالنفور، اأو اخلوف. 

 مرحبا. 

 مرحبا.

حتدثت لها مازحًا، عن اأر�سينيو. لقد كانت تزداد يف 

ممرات  عن  تبحث  اخلطى،  اأ�رسعت  ب��رودة.  مرة  كل 

اأثني  واأخذت  ذلك،  بعد  اخلّطة  غريُت  االأ�سجار.  بني 

للحظة،  ارتابت  ووّدي.  جاد  ب�سوت  اأر�سينيو،  على 

راأ�سها  �ساحبة  كلمة،  كل  بعد  ت�سحك  بداأت  اأكرث.  ال 

اإىل اخللف. كانت تن�سى اأحيانا، فت�سري وهي ت�رسب 

كتفي ملرتني، اأو ثالث مرات متتالية. ال اأدري مباذا 

كان يفوح العطر، الذي كانت ت�سعه. قلت لها الكذبة 

دون اأن اأنظر اإليها، واأنا متيقن من اأنها �ست�سدقها. 

يف  الب�ستاين،  ببيت  موجود  اأر�سينيو  باأّن  لها  قلت 

النافذة.  من  بالقرب  وحيدا  يدخن  املقابلة،  الغرفة 

الليل  )مل يكن هناك قط حلم فتى يدخن وحيدا يف 

هكذا، مبحاذاة نافذة وبني اأ�سجار(.

قررنا اأن نلج من الباب اخللفي، لكي نفاجئه. �سارت 

وباحتياط  ترى،  ال  كي  قليال  منحنية   االأم��ام  اإىل 

�سديد كي ال حتدث �سجيجا، وهي تطاأ االأوراق. 

البد  وعنقها.  العاريتني  ذراعيها  روؤي��ة  ا�ستطعت 

باأعناق  هو�سا  بعناية،  در�س  وقد  هو�سا،  هناك  اأن 

الفتيات، االأعناق )الغائرة( بع�س ال�سيء، الطفولية، 

مل  ذل��ك  مع  لكنني  م�سطه.  قط  ميكن  ال  زغ��ب  ذات 

اأ�سعر جتاهها  اأرغب فيها، يف ذلك احلني. كنت  اأكن 

لكونها  غبائها،  ل�سدة  عليها  واأع��ط��ف  بال�سفقة. 

�سدقت كذبتي، لكونها كانت تتقدم على هذا النحو، 

التي  بال�سحكة  مم�سكة  منحنية،  لل�سخرية،  مثرية 

القيام  نعتزم  كنا  التي  املفاجاأة،  ب�سبب  فمها  متالأ 

بها الأر�سينيو. 

اكت�سى  راأ�سها، و للحظة  اأدخلت  الباب بتاأن،  فتحت 

حيوان.  وب��راءة  طيبوبة   من  �سيئا  وح��ده  ج�سدها 

التفتت لت�ساألني، ناظرة اإيل ، ملت حتى كدت اأمل�س 

اأذنها: 

 اأمل اأقل لك يف اجلهة االأمامية؟ يف الغرفة االأخرى. 

اأ�سبحت االآن جادة ومرتددة، بيد م�ستندة اإىل اإطار 

الباب، كما لو كانت جتمع قواها لكي تهرب. لو اأنها 

دخلت،  لكنها  احلياة.  طوال  الأحببتها  ذلك،  فعلت 

�سيح�سل من  ما  واأعلم كل  �ستدخل،  اأنها  اأعلم  كنت 

يت�سلل  فانو�س  كان هناك �سوء  الباب،  اأغلقت  بعد. 

من النافذة، وينت�سل من الظلمة املائدة املربعة ذات 

احلائط،  على  املعلقة  والبندقية  االأبي�س،  الغطاء 

و�ستار القطن الذي يف�سل بني الغرف.

مل�ست يدي ثم تركتها على الفور. �سارت على اأ�سابع 

قدميها حتى بلغت ال�ستار فاأزاحته ب�رسبة يد قوية، 

اأعتقد اأنها فهمت كل �سيء ب�رسعة وبدون ا�ستطالة، 

قامت  خطتي.  بها  ت�سورت  التي  الكيفية  بنف�س 

بن�سف دورة ورك�ست يائ�سة حتى بلغت الباب.

 كانت اآنا ماريا �سخمة. كانت تبدو طويلة وعري�سة 

الورقي من  ال�رسير  الكوخ ويهوي  تتمدد يف  حينما 

فرط ثقلها. يف ذلك الزمن كنت اأ�سبح كل �سباح يف 

باالإ�سافة  حظها،  �سوء  من  وكان  واأكرهه.  ال�ساطئ 

اإىل ذلك، اأن ال�رسبة التي وجهتها اإيل اأ�سابتني يف 

االأنف. اأم�سكتها من عنقها واأوقعتها اأر�سا. و مبجرد 

ال�ساقني،  حتريك  يف  �رسعت  فوقها،  اأ�سبحت  ما 

احلركة.  ت�ستطيع  ال  حتى  بج�سدي،  اإياها  مغطيا 

يتحركان  كانا  الكبريان،  والنهدان  ال�سدر  وحدهما 

يائ�سني من فرط الغيظ والعياء. اأم�سكت بنهديها، كل 
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واحد يف يد ، اأع�رسهما. ا�ستطاعت اأن حترر ذراعا و 

غر�ست اأظافرها يف وجهي.  بحثت اإذاك عن املداعبة 

ذلك،  بعد  هادئة  وظلت  وثبت  ومقتا.  اإذالال  االأكرث 

تبكي  كانت  اأنها  عرفت  منهار.  بج�سد  تبكي  اأخذت 

اأي رغبة يف  اأن تقوم بحركة. مل تكن لدي قط  دون 

نه�ست،  رغبة جتاهها.  اأي  لدي  تكن  اغت�سابها، مل 

فتحت الباب وان�رسفت اإىل اخلارج. انتظرتها م�ستندا 

اإىل اجلدار، وكانت املو�سيقى تاأتي من املنزل، بداأت 

اأ�سفر مرافقا لها.

خرجت ببطئ، مل تعد تبكي، وراأ�سها مرفوعة بكيفية 

مل اأحلظها من ذي قبل. �سارت ب�سع خطوات ناظرة 

اإىل االأر�س كما لو كانت تبحث عن �سيء ما. اأقبلت 

حترك  كانت  تلم�سني.  كادت  حتى  نحوي  ذلك  بعد 

وجهي  ممطرة  االأ���س��ف��ل،  اإىل  االأع��ل��ى  م��ن  عينيها 

ال�رسبة،  اأنتظر  كنت  الفم.  اإىل  اجلبهة  من  بنظرات 

ال�ستيمة، اأي �سيء اآخر واأنا م�ستند اإىل احلائط ويداي 

مد�سو�ستان يف اجليبني.  توقفت عن ال�سفري، لكنني 

اأكرث  اقرتبت مني  بذهني.  للمو�سيقى  �رست مرافقا 

وب�سقت على وجهي. نظرت اإيل من جديد وانطلقت 

برودة  ي��زداد  اللعاب  وب��داأ  �ساكنا،  بقيت  راك�سة. 

�ساقطا  ت�سعب  وبعدها  ووجنتي،  اأنفي  عرب  ويجري 

احلديدية،  البوابة  حتى  ���رست  فمي،  جانبي  على 

الفجر،  حتى  �ساعات  م�سيت  الطريق.  اإىل  وخرجت 

حينما بداأت ال�سماء تنجلي اأ�سبح وجهي جافا.

يف الواقع مل اأر اآنا ماريا، اإال بعد م�سي �ستة �سهور. 

كانت ممددة على ظهرها، وعيناها مغلقتان، ميتة، 

و�سوء يوؤرجح خطواتي ويكاد يحرك ظل اأنفها. لكنني 

مل اأكن مرغما على اأن اأن�سب لها كمائن رعناء، فهي 

التي جاءت ليال، دون اأن اأناديها، دون اأن اأعرف من 

اأين خرجت. كان الثلج ي�سقط يف اخلارج ، والعا�سفة 

جتري بني االأ�سجار حمدثة �سخبا، فتحت باب الكوخ 

ال�رسير  غطاء  فوق  متددت  عارية،  راك�سة،  ودخلت 

الورقي امل�سنوع من الكتان.

لكن هذه املغامرة ت�ستحق على االأقل نف�س العناية 

التي ي�ستحقها ذلك احلدث، حدث نهاية ال�سنة. متلك 

لقد  اأب��دا.  نف�سها  هي  تكون  ال  تكاد  مقدمة،  دوم��ا 

ال�سنوبر،  غابة  من  بالقرب  اأال�سكا،  يف  ذلك  كان 

حيث اأعمل، اأو يف كلونديك، يف منجم للذهب، اأو يف 

�سوي�رسا، على علو اآالف االأمتار، يف كوخ من الق�س 

حيث اختباأت، حتى اأ�ستطيع اأن اأكمل ب�سالم موؤلفي 

اإفان  الذي وجد فيه  �سبيه باملكان  الرئي�س. )مكان 

باأنهم  ال�سنة  اأبلغوه يف نهاية  بونني، فقريا، حينما 

منحوه جائزة نوبل(. لكن على كل حال كان مكانا 

اأنني  اإىل  اأي�سا  اأنبه  اأن  وينبغي  الثلج.  فيه  ي�سقط 

مرتادفني.  الق�س  وكوخ  الكوخ  كان  اإذا  ما  اأدري  ال 

من  هناك  لي�س  ذلك  من  اأك��رث  بل  معجما،  اأملك  ال 

اأ�ساأله. ومبا اأنني اأريد اأن اأجتنب اأ�سلوبا فقريا، فاإنني 

�ساأ�ستعمل الكلمتني معا بالتناوب.

كنت يف تلك الليلة يف اآال�سكا، وبقيت حتى العا�رسة 

نلعب  الليلة  ق�سينا  لقد  تريبول.  دوبلي  حانة  يف 

الورق وندخن ون�رسب. كنا االأربعة كاملعتاد، راين 

رب العمل، وال�رسيف مايل، ورميوند، الروخو، هادئ 

كاملعتاد، يدخن غليونه الطويل، �سحكنا على خدع 

اأجل  اأبدا، كنا نلعب من  مايل. لكننا مل نكن نغ�سب 

النقود، ونبحث فقط عن ق�ساء ليلة لطيفة جمتمعني. 

اأنه�س بانتظام يف العا�رسة، اأدفع ح�سابي، واأ�رسع 

من  األب�س  اأن  علي  وي��ك��ون  مالب�سي،  ارت���داء  يف 

واأ�ستعيد  والقفازين،  والقبعة  اجللدية  ال�سرتة  جديد 

امل�سد�س.

 اآخذ جرعة اأخرية لكي اأحتمي من الربد يف اخلارج، 

الزالجة.   راكبا  البيت  اإىل  واأع���ود  اجلميع  اأحيي 

ل�سو�سا  اأكت�سف  اأو  علي،  الهجوم  اأحيانا  يحاولون 

ميلك  ال  العموم  على  ال�سفر  هذا  لكن  املن�رسة.  يف 

اأهمية، حتى اأنني اأتيت على حذفه، حمتفظا بالكاد 

بلحظة وجيزة، عندما اأرفع وجهي نحو ال�سماء، والفم 

واأنا  مغلقتني،  تكونان  تكادان  والعينان  م�سدود، 

اأفكر يف عا�سفة ثلجية قد تهب قريبا، وقد تباغتني 

يف الطريق. ع�رس �سنوات يف اأال�سكا تعطيني احلق يف 

اأال يلتب�س االأمر علي. اأحث الكالب واأوا�سل امل�سري.

اإقفاله  دون  الباب  اأغلق  الكوخ.  يف  اأكون  ذلك  بعد 

باملفتاح طبعا. 
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)البقية بموقع  المجلة على االنترنت(



»البا�سيفيك«  ب��ني  املح�سورة  الطبيعة  ج��م��ال 

و»االآنديز« ال مثيل له. و�سيذكرين هذا الف�ساء املتخم 

بالروعة بغوطة دم�سق، كثرياً. بدم�سق و�سواحيها. 

الف�سي.  اللون  ذات  الت�سيلية  ال�سم�س  نور  وبخا�سة 

للتو  اأنعك�س  وكاأنه  يبدو  ال��ذي  الباهر  النور  ذلك 

 اخلارَق 
َ

على رقرقات »بردى«. يوؤكد ذلك االإح�سا�س

بالثلوج.  املكللة  »االآنديز«  قمم  م�سهُد  بال�سعادة، 

واأ�سري اأمتّلى الف�ساء باأبهة وكاأنني اأفيق قبل الفجر 

حتت اأقدام »جبل ال�سيخ«.

ال�سمال  اأق�سى  اإىل  للذهاب  الطائرة  ناأخذ  اأن  قبل 

تطاول  العظمى  الكونية  ال�سحراء  حيث   ،
ّ
الت�سيلي

اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من  جة 
ّ
املتدِر اجلبال  �سال�سل 

اآخر نقطة يف جنوب الكون، �سنتغدى يف مطعم »ال 

اإي�سا«)البقرة امل�ستلقية(، بالقرب من كروم  فا�سيتا 

العنب، وكهوف النبيذ، املتمركزة حول »�سانتياغو«.

يف ال�سحراء الَقحول هبطنا.

ال�سديدة اجلفاف، هبطنا يف  الت�سيلية  ال�سحراء  يف 

مطار »كاالما«. مطار اأُن�سئ ال�ستقبال عمال مناجم 

ال�سحراء.  اأعلى  يف  االأخ��رى  وامل��ع��ادن  النحا�س 

الكلمات  تذكرت  وخرجنا  الطائرة  حطت  وعندما 

املجيد«)البلدة  عبد  »اإبراهيم  رواي��ة  من  االأوىل 

االأخرى(:  “ وفجاأة راأيت ال�سمت”.  

كانت ال�سم�س متيل للغروب مثل فتاة عا�سقة تلقي 

براأ�سها على كتف حبيبها. وحبيب هذه ال�سم�س هو 
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متد  اأفعى  مثل  بالقارة  يحيط  ال��ذي  اجلبل  اجلبل. 

ذيلها اإىل ما ال نهاية. وفجاأة، اأقف. ال اأتبع املا�سني. 

اأ�رسب املنظر كله مثل ماء عذب يدلقه الظامئ فوقه 

االآخ��ذ  الغروب  اإىل  اأرى  طوياًل.  اأق��ف  يرتوي.  وال 

اأي�سًا  هنا   : واأت�ساءل  الكون.  اأع��ايل  من  بالنزول 

الكوكب االأر�سي من  اأن قطعنا  ال�سم�س؟ بعد  تغرب 

امل�رسق اإىل املغرب ، نقع يف الغروب، اأي�سًا؟ ولكن 

اأين هي »العني احلمئة«؟ 

مي�سون، واأقف. 

اأريد اأن اآكل االأر�س.

تخيفني  االآ�ِس�ر  ال�سحراوي  الغروب  م�سهد   اأم��ام 

تفاهة الوجود.

واأعرف اأن هذا هو مكاين.   

وا عجبًا. هذه ال�سحراء 
َ
ال�سحراء الت�سيلية! تعالوا تر

من  هي  واإمن��ا  الدنيا،  عجائب  من  لي�ست  االآ���رسة 

األ��وان  ال��ك��ون. ���س��وء، وزم���رد، وي��اق��وت.  عجائب 

َلَهب  مثل  اجلافة  الريح  تنقلها  خرافية  �سحراوية 

منثور. االأفق بعيد. ال�سماء يف متناول اليد. االأر�س 

قبة  يف  ال�ساكنة  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  بغنج   ى 
ّ
تتَلو

الكون.

الكون  عنا�رس  ع��ن  معزل  يف  لي�س  هنا  الكائن 

االأخرى، واإمنا هو جزء منها. يح�س بنف�سه مثل هذا 

احلجر املرمي، ولكن يف مكانه. عبقرية الوجود مل 

تعد الكلمات قادرة على التعبري عنها، واإمنا الب�رس 

الذي يرتئيها.

وال�سوء  بال�سوء.  ممتلئ  الف�ساء  ع�رساً.  الوقت 

حاجة  ما  اأت�ساءل:  واأك��اد  االإ���س��ارات.  اآالف  يحمل 

الكائن اإىل كل هذا القدر من الروعة؟

كون يغدو حركة.
ُ
حتى ال�س

النهار.  يف  حتى  العتمة  على  دنا 
ّ
عو اأوروب��ا  غمام 

اأو   .
ّ
ال�سوئي البعد  للطبيعة:  اآخر  وهنا نكت�سف بعداً 

وهو  الب�سيط.  ال�سويف  باملعنى  »ال��ن��ورايّن«  البعد 

ق بال 
ّ
�سيء خارق. الأن النور ينبثق من القاع. يتفر

كلها،  املرئيات،  اأنحاء  ي�سمل  الف�ساء.  يف  متييز 

ليغدو  هيئاتها  ب��اإن��ارة  موكل  وكاأنه  بالت�ساوي 

وجودها غري قابل لالإفالت منه.

والزواحف  ال�سجر،  وذوائب  وال�سحراء،  اجلبل،  ثمة 

اقة، والرتاب، ونثار املعادن، كلها تتَلّقى القدر 
ّ َ
الرب

كيانه،  م�ساحة  ح�سب  ولكل  ال�سوء.  م��ن  نف�سه 

وحاجته. 

هنا، يف بداية هذه ال�سحراء اخلرافية، نن�سى البعد 

قوته،  من  الفور  على  يبهرنا  الأنه  لل�سوء،  اجلمايل 

نْي قبل 
َ
ْلُقف الع

َ
ومن �سدة ا�ستيعابه للب�رس. لكاأنه ي

اأن حتط على املرئيات.

ال�سم�س،  اإىل  االأق��رب  العالية،  اله�ساب  بات 
ْ
َدي

ُ
ح

واالأبعد من االأفق، وحدها تفلت من ح�سار ال�سوء، 

وُتلقي ببع�س ظاللها على االأر�س. وللظالل مهمة 

التي  العظمة  مبدى  للرائي  توحي  اإنها  �سيمية. 
ْ
تر

الغيم.  نحو  ال�ساعدة  اله�ساب  ه��ذه  بها  تتمّتع 

واأ�سري اأمُتِتم : لتحل نعمة اهلل على هذه ال�سحراء.

للنوم.  بنايات م�سطنعة  �� مهجع.  مدينة  »كاالما« 

اإقامات ملونة من االإ�سمنت يف اأعايل الكون. يوؤمها 

ال املناجم وامل�رسدون. وهي قد اأُن�سئت بالقرب 
ّ
عم

الف�ساء  ه��ذا  يف  لها  القيمة  �سغرية،  واح��ة  م��ن 

املحرتق بالنور. فيها توقفنا، لناأكل �سيئًا، ولرنتاح 

فوقها،  جديد.  من  ال�سحراء  تبتلعنا  اأن  قبل  قلياًل 

االآنديز  جبال  من  اأ�ستات  قلياًل،  االأعلى  يف  متامًا، 

اأن  قبل  العظمى،  ال�سحراء  ه��ذه  يف  تاهت  التي 

يلتِقَطها املحيط..

املفعم  ال�سوء  هو  اخل��اّلق  العدم  لهذا  ي�سفع  ما 

باحلياة. �سوء تراه يتحرك اأمامك، وكاأنه يدُلّك على 

اإنه نور  الغارق يف اجَلمال.  الطريق. طريق اجلحيم 

ه على ال�سحراء. �سوء يوحي للكائن 
َّ
ب

َ
الرب الذي �س

من  اخل�سية  ولوال  االأعلى.  اإىل  يكون  ما  اأقرب  باأنه 

ولكن  ذلك.  مع  وتكَلّم  الغيب.  مع  لَتكَلّم  احلا�رسين 

هل لكالم القلب �سدى؟ واأي �سدى ميكنه اأن يقاوم 

مثل هذا اجَلالل؟ واأ�سري اأُثرثر مبتعة ح�سية، متوجهًا 

ْث قلياًل، فال�سوء قادم«.
َّ
ي

َ
اإليه: »تر
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التواطوؤ  يف  ميكن  لها  الالمثيل  ال�سحراء  هذه  �رس 

الهادي«،  »املحيط  وبني  »االآن��دي��ز«،  بني  املعقود 

 
ّ
ثالثي ت��واط��وؤ  اإن��ه  نف�سها.  ال�سحراء،  ه��ذه  وب��ني 

ن 
ّ
التمع من  الكثري  منا  يقت�سي  لذلك  وهو  االأبعاد، 

الإدراكه.

اإنها �سحراء قاحلة. قاحلة ب�سدة. حتى الزواحف ال 

درجة  اإىل  اجلفاف،  �سديد  وؤها 
ْ
َنو تكاد.  اأو  ت�سكنها، 

َقع 
ُ
الر مثل  تغدو  املخاطية  باأغ�سيتك  حت�س  اأن��ك 

كلها،  االأخ��رى،  واأ�سياوؤك  واأنفك،  فمك،  الياب�سة.  

 على نار هادئة، وملدة طويلة. 
ْ
ت ِر�سَ

ُ
جتُفّ وكاأنها ع

ب�سكل  وخمتلف  متباين  مناخها  فاإن  ول�س�ساعتها، 

كبري. 

اأو  »مرئية«،  اأحياء  بال  واح��ات،  بال  �سحراء  اإنها 

 �سوى اللقالق الوردية 
ْ

زواحف، وال يوؤمها من الَطري

واالإقامة  فيها  ال�سري  اأيام من  وبعد  روْز(.  )فالماْن 

ِلبًا واحداً هزياًل جاء يبحث عن الفتات 
ْ
ي

َ
 اإال ُثع

َ
مَلْ اأر

يف  يرب�س  ظل  اجلميل«  »ثعلبي  خَلّْفناه.  ال��ذي 

املكان.  اأن نرتك  ال�سرب،  بفارغ  منتظراً  مواجهتنا، 

ومن اأجله تركناه. اأكرث من مرة، كنت اأ�سعد االأعايل، 

ل اأو 
ْ
�ساربًا يف الف�ساء بحدة ب�رسي، باحثًا عن َزو

ماآل ، دون جدوى. ال �سيء ميالأ ف�ساء هذه ال�سحراء 

العظمى �سوى الريح، والغبار الناعم، واجلفاف.

 باركها اهلل.

�سال�سل جبال االآنديز هي، ح�سب علماء اجليولوجيا، 

 ٦٢٠ )حوايل  االأر�سي  الكوكب  على  اجلبال  اأحدث 

الهادي.  املحيط  عنها   
َ

�رس
َ
انح اأن  منذ  �سنة(  مليون 

الت�سيلي  والق�سم  مرت،  كيلو   ٦٠٠٠ ح��وايل  طولها 

اأق�سى  من  تنحدر  ٤٣٠٠كيلومرت.  ح��وايل   منها 

القطب  يف  االأر����س  م��ن  نقطة  اآخ���ر  اإىل  ال�سمال 

ة 
َ
حْل�م

ُ
االأ�سطورية   اجلبال  وتعتربهذه  اجلنوبي. 

بالرباكني.  مليئة  وهي  داها. 
ُ

و�س القارةاالأمريكية 

وؤر الربكانية فيها. منها ما هو 
ُ
هناك امِلئات من الب

علماء  ُكمون.  حالة  يف  االآن  هو  ما  ومنها  نا�سط، 

الرباكني مل يعودوا ي�ستعملون، اليوم،  كلمة »بركان 

خامد«، الأن اأي بركان ميكن اأن ي�ستيقظ يف اأي وقت.

�سفائح الرقيم على طول الطريق الذاهب من مدينة 

املناجم : »كاالما«،  اإىل حا�رسة » �سان بيدرو دي 

بع�س  �سن�ستقر  حيث  ال�سحراء،  قلب  يف  اآتاكاما«، 

على  بال�سعادة،  واأ�سعر  اأُ�سويل.  اإىل  تعيدين  الوقت، 

باأنني  املفاجيء  الإح�سا�سي  االأوربيني،  العك�س من 

ال�سحراء  من  ال�سحراء.  من  مكان.  ال  من  ق��ادم 

العربية، وهذه بع�س منها. اأنا، اإذن، يف »مكاين«. 

اأوه! ما هذه الف�ساءات الالمتناهية، وهذه االإ�ساءات 

ال�سم�س  تبدو  وملاذا  بالرتاب؟  حتتفل  التي  الكونية 

يف فرحتها، وبهائها االأزيّل، وهي مْل ترتك منذ اأول 

النهار �سمت الكون؟

. وهو كذلك يف ال�سحارى االأخرى، 
ّ
لون القاع ذهبي

ال�سم�س  بنور  بالنور.  عالقة  لذلك  اأن  بد  وال  رمبا. 

ه االأر�س اإىل م�سدره بعد اأن ترتوي منه. الذي ترُدّ

هنا ال تغرب ال�سم�س، واإمنا تظل مت�سي بهدوء نحو 

ف�سائها االأحمر. 

على الطريق الهابط نحو »�سان بيدرو« اإحدى مدن 

اح : “ انظروا، ذاك 
ّ
ال�سحراء الت�سيلية، ي�رسح لنا ال�رَس

بًا! 
َ
ج

َ
ع ن�سهق  ونكاد  الراأ�س”.  املقطوع  الربكان  هو 

لكنه يتابع : “ تقول االأ�سطورة الهندية اإن الربكان 

اأو �سيء،  اأحد،  اأن يعلو عليه  »الفحل« الذي ال يحب 

�َلم« على �ساكلة ه�سبة 
ْ

قطع راأ�س هذا، وجعله » اأ�س

 تنفث 
ْ
ة لها، واإْن ظَلّت

َّ
ُقم الراأ�س، ال  عالية، م�ستوية 

الدخان”.

�سكان  الهنود،  اأ�ساطري  “ تقول   : ونت�ساءل، ويجيب 

اأمور  ر 
ّ
ي�ِ

َ
ت�س

ُ
التي  هي  الرباكني  اإن  االأوائ��ل:  البالد 

براكني  يقد�سون  يقد�سونها.  لذلك  وهم  الكوزمو�س. 

متر  االآن  ترونها  التي  االآنديز«  »جبال   : جبالهم 

منه  تدركون  ال  بعيد  ك�رساب  كال�رساب.  اأمامكم 

�سوى �ِسماته العابرة كالربق. اأنظروا، االآن!  وننظر. 

هو  “ذاك  وننظر.  يحدد.   ، �سمااًل  انظرواً  يقول:  ال، 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

215



الربكان القاطع للروؤو�س”. 

هائلة  قمة  بالفعل،  نرى،  البعيد  االأفق  اأق�سى  ويف 

وهي  ال�سماء.  نحو  عموديًا  ي�سعد  دخانها  العلو. 

اً، وال تنفث 
ّ
حماطة بقمم اأخرى اأقل منها رفعة وعلو

�سورة  من  تخ�سى  لكاأنها  الدخان.  من  القليل  اإال 

غ�سبه القاطعة للروؤوؤ�س اإْن هي اأكرَثْت.

قون بني عنا�رسالطبيعة واحلياة. 
ّ
مل يكن الهنود يفِر

اأو بني املرئي واملجرد.  اأق�سد بني االأ�سياء والفكر. 

هل  يكون.  اأن  له  ميكن  وما  كائن،  هو  ما  بني  اأو 

ْقُت« كثرياً؟
َّ
»تعم

 عنا�رس الطبيعية التي ن�سميها نحن »جامدة«، هي 

بالن�سبة اإليهم عوامل اأ�سا�سية، وحتى »عاقلة«. وهم 

بني وجودهم ووجودها. فاحلجر  كثرياً  قون 
ّ
يفِر ال 

اإعتبارهم  اأن  اأق�سد  عندنا.  احلجر  هو  لي�س  عندهم 

له يختلف عن اإعتبارنا. هم يعتقدون باأن لالأ�سياء 

فعل  وم�ساحة  حجم،  »�سيء«  لكل  وكيانًا.  ة 
ّ
فاعلي

الكائن  مثل  متامًا،  تاأثريه،  جمال  له  به.  خا�سة 

اأو  »ال�سيء«،  يكن  مَلْ  اإْن  قدمني.  على   »
ُّ

»ي��دب الذي 

 .
ّ

»العن�رس االأويل« اأكرث اأهمية وفاعلية من الب�رسي

ولذلك كانوا يحرتمون عنا�رس الكون، ويقد�سونها، 

ويعبدون بع�سها.

كانوا يعتقدون اأن الرباكني التي تنفث دخان نريانها 

اأعماقها.  يف  كامن  عنف  عن   
ّ

تعرب اإمنا  انية، 
ّ
اجلو

الكائنات.  ويفني  الطبيعة،  يهدد  باأن  جدير  عنف 

اإليها  ون 
ّ
ويحج كثرياً،  غ�سبها  يخ�سون  كانوا  لذلك 

بني ُزْلفى. 
ّ
مقد�سني، ومتقر

الذي  البائ�س  الب�رس  موع 
ُ

ج هو  لي�س  عندهم  العامَل 

يزحف كالديدان اأمام هذه القمم العمالقة. واإمنا هو 

جمموع عنا�رس الكون. فذرة الرمل، مثاًل، لي�ست اأقل 

اأهمية من غريها. ولكي يكون الكائن من�سجمًا مع 

ذاته، كما كانوا يعتقدون، ال بد اأن يكون من�سجمًا مع 

عنا�رس الكون االأخرى، واإال فاإنه ي�سعى اإىل اخلراب. 

ظّلوا كذلك اإىل اأن جاء الفكر الديني التوحيدي، على 

ر 
ّ
اأيدي الغزاة القادمني من  »ال�رسق االأوروبي«، ليدم

ثقافتهم : »ثقافة التالوؤم العميق بني الكائن وبني 

عنا�رس الكون«، ويبيد ح�سارتهم امل�ساملة بعمق.

عالمات

العامل، تعود  اأقدم مومياء يف   
ْ
اُِكت�سفت الت�سيلي  يف 

اإىل حوايل ٨٠٠٠ �سنة قبل امليالد.

والغنية  العديدة  النحا�س  مبناجم  البالد  ت�ستهر 

باملعادن االأخرى اآي�سًا. ومناجم النحا�س الت�سيلية 

وعمقه  كيلومرتات،  عدة  منها  قطرالواحد  هائلة. 

اأيام  وكل  اليوم،  طيلة  م�ستمر  فيها  العمل  اأي�سًا. 

بع�رسات  يقدر  فيها  العمال  عدد  توقف.  بال  ال�سنة 

االألوف. اأممها »األيندي« عام ١٩٧١، وكان ذلك اأحد 

اأ�سباب موته.

 فيها اأكرب بركان يف العامل.

وعلى اأر�سها توجد اأعمق حفرة يف االأر�س.

بحرية،  اأعلى  توجد  االآْن��دي��ْز«   « جبال  اأع��ايل  ويف 

واأ�سغرها، على �سطح الكوكب االأر�سي، بالقرب من 

»البريو«.

 ٦٠ طولها  ماليني.  �ستة  ت�سيلي«  دي  �سانتياغو   «

اأحياوؤها الفقرية ومدن  كيلومرتاً، وعر�سها ٤٠كم. 

 حول 
ْ
ال�سفيح، حتيط بها ومتتد اإىل ماالنهاية. اأُن�ِسئت

دى« 
َ
ر

َ
نهر»ب ي�سبه  �سغري  نهر  وهو  »مابو�سو«.  نهر 

اأحمر، و�رسيع اجلريان.   ،
ّ
لي

ْ
ح

َ
و يف »دم�سق«. ماوؤه 

الرتبة  خملفات  جارفًا  »االآنديز«  جبال  من  ينحدر 

الغنية بنثار املعادن واالأمالح. وهو ما يعطيه هذا 

 اخلا�س، وذاك امللم�س الثخني. لكاأن 
ّ
مي

ْ
اللون اَلّلح

ماءه خملوط بال�سوكوالته .

وكهوف  العنب،  مزارع  تتمركز  »�سانتياغو«  حول 

اخلمور العمالقة التي اأن�ساأها امل�ستعمرون االأوائل. 

واأعذبها.  اخلمور  اأ�سهر  على  حتتوي  اليوم  وه��ي 

 
ْ

«، وكهوف »كون�سا اإي
ْ
ومنها كهوف »دوْن ماْلكيور

.»
ْ
تور

* نص من رحلة إلى التشيلي.  
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     ولد االأديب غيورغي غو�سبودينوف عام 1968، 

»ر�سائل  اأهمها  ال��دواوي��ن  من  العديد  له  �سدرت 

�ساركت  ال�سعوب«.  الأحد  كرز  »�سجرة  لغاو�ستني«، 

روايته  �سدرت  االأدب��ي��ة.  املختارات  يف  ق�سائده 

البلغارية  باللغة  ن�سخ   
ّ
�ست يف  طبيعية«  »رواي��ة 

وترجمت ملا يزيد على ع�رس لغات ومنها الفرن�سية، 

الت�سيكية  الدمناركية،  االإيطالية،  االإجنليزية، 

باللغة  ال�����س��ادرة  ال�سحف  ت��ن��اول��ت  وغ��ريه��ا. 

New York Times”, “Guardian”, “Frank�”  االإجنليزية

furter Algemaine Zeitung“ وغريها اأعماله بالدرا�سة 

للعديد  مرتجمة  الق�س�سية  والتحليل.جمموعاته 

من اللغات العاملية. حازت م�رسحيته “D.j” على 

اجلائزة الوطنية »اإيكار«. وله العديد من االأعمال يف 

معظم االأ�سناف والفروع االأديبة. ر�ّسح الفيلم الذي 

االأو�سكار  جلائزة  العمياء«  »فا�سيا  ته 
ّ

ق�س اعتمد 

االأدب  يف  الدكتوراه  �سهادة  يحمل   .2017 للدورة 

البلغاري احلديث من معهد االآداب التابع الأكادميية 

العلوم البلغارية.  

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ     

ЧОВЕКЪТ С МНОГОТО ИМЕНА

     اخلطوات العابثة وحدها الرابحة – غاو�ستني

     مل يكن هناك اأحد يف املدينة يعرف كيف ومن 

اال�سم  الرجل  يختار  احلقيقي!  ا�سمه  وما  ظهر  اأين 

املنا�سب لكّل عمل يقوم به. وها قد انق�سى ع�رسون 
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الرجل ذو الأ�ضماء الكثرية

ترجمة وتقدمي: خريي حمدان *

غيورغي غوسبودينوف

*   كاتب ومترجم من فلسطين يقيم في بلغاريا



ا منذ و�سوله اإىل هنا. البع�س يوؤّكدون اأّنه يف 
ً
عام

حالته  من  اأك��رث  ا 
ً
�سوي كان  وحني  املطاف  بداية 

لكّن  غاو�ستني.  احلقيقي  ا�سمه  باأّن  اأفاد  الراهنة، 

لذا  املدينة،  الأه��ايل  �سيًئا  يعني  ال  هذا  غاو�ستني 

ا�ستبدلوا ا�سمه باآخر، »غو�سو، غو�سو مركز املدينة«، 

املدينة  جمانني  اأحد  واعترب  هناك،  تواجده  لكرثة 

ا ما كان ي�ساهد اأمثاله 
ً
اللطيفني والهادئني، وغالب

يف كّل مدينة اآنذاك. انت�رست �سائعات تفيد اإّن الرجَل 

ال�سباب  مرحلة  يف  قراءته  لكرثة  بلوثة   
ٌ

م�ساب

اليونانية  يعرف  جنونه(،  لتاأكيد  كاٍف  �سبب  )هذا 

قراءة  من  متّكن  قد  باأّنه  كذلك  قال 
ُ
وي والالتينية 

ة حال 
ّ
كّل ما كتب بهاتني اللغتني، االإ�ساعة على اأي

ته 
ّ
لتف�سري قدراته املتميزة و�سح الكثريين  �ساعدت 

دة.
ّ
اجلي

 التنّزه لي�س 
ّ
     غاو�ستني اأو غو�سو مركز املدينة يحب

ا )هو نف�سه اأطلق  فقط يف ال�ساحة ولكن يف ال�سوق اأي�سً

 التفل�سف يف كاّفة 
ّ
ع( ويحب

ّ
على ال�سوق ا�سم املجم

الكثري  روؤية  املمكن  من  وكان  وامل�سائل،  الق�سايا 

ي�ستمتعون  ح�رسته،  يف  املتحّلقة  اجلماعات  من 

ونه 
ّ
مبعا�رسته م�ستمعني حلكاياته. اأهل املدينة يحب

الثمن مبزيد  الطعام وهو بدوره يدفع  له  ويقّدمون 

ومل  رزقه  م�سدر  وهذا  االأخبار،  و�رسد  احلكايا  من 

واالأه��ايل  قريب  وقت  منذ  اجل��وع.  من  ا 
ً
يوم يخ�َس 

يف  وهما  وال��دودة،  الذبابة  عن  حكايته  يتذّكرون 

ا حاالت  الواقع مالكا خلود �سماويان وميّثالن اأي�سً

ي�سعى  امل�سني  جهديهما  الأّن  االأب��دي��ة،  ل 
ّ
التحو

تعمالن  االأر���س.  اأدمي  اإىل  فانية  كّل جيفة  الإع��ادة 

ناتها غري الع�سوية 
ّ
على حتليل املواد الع�سوية ملكو

وكّل ما هو غري ع�سوي خالد ح�سب غو�سو.  

عن  فيها  حت��ّدث  التي  الندوة  ا  اأي�سً يتذكرون       

الزهرة التي منت لي�س م�سادفة دون قامة االإن�سان، 

حني  الزكية  رائحتها   
ّ
�سم من  االأخ��ري  يتمّكن  كي 

ملن  اأتعرفون  ا. 
ً
واحرتام ا 

ً
تكرمي لها  ا 

ً
منحني يرغب 

ا حني يفعل ذلك اأمام الزهرة؟  ينحني االإن�سان اأي�سً

عندها  ا«، 
ً
طبع »للزهرة  بالرّد  اأحدهم  �سارع  واإذا 

اأم  فقط  الزهرة  لهذه  ينحني  »وه��ل  قائال  ي�سيف 

لكّل الزهرات يف احلديقة؟ وقد ينحني لزهرة مثالية 

يجدون  عندما  ما!«.  مكان  يف  تتواجد  ذاتها  بحّد 

بعدم  ا  اأي�سً هو  �سيعرتف  اأمامه  حرية  يف  اأنف�سهم 

معرفته لالإجابة الدقيقة واأّن هناك �رسورة للبحث 

ا باأّنك حني  عنها طويال. وي�سيف: ميكن القول اأي�سً

الذي  للمزارع  ا 
ً
اإكرام تنحني  زه��رة،   

ّ
ل�سم تنحني 

اعتنى بها«. 

     هكذا كان يتحدث والعدم رفيقه، من �سرية زهرة 

مل  لذا  التحليل.  �سبل  يف  ي�ساء  حيث  يقودك  عابرة 

باهتمام  اإليه  لال�ستماع  جهدهم  الكثريون  يبذل 

وتركيز ومل يفهموا كّل ما يقول، لكّنهم يدركون باأّن 

ا على االإطالق. 
ً
ما يقوله لي�س هذر

ويجيب:  غاو�ستني؟  ا�سمك  حًقا  هل  ي�ساألونه       

�سقراط.  ا�سمه  يكون  ق 
ّ
الت�سو اأي��ام  ويف  اأحياًنا، 

اأن  اأحدهم ميكن  اأّن  كيف  �سي�رسح عن طيب خاطر 

يحمل ا�سم »كراتيل« اأّكد اأّن االأ�سماء �سحيحة وفًقا 

للطبيعة، لكّن كراتيل هذا يجهل اإّن الطبيعة متقلبة، 

اأن  واح��د  ل�سيء  ميكن  الكثرية،  الطبيعات  وح�سب 

يحمل ت�سميات عديدة والعالقات مرتابطة، ال ميكن 

الأحد اأن يتذّكر وينطق كلماته بدّقة. 

املدينة  مركز  غو�سو  غاو�ستني،  يجل�س  اأحياًنا       

املباين،  اأحد  مدخل  اأمام  الر�سيف  على  �سقراط  اأو 

ًدا وقلم حرٍب نَتَف طرفه 
ّ
يتناول من جيبه دفرًتا متجع

حّتى ازرّق ل�سانه ليب�سقه بعد ذلك. يكتب �سيًئا يف 

»ماذا  نف�سه  االأثناء  يف  اأحٌد  �ساأله  ما  واإذا  الدفرت، 

تكتب االآن يا �سقراط؟«، �سيجيب دون اأن يرفع راأ�سه: 

»عندما اأكتب ال اأعود �سقراط، اأ�سبح اأفالطون«.      

     هذه هي اأمناط اأحاديثه، ومن خاللها كان يقّدم 

بالن�سبة  فاأفالطون  للمواطنني،  ة 
ّ
جم معلومات 

 غام�ٌس وغري مفهوم واملثّقفون يربطون 
ٌ
اأمر اإليهم 

 العذري فقط، االأمر الذي يرف�سه جملة 
ّ
ا�سمه باحلب

وتف�سيال.

ا يف 
ً
ا ي�سطاد ال�سمك متفّكر

ً
     اإذا �سادفه اأحٌد يوم

مياه نهر توجنا اخلاملة، و�ساأله على �سبيل املثال: 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

218



- يا غاو�ستني، غو�سو، �سقراط اأو اأفالطون، هل نلت 

ن�سيبك من ا�سطياد ال�سمك؟«. عندها يجيب بهدوء، 

»حني اأكون مبحاذاة النهر ال ميكن ال�سمي اأن يكون 

ا »ال ميكن  �سوى هريوقليط�س«. وكان �سي�سيف اأي�سً

الأحد اأن ي�سطاد �سمكتني يف نهر واحد«.  

ا 
ّ
 اأ�سماءه اأكرث مم

ّ
     من املوؤّكد اأن هذا االإن�سان يغري

 
ً
و�ستاء �سيًفا  واحدة  بلوزة  ويرتدي  مالب�سه،   

ّ
يغري

ا حايف القدمني وهو حمظوظ الأّن ال�ستاء 
ً
وي�سري دوم

ق�سري يف هذه االأنحاء. حليته ما تزال �سوداء تنمو 

ة 
ّ
كما يحلو لها، مع اأّن البولي�س حلقها الأكرث من مر

ملخالفتها للذوق العام، لكّنهم تخّلوا عن ذلك الحًقا 

و�سّلموا باالأمر الواقع. ال ينام خالل �ساعات الليل، 

بل يوا�سل م�سريته الطويلة يف ال�ساحات، يهبط اإىل 

ا ما يلقي 
ً
ج�رس احلديقة، ي�سري مبحاذاة النهر وغالب

حما�رساته اأمام ال�سفادع خلواء املرافق العامة من 

الب�رس ليال. 

ل لبابا نويل )وكاد 
ّ
     مع اقرتاب راأ�س ال�سنة يتحو

املتنّزه  اإدارة  كلوز(.  �سانتا  بعد  فيما  ي�سبح  اأن 

تقّدم له البّزة احلمراء ذاتها التي خيطت من حلاف، 

ببع�س  حليته  ��ون  وي��ر���سّ طويلة  جزمة  يعطونه 

النخالة، لي�سارع االأطفال بالتقاط ال�سور التذكارية 

معه. كان باإمكانه اأن يرتدي البّزة اجلديدة ويحتفظ 

على  خاللها  يبقي  اأي��ام،  لب�سعة  اجلديد  باال�سم 

هذه  راوي  وذق��ن��ه.  وجهه  على  م�رسقة  ابت�سامة 

ا باحل�سول على �سورة تذكارية  احلكاية يفخر اأي�سً

معه، وهي ال�سورة االأخرية التي التقطت معه اأثناء 

اأعياد امليالد. بعد اأ�سبوع وجدوه قد غرق يف مياه 

كانون الثاين لنهر توجنا الباردة. لكّن هذه حكاية 

الدكتور  عائلة  اأخربين �سديق  �سنوات  وقبل  اأخرى، 

االأ�سماء  ذو  الرجل  فيها  �سارك  حادثة  اأ�سيزوف 

بنف�سه  )�سارك  الدكتور  حكاية   
ّ

ن�س وهذا  الكثرية. 

نتها يف ذلك امل�ساء. 
ّ
يف اأحداثها( كما دو

كانون  �سهر  م��ن  االأول  يف  اجتمعنا  ق��د  كّنا       

كرنا. 
ُ

 عند هومريو�س كي ن�سحو من �س
ً
الثاين م�ساء

وعلى  »اإل��ي��اذا«،  اأ�سماه  ��ا 
ً
م��راآب ميتلك  هومريو�س 

 بالزنك، والدرع اأحد 
ٌ
مدخله درع اآخيل القدمي مطلي

الفواكه  لغلي  برميل  غطاء  ي�سبه  امل�رسح،  اأم��الك 

ا ولكّن هذه حكاية اأخرى. هومريو�س 
ً
اأكرث منه درع

تاأّخر  الت�سمية.  فني ومن هنا جاءت  ذوق  �ساحب 

املراآب،  يف  فقط  اأ�سخا�س  ثالثة  وبقينا  بنا  الوقُت 

يف  ا 
ً
ر

ّ
حم���ر يعمل  اآخ��ر،  و�سديق  وهومريو�س  اأن��ا 

ا 
ً
دائم يبدو  ذاته  بحّد  هو  �ساخرة  حملية  �سحيفة 

قد  كنت  ونت�سامر،  القليل  نحت�سي  للغاية.  ا 
ً
�ساخر

 حكاية حني دخل علينا �سقراط. كانت 
ّ

بداأت بق�س

وناديناه  امل�ساء  ذلك  يف  �سقراط  يكون  اأن  رغبته 

للمائدة   
ّ
لين�سم الفور  على  دعوناه  له.  يحلو  كما 

وطلبنا له كاأ�س نبيذ اأحمر، قّدمنا له �سوكة واقرتح 

اأربعتنا.  اجتمعنا  قد  دمنا  ما  ندوة  ن�سّكل  اأن  هو 

حاول هومريو�س اأن يعرت�س، فهو يكره ال�سيوعيني 

واملوؤمترات والندوات، لكّن �سقراط اأو�سح باأّن كلمة 

يونانية  اأ�سول  من  هي   ”Symposium“ ندوة 

ومداولة  ال�رساب  احت�ساء  ا  اأي�سً تعني  اأن  وميكن 

اأن تعني  االأ�سخا�س، وميكن  احلديث ملجموعة من 

 
ّ
ا. ثم

ً
اأن تبداأ الوليمة فور كذلك وليمة. وافقناه على 

ارك�سيماك«  »اأنت  ا، 
ً
ا�سم مّنا  لكّل  �سقراط  ا�ستحدث 

ا حديثه يل. من هو ارك�سيماك هذا يا �سقراط؟ 
ً
ه

ّ
موج

 
ّ
ثم باخت�سار.  اأجاب  مثلك«  »طبيب  بدوري.  �ساألت 

به  يليق  وكان  اأر�سطو  ا�سم  ال�ساخر  �سديقي  منح 

ا 
ً
ا�سم فنال  املراآب  �ساحب  هومريو�س  ا 

ّ
اأم حقيقة، 

يف  امل�سيفني  اأحد  ا�سم  اأغاتون،   – ا 
ً
متام جمهواًل 

بالتون.

 حكاية يف مرحلة �سباي عند 
ّ

     كنت قد بداأت ق�س

رنا تكملتها، وعلى االآخرين �رسد 
ّ
جميء �سقراط وقر

�س له اأو جتربة ذاتية 
ّ
ل حادث موؤٍذ تعر

ّ
حكاية ما الأو

خمتلفة ح�سب رغبة �سقراط. حّذرتهم باأّن حكايتي 

وا على 
ّ
اأ�رس مقرفة وال تتنا�سب مع املاأدبة، لكّنهم 

�سماعها حّتى النهاية، وم�سيت يف حديثي: 

     - كم كرهت خمّلل اخليار يف طفولتي، الأّن والدي 

عبوات  الإح�سار  للقبو  اأذهب  اأن  عادة  مّني  يطلب 

كبرية من خمّلل اخليار كّلما قدم اإىل بيتنا �سيوف، 
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اأنا وحدي اأدرك حجم اخلوف الذي كان يعرتيني يف 

ة اأهبط خاللها اإىل القبو! 
ّ
كّل مر

مع  الع�ساء  لتناول  دع���وة  ��ا 
ً
ي��وم عائلتي  تلّقت 

ة من كبار احلزبيني واملتنفّذين يف 
ّ
�سخ�سيات هام

 بداآ بالتح�سري حلفل 
ّ

املدينة. اأذكر يومها اأّن والدي

ثالثة  ��ي 
ّ
اأم ا�ستبدلت  الظهر.  �ساعات  منذ  الع�ساء 

اأثواب، حتى متّكنت من اختيار االأكرث منا�سبة للعقد 

والدي  ا 
ّ
اأم املنا�سبة،  لتلك  ا 

ً
ي�س

ّ
خ�س و�سعته  الذي 

مبا�رسة  االأن��ف  حتت  احلالقة  خالل  وجهه  فجرح 

ام. األب�سوين بدلة اأنيقة اأرتديها 
ّ
و�ستم طويال يف احلم

املدر�سية.  واالأعياد  املو�سيقية  احلفالت  يف  عادة 

ا يف الوقت املنا�سب، 
ً
كدنا نتاأخر لكّننا و�سلنا اأخري

من  ملقطع  وا�ستمعنا  الباب،  جر�س  على  �سغطنا 

اأ���رسح  لن  ال��دخ��ول.  قبل  »كاتيو�سا«  اأغنية  حلن 

تفا�سيل االأجواء الداخلية لبيت امُل�سيف وتو�سيف 

 
ّ

والدي بقلق  �سعرت  الكبرية.  الفاخرة  اجللد  اأرائ��ك 

ا، لكّني �رسعان ما تنا�سيت كّل هذا حني راأيت  اأي�سً

اأو�سكت  وجّذابة!  لطيفة  �سقراء  من  لها  يا  االبنة. 

 وعدا عن هذا وذاك ا�سمها 
َ
و�سفها باملخلوق االأ�سقر

زينائيدا. حظينا مبكانة بني كبار القوم، قّدموا لنا 

يف نهاية املائدة �سحًنا من اخليار املخّلل وع�سري 

اأن  لزينائيدا«  الدالل  »ا�سم  زينكا  اأم  وطلبت  الكرز 

رينا. كنت خجال للغاية 
ْ
م

ُ
ن�ستمتع برفقتنا لتقارب ع

خمّلل  بالتهام  وان�سغلت  واح��دة  بكلمة  ه 
ّ
اأتفو ومل 

بالطبع  اأع��رف  وع��ن��ادي.  دي 
ّ
لتمر ر 

ّ
كمرب اخليار 

�رسورة جتّنب احلديث خالل تناول الطعام، مل اأ�سعر 

بالطبع بطعم املخّلل الذي �سئمته ويف فرتة ق�سرية 

اأمامي.  ال�سحن  حمتويات  كّل  التهمت  الزمن  من 

راأ�سي  هززت  املخّلل،  من  مبزيد  رغبُت  اإذا  �ساألوين 

عالمة املوافقة وال اأدري كيف اأتيُت على حمتويات 

زينكا  بنظرات  �سعرُت  ثالث.  تبعه  الثاين  ال�سحن 

اأكرث  اإيّل والدي  الفائقة، نظر  املنده�سة من قدراتي 

اأبِد �سابًقا  ي اأو�سحت باأيّن مل 
ّ
اأم ا، 

ً
ة م�ستفهم

ّ
من مر

اأن  دون  القدر،  بهذا  املخّلل  اخليار  بتناول  �سغًفا 

ال اإىل نتيجة مقنعة يف نهاية املطاف. �سعرت 
ّ

يتو�س

باالرتياح حني عر�ست والدتها علينا الذهاب لنلعب 

ة وما 
ّ
�سوية يف غرفة االأطفال. مل اأعار�س هذه املر

يف  حاّد  باأمل  �سعرت  حّتى  الغرفة  باب  اأغلقنا  اأن 

نف�سي..واملعذرة  على  االنطواء  من  متّكنت  معدتي، 

جتاه  ببالهة  نظرُت  ا. 
ً
فور لبا�سي  يف  خريُت  منكم 

الباب  اأغلقت  احلمام.  اإىل  وهرعت  املذهولة  الفتاة 

باملفتاح، فتحت �سنبور املاء وطفقت بالبكاء. بعد 

باب  بفتح  اإقناعي  وحاوال  واأمي  اأبي  ح�رس  قليل 

على  اأواف��ق  اأن  امل�ستحيل  من  وكان  املياه،  دورة 

يف  باملوت  رغبت  احل�سور.  ومواجهة  الباب  فتح 

تلك اللحظة هناك، اأن اأغرق يف حو�س دورة املياه 

ا. 
ً
واأفتح �سالل املاء فوقي الأغو�س يف العدم نهائي

احلديث  على  وافقت  ال�ساعة  ون�سف  �ساعة  بعد 

بح�رسجة وو�سعت �رسوطي للموافقة على اخلروج. 

طلبت من اجلميع االبتعاد عن الباب واإطفاء االأنوار 

م الهدوء وال�سمت 
ّ
يف كاّفة اأنحاء البيت، وحني خي

بخطوات  وق��ف��زت  بنزق  ال��ب��اب  فتحت  ح��ويل  م��ن 

العتمة  اإىل  وهرعت  اخلارجي  الباب  نحو  �رسيعة 

ل 
ّ
اأو اأمام  تخرى  اأن  للخجل!  يا   .

ّ
احلي يف  مة 

ّ
املخي

ة تقابلها يف حياتك؟
ّ
امراأة فتي

ة 
ّ

ت اأعينهم حلكايتي خا�س
َ
�سحك اجلميع حّتى َدِمع

ا اأق�سد دور اأغاتون 
ً
�سقراط. حّل دور هومريو�س، عفو

الكتابة  ليبداأ حكايته، و�سيذكر باأّنه ميار�س هواية 

ائه يزيد 
ّ
ا، وهذا يعني ح�سب راأيه، باأّن تعداد قر

ً
�رس

ترى  اأن  لن�سو�سه  قّدر  لو  ع 
ّ
التجم هذا  عن  بكثري 

ا�ستقال  اأ�سغرنا وكان قد  ة حال، هو 
ّ
اأي النور. على 

حديًثا، حّدثنا عن منا�سبة احتفال بعيد ميالد اأحد 

تناول  عندما  االبتدائية.  ال�سفوف  من  التالميذ 

روا اأن ميار�سوا 
ّ
التالميذ ال�ساندويت�سات والفطائر قر

اآنذاك  لعبة جريئة  الفارغة،  الزجاجية  العبوة  لعبة 

اللعبة  لتلك  يعود  الف�سل  ب��اأّن  اأراغ���ون  واع��رتف 

لت 
ّ
حتو لكّنها  حياته،  يف  االأوىل  بالقبلة  ليحظى 

حلادث بل ملاأ�ساة يف ح�رسة اجلن�س الناعم. اأطفاأوا 

عليها  عرث  املعنية،  الفتاة  اأغاتون  ل 
ّ
ليقب االأ�سواء 

ب�سعوبة يف العتمة ومتّكن من تقبيل وجنتها. غرق 
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املتواجدون يف ال�سحك حني اأناروا املكان، الأّن اآثار 

انطبعت  قد  اأغاتون   
ّ
�سفتي على  الطماطم  م�سحوق 

على وجنة الفتاة، هذه التجربة اأجربت �ساحبنا اأن 

يحذر القبل طوال ال�سنوات الثماين التالية. ا�ستح�سّنا 

حكاية اأغاتون ودعونا اأر�سطو ليبداأ حكايته. 

     ح�سب ما اأذكر حكى لنا الرجل ما ي�سابه النكتة، 

ة حقيقية حّتى واإن بدت 
ّ

لكّن اأر�سطو اأق�سم باأّن الق�س

باخت�سار  ة 
ّ

الق�س تعود  لظرافتها.  ويفخر  بل  نكتة 

اإىل فرتة ان�سغال اأر�سطو بالعمل كطاٍه لعّدة �سنوات 

يف اأحد املطاعم التابعة لفندق. يف اإحدى االأم�سيات 

ن��ادى  �سوفيا،  م��ن  وق��ح  م��واط��ن  املطعم  ارت���اد 

اأر�سطو  اأجاب  الطاهي للوقوف على قائمة الطعام، 

ة وجبة تخطر على 
ّ
اأي بقدرته على حت�سري  ا 

ً
مفاخر

مقلية  اإب��ل  عني  الرجل  طلب  عندها  ال��زب��ون،  ب��ال 

�ساعتني  »بعد  واأجاب  قليال  اأر�سطو  تفّكر  بالب�سل. 

مائة  مبنحه  ال�سيف  وعده  طلبك«.  على  �ستح�سل 

خالل  املطلوب  الطبق  تقدمي  من  متّكن  اإذا  ليفا 

طوال  لل�سيف  يعتذر  اأن  فعليه  ف�سل  واإذا  �ساعتني 

املو�سيقية.  املطعم  فرقة  ميكروفون  اأمام  امل�ساء 

املدينة  للتنّزه يف  ال�سيف  الطرفان وغادر  ت�سارط 

حّتى يحني الوقت املحّدد، وحني عاد بعد �ساعة من 

الزمن وجد الزبون لده�سته ناقة تلتهم زهر البنف�سج 

دخل  قما�س.  بقطعة  مغّطاة  وعيُنها  الفندق  اأم��ام 

اإىل املطعم حزيًنا واأخرج الورقة املالية من جيبه، 

ا منه اأن يحتفظ مباله، الأّنه 
ً
لكّن اأر�سطو عاجله طالب

متّكن من العثور على الناقة لكّنه ف�سل بالعثور وال 

 يف هذه 
ّ
حّتى على راأ�س ب�سل واحد يف اأنحاء احلي

االأوقات من ال�سنة.   

»خ�رست مئة ليفا الأيّن عجزت عن العثور على راأ�س 

يعتذر  اأن  عليه  وك��ان  اأر�سطو،  ق��ال  واح��د«  ب�سل 

املو�سيقية،  الفرقة  ميكرفون  اأمام  ا 
ً
ر�سمي للزبون 

د اأّنني مل اأفقاأ عني ناقة فرقة ال�سريك الذي يقوم 
ّ
جي

و�سعت  االأثناء،  تلك  يف  للمدينة  ترفيهية  بزيارة 

تكن  ومل  ر�سده  الرجل  الأفقد  عينها  على  الع�سابة 

ئة.  
ّ
 نوايا �سي

ّ
لدي

 حّتى اللحظة اأّنها 
ٌّ
تلك هي حكاية اأر�سطو واأنا م�رس

 علينا 
ّ

ا جاء دور �سقراط ليق�س
ً
من ن�سج خياله. اأخري

لب�سع دقائق وبدال من  البداية  حكايته، �سمت يف 

�رسد اإحدى الوقائع طفق يبكي كطفٍل �سغري. �سالت 

هذه  مع  نتعامل  كيف  واحرتنا  عينيه  من  الدموع 

ردائه   
ّ
بكم م�سح دمعه  قليل،  بعد  هداأ  لكّنه  احلالة؟ 

واأّنه  واحدة،  �سخ�سية  حكاية  ميتلك  ال  باأّنه  وقال 

التي وردت يف  الكثري من احلكايا   
ّ

قادر على ق�س

 ،
ّ
للتو لها  ا�ستمع  التي  الق�س�س  ومناق�سة  الكتب، 

لكّنه ومهما بحث يف ذاكرته لن يتمّكن من ا�ستهالل 

ة هي اخلطوة 
ّ

ق�سة �سخ�سية واحدة. ق�س�سنا اخلا�س

الوحيدة القادرة على تاأجيل النهاية املحتومة لوقت 

ا 
ً
ق�سري حمدود، ورغم اأّننا �سنخ�رس اللعبة ا�سرتاتيجي

يف نهاية املطاف، اإال اأّن الذكريات واحلكايا مبثابة 

النهاية،  حلظة  تاأجيل  على  �ستعمل  عبثية  خطوات 

حّتى واإن كانت ذات طابع كارثي وماأ�ساوي، قال 

نكن  ومل  بالدموع،  عيناه  وابتّلت  ا 
ً
مبت�سم �سقراط 

نعرف وقتها باأّن لقاءنا معه هو االأخري.

     تلك كانت حكاية الندوة املثرية التي اأخربنا بها 

الدكتور. بعد اأيام من تلك احلادثة كّنا �سنجد الرجل 

متعّلٌق  ج�سده  النهر.  يف  غريًقا  الكثرية  االأ�سماء  ذا 

قال 
ُ
باالأع�ساب الغزيرة بالقرب من ج�رس احلديقة. ي

باأّنه وخالل تنقالته ونزهاته الليلية الطويلة قد �سهد 

عملية قتل اأو �سطو وقد كرث هذا النمط من العمليات 

ا يف اأنحاء املدينة، وكان ال بّد من 
ً
االإجرامية موؤّخر

ا بب�ساطة، حاول القيام 
ّ

التخّل�س منه ك�ساهد. ورمب

بخطوة ا�ستباقية ال�سطياد ال�سمك برفقة هرقليط�س 

اليوم  امل�سائية. يف  توجنا  نهر  عات 
ّ
اإحدى جتم يف 

وفاة  عن  فيه  اأعلن  نعيه  ظهر  وفاته  من  الثاين 

بالتون،  �سقراط،  املدينة،  مركز  غو�سو  غاو�ستني، 

هرقليط�س، بابا نويل و�سانتا كروز.       
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عادة  تلك  مرقاتني،  مرقاتني  الدرج  ي�سعد  م�سى 

اكت�سبها منذ �سبابه، حني كان ميتلك ج�سما ريا�سيا 

رغم  يلهث  يكن  مل  القدمني.  �سلب  ال�ساعدين،  عبل 

ال�سم�سار  ج�سم  يالحق  فقط  كان  ال�سن،  يف  تقدمه 

مرقاة،  مرقاة  ال��درج  اأمامه  ي�سعد  الذي  النحيف 

يفرت  يكن  ومل  االأ���رسع،  ال�سم�سار  كان  ذلك  ورغ��م 

عن الكالم، غري اأن ال�سدى كان ي�سو�س عليه ال�سمع 

ن على ما يقال دون اأن يفهم �سيئا من مكنونه. 
ِّ
فيوؤَم

لعل ال�سم�سار ي�سيد مبزايا ال�سكن فوق ال�سطوح، حيث 

ويتنف�س  الوا�سعة،  اهلل  �سماء  على  ال�ساكن  ينفتح 

الهواء النقي، وي�سمع تغاريد الطيور عن قرب. ورغم 

�سخمة  كانت  رقبته  اأن  اإال  ال�سم�سار،  ج�سم  نحافة 

لعل مر�سا  الق�سري.  العظمي  تتنا�سب مع هيكله  ال 

خبيثا اأ�سابها، اأو لعلها عاهة ِخلقية رافقته منذ اأن 

لحد يف 
ُ
انقذف يف هذا العامل، و�ست�ساحبه اإىل اأن ي

قربه.

كان ر�سيق احلركة، وكان هو من ورائه ال يرى منه 

�سوى ظهره و�ساقيه، ثم قدميه املح�سوتني يف خفني 

رة مت�سخة �سوداء. لعل  فَّ ُ
بديان �سقوقا حم

ُ
مقطعني ي

ي�سلي  تراه  هل  بعيد،  اأمد  منذ  ينظفهما  مل  الرجل 

ويتو�ساأ؟ 

يف  يظل  اأن  على  اأ�رس  اأنه  اإال  يلهث  بداأ  اأنه  ورغم 

ال�سم�سار، كما يفعل املت�سابقون يف احللبات،  ظهر 
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اللقالق * *

اإدري�س ال�ضغري *

من أعمال الفنان طالل الزدجالي- ُعمان

* *  فصل من رواية *  قاص وروائي من المغرب      



الدرابزين.  على خ�سب  يده  بكف  بال�سغط  م�ستعينا 

ال�سم�سار مل يكن يتكئ على �سيء. كان ي�سعد وكاأنه 

ي�سري يف منب�سط. عليهما اأن يبلغا الدور ال�سابع من 

عمارة قدمية، تبدو عليها اآثار البلى والِقدم وا�سحة 

الدرابزين  الباهث، وتهدم  من خالل طالء جدرانها 

وتعطل  ال�سلم،  درج��ات  وتك�رس  اأج��زائ��ه  اأغلب  يف 

امل�سعد، الذي هو من اجليل االأول الذي عرفه العامل 

من م�ساعد اأيام زمان.

وحني  ورائه،  من  اً 
ّ
تو هو  فتوقف  ال�سم�سار،  توقف 

رفيعا  وجهه  ليظهر  الغليظة،  رقبته  غابت  التفت، 

وفوق  مدبب  ذق��ن  حتته  طويل  اأن��ف  منه  ينبج�س 

الإجناز  عنوة،  مل�سق  وكاأنه  يبدو  �سارب  ال�سفتني 

عر�س م�رسحي اأو حفلة تنكرية، اأو مزحة يلهو بها 

وجها  االآن  اأ�سبحا  الربيئة.  األعابهم  يف  ال�سغار 

لوجه، غري اأنه كان ملزما باأن يرفع حمياه ممططا 

عنقه بينما اأ�سبح ال�سم�سار م�سطرا اإىل اإحناء راأ�سه، 

من  الكلمات  لتخرج  ماكرة  مداراة  ابت�سامة  ور�سم 

فيه، وهو يبت�سم ابت�سامة �سفراء، تعود عليها بحكم 

لعله تعب من املجاهدة  للمهنة.  الطويلة  املمار�سة 

البهيم،  املظلم  البارد  الطويل  ال��درج  مغالبة  يف 

الزبون  ي�سعر  اأن  حماوال  ق�سرية،  ا�سرتاحة  فطلب 

باأنها اأتت عفوا، واأنه ا�ستدرك ما كان يجب التنبيه 

اإليه والتذكري به:

املطلقة.  راحتك  �ستجد  هنا  �سابقا.  اأخربتك  كما   -

ننتظر  فارغة.  �سبه  فالعمارة  ال�سبعة  الطوابق  رغم 

فقط رجوع املالك من اخلارج ليبا�رس االإ�سالحات 

�سيء. هل  واالإنارة وكل  والطالء  والدرج  ...امل�سعد 

تعبت واأنت ت�سعد الدرج ؟!

- ال ال. اأبدا، واأنت ؟

- اأبدا. االأمر هني، اأ�ستطيع اأن اأفعل هذا طيلة اليوم 

دون عناء.

اأ�سبح  باأنه  ي�سي  حمياه  ك��اذب��ا.  ال�سم�سار  ك��ان 

منهكا، ال يقوى حتى على الكالم، اإذ تنقذف اجلمل 

ورغم  اأنفا�سه.  يقطع  زف��ري  يف  متالحقة  فيه  من 

همة،  اإبداء  حماوال  ال�سعود،  لي�ستاأنف  ا�ستدار  ذلك 

به  ابتداأ  الذي  االإيقاع  نف�س  على  ليحافظ  جماهدا 

اإال اأن يتعقبه، كظله ول�سان  ال�سعود. فما كان منه 

يف  اأ�سعد  اأن  بد  ال  ت�سعد،  دمت  »ما  يقول  حاله 

اإثرك«. بعد و�سولهما للطابق ال�سابع، اأ�سبح الدرج 

دام�سة.  ظلمة  يف  يغو�س  مبلط  غري  مهدما  �سغريا 

بدا على ال�سم�سار �سيء من االرتباك، غري اأنه �سارع 

اإىل  وعمد  النقال،  هاتفه  من  اأبي�س  �سوء  باإ�سعال 

فتح الباب اخل�سبي املوؤدي اإىل ال�سطح، فتدفق نور 

املت�سببني  وجهيهما  عن  يك�سف  الذهبي،  ال�سم�س 

الظهرية،  �سم�س  ح���رارة  وجهيهما  لفحت  ع��رق��ا. 

تن�ساب  اأجنحتها،  م��ف��ردة  حمامات،  وتطايرت 

ف�سيحا  ال�سطح  بدا  العمارات.  �سطوح  فوق  بليونة 

فارغا �سامتا يبلغه رجع �سو�ساء النا�س، �سعيفا 

خافتا  املتقطع،  ال�سيارات  اأبواق  وزعيق  كالهم�س، 

من اأثر البعد، بدت له الغرفة ال�سطحية بطالء بابها 

اخل�سبي الباهت املهرتئ �ساكنة وطيئة منزوية يف 

اإحدى زوايا ال�سطح امل�ستطيل. 

ب�سط ال�سم�سار يده اليمنى، م�سريا ب�سبابتها: 

امل�سجد  اإن��ه  ال�ساهقة،  ال�سومعة  تلك  اإىل  انظر   -

اجلديد، ي�ستطيع املرء اأن يوؤدي �سالة اجلمعة بي�رس، 

دون عناء، اإنه على مرمى حجر، كما يقولون.

ثم ا�ستدرك، مبت�سما ب�سمته ال�سفراء، حماوال الربت 

على كتف الزبون الذي راوغ بج�سمه، ف�سبحت كف 

�سفحة  املجداف  يالم�س  كما  الهواء،  يف  ال�سم�سار 

املاء: 

هه هه هه.. اأما من اأراد...

فاه،  وفغر  ال�سفراء،  ال�سم�سار  ب�سمة  ا�ستطالت 

لتظهر اأ�سنانه املعوجة املتهدمة امل�سو�سة من اآثار 

اأو الوراثة، ثم �سهق ب�سحكات  اأو االإهمال  التدخني 

اإن  خمتربا  الزبون  وجه  م�ستطلعا  مدارية،  متقطعة 

اأم يتوقف، فما كان من  ي�ستمر  اأن  االأليق  كان من 

الزبون اإال اأن اأعطاه ال�سوء االأخ�رس، بابت�سامة تفنن 

اأكرب مدى.  اإىل  الكلفة  يف جعلها جواز مرور، يرفع 

ربت ال�سم�سار على كتف الزبون، الذي مل ميانع هذه 

املرة، فتلقى كتفه كف ال�سم�سار ذات االأ�سابع التي 

ات�سخت اأظافرها، غري املقلمة: 

- اأق�سد، اأما من اأراد اأن يروح عن نف�سه، فمن وراء 
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متع  من  وطاب  لذ  ما  املجاور  احلي  يف  ال�سومعة 

الدنيا...

تاأكد االآن من اأن ال�سم�سار، يعتربه وافدا جديدا على 

واإن  خم��ربون،  فال�سما�رسة  اأح�سن  هكذا  املدينة. 

اإىل منظمة  ينتمي  اأو  بال�سيا�سة  ي�ستغل  كان هو ال 

�رسية، فاإنه يكرههم، كما يكره حرا�س ال�سيارات يف 

واأ�سحاب  االأجرة،  �سيارات  و�سائقي  العام  ال�سارع 

جل  يف  اإليه  ليخيل  حتى  الغذائية،  املواد  دكاكني 

باملخربين،  تعج  اأ�سبحت  امل��دن  كل  اأن  االأحيان 

ولي�س غري املخربين.

الباهت  اخل�سبي  ال�سطحية  الغرفة  باب  نحو  ا�ستدار 

املهرتئ، ففهم ال�سم�سار الق�سد، ثم ابت�سم ابت�سامة 

ماكرة، وح�سى يده اليمنى يف جيب �رسواله املت�سخ، 

يعلوه  القدمية طويال  العينة  من  مفتاحا  لي�ستخرج 

اأداره، لكن الباب  ال�سداأ، وح�ساه يف ثقب الباب ثم 

ال�سفراء  امل��داراة  وابت�سامة  الكرة  اأعاد  ا�ستع�سى. 

مازالت ت�ساحب حمياه، ركل الدفة بقدمه اليمنى، 

على  �سممت  لكنها  اخل�سب،  بع�س  منها  فتطاير 

ا�ستعمل  اأن  بعد  ا�ستجابت  اأنها  غري  االنفتاح،  عدم 

رجال  يفعل  كما  اقتحامها  يف  كتفه،  ال�سم�سار 

املفتاح  اأ���س��اع  م��ن  اأو  الل�سو�س،  اأو  ال�رسطة، 

وا�ستعجل االقتحام. 

وجدا نف�سيهما و�سط منزل �سغري امل�ساحة، به غرفة 

ومطبخ وحمام. مل يكن كالم ال�سم�سار، وهو يحدثه 

يف  غرفة  عن  يتحدث  فقط  كان  دقيقا.  يومني  منذ 

عن  يحدثونك  هكذا،  ال�سما�رسة  كل  عمارة.  �سطح 

منازل مل يروها، ميجدون ما ال ميجد، وي�سخمون 

ما ال ي�سخم، لكن ال�سم�سار هذه املرة وقع يف مطب 

ثم  املطبخ  ثم  الغرفة  دخ��ول  اإىل  �سارع  معاك�س، 

احلمام م�ستك�سفا. فتح احلنفية، فتدفق املاء، ثم اأدار 

ومل  يرتبك  مل  املكان.  النور  فغمر  الكهرباء  مفتاح 

ابت�سامته  ير�سم  فمه  كان  وحني  حرج،  باأي  ي�سعر 

ال�سفراء تدفقت الكلمات، التي م�سى يرددها �سدى 

املكان الفارغ:

مفاجاأة  االأم��ر  تركت  م�سبقا،  اأخ��ربك  اأن  اأرد  مل   -

�سارة، اإنها دويرة جمهزة باملاء والكهرباء، بالطها 

مرمر و�سقفها جب�س.

واح��دة  نافذتني  وج��ود  اإىل  عيناه  انتبهت  وح��ني 

فتحهما  اإىل  �سارع  باملطبخ،  والثانية  بالغرفة، 

على التوايل، ب�رسعة بدت منها رغبته يف ا�ستطالع 

املطبخ،  نافذة  من  براأ�سه  اأط��ل  اأن  وم��ا  جمهول. 

حتى  واأر�سا،  �سماء  و�سماال،  ميينا  ب�رسه  واأج��ال 

تت�سبب  بداأت  التي  الغليظة  القفا  ذا  الراأ�س  �سحب 

عرقا، ب�سبب النزق الذي ركب �ساحبها وهو يتنقل 

بني نافذتني من مكانني مفرتقني، ثم اأطلق العنان 

لل�سانه الهثا م�سدود النف�س:

جمال  يف  تتملى  اأن  ميكنك،  النافذتني  م��ن   -

ال�سارع  على  تطالن  فهما  ون��ه��ارا،  ليال  املدينة 

املحالت  به  املدينة،  يف  االأكرب  ال�سارع  اإنه  العام، 

التجارية واملقا�سف واملطاعم واملقاهي واالأبناك 

واالأ�سواق.. 

رقيقا  �سوته  كان  �سيئا،  كالمه  من  ي�سمع  يعد  مل 

املاء،  بائع  اأذنيه كاأجرا�س  كريها، يرن يف طبلتي 

اإىل  يتحول  والكالم  يخفت  ال�سوت  بداأ  وبالتدريج 

�سبيها  الو�سع  اأ�سبح  لها، حتى  معنى  ال  همهمات 

بفيلم �سينمائي �سامت. 

]2[

�سكن  يف  االأوىل  املبيت  ليلة  يف  للمرء  يحدث  كما 

الفجر،  طلوع  عند  اإال  جفن،  له  يغم�س  مل  جديد، 

واالأفر�سة  معطرة  نظيفة  الدويرة  ي�سرية.  ولربهة 

جديدة، اإال اأن النوم خا�سمه، ومل تاأخذه �سوى �سنة 

نوم حني كانت ال�سم�س قد اأ�رسقت، فتدفق �سعاعها 

ال�سوارع  واإ�سفلت  العمارات  هياكل  يلون  الذهبي 

اأعمالهم  اإىل  ال�ساعني  البوؤ�ساء  امل��ارة  واأج�ساد 

باأ�سمالهم الو�سخة املهرتئة. 

حمركات  ه��دي��ر  ي�سمع  ال��ف��را���س،  يف  يتقلب  ظ��ل 

العربات البخارية، خممنا نوعها. مرة يكون الهدير 

لدراجة نارية خفيفة، واأخرى يكون لنوع دراجات 

ل�سيارة  وبعدها  ل�ساحنة  يكون  ثم  النارية،  ال�سباق 

اأ�سوات حمركات مركبات قدمية  اأذنه  اأجرة. تلتقط 

املتقطعة،  املزعجة  بزجمرتها  الليل،  �سمت  ت�سق 
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وجيب  جتعل  بفرقعات،  �سو�ساءها  ت�سفع  التي 

القلب مرتفعا، وارتعاد االأو�سال مت�سارعا. 

الكراء،  عقد  الإجناز  كامال  �سهرا  يحتاج  االأمر  كان 

واإعادة طالء الدويرة وتاأثيثها، مل يكن حري�سا على 

التدقيق يف حما�سبة احلرفيني الذين تعامل معهم، 

اأن  ميكن  ما  منها  ا�سرتى  التي  االأث��اث  حمالت  اأو 

يوؤمن له احلد االأدنى من الراحة، يف �سكن ياأمل اأن 

يجد فيه ما كان يبتغي. 

اأية خربة   ال ميتلك 
ٍّ
امل�ساومة، فبدا كِغر اأهمل  هكذا 

يف احلياة اأو كمو�رس كرمي، ال يعباأ بتكلفة ما يقتنيه. 

�سيء  كل  يف  االأل��وان  تن�سيق  على  اأ�رس  املرة  هذه 

االأثاث  بائعي  وخربة  املو�سة  مبجالت  وا�ستعان 

ع�سه  لنف�سه  هياأ  اأن  اإىل  ال��دي��ك��ورات،  وم�سممي 

ال�سغري كما يرت�سي، اإنها يف نف�س الوقت غرفة نوم 

ومكتبة، ت�سلح حتى للجلو�س حيث يتحول ال�رسير 

ال�ستقبال  مراتب  احليطان  من  وتنبج�س  كنبة،  اإىل 

للكتابة  ت�سلح  مائدة  االأر�سية  من  وتنبثق  الزوار، 

اأو تناول املرطبات اأو حتى و�سع بع�س االأغرا�س 

اآن قريبة  اأن تكون يف كل  التي يحر�س املرء على 

منه ويف متناول يده. 

احلديثة  التجهيزات  بكل  زوده  فقد  املطبخ  اأم��ا 

عرب  الإثباتها  امل�سنعة  ال�رسكة  عمال  يح�رس  التي 

التي  االأواين  اأن��واع  بكل  اإياها  مزودين  وكالئهم، 

اأنه  ال�رسيعة. غري  االأكالت  وتهيئ  الطبخ  اأمر  تي�رس 

م�ساحته،  �سيق  رغم  للحمام،  كربى  اأهمية  اأعطى 

اللون  ذي  اجليد  ال�سرياميك  من  ع�رسيا،  فجعله 

بالزجاج  حاط 
ُ
ي الر�سا�س  موقع  بينما  ال�سماوي، 

كب�سولة  داخل  باأنك  انطباعا  يعطيك  الذي  ال�سفاف 

�سفينة ف�سائية، ت�سافر عرب الكواكب واملجرات يف 

ليونة �سحرية حاملة. 

�سكن يطل على نهر  له  اأن يكون  دائما  كان يتمنى 

ومراكب  جتارية  �سفن  مائه  عباب  متخر  عظيم، 

فيه  ي�سبح  ن��ه��ر  اخل�سبية،  وفلكهم  ���س��ي��ادي��ن 

على  الريا�سيون  مائه  فوق  وينزلق  ال�سباحون، 

اإىل مراكب ذات  مزاليجهم جمرورين بحبل ي�سدهم 

حمركات �رسيعة. 

بيته  نافذة  يفتح  ال�سهرية،  العامل  اأنهار  من  نهر 

حركة  يف  متاأمال  النهار،  �ساعات  اأك��رث  ويق�سي 

اأن  الليل دون  التي ال تفرت �سوى يف  الدائبة،  الب�رس 

يعلم اإن كان لهوؤالء اخللق من هدف معقول لكل ما 

ي�سدر عنهم من حركة ولغط و�سياح... 

البحر،  �ساطئ  عند  �سكن  له  يكون  اأن  كذلك  متنى 

املنك�رس  املاء  و�سخب  االأم��واج،  هدير  على  يعي�س 

على ال�سخور املك�سوة بالطحالب اخل�رساء، يتملى 

من نافذته عند الغروب يف عناق الع�ساق اأمام لون 

غابة  على  يطل  منزل  اأو  الفتان،  القرمزي  ال�سفق 

وي�سمع  االأقحوان  اأري��ج  ي�سم  ال�سنديان،  �سجر  من 

الزنابري،  واأزي��ز  ال�سفادع،  ونقيق  الطيور،  �سوت 

ال�سجر،  اأوراق  خالل  من  االأربعة  الف�سول  ومييز 

ب�سرية  العني  لكن  الطق�س.  وح��رارة  الع�سب،  ولون 

ديكورات  االأف��الم  يف  �ساهد  لطاملا  ق�سرية،  واليد 

على  اأو  له،  ملكا  تكون  اأن  دائما  متنى  ل�سكنيات، 

االأقل اأن يقيم بها لفرتة ي�سفي فيها غليله، منتقما 

بل  و�سبابه،  �سباه  �سبغت  التي  البوؤ�س  حلياة 

ا�ستغرقت كل حياته. 

ولد يف حي ق�سديري، من االأحياء الهام�سية، التي 

ن�ساأت بع�سوائية يف �سواحي املدينة. 

�سكنهم عبارة عن كوخ خ�سبي، به غرفتان ومطبخ 

ومرحا�س وباحة مرتبة. لي�س يدري اإن 

كانت هذه الت�سميات تفي بغر�س الو�سف الدقيق؟ 

هو و�سف فيه الكثري من التجاوز. هنالك 

وعلى  للنوم  ي�ستعمل  حلاف،  فوقه  خ�سبي  مطرح 

االأر�سية ح�سري، وب�سعة اأغطية، اأما 

ت�سلح  وطيئة  مرتبات  فمحيطها  الثانية  الغرفة 

للجلو�س وللنوم، ميكن اأن ت�سع اأكرب عدد ممكن 

رقدتهم، وتال�سقوا  توازوا يف  اإذا هم  النائمني  من 

باأج�سادهم كال�رسدين املعلب، غري اأن 

اأواٍن من الطني  املطبخ ظل مرتبا به جممر وب�سع 

وكوؤو�س و�سحون من االألومنيوم. وكان 

اأبوه قد احتفر يف الباحة بئرا، حر�س على اأن يجعل 

غلقا يتحكم فيه هو وحده، حتى ال 
َ
له م

ينزلق فيه طفل من اأولئك االأطفال امل�ساغبني الذين 
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يح�رسون مع اآبائهم واأمهاتهم ك�سيوف، 

بالفرا�س  وي��ل��ه��ون  �سو�ساء  ال�سكن  ف��ي��م��الأون 

واالأواين.... تكظم اأمه غيظها، وحني ينهر 

ال�سيوف اأبناءهم، تت�سنع تب�سيط االأمر وتر�سم على 

وجهها ب�سمة ر�سى، تقول من خاللها 

ب�سوت �ساحك:

اأخ�ساه  االأطفال يلعبون كما ي�ساوؤون. ما  اتركوا   -

هو اقرتابهم من البئر. 

ي�سدرون  بيوتهم،  خارج  ماداموا  عادة،  ال�سيوف 

فاترة،  بلهجة  االإزعاج  عن  بالتوقف  لالأبناء  اأوامر 

هي ت�سجيع اأكرث منه منع �سارم، اإىل اأن يقع املكروه 

فتقوم القائمة بعد الك�رس اأو اخلد�س الغائر اأو اجلرح 

الدامي، ليختلط العويل بال�سياح وال�رسب والرف�س 

والتدخالت املهدئة، اإىل اأن يتحلق الكل حول مائدة 

اإال يف حلظة املغادرة،  ال�سجيج،  االأكل، فال يخفت 

حيث توزع القبل م�سفوعة بكالم مكرور، تعود الكل 

الذي يغري  ال�سكون  ليعم بعد ذلك  ا�ستظهاره،  على 

باخللود اإىل اال�سرتخاء واأحالم اليقظة. 

ليلة  اجلديد،  ال�سكن  يف  هاته  االأوىل  املبيت  ليلة 

اإ�سابتهم  عن  كناية  الفرن�سيون،  يقول  كما  بي�ساء 

باالأرق، غري اأنه كان كلما ا�ستغرق يف �سنة نوم، ثم 

ا�ستيقظ اإال و�سعر بالرغبة يف ولوج دورة املياه. كان 

ال�سنوات  مرور  مع  اأ�سبح  كثريا.  يزعجه  االأمر  هذا 

احلاجات  ق�ساء  حلظة  يكره  ال�سن،  يف  والتقدم 

اأ�سبحت متعددة يف  التي  الطبيعية يف املرحا�س، 

عدة  لال�ستحمام  م�سطرا  يجعله  مما  وليله،  يومه 

متطيبا  بال�سابون،  ج�سده  داعكا  اليوم  يف  مرات 

م�رسا على تنظيف اأ�سنانه مبعجون من النوع اجليد.

يف  عا�سها  التي  البوؤ�س  ل�سنوات  اليوم  ينتقم  هل 

ياأخذه مرة يف  اأباه كان  اأن  يتذكر  �سباه و�سبابه، 

االأ�سبوع اإىل احلمام، ينتظران عودة االأم لتهيئ لهما 

ثيابها  منها  وتزيل  رزمتها  تفتح  اأن  بعد  الرزمة، 

وقطعة  واملحكة  بالطا�سة  وتخ�سهما  الداخلية 

ال�سابون، وهي ال تفرت عن تنبيههما: 

احلمام  يف  فيها  مبا  الطا�سة  تن�سيا  اأن  اإياكما   -

كما فعلتما يف املرة ال�سابقة، هما مل ين�سيا الطا�سة 

�سوى مرة واحدة ومنذ مدة لي�ست بالي�سرية، لكنها 

تعودت اأن تنبههما وكاأن االأمر حدث موؤخرا. 

م�سى  االأم��ر  اأن  على  يحتج  البداية  يف  االأب  كان 

وانق�سى واأ�سبح يف خرب كان، واأنه لن يحدث مرة 

اأخرى اإطالقا، غري اأن املراأة مل تفرت همتها يف ترديد 

نف�س التنبيه، فلم يعد االأب ينب�س ببنت �سفة، منتظرا 

يف �سرب اأيوبي اأن حتل حلظة مغادرته البيت وابنه 

يف اجتاه احلمام ي�سيعهما �سوت االأم وهي ت�ستظهر 

الئحة و�ساياها التي حتفظها عن ظهر قلب: 

الكفرة  ال��الزم،  من  اأك��رث  �ساخن  اليوم  احلمام   -

يفعلون ذلك عمدا ليغادر امل�ستحمون يف اأقرب وقت. 

م�سبوق،  غري  ب��دوار  اأ�سبت  لقد  اليوم  اأم��وت  كدت 

انتبها حتى ال تنزلقا فاالأر�سية مليئة بال�سابون... 

اخلا�سة  الفرتة  يف  االأوىل  هي  دائما  االأم  ت�ستحم 

بالن�ساء، ثم ي�ستحم الزوج وابنه بعدها حني تغادر 

ياأمره  بالرجال.  اخلا�سة  الفرتة  وت��ب��داأ  الن�ساء 

االأوىل  الغرفة  اأر�سية  على  بطوله  يتمدد  باأن  االأب 

واأن  البلدي  بال�سابون  ج�سمه  ليطلي  ال�ساخنة، 

بعد  عليه  ي�سهل  حتى  ممكنة،  مرة  اأطول  بها  يلبث 

اإزالة الو�سخ. كان االإبن ي�سيق بذلك كثريا وال  ذلك 

االأب باخلروج  ياأمره  اإال على م�س�س، فال  يتحمله 

اإىل الغرفة الثانية الدافئة حتى تكاد روحه تزهق، 

فيمتد بطوله مرة اأخرى لي�سلخ االأب ج�سده باملحكة 

وهو يردد كالعادة:

اأنت  واالأدران؟  االأو�ساخ  هذه  بكل  تاأتي  اأين  من   -

طفل قذر ننت كالثعلب، انظر اإىل طبقة االأو�ساخ على 

ج�سمك التي اأ�سبحت يف حجم فروة كب�س. 

ماء  �سطلي  االأب  له  ميالأ  اأن  بعد  اإال  يرتاح  ال  كان 

فاتر، يلهو بهما يف الغرفة الثالثة الباردة املوؤدية 

اإىل خمرج احلمام. 

مرة يف ال�سهر يد�س االأب يف يده قطعة نقد بي�ساء 

عليها �سورة ملك البالد، ويقول له: 

االأ�سعث  ال�سعر  اإىل احلالق، واأزل عنك هذا  - اذهب 

املت�سخ.

يكون احلالق قد اأعمل يديه يف كومة ال�سعر االأكرد 

الباكي  الطفل  عند  اأملا  يخلف  بعنف،  اإياها  جاذبا 
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اآلته  يعمل  ثرثار،  راأ�سه حلالق  ي�سلم  اأن  يكره  الذي 

وت�سف  با�ستهزاء  �سادي،  بعنف  وم�سطه  ومق�سه 

نْي. 
َّ
ي �سِ

َ
ر

َ
م

اثنتني،  اأو  قملة  ي�سطاد  اأن  م��رة  ككل  له  بد  وال 

تعلقان باملق�س، فيك�سف االأمر للزبناء �ساخرا، ثم 

ميعن يف اال�ستهزاء: 

القمل  اأن  هو  هزالك  �سبب  ب��اأن  م��رارا،  لك  قلت   -

ميت�س دماءك ويرتكك نحيفا على الدوام. 

لتنهمر  وجنتاه،  وحتمر  خجال  راأ�سه  الطفل  يحني 

حيث  البكاء  حلظة  اأق�سى  ما  مقلتيه.  من  الدموع 

تغلف املهانة ج�سم الباكي وكيانه، في�سعر بال�سعف 

ويتكوم على نف�سه، حتى يتمنى لو انعدم فكان ن�سيا 

من�سيا. 

كان حني يخلو اإىل نف�سه وحيدا، يعمد اإىل اأخذ م�سط 

�سعر  كن�س  ليبداأ يف  بي�ساء،  ورقة  اأمامه  يب�سط  ثم 

الرمل  حبات  تبداأ  اأن  اإىل  توقف  دون  االأكرد  راأ�سه 

وعيناه  الورقة،  �سفحة  على  مطرا  ت�سقط  ال�سافية 

حبات  بني  تتحرك  قملة  �سقوط  على  تتل�س�سان 

ظفر  على  و�سعها  اإىل  فيبادر  املتناثرة،  الرمل 

االأمين،  اإبهامه  بظفر  عليها  ليجهز  االأي�رس  اإبهامه 

م�ست�سعرا لذة ن�رس عند �سماعه طرطقة ج�سم القملة 

املنفجر.

]3[

مل يعد ينق�سه �سيء من جتهيزات �سكنه �سوى جهاز 

تلفاز بالزما بحجم كبري مع �سندوق االأحالم، الذي 

ال�سنوات  تن�سيه  م�سيئة  �سحرية  عوامل  له  �سيفتح 

والذل  البوؤ�س  يف  عا�سها  التي  العجاف  الطويلة 

ولج  االإحباطات.  اأنواع  وكل  واخل�سا�سة  والهوان 

الف�سيحة  احلديثة  االأ�سواق  هذه  من  جتاريا  �سوقا 

اأمام  تب�سط  املدينة  اأرج��اء  كل  يف  انت�رست  التي 

الزبناء كل اأنواع االإغراء لت�سجيعهم على اال�ستهالك. 

املو�سيقى �ساخبة وطوابري امل�سرتين ت�سطف اأمام 

يعلن  مذيع  بينما  بال�سلع،  حمملة  االأداء  �سناديق 

اأثمنة بع�س املواد ويعد  عن تخفي�سات مغرية يف 

ة، بعد فوزهم يف م�سابقات احلظ 
ّ
ِني

َ
الزبناء بجوائز �س

التي تقرتحها عليهم اإدارة املحل. 

على  بعناية  امل�سفوفة  الب�سائع  اأك��وام  بني  جال 

الرفوف و�سط ابت�سامات فتيات يرتدين زيا موحدا، 

اأجهزة  من  يح�سى  ال  ما  و�سط  نف�سه  وجد  اأن  اإىل 

اأجود مما يراه  األوانها  التلفاز امل�سغلة، والتي تبدو 

فقد  تف�سريا.  لذلك  يجد  املقاهي ومل  اأو  املنازل  يف 

واجهة  يف  ب�ساعة  راأى  كلما  اأنه  التجربة  علمته 

متجر بدت له جميلة ال تقدر بثمن �سواء اأكانت مما 

لكنه  ديكورا،  اأو  ركوبا  ي�ستعمل  به.  زين 
ُ
ي اأو  يلب�س 

بها  يو�سي  اأو  يركبها  اأو  فيلب�سها  يقتنيها  حني 

م�سكنه، تبدو له عادية مبتذلة على عك�س الذي راآه 

عليها وهي معرو�سة وال يدري لذلك تف�سريا مقنعا. 

رغم ذلك اأغم�س عينيه وتقدم نحو املكلف بالبيع، 

اإال  يعقب  ومل  القليل  النزر  اإال  كالمه  من  ي�سمع  مل 

ابت�سامة  اقت�ساب، فقط الزمته  باقت�ساب ما بعده 

ال  اأن  يدرك  هو  اإذ  االأداء،  �ساعة  م�ستبطئا  جماملة 

امل�سنعة  الدولة  معرفة  على  االإحل��اح  من  ج��دوى 

واالأل�����وان... يف  ال�سوت  ال��غ��ي��ار، وج���ودة  وق��ط��ع 

ميتلكون  يكونوا  مل  الق�سديرية،  باملدينة  كوخهم 

جهاز تلفزيون. حني �ساع هذا اجلهاز العجيب بني 

النا�س، مل يتمكن من اقتنائه �سوى القليل من االأ�رس 

على  وقعت  اأو  ا�ستدانت  التي  املتو�سطة  اأو  الرثية 

فواتري التق�سيط الطويلة املرهقة، لكن جل املقاهي 

اإذ بدونه �سيقل روادها  اأ�سبحت تتوفر على جهاز، 

وت�ساب بالك�ساد. 

على  متل�س�سني  اأترابه  مع  بعيدا  يقف  فقط  كان 

اأو  النادل،  اأن يطردهم  اإىل  بلهفة  ال�سغرية  ال�سا�سة 

يغلق الباب اخلارجي للمقهى اأو ي�سدل ال�ستائر التي 

الفرجة دون  اأثبتها عمدا حلرمان كل من رغب يف 

�سيء  ال  واأن  ثمن  �سيئ  لكل  اأن  علم  هنالك  مقابل. 

عطى جمانا. 
ُ
ي

يف حلظات خ�سام اأبويه، كانت اأمه ترفع عقريتها 

غا�سبة ت�سيح بانفعال يف وجه االأب: 

فرتكت  �سدقتك،  التي  اأنا  بتاتا.  حمظوظة  ل�ست   -

املدينة  يف  بال�سكن  واعدتني  اإذ  الهادئة  قريتي 

امليناء  يف  حمال  �سوى  اأجدك  فلم  مكرمة،  معززة 
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ت�سكن كوخا قذرا من اخل�سب والق�سدير، حارا �سيفا 

باردا �ستاء، اأنت نح�س ابن نح�س. 

ال يتمالك االأب نف�سه فيحمر وجهه ثم ي�سيح:  

يف  القمل  تفلني  كنت  الزانية،  ابنة  يا  اخر�سي،   -

مدا�سا.  يوما  تنتعلي  ومل  ونهارا،  ليال  ال��درة  حقل 

تراجعت  عرفتك  اأن  منذ  اأت��ي��ت.  حيث  من  ع��ودي 

اأحوايل وهوت بي الدنيا نحو احل�سي�س.

ين�سحب االبن مهروال نحو �ساحة احلالقي، و�سوت 

املتنازعني يخف من وراء ظهره اإىل اأن يغطي عليه 

�سوت الباعة وامل�سرتين حتى يجد نف�سه يف حلقة 

العزام، هذا الرجل العجيب الذي يحول ال�ساي قهوة 

ثم  للجميع علبة فارغة  �سايا، كذلك يظهر  والقهوة 

عِمل فيها يده، فيخرج منها موزا وعنبا واإجا�سا، 
ُ
ي

ليتاأكد  احللقة،  يف  من  بع�س  ويطعم  منها  ياأكل 

لالأكل.  �ساحلة  حقيقية  فاكهة  ب�سدد  اأنهم  اجلميع 

اأما اأعجب ما يقدمه هو حتويل الذكر اإىل اأنثى. 

يف  يجل�س  كان  م�ساغب  طفل  تنبيه  اإىل  مرة  عمد 

اال�ستهزاء  يف  ممعنا  احللقة،  من  االأوىل  ال��دائ��رة 

حتذير  رغ��م  غيه  يف  مت��ادى  الطفل  لكن  بالعزام، 

املتفرجني له، وحني بالغ يف الت�سوي�س على الفرجة 

نحو  قمي�سه  طوق  من  الطفل  وجذب  العزام  غ�سب 

وكاأنه  �ساح  به  مم�سك  وهو  هنالك  احللقة،  و�سط 

يخاطب احللقة باأجمعها:

- �سوف اأعاقبك عقابا يليق مبقدار �سوء اأخالقك. 

وبعد اأن يلولب راأ�سه م�ستعر�سا كل وجوه املتفرجني 

املت�سوقني ي�سيح: 

- ما راأيكم، هل األقنه در�سا لن ين�ساه؟ 

تتعاىل ال�سحكات، وتردد احلناجر يف �سبه كورال: 

- اأدبه، اأدبه...

�سيء  ال  اأن  على  م�رسا  �سخريته،  يف  الطفل  ي�ستمر 

�سوف يردعه عن مكره.

يتمتم العزام ويربكم، ثم يقول �سائحا: 

- اأوب.

ي�سحك الطفل �ساخرا.

ي�ساأله العزام:

- هل اأنت ذكر اأم اأنثى؟

يجب الطفل: 

- ذكر. 

يرتكه العزام، موليا له ظهره، طائفا مبحيط احللقة 

الداخلي، موزعا الغمزات امل�ستهزئة على الرواد:

- هل اأنت متاأكد؟ 

يوؤمن الطفل على كالمه بطاأطاأة من راأ�سه. غري اأن 

العزام يفاجئه:

- ابحث لتتاأكد.

ثم يعيد تزريره ب�رسعة  اأزرار �رسواله،  الطفل  يفتح 

لينخرط يف بكاء مت�سل وهو يلت�سق برجل العزام: 

- اأرجوك اأعدين كما كنت.

الت�ساقا  الطفل  يزداد  بينما  يفعل،  اأال  العزام  ي�رس 

ال��ع��زام  ي��دي  يقبل  نحيب،  اإىل  ب��ك��اوؤه  ويتحول 

بني  همهمات  وت�رسي  امل�سهد،  يطول  وي�ستعطفه، 

املتفرجني. 

يتجمد يف مكانه مبحيط احللقة، وهو يتابع دموع 

لريمي  العاثر،  حظه  قاده  الذي  البئي�س  الطفل  هذا 

الطفل،  على  اأ�سفق  اجلبار،  العزام  هذا  يدي  بني  به 

اأنه كان يف مكانه  اإذ ت�سور لو  واأ�سابه فزع كبري 

وحدث له ما يحدث االآن اأمام عينيه. اإنه اأمر رهيب، 

هذه  كل  ميتلك  الذي  االأجلف  العزام  هذا  كره  لكم 

�سوته  واأ�سابت  الطفل  بكاء  طال  الرهيبة.  القدرة 

اإمنا هي  بحة، ومل يعد من باحللقة مييز ما يقوله، 

ح�رسجة وبعد الأي وحوار طويل مع جمهور احللقة، 

ف�ساح  املتفرجني  اأذه��ان  ي�سد  اأن  العزام  ا�ستطاع 

خماطبا اإياهم: 

اإذن  امل�ساغب؟  الطفل  ه��ذا  اإنقاذ  تريدون  هل   -

خل�سوه مبا جاد به كرمكم من نفقة. 

حامتية،  باأريحية  العزام  على  الدريهمات  انهالت 

بل من النا�س من �ساهم باأوراق نقدية، بدل القطع 

املعدنية.

وما اأن �ساح العزام بكلمته ال�سحرية:

- اأوب.

وتفح�س الطفل ما وراء اأزرار �رسواله، حتى انطلق 

�سحكات  و�سط  اأح��د،  ي��دري  ال  حيث  كال�سهم  ف��ارا 

املتفرجني ال�ساخبة. 
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اأ���رسار  بع�س  يخرب  ب��داأ  حني  طويلة  �سنوات  بعد 

احلياة امل�ستغلقة على الفهم، اأدرك اأن االأمر مل يكن 

العزام  النا�س ويك�سب منها  �سوى لعبة تنطلي على 

قوت يومه، فالطفل متاآمر معه ميثالن معا باإتقان 

م�سهدا م�رسحيا مقنعا، كان وقعه رهيبا عليه غري 

اأنه  وعلم  نف�سه،  من  �سحك  ال�رس  اأدرك  حني  اأن��ه 

�سيظل عاجزا عن ا�ستيعاب كل ما يحدث. 

]4[

ميني  مهدودا  متعبا  العمارة،  باب  على  مقبل  وهو 

جهاز  وت�سغيل  ال�رسير  على  بطوله  بالتمدد  النف�س 

يجعله  و�سع  يف  احلائط  على  اأثبته  ال��ذي  التلفاز 

ن�سيم  بهبات  منتع�سا  م�ستلقيا،  بالفرجة  ي�ستمرئ 

راأى  يتوقعه.  يكن  مل  الذي  امل�سهد  �سدمه  املكيف، 

�سيارة �رسطة من احلجم الكبري مركونة على الطوار، 

اأعناقهم  ت�رسئب  النا�س،  من  جمع  حولها  يتجمع 

حار�س  ي�سائل  اأك��ر���س،  بدين  ق�سري  �رسطي  نحو 

احلليق  غري  والذقن  البدوية  ال�سحنة  ذي  العمارة 

دائما. كان ال�رسطي م�سطرا اإىل رفع راأ�سه نحو وجه 

فخده  على  تدىل  وقد  الطويلة،  القامة  ذي  احلار�س 

هراوة  االأي�رس  فخده  وعلى  امل�سد�س،  جراب  االأمين 

جتاوزت ركبته، فبدا كمهرج يف �سريك. كان ال يفرت 

يقال،  ما  على  املتل�س�سني  املتحلقني  اإبعاد  عن 

اإىل  يرجعون  ثم  يدفعهم  حني  يبتعدون  اأنهم  غري 

و�سعهم ال�سابق، كلما عاد هو اإىل ا�ستئناف حديثه 

مع حار�س العمارة. 

كان ال�رسطي ال�سائق يجل�س وراء املقود غري عابئ 

مبا يحدث، كان ال يكلف نف�سه حتى زجر املقرتبني 

نوافذها  زج��اج  من  املطلني  ال�رسطة،  �سيارة  من 

يتكئ  بع�سهم  يجعل  مما  بالداخل،  ما  م�ستطلعني 

يلوكون  وهم  البارد،  احلديدي  ال�سيارة  ج�سم  على 

هذه  مثل  يف  املرء  به  يتفوه  الذي  املكرور  الكالم 

املنا�سبات. 

يتفر�س  العمارة  حار�س  راأى  حني  بعنف  قلبه  دق 

يف وجوه اجلمع، وال�رسطي يتابعه باهتمام وكاأنه 

بداأ  املتحلقني.  تبني وجه معني من بني  منه  طلب 

تقع  ال  اأن  ومتنى  كيانه،  يف  فعله  يفعل  االرتباك 

ببطء،  راأ���س��ه  لولب  ل��ذا  احل��ار���س،  عيني  يف  عينه 

فوقعت عينه على مقهى مل يكن انتبه اإىل وجودها، 

من  فان�سل  ذهنه،  يف  تر�سخ  اأن  دون  راآها  لعله  اأو 

و�سط اجلمع الذي بداأ يتكاثر، ودلف املقهى ب�رسعة 

متباطئة اأو بتباطوؤ �رسيع.

اأن يرى ما يحدث ب�سكل جيد،  اأ�سبح باإمكانه  االآن 

اقتعد كر�سيا عند طاولة مبحاذاة الواجهة الزجاجية 

املطلة على باب العمارة. اأ�سبح االآن احلار�س ي�سري 

بيده اإىل الطوابق ال�سبعة، حيث بداأت بع�س الن�ساء 

ال�رسطي  كان  ما يحدث.  النوافذ ال�ستطالع  يفتحن 

مرة  املرتبة،  االأر�سية  على  يب�سق  البدين  الق�سري 

تلو االأخرى، وكاأنه ي�ستم رائحة نتنة اأو كاأنها عادة 

ركبته فلم يعد ميلك اأن يتخل�س منها مهما فعل. 

تذكر  النادل  اأح�رسها  وح��ني  �سوداء  قهوة  طلب 

�سنوات طوال،  اأنه مل يعد ي�رسب هذا امل�رسوب منذ 

تودي  كادت  م�ستعجلة  جراحية  عملية  اإجرائه  بعد 

�رسب  وعن  التدخني  عن  ذلك  بعد  لينقطع  بحياته 

القهوة ال�سوداء. 

بدا عليه االرتباك وحار يف اأمره، �سعر اأن يده ترتع�س 

وهو يدير امللعقة يف الفنجان، حمركا قطعة ال�سكر 

الواجهة  النادل قد وقف بطوله عند  البي�ساء. كان 

الزجاجية للمقهى، يتابع ما يحدث. 

اأح�س باأن النادل يريد حمادثته، غري اأنه اأعر�س عن 

النادل  كان  واحلذر.  احليطة  اإمعانا يف  موؤقتا  ذلك 

اأو  نف�سه  يحادث  وكاأنه  مفهوم،  غري  بكالم  يهمهم 

كاأنه من ذلك النوع من النا�س الذي يجهر ال اإراديا 

مبا يفكر فيه، فكانت ت�سدر عنه:

- ايه... هههه... اأوالد احلرام...

كان يف بع�س االأحيان ي�رسب كفا بكف، اأو يلتفت 

ذات اليمني وذات ال�سمال. وحني تاأكد اأن الزبون لن 

ي�ساأله بادر باحلديث: . . .
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تمثال ابن ميمون

مل ي�ستفد من الفال�سفة الذين تعلَّم منهم 

فبقي يف مرتبة اأدنى منهم



231
- يناير 2018 نزوى العدد 93

أدلل عليها . اأدلل عليها . أدلل عليها .  أدلل عليها . أعتقد بها و أدلل عليها . أعتقد بها و أعتقد بها واأعتقد بها و أنطلق من الفر�ضية ضاأنطلق من الفر�ضية ضاأنطلق من الفر�ضية التي  ضا�ضا�

أي�ضااأي�ضًاأي�ضًاأي�ضًا، ذلك  فابن ميمون الهوتي فقط ولي�س الهوتيًا

على  داللة  أي�ضااأي�ضًاأي�ضًاأي�ضًا  فتكون  وفاضوفاضوفًا فيل� يراه  فيل�ض  يراه  ض  البع�س البع�سأن  البع�سأن  البع�اأن  أن 

ن�ضع  أن اأن أن  آثرنا اآثرنا آثرنا  ولهذا   . معًا  معاضوف  معاضوف  وف  والفيل� والفيل�ضالالهوتي  ضالالهوتي 

الفر�ضية مدخاًل للبحث .

ؤمن وؤمن وؤمن  ود بالالهوتي ذلك املود بالالهوتي ذلك امل د بالالهوتي ذلك املضد بالالهوتي ذلك املض ضأق�ضأق� أق� اأق� ا ابن ميمون الهوتي 

خطاب  لتقدمي  خطاب ضعى  لتقدمي  خطاب ضعى  لتقدمي  عى  ي� ولكنه  ي�ضأدي���ان  ولكنه  ضأدي���ان  ي�ال ولكنه  ي�الأدي���ان  ولكنه  أدي���ان  ا م��ن  بدين 

ألوفة، والتي األوفة، والتي األوفة، والتي  ايمات الدينية املايمات الدينية امل يمات الدينية املضيمات الدينية املض ض عقلي للرت�ض عقلي للرت� � أويلي اأويلي اأويلي  اتات

يمات يف ضيمات يف ضيمات يف  ض من الرت�ض من الرت� ًأثرياًأثرياً أثريااأثرياا أكرث قوة وتاأكرث قوة وتاأكرث قوة وتاأكرث قوة وت غالبًا ما تكون 

دوداضدوداضدوداً الالهوتي يظل م� الالهوتي يظل م�ضأي  الالهوتي يظل م�ضأي  الالهوتي يظل م�اأي  أي  � لي، ضلي، ضلي، ولكنه  ضأ�ضأ� أ�الأ�ال ا حالها 

اضاضًالتفكريه. ضا�ضا� ا�ضا�ض أ�اأ�ضأ�ضأ� أ�إليه  أ�إليه  إليه اإليه  إليه النظر  إليه النظر  ماء ضماء ضماء  أ�اأ�ضأ�ضأ� أ�املقد�س  أ�املقد�س  إىل الكتاب اإىل الكتاب إىل الكتاب 

مل  مل��اذا  الدقة  وجه  على  مل��اذا أدري  الدقة  وجه  على  مل��اذا اأدري  الدقة  وجه  على  أدري  ت ضت ضت  ل� ل�ضأنني  ل�ضأنني  ل�اأنني  أنني  �ق واحل��ق واحل��ق 

فة من ذوي املعتقد اليهودي ضفة من ذوي املعتقد اليهودي ضفة من ذوي املعتقد اليهودي  ضأندل�س فال�ضأندل�س فال� أندل�س فال�الأندل�س فال�ال يظهر يف ا

أنتج اأنتج أنتج  د،بل ضد،بل ضد،بل ملاذا  ض كابن طفيل، وابن باجه، وابن ر�ض كابن طفيل، وابن باجه، وابن ر� �

كابن  الهوتيًا الهوتياضفة  الهوتياضفة  فة  الفال� الفال�ضؤالء  ضؤالء  الفال�و الفال�وؤالء  ؤالء  ه�� ع�رص  يف  ه��واليهود  ع�رص  يف  واليهود 

وفاضوفاضوفًا ؟ . ضميمون ومل ينجبوا فيل�ضميمون ومل ينجبوا فيل�

المية ضالمية ضالمية  ضإ�ضإ� إ�الإ�ال ا العربية  احل�ضارة  تاريخ  يف  الجند  بل 

يحي الكندي .ضيحي الكندي .ضيحي الكندي . ضاكلة امل�ضاكلة امل� اكلة امل�ضاكلة امل�ض ض على �ض على � وفاضوفاضوفًا ضفيل�ضفيل�

لم ضلم ضلم  ضئلة التي واجهت املثقف امل�ضئلة التي واجهت املثقف امل� ئلة التي واجهت املثقف امل�ضئلة التي واجهت املثقف امل�ض ضأ�ضأ� أ�الأ�ال إن ااإن ااإن ا أية حال فاأية حال فاأية حال فاأية حال ف أية حال فعلى  أية حال فعلى 

واجهت  والنبوة  والكتاب  واخللق  وطبيعته  اهلل  حول 

واء ضواء ضواء  ال� على  واليهودي  ال�ضيحي  على  واليهودي  ضيحي  ال�ض على  واليهودي  ال�ضيحي  على  واليهودي  يحي  امل� املثقف  امل�ضبدورها  املثقف  ضبدورها 

من  �رثأك��رثأك��رث  أك� اأك� ا لي�س  احلائرين  دالل��ة  كتاب  احلائرين أن  دالل��ة  كتاب  احلائرين اأن  دالل��ة  كتاب  أن  وعندي   .

المي، ضالمي، ضالمي،  ضإ�ضإ� إ�الإ�ال خة اليهودية عن علم الكالم العربي _اضخة اليهودية عن علم الكالم العربي _اضخة اليهودية عن علم الكالم العربي _ا ضالن�ضالن�

إىل علم الكالم هذا .اإىل علم الكالم هذا .إىل علم الكالم هذا . إىل علم الكالم هذا .ميمون  إىل علم الكالم هذا .ميمون  رغم النقد الذي يوجهه ابن 

لو  لو إذ  لو اإذ  إذ  ظاهره،  على  الن�س  الن�سؤخذ  سؤخذ  الن�و الن�وؤخذ  ؤخذ  الي اليوأن  اليوأن  الياأن  أن  هو  أويل اأويل اأويل  افالتافالت

أخذت الكلمات على مبا�اأخذت الكلمات على مبا�رصأخذت الكلمات على مبا�رصأخذت الكلمات على مبا�رصتها لظهر للقارئ العقل 

سالطفويل يف الن�سالطفويل يف الن�س .

أبو عمران عبيد اهلل اأبو عمران عبيد اهلل أبو عمران عبيد اهلل  بد �بد �بد � أن ياأن ي�أن ي�أن ي ولهذا لي�س من الغرابة 

سح داليل لبع�سح داليل لبع�س الكلمات،  رص ب�رص ب�رص ميه ضميه ضميه العرب � ض كما ي�ض كما ي� �

بل   «  : قائاًل  احلائرين  دالل��ة  كاتب  ي�رصح  ولهذا 

يف  تقع  قد  الدين  رجل  تنبيه  املقالة  هذه  سغر�سغر�س 

وهو  �رصيعتنا،  �رصحة  رصحة  �ض �ضحة  حة  � اعتقاده  يف  �ضل  اعتقاده  يف  ضل  �ض اعتقاده  يف  �ضل  اعتقاده  يف  ل  وح� وح�ضه،  ضه،  وح�ض وح�ضه،  ه،  ضنف�ضنف�

فة ضفة ضفة  الفال� علوم  يف  ونظر  وخلقه،  دينه  يف  الفال�ضكامل  علوم  يف  ونظر  وخلقه،  دينه  يف  ضكامل 

اين وقاده ليحله ضاين وقاده ليحله ضاين وقاده ليحله  ضإن�ضإن� إن�الإن�ال ا العقل  وعلم معانيها وجذبة 

رصيف حمله، وعاقته ظواهر ال�رصيف حمله، وعاقته ظواهر ال�رصيعة ومامل يزل يفهمه 

أو اأو أو  رتكة ضرتكة ضرتكة  امل� امل�ضماء  ضماء  امل�ض امل�ضماء  ماء  ضأ�ضأ� أ�الأ�ال ا تلك  معاين  من  اإياه  تلك  معاين  من  ااإياه  تلك  معاين  من  إياه  يفهم  أو اأو أو 

ة « .ضة « .ضة « . ضككة فبقي يف حرية وده�ضككة فبقي يف حرية وده� ككة فبقي يف حرية وده�ضككة فبقي يف حرية وده�ض أو امل�اأو امل�ضأو امل�ضأو امل� تعارة ضتعارة ضتعارة  ضامل�ضامل�

الن�س ظ��اه��ر  الن�سن  ظ��اه��ر  سن  الن�� ظ��اه��ر  الن��ن  ظ��اه��ر  �ب��ب�ن  �ال�ت��ال�ت��الف  االخ� ف��ك��رة  االخ��ت�إن  ف��ك��رة  االخ��ت�إن  ف��ك��رة  االخ�اإن  ف��ك��رة  إن  ��ق واحل���ق واحل���ق 

تعارة ضتعارة ضتعارة  ضأويل، ولي�س اال�ضأويل، ولي�س اال� أويل، ولي�س اال�اأويل، ولي�س اال�ا اورية لتربير التاورية لتربير الت رصوباطنه �رصوباطنه �رص

أن تقول قوالاأن تقول قواًلأن تقول قواًلأن تقول قواًل أن تقول قوالعلى  أن تقول قوالعلى  إال منفذ حلمل الكلمات اإال منفذ حلمل الكلمات إال منفذ حلمل الكلمات  إال منفذ حلمل الكلمات كيك  إال منفذ حلمل الكلمات كيك  كيك ضكيك ض ضوالت�ضوالت�

سؤول ولي�س يف الن�سؤول ولي�س يف الن�س ذاته،  ؤول ولي�س يف الن�وؤول ولي�س يف الن�و ول يف وعي املول يف وعي امل ل يف وعي املضل يف وعي املض ضأ�ضأ� أ�الأ�ال هو با

لن�س جديدة  كتابة  لن�سأويل  جديدة  كتابة  سأويل  لن�ا جديدة  كتابة  لن�اأويل  جديدة  كتابة  أويل  الت التاإن  التاإن  التاإن  إن  القول  ليمكن  حتى 

تطاعة ضتطاعة ضتطاعة  ضملعان لي�س با�ضملعان لي�س با� إىل حامل اإىل حاملٍ إىل حاملٍ إىل حاملٍ  وقد حترر عربها 

إليها .اإليها .إليها . إليها .ل  إليها .ل  ل ضل ض أن ي�اأن ي�ضأن ي�ضأن ي� اجلمهور 

الهوتين الهوتينأول  نأول  الهوتيا الهوتياأول  أول  ك�� ك��ا  ا  � املعتزلة  هاج�س  كان  ما  وه��ذا 

يف  للحقيقة  معنى  ادعاء  يف ضتعارة  للحقيقة  معنى  ادعاء  يف ضتعارة  للحقيقة  معنى  ادعاء  تعارة  فاال� فاال�ضالم،  ضالم،  فاال�ض فاال�ضالم،  الم،  ضإ�ضإ� إ�الإ�ال ا يف 

به، ضبه، ضبه،  ضبيه على طرح ذكر امل�ضبيه على طرح ذكر امل� بيه على طرح ذكر امل�ضبيه على طرح ذكر امل�ض ضيء للمبالغة يف الت�ضيء للمبالغة يف الت� يء للمبالغة يف الت�ضيء للمبالغة يف الت�ض ضال�ضال�

أما اأما أما  وجه،  من  واختالف  وجه  من  اتفاق  من ضكيك  واختالف  وجه  من  اتفاق  من ضكيك  واختالف  وجه  من  اتفاق  كيك  ضوالت�ضوالت�

أكرث من معنى اأكرث من معنى أكرث من معنى  أن يكون اأن يكون أن يكون للفظ  رتاك فهو ضرتاك فهو ضرتاك فهو احتمال  ضاال�ضاال�

ؤ توافق وانطواء مبعنى واحد .وؤ توافق وانطواء مبعنى واحد .وؤ توافق وانطواء مبعنى واحد . ووالتواطووالتواط

ؤولها وؤولها وؤولها  إىل الكلمات التي راح ابن ميمون ياإىل الكلمات التي راح ابن ميمون يوإىل الكلمات التي راح ابن ميمون يوإىل الكلمات التي راح ابن ميمون ي إىل الكلمات التي راح ابن ميمون يأرجعنا  إىل الكلمات التي راح ابن ميمون يأرجعنا  أرجعنا اأرجعنا  أرجعنا ولو  أرجعنا ولو 

نلمنلمن لمضلمض الكالم امل� الكالم امل�ضأنها هي ما خالف علماء  الكالم امل�ضأنها هي ما خالف علماء  الكالم امل�اأنها هي ما خالف علماء  أنها هي ما خالف علماء  لوجدنا 

ابن ميمون

فيل�سوف �أم الهوتي؟

�أحمد برقاوي *

  * كاتب ومفكر من فلسطين 

متابعاتمتابعاتمتابعات
ر�ؤىر�ؤى
متابعات
ر�ؤى
متابعاتمتابعات
ر�ؤى
متابعات

�



يف تاأويلها، ال الأنه مقلد لهم بل الأن امل�ضكلة واحدة، 

االإن�ضان على  اهلل قد خلق  اإن  بالقول  ان�ضغل  فالكل 

�ضورته وراح يوؤول معنى ال�ضورة .

التوراة  يف  ال���واردة  كر�ضي  كلمة  يف  االأم��ر  وك��ذا 

ميمون  اب��ن  اأن  ال�ضك  ذل��ك،  على  وق�س  وال��ق��راآن 

واجه كلمات مل يواجهها الكالمي االإ�ضالمي ب�ضبب 

عند  واح��د  املبداأ  ولكن  ولغته،  كتابه  خ�ضو�ضية 

املراد  يكون  حن  ال�ضيما  الالهوتين،  الكالمين 

تن�زيه االإله عن التج�ضيم.

�هلل ونفي �ل�سفات :

اهلل،  طبيعة  م�ضاألة  واالأ�ضاعرة  املعتزلة  واجه  وكما 

يف  فرقًا  جند  نكاد  وال  ميمون،  اب��ن  واج��ه  كذلك 

يف  يقراأ  فاجلمهور  امل�ضاألة  ه��ذه  ح��ول  اخلطابن 

لي�س  واهلل  مبا�رصاً  اهلل  عن  كالمًا  والتوراة  القراآن 

ميمون موجوداً  ابن  يقول  كما  بل  فح�ضب،  موجوداً 

حيًا وعاملًا وقادراً وفاعاًل و�ضائر ما ينبغي اأن يعتقد 

بوجوده )�س101 (، اإذ ال يرى اجلمهور �ضيئًا متمكن 

الوجود �ضحيحًا ، الريب فيه اإال اجل�ضم )�س101 ( .

وكذلك يت�ضور اجلمهور من معنى احلياة غري احلركة، 

فلي�س هو  مكانية،  اإرادية  لي�س مبتحرك حركة  وما 

تعاىل  كونه  نحو  اأي�ضًا  اأذهاننا  اأر�ضدت  فلما  حيًا، 

ليو�ضلوها  لالأنبياء  منه  معاين  ت�ضل  واأن  مدركًا 

اإلينا، و�ضف لنا باأنه ي�ضمع ويب�رص، واأ�ضري له العن، 

واالأذن وال�ضمع والفم والل�ضان ليدل بها على الروؤية 

وال�ضمع والفعل والكالم ... )�س102(

ومن املعلوم اأي�ضًا اأن قد و�ضف اهلل باأنه له يد يف 

التوراة كما يف القراآن ...اإلخ.

ميمون  اب��ن  �ضاكلة  على  املتكلم  ي��راه  ال��ذي  واهلل 

تركيب  له  يوجد  ال  حتى  حقيقية  وحدانية  واحد   «

اأ�ضاًل، وال تقدير انق�ضام بوجه من الوجوه « )115(

ولهذا يكتب قائاًل :» فاأعلم اأنه ال �ضفة ذاتية له تعاىل 

بوجه، وال على حال من االأحوال، واإنه كما امتنع كونه 

ج�ضمًا، كذلك امتنع كونه ذا �ضفة، ذاتية، اأما من اعتقد 

بلفظة  واحد  اإنه   : قال  فقد  عدة  �ضفات  ذو  واحد  اأنه 

 .. الن�ضارى  �ضبه قول  . وهذا  بفكرته  واعتقد كثريون 

هو واحد لكنه ثالثة والثالثة واحد . )�س 115(

وبعد اأن يحلل ابن ميمون عالقة ال�ضفة باملو�ضوف 

بعامة ي�ضل اإىل النتيجة : اإنه تعاىل واحد من جميع 

اجلهات ال بكثري فيه وال معنى زائد على الذات، واأن 

يف  املوجودة  املتعددة  املعاين  املختلفة  ال�ضفات 

تعاىل هي من جهة كرثة  عليه  بها  املدلول  الكتب 

للداللة  وبع�ضها  ذاته،  يف  كرثة  اأجل  من  ال  اأفعاله 

على كماله بح�ضب ما نظنه كمااًل )122 ( .

وهذا عن ما قاله اأبو هذيل العالف : » ان ذات اهلل 

واحدة، ال كرثة فيها باأي وجه من الوجوه « .

ابن  نظر  كذلك  اهلل  �ضفات  اإىل  املعتزلة  نظر  وكما 

عند  اهلل  �ضفات  اأن  اجلميع  لدى  فمعلوم  ميمون، 

املعتزلة ال تقال اإال لل�ضلب . وذلك خ�ضية من اأن تقع 

مع  �ضتكون  ال�ضفات  الأن  كثري،  باأنه  باهلل  ال�ضبهة 

اهلل، وهذا عن ما قاله ابن ميمون :

» اعلم اأن و�ضف اهلل عز وجل بال�ضوالب، هو الو�ضف 

ال�ضحيح الذي ال يلحقه �ضيء من الت�ضامح، وال فيه 

اأما و�ضفه  نق�س يف حق اهلل جملة وال على حال، 

بااليجابيات ففيه من ال�رصك والنق�س « .

امل�ضاألة  اإىل �رصح طويل يف هذه  اأنحو  اأين ال  واحلق 

املعروفة يف تاأريخ علم الكالم، فلي�س من جديد يف 

هذه النقطة .

خلق �لتور�ة :

اإذا كان قدميًا مع  وكذا االأمر، فاإن م�ضاألة القراآن ما 

اهلل اأم خملوقًا وجدت هي االأخرى �ضيغتها يف م�ضاألة 

التوراة، اإذا كانت قدمية اأوحادثة عند ابن ميمون .

يقول ابن ميمون :» ما اأراك بعد هذه الدرجة وحتقيقك 

اأنه تعاىل موجود ال بوجود، وواحد ال بوحدة، حتتاج 

اأن بن لك نفي �ضفة الكالم عنه، وال�ضيما باإجماع 

اأن  ي�ضيف  لكنه   )  162( خملوقة  التوراة  اأن  اأمتنا 

املعنين  من  فهو  هلل  من�ضوب  جاء  وك��الم  قول  كل 

االأخريين اأعني اأنها اإما كناية عن امل�ضيئة واالإرادة، 

واإما كناية عن املعنى املفهوم من قبل اهلل) 163 ( .

واالألواح هي �ضنعة اهلل، واآية ذلك اأن القول بخلق التوراة 

هو متامًا كالقول بخلق القراآن حتى ال يكون هناك قدمي 

مع اهلل، ويف هذا يقول : » وقد ذكرنا نحن ذلك اأي�ضًا يف 

اأن هذه قاعدة �رصيعتنا كما بينا هناك،  الكبري  تاأليفنا 

اأعني كونه ) اأي اهلل اأب ( واحداً فقط ال ي�ضاف اإليه �ضيء 

اآخر، اأعني اأن يكون ثم �ضيء قدمي غريه « . )167 ( .

نزوى العدد 93 - يناير 2018

232



خلق �لعامل من �لعدم :

عن  املدافع  موقف  حدوثه  اأو  العامل  قدم  م�ضاألة 

العامل  اأن  ودع��وان��ا  ال��ع��دم،  من  للعامل  اهلل  اإي��ج��اد 

بجملته اأوجده اهلل بعد عدم . وكونه اإىل اأن كمل كما 

تراه .

الزاوية  هذه  من  اأر�ضطو  ميمون  ابن  يرف�س  ولهذا 

عن  الناجتة  بال�رصورة  يقول  من  كل  يرف�س  كما 

فكرة العلة واملعلول، فاهلل يريد وال ن�ضاأل ملاذا فعل 

وملاذا مل يفعل .

خلق  قد  اهلل  اأن  ميمون  اب��ن  اعتقاد  من  واحلكمة 

االأ�ضاعرة  راأي  وه��ذا  مب�ضيئته،  العدم  من  الوجود 

( كي ت�ضري املعجزات  ) كن فيكون  اأ�ضاًل  والغزايل 

وكلها ممكنة . يقول :

» اعلم اأن مع اعتقاد حدوث العامل ت�ضري املعجزات 

على  وي�ضقط  ممكنة  ال�رصيعة  وت�ضري  ممكنة،  كلها 

�ضاأل يف هذا املعنى، حتى اإذا قيل الأي �ضيء 
ُ
�ضوؤال ي

اأوحى اهلل لهذا ومل يوح لغريه، والأي �ضيء �رصع اهلل 

للغري؟  ي�رصع  ومل  خم�ضو�ضة  الأمة  ال�رصيعة  بهذه 

والأي �ضيء �رصع يف هذا الزمان ومل ي�رصع قبله، وال 

االأوامرونهى عن هذه  بهذه  اأمر  �ضيء  ؟ والأي  بعده 

املنهيات والأي �ضيء خ�ض�س النبي بهذه املعجزات 

املذكورة، ومل تكن غريها ؟ .

ما ق�ضد اهلل بهذا الت�رصيع ؟ والأي �ضيء مل يجعل هذه 

اإن  املاأمور بها واملنهى عنها يف طبيعتنا،  االأمور 

كان هذا غر�س .

فجواب هذه امل�ضائل كلها اأن يقال : هكذا �ضاء وهكذا 

اقت�ضت حكمته، كما اأوجد العامل حن اأراد على هذه 

ال�ضورة وال نعلم اإرادته يف ذلك « )�س 351(.

اأراد  ميمون  ابن  اأن  على  يدل  القول  هذا  اأن  واحلق 

اأن يعلق اأي �ضوؤال حول احلكمة من فعل اهلل وملاذا 

العقل  اإعمال  ي�ضتلزم  جواب  كل  الأن  فعل،  ما  فعل 

من  اإال  تن�ضاأ  مل  اأ�ضاًل  ال�ضابقة  واالأ�ضئلة  املنطقي، 

ال�ضعوبات التي ن�ضاأت من القول الديني الب�ضيط .

يف  االأندل�ضي  حزم  ابن  قال  مما  ج��داً  قريب  وه��ذا 

باالإحلاد  اتهمه  حن  الفيل�ضوف  الكندي  على  الرد 

والزندقة ب�ضبب قوله باأن اهلل علة العامل . وما ي�ضتلزم 

من ذلك عالقة �رصورية بن العلة واملعلول، والقدم 

امل�ضرتك يف الزمان مع وجود االأولوية املنطقية .

ظاهري  النقطة  ه��ذه  يف  ميمون  اب��ن  اأن  وعندي 

ولي�س موؤواًل .

األي�س  دلياًل  عنده  تكفي  التوراة  يف  جاء  ما  اإن  بل 

هو القائل : » اأما اأن املالئكة موجودون فهذا ما ال 

اأن يوؤتى عليه بدليل �رصعي الأن التوراة قد  يحتاج 

ن�ضت ذلك يف عدة موا�ضع « )�س 285 (.

�لنبوة :

النبوة عند ابن ميمون خطاب تقليدي وهو  خطاب 

اهلل  اأ�ضا�ضها  على  اختار  التي  باالأ�ضباب  يذكرنا 

حممداً نبيًا يف قومه، غري اأن يقف عند نبوة مو�ضى 

بو�ضفها خمتلفة عن جميع االأنبياء الذين �ضبقوه اأو 

جاءوا بعده من اأنبياء اليهود .

عن  خمتلفة  ومعجزاته  تقدمه،  ما  لكل  مباين  فهو 

معجزاتهم، فمعجزاته متت اأمام عيون بني اإ�رصائيل، 

بوا�ضطة  وجل  عز  اهلل  من  يفي�س  في�س  النبوة  اأو 

العقل الفعال على القوة الناطقة اأواًل ثم على القوة 

كمال  غاية  هي  احلالة  وتلك   ... ذلك  بعد  املتخيلة 

القوة املتخيلة، واهلل يخرب عن حقيقة النبوة اإلخ .

و�ضنف االأنبياء هو ذلك الذي يتلقى الفي�س العقلي 

عرب القوة الناطقة والقوة املتخيلة .

و�ضنف العلماء هو الذي يتقبل الفي�س العقلي عرب 

ال�ضيء  لعلة  اأو  املخيلة  يف  لنق�س  الناطقة  القوة 

الفائ�س .

لنبي  �رصح  ال��ذي  الوحيد  باأنه  مو�ضى  نبوة  وتتميز 

اإ�رصائيل باأن اهلل بعثني اإليكم، وكل ما جاء بعده يحدث 

املعنى  وبها   . االإله  بها  اإليه  اأوحى  التي  �رصيعته  يف 

يت�ضابه مو�ضى وحممد اأعظم الت�ضابه فكالهما قاال ان 

اهلل اأر�ضلهما، وكالهما قدما للنا�س �رصيعة اإلهية .

هل بعد هذا نقول اإن ابن ميمون كان كالميًا م�ضلمًا 

مادته التوراة ؟.

من وجهة نظري معدم .

عليهم  تعلم  ال��ذي��ن  الفال�ضفة  اأن  عندي  �ضك  وال 

معرفته  �ضوى  �ضيئًا  منهم  ي�ضتفد  مل  ميمون  اب��ن 

باأفالطون وباأر�ضطو. ولهذا ظل يف مرتبة اأدنى من 

مرتبة �ضاحب كتاب تدبري املتوحد، و�ضاحب كتاب 

ابن طفيل، و�ضاحب كتاب تهافت التهافت .
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تبعا لطريقة اعُتمدت يف روايات غربية، وا�ضُتن�ضخت 

يف اأخرى عربية، من قبيل عثور الكاتب على خمطوطة 

�ضائعة، اأو تو�ضله بربيد من جمهول الخ، ت�ضّلم �ضارد 

االأزرق")2017من�ضورات  "البيت  وازن  عبده  رواية 

2017( بوا�ضطة قريبة  �ضفاف واالختالف، بريوت، 

روائيا  كاتبا  بو�ضفه  ليقراأها  خمطوطة  له)نادية( 

بعد  وين�رصها.  فيها  يت�رصف  ورمبا  النظر،  ويبدي 

مثلثة  �ضخ�ضية  مع  اأنه  القارئ  �ضيعرف  اأوىل  �ضطور 

يف  مركزية(  و�ضخ�ضية  ���ض��ارد/  االأب��ع��اد)ك��ات��ب/ 

اأندراو�س، �ضاحب  بطلها)بول  لها  اأن  فرت�س 
ُ
ي رواية 

يوقظ  اأن  ذلك  بعد  وعليه  ق�ضتها(،  وبطل  املخطوطة 

وي�ضتنفر احلوا�س كلها ليعي اأنه يف ُخدعة.

فهدا  ق��راءات،  بن  من  قراءته،  القارئ  ينهي  حن 

فيه  املعلقة  واحل��رية  �ضياته 
َ
بفر عمدا   

ٌ
مفتوح  

ٌّ
ن�س

عن   
ِّ
واللَِّعبي املتوا�ضل  �ضارده  وبحث  البداية،  من 

حلول مل�ضاكل �رصده، ال يقنعه منها املبذول وامُلتاح، 

اأن  عيُنه(  )هو  الكاتب   يد  يف  التي  لل�ضخ�ضية  يبغي 

تلقى انتحارا يليق بها اإن�ضانا، وبه �ضنعًة؛ هكذا حن 

ينهي القراءة �ضيجد اأن عبده وازن وّفر للكتاب الذي 

التجني�س  ومقت�ضيات  كم 
ُ

ح د  ن�ضِّ
ُ
ي ما  روائيًا  جّن�ضه 

ب �ضاردا، 
ِّ

املطلوبة، ُقل املمكنة، بال�رصورة: اإنه ين�ض

ويرمي  لق�ضة،  االأوىل  اخليوط  اأ�ضابعه  بن  وي�ضع 

باآلياته،  ال�رصد  يف  وي�رصع  القارئ،  على  �ضباكها 

منظور،  وزمن  دقيقة(  حمددة)طبوغرافيا،  اأمكنة  يف 

وب�ضخ�ضياٍت ذات �ضمات فيزيقية واأخرى �ضيكولوجية، 

تتحرك يف ف�ضاءات مالئمة لها، ومتفاعلة، مرتابطة 

ال�ضارد/  ينفك  ما  التي  الوثقى  ال��ع��روة  �ضبكة  يف 

الكاتب )البطل(عيُنه، يحيكها، يف ن�ضيج حبكة مقبولة 

�ضكاًل، اأي م�ضطنعة، واحلبكة هكذا دائما، وال بد منها 

ج وهي 
َ
يف رواية باآليات تقليدية، ال رواية اإن مل ُتن�ض

واإغوائه،  القارئ  ذكاء  باحرتام  بدهاء،  وتلعب  تنمو 

بوا�ضطة   l’investigation)الّتحري( وازن  لعبة 

اأداة التحقيق l’enquete؛ يقول:" قبل البدء عليها] 

ال�ضخ�ضية  )بول(]  عن  البحث  ق��ررت  املخطوطة[ 

بعدما  حوله  التحقيق  ي�ضبه  ما  واإج���راء  الرئي�س[ 

يف  والتن�ضيب  وماأ�ضاته")53(.  �ضخ�ضيته  جذبتني 

عبارة)ما ي�ضبه( مق�ضود ليكفل للرواية �ضنعة)حبكة 

 نف�ضه بهذا 
ّ
قر

ُ
اأبعد واأ�ضمى، ي بولي�ضية( من اأجل غاية 

يف قوله:" اأنا االآن كاتب ي�ضطنع ] الت�ضديد من عندنا[ 

دور حمقق ال خربة له يف الق�ض�س البولي�ضية")60(. 

�ضخ�ضياتها  وتعدد  وال�ضغرى  الكربى  ومبحكياتها 

االأوىل  ُعقِدها وانفراجاِتها، ُتعطى للوهلة  وعواملها، 

ومبهارات  حاذقٍة  اأدواٍت  �ضّغلت  تقليديًة  روايًة  اإذن 

 عن قارئ مدرب على هذا الفن، متمرن عليه، فال 
ّ
تنم

وازن،  عبده  رواية  هي  االأزرق"  البيت  اأن:"  يفوتننا 

النقاد  ال�رصيحة باإ�ضهار جن�ضها، بتعاقد مبا�رص مع 

والقراء وال�ضوق االأدبي، له بالطبع تبعاته، وما �ضبقها 

ومن  ال�رصدي،  بخطه  ذاتي  ال�ضري�  نهجه  كان  كيفما 

اإال من باب ال�رصد  قبيله، ال يدخل يف �ضنف الرواية 

العام، خارج �ضوابط، ال يتنازل عنها  اجلن�س االأدبي.

   مبا اأن الكاتب يثوي، مهما اأنكر، خلف �ضخ�ضياته، 

 م�ضاراتها بحكاياها املختلفة، 
ُ
وهو �ضانُعها، ورا�ضم

فـي »البيت الأزرق« لعبده وازن:              

�سهرز�د، �لكالم �ملباح!

�أحمد �ملديني *

  * كاتب وروائي من المغرب



تخَذ 
ُ
ي اأو  نف�ضه  ه��و  يتحول  اأن  م��ن  مينع  �ضيء  ال 

ظهرها 
ُ
ي مبا  حكايتها،  بدورها  ولتحِك  �ضخ�ضيًة، 

يف  بها  ومفعوال  بل  وفاعلة،  حيًة  روائيًة  �ضخ�ضيًة 

وهذا  تروي.  التي  واملحكيات  االأفعال  �ضل�ضلة  خ�ضم 

املتكلم، هو  اإ�ضم، حت�رُص ب�ضمري  تبقى بال  اأنها  رغم 

وتتتباين  مواقعه  تتعدد  ال��ذي  ال�ضارد،  �ضوت  هنا 

يكون؟  من  عليما.  �ضاردا  لي�س  اأنه  ه 
ِّ
ليمو خطاباته 

بعد  للكتابة،  تقريبا  متفرغ   
ٌ
كاتب هو  �ضن�ضميه)�س(. 

غريها  اإىل  بوا�ضطة  وانتقل  التدري�س  مهنة  ترك  اأن 

تتيح له الوقت ليكتب الروايات، ذو �ضهرة يف و�ضطه، 

يديه  بن  ي�ضع  اإليه  ن��ادر(  )االأب  جلوء  �ضبب  وه��ذا 

خمطوطة بول. يقدم)�س( نف�ضه يف ورطة مع �ضخ�ضية 

)جولييت( يف رواية يعلن قرب اإنهائها، بينما يبحث 

ثلى( لالإنتحار؛ جولييت التي 
ُ
لل�ضخ�ضية عن طريقة )م

خابت يف ق�ضة حب لن يروي تفا�ضيلها اإال للنهاية، 

 اأنواعا 
ّ

ال يبدو معنيا كثريا بها بقدر ما ي�ضائل ويتخري

روايات  يف  م�ضائر  م�ضتعر�ضا  ممكنة،  االنتحار  من 

�ضابقة) اأنا كارنينا، عند تول�ضتوي، مثال( اأو متخيلة، 

ال تقنعه جميعها، فتوقف م�رصوعه. 

ليعطي  املنا�ضب،  الوقت  يف  نادر  االأب  عر�س  يحّل 

اأو  االأوىل،  ال  الثانية،  احلكاية  النطالق  البدء  اإ�ضارة 

ق�ضة يف  توليد  اأي  )التقعري(  عملية  تد�ضن  املركزية. 

جوف ق�ضةla mise en abyme   بال�رصوع يف 

اأندراو�س(  )بول  ال�ضجن  كتبه  ما  املخطوطة،  طرح 

وهو حمبو�س بجريرة جرمية قتل لبائعة هوى ُتعن، 

ُقب�س  وقد  فل�ضطينية.  جن�ضية  من  باأنها  ما،  الأم��ر 

الذي  وال�ضكن  ومثيرية  غريبة  �ضدفة  يف  بول  على 

اعتقاله  اإىل  اأدى  يده ملوثة بدمها، ما  طعنت به يف 

اأي�ضا بال�ضدفة ذاتها، واأدين بجرم مل يرتكبه �ضنوات 

�ضجن، يف ال مباالة تامة وا�ضتخفاف من الق�ضاء مل 

يحقق طويال يف الق�ضية، وال املتهم نب�س ببنت �ضفة 

فيما  حمام،  اأي  توكيل  رف�س  بل  عنه،  التهمة  لدفع 

هذا  اأن  حميطه  لدى  مطلق  اقتناٌع  �ضيء  يف  ينفع  ال 

املتهم �ضخ�س عاجز عن قتل ذبابة. اإن كاتبا روائيا 

م�ضهودا له كما هو مو�ضوف يف الرواية، وهو �ضارده 

، ال ميكن اأن ي�ضتكن بالطبع ملا تعرفه العامة، وال بد 

اأن يدفعه ف�ضوله اإىل اأبعد من جمرد ت�ضحيح وجتميل 

ال  للن�رص،  �ضاحلة  لت�ضبح  عليه  اقرتحت  خمطوطة 

بد اأن يتوفر على اأكرث واأوفر من املتاح لدى العامة، 

ونف�س  مات،  املخطوطة(  العمل)  و�ضاحب  خا�ضة 

الكل يده منه، مبن فيهم االأب جورج نادر، حن �ضلمه 

املخطوط الذي تركه يف عهدته الراحل الربيء ليفعل 

ثالثة  اأ�ضخا�س  با�ضتثناء  الكل،  اأقول  يرتئي.  ما  به 

ال�ضارد  طريق  عن  �ضتتناوب  التي  ال�ضخ�ضيات  هي 

االأكرب على �رصد حمكياتها ال�ضغرى عن )بول(، ومتثل 

يف االآن مراياه. 

اإن قرار التحري من لدن الكاتب، يجعل الق�ضة تتنا�ضل 

عديد  روايته  يف  له  ويفتح  �ضابقتها،  من  االواح��دة 

م�ضالك، على طريقة املحقق بال�ضبط،  بل يتفوق على 

هذا االأخري بكونه يف حركة دائبة بن الواقع واملمكن، 

الوقائع  اأن  عن  ف�ضال  املتخيل،  واملحتمل  امُلعطى 

" البيت  بنات خياله، ومع  وال�ضخ�ضيات من  اأحيانا 

يعلن  اإذ  مزدوجة،  اخلا�ضية  هذه  اأن  االأزرق" �ضرنى 

وي�ضعى  حم�ضو�س  من  ينطلق  جدا   
ٌّ
واقعي اأنه  الكاتب 

اإىل اإثباتات ما ال مينع من اأنه �ضخ�ضية روائية تلعب 
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يف م�ضمار التخييل مبا يكفل بناء الرواية. 

بتاأجيل  ق��رار  ات��خ��اذ  اإىل  ه��ذا  بعد  )���س(  ينتقل      

الإعدادها  بت�ضويبها  كلف  التي  املخطوطة  ق��راءة 

على  يتعرف  اأن  هذا  قبل  له  يتاأتى  اأن  اإىل  للن�رص، 

دخوله  قبل  ال��ذات��ي  تاريخه  �ضاحبها،  �ضخ�ضية 

اأنها خدعة  ال�ضجن وتدوين �ضجله املخطوط. وعندي 

روائية)subterfuge( لي�ضل من ورائها الكاتب)�س( 

الفر�س  مربط  وه��و  م��راده،  اإىل  احلقيقي،  وامل��وؤل��ف 

ومق�ضده، املعنى والداللة و�ضدرة املنتهى ر�ضالته، ما 

�ضنعر�س له الحقا. ينتقل )�س(اإىل املرحلة االإجرائية 

ال�رصدي  الربنامج  تنفيذ  يف  في�رصع  ي 
ِّ
التحر بقرار 

�ضتتواىل  وعندئذ  للثاين(  وام��ت��دادا  الثالث)متفرعا 

الدمية  يف  املت�ضمنة  الدُّمى  مبثابة  �ضغرى  برامج 

الرو�ضية ماتريو�ضكا، هي حمكيات ال�ضخ�ضيات التي 

من  قطعة  ومثلت  اأن��دراو���س،  ببول  وجودها  ارتبط 

بالت�ضل�ضل،  هي  العابر؛  االإ�ضكايل  وجوده  ف�ضيف�ضاء 

ومرتبة االأهمية يف �ضياق هذا الوجود كالتايل:  

اأمه،  وفاة  بعد  والعقب،  وتعيله،  ربته  من  اخلالة   �1
وهجرة والده اإىل اأ�ضرتاليا. 

اخلالة،  وفاة  بعد  الوحيد  وراعيه  اجلار  بطر�س،   �  2
ممثال لروح ح�ضن اجلوار.

بول  وع�ضيق  وال�ضديق  املعلم  داغر،  األبري  االأب   �  3
ه يف جامعة الك�ضليك.

ّ
الُعذري، �ضفي

حب  ق�ضة  بعد  عنه  تخلت  التي  احلبيبة  غ��ادة،   �  4
خائبة. 

القتيلة، للتعريف بها،  عن �ضامية  تنوب  اأطياف   �  5
وملء اخلانات الفارغة للوحة جرمية بول، خ�ضو�ضا 

جورج)جورجينا( �رصيكه يف ال�ضجن. 

ال�ضارد  لها  ي�ضع  ال�ضخ�ضيات  هذه  من  واح��دة  كل 

من  يعمل  باأنه  يوحي  حتقيقه،  روزنامة  يف  ��ذاذًة 
ُ

ج

وال�رصاكة يف  التواطوؤ  امل�ضوؤولية ودرجة  اأجل حتديد 

الورطة الكربى التي اأودت بحياة بول اأندراو�س ظلما 

وعبثا. يوحي �ضكال لي�س اإال، بتاأجيل قراءة املخطوطة 

يعدد  بذريعتها  بينما  ا�ضتكمال)حتقيقه(  حجته 

الكاتب  املغلقة)عامل  حياته  نوافذ  ويفتح  جل�ضاته، 

واملوؤلف اخل�ضو�ضي، هما هنا يتماهيان( على العامل 

اخلارجي، ي�رصب  ع�ضفورين بحجر واحد:        

هي  ونزواِته  و�ضجوَنه   
َّ
ال�ضخ�ضي معي�ضه  يجعل   �1

ومن  ال��ق��ارئ،  يتبعه  ال��ذي   
َ

الرئي�س  
َّ

ال�����رصدي
َّ
اخل��ط 

 
ّ
وي�ضم وي�ضمع  يرى  معا،  و�ضخ�ضية  ك�ضارد  بوؤرته، 

ي�ضجر من  اأو  يياأ�س،  ليكاد  �ضيء،  كل  ويتعرف على 

اأن  مبكرا،  اخلدعة  اللعبة�  حد�س  اإن  اللهم  الكتاب، 

�س 
ّ
ب على �ضخ�ضية لي�رصق )بطولتها(، يهم ن�ضِ

َ
موؤلفا ي

قبل  ال  ماكرة،  فنية  بطرق  ق�ضته  ل�ضالح  ق�ضتها 

البياين  الر�ضم  باأن  بر�ضم كل طريقة على حدة، علما 

هنا م�ضتحق.          

2� ويفتح، وهذا هو االأخطر واالأجدر باالنتباه، كتاب 
البيت  و�ضخو�س"  حكاية  واالأ�ضمل،  االأو�ضع  لبنان 

االأزرق" بوؤرة مركزية ما من �ضك فيه، اإمنا حمكياته 

يف  لل�ّضنار،  فا�ضحة  وتعرية  للنار  زناد  قدح  كلها 

وعا�س  وازن  عبده  املوؤلف  فيه  ولد  ال��ذي  املجتمع 

ومواطنا  اإن�ضانا  كلها  املعا�رصة  مراحله  وعاي�س 

تاريخها  على  غيورا  ب��الده،  بحب  ملتزما  واأدي��ب��ا 

وحزينا غا�ضبا من اأجل حا�رصها. هكذا يفتح اأمامنا 

الطائفيَة  ن�ضهد  لنقراأ،  م�رصاعيه  على  البالد  بيت 

والتطرَف الديني والعهارة والف�ضاد باأ�ضكال، وهو من 

حمدد  جمتمع  ءات 
ْ
�ضو ي 

ِّ
يعر حمددة  جغرافيا  داخل 

يف اأحياء واأماكن باأ�ضماء حقيقية وكنائية ال تخفى 

)التابوهات(  بتلك  �ضفحا  �ضاربا  االأر�س،  اأهل  على 

املعهودة التي ُتتخذ قناعا ملزيد ف�ضاد و�ضيفا م�ضلطا 

قد  له،  حُت�ضب  �ضجاعة  اأنها  �ضك  ال  �ضلطتها.  لتاأبيد 

ينحو بع�س بالالئمة على �ضاحبها من زاوية تعرية 

ف�ضائحية، وم�ضاهد �ضبقية، ومن جهة النربة العالية 

وطقو�ضا  دينا  املقد�س  حول  ال�ضجال  بل  احلديث  يف 

عبارات  يف  و�ضيا�ضيا  ون�ضلوكا،  خلقا  واالإجتماعي 

املناه�ضن  لدن  تبقى من  اإمنا هذه  ت�ضهري وتبكيت. 

اأحكام قيمة ذات منزع اأخالقي �ضلطوي، بينما الرواية 

فن، اأدب، ولها اأخالقها. هذا املكونان هما الفي�ضل ال 

من خارجها.  

االأخالقية،  كّفة  وترجح  ال��ت��وازن،  يختل  حيث  من 

بنربة خطابية، باالإدانة والوعظ واالإمعان يف التعرية 

لتو�ضيع  حم�س  واقعية  بداعي  ت�ضبيقية،  �ضورة  يف 

بانوراما ف�ضائحية جمتمع وك�ضف م�ضتوره)املثلية، 

الخ(  املوؤ�ض�ضات،  ف�ضاد  الدعارة،  جتارة  ال�ضحاقية، 
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من  املحكي؛  وجوهر  الق�س  �ضياق  عن  وبانف�ضال 

هذه الناحية ت�ضبح الرواية مو�ضع �ضوؤال، وجدارتها 

الفنية على املحك. هذا ما ميكن اأن تتململ يف ميزانه 

اخلدعة،  بلعبة  خاَطر  اأح�ضبه  وازن..  عبده  رواي��ة 

تاأجيل �رصد املخطوطة املعنونة )اأوراق بول( بعد اأن 

اأغرانا مبكرا مبقدمتها �ضهر على حتريرها من جديد 

كاأنه  )التحقيق(  ملهمة  لين�رصف  �س21�27(  )�س 

ويتوّخى  ق�ضته  يبني  هو  بينما  االأوراق،  على  �ُضغل 

الرواية  من  البانوراما،  امل�ضهد  من  الكل،  اجلزء  من 

اإال يف �س  ال�ضهادة على مكان وزمن ومرحلة. لي�س 

ليقراأ  يتفرُغ  يه 
ِّ
املحقق)�س( حتر اأكمل  اأن  بعد   ،180

واأ�ضلوبها  خطها  ترميم  اأعاد  وقد  املخطوطة  علينا 

ميهد بو�ضفها وفق ما يتطلبه حتقيق الوثيقة اأكادمييا 

اأندراو�س من  330. هكذا ال تنال ق�ضة بول  اإىل �س 

 .)340 اأ�ضل  من  �ضفحة   57 ق�ضط)  اأقل  اإال  الرواية 

حن نبلغها نكون قد اأح�ض�ضنا اإىل حد باالإ�ضباع مما 

خف  قد  تعط�ضنا  يكون  )االأوراق(  نقراأ  حن  �ضبقها. 

وورطته،  ب��ول،  ب�ضخ�ضية  ت�ضويق  اأو  معرفة  ملزيد 

وخ�ضو�ضا اأزمته الروحية امللتب�ضة، ال تبدو مفهومة 

يكتبها  تعر�س،  وا�ضحة،  اأو  مقنعة  اأ�ضباب  لها  وال 

عبارة  عامة  تو�ضيفات  يف  ي�ضخ�ضها(  )ال  �ضارده 

�ضيكولوجي،  وا�ضطراب  وجودي،  قلق  تهوميات  عن 

�ضن عن يقن بن الفل�ضفة والالهوت، وِعفة 
ُ
وبحث م

ان عن مثالية مفرطة مقابل �ضلوك القبح 
ّ
وطيبة تِنم

واجلرمية والعهر واهتزاز القيم. 

وال يظفر القارئ كذلك بجديد اإن هو ا�ضت�ضلم  خلدعة 

وتوزيع  ر�ضم  يف  للرواية(  ال�ضارد  �س)البطل�  املوؤلف� 

اخلارجية،  ومراميه  �ضخ�ضياته  واأدوار  حكاياته 

يجانب  لن  الن�س.  يف  اجلوهري  اجلوهر�  عن  وعِمي 

ال�ضلبية  اخلر�ضاء  ال�ضخ�ضية  يف  وجد  اإن  ال�ضواب 

عليم،  �ضارد  من  خ��ارج،  من  كلها  ،املو�ضوفة  لبول 

اأيقونًة  جتريدا،  �رصدية،  الال�  اخلطية  حكايته  ومن 

املطاف  اأخالقية ومثال. يف �س331 خامتة  لفكرة 

روايته  لبطل  نهاية  عن  بحثه  الكاتب  )�س(  ي�ضتاأنف 

املزعومة، اأو االأخدوعة، يف �ضكل متارين ثالثة تاركا 

للقارئ بعد اأن ف�ضل يف اجلزم بواحد منها اإىل القارئ 

لبطلة  اأن�ضب  هو  االنتحار  من  ن��وع  اأي  يختار  كي 

روايته اخلا�ضة جولييت. وكيف  لهذا القارئ، الناقد 

، اأن يختار يف �ضاأن مل يح�س بقوة اأنه يعنيه، م�ضدود 

اأن  االأوان،  فوات  بعد  وانتبه  اغتاظ  اإذا  خا�ضة  اإليه، 

الرواية يف مكان اآخر. 

من  ُتقراأ  اأن  ميكن  الرواية  هذه  ب��اأن  �ضابقا  حتدثنا 

على  لتوفرها  الكال�ضيكين،  الن�ضق  و�ضمن  املنظور 

عديد خ�ضائ�س لهذا النمط، اأبرزها  اخلربة البلزاكية 

تاأهيٌل  وه��ذا  الواقعية،  الرواية  عماد  املو�ضوعية، 

يحتاج من جميع كتاب الرواية اإىل مرا�س طويل. ويف 

االآن، نحن اإزاء لعبة كتابة، بها قدر ال ي�ضتهان به من 

مغامرة، تعتمد خطة التفكيك، خلخلة القواعد، وجعل 

الرتكيب  بغية   ،
ً
ومعنى  

ً
مبنى مفتوحا  كتابا  ال�رصد 

غري امل�ضمون دائما، وهذا رهان ال ن�ضك  ن�ضَده  عبده 

مبخاطر.  املحفوفة  درجاته  بع�س  وارتقى  وازن 

ينقطعا  مل  و�ضريورة  م�ضل�ضل  هو  الرواية  تاريخ  اإن 

وجه،  من  اأك��رث  على  الرتكيب  واإع��ادة  التفكيك  من 

االأزرق"  البيت  ن�س"  نرى  واأ�ضلوب.  وروؤية  "تقنية" 
با�ضتلهام  ال�ضريورة،  هذه  خ�ضائ�س  بع�س  ب 

ّ
ت�رص

وروحها  املعمار،  يف  و�ضورتها  ال�ضكل،  يف  اأدواتها 

الن�س  لوالدة"  كلها  هذه  وت�ضخري  املعنى،  الإنتاج 

اأيكو،  اأمربتو  مثاله  د�ضن  ال��ذي  املفتوح")1962( 

حيث يف�ضح املجال وا�ضعا الإعادة توليف العالقة بن 

التلقي  نظرية  مفهوم  يتجاوز  مبا  والن�س،  القارئ 

على   
ٌ
كبري ل 

ّ
املعو لذلك  اإي��زر.  االأمل��اين  طرحها  كما 

البيوت  يلجه ال كباقي  اأن  القارئ اإزاء" بيت" وازن، 

فاإن دخله  واأثاثها،  النمطية يف معمارها  )الروائية( 

�ضابقة  ن�ضو�س  وانطباعات  روا�ضب  وبثقل  �ضالبا، 

زجاة 
ُ
م حكايا  من  الي�ضري  بالنزر  منه  خرج  ماألوفة، 

و�ضهادات عن واقع اآ�ضن عفن، فقط. 

ثم اإنك يف هذه الرواية ترى املوؤلف بعد جعل القارئ 

يف مواجهته، وهو يقطن �ضخ�ضية كاتب قارئ معا، 

يفتح باب )امليتا� �رصد( وا�ضعا ي�ضجل اآراء عن الكتابة، 

نها، ولي�س اعتباطا، فهو 
ِّ
يبعد عنه �ضلفا )�ُضبهًة( يخم

�ضحفي، ولغة الرواية وتراكيبها قريبة عمدا اإىل حد 

اإحدى  وهذه  الدارج،  الكالم  بل  ال�ضحفي،  الن�ضج  من 

املفارقة  باب  ومن  املنحوتة؛  االأ�ضلوبية  خا�ضياتها 

اأكتب  "اإنني  يقول:  حمتمال،  مثلبا  عنه  يبعد  كاأنه 
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يتماهى  حيث  هنا  �ضحفيا")81(،  حتقيقا  ال  رواية 

اإىل  كرث من االإحاالت 
ُ
ال�ضخ�ضية. وي املوؤلف والكاتب 

اأمثلة اأعالم روائين و�ضخ�ضياتهم يف �ضياق مطلوب 

فيما  ا�ضتطرادا  املنت  على  اأحيانا  يثقل  ومفرت�س، 

الكتابة  يف  التفكري  من  جاعال  بناءه،  يوا�ضل  عنده 

وتاأمل الرواية جزءا مل ال �رصطا اآخر يف تخلقها. هو 

املو�ضوف  التجزيئ  طرائق  اإىل  ين�ضاف  �رصد  نهج 

عن  اأمكن  ما  واالإنزياح   ،)puzzle( كقطع  للعمل، 

كاأن   synthèseالرتكيب وتاأجيل  اخلطي،  ال�رصد 

تفكيكا ال متناهيا وهذه  بو�ضفه  اإال  يكون   ال 
َّ

الق�س

�ضريورته. واإمعانا يف تر�ضيخ اخلطة اللِعبية جُتايف 

ماألوَف ال�رصد التقليدي، واإن ات�ضلت به ب�ضبب توظيف 

احلبكة البولي�ضية، حتويل الن�س اإىل خمترب للتجارب، 

مفردة،  ال�ضخ�ضيات  ومتثيالت  �ضهادات  مبحاليل 

�ضية ر�ضم �ضورة مكتملة 
َ
وب�ضورة مراآة جماعية لفر

تعي�س  نوويٌة  وحدات  هي  بينما  اأندراو�س،  بول  عن 

حياًة مب�ضري م�ضتقل)غادة، جورج( على راأ�ضها الكاتب 

ب)البطولة(  ليتفرد  باجلميع  يلعب  نف�ضه  ال�ضارد 

نزعته  وازن  توج 
ُ
ي البداية.  يف  د�ضنها  وكان  اأخ��ريا، 

جتريبية،  كتابٌة  خطٌة  بالطبع  منبُعها  االإختبارية، 

باإخ�ضاع بطلة الق�ضة االأوىل جولييت، ق�ضة الروائي 

ليخربنا  ثم  انتحارية،  متارين  لثالث  ال�ضارد)�س( 

مداورة، يف مزيد خداع، اأنه �ضيرتك روايته بال خامتة، 

يكل ي�ضند املهمة للقارئ كما يحلو له، وهو ما يوؤكد 

بل  ال،  اأع��اله  املو�ضوفة  خدعته  لعبته،  اأخ��رى  مرة 

هو،  تها)روايته 
ّ
م

ُ
بر الرواية  يرتك  اأنه  اإعالنه  االأنكى 

املزعومة( يف اأدراج الكومبيوتر، اإىل اأجل غري معلوم.. 

و)خل�ضت احلدوتة()!(.

للقارئ،  بالن�ضبة  لي�س  لكن  رمبا،  للكاتب،  بالن�ضبة 

باأن  االإق���رار  االأخ��ري  لهذا  ميكن  خا�ضة.  املحرتف 

بريوت  القيم)منوذجه  فيه  اختلت  مفككا،  جمتمعا 

وتركيبها  وال��دال��ة،  املعينة  بجغرافيتها  ال�رصقية 

التي  وتقاليد،  و�ضيا�ضة  وثقافة  اأروم���ة  ال�ضكاين 

ع 
ّ
و�ضي وم�����رصح��ا(  م��ث��اال  وازن  ع��ب��ده  ات��خ��ذه��ا 

منها  االأ�ضلية،  الهوياتية   )repères(عالماته

متا�ضكه وروحه، ف�ضاع بول؛ اإن جمتمعا كهذا ح�ضب 

رواي��ة  �ضعيد  اإىل  نقل 
ُ
ي اأن  ميكن  ال  الكاتب،  روؤي��ة 

حتتفظ ب)�ضفاء( النوع، واإمنا يف ن�س ين�ضجم بناوؤه 

فلقد  املجتمع،  هذا  عليها  اأ�ضحى  التي  ال�ضورة  مع 

املو�ضوعي،  للتحول  م�ضاوقة  دائما  الرواية  كانت 

ال  هذا  اإمن��ا  بنيته)غولدمان،1964(.  من  وبنيتها 

ذيلها  ق�ضمت  واإال  االأزرق"  البيت  حالة"  يف  يكفي 

 )mimesis(التقليدية املحاكاة  و�ضع  اإىل  فارتدت 

بينما ينزع موؤلفها اإىل التمرد عنه، بانزياحات �ضتى، 

واإن بقيت حمت�ضمة، مرتددة، يف منطقة و�ضطى بن 

وحا�رص�  ال�رصدية  واملمار�ضة  اخلربة  وتراث  ما�ضي 

يف  بل  وحدها،  العربية  الرواية  يف  لي�س  م�ضتقبلها، 

مفتوحا،  �ِضفرها  اأ�ضحى  اإجماال،  الروائية  الكتابة 

هذا  ��ي 
ِّ
اأ���ض��م وعليه،  حت��والت��ه��ا.  م��ع  والتفاعل  ه��و 

بن  اب 
ّ
واإي ذهاب  يف  الواقع  احلِذر،   

َ
التجريب  

َ
النهج

اأن  اأعترب  اأن اأحكم ال له وال عليه.  طريقتن، لي�س يل 

اأدبية، واالنزياح املنتج،  اخرتاق امل�ضتقر من تقاليد 

نحو  ذهابا  يتمثلها،  مبا  ثوابتها،  عن  االأخ��رق،  ال 

ي�ضنع  وهو  بذاته،  كاتب،  يحققه  املرجتى،  االإب��دال 

مبتكرة،  بطريقة  متفردة  جتربة  وي�ضوغ  اأ�ضلوبه، 

اإبداعه،  �ضجل  يف  منجزا  هذا  اعترب  روائيا؛  لي�ضبح 

اإليه  تنتمي  الذي  واالأدب  التزم،  الذي  واجلن�س  اأوال، 

لغته وثقافته. 

 " ف��اإن  اإليه  الطريق  ويف  وداأب،  �ضريورة  فعل  هذا 

وحاناته  و�ضوارعه  ومقاهيه  بغرفه  االأزرق"  البيت 

من  وخملوقاته  وزنازنه  وم�ضاجعه  الليلية  وعلبه 

اأن يت�ضع  اأراد  اأيقونية،  ب�رصية منتقاة يف �ضخ�ضيات 

خطابات  وير�ضل  باأحاديث،  ويحتفل  هذا،  من  الأكرث 

ويبث  وروحية،  وهيدونية  عنيفة  وهام�ضة،  �ضاخبة 

م�ضاعر حارة، ويحرتق بحوا�س نارية، حتى لو ات�ضع 

الكاتب  له  كفل  فقد  الراتق  على  اأحيانا  اخلرق  فيه 

عني  بجد،  فني  عمل  الأي  املطلوبة  الداخلية  الوحدة 

وخارجه  امل�ضمر(  الن�س  داخ��ل��ه)  بالن�س،  فيه  

املتاح،،،قد �ضاق �ضاحبه ذرعا  بحملهما طويال يف 

اأن ال ت�ضكت  �ضدره وعقله و�ضمريه، فقررت �ضهرزاد 

عن الكالم املباح. 
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من   ) العرب  ل�ضان   ( يف  جاء  كما  اللغة  يف  التبتل 

تل 
َ
ْتاًل فاْنب

َ
ُتله ب

ْ
ب
َ
ِتله وي

ْ
ب
َ
َتله ي

َ
الَتبّتل مبعنى اَلْقطع . ب

تَّل اإىل اهلل تعاىل : انقطع واأخل�س . ويف التنزيل  َ
، وَتب

الدنيا  عن  االنقطاع  ُل  والتبتُّ  ، تبتياًل  اإليه  وَتبتل   :

ال�ضاعر نف�ضه يف  . واملتبتل هنا هو  اإىل اهلل تعاىل 

مناجاته الروحية لفقده اأمه . 

، عبارة   يتبّتل على ال�ضّفة ، جمموعة �ضعرية 
ٌ
طائر

عن ن�س طويل ، ق�ضمه ال�ضاعر اإىل ق�ضمن : 

التبتل االأول يتاألف من جزءين : 

- قلهات ندمية البحر 

- ال�ضدمي االأعمق اأو اإغفاءة عند قرب 

التبتل االأخري ويتاألف كذلك من جزءين : 

- ليلة حزينة 

- حياة حمتملة 

ال�ضاعر  ال�ضعرية عبارة عن ق�ضيدة رثاء  املجموعة 

ر متعددة 
َ
ب�ضو الفقد  ثيمة  لذلك جاءت   ، اأمه  لفقده 

ومتنوعة اأبرزها : 

الدمعة املنثالة ، ال�ضاهدة ، اليتم ، احلزن ، جثامن 

، البكاء ، ارحتالها ، القرب ، اأكفان ، االأجل ، املوت ، 

الرتمل ، احلتف ، تنوح .  

حيث   ، ال�ضعري  تبتله  يف  اأهمية  للمكان  كان  كما 

طفولته  بها  ارتبطت  ال��ذي  باملكان  الفقد  ارتبط 

 ، وعا�س حياته وذكرياته املحملة بالفرح واحلزن 

مما جعل للمكان عند ال�ضاعر عبداهلل البلو�ضي قيمته 

بالدالالت   
ً
ث��راء ال�ضاعر  لغة  ذلك  واأك�ضب  الروحية 

اجلمالية للمكان واملناجاة ال�ضوفية وحوار الروح 

ال�ضاعر من  التي من خاللها يتقرب فيها  الفقد  مع 

فقده الأمه . 

 " " طائر يتبتل على ال�ضفة  تعترب هذه املجموعة  

هي االإ�ضدار التا�ضع لدى ال�ضاعر عبداهلل البلو�ضي ، 

 ، م   1994 العزلة  برزخ   : ذلك  قبل  له  �ضدر  حيث 

 ، م   2008 الدمع  ، معرب  1996 م  االأبدية  ف�ضول 

حياة   ، م   2013 امل�ضطلم   ، م   2011 الفجر  اأول 

اأق�رص من وردة 2014 م ، يف دار اأبي العالء .. عزلة 

وكلمات 2015 م ، العتمة التي اأ�رصقت 2016 م . 

املجموعة  لهذه  التحليلية  روؤيتي  �ضتكون  لذلك 

ال�ضعرية هي نظرة عامة و�ضاملة من خالل حمورين 

رئي�ضين وهما : الدالالت اجلمالية من حيث املكان 

اأما املحور الثاين وهو الروح املتبتلة عند   ، واللغة 

ال�ضاعر من حيث املناجاة ال�ضوفية حلوار الروح مع 

الفقد .

عبداهلل  �ضعر  يف  اجلمالية  الدالالت   : االأول  املحور 

البلو�ضي من حيث : 

اأ -  املكان ودالالته اجلمالية : 

ياأتي املكان يف �ضعر عبداهلل البلو�ضي بدالالت لها 

التي  االأمكنة  تلك   ، �ضاعريته  يف  الوا�ضح  تاأثريها 

 ، املختلفة  كتاباته  الكبري يف  االأثر  اأي�ضًا  لها  كان 

طفولته  منذ  ذاكرته  يف  االأمكنة  تلك  ال�ضاعر  حمل 

وج�ضدت ح�ضه ال�ضعري ، لذلك " تن�ضط ذاكرة ال�ضاعر 

ي�ضكِّالن  وكالهما  امل��ك��ان،  ذاك��رة  تن�ضط  عندما 

ذاكرة لف�ضاء اأو�ضع ، ينتج عنه والدة ع�ضرية جلنن 

لن ج�ضد  اجلملة املرتا�ضة مع اأخواتها ، والالئي ي�ضكِّ

»طائٌر يتبّتل على ال�سفة«

لعبد�هلل �لبلو�سي

ها�سم �ل�سام�سي *

  * شاعر من ُعمان 



والق�ضيدة هي ما يختبئ حتت معطفها   ، الق�ضيدة 

 )1(
ال�ضعر

 من هنا نرى اأن للمكان عند عبداهلل البلو�ضي حيزا 

يف ا�ضتغاله ال�ضعري ، وكان لالأمكنة اأثرها اجلمايل 

يف �ضعره ، واأعطت طابعها الروحي واالإن�ضاين ، تلك  

طفولته  وعا�س  ال�ضاعر  فيها  تربى  التي  االأمكنة 

فيها. 

" التي منحته كل هباتها  " قريات  قريُته الوادعُة  

ببحرها  الطبيعة  اإىل  االإن�ضان  من   
ً
ابتداء اجلمالية 

ودروبها  وطيورها  واأ�ضجارها  واأوديتها  وجبالها 

ال�ضعيدة  ذكرياتها  كل  حمل  التي  القرية  تلك   ،  ..

واحلزينة ومنحت �ضعره طابعه اجلمايل واالإن�ضاين . 

" لي�س ثمة ن�س �ضعري عميق وثري ال ينطوي على 
مكانية ما ، الأن الروؤية ال�ضعرية للن�س مهما ابتعدت 

عن ح�ضا�ضية املكان وح�ضوره وجتلياته ، وغالت يف 

حتليقها التاأملي وال�ضويف اخلارق لالأبعاد واحلدود 

ر 
ّ
واملجاالت ، فال بّد من ح�ضور مكاين معّن وم�ضو

ي�ضحن الن�س بنزعة اإن�ضانية وارتباط جمايل يحيله 

 ، لهذا كان املكان 
على اأر�ضية ما ي�ضتند اإليها " )2(

واقعيته  اأخ��ذ  ال��ذي  البلو�ضي  عبداهلل  ال�ضاعر  عند 

يف  انعك�س  الذي  وتاأثريها  االإن�ضانية  عالقاته  من 

�ضلوكه وتفكريه ومنط حياته اليومي ، واأعطت تلك 

تتجلى  وهي  االإن�ضانية  روحها  �ضاعريته  العالقات 

 ، والغياب  الفقد  مواقف  يف  ال�ضاعرية  ه��ذه  اأك��رث 

منحت �ضعره �ضورها اجلميلة التي ا�ضتمدها من األق 

املكان الذي عاي�ضه يف بيئته ونبع طفولته . 

البلو�ضي  االأخرى  يف �ضعر عبداهلل  اأن لالأمكنة  كما 

التي  وال�ضور  املعنى  حيث  من  اجلمالية  دالالت��ه 

واملكان  الزمان  حيث  وم��ن  ال�ضاعر  عنها  حت��دث 

بها  جاء  التي  ال�ضاعرية  �ضوره  خالل  من  وكاأنه   ،

خياله اخلالق يخربنا مبا قد جرى يف ذلك املكان 

اأثناء مروره اخلافت ، وهو ما نراه يف تبتله االأول " 

قلهات .. ندمية البحر " ، 

لقد كنُت اأتاأمُل حقًا من كلِّ �ضيٍء

من اللفحة اجلارحة للريح 

 حمولُتها الباردة 
ُ
حن تنهمر

على �ضفحة وجهي الناطق بحرية فا�ضحة 

لقد كنت اأتاأمُل من 

تاج زهرة ذات مراأى م�ضطِرب

معلقًة هناك .. 

تتبتُل اأ�ضفل اجل�رص 

حيُث اأعلنُت البكاء عليها 

 
)3(

يف حلظة ارحتالها اإىل اهلل .  

ذلك امل�ضهد الذي و�ضفه لنا ال�ضاعر عبداهلل البلو�ضي 

ويوقظ  األقها  االأمكنة  مينح  اأن  خالله  من  يحاول 

املح�ضو�س  بعطائها  لي�ضعر  فيها  الكامنة  الطاقة 

مع  والتوحد  التفاعل  اإىل  ال�ضكون  من  وحتويلها   ،

اأحا�ضي�ضه ، تلك االأمكنة التي تعاي�س معها وتبادل 

م�ضرتكة  قوا�ضم  وف�ضولها  اأوقاتها  كل  يف  معها 

ي�ضعر كل منهما  املتبادلة بن طرفن  العالقة  من 

االأن�ضنة  هي  تلك   ، االآخ��ر  الطرف  وغياب  بح�ضور 

يوؤ�ض�ضها  اأن  البلو�ضي  عبداهلل  ال�ضاعر  يحاول  التي 

يف عالقته مع املكان ، وجعلها �ضمن دائرة حياته، 

، جاء منها ومن  ق�ضماتها  اأنه جزء من  ي�ضعر  وهو 

اأ�ضالعها ومياهها وع�ضق تربتها .

اأنا الطفل الذي تنا�ضلُت عنوًة

من اأ�ضل اأ�ضالع جبال مرتا�ضة باكتظاظ حامل 

اإذ كنُت ممهوراً 

كم�ضغة جتري على رحابتها الطافية 

يف جدث كائن رف�ضه كهنة الليل 

لريتوي بعد ذاك .. 

 
)4(

من مياه اآ�ضنة ، تهدر بجوار حجر اأمل�س  . 

د ال�ضعر قدرتنا على الروؤيا ، وهو حدث ثنائي 
ِّ
وح

ُ
" ي

حالتي  يف  الكلمات  �ضجن  لك  ينتج  حيث   ، التاأثري 

ت�ضتطيع   ، ، وميتلك طبيعة كونية  ال�ضعادة واحلزن 

كلها  الطبيعة  ما مع موجودات  األفة  اأن حتدث  بها 

، واأنك معه ت�ضتطيع اأن توقد ال�ضمعة ، دون احلاجة 

 . 
اإىل عود ثقاب "  ) 5 (

اللون  حيث   ، بالطبيعة  يلت�ضق  اأن  ال�ضاعر  يحاول 

الطبيعي لالأ�ضياء التي مل مت�ضها االألوان امل�ضطنعة 

والتي  حياته  على  ال�ضلبي  تاأثريها  لها  كان  التي 

رافقته مع حياته  التي  املوؤملة  احلياة  بتلك  تذكره 

اأن يفك غربته ، يلجاأ اإىل اأح�ضان  ، يحاول ال�ضاعر 

الطبيعة ليغت�ضل منها وي�ضيء دربه . 
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تكوين  يف  املوؤثرة  للمكان  اجلمالية  ال��دالالت  اإن 

االأمكنة  وذاك��رة  واجلبل  البحر  مثل  ال�ضاعر  حياة 

الذاتية  ال�ضرية   ، ال�ضعرية  ذاته  تكوين  يف  واأثرها 

يف  فيها  عا�س  التي  االأمكنة  يف  الطفولة  ملعاناة 

واليته قريات ، تلك االأمكنة التي ر�ضمت طريق حياته 

لت �ضخ�ضيته من خاللها واأك�ضبته روؤية مل�ضار  وت�ضكَّ

االإن�ضانية  ، غر�ضت فيه روح املحبة  فكره وثقافته 

اأحداثها  بكل  حلياته  حا�ضنة  �ضعره  يف  وحتولت 

نحو  الوجدانية  م�ضاعره  ومنحته  واحلزينة  ال�ضارة 

عالقاته املنفتحة مع االآخرين . 

" قرية  مثل  فيها  تنقل  التي  االأخ��رى  لالأمكنة  ان   

قلهات " التي كان لها اأثرها مبا حتمله من ومي�س 

الغائر  وجرحه  اأمله  وي�ضكو  ينادي  وكاأنه   ، بعيد 

منذ االأزمنة القدمية ، ذلك ما �ضاهده ال�ضاعر حلظة 

معبد  من  ينبعث  كان  النور  لكن   ، اخلافت  م��روره 

�ضماوي وهو ي�ضحك له باإ�رصاقة نوره وت�ضدر من 

 ، وديعن  الأطفال  وحيدات  اأمهات  ترانيم  جنباته 

تلك الرتانيم التي ت�ضدر كمثل ح�رصجة طيور باكية ، 

حيث اأرواح مالئكة الليل ُتبقي عن حفظها مفتوحة 

البلو�ضي ندمي  ال�ضاعر عبداهلل  ، ذلك هو  البحر  على 

 ، الباكية  املتك�رصة  االأم��واج  ندمي   ، واجلبل  البحر 

ال�ضفة  ال�ضاخب على  ة بهذيانها 
ّ
املزهو والنوار�س 

القد�ضية  �ضلواتها  يف  ال�ضابحة  الغيوم  وتلك   ،

وال�ضجريات املن�ضية يف اأدميها ال�ضخري . 

ي�ضتلهم ال�ضاعر في�س احلنان من تلك االأمكنة وعمق 

امل�ضاعر االإن�ضانية ، حيث للمكان دالالته اجلمالية 

عاليًا  به  وحتلق  قلبه  على  �ضوره  تنثال  حيث   ،

ال�ضامر من  البعيد وهو يغت�ضل بج�ضده  نحو املدى 

اكت�ضتها   التي  طفولته  ب�ضحائف  متبتاًل  ينابيعها 

اأع�ضاب اليتم . 

 
ً
وبهاء جمااًل  اأكرث  عاملًا  املكان  من  ال�ضاعر  يخلق 

قزح  له كقو�س  الذي يرتاءى  ل 
َّ
املبج ذلك اجلمال   ،

ي�رصق له يف العلو ، من قمم النخيل العذراء ليفتح 

باب قلبه ، اجلمال الذي ياأتيه من عيون اأمه وهي 

الذي  اجلمال  ذلك   ، ه�س  ج��دار  على  وحيدة  تتكئ 

يغ�ضل به عتمة روحه ، اإنه يتو�ضل لذلك اجلمال الذي 

يتطهر به من اأدران روحه ، ذلك اجلمال الذي ياأتيه 

من النجمة ال�ضاطعة يف التخوم البعيدة وهي تتناثر 

على قلبه ، وحن يقف على �ضاهدة يحلم بالغبطة 

يف تلك الليايل املتوقدة بالفزع واملهابة .

املتاألقة  لفتنته  مباركًا  الكون  لذلك  ال�ضاعر  يبتهل 

وهو ي�ضقط عليه كندى �ضفيف من مهوى الع�ضافري 

ت�ضقط  وه��ي  االأغ�ضان  على  املرتاق�ضة  اليتيمة 

اأوراقًا يانعة على قربه ، وحن يرحل به طائر احلب 

ليزرعه هناك وحيداً حتت ظل �ضجرة . يبتهل ال�ضاعر 

وهو يرجو اهلل اأن ميد له يد اجلمال باللطف واأن تظل 

مناقري الطري يقظة يف �ضباحاتها وللنغمة املحلقة 

يف الروح . 

يا اإلهي . .

مدين نحو اأركان ال�ضوء 

باجنذاب كلي 

اأريد ليد اجَلمال اأن تالطفني 

اأريد ملناقري الطري 

اأن تظل يقظًة يف �ضباحاتها الباهرة 

لُتبعد �ضماتة ال�ضاأم 

مالئ روحي ب�ضجر باهت 

ثم اأ�ضاألك العون قائاًل : 
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�ضالمًا للنغمة املحلِّقة يف هذه الروح 

 
) 6 (

مناحَة اخلراب االأبدي .   

ب  -  �للغة ودالالتها �جلمالية :

االأبيات  ن�ضنع  ال  اإننا   "  : مالرِمي  ال�ضاعر  يقول   

اأي   
)  7  ( " بالكلمات  ن�ضنعها  بل  باالأفكار  ال�ضعرية 

بها  نقول  التي  وبالطريقة  باللغة  االإهتمام  يجب 

الق�ضيدة ،  اأكرث من االهتمام مبا تقوله الق�ضيدة اأو 

اأفكارها اأو االأيديولوجيا  ..

العالقة  غور  بلغته  ي�ضرب  اأن  ال�ضاعر  يحاول  لهذا 

االإن�ضانية ، حيث معرفة اأعماقها متجاوزاً �ضطحها 

اخلارجي ، م�ضتخدمًا لغة تلم�س عمق م�ضاعره وعن 

قلبه لي�ضل به اإىل معرفة مايكمن يف داخله وروؤية 

بعده اجلمايل . 

 ، الكلُّ  هي  "اللغة  بول�س   �رصكون  ال�ضاعر   يقول 

هذا   ، القامو�س   ، واالآت��ي  ال�ضابق   ، متكامل  عامل 

ال�ضيء الغريب ، يحتوي كل �ضيء يف حالة موات ، 

يف حالة �ضبات ، ياأتي ال�ضاعر ليوقظه ، برف�ضة اإن 

احتاج االأمر ، هناك م�ضطلح اللغة االأم ، فعاًل اللغة 

رها  اأن يذكِّ ، وال�ضاعر يحاول  اأم قا�ضية   ، اأم غريبة 

ببع�س احلنان ، العالقة بن ال�ضاعر واللغة خمتلفة 

عن عالقة االآخرين بها ، اإنها عالقة مثرية ، ميكن له 

 . 
بوا�ضطتها اأن يفجر العامل "  ) 8 (

لغته  حاماًل  البلو�ضي  عبداهلل  ال�ضاعر  ي�ضري  هكذا 

ي�ضعل  �ضباتها  من  يوق�ضها  اأعماقها  يف  متح�ض�ضًا 

فيها جذوة ال�ضعر ، ميت�س رحيقها يتلم�س حنانها 

وهو   ، ع��ادي��ة  وغ��ري  خا�ضة  عالقة  معها  يخلق 

ي�ضتثريها ياأخذها معه ليحلق بها ، مينحها بريقها 

وقوة األقها ، ي�ضق بها طريقه ويوقظ الروح بها يف 

ج�ضد العامل . 

اإن ا�ضتخدام ال�ضاعر الأدوات االإ�ضارة مثل " هناك " 

التي تكررت يف اأكرث من موقع من تبتله ال�ضعري ، 

للداللة على املكان حيث ذكرياته التي تتج�ضد فيها 

اللغة  ع  
ِّ
طو

ُ
ي اأن  بذلك  يحاول  اإمنا   ، روحه وج�ضده 

حيث يقول :

هناك .. يف الطرف الق�ضي لل�ضمال 

حيث فرا�ضة الفجر يتعاىل ه�ضي�ضها 

مثلما الريح 

حن تعبث بع�ضبة قلبي املنذور لل�ضياع 

�ضاأدُع حدقتي �ضابحة 

  
) 9 (

يف اأعلى ال�ضاهدة  .   

 هكذا يطوع ال�ضاعر عبداهلل البلو�ضي اللغة وي�ضعها 

يف اإنائها ال�ضعري ليطلقها بعد ذلك اإىل عنان ال�ضماء 

وقد منحها الدفء الذي حتتاجه ، ويبقى خيط دمه 

التي  ، بروحه  باإح�ضا�ضه وم�ضاعر قلبه  مت�ضاًل بها 

منحت لغته ال�ضعرية �ضفرها اجلميل . 

وتلك  ال�ضاعر  مربها  التي  احلياتية  التجربة  اإن 

اآبائه  تربة  من  اإكت�ضبها  التي  االإن�ضانية  امل�ضاعر 

به من  احل�ضا�ضة مبا يحيط  املوهبة  وتلك  واأجداده 

جوانب حياته هي التي جعلت �ضعلة ال�ضعر تتقد يف 

روحه وتلتقي معه ، ذلك هو االختيار امل�ضرتك الذي 

ال�ضاعر وجعلت من �ضعريته  غري يف مفا�ضل حياة 

تكت�ضب بعدها اجلميل ومتنح القاريء لذته ال�ضعرية 

" يف  بارت  " روالن  الفرن�ضي  الناقد  يقول  وهنا   ،

اأقراأ هذه اجلملة بلذة  " اإذا كنت   : الن�س  كتابه لذة 

، وهذه الق�ضة ، اأو تلك الكلمة ، فالأنها كتبت �ضمن 

اللذة ، فهذه اللذة ال تتعار�س مع عذابات الكاتب  "  

 تلك اللذة التي اأبدعها ال�ضاعر كانت نتاج نظرته 
)10(

يف  اإح�ضا�ضه  لغة  وجعلها  بيئته  ملكونات  ال�ضاملة 

منحازة  لغة   ، واالرتياح  االأمل  يف   ، واحلزن  الفرح 

يف   ، وال�ضحة  املر�س  يف   ، االآخ��ري��ن  الإح�ضا�س 

ي�ضعد  هكذا   . والنور  العتمة  يف   ، واالأمل  االنك�ضار 

�ضفاء  اإىل  به  ي�ضل  كج�رص  ال�ضعرية  بلغته  ال�ضاعر 

املحبة وروح اخلال�س .

هناك .. حيث حتجب الغيمة الندية 

�ضعاع وجه ال�ضم�س 

اأ�ضفل قبة ال�ضموات 

وحيث يهطل الودق خمِل�ضًا كاحلب 

�ضاأتهجى ا�ضمِك االأثري 

حلظة وثبتي الق�ضرية 

كزورق يتهادى يف �ضفة 

ترتع�س على حوافها 

      
)11(

اأمواج الهية .  

مفردات  يحمل  وهو  البلو�ضي  عبداهلل  ال�ضاعر  يحاول 
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لغته ال�ضعرية اأن يجتاز ما يعرت�ضه من ما تخبئه له 

الطريق ، لكن باإ�رصاره يف معرفة ما يكمن خلف ما 

اإىل ما يراه بقلبه و�ضفر خياله وهو ميتح  تراه عينه 

من رحيق اأزهاره التي يختارها بعنايته املعهودة ، 

كي ي�ضنع منها �ضهد ع�ضله ، ذلك ما يجعلنا ن�ضعر بلذة 

مفرداته ال�ضعرية التي يك�ضوها باألقه وجمال روحه .

عبداهلل  ال�ضاعر  عند  املتبتلة  الروح   : الثاين  املحور 

البلو�ضي من حيث :

- املناجاة ال�ضوفية حلوار الروح مع الفقد   

اإن جمال الن�س ال�ضعري الذي يكتبه ال�ضاعر عبداهلل 

البلو�ضي مينح القارئ لذته ال�ضعرية ، يحاول ال�ضاعر 

اأن ياأتي بلغة اإن�ضانية تتميز باالنزياحات اأو املجاز 

العام ، ذلك ما يت�ضح من خالل ن�ضو�ضه ال�ضعرية 

الواقعية  ال�ضور  تتجاوز  التي  املتخيلة  وال�ضور 

املبا�رصة  اللغة  عن  بعيداً  رم��زي��ًا  طابعا  وت��اأخ��ذ 

والكثافة  والت�ضبيه  املجاز  لغة  اإىل  املعيارية  اأو 

تبتعد  التي  املتخيلة  وال�ضور   ، ال�ضعري  والغمو�س 

عن ال�ضور الواقعية .

يف هذا االإطار ياأخذنا ال�ضاعر عبداهلل البلو�ضي وهو 

الروحية  �ضلواته  مزامري  نحو  ال�ضعرية  اأ�ضفاره  يف 

األق م�ضتمر ومناجاة دائمة ،  التي تاأخذه بعيداً يف 

يجل�س وحيداً متبتاًل وحاماًل اأنا�ضيده التي ت�ضعد به 

نحو حمبة ال�ضماء وهو يناجي فقد االأحبة ، ذلك احلب 

وتلك املناجاة التي يحاول اأن يتقرب فيها ال�ضاعر 

وم�ضاعره  اأحا�ضي�ضه  كل  مكر�ضًا   ، الأم��ه  فقده  من 

نحوها ، هذا اخلطاب الروحي الذي ي�ضمو به ال�ضاعر 

فيها  يتوحد  التي  عزلته  يف  وهو  البلو�ضي  عبداهلل 

مع الغياب وهو ي�ضيء هذه املناجاة الروحية وهذا 

حتمل  التي  اللغوية  املفردات  بتلك  ي�ضيئها  التبتل 

يف داخلها اأبعادها ال�ضعرية ، ذلك ما يجعلنا نقول 

بناء  ال�ضاعر يف  ي�ضتخدمها  التي  ال�ضعرية  اللغة  اأن 

اأ�ضالة  داخلها  يف  حتمل  لغة  هي  ال�ضعري  دفقه 

يف لبنات مفرداتها ، ذلك ما يت�ضح يف اأداء البناء 

ال�ضعري ، الذي ياأتي متما�ضكًا يف عباراته ال�ضعرية 

وبنائه الفني وهي حتمل دالالتها اخلا�ضة ببعدها 

اجلمايل والروحي وما حتمله من م�ضامن اإن�ضانية 

و�ضلوكه  تفكريه  يف  ويج�ضدها  ال�ضاعر  يحملها   ،

حتمل  ب�ضورة  االآخرين  مع  عالقته  ويف  اليومي 

في�ضًا من احلميمية واملحبة والأ�ضالة . 

اللغوية  املفردات  حتملها  التي  ال�ضعرية  البنية  اإن 

هي    ، البلو�ضي  عبداهلل  ال�ضاعر  ي�ضتخدمها  التي 

تاأخذ  التي  ال�ضعرية  ق�ضائده  يف  الفاعل  االأ�ضا�س 

وهو  ال�ضعري  اللون  اإن   . �ضوفيًا  جماليًا  طابعًا 

البلو�ضي  عبداهلل  ال�ضاعر  اختاره   ال��ذي  االإ�ضلوب 

لكتابة ق�ضائده هو ا�ضلوب كتابة ق�ضيدة النرث الذي 

�ضق طريقه به منذ ت�ضعينيات القرن املا�ضي اإ�ضافة 

اإىل الن�س ال�ضعري املفتوح . 

�ضبيهة  ذاتها  حدِّ  يف  احلديثة  ال�ضعرية  اللغة  اإن   "
معجمًا  منزاحة  لغة  باعتبارها  فة 

ِّ
املت�ضو بلغة 

وتركيبًا . ومن ناحية اأخرى وجد ال�ضعراء العرب يف 

فة من املوت مالذاً وميدانًا لالنت�ضار 
ِّ
موقف املت�ضو

ي ال يطول �ضوى 
ّ
عليه واختزاله فيما هو ماّدي وح�ض

 الذات  
ُ ُ
اجل�ضد ، اأو باالأحرى اأ�ضبح املوت مطلبًا َتعرب

 . 
من خالله اإىل خلودها حيث ال�ضعادة املطلقة " ) 12 (

عبداهلل  ال�ضاعر  لدى  ال�ضعرية  التجربة  تتنوع  لذلك 

البلو�ضي وذلك بتنوع جتربته الرثية التي ا�ضتمدها 

التجربة  ب��رثاء  ات�ضمت  التي  حياته  م��واق��ف  م��ن 

الزمانية  حياته  اأمن���اط  ت��ع��ددت  التي  ال��روح��ي��ة 

 ، والغياب  الفقد  ب��روح  اكت�ضت  والتي  واملكانية 

مبفردات  ثرية  لغة  ال�ضعرية  جتربته  اأك�ضب  ما  ذلك 

ثرائها  يف  ال�ضوفية  التجربة  بروح  تت�ضم  اإن�ضانية 

اللغوي وبعدها اجلمايل ، ذلك ما يت�ضح يف الكثري 

هذه  خالل  من  اكت�ضب  التي  ال�ضعرية  مفرداته  من 

 روحيًا ومعرفة لغوية  جعلت 
ً
التجربة ال�ضوفية ثراء

من جتربته ال�ضعرية حتمل م�ضامينها اخلا�ضة وما 

والغربة  الفقد  ومناجاة  الت�ضظي  روح  من  حتمله 

تفي�س  التي  الروحية  امل��ف��ردات  تلك   ، والرحيل 

باحلب للحبيب املفقود . 

يف ليلة حزينة يفي�س ال�ضاعر على فقد اأمه :

اأفي�س على بهوِك دثار عطفي 
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ب�ضريته  اهلل  ينري  ب�ضدق  اهلل  نور  ي�ضعى يف  من     

حميي  املت�ضوفن  �ضيخ  حال  هو  وه��ذا  وكلماته. 

ارحت��ال،  حياته  عليه.  اهلل  رحمة  عربي  بن  الدين 

كتابته ارحتال، نورانيته ارحتال، وقراءته ارحتال 

ي�ضبه ذلك كله.

كيف ت�ضعى الروح بحثا عن املعلم اأو ال�ضيخ اأو البدل 

يف  بحث  كانت.  اأر�س  اأي  يف  القطب  اأو  النقيب  اأو 

دياره االأندل�س ويف املغرب واجلزائر وم�رص ومكة 

مريده  عن  واملو�ضل  وبغداد  واالأنا�ضول  وال�ضاآم 

ومراده ووجدهم اأجمعن. تعلم ابن عربي من وح�ضة 

النف�س والطريق وال�ضحاري والبحار والب�رص اإىل اأن 

وجد اأن�ضه داخله.

وديوانه  املكية  الفتوحات  هو  كتبه  اأ�ضهر  لعل 

حت�ضى  مما  اأك��رث  كتبه  اأن  اإال   . االأ�ضواق  ترجمان 

الكثرية  عربي  ابن  ر�ضائل  قليل.  منها  و�ضلنا  وما 

جمع بع�ضها يف جزءين حققهما وقدم لهما �ضعيد 

الهيئة امل�رصية  االأول من  عبدالفتاح و�ضدر اجلزء 

للدر�س  فريد  كنز  وه��ي   .2014 ع��ام  يف  للكتاب 

والتمعن والتاأمل والتفكر ال مير عليها مرور الكرام 

وال تختزل بل تعا�س بحذافريها وتتطلب جهدا يرب 

بجهد ذلك ال�ضيخ الكرمي وخال�ضة جتاربه واأذكاره 

وو�ضاياه وطريقته.

عربي  ابن  ر�ضائل  بعنوان  االأول  اجل��زء  جاء  وقد   

بال  ���رصح  واالأب���رار  املقربن  يف  االأذك���ار  نتائج 

ور�ضح حال واأر�س ال�ضم�ضمة التي خلقت من طينة 

اآدم ور�ضائل اأخرى. اما اجلزء الثاين بعنوان ر�ضائل 

الناطقة  االإجنيلية  الكلمات  ر�ضالة  وفيه  عربي  ابن 

ك�ضف  والل�ضان،  القلب  اأ���رصار  لطائف  جلية  باأمور 

الفهوانية  ور�ضالة   ، الدرجات  اأقل  يف  امل�ضاهدات 

ور�ضائل اأخرى وقد �ضدرت يف عام 2016 ميالدي.

يتدرج ابن عربي يف اجلزء االأول بن االأحوال التي 

وخ�ضوع  وال�ضالة  الذكر  وف�ضل  ال�ضاأن  عن  هي 

اأنفا�س االإن�ضان وعلم االإلهام الذي يقول عنه،"فعلم 

االإلهام هو اأن تعلم اأن اهلل األهمك مبا اأوقره يف نف�ضك 

ولكن بقي عليك اأن تنتظر على يدي من األهمك، وعلى 

اأي طريق جاءك ذلك االإلهام من ملك اأو �ضيطان."

وابن عربي ال�ضاعر هو ال�ضويف والعامل نف�ضه فاللغة 

ال�ضعرية و�ضيلة للمعرفة والو�ضول والتاأمل والقول.

والطباق  والكناية  ال�ضجع  من  الكثري  ي�ضتخدم  كما 

يف  والرمز  االألفاظ  وتقابل  البديعة  واملح�ضنات 

طلب  اآداب  عن  ويكتب  ور�ضائله.  الروحية  كتابته 

احلق وال�ضوفية واالأبدال واالأقطاب وتهذيب �ضلوك 

املعا�س  من  ويخرج  يريد.  ما  اإىل  للو�ضول  املريد 

الدر�س  وي��رى  وال��روؤي��ا  احللم  ع��امل  اإىل  وامل���ادي 

يقظة  كانت  اإذا  ال��روح  واأن  كالهما  يف  والك�ضف 

فهمت االإ�ضارات وتقلب االأحوال وما يرد عليها يف 

اأحوال اليقظة والنوم والروؤية. ويف كتاب املب�رصات 

يك�ضف للمريد معاين الروؤى.ويفرد ابن عربي ر�ضائل 

ر�سائل ابن عربي

ودليل �لعارفني

ظبية خمي�س*

  * شاعرة وكاتبة من دولة االمارات العربية 



ال�ضم اهلل �ضبحانه وتعاىل احل�ضيب وي�رصح االأ�ضماء 

حول  ور�ضالة  اجلاللة  كتاب  هنالك  ثم  احل�ضنى 

التوحيد ويورد ابن عربي ذكر اأ�ضماء الكثري من اأهل 

الطريق و�ضيوخ ال�ضوفية ممن �ضبقوه و ممن زامنهم 

االأكرب  الغوث  اأياديهم وباالأخ�س  وممن در�س على 

اأبو مدين يف مدينة تلم�ضان.

االأ�ضبوعية  االأوراد  كتاب  هي  ر�ضالة  عربي  والإبن 

واأوراد اليوم والليلة.

وقد ولد ابن عربي يف االأندل�س يف عام 560 هجري، 

ثمرة  وكان  واأحوالها  ال�ضيا�ضة  تقلبات  يف  ون�ضاأ 

حلياة خ�ض�س فيها اجلانب االأكرب للحياة الروحية: 

اخللوة والريا�ضة، والتاأمل والرحالت واالأ�ضفار. وقد 

عمل بالقول املعروف عندهم اأن ال�ضويف ابن وقته 

اأقام فيه. وكانت نهاية مطاف ابن عربي  اأي فيما 

ووفاته يف دم�ضق يف عام 638 هجري بعد اأن اأقام 

بها قرابة ثمانية ع�رصعاما. و�ضملت تنقالته مر�ضية 

وبالد  واملو�ضل  وبغداد  واحلجاز  وم�رص  واإ�ضبيلية 

الروم حتى ا�ضتقر به املقام يف دم�ضق.

بالقطب  عربي  بن  الدين  حميي  ال�ضيخ  لقب  وق��د 

من  للكثري  تعر�س  وق��د  زم��ان��ه.  يف  الفرد  الغوث 

كانوا  فقهاء  م��ن  فيه  والت�ضكيك  والتهم  املحن 

كما  مقا�ضدها،  يف  وي�ضككون  ال�ضوفية  يعادون 

ال�ضهروردي  و�ضفه  وقد  ومناقبه  بكراماته  اأ�ضتهر 

باأنه بحر احلقائق.

191 كتابا، بقي  يزيد على   وقد �ضنفت كتبه مبا 

كثري منها يف خمطوطات اأو �ضاع بن االأزمنة.

واجل��ود. الوجود  خزائن  من  عربي  اب��ن  ويغرتف 

يقول عن كتابه نتائج االأذكار يف املقربن واالأبرار 

واأنزله  الوجود،  خزائن  من  اإيل  األقي  كتاب  ،"اأنه 

يف  االأنوار  يف  االأنوار  الوجود.:وتندرج  ل�ضان  علي 

ي�ضتطيع  ل�ضانه.وال  وعلى  حوله  ومن  العارف  قلب 

العربية،  لغته  �ضحت  من  اإال  عربي  ابن  اأقوال  نول 

و�ضح وجدانه وخياله و�ضاعريته فذلك نور ال يناله 

قراآنية  اآيات  االأذك��ار  كتاب  يف  بتاأمل  م�ضتنري.  اإال 

يعلم  احل�ضنى."وما  اهلل  واأ�ضماء  واأح��وال  ومواقف 

اآل  العلم.")من �ضورة  اإال اهلل والرا�ضخون يف  تاأوبله 

ال�ضاحلن  اأولياء اهلل  اأ�رصار عند  عمراآن.( ولالأذكار 

وجدانيا  وامل��داوم��ة  واأذك��اره��م  اأوراده���م  تك�ضفها 

فاللغة فيه لي�ضت العبور بل مقامات اأحوال واإقامة 

)11 اآي��ة  �ضيء.")ال�ضورى  كمثله  وك�ضوف."لي�س 

االإلهي  االإف�ضاح  به  مايقع  وهي  الل�ضن  وح�رصة 

الإدالل العارفن ،وهي كلمة احل�رصة.

القراآين  املعنى  يف  وتتبحر  عربي  ابن  مع  تبحر   

اإىل  امل��ل��ك��وت.ي��اأخ��ذك  وع���وامل  وال��روح��ي  لالإلهي 

منذ  الكون  على  ورد  وما  والفناء  الوجود  تفا�ضيل 

فيمنحك  نف�ضك  متنحه  الوجود،  وم�ضببات  كن  اأمر 

علمه وك�ضوفه وفيو�ضه التي من اهلل بها عليه.يقول 

اإبن عربي اأن كل اإ�ضم اإلهي فهو ح�رصة ومن اأ�ضمائه 

ما نعلم وما ال نعلم.واأن الذكر يقرع بابا ال يعرف 

ما وراءه واأنه ال نهاية يف العلم.ومن حديث للر�ضول 

غيبك."وكذلك"اأف�ضل  علم  يف  به  )�س(:"وا�ضتاأثرت 

الذكر ال اإله اإال اهلل واأف�ضل الدعاء احلمد هلل."

فيقول،"لكل  احل��روف  اأ���رصار  عن  عربي  ابن  يكتب 

وميل  واأب��د  واأزل  واأل�ضنة  و�رص  وعقل  روح  حرف 
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يورد  واأمزجة."و  ومطلع  وبطن وحد  وطاعة وظهر 

ما يذكره على اأنه علم البيا�س وعلم احلروف وعلم 

النقطة.

ويفرد ر�ضالة حول املب�رصات والتي هي روؤيا يراها 

الرجل اأو ترى له، و جزء من اأجزاء النبوة. ويف هذه 

وبع�ضها  وروؤاه  جتاربه  عربي  اإبن  ي�رصد  الر�ضالة 

مثري للتع�ضب �ضد اأهل الراأي والفل�ضفة. واحلقيقة اأن 

النذر  الكثري من  ابن عربي حتمل  اأحالم  الكثري من 

تب�رصه  �ضيء  وكل  والروحية.  الفقهية  وامل�ضائل 

النوم  يف  تب�رصه  ما  كل  روؤية،و  ي�ضمى  اليقظة  يف 

اخليالية  احل�رصة  عربي  ابن  وي�ضف  روؤيا.  ي�ضمى 

بتو�ضيف يقرتب كثريا من التاأمل ال�رصقي املعروف 

واأحوال النريفانا التي ت�ضل بها الروح يف تاأمالتها 

والك�ضوف التي حتظى بها.

ويف ر�ضالة يف ا�ضمه تعاىل احل�ضيب يذكر ابن عربي 

اأن كل ا�ضم وم�ضماه نوع ات�ضال ما، بذلك يدل اال�ضم 

من  كل  واأن  اإليه.  منه  الذهن  وينتقل  م�ضماه  على 

كان يف ح�رصة اال�ضم فهو يف ح�رصة امل�ضمى. وعن 

من  اأمة  احل��روف  اأن  عربي  ابن  يرى  احل��روف  علم 

االأمم خماطبون ومكلفون. ثم يورد ر�ضالته يف كلمة 

اهلل ا�ضم اجلاللة.

ويذهب ابن عربي بعيدا يف ت�ضوراته وروؤاه الأر�س 

االأر���س  معرفة  يف  املعنونة  ر�ضالته  يف  احلقيقة 

مثال  فالنخلة  اآدم.  طينة  بقية  منها  خلقت  التي 

خيايل  و  اأدب��ي  ن�س  هذا  واآدم.  طن  بقية  من  هي 

االأر�س  ابن عربي ت�ضوره خللق  بامتياز يقدم فيه 

والكون ربط كل ذلك بخمرية طن خلق اآدم.و يعترب 

هي  باهلل.و  العلماء  العارفن  عيون  م�رصح  االأر�س 

وجودا  وكاأن  ي�ضفها  كما  نعرفها  التي  غري  اأر�س 

يدعوها  مدائن  وفيها  األفناه  الذي  للوجود  موازيا 

مبدائن النور. ويذكرنا و�ضفه مبدائن وعوامل موازية 

ي�ضار اإليها حتت االأر�س يف كثري من اإ�ضارات الزمن 

احلديث والقدمي.

الكتاب  فاحتة  تف�ضري  حول  مطولة  ر�ضالة  ويفرد    

جميع  اأن  ويقول  الرحيم.  الرحمن  اهلل  ب�ضم  واأ�رصار 

حقائق القراآن و اأ�ضول معانيه مدرجة يف الفاحتة.

  ويعترب كتاب احلكم اأحد ر�ضائل اإبن عربي من اأ�ضهر 

واأهم ر�ضائله املتداولة حيث يفتتحه بحمد اهلل الذي 

اأرواح  تدبرها  هياكل  االألفاظ  �ضور  اأ�ضباح  اأق��ام 

املعاين  بقوة االأ�رصار الزاهرة. وي�ضتوحي ابن عربي 

الكتاب من احلكم االإلهية اجلارية على ل�ضان بع�س 

عباد اهلل.ومنها قوله من مل يتحقق بحقائق االأ�ضماء 

واحلروف فهو عن ك�ضف غوام�س االأ�ضياء م�رصوف. 

وال يربز ل�رص اهلل اإال من تبدلت اأر�ضه و�ضماه.وقوله 

القوم ال يتكلمون يف دفاترهم اإال ببع�س ما �ضاهدوه 

االإ�ضالم يف  قواعد  ابن عربي  ويلخ�س  بب�ضائرهم. 

خم�ضة:معرفة املعبود، والقناعة بالوجود، والوقوف 

على احلدود،والوفاء بالعهود،وال�ضرب على املفقود.

احل��روف  والب��ن عربي ج��والت و���ض��والت يف علم 

حلرف  كاملة  ر�ضالة  اأفرد  وقد  الروحية  ودالالتها 

الباء واأ�رصاره.

اأن الكون   ويف كتاب �ضجرة الكون يرى ابن عربي 

لقحت  قد  حبة"كن"،  من  نورها  واأ�ضل  �ضجرة  كله 

كاف كونية بلقاح حبة"نحن خلقناكم".

   يف اجلزء الثاين من ر�ضائل ابن عربي نطلع على 

عدد من الر�ضائل هي:

جلية،  باأمور  الناطقة  االإجنيلية  الكلمات  ر�ضالة 

امل�ضاهدات  والل�ضان،وك�ضف  القلب  اأ�رصار  ولطائف 

يف اأقل الدرجات،والر�ضالة الفهوانية. ويتعمق ك�ضف 

اأ�رصار ال�ضوفية وعواملها يف هذا اجلزء فهي ر�ضائل 

واملهدي  االأول��ي��اء  وختم  الكامل  االإن�ضان  ح��ول 

مثال. والكتمية  واخلتمية  والنبوة  الوالية  ومفهوم 

وهي ر�ضائل اإ�ضارات ورموز واإلهامات اإلهية.

عربي  ابن  ي�ضوق  االإجنيلية  الكلمات  ر�ضالة  ويف 

اأم  هن  كلمة  ع�رصة  �ضبعة  لك  عنه،"اأذكر  يقول  ما 

الكتاب."ويبداأ بكلمة قيومية التي تقوم بها االآيات 

وبعدها   ، قدو�ضية  كلمة  والكرامات.ثم  واملعجزات 

كلمة قد�ضية وهي كحكم على الوجود وتهيمن على 

ال�ضهود وتعزز اأيادي اجلنود.

والكلمة الرابعة هي كلمة قادرية تك�ضف عن اأحرف 
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كلمة  هي  واخلام�ضة  وتعاىل.  �ضبحانه  اهلل  كلمة 

يف  وتنفخ  الفكر  عن  وحتكي  بالذكر  تنطق  قدرية 

احلق وت�رصح يف اخللق.وال�ضاد�ضة هي كلمة قائمية 

كلمة  هي  والبواطن.وال�ضابعة  الظواهر  على  تقوم 

والوطاأة  واخلطوة  القدم  حكمة  على  ت�ضتمل  قلبية 

القوالب  قالبية تخلي عن  .والثامنة كلمة  وال�ضطوة 

القوابل وتروي عن اأ�رصار القلوب القوابل.وي�ضري ابن 

عربي اإىل اأهمية القلم فيقول اأنه اأول �ضيء خلقه اهلل 

،وفتح  والقلوب  ال�ضور  به  اخللق،وو�ضع  تعاىل من 

به باب ال�رصائع والغيوب وقال له:اأكتب ما كان،وما 

يكون اإىل يوم القيامة هو القلم.

فتجعل  القلب  تب�ضط  قاب�ضية  كلمة  هي  والتا�ضعة 

قيامة  كلمة  هي  والعا�رصة  ظاهرا.  بالب�ضط  القالب 

والكلمة احلادية ع�رصة هي كلمة قولية قلبية وفيها 

يقول اأن احل�ضن كوين واللطف لوين والبهجة �ضكلي، 

واملالحة حمي، وجمموع هوؤالء االأربع جمال.

قاهرية  كلمة  ثم  قهارية  كلمة  والثانية ع�رصة هي 

ثم كلمة قوية من القوي املتن وهي كلمة الكينونة 

النازلة على اأول وجودات االألف ن وهو الباء، فنزل 

كاف"كن" على الباء كرها.

ت�ضتمل  قريبية  كلمة  هي  ع�رصة  اخلام�ضة  والكلمة   

على طرف من النبوة والوالية وال�ضحبة واالأخوة. ثم 

كلمة قابلية وت�ضري اإىل حكمة اجلمع بن ال�ضاحب 

ومنها  قدميية  كلمة  فهي  الكلمات  اآخر  اأما  واالأخ. 

واملعجزات  االآي��ات  �ضواهد  وبها  ال�ضلوات،  اإقامة 

والكرامات.

وي�رصح ابن عربي بع�س املفاهيم ال�ضوفية مثل قلب 

العارف.ومن الر�ضائل كتاب مواقع النجوم ومطالع 

االإن�ضان  عن  يكتب  وفيه  والعلوم  االأ����رصار  اأهلة 

ثم  والل�ضان  القلب  اأ���رصار  لطائف  ور�ضالة  الكامل. 

ر�ضالة ك�ضف امل�ضاهدات يف اأقل الدرجات .ويك�ضف 

يف تفا�ضيل هذه الر�ضائل الكثري من اأ�رصار ال�ضوفية 

واالأقطاب  االأنبياء  عن  يكتب  ومرا�ضها.  واأقطابها 

العروج  عن  ويكتب   . احل��ال  واأ�ضحاب  واالأب���دال 

واالرتقاء والتاأمل.

  ور�ضالة الفهوانية هي اأحد اأهم ف�ضول كتاب ر�ضائل 

وعن  حجاب  وراء  من  اهلل  كالم  فيها  و  عربي  اإبن 

واملقامات  واالأ�رصار  والتجليات  االإلهية  احل�رصات 

واالأنوار.

 ثم ر�ضالة احلروف والكلمات و�ضطر ح�ضن االإدراك 

ومطالعة  النجوم  مواقع  وكتاب  ال�ضعادات،  لتكملة 

اأهلة االأ�رصار والعلوم ومبادئ علم التوفيق و�ضواهد 

االأحوال وعلم الهداية  والكرامات.

وي�ضبح من يغو�س يف ر�ضائل ابن عربي يف تفا�ضيل 

روحانية جمة ت�ضيء له الطريق يف العبادة والتاأمل 

وحياة  ال��ق��راآن  معاين  وفهم  ال�ضويف  واالرت��ق��اء 

ال�ضياحة  هذه  اأن  غري  االإلهية،  والر�ضائل  االأنبياء 

اأراد  اإذا  جتاوزه  ميكن  ال  عميق  غو�س  اإىل  تتحول 

اأن يدرك �ضذرات من عوامل عا�ضها ابن عربي  املرء 

وغريه من ال�ضوفين.

اإبن عربي كتاب ال ي�ضلح للقارئ العادي    ر�ضائل 

ولكنه كتاب يلج بك اإىل قلوب العارفن عرب كلمات 

ال ميكن لك عبورها بل توجب عليك التوقف عندها 

والدخول يف حالة القارئ-املتاأمل.
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فـي ح�سرِة �ل�ّسوؤ�ل :

ها 
ُ
 املعرفة  وبهار

ُ
وؤال ،غوايُته و�رصاُكه، فهو مفَتَتح

ّ
لل�ض

.يب�رّص  ن��راه  العتمة  د 
ّ
و�ضي  ، وء  ال�ضّ �ضادُن  والأّن��ه   ،

باجلواب، وال يقوله .. يت�ضّلق احلواّف دون اأن ي�ضقط ، 

ة 
ّ
 واملعريّف كما  اجلمايّل بنف�س ال�ّضهي

ّ
ي�ضاطئ الفل�ضفي

ُتغر�س  �رصفته  وعلى  وانتاجه،  املختلف  قول  على 

بذور االحتمال اأي�ضًا. عراُكه مع املجهول اأ�ضهر من اأن 

رغمه على االإجهار مبكنوناته ومنظومة 
ُ
ف ، اإْذ ي

ّ
يعر

املغامرة  �ضنو  هو  ببهائه،ولذلك  املحيطة  االألغاز 

الكائن يف هذه  الذي يحكم رحلة  الوجودي  والبحث 

ة  
ّ
احلياة. من هنا مكمن خطورته ،يف ر�ضم ا�ضرتاتيجي

اأكان  ،�ضواء  منابعه  اختالف  على  الثقايف  اخلطاب 

ا بالّثوبن 
ّ
اإذا تزي مقولة يف الفكراأم يف الفّن، فكيف 

ومتّثلْت  ،وعتها  هذه  العالية  وؤال، 
ّ
ال�ض !.انتباهُة  معًا 

مدلوالت فتنتها  رواية " عندما بكى نيت�ضه"  للكاتب 

ل�  املوّفقة  والرّتجمة   ،  / يالوم  د.  اإرفن   / ز 
ّ
املتمي

"خالد اجلبيلي"اإ�ضدار من�ضورات اجلمل بغداد، بريوت 
دي  يف 

ّ
 حّد ينجح العمل ال�رص

ّ
/ . و�ضوؤاُلنا هو: اإىل اأي

ة 
ّ
الفكري بالّطروحات  م�ضبعًا  ًا 

ّ
معرفي عماًل  يكون  اأن 

ة ،ولعبته اجلمالية 
ّ
الكربى،دون اأن يخّل ب�رصوطه الفّني

حتدونا  متما�ضك؟.الرغبة  اأدبي،  كجن�ٍس  �ضه 
ّ
تكر التي 

باأن نرتك اجلواب للمتلّقي على اختالف م�ضاربه،كي 

يديل براأيه كما حاولنا بقراءتنا هذه، زاعمن اأّننا ال 

ة التي 
ّ
 من االأجوبة امل�ضت�ضهلة واملدر�ضي

ّ
ننحاز اإىل اأي

تنت�رص لطرف ما دون االآخر. مدركن متامًا ملاهية  

عن  اجل��ذري  واختالفه  االأدب��ي  العمل  ة 
ّ
وخ�ضو�ضي

ة عمومًا، الأّن ذلك، �ضاأن 
ّ
ة واملعرفي

ّ
املقوالت الفل�ضفي

ة بهذا االأمر .لكّننا بنف�س الوقت ال 
ّ

الّدرا�ضات املخت�ض

يحمل  ،ال  ته 
ّ
هوي كانت  ًا 

ّ
اأي فّني  عمٍل  بوجود   نعتقد 

ما  بطريقٍة  ة 
ّ
اأيديولوجي اأو  ة 

ّ
فل�ضفي اأو  ة 

ّ
فكري مقولًة 

،وتتلّطى  فراغاته  من   
ُ
اأوتر�ضح م�ضاماته  عرب  تنثال 

خلف �ضياقه الثقايف عمومًا.   

ات يف املطبخ الواقعي :
ّ
ال�ّضخ�ضي

تان،مفعمتان 
ّ
تان،تاريخي

ّ
حموري تان 

ّ
�ضخ�ضي ة 

ّ
ثم

جوزيف  نيت�ضه،والّطبيب  الفيل�ضوف   / ة 
ّ
بالّديناميكي

بخّطن  ككل.  العمل  م�ضار  كتا 
ّ
حر اّللتان  بريوير/ 

ة  املعريف" 
ّ
اأي�ضًا.ح�ضب جدلي متوازين ومتقاطعن 

�ضلكت  ،ال��ذي  بالفّني  املغّلف  الفل�ضفي"  الّنف�ضي، 

فاعلة  ثانوية،ولكّنها  واأخ���رى  واي��ة. 
ّ
ال��ر مفازاته 

يل 
ّ
االأو الّنب�س  اأعطت  التي  لو�ضالومي"   " ة 

ّ
ك�ضخ�ضي

 ،حّتى 
ّ

د.لي�رصي دافقًا يف عروق الّن�س
ّ

الّت�ضويقي لل�رص

الدكتور  داخل  املقلقة  ،لالأ�ضئلة  الّنهاية.بتحري�ضها 

ا 
ّ
اإثارة ده�ضته.مم بريوير / وقدرتها على  جوزيف   "

غ 
ّ
.ويتفر كّلي  �ضبه  ب�ضكٍل  احلياتي  اأ�ضلوبه 

ّ
يغري جعله 

املتق�ّضفة  بر�ضالتها  اال�ضتثنائي.  مري�ضه  ملعاجلة 

،امللغزة،احلا�ضمة التي اأودعتهايف مكتبه اأثناء غيابه 

ية 
ّ
،تقول :/ يجب اأن اأراَك ملناق�ضة م�ضاألة بالغة االأهم

املحّك. على  االأملانية  الفل�ضفة  م�ضتقبل  اإّن  وعاجلة. 

�ضباح  من  التا�ضعة  ال�ضاعة  يف  بَك  األتقي  اأن  اأرجو 

بريثا   " ومري�ضته   .  / �ضورينتو"   " مقهى  الغد،يف 

ات 
ّ
�ضخ�ضي وهناك   . فرويد"   " ب 

ّ
املتدر والّطبيب   "

فاحت البوابة

�ل�سدئة               

�أو�س �أحمد �أ�سعد*

  * شاعر من سورية 



�ضمن  توظيفه،  مّت  التي  القليل  ثانوية،بح�ضورها 

احتجبت   
ّ
م��ا،.ث��م جانٍب  الإ���ض��اءة  دي 

ّ
ال�����رص الف�ضاء 

وبقيت يف الظّل .مثل "ماتيلد" زوجة الّطبيب املعالج، 

و"بول ري" �ضديق نيت�ضه،و�ضاحب الفندق، و" بيرت 

ومل  نيت�ضه،  اأخت  و"اإليزابيث"  الكتب  نا�رص  غا�ضت" 

 املوؤّلف،اأن يوؤّكد باأّن " نيت�ضه" مل يلتِق الطبيب 
َ

ين�س

ط العالج بالتحليل 
َ
�ضتنب

ُ
" جوزيف بريوير" قّط، ومل ي

بالتحليل  العالج  لقائهما.بل كان جنن  النف�ضي من 

القرن  ة" نهاية 
ّ
الّزمني النف�ضي ينمو يف تلك املرحلة 

للحدث  ة 
ّ
الّتاريخي الفر�ضة   هي  ع�رص".هذه  التا�ضع 

العمل  خيوط  منها  انطلقت  التي  والبوؤرة  الروائي، 

ف على " لو�ضالومي " عن طريق 
ّ
الفّني.ف� "نيت�ضه" تعر

�ضديقه" بول ري" 1882م  وحاول اإقامة عالقة حب 

ة 
ّ
اأديبة المعة وحمّللة نف�ضاني عفيفة معها و�ضت�ضبح 

وعالقتها   " فرويد   " ل�  ب�ضداقتها  و�ضتعرف  زة 
ّ
ممي

الرومان�ضية مع ال�ضاعر االأملاين " رينري ماريا ريلكه"  

املعروفة   " بريثا   " ل�  بريوير"  جوزيف   " ومعاجلة 

با�ضم " اآنا" اأي�ضًا �ضحيحة ،وقد تناق�س مع " فرويد" 

يف  مو�ضوفة  حالة  ل 
ّ
كاأو بحالتها  ب، 

ّ
املتدر ال�ّضاب 

كتابه " درا�ضات يف اله�ضرتيا " بقلم " فرويد وبريوير" 

النف�ضي  الّتحليل  يف  ثورة  اآن��ذاك  الكتاب  �ضّكل  حيث 

غدت  بريوير"   " الدكتور  يد  على  عوجلت  اأن  .وبعد 

موتها  بعد  متها 
ّ
وكر  ، رائدة  ة 

ّ
اجتماعي ة 

ّ
اخت�ضا�ضي

ال�ضوء على  �ضّلط  1954م. كما  الغربية عام  اأملانيا 

خ �ضرية " فرويد" 1953م " اإيرن�ضت 
ّ
تها موؤر

ّ
�ضخ�ضي

جونز" وهنا يبدي املوؤّلف ا�ضتغرابه باأّنه رغم الدور 

النف�ضي  العالج  بتطوير  جوزيف"   " للدكتور  الكبري 

ق�ضريٍة  لفرتة  اإاّل  النف�س  علم  اإىل  اهتمامه  ه 
ّ

يوج مل 

ًا يف  
ّ
ة واكتفى بالبقاء، باحثًا هام

ّ
من حياته املهني

وت�ضخي�س  والّتوازن"  النف�س  وظائف  علم  جمال" 

ال�ّضخ�ضيات  من  كامل  جيل   
ُ
طبيب .فهو  االأمرا�س 

ع�رص. التا�ضع  القرن  نهاية  فيينا"   " يف  العظيمة 

الرواية   "ح�ضب  بريثا   " مبري�ضته  اجلن�ضي  وهو�ضه 

املعاجلة  اّن  العلمي،حيث  باملعنى  ه 
ّ

يف�رص ما  له 

الطويلة التي حتكم عالقة الطبيب مبري�ضته ورغبته 

يف متّثل هواج�ضها وه�ضا�ضتها واأمله يف �ضفائها قد 

ة بينه وبينها، لينمو 
ّ
جتعله ين�ضى امل�ضافة املو�ضوعي

اجلانب العاطفي بينهما وميالأ الفراغ. وهذا ما جعل 

زوجته " ماتيلد" ت�ضعر بالغرية واال�ضتياء .وقد اأو�ضح 

" فرويد" لكاتب �ضريته " جونز" مثل هذا االأمر حول 
مع  بذلك  ،متقاطعًا  مبري�ضته  املعالج  الّطبيب  تعّلق 

راأي املحّلل الّنف�ضاين " جورج بولوك " القائل : باأّنه 

" بريثا" جذور  " بريوير" جتاه  ا كانت مل�ضاعر 
ّ

رمب

 " تدعى  وكانت  مبكرة  ب�ضنٍّ  ��ه 
ّ
اأم فقد  كونه  ة 

ّ
نف�ضي

بريثا" .

ة الفيل�ضوف 
ّ
ة اإ�ضاءة  اأخرى ،ال بّد منها حول �ضح

ّ
وثم

ة، حيث  كان يعاين اعتالاًل مزمنًا، 
ّ
" نيت�ضة" احلقيقي

طغى على جممل حياته. اأّدى اإىل انهياره الكامل عام 

ب�ضلٍل حاد. وهو �ضكل من اأ�ضكال  واإ�ضابته  1889م. 
ح 

ّ
ويرج 1900م  ب�ضببه  تويّف  الذي  الزهري  مر�س 

باأّنه كان يعاين اإىل جانب ذلك من مر�س حاد اآخر. 

.وقد   " ال�ّضقيقة  داء   " وهو  اأي�ضًا  عمره  كّل  رافقه 

ا اأخذ ا�ضت�ضارة 
ّ

اء اأوروبا .ورمب
ّ
ا�ضت�ضار الكثري من اأطب

الذي  بريوير"  جوزيف  امل�ضهور"  الدكتور  من  ما 

افرت�س املوؤلف لقاءه به . واأّنهما تبادال االأدوار اأثناء 

م�ضاب  باأّنه  جوزيف  الدكتور  اّدعى  حيث  املعاجلة. 

بحالة ياأ�س واكتئاب �ضديد وال يعرف معنى اأو هدف 
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حلياته وطلب من الفيل�ضوف اأن ي�ضفيه.  بينما� غر�ضه 

�س مر�ضه بنف�ضه 
ّ
احلقيقي هو اأن يجعل " نيت�ضه " يتلم

ر الكاتب احليل 
ّ
.عّله يعرتف به وي�ضفى منه ، وبذلك يرب

ال�رصدية التي جلاأ اإليها ليجعل مثل هذا الّلقاء ممكنًا 

وليقيم دعائم بنائه الّدرامي مفرت�ضًا باأّن الفيل�ضوف 

ل�ضّدة اعتداده بنف�ضه واأنفته ال�ضديدة واأناه املت�ضّخمة 

لدى  ًا 
ّ
نف�ضي مري�ضًا  يكون  ب��اأن  يقبل  لن  العظيمة 

رغم  �ضهرته.  كانت  " جوزيف"  حتى مهما  الدكتور 

اأّن العالج بالتحليل النف�ضي مل يكن قد انبثق وا�ضحًا 

التواريخ  ذكر  باأّن  التذكري  من  البّد  ،وهنا  1882م 
عمومًا  الكّتاب  اإليها  يلجاأ  ة 

ّ
اأدبي حيلة  ،هو  ة 

ّ
احلقيقي

لالإيحاء  الّتخييلي،   االفرتا�ضي  امل�ضتوى  ر�ضم  اأثناء 

القارئ  اإقناع  وتفعيل حالة  الروائي  احلدث  ة 
ّ
بواقعي

�ضخ�ضيّاتهم  واأّن  الواقع  يقراأه هو من �ضلب  ما  باأن 

تنتمي اإىل اأمناط اجتماعية نراها ون�ضادقها ونحتّك 

ة.  
ّ
بها يف حياتنا اليومي

الفيل�ضوف واملعالج  العالقة بن  هكذا �ضبَط املوؤّلف 

راً اأفكار" نيت�ضه" املجّنحة 
ّ
ة ،ممر

ّ
النف�ضاين بطريقة ذكي

االّت�ضاق  على  كتبه.وليحافظ  ثنايا  يف  ،املبثوثة 

د نف�ضه بذكر اأعماله قبل 1882م وخا�ضة 
ّ
الزمني قي

الت قبل االأوان، والعجز، 
ّ
كتبه " هو ذا االإن�ضان ، وتاأم

والعلم املرح،وافرت�س اأّن االأفكار العظيمة الواردة يف 

كتابه " هكذا تكلم زاراد�ضت "  كانت تعاين خما�س 

الوالدة ،وتر�ضح يف ذهن الفيل�ضوف،اآنذاك.وكذلك،نرث 

ك�  الفال�ضفة  مع  تالقحًا  ُتعترب  التي  االأفكار  بع�س 

الّتذكري   
َ

ين�س مل  كما   " و�ضوبنهور  و�ضبينوزا  هيجل 

ة " نيت�ضه " عن " العود االأبدي" التي انطلقت 
ّ
بنظري

 " بطبيعة  تتعّلق  �ضحيحة  ة 
ّ
فيزيائي مقّدمات  من 

ريورة والّزمن" التي كان يتمّنى لو ي�ضعفه 
ّ
املادة وال�ض

ة .
ّ
الزمن ليثبتها ح�ضب معطيات العلوم الطبيعي

�ل�ّسخ�سّياُت يف �ملطبخ �لّرو�ئي :

بعد الّتبادل املفرت�س لالأدوار بن الفيل�ضوف والطبيب 

املتوّثبة �ضمن  تان حركتهما 
ّ
ال�ضخ�ضي ،تبداأ  املعالج 

ا�ضتنطاَق كوامن  املوؤلف  .ويحاول  الّتخييلي  الف�ضاء 

ة  
ّ
احليوي العايل  الفكري  خمزونه  ونب�س  الفيل�ضوف 

اًل حيلة الطبيب املعالج " جوزيف " الذي اقرتح 
ّ
متو�ض

ًا باأن يعمل طبيبًا جل�ضم نيت�ضه ويرّكز 
ّ
: / تباداًل مهني

اأعرا�ضه اجل�ضدية،واأدويته. ويعمل نيت�ضه طبيبًا  على 

معاجلًا لعقل وروح الطبيب املت�ضائم /  فريّد " نيت�ضه 

" م�ضّككًا : / ال اأ�ضتطيع اأن اأعالج الياأ�س يا دكتور،اإيّن 
اأدر�ضه فقط، الياأ�س هو الّثمن الذي ي�ضّدده املرء لقاء 

على  الياأ�س  احلياة،و�ضتجد  ن يف 
ّ
. متع الذاتي  الوعي 

اإنك  قلَت  ولكّنك   /  : قائاًل  الدكتور  .يتابع   / ال��ّدوام 

توؤمن باأّن �ضبح العدمية يالحق اأوروبا،وجادلت باأّن 

" داروين " اعترب االإله �ضيئًا عتيقًا مهجوراً واأّنه كما 
خلقَنا االإله ذات يوم فاإّننا قتلناه االآن،ومل نعد نعرف 

الرغم  .)...( على  الدينية  االأ�ضاطري  كيف نعي�س بدون 

فاأنا  للعبارات،  اختياري  على  توافق  ال  قد  اأنك  من 

ة 
ّ
ة من العدمي

ّ
اأعتقد اأن ر�ضالتك تكمن يف اإنقاذ الب�رصي

ة،اأنا 
ّ
والوهم / )...( اأنقذين.ال توجد لدي اعتقادات غيبي

بب الذي يدعوين اإىل 
ّ
ة، ال اأعرف ال�ض

ّ
غارق يف العدمي

العي�س، ال اأعرف كيف اأعي�س / .

اأنا   )..( ؟  لَك  ديني  اأ�ضّدد  اأهكذا   /  : " " نيت�ضه  اأجاب 

الذين ميّثلون  للقّلة  االآخرين،اأكتب  اأكتب للفال�ضفة  ال 

امل�ضتقبل )...( �ضاأظّل وحيداً دائمًا.اإين اأقبل هذا القدر./ 

على  املدرو�س  هجومه   " جوزيف   " الدكتور  .تابع 

جمهور،رغم  عن  يبحث  باأّنه  له  الفيل�ضوف،موؤكداً 

��اه  
ّ
اإي .مذّكراً  بذلك  يهتم  ال  باأّنه  وادعائه  مكابرته 

ة التي رواها له عن " هيغل" وهو على فرا�س 
ّ

بالق�ض

املوت ؟ عن الطالب الوحيد الذي كان يفهمه،وانتهى 

اأن يجد تلميذاً واحداً ح�ضنًا،  بالقول باأنه ال ي�ضتطيع 

تلميذ  لديك  اأنا  هاهنا  ؟  األفن  �ضنة  اإىل  تنتظر  ملاذا 

على  تعتمد  حياتي  اإل��ي��ك،الأّن  �ضي�ضتمع  ،تلميذ  االآن 

بداخله  " م�رصوراً  " جوزيف  فهمك /   كان الدكتور 

 " مع  نقا�ضه  بعد  اأم�س  و�ضعها  التي  اخلطة  ل�ضري 

يجاهد  االآن  .وهو  ب 
ّ
املتدر ال�ضاب  الطبيب  فرويد" 

التي  الفيل�ضوف  اعرتا�ضات  حول  ارتياحه   باإخفاء 

ي�ضتعجل  .لكّنه كان  الفّخ متقنًا  له  .بد  يتوّقعها  كان 

النتائج الإخبار " فرويد " بها .لذلك تابع ا�ضتطراداته 

نيت�ضه  بروفي�ضور  يا  اأذكر   / بالقول  الفيل�ضوف  مع 

،اأّنك قلت باأن ال�ضيء يزعجك اأكرث من اأن تكون مدينًا 

بطريقٍة  مكافاأته  من  تتمّكن  اأن  دون  اآخر  ل�ضخ�س 

موازية / فكان رد " نيت�ضه " �رصيعًا وحاّداً: " اأتق�ضد 
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اأّنك تفعل ذلك من اأجلي؟ " فقال الدكتور " جوزيف " 

تي، اإّن دافعي اأنايّنّ بحت،اإيّن بحاجة 
ّ
/ هذه لي�ضت ني

 " خَطا   / ؟  مل�ضاعدتي  ة 
ّ
القو لديك  ،هل  م�ضاعدة  اإىل 

اأواف��ق على   : يده وقال  " الطبيب ومّد  " نحو  نيت�ضه 

قاعدة  على  بينهما  االتفاق  اأُب��رم  وهكذا   / خّطتك 

الفيل�ضوف  ال�ضعادة من مالمح  متكافئة. وقد ر�ضحت 

يف  هو�   "  الذي  غا�ضت  " بيرت  لنا�رصه  ي�رصح  وهو 

الواقع نا�رص كتبه احلقيقي،بحيث تبدو الّلعبة  الفّنية 

حيوي  ب�ضكل  ك 
ّ
تتحر ة 

ّ
الواقعي ة 

ّ
حمبوكة،وال�ّضخ�ضي

الروائي  للحدث  ال�����رصدي  املحيط  �ضمن  ،تلقائي 

 " الدكتور  وبن  بينه  اتفاق  من  مّت  ما   � االفرتا�ضي 

جوزيف " من وجهة نظر املنت�رص ،يقول : / اأ�ضكرَك 

مفّكر  عامل،  طبيب  الدكتور،اإّنه  ا�ضم  يل  وجدَت  الأّنك 

يعرف  اأن يخربين ماذا  يريد  املعرفة كثرياً،اإّنه   
ّ
يحب

الع�ضوي  ه  مر�ضَ نيت�ضه  يق�ضد  وهنا   " مر�ضي  عن 

يعرفه،اإّنه  م��اال  ذل��ك  من  واالأع��ظ��م   " ال�ّضقيقة  ،داء 

جلراأتي   
ٌ

منجذب اأّنه  .واأظّن  الّتحّدي  اإىل  يتطّلع  رجل 

اقرتاحًا   
ّ
علي وعر�س  اأ 

ّ
جتر كثرياً.وقد  الّتحّدي  على 

له.،واأقّدم  ال�ّضخ�ضي  الفيل�ضوف  اأكون  ج��ّداً،اأن  غريبًا 

ة.اإّنه يعي�س حياة معّذبة 
ّ
ة �ضخ�ضي

ّ
له ا�ضت�ضارة فل�ضفي

حتى  هه 
ّ

واأوج اأر�ضده  اأن  مّني  باالنتحار.طلب  ويفّكر 

اأولئك  ْن 
َ
م نعرف  لكّننا   )...( الياأ�س  ربقِة  من  يخرج 

على  �ضعفهم  �ضقطون 
ُ
ي الذين  ن 

ّ
الكهنوتي املعاجلن 

تهم فقط/ .
ّ
 يعاجلونهم  كو�ضيلة لزيادة قو

ّ
االآخرين،ثم

رات " نيت�ضه " املكابرة، 
ّ
ّفة املقابلة لت�ضو وعلى ال�ضّ

ة ،كان الّدكتور " جوزيف 
ّ
املغرقة يف الن�ضوة الرّنج�ضي

القابع يف  احلجارة  مقلع  تروي�س  ة 
ّ
كيفي " يفّكر يف 

الغرفة  رقم " 13 " يف عيادة  "لوزون ". كما كان 

ب 
ّ
ي�ضفه.وي�ضتعيد يف ذهنه نقا�ضه مع الّطبيب املتدر

الّدقيقة،فبالوقت   " نيت�ضه   " حالة  حول  فرويد"   "
االإجهاد  بدرا�ضة  الفيل�ضوف  اإقناع  فيه  حاول  الذي 

يف  �ضيء  كّل  هدم  حّدته،  من  والّتخفيف  حياته  يف 

ة 
ّ
�ضعري ين�ضد مالحم  االإجهاد،فهو  امتدح  باأْن  دقائق 

يف امتداحه ،وفل�ضفته بالقول: " اأّن ماال يقتله يزيده 

كّلما  بكتاباته  وفّكر  اأكرث  اإليه   
َ
ا�ضتمع وكّلما   " ة 

ّ
قو

 اأن يعترب نف�ضه طبيبًا لثقافتنا 
ّ
ازداد قناعة باأّنه يحب

ًا وح�ضب .
ّ
تها .ال طبيبًا �ضخ�ضي

ّ
برم

خّطته  ف��ّخ  يف  يوقعه  اأن  ب��دَل  ب��اأّن��ه   
ّ
يقر وه��اه��و 

لل�ضفقة  املثري  له 
ّ
بتو�ض �رِصاكه  يف  الفيل�ضوف  .اأوقعه 

 " " فرويد  يا  ما جعلني  " وهذا  �ضاعدين  " �ضاعدين، 
اأقتنع باأ فكارك، وحتليالتك حول وجود جزء غري واٍع 

يف العقل، يتكّلم لوحده يف حلظات االنهيار العا�ضف 

 ب�ضخ�ضياتنا اأحيانًا كما حدث مع " نيت�ضه" 
ّ
الذي يلم

يف نوبة ال�ضقيقة احلاّدة التي انتابته .وغاب اأثناءها 

حان  وقد  .اأما  وامل�ضاعدة  النجدة  طالبًا  الوعي  عن 

رّتب  وق��د  ن�ضيطًا  وج��ده  فقد  الفيل�ضوف  مع  لقاوؤه 

اها بدّقٍة ليناق�ضه بها � تلك االأفكار 
ّ
اأفكاره م�ضل�ضاًل اإي

التي اّدعى الطبيب جوزيف،اأّنه يعاين منها � قال له " 

نيت�ضه "  ب�ضوٍت مرتفع : / قلَت اأّنك تعاين من تعا�ضة 

عامة، وتراودك اأفكار غريبة، ولديك كره لذاتك،وخوف 

من ال�ّضيخوخة ،وخوف من املوت ،ودوافع لالنتحار، 

" جوزيف  هل هذا كّل �ضيء ؟ / هنا يهم�س الدكتور 

الّداخلي :/ �ضاأ�ضف حالته كما لو  مونولوجه  " عرب 
اأدعه يقّدم يل الن�ضح،وبهذه الطريقة  اأّنها حالتي،ثم 

م�ضاعدته  ميكنني  ب�ضمت.هكذا  لنف�ضه  الن�ضح  يقّدم 

باأن ي�ضتغل على مثّلثه مع " لو�ضالومي، وبول ري " 

وطبيبها  مع" بريثا  مبثّلثي  يل  م�ضاعدته  اأطلب  باأن 

املعالج اجلديد / 

ة الدكتور " جوزيف 
ّ
وتابع " نيت�ضه " حتليله ل�ضخ�ضي

ُه 
َ
�ضًا دور املحّلل النف�ضاين، الذي كان قد األب�ض

ّ
" متقم

اللحظة  هذه  حتى  ذلك  يعي  اأن  دون  الدكتور  ��اه 
ّ
اإي

الآراء  كبرياً  اهتمامًا  تعري  اإّن��ك  تقول  هنا   / .يقول: 

عدُّ 
ُ
زمالئك )...( لكن هذا لي�س حاّلً �ضحيحًا.الأّن ذلك ي

اأن تقبل نف�ضك،  ا�ضت�ضالمًا ل�ضلطة االآخرين.اإّن واجبك 

.الحظ   / ل��َك  قبويل  لتك�ضب  �ضبل  عن  تبحث  اأن  ال 

الدكتور " جوزيف " حججه العقالنية واأيقن اأّنه ميلك 

منهج  اتخاذ  حاول  لذلك  يهزمه  لن  واأّنه  ثاقبًا  فكراً 

العقالين لعّله يحرز نتيجة ما !.
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�ضاأبداأ التاأطري باإي�ضاح مرادي من كلمتي "الثقافة" 

و"النقد"، فاالأوىل اأعني بها اإجماعنا على ت�ضنيف 

ت�ضفي  اأّنها  على  اإليها  نَظر 
ُ
ي �ضات 

ّ
موؤ�ض اإىل  العامل 

كالبيت  وه��دًف��ا،  ًدا  ن�ضْ واّت�ضاًقا،  متا�ضًكا  عليه 

والواجبات  والقيم  والعمل  العبادة  ودار  واملدر�ضة 

ا على 
ًّ
اإجماع مبني كّل  ومّلا كان  والفنون،  واالآداب 

الثقافة،  كانت  منازل  �ضات 
ّ
واملوؤ�ض النا�س  اإن��زال 

ا الّثانية فاأعني بها 
ّ
بال�رصورة، �ضيا�ضة و�ضلطة؛ اأم

املجمع  خلخلة  مبدوؤه  بذاته،  ا 
ً
واعي ا 

ًّ
فكري ن�ضاًطا 

ما  تفريق  ته، ومنهجه 
ّ
امل�ضّلم ب�ضح عليه وم�ضاءلة 

�ضمًنا،  فر�ضته  ما  وتفكيك  علًنا،  الثقافة  ن�ضدته 

قبواًل  اأك��رث  جمتمع  خلق  يف  االإ���ض��ه��ام  ومق�ضده 

ا و�ضلوًكا.
ً
ع واملختلف فكر

ّ
للمتعّدد واملتنو

م�ضاءلة  من  يردفه  وم��ا  املوجز  الّتعريف  ه��ذا     

للرواية يرتكن اإىل اأربعة مبادئ: 

: �ملعنى ممار�سة �أّوالاً

اإذا اأتاك اأحدهم بالكالم االآتي، وطلب فهمك له:

ما هذا اإال الأقول لك اإيّن اأكلت اخلوخ التي كانت يف 

ح اأن تّدخرها لوجبة 
ّ

الثالجة، والتي كنت من املرج

.
)2(

االإفطار، اعذرين، كانت جّد لذيذة، جّد باردة

اإّن هذه الكلمات ملحوظة تركها اأحدهم  ا تقول 
ّ

رمب

اإىل �ضديق له، يعتذر اإليه من االإقدام على اأكل �ضيء 

ا �ضعر بخطاأ ما قام به، 
ّ

له يف اأثناء غيابه، واإّنه رمب

اإن  فيها؛  اإليه  يعتذر  امللحوظة  هذه  ل�ضديقه  فرتك 

هنا  الكالم  م�ضمون  اأّن  عرفت  املذهب  هذا  ذهبت 

 من منطوقه، وعليه ال تلتفت اإىل ما فيه من ا�ضم 
ّ
اأهم

مبا  نف�ضك  ت�ضغل  وال  وجمرور،  من�ضوب  من  وفعل، 

تعّلمته يف املدر�ضة من بالغة وبيان، جماز وكناية، 

طباق وجنا�س، مطابقة ومقابلة. 

   على اأّنك اإن قّدم لك الكالم نف�ضه على الّنحو االآتي:

   ما هذا اإال الأقول

   

   اإيّن اأَكلُت 

   اخلوَخ

ة 
َ

   التي كانت يف الثَّاّلج

ح اأن 
ّ

   والتي كنَت من املرج

ها لوجبِة االإفطار، 
ُ
   تّدخر

ين، 
ْ
   اعذر

 جدَّ لذيذة، 
ْ
   كانت

؛
)3(

   جدَّ باردة

ا، وا�ضتح�رصت ما تعّلمت ب�ضاأن طريقة 
ً
اأدركته �ضعر

، فُت�ضِغل، بلغة جوناَثن َكَلر، كفاءتك 
)4(

الّتعاطي معه

ا  اأّن املنطوق م�ضتغل عليه فنًّ ، فتفرت�س 
)5(

ة
ّ
ال�ّضعري

فككته  اإن  ارتباًطا  بامل�ضمون  ومرتبط  و�ضنعة، 

اختّل اأثره، فتتاأّنى يف القراءة. 

معًنى  ا، 
ًّ
نحوي ا 

ً
موقع مفردة-  ك��ّل  لك  فتكون     

ا قاباًل  ا-  عامَلً
ًّ
ا، �ضوًتا مو�ضيقي

ًّ
 خفي

ً
ا، اإيحاء

ًّ
�ضمني

النقد الثقافـي

               )1(� مبد�أاً ومرتكزاً

خالد �لبلو�سي*

  * كاتب وأكاديمي من ُعمان



حلمل معان غري تلك التي حتيل اإليها، عامًلا حقيًقا 

نف�ضك  فتجهد  فيه،  النظر  وتدقيق  عليه،  بالوقوف 

متما�ضًكا،  معًنى  الكالم  على  به  ت�ضفي  ما  الإيجاد 

فتبحث عن املجاز والرمز، قد تفهم الفاكهة، مثاًل، 

اآن،  فيه يف  ا 
ً
ومرغوب ا 

ً
كان ممنوع ما  لّكل  جت�ضيًدا 

وما  وه��واه،  االإن�ضان  قلب  يريده  ما  بن  اع 
ّ

لل�رص

كلمة  ت�ضتوقفك  ا 
ّ

ورمب و�ضمريه،  عقله  عليه  ميليه 

وقد  ب�"لذيذة"،  وتقابلها  فيها،  ل 
ّ
فتتاأم "باردة"، 

الفاكهة،  اأكل  لذا  لقلبه،  ينت�رص  ال�ّضاعر  اأّن  ت�ضتنتج 

اأو اأّنه ينت�رص ملا ميلي عليه �ضمريه، لذا اأقدم على 

 .
)6(

االعتذار

واإن  ة 
ّ
ال�ضح من  ن�ضيبها  لها  القراءات  هذه  كّل     

يقدح  وكّلها  ا،  بع�ضً بع�ضها  يناق�س  اأّن��ه��ا  ب��دا 

هذا  ل��وال  �ضعر،  ال��ك��الم  اأّن  م�ضبق  ���س 
ْ
ف��ر زن��ده��ا 

كنت  اإن  و�ضواء  املعاين؛  هذه  وج��دت  ملا  �س 
ْ
الفر

معًنى  يحمل  ا 
ً
�ضعر اأو  اعتذار  ملحوظة  الكالم  ترى 

اإن�ضايّن كويّن فاأنت يف كلتا احلالتن ترجع  ذا بعد 

 ،
)7(

منطًقا فتمنحه  ت�ضبطه،  قواعد  اإىل  له، 
ّ
توؤو به، 

داقة واالعتذار والّذنب والعقل والزواج وال�ضعر 
ّ

فال�ض

كّل  واإمّنا  فيها،  كامنة  كينونة  لها  لي�س  �ضات 
ّ
موؤ�ض

له ميكاِنزماه وقواعده اإن جهلتها مل يكن؛ اإًذا، فهم 

زمًنا  ال  ياق، 
ّ
بال�ض د 

ّ
مقي وج��وده،  �رصط  بل  الكالم، 

جملة  )اأي(  ا، 
ًّ
ذهني معًنى  واإمّنا  ثابتان،  مكاًنا  وال 

الفرو�س التي نحملها. 

واأمكنة  ا 
ً

اأ�ضخا�ض ياق، 
ّ
لل�ض تعريفنا  كان  وملا     

ا متبايًنا بح�ضب تاأويلنا له، ومّلا كان 
ً ّ
واأزمنة، متغري

ة ما 
ّ
 بن�ضبي

ّ
ا، وجب علينا اأن نقر

ًّ
ا واآني

ًّ
تاأويلنا جزئي

الرتجمة،  �ضاأن  �ضاأنه  فالفهم   ،
8(

معًنى من  نخلقه 

اأطروحة  ح�ضب  وخمتزل،  ناق�س  بال�رّصورة  فهو 

من  ومهيب  مهول  كم  فيه  ياق 
ّ
فال�ض ؛ 

)9(
�ضتايرن

ابق، وبحثنا 
ّ
العنا�رص، فاإذا ما عدنا اإىل الكالم ال�ض

عن �ضيناريوهات خمتلفة لكان لنا ما نريد. 

ل اأّنه ر�ضالة اعتذار من زوجة قامت من 
ّ
   كاأن نتخي

العمل، لي�س لديها وقت لتح�رّص  الّنوم متاأّخرًة عن 

ترى  زوجها،  مع  مهل  على  تاأكلها  اإفطار  وجبة 

اأو  الإفطاره؛   
ّ
النباتي زوجها  ا�ضرتاها  التي  الفاكهة 

ا، 
ًّ
ا �ضعري

ًّ
ل اأّنه لي�س ملحوظة اعتذار وال ن�ض

ّ
اأن نتخي

اأ�ضتاذ ليعربها  ورة 
ّ
ب

ّ
ال�ض واإمّنا هو جملة كتبها على 

نختار  �ضيناريو  كّل  يف  لهم؛  ليعربها  اأو  تالميذه 

املهول،   
ّ
الكم هذا  على  ون�ضًدا  �ضبًطا  ي�ضفي  ما 

املتداخل، املت�ضابك، نختار منه ما نحّقق به هدًفا 

  .
)10(

ا ن�ضبو اإليه
ًّ
توا�ضلي

 ،
)11(

ة جاك دريدا
ّ
   لك اأن تقول، انطالًقا من تفكيكي

ال  �ضيف�ضل  والّتما�ضك  بط  ال�ضّ الإ�ضفاء  �ضعينا  اإّن 

ال  ان��زالق،  ��ا، يف حالة 
ً
دوم يظّل،  فاملعنى  حمالة، 

ة دي مان، اإّن 
ّ
ا له، اأو انطالًقا من تفكيكي

ًّ
قرار نهائي

ة من "العودات"، فهي ترجع 
ّ
القراءة �ضل�ضلة النهائي

بنا القهقرى اإىل فراغ يحال فيه تقدمي تاأويل �ضليم 

اأم مل نّتفق مع هاتن املقولتن  ؛ اّتفقنا 
)12(

�ضحيح

ال  الب�رص،  اأّننا،  هو  فيه  نختلف  اأن  ميكن  ال  فالذي 

نتوّقف عن بحث خطاب نفهم به اأنف�ضنا واالآخرين 

وجودنا،  يتعّذر  هذا  فبدون  ا، 
ًّ
منطقي مرتابًطا  ا 

ً
فهم

اأن نوقف، ولو  اإىل  ا مّنا 
ً
الفهم �ضعي ا كان هذا 

ّ
ورمب

عودته  اأو  املعنى،  تزحلق  فقط،  ا 
ًّ
ذهني ولو  موؤّقًتا، 

وغرينا،  اأنف�ضنا  به  نخاطب  مبا  ث 
ّ
لنت�ضب فراغ،  اإىل 

عابًدا  واأن��ًث��ى،  ا 
ً
ذك��ر قل"ن�ضنع"  اأو  به  فنمار�س 

ا وفو�ضى.
ً
ومعبوًدا، ديًنا ودنيا، نظام

ا: �ملمار�سة �سلطة ثانياً

على اأّن بحثنا هذا ينطوي على �رصاع تتمّخ�س منه 

اأخرى؛  هيمنة بع�س املعاين/املمار�ضات وتهمي�س 

، وهو بهذا 
ّ
يقول اأر�ضطو اإّن االإن�ضان حيوان �ضيا�ضي

ز الب�رص عن �ضواهم من الكائنات 
ّ
يعني اأّن وجه متي

اأم��وره��م  لتدبري  ببع�س  بع�ضهم  يجتمع  اأّن��ه��م 

ال  ا 
ّ
ومم  ،

)13(
واالأجنع االأمثل  الّنحو  على  وتنظيمها 

بّد منه يف ذلك الت�ضمية والت�ضنيف، فاأنت ال تفهم 

و�ضّنفته  يته، 
ّ
�ضم اإذا  اإال  اإليه  لك  �ضبيل  وال  ياق، 

ّ
ال�ض

اإىل زمن، ومكان، وب�رص. 

ل اإاّل اإذا �ضّنفته اإىل قرن، و�ضنة، و�ضهر، 
ّ
   ال تفهم االأو

واأ�ضبوع، ويوم، و�ضاعة، ودقيقة، وثانية؛ وال تفهم 
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الّثاين اإاّل اإذا �ضّنفته اإىل اأر�س، وقارة، واإقليم، وبلد، 

اإىل "هنا"، و"هناك"؛ وال تفهم الّثالث اإاّل اإذا �ضّنفته، 

هذا  اأخًتا،  وهذه  اأًخا  هذا  ا، 
ًّ
اأم وهذه  ا 

ً
اأب هذا  فراأيت 

هذا  ا، 
ًّ
بهائي وذاك  ا 

ًّ
بوذي هذا  ا، 

ًّ
هندي وذاك  ا 

ًّ
عربي

وحت�ضي  تعّد  ذهبت  واإن  ا؛ 
ًّ
وثني وذاك  ا 

ًّ
كتابي

على  يح�ضى؛  وال  يعّد  ال  ما  اإىل  القائمة  بك  ذهبت 

هذا  اأّن  االإدراك  هو  واالإح�ضاء  العّد  من   
ّ
االأه��م اأّن 

ن، 
ّ
ار لي�س بريًئا، واإمّنا يت�ضم

ّ
 اجلب

ّ
اجلهاز الت�ضنيفي

بال�رصورة، �ضلطة. 

ة" دليل على 
ّ
   لنا يف "الذكورة" و"العقل" و"االإن�ضاني

ما  بقدر  ة 
ّ
بيولوجي لي�ضت حالة  فاالأوىل  هذا،  قويل 

هي فرو�س اأحال بع�ضها اإىل بع�س، فخلقت معرفة 

ا" 
ً
"ذكر تكون  فاأن  ا، 

ً
واإيجاب ا 

ً
�ضلب اآن،  يف  و�ضلطة 

ف على نحو مر�ضوم �ضلًفا، نحو يحّدد 
ّ
يعني اأن تت�رص

مك، حركتك و�ضكونك، نزوعك وفكرك، 
ْ
كك وب�ض

ْ
�ضح

عليه كّلما زاد مقدار تطابق �ضلوكك مع املر�ضوم له 

ا كان اأم 
ًّ
ا اإذا كان لك ميل، بيولوجي

ّ
علت رجولتك، اأم

ا، يخالفه رئي ذاك انحراًفا و�ضذوًذا، فكان 
ًّ
اجتماعي

عليك كبته.  

   واإن اأتيت به �ضلوًكا كان يف حّقك لدى املجمع عليه 

 من 
ً
ة ابتداء

ّ
تر�ضانة من االألقاب ذات مدلوالت �ضلبي

ه 
ّ
ا بن�ضف رجل واملت�ضب

ً
ال�ضعيف، ومرور املتذبذب 

من  اأّن��ك،  على  املخّنث؛  باملائع   
ً
وانتهاء باملراأة، 

امل�ضنَّف  على  ة 
ّ
قو ب�"الذكر"  ُتعَطى  اأخ��رى،  جهة 

ب�"امراأة"، وعلى من كان دونك مرتبة، فراأ�س الهرم 

اأو  ابًنا  الذكر، وكّل من �ضّنف  االأب   هو 
ّ
االجتماعي

مبا  "االبن"  اأتى  واإن  له،  االمتثال  عليه  كان  بنًتا 

 .
)14(

ا ا عاقًّ
ً ّ
�س �ضلطته كان مق�رص

ّ
يقو

�ضيخ  خ 
ّ
زيد’ العماين" يوب ’اأبو  "رحلة  رواية     يف 

تهمة  اإليه،  املن�ضوبة  الّتهمة  زيد" على  "اأبو  القرية 

حماولة االإطاحة بنظام احلكم، قائاًل:

  "- وهل هذا جزاء تربية والدك لك وحتمله؟!

- مل اأفهم.

- وهذا الذي فعلته!

- وماذا فعلت؟

- تريدون تغيري نظام احلكم!

.
)15(

- هذا غري �ضحيح

اخلطاب  اأّن  احل��وار  من  املقطع  هذا  من  لنا  يتبّن 

 يوّظف "الرتبية"، و"اجلزاء"، ومثيالتها 
ّ
البطريركي

نظام  لتعزيز  اأدوات  و"االإ�ضاءة"  "االإح�ضان"،  مثل 

زوج،  من  وامتداداته  نف�ضه  البطريرك  منه  ينتفع 

لوال  ومدير،  وفقيه،  وعامل،  ورئي�س،  وحاكم،  واأخ، 

ة ملا كان للذكورة معنى، بل قل ملا كانت 
ّ
هذه القو

هناك ذكورة متار�س.

ا ب�ضاأن "العقل" فاأن تنعت به كان عليك الدخول 
ّ
   اأم

اته، عليه يزداد 
ّ
يف خطاب له مقوالته واأدواته وتقني

املقوالت  لتلك  تبّنيك  مبقدار  واّتزانك  هداك  مقدار 

من  عليها؛  خروجك  مبقدار  وطي�ضك  تيهك  ومقدار 

حّتى  �ضّتى  خطابات  يف  يوّظف  "العقل"  فاإّن  هنا 

ذلك  اأظهر  كما  ا،  بع�ضً بع�ضها  يخالف  التي  تلك 

ذاهبن   ،
)16(

هورخيمر ومارك�س  اأدورن��و  ثيودور 

�ضيئن مت�ضاّدين،  لي�ضا  واالأ�ضطورة  التنوير  اأّن  اإىل 

فاالأ�ضطورة تنوير، والتنوير ينتك�س اإىل ميثولوجيا، 

ة مثل 
ّ
ويظهران ذلك من خالل نقدهما الأعمال اأدبي

"االأودي�ضة" واأعمال مفّكرين مثل نيت�ضه وكانط. 
ى 

ّ
ي�ضم م��ا  على  ينطبق  "العقل"  يف  قلته  م��ا     

ة"، فهذه تاأويل، وكّل تاأويل، كما راأينا، 
ّ
ب�"االإن�ضاني

بل  عة، 
ّ
متنو خمتلفة  خطابات  يف  تاأتي  ممار�ضة 

بالعقل  نقوم  اأّننا  فكما  منها،  ة 
ّ
العن�رصي حّتى 

الأغرا�س  ة 
ّ
االإن�ضاني نوّظف  فاإّننا  �ضّتى،  باأعمال 

ة 
ّ
القو مالك  �ضعار  فهي  ا،  بع�ضً بع�ضها  يناق�س 

والفقري  ب��ه��ا،  ويقتل  يفتك  ف��ال��ف��احت  وف��اق��ده��ا، 

درا�ضة  يف  ديفي�س  يقول  بها؛  وي�ضتجدي  ي�ضتعطف 

له اإّنه يكاد يكون حمااًل اأن تفّكر بجرمية مل ترتكب 

؛ ِق�س على ذلك االأقوام واالأعراق 
)17(

ة
ّ
با�ضم االإن�ضاني

واالأدي��ان، فهذه كّلها تاأتي يف خطابات كل له ما 

.
)18(

ي�ضفي عليه �ضبطه ومتا�ضكه

   قويل هذا ال يعني، بالطبع، اأّنه ال توجد خ�ضائ�س 

م�ضرتكة بن من يجمعهم دين اأو عرق اأو قوم، واإمّنا 

ب�ضياقها  ا 
ً
دائم مقرونة  وظيفة  اال�ضرتاك  اأّن  يعني 
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ود يغنينا عن 
ّ
ال�ض ن يف 

َ
االآين؛ لعّل راأي مايكل داي�ض

�ضمات  ة 
ّ
ثم اأّن  ينفي  ال  فهو  اال�ضتفا�ضة،  من  كثري 

واالأمكنة،  االأزمنة  عرب  ود 
ّ
ال�ض حياة  ز 

ّ
متي ة 

ّ
ثقافي

واإمّنا يوؤّكد اأّن: 

ة 
ّ
تاريخي ة 

ّ
اجتماعي �ضريورة  نتاج  مات 

ّ
ال�ض هذه   ...

واأّنها ال ت�ضكل قوام جوهر  ة.... 
ّ
العرقي ة 

ّ
الهوي لبناء 

ود، كما لي�س فيها ما ي�ضري اإىل 
ّ
 اأو ثقايّف لل�ض

ّ
عرقي

واد معًنى واحًدا ال غري اإذا انتفى عن �ضخ�س 
ّ
اأّن لل�ض

.
)19(

اأو فعل اأو ممار�ضة ما كان اأهاًل الأن يكون اأ�ضود

قد  اأم��ر  ال��دم  منبعها  ة 
ّ
�ضخ�ضي لقومك  تكون  ف��اأن 

 
ّ

االإجنليزي خ 
ّ
امل��وؤر يقول  ح�ضبما  مّدة،  منذ  دح�س 

 ،
التاريخ؟")20( "ما  ابر 

ّ
ال�ض كتابه  يف  كار  اإت�س  اإي 

وظيفة  نتاج  كانت  ا  حقًّ ة" 
ّ
"�ضخ�ضي له  كانت  واإن 

فاملعاين،  ة؛ 
ّ
بيولوجي لة 

ّ
حم�ض ولي�ضت  ة، 

ّ
اجتماعي

اإًذا، لي�ضت جواهر ثابتة مطلقة، واإمّنا هي ممار�ضات 

 .
)21(

دة بزمانها ومكانها
ّ
مقي

ا: �الأدب �سلطةاً متد�خلةاً مت�سابكة ثالثاً

اأن  لزم  �ضلطة  واملمار�ضة  املعنى ممار�ضة،  اإذا كان 

رميوند  الربيطايّن  الّناقد  يقول  �ضلطة؛  االأدب  يكون 

ابع من القرن الّتا�ضع ع�رص كان 
ّ
ز اإّن العقد الر

ْ
م

َ
ويلي

العقد  فهذا  ة، 
ّ
االإجنليزي الرواية  تاريخ  يف  ا 

ً
حا�ضم

"التح�رص"  من  جديدة  الأ�ضكال  الفت  بتنام  ز 
ّ
متي

االأ�ضباب،  من  جملة  ظهورها  وراء  كان  و"الرقي" 

وانت�ضار  اجلرائد  وازده��ار  ة 
ّ
ناعي

ّ
ال�ض الّثورة  مثل 

ة واملكتبات 
ّ
قاعات عزف املو�ضيقى واحلدائق العام

مل  اأ�ضئلة  الو�ضع  هذا  اأفرز  اء؛ 
ّ
القر �رصيحة  وتنامي 

 عهد بها، فكان البحث عن 
ّ

يكن للمجتمع االإجنليزي

ا و�ضديًدا، فكانت الرواية، على اأّن 
ً

اإجابات لها حلوح

انعكا�س ظرف  اأو  اإفراز و�ضع  االأخرية مل تكن  هذه 

اأوجدت  واإب��داع  اكت�ضاف  ة 
ّ
قو كانت  واإمّنا  فح�ضب، 

.
)22(

بدورها اجلديد من امل�ضاعر والعالقات

ا، يتداخل 
ً
اأم �ضعر ة 

ّ
اأم ق�ض اإًذا، رواية كان     االأدب، 

االأخرى،  اخلطابات  تعريًفا ووظيفًة، مع  ويت�ضابك، 

من  نى 
ُ
"ب ��ز 

ْ
��م

َ
��ل��ي

ْ
وي يه 

ّ
ي�ضم م��ا  اإط���ار  يف  وذل���ك 

وتتناف�س  تارًة  تتعا�ضد  نى 
ُ
الب هذه   ،

امل�ضاعر")23(

ا 
ً
منظوم ياأتينا  االأدب  اأّن  عجب  فال  اأخ��رى،  ت��ارًة 

بالط  يف  األقيت  ق�ضيدًة  وملهاة،  ملحمة  ا، 
ً
ومنثور

م�ضانًدا  الأح��ف��اده��ا،  ج��ّدة  روتها  وحكايًة  حاكم 

ا 
ً
منا�رص هناك،  ��اه��ا 

ّ
اإي ومتحّديا  هنا  لطات 

ّ
ال�ض

فهو  عليه  هناك؛  ��اه 
ّ
اإي ومفّكًكا  هنا  عليه  املجمع 

لهذه  كمخا�س  ا، 
ً
وانت�ضار و�ضيًتا  تعريًفا  يتحّقق، 

�ضمًة  د 
ّ
يتج�ض والمكايّن   

ّ
الزمني كجوهر  ال  العوامل، 

 نف�ضه. 
ّ
تكمن يف العمل االأدبي

ا 
ً
 اإىل االأطروحة ذاتها تنظري

)24(
ق اإدوارد �ضعيد

ّ
   يتطر

نى 
ُ
ز يقول �ضعيد اإّن ال�"ب

ْ
م

َ
لي

ْ
وتطبيًقا؛ انطالًقا من وي

ة يف 
ّ
من امل�ضاعر" دعمت وعّززت القوى االإمربيالي

من  االأدب  موقع  وكان  واأمريكا،  وفرن�ضا  بريطانيا 

هنا اإىل 
ّ
تلك البنى موقع املتواطئ معها؛ على اأّنه ينب

كاماًل  ف�ضال  يفرد  كما  مطلًقا،  يكن  مل  التواطوؤ  اأّن 

ال�ضعوب اخلا�ضعة  اأبدتها  التي  املقاومة  يف وجوه 

واالإم��ربي��ايّل،   
ّ

اال�ضتعماري بنحويها  للهيمنة، 

بت�ضابك  قوله  ففي   ،
)25(

خمتلفة ة 
ّ
ثقافي باأ�ضكال 

 على 
ّ
ا، ي�رص

ً
ا وتاأثري

ً
الثقافة مع القوة بوجهيها، تاأّثر

اأّن امل�ضيطر وامل�ضيطر عليه كليهما �ضريورة تت�ضّكل 

وجود  فال  متداخلة،  خمتلفة  عوامل  تاأثري  حتت 

الأحدهما دون االآخر.  

اأمثلة لتو�ضيح ت�ضابك االأدب  اأردنا �ضوق     واإذا ما 

ا 
ًّ
حمّلي كثرية،  اأمثلة  فلنا  ا 

ً
مع وتالحمهما  ائد 

ّ
بال�ض

عن   
"الرولة")26( ز 

ّ
تتمي ا، 

ًّ
حمّلي ا؛ 

ًّ
وعاملي ا 

ًّ
وعربي

ل رواية تنفد، 
ّ
اأو اأّنها  ة 

ّ
غريها من الروايات العماني

ح�ضب علمي، جميع ن�ضخها يف اأثناء معر�س الكتاب 

هذه  كانت  اإذا  فيما  نختلف  قد  فيه؛  عر�ضت  الذي 

الرواية حمكمة البناء من حيث �ضخو�ضها واأحداثها، 

زمانها ومكانها، مو�ضوعاتها وثيماتها، ومن حيث 

درجات تالحم هذه العنا�رص، بع�ضها ببع�س، بل قد 

 اأ�ضاًل. 
ّ
 فّني

ّ
نختلف فيما اإذا كان فيها بناء روائي

   ولكّني ال اأظّن اأّن قارئن اأوتيا من املعرفة والذوق 

ا يّتفقان على اأّن يف الرواية، يف 
ً
ا ي�ضري

ً
ن قدر

ّ
النقدي

ا عرث 
ً
ا ال يوجد يف االأخريات، جوهر

ً
داخلها، جوهر
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ناقد  بب�ضرية  اأو  قاهر  قادر  بقدرة  اوؤها، 
ّ
قر عليه 

واملوؤمن  لها،  امل�ضتاق  اإقدام  عليها  فاأقدموا  نافذ، 

ميزة  يكن  مل  ن�ضخها  فنفاد  غريها؛  عن  زها 
ّ
بتمي

حولها  اأثري  ملا  اإف��راًزا  كان  ما  "داخلها" بقدر  يف 

ة، 
ّ
يف "خارجها" من جدل عرب ال�ّضبكات االجتماعي

فكان اأْن اآل ما اأريد منه اأن يكون اإ�ضاءة اإىل ح�ضنة، 

واية، واملفارقة 
ّ
واملاآل هذا حكم على املجتمع ال للر

ة، 
ّ
اإيجابي ال  ا، 

ً
اجتماع ة، 

ّ
�ضلبي عليها  ينطوي  التي 

 .
)27(

ا
ً
بال�رّصورة، اأدب

وا�ضتقبااًل،  ا 
ً

اإنتاج االأدب،  اأّن  فنجد  ا 
ًّ
عربي ��ا 

ّ
اأم    

ائدة حّتى غري 
ّ
ال�ض االآراء   اإىل جانب  متواطًئا  يقف 

ل 
ّ
االأو ة 

ّ
العربي �ضاعر  ي، 

ّ
فاملتنب منها،  ة 

ّ
االإن�ضاني

اأبعاد  فيه  تت�ضابك  ة، وهو حكم 
ّ
يف املخيلة اجلمعي

اأبيات  ة، له 
ّ
ة و�ضيا�ضي

ّ
ة ونف�ضي

ّ
ة وثقافي

ّ
ة وقومي

ّ
فّني

ة بغي�ضة، وبخ�س لالإن�ضان 
ّ
فيها ما فيها من عن�رصي

حّقه، اإاّل اأّنها حمتًفى بها حّتى يف يومنا هذا:

 االآبقَن ِبها   
َ
ام

َ
 اإم

ُّ
 اخَل�ضي

َ
�ضار

وُد
ُ
ب

ْ
ع

َ
ُد م

ْ
ب

َ
ٌد والع

َ
َتعب

ْ
�ض

ُ
 م

ُّ
َفاحُلر  

الٍح باأٍخ 
َ

 �ض
ٍّ
 حُلر

َ
�س

ْ
ُد َلي

ْ
ب

َ
الع

 موُلوُد
ِّ
ُه يف ثياِب احُلر نَّ

 اأَ
ْ
َلو  

ُه  
َ
ع

َ
ا م

َ
َد اإال والع�ض

ْ
ال َت�ْضرَتِ العب

َناكيُد
َ
 م

ٌ
بيَد الأَجْنا�س

َ
    اإّن الع

ٍن
َ
ا اإىل َزم

َ
ي

ْ
ني اأَح

ُ
ب

َ
�ض

ْ
ما كنُت اأَح

وُد
ُ
م

َ
َهو حم

َ
ٌد و

ْ
ب

َ
 بي فيِه ع

ُ
�ضيء

ُ
     ي

 قْد ُفِقدوا
َ

ُت اأنَّ الَنّا�س
ْ
ّهم

َ
وال َتو

وُد
ُ

ج
ْ
و

َ
�ضاِء م

ْ
ي
َ
نَّ ِمْثَل اأَبي الب

    واأَ

ُ
ه

ُ
 ِم�ْضَفر

َ
وَد املْثُقوب

ْ
واأنَّ ذا االأَ�ض

�ضاريُط الرعاديُد
َ
ُه ذي الع

ُ
    ُتِطيع

...

ًة
َ
 مكرم

ّ
وَد املخ�ضي

ْ
 االأَ�ض

َ
لَّم َ

ْن ع
َ
م

يُد
ِّ

 ال�ض
ُ
 اآباوؤه

ْ
م �ُس اأَ

ْ
ُه الِبي

ُ
م

ْ
اأَُقو  

...   

وَل الِبي�َس عاجزٌة 
ُ
وذاك اأّن الُفح

)28(
وُد؟

ّ
ُة ال�ض

َ
ي

ْ
عِن اجلميِل َفكيَف اخِل�ض  

ي، اأو خلف 
ّ
   اإن كان كافور قد اأخطاأ يف حّق املتنب

ي ال يتحّدث هنا عن خطاأ 
ّ
وعًدا قطعه له فاإّن املتنب

"؛ 
ّ
فرد يف حّق اآخر، واإمّنا عن اعتالء "عبد" على "حر

واإن كانت االأبيات هذه نقمة على كافور بتخليدها 

العارفن  ة، 
ّ
بالعربي الّناطقن  ذاكرة  يف  عبًدا  اه 

ّ
اإي

من  اأق��رب،  فاإّنها  الأ�ضعارها،  احلافظن  باآدابها، 

 
ّ
الفّني البهاء  ب��ن  فكاك  ال  اأن  ي��رى  م��ن  منظور 

اأخالًقا  ي 
ّ
املتنب على  حكم  اإىل  االإن�ضايّن،  واجلمال 

اإن راأينا ذلك  اإىل حكم لها رائعًة من روائعه،  منها 

احتفاءنا  اإّن  نقول  اأن  علينا،  وجب  بل  لنا،  جاز 

ا 
ً
باالأبيات يعّد توطوؤًا معها ومع قائلها، وعليه، دعم

بل، للرتاتب والتمييز. 
ّ
وتعزيًزا، مبا خفي من ال�ض

ة 
ّ
ة االأخالقي

ّ
من مثل هذه االإ�ضكاالت الِقيمي  

ليقول،   
)29(

الغذامي عبداهلل   
ّ

عودي
ّ
ال�ض الّناقد  انطلق 

بريء  غري  وبتغييب  االنفعال  من  ي�ضري  غري  بقدر 

يف  اإّن  الح��ًق��ا،  �ضاأو�ضح  كما   ،
ّ
ال��دي��ن��ي للخطاب 

وراف�ضة  للذات،  دة 
ّ
ممج اأن�ضاًقا  ة 

ّ
العربي الّثقافة 

فحل،   
ّ

�ضعري ن�ضق  على  �ضت 
ّ
تاأ�ض املختلف،  لالآخر 

مالحمه،  ب��داأت   
ّ

ال�ضعري الّن�ضق  هذا  به،  خت 
ّ
وتر�ض

ولكّنه  "اجلاهلي"،  الع�رص  يف  الغذامي،  راأي  يف 

 
ّ

االأم��وي بالع�رصين  ا 
ً
م��رور هذا،  يومنا  حتى  اّط��رد 

العرب  ال�ّضعراء  كبار  به  ويتعّزز  يعّززه   ،
ّ
ا�ضي

ّ
والعب

اين واأدوني�س، 
ّ
ي واأبي مّتام ونزار قب

ّ
من اأمثال املتنب

راأي��ه،  يف  ا، 
ً
قدمي الن�ضق  لهذا  متثياًل  اأكرثهم  ومن 

 ،
 و"املداح االأكرب")31(

)30(
الن�ضقي االأب  ي، فهو 

ّ
املتنب

 ،
له")32( ا 

ً
باالإن�ضاين وحتقري اهتماما  ال�ضعراء  و"اأقل 

فهو  اأدوني�س،  فيه  نحن  الذي  ع�رصنا  يف  واأبرزهم 

ا.
ً
ا وتنظري

ً
ة، �ضعر

ّ
ميثل الفحولي
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ح�ضولها  منذ  �رصيعا،  �ضليماين  ليلى  جنم  �ضطع 

على جائزة "غونكور" عن روايتها "اأغنية هادئة" 

بكثري  املغربية  الكاتبة  وحظيت  املا�ضي،  العام 

مبيعات  وتخطت  وعامليا،  عربيا  االحتفاء  من 

تعاقدت  كما  ن�ضخة،  األف   400 من  اأكرث  روايتها 

باالإ�ضافة  لغة،  وثالثن  �ضبع  اإىل  ترجمتها  على 

وكذلك  �ضينمائى،  فيلم  اإىل  حتويلها  فى  لل�رصوع 

ح�ضلت  كما  الغول"،  حديقة  "فى  االأوىل  روايتها 

بدرجة  واالآداب  للفنون  الفرن�ضي  الو�ضام  على 

وان��ت�����رصت  الفرن�ضية،  احل��ك��وم��ة  م��ن  ���ض��اب��ط، 

لها  "ماكرون"  الرئي�س  تر�ضيح  حول  ال�ضائعات 

مفخرة  اعتبارها  عزز  مما  الثقافة،  وزارة  لتويل 

املقاالت  من  للعديد  مو�ضوعا  وجعلها  عربية، 

االأدبية  ال�ضحافة  يف  وال��درا���ض��ات  والتغطيات 

والثقافية من املحيط اإىل اخلليج، ولكن هل ي�ضتمر 

�ضهر الع�ضل بن املبدعة املغربية املهاجرة، وبن 

تفجر  ال�ضوؤال  ه��ذا  العربي؟  العامل  يف  حمبيها 

موؤخرا بعد �ضدور كتابها اجلديد وال�ضادم "جن�س 

وكذب" ال�ضادر يف �ضبتمرب املا�ضي، والذي ت�ضدر 

اهتمام ال�ضحافة الفرن�ضية، وعلى و�ضك ان يحدث 

دويا يف االأو�ضاط العربية. 

"كالم  بعنوان  م�ضورة  رواي��ة  به  مرفق  الكتاب 

�رصف" ويت�ضمن �ضهادات جريئة لن�ضاء مغربيات 

االجتماعية،  والطبقات  االأع��م��ار  خمتلف  م��ن 

املجتمع  تقاليد  على  التمرد  اخ��رتن  بع�ضهن 

املحافظة وعي�س حياة متحررة، وبع�ضهن يروين 

تفا�ضيل تعر�ضهن لالغت�ضاب والتزامهن ال�ضمت 

خوفا من العار. اإنه املو�ضوع ال�ضائك عربيا، وع�س 

م�ضوبة  ب�ضجاعة  الكاتبة،  اقتحمته  الذي  الدبابري 

باحلذر، والذي �ضتكون ال�ضجاالت حوله يف الفرتة 

القادمة، مبثابة ترمومرت، لعالقة اجلميع باالأفكار 

نعتربه  مما  االق���رتاب  حت��اول  والتى  املغايرة، 

ثوابت يف لثقافتنا املعتادة. ورغم اعتماد الكتاب 

على �ضهادات مغربية، اإال اأنه مب�ضمونه، واأ�ضئلته، 

املجتمعات  من  عديد  يف  عنه  امل�ضكوت  مياحك 

بدرجات  واإن كان  ب�ضكل عام،  وال�رصقية  العربية 

متباينة.

"�ضليمانى"  تقول  اجتماعيا،  بحثا  الكتاب  يعترب 

املغرب  بن  �ضفرها  خ��الل  ول��دت  قد  فكرته  اإن 

العربي،  الربيع  ث��ورات  خالل  وتون�س  واجلزائر 

حيث كانت تعمل اآنذاك ك�ضحفية لدى جملة "جون 

ال�ضدمة  وقع  كان  �ضاهدت كيف  اأفريك"، وهناك 

بعد  املغاربية  الثقافية  االأو���ض��اط  على  ي�ضيطر 

التحرير  ميدان  يف  حدثت  التي  التحر�س  حوادث 

باملو�ضوع،  اهتمامها  ب��داأ  هنا  وم��ن  مب�رص، 

قد  اأنه  وكيف  االأمر،  ح�ضا�ضية  تدرك  كانت  لكنها 

يتحول اإىل مادة لل�ضخرية، اأو الهجوم، لذلك كانت 

الواقع.  من  �ضورا  بحثها  يقدم  اأن  على  حري�ضة 

الك�سف عن امل�ستور

فـي رو�يات ليلى �سليماين            

�أ�سماء م�سطفى كمال*

  * كاتبة من مصر



"يف  االأوىل  روايتها  بالتزامن مع  الفكرة  ن�ضجت 

امراأة  جوارها  اإىل  جل�ضت  عندما  الغول"  حديقة 

فى نهاية اإحدى الندوات باملغرب، واأخذت حتكي 

لها كل تفا�ضيل حياتها حتى تلك االأكرث حميمية، 

تلك  دفع  ما  باأن  توؤمن  بها، وجعلها  اأثر  ما  وهو 

اأنها متلك اجلراأة  اأنها ترى  املراأة للوثوق بها هو 

حت�ضن  تكن  مل  املراأة  �رصاحة.  بكل  التحدث  على 

جتد  كانت  حيث  اخلا�ضة،  االأم���ور  عن  التعبري 

اإيجاد امل�ضطلحات املنا�ضبة للتعبري  �ضعوبة يف 

كونها  اإىل  راجع  وهذا  ورغباتها،  م�ضاعرها  عن 

التفا�ضيل  هذه  مثل  يف  اخلو�س  على  تتعود  مل 

تلك  اقتنعت يف  التي  الكاتبة  راأي  من قبل ح�ضب 

الن�ضاء  هوؤالء  اأ�ضوات  جعل  هو  االأهم  اأن  اللحظة 

البائ�ضات م�ضموعا، م�ضت�ضهدة بالنا�ضطة احلقوقية 

ن�ضمع  اأن  "يكفي  اإنه  قالت  التي  فيل"  "�ضيمون 
الن�ضاء"، وقد اأرادت الكاتبة من خالل بحثها دعم 

احلركة الن�ضائية يف املغرب والتي عرفت انتعا�ضا 

بقيادة  والت�ضعينات  ال�ضتينات  بن  ما  كبريا 

فاطمة  االجتماع  اأمثال عاملة  من  موؤثرات  ن�ضاء 

"�ضليماين" كتابها. لكن  اأهدتها  املرني�ضي، والتي 

احلركة اليوم جتد �ضعوبة كبرية يف جتديد نف�ضها، 

املتعلقة  باالأ�ضئلة  يتعلق  فيما  خا�س  وب�ضكل 

التقليدي  املجتمع  يجد  والتي  اجلن�س،  مبو�ضوع 

تعقده  ب�ضبب  علني  ب�ضكل  طرحها  يف  �ضعوبة 

الكاتبة  جتد  كانت  ما  وهو  لالأمر،  تقبله  وع��دم 

بدورها �ضعوبة يف فهمه خالل �ضنوات مراهقتها 

االإميان  باأنه ميكنها  والداها يخرباها  حيث كان 

واأو�ضحت  عنها،  احلديث  دون  لكن  معينة،  بقيم 

اأن هذا هو ال�ضبب وراء كون �ضخ�ضيات رواياتها، 

مزدوجة تكذب اأو تتعر�س للكذب، وتخفي اأمرا ما 

على الدوام، لتو�ضح اأنه كلما اأخفينا حقيقتنا عن 

�ضعبة  الداخلية  حياتنا  اأ�ضبحت  كلما  االآخرين 

م�ضدر  ي�ضبح  قوله  ن�ضتطيع  ال  ما  واأن  وخميفة، 

كوابي�ضنا واأوهامنا الحقا.

االأوروب��ي��ون  يتبناها  التي  النظرة  عك�س  وعلى 

اعتبارها  يتم  حيث  املغاربية،  املجتمعات  حول 

جمتمعات حمافظة للغاية اأو ي�ضفونها باملثالية 

االإ�ضالمية،  القيم  انتقاد  فى  الوقوع  من  خوفا 

معقدة،  جد  جمتمعات  االأم��ر  حقيقة  يف  لكنها 

وهي ال تزال يف طور النمو، كما تقول "�ضليماين" 

امتداد  ثقافية مهمة على  ثورة  اأنها عرفت  ورغم 

تعمل  التيارات  كل  لكن  املا�ضية،  �ضنة  اخلم�ضن 

ما  وه��ذا  باجتاهها،  املجتمع  دفع  على  جاهدة 

النموذج  حتديد  عن  اللحظة  حتى  عاجزا  يجعله 

الكاتبة  متلك  لهذا  عليه،  �ضي�ضتقر  الذي  النهائي 

انطباعا باأنها جمتمعات يف مفاو�ضات م�ضتمرة 

عرف  قد  امل��راأة  و�ضع  اأن  و�ضحيح  الوقت.  طوال 

لكن  االأخ����رية،  ال�ضنوات  خ��الل  كبريا  اختالفا 

ت�ضتوعب بعد مبادئ احرتام ج�ضد  املجتمعات مل 

اأ�ض�س  منها  اأ�ضباب  عدة  اإىل  يعود  وه��ذا  امل��راأة، 

والفتاة  ال�ضبي  بن  التفرقة  يتم  حيث  الرتبية، 

يف  املطلقة  احلرية  ميلك  فال�ضبي  وا�ضح،  ب�ضكل 

خو�س املغامرات العاطفية التي تظل حمرمة على 

العائلة،  �ضمعتها وعلى �رصف  الفتاة حفاظا على 

هذا  يف  كبريا  دورا  لعب  التكنولوجيا  ع�رص  لكن 

ال�ضدد حيث �ضار ال�ضباب يدرك ما يجري بالعامل 

باأ�رصه، وهو ما جعل بع�س الفتيات يقررن خلق 

م�ضاحات ملمار�ضة حريتهن يف جتربة احلب، لكن 

الو�ضطى  للطبقة  ينتمن  الالتي  الفتيات  معظم 

الثالثن عاما،  بعد تخطيهن عتبة  بالندم  �ضعرن 

حيث يتملكهن ال�ضك يف اإن كن قد اخرتن الطريق 

يف  غالبا  يت�ضبب  قد  ال��ذي  بتحررهن  ال�ضحيح 

اأطفال.  حرمانهن من الزواج، ومن فر�ضة اإجناب 

كما تلقي الكاتبة باللوم على الدولة لعدم دعمها 

حرية املراأة، لتجد نف�ضها جمربة على اتخاذ خطوة 

اإىل اخللف واللجوء اإىل اخلداع والكذب، وبهذا يغرق 

دعمته  ال��راأي  هذا  النفاق.  من  مزيد  يف  املجتمع 

اأكرث  منذ  عمله  ميار�س  ل�رصطي  ب�ضهادة  الكاتبة 

ال�ضعب  اأن  يوؤكد  من خم�ضة وع�رصين عاما، حيث 

متحررة  حياة  لتقبل  ا�ضتعداد  على  لي�س  املغربي 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

258



على النموذج االأوروبي، لكن عمله جعله يدرك اأن 

هناك الكثري من النفاق خلف هذا املظهر املحافظ، 

فهناك الكثري من حاالت االغت�ضاب والعنف، التى 

يتم التعتيم عليها، حتت م�ضمى العيب. 

وعلى الرغم من كون عمليات االإجها�س ممنوعة 

اأن  توؤكد  الكاتبة  اأن  اإال  باملغرب،  القانون  بحكم 

قد  ل�ضهادتهن  ا�ضتمعت  الالتي  الن�ضاء  من  الكثري 

تتم  ال  العمليات  هذه  اأن  اأكدت  كما  لها،  خ�ضعن 

بال�رصورة يف اأماكن �رصية حيث هناك الكثري من 

العيادات الطبية التي متار�ضها ب�ضكل غري قانوين، 

لكن االأمر يبقى مكلفا للغاية، وهو ما ي�ضطر ن�ضاء 

اآمنة ما  اللجوء الأماكن غري  اإىل  الفقرية  الطبقات 

اأ�ضادت  ال�ضدد  هذا  ويف  للخطر،  حياتهن  يعر�س 

الكاتبة بالنموذج التون�ضي حيث ترى اأن املجتمع 

�ضجاع وجريء اأكرث مما تخيلت. 

البعد  على  االإطار  هذا  يف  باللوم  تلق  مل  الكاتبة 

الديني، حيث ان ال�ضهادات الن�ضائية اأدانت باملجمل 

على  ياأتن  مل  وغالبيتهن  واأنانيته،  الرجل  ت�ضلط 

ذكر الدين ك�ضبب ملعاناتهن وا�ضطهادهن، وتقول 

االأوىل،  االإن�ضان هو مواطن بالدرجة  اأن  �ضليماين 

وتاريخية  واجتماعية  اقت�ضادية  منطلقات  وله 

التوقف  املغاربية  املجتمعات  على  ولهذا  اأي�ضا، 

ما  دائرة  داخل  االإن�ضانية  احلقوق  كل  ح�رص  عن 

رهائن  اأ�ضبحنا  واإال  املجتمع،  بثقافة  يعرف 

متغري  �ضيء  هي  التي  لثقافتنا 

علينا  ولذلك  املطاف،  بنهاية 

احلر�س على تطويرها لالأف�ضل، 

تتحامل  ال  ال��ك��ات��ب��ة  اأن  ك��م��ا 

ال�ضهادات  اأن  رغم  الرجل  على 

الن�ضائية اأدانت ت�ضلطه واأنانيته، 

حيث ترى اأنه هو االآخر �ضحية، 

مع  التعاي�س  فقط  يحاول  وهو 

ب�ضلطته  يتم�ضك  لهذا  حميطه، 

اأختا  كانت  ���ض��واء  امل���راأة  على 

ف�ضلطته  اأم��ا،  حتى  اأو  زوجة  اأو 

رجولته،  من  له  تبقى  ال��ذي  الوحيد  ال�ضيء  هي 

الغربية  الثقافة  ثم هيمنة  اال�ضتعمار  �ضنوات  بعد 

فيما بعد، ما خلق لديه اإح�ضا�ضا بالعجز، وبالتايل 

من  خوفا  التقليدي  بالنموذج  التم�ضك  اختار 

مواجهة املجهول.

يوافقها الراأي بهذا ال�ضاأن الكاتب اجلزائري كامل 

داود، حيث قال اإنه يرى اأن امل�ضكلة تكمن يف اأن 

املغاربية  املجتمعات  يف  احلريات  عن  الدفاع 

يعترب مبثابة الدفاع عن اال�ضتعمار، والدفاع عن 

الدعوة  مبتابة  يعترب  والعلمانية  الدميوقراطية 

اإىل االإحلاد، وهو يرى اأن هذا هو �ضبب بوؤ�س هذه 

املجتمعات، وقد �ضبق للكاتب اأن تطرق ملا اأ�ضماه 

اأ�ضارت  االأخري الذي  كتابه  اجلن�ضي" يف  "البوؤ�س 
اأن  يرى  جهته  ومن  بحثها،  �ضمن  الكاتبة  اإليه 

من  الدائم  القلق  اأن  حقيقة  يعك�س  �ضليماين  بحث 

ج�ضد املراأة هو �ضبب حياتنا ال�ضيئة.

اأن  بن جلون  الطاهر  املغربي  الكاتب  يرى  بينما 

امل�ضكلة تكمن يف اأن املجتمع املغربي يويل اأهمية 

كبرية جدا لنظرة االآخرين، فهي تاأتي قبل حرية 

يهم  فما  نف�ضه،  الدين  وقبل  بل  والتعبري،  ال��راأي 

بالدرجة االأوىل هو عدم معرفة االأقارب واجلريان 

ي�ضمن  بذلك  اأن��ه  حيث  ال�ضخ�س،  به  يقوم  ما 

وهي  باأعينهم،  املثالية  �ضورته  على  احلفاظ 

قناعة منت�رصة بن خمتلف الطبقات االجتماعية 
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على الرغم من كون اأفاق التعبري �ضارت منفتحة 

بنفاقه  متم�ضكا  زال  م��ا  املجتمع  اأن  اإال  اأك��رث 

تقدمه  الذي  البحث  اأن  جلون  بن  ويرى  لالأ�ضف، 

قادرا  املجتمع  جعل  يف  اأهميته  تكمن  �ضليماين 

التي  عقده  وم��ن  النفاق  ه��ذا  من  التخل�س  على 

�ضتوؤدي به ال حمالة اإىل التخلف ومزيد من النفاق.

واأكدت الكاتبة اأنها ال ترف�س التيار املحافظ الذي 

لكنها مل تخف حتفظها  احلجاب،  بارتداء  يطالب 

اأنه  على مظاهر انت�ضار التيار املت�ضدد الذي ترى 

ال ميت لالإ�ضالم ال�ضحيح ب�ضلة، كما اأنه يتناق�س 

الذي  املت�ضامح  املغربي  ال�ضعب  ثقافة  مع  متاما 

�ضعر باخلذالن لروؤيته اأنا�ضا يرتدون اأزياء اأفغانية 

يف ال�ضوارع، وطالبت برت�ضيخ قيم التعاي�س وتقبل 

اعتداء  امل��راأة  حرية  اعتبار  عن  والتوقف  االآخ��ر 

مفرت�س  اأعداء،  واملراأة  الرجل  واأن  الرجولة،  على 

وفري�ضة، واأ�ضارت اأن على املراأة اإدراك اأنها لي�ضت 

من  نف�ضها  حلماية  احلجاب  ارت��داء  على  جمربة 

الرجل بل من اأجل قناعاتها الدينية وح�ضب، واأن 

باأ�ضلوبه  حياته  يعي�س  اأن  يف  احلق  �ضخ�س  لكل 

ليتخل�س  الوحيد  ال�ضبيل  هو  ذلك  الأن  اخلا�س، 

عانى  اللذين  واالنف�ضام  النفاق  من  املجتمع 

منهما ل�ضنوات طويلة.

بحثها،  ح�ضا�ضية  م��دى  ج��ي��دا  ت���درك  الكاتبة 

ما  كثريا  واأنها  �ضجاعة  لي�ضت  باأنها  و�رصحت 

االأمور  هذه  مثل  مناق�ضتها  لدى  باخلوف  ت�ضعر 

اأ���رصة  متلك  فهي  للجدل،  وامل��ث��رية  احل�ضا�ضة 

واأطفاال ووالدتها ال تزال تقيم باملغرب، وال تريد 

عك�س  لي�ضت  ال�ضجاعة  لكن  للخطر،  تعري�ضهم 

ال�ضبب  تعتربه  وال��ذي  اال�ضتخفاف،  بل  اخل��وف 

ترف�ضه  هي  لذا  املجتمعات،  تخلف  يف  الرئي�ضي 

قولها،  حد  على  البورجوازين  اأولئك  وترف�س 

الذين ي�ضاركونها االآراء، لكنهم يرون اأنه ال داعي 

للحديث عنها، فهي جتد اأن عدم الرغبة يف النقا�س 

نوع  هي  الكتابة  اأن  كما  للغاية،  �ضخيف  اأمر  هو 

من اإعادة االعتبار لالأ�ضخا�س، ولي�ضت تهدف اإىل 

ت�ضنيفهم كاأ�رصار اأو طيبن.

وت�ضري الكاتبة اإىل "�ضيمون فيل" من جديد والتي 

ت�ضاءلت يوما "ملاذا ال ن�ضتمر يف غ�س اأنظارنا؟"، 

على  الت�ضاوؤل  هذا  طرح  جميعا  علينا  اأنه  موؤكدة 

يف  الواقع  يف  تكمن  كرامتنا  اأن  لندرك  اأنف�ضنا 

التوقف عن غ�س النظر.

حول  نهائي،  حكم  الإ�ضدار  مبكرا  الوقت  يزال  ال 

العربية  واملجتمعات  املغربي،  املجتمع  تقبل 

عموما ملا طرحته "�ضليماين" يف كتابها ال�ضادم 

ال�ضحف  بع�س  اأج��رت  وق��د  ال�ضائدة،  للذهنية 

الفرن�ضية ا�ضتطالعات مبدئية يف اإحدى اأكرب مدن 

بجعل  قامت  حيث  البي�ضاء،  ال��دار  وهي  املغرب 

من  ب�ضيطة  اأج��زاء  بقراءة  يقومون  امل��ارة  بع�س 

الرواية امل�ضورة املرفقة بالكتاب "كالم �رصف"، 

مطلقا،  يكون  يكاد  رف�ضا  ال���ردود  عك�ضت  وق��د 

اأن  القراء  معظم  اأ�رص  حيث  بها،  الواردة  لالأفكار 

لكونها  مرفو�ضة  ال��زواج  اإط��ار  خارج  العالقات 

حمرمة يف الدين االإ�ضالمي، وراأى اآخرون اأن مثل 

تلك العالقات ماهي اإال و�ضيلة للتهرب من حتمل 

امل�ضوؤولية.

التقبل  م���دى  ع��ل��ى  م���وؤ����رصا  ي��ك��ون  ه���ذا رمب���ا 

االجتماعي لالأفكار الواردة يف الكتاب، ولكن ماذا 

�ضيكون  هل  واالإعالمية؟  الثقافية،  االأو�ضاط  عن 

ب�ضكل  واأفكارها،  الكاتبة  مع  التعاطي  باالإمكان 

االأحكام،  باإ�ضدار  �ضن�ضارع  اأننا  اأم  مو�ضوعي، 

والت�ضنيفات ال�ضخ�ضية؟

االإجابة هي يف رحم االأيام القادمة، و�ضرنى ما اإذا 

كان �ضهر الع�ضل بن الدوائر الثقافية وال�ضحفية 

العربية وبن كاتبة "الغونكور"، ميكن اأن ي�ضتمر، 

اأم اأن اخلالف يف الراأى �ضيف�ضد للود ق�ضية.  
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اإىل مناق�ضة عدد من املحاور  القراءة  تهدف هذه 

واخل�ضائ�س  امل��الم��ح  اأه���م  بع�س  متثل  ال��ت��ي 

  
*
االأ�ضلوبية للمنجز ال�رصدي للقا�س ب�رصى الفا�ضل

يعد القا�س ب�رصى الفا�ضل من االأ�ضوات االإبداعية 

عامة،  ال�ضوداين  ال�رصدي  امل�ضهد  يف  اأث��رت  التي 

توفر  اإذ  اخل�ضو�س.  وجه  على  الق�ضرية  والق�ضة 

والتنوع  باجلدة  عامرة  �رصدية  م��ادة  حكائيته 

الفنية  واملغامرات  بالتجريب  وتتميز  واالأ�ضالة. 

على  اجلديدة  االأ�ضاليب  اإىل  باال�ضافة  اجلريئة. 

حيث  الفنية،  واالأدوات  اللغوي  اال�ضتغال  م�ضتوى 

املتتالية  الق�ض�ضية  جمموعاته  يف  ي��ربز  يظل 

ال��ث��وري،  التوليدي  التجريبي  اللغوي  الطابع 

واالنزياحات  واخللخلة  باالجرتاحات  العامر 

والفنتازيا،  االأقنعة  ت�ضخري  اإىل  اإ�ضافة  اللغوية، 

التي  الواخزة،  وال�ضخرية  والتهكم  واملفارقات 

تنفذ مبو�ضوعاته اإىل اأفق اال�ضتبطان والتفل�ضف

احلياتي  والواقع  املحلية  الثقافية  البيئة  وت�ضكل 

ويغرتف  ي�ضتلهم  الذي  الرئي�س  امل�ضدر  اليومي 

ثم  ومن  حكائيته.  وبوؤر  مو�ضوعات  القا�س  منه 

ي�رصعه ليالم�س به اأفق االإن�ضاين الكوين العري�س. 

جديدة  طاقة  �ضخ  يف  جمتمعًا  ذلك  اأ�ضهم   وقد 

ال�ضودانية.  الق�ضرية  للق�ضة  االإبداعي  امل�ضهد  يف 

جبارة  بطاقة  اإبداعية  امل�ضاهمة  تلك  ومتيزت 

على احلكي املوؤن�س، متعدد املوا�ضيع واالأ�ضوات 

ومكتنز الداللة. 

�ال�ستغاالت �للغوية

الفا�ضل  ب�رصى  للقا�س  االإبداعي  املنجز  يتميز 

يف  يهدف  ال��ذي  والتثوير.  التجريب  بخا�ضيتي 

ماألوف  عن  اخل��روج  طالقة  اإىل  اأ�ضكاله  جميع 

تراكيبه  تعمل  القامو�ضية. حيث  اللغة وحماب�ضها 

االإق��ام��ة  ح��دود  جت��اوز  على  املتنوعة  اللغوية 

اأن  لنجد  وامل�ضتقر.  وال�ضاكن  الثابت  حيز  يف 

اال�ضتغاالت اللغوية يف ن�ضو�ضه الق�ض�ضية تعمل 

وفقًا لذلك على ازاحة كل ما يعيق التداعي احلر. 

خلدمة  حدودها  الأق�ضى  اللغة  تطويع  ثم  وم��ن 

ذلك  ويتم  ال��داليل.  اأفقه  واإعمار  ال�رصدي  املنت 

اأوجهها عن طريق اللعب  بتقليب اللغة على كافة 

املعاين  واأطياف  واالأ�ضوات  بالرتاكيب  اللغوي 

وتذخري  الن�س  اإغناء  يف  مركزيًا   دوراً  لتوؤدي   ،

حموالته اجلمالية والداللية

اللعب  طاقات  يف  اخل��الق  اال�ضتثمار  ذلك  ولعل 

حزمة  عرب  املفردات،  وحتويل  وال�ضوتي.  اللفظي 

خروقات لغوية اإبداعية منتجة، اإىل حقول داللية 

ال�رصود  تلك  بالداللة هو ما مينح  ولود، حمت�ضدة 

�ضمتها االإبداعية ونكهتها االأ�ضلوبية اخلا�ضة

وهكذا فانه ميكننا القول باأن اللعب اللغوي الفاعل 

اخل�سائ�ص الأ�سلوبية 

للقا�س ب�سرى �لفا�سل              

ملياء �سمت*

  * كاتبة وناقدة من السودان



واملفعم باحليوية ي�ضكل واحدة من اأبرز التكنيكات 

والتي  الفا�ضل،  ب�رصى  للقا�س  واجلمالية  الفنية 

والدربة  احلذق  من  كبرياً  قدراً  بطبيعتها  تتطلب 

اللغوية، لت�ضخري ممكنات اللغة وتوظيفها اإبداعيًا 

وال�ضخرية،  والتهكم  املفارقة،  ح�س  تعزيز  يف 

الق�ض�ضية  متونه  يف  اللماحة  الوم�ضات  واإف�ضاء 

املتعددة. 

الق�ض�ضي  املنجز  يف  اللغوي  اال�ضتغال  ويتمظهر 

لب�رصى الفا�ضل عرب عدد من التقنيات االأ�ضلوبية 

نذكر منها

�لــتـثـويــر �لـلـغــوي

ويبلغ التجريب اللغوي عند ب�رصى الفا�ضل مرتبة 

ما ميكن و�ضفه بامتالك القا�س لقامو�س فارق، 

واال�ضتقاقية  والبنائية  الرتكيبية  لطبيعته  وفقًا 

عن  النظيمة  املمار�ضة  تلك  وتتك�ضف  اخلا�ضة. 

بحموالت  ال��دالل��ة  ت��رف��د  ع��ارم��ة  لغوية  ن�ضوة 

القا�س  اأن  ذلك  ومن  مت�ضلة.  وجمالية  تاأثريية 

على  اللعب  املراد عن طريق  املعنى  اإىل  ينفذ  قد 

واال�ضاري  واالحتمايل  اال�ضتعاري  املعنى  اأفق 

التنبوؤي. وما ينطوي عليه ذلك من تلغيز وامياء 

وتلميح وتكثيف. اإ�ضافة اإىل احلر�س على ترميز 

ومعان  دالالت  اىل  معانيها  وازاح���ة  االأل��ف��اظ 

دفع  يف  ب��دوره  ي�ضهم  مما  ومق�ضودة.  خا�ضة 

اأنه  كما  ق�ضوى.  داللية  مراتب  نحو  املفردات 

وال�ضبك  الت�ضوير،  دقة  يف  جزياًل  اإ�ضهامًا  ي�ضهم 

والتما�ضك ال�رصدي. وال يقت�رص ذلك على التثوير 

واإمنا  للن�ضو�س،  الداخلي  الف�ضاء  �ضمن  اللغوي 

التلقي،  تثويرعادات  يف  اأثره  حدث 
ُ
لي كذلك  ميتد 

ق��ادرا  كفئا،  ق��ارئ��ا  الن�ضو�س  تفرت�س  حيث 

يف  الفاعلة   وامل�ضاركة  دروبها  ا�ضتك�ضاف  على 

اإنتاجها، كما �ضنتطرق لذلك الحقًا 

الفجوات  ب� )مفهوم  ويناق�س د.احلبوب ما يعرف 

تتيح  التي  اللغوية  تلك اخلا�ضية  اأو   ، املفرداتية( 

ملتحدث اللغة " اأن ينتج وي�ضتوعب مفردات لي�ضت 

للمجتمع  االآنية  واملمار�ضة  الواقع  يف  موجودة 

واال�ضتيعاب"  التكوين  ممكنة  لكنها  اللغوي، 

وم�ضتقاتها  )الطفابيع(  مفردة  ب�ضياغة  وي�ضتدل 

كنموذج للفجوة املفرداتية.

"قد  اللغوية  ال�ضياغات  بع�س  ي�ضتعر�س   كما 

تكون كذلك  اأ�ضوات اأو عبارات، اأو جماًل اأو حتى 

ن�ضو�ضًا غري موجودة يف الواقع، وال توجد �ضمن 

تبقى  لكنها  لغة،  الأي  الواقعي  اللغوي  املخزون 

منظومة  مع  تتوافق  الأنها  وذلك  لغوية.  ممكنات 

القواعد ال�رصفية اأوالنحوية اأو الداللية اأو ال�ضوتية  

والن�ضية-التداولية للغة معينة".

"يجعلنا  القارئ:  لدور  كذلك   د.احلبوب  وي�ضري 

التي  ل��ل��دالالت  ال��ب��داي��ة  منذ  منقادين  ك��ق��راء 

الفجوة(   ( املفرت�ضة  للكلمة  ال��راوي  يجرتحها 

يجعلنا  ثانية  جهة  ومن  امل�ضتجدة.  العبارة  اأو 

لهذه  ال���داليل   احلقل  يف  رئي�ضين  م�ضاركن 

املمكنات اللغوية الغائبة، لكنها حا�رصة بعنف 

الدور  تلعب  فالفجوات  ال�رصدي.  الن�س  جلة  يف 

املركزي يف فتح الن�س على معان �ضا�ضعة، واأفق 

داليل ال ين�ضب".

�الجـتـر�ح

املمتدة،  ال�رصدية  جتربته  عرب  القا�س  عمل  وقد 

اللغوية،  االج��رتاح��ات  من  ر�ضيد  مراكمة  على 

ب�رصى  ا�ضتطاع  مت�ضل،  جمايل  فني  جتريب  عرب 

ي��رتدى  اأن  دون  عميقًا  ب��ه  يذهب  اأن  الفا�ضل 

احلداثي.  والع�ضف  وال�ضنعة  التكلف،  فخاخ  يف 

اأن  ا�ضتطاعت  م��اه��رة  تعابري  ب��اج��رتاح  وذل��ك 

جمموعاته  بطون  من  باخلروج  جدارتها  تثبت 

نحت  )اأنظر  اليومي  التداول  ل�رصعية  الق�ض�ضية 

القا�س ملفردة "طفابيع"، التي ا�ضبحت جزءا من 

ا�ضتخدامها  يتم  كما  ال�ضوداين،  اليومي  القامو�س 

يف كثري من االأدبيات.(

نزوى العدد 93 - يناير 2018

262



�ال�سـتـقاق

وه��و اق��ت��ط��اع ف��رع م��ن اأ���ض��ل ل��غ��وي ت���دور يف 

لفظ  بنزع  وذل��ك  االأ�ضل.  ذلك  ح��روف  ت�ضاريفه 

ومن  وتركيبا،  معنى  منا�ضبتهما  ب�رصط  اآخر  من 

ثم مغايرته يف ال�ضيغة ليكت�ضب دالالت اإ�ضافية. 

املراهنة  اأ�ضكال  من  �ضكاًل  ذلك  يتخذ  ما  وغالبًا 

�ضك  طريق  عن  وطواعيتها،  اللغة  دينامية  على 

ا�ضتقاقات تنحاز لق�ضدية اثراء القامو�س اللغوي، 

التاأويل.  حفز  وبالتايل  الداليل  الطيف  وتو�ضيع 

مبتكرة  لغوية  �ضيغ  ب�ضق  اأ�ضلفنا  كما  وذل��ك 

على  القا�س  يعمد  اإذ  بالداللة.  وحمت�ضدة  ومرنة 

واإعادة  بعينها  مفردة  اقتنا�س  اإىل  املثال  �ضبيل 

تراكيب  ا�ضتنبات  اأو  دالليًا.  وتوجيهها  تركيبها 

لغوية  واإك�ضابه ظالال  اآخر،  لفظ من  بنزع  جديدة 

يف  الرديف  املعنى  لظالل  مثاًل  )اأنظر  خمتلفة. 

لفظ "دواخانات " كمكان يفرت�س اأن يوفر الدواء 

لتفريغ  خا�س  كحيز  )واخُلطبخانة-  للمر�ضى(، 

اخلطب ال�ضيا�ضية اجلوفاء(.

�لـمـ�ستـركـات �لـلـفـظيـة

تركيب  اإىل  به  القا�س  يهدف  لغوي  تكنيك  وهي 

�ضيغ  لتخليق  بع�س  على  بع�ضها  وبناء  االألفاظ 

التاأثري  و�ضائل  م��ن  وكو�ضيلة  مبتكرة،  لغوية 

التي  هي  املركبة  فاللفظة  التعبري.  يف  والتو�ضع 

وتكون  متحدين،  لغوين  عن�رصين  من  تتاألف 

ا�ضما اأو �ضفة اأو فعال. مما يوؤدي بدوره اإىل اندماج 

عن�رصي اللفظة يف كلمة واحدة، وا�ضتقرار العالقة 

هيئة  بهدف �ضوغ  وذلك  بينهما.  فيما  الرتكيبية 

لغر�س  وذل��ك  الدمج.  عن  تنتج  اأخ��رى  تركيبية 

دمج  عرب  ذلك  ويتم  داليل.  اأو  لفظي  اأو  معنوي 

واإدغام مفردتن، واخلروج من ثم مب�ضرتك لغوي 

اأفق  تو�ضيع  على  الوقت  ذات  يف  يعمل  توفيقي، 

اللفظ  يحتمل  حيث  الدمج.  عن  الناجتة  املفردات 

لت�ضع  فيه،  ي�ضتخدم  ال��ذي  ال�ضياق  يالئم  معنى 

ت�ضخري  مثاًل  )اأنظر  واالإيحاء.  باإالملاح  املفردة 

"حيوالة" كدمج ملفردتي حيوان  القا�س ملفردة 

واآلة- و"هبالة" كناجت هلع و ب�ضالة(. 

 �لـلـغـة �لعامـيـة

ا�ضتغاالت  يف  والر�ضد  النظر  ي�ضتحق  مما  وهي 

ب�رصى الفا�ضل على خام اللغة، ومن ذلك توظيف 

تعبريية  وكخامة  غنى  طبيعى  كمورد  العامية 

ومتا�ضك  ال�ضدقية  رفد  يف  بقوة  ت�ضهم  اأ�ضيلة، 

القا�س  ا�ضتخدام  اأن  ذلك  للن�س.  الداخلي  البناء 

للعامية يف متونه الق�ض�ضية ال يوحي بتوظيفها 

كخ�ضم للف�ضحى، بقدر ما يقدمها كرديف مكمل، 

لثنائية  يت�ضع  مرن  اإبداعي  ككيان  اللغة  يظهر 

يتحقق  بت�ضاوق  لتعمال  معًا.  والعامية  الف�ضحى 

لكيان  متوهمة  قدا�ضة  دون  الق�س،  مقت�ضى  معه 

يومية  كلغة  للعامية  ثقايف  تنكر  اأو  الف�ضحى، 

حمكية. 

العامية  بق�رص  يكتفي  ال  القا�س  اأن  ذل��ك  وم��ن 

على حدود احلوار بن ال�ضخو�س،  واإمنا ي�ضخرها 
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فنيًا لتتحالف مع الف�ضحى لت�ضهما معًا بفاعلية 

النوافذ  وفتح  الداخلي،  اال�ضياء  منطق  تعرية  يف 

املركب.  االإن�ضاين  امل�ضهد  للقارئ لريقب خلفيات 

باإن�ضيابية ق�ضوى، وباأناة  بالقارئ  .ليدلف ذلك  

الداخلية.)  الن�س  وك�ضوفات  م�ضارب  اىل  حمكمة 

ن�س املراأة املتحركة مثااًل(.

اللغوية  الهجانة  عند  كذلك  نقف  اأن  لنا  بد  وال 

ت�ضييق  عربها  القا�س  يتوخى  التي  الطريفة، 

العامي  وموؤاخاة  واملكتوب،  امللفوظ  بن  ال�ضقة 

بالف�ضيح. حيث يعمل على توظيف الدفق الطاقوي 

لل�ضوت، والفي�س ال�ضمعي املوؤثر للكلمات العامية، 

مبا يحولها اإىل بوؤر داللية م�ضعة، كما يف حاالت 

)املداف�ضة  ال�ضكل  اأو  ال�ضوت  اأو  باحلركة  تت�ضل 

على  والكعوجة(  واملزازاة،  واملعوعاة  واملعاتلة، 

�ضبيل املثال.

ال�ت�ن�ا�س مع ال�حك�ي ال��ض�عب�ي

وغالبًا ما يتم عرب م�ضتوين رئي�ضين:

�أوالاً م�ستوى حمموالت �لن�س

حيث حتت�ضد البنى احلكائية باجلريانات التحتية 

املعباأة باملرموزات واملوروثات والطقو�ضيات يف 

 الإا�ضتبطانات املخيلة ال�ضعبية. 
ّ
لح

ُ
نزوع وجداين م

اإ�ضارات وتنا�ضات عميقة امل�ضمون و�ضديدة  عرب 

واخليايل وجها حادثة  الواقعي  االإ�ضاءة، وحيث 

احلياتي  بن  ال�ضل�س  باالنتقال  وذل��ك  واح���دة. 

اليومي والغرائبي اخلارق. فالقا�س يعمل يف عدد 

ملتخيله.  مرجعي  عامل  ت�ضييد  على  ن�ضو�ضه  من 

يقدم فيه للقارئ عاملًا بدياًل اأو موازيًا. باال�ضتناد 

اجلديد،   الواقع  ذلك  مبعطيات  القارئ  مد  على 

الإدراك  خمتلفة  طريقة  على  تعريفه   وبالتايل 

لللكائنات  الطاقات اخلفية  ممكناته. وي�ضمل ذلك 

القائمة بينها.  واالأمكنة واملوجودات. والعالقات 

ويبدو ذلك اأقرب ما يكون اإىل نكهة االأدب الياباين 

التقليدي برباءته الروحية، وبعده الكوين، ون�ضجه 

الفني، واأيقونيته اجلمالية املتميزة بالتداعي احلر 

وعافية اخليال ودقة االأ�ضلوب. �ضيما يف متجيدها 

واأقانيمها،  وخملوقاتها  للطبيعة  املت�ضل 

للن�ضو�س  انظر   ( العظيمة.  الداخلية  وطاقاتها 

التي تر�ضد وتتاأمل الكائنات من دجاج اأو جراد، 

الطبيعي  وج��وده��ا  حرمة  ت�ضتباح  كمخلوقات 

بالذبح واالأبخرة الكيماوية القاتلة(.

ثانيااً م�ستوى تقنيات �ل�سرد

على  متعددة  اأمثلة  الق�ض�ضية  الن�ضو�س  وتقدم 

ذلك   ومن  التقليدية.  ال�ضعبية  ال�ضفهية  التقاليد 

اجل��اذب��ة،  واال�ضتهالالت  االفتتاحية  العتبات 

ال�رصدية  البنية  وكذلك  امل�ضجوعة.  واملقاطع 

االإن�ضان  ان�ضغاالت  م��ع  تتكيف  التي  امل��رن��ة، 

االجتماعية  وخ�ضو�ضياته  والفل�ضفية،  الوجودية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة. وا���ض��ت��خ��دام االأق��ن��ع��ة م��ن ح��ي��وان 

وخملوقات غرائبية، بهدف ان�ضاء عالقات جديدة 

وت�ضرب  ال��ع��وامل  بن  احل��واج��ز  تلغي،  ال��واق��ع  مع 

اأقانيمها. 

باالإ�ضافة اإىل ا�ضتثمار الذاكرة الرتاثية وال�ضعبية، 

كما يف توظيف خا�ضية متديد ال�ضوت يف احلكي 

ال�ضفة،  يف  اال�ضتغراق  للتعبريعن  ال�ضفاهي 

اأزراااق وحاجة ال�رصة اخلرفة عجوووز(.  )فالبحر 

بحموالت  امل�ضحون  ال�����رصدي  التدفق  وك��ذل��ك 

اإخبارية متتالية، مع احلفاظ على التوتر ال�رصدي، 

وتنامي الن�ضو�س وانفتاحها على ممكنات �رصدية 

كما  واالإيحاء.  التاأ�ضري  ب�ضحنات  عامرة  متوالدة، 

�ضبيل  على  ال�ضكت(  )هاء  ن�ضو�س  يف  احلال  هو 

املثال.

�ال�سـمــاء

يف  اخل�ضب  بالغ  حقاًل  ت�ضكل  اال�ضماء  اأن  وجند 

عرب  وذلك  الفا�ضل.  لب�رصى  الق�ض�ضية  الن�ضو�س 

داللته  من  كن�ضيب  لال�ضم  اأ�ضا�ضي  دور  اإعطاء 
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غالبًا  ال�ضخو�س  ا�ضماء  اأن  نلحظ  حيث  احلا�ضدة. 

ما يكون لها  قدر وافر من معانيها، بكل درجات 

مثاُل  ملحوظ  وذل��ك  الطاوية.  واالإ���ض��ارة  االمل��اح 

اإىل جنة اجلراد(، حيث ترتبط ا�ضماء  فى )الرحيل 

حروف  مع  وا�ضتقاقية  �ضوتية  بو�ضيجة  اجل��راد 

مفردة )جراد(. ومن ذلك "جريرة وجارد وجبورة". 

ال�ضخو�س  كدح  من  منحوتة  اال�ضماء  تاأتي  قد  اأو 

 " ف��رج   " امل�ضتعبد  الطفل  ا�ضم  )اأنظر  واأق��داره��ا 

واأمه  املغلوبة على اأمرها "الراجن اهلل" يف ن�س 

قربه  من  يقوم  الذي  وعبدالقيوم  النقطة  حتوالت 

لينجز حملته االنتقامية(. اما فيما يخ�س ا�ضماء 

املكان  بطبيعة  كذلك  يرتبط  االأم��ر  فاأن  االأمكنة 

قلعة  ا�ضم  يف  امل�ضمرة  اال���ض��ارة  مثل  ودالل��ت��ه. 

وقرية  بال�ضياط.  ال�ضجناء  ي�ضاق  حيث  )ح��اح(، 

انك�ضاراته  يف  غارق  ال�ضعب  حيث  )بوؤ�ض�ض�ضتان(، 

واأتراحه.

طـاقـة �لـ�سـوت

ونقف هنا على خا�ضية اأخرى تتمثل يف ا�ضتثمار 

امل�ضهد  رف��د  يف  ال��داليل  ودفقه  ال�ضوت  خامة 

توظيف  طريق  عن  ذلك  يتم  ما  وغالبًا  ال�رصدي. 

اإيحاءات ودالالت. مثل  كل ما يجلبه ال�ضوت من 

االإمياء الأبعاد اخرى تزيد من قوة �ضبك و�ضدقية 

امل�ضهد ال�رصدي، حيث يتاآزر ال�ضوت مع ال�ضورة 

لقدح �رصارات داللية هامة ت�ضهم يف تعبيد م�ضالك 

اهتمام  ينبع  هنا  ومن  ح��دوده.  وتو�ضيع  الن�س 

املح�س،  البيئي  لل�ضوت  بالتوثيق  اجلم  القا�س 

وحماكاته  �ضوتيًا،  معاجلته  دقة  على  والعمل 

اأخرى  كركيزة  ثم  من  وتوظيفه  ال�ضمعية.  بوزنته 

م�ضتويات  الرتياد  التعبريية،  الن�س  ركائز  من 

ن�س  يف  امل�ضمومة  الكحة  جديدة.)انظر  حكائية 

للبعري  احلائر  واال�ضتفهام  املتمحركة"،  "املراأة 
بازل ورفيقته املحزونة(.

الق�ض�ضية   الن�ضو�س  التوظيف يف  ذلك  ويح�رص 

فنيًا  االأ���ض��وات  ت�ضتثمر  حيث  الفا�ضل،  لب�رصى 

لتتحول تلك الت�ضكيالت ال�ضوتية اإىل حزم داللية 

خا�ضة  اإ�ضارية  �ضبكة  ب��دوره��ا  تن�ضج  وه��اب��ة، 

كال�ضعال  خمتلفة  الأ���ض��وات  ال�ضمعي  االأث��ر  من 

وال�ضهقات. يف  والزفرات  والغمغمات  والهمهمات 

�ضعي اإبداعي مل�ضاعفة القوة التعبريية، عن طريق 

املزج اخلالق بن القيم ال�ضوتية والت�ضويرية كما 

ذكرنا اآنفًا.

 
*

 ب�رصى الفا�ضل.

�أرق��ي  بقرية   1952 ع��ام  يف  �لفا�ضل  ب�رشى  ول��د    

يف  �جلزيرة  �إىل  �أ�رشته   مع  و�نتقل  �ل�ضود�ن،  ب�ضمال 

و�ضط �ل�ضود�ن حيث تلقى تعليمه.عمل كاأ�ضتاذ جامعي 

وحما�رش بق�ضم �للغة �لرو�ضية، جامعة �خلرطوم. قا�ص 

و�ضاعر وكاتب تخ�ض�ص يف �للغة �لرو�ضية، ونال درجة 

�لدكتور�ه يف �لأدب �لرو�ضي. وقد �أفاد من �طالعه على 

وتاأثر  حتديد�ً،  و�لرو�ضي  عامة،  �لعاملي  �لأدب  حقول 

باأنطون ت�ضيخوف على وجه �خل�ضو�ص. حازت ق�ضته 

"حكاية �لبنت �لتي طارت ع�ضافريها" يف يوليو 2017 
على جائزة كني �لربيطانية يف حمور �لأدب �لأفريقي.

م�سادر

ال��ف��ج��وات  دور   ،  2013 ال��رح��م��ن   ع��ب��د  امل���اج���د  ع��ب��د  احل���ب���وب، 

ال�رصدي:حالة  اخلطاب  ت�ضكيل  يف  اللفظية  املفرداتية وامل�ضتجدات 

ن�ضو�س الكاتب ب�رصى الفا�ضل

القومية  الهيئة  الثاين،  -العدد  اخلرطوم  جملة   ،1993 معاوية  البالل، 

للثقافة والفنون  

الفا�ضل، ب�رصى 1990، حكاية البنت التي طارت ع�ضافريها - جمموعة 

ق�ض�ضية الطبعة االوىل مطبعة اخلرطوم

للتوزيع  ق�ض�ضية،عزة  ن�ضو�س  اليمامة  اأزرق   ،2000 ب�رصى  الفا�ضل، 

والن�رص.

دار  الطفابيع، ن�ضو�س ق�ض�ضية،  فيزيزلوجيا   ،2008 ب�رصى  الفا�ضل، 

م�ضارب.

الفا�ضل، ب�رصى 2009 )ثالث جمموعات ق�ض�ضية( ، دار احل�ضارة  م�رص 

الفا�ضل، ب�رصى  2013، فوق �ضماء بندر جمموعة ق�ض�ضية  دار مدارات

اأمربتو اإيكو )1988(، القارئ النموذجي- ترجمة اأحمد بوح�ضن، جملة 

اآفاق، املغرب

نزوى العدد 93 - يناير 2018

265



نزوى العدد 93 - يناير 2018

266

بات  الروائية  للدرا�ضات  العادي  القارئ  اأن  �ضك  ال 

�ضحية لتعدد املقاربات النقدية للن�ضو�س الروائية، 

املنهجية،  م�ضالكهم  يف  اأ�ضحابها  واخ��ت��الف 

التقنية  الرت�ضانات  طبيعة  يف  ال�ضديد  والتباين 

املوظفة يف التحليل املبا�رص للمنت ال�رصدي.

التجاذبات  م��ن  دوام���ة  قلب  يف  نف�ضه  و�ضيجد 

حتديد  ح��ول  املتجادلن  ال��دار���ض��ن  ه���وؤالء  ب��ن 

عنا�رصها  وح�رص  النقدية،  االأدوات  هذه  اآجرومية 

اال�ضتق�ضائي:  غري  التايل  احلقل  م�ضموالت  ح�ضب 

ال�ضخ�ضيات  ال��ب��ن��ي��ة،  امل��ن��ه��ج،  )امل��ف��اه��ي��م، 

)مبوجهاتهااملختلفة:الرئي�ضة/الثانوية،املمثلن/

احلوار)مب�ضتقاته  االأدوار/ال��وظ��ائ��ف(،  العوامل، 

املختلفة: الديالوج/املونولوج، الداخلي/اخلارجي، 

والتنا�س  التبئري،  النظر/  وجهة  الرواية(،  اأ�ضوات 

مب�ضتقاته املختلفة )التنا�س، املنا�ضة، امليتان�ضية 

ال  و�ضي�ضيع   ،)... الروائيان  واملكان  الزمان   ،)...

يزعم  النقدي اجلديل، حن  ال�ضخب  حمالة يف هذا 

بع�ضهم اأن هذا التخريج اأو ذاك يتعلق ب�ضطح الن�س 

ولي�س ببنيته، وهذا يوؤاخذ ناقدا على مقاربته الأنه 

مل يعرف باملفاهيم النقدية التي وظفها اأو الأنه جاء 

مب�ضطلحات غري متداولة.

املنهج  من  املوقف  اإ�ضكالية  املقام  هذا  يف  ويذكر 

يتقيد  اأن  الناقد  الدرا�ضة، هل يجب على  املتبع يف 

به وال يخلطه بغريه، اأم يجوز له دعمه باالقرتا�س 

�ضبيل  ال�ضياق هل من  هذا  اأخرى؟ ويف  مناهج  من 

وهل  االختزال/االنتقاء؟!  ثنائية  من  اخلروج  اإىل 

القيمية واحلديث عن  االأحكام  اإ�ضدار  من امل�رصوع 

الروائية والنظر  الكتابات  االإيديولوجيا يف  ح�ضور 

يف خلفياتها االجتماعية. وهو ما يقود اإىل م�ضاألة 

النقد  وب��ن  البحت  الل�ضاين  النقد  بن  املفا�ضلة 

ال�ض�ضيولوجي، اأو م�رصوعية اجلمع بينهما.

 وي�ضاف اإىل ما �ضبق اإ�ضكاليات تقدمي حد فا�ضل بن 

الق�ضة واحلكاية، وبن الق�ضة واخلطاب، وامل�ضافة 

بن الرواية كعمل اإبداعي تخييلي والتاريخ كمرجع 

واقعي ملادتها احلكائية . . .

امل�ضطلحات  �ضبابية  اإىل  ن�ضري  ذلك  على  وزيادة   

املفهوم  جتد  اإذ  وترادفها،  تداخلها  يف  النقدية 

الواحد ي�ضتخدم له اأكرث من م�ضطلح خ�ضو�ضا داخل 

االأقطاب النقدية االأوروبية... 

ثورة   املا�ضي  القرن  نهاية  ال�رصدي  النقد  �ضهد  لقد 

ب�ضيء من  يف مفاهيمه وطرائقه وتقنياته، فيمكن 

االختزال احلديث عن وجود ثالثة اأقطاب نقدية، هي 

اأدوات حتليل الن�ص

�ل�سخ�سية �لرو�ئية 

�أحمدو بن لكبيد*

  * كاتب وأكاديمي من موريتانيا



الكتابات الفرن�ضية امل�ضتغلة على التنظري البنىيوي 

للن�ضو�س ال�رصدية )روالن بارت، غرميا�س، جريار 

جنت ...(، وهذا االأخري يعترب نقطة متا�س بن النقد 

املهتم  الثاين  القطب  االجنليزي  والنقد  الفرن�ضي 

باأ�ضكال احلوار و�ضيغه ووجهة النظر ...، اأما القطب 

زاوية  على  امل�ضتغلة  االأملانية  املدر�ضة  فهو  الثاين 

ا�ضتقبال الن�س االأدبي وتداوليته.

النقدية ال�رصدية  ال�ضاحة  ويف احلقيقة تتعاي�س يف 

اأمناط عديدة، قد تتمازج يف الن�س النقدي الواحد، 

بدونه  اأو  وعي  عن   - التحليلي  عتادها  وت�ضتمد 

وال�رصد  والبنيوية،  االأ�ضلوبية  املقاربات  من   -

 )1(
اخلطاب، وحتليل  وال�ضميولوجيا،  املوثوق،  غري 

 psychanalyse ول�ضانيات الن�س والب�ضيكاناليز

اإىل  ال�ضعرية  الدرا�ضات  تهاجر  وقد  كري�ضتفا،  عند 

ال�رصدية، فيظهر م�ضطلح مثل » �ضعرية  املقاربات 

الن�س الق�ض�ضي«.

اأخذ  القرن احلايل  بداية  اإنه مع  القول  ورمبا ميكن 

النقد ال�رصدي م�ضارا جديدا، اإذ اأ�ضبح كل ناقد يعمل 

على جوانب حملية من هذه االأدوات النقدية مراجعة 

)ال�ضخ�ضية،  م�ضتوى  على  خ�ضو�ضا  وتو�ضعة، 

التبئري، املكون الزمكاين..(، وهذا �ضكل ف�ضاء رحبا 

لتفاعل غري مبا�رص وحوار خ�ضب بن كل امل�ضتغلن 

بالنقد ال�رصدي مبا فيهم النقاد العرب.

وميكن اأن منثل لهذا التجاذب النقدي بتنظري عن�رص 

تق�ضيمه  على  احلديث  النقد  درج  فقد  ال�ضخ�ضية، 

حمورية  �ضخ�ضيات  اإىل  االإن�����ض��اين  احلقل  �ضمن 

رئي�ضة و�ضخ�ضيات ثانوية عابرة، فقد اعترب ار�ضطو 

عنا�رص  مع  باملقارنة  ثانويا  عن�رصا  ال�ضخ�ضية 

املنظرون  به  تاأثر  موقف  وهو  التخييلي،  العمل 

اللكال�ضيكيون الذين راأوا ال�ضخ�ضية جمرد ا�ضم ي�ضند 

.
 )2(

اإليه احلدث

 وي�ضتند هذا التنظري اإىل طبيعة الن�ضو�س ال�رصدية 

اإىل  ال�ضخ�ضية  اإدخ��ال  يتم  حيث  اآن��ذاك،  ال�ضائدة 

اأو�ضافها  عن  تخرب  مقدمات  مع  الروائي  الن�س 

واإطارها املكاين واالجتماعي، كما هو �ضائع مثال 

يف كال�ضيكيات الرواية الغربية )الرواية البيكار�ضية 

زوال  مع  الفرن�ضية  التاريخية  والرواية  اال�ضبانية، 

حمفوظ  جنيب  رواي��ات  ويف   ،)... و�ضتندال  وبلزاك 

�ضياق  ويف  التاريخي.  االجتماعي  املنحى  ذات 

تقدمي ال�ضخ�ضية/االإخبار عنها وو�ضفا يتم �رصد » 

ل�ضخ�ضية احلكاية، وهي عالمات  امل�ضكلة  املالمح 

خمتلفة،  مل�ضتويات  وتنتمي  وخارجية،  داخلية 

م�ضادر  من  وم�ضتقاة  وخطابية،  وو�ضفية  �رصدية 

واأفعالها  لل�ضخ�ضية  ال��ذات��ي��ة  )ال�����ض��رية  متنوعة 

ويتداخل   ،
 )3(

واخلارجية(« الداخلية  وحواراتها 

التبئري،  مبفهوم  عنها  واالإخبار  ال�ضخ�ضية  و�ضف 

من  حم��ددة  عنا�رص  ال�ضوء  دائ��رة  يف  ي�ضع  ال��ذي 

املادة احلكائية.

 ويتوكاأ هذا البناء ال�رصدي لل�ضخ�ضية على مفهوم 

ملحددات  جتريد  هي  التي  القاعدية،  ال�ضخ�ضية 

اجتماعية ومهنية واإيديولوجية  �ضبه منطية للفئات 

الروائي، وغالبا  الن�س  �ضخ�ضيات  لها  تنتمي  التي 

ما يتم بناوؤها بلعبة املزج بن املتخيل واملحتمل 

التاريخي، فبعد تكثيف هذه املحددات يتم اإ�ضنادها 

ال�رصدي  التنظري  اإليه  اأ�ضار  ما  وفق  معن  ا�ضم  اإىل 

الكال�ضيكي االآنف الذكر. وهذه املميزات قد يقدمها 

على  ينرثها  اأو  ال�رصدي،  العمل  م�ضتهل  الكاتب يف 

امتداد ذلك العمل ب�ضيغ اإخبارية خمتلفة.

وهو م�ضلك �ضتنقلب عليه الرواية املعا�رصة وفق ما 

يف  مالرو  اأندريه  الفرن�ضي  الكاتب  بطريقة  يعرف 

 La Condition »كتابة روايته »الو�ضع االإن�ضاين

بدون  ال�ضخ�ضية  اإقحام  يتم  حيث   ،humaine
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�ضياق  الدرامي، ويف  التوتر  مقدمات وهي يف ذروة 

ال�ضخ�ضية  هوام�س  من  باحلد  املنادية  النزعة  هذه 

حاولت الرواية اجلديدة التجريبية )اآالن روب جرييه، 

ناتايل �ضاروت، مي�ضل بوتور ...( بناء �ضخ�ضية تتمتع 

تقول  املقام   هذا  ويف  ممكنة،  ذاتية  مميزات  باأقل 

نتايل �ضاروت اإن ال�ضخ�ضية – يف الرواية اجلديدة – 

فقدت كل ما هو ثمن، حتى ا�ضمها، غدت متحدثا غري 

وهو  �ضيء،  ال  هو  املتكلم،  ب�ضمري  يتحدث  معروف، 

االأخرى جمرد روؤى  ال�ضخ�ضيات  �ضيء، و�ضارت  كل 

املتحدث  لذلك  وتبعات  واأوه��ام  وكوابي�س  واأح��الم 

  
 )4(

املجهول.

اجلديدة  ال�رصدية  النقدية  ال��درا���ض��ات  وتناولت   

اإىل  توزيعها  ميكن  متعددة،  زواي��ا  من  املو�ضوع 

اجتاهن:

�ضياقها  �ضمن  ال�ضخ�ضية  يدر�س  ل�ضاين  منحى   -

اإدراج  وميكن  ال�ضيكولوجي،  اأو  الرتكيبي  اللغوي 

من  انطالقا  لل�ضخ�ضية  ت��ودوروف  تزيفتان  حتديد 

يف  الفاعل  مبثابة  فيجعلها  النحوية،  »وظيفتها 

له  لي�س  ورقي،  كائن  ال�رصدية، فهي جمرد  الوحدة 

وجود خارج الكلمات »، ويت�ضنف فيه درا�ضة فيليب 

بناء  يحكم  ال��ذي  ال�ضميولوجي  للقانون  هامون 

مفهوم  اعترب  فقد  ال�رصدي،  الن�س  يف   ال�ضخ�ضية 

التي  النحوية  بالوظيفة  اأ�ضا�ضا  مرتبطا  ال�ضخ�ضية 

» �ضنف  ال�ضياق  الن�س«، ويف هذا  داخل  بها  تقوم 

ال�ضخ�ضيات  ه��ي:  فئات  ث��الث  اإىل  ال�ضخ�ضيات 

وال�ضخ�ضيات  اال�ضتذكارية  وال�ضخ�ضيات  االإ�ضارية، 

الدال  ثنائية  �ضمن  ال�ضخ�ضية  حملال  املرجعية، 

اأن  التحديدات  هذه  من  وي�ضتخل�س   
 )5(

 ، واملدلول 

ال�ضخ�ضية تكاد تتماهى مع وظيفتها النحوية، مع 

تو�ضعة هذا الت�ضور االإجرائي عند هامون بتقنيات 

واالأدوار  ال�ضميولوجي،  و/اأو  الل�ضاين  التحليل 

و�ضف  عن�رص  باإحياء  االهتمام  ومت  ال�����رصدي��ة، 

اأ�ضكال  يف  البحث  خالل  من  التقليدي،  ال�ضخ�ضية 

و�ضيغ االإخبار عن ال�ضخ�ضية. وال يظفر القارئ يف 

تخريجها  مت  التي  ال�ضفات  من  بباقة  اإال  النهاية 

باالغرتاف من �ضطح الن�س، وبطريقة هي اأقرب ما 

يكون من حت�ضيل حا�ضل. 

- اجتاه �ضميوطيقي يهتم بتنظري البنيات ال�رصدية 

الرو�س  ال�ضكالنين  مع   النور  اإىل  برز  املجردة، 

» موروفولوجيا  بروب يف كتابه:  يد فالدمري  على 

احلكاية »، حيث اقرتح منوذجا جتريديا لل�ضخ�ضية، 

اأ�ض�ضه على االأدوار املتكررة التي تقوم بها ال�ضخ�ضية 

داخل البناء ال�رصدي للحكاية والتي ا�ضتخل�ضها من 

درا�ضة مدونة ق�ض�ضية وا�ضعة، وو�ضل بهذه االأدوار 

�ضمن  دورا،  ثالثن  على  يزيد  ما  اإىل  )الوظائف( 

ال�ضخ�ضيات على  تنجزها هذه  التي  االأفعال  تتابع 

ال�ضخ�ضية  اختزال  وهكذا مت  الروائي.  العمل  امتداد 

الن�س  داخ���ل  االآيل(  النمطي)�ضبه  دوره���ا  اإىل 

ال�رصدي. ومن ثم كان على القارئ اأن يرافق الناقد 

االأدوار  هذه  حلزمة  االإ�ضقاط  اأو  الك�ضف  رحلة  يف 

حتمي،  تنبئي  اأفق  �ضمن  الق�ضة  �ضخ�ضيات  على 

الق�ض�س  من  منتقاة  منطية  �رصدية  مدونة  ووفق 

االأ�ضطوري، التي ي�ضهل التحكم يف بنيتها ال�رصدية 

ال�رصدية  الن�ضو�س  ع��ن  م���اذا  ول��ك��ن  الب�ضيطة. 

واأ�ضلوبها  التجريبي  مبنحاها  املتميزة  املعا�رصة 

تكون  والتي  املفتوحة،  ال�رصدية  وعقدها  الرمزي، 

يف مناذج كثرية مبهمة وغام�ضة؟!

من��وذج  با�ضتيحاء  ���ض��واء  اأ.غ��رمي��ا���س  وا�ضتطاع 

اأعمال  على  ب��االط��الع  اأو  ال��ذك��ر  ال�ضابق  ب��روب 

 Etienne �ضوريو  اتن  الفرن�ضي  امل�رصحي  الناقد 

ل�ضخ�ضيات  خمتزلة  �ضورنة  اق��رتاح   Souriau
م�ضادرها  معطيات  فيها  تت�ضاند  ال�رصدي،  الن�س 
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املختلفة التي ا�ضتقاها من النحو التوليدي واملنطق 

»املودايل« ونحو احلكايات.

البنية  قوامه  ثنائي،  بعد  لل�ضخ�ضية  اأ�ضبح  وبذلك 

ال�ضطحية)املمثلون(،  والبنية  العميقة)العوامل( 

»اجلهة«  منطق  واأدواره����ا  م�ضارها  يف  ويتحكم 

Modalite، وترتكز على وظائف حمدودة ومتعالقة 
يف البنية ال�رصدية العامة للن�س احلكائي. وبذلك نقل 

و�رصدية.  داللية  وظائف  اإىل  بروب  اأدوار  غرميا�س 

اآلة،  )اإن�ضان، حيوان،  واأ�ضبح من املمكن الأي عن�رص 

فكرة ...( اأن يقوم بدور ال�ضخ�ضية املتمتعة بوظيفتها 

امل�ضتقلة �ضمن البنية العامة للحكاية.

ولكن القارئ العادي ال ي�ضتطيع فهم قيمة االأدوات 

االإجرائية التي اقرتحها غرميا�س للتحليل ال�رصدي 

اإال بعد اأن ي�ضتوعب العنا�رص التالية:

بال�ضياغة  نقرتح عر�ضها  التي  ال�ضتة،  العوامل    -

التالية مع التنبية باإمكانية وجود �ضياغات اأخرى 

مغايرة: 

املر�ضل               املو�ضوع           املر�ضل اإليه

م�ضاعد                الذات                 املعار�س 

- املربع ال�ضميوطيقي واأركانه:

حمور الت�ضاد: ال�ضيء و�ضده

حمور �ضبه الت�ضاد: التداخل يف االإثبات والنفي

فمثال على م�ضتوى الثنائية: امللك/اخلائن:

ال�رصدية  وال��ربام��ج  ال��ع��ام  ال�����رصدي  الربنامج   -

التي  العامة  امل�ضارات  ب�رصد  ويتعلق  الفرعية: 

الرئي�ضة،  عنا�رصها  منظور  من  احلكاية  اتخذتها 

للحاالت  جزئي)فرعي(  �رصد  تخ�ضي�س  يتم  حيث 

داخ��ل  رئي�ضة  �ضخ�ضية  بها  مت��ر  التي  واالأف��ع��ال 

الوحدات املتمايزة امل�ضكلة لن�س احلكاية.

القيام ب�رصح هذه املفاهيم  اأننا ال ننوي  اإىل   ون�ضري 

واأدواتها االإجرائية �ضمن هذا املثال، فمن اأراد التو�ضع 

.
 )6(

فلريجع اإليها يف اأدبيات النقد ال�رصدي املعا�رص

على  ال�ضخ�ضية  بناء  يف  التطور  هذا  انعك�س  وقد 

احلكاية  تنظري  على  االإبداعية  الن�ضو�س  �ضعيد 

التطبيقية،  وم�ضالكها  ال�رصدي  التحليل  واأدوات 

فبدت هذه االأخرية ملتب�ضة ومتداخلة ومت�ضعبة. 

�ملر�جع:

اإبراهيم  ترجمة م�ضطفى  جديدة،  رواية  نحو  جرييه:  روب  اآالن    -  1
م�ضطفى، دار املعارف م�رص د.ت  

املعا�رصة  والتقنيات  املناهج  اإىل  مدخل  الرواية:  فاليت  برنار   -  2
للتحليل االأدبي«، ، ترجمة عبد احلميد بورايو، دار احلكمة د.ت، �س 23 

 3 - ج. اآجلريدا�س جرميا�س:

Du sens, Paris, Seuil, 1970  -   
Du sens II, Paris, Seuil, 1983 -

Sémiotique et sciences sociales, Paris, Seuil, 1976 -
ال��زم��ن،  ال��ف�����ض��اء،  ال��روائ��ي  ال�ضكل  »بنية  ب��ح��راوي:  ح�ضن    -  4

ال�ضخ�ضية،املركز الثقايف العربي، بريوت، الدار البي�ضاء، ط1، 1990

5  - واال�س مارتن نظريات ال�رصد احلديثة، ترجمة حياة جا�ضم حممد

�لهو�م�س

واال�س مارتن نظريات ال�رصد احلديثة، ترجمة حياة جا�ضم حممد،   -  1
�س: 9

الف�ضاء،  الروائي  ال�ضكل  بنية   « بحراوي  ح�ضن  كتاب  اإىل  يرجع   -  2
ط1،  البي�ضاء،  الدار  بريوت،  العربي،  الثقايف  ال�ضخ�ضية،املركز  الزمن، 

1990
3 - يرجع اإىل كتاب » الرواية: مدخل اإىل املناهج والتقنيات املعا�رصة 
دار احلكمة  بورايو،  برنار فاليت، ترجمة عبد احلميد  االأدبي«،  للتحليل 

د.ت، �س 23

رواية جديدة، ترجمة  نحو  جرييه:  روب  اآالن   « كتاب  اإىل  يرجع   -  4
م�ضطفى اإبراهيم م�ضطفى، دار املعارف م�رص د.ت  

.213 5 - ح�س بحراوي مرجع �ضابق �س 
 : النظر يف كتبه التي عر�س فيها نظرياته وتطبيقاته مثل  ميكن   -  6
حول املعنى 1 وdu sens 1  : 2 و du sens 2،  وال�ضميوطيقا والعلوم 

االجتماعية: semiotique et sciences sociales، وهناك موؤلفات 

عربية كثرية تعر�ضت لها بال�رصح والتطبيق.
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ي�ضعنا ال�ضاعر امل�رصي جرج�س �ضكري يف ديوانه 

من  كلمات"  لها  لي�س  "اأ�ضياء  واالأح��دث  ال�ضاد�س 

قدرتها  اللغة  الكلمة/  فقدان  اإ�ضكالية  اإزاء  عنوانه 

بالتوازي  يحيلنا  ما  وهو  لالأ�ضياء  االإ�ضارة  على 

الإ�ضكالية عالقة الذات مبو�ضوعات العامل وا�ضتيعاب 

الذات لها. فمن البداية، ينفي ال�ضاعر عن نف�ضه �ضمة 

اليقن  امتالك  زعم  عن  بكلماته  ويناأى  املعرفة 

يقينية  ال  ومعرفة  اأدري"  "ال  لوعي  بذلك  ا 
ً
مكر�ض

املعرفة  تنفي  معرفة  بالعامل،  ال��ذات  عالقة  يف 

ًدا ال حم�ضومية الكالم يف عالقة اللغة  نف�ضها، وموؤكِّ

الكلمات  معرفة  بنفيه  ال�ضاعر  وك��اأّن  باالأ�ضياء. 

د املعنى الذي اأوحى به عنوان ديوانه  باالأ�ضياء يوؤكِّ

واملعرفة  الفهم  بنفي  �ضيًئا  تفهم  ال  تفاحة  ال�ضابق 

ا بو�ضم املعرفة.
ًّ
عن التفاحة التي ارتبطت ميثولوجي

    واإذا كانت فل�ضفة التفكيك قد انبنت على خلخلة 

اأن  كما  وتقوي�ضها  للكلمة  اللوج�ضتي  التمركز 

فل�ضفات ما بعد احلداثة تقوم على نفي "احلقيقة"، 

البداية-  تفكيكي -من  بوعي  ي�ضعى  ال�ضاعر  فكاأّن 

ب��اأّن  اليقن  يعادل  يكاد  ال��ذي  االعتقاد  لزعزعة 

بالوجود  معرفة  ��ا 
ً
دائ��م ميتلكان  وال�ضعر  اللغة 

ي�ضعنا  اأن  يريد  �ضكري  جرج�س  وك��اأّن  واأ�ضيائه. 

ارتيابية يف امل�ضابقات املعرفية  اإهاب �ضعرية  يف 

بوعي متردي ي�ضعى لو�ضع العالقة املعقلنة للعامل 

الت�ضاوؤل.  م�رصط  حتت  ال�ضك  طاولة  على  واأ�ضيائه 

وبحًثا  ا 
ً
م�ضتمر قلًقا  ال�ضعر  ي�ضتحيل  املقابل،  يف 

ا عن كلمات لالأ�ضياء.
ً
م�ضتدام

   I- ماأ�ساة �لذو�ت يف �لزمن

    من املقطع ال�ضعري االأول يف اأوىل ق�ضائد الديوان 

"اأ�ضياء لي�س لها كلمات" التي يتعنون الديوان بها 
وكاأّن  به،  ال��ذوات  واإح�ضا�س  الزمن  اإ�ضكالية  تربز 

التي  االأ�ضياء  اأول  هو  به  ال��ذوات  عالقة  اأو  الزمن 

لي�س لها كلمات، فقد �ضار الزمن اأو باالأحرى متثُّل 

الكلمات  قدرة  خارج  به  واإح�ضا�ضهم  للزمن  الذوات 

واأبعد عن ا�ضتطاعتها التعبري عنه اأو ا�ضتيعابه:

ها املوتى
ُّ
 على عربٍة يجر

ُ
    حن ي�ضُل ال�ضباح

ا، وت�ضقُط عيوُننا على االأر�ِس.
ً
    ي�ضُل باكي

وقت  هو  الزمنية  رمزيته  يف  ال�ضباح  كان  اإذا      

فاإّن  وتطلعات  اآم��ال  من  يحمله  مبا  احلياة  جتدد 

رمبا  اأو  تتمثله  التي  للذوات  ال�ضباح  ه��ذا  بلوغ 

وهو  املوتى"،  يجرها  عربة  "على  تنتظره  كانت 

ما يتنافى مع معاين احلياة واحليوية الدافقة التي 

املوتى  ه��وؤالء  يكون  هل  ولكن  بال�ضباح.  تقرتن 

ذوات  هم  ال�ضباح  ُتقل  التي  العربة  يجرون  الذين 

اأفكار  هي  هل  باحلياة؟  اأو  بالعامل  ال�ضلة  ميتة 

ومرجعيات ميتة مل تعد تالئم الزمن؟ وهذا ما ي�ضفر 

عنه املقطع الذي يليه:

    حن ي�رصُق االآخروَن حياَتنا 

»اأ�سياء لي�ص لها كلمات«

جلرج�س �سكري

ر�سا عطية*

  *  ناقد أدبي من مصر



    ويلب�ضون وجوَهنا يف و�ضح النهار.

الذين ي�رصقون حياتنا هم  االآخرون      فهل يكون 

خوف  ثمة  ال�ضباح؟  عربة  يجرون  الذين  املوتى 

ي�ضاكن  فهل  االآخر،  نحو  الذات  ي�ضاور  ما  وارتياب 

�ضعور  ثمة  اجلحيم"؟  هو  "االآخر  باأّن  قناعٌة  الذاَت 

اإح�ضا�ضها باالآخر وهو  ثقل الذوات يف 
ُ
باال�ضتالب ي

الذي اأف�ضى الإح�ضا�ضها بتفاُقم ماأ�ضاتها يف الزمن:

    راأينا 

    ال�ضمَت يف الليِل والنهار 

 االآذاَن 
ُّ
    راأيناه ي�ضم

َنا 
ُ
    ثم راأينا الزمَن يراقب

ا 
ً
ه �ضاخر

َ
    ويهزُّ راأ�ض

    من اأنقياِء القلِب.

    فيما يتبدى من اخلطاب ال�ضعري يف ديوان اأ�ضياء 

خطاب  يكون  الأن  ي�ضعى  ال��ذي  كلمات  لها  لي�س 

ا ما بالعجز يثقل الذوات 
ً
اجلماعة االإن�ضانية اأّن �ضعور

اإذ  مت�ضيًدا  ال�ضمت  يجعل  ما  بالزمن  اإح�ضا�ضها  يف 

فقدت الذوات كلماتها اإزاء االأ�ضياء.

د �للغة    II- مترُّ

    يتبدى من اخلطاب ال�ضعري يف ديوان اأ�ضياء لي�س 

املوا�ضعة،  لغة  اللغة،  على  الذات  د 
ُّ
متر كلمات  لها 

تلك اللغة التي مل تعد تنا�ضب االأ�ضياء اأو قادرة على 

على  اللغة  د 
ّ
ومتر العامل،  مو�ضوعات  ت�ضتوعب  اأن 

الذات، لغة ال�ضعر يف عالقتها بالذات. لتم�ضي اللغة 

فتقول  ال�ضعري،  �ضكري  خطاب  يف  بارزة  اإ�ضكالية 

الذات ال�ضاعرة:

    ويف اأيامنا هذِه

    اأعاَد اأهلُّ الراأِي االأ�ضئلَة اإيل اأ�ضحابها 

ْن ي�ضّدُقها.
َ
    ومل جتِد اللغُة م

القدرة  الراأي  اأهل  فقدان  ال�ضعري  اخلطاب  يربز      

العقل  افتقاد  الوجودية، ما يعني  االأ�ضئلة  على حل 

االإن�ضاين القدرة على الفل�ضفة، يف مقابل افتقاد اللغة 

م�ضداقيتها. ثمة اإذن بون فادح بن اللغة والعامل، 

ا لوعي 
ً
وهو ما يربز �رصورة الثورة على اللغة تثوير

وت�ضكيل  للوجود  تاأ�ضي�ضها  واإع��ادة  بالعامل  الذات 

خطابات  يف  الثقة  فاقدة  تبدو  فالذات  به.  وعيها 

اللغة. اإّن فقدان الذات الثقة يف اللغة هو فقدان ثقة 

يف االآخر الذي يكذب ويعمل على تزييف الكلمات، 

ا. 
ً
ما يحيل الوجود املبثوث عرب تلك الكلمات وهم

ف��اإّن كلمات  اللغة  ال��ذات على      ويف مقابل مترد 

الذات  على  تتمردان  يتبدى-  فيما  ولغته-  ال�ضعر 

ال�ضاعرة:

 الكلماُت 
َ
    يحدث اأن تخرج

    من بيتى  

 
َ
ج

َ
بُط الَدر

ْ
    َته

 ال�ضارَع  
ُ
رب

ْ
    َتع

    واأنا َخلَفها 

ْن مي�ضي يف ِجَنازٍة. 
َ
    َكم

    يتبدى وعي الذات ال�ضاعرة بتثوير ال�ضعر انطالًقا 

من ثورية الكلمات على ال�ضاعر نف�ضه، وكاأن الكلمة 

كان  واإذا  ال�ضاعر.  �ضيطرة  نطاق  خ��ارج  باتت  قد 

بلغته و�ضلته  ال�ضاعر  التقليدي لعالقة  يف املفهوم 

يخلق  الذي  هو  ال�ضاعر  اأّن  على  يتاأ�ض�س  بكلماته 

ا متجاوًزا لدى 
ً
ل كلماته فاإّن ثمة ت�ضور �ضكِّ

ُ
لغته وي

تقود  باتت  التي  الكلمات  لثورية  ال�ضاعرة  ال��ذات 

الذات ال�ضاعرة وتخرج بها من البيت اإىل ال�ضارع يف 

اإ�ضارة لتخلي ال�ضعر عن انح�ضاره وعزلته وانهمامه 

بال�ضارع وانخراطه مع اجلماهري وارتباطه بالواقع 

"كتابة �ضد"  اإّنها كتابة تطمح الأن تكون  املعي�س. 

اأّن  من  الكتابة"  �ضد  "الكتابة  مفهوم  يعني  مبا 

اأن  ويحاول  ذاته  وينفي  نف�ضه  على  يثور  ال�ضاعر 

ا الإبداعه بقدر ما يثور على 
ً
يتمرد على نف�ضه تثوير

اأ�ضالفه واأقرانه. 

 كلماِته 
ُ
    اأما الفعل )تهبط الدرج( الذي ي�ضم به ال�ضاعر

ي�ضي  حن  يف  تعاليه،  عن  ال�ضعر  تخلي  اإىل  في�ضري 

و�ضف الذات ال�ضاعرة النقياد ال�ضاعر خلف كلماته 

)كمن مي�ضي يف جنازٍة( بفجيعة الذات اإزاء معاينة 

ال�ضارع/ الواقع ملاأ�ضاويته. ويحيلنا انقياد ال�ضاعر 

اإىل اللغة وان�ضياقه خلف كلماته التي متار�س فعل 
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ينغم�س  لتجعله  بيته  ا عن 
ً

)الهبوط( وتقوده خارج

يف الواقع اإىل ن�س غائب لل�ضاعر �رصكون بول�س يف 

اأين  مدينة  اإىل  الو�ضول  االأول  ديوانه  ق�ضائد  اأوىل 

متحدًثا فيها �رصكون عن انطالق "الرمز" وحترره: 

    كان ذلك

ل     عندما اأب�رصُت رمزي املف�ضَّ

    يهبط كالن�ضنا�س من راحة يدي

    ويدلني على اأماكن جمهولة يت�ضاعد منها تنُّف�س 

االأحياء

 مع�ضوبتان
َ

    تبعُته وعيناي

    بري�س معرفتي القليلة

نا جرج�س �ضكري يت�ضارك مع �ضلفه 
َ
    وكاأّن �ضاعر

بكلماتها  اللغة  زم��ام  انفالت  يف  بول�س  �رصكون 

ورموزها من يد ال�ضاعر ويف انقياد ال�ضاعر وراءها 

وتبعيته لها يف تاأكيد للمفهوم الهيدغري باأّن اللغة 

اللغة، كما  نتكلم  اأكرث من كوننا  تتكلمنا  التي  هي 

املعرفة،  ادعاء  �ضكري مع بول�س يف نفي  يتقاطع 

عن  ال�ضاعر  تخلي  يعني  الذي  )الهبوط(  فعل  ويف 

ا باملثل املفارقة املتعالية 
ًّ
مفهوم كون ال�ضعر معني

واأماكن  ال�ضارع  ال�ضعر  ارتياد  ويف  الواقع،  على 

الواقع،  مع  ال�ضعر  الن��خ��راط  اإ���ض��ارة  يف  جمهولة 

املحايث  ت�ضارك  تعني  التي  الغياب  وا�ضرتاتيجية 

مع ن�ضو�س اأخرى غائبة ال تعني بق�ضدية املبدع 

اأو الوعي مع ن�ضو�س  بوعي  �ضواء  تقاطع ن�س  اأو 

غائبة بقدر ما تعني م�ضاركة القارئ وا�ضتنفار وعي 

املتلقي يف البحث عالقة الن�س املقروء بالن�ضو�س 

الغائبة، فهي تعني �رصاكة املتلقي للمبدع يف اإنتاج 

ن�ضه بقدر ما تعني ت�ضارك الن�س مع ن�س غائب.

د �جل�سد     III- مترُّ

اإ�ضكالية حا�رصة يف      متثل عالقة الذات باجل�ضد 

اأ�ضياء لي�س لها كلمات ويف خطاب جرج�س  ديوان 

الذات  يلوح يف عالقة  توتر ما  ثمة  ا، 
ً
�ضكري عموم

ج�ضدها،  على  ال�ضيطرة  ال��ذات  فِقد 
ُ
ي مما  بج�ضدها، 

وكما تعلي احلداثة العالية من �ضاأن الهوية الفردانية 

للذات،  هوية  بو�ضفه  اجل�ضد  �ضاأن  من  تعلي  فاإّنها 

وهو ما يتبدى يف خطاب �ضكري:

    يحدُث اأن اأن�ضي فمي

    يف احلانة 

 
ُ

    في�رصب

    ويحكي للنا�ِس 

    ما ال اأعرُف.

د اجل�ضد على الذات هو انعكا�س 
ُّ
    فيما يبدو اأّن متر

يجد  اأن  يف  الال�ضعور  ورغبة  ال��الوع��ي  لتوترات 

وكاأن  الغائرة،  م�ضتودعاته  واإخراج  للبوح  ا 
ً
متنف�ض

ثمة م�ضافة ما بن وعي الذات والوعيها الذي يحكي 

تكتمه  ما  باالأحرى  اأو  ال��ذات،  تعرفه  ال  ما  للنا�س 

اأّن ثمة مترًدا ما  اأن تتنا�ضاه، كما  وتكبته وحتاول 

للفم على الذات، اإّنها طاقة البوح الفائ�س:

 يِده ال يعرُف عنه �ضيًئا 
ُ
ر

ْ
    حتى َظه

ه
َ
 َفم

ُ
    يخا�ضم

 ل�ضاَنه اإىل االأبد 
َّ

    ويتمنى لو ق�س

ط منُذ �ضنواٍت الإ�ضالِح راأ�ِضه     َخطَّ

 
ْ
    ومل ينجح

ا عنه 
ً
ه تت�رصُف رغم

ُ
    اأ�ضابع

ُّ
    وال يهتم

    �ضاقاه يرك�ضاِن كحماٍر

    يعرُف طريَق البيِت.

    فيما يتبدى من ال�ضورة التي تقدمها الذات ال�ضاعرة 

"الرنج�ضية  من  ا 
ً
نوع متار�س  الذات  اأّن  نف�ضها  عن 

طويال  بالتحديق  الذات  فيها  تقوم  التي  ال�ضالبة" 

ا معاناة  اأي�ضً يف �ضلبياتها ونقائ�ضها، كما يت�ضح 

الذات من نوع من "فقدان ال�ضخ�ضية/ اأو فقد االأنية 

اأو اختالل  "االأنا"[/  اإىل  ]االأنية- يف ظني- ن�ضبًة 
بانعدام  اإح�ضا�س  »وهو   Depersonnalisation االأنية 

الوحدة  حيث  من  �ضواء  ال�ضخ�ضية  اأو  الذات  حقيقة 

ر االإن�ضان 
ُّ
اجل�ضمية اأو النف�ضية، اأي قد ي�ضطرب ت�ضو

مقوماته«  كلِّ  يف  اأو  مالحمه  بع�س  يف  نف�ضه  عن 

�ٌس ل�رصاع 
َ
ر

َ
وهذه احلالة )كما يراها علم النف�س( ع

من  جزء  اإنكار  ب�ضبب  وين�ضاأ  االأعلى  واالأن��ا  االأن��ا 
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ه الذات من 
ّ
االأنا لوجود اجلزء االآخر")1(، فما حت�ض

ا�ضطرابات ج�ضدية اأو �رصاع بن اأع�ضائها اجل�ضمية 

ا لقوى الذات النف�ضية. فيما تبدو �ضورة 
ً
يبدو انعكا�ض

البيِت"  طريَق  يعرُف  كحماٍر  يرك�ضاِن  ك�"�ضاقاه 

البكر  الطبيعة  اإىل  ينزع  ريفي  وع��ي  من  م�ضتلة 

وم�ضاهدها احليوية.

   IV- �ن�سطار �لذ�ت

د ج�ضدها عليها وما 
ُّ
    يت�ضاوق مع �ضعور الذات بتمر

يعتمل من �رصاع بن اأع�ضائه �ضعور اآخر بان�ضطار 

اأو ذات  النف�ضي بن ذات مركزية  وانق�ضامها  الذات 

قرين،  لذات  �ضبحي  ح�ضور  مقابل  يف  مو�ضوعية، 

فتقول الذات ال�ضاعرة:

 على طبٍق    
ُ
    حلمُت براأ�ضي يبت�ضم

    وِظلِّي يعدو وال اأحلُق به 

من  الال�ضعور  به  يقوم  عما  احللم  بنية  تك�ضف      

جتاوز لقوانن الطبيعة ومنطقية العامل كما يك�ضف 

احللم عما هو قار من خماوف اأو رغبات متجاوزة 

الراأ�س  بانف�ضال  احللم  اأما  ال�ضخ�ضية،  الوعي  يف 

من  فيه  ما  ما  على  اجل�ضد،  عن  طبق  على  ا 
ً
مبت�ضم

د رغبة الذات يف 
ّ
ت�ضكيل �ضوريايل لل�ضورة، فقد يج�ض

التخل�س من اأثقال اجل�ضد واأعبائه، يف حن اأّن متثُّل 

لظّلها يعدم وعدم حلقها به فاإّنه قد يعك�س اإح�ضا�س 

عليها،  القرين  ظلها  د 
ُّ
الفائ�ضة ومتر ذاتها  بتجاوز 

ق. اإّنها رغبة الال�ضعور اجلاحمة يف االنطالق والتحقُّ

القرين  وجود  ال��ذات جمرد  ان�ضطار  يتعدى  وقد      

التي  ال��ذوات  تعدد  اإىل  لها  واح��د  ظّل  اأو  ال�ضبحي 

ق�ضيدة  يف  كما  املركزية،  ال��ذات  فيها  تتمظهر 

"م�ضاهد من حياة رجل بار":
    واأنا اأقراأُ اأ�ضعاري يخاُف ج�ضدي  

    كاأنه يوؤدى م�ضهًدا يف م�رصحية 

 فيها كلَّ االأدواِر 
ُ
    يلعب

 
ً
    روحي تطلُّ من عيوين خائفة 

ا 
ً
ِتم

ْ
ع

ُ
ا م

ً
 �ضارع

ُ
    ول�ضاين يلهُث كاأنه يعرب

دَّ القانوِن 
 يداي �ضِ

ُ
    تتظاهر

اأ�ضعارها؟  الذات  تقراأ  حن  اجل�ضد  يخاف  ملاذا      

ا يوؤدي 
ًّ
وكيف ي�ضتحيل اجل�ضد حينها كائًنا م�رصحي

عديًدا من االأدوار يف م�رصحية؟ هل الأّن ال�ضعر �ضد 

اجل�ضد  توترات  عن  يك�ضف  ال�ضعر  الأن  اأم  اجل�ضد؟ 

وا�ضطراباته؟ البادي اأّن ثمة هوية درامية للذات يف 

متنوعة  ا 
ً
اأدوار تلعب  عدة  ذوات  كاأّنها  ان�ضطاراتها 

يف م�رصحية، يف تعدد لالأقنعة التي ترتديها الذات: 

العيون من  تطل من  تبدو خائفة حن  فيما  الروح 

معاينة االآخر والعامل، اأما الل�ضان الذي ينقل �ضوت 

ا 
ً
معتم ا 

ً
�ضارع يعرب  كاأّنه  ي�ضعر  و�ضعرها  ال��ذات 

مت�ضي  التي  املظلمة  لل�ضياقات  اإ���ض��ارة  يف  رمب��ا 

اليدين �ضد  تظاهر  اأما  ال�ضاعر،  كلمات  من خاللها 

القانون في�ضي برغبة ثورية للذات يف اخلروج على 

ا مثل ال�ضعر حن يتحلى بروح 
ً
جمود القانون متام

طليعية ووعي ثوري:

 
َ
    �ضاأغلُق م�رصحي هذا امل�ضاء

ا،
ً

    واأطرُد املمثلن خارج

 
ُ
    يدي اليمنى �ضاأترُكها تفرح

    مع قهوتى ال�ضوداِء و�ضيجارٍة وحيدٍة

    اأما يدي الي�رصى، 

 عند النافذِة 
َ
ُل البقاء ها ُتف�ضّ     اأعرُف اأنَّ

دَّ العامِل.
    رمبا تفعُل �ضيئًا �ضِ

اأقنعتها  من  التخل�س  ال��ذات  تود  حينما  حتى      

تبدو  وعيها  م�رصح  على  ممثلن  مبثابة  هي  التي 

اليد اليمنى التي رمبا  اأخرى بن  يف حالة ان�ضطار 

ت�ضي باجلانب املحافظ يف الذات التي تفرح باأفعال 

اأّن  غري  �ضيجارة  وتدخن  قهوتها  باحت�ضاء  عادية 

ت�ضكبه  مبا  مغّلًفا  يبدو  العامل  الأ�ضياء  الذات  مَتثُّل 

فالقهوة  النف�ضية،  ودواخلها  م�ضاعرها  من  عليها 

االأ�ضود  اللون  به  ي�ضع  �ضوداء مبا  الذات  تراها  التي 

من �ضعور بالقتامة، 
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�س لها الباحث يف 
ّ
ات اّلتي قد يتعر

ّ
من اأبرز االإ�ضكالي

االرهاب  ل�ضورة  لدرا�ضته  ة 
ّ
االإجرائي املفاهيم  حتديد 

يف االإعالم الفرن�ضي، هو ما توارثه املجتمع الفرن�ضي 

من اأفكار ومفاهيم حول االإرهاب من ناحية، وتطور 

التكنولوجيا احلديثة يف نظرية االت�ضاالت. وهذا ما 

يدفعنا اإىل اإعادة فح�س ما نتج من مفاهيم تر�ضخت 

 تاريخه احلديث.
ّ
يف اأذهان اجلمهور الفرن�ضي على مر

عليه،واّلذي  �ضنعتمد  اّل��ذي  االإج��رائ��ي  املفهوم  ��ا 
ّ
اأم

�ضيكون منطلًقا لتحليلنا؛ فهو "مفهوم االإرهاب" على 

اأخرى. ال  اعتباره ظاهرة امتزجت مبفاهيم ودالالت 

يزال اخلطاب االإعالمي الفرن�ضي يتغذى على املناهج 

اأح��داث  بعد  ذل��ك  تعزز  وق��د  القدمية،  اال�ضتعمارية 

بن اال�ضالم والغرب  ربط  الذي   2011 �ضبتمرب   11
ا�ضتغالل  عند  املو�ضوع  يتوقف  وال  وثيقة.  ب�ضورة 

ال�ضحافة  التقليدي:  لالعالم  االرهابية  اجلماعات 

بل  وااللكرتونية،  واملكتوبة  واملرئية  امل�ضموعة 

مثل:  االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات  اإىل  ذلك  تعدى 

تن�رص  فهي  وغريها  وتويرت،   والفي�ضبوك،  اليوتيوب، 

بال�ضورة  هنا  ونعني  الو�ضائل.  هذه  عرب  ر�ضائلها 

يف  وانت�ضارها  ال�ضورة  هذه  ت�ضظي  هي  االنفجارية 

بة 
ّ
م�ضب �ضورة  اأعطى  ما  واملفاهيم،  االجتاهات  كل 

وعائمة، من ال�ضعب على املجتمع الفرن�ضي التخل�س 

منها ب�ضهولة. 

"اال�ضالم  كتاب  موؤلف  غابرييل،  اأ.   . م��ارك  يقول 

: "عادة ما كتب عن اال�ضالم واالإرهاب 
واالإرهاب" )1(

هم  ال�ضحفيون االأمريكان، وال�ضيا�ضيون االأمريكان، 

الدكتور  اأي. �ضي وهكذا... ولكن يقدم  ال�ضي.  وموظفو 

عا�س  الأن��ه  لتلك،  مغايرة  نظرة  وجهة  غابرييل 

�س اال�ضالم، ووعظ عن 
ّ
اال�ضالم، ودر�س اال�ضالم، ودر

نال  اأ�ضتاذ  وهو  االأو�ضط.  ال�رصق  م�ضاجد  اال�ضالم يف 

�ضهادتي املاج�ضتري والدكتوراه يف درا�ضة اال�ضالم". 

يركز  كتابه  اأن  اإىل  الكتاب  هذا  موؤلف  ي�ضري  وهكذا 

اأو  ب�"اجلهاد"،  امل��ع��روف  الديني  االإره����اب  على 

احلرب املقد�ضة يف اال�ضالم. وال�ضبب الذي اأطلق عليه 

اأجل  من  اال�ضالم  با�ضم  ينطلق  الأنه  الديني  االإرهاب 

 
)2(

تاأ�ضي�س اأجندة دينية". 

ويوؤكد موؤلف هذا الكتاب اأن من اأهم االأ�ضباب املبا�رصة 

2011 كان موجة من االنتباه  11 �ضبتمرب  الأحداث 

اإىل و�ضائل االعالم التي راحت ت�رصح ما هو اال�ضالم. 

وقد حاول الكثري من اخلرباء الذن متت حماورتهم اأن 

جانبه  عن  اال�ضالم  يف  الديني  اجلانب  بن  يف�ضلوا 

 .
)3(

ال�ضيا�ضي، والذي كان من ال�ضعوبة ف�ضله". 

  دفعت اأحداث 11 �ضبتمرب 2011 اإىل ال�ضطح م�ضاعر 

منذ  الغربي  اجلمعي  الالوعي  يف  املكبوتة  الكراهية 

الع�رص الو�ضيط. 

"اال�ضالم  مقالته  يف  اأونيل  ج.  جون  الكاتب  يقول 

 ��  1936 كتابه  "يف  االأ�ضود":  البيزنطي  والع�رص 

هرني  البلجيكي  امل���وؤرخ  ك��ان  و���ض��ارمل��ان،  حممد 

الإرهاب فـي الإعالم الفرن�سي.. 

من �ل�سورة �لنمطية �إىل �ل�سورة �النفجارية

�ساكر نوري*

  *  كاتب وروائي من العراق



كبرية  تفا�ضيل  يف  يجادل    Henri Pirenne بريين 

يف  فجاأة  ب��داأت  اأوروب���ا  يف  املظلمة  الع�ضور  ب��اأن 

والكارثي  املفاجئ  االنحطاط  وهذا  ال�ضابع،  القرن 

غلق  اإىل  اأدى  الأنه  اال�ضالم  اإىل  يعود  احل�ضارة  يف 

 اإن املوؤلف يرجع لال�ضالم 
)4(

البحر االأبي�س املتو�ضط.

البيزنطية  يق�ضد  وهنا  الغربية،  احل�ضارة  انحطاط 

اال�ضالمي  الغزو  "قبل  ثم ي�ضيف:  الرومان.  يف عهد 

كانت مكتبات واأكادميات م�رص و�ضوريا وبابليونيا 

مكتظة باملوؤلفن واملوؤلفات. اإن اختفاءهم واختفاء 

املفكرين  ح�ضب  يعني،  كان  احتوتها   التي  املعرفة 

امل�ضيحين الذي ناق�ضوا هذه امل�ضاألة لقرون عديدة، 

كبرية  كمية  بتحطيم  عمد  عن  قاموا  امل�ضلمن  باأن 

. لذلك هياأ االعالم الغربي 
)5(

من اأالأدب الكال�ضيكي". 

االأر�ضية لتقبل فكرة ال�رصاع وال�ضدام بن الثقافتن 

دبليو.  األن  الربوف�ضور  ويرى  والغربية.   االإ�ضالمية 

اأوهايو:"اإن  االت�ضال يف جامعة  علوم  اأ�ضتاذ  باملر، 

 
ّ

تغري قد  املجتمعات  هذه  بن  التناق�ضات  ميدان 

ب�رصعة كبرية، ويعود ذلك اإىل التغيريات التكنولوجية 

تعد  فلم  الثقافات.  وت�ضادم  االت�ضاالت  ع�رص  يف 

ال��دول  بن  تف�ضل  التي  اجلغرافية  احل��دود  هناك 

والثقافات. فقد بداأت القيم الغربية تنت�رص من خالل 

يف  اال�ضالمية  املجتمعات  نحو  التلفزيون  برامج 

. ثم يقول: 
)6(

ال�رصق االأو�ضط واآ�ضيا و�ضمال اأفريقيا". 

"اإن عالقة اال�ضالم بالغرب، تعود اإىل الع�ضور القدمية، 
لة بالتحديات واملناف�ضات والتناق�ضات. 

ّ
وكان حمم

 �� اإىل  الو�ضطى  القرون  يف  ال�ضليبية  احل��روب  من 

االلفية  يف  ر�ضدي  �ضلمان  �ضد  اأطلقت  التي   ��� فتوى 

الثالثة، كانت املجتمعات امل�ضيحية يف غرب اأوروبا 

واأمريكا ال�ضمالية ت�ضكك وتخاف من امل�ضلمن. وعلى 

العك�س، يرى امل�ضلمون يف القيم االجتماعية الغربية 

 .
)7(

وممار�ضاتها مناق�ضة الرثهم وتقاليدهم". 

اأن  اإىل  الغربين  املفكرين  بع�س  ي��ذه��ب  فيما 

يف  تكمن  والغرب  اال�ضالم  بن  القائمة  اال�ضكالية 

The ambiguity of the Islam     "غمو�س اال�ضالم"
يرى  مل��اذا  امل�ضاألة  "تبقى  التايل:  ال�ضوؤال  ويطرح 

على  الهجوم  يف  ا 
ً
�ضبب االأ�ضوليون  اال�ضالميون 

 
)8(

الثقافات االأخرى هذه الطريقة العنيفة". 

بامل�ضتقبل  التنبوؤ  "اإن  قائاًل:  االجابة  اإىل  وينتهي 

مهمة م�ضتحيلة. احللول للهجمات االإرهابية ال توجد 

اأحد يدري كم �ضت�ضتغرق من  اأر�س الواقع، وال  على 

يواجه  احلقيقة  ويف  اليوم.  م�ضكالت  حلل  الوقت 

القراآن  تف�ضري  اأن  وه��ي  اخ��رى  مع�ضلة  امل�ضلمون 

التي  اليوم  ظروف  مع  يتفق  ال  املا�ضي  الزمن  يف 

ا عما كانت عليه الدولة اال�ضالمية يف 
ً
اختلفت جذري

 
)9(

بدايتها". 

من الوا�ضح اأن التنظيم املتطرف لداع�س يركز على 

ا�ضرتاتيجيته  �ضمن  االعالم  ي�ضع  هو  بل  االعالم 

الثابتة، ولكن االعالم الغربي �ضقط يف هذا الفخ، من 

ا�ضتخدام  وكذلك  الالزمة  بالتغطيات  القيام  خالل 

اللغة ذاتها. وهو ما �ضاعد على ت�ضجيع االإرهابين 

على اال�ضتمرار. وهناك نخبة من ال�ضحفين الذين 

خاطروا بحياتهم من اأجل هذه التغطية يف اأرجاء 

ال�  يف  حتفهم  �ضحفي   1197 نحو  "لقي  العامل. 

73 �ضحفيا يف عام  االأخ��رية، مع قتل  اأ 
ً
عام  25

ووول   �� يف  ال�ضحفي  بريل،  دانييل  فقط،   2015
اأ�ضهر  �ضرتيت جورنال �� وديفيد بلوم )NBC  هم 

   .
)10(

ال�ضحايا 

واالعالم:  "االرهاب  درا�ضته  يف  بيلجيم،   اآردا  يقول 

التكافل اخلطري" : 

عن  كثرية  باأمثلة  ي��زودن��ا  احل��دي��ث  ال��ت��اري��خ  اإن 

االرهابية  التنظيمات  بن  املتبادلة  اال�ضتفادة 

و�ضائل  ي�ضتغلون  االره��اب  مهند�ضي  اإن  واالع��الم. 

من  االفادة  اأجل  من  اأ�ضكالها  خمتلف  على  االعالم 

االرهابين  وجتنيد  املعلومات  وجمع  عملياتهم 

فالهدف  الربوبوجاندا،  وبرامج  التمويل،  وجمع 

واالع��رتاف،  االنتباه،  جذب  وه��و:  واح��د  االعالمي 

وكذلك  اجلمهور..  عند  ال�رصعية  على  واحل�ضول 

انتباه  ج��ذب  خ��الل  من  ذل��ك  من  ي�ضتفيد  االع��الم 

الو�ضيلة  ه��ذه  ل��وج��ود  حيوي  ه��و  ال��ذي  اجلمهور 

االعالمية اأو تلك من خالل حتقيق االرقام القيا�ضية 
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يف املبيعات واحل�ضول على جمهور كبري. 

فاالرهاب يجب اأن ي�ضبح يف قلب االعالم من اأجل اأن  

�س 
ّ
يتفاعل ويوؤثر.  واالعالم يغطي الأن اجلمهور متحم

للح�ضول على املعلومات حول هجومات االرهابين. 

لذا هناك تبادل م�ضالح ومنافع بن طريف املعادلة 

    .
)11(

اأي بن االرهاب واالعالم اليوم".  

الذي  االع��الم  اإىل  بحاجة  االره���اب  اأن  اخلال�ضة   

حالة  يخلق  لكي  اجلمهور  من  ع��دد  اأك��رب  ي�ضتقطب 

لذا  اليوم،  اعالم  له   يوفره  ما  وهذا  والهلع،  اخلوف 

فالعالقة التبادلية والتكافلية بن الطرفن م�ضمونة. 

االرهابية ميكن  التنظيمات  االأوك�ضجن عن  اإن قطع 

اأن يعزز ا�ضرتاتيجية الوقوف �ضد االرهاب.

"ا�ضرتاتيجية  بحثه  يف  ميفيلد  د.  توما�س  يقول 

و�ضائل  االجتماعي" "اإن  التوا�ضل  و�ضائل  يف  قائدة 

ا 
ً
كثري ت 

ّ
تغري اجلديد  واالعالم  االجتماعي  التوا�ضل 

واأثرت يف طريقة  نقل املعلومات حول العامل. ومن 

ازدادت،  املعلومات  و�ضفافية  ال�رصعة  خ�ضائ�ضها 

واأدوار االعالم التقليدي واجلديد تغريت و�ضبكة النيت 

من  مثيل  له  ي�ضبق  مل  مبا  بالتعاون  �ضمحت  وورك 

كنتيجة.  ال�رصاع  طبيعة  تغيري  اإىل  اأدى  وهذا  قبل. 

التي  اال�ضرتاتيجيات  تطوير  امكانية  اأعطى  ما  وهذا 

اإن  املثال،  �ضبيل  على  التغيريات.  هذه  من  اأ�ضتفادت 

ينجز  لكي  الالزمة  االأدوات  ميتلك  االأمريكي  اجلي�س 

التي  اال�ضرتاتيجية  يف  والكامنة  املتاأ�ضلة  املهمات 

ال�ضاعدة  االجتاهات  من  اال�ضتفادة  من  لها  ت�ضمح 

اال�ضرتاتيجية  اع��ادة  يتطلب  وهذا  املعلوماتية.  يف 

وجتديدها من اأجل حت�ضن قدراتها يف فهم واإدرامك 

املحيط والبيئة، والتفاعل معها اأكرث وبفاعلية، 

وان��ت��اج وح����دات م��ن ال��ع��م��ل م��ن خ���الل �ضاحة 

 
املعركة."  )12(

التي  اجلماهري  من  الغفرية  االأع��داد  على  اأطلق  وقد 

 ��� ب��اأن��ه  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  ت�ضتخدم 

ال�ضدد:"اإن  هذا  يف  ي�ضيف    ��� الرقميون  املواطنون 

ومهارات  الفردية  املواهب  تعني  املفاتيح  بع�س 

يف  امل��ه��رة  العاملون  ي��خ��دم��ون.  ال��ذي��ن  االأع�����ض��اء 

 PA �املعلوماتية واملخت�ضون يف   ال

هم   واملحللن  اال�ضتخبارية  املعلومات  وجامعي 

يقودون العمليات على جميع امل�ضتويات ويف جميع 

اأق�ضام اخلدمات. مهارات اللغة والثقافة �ضوف ت�ضتمر 

العمليات  لقيادة  قدراتنا  يف  ا 
ً

حرج عاماًل  تكون  اأن 

التوا�ضل  و�ضائل  يف  ننخرط  العامل.عندما  ح��ول 

توظيفها  اأجل  من  املتدربة  والعميات  االجتماعي، 

تكون  داخلها   يف  نعمل  التي  الثقافة  يف   بفعالية 

االأ�ضول احليوية. 

حرجة يف  حالة  يف  يكونون  الرقميون  "املواطنون 
ا.  النجاح يف  حميط  و�ضائل التوا�ضل االجتماعي اأي�ضً

موؤلفو التقارير من ��� االعالم اجلديد ومقاتلي احلروب 

���

وكلية  االأمريكي  اجلي�س  يف  ويدربون  يعملون  الذين 

اأنهم  على   ��� الرقمين  املواطنن   ��� يعرفون  احلرب 

"هوؤالء ال�ضباب الذين يخدمون كاأع�ضاء 
اأذك���ي���اء يف ا���ض��ت��خ��دام اأج��ه��زة االع����الم اجل��دي��د، 

ا�ضتغاللهم  يتم  وامكاناتها،   و�ضبكاتها،  ومن�ضاتها، 

ب�ضكل حيوي يف قيادة حرب املعلومات �ضد االأعداء 

ال�ضباب  ه��وؤالء  اأ�ضتخدام  اأن  يعني  وذلك   
)13(

اجل��دد. 

اح��دى  �ضيكون  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  وامل��اه��ر  ال��ذك��ي 

تغيريالعقلية  اإىل  بحاجة  تكون  التي  ا�ضرتاتيجيات 

واملوهوبن  االأذكياء  العاملون  التقلدية.  الهرمية 

يحتاج  ورمب��ا  النجاح.  ا�ضا  كونهم  يف  يوا�ضلون 

اأك��رث  وفهم  اأ�ضرتاتيجيات  اىل  ال��رق��م��ي،  امل��واط��ن 

الذين  ا، 
ً
عمر االأك��رب  اال�ضرتاتيجين  املخططن  من 

يزودونهم بالتوجه الوا�ضح. من اأجل تاأكيد االأعمال 

التي يقوم بها املواطنون الرقميون على اأمت وجه. 

نطلق  اأن  مي��ك��ن  م���ا  اأو  االن����رتن����ت  ث��ق��اف��ة    

الثقافات  و�ضعت  الرقمية"،  عليه"االإمرباطورية 

مواجهة  يف  ال�ضنن،  اآالف  منذ  ال�ضائدة  االإن�ضانية، 

حتديات حقيقية. ي�رصح هذه الفكرة. الكاتب الفرن�ضي، 

�ضًا 
ّ
مفو مديراً  لوكومبليد  دافيد  كولومبليد،  دافيد 

ال�ضرتاتيجيات �رصكة "اأوراجن" لالت�ضاالت الهاتفية. 

كتابه  يف  اأفكار"،  علبة  اأفكار-  "مركز  مدير  وهو 

نزوى العدد 93 - يناير 2018

276



اأجل  من  "بيان  مبثابة  ويعده  الرقمي".  :"املواطن 

املواطنة الرقمية".   

يف  امل��وؤل��ف  منها  ينطلق  ال��ت��ي  االأوىل  املالحظة 

الن�ضاط  قطاعات  خمتلف  اأن  مفادها  حتليالته، 

�ضت اىل هّزة حقيقية، واأنه ينبغي على 
ّ
االإن�ضاين تعر

كل قطاع منها، اأن "يجابه على طريقته"، ما ي�ضميه 

املوؤلف "االجتياح الرقمي". وي�ضري اىل اأن التحوالت 

التي حدثت كبرية و"نوعية".

قد  دي"  "�ضي-  القر�س  اخ��رتاع  كان  مثاًل،  وهكذا 

اإمكانات  فتح  عرب  االأ�ضواق،  يف  كبرياً  تبّداًل  "اأحدث 
هائلة لالإنتاج"، كما يكتب املوؤلف. وي�ضيف ان ذلك 

يعرف  املعني كما  القطاع  ثورة حقيقية يف  "اأحدث 
حدث  ذلك  اأن  اىل  ال�ضياق،  هذا  يف  م�ضرياً  اجلميع"، 

اجلمهور  قبل  من  االنرتنت"  ا�ضتخدام  "�ضيوع  قبل 

الثورة  ا�ضتخدام  قطاعات  ع 
ّ
ت��ن��و رغ��م  العري�س. 

عمليًا  اأثارت  الرقمية"  الثورة  "ثمرات  فاإن  الرقمية، 

النقا�ضات واملخاوف واالآمال، نف�ضها. ومن االأخطار 

العاديون  الب�رص  يواجهها  التي  الكربى،  احلقيقية 

االنرتنت  حمرتيف  اإن  القول،  املوؤلف  يحدد  اليوم، 

بدون  اأو  بوعي  مييلون،  وا�ضتخداماته  وتطبيقاته 

كي  عاملهم،  داخل  اأنف�ضهم  على  االنغالق  اإىل  وعي، 

وي�ضدد  قهم. 
ّ
تفو عن  مفهومهم،  ح�ضب  بذلك،  وا 

ّ
يعرب

على اأنه "لن نعود اإىل الوراء".

والثورة الرقمية هي "اأداة اخرتعها االإن�ضان من اأجل 

طياتها  يف  حتمل  اآخر،  اخرتاع  اأي  ومثل  االإن�ضان". 

"عالمات  ذات���ه،  وب��ال��وق��ت  وخماوف"،  "خماطر 
كان  املطبعة  اخرتعت  عندما  ثم  التقدم".  باجتاه 

ال�ضوؤال الكبري الذي يدور يف االأذهان، يتعّلق مبعرفة 

االأفكار،  وكل  �ضيء،  كل  "دخول  يعني  كان  اإذا  ما 

يف  املطلوب  ان  اىل  املوؤلف  ويخل�س  املنازل"؟  اإىل 

ال�ضدد، لي�س مقاومة االنرتنت من اأجل حماية النف�س، 

فمثل هذه املقاومة تنتمي كثرياً اإىل "عامل الوهم"، اإذ 

اإن احلقيقة �ضتحا�رصنا ذات يوم.

زال يف  ما  الرقمي  النزوح  "اإن   : يوؤكد جيفري غنام 

�ضنواته االأوىل يف العامل العربي، وهو ماأوى جلمهور 

ا بعد اآخر. ��� االعالم 
ً
كبري من ال�ضباب  الذي  يزداد يوم

الرقمي  يزدهر يف ال�ضوق العربي الأن هذا ال�ضوق كبري 

التي  التكنولوجية  امل�ضتلزمات  اأكمل  وقد  للغاية، 

حققتها قطاعات دميغرافية وا�ضعة من ال�ضباب التي 

متطلباته.  مع  �ضتتاأقلم  والتي  ال�ضتخدامه،  ترتاح 

اليمن،  يف  ال�ضباب  من  باملائة   50 من  اأكرث  فهناك 

يقدر  وم�رص  واملغرب  واالأردن  وال�ضعودية،  وعمان، 

ا، بينما يف املناطق االأخرى 
ً
باأنه اأ�ضغر من 25 عام

جمموع  من  ا 
ً
عام و47   35 بن  النت  جيل  يعترب 

)15(
ال�ضكان".  

االأمنية  الدرا�ضات  برو�س هوفمان، مدير مركز  يقول 

لالإرهابين  ميكن  "وال  ت��اون:  ج��ورج  جامعة  يف 

احل�ضول على اأق�ضى قدر من النفوذ املحتمل اإال بن�رص 

من  قدر  اأو�ضع  نفو�س  يف  الغ�ضب  واإث��ارة  االإره��اب 

.
)16(

اجلمهور".  

اأ�ضدر لوران فابيو�س، وزير اخلارجية الفرن�ضي  لذلك 

"الدولة  ب�  االره��اب��ي  التنظيم  ت�ضمية  بعدم  ا 
ً
ق���رار

�ضاأنهم  يقوي من  اأن  �ضاأنه  ذلك  من  اال�ضالمية" الأن 

اآنفا،  التي ين�ضدونها. وكما ذكر  الدعاية  وي�ضنع لهم 

اإ�رصاباتهم  اأهمية  اأن  جيدا  يعرفون  االإرهابين  فاإن 

االإ�ضابات  وعدد  املختار،  باملوقع  مبا�رصة  تت�ضل 

التي حلقت، ونوع الفعل. اإن اأحداث 9/11 املن�ضقة بال 

التاريخ  االأمثلة تو�ضيحا على ذلك يف  اأكرث  �ضك هي 

احلديث. ويف عام 1996، اأ�ضدر تنظيم القاعدة بقيادة 

اأ�ضامة بن الدن "اإعالن احلرب �ضد الواليات املتحدة" 

الذي �ضيتبع بعد عامن ببيان جديد بعنوان "اجلبهة 

االإ�ضالمية العاملية للجهاد �ضد اليهود وال�ضليبين". 

ومل يتلق كال الت�رصيحن اأي تغطية اأو رد فعل تقريبا 

من الغرب، مما دفع ابن الدن اإىل تدبري هجمات 11 

 .
)17(

�ضبتمرب ال�ضيئة ال�ضمعة. 
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من أعمال الفنان خميس المحاربي- ُعمان 
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من  جديد  جيٌل  ظهر  الأخرية،  الع�رش  ال�سنوات  جيٌليف  ظهر  الأخرية،  الع�رش  ال�سنوات  ٌيف 

زمام  ميتلُك  ُعمان،  يف  ميتلكرية  عمان،  يف  ميتلكرية  ُعمان،  يف  ُرية  عس يف  عسرية  يف  رية  الق� الق�سة  سة 
ّ

الق�س الق�سة  ة  الق� تاب 
ّ
الق� تاب 
ّ

الق�س ستاب  الق�ُك الق�كتاب  تاب 

وعالقته  اخلا�ص  لونه  ويتبنى  وعالقته أفكاره  اخلا�ص  لونه  ويتبنى  وعالقته اأفكاره  اخلا�ص  لونه  ويتبنى  أفكاره  و وعالقته عوامله  اخلا�ص  لونه  ويتبنى  أفكاره  و وعالقته عوامله  اخلا�ص  لونه  ويتبنى  أفكاره 

يع سيع سيع  واملوا� واملوا�سدية  سدية  ال�رش والتقنيات  باللغة  ال�رشتغرية  والتقنيات  باللغة  رشتغرية  ال�امُل والتقنيات  باللغة  ال�املتغرية  والتقنيات  باللغة  تغرية 

 يف هذا العدد 
ُ
تن�رش
ُ
تن�رش
ُ

إن جملة اإن جملة اإن جملة "نزوى"  اا، ولذا فاا، ولذا ف ا، ولذا فسا، ولذا فس أي�اأي�سأي�سأي�

ابة سابة سابة  ال� الكتابة  على  ال�سوء  الكتابة  على  سوء  ال�س الكتابة  على  ال�سوء  الكتابة  على  وء  ال� ال�س�سلط  س�سلط 
ُ
ي ال�ا  ي�سلط  ال�ا  �سلط 
ُ
ي ا 
ُ

يس يسا  ا  خا� خا�سملفا  سملفا 

يف  نف�سها  يف ست  نف�سها  يف ست  نف�سها  ت  فر� وال��ت��ي  فر�س��م��ان،  وال��ت��ي  س��م��ان،  ُع يف  فر�اجل��دي��دة  وال��ت��ي  ع��م��ان،  يف  فر�اجل��دي��دة  وال��ت��ي  ُع��م��ان،  يف  ُاجل��دي��دة 

هذه   � كانت  إن اإن اإن  و تقريبا،  الأخرية  الع�رش  إن ال�سنوات  و تقريبا،  الأخرية  الع�رش  إن ال�سنوات 

ومتيُل غالبا،  الورقي  الن�رش  تتجاهُل   - تتجاهُلالأ�سماء   - ُالأ�سماء 

أخرى لأن تثبت وجودها عرب و�سائل اأخرى لأن تثبت وجودها عرب و�سائل اأخرى لأن تثبت وجودها عرب و�سائل  أو باأو باأو باأو ب بطريقة 

الن�رش احلديثة.  

تدور  الُعمانية  العمانية ة  الُعمانية ة  ُة  العس العسة  ة  الق� ظلت  الق�سري  ظلت  سري  الق�س ظلت  الق�سري  ظلت  ري  بالق� بالق�س  س  لي�ص لي�ص  ص  لزمٍن

الكتابة   منوذج  وتقرتح  نف�سها،  الأ�سماء  فلك  يف 
ُ
وتقرتح نف�سها،  الأ�سماء  فلك  يف 
ُ

أجيال متتالية، بينما اأجيال متتالية، بينما أجيال متتالية، بينما  ل كل ّكل وعي  كسكس الذي � الذي �س-املثال-  س-املثال- 

ال�رشعة.  بذات  وتختفي  ال�رش  بذات  وتختفي  رش  تظهر أخرى 
ُ
تظهر أخرى 
ُ
تظهر تظهراأخرى  أخرى  أ�سماء

ٌ
أ�سماء
ٌ
أ�سماءاأ�سماء كانت 

أت اأت أت بدون  ُة الُعمانية بدة العمانية بدة الُعمانية بد ة العسة العس س الق�س الق� أناأّنأّنأّن أنا  أنا  ا سا س أي�اأي�سأي�سأي� أي�ح  أي�ح  ح سح س سومن الوا�سومن الوا�

أو اأو أو  رتجما 
ُ
رتجما مرتجما م غربيا  مثالها  وظّل  طويل،  وظّلأبوي  طويل،  وظّلأبوي  طويل،  وظلاأبوي  طويل،  أبوي  إرث اإرث اإرث 

ال�سفر  وفر�ص  الحتكاك  ب�سبب  اسا  ب�سبب  اسا  ب�سبب  ا  خال� خال�سعربيا  سعربيا 

القليلة. 

املتنوع  للكاتب  تعود  الُعمانية  املتنوع ة  للكاتب  تعود  العمانية  املتنوع ة  للكاتب  تعود  الُعمانية  ُة  العس العسة  ة  الق� الق�س  س  ري��ادُة

ي، سي، سي، اإل أربعينيات القرن املا�اأربعينيات القرن املا�سأربعينيات القرن املا�سأربعينيات القرن املا� عبداهلل الطائي منذ 

وعرثات،  انقطاعات  �سادتها  الُعمانية  وعرثات، ة  انقطاعات  �سادتها  العمانية  وعرثات، ة  انقطاعات  �سادتها  الُعمانية  ُة  ّ
العس العسة  ة  الق�  
ّ
الق�  
ّ

الق�س س  أناأّنأّنأّن

اإل ولأ�سباب كثرية مل تكن كتابتها فعال تراكميا 

عقب الثمانينات. 

يل سيل سيل  بالتفا� الزمن  من  بالتفا�س  الزمن  من  س  ل��ردٍح ل��ردحسغلت  ل��ردحسغلت  غلت  ان� ان�سأنها  ان�سأنها  ان�اأنها  أنها  كما 

مالت  كما  الواقعي  باملعنى  ال�سيا�سية  التاريخية 

أكرث من اأكرث من أكرث من  يعها لالعتناء باملواعظ سيعها لالعتناء باملواعظ سيعها لالعتناء باملواعظ الأخالقية  سموا�سموا�

أوقع البدايات الأوىل يف اأوقع البدايات الأوىل يف أوقع البدايات الأوىل يف  القيمة الفنية، الأمر الذي 

  بكامل 
ُ
تكاء يقع
ُ
تكاء يقع
ُ

ّالتقريرية واملبا�رشة. رمبا لأّنالتقريرية واملبا�رشة. رمبا لأّن ال

إىل اإىل إىل  الذهاب  من  أك�اأك��رثأك��رثأك��رث  وعسوعسوع"  ساملو�ساملو� " على  حمولته 

رشعيب ال�رشعيب ال�رشدية. التقنيات الكتابية والأل

آخر منها يف اآخر منها يف آخر منها يف فرتة لحقة باملوروث 
ٌ
طر
ٌ
طر
ٌ

طرسطرس سواحتفى �سواحتفى �

أ اأ أ  تبد التي  والغرائبية  تبدسعبية  التي  والغرائبية  تبدسعبية  التي  والغرائبية  عبية  ال� ال�سفهي واحلكايات  سفهي واحلكايات  ال�س ال�سفهي واحلكايات  فهي واحلكايات  سال�سال�

ملا  "املغايبة"،  �ص س�ص س�ص  ق� ق�سإىل  ق�سإىل  ق�اإىل  إىل  تنتهي  ول بال�سحر 

فرشفرشُف النظر عن م�سائل  رشة، قد  ت�رشة، قد  ت� ة، قد  ت�سة، قد  ت�س سلها من وقع وده�سلها من وقع وده�

تعلقة بالكتابة نف�سها. أخرى متعلقة بالكتابة نف�سها. أخرى متعلقة بالكتابة نف�سها. 
ُ
أخرى م
ُ
أخرى ماأخرى م

عرتك البحث عن تاريخ 
ُ
عرتك البحث عن تاريخ ولعل كثريين ممن دخلوا معرتك البحث عن تاريخ ولعل كثريين ممن دخلوا م
ُ
ولعل كثريين ممن دخلوا م
ُ

التطور  أناأّنأّنأّن   أي اأي أي  ال��ر أي اطروننا  ال��ر أي اطروننا  ال��رس ال��رساطروننا  اطروننا  ي� ي�سمانية  سمانية  الُع ي�ة  العمانية  ي�ة  الُعمانية  ُة  العس العسة  ة  سالق�سالق�

يف  يف أ  يف اأ  أ  ب��د ُعمان  يف  ب��درية  عمان  يف  ب��درية  ُعمان  يف  ُرية  عس يف  عسرية  يف  رية  الق� الق�سة  سة 
ّ

الق�س الق�سة  ة  الق� يف  احلقيقي 
ّ
الق� يف  احلقيقي 
ّ

الق�س يف  ساحلقيقي 

ف الثاين من ثمانينات القرن الع�رشين، وقد سف الثاين من ثمانينات القرن الع�رشين، وقد سف الثاين من ثمانينات القرن الع�رشين، وقد  سالن�سالن�

كل واملحتوى. وميكننا سكل واملحتوى. وميكننا سكل واملحتوى. وميكننا  سعيد ال�سعيد ال� عيد ال�سعيد ال�س سجتلى ذلك على �سجتلى ذلك على �

يئا التخلي سيئا التخلي سيئا التخلي  سيئا ف�سيئا ف� يئا ف�سيئا ف�س أت �اأت �سأت �سأت � آنذاك بداآنذاك بدآنذاك بد آنذاك بدة  آنذاك بدة 
ّ

ة سة س  الق�
ّ
 الق�
ّ

س الق�س ّأّنأّن أناأنا االقول باالقول ب

مانة اجلديدة فـي عمانة اجلديدة فـي ُعمان ة اجلديدة فـي عتاب الق�صة اجلديدة فـي عتاب الق�صّ تاب الق�صكتاب الق�صُك

ي�ضتبدلون الق�ضايا الكربى مبا هو  

يومي وُمتدفق بالتفا�ضيل 

إعداد: هدى حمد اإعداد: هدى حمد إعداد: هدى حمد  امللف من 

امللفامللفامللف



عن دورها التوثيقي اأو الإ�سالحي. 

من  العقد  –هذا  ك�سف  اأخ��رى  جهة  من  اأّن��ه  اإل 

الزمان- عن كتابة غارقة يف اللغة والغمو�ص، اإذ 

والرتاكيب  اللغة  �سحره من تالفيف  الن�ص  ي�سنع 

الغريبة وكاأّنه يقدح من ماء ال�سعر. 

جيل  ك�سف  ما  ف�رشعان  كثريا،  ذلك  ي�ستمر  ومل 

بني  توازن  لأن  ت�سعى  كتابة  عن  اجلديدة  الألفية 

 اأحدهما 
ُ
اللغة واملو�سوع على حٍد �سواء فال يرجح

على الآخر فيفتُك به.

ح�ساب  على  ملدر�سة  يتحيز  اأن  لأح��دن��ا  ولي�ص 

نوؤكد  ولكننا  ذوق،  م�ساألة  تبقى  فامل�ساألة  اأخرى، 

على اأّن "املوا�سيع ما دامت مطروحة على قارعة 

الطريق" كما يقول اجلاحظ ، فاإن الأ�سلوب هو ما 

 كفة ق�س�ٍص على اأخرى.  
ُ
يرجح

كن لنا اأن نحيط بجميع ُكتاب 
ُ

ويف هذا امللف، ل مي

الأعم  البع�ص  واإمّن��ا  ُعمان،  يف  اجلديدة  الق�سة 

ممن ميكن اأن مينحونا موؤ�رشا اأوليا حول املالمح 

الأ�سا�سية لهذه الكتابة التي تتمايز عن �سابقاتها. 

 يف مواقع 
ُ
فمن خالل ما نر�سده من ن�سو�ص تن�رش

التوا�سل الجتماعي اأو يف ال�سحف اأحيانا، اأو تلك 

التي ُت�سارك يف امللتقيات الأدبية، جند اأّن اأغلبها  

يرتاوح  بني الب�ساطة التي تعوزها اخلربة والدربة، 

�سنواٍت  امتداِد  التي ن�سجت على  الن�سو�ص  وبني 

من ال�ستغال املتوا�سل. 

تخففت  اجلديدة،  الكتابة  اأّن  لنا  جليا  يبدو  ولكن 

لالإن�سان  وانحازت  ال�سخمة،  ة 
ّ
العام الق�سايا  من 

تناوٍل  عرب  اليومية  ال�سغرية  وم�ساكله  الب�سيط 

 �سوب اجِلدة والبتكار.
ُ
غامر

ُ
ي

كما تخلْت اأغلب الن�سو�ص عن "ال�سعرنة" الفائ�سة 

 بالن�ص، وانحازت لتحريك دينمو الن�ص 
ُ
التي ت�رش

من الداخل ؛الأمر الذي يوؤكد لنا اأّن الكتابة يف جزء 

كبري منها "�سنعة"، ميكن اأن نب�رش بريقها مبزيد 

من املرا�ص والدربة.

وهذا ما ذهبت اإليه الكاتبة »جوي�ص كارول اأوت�ص« 

ئلت عن احلالة املثالية التي ميكنها فيها 
ُ

عندما �س

اأن َتكتب من ال�سباح املبكر وحتى الأ�سيل، فقالت 

"املزاج  م�ساألة  مع  اأبًدا  يتهاون  اأَلّ  املرء  على  اإّن 

ُتوِجد  التي  هي  ما  مبعًنى  الكتابة  لأن  املالئم"؛ 

"املزاج املالئم". 
�ساأنا  لي�ست  التحولت  هذه  ب��اأّن  نوؤكد  اأن  علينا 

حمليا بالتاأكيد، بل اإنه �ساأن عاملي  وعربي اأي�سا،  

 ملا هو حيوي وحي يف 
ُ
فالكتابة اجلديدة تنت�رش

اأن  لآخ��ر  حني  من  وحت��اول  اجلديد،  الواقع  حيز 

تتمرد على ال�سكل الكال�سيكي.  

جغرافيته  من  ُعمان  يف  الكاتب  عانى  لطاملا 

التي عزلته طويال عن الُكتاب يف املنطقة العربية 

وحتى يف اخلليج، وظلوا هام�سا اإزاء مراكز اأ�سا�سية 

اجلديد  اجليل  فاإن  يبدو  وكما  بينما  املنطقة،  يف 

اختزل على نف�سه اأ�سواطا طويلة، فهو اأكرث حظا يف 

ف�ساء الكرتوين ي�سمح له بالتوا�سل ال�رشيع وباأن 

فهو  هذا  من  واأكرث  بالآخر،  قيا�سا  لتجربته  ينظر 

يف زمن الكتب التي ت�سل اإليه ب�سغطة زر.  

اأو  حملي  هو  مما  التخل�ص  رهن  لي�ست  امل�ساألة 

الكتابة.  بتقنيات  العتناء  واإمّن���ا  ب��ه،  الت�سبث 

باجلغرافيا  نف�سها  تعجُن  لق�س�ٍص  ميكن  اإذ 

هدفها  يكون  اأن  دون   - ال�سعبية  وباحلكايات 

"املعنى"   
ُ
اإع��ط��اء واإمن���ا  التوثيق-  ه��و  الوحيد 

اأيقونة ل تن�سى.  لالأ�سياء. ذلك حقا �سيجعُل منها 

وهو الأمر الذي ل يرومه �سخ�ص عام بالتاأكيد.    

عربيا،  الق�سرية  الق�سة  ح�سور  ت�ساءل  وقت  يف 

وت�سويقا،  ون�����رشا  انتاجا  ال��رواي��ة  �سعود  اإزاء 

تثبُت  ت��زال  ل  ُعمان  يف  الق�سرية  الق�سة  ف��اإّن 

م�رشوعيتها وح�سورها، بل اإّنها باتت ت�ستغُل على 

اأكرب،  بانفتاح  وتقنياتها  وموا�سيعها  اإيقاعها 

حتمُل  ق�س�سا   
ُ
تنتج اأ�سماء  على  ُنراهُن  زلنا  ول 

جادة  كتابة  لولدة  وخما�سات  اإمكانيات  بذور 

ور�سينة.
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) تاأكد اأن الأمور ت�سري على ما يرام!!(، هذا ما كتب 

و�سعه  كبري  اأ�سود  كي�ص  مع  مرفقة  بطاقة  على 

اأحدهم اأمام الباب!

خباأ احلار�ص البطاقة يف جيبه بعد اأن قراأها وفتح 

الكي�ص

-اآها، كمية كبرية من املوز .

ثم دخل اإىل مقر عمله واأغلق الباب.

*  *  *

اتكاأ اأحدهم على حجٍر مريٍح وقال:

اإل  نحب  ل  بالأحرى  اأو  كثريا  امل��وز  نحب  -نحن 

املوز.

ال�سعيدة،  بالنهاية  فيه  ننعم  ال��ذي  اليوم  �سياأتي 

موزة عمالقة لكل واحد مّنا.

لهذا  باملوافقة  يهمهمون  وه��م  اجلميع  �سحك 

املتحدث البارع الذي قال ما حتب وتتمنى اأنف�سهم، 

�سفراء  م��اأدب��ة  يتناولون  وه��م  جميعا  �سحكوا 

اعتادوا عليها يف هذه احلفرة، احلفرة التي تعزلهم 

يكفي  مبا  تت�سع  العامل،  هذا  يف  اآخر  �سيء  اأي  عن 

لتجمعهم اإىل جوار بع�سهم البع�ص حينما يخرجون 

لروؤية بقعة حمدودة من العامل يف النهار وتلفظهم 

الليل حيث يف�سل بني  �سوداء مظلمة يف  اإىل غرفة 

 فولذي.
ٌ

امُلقامني باب

�سحك البع�ص بخفة بالغة وبع�سهم باتزان وهيبة 

– و�سحك الكثري منهم  – احرتاما ملقام كل منهم 
لأن رفاقهم �سحكوا وح�سب، اإل فرد جديد  مل يكن 

يفهم ما يحدث، حاول اأن يفعل ذلك مرارا ولكنه مل 

من  منعزل  مكان  يف  يوم  كل  يجل�ص  فقط  ي�ستطع، 

مع  �سيء  كل  عن  وينقطع  لوحده،  الدائرية  احلفرة 

جدار  على  بظهره  يلت�سق  وح�سب،  يفكر  الآخرين، 

احلفرة الرمادية الذي يت�ساعد لالأعلى من كل اجتاه 

حتى ال�سماء اأو هكذا خيل له، وعيناه املتعبتان من 

الي�سار نحو �سفيحة رمادية  اإىل  اإما تنظران  النظر 

عري�سة كلون جدار احلفرة – يخيل اإليه باأنها نافذة 

نحو اأ�سباهه من اأ�سحاب  اليمني  اإىل  تنظران  – اأو 
بع�سهم  اإىل  يجتمعون  وه��م  البي�ساء  القم�سان 

اأبي�َص ينتظر  البع�ص يقابل كل واحد منهم �سحنا 

طول  اأكرثهم  يتو�سطهم  ال�سهي،  غ��ذاءه  دائما  فيه 

واأكربهم عمرا وهو يتكئ على حجر مريٍح.

 ) اأريد اأن اأفهم( هذا ما قاله املنعزل ال�سامت وهو 

احلجر  يف  عيناه  توقت  حتى  اأفكاره  يف  يغو�ص 

املريح  اإىل اأن �سعر ب�سوت �ساحبه الغا�سب: األ�ست 

جائعا ؟

- ) حدق اإىل عينيه ومل ينطق بكلمة(

، يا �سديقي   ! تاأكل املوز  واأنت ل  اأتيت  واأن  -منذ 

هذه املوزات الثالث هن �سفاء لآلم راأ�سك.

بب�رشه  اأط��رق  ثم  فجاأة  املنعزل  عينا  جح�ست 

العميق اإىل الأر�ص، وقال كالما كثريا يف نف�سه، مل 

ي�سمع منه اإل »اللعنة«. همهم الآخرون موافقة على 

اآخر جملة �سمعوها للتو فقال اأحد اأفراد املجموعة: 

نعم �ست�سفى، و�سحكوا جميعا.

*  *  *

حول  يجتمعون  وه��م  لأنف�سهم  يقولونه  ما  ه��ذا 

بع�سهم يف احلفرة، ي�سمون الهواء النقي، ويحدقون 

والآخر  احلني  بني  ويتكد�سون  البعيدة،  ال�سماء  اإىل 

حول �سجرة ميتة يف و�سط احلفرة.

نافذة  عرب  فيهم  بالتحديق  يكتفي  احلار�ص  كان 
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كاملة،  احلفرة  مالمح  له  تك�سف  وا�سعة  زجاجية 

يرى كل ما فيها،على ميينه منعزل مي�سك براأ�سه اأكرث 

مما مي�سك اأي �سيء اآخر وعلى ي�ساره بقية املجموعة 

يوما  يعباأ  مل  و�ساحبه،  املريح  احلجر  يتو�سطها 

بالتحديق اإىل ال�سماء اأو الأر�ص اأو با�ستن�ساق الهواء 

النقي فهذا ل يعني له اأية قيمة، يعجبه فقط اأن ينظر 

عرب الزجاج اإىل احلفرة وما حوته، ومي�سغ …

يغم�ص عينيه من فرط اللذة .

-ياااااه ، هذا املوز األذ بكثري مما كان عليه  !

رفع رجليه ومدهما فوق الطاولة وا�سرتخى جمددا 

وهو يحدق اإليهم .

*  *  *
-احلمد هلل. هذه نعمة بحد ذاتها ، ل اأظن اأن هناك 

ثالث  على  فيها  ف��رد  ك��ل  يح�سل  اأخ���رى  حظرية 

موزات يف اليوم.

 قال وهو يتكئ على حجٍر مريح.

نظروا اإىل بع�سهم وابت�سموا جميعا، وابت�سم املنعزل 

يت�سابهون  كانوا  باجتاههم،  يحدق  ك��ان  اأي�سا 

وجوههم  مالمح  اأحيانا،  التطابق  لدرجة  كثريا 

ل�سورة احلجر  امتداد  وكاأنهم  نف�سه  بالغباء  ت�سيء 

املريح وح�سب، يف احلفرة ل ميلك اأحٌد منهم ا�سما، 

ي�ستخدمون ال�سفات فقط ، تاأمل املنعزل وجوههم 

منه  ي�ستفاد  قد  معنى  اأي  حتمل  ل  التي  اجلامدة 

وهو يوؤكد لنف�سه اأن املعنى هو الأهم !، كان �سدى 

متجهني  يراهم  وهو  اأذنه  يف  يرن  الأخ��رية  الكلمة 

نحو حو�ص املاء ، حيث �رشبوا وتكد�سوا حوله حتت 

ال�سجرة، اأنكرت عيناه ما راأتاه فتدفق ال�سوؤال الذي 

 ، ؟!  اأطرق تعبا: ماذا ن�سنع هنا  اأعياه طويال حتى 

التي  الزجاجية  النافذة  باجتاه  وحدق  راأ�سه  رفع 

يعتقدها و�سعر فجاأة اأن الإجابة تكمن وراءها.

*  *  *

متاما  امل�سغ  عن  احلار�ص  توقف  الزجاج  خلف 

وبداأ   .. جل�سته  يف  كثريا  جادا  فبدا  رجليه،  اأخف�ص 

يفكر.

*  *  *

اليوم.. خرج اجلميع اإىل احلظرية جمددا، لي�ستن�سقوا 

كل  كعادة  وج��دوا  وجبتهم،  وياأكلوا  النقي  الهواء 

�سباح وجبتهم املف�سلة من املوز على �سحن كل 

واحد منهم !، كان يوجد يف كل �سحن ثالث موزات، 

به  فقد و�سعت  املنزوي ك�ساحبه  ال�سحن  ذلك  اإل 

ينظرون  ب��داأوا  ذلك،  اجلميع لحظوا  م��وزات،  اأرب��ع 

تلك  له  تكون  اأن  منهم  كلٌّ  ود  بحقد،  �سحنه  اإىل 

اأي  ميلك  ل  اجلديد  الوافد  فهذا  الإ�سافية  امل��وزة 

ميزٍة بنظرهم جتعله يك�رش فكرة امل�ساواة، بل على 

واأكرثهم  الأك��ل  يف  رغبة  اأقلهم  اأن��ه  يبدو  العك�ص 

اختالفا واأكرثهم غباء فلماذا اإذا يح�سل على موزة 

اإ�سافية؟، قرروا جميعا باأنه ل ي�ستحقها.

اأن خرج اجلميع  ال�سحن يظهر بعد  ها هو �ساحب 

فقط  قدميه  يرى  كالعادة،  لوحده  يخرج  للخارج، 

ما  اأمٍر  يف  يفكر  املعتاد  مكانه  اإىل  ي�سوقهما  وهو 

ُق فيه. ها هو ال�سحن جمددا ولكن على حاٍل 
َ
غر

َ
ثم ي

مرة  كل  يف  اعتاد  كما  مكانه  يف  يجل�ص  خمتلف، 

مبا�رشة  ليحدق  احلائط  اإىل  براأ�سه  ويتكئ   ! متاما 

اإىل النافذة الزجاجية.

اأمر  يف  يفكرون  وهم  اإليه  ونظروا  اجلميع  �سمت 

واحد: هل �سيلتهمها ؟

اجلميع،  باجتاه  ودفعه  ب�سحنه  املنزوي  اأم�سك   

اأبعده متاما، ثم �سم يديه اإىل بع�سهما، ومل يتكلم، 

نظر اجلميع اإىل بع�سهم فاأخذوا ال�سحن.

 ، اأنكره   .. لربهة  املريح  احلجر  �ساحب  اإليه  نظر 

الرفاق وهو يفكر بهذا املنعزل  ثم اقت�سم املوز مع 

يحب  ل  زال  وما   ،! اأ�سبوع  منذ  اأت��ى  ال��ذي  اجلديد 

حرموا  ممن  اأمثاله  من  كم  اأحمق!،  من  ياله  املوز، 

حتى رائحة املوز!.

فجاأة انقطعت اأ�سوات اجلميع ونظروا وراءهم حيث 

النافذة الزجاجية هناك، راأوه يقف مقابلها مبا�رشة 

ذلك ال�سامت املنعزل عن اجلميع، األ�سق يديه على 

اآتية  بربودة  ف�سعر  الطريق  يتلم�ص  كاأعمى  النافذة 

�سعر  التي  الأوىل  امل��رة  هذه  كانت  اآخ��ر،  عامل  من 
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بذلك يف احلفرة، األ�سق وجهه وحاول اأن يحدق يف 

 اإل نف�سه، فاأغم�ص عينيه �سئما 
َ
�سيٍء ما ولكن مل ير

ولكنه راأى الكثري.

*  *  *

اأ�سياء  دواخ��ل��ه  يف  ووقفت  فجاأة  احل��ار���ص  وق��ف 

مبا�رشة  اأمامه  العزلة  ل�ساحب  ينظر  ظل  كثرية، 

وهو مغم�ص العينني، �سعر به وكاأنه يرى اأكرث مما 

يجب.. اأدخل احلار�ص يده يف جيبه واأخرج البطاقة 

تاأملها  يف  واأمعن  جمددا  قراأها   ، جمددا  البي�ساء 

حتى قرر اأخريا اأنه فهمها كما يجب.

*  *  *

الفولذية  ال��ب��واب��ة  اأغلقت  اأن  وب��ع��د  امل�ساء  يف 

غرفة  اإىل  املجموعة  دخ��ول  عقب  اأوتوماتيكيا 

احلمد  اأحدهم:  فقال  تدريجيا..  الظالم  �ساد  املبيت 

هلل الذي اأنعم علينا بنعمة الظالم لن�سعر بقيمة النور 

كالم  يف  يتفقوا  اأن  اعتادوا  كما  اجلميع  وهمهم   ..

بع�سهم البع�ص، مل يعرف اأحد منهم من القائل، اإمنا 

قال �سيئا جيدا ول يهم من قال فهذا الظالم ين�سي 

�ساحب ال�سوت �سوته.

�سعر املنعزل هذه املرة مبعنى الظالم فاأح�ص برغبة 

لذيذة للكالم وهو الذي قد خباأ كلماته زمنا طويال 

اأن  دون  ي�ساأل  اأن  يود  وهو  بالراحة  ي�سعر  اإن��ه   ،

اأنتم  اأحد.. تردد قليال ولكنه نطق اأخريا، من  يعرفه 

قهقهوا  حتى  فجاأة  املجموعة  هم�سات  انقطعت  ؟ 

يجيب  اأن  منهم  واحد  كل  وانتظر  مرتفع،  ب�سوت 

الآخر عن هذه النكتة اجلميلة كما بدت للجميع ، مل 

يجب اأحد ولكن ل باأ�ص يف ذلك فلن يعرف اأحد من 

عجز عن الإجابة، وهذه اأي�سا من فوائد الظالم التي 

اأ�سعرتهم بالراحة جمددا، ف�ساأل املنعزل مرة اأخرى 

ملاذا تاأكلون املوز ؟ �سعروا ب�سخف ال�سوؤال وكامل 

يقدر  مل  ولكن  جمددا  ف�سحكوا  بالإجابة  معرفتهم 

اأحد على الإجابة ف�رشخ يف املرة الثالثة ؟ اإذا ملاذا 

كلماته  اأجرا�ص  وانتظروا  فجاأة  �سمتوا  ؟  هنا  اأنتم 

بالدغدغة،  و�سعر  لنف�سه  منهم  ك��ٌل  همهم  لتهداأ، 

فقهقهوا بقوة.

*  *  *

كاأ�سا من  .. �رشب  ا�ستيقظ احلار�ص من نومه فزعا 

املاء، وقال : احلمد هلل .

واأخ��رج  بقوة  الكر�سي  ف��وق  من  ال��زائ��د  وزن��ه  جر 

البطاقة البي�ساء من جيبه جمددا واأل�سقها يف و�سط 

النافذة الزجاجية ورمى بدانته جمددا يف الكر�سي !.

*  *  *

ال�سحون  كانت  احلفرة،  اإىل  اجلميع  دخل  اليوم.. 

كالعادة  منهم  واحد  برزق كل  امتالأت  قد  البي�ساء 

ال�سحن  ذلك  املرة  هذه  اختلف،  اآخر  �سحنا  اأن  اإل 

اأمام احلجر املريح .. دخل �ساحبه ورك�ص مبا�رشة 

عمالقة  م��وزة  باختالفه،  �سعر  اأن��ه  ملجرد  نحوه 

لريى  تامة  بده�سة  وراءه  التفت  �سحنه،  تغطي 

من  اق��رتب  الآخ��ري��ن،  وج��وه  يف  ده�سته  انعكا�ص 

موزته ال�سخمة وهو ميزج اأفكاره ببع�سها، حت�س�ص 

اإلهي .. هذه املوزة الذهبية  موزته ب�سغف تام، »يا 

العمالقة«هذا ما قاله لنف�سه وقد فكر يف اأنه اأ�سبح 

اأخريا،  العظيم  قدره  �سيالقي  اأنه  يحلم،  كما  فعال 

يف الوقت ذاته الذي متتزج فيه اأفكاره �سعر ب�سغف 

متزايد جتاه ح�سته التي كربت بقدر من�سبه الذي 

تدفقت  كثريا،  بها  هام  امل��وزة  تلك  به،  ي�سعر  ب��داأ 

فيه رغبة ت�سلق ال�سجرة خلفه، التديل يف اأغ�سانها 

امليتة، ودون �سعور منه ات�سعت �سفتاه وهو يبت�سم 

من  ي��داه  واقرتبت  امل�ستوية  اأنفه  ومت��ددت  كثريا 

الأر�ص اأكرث، حتى اأنه حك اأعال راأ�سه ب�سبابته دون 

�سديد،  بفرح  اأح�ص  لذلك  انتبه  اأن  وفور   .. ي�سعر  اأن 

على  وترت�سم  املجموعة  جتاه  بالغ  بهدوء  التفت 

وجهه عالمات الفرح والده�سة معا !، كان قد �سعر 

الرفاق مب�ساعره اجليا�سة وفرحوا كثريا وهم يرون 

ف�سعر   ،.. قرد   : واحد  ب�سوت  فهتفوا  تتويجه  حلظة 

بالتحقق.
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هتفوا للمرة الثانية : قرد ،  ف�سعر بالفخر.

هتفوا للمرة الثالثة : قرد، رنت هذه املفردة يف اأذنه 

كجر�ص ن�رش عظيم .. اأح�ص باكتماله ، فخلع قمي�سه 

كان  اأن  بعد  املريح  احلجر  على  جل�ص  و  الأبي�ص 

يتكئ عليه وا�ستحق التمجيد الذي يح�سل عليه لأنه 

اأ�سبح قردا اأخريا كما اعتقد بقية اأفراد املجموعة.

القدمية  اأمانيهم  اأجله كثريا فقد �سدقت  فرحوا من 

منها.  �سغري   
ٌ
ج��زء حتقق  فقد  كليا  تتحقق  مل  واإن 

وقف �ساحب العزلة م�سدوها مما راأى اأمامه ، لي�ص 

للمجموعة  بل  املريح  احلجر  ل�ساحب  ح�سل  مما 

التي حتولت للتو قطيعا ! ، حك اأعلى راأ�سه هو الآجر 

وت�ساءل فيما لو كان هو قد حتول اإىل قرد دون اأن 

اإىل مكانه  اإىل قمي�سه فاطماأن، وذهب  ي�سعر، نظر 

كما اعتاد ومل ميجد اأحدا.

كانوا يجرتحونه بنظراتهم والقرد يهددهم، فهتفوا 

له جمددا: قرد .. قرد .. قرد ، انت�سى مبا �سمعه فبداأ 

ياأكل موزته الذهبية الكبرية.

*  *  *

جميال  �سوتا  عازفا  الفولذي  الباب  انزلق  اليوم، 

روؤية  لذة  طويال  األهمهم  فقد  املجموعة  اآذان  يف 

النور بعد الظالم دخل اجلميع اإىل احلفرة.. انده�سوا 

متاما ، كان ما راأوه اأكرث �سدمة مما راأوه بالأم�ص، 

ذلك املنعزل هناك يف زاويته ، اأمامه �سحن اأبي�ص 

نوم  يف  مغرٌق  ن�سُفها،  اأُكَل  عمالقة  ذهبية  وموزة 

عميق، يبدو عليه ال�سالم وال�سكينة،  فكروا على الفور 

اأنه قد جتمد هو الآجر واإن كان منعزل، فكروا اأكرث 

قليال وانفجر لغطهم بني موؤيد ومعار�ص فاختلفوا 

يف ذلك !.

همهمات  ت�ساعدت  اأن  بعد  ف��ج��اأة  ال��ق��رد  دخ��ل 

�سحنه  على  مبا�رشة  نظره  ليتجمد  املجموعة 

الفارغ ففكر فورا يف ما فكر به غريه ،ثم  الأبي�ص 

فكر بحرقة:

»هل  بحقد  وت�ساءل   ،»..  ! يتجراأ  كيف  الوغد  »هذا   

كان ليكون قردا ، من منحه ذلك احلق ؟! ل ميلك اأي 

الكثري  قال   ، اأبدا«  .. ولن ميلك   !! ال�رشف  لهذا  �سمة 

يجل�ص  وهو  اإل  اأفكاره  من  ي�ستيقظ  ومل   .. والكثري  

على احلجر املريح .

*  *  *

ابت�سم احلار�ص ابت�سامة ن�سفية ، ن�سفها يهتز مثل 

�سغينة القرد الذي فقد موزته العظيمة قبل قليل .

*  *  *

اإىل  اجلميع  دخل   ، �سابقه  من  اإدها�سًا  ..اأكرث  اليوم 

مبا�رشة،  اأمامهم  بالغة  �سدمة  لي�ساهدوا  احلفرة 

العزلة  �ساحب  فيها  متدد  الدماء  من  كبرية  بقعة 

احلجر  راأ�سه  فوق  ا�ستقر  �سخمة  �سليب  كاأيقونة 

املريح م�رشجا بدمائه. تاه كل منهم يف اأ�سئلته .. 

ماذا حدث؟ .. من فعل ذلك؟ .. حتى التهمهم �سوت 

القرد اإىل ي�سارهم :  من الآن و�ساعدا �سيح�سل كل 

فرد منكم على اأربع موزاٍت كل يوم.

اأرد   ، الدماء والقرد  داول اجلميع نظرهم بني بقعة 

البع�ص اأن يفكروا يف الأمر ولكنهم اأخريا هتفوا بكل 

�رشور: قرد .. قرد.. قرد !!.

*  *  *

قبعته  وخلع  عري�سة،  ابت�سامة  احل��ار���ص  ابت�سم 

 ،  security بالإجنليزية  عليها  كتب  التي  الرمادية 

وقرر اأن يرفع رجليه جمددا.

*  *  *

ذهب  من  والأر����ص  ذه��ب  من  ال�سماء   .. كالعادة 

يف  كذلك  �سيبدو  �سيء  كل   … ذهب  من  والهواء 

خميلة الذي �سي�سع الآن كي�سه الأ�سود اجلديد اأمام 

باب اأحدهم!! .
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ا  اإن�ساًنا مهمًّ      ا�ستيقظ بطلنا مفجوًعا، عندَما وجد نف�سه 

فجاأة. عرف ذلك من �سخب الأ�سوات يف اخلارج، وعا�سفة 

الهتافات  وتلك  غرفته،  ج��دران  تهز  التي  التهاليل  من 

يف  يتحرك  من  بثّمة  �سعر  اأن��ه  حتى  وهناك،  هنا  با�سمه 

ردهات املنزل ويو�سك اأن يقتحم ح�سنه املنيع، وها هو ذا 

واملوؤيدين.  املعجبني  من  متحم�ص  قطيع  الباَب  فعاًل:يدفُع 

اأياٍد ترفعه من منكبيه، واأياٍد تنزع عنه غطاءه، واأياٍد عرفت 

�سعر  حنَي  اإل  يحملونه  اأنهم  عرَف  وما  قدميه.  اإىل  طريقها 

بج�سده يبتعُد عن ال�رشير، حمموًل على الأكتاف.

هممم ل ل وكاأّن ثمة مبالغة يف ا�ستهالل الق�سة، اأين حدث 

واأن ُحمل اإن�سان بعد اقتحام منزله َحمَل امللوك؟ هممم قلنا 

قي�رش.  يوليو�ص  لي�ص  حتًما  لكنه  وذوقيمة  مثّمن  اإن�سان  اأنه 

لي�ص اإىل هذا احلد، نعم لي�ص اإىل هذا امل�ستوى. ولو افرت�سنا 

اأنه مل ُيحَمل فهل نقول اأنه ُرزح رزًحا؟اأو دفَع من ال�رشير؟فبَما 

ال�سياق  اأما فهذا  ُهِر�َص مثل عجينة،  اأنه  اأنهم جماعة فال�سك 

فاإن مل يكن احتفاليا فهو دوينٌّ متاًما، اأ�سلوب احلمل يروقني 

اأكرث.فلنبقه اأح�سن، ولنقل اأنه ُحمل نائًما برتّو.

فال�سبب  بالزهو،  ي�سعر  اأن  بّدا من  اإذ يحملونه مل يجد  وهم 

اخلطاأ،  �سبيل  على  تتويًجا  لي�َص  ا  اأي�سً لكّنه  معلوم،  غري 

اإن كان ثمة  ب وحده يعلم 
ّ
العدد والر فهوؤلء جماعة كثرية 

من�سورتعيني اأو مر�سوم تكليف اأو ت�رشيف مل يّطلع عليه بعد. 

د�سدا�سة  اأنيقة،  ثياًبا  له  واأح�رشوا  البهو  عرب  به  م�سوا  ثم 

وم�رًشا فاخًرا وخنجًرا باهظ الثمن. األب�سوه، ثم �سذبوا حليته، 

وحلقوا �ساربه، فاأبان عن �سباٍب غ�ص.

املنزل  باحة  اإىل  ذلك  بعد  �سيحملونه  اأنهم  لنفر�ص  اممم 

اإ�سحاًكا. اممم لنقل  اأ�سد ُطَريف  ويقذفون به هناك، �ستكون 

�سيارة  داخل  به  قذفوا  ثم  فعاًل  امللوك  حمل  حملوه  اأنهم 

فارهة، وكان احتفاًء حقيقيا ب�سيء ما، �سيء ل يعرفه ولن 

يعرفه حتى نهاية الق�سة. اآها هكذا جنعل النهاية مفتوحة. 

مالنا  اأوًل،  جوهرالق�سة  ونعقد  نحبك  اأن  لبد  حلظة  ولكن 

والنهاية، مَل العجلة؟

اأورمّبا  اإذ ُيحمل على الأيادي حّدث نف�سه، لعله يحُلم،  وهو 

تقود  بقدرما  الظروف  لتهم  »اإذ  حقا،  ا  مهمًّ اإن�ساًنا  اأ�سبح 

اأو  كبرًيا  م�سوؤوًل  اليوم  اأ�سبحُت  �سواء  مثالية،  نهايات  اإىل 

رُجاًل وجيًها ُيح�سب له األف ح�ساب، فعلي اأن اأتقم�ص الدور 

ول يعنيني كيف اأ�سبحت كذلك ومتى، اإنها اأ�سئلة متفل�سفة 

واأنا ل�سُت اإن�سانا حزينا غارقا يف تاأمالته، اإنني اأعرف قدر 

نف�سي فاأنا ل�سُت ظال ول وهًما ول عاثر حظ كي ل اأتّوج«.

فالبد  فيه،  و�سع  الذي  باملوقف  اقتنع  بطلنا  اأن  مبا  الآن 

وممار�سته  �سالحياته  ومننحه  احلدث  قلب  يف  نقحمه  اأن 

قليال. النافذة  اأفتح  اأن  علي  ذلك  قبل  لكن  ملواقفه،  الفعلية 

اأ�سعر باختناق الهواء يف الغرفة، لعلي متحم�ص بع�ص ال�سيء 

تربكني.ل  نف�سها  الفكرة  لعل  اأو  القادمة،  الكربى  لالأحداث 

�سليم.تنف�سي  قلبي  العميق.الآن  النف�ص  من  قليل  علي،  باأ�ص 

واألب�سته كل  اإن�ساًنا خارًقا  منتظم.حلظة!لو جعلُت من بطلنا 

متوقدة  و�سخ�سية  كاريزما  ذا  اإن�ساًنا  جتعله  التي  ال�سفات 

يكون  اأن  عليه  ملاذا  للقراء  اأو�سح  اأن  فالبد  بارعا،  وعقال 

كذلك اأول، ومامل اأجد اأ�سباًبا مقنعة �ساأ�سنع منه حفنة حثالة 

يرمى بها يف مردم نفايات!هممممم لعله من غري الإن�ساف 

التي  الطبيعية  الأح��داث  من  مبتوالية  مير  بطلنا  جنعل  األ 

جتعله خارًقا، لبد من تو�سيح، فالقارئ لي�ص غبًيا ويفهم.

- هيه اأنت انتبه! حلظة من ف�سلك!اأنت تكتبني.مل نقل �سيًئا، 

ت�سنعني كيفما ت�ساء، ُمّتِفَقان!لكن لي�ص عليك اأن تنب�ص يف 

الذي  ال�سعادة  مب�ستوى  �سعيد  اإهانتي.اأنا  اأجل  من  جذوري 

اأو�سلتني اإياه.

اأ�سباًبا تقنع القارئ بحظك يف  اأجد لك  اأنني مل  اآها، َهب   -

هذا ال�رشف الكبري، ما ع�ساي اأفعل؟

اإيجاد  وميكنك  عظيم  كاتب  اأنت  جتد؟  ل  ع�ساك  ومل��اذا   -

اأ�سواأ الأ�سباب لأف�سل الظروف.اأرجو األ جتعلني مهرًجا يف 

يرميني  اأن  الو�ساعة.اأخ�سى  يف  ال�سقوط  حكايتك.اأخ�سى 

الحتفاء  هذا  بعد  ف�..فكيف  له،  قرار  ل  م�ستنقع  يف  النا�ص 

جتعلني اأ�سحوكة؟ اأين حَدث واأن اأخطاأت اجلموُع بيَت رجل 

يكاد اأن ُيحتفى به؟ من اأين لك عدم املعقولية هذه وكل هذا 

الكذب على اأبطالك؟ هذا فخ.. ايه هذا فخ ايه واهلل اإنه لفخ.

بالزهو  الق�سة  بطل  ي�سعر  اأن  الأح��داث  غرائب  وملن  اإن��ه 

والَبطر، ويرف�ص من موؤلفه الكاتب اأن يو�سح للقراء ال�سبب 
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ة ن�ّص ق�صّ

اأ�ضماء ال�ضام�ضي *

* قاصة من ُعمان 



الذي من اأجله ُتّوج، فقد راأى يف تدخل الكاتب �رشح وتوثيق 

حياته من الألف وحتى الياء ا�ست�سهاًل مل�سريته يف احلياة 

القراء  على  يجب  ول  باخل�سو�سية،  تت�سم  اأن  يجب  التي 

ا من طريقة معاجلة الكاتب  معرفتها، اإذ اأبدى البطل امتعا�سً

يف  التدخل  كان  من  كائًنا  اإن�سان  حق  من  فلي�ص  للن�ص، 

اإعادة �رشد تفا�سيل حياة اإن�سان اآخر يعرف عنه كل �سيء، 

حتى لو كان هذا ال�سخ�ص هو اأمه.وقد كان رف�سه بدافٍع من 

حقه يف التحّفظ ل بدافٍع من احلفاظ على ده�سة الق�سة اإن 

الأدب  التدخل غريب علينا يف  ال�سبب.وهذا  القراء  مل يعرف 

على  قدرته  عدم  من  بالعجز  �سعر  فقد  الكاتب  عموًما.اأما 

ال�سيطرة على م�ساعر البطل، واأبدى ندمه من فكرة تتويجه 

من الأ�سا�ص، ف�سال عن كونه اأكرث اأبطال ق�س�سه عناًدا.اعترب 

الكاتب ت�رّشفه انقالًبا على الن�ص، واأن البطل تدخل تدخاًل 

حتى  ول  نف�سه  ميلك  ل  هو  بينما  م�سريه  تقرير  يف  �سافًرا 

حياته.اأما اعرتا�سات البطل بحقه يف الرف�ص حتى مع كونه 

كان  نفًعا.لقد  مقاومًة مل جتِد  فكانت  تاأليفها،  �سخ�سية مت 

تعليل الكاتب لهذا الأمر اأنانًيا، وغريًبا ومتطرًفا، حتى لو مل 

يحق لنا التحيزلأحدهما.

ويعودون  الهواء  يف  ويقذفونه  يحملونه  اجلمع  كان  عندئذ 

امل�سهد،  هذا  عند  متوقًفا  احلدث  جمددا.كان  التقاطه  اإىل 

الأح��داث. وبطء  الزمن  توقف  من  يتذمرون  ب��داأوا  فالنا�ص 

 ملا يفعلونه 
ً
كان على الكاتب اأن يت�رشف، اأن مينحهم معنى

الربط والتاأويل،  يف احلال، فحكايته كلها م�ستتة ويعوزها 

ال�سارب يف  ال�سلوك  بالالجدوى من هذا  ت�سعر  قد  فالنا�ص 

ي�ست�سخفون موقفهم هذا، حتى  بداأوا  اأنف�سهم  فهم  التهريج، 

مع كونهم �سخ�سيات ثانوية.

اأخطاأوا  اأنهم  ويعتقدون  يتخلون عنك  �ساأدعهم   ! اأقّرر  اأنا  ها 

يجب. كما  التعا�سة  من  حظك  لقيت  قد  تكون  وبهذا  املنزل، 

اإنني منذ اأ�سبحت كاتًبا مل اأجد من بد عدا اأن اأكتب نف�سي.اأاأنت 

من  بيتك  احلقيقي؟يقتحمون  اأنا  مني  حظا  اأح�سن  امُلتخيل 

اأجل تتويجك بغريما �سبب فيما اأعفُن اأنا يف هذه الغرفة ذات 

اجلدران الإ�سمنتية الغليظة، ل اأجد متوجا حتى ل�سطر اأكتبه؟ 

�سخمت  البدء،  منذ  اإياها  منحتك  التي  الأهمية  هالة  اإن  ثم 

ذا  �سيًئا  حياتها  يف  ت�سنع  اأنها  حت�سب  التي  العمياء  نف�سك 

اإذا  اإل  ها؟،  امللوك  حمل  حُتمل  حتى  اأنت  �سيء  فاأي  معنى، 

جعلتك ملًكا اأهبَل متوًجا على جماعة من املهبولني اأمثالك؟!

يوؤملني  الروح!اأي ح�سد هذا؟ ظهري  اإنك مظلم  ايِه وربي   -

ال�رشيع. الرفع والهويان  واأنا ل�ست يف عمر يحتمل كل هذا 

عن  ابحث  والديك،  ورحمة  اأف�سل،  اأحداًثا  اأّلف  عليك  باهلل 

م�ساراآخر ودع عنك ح�سدك.ماذا �سيقول عني اأبطال الق�س�ص 

يا  حبيبي  يا  بجالجل!اأ�ستجديك  ف�سيحة  اإنها  العاملية؟ 

كاتبي يا �سانعي، اإذ من هو الآدمي الذي ميكن اأن يتخيل 

بل  اأف�سل  حال  امل��رء  يتخيل  اأن  بد  ل  اأ�سواأ؟  ح��اًل  لنف�سه 

باأف�سل حال، اأم اأنك عازم اأن جتعل مني مثل اأبطال اإدغار 

عني؟ اآلن بو، جماعة من البوؤ�ساء امُلروَّ

علّو.�ُسمَعت  من  امُلتوج  بالّرجل  الغفري  اجلمع  رمى  وهنا     

اأن  للكاتب  ميكن  )كان  تتحطم.  بها  واأح�ص  عظامه  فرقعُة 

الب�ست. ال�سقوط باملنا�سبة(.بل ونزعوا عنه  يخفف من حدة 

بطلنا  راأ���ص  ينزع  اأن  وكاد  غليظتني  بيدين  اأحدهم  وتقدم 

فيما ينزع عنه عمامته الباهظة. )فاإىل هذا احلد من الق�سوة 

مرتدًيا  قفاه،  على   
ً
ملقى نف�سه  بطلنا  الكاتب(.ووجد  كان 

فانّلة واإزاًرا؛الثياب نف�سها التي حملوه بها من على ال�رشير.

يف  �سائلة  جائلًة  بالإهانة  وي�سعر  واخلزي،  الأمل  يعت�رشه 

اأنحاء بدنه، مع اإح�سا�سه بجرح غائر لن يندمل، فيما احمّرت 

غادره  الذي  الغفلة  ُملك  على  دمعة  وذرف  وجهه  �سفيحة 

له  يحفظ  مل  الذي  الكاتب  على  بالويل  داعًيا  متح�سًبا  للتو، 

كرامته وهو يردد: »اأنت ل حتافظ على اأبطالك.اأنت تزدريهم 

لأنك تتقم�سهم كلهم.لأنك ل ت�ستطيع اأن جتد نف�سك خارجهم. 

يالك من �سخ�سية ذات اإح�سا�ص ُموِغٍل يف البوؤ�ص والنق�ص«!

يف  يتفّن  الآيل  حا�سوبه  على  م�ستغرًقا  ك��ان  وبينما     

وجود  حواليه.اأده�سه  بحركة  �سعر  حكاياته،  اأبطال  ازدراء 

بطله مرابًطا خلفه بهيئٍة رّثة، يعلو راأ�سه �سعٌر اأ�سيب.ترت�سم 

على وجهه حلية �سقيلة، يبدو اأنها �سذبت اللحظة.واإذ تلّفت 

اإذا ب�سحكة جملجلة تفلت من فمه: بطلي ها  الكاتب خلفه 

اأنت ذا؟ اآها واأ�سبحت لك قدرة خارقة تفلُت فيها من دماغي 

لأجدك حقيقيا ماثاًل اأمامي مثل متثال؟ اأيها الفكرة، حم�ص 

كبطل  اأنت!حّيوه!قدّموه  حبيبنا  يا  له..  �سفقوا  وااو  فكرة! 

روايات خارق.ها هو ذا بطلي!

البطل  و�سع  اأكرث،  الرثثرة  يف  ي�ستغرق  الكاتب  كان  وفيما 

بالطاقة،  احلا�سوب  ي��زود  ال��ذي  الكهرباء  قاب�ص  على  يده 

ومبنتهى الثقة �سد على القاب�ص كما لواأنه يقول: هاك اأنظر 

اإنك ل جتروؤ حّتى على حفظ ما تكتب.

قفزت عينا الكاتب من جحريهما وتبدل لونه يف ظرف ثواٍن 

فاأ�سبح يف لون لفاع احل�سناء الأحمر، وبثقة امللك املخلوع 

عن العر�ص الذي ي�ستعيد معنوياته من اآخر ما تبقى له من 

الطاقة وقال:  القاب�ص عن م�سدر  البطل  دعم حا�سيته، نزع 

لن تن�رش هذا الن�ص.

 انطفاأت ال�سا�سة، واجنذَب البطل مثل خيط رفيع من ال�سوء 

كل  الن�ص، مثل  احلا�سوب، واجنذب معه  ما يف  نحو مكان 

ن�سو�ص الكاتب.
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اأتذكر  زلت  ما  ماطراً،  اجلو  كان  ل�سفري  الأول  اليوم  يف 

الطائرة، كنُت �سئيلة حينها، ول  اإىل  التي ت�سعد  احل�سود 

كل  من  اأتخل�ص  اأن  دون  اأع��ود  األ  اأمر  ح�سمُت  ملا  اأع��رف 

حدوداً  و�سعنا  قد  كنا   .
ّ
علي تربيتي  األقتها  التي  الأعباء 

التعامل  ل�سور  ومن��اذج  اأ�سكاًل  �سيء،  كل  مع  للتعامل 

هي،  كما  ذواتنا  من  اقرتبنا  وكلما  وذواتنا،  الآخرين  مع 

�سنعها  بع�سا  اأبي  �رشبنا  التزييف،  من  وعارية  �سادقة 

من �سعف النخيل يف قريتي البعيدة. كان يربطنا يف عود 

النخلة، يرتكنا قلياًل هناك، يذهب ل�ساعات ثم يعود م�ستعداً 

ل�رشبنا. تلك ال�ساعة التي كنُت اأق�سيها لوحدي، كانت كل 

ر�سيدي من التاأمل وحماولة فهم احلياة. اأ�ستعيد كل هذه 

التفا�سيل عندما اأ�سعد ال�سلم اإىل الطائرة. حتييني امل�سيفة 

تقديراً  حمياها  على  و�سعتها  اآلية،  بابت�سامة  الفاتنة 

وي�سعدين  لهذا،  ت�سطر  اأنها  يحزنني  كم  العمل،  ملتطلبات 

اأنني من حظي بفر�سة الرد عليها بابت�سامة اأخرى.

اأبحث عن مقعدي مثلما  للطائرة،  الطويل  اأم�سي يف املمر 

يف  “احلياة  فيلم  يف  مقعده  عن  يبحث  فرانكل  براد  كان 

و�سعت  التي  التعليمات  بقراءة  واأبداأ  اأجل�ص  اآخر”،  مكان 

بينما  الوقت  لأق�سي  اأقراأها  اأمامي،  الذي  املقعد  يف ظهر 

نقلع، ل�سُت من النوع الذي يخاف فقدان حياته. كنُت دائما 

م�ستعدة لأن اأرحل دون عودة.

راأ�سي يطن، وعيني  الكويت، كان  الطائرة يف  بينما تهبط 

عندما  لنف�سي،  قلُت  حافل،  ا�ستقبال  واأّنه  بد  ل  غائرتني، 

نزلت يف مطار الكويت لأول مرة، كان كل �سيء ماألوفًا، هذا 

ما تخيلته متامًا، والأهم من هذا كله، اأن ل اأحد يالحظني 

اختالف  على  النا�ص  احل�سود،  يف  اذوب  اأنني  الآن،  بعد 

لالآخر،  اأحدهم  يلتفت  اأن  واأذواقهم مي�سون دون  م�ساربهم 

لتغطية  خماراً  ي�سعن  اللواتي  الن�ساء  من  الكثري  اأ�ساهد 

الوجه، مثل اأّمي متامًا، والكثري من الن�ساء اللواتي اخرتن 

األوانا �سارخة لل�سعر واملكياج. كان اجلو بارداً، وهذا ما مل 

اأعتده يف قريتي، فحتى واإن كانت درجة احلرارة يف اأدنى 

ال�ستوية.  املالب�ص  لرت��داء  داٍع  ثمة  يكن  مل  م�ستوياتها، 

“القادمون”  بوابة  من  اأدخل  واأنا  بالدوار  �سعرت  فجاأة 

كانت اجلماهري الغفرية تنظر ايّل، كٌل منهم ينتظر قريبًا اأو 

�سديقًا، كانت تلك الدقائق اأ�سبه بقرن كامل.

اإعالنات  ت�سع  التي  اجل�سور  املتهالكة،  ال�سوارع  الكويت، 

ال�سيارات،  زح��ام  اجل��وار،  يف  لكراجاٍت  اأو  رديئة  ملنتجات 

ال�سيارات الفارهة، الكويت لياًل  و�سجيج مكربات ال�سوت يف 

بينما تنام قريتي يف هدوئها الأول، يف وح�ستها التي ل تتغري.

اخلفة  لفرط  الهواء،  يف  اأطفو  كدت  غرفتي،  اإىل  و�سلُت 

وال�رشور، مل اأمتلك يومًا مكانًا يل وحدي، ولطاملا �سعرت 

اأن الأمان احلقيقي هو اأن تتمكن من امتالك غرفة مبفتاح 

اخواتي،  من  ثالثة  مع  كنت  القرية  يف  لوحدك،  يخ�سك 

دفرت  اأخرجُت  متباينة،  حياة  وجداول  خمتلفة،  مبزاجات 

مذكراتي، طويٌل و�سميك، ويف طرف الورقة كتبُت التاريخ، 

ووقفت بعدها عند النافذة، اأ�ساهد ليل الكويت وهو ل يغلب 

اأعمدة النارة واأ�سواء البنايات العالية التي تو�سك على اأن 

تكون وح�سًا �سيلتهمك يف احلال.

مل اأمن يف تلك الليلة، كنُت اأح�ص بالأ�سياء اأكرث من املعتاد، 

القيادة  دفة  ي�سلم  وانه  بد  ل  مل�ساعره  رايته  ي�سلم  والذي 

لدمه، دمه الذي يندفع دون رادع، هكذا ذهبت اإىل اجلامعة 

يف اليوم الول، مدفوعة بحرارة ل مثيل لها لعي�ص احلياة 

اأريد. راقبُت فك املدر�ص وهو ينطق بالكلمات، بلكنة  كما 

لهذا  ان�سمامنا  من  نتاأكد  اأن  الآن  ياأمرنا  ثقيلة،  يل  تبدو 

ال�سف. يوزع علينا اأوراق تو�سيف املقرر، مادة ” مقدمة 

يف اجلغرافيا ال�سيا�سية”

كان  �سوته،  �سماع  ا�ستطيع  اأكن  مل  يتحدث،  كان  عندما 

كل �سيء مموها يف خميلتي، بينما كان يتحدث عن البحر 

ال�سامقة  النخيل  اأ�سجار  كانت  ال�سوي�ص،  وقناة  الأحمر، 

وجوها  ا�ساهد  بداأت  غريب،  نحو  على  تتكاثر  قريتي  يف 

�رشبي  جرمية  يف  ي�ساركون  اأنهم  لو  كما  ال�سف  يف  من 

اأ�سمع �سيئًا، �سوت الع�سافري  واأنا مربوطة هناك، كنُت ل 

يخفف علي وطاأة ال�سبابية. ا�ستيقظت من حلم ثقيل واأنا 

ربيعي  الطق�ص  رائعًا،  �سيء  كل  كان  الكلية.  ا�سرتاحة  يف 

والأحالم ما زالت تنتظرين يف مكان ما يف هذه اجلامعة.

* عنوان الن�ص مقتب�ص من جمموعة �سعرية لإميان مر�سال بنف�ص العنوان.

 
جغرافيا بديلة * 

اأمل ال�ضعيدي *

* قاصة من ُعمان 



رجل واحد

احلرب.  اأحد من  يعد  اأربعني عاما ومل  �سار عمرنا 

رجال  نتزوج  اأن  على  واأن��ا  �سديقتي  اتفقنا  لذلك 

عاد  حني  ولكنه  يعود،  جندي  اأول  �سنتزوج  واحدا، 

الزفاف  اأنا خامت  فاألب�ستها  يداه مقطوعتني،  كانت 

وهي األب�ستني، بينما كان هو يقف بيننا ويبت�سم.

�ضال

م�ساء  ذات  نظف  الذي  جرياننا  ابن  قط  اأ�سامح  مل 

مل  ال��ذي  �سايل  املف�سل.  ب�سايل  املت�سخة  �سيارته 

خانني  الغ�سيل،  حبل  على  وهو  م�سبكا  عليه  اأ�سع 

الزكية،  )داوين(  ورائحة  باملاء  مثقال  كان  اأن  بعد 

وطار اإليهم من �سطح املنزل.

�ضي�ضان

 من الري�ص، لأن ال�سي�سان مل تهداأ حتى 
ً
لب�سُت رداء

اختباأوا  للع�ساء.  هم 
ّ
اأم اأب��ي  ذبح  بعدما  ال�سباح، 

بهدوء،  اأن�سّل  بداأت  وناموا. وعندما  جميعهم حتتي 

اأخرى ناحيتي  كان الديك قد دحرج بي�ص دجاجة 

لأجل�ص عليه.

ْجَلح

اأبيه النائم ير�سم �ساربني كثيفني  منكبا على وجه 

وحلية غليظة. ي�سيل لعاب اأبيه فيجرف معه ال�سعرات 

املر�سومة بع�سوائية. يجففه مبحرمة ويعاود الر�سم.

اخلطوط  فت�سري  اأحيانا  يوتره  املزعج  الأب  �سخري 

والده  منخري  ي�سد  اأن  في�سطر  ومموجة،  عوجاء 

باإبهامه و�سبابته لربهة.

ر�سم ذات ليلة لأمه اأقراطا طويلة بعدما اأحلت على 

والده اأن يبتاعها لها وما كان يفعل، فما كان بعد 

الطويلة  بالأقراط  �سعيدة  راآه��ا  اأن  اإل  ذاك  ر�سمه 

�سباحا.

اأولياء  اجتماع  يوم  لوالده  اأقرانه  و�سف  يتذكر 

اآبائهم  عك�ص  على  َلح(، 
ْ

باأنه)ج املدر�سة  يف  الأمور 

منت�سف  حتى  اخلطوط  فيمد  الطويلة،  اللحى  ذوي 

قمي�ص النوم الذي يلب�سه والده.

على الفطور كان وجه اأبيه �سافيا ككل يوم، ول اأثر 

للحية التي ر�سمها، ولكنه بعدما اأنهى فطوره وذهب 

ليغ�سل يديه وجد �سعرا طويال على املغ�سلة ومو�ص 

حالقة.

الراأ�ص  وتعني  العمانية  الدارجة  يف  كلمة  َلح: 
ْ

*ج  

بدون �سعر، وقد وردت كلمة اأجلح يف معجم املعاين 

احليوان  من  لها  ق��رن  ل  اأي  جلحاء  مذكر  وه��ي 

والقرية ل ح�سن لها، والأر�ص ل �سجر فيها.

ثقب

�سخما  اأب���ي  وك���ان  �سمينات.  ب��ن��ات  خم�ص  كنا 

واحدة.  مرة  جميعا  نا 
ّ
ي�سم احت�سّناه،  اإذا  كمنطاد. 

ماتت اأختنا الكربى ف�سغر حجمه.

اأخواتي واأنا نبحث الآن عن الثقب.
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كانت على اأمت ال�ستعداد ملثل هذا املوقف، اأنها تدرك اأن 

ل�حياتها، مل مي�ص  الفو�سى  للمنزل تعني رجوع  عودته 

على وجوده ٤ دقائق ، و ها قد لوث املكان . �سعرت بوخز 

يف عمودها الفقري و هي تخرج اأدواتها ، حدثت نف�سها 

»�سيء بهذه الرائحة خليق باإزالة تلك البقع« كانت منحنية 

الأك�سدة  م�ساد  رائحة  ل�سعت  عندما  ت�سلي  اأنها  لو  كما 

تتلم�ص طريقها يف  العمياء كانت  يدها  الأنفية،  جيوبها 

و  املالب�ص  ُمبي�ص  ق��ارورة  اأخرجت  حتى  اخلزانه  حلق 

نحو  م�ست  متثاقلة   ، الرتاب  برائحة  امل�سمخة  الأ�سمال 

نحو  م�رشعه  هرولت  و  حمولتها  و�سعت  اجللو�ص،  غرفة 

يف  فكرت  و  ال�ساخن  امل��اء  من  �سطل  لإح�سار  احلمام 

م اأم يتجاهلها فح�سب ، فقد 
ّ
م طريقها اإن كان يدعي ال�سَ

الذي مل يقم بت�سحيم مفا�سلة  الباب  كانت ت�سمع �رشير 

رغم تو�سالتها.

الباب  يرتك  دائمًا  لأن��ه  »الغبار«  يعني  للمنزل  دخوله 

مفتوحًا، و اأحيانًا ُيعِلّم بنعله الغارق بالطني على الأر�سية 

.. جمدداً، تت�ساوؤل اإن كان متعمداً، كانت تتحا�سى �سوؤاله 

ب�سكل مبا�رش لأنها تعلم اأن هذا ما يريده ؛ اأن ل تزعجه 

.. فتكتفي بتعليق راأ�سها بني املالب�ص املغلفة بالأكيا�ص 

البال�ستيكة يف خزانة املالب�ص ، هناك حيث تنتحب واقفة 

لأن ال�سماح للدموع بتبليل ال�رشير اأمر مرفو�ص.

قامت  اأن  بعد  باإرتياح  قالتها   ، بالغر�ص«  �سيفي  »هذا 

بقي  �سغرية،  مبكن�سه  املك�سور  الكوب  �سظايا  بجمع 

، لكن ما ي�سيبها  ال�سجاد  البنية على  البقع  التعامل مع 

بالتوتر هو اللون الأحمر ، فتت�سائل اإن كان من خ�سائ�سة 

الإنت�سار اأ�رشع من بقية الألوان ؟ .. مل  ي�سبق اأن تعاملت 

للدم  الطالء،  اأو  الع�سائر  بقع  عن  خمتلف  فهو  الدم  مع 

رائحة معدنية و طعم كل�سي .

ثوبه  اأطراف  تت�سابك   ، النظيف  البيت  اإىل  امل�ساء  يدخل   

باأ�سجار الفناء ، امل�ساء ُيذكرها بالأيام اخلوايل، تقبع يف 

اأم�سياتهما حني كانت تتمل�ص من ذراعيه  ذاكرة امل�ساء 

حني تالحظ اأن اإطار ال�سورة ال�مقابلة لل�رشير مائل قلياًل 

اأو عندما تهم�ص بتوتر و هي تعد الأرقام ت�ساعديًا لتتاأكد 

اأن ثواين عقارب ال�ساعه م�سبوطة على �ساعة مع�سمها .. 

»فلوفك�سمني«  اأقرا�ص  بتناول  ت�ستمر  اأن  يرجوها  كان 

ت�سعر  ما  فكل  ال��دواء  هذا  رحمة  حتت  تكون  حني  لكنها 

اإن   .. به هو : اخلدر ، ثقل الزمن ، الغثيان ، تغري الألوان 

ن�سف جثة  .. جتعلها  منها  احلياة  الأقرا�ص متت�ص  تلك 

و هو عاجز عن اأن يفهم اأنها تنب�ص باحلياة حني تكون 

باإزالة  »بنظره« مري�سه ، يف ذلك امل�ساء كانت م�سغولة 

بقايا الأرز املحرتق عن قعر الطنجرة ، ف�ساألها عن راأيها 

بالطالق، طال �سمتها ، كانت تفرك الطنجرة بال�سابون 

جتفف  هي  و  قالت   .. باإ�سمي«  البيت  يكون  اأن  »اأري��د 

الطنجرة باملن�سفة .. 

تعتلي  كانت   ، �سمالها  يف  امل�سمار  و  ميينها  يف  املطرقة 

ملنظر  فوتوغرافيه  �سورة  ب�تعليق  تهم  و  املعدين  ال�سلم 

طبيعي تعوم فيه غيوم بي�ساء كاأقم�سة مُمزقة فوق جبال 

خ�رشاء  غابة  حتتها  و  البي�ساء  بالثلوج  مكللة  بنف�سجية 

لكنها عن قرب لي�ست �سوى حبيبات خ�رشاء ُمبعرثة ، لوحة 

لتثبيتها على احلائط،  كهذه حتتاج مليزانية و تركيٍز عاٍل 

نعم، على هذا ال�سلم تاأكدت اأنها حتب بيتها اأكرث من اأي �سيء 

اإ�ستيعاب  القادر على  الوحيد  األي�ص هو  اأخر،  اأي �سخ�ص  اأو 

حبها للنظافة؛ الذي يعتربه كل من حولها مر�سًا ؟

�سمعت وقع خطوات يعلو خلفها ، مل تلتفت، ل خلطواته و 

ل لنداءه التي حتول لزعيق ، فقد بقيت لها �رشبة واحده 

على امل�سمار و تثبت اللوحه .. و لكنها اإلتفتت؛ فقد �سمعت 

فهالها  الأر���ص  على  يده  من  القهوة  كوب  اإرتطام  دوي 

�سكل البقعة التي ت�سبب بها بت�رشفه الأخرق -هل كان 

يف  غا�سبة  تلويحة  �سوى  منها  ت�سدر  مل   ، متعمداً؟- 

 الرجل على الأر�ص .. األقت نظرة على املطرقة 
ّ
الهواء ف�خر

التي بيدها ثم نظرة على الراأ�ص امله�سم الذي اإنبج�ست منه 

خريطة دموية ..

للدم قوام متما�سك ي�سكل طبقة لمعة كاملراآة ، ملحت يف 

متكنت  لكنها  ال�سارم،  وجهها  اإنعكا�ص  احلمراء  الربكة 

اأمت  على  كانت  فقد   ، الفو�سى  تلك  كل  مع  التعامل  من 

الإ�ستعداد ملثل هذا املوقف لأنها تدرك اأن عودته للمنزل 

تعني رجوع الفو�سى ل�حياتها ، مل مي�ص على وجوده ٤ 

دقائق ، و ها قد لوث املكان.   

نزوى العدد 93 - يناير 2018

289

دماء يف البيت النظيف

ثابت خمي�س النعماين *

* قاص من ُعمان 



نزوى العدد 93 - يناير 2018

290

اإىل �سيادة املفت�ص.. 

رائحة  عن   22/6/2014 بتاريخ  ب��الغ  وردن��ا 

ال�سكنية.  البنايات  باإحدى  �سقة  من  تخرج  مزعجة 

عليه  املجني  راأ����ص  وج��دن��ا  ال�سقة  دخ��ول  وبعد 

مقطوعًا ومو�سوعًا على كر�سي. ويف اجلهة املقابلة 

كان ج�سده يقف اأمام لوحة ر�سمت لراأ�سه املقطوع 

نقو�ص  ر�سمت  الأر���ص  ويف  ر�سم.  فر�ساة  حاماًل 

غريبة. 

�سيء  كل  تخريب.  اأو  لعبث  اآث��ار  اأي  هناك  يكن  مل 

كان مرتبًا ومو�سوعًا يف مكانه. ووجدنا جمموعة 

املوجودة  نف�سها  النقو�ص  املريبة حتمل  الكتب  من 

الر�سالة  على الأر�سية وبجانبها وجدنا ر�سالة يف 

يوؤكد  ال�رشعي  ال��ط��ب  لكن  راأ���س��ه  بقطع  ي��ع��رتف 

ا�ستحالة هذا الأمر. 

 �ستجد يف املرفقات ن�سخة من اللوحة والر�سالة. 

» اأكره هذا ال�سجيج الذي ميالأ راأ�سي، اأنه مينعني من 

الر�سم. هذا الراأ�ص املزعج يجب اأن يقطع. لقد حاولت 

راأ�سي  يومها  طفاًل،  كنت  عندما  م��رة  اأفعلها  اأن 

ال�سغري مل يحتمل رحيل اأبي، لكن اأمي منعتني. اأمي 

كانت حتبني كثرياً لكنها ل تريد اأن اأ�سبح مثل اأبي. 

مل يبق يل من اأبي �سوى جمموعة من كتبه واأدوات 

ومن  ع�رشة.  الثانية  اأكملت  عندما  يل  جلبها  ر�سم 

يومها والر�سم هو كل حياتي.

اأنا  يل  لوحاتي  كانت  عندما  جمياًل  كان  �سيء  كل 

فقط. اإىل اأن راأيت اإعالن معر�ص لأف�سل الر�سامني، 

معر�ص  اأكرب  ليكون  امل�ساركة  اإىل  دعوة  وي�سمن 

لأن  فر�سة  اأف�سل  املعر�ص  ك��ان  البلد.  يف  يقام 

لكن  بوجودي.  ويعرتفون  اأن��ا،  من  النا�ص  يعرف 

لوحاتي.  يعر�ص  اأن  رف�ص  املعر�ص  عن  امل�سوؤول 

هاجمها وقال باأنها ل تنا�سب الذوق العام، واإنه لن 

والأطفال.  الن�ساء  لوحاتي على  تعر�ص  باأن  ي�سمح 

كان يتحدث وعينه ل تفارق ج�سد الفتاة العاري يف 

اإحدى اللوحات. 

كل ما كان يهتم به هو راأي النا�ص وزيادة عدد زوار 

اأي  له  الفنية واجلمال مل يعنيان  املعر�ص. اجلودة 

�سيء. 

بالر�سم.  وبداأت  ري�ستي  واأم�سكت  املنزل  اإىل  عدت 

يرتدي  ك�سيطان  اأر�سمه  وجدتني  اأع��ي  اأن  ودون 

�سخم  خازوق  نحو  ال�سماء  من  وي�سقط  مالك  ثوب 

ثبته ع�رشات الن�ساء والأطفال. �سعرت بعدها براحة 

لكنها مل تكن كافية. لقد اأهان لوحاتي، و كان ل بد 

يل من اأن اأنتقم، يجب اأن يراه النا�ص على حقيقته.

بن�رش  قمت  لذا  املنا�سبة،  الو�سيلة  كانت  الإنرتنت 

اأك��ن  مل  م��ا  وح��دث  امل��واق��ع.  خمتلف  يف  اللوحة 

اأتوقعه. انت�رشت لوحتي يف كل مكان، واأخذ النا�ص 

يتجادلون حولها. مع اأنهم مل يفهموا ق�سدي، اإل اأن 

املزيد.  لن�رش  نهمي  اأث��ارت  حولها  املثارة  ال�سجة 

الر�سم،  على  حياتي  متركزت  اللحظة  تلك  ومنذ 

جديد  ب�سيء  �سعرت  ب�سمت.  واملتابعة  والن�رش، 

ينمو بداخلي. كان �سمتي على مهاجمة النا�ص يل 

ولأعمايل الفنية يتحول اإىل لوحات جديدة. وكانت 

عن  اأعرفه  ل  ما  تريني  مراآة  اإىل  تتحول  لوحة  كل 

نف�سي. هذا جعل لوحاتي تاأخذ منحى جديداً ووعيًا 

اأكرب، وبالأخ�ص يف لوحاتي الثالث الأخرية. 

وبداية  حترري  بداية  كانت  اأخ��رى«  »ولدة  لوحة 

التغري. فيها حتررت من اأبي. اأبي الذي ثار على كل 

ما حوله ورف�ص احلياة يف جمتمع يرى نف�سه مبراآة 

الف�سيلة. مات وحيداً بني كتبه دون اأن يعرف اأحد 

لوحة اأخرية

ح�ضام امل�ضكري * 
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�سيئا عنه. اأنا اأحبه كثرياً لكنه كان حا�رشاً يف كل 

ما اأقوم به؛ فقد ر�سمت كل لوحاتي بالطريقة التي 

يل  لوحاتي  تكون  اأن  اأردت  �ستعجبه.  اأنها  اأتخيل 

وحدي ونابعة مني اأنا فقط؛ لذا كان علي اأن اأقتله 

واأولد من جديد دون اأب. ر�سمته ملقى على الأر�ص 

اإىل  متجهًا  كنت  واأنا  يف �سدره،  مغروزة  و�سكيني 

رحم اأمي لأولد من جديد. 

ر�سمت بعدها » حوار مع الرب«، كانت اأكرث لوحاتي 

اللوحة  هذه  قبل  للجدل.  اإث��ارة  واأكرثها  انت�ساراً 

يقنعني  اأن  منه  اأري��د  كنت  بالرب  موؤمنا  اأك��ن  مل 

بوجوده. وقد فعل لكن مل يلتفت اأحد اإىل هذا الأمر. 

اللوحة  كانت  كيف  ول  الألوان  لتنا�سق  ينتبهوا  مل 

تتحرك.  باأنها  يعتقد  يراها  ومن  باحلياة  تنب�ص 

ومل يروا كيف نبتت الأزهار يف موطئ قدمه ونحن 

من�سي ونتحدث. 

جميعهم ثاروا وغ�سبوا لأين �سورت الرب كما اأريد 

اأي  اأرى  اأراه، ولأنه كان ي�سبهني قلياًل. ل�ست  وكما 

اأن ي�سبهني الرب. فمنذ القدم وحتى الآن  �رشر يف 

والب�رش ي�سورنه ب�سورة ب�رشية ويهبونه �سفاتهم. 

مل يحاول اأحد اأن يفهمني اأو بالأ�سح مل ي�ستمع يل 

اأحد ليفهمني. كل ما فعلوه هو مهاجمتي ومهاجمة 

لوحاتي. 

اأثار  ما  واأقل  اأذهلني  ما  اأكرث  هي  الأخرية  لوحتي 

اهتمام النا�ص، اأ�سميتها » احلقيقة«. 

اأن  يف  جاحمة  رغبة  وبداخلي  يوم  ذات  ا�ستيقظت 

اأر�سم كل �سيء. الكون بكل ما فيه كان يدعون اإىل 

فيها  اأع��رف  مل  التي  الأوىل  املرة  اأنها  اأر�سمه.  اأن 

يف  الفر�ساة  راأ�ص  غم�ست   اأر�سم.  ماذا  اأو  اأبداأ  كيف 

اللون الأ�سود. 

اللوحة.  منت�سف  يالم�ص  ثم جعلت طرفها  ومن     

تكونت نقطة �سغرية �سوداء. �سعرت حلظتها باأن كل 

�سيء اكتمل. تركت اللوحة كما هي وعدت اإىل النوم.

اأر�سم لوحة بعنوان » �رش احلقيقة«. كان  اأن  اأردت   

اأر�سمه.  اأن  فقط  وعلي  ذهني  يف  وا�سحًا  �سيء  كل 

واقتادوين  ال�رشطة  رج��ال  اأت��ى  اأب��داأ  اأن  قبل  لكن 

جعلتها  اأعمايل  حول  املثارة  ال�سجة  الق�سم.  اإىل 

تنت�رش اأكرث واكت�سف امل�سوؤول عن املعر�ص اأنه هو 

املق�سود يف لوحة ال�سيطان.

اأمي  اأجربت  القا�سي بدفع غرامة كبرية  حكم علي 

على بيع منزلنا، واأمر باإدخايل م�سحة نف�سية. 

مل تكن لوحة ال�سيطان �سبب احلكم احلقيقي بل كانت 

اأتوقف عن  اإ�سكاتي وجعلي  اأرادوا  جمرد غطاء فقد 

�سي�سعونني؟  اأين  كثرياً  اأهتم  مل  يزعجهم.  ما  ر�سم 

كل ما كان يهمني وقتها اأن اأر�سم ال�رش. 

اأ�سهر واأعطوين الكثري  احتجزُت يف امل�سحة لت�سعة 

تركيزي  فقدت  وب�سببها  لتهدئتي،  الأدوي���ة  من 

اأر�سم  مل  اأيديهم.  بني  كالدمية  واأ�سبحت  واإرادت��ي 

�رش احلقيقة بل قمت بر�سم ورود واأ�سجار وع�سافري 

قد  اأم��ي  كانت  عندهم  من  خرجت  وعندما  تغني. 

اإىل  ال�سجيج  وع��اد  مني  هربت  واحلقيقة  توفت 

كنت  كما  الر�سم  على  قادراً  اأعد  ومل  جمدداً،  راأ�سي 

اأفعل من قبل. 

واحدة  لوحة  �سوى  يل  يبق  مل  انتهى.  قد  �سيء  كل 

على  واأ�سعه  املزعج  راأ�سي  اأقطع  �سوف  لأر�سمها. 

الكر�سي لأر�سمه ويكون لوحتي الأخرية«.
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ت�سكنه  الذي  البيت  اأن  علمت  تبِك خاتون حني  »مل 

زوجها  هجرها  ي��وم  كثريا  بكت  لقد  لها.  يعد  مل 

و�سغارها  هي  وحيدة  تركها  �سيء،  اأي  تغري  وما 

ذو  زبري  عاما،  ع�رش  الثالثة  ذات  )فاطيمة  الأربعة 

وعزير  اأع��وام  الثمانية  ذات  مهدمي  اأع��وام،  الع�رشة 

الطفل الر�سيع(. الآن كل ما عليها فعله هو تو�سيب 

الأ�سمال واملمتلكات الرخي�سة وامل�سي مع اأطفالها 

حتت ال�سم�ص احلارقة اإىل بيت اأختها لل بيبي يف 

احلي ال�سعبي القريب تاركة بيتها ملالكه اجلديد.

فتحت لل بيبي الباب لرتمتي خاتون يف ح�سنها 

بينما حتمل فاطيمة احلزينة عزير الر�سيع ويراقبا 

�ستبكي!  فقط  الآن  امل�سهد يف �سمت.  ومهدمي  زبري 

اإنها  و�ستقول  ب�سدة  بيبي  لل  ح�سن  يف  �ستبكي 

تعبت، فزوجها مل يختِف عنهم وح�سب بل باع البيت 

التنباك  بب�ساق  املمتلئة  املريبة  لل�سكك  وتركهم 

اأختها  احلديدية  الأخ��ت  اأبعدت  اخلمر.  وزجاجات 

اله�سة عن ح�سنها و�رشخت مانعة اإياها عن البكاء 

ثم نظرت نحو ال�سماء لعنة الزوج الهارب. اأدخلت 

القليلة  البيت  غرف  بني  غرفة  يف  والعيال  اأختها 

وقالت: هنا �ستعي�سني.«

 مّتت..

ل.

مل تتم، احلكاية بداأت للتو...

اأكرث  ت�سبح  احلكايات  لأكمل؟  الف�سول  انتابك  هل 

وقعا حني نكت�سف اأننا نعرف �سخو�سها جيدا األي�ص 

كذلك؟ ح�سًنا.

تتحمل  قلقة،  بيبي  لل  بيت  يف  خاتون  »عا�ست 

طعنات رجل اآخر: بخ�ص، زوج اأختها الذي مل يكّف 

رداء  ارتدت  وهكذا  واأطفالها،  هي  ا�ستحقارها  عن 

ما  �رشعان  لكن  حيلتها  قلة  لت�سرت  ال�سيق  ال�سرب 

الرداء يوم غمز لها بعينه وهو يعيد ربط  مزق هذا 

كانت  حيث  البيت  فناء  يف  متعمدا  اأمامها  اإزاره 

من  �سهر  كل  ي�سلهم  ال��ذي  اللحم  تقطع  خاتون 

ومللمت  ا 
ً
ف��ور يدها  يف  ما  تركت  خريية،  موؤ�س�سة 

اأ�سمالها الرخي�سة من جديد مقررة البتعاد، لكنها 

من  منهارة  بيبي  لل  ح�سن  يف  بكت  اأخرى  ومرة 

كل هذا الأمل الأبدي واأخربتها عن فعلة بخ�ص التي 

ردة  اأية  احلديدية  الأخ��ت  تبد  مل  كرامتها،  خد�ست 

اأحد  التايل مل يعرف  اليوم  فعل، ل �سيء... لكن يف 

اأين اختفى الزوج«.

�ساأكمل، لكن يجب اأن اأعرفك بنف�سي الآن فاحلكاية 

�ست�سبح اأكرث خ�سو�سية فيما بعد واأنت �ستكف عن 

�سماعي وتن�سغل بالأ�سئلة التي �ست�سج يف دماغك: 

ابن  اأنا عزير،  الذي يعرف كل �سيء؟ ح�سنا،  ذا  من 

خاتون الر�سيع يف بداية الق�سة ول�سوء احلظ ابنك 

اأي�سا. لقد كربت يا اأبي! اأبي؟ اآه كم هي ثقيلة هذه 

الكلمة. هل عرفت الفتاة التي تقف اإىل جانبي-يف 

الأدوية-  برائحة  العابقة  الباردة،  الكئيبة،  غرفتك 

تبكي ب�سمت خانق؟ اإنها ابنتك مهدمي وهي ترف�ص  

احلديث معك. قد تت�ساءل اأين هم فاطيمة وزبري؟ لقد 

اختفيا كذلك...

ل  لكن  اأبي،  يا  وحيدة  تعي�ص  اأن  خلاتون   
َ
ُكتب قد 

ا بل 
ً
الوحدة لي�ست عقاب اأن  خوف، فقد كانت تقول 

هي قدر، ولي�ست �سعًفا بل هي قوة. زبري امل�سكني 

على  الإدم���ان  من  يتعالج  امل�رشة  م�ست�سفى  يف 

املخدرات وهو ل يكاد يغادره حتى يعود اإليه مرة 

اأمي.  حزن  يف  يت�سبب  من  هو  دائما  كان   اأخ��رى. 

حاول مرة اإ�سعادها بعد خروجه من امل�ست�سفى، اأراد 

�سد به الظهر. 
ُ
اأنه تغري واأ�سبح رجال ي اأن يثبت لها 

واحتاج اأن يبداأ. مل تكن اأمامه اأية طريقة �سوى اأن 

يقتحم املزرعة يف احلارة املجاورة ويجمع اللومي 

امل��ارة.  على  يبيعه  ث��م  وم��ن  كي�ص  يف  الأخ�����رش 

اأن يجمع مبلغا يكفي ل�رشاء اللحم واأعواد  ا�ستطاع 

يبيع  وب��داأ  الطريق  على  ك�سكه  اأن�ساأ  وفحم.  حطب 

اأمي  يعطي  وهو  و�سعيدا  فخورا  وكان  امل�ساكيك. 

املال الذي جناه. 

غيبوبة

حمد املخيني *

* قاص من ُعمان 



اأمه التي كانت تفرح.

كان  �سلب.  جدار  على  متكئة  اأنها  يومها  اأح�ست   

تهادى  حني  مرارته  جترعت  ا  حم�سً ا 
ً
كاذب ا 

ً
�سعور

اخت�سا�ص  جهة  اأغلقت  اأن  بعد  حلظة  يف  اجل��دار 

الوحيد  زب��ري  م�سار  ك��ان  ال��ذي  امل�ساكيك  ك�سك 

تو�سلت  اأن  بعد  املالية  الغرامة  اأمي  دفعت  للنجاة. 

ال�سعبة.  ظروفها  له  �سارحة  ليخف�سها  امل�سوؤول 

دفعتها واحل�رشة تتقاذفها على ابنها الذي وقع يف 

فخ الإدمان جمددا! هل نلومه؟

التلفزيون  جنمات  ت�سبه  التي  اجلميلة  فاطيمة 

تزوجت من مديرها يف العمل، رجل م�سن وثري، هل 

كنت تعلم اأنها مل ُتخلق جميلة �سدى؟ اأخربتنا اأمي 

اأنه جعلها قبل ذلك �سكرتريته وعلى الرغم من اأنها 

اأغلب  يف  ت�سعر  وكانت  مكتبها  من  تنه�ص  تكن  مل 

ا 
ً
منتج عملها  وكان  تعمل  اأنها  اإل  بامللل،  الوقت 

ا مثل ثريا جميلة على ال�سقف اأو وردة يانعة 
ً
و�ساحر

اأ�سيب  فقط،  يتاأملها  اأن  يكفيه  كان  املكتب.  على 

تزين  واأ�سبحت  تزوجها  حتى  ي�سف  ومل  قلبه  يف 

بيته. بعدها ن�سيتنا، لكنها تاأتي اأحياًنا، جاءت مرة 

عنا،  �ساألت  فارهة،  �سيارة  تقود  ال�سعبي  حينا  اإىل 

لتها ثم غادرت 
ّ
و�سعت نقوًدا يف يد اأمي بعد اأن قب

تاركة اإياها تغرق يف دموعها.

اأو..  خ��ات��ون؟  حكاية  اأك��رث؟  تهمك  احلكايات  اأي 

�سغارك الذين كربوا؟

اأبي؟ ملاذا تركتنا؟

اأنت مل تكن خمنوقا باأيدينا..

مل نق�ص عليك..

فلماذا ق�سوت علينا؟

ا ويدك بعيدة عن خيوط حكاياتنا 
ً
خم�سة ع�رش عام

التي تنعقد فن�سعى لفكها يائ�سني، ترتخي فنحاول 

اأن ن�سدها عاجزين. لقد قدمنا لزيارتك لنخربك عن 

تفا�سيل كثرية غابت عنك. هل ظننت اأنك �ستتخلى 

عنا ب�سهولة؟ احلمام يعود اإىل البيت قبل كّل غروب. 

مل  حتما،  حكايتنا  تهمك  لن  فاأنت  الآن،  منا  دعك 

مهدمي  تتقياأ  مل  ولدتي،  يوم  اأذين  يف  الأذان  تردد 

الفرا�ص  يف  ننم  ومل  د�سدا�ستك،  على  اأم��ي  حليب 

بينكما، لنكمل:

» بقيت الأختان وحيدتني بال معني، اأبناء لل بيبي 

كالب.  هي:  ت�سفهم  اأن  حتب  وكما  الثالثة  الكبار 

ينامون ال�سباح وي�سهرون الليل يلمعون �سياراتهم 

الرخي�سة اأمام البيت، ونحن كنا �سغارا. وكم كانت 

نظافة  اأ�سبحتا عاملتي  يوم  الأختني كبرية  فرحة 

ال�سهري...  اأجرهن  ميتلكن  املجاورة  املدر�سة  يف 

ومثل كل حياة مت�سي الأيام، نعي�سها كيفما اتفق، 

نحب  ول  لوحدنا!  نحلم  ل  لكننا  اأحالمنا،  تكرب 

لوحدنا، لل بيبي حتب اأبناءها الكالب مهما فعلوا، 

خاتون حتب اأبناءها ال�سغار مهما كربوا، يف ليلة 

م�سوؤومة دخل ابن لل بيبي البيت �سكراًنا، مل يكن 

ثمة اأحد �سوى مهدمي تراجع درو�سها واأنا اأقراأ ال�سعر 

الرجل مبهدمي  اختلى  القمر،  ال�سطح حتت �سوء  يف 

وك��ادت  اأختي  تُه 
َ
م

َ
قاو ا، 

ً
نائم يكن  مل  و�سيطانه 

اخرتقت  قب�ستي  يف  التي  ال�سكني  اأن  لول  ت�ست�سلم 

اأن تق�سي  اأمي احلرية مقابل  ظهره... واختارت يل 

هي عقوبة ال�سجن...«

زجاجي  حاجز  عنها  مينعنا  ال�سجن،  يف  ونزورها 

ك�رش  يف  برغبة  اأ�سعر  كثرية  مرات  ومقيت.  �سفاف 

تكن  لكنها مل  بالعذاب.  اأ�سعر  واحت�سانها.  الزجاج 

تبك اأمامنا. مل تبك �سوى مرة واحدة يوم اأخربناها 

اأن خالتنا لل بيبي عادت اإىل موطن اأجدادها البعيد 

 احلياُة هنا �سالبتها. مل تعد تثق 
ُ
بعد اأن بداأت تنخر

يف اأحد حتى يف كالبها. ورحلت باحثة عن ال�سالم.

ام��راأة  هي  خ��وف،  ل  اأم��ي؟  نهاية  اآملتك  هل  هيه؟ 

قوية، واأنت؟ رجل �سعيف، فكيف �ستكون نهايتك؟ 

انظر اإىل نف�سك، م�سجى ك�سمكة ميتة، �سامت كليل، 

ه�ص كندفة ثلج. ماذا حدث لك؟ �سوتك املتح�رشج 

�ص زبري خنقه ال�سمت، يدك التي تهاوت 
َ
الذي يرو

ُتعجب  التي  مالحمك  مرتخية،  فاطيمة  ظهر  على 

اأمامك  مهدمي �سارت تثري �سفقتها الآن وهي تقف 

تبكي.

مذكراتها  يف  تكتبه  ما  ف�سرتدد  مهدمي  حتدثت  اإن 

حتب  اأنها  �ستخربك  ا. 
ً
���رش عليها  اأتل�س�ص  التي 

ا�سمها الذي منحتها اإياه اأنت حلظة حنني قا�ص اإىل 

موطنك، هذا ال�سم اأهداها الكثري من الغربة غري اأنها 

اأحبته منذ تعلمت كتابته اأول مرة قبل �سن املدر�سة. 

يدها  ويف  والكتب  الأوراق  على  تكتبه  ���س��ارت 

وقدمها حتى فرغ احلرب من قلم فاطيمة التي هددت 

اأقالمها  من  واحدا  قلما  مل�ست  اإن  بال�رشب  مهدمي 

الأقالم  اإىل  تت�سلل  �سارت  تياأ�ص،  مل  لكنها  جمددا. 

خل�سة، تكتب ا�سمها حول �رشتها وتخبئه حتت ثوبها 

�ست�سبح  اأنها  مهدمي  �ستخربك  طفاًل.  تخبئ  كاأنها 
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ت�سري  كيف  علمتها  ال�سعبة  احلياة  واأن  طبيبة 

فرا�سة تخرج من �رشنقتها كما كتبت يف مذكرتها. 

�ستقول لك اإن فقدان الأب والأم والعي�ص يف �سقة-

غريب  مراهق  اأخ  الرثية-مع  اأختها  اإيجارها  تدفع 

الأطوار-تق�سدين اأنا- كان دافعا لها كي تنجح ل 

كي تنحرف. نعتتني مهدمي بالغرابة حني �سبطتني 

فاطيمة  تعمدت  قد  كانت   
َ
اأحمر كعبا  منتعاًل  مرة 

تتكرر  التي �سارت  لنا  زياراتها  اإحدى  ن�سيانه يف 

كثرية  اأ�سياء  تن�سى  فاطيمة  اأمي.  �سجن  بعد  كثريا 

جموهراتها،  تن�سى  عنها،  ت�ساأل  ل  ثم  �سقتنا  يف 

ذلك  لكل  تعري  ل  مهدمي  اأن  اإل  واأحذيتها؛  نقودها، 

�سيء  يف  مهدمي  ترغب  مل  احلقيقة  يف  اهتمام.  اأي 

الأق��الم يف  تلك  فاطيمة قط كما رغبت يف  يخ�ص 

اأنها غ�سبت  يبدو  املكان،  تغادر  ها هي  طفولتها. 

من اإف�سائي اأ�رشارها. هل كنت تعلم اأنها حتبك؟ مل 

على  ت�سكرك  اأن  فقط  اأرادت  لتتكلم،  هنا  اإىل  تاأت 

منحك اإياها ا�سمها عرب البكاء. باملنا�سبة... ما راأيك 

با�سم »�سهرية«؟ اأينا�سبني؟

اأن  اأنا واأنت فقط! ميكنني  جيد! نحن الآن لوحدنا.. 

عليك  ت�سفق  اأن  دون  من  يجلدك  جالد  اإىل  اأحت��ول 

ابنتك، اأو اأ�رشخ يف اأذنك واأقول لك بيقني اأن اهلل لن 

ي�ساحمك، لكن... األ�سُت �سوى فتى ناعم وجبان؟ ذلك 

بوجودك،  ي�سعرها  �سيئا  مهدمي  اأوجدت  مثلما  اأنه 

وعن  عنك  بعيدا  بطريقتي.  عنك  اأه��رب  اأن��ا  كنت 

اأختبئ  العربية  اللغة  اإىل  هربت  ولغتك.  مالحمك 

بني حروفها واأكتبني يف �سطر متحيه دموعي. هل 

انتبهت ل�ستعاراتي املجنونة واأنا اأ�رشد عليك هذه 

احلكاية؟ هل واجهت �سعوبة يف فهمها؟ ي�ستح�سن 

ما  اأت�ساءل،  بك.  �سلة  ذو  اأنني  ت�سعر  ل  حتى  ذلك، 

الذي كان �سيتغري يف حكايتي اإن مل تختف اأنت؟ قد 

اأر�سم �سنبا واأنا يف عمر اخلام�سة ك�سنبك ثم اأتفاخر 

به، وقد يخ�سى اأقراين يف املدر�سة التحر�ص بي حني 

اأجال�ص  تراين  حني  ب�سدة  توبخني  قد  معي.  يرونك 

ترى  كيف  واأخ���ربين،  عينيك  افتح  هيا  الفتيات. 

على  جميال  يبدو  هل  اأظافري.  على  الأحمر  الطالء 

جبهتي؟  على  تن�سدل  التي  للغرة  انظر  ابنك؟  يدي 

ومهدمي  اأمي  اجتهدتا  يعجبك؟  هل  الناعم؟  �سوتي 

اأريد  اأنني ل  لتغيريي، لكن حمال، كل ما يف الأمر 

اأريد. قال يل الأخ�سائي  اأ�سري رجال ي�سبهك، ل  اأن 

الرجولة؟  اأبوك  يعلمك  : ملاذا مل  يائ�سا  الإجتماعي 

قلت له: اأبي مل يكن رجال. يقول اأ�ساتذتي اأنني ذكي 

يعلمون  �سني. هم ل  اأكرب عن  واأتكلم كالما  وفهيم 

ال�ساد�سة  يف  كربت  لقد  طويلة،  حياة  ع�ست  اأنني 

مالحمه،  اأذك��ر  ل  رجل  مباء  طفولتي  ُلّطخت  حني 

النقود  اأ�سحذ  الثامنة حني كنت  وتعلمت احليلة يف 

يف حمطات تعبئة الوقود، واأخذت درو�ص احلياة من 

اأمي التي كلما راأتني حزينا ب�سبب ال�سطهاد الذي 

رجال  وت�سبح  �ستكرب  تقول:«  املدر�سة  يف  اأواجهه 

فالوقت  وتن�سى  �ستكرب  متاأكدة.  اأنا  الكل،  يهابك 

اأنا  والآن  لقد م�سى وقت طويل،  بالن�سيان.«  كفيل 

وحيد، واأريد اأمي كي اأخربها اأنه لي�ص ثمة اأق�سى من 

اأن تكون وحيًدا.

يرزق  ل  اأن  اهلل  دعوت  ولقد  اأحتاجك.  ل  اأنا  اأب��ي، 

غريك  »بابا«  لدي  بخري؛  لكنني  �سِبهك. 
ُ
ي ا 

ً
اأب اأح��ًدا 

انظر  لكن  عني،  بعيدان  كالكما  غيابك.  يعو�سني 

اأب.  اأي  يفعله  اأن  يلزم  ما  فعل كل  لقد  الفارق!  اإىل 

�سورته  اأ�ساهد  ا. 
ً
اأب عرفته  واأنا  قائًدا،  عرفته  اأنت 

ا على 
ً
يف ال�سفحة الأوىل من كتبي املدر�سية جال�س

حماًطا  اخللفي  الف�سل  جدار  ويف  ا، 
ً
مبت�سم كر�سيه 

قادم  واأنا  امل�ست�سفى  ممر  يف  حتى  مذهب،  بربواز 

اإليك نظرت اإليه، فغمرين بعينيه الدافئتني.

انتهى موعد الزيارة لكن حكايتي املت�سظية مل تنته 

املكان  اإن  ثم  يعذبك،  املفقود  جزوؤها  �سيظل  بعد، 

هنا كئيب وموح�ص، يعيدين اإىل ليال خميفة و�سبح 

اأينما ميمت وجهي كنت اأراه، وجهه الظالم، جناحاه 

اأغالل ثقيلة، كان اأنت. تكلم؟ قل �سيئا اأغفر لك به؟ 

افعل �سيئا قبل اأن اأغادرك، ل اأملك �سببا لأحبك لكن 

ل تدع �سكوتك يكون �سببا لأكرهك.

اأبي؟ رمبا لن اأعود؟ مد يدك وام�سح على راأ�سي، اأرين 

بها،  اأذكرك  جميلة  ذكرى  اعطني  ابت�سامتك،  �سكل 

األ  اأمد؟  منذ  الطويل  نومك  من  ت�سبع  اأمل  بك؟  ماذا 

تة كلها يف ج�سدك...
ّ
تتعبك هذه الأجهزة املثب

األ يزعجك �سوتها؟

يزعجك؟

ح�سنا، �ساأغلقها، 

ومن بهدوووء !
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راأ�سي  يف  تتكاثر  التي  الأ�سوات  هذا،  كل  بداأ  متى  اأذك��ر  ل   

 بقب�سته احلجرية فاأتكور، واأرجتف ثم 
ّ
ليال، وقلق يهجم علي

اأبكي كطفلة. عندما �سارحت �سديقتي يف لقائنا الأ�سبوعي 

التوقف  اإىل  النادل  دفع  ب�سخب  �سحكت  القامتة  باأفكاري 

العرتاف  اأ�ْسَتطع  فلم  املجاورة.  الطاولة  للحظات عن خدمة 

اأمامها بق�سة انهياري اأمام الزمالء يف املكتب يوم الأربعاء 

كل  اأبوابي  تطرق  التي  النتحارية  بالأفكار  ول  املا�سي، 

ظهرية يف طريق عودتي من العمل، ول اأن اأحدثها عن األبوم 

فمي  ح�سوت  ثم  وابت�سمت  الكلمات  ابتلعت  املخباأ.  زفايف 

بكرات البطاطا املاحلة.

كنت يف عامي اجلامعي الأول حني تنبهت للخوف الذي يكرب 

الكبري  الف�سي  امل�سعد  اأمام  وقويف  اأتذكر  بداخلي.  كجنني 

فيه  اأدخل  ول  مبتعدة  اأ�سري  اأبوابه  انفتاح  وفور  ي�سل،  حتى 

رغم نظرات الزمالء امل�ستفهمة.

وقرب املغرب تداهمني فكرة اأن هناك من يالحقني فاأرك�ص 

واأوا�سل  �رشعتي،  من  يزيد  بهلع  الفارغة  الكلية  ممرات  يف 

اأنتبه  اأن  دون  فاألهث  املفتوحة،  املواقف  اأ�سل  حتى  الهرب 

اإىل الوجوه التي تتفح�سني، وعامل النظافة الذي يحرك راأ�سه 

بيني وبني الجتاه الذي جئت منه بحثا عن ما يتبعني. 

لكني اأذكر متى خفت �سوت ذاك اخلوف و�سعف غيابه. كانت 

يطلبه  حمجوز  كتاب  بيننا.  جمعت  التي  تلك  غريبة  �سدفة 

كنَت  املكتبة  اأم��ني  راجعت  فكلما  الوقت.  ذات  يف  تلميذان 

اأنت هناك، وكلما جئَت اأنَت لال�ستف�سار كنُت اأنا هناك. حتى 

ثم عميق  ب�سيط فطويل  اإىل حديث  املتكررة  اللقاءات  قادتنا 

حفال  فاأقمنا  ارتباطنا،  العائلتان  باركت  الليل.  حتى  امتد 

العائلة يف حني كان كل ما متنيته  الوالدتني ون�ساء  ُير�سي 

نكمل  حيث  الدافئة،  �سقتنا  اإىل  بعده  تاأخذين  ب�سيطا  حفال 

اأحادثينا العفوية، ون�سحك دون ا�ستعاذة من حزن قادم. 

ِج�رشنا،  يف  ال�سدوع  نبوت  وقت  اأ�ستعيد  علي   
ّ
جفني اأ�سد 

قلبينا  يف  كرب  الذي  احلب  ا�سمحلَّ  ومتى  افرتاقنا،  وكيفية 

على مدى عام كامل تبادلنا امل�ساعر فيه خفية.

اأ�سبوعني، فاأزيح الغطاء  يهزمني الأرق للمرة التا�سعة خالل 

اأقف  فاترة.  بخطوات  �رشيري  من  واأت�سلل  بقدمي،  الثقيل 

اأ�سابعي ببطء على هالتي  اأمرر  اأمام املراآة متاأملة وجهي. 

التجاعيد  لأعد  �سفتي؛  على  زائفة  ابت�سامة  واأر�سم  امل�سودة، 

ثم  العد.  واأتوقف عن  ثالثة  اثنان  واحد  فمي  املنحنية حول 

اأبت�سم ب�سدق حيث يرتدد فجاأة �سوت العاملة النيبالية، وهي 

رغم  جدا  جميلة  »ابت�سامك  قلبي:  جليد  اأذابت  بعفوية  تقول 

كل  يتال�سى  ثم  لوهلة  �سعادة  عيناي  فتربق   ،« عينيك  حزن 

�سيء.

اأحاول التنف�ص ببطء عّل اأفكاري تهداأ، وي�سكن قلقي ولكن ل 

فائدة. كل حماولتي بائ�سة. اأ�سري على حدود �سجادة غرفتي 

ِحملَّ  ُيخفف  لبكاء  يدفعني  حزينا  حلنا  واأدندن  مرات،  �سبع 

قلبي املثقل.

األبوم  واأُخ��رج  القدمي،  دولبي  نحو  فاأ�سري  اإيل  التعب  يت�سلل 

اأح�رشها.  عدت  ما  �سهرات  اأحذية  علب  اأ�سفل  املخباأ  زفايف 

اأقَو على رميه  اأمي مرارا بالتخل�ص منه، ولكني مل  طالبتني 

رغم مرور ثالثة اأعوام على طالقنا. اأفتح غالفه الثقيل فاأجدنا 

ال�سفحات، هنا   اأقلب  ثنائيا جميال، ت�سع عيناه حياة واأمال. 

وجهك الذي مررت اأناملي عليه كثريا حتى تغري ملم�ص الورق، 

وهناك اأقف بجانبك مبت�سمة ك�سغرية ما ذاقت مرارة الأيام.

     ترى كيف يحرمني جنني رف�ص اأن يكرب يف رحمي منك؟ 

انتزاعي من حياتك  اأحقية  اأعطى املحيطات حولك       ومن 

ا�سم  يحفظون  �سغار  لإجن��اب  ج�سدى  �سالحية  عدم  بحجة 

قبيلتك؟ 

     وما ذنبي اأنا حني يقف الطب حائرا اأمام حكم اهلل؟

ا�ستيقظت  ثم  زف��ايف،  األبوم  اإخفاء  دون  منت  كيف  اأدري  ل 

عجلى فلم اأنتبه اإليه مطروحا اأ�سفل �رشيري. ول اأعرف حتى 

اللحظة ملا قررت اأمي ت�سويره وهو مرمي يف �سندوق قمامة 

وغادرت  يدي  حقيبة  ف�سحبت  العائلة.  متحوه  كلقيط   
ّ
احلي

مكتبي كمجنونة دون النظر خلفي اإىل زميلتي القلقة وزمالئي 

املتهام�سني. 

عن  عاجزة  واأنا  حمراء  الإ�سارة  الوقود،  دوا�سة  على  قدمي 

الي�رشى،  البي�ساء م�رشعة من اجلهة  ال�سيارة  التوقف. جتيء 

الأمامي؛  �سيارتي  زج��اج  من  ُتخرجني  بقوة  بي  ت�سطدم 

لأ�سقط على الأ�سفلت وحول راأ�سي دم وقلق وذكريات واأفكار 

انتحارية كنت اأجنب من تنفيذها. 
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ي�سكنان  لإثنني  منا�سبا  �سيكون  بهيجة  بليلة  و�سفها  لعل 

يف منزل دافئ و�سط مزرعة �سغرية ويجل�سان بعد الع�ساء 

الأمر  ؛ لكن  اأحدهما يقراأ كتابا والآخر يطرز  اأمام املدفئة 

يختلف حني ي�سبح هذا ما يفعالنه يوميا ول�سنوات طويلة 

الليايل  ن�سف  حني  بهيجة  ليلة  اإط��الق  ميكن  وبالتايل   .

التي يق�سيها اأحدهما على الأقل يف �سيء اآخر ؛ كاأن تنظف 

ماريا اإحدى الغرف وتعيد ترتيبها كعادتها خللق تغيري ما . 

قطرات ال�سنبور طرقات �ساخبة على جدار احلنفية ، �سوت 

ته�سم اخل�سب يف املدفاآة مينح ه�سي�ًسا دافًئا ، ال�سيء الوحيد 

الذي يك�رش حائط ال�سمت هو �سوت تقليب �سفحات كتاب .

قالت : »اجلو بارد« ، اأجابها بال�سمت . قالت : »�ساأنتهي من 

هذه القطعة غداً » ، ويبدو اأنه مل ي�سمعها . لكنها تعرف اأن 

تيم لي�ص بالزوج ال�سيء ما دام يقدرها ويحرتمها . لبد اأن 

�سعورها الدائم بالياأ�ص هو ال�سبب . 

وتتكد�ص  القطع  من  الكثري  تطرز  كانت  حني  �سنوات  منذ 

معها دون اأن ي�سرتيها اأحد ، وقتها لو مل ت�سارحها جارتها 

عملها  اأن  اكت�سفت  ملا  ت�سنع  مبا  ال�سديد  باإعجابها  مرمي 

رائع وعلى اثر ذلك ا�ستمرت . وبالن�سبة لتيم فكل عالقة لبد 

اأن ت�سل ملرحلة الربود ولي�ص عليها اأن تفكر مبثاليات من 

امل�ستحيل اأن جتدها بغري اأحالمها .

ثمة �سوت ل�رشير نافذة ، لبد اأن ال�سوت تكرر للمرة الألف 

لكنها مل تنتبه له من قبل . ماريا تنزعج من �سوت ال�رشير 

جدا ، هو بالن�سبة لها اأننٌي تطلقه النافذة . غري اأن تيم ل يجد 

�سوت �رشير النافذة غري كونه �رشير نافذة ول زال يجل�ص 

�سامتا ل يتحرك منه �سيء غري يده التي تقلب ال�سفحات 

 ، يقراأ  وهو  العاب�ص  وجهه   ، مليا  تاأملته   . روتيني  ب�سكل 

عيناه اللتان ل ترم�سان ، التجاعيد ال�سغرية فوق احلاجبني 

، فجاأًة �سعرت بغيظ من ال�سمت املطبق هذا وكاأنه �سوت 

�رشير النافذة ذاته ، قالت : »تيم ما راآيك اأن نخرج لنتم�سى 

يف املزرعة ؟ » ، »ل » قال لها ب�سوت ل تكاد ت�سمعه لول 

حركة �سفتيه ، اأ�ساحت بوجهها للجهة الآخرى يف انزعاج 

كيف ت�ساأل �سوؤال تعرف جوابه �سلفا ؟

بعد دقائق راودتها فكرة مفاجاأة ، وقفت مذعورة و�رشخت 

: »تيم هل �سمعت ال�رشخة ؟«

انتف�ص على الكر�سي ووقف مذعورا : »اأية �رشخة ؟ »

 »�رشخة عالية اأظنها قادمة من املطبخ ، اأظن« قالت هذا 

يجدا  مل  املطبخ  يف   . تيم  بها  حلق   ، املطبخ  اإىل  وهرعت 

�سيئا ، »ل اأحد » قال . كانت �سامتة اأمام النافذة امل�رشعة 

 : ؟ قالت  ، هل ي�رشبها زوجها  �سارة  ، قال »رمبا جارتنا 

» ل ، لي�ست ال�رشخة لها ، كانت ال�رشخة هنا » هرع تيم 

اأبواب  يفتح  �سوته  ت�سمع  هاهي   ، اأكرث  البيت  يف  للبحث 

النافذة تفكر  اأمام  الآخر بينما ظلت هي  تلو  الغرف واحدا 

تريده  الذي  ما  ؟  ، ملاذا كل هذا  الآن  تفعله  ما  يف جدوى 

الآن ؟ غري اأن فكرة جعله يتحرك من اأمام املدفئة ملعت يف 

عينيها واأثارت �سيئا دفينا يف اأعماقها مل تفهمه . ففكرت 

باأن عليها اأن تت�رشف .

يف  الكثيف  الظالم  نحو  النافذة  خ��الل  من  تنظر  هاهي 

 . �سيئا  جتد  اأن  عليها  لكن  ثقيال  ال�سمت  يبدو   ، اخل��ارج 

تيم  ثوان كان  وانظر » خالل  تعال   ، تيم   « �رشخت فجاأة 

اأمامها ، » انظر للخارج ، ثمة �سيء« نظر يف الظالم قليال ، 

» ل �سيء« قال . قالت : » �سيء ما يتحرك هناك » . حملق يف 

الظالم لدقائق ، مل يجد �سيئا ، لكنه على نحو مفاجئ �سعر 

ب�سيء يف الظالم ينظر اإليهما ، » راآيته« قال .

يف �سباح اليوم التايل كل فرد يف القرية عرف مبا حدث 

زيارة  يف  القرية  كانت  باأعمالهم  امللتزمون  اأولئك  وعدا 

لبيت تيم . ان�سغل الرجال بتحليل ذلك ال�سيء الذي راآه تيم 

كانت  بينما   ، عالية  ب�رشخة  وميتاز  الظالم  يف  وماريا 

ماريا  بدت   . للزيارة  يح�رشن  مل  باللواتي  ي�سككن  الن�ساء 

خائفة مما حدث البارحة ، رغم انها خائفة بالفعل لكن من 

�سيء اآخر . 

جرت  كما  املدفئة  اأم��ام  وماريا  تيم  يجل�ص  مل  الليل  يف 

العادة بل يف املطبخ متقابلني تتو�سطهما طاولة . يد ماريا 

يف يد تيم . على الأغلب يفكر تيم يف ال�سيء الذي يراقبهما 

م�سغولة  فهي  ماريا  اأما   ، باخلطر  وي�سعرهما  اخلارج  من 

بقلبها الذي نبتت داخله يا�سمينة بي�ساء ت�سبه التي تفرعت 

اأغ�سانها فيه وازهرت منذ ١٥ �سنة حني بداأ كل �سيء . 

 نافذة 

عبري عي�ضى *

* قاصة من ُعمان 
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الطماطم  طبق  يدي  ويف  احلجرة  باب  على  وقفُت 

منت�سف  الأول،  ت�رشين  اأواخ��ر  يف  كنا  امل�سلوقة، 

اخلريف املا�سي، كانت ترجتف على �سجادة ال�سالة 

 
ْ
بوجه زاده �سحوب ال�سوء نحوًل، وقفُت حتى اأمتت

 6 للت�سليم   
ْ
تلفتت د، 

ّ
للت�سه  

ْ
وجل�ست الثالثة  الركعة 

الباب  املجاور  اجلدار  على  اتكاأُت  متتالية،  مرات 

كمن يعرف اأنه �سينتظر طوياًل.

اأعرتف باأنني مازلت عالقًة يف اليوم الذي �سبقِتني 

علمتني  قد  كنِت  ال�ساد�سة،  يف  كنت  حني  لل�سالة 

ال�سالة يف ذلك الأ�سبوع، طلبت منِك اأن تنتظريني 

اأوماأِت  اأنِك  جيداً  اأذكر  معِك،  واأ�سلي  اأتو�ساأ  حتى 

ر، 
ّ
امل�سج الأبي�ص  بالرداء  املغطى  براأ�سِك  مواِفقًة 

 اأين حني عدت كنِت يف الركعة الثانية من 
َ

ومل اأن�ص

حني 
ّ
�سالة املغرب، اأختي جمانة بجوارِك واأنِت ت�سب

كنت  بينما  عاٍل  ب�سوٍت  اأنتحب  كنت  الركوع.  يف 

ال�سالة.  امتعا�سًا وتتابعني  لل�سماء  ترفعني نظرك 

اأن اأ�سلي لوحدي، واأو�سعتني �رشبًا  يومها رف�ست 

لذلك.

 وظهري يف ذلك اليوم، 
ّ
لعّلي كنت �ساأن�سى اأمل كتفي

البقع  حتى  لأي��ام،  ا�ستمر  ال��ذي  الع�سالت  ووج��ع 

كانت  ذراع��ي  على  قب�ستِك  تركتها  التي  احلمراء 

ردة  لقى  لِك  عتابي  �سدى  اأن  لو  �رشيعًا،  �ستتبدد 

ولو  ذل��ك«!  »ت�ستحقني  عبارتِك:  غري  اأخ��رى،  فعل 

ال�سغري  وجهها  ن�سف  تغطِّ  مل  جمانة  اأختي  اأن 

امل�سفقة مل  الهلعة  اأن نظرتها  لو  بيديها،  املتغ�سن 

ت�سطر قلبي.

نوباٍت  ال�سيف،  مبطر  اأ�سبه  وقتئٍذ  دموعي  كانت 

ق�سريًة من وابٍل غزير يجف �رشيعًا، ل اأدري اإن كان 

ذلك لأن وعيي بالأمل كان ل يزال حمدوداً، اأو لأنني 

اأعرفه  ما  كل  ثورته.  ِجماح  كبح  على   
َ
اأق��َدر كنت 

مبطر  اأ�سبه  املوا�سم  مبرور  �سارت  دموعي  اأن  هو 

اخلريف، طويلة، بطيئة، تخّلف بلاًل لزجًا يف عتمة 

ترينني  حاملا  كنِت  احلالني  يف  تنجلي.  ل  تكاد 

»مَل تبكني؟«  ت�ست�سيطني غا�سبة، وت�ساألينني  اأبكي 

بنربة ا�ستنكار مزعجة كما لو كان بكائي نوعًا من 

العقوق وقلة التقدير. 

هني هذا اخلاطر املفاجئ على اأنني مل اأمتكن بعد 
ّ
نب

�ساآلتها،  من  الرغم  على  كثرية  اأ�سياء  جتاوز  من 

لعّل اأ�سعبها جتاهلِك لبكائي. ما زلت اأت�ساءل مثاًل: 

اجلدار  اأ�رشب  واأنا  يومًا  تركي  بو�سعِك  كان  كيف 

 الثياب بهدوء؟
ّ
بقب�ستي املتهالكة، لتعودي اإىل طي

مل يكن �سعبًا عليِك اأن تديري يل ظهرِك حني عدت 

باكية من املدر�سة يف اليوم الذي احتفلت فيه بعيد 

ميالدي ال�سابع، بحجة اأنه ينبغي يل اأن اأ�سكرِك على 

معي  احتفلت  يومها  عتابك.  عن  عو�سًا  فعلِت  ما 

زميلة ت�ساركني يوم امليالد ذاته، كانت ترتدي ثوبًا 

زهريًا مذياًل بالدانتيل، حتت�سنها اأمها وهي تطفئ 

قواعد  على  مثبتة  حلويات  وتوزع  ال�ست،  ال�سموع 

ورقية اأنيقة، يف حني كنت من دونك، اأرتدي مريلة 

رخي�سة،  حلويات  احلا�رشين  على  اأوزع  املدر�سة، 

اجلميع.  اأعني  من  تهربان  وعينني  واجمٍة  مبالمح 

 �ستف�سحانني دومًا، واأنني لن 
ّ
عرفت منذئٍذ اأن عيني

اأجنح يومًا يف اإخفاء الدم الذي ي�سحبه اخلذلن من 

 املتورمتني على الدوام.
ّ
وجهي، وي�سخه يف عيني

حجرتي  باب  اأغلق  كنت  حني  �سيئًا  اأخفي  اأكن  مل 

على نف�سي، كنت اأناأى عن حفلة الزعيق التي تقيمها 

اأخواتي يف اأوقات خمتلفة من اليوم. اأعرف اأنهن مل 

ظوة 
ُ

ح اأقلهن  كنت  لكنني  نظرك،  مثاليات يف  يكّن 

كانت  ولطاملا  رمي،  عن  جماًل  اأق��لُّ  ل  اأن��ا  لديِك. 

عالماتي الدرا�سية اأعلى من عالمات جمانة، اإل اأن 

اأغلق  �سيئًا من هذا كله مل ي�سفع يل. يف الليل كنت 

املل�سقة  الف�سفورية  النجوم  لأتاأمل  احلجرة  باب 

على ال�سقف، اأو لأقراأ كتابًا بال مقاطعة، ومع اأنني 

اأخربتك بهذه الأ�سباب اإل اأنها مل تبد مقنعة يومًا. 

كان لنطوائي فقرة ثابتة �سمن حديث العائلة على 

�سخرية  مو�سع  واأ�سبح  بالنقد،  تتناولينها  الغداء. 

ن�صيٌج خافٌت على ال�صطح

فاطمة اإح�ضان *



اأفهم  ل  نظرة طويلة  اأبي  اإيل  يوجه  بينما  اأخواتي، 

مبثابة  اإيّل  يوجه  نقد  كل  �سار  بعد  فيما  مغزاها. 

و�سمة ت�ستثري وجداين كله. كما لو اأن ذهني مل يعد 

تدفعني  �سخرية.  اأنه  على  اإل  املديح  لتف�سري  قاباًل 

توجهني  بينما  اأحيانًا  القلق  اأو  للياأ�ص  ال�سخرية 

لبذل مزيد من اجلهد يف اأحيان اأخرى.

 على ذوقي يف اختيار قطعة 
ٌ
طري ابني عامر

ُ
عندما ي

بحثًا  وجهه  يف   
ُ

�ص
ّ
اأتفر اأجدين  مثاًل،  جديدٍة  اأث��اٍث 

ز بها �سدقه من كذبه، فاأ�ساأله: حقًا؟ 
ّ
عن اأمارٍة اأمي

التحديد؟  وجه  على  اأعجبتك  التي  القطعة  هي  ما 

انتبهت  فلماذا  فعاًل  جميلة  كانت  اإذا  مهاًل..  اأو 

�سهر حني و�سعتها  الآن فقط ولي�ص منذ  لوجودها 

على الطاولة لأول مرة؟

�سنوات  دام  تردد  بعد  �ص،  �سَ َ
م على  عامراً  اأجنبت 

العناية  اإذ مل ت�ستهوين فكرة  حول م�ساألة الإجناب، 

علي  ويتكئ  الوراثية،  عيوبي  مني  ي�ستمد  بكائٍن 

وت�سبح  وامل�سي،  للنطق  وتعّلمه  ونومه  يف طعامه 

حياته ال�سغرية حمور حياتي.

عمره،  من  الرابعة  يف  كان  حني  ي�سبهني  كان  كم 

اأ�سطر  كنت  الرو�سة،  يف  تركته  كلما  يبكي  كان 

الأقل ريثما تتوىل املعلمة  ل�ساعة على  للبقاء معه 

اإلهاءه فيما اأن�سحب اأنا ببطء من قاعة الدر�ص. فطن 

باكيًا  ي�رشخ  ف�رشع  مرة،  ذات  متامه  قبل  لهربي 

تكهنت  وقدميه.  براأ�سه  الهواء  وينطح  عاٍل  ب�سوٍت 

باأنه يبكي ظنًا باأنني �ساأتركه يف املدر�سة اإىل الأبد. 

حاولت اإقناعه باأنني �ساأعود لأخذه من الرو�سة كل 

يوم، واأنه لي�ص بو�سعي التخلي عنه، فتبدل �رشاخه 

اليومي اإىل ن�سيٍج هادئ.

ظننُت اأن عنايتي الفائقة به �ستوؤهله لجتياز �سياج 

واأنه  الت�سظي،  من  ممكن  قدر  باأقل  الطويل  احلياة 

باإح�سا�ٍص  ه 
ّ
حتب باأم  ال��دوام  على  مغتبطًا  �سيكون 

تغري منذ ذلك احلني،  عاٍل بامل�سوؤولية، لكن عامراً 

وحني  ياأكل،  اأن  على   
ّ
اأ�رش حني  مني  ينزعج  بات 

اأ�سع راأ�سه يف حجري بينما هو يتابع التلفاز، �سار 

يتهرب من اجللو�ص معي اأحيانًا بال �سبٍب وا�سح. 

ل اأعرف ما اخلطاأ الذي ارتكبته يف حقه ليعاملني 

اأن  اأع��رف  ما.  اأم��ٍر  عن  غفلت  لعّلي  الطريقة،  بهذه 

الإف�ساح  يجيد  ل  واأنه  اإليه،  بالن�سبة   
ٌ
عبء الكالم 

لكنني  الأح��ي��ان،  من  كثري  يف  بذهنه  ي��دور  عما 

الأطوار  غريب  هو  ذلك.  يف  حتى  م�ساعدته  اأحاول 

اأي�سًا، يف بع�ص الأحيان يغ�سب ملجرد اأيّن اأحلحت 

وعندما  عليه،  لالطمئنان  هاتفيًا  به  الت�سال  يف 

اأقول  حني  حتى  ينزعج  ما،  م�ساألة  على  نختلف 

اأو افعل ما ت�ساء. تقلقني  اجل�ص لنتحدث يف الأمر، 

فكرة اأن يقوم باأي �سيء من دون علمي، اأو اأن يحتاج 

اإيل ول يجدين، لكنني ل اأعرف حقًا كيف اأت�رشف.

مثلك،  وحازمة  ة 
ّ
قوي امراأة  اأكون  اأن  لطاملا متنيت 

حمّلي  يف  كنِت  لو  اأقل.  وق�سوٍة  يقظة  اأكرث  ب�سمري 

عنِك  لعامر  اأحكي  حتمًا.  تت�رشفني  كيف  لعرفِت 

الختالف  من  ا�ستغرابه  من  اأعجب  ول  با�ستمرار، 

ال�سا�سع بني �سخ�سيتي و�سخ�سيتك، اأفهم من بع�ص 

تلميحاته اأنه يتمنى لو كانت له اأم ت�سبهك، يحدث 

للحديث  فيها  جنل�ص  التي  القليلة  امل��رات  يف  ذلك 

معًا. 

منذ ب�سع �سنوات، حني جتاوز عمرِك الت�سعني، ومل 

يعد وجودِك معنا يف البيت ممكنًا، لأن اأدنى �سوٍت 

يف املنزل كان يوقظِك من �سباتك اخلفيف، وتبدئني 

املوتى  ق�س�ص  و�رشد  وال�سحك،  بالدندنة،  بعدها 

 لأنه اأمّد يف عمرِك اإىل 
ّ

 اأ�سكر الرب
ُّ
ب�سوٍت عاٍل، بت

الآن. مل يكن ذلك من فرط احلب ول من �سدة الّنقمة. 

ترتاكم  التي  الذنب  م�ساعر  مقاي�سة  اأود  كنت  رمبا 

جتاهِك يف �سدري ب�سعوٍر اأكرث ِخفة وح�سب.

راأيت اأن تثبيت مقاب�ص معدنية على امتداد اجلدران 

�سيعينك على احلركة يف احلجرة، بينما اقرتح عامر 

احلجرة  منت�سف  يف  �سخمة  ما�سورة  نركب  اأن 

 يف 
ٌ
ة ماء

ّ
لتتم�سكي بها للو�سول اإىل دورة املياه. ثم

اإذا  للنداء  ا�ستخدامه   �سغري ميكنك 
ٌ

احلجرة، وجر�ص

ك لذلك. 
ّ
ما اأ�سعفتِك حوا�س

***

الّطبق  لِك  اأت��رك  مل  اأخ��رياً؟  الة 
ّ

ال�س من  فرغت  هل 

واأم�سي، هل ي�سيف يل ذلك جنمة جديدة يف �سجل 

عملي اجليد؟ هل قلِت �سيئًا اأمي؟ اأنا ل اأكاد اأفهمِك. 

اأرجوِك،  تبِكي  ل  اأي�سًا؟  اأنا  هرمُت  اأنني  اأم  اأتبكني 

رمبا علينا اأن ندع�ص على ذلك كله، علينا اأن نفعل 

ذلك حقًا متى ما ا�ستطعنا.
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اأمام بيوت قدمية كثرية، اأم�سى لون خ�سبها غامقًا، تطل 

اأحرا�ص)*(  ورائها  ومن  بالع�سب،  مفرو�سة  م�ساحة  على 

باللعب  تكتفي  ب��اأن  اأبوها  ن�سحها  بالأ�سجار،  مليئة 

تبتعد عن  واأن  الع�سب،  الورقية على م�ساحات  بطائرتها 

الأحرا�ص، فكل من ذهبوا اإىل الأحرا�ص مل يعودوا، اأو عادوا 

وهم فاقدون لعقولهم. 

»يف احلارة، حيث امل�ساحة املفتوحة، تبدو الأ�سياء اأكرث 

الأحرا�ص- فكل �سيء مبهم. ل  اأما هناك -يف  و�سوًحا، 

القادمة«.  ال�سجرة  لِك خلف  القدر  يخبئه  الذي  ما  ُيعرف 

يقول لها اأبوها.

اأثناء  البيت  �رشفة  من  لها  النظر  عن  تكف  فال  اأمها  اأما 

لعبها، خا�سًة بعد اأن �ساألت زهرة اأمها: »كيف يعرف اأبي 

كل هذه الأ�سياء وهو مل يزر الأحرا�ص اأبًدا؟!«.

يتجولون يف  الآخرين  متتلك زهرة جماًل طفوليا يجعل 

اأول  اأنف�سهم. كل من ينظر لها  زوايا مل يعرفوها قط من 

الواقف  ي�سعر  حيث  ال�سقوط،  اأول  ي�سبه  مبا  ي�سعر  مرة 

باأن قلبه يطري من مكانه �ساعدا نحو عقله. اأنفها طويل 

بيا�ص  بهما  يحيط  داكنتان  وعيناها  مثالية،  ب�سورة 

�ساطع.

يف ع�رش يوٍم خريفي، ا�ستدت رياحه، خرجت زهرة تلعب 

بطائرة ورقية �سنعها اأبوها، ترك�ص بخفة ج�سدها على 

تلة بني احلارة والأحرا�ص، ويف مكان لعبها قابلت اأ�سيل. 

اأ�سيل ولد م�ساغب. منذ اأول خروج له من املنزل ليدر�ص 

يف حلقة �سيخ احلارة. َمَثل باأنه اأعمى بعد اأن و�سع نظارة 

التعليم،  حلقة  يف  كامل  ليوم  وجهه  على  ال�سم�سية  جده 

لُي�رشب بعد ما اكت�سفه ال�سيخ بع�سا اخليزران على رجله، 

ا منزل عندما رفع نقطة  ثم قام بتغيري كتاب ي�رشح ن�سً

الباء فوق كر�سيها يف كلمة خبث، واأخريا هرب من درو�ص 

تعرف  ل  زهرة  الفلج...  يف  لي�سبح  الدينية  احلارة  �سيخ 

�سوء  حول  النا�ص  بني  يروى  ما  �سوى  اأ�سيل  عن  �سيئا 

�سلوكه، ون�ساطه الدائم يف املقالب.

يقول  احل��ارة«،  يف  ورقية  طائرات  يطري  ولد  اأف�سل  »اأنا 

اأ�سيل وهو مير بجانب زهرة.

تتوقف زهرة عن رك�سها وتقول: »ماذا؟!!!! مل يتجاوز اأحد 

ارتفاع طائرتي حتى اليوم!!«.

»اأنا ل اأملك طائرة، هل تعريينني طائرتك لأثبت لك اأنني 

الأف�سل؟!«، يجيبها اأ�سيل بابت�سامة بائ�سة.

تتحم�ص مبجرد  ثم  اأ�سيل بعطف،  حتدق زهرة يف عيني 

عاليا.  املحلقة  طائرتها  خيط  وت�سلمه  كالمه،  تتذكر  اأن 

 ... خبيثة  بابت�سامة  يرتكه  ثم  واإبهامه،  ب�سبابته  مي�سكه 

ثارت زهرة غ�سبا: »قليل الأدب! تركت اخليط متعمدا!«.

يف  غارق  عينيها  و�سواد  ج��ًدا،  ح��ادًة  زهرة  نظرة  كانت 

الغ�سب، يتدفق منها الإ�رشار على �سيء ما يجهله اأ�سيل. 

للمرة الأوىل يف حياة اأ�سيل ت�ستطيع نظرة اأن تثقب �سد 

 اأ�سيل بالغرابة من ال�سعور الذي راوده 
َّ

ثقته بذاته، اأح�ص

بعد نظراتها، وحاول بابت�سامة م�سطنعة اأن يخبئ خوفه 

املتوجهة  الطائرة  خلف  رك�ص  ثم  الغريب،  �سعوره  من 

جهة الأحرا�ص وهو يقول: »�ساأعيدها لك، اأعدك«.

تلوح زهرة بيدها وت�رشخ: »دعها، دعها، �سي�سنع يل اأبي 

واحدًة اأخرى«.

يختفي اأ�سيل خلف اأ�سجار الأحرا�ص، وزهرة واقفة تع�ص 

�سفتها، وت�سبك اأ�سابع يديها ببع�سها، ثم تفكها ب�رشعة... 

ا�ستمرت هكذا لب�سع دقائق قبل اأن جتل�ص على حجر بني 

الع�سب، وقدماها تهتزان بتوتر.

قاربت ال�سم�ص على الغروب، واملجنون اأ�سيل مل يعد حتى 

الآن، هل ما زال يبحث عن الطائرة؟ اأو رمبا اأكلته وحو�ص 

الأحرا�ص؟! وما الذي �ستفعله الآن؟ هل تخرب اأباها الذي ل 

ي�ستمع كثريا لوجهة نظرها اأنها �سمحت لنف�سها باحلديث 

اإىل جمنون؟! اأم تلحق باأ�سيل ؟!

بحركٍة منفعلة، ترك�ص زهرة باجتاه الأحرا�ص، تقف على 

ب�سدى  الأحرا�ص  جتيبها  »اأ�سيل!«،  وتنادي:  م�سارفها 

�سوتها: »اأ�سيل!«... يتنامى اخلوف بقلبها حتى ما �سمعت 

عدة اأ�سوات متتالية جتيبها: »زهرة«. هذا �سوت اأ�سيل، 

لكنه مكرر �سبعة اأو ثمانية مرات متتالية!

مليئة  الأح��را���ص.الأر���ص  يف  مت�سي  ثم  ب�سوته،  تطمئن 

والأغ�سان  ال�سجر  واأوراق  الكبرية،  الأ�سجار  بعروق 
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حتجب ال�سماء متاما، الوقت هنا متاأخر اأكرث من احلارة، 

جرم  اأي  اأو  ال�سم�ص،  مكان  متييز  �سخ�ص  لأي  ميكن  فال 

فوق، وحتت،  من  تاأتي  الليل  اأ�سوات �رشا�سري  �سماوي، 

ومن الجتاهات الأربعة!

كل  من  �سوتها  لها  ويعود  م��رات،  ع��دة  اأ�سيل  تنادي 

اجلهات، »زهرة« يرد اأ�سيل ولكن �سوته ياأتي من خمتلف 

اجلهات!

بعد دقائق من املناداة املتبادلة تالحظ زهرة اأن �سوت 

اأ�سيل الأول ياأتي من ميينها، ثم تتواىل باقي الأ�سوات 

اأ�سيل  جتد  الأول،  ال�سوت  م�سدر  باجتاه  مت�سي  بعدها. 

مم�سًكا بطائرتها وهو يبحث عن طريق ما.

يبادر  العودة؟!«  طريق  تعرفني  هل  اأخ��رًيا...  زه��رة،  »اآه 

اأ�سيل بالكالم.

»نعم، من هنا«، تقول زهرة وهي ت�سري خلفها.

كالم  عن  بخوف  تخربه  وهي  زهرة  خلف  اأ�سيل  مي�سي 

الأ�سجار،  واأقدارها املختبئة خلف  الأحرا�ص،  اأبيها حول 

من  النار  ينفث  تنني  عن  حتدثت  الأ�سطورية،  والوحو�ص 

فمه، واأفعى لها ثماين روؤو�ص تتجول فوق الأ�سجار تنتظر 

فري�ستها.

يخيم ظالم كثيف، وهما مل ي�سال بعد مل�ساحة الع�سب.

»حل الظالم، اأظننا �سنتوه اأكرث... يجب اأن نقف هنا« يقول 

اأ�سيل.

ان�سان  لأي  ميكن  ل  امل�سي،  نتابع  اأن  يجب  »ل،  زه��رة: 

مواجهة الأحرا�ص ليلة واحدة!«

مي�سك اأ�سيل يد زهرة: »كل �سيء �سيكون بخري، �سدقيني«. 

ت�سلل  �سجرة كبري  النوم على جذر  يقرران  ثم  تهداأ زهرة 

من  دقائق  خم�ص  بعد  يعلو  اأ�سيل  �سخري  الأر�ص.  خارج 

و�سع راأ�سه، وراأ�ص زهرة حم�سور ب�سوت �رش�سار الليل، 

و�سخري اأ�سيل.

وت�رشبه  اأ�سيل،  كتف  على  يدها  زهرة  ت�سع  �ساعة  بعد 

برفق: »اأ�سيل! اأ�سيل!«.

يا  بِك  ما  »هاه!  قليال:  راأ�سه  ويرفع  عينيه  اأ�سيل  يفتح 

زهرة؟!«.

يف  وح�ص  �سوت  اأ�سمع  اأ�سيل،  يا  »الوحو�ص  جتيبه: 

الأحرا�ص«.

يجل�ص اأ�سيل ويقول: »ماذا؟! وحو�ص؟! هل راأيت كوابي�ص؟! 

ل يوجد هنا �سوى الأ�سجار و�رش�سار الليل«.

ترد زهرة: »�رش�سار الليل، رمبا يكون �رش�سارا عمالًقا، 

اأ�سجار  ترى  هل  الأحرا�ص...  يف  خمتلفة  الليل  �رشا�سري 

يا  هيا  بيوتنا،  اأ�سجار  عن  خمتلفة  اأي�سا  هي  الأحرا�ص؟ 

اأ�سيل يجب اأن نتابع الطريق«.

اأنِت  يا زهرة،  ا�ستيقظي  »ماذا؟  اأ�سيل، ويجيب:   ي�سحك 

كبريا  �رش�سارا  تقولني  �سيئة،   
َ

كوابي�ص وترين  نائمة 

وكاأننا يف حكايات جدتي«.

الأحرا�ص،  اأحمق، ل تعرف �سيئا عن  »اأنت  تغ�سب زهرة: 

وتاأخذ الأمور با�ستهتار!«.

يجيب اأ�سيل بنربة هادئة: »ا�ستهتار! نعم رمبا اأنا كذلك، 

لكن اخلوف لن ينقذ اأحدا من الأحرا�ص، اأنِت تظنني باأنِك 

اأعرف  ولكني  الظالم،  قبيل  احل��ارة  نحو  تقوديني  كنِت 

حلقة،  يف  ن��دور  كنا  بها،  مررنا  التي  الطرق  كل  جيدا 

اأطوف  الطريق عدة مرات قبل قدومك، والآن  مررت بهذا 

زهرة،  يا  قليال  نرتاح  اأن  لنا  الأف�سل  من  حوله...  معك 

الأ�سجار  ال�سباح �سنبحث عن خمرج يرمينا خارج  ويف 

العمالقة«.

تهداأ زهرة: »تق�سد اأننا ندور يف نف�ص املكان؟!«.

ي�سيح اأ�سيل بنظره اإىل ال�سماء ويجيب: »نعم يا زهرة«... 

ينظر اإىل عينيها ثم يتابع: »طوال حياتي واأنا اأدور حول 

القرية، حفظت �سوارعها كلها عن ظهر قلب... �سبلة ال�سيخ 

يرددها  التي  الدرو�ص  فيها،  طالب  كل  ومكان  �سعيد، 

مع  احل��ارة  يف  يطوف  اأب��اك  �سنويا،  طالبه  لكل  ال�سيخ 

ال�سباب  حتى  الدكاكني،  النقود،  باأرقام  املليئة  حقيبته 

الذي اأتلقاه نتيجة مقالبي، حفظُت كل �سيء... والآن، اأنا 

تائه يف هذي الأحرا�ص«.

راأ�سها  موؤخرة  وت�رشب  بقوة،  ظهرها  على  زهرة  ترمتي 

اأ�سيل  ينام.  ثم  على جبهتها  يده  اأ�سيل  ي�سع  بالأر�ص، 

اأما زهرة  ل ي�سخر هذه املرة، لأنه يفكر يف الغد اجلديد. 

فنامت وهي ت�سعر باأنها تطفو على جزيرة بحجم ج�سدها، 

ويحيط بها بحر عظيم من الياأ�ص.

ال�سباح  �ساعة  »لعلها  الأ�سجار.  بني  خفيف  نور  يت�سلل 

الأوىل«، يقول اأ�سيل وهو يربت على كتف زهرة. ت�ستيقظ 

زهرة ومت�سك بيد اأ�سيل، ثم تلفها حول عنقها، وتنام على 

�سدره.

له، طوال  اأ�سقط يف بئر عميق ل قاع  باأنني  اأ�سعر  »كنت 

الليل واأنا اأ�سقط يا اأ�سيل... مل يكن هناك قاع«.

»هيا بنا ندور حول هذه الأحرا�ص«، يجيبها اأ�سيل.

����������������������������������������������������������������������������������� 

* الأحرا�ص: لفظة حملية – وف�سيحة- ت�ستخدم لو�سف الأرا�سي املغطاة 
باأ�سجار ع�سوائية وكثيفة.
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كانوا  اأ�سدقائي،  اأمي،  عميقا،  يح�سبونني  كانوا 

اأحدق  ي�سادفونني  حني  باأنهم  يظنون  جميعا 

واأنا  الرثيا  يف  واأح��دق  جال�ص،  واأنا  الفنجان  يف 

 نورا باأين ول بد اأفكر يف 
ْ

م�ستلِق، واأحدق يف يدي

فكرة كبرية ورمبا كنت اأ�ستعد لكتابة �سيء جديد، 

واأراق��ب  ب�سمت،  القهوة  لفنجان  اأنظر  اإنني  نعم 

ال�سارع من نافذتي ب�سمت، واأحدق يف عينيك، يف 

عمق عينيك، لكن ل �سيء يخطر ببايل اإنني اأحدق 

وهذا كل �سيء. 

- عمر.. 

وقد  با�سمي،  مناداتي  يعيدوا  اأن  قبل  واأنتبه 

يعتذرون لأنهم قطعوا حبل اأفكاري. احلقيقة اأنه ل 

قطع. راأ�سي فارغ متاما لدرجة �سعوري 
ُ
يوجد ما ي

على  قادر  باأنني  يعتقدون  هم  نف�سي.  من  بامللل 

خلق ت�سلية مالئمة من اأي �سيء تقريبا، من حركة 

انزلق  ال�ساعة،  عقارب  تكتكة  ال�سوق،  يف  النا�ص 

ورقة �سجر يف �ساحة البيت. واحلقيقة اأنني اأحدق 

لكنني ل اأرى ال�سيارات، ل اأرى الورقة ول ال�ساحة، 

واإنني فوق ذلك ل اأراك!

- عمر!

فيه  مبا  يعرفني  ل  �سخ�سا  كان  واإن  انتبه،  ثم   

الكفاية هو من يناديني واأجبت عن �سوؤاله »مباذا 

لأن  اأهني،  باأنه  ف�سي�سعر  �سيء«  »ل  قائال  تفكر« 

ال�ستخفاف  يعني  اأن  اإم��ا  احلديث  عن  امتناعي 

بذكائه واأن فكرتي اأعقد من اأن يفهمها، واإما لأنها 

م�ساركتها  اأمتنع عن  واأين  منه  لل�سخرية  م�سممة 

تعبري  على حد  اأظافره  اللحم حتت  اأوؤذي  ل  حتى 

ال�سالبة  حتت  يوجد  ل  اأن��ه  يوؤكد  ال��ذي  اأ�ستاذي 

�سوى الليونة، وقد كان يكرر دائما »ا�رشبني حيث 

الأ�ستاذ  الأظافر«. هذا  تختار لكن ل تخزين حتت 

كان م�رشفا على م�رشوع التخرج اخلا�ص بي حني 

كنت يف �سنتي الأخرية من درا�ستي اجلامعية. لقد 

كان طويل البال. ففي ق�سم الكمبيوتر كان الطلبة 

ميال  كنت  فيما  تطبيقي  نظام  بت�سليم  مطالبني 

اأعقد  حل  باإمكاين  كان  النظري.  احلا�سوب  لعلم 

اأن  اإل  نف�سها.  الربجمة  يف  فا�سل  ولكني  امل�سائل 

وقتها،  ق�سمنا  يف  موجودا  يكن  مل  املفهوم  هذا 

لي�ص  باأنه  الق�سم  اأ�ساتذة  لإقناع  اأ�ستاذي  فا�سطر 

ليقدروا  يعمل  �سيئا  ي�ساهدوا  اأن  ال�رشوري  من 

اأ�ستاذي  دفاع  ورغم  اأنه  احلقيقة  الإجن��از.  قيمة 

اإل اأن امل�ساألة تبدو اليوم كلها م�ساألة ك�سل،  عني 

 – اأي �سيء، وكان بو�سعي  اأعمل  اأن  اأك�سل من  اأنا 

ت�سمن  التي  احليل  باأذكى  الإتيان   – الآن  واإىل 

بقائي يف منطقة ال�سرتخاء هذه. الدليل على ذلك 

هو اأين حني عملت يف �رشكة الربجميات،اأ�سبحت 

مربجما، بل ومربجما جيدا.اإنها ال�رشورة التي ل 

ت�سريين وحدي، بل ت�سري كل النا�ص وكل �سيء من 

حويل.

 القول باأنني اأفكر اأحيانا 
ّ
حتى ل اأكون كاذبا علي

تظل  �سغرية  اأفكار  فقط،  ال�سخيفة  بالأفكار  لكن 

مثال،  �ساأعطيكم  ال��ف��ارغ،  راأ�سي  يف  »تتقرقع« 

لي�ص  مكان  يف  ن��ورا  مع  جال�سا  كنت  بالأم�ص 

نختلق  لأن  يكفي  ولي�ص عاما جدا، مكان  خا�سا 

حتديق

نوف ال�ضعيدي *

* قاصة من ُعمان 



عذرا من تواجدنا فيه، كما مينحنا قدرا مقبول من 

حرية التحديق ببع�سنا، هي ل تزعج من حتديقي 

يريحني  وهذا  جلمالها،   
ً
اإط��راء تعده  العك�ص  على 

اإقامتنا  مكان  من  قريبتان  حديقتان  هناك  جدا. 

مزدحمة،  لكنها  وكبرية  جميلة  الأوىل  ونورا،  اأنا 

اأما الثانية فهي حديقة ال�ستايل ل اأعرف ما ا�سمها 

احلقيقي ولكنا ن�سميها با�سم املقهى يف مدخلها، 

لأنهم  لي�ص  ال��ذرة  ل�رشاء  ع��ادة  عليه  منر  وال��ذي 

الأك��ل  لأن  فقط  ولكن  مميزة،  بطريقة  يعدونها 

ي�سغل الوقت. هذا الأمر عرفته بالطريقة ال�سعبة. 

دواء  النف�سي  طبيبي  يل  و�سف  عندما  ذلك  كان 

»احلبة  ت�سميته  على  تعودنا  ولكن  ا�سمه  اأذكر  ل 

كان  ثانيا  ولأنه  اأول،  اأ�سفر  لونه  لأن  الذهبية« 

املنقذ بعد �سل�سلة من اأدوية الكتئاب التي مل تكن 

لت امل�سكلة 
ُ

فعالة. ولكنه ت�سبب يف زيادة الوزن، ح

اآخر يل يقلل من الآثار اجلانبية  عرب و�سف دواء 

بعمل  مطالبا  كنت  ذلك  من  بالرغم  الأول.  للدواء 

اكت�سبتها ب�سببه. مل  التي  الكيلوات  حمية خل�سارة 

واإمنا  يزعجني،  ما  هو  الأك��ل  من  احلرمان  يكن 

اأوقات الفراغ التي ت�سبب بها غياب الأكل والتفكري 

يف الأكل واإعداد الأكل وتناوله. 

نورا  كانت  فيما  بي،  اخلا�ص  الذرة  كوب  اأنهيت 

قلت  ق�سري  �سمت  بعد  الأول.  ن�سفه  يف  تزال  ل 

اأنك  العرتا�ص  من  يبداأ  �سيء  كل  »اأتعلمني!  لها: 

عاملا،  فت�سبح  فيزيائي  قانون  على  تعرت�ص 

وتعرت�ص  ثوريا،  فت�سبح  ال�سلطة  على  وتعرت�ص 

ل  ذلك  اأق��ول  كنت  �ساعرا«.  فت�سبح  احلياة  على 

وتذكرت  اأ�ساأم  بداأت  لأين  بل  فيه  اأفكر  كنت  لأين 

كانت  واإن  مالحظاتي،  دفرت  يف  مرة  كتبته  ما 

كافية  كانت  لكنها  قيمة  ذات  لي�ست  املالحظة 

لندير حديثا �سغريا قبل اأن نفرتق. اأكملت: »اأنا ل 

اأرف�ص احلياة لكني اأرف�ص هذا ال�سكل من احلياة. 

من  اآخ��ر  �سكال  هناك  اأن  البداية  يف  الأم��ر  يبدو 

احلياة مل جتربه بعد، ثم يتبني لك اأن احلياة هي 

اأن تعي�سها كما يخطط لك، احلياة  احلياة، وعليك 

هي  والفيزياء  الدولة،  هي  والدولة  احلياة،  هي 

لك  يبدو  قبل  من  عرفته  �سيء  كل  واأن  الفيزياء، 

حني ت�سل اإليه ناق�سا، وكل �سيء �ستتعرف عليه 

الفكرة  وانتهت  لل�سمت  ثم عدنا  �سيذوي«.  لحقا 

�سمنا  يعني  الذي  الأمر  تال�ست  اإنها  اأقول  ل   –
للبعث  قابلة  ثانيا  واأنها  ببطء،  اختفت  اأول  اأنها 

 اأن اأطلب من 
ّ
من جديد، بل اأقول انتهت. وكان علي

خطيبتي الهادئة اأن تن�ساها. وهذا ما جعلني يف 

 الآن اخرتاع فكرة جديدة، نظرت 
ّ
ماأزق، كان علي

ومل  عليه  جنل�ص  الذي  الع�سب  هناك  كان  حويل، 

اأنها لحظت  اإذ ل بد  اإنه طري  القول  يكن جمديا 

وال�سجرة  ال�سجرة  جذع  عند  ينتهي  الع�سب  ذلك. 

تاأوي عليها ع�سافري بداأت ت�سبح مزعجة لكرثتها 

ومل يعد الأمر جميال حقا، وكان مير عرب اأغ�سانها 

وينتهي  بيننا،  لي�سقط  النهار  �سوء  من  تبقى  ما 

انتهت فكرتي امل�سكينة. ماذا لو حتدثت عن  كما 

غري  واإنني  يدها،  على  وال�سوء  وال�سجرة  الع�سب 

ثم  ب�سالم  اليوم  �سيمر  بفكرة؟  اخلروج  قادر على 

ياأتي الغد وجنل�ص يف ذات الوقت بذات املكان ثم 

اإنني �ساأعجز عن احلديث! بعدها ظهر يف ال�سماء 

على  تعودنا  منتظم،  �سكل  يف  يطري  حملق  �رشب 

الغروب،  وقت  احلديقة  يف  جل�سنا  كلما  م��روره 

نظرنا اإليه معا فلم اأعد مطالبا باأي �سيء. 
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�سوى  اأمامي  اأرى  ل  اأر�سية ر�سيف رطبة.  ج�سدي ممدد على 

اإىل  ممتد  ر�سيف  حويل.  من  املكان  على  يخيم  الذي  الظالم 

نهاية ل يدركها ب�رشي. بقعة �سوء باهتة تطل من البعيد، ل 

تكاد ت�سيء �سيئا مما هو حويل. ل �سيء اآخر �سوى العدم. طني 

يلطخ وجنتي، ولكنني ل اأ�ستطيع اأن اأتلم�سهما، فيداي ترجتفان 

من الربد، وتنمالت ت�رشي يف عروقي تتيب�ص على اإثرها اأطراف 

اأ�سابع قدمي. اأحاول اأن اأ�سحب طرف ثوبي الذي ارتفع وك�سف 

عن ن�سف �ساقي، ولكنني عاجرة.. عاجزة متامًا . 

مرت الدقائق وال�ساعات التي مل اأعد اأ�ستطع اأن اأح�سيها، ومل 

هذا  �سينتهي  وهل   .. نحن  امل�ساء  من  وقت  اأي  يف  اأعي  اأعد 

امل�ساء قريبا اأم ل. ل �سيء �سوى الر�سيف اجلامد يف برودته.. 

كل   .. ال�سلبة  الإ�سمنتية  باأر�سيته  ويطوقني  يحتجزين 

اأع�سائي متجمدة ما عدا عيني.. مقلتاي املرتع�ستان مت�سطان 

املحيط من حويل، علي اأجد من ينت�سلني مما اأنا فيه..

 اأملح ظل اأحدهم من بعيد .. اإنه قادم نحوي .. حاولت اأن اأحرك 

�سفتي ولكن دون جدوى .. اأحتاج اأن يرفعني اأحد ما .. عقلي ل 

يعي �سيئًا مما يحدث يل .. مل اأ�ستطع حتريك ل�ساين .. فقد عجز 

هو الآخر عن النطق متاما.. اأخذت اأحدق به وعيني م�سدودتني 

نحوه: اأتو�سل اإليك اأن تنحني قليال وتنت�سلني.. اأتو�سل اإليك .. 

�سقت  التي  الوحيدة  دمعتي  �سوى  جتبني  مل   .. فقط  انت�سلني 

ثوبه  وطرف  بجانبي،  الغريب  مر  وجنتي.  غطى  الذي  الطني 

الرمادي الأمل�ص يالم�ص ثوبي املدفون حتت الوحل .. رمقني 

بعني من الالمبالة.. فكاأنه مل ير ما ي�ستدعي الوقوف ، واأكمل 

طريقه !

مر الكثريون من بعد ذلك ال�سامت.. غرباء عابرون من حويل، 

واأنا .. جيفة ياب�سة .. كومة غبار .. حبة رمل .. ل اأعلم .. ولكن 

ل يبدو يل اأنني يف حالتي الب�رشية التي تدركها ذاتي.. كرثت 

مع  وترحل  مغزاها  اأعي  ل  بنظرات  تخزين  التي  الالمبالة 

الر�سيف  امتداد  على  الطويل  ظلهم  معهم  يرحل   .. اأ�سحابها 

الطويل واملوح�ص جدا .. 

اأبعدوين   .. ناظري  اأبعدوه عن   .. .. ر�سيف  .. ر�سيف  ر�سيف 

عنه ..  اأكره الر�سيف !

عروقي..  من  املتتالية  الرع�سات  ابتلعت  �سامتة  �رشخة 

حبيبات  ترطب  املتوا�سلة  دموعي  واأمل���ًا.  حنقًا  اأطلقتها 

الإ�سمنت اجلافة حتت عنقي .. هالة تغ�سى رمو�سي املتال�سقة 

ل  مل��اذا  عيني..  حميط  اأم��ام  تبقى  ما  روؤي��ة  عني  وحتجب 

لأم��ري؟؟  يكرتثون  ول  اأمامي  يعربون  ملاذا  اأح��د؟؟  ينجدين 

لزمني  الذي  العجز  فوق  ج�سدي  �سلت  التي  اأ�سئلتي  اختنقت 

منذ اأفقت وا�ستعدت وعيي .. مل اأجد اأي جواب لت�ساوؤلتي التي 

اأخذت تقتلني ببطء �سديد، وتبعث يف داخلي ياأ�سًا موجعًا.. 

قطط !  نعم يبدو يل اأنها قطط م�رشدة .. مت�سخة مثلي، ومبللة 

بهدوء وحذر  املتمايل وهي  تقرتب نحوي  اأرى ظلها  اأي�سا. 

�سديد.. ت�ستم رائحتي من على بعد ب�سيط ، حمركة اأذيالها مينة 

وي�رشة.. زادت الغ�ساوة يف عيني مع ازدياد عرباتي اخلانقة.. 

عقلي ينطق مرتعداً: اأغربي عني اأيتها القطط، اأتو�سل اإليك اأن 

اأنا ل   .. اإنها تقرتب مني   .. اإلهي  .. اأجندين يا  ل تقرتبي مني 

اإنها  الكئيب.. رباااااه  اأحب مواءها  .. ل  القطط املت�سخة  اأحب 

تقرتب نحوي .. 

 .. املتجمد  وظهري  عنقي  يتح�س�ص  ال�سغري  ال��ب��ارد  اأنفها 

ق�سعريرة هزت اأركان قوامي املتيب�ص.. اأغلقت عيني وانا اأمتتم 

حتك  القطة   .. منها  ي�سلمني  كي  لربي  وت�رشعات  بتو�سالت 

اأ�سواتا مقززة.. ل حيلة يل يف  ج�سدها بكاحلي وهي ت�سدر 

�سرت �ساقي التي عرتها تلك القطة العجوز وهي مترر ج�سدها 

ب�سطح ثوبي اخل�سن الذي اأ�سبح �سبه مهرتئ.. ابتعدت.. يبدو 

اأنها ل ت�ستلطفني اأي�سا ! اختفت القطة بعد اأن ابتلعها الظالم .. 

مل اأعد اأقوى البقاء اأكرث من ذلك .. ل�ست بحية، ول�ست مبيتة .. 

اإنني اأتعذب ولكنني ل اأموت .. اأيعقل اأن تكون هذه جهنم؟! .. 

.. يقيدين  الر�سيف  اإنه   .. .. فقط   ! للنار يف هذا املكان  اأثر  ل 

كرهينة لديه .. ول اأعلم ما هي مطالبه كي يفك اأ�رشي .. فاإما 

اأن يدركني ال�سباح واإما اأن اأ�ساب باجلنون واأهلك.. اأغم�ست 

روحي  يا  لتموتي  بقوة..  ببع�سها  اأجفاين  ور�س�ست  عيني 

�رشيعًا .. اأنت هالكة ل حمالة .. ل حمالة .. 

بي�ساء  �ستارة   .. ب�سدة  يالزمني  وال�سداع  بالدوار  اإح�سا�ص 

طويلة ماألوفة لدي تقابلني مبا�رشة .. حو�ص ا�ستحمام مملوء 

واملياه  مفتوحا  زال  ما  الذي  املاء  �سنبور  الفاترة..  باملياه 

تتدفق منه .. مالب�سي ملقاة على اأر�سية ال�سرياميك البي�ساء 

.. فر�ساة ومعجون اأ�سناين ملقيان على الأر�ص .. قطتي لو�سي 

)النظيفة( تراقبني من بعيد .. رفعت ج�سدي بتثاقل واأمل �سديد 

من  املبعرثة  مالب�سي  ملمت   .. تفكريي  ي�سل  راأ�سي  اأ�سفل  يف 

حويل وخرجت من امل�سبح.. حلقتني لو�سي وهي حترك ذيلها 

مينة وي�رشة. 
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