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العــــدد ال�سابع واخلم�ســـــون

يناير 2009 م - حمرم 1430 هـ

عنوان املرا�سلة : 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117   

الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

هاتف:24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

�ســـعار :  الأ

مــارات  الإ  - واحـد  ريال  ُعمان  �سلطنة 

 - ريال   15 قطــر   - دراهم   10
 1.5 1.5 دينــار - الكويت  البحـرين  

ردن  دينـــار - ال�سـعودية 15 ريــال - الأ

1.5  دينار - �سوريا 75 لرية - لبنان 
 - جنيهات   4 م�سر   - لرية   3000
ال�سودان 125 جنيها - تون�س ديناران 

- اجلــزائر 125 دينــــارا - ليبيـــا 1.5  

اليمن   - درهما   20 املغرب   - دينار 

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

- ايطــــاليـا 4560  لرية.

ال�سرتاكات ال�سنوية : 

فراد: 5 ريالت ُعمانية،  للموؤ�س�سات:  للأ

ق�سيمة  تراجع  عمانية-  ريالت   10
ال�سرتاك. 

وميكن للراغبني يف ال�سرتاك خماطبة 

على  »نزوى«  ملجلة  التوزيع  اإدارة 

العنوان التايل:

والن�سـر  لل�سحافة  ُعمان  موؤ�س�سة 

الرمز   -  3002  : �س.ب  والعلن  

الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 

ف�سلية ثقافية

ت�ســـدر عــن :

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة 

والن�سر والعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�سر الرحبي

رئي�س التحرير

�ســـــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

واخلم�سون ال�سابع  العدد   - ثقافية  ف��لية 
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في هذا العدد 

الفتتاحية :

- 14 عاما يف هذا امل�سيق ال�سا�سع:   �سيف الرحبي 

الدرا�سـات:

ال�سعدي-   مهنا  العمانيني:  عند  التاريخية  الكتابة  مفهوم  تطور   -

املالءمة واالن�سطار والتنامي يف ن�سو�ص عبدالكرمي غالب وحممد 

علي  وعوائقه:  منجزه  بني  الروائي  اخللق   - معت�سم  حممد  زنيرب: 

عبداملنعم  تي.ا�ص.اليوت:  �سعر  يف  اخليام  رباعيات  اأ�سداء  حرب- 

اأحمد:  عبداحلميد  القا�ص  عند  الق�س�سي  اخلطاب  مكونات  الفيا- 

الالتيني(  )احلي  رواية  يف  خر  واالآ نا  االأ غزالة-جدلية  عبداجلليل 

ونهاية  »اأولي�ص«  رواية  غني�سة-  بن  ن�رصالدين  ادري�ص:  ل�سهيل 

الرواية  يف  املقدمات  خطاب  ديب-  ثائر  الليربالية:  الراأ�سمالية 

اليمنية: حممد يحيى احل�سماين  - �سعرية العنوان يف ال�سعر ال�سوري 

املعا�رص: ال�سياق والوظيفة: مفيد جنم - بول اأو�سرت: اأحمد �سافعي.

لقـــــاءات :

ال�ساعرة  الوزاين-  ح�سن  كورابل:  الربتو  الت�سيلي  ال�ساعر   -

�سعيدة خاطر: عزيزة احلب�سي-  م�رصح للجميع )حوار م�رصحي(:  

عبدالهادي الراوي.

مو�سيقــــى :

- اآلة العود يف اجلزيرة العربية.. درا�سة تاريخية: م�سلم بن اأحمد 

الكثريي

�سينمــــــــا :

 : - �سيناريو فيلم »املواطن كني« اخراج اور�سون ويلز : ترجمة 

حممود علي- »ارما غب«  الفيلم الذي جعل من اوليفر ا�سايا�سي 

رائيًا ا�سيال : عبداهلل خمي�ص 
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^  Email: niza99@nizw.com ..تر�سل املقاالت با�سم رئي�س التحرير ^



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

�سعـــــــــــر :

�سم�ص  علي  حممد   : احلاّلج  دموع   -

وليد   : ال�سوي�رصي  ال�سعر   - الدين 

الن�ص:  عن  خروجا  ال�سويركي- 

�سياج  يل  تنزل  الهندي-  اأ�سجان 

حقلها.. وت�رصدين: حممد حلمي الري�سة  

ر�ص: ادري�ص علو�ص -  - على هذه االأ

ق�سائد الرماد: با�سل عبداهلل - اخلبز: 

دلدار  وجودي:  رمبا  حممود-  عادل 

اخرى:  وق�سائد  ن�سفي  �سلل  فلمز- 

رباح نوري - اأيها الوطن لنا: طالب 

املعمري.

ن�ســـــو�س :

 - ول  �ساوؤ بول   : يذكر  اأثر  غري  من   

نا�رص  عبدال�ستار   : النهايات  نهاية 

- مهنة احلياة : من يوميات �سيزاري 

ع�سافري  ليلة  الباز-  �سعيد  بافيزي: 

�سعد- الرجل اجلاين  الدوري: حممد االأ

واأنا:  هي   - ال�سكيلي  حمود  نائم: 

الن�سيان:   اإثم   - املغيزوي  رحمة 

زوين  �سباح   : ر�سام  فجر-  تهاين 

جريت�سن   : على  باالأ خالية  �سقة   -

ماكوله ترجمة: حممد متويل.

متابعــــات: 

 - دولز - غاتاري : حدجامي عادل - توفيق زياد : جعفر ح�سن   

-  وجه املكان يف مراآة الرواية ال�سورية: منذر م�رصي  - هدى 

اجلهوري : عبدالعزيز الفار�سي - حممود الرحبي: �سياء خ�سري 

- من �سيتجول يف حديقة خوان رامون خمينث؟ :رنا جعفر ح�سن  

- �سمري العرميي : عبدالرزاق الربيعي  - مرام م�رصي  - » الذئب 

يف ال�سعر والرتاث« لـِ عايد عمرو : عبد ال�سالم العطاري - قا�سم 

حممد: ر�سا ذياب. 
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ل  وىل حاولْت �أن ت�شكِّ نزوى منذ بد�ياتها �لأ

من  دباء  و�لأ �لكتاب  جلميع  مفتوحا  منرب�ً 

و�لتوجهات  ماكن  و�لأ جيال  �لأ خمتلف 

بد�عية و�جلمالّية مبقرتحاتها و�أفكارها،  �لإ

بالتناق�شات  �ملّو�رة  �خلارطة  تلك  �أي 

�حلميمة، باملحبة و�ل�شغينة و�ل�رص�ع.

جناز،  �أ�شماء متحققة �أخذت حيِّز�ً من �ل�شهرة و�لإ

حّيزها  �شغل  �ىل  �لطريق  يف  و�عدة،  و�أخرى 

�خلا�ص.. وهكذ�...

�أن  حاولت  عامًا(  ع�رص  )�أربعة  بد�يتها  منذ 

�شدقاء  �لأ فيه  يلتقي  �لذي  �ملنرب  هذ�  تكون 

مهما  و�حلرّية،  �لبد�ع  لقاء  مكان  كل  من 

ما  عادة  �لتي  و�ملعوقات  �للتبا�شات  كانت 

تو�جه �أي عمل ينحى هذ� �لجتاه، خا�شة �إذ� 

كان يف مناخ ما ز�ل يف طور �لتاأ�شي�ص على 

�شكالية  �لإ و�أ�شئلتها  �حلديثة  �لثقافة  �شعيد 

وو�قعها �ملدين. يف هذ� �ل�شياق، حيث �حلد�ثة 

و�لعلمانية قرينتا �لحلاد و�ملروق.

هذ� �ملناخ �لذي ل يعرفه �إل من َخرب مر�رَته 

و�لفني  �مل�شوؤول  �ملحرر  �ملدلهم..  وعْنَفه 

��شتمر�رية  �أجل  من  �ملجلة  �إطار  و�لعامل يف 

�إ�شد�رها �لف�شلي، لي�ص �إل م�شوؤوًل عن تنظيم 

�شدقاء، �لكتاب و�ل�شعر�ء، على م�شاحة  مو�د �لأ

عد�د  للأ �ملو�شوعة  »�خلطة«  ح�شب  �ملجلة 

م حركة مرور �ملادة لي�ص  �ملتعاقبة.. �نه منظِّ

�أكرث. 

هناك من يتوهمها »�شلطة« وتلك هو�ية لدى 

، غر�م وع�شق  �ل�شلطة هو�ية جمالّية  �لبع�ص. 

�شيئا.  �أمرها  من  ميلك  ل  ملن  حتى  وهيام، 

ح�شور وهمها يتطاول على من ميتلك �شدتها 

خر يحدق يف  �لو�قعية وعنا�رصها. �لبع�ص �لآ

رعب �ملوت وعبور �لكائن، فل يرى �إل �شلطة 

�لَعَدم..

�لهو�ية  وّحدنا  �إذ�  �أخرى،  )هو�ية(  وهذه 

�شا�شي للذ�ت و�مل�شري.. بالهاج�ص �لأ

ول  �شللّية  غري  من  و�لن�رص  �لتحرير  نحاول 

و�شع  يف  �نقلب  �إحد�ث  طموح  ول  حماور 

�لثقافة و�لفن، دعك من �ملجتمع.

�لثقايف  �لو�شط  يف  )منرب(  ر�أ�ص  على  يكون  من 

تاأثريه،  حمدودية  كانت  مهما  خا�شة(  )�لعربي 

باأقل  �مل�شيق،  هذ�  من  باخلروج  يفكر  �أن  عليه 

�خل�شائر فد�حًة وجر�حًا.

�ملجلت  فيه  ت�شكل  �لذي  �لزمن  ذلك  م�شى 

تيار�ت تزعم خلق تغيري�ت مف�شلية يف �شياق 

دب و�لتاريخ. �لأ

وزمنها  م�شاحتها  حدود  يف  �ملجلة  �أن  يبقى 

14 عــامًا :

يف هذا امل�سيق ال�سا�سع
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افتتاحية .. افتتاحية .. افتتاحية 

ل ت�شتطيع تلبية ن�رص كل ما يردها من �ملو�د 

�مل�شاحة  هذه  تفوق  �لتي  و�ملمتازة  �جليدة 

وهذ� �لزمن باأ�شعاف.

�لكتاب  من  �شدقاء  �لأ كرم  هذ�  بالتاأكيد 

من  عميق  جانب  على  وثقة  كرم  و�ل�شعر�ء، 

�شى  �لأ )مع  ��شتحالة  لول  ريحّية  و�لأ �لفي�ص 

�لعميق( رد هذ� �لكرم مبثله ب�شبب �شيق �حلال، 

منه �لذي �أ�رصنا و�شو�ه..

يف  حر�ج،  للإ منعًا  �لن�رص  تنظيم  �ن  يبقى 

نوعًا  ي�شكل  �ملادة  حول  �مل�شبق  �لتفاهم 

�ىل  �لبع�ص  عند  يندفع  عتب  ورفع  حل،  من 

ممار�شة لغة عنيفة ل ن�شتحقها، كما ل ي�شتحق 

تبعًا  �أق�شى  ورمبا  مماثل  رد  عنف  �شاحبها 

لكم(..  )تبا  وردودها.  �ملربرة،  غري  فعال  للأ

مادتي؟(  تن�رصو�  ل  كي  �أنف�شكم  تظنون  )من 

من  دعك  �ل�رصيح،  بال�شم  �لكثري،  ذلك  وغري 

�ل�شماء �ملقّنعة يف بع�ص مو�قع �جلر�ئد ت�شل 

طائلة  حتت  يقع  مما  و�لتجريح  �ل�شباب  حدَّ 

نعرف  و�إذ  و�لقانون..  �لق�شائية  �مللحقة 

فالرتفع  وت�شجيعًا،  كتابة  ور�ءها  يقف  من 

مثل. �حلقُد، يولد جاهز�ً،  و�لتجاهل هو �حلل �لأ

مكتمل �لطلعِة و�لنموِّ ورغبة �لفرت��ص، خا�شة 

لدى �أولئك �حلاملني »بريادة« عربية حا�شمة، 

�ملناف�ص،  �لقرين  تدمري  بوهم  �إل  ت�شتقيم  ل 

و�ن مل يوجد ف�شيتم �خرت�عه وتعيينه، ومن ثم 

�لرتبع على عر�ص �خلر�ب..

عليه  ي�رصي  �ملادة  من  �أ�شا�شي  جزء  وهناك 

�أن  جملة  ي  لأ ميكن  ل  �إذ  »�لتكليف«.  تقليد 

تكون رهينة �لربيد مهما كان في�شه وكرمه.

يبقى، �أن هناك يقينًا، �أخطاء وجتاوز�ت، �شهو�ً 

�أو ن�شيانًا و�شفر�ً، يف غياب كادر ي�شتطيع ملَّ 

�شتات �ملادة �لقادمة من كل �جلهات.

خطاء �لتي مل نقرتفها.. نعتذر حتى عن �لأ

عرّبت  كما  و�أخلقّية  �إن�شانّية  طاقة  �لغفر�ن 

)حنا �آردنت( �إذ� كان يف حدود �ملعقول وجتاه 

من ي�شتحق.

�شطر �أن تبلغ من  �شف مل ت�شتطع هذه �لأ مع �لأ

�آه،  للقول مثل:  يوؤهلها  �لعتقاد مبلغًا،  نعمة 

تنجلي  �أن  بد  ول  �جلميع.  �شين�شف  �لتاريخ 

�حلقيقة!! وغري ذلك من عبار�ت �ليقني �خلريي 

�لذي ت�شكل نوعًا من عز�ء.

مور يف مهبِّ �ل�شدفة �لعا�شفة �لتي  لنرتك �لأ

بو�ب ليَل نهار. تخلع �لأ

i  i  i

�أ�شبق  �أيهما  �حلرية..  �رصخة   .. مل  �لأ �رصخة 

هذ� هو �لنموذج �ملدر�شي لرَتف �ملعرفة.

i  i  i

باد�ت و�ملظلومني من فرط  كان ل يبايل بالإ

ما نام مع �ل�شحايا على �رصيٍر و�حد.

�سيف الرحبي
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تطور مفهوم الكتابة التاريخية

عند الُعمانيني 

يرَ اإىل التاأريخ ال�سامل من ال�سِّ

)درا�سة بيبليوغرافية(                           مهنا بن را�سد ال�سعدي
 

  باحث من ُعمان

اإن املتتبع مل�سرية الُعمانيني العلمية عرب القرون يجد لهم م�ساهماتهم املهمة واجلادة 

ن�سانية اأوالتطبيقية البحتة، حتى  يف خمتلف اجلوانب العلمية والفكرية �سواء العلوم الإ

نتاج العلمي الُعماين يحتل م�ساحة مهمة يف املكتبات العاملية والعربية.  اأ�سبح الإ

والرتجمة،  التاريخ  علم  اأبوابها  الُعمانيون  طرق  التي  املهمة  العلمية  اجلوانب  ومن 

�سباب كثرية �ساأذكر بع�سها  مع عدم اإنكارنا لقلة اإنتاجهم العلمي يف هذا اجلانب لأ

خالل هذا البحث الذي حاولت من خالله ت�سليط ال�سوء على مدى اهتمام الُعمانيني 

بالكتابة التاريخية والتاأريخ مل�سريتهم احل�سارية وتطور مفهوم الكتابة التاريخية 

من  مناق�سني  بينهم  فيما  يتبادلونها  ور�سائل  �ِسريرَ  هيئة  على  بداأت  التي  عندهم 

خاللها بع�ض ق�ساياهم ف�ساهموا بذلك يف حفظ وتقييد جوانب مهمة من تاريخهم 

اأح�سوا خلو املكتبة الُعمانية من املوؤلفات التاريخية  من حيث ل ي�سعرون، وحينما 

حيث فقدوا حلقات كبرية من تاريخهم حاولوا تدارك النق�ض و�سد اخللل من خالل 

الكتابة  مفهوم  يف  جتديدية  نوعية  نقلة  بذلك  فاأحدثوا  ال�سامل،  التاريخي  التاأليف 

التاريخية الُعمانية...

�

الرتاث الُعماين تراث وا�صع وخ�صب، وال تزال الكثري من 

جوانبه مادة خاما مل تنل حقها من البحث والدرا�صة

درا�سات
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درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 

( الُعمانية: مفهومها واأهميتها: يرَ )ال�سِّ

وىل حتى القرن 10هـ/ ظهرت بدءا من القرون الهجرية الأ

بـ  تتعنون  الُعمانية  والر�سائل  الكتابات  من  عدد  16م 

ب،  هرَ ذرَ مبعنى  رَ  ريرَ �سرَ من  ُة  ريرَ وال�سِّ ة(،  )�ِسريرَ مفردها   ،) ريرَ )ال�سِّ

والطريقة،  ُة،  نَّ ال�سُّ تعني:  امل�سددة  ال�سني  بك�رس  ُة  ريرَ وال�سِّ

ذات  معظمها  يف  »ر�سائل  ا�سطالحا:   ) ريرَ و)ال�سِّ والهياأة، 

اأو  طابع �سيا�سي تعرب عن وجهة نظر كاتبها حول م�ساألة 

جمموعة م�سائل عقدية وفقهية مثارة من الواقع ال�سيا�سي 

عليه«،  اأو�سابق  بالكاتب  املحيط  الديني  اأو  الجتماعي  اأو 

ويعرف د.العبيديل )ال�سرية( لغة وا�سطالحا بقوله: »اأقرب 

يف  هي  ال�سرية  معنى  اإىل  اأ�سحها  ورمبا  اللغوية  املعاين 

باأن  هنا  القول  وميكن  والهيئة،  والطريقة  ال�سنة  كونها 

وائل من الذين �ساروا يف النا�ض  ال�سرية ُتعنى بالتحدث عن الأ

اإن  ال�سرية ح�سنة ولالعتبار  اإن كانت  �سرية ما، لقتفائها 

كانت من �سري الذين طرقوا �سبال معاك�سة، وتطورت الكلمة 

الديني الوعظي املحدد لت�سف  فيما بعد لتتجاوز معناها 

اأقا�سي�ض دنيوية بحتة مثل حياة اأنا�ض كعنرتة«)1(.

القرون  تلك  يف  الُعمانيني  عرف  يف   ) ريرَ )ال�سِّ وم�سطلح   

عمال  الأ من  جمموعة  اإىل  �سارة  لالإ ا�ستعمل  املتقدمة 

وا�ستخدم  واحد،  جملد  يف  بع�سها  ُجمع  والتي  الق�سرية 

ما،  �سخ�ض  با�سم  مرتبط  عمل  لعنونة  اأحيانا  امل�سطلح 

جرى  اأوجوابات  ر�سائل  مع  مرتافقة  تاأتي  ما  وعادة 

زمني  مدى  على  الو�سيلة  هذه  ا�ستخدام  و�ساع  تبادلها، 

طويل، وتعترب بع�ض هذه ال�سري من بواكري تاريخ التاأليف 

الفقهي  املنحى  تنحى  ال�سري  هذه  اأن  اإل  �سالمي)2(؛  الإ

حدا  مما  التاريخي،  املنحى  من  اأكرث  وال�سيا�سي  والعقدي 

كتابة  يف  كثريا  تفيد  ل  اعتبارها  اإىل  الباحثني  ببع�ض 

نها ل تهتم اإل باحلديث عن اجلوانب الفقهية  تاريخ ُعمان لأ

حول  وتتمحور  مامة  بالإ املت�سلة  حداث  والأ واملذهبية 

اخلالفات بني الُعمانيني)3(، ويف املقابل جند من الباحثني 

من يرى فيها لونا ُعمانيا خا�سا يف كتابة التاريخ انتقل 

التجربة  نتاج  وهي  2هـ/8م،  ق:  يف  الب�رسة  من  اإليها 

الُعمانية بذاتيتها و�سماتها اخلا�سة)4(، وينظر البع�ض اإىل 

التي تتكامل فيما  الروافد املختلفة  ال�سري كواحد من  هذه 

الع�رس  يف  ُعمان  لتاريخ  واأدق  اأ�سمل  �سورة  لر�سم  بينها 

الُعماين  التاريخ  تفا�سيل  وت�سجل جزءا من  �سالمي)5(،  الإ

ال�سري  التاريخ، فلول وجود هذه  واإن مل يكن الق�سد كتابة 

خلفيت جوانب �سيا�سية وثقافية و�رسعية واجتماعية كثرية 

الُعماين  ن�سان  الإ بح�سارة  تتعلق  مهمة  اأخرى  وجوانب 

ال�سيا�سية  باملذكرات  تكون  ما  اأ�سبه  و�سخ�سيته)6(، وهي 

والعقدية، ومل يكن هدفها الت�سجيل التاريخي بقدر ما كان 

بيانا ملوقف ديني اأوحكم فقهي اأو�سالمة راأي �سيا�سي)7(؛ 

للتاريخ  مهما  م�سدرا  يعتربها  من  مع  اأتفق  هنا  ولعلي 

التي  حداث  لالأ نادرة  معلومات  من  ت�سمنته  ملا  الُعماين 

اأّنه مل يكن هدف موؤلفيها  وقعت يف ُعمان على الرغم من 

التقييد التاريخي بقدر ما كانوا يهدفون اإىل عر�ض اآرائهم 

حداث اجلارية، فخدموا  العقدية والفقهية وال�سيا�سية يف الأ

التاريخ الُعماين من حيث ل ي�سعرون!

وىل: يرَ الأ ال�سِّ

من  النوع  هذا  اإىل  اجتهوا  عندما  الُعمانيني  اإن  واحلقيقة   

من  املنهج  نف�ض  نهجت  بكتابات  �ُسبقوا  قد  كانوا  الكتابة 

الب�رسة  وىل يف  الأ الهجرية  القرون  علماء ظهروا يف  قبل 

يديولوجية املذهبية،  واحلجاز ارتبط الُعمانيون معهم بالأ

ابن  �سرية  املثال  �سبيل  على  الكتابات  هذه  من  نذكر 

اإبا�ض )ق: 1هـ/7م( اإىل عبد امللك بن مروان )ت: 86هـ/

مام اأبي عبيدة )ت  705م()8(، وجمموعة ر�سائل و�سري لالإ

حوايل: 145هـ/762م( نذكر منها مثال: ر�سالة اإىل دعاة 

غامن  اأبي  مبدونة  الر�سالة  هذه  وردت  باملغرب  با�سية  الإ

يف  )ر�سالة  عنوان:  حتت  ق3هـ/9م(  اأوائل  )ت  اخلرا�ساين 

ومن  كرمية()9(؛  اأبي  بن  م�سلم  عبيدة  بي  لأ الزكاة  اأحكام 

با�سية املتقدمة �سرية �سامل بن ذكوان الهاليل )حي  ال�سري الإ

اأيوب  اأبي  و�سرية  99-101هـ/717-719م()10(،  بني: 

192هـ/807م()11(  يف:  )حي  احل�رسمي  اأيوب  بن  وائل 

وغريها، وقبل هوؤلء نذكر �سرية كل من عبد اهلل بن وهب 

الرا�سبي )ت: 37هـ/657م( وزيد بن احل�سني )ت: 37هـ/

اأبي طالب كرم اهلل وجهه)12(؛ ومن  بن  اإىل علي  657م( 

اأبكر ال�سري �سرية للنبي )كتبها اإىل واليه على البحرين العالء 

)�سرية  بـ:  ، وقد عنونت  بن احل�رسمي )ت: 21هـ/641م( 

النبي عليه ال�سالم كتبها للعالء بن احل�رسمي()13(.

يرَ يف الرتاث الُعماين: ال�سِّ

واحلقيقة ان الرتاث الُعماين زاخر بالكثري من هذه ال�سري عرب 

با�سية  خمتلف القرون، فنجد مثال خمطوط )�سري العلماء الإ

على  مثلة  الأ ومن  �سرية،   42 دفتيه  بني  ي�سم  املحبوبية( 

هذه ال�سري �سرية �سبيب بن عطية )ق 2هـ/8م()14(، و�سرية 

مام ال�سلت بن مالك )ق3هـ/9م()15(، و�سرية ب�سري بن  الإ

بن  الف�سل  و�سرية  3هـ/9م()16(،  )ق  حمبوب  بن  حممد 

اأبي قحطان خالد بن  )ق 3هـ/9م()17(، و�سرية  احلواري 
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قحطان )ق 4هـ/10م()18(، و�سرية اأبي حممد عبد اهلل بن 

مام را�سد بن �سعيد )ق  بركة )ق 4هـ/10م()19(، و�سرية الإ

ال�سند  اإقليم  عا�سمة  املن�سورة  اأهل  اإىل  5هـ/11م()20( 

قدميا)21(، و�سرية اأبي بكر اأحمد بن عمر املنحي )ق 5هـ/

10هـ/16م()23(  )ق  مداد  بن  اأحمد  و�سرية  11م()22(، 

وغريها.

نف�ض  على  ال�سري  هذه  كتابة  يف  الُعمانيون  ا�ستمر  ولقد   

عدم  ال�سري  بع�ض  على  واأحيانا يالحظ  بل  والرمت،  املنهج 

اإ�سافة اجلديد بل تناق�ض ق�سايا واأحداثا وقعت منذ قرون 

عديدة و�سبق اأن مت تناولها بالنقا�ض والتحليل، ولعل اأ�سهر 

مام  ق�سية مت مناق�ستها يف اأغلب تلك ال�سري ق�سية عزل الإ

ال�سلت بن مالك )ت: 275هـ/888م()24(!

ويف احلقيقة توجد عدة ن�سخ ملخطوط )ال�سري واجلوابات( 

املوجودة  فالن�سخة  جمهول،  وجامعها  خمتلفة،  بعناوين 

بدار الوثائق واملخطوطات بوزارة الرتاث والثقافة ب�سلطنة 

با�سية املحبوبية(، وتقع  ُعمان تعنون بـ: )�سري العلماء الإ

 ،)3557( الت�سل�سل:  على  العام  ترقيمها  اأجزاء،  ثالثة  يف 

و68،   ،67( اخلا�ض:  وترقيمها  و)3559(،  و)3558(، 

ال�سري  يف  )كتاب  عنوان  حتمل  اأخرى  ون�سخة  و69()25(، 

ئمة رحمهم اهلل تعاىل( جمموع  واجلوابات عن العلماء والأ

يف جملد واحد مع خمطوط كتاب )اجلوهر املقت�رس( وكتاب 

)الهتداء( لل�سيخ اأبي بكر اأحمد بن عبد اهلل بن مو�سى الكندي 

)امل�سنف(،  كتاب  �ساحب  557هـ/1161م(  )ت:  النزوي 

واملخطوطات  الوثائق  بدار  كذلك  موجود  املخطوط  وهذا 

1854ورقم  عام:  رقم  يحمل  والثقافة  الرتاث  بوزارة 

مبكتبة  ال�سري  خمطوط  من  ن�سخة  وتوجد   ،)26(2 خا�ض: 

عنوان  حتت  البو�سعيدي،  اأحمد  بن  حممد  امل�ست�سار  ال�سيد 

)158()27(؛  رقم  حتت  جزءين  يف  يقع  با�سية(  الإ )�سري 

مام ال�ساملي ببدية ب�سلطنة ُعمان،  وتوجد ن�سخة مبكتبة الإ

ُن�سخت �سنة 1120هـ/1780م، وهي تقع يف جملد واحد 

بوزارة  رقمية  ن�سخة  وتوجد  ال�سري()28(؛  )كتاب  بعنوان 

عنوان  حتت  ُعمان،  ب�سلطنة  الدينية  وال�سوؤون  وقاف  الأ

ور�سالة)29(،  �سرية   60 دفتيه  بني  ي�سم  ال�سري(،  )كتاب 

ن�سخة  عن  ماأخوذة  الرقمية  الن�سخة  هذه  اأن  يظهر  والذي 

العنوان؛ وتوجد ن�سخة  للت�سابه يف  ال�ساملي  مام  الإ مكتبة 

مبجموعة خمطوطات ال�سيخ اأحمد بن نا�رس ال�سيفي بنزوى 

يف  تقع  1141هـ/1728م،  �سنة  ُن�سخت  ُعمان،  ب�سلطنة 

ن�سخة  وتوجد  واحد)30(؛  جملد  يف  جمموعة  اأجزاء  ثالثة 

باأوكرانيا حتت رقم:  )لفوف(  العلمية بجامعة  املكتبة  يف 

الُعمانية(،  ريرَ  العلماء وال�سِّ 1082، تعنون بـ )كتاب جتارة 

تن�سب ملجهول، من�سوخة يف �سنة: 1332هـ/1914م،ت�سم 

�سنة  يف  املذكورة  للمكتبة  بيع  وقد  وكتاب،  �سرية   42

1346هـ/1928م، وهذه الن�سخة منقولة عن ن�سخة ن�سخت 

يف  اأخرى  ن�سخ  وتوجد  1131هـ/1718م)31(،  �سنة 

 ،)32(Or  1402 رقم:  حتت  بربيطانيا  كيمربدج  جامعة 

ون�سخة يف الدمام بال�سعودية)33(.

ن فال جند له ذكرا على   وجامع هذه ال�سري جمهول اإىل الآ

اأغلفة هذه املخطوطات اأويف ثناياها، وي�سري د.عبد الرحمن 

ال�ساملي اإىل اأن ال�سيخ �سامل بن حمد احلارثي )ت: 1427هـ/

اأبي  ال�سيخ  كون  اإىل  ذهب  الف�سية(  )العقود  يف  2006م( 

احل�سن علي بن حممد الب�سيوي )حي: 363هـ/973م( هو 

جامع هذه ال�سري)34(، ولكن كالم ال�سيخ احلارثي يدل على 

با�سية(  الإ )ال�سري  يق�سد  ول  الب�سيوي(  )�سرية  يق�سد  اأنه 

حيث اإن لل�سيخ الب�سيوي �سرية على غرار بقية ال�سري)35(، 

كذلك فاإن ال�سيخ الب�سيوي عا�ض يف ق: 4هـ/10م، و)�سري 

با�سية( ت�سم بني دفتيها �سريا لعلماء ظهروا بعد ق: 4هـ/ الإ

10م وبع�ض هذه ال�سري متاأخر بعدة قرون ك�سرية اأحمد بن 

مداد )ق: 10هـ/16م(، فمن امل�ستبعد اأن يغفل ال�سيخ �سامل 

احلارثي عن هذه النقطة املهمة وهو ُيعد من فحول موؤرخي 

قاموا  قد  اخ  الُن�سَّ يكون  اإن  اإل  احلديث!،  الع�رس  يف  ُعمان 

باإ�سافة ال�سري املتاأخرة فهذا احتمال وارد؟!

يف  جمعها  يتم  مل  الُعمانية  ال�سري  اأن  د.اجلالودي  ويرى   

10هـ/16م،  القرن  قبل  تقدير  اأقل  على  واحدة  جماميع 

عندما بداأ احل�ض التاأريخي والوعي باأهمية التاريخ يفر�ض 

اأتفق مع  ل  ولعلي هنا  الُعمانية)36(،  التجربة  نف�سه على 

ال�سري  هذه  بجمع  البدء  مت  اأنه  يظهر  فالذي  د.اجلالودي 

قرون  باأربعة  10هـ/16م  ق:  قبل  واحدة  جماميع  يف 

تقريبا اأي يف ق: 6هـ/12م كما �سياأتي؛ اأما �سيدة كا�سف 

اأحمد  بكر  اأبو  ال�سيخ  هو  ال�سري  هذه  جامع  اأن  اإىل  فذهبت 

الكندي)37(، والذي دفعها اإىل هذا الرتجيح كون خمطوط 

)ال�سري واجلوابات( الذي حققته جمموعا يف جملد واحد مع 

خمطوط كتاب )اجلوهر املقت�رس( وكتاب )الهتداء(، كذلك 

ُعمانيون  علماء  ال�سري  هذه  كتب  من  اأغلب  اأن  مالحظتها 

من املدر�سة الر�ستاقية اأي من الذين ي�ستنكرون ما قام به 

مام ال�سلت بن مالك  مو�سى بن مو�سى ومن معه من عزل الإ

اأعمدة  الكندي من  اأبو بكر  النظر، وال�سيخ  وتولية را�سد بن 

املدر�سة الر�ستاقية، اإل اأنه يف املقابل كذلك ال�سيخ الب�سيوي 

من اأعمدة املدر�سة الر�ستاقية مما دفع الباحث عبد الرحمن 

يف  ابتداأ  قد  الب�سيوي  ال�سيخ  كون  ترجيح  اإىل  ال�ساملي 

جتميعها ثم اأكمل من بعده ال�سيخ اأبو بكر الكندي، وذلك يف 
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والنزوانية  الر�ستاقية  املدر�ستني  بني  ال�سدام  فرتة  خالل 

حني حاولت كال املدر�ستني جتميع ن�سو�ض �سيوخهما ثم 

تطرقت اإىل اأبعد من ذلك لتجميع ن�سو�ض ال�سري التي دونت 

با�سية والُعمانيني، ثم ان الن�ساخ  وىل عند الإ يف الفرتات الأ

واملوؤرخون �ساروا ونهجوا على منوالهما)38(.

هو  ال�سري  هذه  جامع  بكون  اجلزم  ال�سعوبة  من  وعموما   

اأدلة وا�سحة تثبت  اأواأبو بكر الكندي لعدم وجود  الب�سيوي 

ذلك، وهذا ما اأ�سار اإليه كل من �سيدة كا�سف وعبد الرحمن 

اأنه  اأدلة  اأن اأ�سيف اإىل ما �سبق من  اأنه ميكن  اإل  ال�ساملي؛ 

يحمل  كتاب  الكندي  بكر  اأبي  لل�سيخ  اأن  ثر  الأ يف  يوجد 

ال�ساملي  مام  الإ يذكر  اأنه مفقود،  اإل  الربرة(  )�سرية  عنوان 

طعن  من  على  الرد  يف  األفه  اأنه  1332هـ/1913م(  )ت: 

نف�سه  هو  يكون  اأن  يحتمل  فهل  با�سية)39(،  الإ �سرية  يف 

عادتهم-  هي  -كما  اخ  �سَّ النُّ قام  وطبعا  با�سية(  الإ )�سري 

وتغيري  الكندي  ال�سيخ  ع�رس  عن  املتاأخرة  ال�سري  باإ�سافة 

العنوان؟ هذا احتمال وارد خا�سة اإذا اأخذنا بعني العتبار 

اأن خمطوط )كتاب يف ال�سري واجلوابات( الذي حققته �سيدة 

يقارب  ما  اىل  امتدت  �سرية   34 دفتيه  بني  ي�سم  كا�سف 

بالقرن  وانتهاء  1هـ/7م  القرن  من  بدءا  قرون  خم�سة 

ق: 6هـ/12م  عا�ض يف  الكندي  اأحمد  وال�سيخ  6هـ/12م، 

اإنه تويف يف �سنة 557هـ/1161م، مما يدفعنا اإىل  حيث 

اأنه فعال قام بجمع املخطوط املعنون بـ )كتاب يف  الظن 

ال�سري واجلوابات( الذي حققته �سيدة كا�سف كما مر، خا�سة 

اأن هذا املخطوط موجود يف جملد واحد مع خمطوط كتاب 

كما  الكندي  لل�سيخ  )الهتداء(  وكتاب  املقت�رس(  )اجلوهر 

مر، كذلك فاإنه �سمن كتابه )الهتداء( بع�ض هذه ال�سري، بل 

)الهتداء( هو مناق�سة ق�سية  لكتاب  تاأليفه  الدافع من  اإن 

مقدمة  يف  بنف�سه  يذكر  كما  مالك  بن  ال�سلت  مام  الإ عزل 

زمان وجدت  ن�ساأت يف  فاإين  بعد  »اأما  يقول:  كتابه حيث 

اتفقوا  قد  ُعمان... خمتلفني يف حكم حادثة  اأهل  اأهله من 

على �سفتها ومتنازعني يف ا�سمها، على اإجماع منهم على 

اأهل �سفة  �سحتها، فهم طائفتان كل طائفة منهم تخطئ 

خرى وترباأ منهم، يف ذلك �سري قد األفوها وكتب  الطائفة الأ

وتاأمل  اآثارهم  درا�سة  يف  اأخذت  ذلك  فعند  �سنفوها...  قد 

فقابلت  واأقاويلهم...  مذاهبهم  ونظر  واأخبارهم  �سريهم 

بينها للت�سحيح، ووزنها وزن الق�سط للرتجيح... فلما ات�سح 

يل احلق املبني، واأخرجني اهلل من ال�سك اإىل اليقني... تاقت 

نف�سي اإىل �رسحه لالخوان واإي�ساحه ملن ين�سح لنف�سه يف 

عالن«)40(. ال�رس والإ

فنالحظ هنا اأنه قام بجمع هذه ال�سري لدرا�ستها واملقارنة 

بينها ليتو�سل اإىل احلقيقة بنف�سه ويخرج من دائرة ال�سك 

الكندي  ال�سيخ  رجح  وقد  اليقني،  دائرة  اإىل  يذكر-  -كما 

من  واأ�سبح  النزوانية  على  الر�ستاقية  املدر�سة  موقف 

ممن  والن�ساخ  العلماء  ولعل  الر�ستاقية،  املدر�سة  اأ�ساطني 

فهذا  ع�رسه،  عن  املتاأخرة  ال�سري  باإ�سافة  قام  بعده  جاء 

غري م�ستغرب من بع�ض العلماء والن�ساخ!

اإرها�سات تطور مفهوم ال�ّسي

والكتابة التاأريخية الُعمانية:

يرى اجلالودي اأن الن�سف الثاين من ق: 3هـ/9م �سهد تطورا 

با�سية لتعك�ض التجربة الُعمانية  يف مفهوم ال�سرية لدى الإ

حداث  والأ با�سيني  الإ ئمة  الأ حول  تتمحور  التي  الذاتية 

ال�سرية  مفهوم  اأخذ  حني  يف  مامة،  الإ فلك  يف  تدور  التي 

الهتمام  هذا  وتطور  اأ�سمل  مفهوما  عموما  �سالم  الإ يف 

اأبواب  من  اأوكباب  اخللفاء  �سخ�سيات  حول  ليدور  لحقا 

بداأنا  اهتمام  ال�سخ�سية، وهو  اأواملذكرات  الذاتية  الرتجمة 

يف  نف�سها  الُعمانية  التاريخية  الكتابة  يف  وجوده  نلمح 

التحول  اإرها�سات هذا  اإن  ق: 11هـ/17م)41(؛ واحلقيقة 

يف مفهوم كتابة ال�سرية والوعي باأهمية التقييد التاريخي 

عالم بداأت مالحمها تظهر عند الُعمانيني قبل  والرتجمة لالأ

بداية  9هـ/15م  ق:  نهاية  يف  وحتديدا  11هـ/17م،  ق: 

حممد  ال�سيخ  �سرية  يف  جليا  ذلك  وظهر  10هـ/16م،  ق: 

بن عبد اهلل بن مداد )ت: 917هـ/1511م()42(، فيالحظ 

على �سريته تركيزها على تدوين اأخبار وفيات اأئمة وعلماء 

�سبقت  التي  البارزة  الُعمانية  ال�سخ�سيات  وتراجم  ُعمان 

عهد املوؤلف، و�سريته تقع يف 23 �سفحة ح�سب املخطوط 

با�سية(  الذي وقفت عليه، حيث توجد �سمن جمموع )�سري الإ

وتوجد   ،158 رقم:  حتت  اأحمد  بن  حممد  ال�سيد  مبكتبة 

ن�سخة اأخرى مبكتبة ال�سيخ نا�رس بن را�سد اخلرو�سي )ت: 

رقم:  حتت  ُعمان،  ب�سلطنة  بالعوابي  1362هـ/1943م( 

36، مت ن�سخها يف �سنة 1111هـ/1699م)43(.

وقد كتب هذه ال�سرية تلبية لرغبة �سديق له مل يذكر ا�سمه 

ئمة والعلماء  اأر�سل اإليه بكتاب يطلب منه معرفة اأ�سماء الأ

ووقفت   ...« فيقول:  الخ،  وبلدانهم...  وكناهم  وتواريخهم 

اأ�سماء  معرفة  طلب  من  وف�رسه  فيه  واأبان  �سطره  ما  على 

لفاظ  اأهل العلم وكناهم وبلدانهم وقراهم... وكتبت هذه الأ

ين  ال�سعيفة... وبينت يف ذلك ما وجدته متفرقا يف الكتب لأ

مل اأجد له بابا، ومل اأقف عليه جمموعا يف كتاب، ول تلقفته 

لباب...«)44(. عن اأويل العقول والأ
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فنالحظ من خالل الن�ض ال�سابق، وكذلك من خالل ر�سالة 

ُعمان  ورجال  تاريخ  معرفة  اأراد  الذي  املجهول  ال�سديق 

عندما مل يجد �سيئا مدونا يف ذلك ي�سفي غليله، ُيظهر لنا 

وتقييد  عالمه  للرتجمة لأ الُعماين  الرتاث  افتقار  ذلك مدى 

ال�سيخ  منه  ا�ستكى  ما  وهذا  والعلمية،  ال�سخ�سية  �سريتهم 

حممد ابن مداد عندما حاول جمع تراجم اأعالم ُعمان قبل 

�سيئا مدونا يف ذلك وجمموع �سمن  ع�رسه حيث مل يجد 

موؤلف واحد بل وجد معلومات متفرقة هنا وهناك فحاول 

زمانهم  ح�سب  عالم  الأ وترتيب  ببع�سها  املعلومات  ربط 

العلمية  همية  الأ تكمن  هنا  ومن  �سريته،  من  يظهر  كما 

�ساهم  اإنه  حيث  ل�سريته  الكبرية  ن�سانية  والإ واحل�سارية 

بعمله القيم والنادر هذا يف حفظ معلومات قيمة جدا حول 

خرى من  تاريخ واأعالم ُعمان والب�رسة وبع�ض املواطن الأ

وىل وحتى ع�رسه كانت معر�سة للفقد  القرون الهجرية الأ

والندثار لول �سريته القيمة. 

بالعلماء  التعريف  �سريته  بداية  يف  مداد  ابن  تناول  وقد 

ال�سحابة  بدءا من كبار  با�سية دينهم  الإ اأخذ عنهم  الذين 

كابن عبا�ض ثم كبار التابعني وعلى راأ�سهم اإمام املدر�سة 

مام جابر بن زيد وغريه، ثم تطرق اإىل ذكر كبار  با�سية الإ الإ

عبيدة  كاأبي  وىل  الأ الهجرية  القرون  يف  با�سية  الإ علماء 

ال�رسيعة يف  لة  قرَ نرَ ت�سل�سل  ذاكرا  والربيع و�سمام وغريهم، 

�سارة اإىل مكانتهم العلمية ومواطنهم، ثم انتقل  ذلك مع الإ

با�سية  اإىل �رسد علماء ُعمان الذين اأخذوا عن كبار اأئمة الإ

�سارة اإىل مواطنهم من ُعمان، وما ات�سموا  بالب�رسة، مع الإ

�سارة  به من �سفات ومكانة �سامقة يف العلم، ومل يفته الإ

اإىل بع�ض موؤلفاتهم، فنجده بذلك حفظ لنا عددا كبريا من 

اأ�سماء علماء ُعمان يف تلك القرون املتقدمة مع معلومات 

كما  وموؤلفاتهم  وبلدانهم  وفاتهم  كتواريخ  حولهم  مهمة 

با�سية  الإ علماء  بع�ض  اإىل  ي�سري  اأحيانا  جنده  بل  ذكرت، 

ُعمان كالقا�سي  املواطن من غري  الذين ظهروا يف بع�ض 

اإىل كلوة- من  ?ن�سبة  الوليد بن �سليمان بن بازك الكلوي 

حد  بالد الزجن ?ح�سب تعبريه- بل جنده يورد فيه �سعرا لأ

معا�رسيه ?اأي معا�رسي القا�سي الوليد- وهو عادي بن 

زدي ميتدحه فيه)45(؛ ثم خ�س�ض ف�سال  يزيد البهلوي الأ

لة ال�رسيعة عند الُعمانيني بدءا من العالمة  قرَ لذكر �سل�سلة نرَ

الذي  )ق: 5هـ/11م(،  العوتبي  �سلمة بن م�سلم  املنذر  اأبي 

ال�سل�سة  تنتهي  اأن  اإىل  قري�ض،  بن  �سعيد  العالمة  عن  اأخذ 

مام الربيع بن حبيب، ثم حتدث عن حملة العلم من  عند الإ

والعلماء  ئمة  الأ تواريخ  ُعمان، ثم تناول ذكر  اإىل  الب�رسة 

ي�رسد  كالمه  ثنايا  ويف  وفاتهم،  وتواريخ  العمانيني 

معلومات مهمة حول اأو�ساع ُعمان ال�سيا�سية واحل�سارية 

القرى  بع�ض  يذكر  وكذلك  القرون  تلك  يف  والتاريخية 

واملدن، ولن اأبالغ اإن قلت اإن املتتبع لو�سفه لبع�ض القرى 

واملدن يجده يف م�ساف اجلغرافيني امل�سلمني، ف�سال عن 

جانب  حفظ  يف  القيمة  ب�سريته  �ساهم  فحال  موؤرخا  كونه 

مهم من التاريخ الُعماين.

على  والنقد  التحقيق  طابع  بروز  �سريته  به  متيزت  ومما   

حداث �رسدا،  منهجه، فنجده ل يكتفي ب�رسد املعلومات والأ

وكذلك  ال�رسورة،  اقت�ست  اإن  وترجيحاته  اآراءه  يبدي  بل 

يكتفي  فال  والتف�سيل  الدقة  حتري  منهجه  على  يالحظ 

اليوم  مع  الوفاة  �سنة  يورد  بل  لم،  العرَ وفاة  ب�سنة  مثال 

وال�سهر بل والوقت يف اأحايني، وكذلك يذكر اأ�سباب الوفاة 

اإن وجد معلومات  القرب ومن �سلى عليه  ومكانها ومكان 

الوفيات  تواريخ  بع�ض  يف  جنده  اأي�سا  اخل�سو�ض،  بهذا 

الفرتة  تلك  يف  وقعت  التي  املميزة  احلوادث  بع�ض  يذكر 

بُعمان كاحلروب والفي�سانات وغريها، وقد اأورد معلومات 

مهمة ونادرة حول في�سانات و�سيول جارفة وقعت ببع�ض 

يف  وحتديدا  251هـ/865م  �سنة  يف  ُعمان  من  املناطق 

بدبد و�سمائل وقيقا )املعبيلة ال�سمالية حاليا( ودما )ال�سيب 

حاليا( والباطنة، اأدت اإىل جرف العمران واملزروعات وراح 

�سحيتها العدد الكبري من النا�ض)46(.

 وخ�س�ض كذلك يف �سريته ف�سال للحديث عن تواريخ وفيات 

 ،( النبي  وفاة  تاريخ  بذكر  افتتحها  والتابعني  ال�سحابة 

الن�ساء  من  امل�سطفيات  وفيات  تواريخ  ذكر  اإىل  تطرق  ثم 

افتتحها بخديجة بنت خويلد ر�سي اهلل عنها؛ ويالحظ يف 

عالم الُعمانيني  نهاية ال�سرية وجود زيادة لوفيات بع�ض الأ

ولبع�ض احلوادث يف الفرتة بني ق: 9هـ/15م و11هـ/17م، 

والذي يظهر اأنها لي�ست من اأ�سل ال�سرية بل هي من زيادات 

اأوبع�ض العلماء الذين وقفوا على �سرية حممد ابن  الن�ساخ 

عالم الذين مل يقيدهم يف �سريته اأوعا�سوا  مداد فاأ�سافوا الأ

اأنها افتتحت ب�سنة وفاة  بعد ع�رسه، والذي يدل على ذلك 

ابن مداد نف�سه)47(، كذلك توجد بع�ض احلوادث التي وقعت 

بعد �سنة 917هـ/1511م وهي ال�سنة التي تويف فيها ابن 

لهي  ابن مداد  العالمة حممد  �سرية  اإن  مداد؛ ويف احلقيقة 

همية مبكان وحتتاج اإىل ت�سليط ال�سوء عليها مبزيد  من الأ

من الدرا�سات والبحوث املو�سعة ملا ت�سمنته من معلومات 

قيمة ونادرة حول اأعالم ُعمان وكذلك للكثري من املعلومات 

�ساحب  ع�رس  قبل  ُعمان  اأو�ساع  حول  املهمة  التاريخية 

ال�سرية، كذلك فاإنها يف اأم�ض احلاجة اإىل التحقيق حتقيقا 

اإىل  والرفوف  قبية  الأ لتخرج من غياهب  اأكادمييا ر�سينا 
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الباحثون والدار�سون وكل مهتم  لي�ستفيد منها  النور  عامل 

مبعرفة اأعالم ُعمان ورجالتها قبل ق: 9هـ/15م)48(.

جتديد  يف  ودوره  11هـ/17م(  )ق:  حاري  ال�سُّ قي�رس  ابن 

الكتابة التاريخية عند الُعمانيني: 

له ب�سمته  اآخر كانت  ُعماين  يف ق: 11هـ/17م ظهر علم 

الوا�سحة يف تطوير وجتديد مفهوم الكتابة التاريخية يف 

قي�رس  بن  خلفان  بن  اهلل  عبد  املوؤرخ  هو  الُعماين  الرتاث 

ال�سحاري )حي: 1075هـ/1665م( من خالل كتابه القيم 

موؤلف  اأول  كتابه  فكان  مر�سد(،  بن  نا�رس  مام  الإ )�سرية 

يخ�س�ض لتناول الرتجمة ل�سخ�سية معينة متناول اإجنازاتها 

حداث الواقعة يف عهد تلك ال�سخ�سية، حيث مل ُيعهد هذا  والأ

�سلوب الكتابي يف الرتاث الُعماين، فُيعد كتابه حتول يف  الأ

ري والتاريخ عموما عند الُعمانيني عما هو  مفهوم كتابة ال�سِّ

ماألوف من حيث ال�سكل وامل�سمون، وبداية ظهور كتابات 

ملوؤرخني ُعمانيني يندرج ما اأنتجوه حتت ما ميكن ت�سميته 

بكتابة ال�سرية �سمن �سياقها التاريخي املاألوف عند العرب 

وامل�سلمني، ولعلنا ميكن اأن نعد ابن قي�رس هو الرائد ومن 

له ف�سل ال�سبق يف هذا اجلانب بني الُعمانيني، وُيعد كتابه 

اأول �سرية ُعمانية حاولت تدوين �سرية �سخ�ض ما يف كتاب 

م�ستقل)49(.

زودنا  كونه  كبرية  باأهمية  قي�رس  ابن  كتاب  ويتمتع 

)حكم  مر�سد  بن  نا�رس  مام  الإ عهد  عن  قيمة  مبعلومات 

ُعمان: 1034هـ/1624م- 1050هـ/1640م(، خ�سو�سا 

لتلك احلقبة، وكذلك  األِّفرَ يف عهده ومن عامل معا�رس  اأنه 

الذين  الُعمانيني  عالم  الأ من  كبري  عدد  اأ�سماء  حفظ  فاإنه 

اأ�سهموا يف �سنع تاريخ ُعمان يف تلك الفرتة، وقد ا�ستفاد 

من  قي�رس  ابن  بعد  جاءوا  الذي  الُعمانيون  املوؤرخون 

كتابه)50(.

يجاز،  والإ الخت�سار  قي�رس  ابن  كتاب  على  املاآخذ  ومن   

مام نا�رس �سد الربتغاليني  وكذلك مل يتطرق اإىل حروب الإ

اإل ملاما، ول جند �سيئا بخ�سو�ض الو�سع يف ُعمان فرتة 

املفاو�سات  لطبيعة  ول  لُعمان،  الربتغاليني  ا�ستعمار 

اجنالئهم  قبل  والربتغاليني  الُعمانيني  بني  دارت  التي 

ال�سبب يف هذا  اأن  الباحثني  عن ُعمان)51(؟! ويرى بع�ض 

يجاز عند ابن قي�رس كونه يتبع منهج كتابة التاريخ عند  الإ

اأوالوقائع  الداخلية  بالوقائع  اإل  يعنى  ل  الذي  الُعمانيني 

التي كانت حتدث يف املناطق اخلا�سعة ل�سلطة الُعمانيني 

الوقائع اخلارجية)52(، وقد يكون كذلك، ولكن  ويتجاهل 

الخت�سار  لهذا  واملبا�رس  ول  الأ ال�سبب  اأن  يظهر  الذي 

كتابه،  تاأليف  يف  ال�ستعجال  اإىل  ا�سطراره  هو  يجاز  والإ

وكذلك تزاحم م�ساغل احلياة واأعبائها عليه فنجده يعتذر 

هذه  يف  الناظر  اأيها  و�سامح  »اعذر  بقوله:  القارئ  من 

األفتها  الفور  ين على  املعنية، لأ وال�سرية  الطريقة املر�سية 

ن ذلك على غاية  وعلى احلث قد �سغتها... فالعذر ملتم�ض لأ

فكار باأ�سباب الدنيا م�ستغلة«)53(. العجلة، والأ

وال�سعر،  النرث  امتالكه ملوهبتي  ابن قي�رس   ويالحظ على 

بع�ض  كفتح  حداث  الأ بع�ض  عر�ض  يف  ي�ستطرد  اأن  فبعد 

يختم  الربتغاليني  من  املناطق  بع�ض  اأوحترير  املدن 

خاللها  من  يعطي  نظمه  من  رائقة  �سعرية  بق�سيدة  ذلك 

�سنعوا  الذين  للرجال  ومدحا  مت  الذي  جناز  لالإ تو�سيفا 

يف  ظاهر  وهذا  منهجه  على  يالحظ  كذلك  جناز،  الإ ذلك 

اأغلب �سفحات الكتاب تقريبا اأنه يفتتح كل مو�سوع جديد 

ببع�ض العبارات ال�سجعية نحو قوله: »قال الراوي لها خربا 

»قال  عبارة  يكرر  وجنده  اأثرا«)54(،  حوالها  لأ واحلاوي 

الراوي«، وكذلك يالحظ عليه ذكر ا�سمه يف بع�ض املوا�سع 

من كتابه خا�سة قبل الق�سائد ال�سعرية)55(، وذكر املوؤلف 

ل�سمه يف ثنايا موؤلفه اأ�سلوب قدمي متبع عند املوؤلفني يف 

القرون املتقدمة

؛ ولقد ختم كتابه مبراث جميلة لبع�ض اأ�سهر علماء ُعمان 

مام  يف تلك الفرتة الذين �ساهموا يف تثبيت ركائز دولة الإ

املجريف،  روي�سد  بن  خمي�ض  كال�سيخ  مر�سد  بن  نا�رس 

وال�سيخ م�سعود بن رم�سان)56(.

 وكما هي احلال مع �سرية حممد ابن مداد التي كتبها تلبية 

لطلب  تلبية  كتابه  األف  قي�رس  ابن  فاإن  كذلك  له،  ل�سديق 

بن  نا�رس  مام  الإ اأحد ولة  �سيف  بن  ال�سيخ حممد  كل من 

مر�سد وال�سيخ نا�رس بن ثاين بن جمعة بن هالل كما جاء 

العزوف  هذا  اإن  مر  الأ حقيقة  ويف  كتابه)57(؛  مقدمة  يف 

والرتاجم  التاريخ  يف  خا�سة  التاأليف  عن  الُعمانيني  لدى 

الكثري من  الُعماين حيث فقدنا  اإ�رسار بالتاريخ  اأميا  اأ�رس 

علماء  من  الكثري  تراجم  وفقدنا  الُعماين،  التاريخ  فرتات 

الذين �ساهموا يف �سنع و�سياغة احل�سارة  ورجال ُعمان 

الُعمانية على مر التاريخ، وقد اأ�سار اإىل ذلك عدد من العلماء 

مام ال�ساملي )ت: 1332هـ/1913م، الذي  والباحثني كالإ

اأ�سف على عدم اهتمام من �سبقه من علماء ُعمان بالتاأريخ 

النق�ض  �سد  فحاول  عالمهم)58(،  لأ والرتجمة  لع�سورهم 

يف املكتبة التاريخية الُعمانية بتاأليف كتابه القيم )حتفة 

با�سي  عيان( وكان ميني نف�سه اأن يوؤلف يف التاريخ الإ الأ

اأنه  اإل  ع�رسه  حتى  ال�سحابة  عهد  من  مو�سوعيا  كتابا 

يام قبل اإمتام ماأموله فاكتفى بتاريخ اأهل  خ�سي معاجلة الأ

وموؤرخ  املو�سوعي)59(،  م�رسوعه  تنفيذ  نيته  مع  ُعمان، 



ُعماين معا�رس اآخر هو ال�سيخ �سيف بن حمود البّطا�سي )ت: 

�سباب اإىل تاأليف كتاب  1420هـ/1999م( دفعته نف�ض الأ

مو�سوعي يف التاريخ يقع يف ثالثة اأجزاء عنونه بـ )اإحتاف 

فيه  ترجم  ُعمان()60(،  علماء  بع�ض  تاريخ  يف  عيان  الأ

للكثري من اأعالم ُعمان بدءا من عهد ال�سحابة حتى القرن 

التاريخية  املوؤلفات  قلة  يعيد  وجنده  12هـ/18م)61(، 

اهتمامهم  اأكرث  كون  ول:  الأ �سببني،  اإىل  وندرتها  الُعمانية 

�سول والولية والرباءة، فاألفوا يف  بالتاأليف يف الفقه والأ

ذلك اجلوامع الكبار والكتب املطولة، اأما التاريخ فالظاهر 

من اأمرهم اأنه مل يكن لهم به كبري اعتناء، ومل يوؤلفوا فيه كتبا 

م�ستقلة اإل ما يوجد عر�سا يف كتب الفقه والولية والرباءة، 

بعوامل  اإما  موؤلفاتهم  من  كثري  فقدان  الثاين:  وال�سبب 

طبيعية، اأوحروب قبلية، اأوغزوات جاءت من خارج البالد، 

اأواأيادي اآثمة جنت على تلك الكنوز الثمينة، اأواإهمال وعدم 

اعتناء ممن هي يف يده)62(، وي�سيف بع�ض الباحثني اإىل 

ما �سبق ذكره من اأ�سباب، كون الكتابة التاريخية يف ُعمان 

�سالمية ل من حيث ال�سكل  مل تتاأثر باملدر�سة التاريخية الإ

متبادلني)63(،  اأواأثر  تاأثري  اأي  تتلق  ومل  امل�سمون،  ول 

وي�ساف اإىل ذلك اأن الكتابة التاريخية خ�سعت للنهج العام 

للكتابة والتاأليف يف ُعمان، والذي يقوم على فكرة تداخل 

اأ�سا�سا  ال�رسيعة، ويعتمد املو�سوعية  العلوم وخا�سة علوم 

والعقيدة  الفقه  عن  التاريخية  الكتابة  تنف�سل  فلم  لذلك، 

الكم  ذلك  بني  مغمورا  جزءا  التاريخ  فكان  الكالم،  وعلم 

الهائل من العلوم، التي كان املحفز لتدوينها تثبيت اأ�سول 

العقيدة وتعميقها يف نفو�ض النا�ض)64(، ويرى البع�ض اأن 

وه�سم  وتوا�سع  وزهد  ورع  من  ُعمان  علماء  به  متيز  ما 

والرتجمة  تاريخهم  تدوين  عدم  اإىل  ذلك  دفعهم  للذات 

العك�ض  اأوماآثر غريهم)65(، على  نف�سهم وتقييد ماآثرهم  لأ

نف�سهم  مثال من بع�ض العلماء واملوؤرخني الذين ترجموا لأ

يف بع�ض موؤلفاتهم كاملوؤرخ امل�سهور ابن خلدون.

القي�سي  املجيد  قبل عبد  ابن قي�رس من  ُحقق كتاب  ولقد   

يف �سنة 1397هـ/1977م، ون�رسته وزارة الرتاث والثقافة 

ب�سلطنة ُعمان، واأعيد ت�سويره ون�رسه من قبل دار احلكمة 

على  حمققه  اعتمد  وقد  1423هـ/2002م،  يف  بلندن 

ُعمان  ب�سلطنة  توجد  وىل  الأ للكتاب،  ن�سختني خمطوطتني 

باملكتبة  موجودة  والثانية  والثقافة،  الرتاث  بوزارة 

 ،23.343 رقم:  حتت  الربيطاين  باملتحف  الربيطانية 

ُعمان  اآخر يتحدث عن تاريخ  يف جملد واحد مع خمطوط 

ملوؤلف جمهول، يوؤرخ لُعمان منذ نزوح مالك بن فهم اإليها 

مام اأحمد بن �سعيد )ت:  حتى اأيام حكم ال�سيد �سلطان بن الإ

1217هـ/1802م(، وهو فيما عدا �سفحات قليلة يف اآخره 

خبار  لأ اجلامع  الغمة  )ك�سف  كتاب  عن  حرفيا  نقال  ينقل 

املحقق  ويرى  12هـ/18م()66(،  )ق:  زكوي  لالإ مة(  الأ

القي�سي اأنه رمبا يكون هذا ال�سبب اأي وجود )ك�سف الغمة( 

ملانية  مبجلد واحد مع خمطوط ابن قي�رس دفع الباحثة الأ

نف�سه  قي�رس  ابن  اعتبار  اإىل   )Hedwig Klein( كلني  هيدويج 

موؤلف )ك�سف الغمة(، اإل اأن ما ذهبت اإليه كلني )Klein( غري 

قي�رس  وابن  نا�رس  مام  الإ بني  املعا�رسة  لثبوت  �سحيح 

�سنة 1050هـ/1640م،  تاأليف كتابه يف  اأمت  خري  الأ واأن 

فذلك ينفي نفيا قاطعا اأن يكون ابن قي�رس هو نف�سه موؤلف 

)ك�سف الغمة( الذي متتد اأحداث تاريخه اإىل عام 1140هـ/

مام نا�رس بن مر�سد بحوايل مائة  1727هـ، اأي بعد عهد الإ

كلني  ملانية  الأ الباحثة  عن  احلديث  و�سياأتي  عام)67(؛ 

الغمة(  )ك�سف  كتاب  حول  للدكتوراه  واأطروحتها   )Klein(

زكوي. لالإ

هو  قي�رس  ابن  اإن  قلت  اإن  اأبالغ  لن  اإنني  احلقيقة  ويف   

الُعماين  الرتاث  يف  التاريخية  الكتابة  مفهوم  يف  املجدد 

ربعة قرون بدءا من  الأ بعد فرتة انقطاع دامت ملا يقارب 

ق: 7هـ/13م حتى ق: 11هـ/17م، مع عدم اإغفالنا ل�سرية 

حممد ابن مداد يف ق: 9هـ/15م حول اأئمة واأعالم ُعمان 

الكتابة  يف  جديد  عهد  لنبثاق  كاإرها�سات  جاءت  حيث 

التاريخية عند الُعمانيني يكون بوابتها املوؤرخ ابن قي�رس، 

فبعد ابن قي�رس بداأت تتدفق الكتابات واملوؤلفات الُعمانية 

عالمها،  لأ والرتجمة  لُعمان  التاريخي  بالتقييد  املهتمة 

هذه  ا�ستعرا�ض  اأردت  اإن  �سيطول  احلديث  اإن  واحلقيقة 

التي ظهرت بعد ق: 11هـ/17م، ولكن �ساأكتفي  املوؤلفات 

بذكر الرائد املجدد يف التاريخ ال�سمويل عند الُعمانيني وهو 

خبار  ال�سيخ الزكوي وكتابه القيم )ك�سف الغمة اجلامع لأ

مة(. الأ

التاريخ ال�سمويل عند الُعمانيني وبدايات ظهوره: 

زكوي حامل لوائه: املوؤرخ �سرحان بن �سعيد الإ

ن�ساب(،   منذ ق: 5هـ/11م بعد اأن األف العوتبي كتابه )الأ

مرورا بالقلهاتي وكتابه )الك�سف والبيان( يف ق: 6هـ/12م 

توقف الُعمانيون عن الهتمام بالكتابة ال�سمولية للتاريخ 

فقط،  الفرتات  بع�ض  على  تركيزهم  جل  وان�سب  الُعماين، 

من خالل ما يكتبونه يف بع�ض �سريهم وجواباتهم، ولكن 

اأ�سلوب  يف  حتول  نلمح  بداأنا  12هـ/18م،  ق:  دخول  مع 

موؤلفات  تظهر  فبداأت  الُعمانيني،  عند  التاأريخية  الكتابة 
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وكتابات تهتم بالتاريخ ال�سمويل لُعمان اأو التاريخ احلويل 

واأول  عمر)68(،  فاروق  د.  ي�سميه  اأن  يحب  كما  املحلي 

اجلامع  الغمة  )ك�سف  كتاب  هو  ال�سمولية  املوؤلفات  هذه 

زكوي  الإ �سعيد  بن  �رسحان  املبدع  للموؤرخ  مة(  الأ خبار  لأ

اأهم  من  يعد  كتابه  احلقيقة  ويف  12هـ/18م()69(،  )ق: 

ق:  بعد  ظهرت  التي  ال�سمولية  التاريخية  العمانية  الكتب 

بل  الُعماين  للتاريخ  الرئي�سي  امل�سدر  ويعد  11هـ/17م، 

اإنه  �سالم، حيث  �سالمي وتاريخ العرب قبل الإ وللتاريخ الإ

�سالم وبعد ظهوره حتى انتهاء  ي�سمل تاريخ العرب قبيل الإ

والكتاب  1140هـ/1728م)70(،  بعام  فجاأة  اأحداثه 

وىل يتحدث  بواب الأ اأربعني بابا، فنجده يف الأ يتكون من 

�سنام بني العرب وابتداء ذلك  عن فرتة اجلاهلية وعبادة الأ

و�سيء من معتقداتهم واآرائهم، ثم يتحدث عن ملوك العجم 

والعرب و�سيء من اأخبارهم، بعد ذلك يتطرق للحديث عن 

الفر�ض عنها، ثم حتدث  واإجالء  اإليها  زد  الأ وانتقال  ُعمان 

بواب  الأ يف  )وا�ستمر  النبي  وبعثة  والر�سل  نبياء  الأ عن 

وفاة  النبوية حتى  ال�سرية  بع�ض من  تلت يف عر�ض  التي 

الرا�سدة  للحديث عن فرتة اخلالفة  ذلك تطرق  بعد  النبي(، 

اأبي  بن  علي  بعهد  انتهاء  ال�سديق  بكر  اأبي  عهد  من  بدءا 

�سالمية  حداث التي تلت، ثم بداأ بعر�ض الفرق الإ طالب، والأ

بواب التي تلت حتدث عن  التي بداأت تظهر بعد ذلك، ويف الأ

با�سية الذين ظهروا  موية والعبا�سية، واأئمة الإ الدولتني الأ

الدول يف بع�ض  الفرتة وا�ستطاعوا تاأ�سي�ض بع�ض  يف تلك 

با�سي باملغرب  املناطق، ثم حتدث عن انت�سار املذهب الإ

اأهل  تاريخ  عن  حتدث  ذلك  بعد  وعلماءهم،  اأئمتهم  وذكر 

ُعمان من اأول اإ�سالمهم اإىل اختالف كلمتهم، ح�سب تعبريه، 

والفتنة  مالك  بن  ال�سلت  مام  الإ عهد  باحلديث  تناول  ثم 

التي وقعت، وبعد ذلك حتدث عن فرتات عدد من اأئمة ُعمان 

للحديث عن  ثم تطرق  النباهنة،  املتاأخرين من  حتى عهد 

ويف  بُعمان،  اليعاربة  وعهد  مر�سد  بن  نا�رس  مام  الإ عهد 

ال�سحابة  بع�ض  وفيات  تواريخ  عن  حتدث  كتابه  نهاية 

كتابه  ختم  ثم  وغريها،  بُعمان  با�سية  الإ علماء  وذكر 

وامليزان  وال�رساط  وال�سفاعة  القرب  عذاب  عن  باحلديث 

الكتاب  كون  من  وبالرغم  العقدية)71(،  امل�سائل  وبع�ض 

ختم  تعمد  رمبا  ولكن  عقدي،  خري  الأ الباب  وهذا  تاأريخي 

خرة والتذكري بها وبعذاب القرب وما  كتابه باحلديث عن الآ

�سابه ذلك كخامتة ح�سنة لكتابه، وهذا مالحظ على منهج 

بع�ض املتقدمني حيث يختمون موؤلفاتهم ببع�ض امل�سائل 

العقدية اأوالرقائق.

احلقيقة  يف  املوؤرخني  من  الزكوي  بعد  جاء  من  واأغلب   

هو  الزكوي  اإن  قلت:  اإن  اأبالغ  لن  لهذا  عليه،  عالة  هم 

تلته  التي  املوؤلفات  بع�ض  اإن  حتى  الُعماين،  التاريخ  اأبو 

ككتاب  الزكوي  لكتاب  �سل  الأ طبق  ن�سخة  تكون  تكاد 

بن  حممد  عريق  لبن  ُعمان(  يف  جرت  واأخبار  )ق�س�ض 

عامر املعويل )ت بعد: 1198هـ/1783م(، وكتاب )تاريخ 

موؤلفاتهم  اأهمية  تكمن  ولكن  جمهول،  ملوؤلف  ُعمان(  اأهل 

املعويل  فكتاب  زكوي،  الإ ع�رس  بعد  لُعمان  تاأريخهم  يف 

1159هـ/1746م،  عام  حتى  لُعمان  التاأريخ  يف  ي�ستمر 

وكتاب )تاريخ اأهل ُعمان( ي�سل اإىل اأبعد من ذلك حتى �سنة 

1215هـ/1800م)72(.

كتاب  من  خمطوطة  ن�سخة  الربيطانية  باملكتبة  وتوجد   

)تاريخ اأهل ُعمان( حتت رقم: 23.343، وهو �سمن جملد 

بن  نا�رس  مام  الإ )�سرية  قي�رس  ابن  خمطوط  اأي�سا  ي�سم 

مر�سد()73(، وقد اأ�رست اإىل ذلك �سابقا؛ وتوجد ن�سخة اأخرى 

�سنة ن�سخها:  الظاهرية بدم�سق حتت رقم: 385،  باملكتبة 

1313هـ/1895م، وقد مت نقل حمتويات هذه املكتبة اإىل 

�سد، وقد اعتمد د. �سعيد عا�سور على ن�سخة دم�سق  مكتبة الأ

واأخبار  )ق�س�ض  كتاب  واأما  للكتاب)74(،  حتقيقه  يف 

باملكتبة  منه  ن�سخة  فتوجد  عريق  لبن  ُعمان(  يف  جرت 

الربيطانية حتت رقم: Or 6568، وقد قّدم الكولونيل اأي.جيكري 

هدية  الن�سخة  هذه  م�سقط-  يف  �سابق  قن�سل   -  »Kayaker A

املعويل  كتاب  من  ن�سخة  وتوجد  الربيطانية؛  للمكتبة 

باملكتبة الوطنية بباري�ض، حتت رقم: Arabes 5126، ن�سخت يف 

�سارة  الإ وجتدر  1269هـ/1853م)75(،  �سنة  يف  زجنبار 

اإىل وجود ن�سخة خمطوطة تتعنون بـ )ق�س�ض واأخبار جرت 

The Col( ُعمان( تن�سب ملجهول مبكتبة جامعة كوملبيا  يفيف 

 ،)76(،N17 -893.7 :بنيويورك حتت رقم )lumbia University Library

والذي يظهر اأنه نف�سه كتاب املعويل، اأول لت�سابه العنوانني، 

وثانيا للتقارب الزمني الكبري يف الفرتة التي توقفا عندها، 

�سنة 1159هـ/1746م،  اأحداث  فكتاب املعويل يقف عند 

ون�سخة نيويورك تقف عند �سنة 1154هـ/1741م، كذلك 

 Tadeusz( البولوين تاديو�ض ليفيت�سكي  يوجد لدى امل�ست�رسق 

Lewicki( مبدينة كراكوفيا ببولندا خمطوط يتعنون بـ )اأخبار 

1356هـ/ ن�سخه  �سنة  الغمة(،  ك�سف  ُعمان-من  اأهل 

1938هـ، يقع يف 112 ورقة)77(، ورمبا يكون هو نف�سه 

كتاب )ق�س�ض واأخبار جرت يف ُعمان( وذلك للتقارب بني 

واملخطوطات  الوثائق  دار  يف  توجد  كذلك  العنوانني؟!، 

كتاب  من  خمطوطتان  ن�سختان  والثقافة  الرتاث  بوزارة 

وىل حتت رقم: 1873 ن�سخت  )ق�س�ض واأخبار( للمعويل، الأ

 2864 رقم:  حتت  والثانية  1163هـ/1750م،  �سنة  يف 
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كتاب  حقق  وقد  1247هـ/1831م)78(،  �سنة  يف  ن�سخت 

عا�سور،  الفتاح  عبد  �سعيد  د.  قبل  من  ُعمان(  اأهل  )تاريخ 

ون�رسته وزارة الرتاث والثقافة يف �سنة 1400هـ/1980م؛ 

واأما كتاب املعويل )ق�س�ض واأخبار جرت يف ُعمان( فقد 

�سدر يف  �سنة 1428هـ/2007م يف حتقيق جديد للدكتور 

�سعيد بن حممد الها�سمي، بعد اأن �سدر يف اأول طبعة له منذ 

حوايل 25�سنة ون�سب ملجهول)79(. 

خمطوطات )ك�سف الغمة( لالزكوي اأماكنها،

والدرا�سات التي كتبت حول الزكوي وكتابه:

ن  الآ حتى  املكت�سفة  الغمة(  )ك�سف  خمطوطات  عدد  يبلغ   

�سبع ع�رسة خمطوطة، ففي ال�سلطنة توجد ثالث ن�سخ مبكتبة 

ول  ال�سيد امل�ست�سار حممد بن اأحمد البو�سعيدي، املخطوط الأ

1208هـ/1793م،  �سنة  يف  ن�سخه  ومت   ،571 رقم:  حتت 

همية يف املرتبة الثانية  والذي يظهر اأنها تاأتي من حيث الأ

اآل خالد بوادي ميزاب، والتي كتبت بيد  بعد ن�سخة مكتبة 

الن�سخة  يظهر  فيما  والتي  الزكوي،  ال�سيخ  نف�سه  املوؤلف 

ال�سيد  مكتبة  ن�سخة  واأما  عنها؛  احلديث  و�سياأتي  م،  الأ

امل�ست�سار رقم: 571 فتاأتي يف املرتبة الثانية ح�سب الن�سخ 

ن، حيث اإنها قريبة جدا من ع�رس املوؤلف  املكت�سفة حتى الآ

موؤلفها  بخط  هي  التي  م  الأ الن�سخة  عن  منقولة  وكذلك 

الثانية  والن�سخة  بنف�سه)80(،  النا�سخ  يذكر  كما  الزكوي 

ال�سيد امل�ست�سار حتمل رقم: 904، ن�سخت يف �سنة  مبكتبة 

ن�سخة  اإىل وجود  �سارة  الإ 1254هـ/1838م)81(؛ وجتدر 

مة( ين�سب  الأ الغمة وبيان فرق  من خمطوط كتاب )ك�سف 

ملجهول مبكتبة ال�سيد امل�ست�سار حتت رقم: 105)82(، وهو 

زكوي،  لالإ مة(  الأ خبار  لأ اجلامع  الغمة  )ك�سف  كتاب  غري 

واأماكن وجود  الكتابني  الفرق بني  احلديث حول  و�سياأتي 

ن.  ول املكت�سفة اإىل الآ خمطوطات الكتاب الأ

1427هـ/ )ت:  احلارثي  حمد  بن  �سامل  ال�سيخ  مكتبة   

كذلك  بها  توجد  ُعمان،  ب�سلطنة  بامل�سريب  2006م( 

رقم،  بدون  الغمة(  )ك�سف  الزكوي  خمطوط  من  ن�سخة 

وتوجد  1317هـ/1899م،  الن�سخ  �سنة  جملدين،  يف  تقع 

البطا�سي  حمود  بن  �سيف  ال�سيخ  مِبكتبة  منها  �سورة 

مفيدة  تعليقات  من  تخلو  ل  1419هـ/1998م(  )ت: 

مام عبد اهلل بن حميد ال�ساملي )ت:  له)83(؛ ويف مكتبة الإ

1332هـ/1913م( ببدية ب�سلطنة ُعمان ن�سخة حتت رقم: 

ال�سابقة 1317هـ/ الن�سخة  �سنة  الن�سخ نف�ض  249، و�سنة 

1899م، اإل ان الن�سخة ال�سابقة متقدمة بب�سعة اأ�سهر)84(؛ 

ومكتبة �سماحة ال�سيخ اأحمد بن حمد اخلليلي بروي ب�سلطنة 

وىل حتمل رقم: 85،  مان ت�سم بني جنباتها ن�سختني الأ ُعُ

�سنة 1389هـ/1969م، وحمتواها اجلزء  ن�سخت يف   ،86

حتت  والثانية  �سغريين؛  جملدين  يف  �سما  مقرَ فقط،  ول  الأ

رقم: 5، وهي ت�سكل اجلزء الثاين فقط، ول وجود ملعلومات 

كرث من قرن من الزمن كما  الن�سخ، لكن يرتجح اأنها تعود لأ

يرى الباحث ال�سيباين)85(؛ وتوجد ن�سخة بدار املخطوطات 

حتت  ُعمان  ب�سلطنة  والثقافة  الرتاث  وزارة  يف  والوثائق 

رقم: 3820، وتاريخ الن�سخ جمهول وكذا ا�سم النا�سخ وذلك 

ومن  �سفحة،  ع�رسة  اثنتي  حوايل  اأولها  من  �سقط  لوجود 

اآخرها ثماين �سفحات)86(. 

 وخارج �سلطنة ُعمان تتوزع خمطوطات الكتاب على بع�ض 

املكتبة  يف  منه  ن�سخة  فتوجد  وروبية،  والأ العربية  الدول 

الن�سخ:  �سنة  تاريخ،   347 رقم:  حتت  بدم�سق،  الظاهرية 

امل�ست�رسق  الن�سخة  اإىل هذه  1315هـ/1897م، وقد رجع 

نقل  مت  وقد  اأبحاثه،  يف   )J.C.Wilkinson( ولكن�سون  جنليزي  الإ

�سد بدم�سق)87(؛  حمتويات املكتبة الظاهرية اإىل مكتبة الأ

 ،3182 رقم:  حتت  تون�ض  يف  الوطنية  الكتب  دار  ون�سخة 

م  �سنة الن�سخ: 1264هـ)88(؛ ون�سخة نادرة هي الن�سخة الأ

زكوي نف�سه توجد �سمن حمتويات  ال�سيخ الإ بخط املوؤلف 

مكتبة اآل خالد يف مدينة بني يزقن بوادي ميزاب باجلزائر، 

بن  حممد  ال�سيخ  اإىل  ملكيتها  وتعود   ،391 رقم:  حتت 

علماء  من  1301هـ/1883م(  يف:  )حي  اأزبار  عي�سى 

مدة  بُعمان  وا�ستقر  امل�رسق  اإىل  هاجر  الذي  ميزاب  وادي 

من  معه  حمل  ميزاب  اإىل  عودته  وعند  للعلم،  طلبا  طويلة 

ُعمان نفائ�ض املخطوطات، وهو الوحيد الذي ملك مو�سوعة 

)بيان ال�رسع( خمطوطة يف 72 جملدا، وترك خزانة عامرة 

اآل  ع�سريته:  اإىل  وفاته  بعد  وقد عادت  املخطوطات،  بهذه 

�سامال  فهر�سا  لها  بغرداية  الرتاث  جمعية  واأجنزت  خالد، 

يف اإطار م�رسوع: دليل خمطوطات وادي ميزاب)89(؛ ويف 

ن�سخة  الغمة(  )ك�سف  من  توجد  ببغداد  املركزية  املكتبة 

بن�سخة  اأحيانا  اإليها  وي�سار   ،2050 رقم:  حتت  م�سورة 

بجامعة  داب  الآ لكلية  التابعة  العليا  الدرا�سات  مكتبة 

بغداد، وقد �سورت عن ن�سخة املكتبة الربيطانية و�سياأتي 

احلديث عنها)90(؛ اأي�سا توجد ن�سخة خمطوطة بدار الكتب 

اأن  والظاهر  ح،   12968 رقم:  حتمل  بالقاهرة  امل�رسية 

تاريخ الن�سخ �ساقط اإذ ل جند اإ�سارة اإليه يف الفهر�ض الذي 

الكتب  دار  ملخطوطات  �سيد  اد  فوؤ الراحل  �ستاذ  الأ اأعده 

امل�رسية؛ وتوجد �سورة للمخطوطة بامليكروفيلم حمفوظة 

القاهرة)91(؛  يف  العربية  باجلامعة  املخطوطات  مِبعهد 

الباحث  بال�سعودية، وقف عليها  الدمام  ن�سخة يف  وتوجد 
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معلومات  لتقييد  ي�سعفه  مل  الوقت  اأن  اإل  ال�سيباين  �سلطان 

Pal( كروين  باتري�سيا  الباحثان  وي�سري  اأوت�سويرها،  االن�سخ 

قيقهما  حترَ يف   )Fritz Zimmermann( زميرمان  وفريتز   )tricia Crone

اأن  اإىل   )The Epistle of Salim bin Dhakwan( ل�سرية �سامِل بن ذكوان 

مارتن هند�ض )Martin Hinds( اطلع يف الدمام على ن�سخة من 

اهلل  بن عبد  ال�سيخ حممد  اإىل  ملكيتها  تعود  الغمة(  )ك�سف 

ال�ساملي موؤرخة �سنة 1317هـ/1899م، ويبدو ?كما يذكر 

مام ال�ساملي  الباحث ال�سيباين- اأنها نف�سها ن�سخة مكتبة الإ

الدمام  ن�سخة  اأنها غري  والظاهر  -وقد مر احلديث عنها- 

باملكتبة  ن�سخة  فتوجد  وروبية  الأ الدول  واأما  هذه)92(؛ 

 8076 رقم:  حتت  بلندن  الربيطاين  باملتحف  الربيطانية 

Or)93(، ن�سخت �سنة 1291هـ/1874م، وهي الن�سخة التي 

ب كوبريل  اعتمدها اإدوارد رو�ض )E.C.Ross( يف ترجمته، والأ

 S. B.( مايلز  ب.  �ض.  امل�ست�رسق  ن�سخة  وهي  اأطروحته،  يف 

Miles( التي تناولرَها يف درا�سته، وبعد وفاته قدمتها اأرملته 

هديًة للمكتبة الربيطانية يف �سنة 1332هـ/1914م)94(؛ 

معهد  مكتبات  باأحد  ن�سخة  توجد  باأملانيا  برلني  ويف 

 )Semiar für Orientalische Sprachen zu Berlin( ال�رسقية  للغات  برلني 

ولي�ض يف   ،  ..)Auslandhochscule, Berlin( ويدعى  الوقت،  ذلك  يف 

1312هـ/1894م،  يف  ن�سخت  ي�ساع،  كما  برلني  مكتبة 

 )Hedwig Klein( ملانية هيدويج كلني وقد اعتمدتها الباحثة الأ

حيث  1937م،  1356هـ/  �سنة  للدكتوراه  ر�سالتهـا  يف 

ملانية الباب الثالث والثالثني  حققت وترجمت اإىل اللغة الأ

من كتاب )ك�سف الغمة(، وهو يف اأخبار اأهل عمان من اأول 

اإ�سالمهم اإىل اختالف كلمتهم، ومت ن�رسه يف ال�سنة التالية 

املخطوطة  هذه  اأن  الباحثة  وتذكر  1357هـ/1938م، 

1312هـ/1895م،  عام  منذ  املكتبة  هذه  يف  موجودة 

ثمة  تكون  رمبا  باأنه  اأي�سا  وت�ساءلت  زجنبار،  من  وباأنها 

با�سية لدى  ن�سخة من )ك�سف الغمة( �سمن املخطوطات الإ

امل�ست�رسق �سموجورزفي�سكي)Smogorzewski( )95(، ويذكر بع�ض 

كذلك  ن)96(،  الآ اأثر  لها  يعد  الن�سخة مل  هذه  اأن  الباحثني 

الوطنية  املكتبة  يف  ن�سخة  وجود  الباحثني  بع�ض  يذكر 

باإيطاليا،  مبيالنو  العامة  املكتبة  يف  واأخرى  بباري�ض، 

لكن ل تتوفر معلومات كافية حول هاتني الن�سختني)97(؛ 

التعليم  دار  بخزانة  خمطوط  وجود  اإىل  �سارة  الإ وجتدر 

عنوان  يحمل   ،160 مع/دغ  رقم:  حتت  باجلزائر  بغرداية 

كتاب  هو  واإمنا  الغمة،  بك�سف  لي�ض  وهو  الغمة(  )ك�سف 

الُعماين )ق: 6هـ/ النظر  اأحمد بن  لل�سيخ  �سالم(  الإ )دعائم 

12م()98(، واحلقيقة ل اأدري ملاذا و�سم بعنوان لي�ض له؟!

الغمة(  )ك�سف  بكتاب  الباحثني  من  عدد  اهتم  ولقد   

مرات،  عدة  اأبوابه  اأوبع�ض  كامال  درا�سة وحتقيقا، فحقق 

الكتاب  اإ�سكاليات  تتناول  البحوث  من  عدد  وخرجت 

ال�سري  بالكتاب  اعتنى  من  فاأول  املتعددة،  واملوؤلف 

يف  بريطانيا  معتمدا  كان  ?حيث   )E.C.Ross( رو�ض  اإدوارد 

اإىل  الُعماين  بالتاريخ  اخلا�سة  الف�سول  فرتجم  م�سقط- 

�سيوية  الآ اجلمعية  جملة  يف  ون�رسه  جنليزية  الإ اللغة 

�سنة  ع�رس،  الرابع  امُلجلد  لرَُكتَّه/الهند،  كرَ البنغال-  قليم  لإ

اأقدم  من  ُعمان  »اأخبار  بعنوان:  1873م  1290هـ/ 

 Annals of Oman from old days until(»عام 1728م الع�سور حتى 

 )S. B. Miles( جنليزي �ض. ب. مايلز 1728(؛ درا�سة للم�ست�رسق الإ

 The Countries and Tribes of the Persian( جنليزية بعنوان:  باللغة الإ

1337هـ/1919م؛  �سنة  لندن  يف  مرة  اأول  ن�رست   )Gulf

ملانية  الأ للباحثة  ملانية،  الأ باللغة  لغوية  ل�سانية  درا�سٌة 

هيدويج كلني )Hedwig Klein(، وقد مر احلديث عنها؛ درا�سات 

 )J.C.Wilkinson( ولكن�سون  جنليزي  الإ للم�ست�رسق  جنليزية  بالإ

 Biolbibliography background to the Ibadi( بـ:  املعنونة  خا�سة 

جملة  يف  ن�رست   ،  )Imamate of Oman end of 9th to end of 14th cent

 Journal of Arabian Studies.( بلندن  ال�سادرة  العربية  الدرا�سات 

درا�سة  �سنة 1396هـ/1976م؛  الثالث  املجلد  London( يف 

ب الفرن�سي بّيار كوبريل )Pierre Cupwrly( باللغة الفرن�سية،  الأ

وتتعلق بالباب التا�سع والع�رسين من كتاب )ك�سف الغمة(، 

Introducl( :مملحق باأطروحة دكتوراه دولة بالفرن�سية بعنوان

ال�سوربون 1402هـ/  ، جامعة   )tion à l?étude de l?et sa théologie

حول  العربية  والتحقيقات  الدرا�سات  واأما  1982م)99(؛ 

للباحث  1396هـ/1976م  �سنة  يف  اأولها  فكان  الكتاب 

اخلا�ض  الق�سم  حقق  حيث  القي�سي،  ح�سيب  عبداملجيد 

بتاريخ ُعمان ون�رسه بعنوان: )تاريخ ُعمان املقتب�ض من 

ك�سف الغمة(؛ ثم ظهرت يف �سنة 1404هـ/1984م درا�سة 

جنليزية يف جزئني للباحث الكويتي �سليمان بن  باللغة الإ

Study on Kashf allGhumma alljami lil( الع�سكري، بعنوان:  اإبراهيم 

Akhbar allumma(، قدمها لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ من 

املتحدة؛  )University of Manchester( باململكة  جامعة مان�س�سرت 

عبيديل  اأحمد  الباحث  قام  ب�سنة  الع�سكري  الباحث  وبعد 

الُعماين من  التاريخي  الق�سم  على  ودرا�سة  باإعداد حتقيق 

خبار  لأ اجلامع  الغمة  )ك�سف  عنوان:  حتت  ن�رسه  الكتاب 

مة(، ون�سب الكتاب ملجهول؛ وهناك عدد من الدرا�سات  الأ

)ببليوجرافيا  منها  فوزي  عمر  فاروق  للدكتور  املهمة 

يف تارخ ُعمان(، ن�رس يف جملة املورد، ال�سادرة ببغداد، 

العدد الرابع �سنة 1394هـ/1974م، و)مالمح من تاريخ 

ن�رس  زكوي(،  الإ خمطوطة  تك�سفها  كما  با�سية  الإ احلركة 
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يف جملة املوؤرخ العرِبي، ت�سدر ببغداد كذلك؛ العدد الثاين 

من  الغمة(  )ك�سف  وكان  1395هـ/1975م،  �سنة  من 

�سمن امل�سادر الُعمانية املهمة التي تناولها بالدرا�سة يف 

كتابه )مقدمة يف امل�سادر التاريخية العمانية(؛ وللدكتور 

يف  اإبا�سية  نظر  )وجهة  مقال  احلديثي  اللطيف  عبد  نزار 

العراقي،  العلمي  �سالمية( ن�رس يف جملة املجمع  الإ الفرق 

1419هـ/1999م؛  �سنة   ،46 املجلد  ول،  الأ اجلزء  بغداد، 

الكتاب  حول  قيم  بحث  نا�رس  �سالح  حممد  وللدكتور 

زكوي(  لالإ الغمة  ك�سف  كتاب  يف  )قراءة  عنوان  حتت 

يوم  العدد774  مب�سقط،  ال�سادرة  النه�سة،  مبجلة  ن�رس 

1996/4/23م؛ ومن البحوث املهمة التي �سلطت ال�سوء 

على اإ�سكاليات الكتاب وموؤلفه ب�سكل مو�سع ومعمق بحث 

قيم للدكتور اإبراهيم بحاز حتت عنوان: )خمطوطات ك�سف 

�سخ والعنوان واملوؤلف(، قدمه الباحث  الغمة اإ�سكاليات النُّ

�سمن اأعمال امللتقى العلمي الثاين حول م�سادر التاريخ 

البيت  اآل  جامعة  الُعمانية،  الدرا�سات  بوحدة  الُعماين 

ردن؛ وليحيى بن اإبراهيم ال�رسحني مقال حتت عنوان:  بالأ

بجريدة  ن�رسه  زكوي(،  الإ �رسحان  لل�سيخ  الغمة  )ك�سف 

ُعمان، يف �سهر مار�ض 1988م؛ وللباحث �سلطان ال�سيباين 

عن  الغمة  )ك�سف  عنون:  حتت  مقال  الغمة(  )ك�سف  حول 

ك�سف الغمة( ُن�رس يف بع�ض اأعداد جملة املعامل ال�سادرة 

نرتنت(،  )الإ ال�سبكة  مواقع  بع�ض  يف  ن�رسه  وكذا  بلندن، 

زكوي  وبحث قيم اآخر تو�سع فيه عنونه بـ: )ك�سف الغمة لالإ

يف  ن�رسه  املطابع(  نور  اإىل  املخطوطات  خزائن  من 

درا�سة  واأحدث  نرتنت()100(؛  )الإ ال�سبكة  مواقع  بع�ض 

دار  عن  ال�سادرة  الدرا�سة  الغمة(  )ك�سف  حول  وحتقيق 

ح�سن  للدكتور  1427هـ/2006م،  يف  ببريوت  البارودي 

حممد النابودة يف جملدين)101(، وتعد اأول طبعة كاملة 

للكتاب، ويعاب على املحقق ?كما يرى بع�ض الباحثني- 

مع  املوؤلف  ن�سخة  عن  املنقولة  الن�سخة  يعتمد  مل  اأنه 

اطالعه عليها، واكتفى بثالث ن�سخ: الربيطانية والظاهرية 

والتون�سية، مع ال�ستئنا�ض بن�سخة مكتبة ال�ساملي بُعمان، 

كما كانت قراءته للمخطوط غري دقيقة، لذا جاءت الطبعة 

عالم والبلدان، وخال  خطاء خا�سة يف اأ�سماء الأ مليئة بالأ

يف  والتوثيق  التعليق  من  ُعمان  بتاريخ  اخلا�ض  الق�سم 

املحقق  حر�ض  فيما  ذلك،  اإىل  احلاجة  مع  عدة  موا�سع 

على تتبع املوؤلف ومناق�سته يف حديثه عن مقالت الفرق 

على  يعتمد  مل  اأنه  �سبق  ما  اإىل  اأ�سيف  �سالمية)102(،  الإ

الغمة(  )ك�سف  خمطوط  ن�سخ  من  قدم  والأ هم  الأ الن�سخة 

اآل خالد، وهي بخط  الن�سخة امليزابية ن�سخة مكتبة  وهي 

زكوي وقد مر احلديث عنها. املوؤلف الإ

زكوي  مة( لالإ خبار الأ بني )ك�سف الغمة اجلامع لأ

مة( ملجهول:  و)ك�سف الغمة وبيان فرق الأ

�سارة اإىل وجود بع�ض املخطوطات التي تتعنون   جتدر الإ

مة( اأو)ك�سف الغمة يف  بـ )ك�سف الغمة فيما ت�ساجرت به الأ

وهذه  مة(،  الأ فرق  وبيان  الغمة  اأو)ك�سف  مة(  الأ اختالف 

�سح  العناوين اإمنا هي لكتاب واحد الذي يظهر اأن عنوانه الأ

)ك�سف  زكوي  الإ كتاب  غري  هو  الكتاب  وهذا  خري،  الأ هو 

احلديث  �سدد  يف  نحن  الذي  مة(  الأ خبار  لأ اجلامع  الغمة 

عدا  املحتويات،  يف  الكتابني  بني  كبري  فرق  ويوجد  عنه، 

بواب وذلك اأن الكتابني ا�ستقيا  بع�ض الت�سابه يف بع�ض الأ

والبيان(  )الك�سف  كتاب  من  بواب  الأ لتلك  العلمية  املادة 

الباحثني  من  العديد  اأوقع  مما  6هـ/12م(،  )ق:  للقلهاتي 

يف لب�ض وخلط بينها، والذي يظهر اأن )ك�سف الغمة وبيان 

مة( اإمنا هو �سطر من اجلزء الثاين من كتاب )الك�سف  فرق الأ

الغمة وبيان فرق  )ك�سف  ن�سخ  للقلهاتي، وقد مت  والبيان( 

هل املغرب بطلب من اأبي القا�سم الرّبادي )حي يف:  مة( لأ الأ

الكتاب  الن�سخ املخطوطة من  اأن  810هـ/1407م(، فنجد 

توجد  حيث  املغرب  مكتبات  بع�ض  يف  تتفرق  املذكور 

927هـ/ )ت:  اجلربي  �سعيد  عمي  ال�سيخ  مبكتبة  ن�سخة 

1520م( مبدينة غرداية بوادي ميزاب، والنا�سخ هو نف�سه 

�سنة 889هـ/ قبل  املخطوط  ن�سخ  ومت  �سعيد  ال�سيخ عمي 

1484م، ون�سخة اأخرى مبكتبة احلاج بابكر الغرداوي )ت: 

اأبو القا�سم  325هـ/1907م( كذلك بغرداية، والنا�سخ لها 

بن يحيى امل�سعبي اأمت ن�سخها يف �سنة 1099هـ/1687م، 

اآل  الُعمانية بجامعة  الدرا�سات  بوحدة  وتوجد �سورة منه 

ردن، كذلك توجد ن�سخة م�سورة لـ )ك�سف الغمة(  البيت بالأ

باخلزانة العامة مبكتبة موؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد بغرداية، 

عن  �سورة  اأنها  والظاهر  ملجهول،  تن�سب   ،36 رقم:  حتت 

وذلك  الغرداوي،  م�سعود  بن  بابكر  احلاج  مكتبة  ن�سخة 

معلومة  عدا  الن�سخ،  و�سنة  النا�سخ  نف�ض  يف  ل�سرتاكهما 

واحدة تفرق بينهما اأ�سار اإليها معدو فهر�ض اخلزانة العامة 

حول  معلومات  اأوردت  التي  امل�سادر  يف  عليها  اأقف  مل 

اأبي  ا�سرتاك  وهو  م�سعود،  بن  بابكر  احلاج  مكتبة  ن�سخة 

القا�سم وابنه حممد يف ن�سخ هذا املخطوط، ولعل امل�سادر 

التي اأ�سارت اإىل ن�سخة مكتبة احلاج بابكر بن م�سعود اأغفلت 

�سارة اإىل قيام  ب)103(؟!، وجتدر الإ ذكر البن واكتفت بالأ

1415هـ/1994م  �سنة  يف  حمو  بن  اأحمد  كروم  الباحث 

معتمدا  الغمة(،  )ك�سف  كتاب  ملحتويات  فهر�ض  باإعداد 
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على ن�سخة مكتبة احلاج بابكر بن م�سعود الغرداوي، وهذا 

الفهر�ض ل يزال خمطوطا بخط موؤلفه مل ين�رس، توجد منه 

�ستاذ حممد بن اأيوب احلاج �سعيد،  ن�سخة م�سورة مبكتبة الأ

حتت رقم: 198)104(.

 واأما الن�سخة التي تعنون بـ )ك�سف الغمة فيما ت�ساجرت به 

البارونية باحل�ّسان بجزيرة جربة  مة( فتوجد باملكتبة  الأ

775هـ/ �سنة  يف  ن�سخها  مت   ،167 رقم:  حتمل  بتون�ض، 

وىل من الكتاب التي  1373م، والذي يظهر اأنها الن�سخة الأ

ا�ستجابة  ن�سخت  التي  8هـ/14م  ق:  بداية  املغرب  دخلت 

ملحتويات  قائمة  على  وقفت  ولقد  الرّبادي)105(،  لطلب 

ُمعد هذه  اأن  البارونية من املخطوطات، ولحظت  املكتبة 

مة( لل�سيخ  القائمة ن�سب )ك�سف الغمة فيما ت�ساجرت به الأ

 213 رقم:  حتت  وهو  ملجهول،  ن�سبته  من  بدل  زكوي  الإ

اأن هذه الن�سبة اجتهاد من  ح�سب القائمة)106(، والظاهر 

عداد  معد القائمة. هذا ما ذكره الباحثون -الذين ت�سدوا لإ

فهار�ض مكتبات وخزائن وادي ميزاب، �سواء بجمعية الرتاث 

اأوموؤ�س�سة عمي �سعيد- حول خمطوطات كتاب )ك�سف الغمة 

مة( املن�سوب ملجهول، فنالحظ وجود ثالث  وبيان فرق الأ

رابعة  ن�سخة  وجود  يظهر  الذي  ولكن  مبيزاب،  خمطوطات 

كانت �سمن حمتويات مكتبة ال�سيخ عمي �سعيد اإ�سافة اإىل 

للكتاب  الن�سخة  هذه  تكون  فقد  بخطه،  املذكورة  الن�سخة 

ال�سيخ  لكتاب  تكون  اأوقد  ملجهول  واملن�سوب  املذكور 

مة(، ومل ي�رس اأحد  خبار الأ زكوي )ك�سف الغمة اجلامع لأ الإ

من الباحثني اإىل هذه الن�سخة، حيث ورد ذكرها يف فهر�ض 

قدمي ملكتبة ال�سيخ عمي �سعيد كتب على جلد غزال يف ق: 

13هـ/19م، كتب هذا الفهر�ض ال�سيخ احلاج عمر بن �سالح 

نا�سخ  اأنه  والظاهر  13هـ/19م(،  ق  من  ول  الأ العقد  )ت: 

لهذا الفهر�ض ولي�ض من اإعداده، حيث نقله عن ال�سيخ باب 

نقله  الذي  1207هـ/1792م(،  )ت:  الغرداوي  حممد  بن 

بدوره عن اأخيه ال�سيخ اأبي القا�سم بن حممد بن احلاج اأبي 

معد  فلعل  غرداية،  علماء  من  وكالهما  يحيى،  بن  القا�سم 

هذا الفهر�ض هو ال�سيخ اأبو القا�سم بن حممد؟، والظاهر اأن 

)ك�سف  نا�سخ خمطوط  القا�سم بن حممد هذا هو حفيد  اأبا 

الغمة( ن�سخة مكتبة احلاج بابكر بن م�سعود الغرداوي، وهو 

مر  وقد  11هـ/17م(  )ق:  امل�سعبي  يحيى  بن  القا�سم  اأبو 

ذكره، وذلك لتطابق ال�سمني، ورقم املخطوط املذكور يف 

الفهر�ض ح�سب �سل�سلة الكتب املذكورة هو: 31، وذكر قبله 

كتاب )ك�سف الغمة( املن�سوخ بخط ال�سيخ عمي �سعيد)107(، 

ويف احلقيقة ل تتوفر لدينا معلومات حول هذا املخطوط 

ال�سناديق  من  �سيء  يف  يقبع  اأولعله  فقد  فلعله  وم�سريه، 

فع�سى  ما؟!  دولة  اإىل  ُرّحل  لعله  ورمبا  املهملة؟  قبية  والأ

يام تك�سف لنا م�سريه. الأ

الغمة  اعتبار كتاب )ك�سف  اإىل  د.اإبراهيم بحاز   وقد ذهب 

هل  لأ ن�سخ  كتابا  ملجهول  املن�سوب  مة(  الأ فرق  وبيان 

املغرب بطلب ملح من الرّبادي، وبقي يف املغرب ول ذكر ول 

وجود له يف امل�رسق عامة ويف ُعمان خا�سة)108(، اإل اأن 

خرية للباحث �سلطان ال�سيباين اأثبتت وجود  الكت�سافات الأ

ن�سخة خمطوطة للكتاب مبكتبة ال�سيد امل�ست�سار حممد بن 

ن�سخت  ُعمان حتمل رقم: 105،  ب�سلطنة  البو�سعيدي  اأحمد 

يف �سنة 979هـ/1571م، ول ذكر ل�سم النا�سخ فيها، ويف 

اأبي احل�سن  اأولها متلك با�سم ال�سيخ الفقيه عبد ال�سالم بن 

بن عبد ال�سالم، وهو من اأعالم ق: 10هـ/16م)109(.

ولقد  الغمة(،  )ك�سف  وكتابه  زكوي  بالإ يتعلق  فيما  هذا   

لهم  جند  الذين  املوؤرخني  من  عدد  زكوي  الإ بعد  ظهر 

ق:  ففي  ال�سمويل،  الُعماين  التاريخ  يف  الوا�سح  اإنتاجهم 

)ت:  حممد  بن  حميد  رزيق  ابن  املوؤرخ  جند  13هـ/19م 

املوؤلفات  من  عددا  له  جند  حيث  1290هـ/1873م( 

باللمعان  ال�سائع  )ال�سعاع  كتاب  منها  املهمة  التاريخية 

�سرية  يف  املبني  )الفتح  وكتاب  ُعمان(،  اأئمة  ذكر  يف 

مام عبد اهلل  ال�سادة البو�سعيديني(؛ ويف ق: 14هـ/20م الإ

القيم  وكتابه  1332هـ/1913م(  )ت:  ال�ساملي  حميد  بن 

من  عدد  بعده  جاء  ثم  ُعمان(،  اأهل  ب�سرية  عيان  الأ )حتفة 

م�سرية  يف  الوا�سحة  ب�سمتهم  لهم  كانت  الذين  املوؤرخني 

بن  �سامل  ال�سيخ  مثل  ُعمان  يف  التاريخية  الكتابة  تطوير 

حمود ال�سيابي )ت: 1412هـ/1991م(، وال�سيخ حممد بن 

را�سد بن عزيز اخل�سيبي، وال�سيخ �سيف بن حمود البطا�سي 

احلارثي  حمد  بن  �سامل  وال�سيخ  1420هـ/1999م(،  )ت: 

)ت: 1427هـ/2006م( وغريهم.

املوؤلفات التاأريخية الُعمانية قبل ق: 7هـ/13م:

يف  التاأريخية  الكتابة  يف  النقطاع  فرتة  حددت  عندما   

11هـ/17م،  ق:  حتى  7هـ/13هـ  ق:  من  الُعماين  الرتاث 

الذين  الُعمانيني  املوؤرخني  بع�ض  ذلك  قبل  جند  كوننا 

من  الرغم  على  ال�سدد  هذا  يف  العلمي  اإنتاجهم  لهم  كان 

�سلمة  الُعماين  والفقيه  املوؤرخ  طبعا  راأ�سهم  على  ندرتهم 

ن�ساب(، وقد  ِبي )ق: 5هـ/11م( وكتابه )الأ ْوترَ العرَ بن م�سلم 

مبخطوطات  يتعلق  وفيما  مرات)110(،  عدة  ون�رس  حقق 

واملكتبات  اجلامعات  من  عدد  يف  تتوزع  فاإنها  الكتاب 

ن:  الآ اإىل  منها  وجوده  ثبت  وما  العامل،  دول  خمتلف  يف 

MSOR/ رقم:  حتت  باإجنلرتا   )Durham( هام  دررَ جامعة  ن�سخة 
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ح�سل  الذي   ،)Johnston( جون�ستون  بن�سخة  املعروفة   ،Arab 20

عليها بال�رساء من ورثة ال�سيخ اأبي نبهان جاعد بن خمي�ض 

اخلرو�سي )ت: 1237هـ/1821م(، �سنة الن�سخ 1089هـ/

خارج  ن�سخة  اأقدم  الن�سخة  هذه  وتعترب  1678م)111(، 

�سلطنة ُعمان؛ ون�سخة املكتبة الوطنية الفرن�سية حتت رقم: 

وقد  1115هـ/1703م)112(،  يف  ن�سخها  مت   ،Arabes 5019

ح�سل على هذه املخطوطة جوليان )Guillain, C( من زجنبار 

مبدينة  الوطني  املتحف  ون�سخة  1262هـ/1846م؛  �سنة 

كراكوف ببولندا حتت رقم: IV.2806، ن�سخت يف زجنبار 

وجود  الروا�ض  د.  ويذكر  1253هـ/1837م)113(،  �سنة 

ن�ساب( مبكتبة ببولندا، وذكر  ن�سخة من خمطوط كتاب )الأ

اأنه ل توجد لديه اأي معلومات كافية حولها)114(، والذي 

يظهر اأنها نف�ض الن�سخة املوجودة باملتحف الوطني مبدينة 

رقم: 2461/ الكتب امل�رسية حتت  دار  ون�سخة  كراكوف؛ 

ون�سخة  1130هـ/1718م)115(؛  يف  ن�سخها  مت  تاريخ، 

الن�سابني؛  طبقات  يف  زيد  اأبو  بكر  ذكرها  الكويت  جامعة 

ُعمان،  ب�سلطنة  ببدية  ال�ساملي  مام  الإ مكتبة  ون�سخة 

ال�سيخ عبد  ن�سخة مكتبة  من�سوخة يف 1327هـ/1909م؛ 

من�سوخة يف  ُعمان،  ب�سلطنة  بنزوى  ال�سيفي  �سعيد  بن  اهلل 

واملخطوطات  الوثائق  بدار  ن�سختان  1338هـ/1920م؛ 

رقم:  حتت  وىل  الأ ُعمان،  ب�سلطنة  والثقافة  الرتاث  بوزارة 

حتت  والثانية  1355هـ/1936م؛  الن�سخ  �سنة   ،1858

مكتبة  ن�سخة  الن�سخ؛  وتاريخ  النا�سخ  جمهولة   ،274 رقم: 

رقم:  حتت  البو�سعيدي،  اأحمد  بن  حممد  امل�ست�سار  ال�سيد 

وقف  ن�سخة  الن�سخ؛  تاريخ  وكذلك  جمهول  النا�سخ   ،138

ْمراء ب�سلطنة ُعمان، ن�سخت يف �سنة 1355هـ/ ْمراء باحلرَ احلرَ

اخلرو�سي  را�سد  بن  نا�رس  ال�سيخ  مكتبة  ن�سخة  1936م؛ 

حتت  ُعمان  ب�سلطنة  ابي  ورَ بالعرَ 1362هـ/1943م(  )ت: 

الن�سخ جمهولن)116(؛ ن�سخة  رقم: 57، نا�سخها وتاريخ 

مكتبة ال�سيخ علي بن �سامل بن نا�رس احلبَّا�سي احلجري )ت: 

1420هـ/1999م( بـ )احلوّية( ببدية ب�سلطنة ُعمان، تقع 

يف جملدين)117(؛ ويذكر د. �سعيد الها�سمي وجود ن�سخة 

اأي  يذكر  ومل  بربيطانيا)118(،  كيمربدج  جامعة  مبكتبة 

على  احل�سول  من  اأمتكن  ومل  حولها،  تف�سيلية  معلومات 

ت�سوير  عن  عبارة  تكون  فرمبا  حولها،  مفيدة  معلومات 

بن�سخة  املعروفة  باإجنلرتا،   )Durham( هام  دررَ لن�سخة جامعة 

جون�ستون )Johnston(؟!

ن�ساب( جند لل�سيخ اأحمد بن النظر   بعد العوتبي وكتابه )الأ

)ق: 6هـ/12م( كتابا حتت عنوان )�سلك اجلمان يف �سري اأهل 

ُعمان( يف جملدين، اإل اأنه مما يوؤ�سف له اأن مكتبته تعر�ست 

للحرق على يد احلاكم النَّبهاين خردلة بن �سماعة ?بعد اأن 

قتل ابن النظر- فلم يبق من هذا الكتاب اإل ت�سع كراري�ض 

اأقف على م�سري هذه  اأ�سارت بع�ض امل�سادر، ومل  ح�سبما 

الكراري�ض)119(؟!، ومن الكتب التاريخية الُعمانية املهمة 

حممد  اهلل  عبد  اأبي  للموؤرخ  والبيان(  )الك�سف  كتاب  كذلك 

بن �سعيد القلهاتي )ق: 6هـ/12م(، توجد ن�سخة خمطوطة 

يقع   ،Or  2606 رقم:  حتت  الربيطانية  املكتبة  يف  منه 

ويف  1164هـ/1751م)120(؛  الن�سخ  �سنة  جملدين،  يف 

توجد  والثقافة  الرتاث  بوزارة  واملخطوطات  الوثائق  دار 

�سنة  يف  ن�سخت  وىل  الأ للكتاب،  خمطوطتان  ن�سختان 

1290هـ/1873م؛  �سنة  يف  والثانية  1284هـ/1867م، 

اأحمد  بن  حممد  امل�ست�سار  ال�سيد  مبكتبة  كذلك  ون�سختان 

1174هـ/1760م،  �سنة  يف  ن�سخت  وىل  الأ البو�سعيدي، 

وتوجد  1227هـ/1812م)121(،  �سنة  يف  والثانية 

اأخرى يف املكتبة البارونية بجربة، ول تتوفر لدي  ن�سخة 

معلومات النَّ�سخ حولها)122(، وقد حقق الكتاب ون�رس عدة 

عبد  بن  اأحمد  ال�سيخ  جند  القرن  نف�ض  ويف  مرات)123(؛ 

له  557هـ/1161م(  )ت:  النزوي  الكندي  مو�سى  بن  اهلل 

ال�سالة  الر�سول عليه  )الهتداء واملنتخب من �سرية  كتاب 

كتاب  خمطوط  ويوجد  ُعمان(،  علماء  واأئمة  وال�سالم 

بوزارة  واملخطوطات  الوثائق  بدار  واملنتخب(  )الهتداء 

 ،2 خا�ض:  ورقم   ،1854 عام:  رقم  حتت  والثقافة  الرتاث 

اهلل  عبد  بن  حمود  القا�سي  ال�سيخ  مبكتبة  ن�سخة  وتوجد 

الرا�سدي تاريخ الن�سخ 1182هـ/1768م)124(، وقد ُحقق 

ون�رسته  كا�سف  اإ�سماعيل  �سيدة  ِقبل  من  )الهتداء(  كتاب 

وزارة الرتاث والثقافة يف �سنة 1406هـ/1985م)125(، 

وللكندي كذلك كتاب اآخر يحمل عنوان )�سرية الربرة( اإل اأنه 

مام ال�ساملي اأنه األفه يف الرد على من طعن  مفقود، يذكر الإ

با�سية)126(. يف �سرية الإ

املو�سوعات الُعمانية ال�سرعية 

خمزون خ�سب للتاريخ الُعماين: 

كون  اإىل  �سارة  الإ البحث  هذا  نهاية  يف  يفوتني  ول   

املو�سوعات الُعمانية ال�رسعية مثل )بيان ال�رسع( 71جزءا 

508هـ/1115م(،  )ت:  الكندي  اإبراهيم  بن  حممد  لل�سيخ 

الكندي )ت:  اأحمد بن عبد اهلل  و)امل�سنف( 42جزءا لل�سيخ 

لل�سيخ  20جزءا  الطالبني(  و)منهج  557هـ/1162م(، 

و)قامو�ض  11هـ/17م(،  )ق:  ال�سق�سي  �سعيد  بن  خمي�ض 

)ق:  ال�سعدي  خمي�ض  بن  جمّيل  لل�سيخ  90جزءا  ال�رسيعة( 

13هـ/19م( وغريها ت�سم يف ثناياه مادة تاريخية مهمة 



نزوى العدد �5 / يناير 2009 

20

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 

ُعمان  اأعالم  وبع�ض  الُعماين  التاريخ  فرتات  بع�ض  حول 

ل�ستخراجها  والدار�سني  الباحثني  من  جهود  اإىل  حتتاج 

املهتمني  تفيد  خ�سبة  تاريخية  مادة  لت�سكل  وجمعها 

لل�سيخ  الطالبني(  الُعماين، فمثال )منهج  التاريخي  بال�ساأن 

بلغ  ُعمان،  اأعالم  باأهم  قائمة  دفتيه  بني  ي�سم  ال�سق�سي 

يف  اعتمد  ال�سق�سي  اأن  يظهر  والذي  194علما،  عددهم 

ابن  حممد  �سرية  من  ول  الأ الق�سم  على  القائمة  هذه  اإعداد 

مداد حول علماء واأئمة ُعمان، وقد مر احلديث عنها، وذلك 

مع  مداد،  ابن  و�سرية  ال�سق�سي  قائمة  بني  الكبري  للت�سابه 

ال�سق�سي؛  من  �سافة  والإ واحلذف  الت�رسف  بع�ض  وجود 

ثم جاء بعد ال�سق�سي ال�سيخ �سعيد بن اأحمد اخلرا�سيني )ق: 

بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  اأ�ساف  ثم  فزاد 32علما،  11هـ/17م( 

والزيادتان  15علما،  12هـ/18م(  )ق:  اخلرا�سيني  حممد 

لل�سيخ  العلوم(  )فواكه  كتاب  يف  توجدان  والثانية  وىل  الأ

)قامو�ض  �ساحب  اأ�ساف  ذلك  وبعد  اخلرا�سيني،  اهلل  عبد 

عالم  الأ عدد  فاأ�سبح  14علما،  ال�سعدي  ال�سيخ  ال�رسيعة( 

بال�سحابي اجلليل  القائمة  255علما)127(، وتفتتح هذه 

اأخذ  زيد  بن  مام جابر  الإ لكون  وذلك  العبا�ض  بن  اهلل  عبد 

مام جابر  العلم عنه وكان من خا�سة تالمذته، ثم ياأتي الإ

من  بعده  جاء  من  بذكر  القائمة  تت�سل�سل  وهكذا  زيد،  بن 

ئمة والعلماء عرب القرون حتى تنتهي عند ال�سيخ جاعد  الأ

البو�سعيدي  بن خمي�ض اخلرو�سي وال�سيد مهنا بن خلفان 

اأنه  �سادة  والإ بالذكر  واجلدير  13هـ/19م)128(؛  ق:  يف 

كانت هناك حماولة طيبة من بع�ض الباحثني على راأ�سهم 

ا�ستخراج  على  ركز  بحثا  خ�س�سوا  حيث  بحاز  اإبراهيم  د. 

البحث  ذلك  وقدموا  )امل�سنف(،  من  التاريخية  الن�سو�ض 

التاريخ  الثاين حول م�سادر  العلمي  امللتقى  اأعمال  �سمن 

ردن)129(. الُعماين بجامعة اآل البيت بالأ

اإن الرتاث الُعماين تراث وا�سع  اأقول   يف نهاية هذا البحث 

تنل  مل  خاما  مادة  جوانبه  من  الكثري  تزال  ول  وخ�سب، 

حقها من البحث والدرا�سة، وكذلك فاإن هذا الرتاث العلمي 

ل  املتعاقبة  القرون  عرب  ُعمان  علماء  خلفه  الذي  ال�سخم 

يتوزع  املكتبات  ورفوف  قبية  الأ حبي�ض  منه  الكثري  يزال 

جنبية، عر�سة لل�سياع  على خمتلف دول العامل العربية والأ

والندثار ب�سبب عوامل الطبيعة وعوادي الزمن، وهو يف اأم�ض 

والتحقيقات  الدرا�سات  باإجراء  النور  اإىل  خراج  لالإ احلاجة 

ابناء  اجل�سيمة  املهمة  لهذه  يت�سدى  من  وخري  والفهر�سة، 

عمان الذين ورثوا رفد ذلك التاريخ واحت�سنهم دفء تراثه، 

وقدميًا قيل اأهل مكة اأدرى ب�سعابها.
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وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، ط2: 1983م.

مكتبة  ج1،  ُعمان،  اأهل  ب�سرية  عيان  الأ حتفة  ال�ساملي،  حميد  بن  اهلل  عبد   .36

ال�ستقامة، م�سقط، �سلطنة ُعمان، 1417هـ/1997م.

مام نا�رس بن مر�سد، حت: عبد املجيد  الإ 37. عبداهلل بن خلفان بن قي�رس، �سرية 

القي�سي، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان. وانظر طبعة دار احلكمة بلندن، ط1: 

1423هـ/2002م.  

القيوم، ج1، حت:  العلوم يف طاعة احلي  38. عبداهلل بن حممد اخلرا�سيني، فواكه 

حممد �سالح نا�رس ومهني التواجيني، ط1: 1416هـ/1995م، املطبعة الوطنية، 

روي، �سلطنة ُعمان.

39. ع�سام بن علي الروا�ض، نظرة على امل�سادر التاريخية الُعمانية، وزارة الرتاث 

والثقافة، �سلطنة ُعمان، العدد الثاين، 1413هـ/1993م.

والتاريخ،  الفقه  بني  الُعمانية  وال�سري  ن�ساب  الأ كتب  اللواتي،  ح�سن  بن  علي   .40

بحث مقدم يف: اأعمال امللتقى العلمي الثاين حول م�سادر التاريخ الُعماين، �سل�سلة 

ردن، 1424هـ/2003م. ّمان، الأ وحدة الدرا�سات الُعمانية، جامعة اآل البيت، عرَ

41. عليان اجلالودي، ال�سري الُعمانية م�سدر لتاريخ ُعمان: قراءة يف خمطوط �سري 

م�سادر  حول  الثاين  العلمي  امللتقى  اأعمال  يف:  مقدم  بحث  املحبوبيني،  العلماء 

ردن،  ّمان، الأ التاريخ الُعماين، �سل�سلة وحدة الدرا�سات الُعمانية، جامعة اآل البيت، عرَ

1424هـ/2003م. 

با�سية بالكلية العلمية جلامعة  42. عمر لقمان بوع�سبانة، قائمة املخطوطات الإ

حتاد ال�سوفياتي، خمطوط، توجد لدي ن�سخة م�سورة عنه بخط موؤلفه.  »لفوف« الإ

ردن، 1978م. ّمان، الأ با�سية، دار ال�سعب، عرَ 43. عو�ض خليفات، ن�ساأة احلركة الإ

44. فاروق عمر فوزي، مقدمة يف امل�سادر التاريخية العمانية، مركز زايد للرتاث 

مارات العربية املتحدة، ط2: 1425هـ/ 2004م. والتاريخ، الإ

45. فهد بن علي ال�سعدي، بع�ض خمطوطات القا�سي حمود بن عبد اهلل الرا�سدي، 

موقع املجرة، على هذه الو�سلة:

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=24202
46. فهر�ض املخطوطات الُعمانية، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، ج3.

47. فهر�ض خمطوطات اخلزانة العامة، موؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد، غرداية، اجلزائر، 

طبعة مرقونة، 1423هـ/2002م.

عمي  ال�سيخ  موؤ�س�سة  مرقونة،  طبعة  التعليم،  دار  خزانة  خمطوطات  فهر�ض   .48

�سعيد، غرداية، اجلزائر، 1428هـ/2007م.

�ستاذ حممد بن اأيوب احلاج �سعيد، طبعة مرقونة،  49. فهر�ض خمطوطات مكتبة الأ

موؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد، غرداية، اجلزائر، 1426هـ/2005م.

مرقونة،  طبعة  الباروين،  يو�سف  ل�ساحبها  املخطوطة  الكتب  اأ�سماء  قائمة   .50

املكتبة البارونية، جربة، تون�ض. 

التميمي  اأبي كرمية  اأبو عبيدة م�سلم بن  مام  الإ الرا�سدي،  51. مبارك بن عبد اهلل 

وفقهه، مطابع الوفاء، املن�سورة، م�رس، 1412هـ/1992م. 

عالم، �سلطنة ُعمان، 1995م،  52. جمموعة باحثني، ُعمان يف التاريخ، وزارة الإ

�ض250.

كا�سف،  اإ�سماعيل  �سيدة  حت:  ُعمان،  واأئمة  لعلماء  واجلوابات  ال�سري  جمهول،   .53

مقدمة   9  ،8  ،7/1 1406هـ/1986م،  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة 

املحقق، 9/2.

الرتاث  وزارة  عا�سور،  الفتاح  عبد  �سعيد  حت:  ُعمان،  اأهل  تاريخ  جمهول،   .54

والثقافة، �سلطنة ُعمان، 1400هـ/1980م.

اأحمد  بن  حممد  امل�ست�سار  ال�سيد  مكتبة  خمطوط،  با�سية،  الإ �سري  جمهول،   .55

البو�سعيدي، ال�سيب، �سلطنة ُعمان، حتت رقم: 158.

با�سية املحبوبية، ج1، 2، 3، خمطوط، دار الوثائق  56. جمهول، �سري العلماء الإ

واملخطوطات، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، الرقم اخلا�ض: 67، 68، 69، 

الرقم العام: 3557، 3558، 3559.

وقاف وال�سوؤون الدينية،  57. جمهول، كتاب ال�سري، خمطوط، ن�سخة رقمية، وزارة الأ

�سلطنة ُعمان.

النعمان على �سموط اجلمان يف  58. حممد بن را�سد بن عزيز اخل�سيبي، �سقائق 

ُعمان، ط4: 1427هـ/ �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  ُعمان، ج2،  �سعراء  اأ�سماء 

2006م.

59. حممد بن �سعيد القلهاتي، الك�سف والبيان، حت: �سيدة اإ�سماعيل كا�سف، وزارة 

الرتاث والثقافة، ب�سلطنة ُعمان،1980م. 

با�سي يف اأملانيا، موقع املجرة، على هذه  60. حممد بن �سعيد املعمري، الرتاث الإ

الو�سلة:

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=24090
61. حممد بن عامر بن را�سد املعويل، ق�س�ض واأخبار جرت يف ُعمان، حت: �سعيد بن 

حممد الها�سمي، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، ط1: 1428هـ/2007مز

62. حممد بن مكرم ابن منظور، ل�سان العرب، مكتبة احلديث ال�رسيف، قر�ض مدمج، 

�رسكة العري�ض للكمبيوتر، بريوت، لبنان، 2002م.

ال�ستقامة، م�سقط،  با�سية، مكتبة  الإ الدعوة عند  63. حممد �سالح نا�رس، منهج 

�سلطنة ُعمان، 1418هـ/1997م. 

با�سية، قر�ض مدمج، جمعية الرتاث،  الإ اأعالم  64. حممد نا�رس واآخرون، معجم 

غرادية، اجلزائر، 1426هـ/2005م، ترجمة رقم: 1268.

اأ�سا�ض البالغة، دار �سادر، بريوت، لبنان، ط1:  65. حممود بن عمر الزخم�رسي، 

1412هـ/1992م.

66. املخطوطات املتوفرة مبكتبة ال�سيخ علي بن �سامل احلجري، فهر�سة خمت�رسة 

مرقونة.

�سرية  الُعمانية:  العلوم  ل�سائر  اأويل  كم�سدر  الُعمانية  ال�سري  الوهيبي،  م�سلم   .67

خلف بن زياد البحراين منوذجا، بحث مقدم يف: اأعمال امللتقى العلمي الثاين حول 

ّمان،  م�سادر التاريخ الُعماين، �سل�سلة وحدة الدرا�سات الُعمانية، جامعة اآل البيت، عرَ

ردن، 1424هـ/2003م. الأ

68. نقا�ض علمي عرب الهاتف مع الباحث �سلطان بن مبارك ال�سيباين، 8 �سعبان 

1428هـ/22 اأغ�سط�ض 2007م. 

11من  الهاتف،  عرب  ال�سيباين  مبارك  بن  �سلطان  الباحث  مع  علمي  نقا�ض   .69

جمادى الثانية 1427هـ/7من يوليو 2006م.

اأمني،  حممد  ترجمة:  وعلماء،  تاريخا  ُعمان  �سمن  ُعمان،  علماء  ولكن�سون،   .70

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، 1980.

71. يحيى بن خلفان اخلرو�سي، ترجمة ال�سيخ الف�سيح ابن النظر: بداية خمطوط 

م�سباح الظالم لل�سيخ الرقي�سي، مكتبة ال�سيد امل�ست�سار حممد بن اأحمد البو�سعيدي، 

�سلطنة ُعمان، ال�سيب، رقم: 368.

الهوام�ش

)1( انظر: حممد بن مكرم ابن منظور، ل�سان العرب، مكتبة احلديث ال�رسيف، قر�ض 
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اأ�سا�ض  الزخم�رسي،   - 2002م  لبنان،  بريوت،  للكمبيوتر،  العري�ض  �رسكة  مدمج، 

م�سلم  �ض317-  1412هـ/1992م،  ط1:  لبنان،  بريوت،  �سادر،  دار  البالغة، 

بن  خلف  �سرية  الُعمانية:  العلوم  ل�سائر  اأويل  كم�سدر  الُعمانية  ال�سري  الوهيبي، 

زياد البحراين منوذجا، بحث مقدم يف: اأعمال امللتقى العلمي الثاين حول م�سادر 

ردن،  ّمان، الأ التاريخ الُعماين، �سل�سلة وحدة الدرا�سات الُعمانية، جامعة اآل البيت، عرَ

لتاريخ  كم�سدر  الُعمانية  ال�سري  العبيديل،  اأحمد  �ض130-  1424هـ/2003م، 

ُعمان: �سرية حممد بن حمبوب، جملة نزوى، �سلطنة ُعمان، العدد 2، يناير 1995م، 

على هذه الو�سلة:

http://www.nizwa.com/volume2/p26_32.html
)2( م�سلم الوهيبي، م�سدر �سابق، �ض131- العبيديل، م�سدر �سابق. 

عليان  عن:  نقال  �ض258-247  التاريخ،  يف  ُعمان  باحثني،  جمموعة   )3(

العلماء  �سري  خمطوط  يف  قراءة  ُعمان:  لتاريخ  م�سدر  الُعمانية  ال�سري  اجلالودي، 

التاريخ  الثاين حول م�سادر  العلمي  امللتقى  اأعمال  مقدم يف:  بحث  املحبوبيني، 

ردن،  الأ ّمان،  عرَ البيت،  اآل  جامعة  الُعمانية،  الدرا�سات  وحدة  �سل�سلة  الُعماين، 

ن�ساب وال�سري الُعمانية  1424هـ/2003م�ض19- علي بن ح�سن اللواتي، كتب الأ

م�سادر  حول  الثاين  العلمي  امللتقى  اأعمال  يف:  مقدم  بحث  والتاريخ،  الفقه  بني 

ردن،  ّمان، الأ التاريخ الُعماين، �سل�سلة وحدة الدرا�سات الُعمانية، جامعة اآل البيت، عرَ

1424هـ/2003م، �ض103. 

)4( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض19. العبيديل، م�سدر �سابق.

عبد الرحمن ال�ساملي، ال�سري الُعمانية كجن�ض اأدبي، جملة نزوى، على هذه الو�سلة:

 http://www.nizwa.com/volume19/p62_78.html
اأمني،  حممد  ترجمة:  وعلماء،  تاريخا  ُعمان  �سمن  ُعمان،  علماء  ولكن�سون،   )5(

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، 1980، �ض38- العبيديل، م�سدر �سابق 

)6( م�سلم الوهيبي، م�سدر �سابق، �ض134.

)7( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض20. 

الوثائق  دار  خمطوط،  ج3،  املحبوبية،  با�سية  الإ العلماء  �سري  جمهول،   )8(

الرقم   ،3559 العام:  الرقم  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  واملخطوطات، 

با�سية، خمطوط، مكتبة ال�سيد امل�ست�سار  اخلا�ض: 69، �ض1-10- جمهول، �سري الإ

اأبو  ُعمان، رقم: 158، �ض50-44-  �سلطنة  ال�سيب،  البو�سعيدي،  اأحمد  حممد بن 

القا�سم بن اإبراهيم الربادي، اجلواهر املنتقاة، خمطوط، جامعة ال�سلطان قابو�ض، 

�ض167-156-  275ب،  العام:  الرقم  امل�سجد،  مكتبة  ُعمان،  �سلطنة  م�سقط، 

ال�سعب،  دار  با�سية(،  الإ احلركة  )ن�ساأة  بكتابه  كملحق  خليفات  عو�ض  ون�رسها 

كتابه  يف  نا�رس  �سالح  حممد  وكذلك  �ض172-180؛  1978م،  ردن،  الأ ّمان،  عرَ

با�سية(، مكتبة ال�ستقامة، م�سقط، �سلطنة ُعمان، 1418هـ/ )منهج الدعوة عند الإ

1997م، �ض337-324. 

املحبوبية، خمطوط، 147-145/2-  با�سية  الإ العلماء  �سري  انظر: جمهول،   )9(

با�سية، خمطوط، �ض50-55- قام بتحقيقها د.مبارك بن عبد  الإ جمهول، �سري 

مام اأبو عبيدة م�سلم بن اأبي كرمية التميمي  اهلل الرا�سدي ون�رسها �سمن كتابه )الإ

�ض572-497،  1412هـ/1992م،  م�رس،  املن�سورة،  الوفاء،  مطابع  وفقهه(، 

 .584-579

ن�رسها حممد �سالح  وقد  با�سية، خمطوط، �ض105-83.  الإ �سري  )10( جمهول، 

با�سية(، �ض385-340. نا�رس يف كتابه )منهج الدعوة عند الإ

الوثائق  دار  خمطوط،  ج2،  املحبوبية،  با�سية  الإ العلماء  �سري  جمهول،   )11(

الرقم   ،3558 العام:  الرقم  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  واملخطوطات، 

اخلا�ض: 689، �ض191-167.

با�سية، خمطوط، �ض30-24.  )12( جمهول، �سري الإ

الوثائق  دار  خمطوط،  ج1،  املحبوبية،  با�سية  الإ العلماء  �سري  )13(جمهول، 

الرقم   ،3557 العام:  الرقم  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  واملخطوطات، 

بن  اأحمد  �ض6-3-  خمطوط،  با�سية،  الإ �سري  جمهول،  �ض95-   ،67 اخلا�ض: 

عبداهلل الكندي، الهتداء واملنتخب من �سرية الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم واأئمة 

ُعمان،  الرتاث والثقافة، �سلطنة  اإ�سماعيل كا�سف، وزارة  �سيدة  وعلماء عمان، حت: 

1406هـ/1985م، �ض247-240.

)14( �سبيب بن عطية، �سرية �سبيب بن عطية، خمطوط �سمن جمموعة كتاب ال�سري، 

الرتاث  وزارة  املحبوبية،  با�سية  الإ العلماء  �سري  79-103؛  ورقة  رقمية،  ن�سخة 

عيان، 102/1- البطا�سي، اإحتاف  والثقافة، 167/2-191- ال�ساملي، حتفة الأ

عيان، 186/1.  الأ

)15( ال�سلت بن مالك، �سرية، خمطوط �سمن جمموعة كتاب ال�سري، ن�سخة رقمية 

والثقافة،  الرتاث  وزارة  املحبوبية،  با�سية  الإ العلماء  �سري  322؛   -305 ورقة   ،

.85-58/1

)16( ب�سري بن حممد بن حمبوب، �سرية ب�سري بن حممد، خمطوط �سمن جمموعة 

ُعمان،  �سلطنة  الدينية،  وال�سوؤون  وقاف  الأ وزارة   ، رقمية  ن�سخة  ال�سري،  كتاب 

با�سية املحبوبية، وزارة الرتاث والثقافة، 143/1- �ض53-64؛ �سري العلماء الإ

عيان يف تاريخ بع�ض علماء ُعمان،  152- �سيف بن حمود البطا�سي، اإحتاف الأ

ج1، مكتب امل�ست�سار اخلا�ض جلاللة ال�سلطان لل�سوؤون الدينية والتاريخية، م�سقط، 

�سلطنة ُعمان، ط2: 1419هـ/1998م، �ض254. 

)17( الف�سل بن احلواري، �سرية الف�سل بن احلواري، خمطوط �سمن جمموعة كتاب 

وقاف وال�سوؤون الدينية، �سلطنة ُعمان، �ض15-9-  ال�سري، ن�سخة رقمية، وزارة الأ

عيان، 258/1. البطا�سي، اإحتاف الأ

با�سية  )18( خالد بن قحطان، �سرية اأبي قحطان خالد بن قحطان، �سري العلماء الإ

املحبوبية، وزارة الرتاث والثقافة، 143-85/1.

با�سية املحبوبية،  )19( حممد عبد اهلل بن بركة، �سرية ابن بركة، �سري العلماء الإ

وزارة الرتاث والثقافة، 42-28/3. 

با�سية املحبوبية،  مام را�سد بن �سعيد، �سري العلماء الإ )20( را�سد بن �سعيد، �سرية الإ

وزارة الرتاث والثقافة، 98-85/3.

)21( انظر: اجلالودي، ال�سري الُعمانية م�سدرا لتاريخ ُعمان، �ض64.  

العلماء  �سري  املنحي،  عمر  بن  اأحمد  بكر  اأبي  �سرية  املنحي،  عمر  بن  اأحمد   )22(

با�سية املحبوبية، وزارة الرتاث والثقافة، 106-101/2. الإ

با�سية املحبوبية، وزارة  )23( اأحمد بن مداد، �سرية اأحمد بن مداد، �سري العلماء الإ

الرتاث والثقافة، 189-146/3.

)24( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض36.

با�سية املحبوبية، خمطوط، ج1، 2، 3، وزارة الرتاث  )25( جمهول، �سري العلماء الإ

والثقافة، �سلطنة ُعمان، ترقيمها العام على الت�سل�سل: )3557(، )3558(، )3559(، 

وترقيمها اخلا�ض: )67، 68، 69(. 

اإ�سماعيل كا�سف،  �سيدة  ُعمان، حت:  واأئمة  لعلماء  ال�سري واجلوابات  )26( جمهول، 

مقدمة   9  ،8  ،7/1 1406هـ/1986م،  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة 

املحقق، 9/2.

ال�سيد امل�ست�سار حممد بن  با�سية، ج1، 2، خمطوط، مكتبة  )27( جمهول، �سري الإ

اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب، �سلطنة ُعمان، رقم: 158.

)28( عبد الرحمن ال�ساملي، م�سدر �سابق. 

)29( توجد لدي ن�سخة رقمية منها.

)30( عبد الرحمن ال�ساملي، م�سدر �سابق.

با�سية بالكلية العلمية جلامعة  )31( عمر لقمان بوع�سبانة، قائمة املخطوطات الإ

حتاد ال�سوفياتي، خمطوط، توجد لدي ن�سخة م�سورة عنه بخط موؤلفه،  »لفوف« الإ

�ض4، 9. 

)32( العبيديل، م�سدر �سابق- عبد الرحمن ال�ساملي، م�سدر �سابق.

)33( العبيديل، م�سدر �سابق- عبد الرحمن ال�ساملي، م�سدر �سابق 

)34( عبد الرحمن ال�ساملي، م�سدر �سابق

با�سية، دار الن�رس غري   )35( �سامل بن حمد احلارثي، العقود الف�سية يف اأ�سول الإ

م�سجلة، �ض280-279. 

)36( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض35.

)37( جمهول، ال�سري واجلوابات لعلماء واأئمة ُعمان، 9/1 مقدمة املحقق

)38( عبد الرحمن ال�ساملي، م�سدر �سابق. 

با�سية، العدد الثامن،   )39( عبد اهلل بن حميد ال�ساملي، اللمعة املر�سية من اأ�سعة الإ

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، ط2: 1983م، �ض22.

)40( الكندي، كتاب الهتداء واملنتخب، �ض25-24. 

)41( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض20.

�سرية  توجد   .110-107/2 عيان،  الأ اإحتاف  البطا�سي،  يف:  ترجمته  انظر   )42(

اأحمد بن مداد بن عبد اهلل  اأبو بكر  ال�سيخ  اآل مداد، هو  اآخر من  اأخرى تن�سب لعلم 

التي نحن يف  ال�سرية  ال�سيخ حممد بن عبد اهلل بن مداد �ساحب  اأخ  ابن  بن مداد، 

الباحثني  بع�ض  وقد عا�ض يف ق: 10هـ/16م، فيالحظ من  احلديث عنها،  �سدد 

لمني وعدم التفريق بينهما، لذلك وجب التنبيه، فال�سرية  اخللط بني ال�سريتني والعرَ

ووفيات  تراجم  تتناول  تاريخية  �سرية  مداد-  ابن  حممد  ?�سرية  نتناولها  التي 

اأعالم ُعمان كما مر، واأما �سرية اأحمد بن مداد ف�سرية فقهية عقدية تناق�ض م�سائل 

906هـ/1500م- ُعمان:  )حكم  اإ�سماعيل  بن  حممد  مام  الإ بها  اأخذ  فقهية 

مداد  بن  اأحمد  ال�سيخ  عليها  يوافقهما  مل  بركات  مام  الإ وولده  924هـ/1518م( 

وقد كان معا�رسا لهما، وهذه ال�سرية توجد يف بع�ض خمطوطات ال�سري واجلوابات 

الوثائق  بدار   ،189-146/3 املحبوبيني(،  با�سية  الإ العلماء  )�سري  جمموع  مثل 

واملخطوطات بوزارة الرتاث والثقافة، رقم خا�ض: 69، رقم عام: 3559.
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)43( انظر: �سلطان بن مبارك ال�سيباين، فهر�ض خمطوطات مكتبة ال�سيخ نا�رس بن 

را�سد اخلرو�سي، موقع املجرة:

 http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=2�05�
)44( حممد بن عبد اهلل بن مداد، �سرية يف اأ�سماء العلماء وبلدانهم، خمطوط )�سري 

رقم:  ُعمان،  �سلطنة  ال�سيب،  البو�سعيدي،  اأحمد  بن  ال�سيد حممد  با�سية(، مكتبة  الإ

158، �ض564. 

)45( انظر: حممد ابن مداد، �سرية، �ض570-569.

)46( انظر: حممد ابن مداد، م�سدر �سابق، �ض579. 

)47( انظر: حممد ابن مداد، م�سدر �سابق، �ض586. 

ح�سبما  موؤخرا  مداد  ابن  �سرية  حتقيق  من  ال�سيباين  �سلطان  الباحث  انتهى   )48(

اأعلمني.

)49( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض37.

اأحمد  حت:  مة،  الأ خبار  لأ اجلامع  الغمة  ك�سف  زكوي،  الإ �سعيد  بن  �رسحان   )50(

مقدمة  �ض34  1405هـ/1985م،  قرب�ض،  نيقو�سيا،  للن�رس،  دملون  عبيديل، 

ُعمان،  �سلطنة  عالم،  الإ وزارة  التاريخ،  يف  ُعمان  باحثني،  جمموعة  املحقق- 

1995م، �ض250.

زكوي، ك�سف الغمة، �ض33 مقدمة املحقق.  )51( الإ

)52( جمموعة باحثني، ُعمان يف التاريخ، ، �ض250.

مام نا�رس بن مر�سد، حت: عبد املجيد  )53( عبد اهلل بن خلفان بن قي�رس، �سرية الإ

احلكمة  دار  طبعة  وانظر  �ض86.  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  القي�سي، 

بلندن، ط1: 1423هـ/2002م، �ض131.  

�ض27،  احلكمة،  دار  طبعة  وانظر   .21 �ض20،  �سابق،  م�سدر  قي�رس،  بن  ا   )54(

.28

)55( انظر مثال �ض35، 41، 52 من كتابه.

احلكمة،  دار  طبعة  وانظر  �ض84-80.  �سابق،  م�سدر  قي�رس،  ابن  انظر:   )56(

�ض127-119. 

)57( ابن قي�رس، م�سدر �سابق، �ض13-14. وانظر طبعة دار احلكمة، �ض18.  

مكتبة  ج1،  ُعمان،  اأهل  ب�سرية  عيان  الأ حتفة  ال�ساملي،  حميد  بن  اهلل  عبد   )58(

ال�ستقامة، م�سقط، �سلطنة ُعمان، 1417هـ/1997م، �ض4.

)59( ال�ساملي، م�سدر �سابق، 5/1. 

)60( ن�رس مكتب امل�ست�سار اخلا�ض جلاللة ال�سلطان لل�سوؤون الدينية والتاريخية/

م�سقط، هذا املعجم املو�سوعي يف ثالثة اأجزاء يف عدة طبعات. 

عيان، 15/1. )61( البطا�سي، اإحتاف الأ

)62( البطا�سي، م�سدر �سابق، 16-15/1.

)63( اجلالودي، م�سدر �سابق، �ض18- اللواتي، م�سدر �سابق، �ض103.

)64( اللواتي، م�سدر �سابق، �ض103.

)65( اللواتي، م�سدر �سابق، �ض104.

دار  طبعة  وانظر  املحقق.  مقدمة   9 �ض6،  �سابق،  م�سدر  قي�رس،  ابن  انظر:   )66(

احلكمة، �ض6، 10-11- �سعيد بن حممد الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، 

1427هـ/2006م،  ط1:  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  دبي،  الأ املنتدى 

�ض24.  

دار  طبعة  وانظر  املحقق.  مقدمة   9 �ض6،  �سابق،  م�سدر  قي�رس،  ابن  انظر:   )67(

احلكمة، �ض6، 11-10. 

زكوي، ك�سف الغمة، حت: عبيديل، �ض35 مقدمة املحقق.   )68( الإ

اأحمد  بن  حممد  ال�سيد  مبكتبة  الغمة(  )ك�سف  لـ  خمطوط  عن  ن�سبه  اأخذت   )69(

البو�سعيدي، حتت رقم: 571، �ض5، 762، والنا�سخ له حفيده عامر بن �سعود بن 

زكوي يف �سنة 1208هـ/1793م.  حممد الإ

زكوي، ك�سف الغمة، ، حت: عبيديل، �ض35-36- جمموعة باحثني، ُعمان  )70( الإ

يف التاريخ، ، �ض251-250.

مة، خمطوط، مكتبة ال�سيد حممد بن  خبار الأ زكوي، ك�سف الغمة اجلامع لأ )71( الإ

اأحمد البو�سعيدي، ال�سيب، �سلطنة ُعمان، رقم: 571 تاريخ، �ض4-1. 

زكوي، ك�سف الغمة، ، حت: عبيديل، �ض36- جمموعة باحثني، ُعمان يف  )72( الإ

التاريخ، ، �ض251. 

)73( انظر: الها�سمي، م�سدر �سابق، �ض24.  

الرتاث  وزارة  عا�سور،  الفتاح  عبد  �سعيد  حت:  ُعمان،  اأهل  تاريخ  جمهول،   )74(

والثقافة، �سلطنة ُعمان، 1400هـ/1980م، �ض8 مقدمة املحقق.

)75( انظر: الها�سمي، م�سدر �سابق، �ض62-59، 86.

دار  1420هـ/1992م،  ط1:  ج4،  ال�رسقية،  الذخائر  عواد،  كوركي�ض  انظر:   )76(

�سالمي، بريوت، لبنان، �ض183. نقال عن: �سلطان بن مبارك ال�سيباين،  الغرب الإ

املخطوطات العمانية يف اأمريكا، موقع املجرة، على هذه الو�سلة:

  http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=31�20
اأخذناها  التي  املخطوطات  قائمة  بوع�سبانة،  �سليمان  لقمان  عمر  انظر:   )77(

من العامل البولوين تادوز ليفت�سكي مبدينة كراكوفيا، خمطوط من ورقتني- عمر 

جريدة  ال�سوفياتي،  الحتاد  اإىل  اجلزائر  جنوب  من  مهربة  خمطوطات  لقمان، 

قائمة  لقمان،  عمر  1992م-  اإبريل   21  ،33 العدد  اجلزائر،  غرداية،  الواحة، 

الن�سخ  �سنة  خمطوط،  »لفوف«،  جلامعة  العلمية  باملكتبة  با�سية  الإ املخطوطات 

1412هـ/1991م.  

ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  الُعمانية،  املخطوطات  فهر�ض  انظر:   )78(

ج3- الها�سمي، م�سدر �سابق، �ض62.

را�سد  بن  عامر  بن  حممد   - عا�سور  حت:  ُعمان،  اأهل  تاريخ  جمهول،  انظر:   )79(

وزارة  الها�سمي،  حممد  بن  �سعيد  حت:  ُعمان،  يف  جرت  واأخبار  ق�س�ض  املعويل، 

مبارك  بن  �سلطان  1428هـ/2007م-  ط1:  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث 

ان، موقع املجرة، على هذه  ال�سيباين، نظرات يف كتاب ق�س�ض واأخبار جرت بُعمرَ

الو�سلة:

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=32�23 

�ض762-  اأحمد،  بن  حممد  ال�سيد  مكتبة  خمطوط،  الغمة،  ك�سف  زكوي،  الإ  )80(

املجرة،  الغمة، موقع  ك�سف  الغمة عن  ك�سف  ال�سيباين،  مبارك  بن  �سلطان  وانظر: 

على هذه الو�سلة:

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=244�2
)81( ال�سيباين، امل�سدر ال�سابق.

)82(ال�سيباين، امل�سدر ال�سابق. 

)83(ال�سيباين، امل�سدر ال�سابق. 

)84(ال�سيباين، امل�سدر ال�سابق.   

)85(ال�سيباين، امل�سدر ال�سابق.

)86( ال�سيباين، ال�سيباين، امل�سدر ال�سابق. 

الغمة  ك�سف  كتاب  من  املقتب�ض  ُعمان  تاريخ  زكوي،  الإ �سعيد  بن  �رسحان   )87(

1426هـ/2005م،  ط4:  القي�سي،  ح�سيب  املجيد  عبد  حت:  مة،  الأ خبار  لأ اجلامع 

بحاز،  اإبراهيم  املحقق-  مقدمة  �ض4   ، ُعمان  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة 

�سمن  مقدم  بحث  واملوؤلف،  والعنوان  �سخ  النُّ اإ�سكاليات  الغمة  ك�سف  خمطوطات 

البيت  اآل  بجامعة  الُعماين  التاريخ  م�سادر  حول  الثاين  العلمي  امللتقى  اأعمال 

الهام�ض-  �ض201  1424هـ/2003م،  البيت،  اآل  جامعة  من�سورات  ردن،  بالأ

ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.

)88( بحاز، خمطوطات ك�سف الغمة، �ض200- ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف 

الغمة. 

ابن   -748 الرتجمة:  رقم  با�سية،  الإ اأعالم  معجم  واآخرون،  بحاز  انظر:   )89(

با�سية حتى نهاية القرن الثالث  ادري�سو م�سطفى بن حممد، الفكر العقدي عند الإ

الهجري، جمعية الرتاث، القرارة، اجلزائر، 1424هـ/2003م، �ض213- ال�سيباين، 

ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة. 

با�سي يف العراق، موقع املجرة،  )90( انظر: �سلطان بن مبارك ال�سيباين، الرتاث الإ

على هذه الو�سلة:

  http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=24�43
اد �سيد، فهر�ست املخطوطات، مطبعة دار الكتب، القاهرة، م�رس، 1381هـ/ )91( فوؤ

1961م، 257/2. نقال عن: ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.  

)92( انظر: ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.  

بع�ض  الها�سمي،  انظر:   .Or  8046 رقم:  حتت  يذكرها  الباحثني  بع�ض   )93(

املخطوطات الُعمانية، �ض70، 87.

)94( انظر: الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، �ض70، 87- ال�سيباين، ك�سف 

الغمة عن ك�سف الغمة.

اأملانيا، منتدى الرتاث  با�سي يف  )95( انظر: حممد بن �سعيد املعمري، الرتاث الإ

�سالمي، موقع املجرة، على هذه الو�سلة: الإ

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=24090
زكوي، تاريخ ُعمان املقتب�ض من ك�سف الغمة، �ض6 مقدمة املحقق. )96( الإ

زكوي، تاريخ ُعمان املقتب�ض من ك�سف الغمة، �ض4، 6 مقدمة املحقق-  )97( الإ

ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.

ال�سيخ  موؤ�س�سة  مرقونة،  طبعة  التعليم،  دار  خزانة  خمطوطات  فهر�ض  انظر:   )98(

عمي �سعيد، غرداية، اجلزائر، 1428هـ/2007م، �ض152.  

)99( انظر: الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، �ض70- ال�سيباين، ك�سف الغمة 

عن ك�سف الغمة.  



زكوي، تاريخ ُعمان املقتب�ض من كتاب ك�سف الغمة، حت:  )100( ما �سبق انظر: الإ

عبد املجيد القي�سي- فاروق عمر فوزي، مقدمة يف امل�سادر التاريخية العمانية، 

مارات العربية املتحدة، ط2: 1425هـ/ 2004م-  مركز زايد للرتاث والتاريخ، الإ

مة، حت: اأحمد عبيديل- بحاز، خمطوطات  خبار الأ زكوي، ك�سف الغمة اجلامع لأ الإ

ال�سيباين،  الهام�ض-  �ض201  واملوؤلف،  والعنوان  �سخ  النُّ اإ�سكاليات  الغمة  ك�سف 

ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.

)101( �سدرت عن دار البارودي، بريوت، لبنان، ط5: 1427هـ/2005م. 

)102( انظر: ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.

)103( انظر: فهر�ض خمطوطات اخلزانة العامة، موؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد، غرداية، 

اجلزائر، طبعة مرقونة، 1423هـ/2002م، �ض311- فهر�ض خمطوطات مكتبة 

نقال  �ض16.  1415هـ/1994م،  اجلزائر،  غرداية،  الرتاث،  جمعية  �سعيد،  عمي 

احلاج  مو�سى  بن  ب�سري  �ض194-192-  الغمة،  ك�سف  خمطوطات  بحاز،  عن: 

�سعيد بن علي بن يحيى اخلريي اجلربي حياته ودوره يف نه�سة  ال�سيخ  مو�سى، 

وادي ميزاب، موؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد، ط2: 1427هـ/2006م، �ض24، 74 - 

ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة. 

�سعيد،  احلاج  اأيوب  بن  حممد  �ستاذ  الأ مكتبة  خمطوطات  فهر�ض  انظر:   )104(

1426هـ/2005م،  اجلزائر،  غرداية،  �سعيد،  عمي  ال�سيخ  موؤ�س�سة  مرقونة،  طبعة 

�ض338.

)105( انظر: �سعيد بن يو�سف الباروين، فهر�ض خمطوطات املكتبة البارونية، طبعة 

مرقونة، �ض21- فهر�ض خمطوطات مكتبة عمي �سعيد، �ض16. نقال عن: بحاز، 

ال�سيخ  الغمة، �ض192-194- ب�سري بن مو�سى احلاج مو�سى،  خمطوطات ك�سف 

ميزاب،  وادي  نه�سة  يف  ودوره  حياته  اجلربي  اخلريي  يحيى  بن  علي  بن  �سعيد 

موؤ�س�سة ال�سيخ عمي �سعيد، ط2: 1427هـ/2006م، �ض24، 74 - ال�سيباين، ك�سف 

الغمة عن ك�سف الغمة. 

اأ�سماء الكتب املخطوطة ل�ساحبها يو�سف الباروين، طبعة مرقونة،  )106( قائمة 

املكتبة البارونية، جربة، تون�ض، �ض6.  

�سعيد بن علي بن  ال�سيخ  بكتاب:  النادرة ملحقة  الفهر�سة  لقد ن�رست هذه   )107(

يحيى اخلريي اجلربي حياته ودوره، ب�سري بن مو�سى، �ض77-73. 

)108( بحاز، خمطوطات ك�سف الغمة، �ض214.  

)109( ال�سيباين، ك�سف الغمة عن ك�سف الغمة.

ن�ساب، ج: 1، 2، حت: حممد اإح�سان الن�ض،  ِبي، الأ ْوترَ )110( انظر: �سلمة بن م�سلم العرَ

وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، ط4: 1427هـ/2006م.

ال�سيباين عرب الهاتف، 11من  )111( نقا�ض علمي مع الباحث �سلطان بن مبارك 

جمادى الثانية 1427هـ/7من يوليو 2006م.

ال�سيباين عرب الهاتف، 11من  )112( نقا�ض علمي مع الباحث �سلطان بن مبارك 

العوتبي:  �سلمة  ال�سيباين،  وانظر:  2006م.  يوليو  1427هـ/7من  الثانية  جمادى 

�سمن )�سناديد الغبرياء(، مرقون، �ض23 الهام�ض.

)113( انظر: الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، �ض19. 

وزارة  الُعمانية،  التاريخية  امل�سادر  على  نظرة  الروا�ض،  علي  بن  ع�سام   )114(

الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، العدد الثاين، 1413هـ/1993م، �ض21.

عيان، 49/1 الهام�ض- ال�سيباين، �سلمة العوتبي:  )115( انظر: ال�ساملي، حتفة الأ

�سمن )�سناديد الغبرياء(، مرقون، �ض23 الهام�ض.

مقدمة   31-30/1 ن�ساب،  الأ العوتبي،  م�سلم  بن  �سلمة  انظر:  �سبق  ما   )116(

املحقق- الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، �ض19-22- علي اأكرب �سيائي، 

با�سية، موؤ�س�سة الهدى، طهران، اإيران، ط2: 1424هـ، �ض155-  معجم م�سادر الإ

ن�ساب للعوتبي واأهميته التاريخية، بحث مقدم يف:  �سامي �سقر اأبو داود، كتاب الأ

اأعمال امللتقى العلمي الثاين حول م�سادر التاريخ الُعماين، �سل�سلة وحدة الدرا�سات 

ردن، 1424هـ/2003م، �ض124- الروا�ض،  ّمان، الأ الُعمانية، جامعة اآل البيت، عرَ

العوتبي:  ال�سيباين، �سلمة  الُعمانية، �ض21-20-  التاريخية  نظرة على امل�سادر 

تعددية  ال�ساملي،  الرحمن  عبد  �ض25-23-  مرقون،  الغبرياء(،  )�سناديد  �سمن 

العوتبي وترجمته، جملة نزوى، على هذه الو�سلة:

http://www.nizwa.com/volume21/p250_253.html
فهر�سة  احلجري،  �سامل  بن  علي  ال�سيخ  مبكتبة  املتوفرة  املخطوطات   )117(

خمت�رسة مرقونة، رقم املخطوط يف الفهر�ض: 24.  

)118( الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، �ض77.

بداية  النظر:  ابن  الف�سيح  ال�سيخ  ترجمة  اخلرو�سي،  خلفان  بن  يحيى   )119(

اأحمد  بن  امل�ست�سار حممد  ال�سيد  الرقي�سي، مكتبة  لل�سيخ  الظالم  خمطوط م�سباح 

عيان،  البو�سعيدي، �سلطنة ُعمان، ال�سيب، رقم: 368، �ض 2-4- ال�ساملي، حتفة الأ

عيان،  الأ اإحتاف  البطا�سي،  �ض26-25-  املر�سية،  اللمعة  ال�ساملي،   -361/1

387/1- حممد بن را�سد بن عزيز اخل�سيبي، �سقائق النعمان على �سموط اجلمان 

يف اأ�سماء �سعراء ُعمان، ج2، وزارة الرتاث والثقافة، �سلطنة ُعمان، ط4: 1427هـ/

2006م، �ض324-325- احلارثي، العقود الف�سية، �ض279.

)120( الها�سمي، بع�ض املخطوطات الُعمانية، �ض67-66. 

املخطوطات  بع�ض  الها�سمي،  ج3-  الُعمانية،  املخطوطات  فهر�ض  انظر:   )121(

الُعمانية، �ض67-66. 

)122( قائمة اأ�سماء الكتب املخطوطة ل�ساحبها يو�سف الباروين، �ض4، رقم: 213 

ح�سب القائمة. 

)123( انظر: حممد بن �سعيد القلهاتي، الك�سف والبيان، حت: �سيدة اإ�سماعيل كا�سف، 

وزارة الرتاث والثقافة، ب�سلطنة ُعمان،1980م. 

)124( فهد بن علي ال�سعدي، بع�ض خمطوطات القا�سي حمود بن عبد اهلل الرا�سدي، 

موقع املجرة، على هذه الو�سلة:

 http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=24202
)125( انظر: الكندي، كتاب الهتداء واملنتخب. 

الف�سية، �ض277-  العقود  اللمعة املر�سية، �ض22- احلارثي،  ال�ساملي،   )126(

با�سية،  الإ م�سادر  معجم  �سيائي،   -326/1 عيان،  الأ اإحتاف  البطا�سي، 

�ض334. 

)127( انظر: خمي�ض بن �سعيد ال�سق�سي، منهج الطالبني وبالغ الراغبني، ج1، حت: 

�ض627-615-  ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  احلارثي،  حمد  بن  �سامل 

عبد اهلل بن حممد اخلرا�سيني، فواكه العلوم يف طاعة احلي القيوم، ج1، حت: حممد 

�سالح نا�رس ومهني التواجيني، ط1: 1416هـ/1995م، املطبعة الوطنية، روي، 

ال�رسيعة  قامو�ض  ال�سعدي،  خمي�ض  بن  جمّيل  �ض247-237-  ُعمان،  �سلطنة 

�ض353- ُعمان،  �سلطنة  والثقافة،  الرتاث  وزارة  ج8،  الو�سيعة،  طرقها  احلاوي 

من  و�سيء  واأ�سمائهم  العلماء  ذكر  يف  �سرية  ال�سق�سي،  �سعيد  بن  خمي�ض   -365

اأخبارهم، خمطوط، اعتنى بها: �سلطان بن مبارك ال�سيباين، اأ املقدمة. 

)128( انظر: نف�ض امل�سادر ال�سابقة.

بحث  امل�سنف،  كتاب  يف  التاريخية  الن�سو�ض  واآخرون،  بحاز  اإبراهيم  انظر:   )129(

اآل  بجامعة  الُعماين  التاريخ  م�سادر  حول  الثاين  العلمي  امللتقى  اأعمال  �سمن  مقدم 

ردن، من�سورات جامعة اآل البيت، 1424هـ/2003م، �ض317-287. البيت بالأ
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املالءمة والن�سطار والتنامي

يف ن�سو�ص عبدالكرمي غالب وحممد زنيرب   

حممد معت�سم
 

  ناقد من املغرب 

�ستاذ عبد الكرمي غالب اإىل عدة معطيات اأ�سا�سية  ت�ستند درا�سة اإنتاج املبدع الأ

بداعية؛ بني  يف تاريخنا الثقايف. اأهمها تنوع اهتماماته وم�ساغله الفكرية والإ

الق�سة الق�سرية والرواية والفكر والتاريخ واللغة والقانون واملقال ال�سحفي. 

ول الذي واكب وما يزال حتولت الثقافة  ي�ساف اإىل ذلك اأنه يعترب من الرعيل الأ

عبد  �ستاذ  الأ اأن  كما  تقلبها.  وحالت  واهتماماتها  اأجيالها  وتنوع  املغربية، 

ال�رسد املغربي  الرواية املغربية. فال ميكن درا�سة  رائد من رواد  الكرمي غالب 

املعا�رس، وخ�سو�سا الرواية املغربية احلديثة دون التطرق اإىل روايتيه »دفنا 

�سا�ض  وىل »دفنا املا�سي« حجر الأ املا�سي»و»املعلم علي«. وتعترب الرواية الأ

املجايلة  نحو  عنه  الكتابة  توجه  على  يربهن  اأنه  والهم  بداعي.  الإ النوع  لهذا 

واملعا�رسة.

درا�سات

ول خط نطلق عليه  عبدالكرمي غالب ين�صئ ق�ص�صه على التوازي بني خطني؛ االأ

الق�ص�صي.  للن�ص  العام  ال�صياق  ينتجها  التي  حداث  االأ كل  وهو  احلكاية.  واقع 

والتي تلعب فيها ال�صخ�صيات الق�ص�صية دورا حا�صما.

�صا�صية للكتابة من اخلارج. تلك  حممد زنيرب حتتوي ق�ص�صه على كل املكونات االأ

على  وحتافظ  الق�ص�صية  ال�صخ�صية  حاالت  وت�صور  الواقعة  تر�صم  التي  الكتابة 

امل�صافة بني الراوي واحلكاية، وتعتني بالو�صف واحلوار، وحتافظ على الف�صحى 

كاأ�صلوب وكلغة وككالم ال�صخ�صيات املحورية والثانوية.
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1/ مبداأ املالءمة ومبداأ الن�سطار:

روايتيه  يف  واأجاد  اأبدع  قد  غالب  الكرمي  عبد  كان  اإن 

»دفنا املا�سي« و»املعلم علي«، وو�سع بالتايل للرواية 

املغربية اأ�سا�سها ال�سحيح. فاإنه يف »�رسوخ املرايا« اأبرز 

م�ساك  فكار، وقدرته على الإ قدراته الفائقة على توليد الأ

بروح املرحلة. اأق�سد م�ساغل ال�سباب احلائر بني العاطفة 

ن�سانية والرغبة يف العمل واإكراهات املجتمع احلديث.  الإ

حباط والقلق الوجودي الذي يتملك ال�سباب يف نهاية  والإ

لفية الثالثة.  القرن الع�رسين وعلى م�سارق الأ

1.1/ يربهن عبد الكرمي غالب يف جمموعته الق�س�سية 

»هذا الوجه اأعرفه« على قدرته يف احلفاظ على العتاقة، 

بني  املالءمة  على  قدرته  اأي  اجلديد.  يف  اخلو�ض  ويف 

�سيل واملعا�رس. م�ساألة الأ

والق�سة من منظور غالب، ويف جمموعته، بناء وحمتوى. 

ل  وحمتوى  ونهاية.  وعقدة  مقدمة  له  مر�سو�ض  بناء 

اجلمالية  دب،  لالأ الجتماعية  الوظائف  اأهم  عن  يتخلى 

واملعرفية والرتبوية.

�ستاذ الق�سا�ض اأهمية ق�سوى  يف هذه املجموعة يعطي الأ

الق�س�ض  ب�ساطة  ب�سيطا  ال�سكل  جانب  ويبقى  للمحتوى، 

التي  الكتابية  التجريب  مرحلة  قبل  ما  ق�س�ض  وىل؛  الأ

اجتاحت املغرب بداية الثمانينيات من القرن املن�رسم. 

�سيل. وبع�ض األفاظها  اأما اللغة فاإنها متتاح من املعجم الأ

ال�سابة. بل  الكتابات املعا�رسة  اأثر يف  ل نعرث لها على 

هي جواهر مبثوثة يف الكتابات املعتقة والعتيقة.

فئة  اإىل  الق�س�سية  املجموعة  �سخ�سيات  تنتمي   /2.1  

ولكن  الجتماعي.  ال�سلم  م�ستوى  على  ب�سيطة  واحدة 

متعلمة،  �سخ�سيات  ومهامها.  اهتماماتها  يف  تختلف 

اأن ما  اإىل  اإ�سارة  و�سخ�سيات غري متعلمة. ولعل يف هذا 

دب  املعرفة/الأ ولعل  باملعرفة.  له  عالقة  ل  الفئة  يحد 

منذ القدمي قد ارتبط بالفقر واحلاجة.

الكرمي  عبد  واملفكر  والروائي  الق�سا�ض  يعتني   /3.1

والفكري  النف�سي  ال�رساع  على  ق�س�سه  بناء  يف  غالب 

لل�سخ�سية الق�س�سية. وبالتايل ياأتي الن�ض بناء ومزعا 

اإىل بنيتني �سطحية وعميقة. ولهذا الن�سطار تاأثريه على 

ول  القائم باحلكي – القائمني باحلكي - في�سلم الراوي الأ

اخليط لراوي الثاين الفرتا�سي وهكذا.

هذه  تنجلي  �رسيع«  قطار  يف  حب  »رحلة  ق�سة  يف   

خلقت  النف�سية  فالفجوة  الكتابية.  والتقنيات  الق�سايا 

ويف  القطار  فتاة  تركب  حبكته.  و�سكلت  الن�ض  حلمة 

يقتحم  ثم  وىل(  الأ )البنية  وحيدة  نف�سها  جتد  املق�سورة 

يف  ال�ساب  ينغم�ض  الثانية(.  )البنية  و�سيم  �ساب  عزلتها 

القراءة ول يرفع اأنفه ول عينيه عن ال�سطور وهي تتواىل 

فكرها  يغلي،  الفتاة  داخل  لكن  الثالثة(.  )البنية  اأمامه 

الرابعة(.  )البنية  تتمنى  وم�ساعرها  حالم  الأ يخو�ض يف 

تنبع  الق�سة  لكن  اأي�سا.  وت�سل�سل  منطقي،  ترابط  هناك 

واحللم،  الواقع  بني  واحلقيقة،  الوهم  بني  الت�سادم  من 

�سباع. وهنا تربز حرفة و�سنعة املبدع.  الرغبة والإ بني 

وىل بقوة  بداعية يبداأ بخلخلة احلالة الأ فاغتنام اللحظة الإ

الخرتاق ومتزيق الف�ساء اخلا�ض واحلميم. وبني الفتاة 

وال�ساب يقف �سيطان احلكي. ياأخذ منه خيطا ومنه خيطا 

اآخر ويحوك احلكاية. حكاية عاطفية تنتهي مع و�سول 

مكنة. لكن  القطار اآخر حمطة و�سياع ال�سخ�سيتني يف الأ

ح�سا�ض وحكاية الداخل؟ هل �سيتال�سى الإ

يف  قويا  ميال  غالب  الكرمي  عبد  �ستاذ  الأ يجد   /4.1

فمحور  لهذا  الق�س�سية.  ال�سخ�سية  ت�رسيح  نحو  ق�س�سه 

الق�س�سية(. يف ق�سة »�سامة« مثال،  )ال�سخ�سية  ق�س�سه 

يبني الق�سا�ض �سخ�سيته بناء متفردا اإل اأنه لي�ض غريبا. 

فال�سخ�سيات املحورية لديه لها مناذج �سبيهة يف الواقع. 

اإىل  اأو  اإىل احلكي اخلرايف  وبالتايل فالق�سا�ض ل مييل 

»ال�سجرة  ق�سة  يف  اإل   – الق�س�سية  ال�سخ�سية  اأ�سطرة 

والذي  الواقع.  يف  هي  كما  يت�سلمها  اإمنا   – والبحر« 

و�سعيتها  اأو  ال�سخ�سية  �سلوك  هو  اإمنا  احلكاية  يبني 

ل�سخ�سيات  ب�سيطة  حكايات  بذلك  ويوؤلف  الجتماعية. 

ب�سيطة لكن ُمْقنعة بواقعيتها. عك�ض ما �سنقف عنده من 

�سمات لل�سخ�سية الق�س�سية يف ق�س�ض من الت�سعينيات 

»اأ�سياء  املجموعتني  يف  الوجودي  الفرتا�ض  عامل  ومن 

متر دون اأن حتدث فعال« و»ال�سيد ريباخا«.

2/ الر�سم بالكلمات اأو كتابة اخلارج:

املبدع  الق�سا�ض  يوؤكد  الرابع«  »الزوج  ق�سة  يف   /1.2

عبد الكرمي غالب على مالمح الكتابة من اخلارج، حيث 

كبرية،  اأو  �سغرية  بكل  وعامل  باحلكي  م�ستبد  الراوي 

وبكل ظاهر اأو خفي، وبكل ما ارتبط باملا�سي – ما�سي 

يف  ي�سارك  ول  باحلا�رس.  اأو   – الق�س�سية  ال�سخ�سية 

اأحداث الق�سة. بل ينقل فقط ما يجري حتت عينيه. ويوهم 

ن اأفعاله ل تفرت�ض بل تقرر  اأنه لي�ض الكاتب اخلارجي. لأ

اإل  �رسوري.  وو�سيط  حمايدة  الكامريا.  كعد�سة  متاما 

كل  ي�سلم  ول  �سلطته  عن  يتخلى  ل  اخلارجي  الكاتب  اأن 

باملهارات  ويحتفظ  والو�سيط.  املحايد  للراوي  مفاتيحه 



والتقنيات الكتابية، كيفية ن�سج الن�ض الق�س�سي، وكيفية 

الربط بني اأحداث احلكاية.

من التقنيات البارزة يف املجموعة ومن ثم ق�سة »الزوج 

الرابع« اللعب على ت�سظية الف�ساء احلكائي وتق�سيمه اإىل 

القريب والبعيد، كما يف ال�سينما. يف امل�سهد القريب تقع 

اأحداث الفتتاحية اأو مقدمة الق�سة. ويف امل�سهد البعيد/ 

اخللفي تت�سكل النواة احلقيقية والدافعة التي �ست�سع عربة 

حداث املروية. احلكاية على ال�سكة. اأي ت�سل�سل وتدفق الأ

 2.2/ م�سهد قريب وم�سهد بعيد:

»الزوج  الكرمي غالب حمتوى ق�سة  الق�سا�ض عبد  يبني 

الرابع« على اللحظات التالية:

* م�سهد قريب )ثرثرة الن�ساء(

* م�سهد بعيد/خلفي )لعبة الورق(

* توتر نف�سية الفتاة

* انفجار احلل

ن�سائية  جل�سة  الق�سا�ض  يعر�ض  القريب  امل�سهد  يف 

وامل�ساك�سة  وال�سخرية  املكر  ي�سودها  وحميمة  خا�سة 

فوق  �سلطان  ل  حيث  الن�ساء  جل�سات  كعادة  واملزاح. 

تتمازح  ن�سائية  حميمية  يف  وامل�سارات.  الكالم  �سلطان 

ال�سخ�سية  )�سعدية(  تعترب  والطالق.  الزواج  حول  الن�ساء 

ثالث  وطلقت  مرات  اأربع  تزوجت  امراأة  نها  لأ املحورية 

بناء مع الزوج،  مرات. ويف كل مرة كانت ت�سطر لرتك الأ

وكتمان لواعجها وعرثات حظها.

القريب جند م�سهدا  امل�سهد  امل�سهد اخللفي ومبوازاة   يف 

خلفيا ل ي�سلط عليه الق�سا�ض الكثري من ال�سوء ويعترب 

الورق.)م�سهد(  يلعبون  وهم  طفال  الأ م�سهد  اإنه  هام�سيا. 

طفال  الأ وبني  ال�سغار.  ي�سم  و)م�سهد(  الكبار،  ي�سم 

اأذنيها  وتقرع  ال�سمع،  ت�سرتق  »�سعدية«  ابنة  »فتيحة« 

بداأت  فتاة  اإنها  والديها.  عن  جديدة  ومعلومات  األفاظ 

�رسار الدفينة  تعي، بداأت تكرب، ويف حاجة اإىل معرفة الأ

تعرفها  ول  الن�ساء  تعلمها  التي  احلقيقة  على  والطالع 

اأبناء  والديها. وحقيقة زواجهما. وهل لهما  هي: حقيقة 

اآخرون من اأزواج ومن زوجات اأخريات )ربائب واإخوة(؟

واإبعاده،  الفتتاحي  امل�سهد  تقريب  على  التناوب  بني 

وبني اإبعاد امل�سهد الطفويل )م�سهد ال�سغار( وتقريبه يركز 

الق�سا�ض على حالة »فتحية« التي �سلبها ما ي�سل اإليها 

ووالدها.  »�سعدية«  اأمها  حقيقة  حول  الن�ساء  حديث  من 

وقد  والتوتر.  وال�سطراب  القلق  من  داخلها حالة  وزرع 

حالة  من  باحلكي  لينتقل  التوتر  على  الق�سا�ض  اعتمد 

وبالتايل  واخللخلة.  ال�سطراب  حالة  اإىل  الطمئنان 

النتقال من املقدمة اإىل جوهر و�سلب الق�سة، كما يقال. 

فماذا نتج عن هذه احلالة املتوترة بني فتحية واأمها ؟

لتف�سح  م وابنتها  الأ الو�سع بني  التوتر تفجر  من خالل 

و�رس  الوالدة  �رس  الدفني.  ال�رس  عن  عنه.  امل�سكوت  عن 

الراوي  فيها  تدخل  التي  املواجهة  خالل  ومن  الوالد. 

بتف�سري وبنقل ما يعتمل داخل ال�سخ�سيتني الق�س�سيتني، 

م من حمل  و�سل الق�سا�ض اإىل احلل والنتيجة: تخل�ض الأ

ثقيل – ال�رس – وتاأمل الفتاة مبعرفتها احلقيقة الكاملة.

3.2/ مبداأ املالءمة:

يقدم الق�سا�ض م�سهدا قريبا وي�سلط عليه ال�سوء وياأتي 

مبداأ  الق�سا�ض  يربز  وفيه  الن�ساء.  بني  حوار  �سيغة  يف 

هاما ميكن اأن نطلق عليه مبداأ املالءمة. ول ي�سمل فقط 

الق�س�سي.  الن�ض  �سائر  على  ميتد  بل  القريبة  اللوحة 

وي�سمل كذلك جل ن�سو�ض املجموعة الق�س�سية.

�ستاذ عبد الكرمي  اإن من اأ�سا�سيات الكتابة الق�س�سية عند الأ

حداث )خالفا ملا هي  غالب احلفاظ على مبداأ التطور يف الأ

الت�سعينيات  كتاب  عند  احلديثة  الق�س�سية  الكتابة  عليه 

بني  م  التالوؤ مبداأ  على  واحلفاظ  احلايل(.  القرن  وبداية 

ثالثة عنا�رس حكائية مهمة، وهي: ال�سخ�سية الق�س�سية 

وحالتها الجتماعية وكالمها )ال�سلوك الكالمي(. ما دام 

الن�ض الق�س�سي »الزوج الرابع« قد اختار �سخ�سياته من 

بني الن�ساء فاإنه وجد نف�سه وجها لوجه مع عامل خمتلف، 

له طقو�سه، وله كالمه اخل�سو�سي. من طقو�سه ال�سخرية 

وامل�ساك�سة واملكر، وكالمه ُمْلٍغٌز يقول ليخفي ل ليظهر. 

الكالم  ن  لأ الذهن.  يف  مقدٌر  واملعنى  يف�سح  ل  ملفوظه 

مثال  غري اللغة. وكالمه م�سمن وي�ستند على الكثري من الأ

ال�سعبية ال�سائرة. فهل هو ثرثرة ن�ساء، كما تعلن »�سعدية« 

لبنتها »فتحية«: »يا بلهاء. تلك ثرثرة ن�ساء. ل تهمك يف 

�سيء«. �ض )139(.

لكن ما يهم هنا هو مبداأ املالءمة بني ال�سخ�سية الق�س�سية 

وو�سعيتها وحالتها الجتماعيتني، وبني كالمها، وحتى 

من  �سفة  وتلك  متكامال.  من�سجما  احلكاية  عامل  يبدو 

�سفات الكتابة عند عبد الكرمي غالب وعند كتاب الق�سة 

الق�س�سي  الن�ض  املالءمة جاء  وتبعا ملبداأ  اخلارج.  من 

قوال ال�سعبية الدارجة على  مثال والأ مت�سمنا لعدد من الأ

ل�سن. ومنها: الأ

* »الغنى يزداد واجلمال ينق�ض«. �ض )131(

* »ع�سفور يف اليد خري من ع�رسة على ال�سجرة«. )131(
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* »ال�رسع اأعطانا اأربعا..«. )133(.

* »ما كل مرة ت�سلم اجلرة«. )134(

* »املراأة املطلقة كالف�ستان امل�ستعمل. من منا يقبل اأن 

يلب�سه؟«. )134(

* »ال�سعد ملن اأعطاه اهلل«. )134(

* »كرثة الهم تنق�ض من العمر«. )135(

* »اأحرقت مراكبها. مل يعد اأمامها اإل اأن تفجر دمال كان 

يوما �سيمتلئ �سديدا«. )143(

* »األح والدي باأن ال�سلح خري«. )143(

* عيناه زائغتان. ل يحرتم نف�سه اإذا راأى امراأة يف الطريق 

حتى وهو يتاأبط ذراعي...». )143(

ما يلفت النتباه هنا هو اإ�رسار عدد من الكتاب، ما قبل 

الف�سحى  العربية  اللغة  تهجني  عدم  على  ال�سبعينيني، 

الذين  املغاربة  للق�سا�سني  خالفا   – احلكاية  يف   –
يف  املحايدة  عدم  اعتماد  اأي  ذاتها؛  بالطريقة  يكتبون 

حداث واخلواطر وامل�ساعر والبتعاد عن امل�ساركة  نقل الأ

اأق�سد طبعا  رئي�سية.  اأو  ثانوية  ك�سخ�سيات  احلكاية  يف 

واإدري�ض اخلوري. وهما يقحمان  املرحوم حممد زفزاف 

فمحمد  بدرجات.  لكن  دارجا،  وكالما  دارجة  األفاظا 

اإدري�ض  الدارج من  لفاظ والتعبري  اأقل توظيفا لالأ زفزاف 

اخلوري. الذي ي�ستعملها ا�ستعمال بالغيا ووظيفيا، وهي 

لفية  اإحدى مميزاته يف الكتابة. اأما جيل الت�سعينيات والأ

الثالثة يف بدايتها فاإنه اجرتح لغة و�سطية لكنها متاأثرة 

بالتقنيات احلديثة.

3/ مبداأ الن�سطار:

1.3/ م�ساعفة املتكلم:

�ستاذ عبد  اإذا كان مبداأ املالءمة مبداأ خطابيا فاإن الأ

الكرمي غالب يركز كثريا على مبداأ التحول يف حمتوى 

بنظام  التزامه  عن  ناجت  وذلك  فعال(.  )الأ الق�سة 

التطور احلدثي املنطقي. وي�سعى يف حتقيق ذلك اإىل 

توظيف مبداأ اأ�سا�سي اآخر هو مبداأ الن�سطار. فال تكاد 

تخلو ق�سة من ق�س�ض املجموعة من الن�سطار �سواء 

يف البنية احلكائية اأو يف بناء ال�سخ�سية الق�س�سية. 

ومعنى الن�سطار تنوع ف�ساءات احلكاية. كالنتقال 

من احلكي عن اخلارج، خارج ال�سخ�سية الق�س�سية، 

اإىل احلكي عن دواخل ال�سخ�سية بال�ستناد على التاأمل 

تظهر  ل  التي  التفاعالت  وكل  وامل�ساعر  واخلواطر 

�رساحة بل تدل عليها �سلوكات ال�سخ�سية الق�س�سية 

كما اأ�رسنا مثال اإىل ذلك يف قراءة توتر »فتحية« يف 

املتكلمني  توليد  اإىل  يدعوه  مما  رابع«.  »زوج  ق�سة 

اأو  الن�ض  يف  ذلك  بذكر  اإما  اأي�سا.  ح�سورهم  وتعدد 

با�ستعمال عبارة »قال الراوي«. اإنها م�ساعفة �سكلية 

الواقعي  التوهيم  الق�سا�ض من خاللها خلق  يحاول 

يف احلكي – رغم اأن ق�س�ض عبد الكرمي غالب واقعية 

والراوي  الكاتب  بني  و�سيطة  �سخ�سية  وخلق   –
يف  ال�سكلية  التقنية  هذه  الق�سا�ض  يوظف  املهيمن. 

طفال وحدهم ي�ساألون  ق�سة »�سامة«. يقول الن�ض:»الأ

املدر�سة ومن  يعودون من  �سامة حينما  عن خالتي 

اإل  يام  الأ مع  ذاكرتهم  من  وتختفي  املعلمة.  دار 

خرى اخلرافة التي ا�ستثارت  حينما حتكي اإحداهن لأ

اإعجابها اأو يناق�ض اأحدهم اأخاه بع�ض تفا�سيل ق�سة 

كانت  حقيقية.  الق�سة  اأن  يوؤكدان  وهما  م�سحكة، 

الراوي:  »قال  خرافة.  لي�ست  باأنها  جازمة  حتكيها 

تطرق  مل  اأربعة،  اأم  ثالثة  اأهي  يدري  ل  اأ�سهر،  مرت 

خالتي �سامة فيها باب الدار الكبرية...«. �ض )86(.

الراوي  بني  بو�سوح  منيز  ل  نكاد  املجتزاأ  هذا  يف 

عبارة  اأما  الثانية.  الفقرة  يف  الثاين  والراوي  ول  الأ

»قال الراوي« فاإنها اإ�سافة �سكلية حتاول م�ساعفة 

ن  الراوي يف الق�سة. واإعطاءه ح�سورا ثانيا و�سكليا. لأ

ول ل يختلف عن حمتوى كالم  حمتوى كالم الراوي الأ

الراوي الثاين، ل يف املو�سوع، ول يف الق�سد، ول يف 

�سلوب. اإل اأن هذا ال�ستعمال يحيلنا اىل الن�سو�ض  الأ

على  تعتمد  التي  خبار  الأ كتابة  اأو  ال�سعبية  ال�سريية 

فوظيفتها،  اإذا  ال�سعبي.  اخلرايف  واملقول  ال�سند، 

و�سوته،  الراوي  �سورة  م�ساعفة  اإىل  �سافة  بالإ

املكتوب  ال�سعبي  الق�س�سي  للموروث  با�ستح�سار 

وال�سفهي. وذلك احتفاء باحلكاية، باملحتوى.

2.3/ مبداأ الن�سطار:

ين تتجلى بنية االن�صطار يف ق�ص�ص عبدالكرمي غالب؟  اأ

قطار  يف  حب  »رحلة  ق�سة  يف  الن�سطار  بنية  تظهر 

�رسيع«. على م�ستوى ال�سخ�سية الق�س�سية. وذلك باللعب 

اإىل  امل�سدود  اخلارج  وف�ساء  الكتوم  الداخل  ف�ساء  على 

املثريات.

ما  كثريا  الق�سا�ض  جند  احلكائية  البنيات  م�ستوى  على 

يبني الن�ض على التنامي املتوازي اأو التنامي املتجاور 

�سامة  )واقع  احلكائي  الفعل  كتجاوز  احلكايتني.  بني 

– ق�سة »�سامة« – ومكانتها يف الدار الكبرية( وحالتها 
الداخلية. اأي ما حت�سه يف باطنها من حرمان وحاجة اإىل 
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الن�ساء  جمل�ض  بني  التوازي  اأو  تلدهم.  مل  الذين  طفال  الأ

طفال. اإذا اأ�سكال  – يف ق�سة »الزوج الرابع« – وجمل�ض الأ
الن�سطار تتعدد وتختلف يف هذه املجموعة الق�س�سية.

توظيف  بني  الن�سطار  يحدث  �سلوب  الأ م�ستوى  وعلى 

اخلطاب املبا�رس الذي يوؤ�رس عليه الق�سا�ض بالعوار�ض، 

الراوي  ي�سود  حيث  املبا�رس  غري  اخلطاب  توظيف  وبني 

وم�سرتجعا  الق�س�سية  ال�سخ�سية  بواطن  يف  متوغال 

ي�سود  الن�سطار  من  امل�ستوى  هذا  وذكرياتها.  ما�سيها 

ق�س�ض املجموعة. ويوؤكد عليه الق�سا�ض ويلح. ويتجلى 

لدينا  يرتك  مما  الق�س�سي  الن�ض  وهند�سة  بناء  يف  ذلك 

ي�ستح�رس  الكتابة  عملية  اأثناء  الق�سا�ض  باأن  النطباع 

الراوي و�سوت  اللحظة ذاتها، �سوت  ال�سوتني معا ويف 

الكتابة  يف  فالراوي  بنٌي.  والفرق  الق�س�سية.  ال�سخ�سية 

حداث، وي�سف ال�سخ�سيات  فعال والأ من اخلارج ير�سد الأ

اأما  اإنه اخليط الناظم والو�سيط.  ويربط بينها يف الكالم. 

تنامي  يف  اأ�سا�سي  عن�رس  فاإنها  الق�س�سية  ال�سخ�سية 

ُدُث لها. ْ نها ت�ستقبلها وحترَ دثها، ولأ نها حُتْ حداث لأ الأ

ا�ستح�سار  على  غالب  الكرمي  عبد  الق�سا�ض  تركيز  اإن 

يحيل  م�ستقلة  عوار�ض  �سورة  يف  ال�سخ�سيات  اأ�سوات 

وىل باملغرب احلري�سة جدا على العنا�رس  على الكتابة الأ

املكونة للق�سة الق�سرية واأهمها الو�سوح. فهي وا�سحة 

كالمها  اختيار  يف  ووا�سحة  �سخ�سياتها،  اختيار  يف 

وحر�سها  مقا�سدها.  يف  ووا�سحة  اللغوية،  واأ�ساليبها 

على اإعطاء الق�سة كل الوقت والفر�ض، مهما طال الن�ض، 

ملجموعة  درا�ستنا  يف  �سنبني  كما  والكتمال،  للتنامي 

املرحوم حممد زنيرب املوالية. ويف هذا امل�ستوى بالتحديد 

تكمن الفوارق بني الكتابة ال�ستينية وال�سبعينية والكتابة 

اجلديدة يف زمن العوملة وال�سبرينطيقا.

3.3/ التنامي املتجاور:

يف ق�سة »�سرب...وفرت« يتجلى التنامي املتجاور لو�سعني. 

خر من اأجل ن�سج احلكاية. مو�سوع  وكل و�سع يتجاذب الآ

الق�سة ب�سيط ومتداول. حتكي الق�سة ما يتفاعل داخل فكر 

ونف�ض �سخ�سية قروية هاجرت البادية لت�ستقر باملدينة. 

مبجمع للرباريك يطلق عليه »دوار الرجاء يف اهلل«. يقول 

الن�ض:»طق...طق...طق...رفع عينيه اإىل اأعلى. حينما كان 

يرفعهما ل يجد يف اأبعادهما اإل زرقة ال�سماء. ت�سطدمان 

اأذنيه  فتدوي يف  اأعلى  يتلقى طقات من  الذي  بهذا  ن  الآ

انفجارات متالأ نف�سه بالرعب. هو الذي مل يعرف اخلوف 

يدخله  مل  بقار،  والأ ال�سياه  مع  ارتادها  التي  فاق  الآ يف 

ال�سم�ض  غربت  وقد  العزيب  اإىل  معها  يعود  وهو  الرعب 

اأبرقت  داكنة،  �سحب  تها  مالأ اأو  �سفت  ال�سماء،  وادلهمت 

ن يف قف�سه ذاك، تداعبه دفقات املطر  اأو اأرعدت...هو الآ

اجلديدة«.  خيمته  �سقف  يحتمله  مل  ب�رس،  املنذرة  وىل  الأ

�ض)113(.

زمنان  و)املا�سي(.  ن(  )الآ يتجاور  املجتزاأ  هذا  يف 

مرعوبة  الذات  اأ�سبحت  بينهما  متناق�سان.  خمتلفان 

مرجتفة خائفة. يف املا�سي، يف البادية كانت ال�سخ�سية 

اإذا  بال�سماء  ول حتى  املطر  بزخات  تبايل  ل  الق�س�سية 

ن يف دوار الرجاء يف اهلل، وحتت  اأرعدت اأو اأبرقت. اأما الآ

الق�س�سية  ال�سخ�سية  اأ�سبحت  الق�سديري  الكوخ  �سقف 

املا�سي،  ي�ستدعي  ن  الآ عن  واحلديث  خوفا.  ترتعد 

على  الطارئة  واحلالت  املتغريات  لكت�ساف  للمقارنة، 

وذلك  نهايته.  على  الن�ض  ي�ساحب  التجاور  هذا  الذات. 

ق�سد اإبراز ال�سلبيات التي جنتها الذات النازحة على ذاتها 

املقيمة. وهي �سيغة حكائية حتتوي ات�ساع احلكاية يف 

ت�سل�سلها الطبيعي.

الهجرة  �سلبيات  واأ�سبحت  متداول،  املو�سوع  كان  اإذا 

اأو  الجتماعية  �سواء  للعيان  وظاهرة  �سافرة  القروية 

فاإن ما مينح هذه  ن�سانية عموما.  الإ اأو  الرتبية  اأو  القيم 

زمنني  بني  املجاورة  على  اجلاد  لعبها  اإبداعها،  الق�سة 

وانطالقا  متباعدتني.  خمتلفتني  وحلظتني  متناق�سني، 

عاملي  على  ال�سوء  الق�سا�ض  �سلط  التجاور  مبداأ  من 

وعامل  البادية  عامل  املختلفني؛  الق�س�سية  ال�سخ�سية 

وانطالقا  احلالية.  والو�سعية  ال�سابقة  الو�سعية  املدينة. 

ن  الآ بني  الق�س�سية  ال�سخ�سية  فكر  ان�سطار  من  كذلك 

واملا�سي تدفق الن�ض الق�س�سي.

4.3/ التنامي املتوازي:

ين�سئ الق�سا�ض عبد الكرمي غالب ق�س�سه على التوازي 

ول خط نطلق عليه واقع احلكاية. وهو كل  بني خطني؛ الأ

الق�س�سي.  للن�ض  العام  ال�سياق  ينتجها  التي  حداث  الأ

حا�سما.  دورا  الق�س�سية  ال�سخ�سيات  فيها  تلعب  والتي 

حالة عليها يف خارج الن�ض. اأي كل ما يرتبط  ول تتم الإ

بامل�ستوى الل�ساين من تعيينات ومن قرائن زمنية وقرائن 

امللفوظ  ودللة  املتلفظ  و�سعية  بدقة  حتدد  مكانية 

الكالمي. والثاين خط نطلق عليه متخيل الن�ض. وهو كل 

التفاعالت الداخلية التي ينقله الراوي املهيمن ويغو�ض 

ذلك  كل  اأو  الق�س�سية.  ال�سخ�سية  اأعماق  يف  اأجلها  من 

التوهم ، وتلك التخمينات التي تلح على القارئ وترتبط 
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الرتبوي  بالبعد  غالب  الكرمي  عبد  ق�س�ض  بع�ض  يف 

يف  ُم  �سُيح�سرَ حيث  »وحيد«  ق�سة  يف  جند  كما  والقيمي. 

اأي  ومتخيلها،  احلكاية  واقع  بني  اخلالف  الق�سة  نهاية 

املحددة  العميقة  والبنية  للحكاية  ال�سطحية  البنية  بني 

ف�سال  احل�سم  و�سيكون  الجتماعية.  الوظيفية  بعاد  بالأ

من  وخالية  جادة  جديدة  وحياة  �سابقة  حياة  بني 

ويتكرر  الق�سا�ض،  عند  اأثري  الزواج  ومو�سوع  وهام.  الأ

يف اأهم اأعماله الروائية والق�س�سية.

يقول الن�ص يف خامتة حا�سمة:

»- ل�ست فاتي بعد اليوم...فاطمة..اأنت حممود..اأفهمت...؟

»- ...معا اإىل عدلني يكتبانها، وثيقة زواجنا ي�سهدان باأن 

له طريق  ننري  اأن  احلياة...اآن  ع�سنا ظالمية  ابننا.  وحيد 

احلياة«. �ض )49(.

4/ تف�سيح اللهجة الدارجة:

�ستاذ عبد الكرمي غالب الق�سة الق�سرية بحرفية.  يكتب الأ

اإل اأنه متم�سك باأ�ساليبها ال�سارمة عك�ض ما تخو�ض فيه 

ناأخذه  لي�ض عيبا  التي يعاي�سها. وهذا  التجربة اجلديدة، 

اإبراز قدرات الق�سة الق�سرية  عليه بل من خالله نحاول 

والتعاي�ض.  والتطور  التحول  على  املغرب  يف  املعا�رسة 

كتبت  كما  بالق�سة  متم�سك  غالب  الكرمي  عبد  �ستاذ  والأ

يف  عليه  �سارت  وما  )�سكال/خطابا(،  ال�سبعينيات  قبل 

وحريف  حدق  اأنه  اإل  املن�رسم.  القرن  من  الثمانينيات 

الق�س�سي،  الن�ض  وطول  نف�سه  طول  اإىل  �سافة  بالإ

ومعجمها.  اأ�ساليبها  حيث  من  العربية  باللغة  والعتناء 

�ساليب  الأ توظيف  على  احلر�ض  �سديد  فالق�سا�ض 

و�سديد  ال�رسيف.  واحلديث  الكرمي  القراآن  يف  امل�ستعملة 

يف  ت�ستعمل  ل  واألفاظه  باملعجم.  العناية  على  احلر�ض 

الن�سو�ض  اأو  احلديثة،  الق�س�سية  الن�سو�ض  من  كثري 

با�ستثناء  اجلدد،  املغاربة  للكتاب  الق�سرية  الق�س�سية 

كتابة الق�سا�ض »علي الوكيلي«.

باللهجة  يف�سح  غالب  الكرمي  عبد  الق�سا�ض  اأن  كما 

مثال ال�سعبية املتواترة. وتلك كلها  الدارجة، ويف�سح بالأ

الق�سرية.  الق�س�ض  كما  الرواية  يف  عنده  جندها  �سمات 

الق�س�سية  بال�سخ�سية  عنايته  اإىل  اإ�سافة  ذلك  كل 

وتفجري بواطنها وهمومها النف�سية والفكرية ومعاناتها 

الجتماعية. فال�سخ�سية الق�س�سية عند عبد الكرمي غالب 

العوامل  �سبابية  يف  تدخل  وملا  التقنية  بنار  تكتِو  ملا 

ن�سانية. الفرتا�سية. اإنها ما تزال يف طور الإ

2/مبداأ التنامي عند حممد زنيرب

1/ اإذا كنا قد وقفنا عند مبداأي املالءمة والن�سطار عند 

ية  عبد الكرمي غالب، فاإننا نود اإبراز مبداأ ثالث ي�سكل الروؤ

اإنه  اخلارج«؛  من  »الكتابة  عليه  اأطلقنا  ما  اأو  اخلارجية 

الوقوف على  �سابقا، مع  اإليه  اأملحنا  الذي  التنامي  مبداأ 

�سلوبية عند حممد زنيرب وموقع املتكلم  بع�ض املالمح الأ

عند. وكل ذلك يربز اأهمية ال�سخ�سية الق�س�سية يف الكتابة 

الق�س�سية املغربية املعا�رسة واأي�سا اإبراز التحولت التي 

ت�سهدها الق�سة الق�سرية املغربية املعا�رسة واحلديثة. 

ن  لأ اأول  التنامي.  من  �رسدية  كتابة  تخلو  ل   /1.1

�سا�سية يف التوا�سل، ويف نقل حمتوى  داة الأ اللغة،وهي الأ

الق�سة، ذات بعد زمني حم�ض. وهذا اأ�سبح معروفا وم�سلما 

به منذ ف.دي �سو�سور. فنحن ل ميكننا النطق بحرفني - 

بل هما حمكومان  واحدة،  زمنية  – يف حلظة  خمتلفني 

حمكوم  الق�س�سي  الن�ض  ن  لأ ثانيا  والتوايل.  بالرتادف 

التي  ال�رسدية  الن�سو�ض  خ�سو�سا  الداخلي،  بالتطور 

اأو تلك التي تطورت عنه  تكتب وفق الت�سور »التقليدي« 

فاإنها  التجريبية واحلداثية  الكتابات  اأما  له.  اأخل�ست  اأو 

التنامي  من  تفلت  ومل  اخلطي  التنامي  اأ�رس  من  انفلتت 

�سكال؟ خرى املختلفة. فما هي تلك الأ باإ�سكاله الأ

2.1/ منيز يف مبداأ التنامي بني ثالثة اأ�سكال خمتلفة.

كرث �سيوعا يف الكتابات املو�سوفة  ول، وهو الأ ال�سكل الأ

مرتبط  نه  لأ اخلطي.  التنامي  عليه  تقليدية،ونطلق  باأنها 

املت�سلة  حداث  والأ املحورية  ال�سخ�سية  بتطور  اأكرث 

بها، وبالبعد الزمني اخلارجي الذي ل يقبل التوقف ول 

ال�سكل  هذا  يف  فالق�سة  لهذا  التداخل.  اأو  الرتاجع  يقبل 

اأمنلة.  قيد  عنه  ب�سكل خطي ول حتيد  ت�سري  التنامي  من 

مت�سلة  )فنا(  التنامي  هذا  من  جتعل  التي  مكانيات  والإ

با�سرتجاع  اإما  الذاكرة.  تلعبها  التي  القليلة  بالفجوات 

ن  لأ الراوي.  لتعليقات  ال�ست�سالم  اأو  الذكريات  بع�ض 

بكل  عامل  راٍو  احلكي  ي�سود  الكتابة  من  النمط  هذا  يف 

من  الثاين  واحلكاية.ال�سكل  للحكي  ومالك  مهيمن  �سيء 

يختار  منط  وهو  املتوازي.  التنامي  عليه  نطلق  التنامي 

الق�س�سية  ال�سخ�سية  عن  يحكي  اأن  الكاتب  اأو  الراوي 

زاويتني.  من  انطالقا  حياتها  ووقائع  اأحداثها  ويرتب 

بني  يزاوج  اأن  اأو  الراوي  م�ساعفة  تقنية  يختار  كاأن 

)واقع احلكاية( وبني باطن  الق�س�سية  ال�سخ�سية  خارج 

ال�سخ�سية الق�س�سية )متخيل احلكاية/الن�ض(. والتوازي 

يف هذا النوع من الكتابة ل يخل مببداأ التنامي، فالراوي 
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ل يهمل زاوية نظر ل�سالح اأخرى. بل ي�سري بهما معا اإىل 

النهاية حيث يلتقيان وكاأن البناء الق�س�سي مغلق على 

ذاته. فالنهاية الواحدة املوحدة هي ذاتها البداية الواحدة 

املوحدة.

ال�سكل الثالث من التنامي الق�س�سي نطلق عليه التنامي 

املتجاور. حيث تتجاور حكايتان جنبا اإىل جنب. ويركز 

وتكون  واحدة.  ق�س�سية  �سخ�سية  من  اأكرث  على  الراوي 

اأو  وثيق  برابط  بينها  فيما  مت�سلة  املروية  احلكايات 

نحو  التنامي  مبداأ  يف  ت�سرتك  جميعا  اأنها  اإل  واهن. 

الواحد  واملعنى  الق�سد  هذا  يتم  اأن  ميكن  ول  النهاية. 

خرى  الأ احلكايات  ومق�سد  معنى  واكتمال  بوجود  اإل 

املتجاورة معها.

مناط الكتابية الثالثة للتنامي الق�س�سي تخ�سع  هذه الأ

ول  ن النمط الأ اأكرث للنظر منها للتطبيق الفعلي والعملي. لأ

وىل وما يزال امتداده  الكتابات الأ اخلطي �ساد عددا من 

عمال، اأعمال الرواد يف املغرب املعا�رس. اأما  يف بع�ض الأ

النمط الثاين والثالث فغالبا ما نعرث عليهما يف الكتابات 

اأو  املقطعية  ال�سباب  وكتابات  واحلداثية  التجريبية 

املقطعة �سمن لوحات متجاورة جتاورا ف�سيف�سائيا.

2/ التنامي يف »خطوات يف التيه«.

التيه«  يف  »خطوات  الق�س�سية  املجموعة  �سدرت   /1.2

للق�سا�ض املرحوم حممد زنيرب �سنة 1986م. وت�سم �سبع 

خر  والآ جدا  طويل  بع�سها  الطول،  يف  متفاوتة  ق�س�ض 

متو�سط وق�سري. وهي جمموعة ق�س�سية حتتوي على كل 

�سا�سية للكتابة من اخلارج. تلك الكتابة التي  املكونات الأ

تر�سم الواقعة وت�سور حالت ال�سخ�سية الق�س�سية وحتافظ 

بالو�سف  وتعتني  واحلكاية،  الراوي  بني  امل�سافة  على 

وككالم  وكلغة  كاأ�سلوب  الف�سحى  على  وحتافظ  واحلوار، 

العامية  اللهجة  ُح  ّ �سِ وُتفرَ والثانوية.  املحورية  ال�سخ�سيات 

فراد وحتمل يف طياتها  الدارجة. وتنتقد املجتمع و�سلوك الأ

خالقيني. �سالح والتقومي الأ جهارا مبداأ الإ

�سمن  ندرجها  املميزات  ولهذه  �سباب،  الأ لهذه   /2.2

الكتابة من اخلارج. يف ق�سة »بدون �سيارة« يتجلى مبداأ 

التنامي اخلطي، ومت�سك الق�سا�ض به كتقنية، وكاإمكانية 

الفنية. وقد اعتمد  ناجعة ل�رسد م�ساهداته ونقل لوحاته 

وعلى  عليه  نطلق  لذلك  امل�سائني.  طريقة  على  ذلك  يف 

الق�سة يتجلى هذا الختيار.  روايته »امل�ساء«. ويف هذه 

فالق�سا�ض اختار ذات �سباح اأن يتخلى عن �سيارته ملدة 

واأن يجرب امل�سي ليخرب فوائده. فبداأ تطبيق نظريته التي 

ترى يف امل�سي فوائد جمة، ويف ركوب ال�سيارة م�ساوئ 

عدة. لكن ماذا حدث ؟

النا�ض  ال�سوق يالحظ ف�سول  البيت على  اأثناء تنقله من 

]�ساحب  راآين  الن�ض:»وملا  يقول  ترجله.  عن  الهم  و�سوؤ

اهلل!  �سيارة!  بدون  احلاج  عم  ؟  كيف  اأنكرين:«  الفواكه[ 

ا�ستغراب  ياأتي  الفكهاين  ا�ستنكار  بعد   .)85( �ض  اهلل!«. 

اأحد اأ�سدقائه، وتبجح اأحد طالبه.

النا�ض  م�سايقات  من  متحرجا  لقى،  مما  متذمرا 

وال�سيارات يف ال�سارع العري�ض، عرج احلاج على الغابة 

اأ�سدلت  الن�ض:»فلو  يقول  النقي.  والهواء  الطبيعة  حيث 

عليه �سيئا من ال�سرت وملت اإىل طريق خالية وم�سالك و�سط 

�سجار، لتجنبت ف�سول املتعجبني واإزعاجهم، واأ�سفت  الأ

وا�ستن�ساق  بالطبيعة  ال�ستمتاع  لذة  امل�سي  فائدة  اإىل 

الهواء النقي«. �ض )88(.

اأمور  يف  اإرادته  دون  مقحما  نف�سه  �سيجد  اأي�سا  هناك 

الهواء  لتن�سق  لي�ست فقط مكانا  الغابة  اإن  واأعنف.  اأفظع 

يختبئ  وكر  كذلك  هي  بل  الريا�سة  ملمار�سة  ول  النقي 

فيه الع�ساق ويت�سرتون فيه على ف�سائحهم. فماذا حدث؟

م�سيا على  )واقع احلكاية( خروج احلاج  النا�ض  لرَ  اأوَّ لقد 

قدام وتخليه عن �سيارته تاأويال خطريا خاطئا، مفاده  الأ

فباع  عاطال  واأ�سبح  عمله  من  طرد  �ستاذ  الأ احلاج  اأن 

ال�سيارة ليق�سي حاجاته. هكذا ا�سطر احلاج اىل التخلي 

عن رغبته يف امل�سي وعاد اإىل �سيارته »الزرقاء«.

ولي�ض  الق�سة،  اأحداث  تنامي  حلركة  �سديد  اختزال  هذا 

هذه  ذكر  من  الغاية  لكن  دقيقا.  ترتيبا  اأو  لها  تلخي�سا 

الذي  فالزمان  التطور.  خطية  اإبراز  يف  تكمن  العنا�رس 

اختاره الق�سا�ض لهذا الن�ض الق�س�سي ل يتجاوز يومني. 

الراوي فيهما مي�سي متجول بني البيت وال�سارع والغابة، 

اإلينا ب�سدق م�ساهداته، وهي ل تخلو من  يالحظ وينقل 

غاية، وغايتها انتقادية اأخالقية يعيب فيها الكاتب على 

النا�ض �سلوكهم الف�سويل، حيث يتدخلون يف �سوؤون النا�ض 

وهو  للعرف.  خ�سوعهم  عليهم  فيها  ويعيب  اإذن.  دون 

باملظاهر  اإميانا  اأكرث  اأ�سبح  الذي  املجتمع  ينتقد  بذلك 

اأنه  كما  والنا�ض.  مور  الأ وحقائق  بالداخل  اإميانا  منه 

فقر  ويف�سح  زواج،  الأ لبع�ض  خالقي  الأ ال�سلوك  ينتقد 

دبية جزء  وحاجة النا�ض الب�سطاء. وال�سخرية البالغية الأ

تخلو  ل  لذلك  النتقادية.  ى  الروؤ ذوي  الكتاب  لدى  هام 

منها هذه الق�سة. 

3.2/ اإذا كان التنامي يف هذا الن�ض الق�س�سي خطيا، فاإن 

مالحمه لي�ست واحدة ومن�سجمة. فهي ترتاوح بني احلكي 
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البطيء، واحلكي ال�رسيع واملختزل، وبني الفجائي.

1.3.2/ احلكي البطيء:

يرتبط احلكي البطيء باجلولة الالحمة لعنا�رس احلكاية 

واقعا ومتخيال. فاملتحول مرتبط بغاية متعة امل�ساهدة. 

اإىل �سيء  لهذا خطواته تتنقل ببطء �سديد. فهي ل تق�سد 

والتلذذ  ال�ساقني،  وتروي�ض  الوقت  اإ�ساعة  �سوى  حمدد 

الوقت  كل  ياأخذ  امل�ساهد  فنقل  وبالتاي  بامل�ساهدة. 

اإما  م�ساهداته  و�سف  يف  يتاأنى  الق�سا�ض  والراوي 

معقبا على تعليق اأو مالحظة اأو كلمة اأو اإ�سارة من �سخ�ض 

�سادفه يف الطريق، اأو معلقا على فعل اختار القيام به، 

كالتعليق على فوائد امل�سي وم�ساوئ �سياقة ال�سيارة.

2.3.2/ احلكي ال�سريع:

حداث  ول، يقوم على الختزال وعلى مراكمة الأ وهو �سد الأ

البطيء،  احلكي  ت�سكل  �سا�سيتني يف  الأ التقنيتني  اأو حذف 

عن  يتخلى  ال�رسيع  فاحلكي  اإذا  والو�سف.  احلوار  وهما: 

وهو  والختزال.  احلذف  على  ويعتمد  والو�سف  احلوار 

اأ�سلوب ي�سود اليوم الثاين يف )واقع احلكاية( وهذا النموذج 

اليوم  بقية  »ق�سيت  الن�ض:  يقول  ال�رسيع.  احلكي  ميثل 

الغد  ويف  وحذف[  حداث  الأ يف  ]اختزال  اأخرى  �سوؤون  يف 

نف�ض  من  ومررت  ]حذف[.  الغذاء  بعد  ريا�ستي  ا�ستاأنفت 

الطريق، لكني جتنبت الغابة يف هذه املرة خمافة اأن اأروع 

منني ]�سخرية واختزال واإ�سارة ملا �سبق روايته[  الع�ساق الآ

املدينة، حيث  و�سط  الكربى  ال�سوارع  اأ�سري يف  اأن  وف�سلت 

املتاجر والعمارات. و�رسُت مدة طويلة دون اأن ي�ستوقفني 

حداث البارحة[...«. �ض )93(. اأحد ]اإ�سارة لأ

لهذا الختزال واحلكي ال�رسيع غاية وهدف. اإنه يلمح اإىل 

الق�س�سي  الن�ض  بناء  ن  لأ النهاية.  نحو  الق�سة  انحدار 

وتنحدر  القمة  نحو  ببطء  تتدرج  بداية  نقطة  له  هرمي 

اإىل  يلمح  اإنه  ثم  واحلل.  اخلامتة  النهاية،  نحو  ب�رسعة 

التحول احلا�سل يف بناء الن�ض �سكال وحمتوى. اأي متكن 

�ساعة من نفو�ض النا�ض واإقرارهم باإفال�ض )احلاج( بعد  الإ

اإىل  اأ�سبح ف�سلة ل حاجة  طرده من عمله. وبالتايل قد 

اله.فوجب اإهماله ومطالبته مبا عليه من ديون. �سوؤ

3.3.2/ احلكي الفجائي:

وانزياح  التحول  اإىل ظاهرة  اأ�سري  اأن  واأريد  اأ�سميه كذلك 

كتاب  من  العديد  لدى  اأثرية  لفظة  من  انطالقا  احلدث 

التنامي اخلطي، وهي لفظة »فجاأة«. ولفظة »فجاأة« هاته 

اإنها تدخل القارئ يف حلظة  لها فعل �سحري يف ال�رسد. 

فيقبل  الكلي.  ال�ست�سالم  من  حالة  ويف  الندها�ض،  من 

اأو  بكل ما يقع بعد »فجاأة« تلك. �سواء اأكان حدثا مفردا 

حداث  لالأ املخالفة  حداث  الأ من  �سل�سلة  اأي  حدثية،  بنية 

بدونه،  اأو  برابط  �سواء  عليها،  وال�سابقة  عنها  املنبثقة 

و�سواء بان�سجام اأو بدون ان�سجام.

لهذا يجب النتباه يف حالة درا�سة مبداأ التنامي اأو درا�سة 

لفظة  اإىل  حداث  الأ نكو�ض  اأو  تعاقب  اأو  املحتوى  بناء 

اأن ينتبه اىل ما حتتويه من �سحر  الناقد  »فجاأة«. وعلى 

فوجودها  وطفرة.  وا�ستباق  للزمن  واختزال  وجاذبية، 

يف الن�ض ال�رسدي ي�سبح وجودا بالغيا له دللة عميقة، 

وي�سبح وجودا تركيبيا وبنائيا كما اأوماأنا اإليه.

3/ ظهور جديد يف الوقت:

حممد  املرحوم  يحدد  الق�س�سي  الن�ض  هذا  يف   /1.3

ينقل  �سح  الأ على  اأو  الق�سة  لفن  النظري  ت�سوره  زنيرب 

اأن  ميكن  خالله  ومن  وال�رسد.  احلكي  ملعنى  فهمه  اإلينا 

نحكم على هذه املجموعة الق�س�سية واأن ن�سنفها �سمن 

الكتابة من اخلارج التي تختلف عن الكتابة الق�س�سية من 

الداخل عن الكتاب املحدثني، واجلدد. يقول الن�ض:»وكنت 

لو  ما  لها  خ�رست  التي  امل�ساهد  من  )اأمه(  عليها  اأق�ض 

مناظره  احت�سان  اإىل  لت�سابقوا  قالم  الأ اأ�سحاب  راآه 

وت�سجيل حواره، وكاأنهم ياأخذون اأح�سن ما يعطيه الفن. 

اإنها ثمار الفن الطبيعي التي تختلف عن ثمار الفن الفني 

كما تختلف فاكهة ال�سجرة املغرو�سة يف مهب الريح عن 

داخل  املطبوخة  املاهرة  يادي  بالأ امل�سنوعة  احللوى 

الفرن...«. �ض )124(.

2.3/ الفني والطبيعي:

ول )الفن الفني(،  مُنيز بدءا بني منطني من الفن، ي�سمى الأ

وي�سمى الثاين )الفن الطبيعي(. فما الفرق ؟

اإن الفن الفني وليد اخليال. وهو عامل املتخيل – م�سنوع 

– ل ميت اإىل الواقع – املرجع – ب�سلة اإل ما كان انعكا�سا 
املتف�سي يف  النمط  وهذا  اعتباطية.  ذهنية  ل�سدى �سور 

كتابة الق�سا�سني اجلد.

اأحداث  هو  اأو  بالواقع،  مت�سل  فهو  الطبيعي،  الفن  اأما 

الواقع نف�سها. وانطالقا من الت�سبيه املدرج �سمن املجتزاأ 

الفن  �سمن  يكتب  الق�سا�ض  باأن  احلكم  ميكن  اأعاله 

�سخ�سيات  من  الق�س�سية  مناذجه  ينهل  الذي  الطبيعي 

يرويها  التي  حداث  الأ واأن  حقيقي.  وجود  لها  احلياة 
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والق�س�ض التي يحكيها اأو امل�ساهد احلياتية التي يرتبط 

بها هي الواقع ذاته. واأن ق�س�سه لي�ست يف النهاية �سوى 

�سكال  الإ هذا  طبعا  الواقعية.  للحقيقة  �سادق  انعكا�ض 

دب من جل املناهج، واملدار�ض  النقدي خا�ض فيه نقاد الأ

والفرق: البنيويون خا�سة، واملتاأثرون بالدر�ض الل�ساين. 

واإذا  الواقعيون.  اأو  املارك�سيون  النقاد  فيه  خا�ض  كما 

�سو�سور(  اإىل ف.دي  )ن�سبة  ال�سو�سورية  الل�سانيات  كانت 

ال�سانكرونية  و�سمنها  الكربى  الثنائيات  بني  فرقت  قد 

والدياكرونية. فاإن ملمح العتباطية �سارخ وبارز. وهذا 

دب لي�ض انعكا�سا للواقع، اأو اأنه لي�ض انعكا�سا  يعني اأن الأ

قد  اعتباطي  ذهني  وت�سور  متثل  هو  بل  للواقع  مبا�رسا 

مياثل الواقع اخلارجي، وقد ل مياثله بل يوهم به، كاأنه 

ن اللغة الو�سيط اعتباطية. وهو خمالف متاما ملا  هو. لأ

املتفرعة  اأو  املارك�سية  النقدية  النظريات  اإليه  ذهبت 

دب التزام بالواقع وانعكا�ض  عنها وكذلك املنحرفة. فالأ

لها  الطبيعيني، وتطابق  احلياة« عند  دب هو  »الأ للحياة 

من  النا�ض  اأوعاء  تغيري  يف  رئي�سي  دور  وللمبدع  اأي�سا. 

النا�ض. ومن خالل  انتقاد عيوب املجتمع و�سلوك  خالل 

حوال  الأ اأح�سن  ويف  وباأخطائهم.  بعيوبهم  حت�سي�سهم 

للماأ�ساة«.  »جتميل  غوركي  ماك�سيم  يقول  كما  دب  فالأ

لكن  هو  هو  بل  الواقع  غري  دب  الأ اأن  يعني  ل  قول  وهو 

ب�سكل جميل فني واأدبي. 

بال�سكل  اهتمامها  حالة  يف  حتى  اخلارج  من  والكتابة 

�سالحية.  الفني فاإنها مل تتخل�ض من النظرة النتقادية الإ

جحيمهم  وعن  الب�سطاء،  النا�ض  واقع  عن  تبتعد  ومل 

اليومي. واأن الواقعية التزاميه اأو �سحرية اأو خرافية بقيت 

بداعية. اهم الإ ول يف روؤ املتحكم الأ

3.3/ معنى الق�سة:

اإنها م�ساهد حياتية موؤملة وم�سحكة �سافرة يف اآن. اأبطالها 

ر�ض  الأ يف  ومي�سون  الطعام  ياأكلون  حقيقيون  واأنا�سها 

حباط وبكثري من القيم، بكثري من  حالم والإ مثقلني بالأ

املحورية  ال�سخ�سية  يف  ذلك  يتمثل  العلوي.  نا  الأ وطاأة 

)البطل( الوطني الغيور امللتزم باحلق واحلقيقة، ال�سجاع 

الذي ل ير�سى اأن تهان كرامته اأو يتجاوزه اأحد اعتمادا 

على الظلم واجلور. رجل نظيف نحيف. يقول الن�ض: »واإذا 

ب�سخ�ض يخرج من ال�سف ويتقدم اإىل اجلزار، قائال: »لي�ض 

اأن  الرجل على اجلماعة. يجب  اأن تقدم هذا  من املعقول 

ياأخذ نوبته يف ال�سف كغريه من النا�ض. فنظر اجلزار اإىل 

ال�سخ�ض الذي ظهرت منه لهاته اجلراأة، فاإذا هو ب�سخ�ض 

اأبي�ض نظيف ونظارتني ويف يده  نحيف اجل�سم بجلباب 

قفة...«. �ض )127.126(.

اإذن فالق�سة نقل اأمني مل�ساهد الواقع.

4.3/ موقع الراوي:

فما موقع الراوي يف هذه الق�سة ؟

املفاهيم  حول  النا�ض  يحاور  ل  متحول،  م�ساء  اإنه 

ال�سورية واملبادئ والقيم العليا املجردة. ل ي�ساألهم عن 

اجلمال، ول عن اخلري، ول عن ال�رس...بل يتجول ويراقب 

حتت  يجري  ما  ب�سدق  )القراء(  اإلينا  وينقل  وي�ساهد 

عينيه. لي�ست غايته يف اأن يت�سبه ب�سقراط. لكن اأن ينقل 

اللغة بغاية العربة والنتقاد والتهذيب  الواقع من خالل 

والتحليل.

م�ساهداته  عن  يتكلم  دام  ما  حمايد  غري  فالراوي  بدءا 

بالدوران  يوم،  ككل  جولتي،  يقول:»بداأت  املتكلم.  بياء 

وهذا   .)124( مهم...«.  �سارع  يخرتقها  التي  حومتنا  يف 

يف  م�سارك  غري  العمق  يف  الراوي  ن  لأ متويهي.  املظهر 

حداث، واأن �سمري املتكلم املنف�سل واملت�سل ل يعنيان  الأ

حداث. اإنه فقط �سخ�سية  اأن الراوي �سخ�سية فاعلة يف الأ

الوقائع  جتري  حياد.  يف  الكامريا  بدور  تقوم  را�سدة 

نهم  لأ اإليها  النا�ض  يلتفت  ول  العادي  جريها  احلياتية 

املالحظة  بقوة  ميتاز  الراوي  ن  ولأ غمارها.  يخو�سون 

ورغبة  وبعني  الجتماعي  الناقد  ونهم  املبدع  وبف�سول 

امل�سلح فاإنه ينتبه على ما ل ينتبه اإليه عامة النا�ض.

الراوي ملوقعه من  تظهر حمايدته تلك من خالل حتديد 

هذا  ترى،  يا  هو،  الن�ض:»من  يقول  اجلارية.  حداث  الأ

واأنا  نف�سي  ت�ساءلت يف  ؟  بالهم�ض  اإليه  امل�سار  ال�سخ�ض 

اأتفرج من قريب على م�سهد الطابور امل�سطف اأمام اللحم 

اجلزار«. �ض )125(.

يف هذا املجتزاأ جند اأن الراوي يعي متاما موقعه. اإنه موقع 

املتفرج، اأو العني البديلة التي تنوب عن اأعني القراء غري 

زمة. ولكي يقنعنا ب�سدق ما  احلا�رسين حلظة انفجار الأ

ينقله، ولكي يقنعنا بحياده ومب�ساركته يف �سنع احلدث، 

وبوقوفه موقف املتفرج، ي�سيف:»لقد اأ�سبح املنظر مثريا 

اآنذاك. فتحولت من مكاين واقرتبت حتى اأرى كل �سيء«. 

�ض )127(. 

الق�س�سي حتديد يف  الن�ض  اإن حتديد مواقع املتكلم يف 

بحد  القا�سي  وهو  عنده.  الوقوف  �سبق  لختيار  �سل  الأ

الكتابة  اإن  زنيرب.  حممد  املرحوم  لدى  الق�سة  معنى 

للوقائع  مني  الأ النقل  على  يقوم  طبيعي  فن  الق�س�سية 



اليومية. لي�ض اأ�سدق اأو اأكرث اإقناعا للمتلقني من احلديث 

ت�سبح �سيقة جدا.  التخييل  منطقة  ن  لأ املتكلم.  ب�سمري 

والوقائع املتحدث عنها ت�سبح اأقرب اإىل املرجع الواقعي 

امللمو�ض. 

5.3/ تقنيات كتابية:

اإذا  هي  فما  �رسفا.  بالغيا  اأو  لغويا  التخييل  جاء  لهذا 

من  قدرا  الق�س�سي  الن�ض  متنح  التي  الكتابية  التقنيات 

بداعي ؟ الفنية ومن اجلمال الإ

1.5.3/ التعليق:

�سافة اإىل القدرة على احلكي بطيئه و�رسيعه وفجائيته  بالإ

التعليق على ما يحدث، وذلك  اإمكانية  القا�ض يوظف  جند 

خالقية.  الأ الرتبوية  الغاية  ق�سوى هي  بغاية  لديه  مرتبط 

على  اجلزار  جواب  على  تعليقه  مل  �سخرية  �سورة  يف  اإما 

طلب »بودبزة«. يقول الن�ض:»جواب ا�ست�سالم وخ�سوع«. �ض 

)126(. اأو يف �سورة تاأكيد وتثمني مثل هذا القول املنقول 

ال�سارع بتوا�سع  اإنه مير يف  التاأكيد :»قالوا عنه  زيادة يف 

واحت�سام، ل يكلم اأحدا ول يهز نظره اإىل احد«. �ض )128(.

فهو من خالل  وبنائية.  للتعليق ها هنا وظيفة جمالية 

ق�س�سية،  �سخ�سية  لكل  املقومة  املالمح  ير�سم  التعليق 

اأن  بد  ل  لذلك  ال�سفات.  بع�ض  تناميها  اإىل  وي�سيف 

البطولة  اأخالقيا على �سفات  ال�سخ�سية املرجحة  تتوفر 

و�سفات الوقار التي اآمن بها املغاربة كقيم عليا مميزة 

خالل مرحلة مناه�سة امل�ستعمر واأيام التالحم الوطني. 

وهو ما ترومه هذه الق�سة الق�سرية وكاتبها.

2.5.3/ الت�سبيه وال�سخرية:

قيد  من  بالنفالت  للقا�ض  ت�سمح  اإمكانية  للتعليق  اإن 

حداث. ي�سمح التعليق للراوي  التنامي املنطقي ال�سارم لالأ

للراوي  ي�سمح  كما  القراء،  اإىل  وتقدميها  معارفه  باإبداء 

للنا�ض بني  يفرز  الذي  واملر�سد  امل�سلح  بتقم�ض �سورة 

ميان لتغيري املنكر  ما ي�رسهم وما ينفعهم. اإنه اأ�سعف الإ

)حتول القيم(. ثم هناك اإمكانية اأخرى يوظفها القا�ض يف 

هذا الن�ض يحاول من خاللها التخفيف من �سالبة وثقل 

حداث. وهي توظيف الت�سبيه م�ستعي�سا به عن الو�سف  الأ

لكن  املقارنة  بغاية  ا�ستعمل  منه  بع�ض  وهذه  واحلوار. 

حتت غطاء ال�سخرية. يقول الن�ض:

* »وكاأنه ينظر اإىل اأكبا�ض ونعاج لي�ض لها اإل اأن ت�سكت 

وت�ست�سلم«.�ض )126(.

* »...اإن اأقل ما ي�سبه به نف�سه يف ذلك املوقف هو ال�سبع 

حينما يكون �سبعان وي�سول �سولته و�سط الغاب...«. �ض 

.)126(

اإىل جانب  اإىل جانب »بودبزة« كالق�سبة  * »كان يظهر 

الدوحة«. �ض )127(.

اإذ كانت  اأن �سعور النا�ض كان مماثال  * »ومن دون �سك 

اأمام هذا الع�سفور الذي  تعلو وجوههم ابت�سامة �سخرية 

يريد اأن يتبارى مع الن�رس«. �ض )127(.

* »وانتف�ض بودبزة يف مكانه وتذكر اأن النا�ض ينظرون 

�سد«. �ض )128(. اإليه كما ينظرون اإىل الأ

* »هو عنرت البلد واأ�سدها ياأتي هذا الهر املنتوف فيتجراأ 

عليه ؟«. �ض )129(.

* »لقد �سخن دم الغول، ويخ�سى على الرجل من بط�سه«. 

�ض )129(.

هذه بع�ض ال�سور والت�سبيه »ال�رسيح« الذي منح الن�ض 

بداعي »البالغي«. وخرج به من ماأزق  بعده اجلمايل والإ

الرتابط والت�سل�سل املنطقيني ال�سارمني.

3.5.3/ الو�سف امل�سرود:

الو�سف امل�رسود اإمكانية ثالثة ا�ستعملها القا�ض للخروج 

من الرتابة التي يت�سبب فيها عادة طول الن�ض ومتا�سك 

حداث وتواليها. ويتجلى الو�سف امل�رسود يف ال�سفحة  الأ

)126( حيث يعمد الراوي اإىل تعريف القارئ مبا قيل عن 

( به بني النا�ض. اإنه هنا اأي�سا  فرَ »بودبزة« ومبا و�سف )ُعِرٍ

جمرد ناقل للقول اإ�سافة اإىل نقله للم�ساهد اخلارجية.

بني  الدائر  العراك  مل�سهد  الراوي  و�سف  يف  يتجلى  كما 

الراوي  وينقل  النظيف.  النحيف  وال�سخ�ض  بودبزة 

الدقيق للحركات والقوال  التف�سيل  م�ساهداته ب�سيء من 

فعال. وردود الأ

4/ »خطوات يف التيه« جمموعة ق�س�سية جت�سم مالمح 

الكتابة من اخلارج. وتوؤكد اأن هناك اجتاها ق�س�سيا يف 

املغرب له مالحمه، وله تقنياته الكتابية، واأي�سا غاياته 

حداث ال�سائدين يف مغرب  التي ل تنف�سل عن الوعي والأ

ما قبل ال�سبعينيات. ويجري احلكم على الفرتة ذاتها، وقد 

خ�س�سنا لها كتابا منفردا.

امل�سدران:
مطبعة  ق�س�سية.  جمموعة  اأعرفه.  الوجه  هذا  غالب:  الكرمي  عبد   /1

البي�ساء. 1997م.2/ حممد زنيرب: خطوات  الدار  النجاح اجلديدة. ط1. 

البي�ساء.  الدار  ط1.  املغربية.  الن�رس  دار  ق�س�سية.  جمموعة  التيه.  يف 

املغرب. 1986م. 
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اخللــق الروائــــــي 

بني منجزه وعوائقه
علــــي حـــــرب

مفكر من لبنان

  األتقي بها بعد اأن قراأت روايتها. ولو التقيُت بها قبل ذلك، لكان اللقاء غريه، 

واملوقف لي�ض عينه.

فت، عرب الرواية، اىل �سخ�سية ثانية، منطلقة، متدفقة، حملقة، �ساعرية، 
ّ
فقد تعر

مبتكرة، بينما بدت يف الواقع، جاّدة، متحفظة، مقت�سدة يف الكالم والعاطفة، 

بل بدت �سجينة الفكر م�سلولة الطاقة.

درا�سات



   ويف هذا �ساهد على اأن العمل الدبي، اخلالق، 

اإمنا يتيح للمرء على الوجه الق�سى، وب�سورة ل 

نعهدها فيه او ل نتوقعها، لكي ميار�ض وجوده 

بكل حيويته وتاألقه.

لكي  الرواية  نقراأ  اننا ل   وموؤدى هذه احلكاية 

)اأو موؤلفتها(، اي اىل  نتعرف اىل حياة موؤلفها 

ما نح�سبه حياته، مما هو ظاهر او واقع، او اىل 

ما �سبق ان وقع، واإمنا لكي نعرف ما ميكن ان 

يكون، فنغري راأينا فيه، بقدر ما نعرف من امره 

ما مل نكن نعرفه، مما يفاجئ او يده�ض، او مما 

العمل  �ساأن  وهذا  متوقع.  ل  او  منتظر  غري  هو 

للحياة،  امكانًا  يفتح  اإمنا  واملبتكر،  اخلالق 

عنه،  يعجز  كان  ما  على  يقدر  �ساحبه  يجعل 

مما  درب،  �سّق  او  ُبعد  ا�سافة  او  وجه  بابتكار 

يغني حياته، بقدر ما ينقله من حال اىل حال او 

من طور اىل اآخر.

كل  ويف  الدوام،  على  كذلك  لي�ض  المر  ولكن   

احلالت. واليوم وفيما يروج منط ال�رسد القائم 

�سبيل  على  ال�سخ�سّية،  احلياة  ا�ستعادة  على 

بع�ض  عن  اأحتدث  اأن  راأيت  الذاتي،  التخييل 

ال�سلبيات والعوائق التي ميكن ان تعرقل عملية 

اخللق الروائي. ومن ابرز هذه العوائق:

1. العائق اليديولوجي

لفكرة  الرواية جمرد جت�سيد  مُت�سي  اأن   ومفاده 

يريد �ساحبها اي�سالها اىل القارئ اأو اأن تتحّول 

اىل ا�ستعرا�ض للمعارف او بيان باحلقائق. ول 

ميزة  هو  بل  الرواية،  مناط  هو  هذا  اأن  اعتقد 

العمل الفكري يف الفل�سفة وعلوم الن�سان.

يف  منتج  عامل  كل  �ساأن  هو  الروائي  ان  طبعًا 

احد جمالت الثقافة، اإمنا يتغذى بثقافته ولغته 

من التجارب واخلربات، بقدر ما يفيد من بقية 

احلقول وامليادين املعرفية والعلمية او الدبية 

واجلمالية. وهو اىل ذلك ميار�ض حيويته الفكرية 

على نحو مبدع. فالعمل الروائي املبتكر ي�سدر 

عن فكر حي وخالق، �ساأنه �ساأن اي عمل مبتكر. 

ولذا قد ُيلهم العمل الروائي العلماء والفال�سفة، 

�سلوبية، كما  باجرتاحاته الدللية وابتكاراته الأ

اعمال  تركته  التي  القوي  بالثر  فرويد  اعرتف 

دي�ستويف�سكي يف بلورة نظريته حول الالوعي.

يعمل يخ�سو�سيته، كي  اأن  الروائي  ولكن على 

ل يتحول اإىل منّظر. ولذا فالولوية يف الرواية 

لي�ست خللق مفاهيم او مقولت، بل خللق �سخو�ض 

وحيوات، عرب ت�سكيل عوامل �رسدية. ومن المثلة 

على ذلك الفرق، عند جنيب حمفوظ، بني رواية 

ناب�ض باحلياة، عرب  التي هي خلق  »الثالثية« 

ال�رسد املبتكر، حيث ن�سعر، عندما نقراأها، باأن 

وحواريها،  القاهرة  اأزقة  يف  يحيون  اأبطالها 

وبني رواية »اولد حارتنا« التي هي اقرب اىل 

امل�رسوع اليديولوجي، واأبعد ما يكون عن عامل 

احلارة امُلعا�ض.

ما  هو  وال�سخ�ض،  الفكرة  بني  التمييز  هذا   

بقدر  ايكو،  اأمربتو  لروايات  اجنذب  ل  يجعلني 

انها  �سحيح  الفكري.  الطابع  عليها  يطغى  ما 

ولكني  بهند�ستها،  متقنة  �رسدية  عمارة  ت�سكل 

اعتقد او ا�سعر باأن ابطالها يفتقرون اىل احليوية 

الوجودية، قيا�سًا على �سخ�سيات »اأّنا كارنينا« 

يف  موراكامي  هاروكي  اأبطال  او  لتول�ستوي 

روايته »الغابة الرنوجية«. 

2. العائق الن�سوي

انها  لو  كما  الرواية،  تعامل  اأن  به  واملق�سود   

حترير  اىل  تهدف  ر�سالة  او  ن�سايل  م�رسوع 

الن�ساء من �سلطة الرجال.

الن�سوية  احلركات  فيه  وقعت  كبري  وهم  هذا   

لف�سل  خر  الآ الوجه  ف�سلها  يف  كانت  التي 

حركات التحرر الوطني وو�سولها اىل ماآزقها. 

ت�سهد على ذلك الكتابات التي �سدرت يف العام 

ولدة  على  عام  مائة  مرور  مبنا�سبة  الفائت، 

التحررية  وا�سطورتها  الن�سوية  احلركة  رائدة 
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�سيمون دوبوفوار. انها تك�سف النقاب عما خفي 

مما  اخفاءه،  هي  تعمدت  عما  او  حياتها،  من 

املثالية  والتنويرية،  التحّررية  ال�سورة  يك�رس 

والزاهية، املكّونة عنها يف الذهان. ول عجب، 

الوقائع،  �سطورة ُتخفي ما تنبني عليه من  فالأ

واملثال يت�سرّت على النتهاكات والف�سائح. ولذا 

كّل ي�سنع ف�سيحته.

ن حياة دوبوفوار على  ل يعني ذلك ان ت�ستعاد الآ

�سبيل التجريح والته�سيم. انها منا�سبة ملمار�سة 

الذي  الوجودي  التوا�سع 

نعرتف  ان  على  يحملنا 

ومعنى،  �ساأنًا  ادنى  باأننا 

جلهة عالقتنا  ندعي،  مما 

والقيم،  واملبادئ  باملثل 

يحملنا  الذي  المر 

مزاعم  من  التحرر  على 

او  والبطولة  ال�سطورة 

اللوهة والقدا�سة.

 والهم اأن ماآزق احلركات 

على  حتمل  التحررية 

مفهوم  يف  النظر  اعادة 

ن  لأ بالذات،  احلرية 

او  رابطة  هي  ما  بقدر  ماهية،  لي�ست  احلرية 

والن�ساق  املجتمعية  البنى  يف  تتج�سد  عالقة 

ورموزها.  و�سيفراتها  حمّرماتها  بكل  الثقافية 

دامت  ما  حراً،  يكون  اأن  للرجل  ميكن  ل  ولذا 

او  هيمنة  عالقات  هي  املجتمعية  العالقات 

عبودية. واذا كان ثمة معنى للتحرر، فهو تفكيك 

احلتمي  بك�رس منطقها  الرا�سخة  الثقافية  البنى 

ومعايريها  القاهرة  واآلياتها  اجلامدة  واأطرها 

لدى  امكانات  معه  تطلق  نحو  على  اجلائرة، 

طريف العالقة: الذكر والنثى.

الن�ساء  ا�سمع ما تتحدث به بع�ض  واأنا عندما   

القاتلة،  غريتهن  اأق�سد  رجالهن،  ت�رسف  عن 

الذين يقعون فري�سة  اأ�سفق على هوؤلء الرجال، 

هواج�ض حتيل حياتهم اىل جحيم، او جتعل من 

�سلطتهم الذكورية جمرد قوة عمياء.

نف�سها  املراأة جتد  اليوم، حيث  يحدث،  ما  هذا   

يف او�ساع جتعلها م�ساوية للرجل، يف احلقوق، 

�سواء من حيث مزاولتها للعمل خارج البيت، او 

من حيث ا�ستثمار مواهبها وقدراتها. وهذا ما ل 

طاقة للرجل على حتّمله، اي ان ت�سبح زوجته 

هو  كما  عنه،  تتميز  ا�سبحت  اذا  فكيف  له،  نداً 

�ساأن الن�ساء الكاتبات وامل�سهورات. هنا تنقلب 

هو  الرجل  وي�سبح  ية،  الآ

املقهور، خا�سة اذا كان يعي�ض 

ت�سيطر  حمافظ،  جمتمع  يف 

عليه القيم والنماذج الذكورية 

البوية او اململوكية.

 3. العائق الفوتوغرايف

العمل  ياأتي  اأن  ومفاده   

عبارة  انه  لو  كما  الروائي، 

عن  يخربنا  حتقيق  عن 

فيه  ي�سف  او  احلياة،  وقائع 

هو  كما  املجتمعي  الواقع 

عليه. والروائي الذي يقع يف 

�سيئًا  ي�سيف  ل  املطب،  هذا 

اإذ تغنينا عن ذلك املعلومات ال�سحفية  جديداً. 

او الدرا�سات املجتمعية او التحقيقات التاريخية 

التي تقدم تو�سيفًا ادق واأ�سمل عما هو واقع.

بقدر  واقعه،  يف  منخرط  هو  الروائي  بالطبع   

ما هو �ساهد على ع�رسه، ول ينجح يف الكتابة 

عن احلياة او عن املجريات، اذا مل يكن قد لحظ 

املعلومات  فراكم  املعرتك،  وخا�ض  وعاين 

لي�ست  الرواية  اهمية  ولكن  اخلربات.  اكتنز  او 

هي  اإذ  احلال،  لواقع  مطابق  و�سف  تقدمي  يف 

�رسد ادبي او خلق فني، يتج�سد يف ن�ض يخلق 

واقعه اللغوي وال�سلوبي، بقدر ما ي�سنع عامله 

ت�سكيل  يف  اأثره  يرتك  لكي  والدليل،  الرمزي 



عقول القراء.

 واملثال على ذلك تقدمه رواية »مدام بوفاري« 

الكبري،  الروائي  فعله  فما  فلوبري.  لغو�ستاف 

قراءة  قّدم  انه  هو  بطلته،  حياة  با�ستعادته 

الذي  املعطى  بناء  خاللها  من  اعاد  حلياتها، 

عليه  بال�ستغال  األهمه،  اأو  حّفزه  او  عاينه 

موازية،  اخرى  حياة  يخلق  لكي  وحتويله، 

فرادتها  فيها  تتجّلى  �سورة  لبطلته  فيخرتع 

وهنا  ميّيزها.  ما  باأخ�ّض 

بالذات تتجّلى اأهمية العمل 

الروائي وميزاته. اإنه ي�سّلط 

ال�سوء على الُبعد الوجودي 

من  الهائل  الكّم  و�ْسط 

حول  واحلقائق  املعلومات 

�سخا�ض.  الأ

يف  بوفاري  مدام  ن  ولأ  

وخلق،  ابداع  هي  الرواية 

مع  يتماهى  الروائي  فاإن 

خملوقه، اي مع ن�سه الذي 

وعامله  فردو�سه  ي�سبح 

جعل  ما  هذا  ولعل  الثري. 

فلوبري يقول قوله امل�سهور 

عندما �سئل عن هوية مدام بوفاري، فاأجاب انا 

زال  وما  يومئٍذ  النّقاد  اربك  بوفاري. مما  مدام 

ُيربكهم. وما قاله فلوبري ي�سبه ما قاله قبله قي�ض 

بن امللوح عندما �سئل عن ليلى: فقال: انا ليلى 

وليلى انا ما افرتقنا قط. وكما اأن ليلى يف ال�سعر 

هي الكرث جماًل و�سحراً، فاإن مدام بوفاري يف 

الرواية، هي الكرث غًنى وحيويًة وجاذبية.

 حتى عندما ي�ستعيد الروائي وقائع عي�سه، فاإنه 

اأ�ساًل  باإمكانه  ولي�ض  بحرفيتها،  ي�سرتجعها  ل 

�سبيل  على  ي�ستعيدها  فهو  ولذا  ذلك.  يفعل  اأن 

اخرتاعًا  او  وتوليفًا  تركيبًا  الذاتي،  التخييل 

ا�سياء  با�ستبعاد  ويختار،  فيغربل  واخراجًا، 

والبقاء على ا�سياء، وكاأنه يخلق حياة اخرى، 

يف  حمفوظ  جنيب  الكبري  الروائي  فعل  كما 

الثالثية.

حياة  او  �ساحبها،  حياة  حتكي  اإذ  والرواية،   

اإذا جنح  ت�ستعيد كل حياة،  اإمنا  اخرى عاينها، 

موؤلفها، يف حتويل ما ا�ستعاده او خربه وعا�سه، 

باجرتاح المكان حليوات اخرى، بالعوامل التي 

وامل�سائر  يخلقها،  التي  وال�سخو�ض  ي�سكلها، 

نهاياتها  اىل  وقْودها  تخّيلها  ُيح�سن  التي 

وذلك  املفرحة.  او  الفاجعة 

عرب ن�ض ي�سّج باحلياة بقدر 

ما ُيج�ّسم عاملًا للمعنى بكّل 

كثافته وتعّدده وتوّتراته.

 وهو يف ذلك ل ير�سم احالمًا 

وردية او يغرق يف الطوبى، 

واإمنا يخرتع كائنات تعي�ض 

تنطوي  مبا  بكل  حياتها 

عليه من اللتبا�ض واملفارقة 

وال�سقاق  التعار�ض  او 

او  والحباط  ال�سقوط  او 

الف�سيحة واملاأ�ساة.

 ولعّل هذا هو مبعث الح�سا�ض 

او  الروعة  او  بالبهجة 

العذوبة، عندما نقراأ رواية ت�ستويل على عقولنا 

ووجداننا، كما هو �ساأن الروايات اخلارقة التي 

احليوات  من  تختزنه  مبا  احلياة  عن  تتحدث 

فاق الوجودية... وهذا  الكثرية او تفتتحه من الآ

�ساأن اخليال اخلاّلق الذي هو ميزة الن�سان، معه 

ثقافية،  ام  طبيعية  اأكانت  املعطيات،  تتحّول 

اوىل  ت�سبح  حياة  ت�سنع  خارقة  اأعمال  اىل 

وجمالها  وقوتها  بغناها  العادية،  احلياة  من 

وحتّررها.

4. العائق املثايل واخللقي

 ومفاده اأن تنزلق الرواية يف الو�سف وال�رسد، 

املنزلق اخللقي، فتقع يف فخ ثنائية اخلري وال�رس، 
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واختزال  تب�سيط  هذا  ففي  واخلبث.  الطهر  او 

ما  تختزن  فاحلياة  الب�رسي.  الكائن  لكينونة 

ما هي  بقدر  والطياف،  ال�سور  يتناهى من  ل 

متوترة،  ملتب�سة،  مت�سابكة،  مرتاكبة،  متعددة، 

من حيث الوجوه والبعاد او الطوار والحوال 

اأو امليول واملنازع.

للتجربة  و�سف  هي  اجليدة  فالرواية  هنا  من   

وماآزقها،  والغازها  ا�سكالتها  بكل  الوجودية 

حتيا  �سخو�ض  خلق  عرب 

باأوجاعها  بكليتها،  حياتها 

وم�رّساتها، به�سا�ستها وقوتها، 

واأقدارها...  مب�سادفاتها 

بذلك تتحول الكتابة الروائية 

عند  او  �ساحبها  عند 

وجودي  هم  اىل  �ساحبتها 

يج�سد منطه يف مواجهة قدره 

ما  بقدر  م�سكلته،  تدبر  او 

بذاته  اهتمامه  كيفية  يج�سد 

و�سو�سها  تعهدها  وا�سلوب 

وهذا  بها.  والتلذذ  تذوقها  او 

نكتب  اإننا  القول:  معنى  هو 

الكتابة  تتحول  اأن  لنعي�ض: 

اىل ا�سلوب حياة، اىل فن للعي�ض، او اىل منط يف 

والزمات  التحديات  ومواجهة  امل�سائر  �سنع 

الوجودية.

حلمًا  او  عظيمًا  اأماًل  جت�ّسد  ان  للرواية  ميكن   

عندما  ت�سقط  ولكنها  مفيداً،  در�سًا  او  جمياًل 

تتحول اىل جمرد وعظ او ار�ساد، او عندما يطغى 

عليها الهم الن�سايل او املثال اخللقي.

 فال�ساغل ال�سا�سي هو اأن تنجح الرواية يف اأن 

مهنته  عن  النظر  ب�رسف  الواحد،  حياة  ت�رسد 

مكانته  عن  او  عاديًا؛  موظفًا  اأم  رئي�سًا  اأكان 

اأكان بطاًل ام �سعلوكًا؛ او عن جن�سه اأكان ذكراً 

اأم انثى. من هذه الزاوية، فالرواية التي تكتبها 

ّلفتها كونها  امراأة تكون ممتازة، عندما تن�سى موؤ

امراأة، فتنخرط يف كتابة جتربتها الفريدة التي 

ل ت�سبهها جتربة، ولكنها تعني يف الوقت نف�سه 

كل من ي�ستمتع بقراءتها، مبا تنطوي عليه من 

اأ�سالة،  او  اإثارة  او  مفاجاأة  او  طرافة  او  ِجّدة 

اأ�سلوبًا ومعًنى، عاملًا و�سخو�سًا.

 5- ال�سواهد

 فاأنت اإذ تقراأ رواية »حّراقة« لبوعالم �سن�سال، 

تواجه  كاإمراأة  تتحدث  بطلتها  انها  ت�سعر  ل 

رجلها املهيمن، بقدر ما ت�سعر 

ي�ستعيد  ب�رسي  كائن  اإزاء  اأنك 

غابة  بو�سفها  حياته  وقائع 

من  م�سل�ساًل  او  الهموم  من 

او  �رسفها  يحاول  املاآزق 

تدّبرها.

العاجيب«  »مدينة  رواية  اأو   

لدواردو مندوثا تقف اأمام بطل 

�رسطه  يخرتق  او  قدره  يواجه 

لكي يحيله من عائق او ظرف 

معاك�ض اىل عامل ايجابي، اي 

اىل مكان وجودي، 

 اأو رواية »مائة عام من العزلة« 

بقدر  ال�رسد،  تقنية جديدة يف  تده�سك  ملاركيز 

ما ي�سحرك ف�ساء دليل يحيل اىل واقع متخيل 

هو اكرث واقعية من الواقع من فرط �سحره.

 اأو رواية جلمال الغيطاين، تكت�سف كيف ي�ستحيل 

ثراء  اىل  ن�ض ميت  او  الرتاث من معطى جامد 

خارق  �رسد  يف  يتجلى  دليل  غنى  اأو  لغوي 

مكنة بقدر ما  الأ زمنة ويوؤلف ما بني  الأ يجمع 

هو �رسد ممتع يده�سك بجماليته وراهنيته.

اأو رواية »غرناطة« لر�سوى عا�سور، ل تنتقل   

فال�رسد  بالعك�ض.  التاريخ،  اجواء  اىل  معها 

غرناطة  يجعل  احياء  عملية  ُيثمر  امل�سّوق 

باأجوائها ونا�سها حية وراهنة.

 كذلك، اأنت اإذ تقراأ روايات »موراكي هاروكامي« 

نزوى العدد �5 / يناير 2009 

39

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



نزوى العدد �5 / يناير 2009 

40

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 

احلميمة  العي�ض  تفا�سيل  تتحّول  كيف  ترى 

ما  كل  اأي  لة،  امُلهمرَ او  املن�سّية،  املعنى  وذّرات 

تتقّوم بها احلياة، اىل ن�سو�ض �رسدية خارقة 

ومده�سة.

ترى  حُلزامى حبايب،  الهوى«  »اأ�سل  رواية  اأو   

يتعامل  ل  ر  وامُلبتكرَ اجلميل  ال�رسد  اأن  كيف 

اإباحي  مبنطق  والُع�سقي  يرو�سي  الإ الُبعد  مع 

بورنوغرايف، بل يحيله اىل عمل اأدبي رائع.

ملاريو  اخلبيثة«  الطفلة  »�سيطنات  رواية  اأو   

فارغا�ض يو�سا، ت�سدك البطلة التي حتيا حياتها 

ال�ستثنائية، بكل �سدفها ومطباتها، بكل عبثها 

وجنونها.

يفاجئك  بح،  �سُ لعلوّية  »دنيا«  رواية  اأو   

وُبعده  اأ�سواته  وتعّدد  املبتكرة  بتقنيته  ال�رْسد 

الوجودي، كما يتجّلى يف منط جديد من التعبري 

ويف طريقة مغايرة يف التعامل مع الذات، تعريًة 

ل�سيفرات  تفكيكًا  او  عنه،  امل�سكوت  لطبقات 

الدللة ومرجعيات املعنى. 

روائيًا  عماًل  نقراأ  اإذ  فنحن  اآخراً،  ل  واأخرياً،   

يرو�سية  الإ التعابري  تخدعنا  ل  يلينك،  لفريده  لأ

�رسدها  ي�ستوقفنا  وامنا  الن�ض،  يف  الواردة 

بطال  الكا�سف يف ت�رسيحه املرعب لعالقات الأ

وقيمتهم  وملكياتهم  و�سلطاتهم  برغباتهم 

خارق  وجودي  و�سف  اإزاء  نحن  ومكانتهم... 

التب�سيطية  النظرة  معه  نتعدى  الب�رسي  للو�سع 

املثالية والطوباوية لتناول احليوات وامل�سائر 

وكوابي�سها  وهواج�سها  واأحالمها  بهمومها 

وعرثاتها وماآزقها... هذا ما يطالعنا يف روايتها 

هما  والكره  احلب  حيث  وذلك  »العا�سقات«، 

خر، بقدر  وجهان يختفي الواحد منهما وراء الآ

ما يتغذى منه اأو ي�ستدعيه ليكون ح�سيلته.

 وهذه مفاعيل اخللق الروائي الذي تتفتق معه 

قدرات نتحول بها عما نحن عليه، بقدر ما نفعل 

ما كنا نعجز عن فعله. األي�ض هذا ما فعله ال�رسد 

ا�ستطاعت  وليلة«، حيث  ليلة  »األف  العجيب يف 

كائن  اإىل  قاتل  من  الطاغية  حتول  اأن  �سهرزاد 

خا�سع ومرو�ض. مرًة اأخرى اإنه اخليال اخلالق، 

وامكانات  حليوات  �سيناريوهات  نخرتع  به 

اأو  للوجود،  جديدة  مناطق  نقتحم  اأو  للوجود، 

نفتتح منافذ واأبواب جديدة للمعنى، او نحفر يف 

او نكت�سف  او ق�سي،  الذاكرة عما هو خفي  بئر 

من ال�رسار ونفك من اللغاز ما يجعلنا نعرف 

ما مل نكن نعرفه من احوالنا، او نبتكر ا�ساليب 

نخرتع  او  امل�ستغلق،  تفك  التعبري  يف  واأدوات 

اأمناطًا من املواجهة حتيل العجز اإىل قدرة. ولذا 

عالقتنا  تغيري  يف  ي�سهم  اخلالق  التخيل  فاإن 

بالرتاث  واحلقيقة،  باملعنى  وجودنا،  مبفردات 

والهوية، بالعامل والواقع... 
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 اأ�سداء رباعيات اخليام

 يف �سعر تي. اإ�ص. اإليوت 
  عبد املنعم الفيا 

 
  باحث من ال�سودان 

 1888(  ..  T.S. Eliot اإليوت  اإ�ض.  تي.   ، �سل  الأ مريكي  الأ جنليزي  الإ ال�ساعر  يعد 

– 1965(، اأبرز رموز احلداثة ال�سعرية يف القرن الع�رسين واعظمهم تاأثريا يف 
�سعراء العامل و�سعراء الق�سيدة العربية احلديثة بخا�سة . ولعل ق�سيدته )الر�ض 

اخلراب( نالت من ال�سهرة ما مل تنله ق�سيدة اخرى ، ون�سج على منوالها �سعر 

كثري ول يزال ين�سج . 

  ورمبا اأهم ما مييز هذه الق�سيدة بنيتها الديالكتيكية التي تزاوج بني التجديد 

يف ا�سكال التعبري ال�سعري وبني النزعة الكال�سيكية يف التفكري . ومن ذلك ان 

قدمية  واآثار  ن�سو�ض  من  واقتبا�سات  ا�سارات  ثناياها  بني  �سمت  الق�سيدة 

وحديثة تراوحت بني ال�ساطري والديانات القدمية اىل ن�سو�ض ل�سعراء وادباء 

مر الذي حدا بال�ساعر ان ي�سع للق�سيدة هوام�ض  وباحثني قدماء ومعا�رسين. الأ

لت�سجيل بع�ض امل�سادر التي ا�ستقى منها تلك ال�سارت والقتبا�سات .

الرباعيات تدور حول مو�صوع واحد ا�صا�صي 

االن�صان  فحياة  الفناء.  من  اخلوف  وهو 

ق�صرية،  اخليام،  يراها  كما  الدنيا  هذه  يف 

كما  وتذوي  �رصاعا  مت�صي  ايامه  والعمر 

لذا  جمهول.  املوت  بعد  وامل�صري  االزهار 

ما  ون�صيان  احلا�رصة  اللحظة  يف  العي�ص 

تي، وذلك من خالل االنغما�ص  م�صى، وما �صياأ

مل يف الوجود يف مقارعة اخلمر والتاأ

درا�سات



وقد يالحظ القارئ املطلع على الق�سيدة، كما لحظ الباحث 

الدكتور عبد اهلل الطيب املجذوب، ان هذه الهوام�ض قد خلت 

من اي ا�سارة اىل م�سدر عربي او ا�سالمي. وهذه املالحظة 

�سحيحة لكنها ل ت�سلح كفر�سية لتهام اليوت بانه اغفل 

ال�سعر  حذو  وحذوه  �رسقته  امر  يخفى  لكي  عمد  عن  ذلك 

الفا�سل  الدكتور  �ساقه  الذي  النحو  على  اجلاهلي  العربي 

يف درا�سته )الفتنة باليوت خطر على الدب العربي( والتي 

ن�رست مبجلة الدوحة �سنة 1982 )1(. وكنا قد ن�رسنا بع�ض 

اهلل  الدكتور عبد  ما ظنه  فيه  ارجعنا  الدكتور  الردود على 

الطيب �رسقة من ال�سعر اجلاهلي، اىل امل�سادر التي ذكرها 

واحلياتية  ال�سعرية  التجربة  واىل  الهوام�ض  يف  اليوت 

لل�ساعر. )2(

 بيد ان ما مل يلحظه الدكتور عبد اهلل الطيب يف تلك الدرا�سة، 

ال�سعرية لل�ساعر  التجربة  اثر رباعيات عمر اخليام يف  هو 

ان  �سحيح  اليوت.  ا�ض  تي  ال�سل  المريكي  الجنليزي 

الدكتور قد ا�سار عر�سا يف تلك الدرا�سة اىل ان اليوت ذكر 

انه قراأ عمر اخليام يف �سبابه ال ان عبداهلل الطيب مل يتوقف 

�سعر  يف  اخليام  يرتكه  ان  ميكن  الذي  الثر  عن  ل  للت�ساآوؤ

اليوت. احلقيقة ان اليوت اأقر غري مرة، يف مقالته واحاديثه 

وحما�رساته، بتاأثره برباعيات عمر اخليام. وقد ا�سار بع�ض 

النقاد الغربيني اىل ذلك، ال ان النقاد والدار�سني العرب مل 

يت�سدوا لبحث هذه الظاهرة وتق�سي اآثارها ومدى تغلغلها 

يف �سعر اليوت. 

اليوت  عن  كتب  ما  على  واطالعي  اهتمامي  كرثة  وعلى   

ا�سارة واحدة، وردت عر�سا يف كتاب  �سوى  مل ت�سادفني 

»اأوتار �رسقية على القيثار الغربي« للدكتور احمد البدوي، 

»الر�ض  ق�سيدة  افتتاحية  بني  �سبه  وجود  اىل  فيها  اأملح 

اخلراب« ورباعية للخيام، ح�سب، ترجمة فيتزجريالد. ولكنه 

مل يتوقف اكرث من ذلك ل�ستكناه عالقة اليوت برباعيات 

ما  او  ال�سا�ض  فر�سيته  باثبات  من�سغال  كان  اخليام،اذ 

اخلراب«  الر�ض  يف  ال�سالمية  ال�سماء  »ماء   )3( ا�سماه 

وهي، الفر�سية التي يقول فيها ان اليوت اأخذ، فكرة الر�ض 

الكرمي.  القراآن  يف  املوات«  »الر�ض  تعبري  من  اخلراب، 

درا�سة  اأثر  ذلك  يف  يقتفي  كان  البدوي  اأحمد  ان  ووا�سح 

الدكتور عبداهلل الطيب امل�سار اليها . 

 مكانة رباعيات اخليام يف الدب الجنليزي :

Edward FitzGerl كان ال�ساعر الجنليزي، ادوارد فيتزجريالد  

من  اخليام  رباعيات  ترجم  قد   )1883  –  1809(  ald

�سنة  مرة  لول  ون�رسها  الجنليزية  اللغة  اىل  الفار�سية 

�سعر  يكن  مل  الوقت  ذلك  حتى  بالذكر  1859.واجلدير 

اخليام قد نقل اىل اللغة العربية.  

 وقد حظيت ترجمة ادوارد فيتزجريالد، لرباعيات اخليام، 

ب�سعبية  الجنليز  القراء  بني  الجنليزية  اىل  الفار�سية  من 

�سك�سبري، وتغلغلت  اعمال  تبلغها حتى  النظري، مل  منقطعة 

وجرى  الجنلو�سك�سونية  الثقافة  حملة  وجدان  يف  عميقا 

بع�ض منها على الل�سن، جمرى المثال واحلكم. وعن ذلك 

جاء يف مقدمة طبعة دار بنجوين، لرباعيات اخليام :)4(

الرتجمات  ا�سهر  اخليام  لعمر  فيتزجريالد  ترجمة  وتعد   ..«

حتي  ذلك  يف  ت�ساهيها  ومل  طرا.  الجنليزية  اىل  الدبية 

او  ل�سامبان  هومري  ترجمة  مثل  �سعبية  الرتجمات  ا�سهر 

ترجمة »اوفيد« لقولدجن. فقد تغلغلت يف الن�سيج العام للغة 

الجنليزية و�سارت ت�سكل جزء ل يتجزاأ من ر�سيد العبارات 

المثال،  جمرى  جتري  التي  املاثورة  الجنليزية  والقوال 

حتى ان طبعة معجم اك�سفورد ل�سنة 1953 قد �سمت ت�سعًا 

وخم�سني رباعية كاملة من جملة 188 اقتبا�سا ماأثورا، اي 

التي  المثال  جملة  من  الثلثني  ن�سبة  بلغت  الرباعيات  ان 

الكتاب  عن  ورد  ما  تفوق  ن�سبة  وهي  ال�سفر،  هذا  �سمها 

املقد�ض و�سك�سبري«..

جون  الكبري،  الجنليزي  ال�ساعر  ان  اىل  املقدمة  وتذهب   

ترجمة  �سفينة،  يف  معه  يحمل  ان  يف�سل  انه  قال  كيت�ض، 

ورمبا  �سامبان.  برتجمة  هومر  يحمل  ان  من  الرباعيات، 

يرجع جناح هذه الرتجمة اىل فيتزجريالد نف�سه، فيبدو ان 

تعلقه برباعيات اخليام وتغلغلها يف وجدانه جعله ي�سكب 

التي  ال�سورة  بهذه  اخرجها  حتي  الرتجمة  يف  روحه  ماء 

جعلت القارئ الجنليزي يح�ض وكانها مكتوبة يف ال�سل 

باللغة الجنليزية. 

تواأم  ان فيتزجريالد رمبا وجد يف اخليام  اىل ذلك  اأ�سف   

روحه، حتى انه كتب ذات مرة اىل �سديقه وا�ستاذه ادوارد 

كاول، الذي علمه الفار�سية باك�سفورد وعرفه بالرباعيات 

)5( »يف احلقيقة لدي اعتقاد ان اخليام يخ�سني اكرث منك، 

من  له  ما  كل  تتذوق  ان  ميكنك  انت  �سنوان،  وهو  فانا 

جمال، ولكن يف بع�ض النواحي، لن تبلغ ما اح�سه انا منه، 

الي�ض كذلك ؟! ». 

دب الفار�سي   ولهذا ال�سبب يرى بع�ض النقاد وخمت�سي الأ

انه اتبع ا�سلوبا حرا يف الرتجمة ابعدته احيانا كثرية عن 

ال�سل. ويقر فيتزجريالد بذلك يف ر�سالة ايل ا�ستاذه كويل 

بع�سها  الرباعيات ومزجت  فقد غريت يف   ..«  )6(: ويقول 

املعنى  ب�ساطة  من  �سيء  �ساع  رمبا  انه  واأخ�سى  ببع�ض، 

و�سهولة اللفاظ التي تعد من اأهم مزايا عمر اخليام« . 

ال�سياغة وقوة الداء   لقد ان�سب اهتمام فيتزجريالد على 
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ال�سعري واأ�سكال التعابري الجنليزية الكرث جزالة، حتى انه 

اعاد تنقيح الرتجمة خم�ض مرات يف طبعات خمتلفة. ولكن 

املائة  اىل الجنليزية،  نقلها  التي  الرباعيات  يتعد عدد  مل 

رباعية ورباعية. 

 وقد اختلف الباحثون يف عدد الرباعيات املن�سوبة للخيام. 

�ستمائة.  ايل  انها ترتاوح بني مائتني  الراجح  الراأي  ولكن 

تختلف  لذلك  للرباعيات  خمطوطة  من  اكرث  وهنالك 

يف  الرباعية،  وتتكون  املخطوطات.  باختالف  الرتجمات 

ال�سل، من بيتني واأربعة اأ�سطار. وهذه الطريقة يف النظم 

اثنيني. والبيت   : الفار�سية بالدوبيت. دو، تعني  تعرف يف 

هو بيت، كما يف العربية، ويق�سد به البيت من ال�سعر. وكل 

رباعية م�ستقلة بذاتها، معنى ومبنى.

الن�ض  وبني  فيتزجريالد  ترجمة  بني  مبقارنة  قمت  وقد   

ال�سايف  احمد  الفار�سية  نقله عن  الذي  للرباعيات  العربي 

النجفي، فوجدت انه لي�ض من ال�سعب التعرف على الن�ض 

العربي يف الن�ض الجنليزي. وهذا دليل على ان فيتزجريالد 

مل يبعد كثريا عن ال�سل وان مل يتقيد بحرفيته. والجمل 

انه، حافظ على نظام الربعة اأ�سطار يف الرباعية الواحدة. 

التي  الرباعيات  بع�ض  ورود  ترجمته،  يف  حلظت  ولكني 

عليها،  اأطلعت  التي  العربية  الرتجمات  يف  لها  وجود  ل 

اكرث  من  تعد  والتي  النجفي،  ال�سايف  اأحمد  ترجمة  �سيما 

الرتجمات العربية دقة وعددا، اذ بلغت ثالثمائة وخم�سني 

رباعية بينما مل يتجاوز ما نقله فيتزجريالد اىل الجنليزية 

املائة رباعية ورباعية. 

  ق�سة اليوت مع رباعيات اخليام :

 يف حوار اأجري مع اليوت، مبجلة ذي باري�ض ريفيو �سنة 

1959 ون�رس ن�سه العربي بالعدد الول من جملة »حوار«، 

�سئل اليوت، عن الظروف التي دفعته لنظم ال�سعر اأول مرة، 

فاأجاب :)7(

من  ع�رس  الرابعة  يف  اأظن،  كما  وانا  ال�سعر،  نظم  »بداأت   

فكتبت  اخليام.  رباعيات  يف  فتزجريالد  بتاأثري  عمري، 

م  بذات ال�سلوب عددا من الرباعيات املفعمة بروح الت�ساوؤ

والحلاد واليا�ض ولكن حل�سن احلظ اأتلفتها جميعا، ومل يبق 

منها واحدة، ومل اأرها ملخلوق«.

و�رسقي  ا�سالمي  اثر  اىل  هنا  اليوت  ا�سارة  اأثارت  رمبا   

قدمي يف حجم عمر اخليام، ا�ستغراب القارئ العربي ورمبا 

انطوت هذه ال�سارة، على مفارقة كربى ذات مغزى عميق. 

العربية  احلداثة  ق�سيدة  �سعراء  األهم  الذي  لليوت  فكيف 

التي  الثورة  تلك  التقليدية،  العربية  الق�سيدة  على  الثورة 

احدثت هذا التحول ال�سامل وهذا النقالب الكامل يف نظام 

الق�سيدة العربية �سكال وم�سمونا وتذوقا، كيف له ان يبدا 

جتربته ال�سعرية متاثرا باخليام الذي يرجع تاريخ حياته 

اىل الف �سنة او يزيد ؟.

اليوت  فيها  ي�رسح  التي  الوىل  املرة  هذه  لي�ست  ولكن   

بتاأثري رباعيات اخليام على ن�ساأته ال�سعرية فقد بلغت عدد 

املرات التي اأملح فيها اىل رباعيات اخليام نحو �ست مرات 

الدور  �ساأن  يف  ت�رسيح  اهم  وكان  خمتلفة.  منا�سبات  يف 

تاريخه  توجيه  يف  اخليام  رباعيات  لعبته  الذي  احلا�سم 

الذوق  تطور  له عن  �سياق حديث  به يف  اأدىل  قد  ال�سعري، 

وهو  النقد«  فائدة  ال�سعر،  »فائدة  بكتابه:  ن�رس  ال�سعري 

قوله:)8( 

 ».. اذكر ان رغبتي يف ال�سعر الذي يحبه ال�سغار عادة، قد 

تال�ست ببلوغي �سن الثانية ع�رس، فظللت لب�سع �سنوات بال 

رغبة يف قراءة ال�سعر، اىل ان التقطت بال�سدفة ذات يوم وانا 

يف الرابعة ع�رس، ن�سخة من رباعيات فيتزجريالد املرتجمة 

ان  املفاأجاة  فكانت  جانبا.  ملقاة  كانت  اخليام،  عمر  عن 

غمرتني هذه الق�سيدة بدفق مباغت من الحا�سي�ض، بدا فيه 

ممزوجة  براقة  األوان  تظلله  متاألقا،  زاهيا،  امامي،  العامل 

مل. حتت تاثري هذه امل�ساعر اجلديدة اأقبلت على  باللذة والأ

التهام �سعر بايرون و�سيلي وكيت�ض ورو�سيتي و�سونبرين«.

نار  اأ�رسمت  التي  ال�رسارة  اخليام  رباعيات  كانت   وهكذا 

القرن  يف  تاثريا  العامل  �سعراء  اأعظم  وجدان  يف  ال�سعر 

يف  للتعرف  قادته  جديدة  اآفاقا  امامه  وفتحت  الع�رسين، 

وقت مبكر على رموز ال�سعر الجنليزي يف ذلك الوقت. 

 اما قوله يف حواره مع جملة ذي باري�ض ريفيو الذي ن�رسته 

جملة حوار، انه اأتلف الق�سائد التي كتبها بتاأثري اخليام، فال 

ينفي، بل يوؤكد، تغلغل الرباعيات يف وجدانه وان�رسابها يف 

خميلته. وحاله هنا يحكي حال ال�ساعر العربي القدمي الذي 

�سئل كيف له ان ي�سري �ساعرا، فقيل له احفظ الف بيت من 

ال�سعر ثم ان�ساها. بالطبع �سوف ين�ساها امنا �ستظل عالقة 

يف الالوعي كمخزون ترفد وتغذي ذاكرته اجلمالية.

لذلك لي�ض غريبا، كما يقول الناقد �ساوثام Southam)9( »ان 

اخليامية  الرباعيات  وتفا�سيل  وانغام  �سور  على  نعرث 

الربع  والرباعيات  �سيدة،  : بروفروك، و�سورة  يف ق�سائد 

يف  يورد،  ل  �ساوثام  ان،  ومع  جريون�سن..«.  وق�سيدة 

مر�سد الدار�سني الذي و�سعه لفهم ق�سائد اليوت، اي مثال 

للتدليل على ذلك ال ان القارئ املتمر�ض ل�سعر اليوت �سيلم�ض 

فيتزجريالد،  اداورد  برتجمة  الرباعيات  ا�سداء  التو  على 

العا�سق  اغنية  من  ابتداء  اليوت  ق�سائد  �سائر  يف  تردد 
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وهي   ، رباعيات  باأربع  وانتهاء،  �سيدة،  بروفروك،و�سورة 

اآخر ما ن�رسه اليوت من �سعر. 

ويذهب اليوت بعيدا، يف العجاب باخليام، اىل حد تف�سيله 

اذ يقول يف �سياق  الكبري �سلي،  ال�ساعر الجنليزي  له على 

حديث عن �سعر �سيلي وكيت�ض ، بكتابه )فائدة ال�سعر، فائدة 

البوذية  ن�سو�ض  بع�ض  ولكن  بوذيا  »..ل�ست  النقد()10( 

القدمي  العهد  ن�سو�ض  بع�ض  تفعل  مثلما  تاأ�رسين  القدمية 

عمر  قراءة  متعة يف  اجد  زلت  ما  بل  املقد�ض.  الكتاب  من 

اخليام فيتزجريالد، برغم انني ل ا�ساركه نظرته التب�سيطية 

تنغ�ض  التي  �سيلي  افكار  بع�ض  اأطيق  ل  ولكنني  للحياة، 

الفكار  ان بع�ض هذه  اأ�سعاره، بل  ال�ستمتاع بقراءة  علي 

تفقدين اي متعة يف القراءة..« 

اليوت بعمر اخليام. فهو يف�سل   اىل هذا احلد بلغ اعجاب 

املتكلف  التفل�سف  على  احلياة  اىل  الب�سيطة،  اخليام  نظرة 

وامللل يف �سعر �سيلي!!

 فال عجب اذن ان ت�رسبت الكثري من معاين وافكار واخيلة 

ق�سائد  على  ذلك  يقت�رس  ول  اليوت.  ق�سائد  اىل  اخليام 

اأول ال�سباب، بل ي�سمل حتى ق�سائده التي كتبها يف فرتة 

والعمق  الكرث  الربع(  )الرباعيات  مثل  ن�سبيا  متاخرة 

ذلك.  على  الدللة  يف  يكفي  وحده  والعنوان  تفل�سفا. 

فكالهما  واليوت،  اخليام  بني  كبري  �سبه  هنالك  احلقيقة 

فيها  ومتخ�س�ض  للفل�سفة  دار�ض  فاليوت  متفل�سف،  �ساعر 

حاد  وعي  وذو  احلياة،  من  مية  ت�ساوؤ نزعة  ذو  وكالهما، 

بالزمن والح�سا�ض بوطاأة �سلطانه و�سريورته. 

 وردة يف اليد :   

يف  امل�سرتك  القا�سم  هو  الفناء  من  امليتافيزيقي  اخلوف 

التجربة ال�سعرية لكل من اخليام واليوت. فالن�سان من تراب 

واىل الرتاب يعود. والربيع والوردة وغناء البلبل، ايقونات 

على ق�رس  الدللة  واليوت يف  اخليام  م�سرتكة بني  رمزية 

احلياة والتح�رس على ذهاب ال�سباب وانق�سائه �رسيعا. يف 

ق�سيدة Portrait of a   Lady )�سورة �سيدة( يقول اليوت :

الليالك  لديها باقة من  الليالك،   »الن حيث تزدهر زهور 

يا  اثناء احلديث. هيه  يف غرفتها،تلف زهرة حول ا�سبعه 

من  يا  احلياة،  ما  تعرفون  ل  تعرفون،  ل  انتم  ا�سدقائي 

ت�رسب  تت�رسب،  ترتكونها  �سوف  ايديكم  بني  بها  مت�سكون 

منكم، فال�سباب قا�ض ل يرحم«. 

يديها  التي مت�سك بها بني  بالزهرة  ي�سبه هنا احلياة  انه   

فهي ل تدوم ال مبقدار ما تدوم هذه الزهرة التى ما تلبث 

يويل  هكذا  ال�سابع.  بني  من  وت�سقط  وتذوي  تذبل  ان 

املكبوتة،  والرغبات  الذكريات  خملفا  �رسيعا  ال�سباب 

املعنى  ق�ساوته. هذا  تنبع  الربيع ومن هنا  يوؤجهها مقدم 

ما هو ال ترديد لقول اخليام الوارد يف اكرث من رباعية من 

ترجمة فيتزجريالد :

 »ثم جاء الربيع، جاء الربيع وردة يف اليد« 

 ويقول اخليام يف رباعية اأخرى من ترجمة فيتزجريالد : 

 هيا هلموا ا�سمعوا حكمة اخليام 

 �سيء واحد موؤكد وهو ان احلياة مت�سي هباء 

 وما �سوى ذلك اكاذيب 

 فالزهرة حني تذوي ، تذوي لالبد

  قول اليوت : »حيث تزدهر الليالك، تلف زهرة حول ا�سبعه 

اثناء احلديث« 

Now that lilacs are in bloom 
And twists one in his finger while she talks..

اليد..، والزهرة  الربيع وردة يف   يقابل قول اخليام: »جاء 

تذوي لالبد«.

And then and then came Spring, and Roselinlhand 

 وقوله: »هيه يا ا�سدقائي انتم ل تعرفون ما احلياة ! �سوف 

ا�سمعوا  هلموا  »هيا  اخليام:  قول  »يقابل  منكم  تت�رسب 

احلياة مت�سي هباء«. 

 وتتكرر ذات الفكرة يف رباعية اخرى للخيام : 

 »�ستذبل الوردة مع انق�ساء الربيع، و�سجل ال�سباب الغ�ض 

غ�سان متي حط حتى  �سيطوى، والبلبل الذي يغني على الأ

يطري ! « 

 وقد نقل احمد ال�سايف النجفي هذه الرباعية عن الفار�سية 

نظما بقوله )11(:

 قد انطوى �سفر ال�سباب واغتدى 

 ربيع افراحي �ستاء جمدبا 

 لهفي لطري كان يدعى ال�سبا 

 متى اتى واي وقت ذهبا 

وان   ان البكاء على ال�سباب والح�سا�ض بال�سيخوخة قبل الآ

من ابرز �سمات التجربة ال�سعرية لليوت. فق�سيدة )�سورة 

احلياة،  وذبول  ال�سباب  على  فيها  يتا�سى  التي  �سيدة( 

ذات  وهي  والع�رسين.  الثانية  �سن  يف  يزال  ل  وهو  كتبها 

ج  الفريد  حب  )اغنية  ق�سيدة  اي�سا  فيها  كتب  التي  ال�سنة 

بروفروك( وفيها يح�ض ال�ساعر بذبول الربيع يف قلبه قبل 

الوان في�سيح باكيا : »اين ا�سيخ، اين ا�سيخ« 

اهم  من  واحدة  يف  بال�سيخوخة  اليوت  هاج�ض  ويتج�سد 

غرائب  ومن  )جريون�سن(   Gerontion ق�سيدة  وهي  ق�سائده 

با�ستلهام  الق�سيدة  هذه  ا�ستوحى  اليوت  ان  ال�سدف 
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يقول يف  اخليام، حيث  عمر  فيتزجريالد مرتجم  �سيخوخة 

اول �سطر بالق�سيدة :

 ها هو يجل�ض، �سيخ هرم، يحلم باملطر يف ف�سل اجلفاف 

 يقراأ له �سبي. 

الق�سيدة هذا من �سرية فيتزجريالد  اخذ مطلع  انه   ويقول 

حال  الخري  ي�سف  حيث  بن�سون   Benson كتاب  يف  الواردة 

يومياته  بع�ض  فيها  يحكي  ر�سالة  خالل  من  فيتزجريالد 

 Matthiessen المريكي  الناقد  ويرى  الكرب.  عليه  عتا  حني 

ماثي�سن ان الق�سيدة رمبا انبثقت يف ذهن اليوت اثر تامله 

م اخليام واملقارنة بينه وبني �سيخوخة فيتزجريالد  لت�ساوؤ

العاجزة. واحللم باملطر ا�سارة اىل املاء كرمز حموري يف 

ق�سيدة اليوت ال�سهرية »الر�ض اخلراب«.)12(

 امل�ساء املتمدد على ال�سماء كمري�ش 

The Love Song of J. Alfred Prufrock )اغنية حب ج الفريد   ق�سيدة 

بروفروك( يف راأي النقاد، اأول ق�سائد اليوت الناجحة التي 

كتبت له الذيوع والنت�سار. وقد ن�رسها هي وق�سائد اخرى، 

يف اول جمموعة �سعرية له بذات العنوان �سنة 1917. يقول 

اليوت يف م�ستهل هذه الق�سيدة: 

 هيا نتم�سى انا وانت، 

 حني امل�ساء يتمدد على ال�سماء 

 كمري�ض خمدر على من�سة  

 هيا من�سي، يف �سوارع ن�سف مهجورة 

 حني ترتاجع همهمات الليايل القلقة 

 يف فنادق الليلة الواحدة الرخي�سة.

 نظر النقاد اىل جت�سيد اليوت للم�ساء هنا، ك�سورة �سعرية 

الفرن�سي  ال�ساعر  تاثري  من  انها  بع�سهم  ويرى  مبتكرة. 

الق�سيدة حتت  هذه  كتب  انه  اليوت  ويقر  لفورج.  الرمزي 

التاثري املبا�رس لالفورج. )13( وكثريا ما يعلن اليوت عن 

دينه للرمزية الفرن�سية يف جتربته ال�سعرية . ولكني اأرى ان 

ت�سخي�ض امل�ساء، يف قوله:

 »حني امل�ساء يتمدد على ال�سماء« :

When the evening is spread out against the sky 

حيث  فيتزجريالد،  برتجمة  اخليام  لقول  ترديد  ال  هو  ما   

يقول :

Dreaming when Dawns left hand was in the sky 

 حني الفجر مد يده الي�رسى على ال�سماء،

 اأحلم، انني �سمعت �سوتا ي�سيح من داخل احلانة :

ا الكوؤو�ض   ا�سحوا يا رفاق وامالوؤ

 قبل ان يجف خمر احلياة يف الكواب.

 يقول فيتزجريالد يف هوام�ض الرتجمة ان املق�سود بعبارة 

»اليد الي�رسى للفجر« ، الفجر الكاذب، او ال�سياء الذي يبدو 

 .)14( احلقيقي«  الفجر  طلوع  من  �ساعة  قبل  الفق  على 

ال�سوت، من احلانة، وهنا عند  الرباعية ي�سدر  هنالك يف 

اليوت الهمهمات ت�سدر من فندق رخي�ض.

 انه الح�سا�ض بالفراغ العاطفي وانعدام التوازن ال�سعوري 

والتربم من احلياة، الذي ل يفارق الذات ال�ساعرة يف ق�سائد 

املو�سيقي  �سوت  �سمعها  اىل  يتناهى  حينما  ال  اليوت 

منطلقا من مكان ما. من ذلك قول اليوت يف ق�سيدة اغنية 

الفريد بروفروك : 

 اعرف ال�سوات، تتال�سي وتخمد هنالك 

 حتت املو�سيقى املنبعثة من غرفة بعيدة 

Beneath the music from a father room 

: »املو�سيقي املنبعثة من غرفة بعيدة«، هو ترجيع   قوله 

الطبل  »اه ملو�سيقى   : فيتزجريالد  اخليام يف ترجمة  لقول 

البعيدة«. 

Oh, the brave Music of a distant Drum 

 ونقل ال�سايف النجفي هذا ال�سطر من الفار�سية، بقوله: »ان 

�سوت الطبول يف البعد اأعذب«. 

 ان تعبري »املو�سيقى البعيدة« من اللوازم املتكررة يف �سعر 

اليوت. ففي ذروة ال�رساع الدرامي يف ق�سائد اليوت، فجاأة 

لنقاذ  الخرية  اللحظة  يف  تاتي  كاأنها  املو�سيقى  تنبعث 

)الر�ض  للحياة. يحدث هذا يف ق�سيدة  املاأ�ساوي  امل�سهد 

اخلراب( حينما يكون ال�ساعر جال�سا جنب حمبوبته متوتر 

وتخيالته.  اأوهامه  يف  م�ستغرقا  الذهن  �سارد  الع�ساب، 

»يفكر يف خليج اجلذران حيث فقد املوتى عظامهم »وفجاة 

ملو�سيقى  �سماعه  عند  احلياة  بجمال  الح�سا�ض  يغمره 

»الراق« فينتف�ض �سائحا :

 »اه ما اأحلى تلك النغام.« 

مت�سكعة  ال�ساعرة  الذات  تكون  حني  اي�سا  ذلك  ويحدث   

العامل  ترى  ل  والوهم،  ال�سباب  مدينة  �سوارع  يف  هائمة 

رابط،  بينها  بال معنى، ليربط  امامه  تن�ساب  ا�سياء  �سوى 

من  منبعثة  عذبة  مندولني  نغمات  �سمعها  اىل  فيتناهى 

اليوت  يقول  حيث  التيمز.  نهر  �سوارع  من  ب�سارع  حانة 

باجلزء الثالث، من )الر�ض اخلراب( :

 اآه اأيتها املدينة، اأيتها املدنية 

 اين ل�سمع احيانا بجوار حانة ب�سارع التيمز ال�سفل 

 اأنات مندولني عذبة تنبعث من الداخل 

 وثمة �سخب ولغط .
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 افتتاحية الر�ش اخلراب : 

ن�رست  فقد   ،The waste Land اخلراب(  )الر�ض  ق�سيدة  اما   

واحباط  بقرف  اخليام  م  ت�ساوؤ يلتقي  وفيها   1922 �سنة 

اليوت ب�سبب اخلراب الذي خلفته احلرب. فالق�سيدة تعبري 

العلم  الغربية يف  ان�سان احل�سارة  التي اعرتت  عن اخليبة 

والتقدم املادي ع�سية احلرب العاملية الوىل. وكغريها من 

اليوت ت�سمنت كثريا من املعاين وال�سور والخيلة  ا�سعار 

ان مطلع الر�ض اخلراب  الواردة يف رباعيات اخليام، بل 

هو حماكاة لحدى رباعيات اخليام . ال ان اليوت، ل ي�سري 

التي ذيل بها  الهوام�ض  او عمر اخليام يف  اىل فيتزجريالد 

الق�سيدة وابان فيها بع�ض امل�سادر التي ا�ستقى منها بع�ض 

افكار ومعاين الق�سيدة. 

 يقول اخليام يف احدى الرباعيات التي اأنقلها هنا نرثا عن 

فيتزجريالد : 

 ها هي ال�سنة اجلديدة تثري الرغبات القدمية 

 والروح املفكرة تلوذ اىل وحدتها 

 حني يد مو�سي تغطي الغ�سان بالبيا�ض 

ر�ض امليتة   ون�سمة عي�سى حتيي الأ

 وال�سنة اجلديدة ، كما يقول فيتزجريالد يف هوام�ض ترجمة 

الرباعية، يف ا�ساءة للمعني، هي )15( : »ال�سنة الفار�سية 

اجلديدة، تبداأ مع مقدم الربيع، وبيا�ض يد مو�سى يبدو انه 

عي�سى  وبعث  عندنا،  الربيع  يف  مايو  زهور  كبيا�ض  كان 

للموتى بن�سمة من نف�سه، رمز لحياء الر�ض يف الربيع«. 

 ورمبا كانت هذه الرباعية الكرث ر�سوخا يف خميلة اليوت 

الباكر. فاأحلت عليه حني  الرباعيات يف �سباه  قراأ  عندما 

�سياغة  فجاءت  اخلراب«  »الر�ض  ق�سيدة  بكتابة  هم 

و�سور  نغام  لأ وترجيعا  ترديدا  اخلراب  الر�ض  افتتاحية 

هذه الرباعية كما جاءت يف ترجمة فيتزجريالد حيث يقول 

اليوت : 

 ابريل ا�سد ال�سهور ق�سوة 

 فهو يخرج زهور الليلك من الر�ض امليتة 

 ميزج الذكرى بالرغبة 

 يثري اجلذور اخلاملة باأمطار الربيع 

 ال�ستاء ادفاأنا، مغطيا الر�ض بثلج الن�سيان 

عند  »ابريل«  يقابل  اخليام  عند  اجلديدة«  »ال�سنة  تعبري   

هي  القدمية  والرغبات  كليهما.  يف  الربيع  جلامع  اليوت 

نف�سها: »ميزج الذكرى بالرغبة« عند اليوت. اما يد مو�سى 

اجملها  فقد  الموات،  التي حتيي  ون�سمة عي�سى،  البي�ساء، 

الليالك من الر�ض امليتة«  اليوت يف قوله: »يخرج زهور 

والبيا�ض اللون الغالب على زهور الليالك.

بثلج  الر�ض  مغطيا  ادفانا  »ال�ستاء   : اليوت  قول  اما   

ترجمة  ح�سب  اخليام  قول  من  ا�سداء  فيه  الن�سيان« 

فيتزجريالد : »ويف نار رغبات الربيع اخلع عنك رداء توبة 

ال�ستاء«. وذلك يف الرباعية التي يقول فيها : 

Come, fill the cup, and in the fire of spring 
.The winter garment of repentance fling 

القدمية  »الرغبات  مع  معنويا  ارتباطا  مرتبط  ذلك  وكل   

الذي  ابريل  �سهر  ومع  اخليام،  عند  الربيع«  يثريها  التي 

»ميزج الذكرى بالرغبة« عند اليوت.  ولعل ذلك يتجلى اكرث 

يف الن�ض الجنليزي خا�سة يف قول اليوت:

,April is the cruelest month., mixing memory and desire 

 التي تقابل ترجمة فيتزجريالد :

,Now the New year Reviving old Desires 

تقابل  التي   Forgetful snow الن�سيان«  »ثلج  اليوت:  قول  وكذلك 

.The thoughtful soul »سياغة فيتزجريالد لعبارة »الروح املتاملة�

FOUR qUARTETS  ربع  الرباعيات الأ

 جمموعة الق�سائد امل�سماة )الرباعيات الربع( هي اآخر اأهم 

ما كتبه اليوت من �سعر وقد ن�رسها وهو يف �سن اخلام�سة 

واخلم�سني تقريبا حيث �سدرت طبعتها الوىل 1943.وهي 

من حيث ال�سكل، لي�ست رباعيات باملعنى اخليامي، وامنا 

ت�سميتها  على  اليوت  ا�رسار  ان  ال  طويلة،  ق�سائد  اربع 

يف  اخليام  رباعيات  تغلغل  مدى  عن  يك�سف  رباعيات 

وجدانه وذاكرته اجلمالية والفل�سفية. 

 ومفهوم الزمن باأبعاده الفل�سفية وو�سعية الن�سان فيه، هو 

املو�سوع ال�سعري الذي تدور حوله رباعيات اليوت، حيث 

جند ان الزمن وال�سريورة الزمنية هي الق�سية الكربى التي 

�سغلت بال اخليام. فال عجب اذن ان جند اأفكار اخليام تردد 

يف رباعيات اليوت الربع. يف احلوار الذي ا�رسنا اليه يف 

م�ستهل هذه املقالة يقول اليوت ان الرباعيات الربع هي 

اف�سل ا�سعاره، وانه يحب ان ي�سعر انها متدرجة يف اجلودة 

امل�سماة  الويل  الرباعية  اليوت  ي�ستهل  الرتتيب.  ح�سب 

»بريت نورتن« بقوله )16(: 

 احلا�رس واملا�سي لعلهما معا يف الزمان امل�ستقبل 

 ولعل امل�ستقبل جزء من املا�سي.

 اىل ان يقول : »ما كان يجب ان يكون وما هو كائن ي�سريان 

اىل غاية واحدة هي دائما احلا�رس حيث ا�سداء وقع القدام 

الذاكرة على الطريق الذي مل ن�سلكه اىل الباب الذي مل  يف 

نفتحه ابدا اىل حديقة الورد«

 كالم اليوت هنا، فيه ا�سداء من قول اخليام ح�سب ترجمة 
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فيزجريالد التي ننقلها نرثا كالتي:

 امالأ الكاأ�ض ! اي خطوات ت�ستعيد ؟ 

 انظر كيف الوقت يت�رسب من حتت اأرجلنا 

 ملاذا تخ�سى الغد الذي مل يولد 

 والم�ض الذي وىل، ما دام احلا�رس اأحلى.

 ويرتدد املعنى يف رباعية اخرى ترجمها ال�سايف النجفي 

نقال عن الفار�سية بقوله :

 هلم حبيبي نرتك الهم يف غد 

 ونغنم ق�سري العمر قبل فوات 

 �سنزمع عن ذي الدار رحلتنا غدا 

 ب�سبعة اآلف من ال�سنوات 

نف�سه  هو  املا�سي«  من  جزء  امل�ستقبل  »لعل  اليوت:  قول 

قول اخليام »�سنزمع عن هذي الدار رحلتنا غدا �سبعة اآلف 

من ال�سنوات« : اي ان الغد او امل�ستقبل رمبا يكون رجوعا 

اىل املا�سي باآلف ال�سنوات.

 اما ال�سارة اىل الباب املقفل يف قول اليوت : »الباب الذي 

ق�سيدة  يف  وردت  ان  �سبق  الورد«  حديقة  اىل  نفتحه  مل 

والخري  اخلام�ض  باجلزء  اليوت  قول  يف  اخلراب  الر�ض 

ومرة  مرة،  الباب  يدور يف  املفتاح  »�سمعت  الق�سيدة:  من 

واحدة فقط، نفكر يف املفتاح كل منا يف �سجنه يفكر يف 

املفتاح«.

 وقد جاءت ال�سارة اىل مثل هذا الباب يف احدي رباعيات 

اخليام برتجمة فيتزجريالد يف قوله : »هنالك باب مل اجد له 

مفتاحا، هنالك قناع ل ا�ستطيع ان اراه، ما هي ال حلظات 

نهم�ض فيها لبع�سنا ثم نغيب لالبد«. 

التي  الهوام�ض  يف  املعنى  لهذا  ا�ساءته  يف  اليوت  ولكن 

او  اخليام  اىل  ي�سري  ل  اخلراب(  )الر�ض  ق�سيدة  بها  ذيل 

واملفتاح  الباب  فكرة  ا�ستلهم  انه  يقول  وامنا  فيتزجريالد، 

املفقود، من ق�سة وردت يف الكوميديا اللهية لدانتي كما 

يقول انه ا�ستوحى ذلك اي�سا من فل�سفة براديل حيث ظواهر 

ال�سياء التي حتجب احلقيقة.)17( 

 رباعيات اخليام والرتجمات العربية :

الثابت ان الهتمام يف العامل العربي، مل ين�سب على ترجمة 

الرباعيات اىل العربية ال بعد انت�سار الرتجمة الجنليزية. 

ترجمة  عن  للرباعيات  العربية  الرتجمات  اأوىل  نقلت  وقد 

فتزجريالد. 

العربية،  اىل  نقلها  من  اأول  حول  الباحثون  اختلف  وقد 

وديع  الفل�سطيني  ترجمة  ول،  الأ الرتاجم  اأ�سهر  من  ولكن 

ثم  الع�رسين.  القرن  ع�رسينيات  يف  ظهرت  التي  الب�ستاين 

تلتها يف ذات الفرتة، الرتجمات عن الفار�سية، ومن الذين 

نقلوها عن الفار�سية، اأحمد رامي وجميل �سدقي الزهاوي 

بعد،  من  الرتاجم  توالت  ثم   .)18( النجفي  ال�سايف  واحمد 

والنرث.  النظم  بني  وتراوحت  والجنليزية.  الفار�سية  عن 

واحمد  والنجفي  الب�ستاين  من  كل  ترجمات  جاءت  فبينما 

عن  الزهاوي  �سدقي  جميل  ترجمة  جاءت  نظما.  رامي 

الجنليزية  عن  نقلوها  الذين  اوائل  ومن  نرثا.  الفار�سية 

ديب يو�سف ال�سباعي. ل �سك  نظما، حممد ال�سباعي، والد الأ

ان الرتجمة ال�سعر نرثا �سارت هي الطريقة املف�سلة، فهي 

تتيح للناقل اأكرب قدر من اللتزام بال�سل املنقول، ويكون 

بذلك يف حل من القيود التي يفر�سها النظم على املرتجم 

والتي ت�سطره اأحيانا كثرية اىل الت�رسف يف الن�ض مراعاة 

لقواعد ال�سعر. 

 ، بالفار�سية  والعارفون  الباحثون  يجمع  يكاد  ذلك  ومع   

ان ترجمات ال�سايف النجفي واأحمد رامي، اأجود الرتجمات 

على الرغم من كونها جاءت نظما )19(. وقد اأح�سى الدكتور 

يو�سف بكار يف كتابه القيم »الرتجمات العربية لرباعيات 

�سنة  الوىل  والذي �سدرت طبعته  نقدية«  درا�سة  اخليام- 

عربية  ترجمة  وخم�سني  خم�سًا   ، قطر  جامعة  عن   1988

لرباعيات عن الفار�سية والجنليزية، بع�ض هذه الرتجمات 

ربع رباعيات. مل يتعد الثالث والأ

 حياة عمر اخليام وفل�سفته :

وعامل  الفار�سي،  ال�ساعر  هو،  ؟  اخليام  عمر  ولكن من هو   

ولد  عمر.  الفتح  ابو  الدين  غياث  والفلك،  الريا�سيات 

بني�سابور عا�سمة اقليم خرا�سان يف عهد الدولة ال�سلجوقية. 

وقد اختلف املوؤرخون يف �سنة ميالده ولكن الراجح بينهم 

القرن  من  الول  الن�سف  من  الوىل  ال�سنوات  يف  ولد  انه 

احلادي ع�رس امليالدي اي ما بني 1051 و1054. ا�ستهر 

يف زمانه بعلمه يف الفلك والهند�سة الفل�سفة وله نظريات 

موؤلفاته  ومن  الفار�سي.  التقومي  يف  واجتهادات  اجلرب  يف 

كتاب: »اجلرب واملقابلة« و»�رسح ما اأ�سكل من كتاب اقليد�ض 

بال�سطرابات  ع�رسه  ومتيز  الطبيعيات«.  يف  وخمت�رس 

والثورات.  املذاهب  وتعدد  ال�سيا�سية  وال�رساعات  الفكرية 

تويف يف ني�سابور حواىل �سنة 1132م. 

املوؤرخون  جعل  مما  حياته  يف  الرباعيات  تدون  ومل   

ن مل  ي�سككون يف ن�سبة كثري من الرباعيات اليه وحتى الآ

املخطوطات  من  عدد  اكت�ساف  رغم  احلقيقي  العدد  يعرف 

التي تن�سب اىل اخليام. )20(

تدور حول مو�سوع واحد  الرباعيات  ان  اىل   وقد خل�ست 
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ا�سا�ض وهو اخلوف من الفناء. فحياة الن�سان يف هذه الدنيا 

�رساعا  مت�سي  ايامه  والعمر  ق�سرية،  اخليام،  يراها  كما 

وتذوي كما الزهار وامل�سري بعد املوت جمهول. لذا العي�ض 

يف اللحظة احلا�رسة ون�سيان ما م�سى، وما �سياأتي، وذلك 

من خالل النغما�ض يف مقارعة اخلمر والتاأمل يف الوجود. 

يقول: »ما الكون دار اقامة، فاخو النهى اأوىل به ان يدمن 

ال�سهباء، اطفي مباء الكرم نريان ال�سى فل�سوف تذهب يف 

الهواء هباء« 

ذهنه  يف  تدور  التي  ال�سئلة  ن�سيان  جل،  لأ ي�رسب  فهو 

باحلاح عن املوت والبعث و�رس الوجود لذلك يقول، انه ل 

ي�رسب اخلمر ذريعة الف�سق والفجور. يقول يف ذلك برتجمة 

ال�سايف النجفي نقال عن الفار�سية:

اأو ترك ديني واطراح الدب، رمت  جل الطرب  اأ�رسب لأ »مل 

احلياة دون عقل حلظة فهمت بال�سكر لهذا ال�سبب«. 

جدا  ي�سعب  انه  ال  اخليام  عقيدة  عن  قيل  مما  وبالرغم 

تارة جربي دهري،  ت�سنيف اخليام عقائديا وفكريا. فهو 

يوؤمن بوحدة الوجود، وتارة، ل اأدري، وتارات اخرى، موؤمن 

يتاأرجح بني ال�سك واليقني. يف احدى الرباعيات ي�سال اهلل 

املغفرة والتوبة قائال يف ترجمة احمد ال�سايف النجفي :

العجز  يف  ون�سريهم  الورى،  ا�رسار  بجميع  عاملا  »يا 

يا قابل العذار  اليك، وتوبتي  والكربات، كن قابال عذري 

والتوبات«. 

 Cowell كاول  ادورد  ا�ستاذه  كالم  مرددا  فيتزجريالد  ويرى 

ان   ،)21( الرباعيات  ترجمة  على  حثه  والذي  باك�سفورد 

فل�سفة اخليام قريبة من فل�سفة ابيقور الطبيعية )الدهرية(. 

ومل  ب�ساطة  اكرث  اخليام  فل�سفة  ان  يرى  فيتزجريالد  لكن 

تتجاوز ال�سئلة التقليدية عن �رس الوجود وم�سري الن�سان 

ايل بناء نظام فل�سفي متكامل مثل ابيقور)22(. 

 وهذا �سحيح فاخليام �ساعر اأكرث منه فيل�سوفا. وهو، ي�سبه 

ان  الفرق  احلياة.  اىل  ونظرته  و�سكه  مه  ت�ساوؤ يف  املعري 

عن  البعد  كل  بعيدة  �سارمة  متق�سفة  حياة  اتبع  املعري 

اأجواء اخلمر واحلب. وقد اأ�سار اكرث من باحث اىل تردد بع�ض 

افكار املعري يف �سعر اخليام، ولكني وجدت ان اأكرث معاين 

املعري دورانا يف رباعيات اخليام هو، العتقاد ان تراب 

دميني تراكم عرب الجيال وذلك  الر�ض ما هو ال رفات لالآ

كناية عن ان الرتاب هو م�سري الن�سان . يقول املعري يف 

هذا املعنى : 

 �رس ان ا�ستطعت يف الهواء رويدا 

 ل اختيال على رفات العباد 

 خفف الوطء ما اظن ادمي 

 الر�ض ال من هذه الج�ساد

 هذا املعني من اكرث املعاين دورانا يف رباعيات اخليام، 

يقول : »اجل عن وجهك الغبار برفق فهو خد لكاعب ح�سناء«. 

ويقول: »الم ي�سوم اخلزاف الطني دقا ولكما، يخال الطني 

مداما  والكوؤو�ض  الدن  »والزم  ويقول:  اجل�سوم«  ثرى  غري 

ان ي�سنعوا من رفاتك دنا« اىل غري ذلك من املعاين  قبل 

املبثوثة يف الرباعيات.

 ثبت املراجع: 

1- الدكتور عبداهلل الطيب – الفتنة باليوت خطر على الدب العربي – جملة 
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2- عبد املنعم عجب الفيا – رد عى الدكتور عبد اهلل الطيب – جملة امللتقى 

–عدد 82- 15 يوليو 1993.
3- الدكتور احمد البدوي – اوتار �رسقية على القيثار الغربي – جامعة قار 

يون�ض – ليبيا – بدون تاريخ )�سدر يف ت�سعينات القرن الع�رسين(. 
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7- جمة حوار – العدد الول – 1960 
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 A Guide to the selected poems of T.S.Elot, B.C. Suotham, Faber&  -9

.Faber1994
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Press, p. 82
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اجلندي –دار طال�ض دم�سق - الطبعة اخلام�سة 1998

 F.O.Matthiessen,The Achievement of T.S.Eliot, Oxford Books,Second  -12

 ed.1947.p.73,74

 A Guide to the selected poems of T.S.Elot, B.C. Suotham, Faber&  -13

Faber1994

 ,Edward Fitzgerald, Rubaiyat of Omer khayyam - 14

 Penguin poetry libaray,1989

15 -  امل�سدر ال�سابق   

T.S.Eliot, Four quartets, Faber & Faber1989  - 16
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18- الرتجمات العربية لرباعيات اخليام –درا�سة نقدية – الدكتور يو�سف 

ح�سني بكار – جامعة قطر 1988.

19- امل�سدر ال�سابق. 
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عند القا�ص عبد احلميد اأحمد
عبد اجلليل غزالة 

 
  ناقد واأكادميي من املغرب 

ن�رس باكورة اأعماله مبجلة )ال�سيارة( ، لكنها مل تالق النجاح املتوقع. ا�ستمر يف اإبداعاته 

وعطاءاته الق�س�سية دون كلل اأو توان اإبان ال�سبعينيات ، حيث ظهرت له عدة اإجنازات 

هلي( … ا�ستهرت اأعماله الق�س�سية املتميزة وذاعت بني املتلقني  يف )اأخبار دبي( و)الأ

NARRATIVE UNIl  » اإذ بنى من خاللها »كونا �رسديا  ؛  الثمانينيات  االعرب منذ بداية 

يف  كثريا  يتاأنى  جنده  الذاكرة.  يف  تع�س�ض  التي   ، �سئلة  والأ بالق�سايا  مثخنا   ،  VERSE
اإبداعاته ، فرياعي �سلطة املتلقني العرب ويقدرها. ميزج بني احللم والواقع وتعدد اأبعاد 

دبية جتربة اإن�سانية ، تعانق التحولت والتغريات  حداث. متثل اإجنازاته الأ ال�سخ�سيات والأ

مارات العربية والعامل. جنده ير�سد اجلو العام الذي يعرفه وطنه،  التي يعرفها جمتمع الإ

اللقطات والوم�سات ال�رسيعة  من خالل ربطه باخلطابات والق�سايا اليومية. ي�ستخدم 

الدالة ، امل�سكونة يف اأغلبها بنغمة من احلزن ، الذي يج�سد ب�ساطة ال�سخ�سيات. كما يزرع 

بني طيات اإبداعاته ال�رسدية عن�رس املفاجاأة والنهاية املفتوحة. ي�سبح عنده ال�سارد هو 

املروج للفعل واملحرك للحدث الق�س�سي.

مارات وموؤ�س�سة �سلطان العوي�ض. وله: ع�ساء الن�سيطني داخل احتاد كتاب واأدباء الإ عبد احلميد اأحمد من الأ

  1 _  ال�سياحة يف خليج يتوح�ض ، )ق�س�ض ق�سرية( ، دار الكلمة ، بريوت ، 1982 .

  2 _  البيدار )ق�س�ض ق�سرية( ، دار الكلمة ، بريوت ، 1987 .

مارات ، 1992 .   3 _  على حافة النهار )ق�س�ض ق�سرية( ، احتاد كتاب واأدباء الإ

مارات ،  ال�سارقة 1985 . 4 _  درا�سة تو�سيفات الق�سة الق�سرية والرواية يف الإ

5 _  خرب�سات يف حدود املمكن )مقالت( ، 1997 .

6_ النظام العاملي ال�ساحك )مقالت( ، 1998 .

درا�سات



 ، يقاع  الإ �رسيع  �سعري  بطابع  ال�سخ�سي  اأ�سلوبه  يتميز 

فيه  جند  العربية.  مارات  الإ بدولة  احلياة  اإيقاع  يوؤ�س�سه 

مانة والو�سف الدقيق للواقع. تتنوع وتتناق�ض  ال�سدق والأ

ق�سايا  وتناق�ض  لتنوع  نظرا  ق�س�سه  و�سخ�سيات  اأحداث 

)قالت  يف  كما  احلكاية  اأ�سلوب  اأحيانا  ي�ستخدم  حميطه. 

النخلة للبحر(. تربز بني طيات بع�ض اإبداعاته حلظات تنوير 

واإ�رساق وا�ست�رساف مهمة ، يتجلى من خاللها عمق احلبكة 

يتمحور  جناز.  الإ حمكمة  نهاية  اإىل  املف�سية   ، وروعتها 

العمل حول �سخ�سية البطل املحورية يف كل ق�سة.

�سخ�سية  و�سفافية  نقاء  اأحمد  احلميد  عبد  اأ�سلوب  ميثل 

ول  �ساحبه و�سدقه القومي. كما اأنه يعد الكاتب ال�ساخر الأ

يف منطقة اخلليج العربي نظرا ملعجمه الق�س�سي اخلا�ض 

ملو�سوعاته  الدقيق  وانتقائه  املتميزة  معاجلته  وطريقة 

. THEMES

ال�سفر  عن  متنوعة  اأدبية  اإبداعات  اأحمد  احلميد  عبد  اأجنز   

 ، يحلم   ، ي�سخر  جنده  مهمة.  اأخرى  وق�سايا  والرحالت 

يتداعى ، ينك�رس ، يقاوم … 

ثانيا( املنت املدرو�ض :

 ، الق�س�سية  جمموعته  اأحمد  احلميد  عبد  املبدع  اأجنز   

املو�سومة ب )البيدار( عام 1987 م. مت ن�رسها عن طريق 

دار الكلمة للن�رس بلبنان. ت�سم هذه املجموعة 126 �سفحة 

من احلجم ال�سغري. حتوي الق�س�ض التالية :

_املزبلة  _�سفعتان  العربية   ر�سفة  _الأ كوبا   _اأ�سياء   

خرى _حالة غروب. _خالله  الأ _الفاأ�ض _هدهدة _املراأة 

S E L . _البيدار.

مكونات اخلطاب الق�س�سي يف جمموعة )البيدار( :

باجلن�ض  املتعلقة   ، املتداخلة  واملفاهيم  النظريات  تتعدد 

بع�سها  يظهر  العربي.  العامل  يف  حاليا  الرائج  الق�س�سي 

خر عميق وجوهري. لذلك  عدمي اجلدوى العلمية وبع�سها الآ

دبي : فاإننا ن�سادف عدة م�سارات نقدية تهم هذا احلقل الأ

اأ_ بلورة اخل�سائ�ض اجلمالية والفكرية املهيمنة يف جمال 

الق�سة العربية.

حاطة بجل التيارات والجتاهات املعا�رسة.  ب _الإ

ملختلف  العربية  الق�س�سية  الن�سو�ض  ج_اإخ�ساع 

املقاربات والتحاليل والتجارب.

�سقاطات  والإ امل�سطلحات  توظيف  بني  _التاأرجح  د   

 ، العربية  بداعات  والطيبةلالإ العميقة  والقراءة  الغربية 

املبلورة لق�سايا العرب الثقافية والجتماعية...

جمموعة  يف  الق�س�سي  اخلطاب  مكونات  حتديد  ي�ستند   

يف  نعتنقها  التي   ، والفنية  الفكرية  قناعتنا  اإىل  )البيدار( 

هذه املرحلة من تطورنا النقدي.

تعتمد عملية ال�رسد الق�س�سي عند كاتبنا على معجم عربي 

املرتكز   ، املو�سوعي  احلكي  نظام  يروج   ، خيايل  نرثي 

على �سمائر الغياب )هو ، هي ، هما ، هم ، هن(. ت�سم هذه 

تبعا   ، بينها  فيما  وتتقاطع  تتداخل  العملية عدة مكونات 

لنوعية الق�سة. 

تدفعنا قناعتنا الفكرية والنقدية احلالية اإىل ح�رس مكونات 

اأق�سام  اأربعة  اأحمد يف  الق�س�سي عند عبد احلميد  اخلطاب 

حمورية فقط : 

حداث الق�س�سية :  1- الأ

بتمييز  عربي  ق�س�سي  عمل  اأي  درا�سة  عند  علينا  ي�سعب 

وتعدد  العالقات  لت�سابك  نظرا  �سخ�سياته  عن  اأحداثه 

اجل�سور الرابطة بني الثنني. فالوجود ل�سخ�سيات ق�س�سية 

حداث من دون �سخ�سيات. تهتم  من دون اأحداث ولوجود لأ

الت�سنيفية  الو�سفية  الل�سانية  البنيوية  الدرا�سات  بع�ض 

دبية،  الأ بداعات  الإ �سطر  وجهها  تيمم  التي   ،TAXONOMY

INDUCTION وال�ستقراء  والتفكيك  التق�سيم  من  اأنواع  بعدة 

IMMAl املثولية  الداخلية  ال�سكلية  تفر�سها منهجيتها  االتي 

NENCE على املتون املدرو�سة.

 يبني عبد احلميد اأحمد اأحداث جمموعته الق�س�سية )البيدار( 

املتنوعة  وجتاربه   )1( الذهنية  معارفه  على  بالعتماد 

وقدرته COMPETENCE الل�سانية وطرق اإفراغها واإذاعتها على 

�سكل اإجنازات PERFORMENCES �سخ�سية لفتة للنظر. 

يعر�سها  التي  الع�رس  الق�س�ض  هذه  يف  حداث  الأ تتنوع   

وحلولها  وعقدها  مقدماتها  خالل  من   ، الكاتب  علينا 

ونهاياتها. جنده يقدم بع�سها �سمن ت�سل�سل منطقي من�سد 

وي�ستخدم   ، دقيق  ب�سكل  بالحقها  �سابقها  يربط  حيث   ،

تبدو منف�سلة  ، مما يجعلها  خر ب�سورة مفككة  الآ بع�سها 

جناز والق�سد الق�س�سي. تبعا لطبيعة املو�سوع و�سمات الإ

�سلوب الفني  تتعاقب احلوادث ب�سكل اإيقاعي منظم ، تبعا لالأ

LINGUISTICCLAUSl اامل�ستعمل يف ر�سف امللفوظات الل�سانية

ES ، املوؤ�س�سة لعملية ال�رسد الق�س�سي. لذلك تتنوع التجارب 

وامل�ساعر ، املرتبة ح�سب �سوابط نف�سية ، تفرغها يف قالب 

اللوحات  وينوع  �سواء  الأ الكاتب  يلقي  حمدد.  عربي  فني 

اخلا�سة بو�سف اأحداث ق�س�سه ،

املتنوعة ، فيقع التالحم ، من خالل كل هذا ، بني العر�ض 

واملحتوى ال�رسدي.

�رسديا  اإجنازا  متثل  )البيدار(  جمموعة  اأحداث  فاإن  لذلك 

حياة  على  دورته  وخملفات  الزمن  اأثر  ير�سم   ، واقعيا 

ندى  وابنته  الفل�سطيني  حممود  اأبو   ، )كويا  ال�سخ�سيات 

الفالح   ، البندق  وك�سارة  الق�سة  كاتب   ، اهلل  عبد  �سعيد   ،
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مبارك   ، ونورة  خلفان   ، حمدون   ، زهرة  وزوجته  �سلمان 

العماين(.  مري�ض   ، م�سعود  وحماره   .S. E.L خالله   ، وعفراء 

املذكورة  ال�سخ�سيات  بع�ض  �سعف  حداث  الأ هذه  ت�سف 

 ، الوطن  خارج  غربتها  خالل  من   ، الواقع  من  وهروبها 

بحثا عن لقمة العي�ض ورزوحها حتث كال كل الزمن وقهره. 

يرتبط بع�سها باأر�سه ووطنه املغت�سب ويعاين من حيف 

اأخباره  ق�سارى جهده ملعرفة  يبدل  لكنه   ، املحتل  وجور 

خر يتغرب  ومعانقة عدد من اأهله بعد النزوح... وبع�سها الآ

بحثا عن الذات وال�ستقالل واجلن�ض واملال وحرية التعبري 

والدميوقراطية...

اأحمد يف هذه املجموعة بع�ض الق�سايا   يثري عبد احلميد 

املتعلقة باملراأة : ثورتها �سد ت�سلط �سنف معني من الرجال 

ورغبتها يف النتقام واإثبات الذات والتحدي ، اجلن�ض ، ال�سك 

ولد واألعابهم  همال وال�ستخفاف ، تربية الأ ، الدعارة ، الإ

اللقاءات   ، العمل   ، الزواج   ، ول والدفني  الأ ، احلب  الغرية   ،

مهات … واملناظرات ، حنان الأ

حداث الق�س�سية هنا بع�ض ق�سايا املجتمع   كما تعانق الأ

والهجرة)2(،  كالعمل  وم�سكالته  والعربي  ماراتي  الإ

الرومان�سية  والطبيعة  الوطن  وحب  الطبقي  والتمايز 

والفقر والغنى والظلم والنتهازية والعتماد على املظاهر 

والتوا�سع  والب�ساطة  واملال  النفوذ  وا�ستغالل  وال�سكليات 

والنفي واحلرمان …

جمموعة  على  امل�سيطرة  الق�س�سية  حداث  الأ بع�ض  تعالج 

حترك   ، مت�سابكة  وعاطفية  عقلية  جوانب  عدة  )البيدار( 

خالل  من  ماراتي،  الإ املجتمع  داخل  ال�سخ�سيات 

والتغريات  واملتناق�سات  والفو�سى  الغرائز  من  جمموعة 

حداث  الأ هذه  ديباجة  ترتبط  والتق�سيمات...  والن�سطارات 

والفكرية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية  بالظروف 

التي يعي�سها الكاتب ، فهو اأحد اإفرازاتها. كما اأنه ابن بيئة 

خليجية تتاأقلم مع هذه الظروف. 

�ساليب الفنية  حداث الق�س�سية والأ تختلف طرائق معاجلة الأ

تطورا  جند  فاإننا  لذلك  اآخر.  اإىل  عربي  مبدع  من  املوظفة 

وتنوعا كبريين بني الكتاب بالن�سبة لهذين اجلانبني. تركز 

حداث الق�س�سية العربية املعا�رسة على بع�ض الق�سايا  الأ

وال�سيا�سية  والرتبوية  والجتماعية  النف�سية  وامل�سكالت 

التي  وامل�سكالت  الق�سايا  نف�سها  وهي   ، ال�سخ�سيات  عند 

لذلك  احلايل.  وع�رسنا  العربية  جمتمعاتنا  منها  تعاين 

ويقفز  مهمة  فكرة  على  يركز  املعا�رس  العربي  فالقا�ض 

على اأخرى ثانوية مزعجة. كما اأنه قد ي�ستعمل عدة مظاهر 

من  �سنوفا  ويوظف   POLYPHONY متعددة  اإيقاعية  �سوتية 

الت�سوير والنحت واحلفريات والتحقيقات البولي�سية ، وقد 

يتحيز لل�رسد غري املرتبط بالف�ساء الزمكاين. جند تغري بع�ض 

املفاهيم والقيم والنظريات عند عدة كتاب ، مما جعل بع�ض 

الق�س�ض املعا�رسة ل تقوى على ت�سوير العامل ، بناء على 

نظرية ال�سببية ، فتحول الكون اإىل فكر )3(. 

على  كبرية  اآثارا  املعا�رسة  العلمية  النظريات  خلفت  لقد 

 ، حداث جتري ب�رسعة  العامل ، حيث جند الأ الق�سة يف  فن 

من خالل حالت نف�سية متهافتة و�سطحات فكرية متنوعة. 

داخل حيز زمكاين.  وتتواىل  واملناظر  ال�سور  تتوازى  كما 

�سغرية  وذرات  جزيئات  اإىل  مفتتة  العلمية  احلقيقة  تربز 

واإلكرتونات وبروتونات ، تعي�ض يف الف�ساء.

يعرب عبد احلميد اأحمد يف جمموعته الق�س�سية عن حداثة 

املو�سوفة  املواقف  خالل  من   ، ع�رسه  وحيثيات  فنه 

املنطقي  والت�سل�سل  املفتتة  وال�سخ�سيات  اللغوية  واجلمل 

اآخر.  اإىل  منظر  ومن  حالة  اإىل  حالة  من  ال�رسيع  والتحول 

واملتقطعة  املتتابعة  باحلياة  اإح�سا�سه  التوجه  هذا  يج�سد 

على  وامل�ساعر  النطباعات  تتدفق  حيث   ، عفوية  ب�سورة 

�سكل �سيل م�ستمر يف غري انتظام )4(. 

النف�سية  حياتنا  املت�سعبة  وامل�سارب  الدروب  هذه  تغري 

والروحية وتنميها ، فتنمو معها اأج�سادنا عرب مراحل العمر 

 …
اأ�سئلة تعد مزمنة يف  )البيدار( عدة  تطرح درا�سة جمموعة 

وقتنا احلايل :

احلوا�ض  ذات   ، الق�س�سية  ال�سخ�سيات  ت�ستطيع  1_كيف   

 ، الطبيعية  والظواهر  �سياء  الأ كل  مالحظة  عن  العاجزة 

ال�سيطرة على م�ساعرها وانفعالتها املت�ساربة ؟

 2 _ هل تعد �سخ�سيات هذه املجموعة متعددة اأو اأحادية 

بعاد ؟  الأ

لهام واحللم والواقع واحلوا�ض  3_ كيف منيز بني العقل والإ

يف هذه الق�س�ض ؟ 

اإلينا هذه  تقدمها  التي  والتجارب  املعارف  نوع  ما   _  4  

بداعات ال�رسدية ؟ الإ

هذه  يف  املتداخل  الق�س�سي  املعجم  عالقة  ما   _5  

مارات  الإ بدولة  املوجود  ال�سكاين  بالن�سيج  املجموعة 

العربية املتحدة؟. 

حيان ح�سب ت�سل�سل  حداث الق�س�سية يف جل الأ تتعاقب الأ

زمني �سغري وحمدد)�ساعات ، يوم ، �سهر ، �سنة( اأو ح�سب 

ال�سخ�سيات  بع�ض  بنف�سية  املرتبطة  الذاتية  التجارب 

، حيث  تربز طبيعية جدا  اإنها  املجموعة.  داخل  املحورية 

مبحيط  املتعلقة  واملعامل  الدوافع  جل  وحتلل  تر�سد 

لرتباطها  اأي�سا  واقعية  اأنها  كما  وبيئتها.  ال�سخ�سيات 

والطبيعة  والرمزية  العامة  والعربية  ماراتية  الإ باحلياة 
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واملجتمع والنف�سيات املختلفة.

وحوارات  )البيدار(  جمموعة  اأحداث  جل  على  ت�سيطر   

النف�سية  والق�سايا  املظاهر  املحورية  �سخ�سياتها 

يف  لنا  ي�سف  الكاتب   / ال�سارد  جند  حيث   ، والجتماعية 

 ، اإن�سانية  دراما  من  �سدورها  يف  يدور  ما  مواطن  عدة 

ليم :  قدار تواجه واقعها الأ جعلتها الأ

والذباب  وال�سجيج  واحلرارة  باملارة  يعج  »الر�سيف  اأ_   

والفرحة ال�سغرية التي غمرت اجلوف تتال�سى نهائيا اللحظة 

الهباء.  الريح  حتمل  كما  جديد  من  الهموم  حتملها  وقد   ،

ودمرته  اأكلته احلرية   ، ال�سخب  و�سط  « �ساع متاما  »كويا 

اأنفه ومل  يداعب  يعد  الطري مل  اللحم  القا�سية. عبري  اللحظة 

تبق اإل دموع الزوجة وكاآبة ال�سنني ومرارة احلرمان وعذاب 

الوحدة ومذلة الطريق ، �سنوات العمل يف ر�سف الطرقات ، 

تاه يف  ه.  « وزمالوؤ بناه »كويا  ال�سارع  ، هذا  الر�سيف  هذا 

فجاأة   ، اللفة  حامال  ال�ساكنة  الطرقات  جاب   ، طويال  الليل 

انهمرت عليه الب�سارة…« ، �ض 11 _ 12.

التي  الغامقة  الزرقاء  ثيابه  يف  ال�سارع  اإىل  »يخرج   _ ب 

تت�سرت على بقع الزيت واأو�ساخ ال�سحوم ، يجابه ال�سم�ض وجها 

حزان الكبرية القابعة يف اأعماقه تنم مالحمه  لوجه ، رغم الأ

ال�سارمة عن حتد عجيب لكل �سيء ي�سادفه يف هذه املدينة 

التي تلونت وت�سكلت يف زيف اأخرق « ، �ض 18. 

 ج _ »عفوا ، هل من املمكن اأن متار�سي اجلن�ض معي ؟ « 

، �ض 33.

ول عليه اجتياز  الأ اإىل حد املاء  اأنه كي ي�سل  »اأدرك  د _ 

هذه املزبلة العظيمة ولي�ض ثمة طريق اآخر ، لكنك انده�ست 

ر�ض  كيف اأمكن للمزبلة اأن تت�سلل اإىل عقر دارك لتفرت�ض الأ

، ومتاما توقفت »ك�سارة البندق « لكن احلطام مازال هنا ، 

نني مازال هنا ، اأدركت  والدخان مازال هنا ، والتوجع والأ

املحبوكة  كذوبة  الأ لب  يف  خرين  كالآ ومتورط  واقع  اأنك 

ال�سهيل  اإل  جمال  ثمة  يكن  ومل  وال�سنعة.  ال�سياغة 

املزبلة  ، عابر  اآت  باأنك  الدنيا  لت�سمع  والقعقعة  والزجمرة 

التاريخية لت�سل اإىل حافة املاء …« ، �ض 50.

 : الغارقتني يف اجلمر  ه _ قال وال�رسار يتطاير من عينيه 

»هل يجتمعان معا ؟ هل يجتمع العد�ض والدعارة معا ؟ « 

، �ض 63.

يف  تنف�ست  ال�سماء.  يف  هناك  تغرق  النجوم  »تركت   _ و 

الهواء الطلق. اأغلقت النافذة. �سعور غام�ض يثريها يف الليل 

داخلها  يف  وحيدة.  لي�ست  وحيدة.  تف�سريا.  وجدت  البهيم. 

امراأة اأخرى ا�ستيقظت. تتوح�ض. كومت قب�ستها. �ست�سددها 

يعلو.  �سدره  اخل�سب.  يف  املن�سار  مثل  �سخريه  باإحكام. 

تتف�سى  الغام�سة  الن�سوة  الفرا�ض.  فوق  بليدة  جثة  يهبط. 

تعذبها.  داخلها.  يف  جمهول  عامل  من  تاأتى  اأو�سالها.  يف 

خرى.  الأ املراأة  عن  الليلة  �ستكتب.  الكتابة.  اإىل  تدفعها 

خريات ما �ستكتبه  بالقلم. ل.. بال�سكني. غدا �ستقراأ نورا والأ

الليلة … «، �ض 83 . 

اإىل غري رجعة وم�ست »عفراء « يف  حالم  ي _ »م�ست الأ

هوج كان الوطن »عفراء « يذوب فيه مبارك  اأردية الزمن الأ

بقاء عليه … جل الإ وي�ستميت لأ

اأم�سك الرتاب يع�رسه ، �سار الوطن كميات من قهر يومي 

، نقطة  بقاء على  العي�ض ولالإ جل  حني يبحث عن دراهم لأ

كرامة. �سار وحيدا …وحيدا ، الوجوه مل يعد يعرفها ، ومل 

تعد الوجوه اجلديدة تعرفه … �سار �سيئا لوجود له اإل يف 

خفقات الذكرى « ، �ض 89 _ 90.

فنه  على  ال�سمني  الكاتب  �سيطرة  النماذج  هذه  تربز 

، من  ، حيث تظهر كل حبكة حمكمة ومت�سابكة  الق�س�سي 

كما  املتداخلة.  وال�سخ�سيات  واملواقف  حداث  الأ خالل 

يظهر اأي�سا تفانيه يف تقدمي اإطار واقعي طبيعي لكل ق�سة. 

حداث تر�سد حقائق فعلية ومالحظات وجتارب معي�سة  فالأ

، رمبا »ا�سرتك هو فيها اأو ح�سل على تقرير عنها اأو رواية 

عنها من �ساهد عيان « )5(. 

حداث واملعلومات الق�س�سية  يلتقط ذهن عبد احلميد اأحمد الأ

 ، NARRATIVE SYSTEM » فريتبها ويق�سمها ح�سب»ن�سق �رسدي

متميز العالقات والوظائف. ي�ستخرج عدة ت�سمينات نف�سية 

 ، النهاية معامل �سخ�سيات وا�سحة  واجتماعية لري�سم يف 

خالية من كل زيف اأو بهرجة اأو ت�سدق اأو اإن�سائية جمانية.

والوقائع  حداث  الأ معاجلة  يف  الكاتب  طرائق  تتنوع   

 ، )البيدار(  جمموعة  داخل  اأخرى  اإىل  ق�سة  من  املت�سابهة 

حيث تتعدد ال�رساعات بني احلقيقة والواقع واحللم والوهم 

الق�س�ض  علينا  تعر�ض   … والب�ساطة  والطموح  واخلداع 

الع�رس التي حتويها املجموعة مناذج مهمة يف هذا ال�سدد:

ر�ض وعر�ض لفة الزوجة  1 _ »جتول يف ال�سوق ، اقتعد الأ

للبيع ، لكن ، لي�ض من ي�سرتي …ا�ستجدى اأحدهم واثنني 

واجد  زين  هذا  »اأرباب«  جيدة  قما�ض  قطعة  اإنها   ، وثالثة 

زين ، اأنا ي�سرتي باأربعني يبيع بثالثني …

زوجتي  هدية  …»اإنها  يتوقف  اأحد  ل  ين�رسف..ين�رسفون.. 

الغ�سب  من  ي�سج   ، للهواء  ب�ساعته  عار�سا  وحيدا  يبقى   ،  »

حزان …« ، �ض 11   واحلزن والق�ساوة …ي�سيع و�سط جلة الأ

2 _ »…اأخذها يف ح�سنه ، ه�رسها بني يديه بقوة ، �سعر 

دموعه  ت�ساقطت   ، كامال  وطنا  يحت�سن  باأنه   ، بحرارتها 

وبللت كاملطر كل ذكرياته …

نامت ندى فوق �سدره املتعب ، ع�رسون عاما خارج الوطن 

ر�سفة ، يف املدن العربية القا�سية ، الفاجرة ، ترفع  فوق الأ
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بائع   ، كثرية  اأعمال   ، لتقاتل   ، تهادن   ، اخل�سبية  �سيوفها 

�سحف ، �سجائر ، �سائق تاك�سي ، ميكانيكي ، خباز ، كاتب ، 

مدر�ض ، ل�سيء غري احلنني ، القهر ، احللم بالبيت الذي ولد 

فيه تنمو يف حو�سه �سجرة زيتون كبرية ، يظلله ، كانت كاذبة 

، خادعة ، خائنة ، كل العوا�سم واملدن ، لحقيقة اإل الدموع 

التي جفت فوق اأر�سفتها واحلياة التي �سفحت فوق �سوارعها 

ل�سيء  �سيء.  كل  ي�سنع  املال   ، …النفط  …هنا  واأخريا   ،

مطلقا … اأول يوم يا ندى �سقطت ورقة التوت ، ظهرت عورة 

هذه املدينة ، عورة قبيحة كريهة …« ، �ض 21.

! �ستقول  : »اخر�ض  ازداد جنونا  ال�سابط وقد   3 _ قاطعه 

م�سكلة  عملت   ، �رسخت   ، دميوقراطيتها  متار�ض  مل  لكنها 

من ل�سيء ، من حقي اأن اأطلب ، من حقها اأن ترف�ض ، يف 

لي�ض ثمة  ، هذه حرية  ي�ساء  للفتاة ما  الفتى  اأوروبا يقول 

اعتداء …« ، �ض 39.

حداث  والأ ال�سخ�سيات  نوعية  الثالثة  النماذج  جت�سد 

اأحمد ، حيث جنده ميزج  املتواترة يف ق�س�ض عبد احلميد 

بني الواقع واحللم والتوليفات الجتماعية املتنوعة وتعدد 

بعاد. كما اأنه ين�رس بني ثنايا هذا املنت املدرو�ض ق�سطا  الأ

 POETRYو�سعريته اللغوي   BILINGUALISM الزدواج  من  مهما 

العربية  مارات  بالإ احلياة  اإيقاع  مع  املتناغمة   ، ال�رسيعة 

ون�سيجها ال�سكاين. 

ول من النماذج الثالثة ال�سابقة ب�سخ�سية  يتعلق النموذج الأ

البطل »كويا « الذي ظل يحلم طيلة غربته عن الوطن ببعث 

قد  نها  لأ  » »كريال  مبنطقة  زوجته  اإىل  املالب�ض  من  لفة 

لكنه  النتظار.  من  عاما  ع�رسة  اأربع  بعد  طفال  له  اأجنبت 

ي�سطدم بواقع ظامل ؛ موبوء بال�سخرية والق�ساوة والتمايز 

يجوب  فيظل  طموحاته  وتنك�رس  اأحالمه  تتقو�ض  الطبقي. 

�سوارع املدينة الكبرية عار�سا لفة املالب�ض للبيع.

الكبري  الفل�سطيني  حلم  لنا  فيج�سد  الثاين  النموذج  اأما   

معانقة  اإىل  ال�سديد  وحنينه  املغت�سب  الوطن  اإىل  بالعودة 

اأمامه  ميثل  الفل�سطيني  احل�سار  لكن   ، وامل�سارب  هل  الأ

حقيقة األيمة قائمة بعنف وواقعا مت�سظيا. يعلق اآماله على 

العرب ، لكن مدنهم تلفظه بكل رموزها ودللتها ، في�سيع 

وجهه يف زحامها. يفت�سح تواطوؤها … 

 ن�ستخل�ض من النموذج الثالث حماولة البطل »�سعيدعبداهلل« 

، الذي يروم التعبري بكل دميوقراطية عن مكبوتا ته اجلن�سية 

، لكنه يواجه بلفيف من العادات الجتماعية وتقاليد مراكز 

ال�رسطة البائدة ، التي تردعه بكل ت�سلط … 

حداث ، التي يقدمها لنا عبد احلميد اأحمد يف   تعد هذه الأ

UNIl» جمجمموعة )البيدار( ، ذات فنية راقية بالن�سبة لـ»كون

ير�سد  فالكاتب  العربي.  العامل  الق�سرية يف  الق�سة   VERSE

زمنا  ي�ستخدم  اأنه  كما  فقط.  واحدة  حادثة  ق�سة  كل  يف 

تك�سف   ، ومه�سومة  وا�سحة  ق�س�سه  جعل  مما   ، ب�سيطا 

لنا عن الغربة والفقر واحلرمان والت�سلط والعادات البائدة 

الجتماعي  والتغري  وال�سفاء  والرومان�سية  والب�ساطة 

وال�رساعات النف�سية. 

 يرد احلدث الق�س�سي يف هذه املجموعة خ�سبا ، مما يجعله 

�سايف  الق�سة  جو  في�سبح   ، ال�سخ�سيات  نف�سيات  يعري 

دمي وا�سحا. يتابعه املتلقي العربي ب�سغف فيفهمه بكل  الأ

�سهولة ويوؤوله بعمق. يتبلور عمل الكاتب ال�سمني بدقة من 

خالل طريقة ال�رسد ال�رسيح والت�سل�سل الزمني املنطقي )6( 

مام يف  حداث اإىل الأ ، حيث جنده يدفع ال�سارد اإىل حتريك الأ

حيان ، ول يجعلها ترتد اإىل الوراء اإل عند اللزوم.  اأغلب الأ

العربي  املتلقي  جعل  اإىل  الق�س�سية  التقنية  هذه  توؤدي 

فيك�سف   ، وي�رس  �سهولة  بكل  املجموعة  ق�س�ض  على  يركز 

اجلمالية  وخ�سائ�سها  ومقا�سدها  ورموزها  م�ستغلقاتها 

والفكرية والفنية.

)البيدار(  جمموعة  من  فقرات  عدة  يف  الكاتب  يحاول   

اأ�سلفنا  كما  وهو   ، ال�رسد  من  املتميز  النوع  هذا  ا�ستعمال 

واملعجمية  الرتكيبية  البنى  لبع�ض  حماكاة  عن  عبارة 

والدللية ، ال�سائعة يف ال�سعر العربي املعا�رس.

فعال  الأ جل  يف  كاتبنا  عند  ال�سارد  �سخ�سية  تتحكم 

حواراتها  وتوجه  �سخ�سياته  حترك  حيث   ، الق�س�سية 

املتنوعة واأ�سواتها املتنوعةPOLYPHONY نحو نهاية معينة 

حداث بكل �سلبياتها  اأو حل من�سود. جنده ينغم�ض يف عمق الأ

واإيجابياتها ، فيتعاون ويت�سامن بوعي مع عملية ال�رسد 

ب  ننعته  اإننا  الطاعة...  ع�سا  ي�سق  ول   ، املتعددة  وبناها 

»ال�سارد املنتمي «. قد جند �ساردا اآخر يف بع�ض الق�س�ض 

وم�سوؤولياته  ملفوظاته  من  يتن�سل  املعا�رسة  العربية 

MODALISAl ااجتاهها ، فال يقوم اإل بالنزر الي�سري من التنميط

TION، وهو ما ن�سمه ب »ال�سارد غري املنتمي «. 

حول  )البيدار(  جمموعة  يف  الق�س�سية  حداث  الأ تتمحور 

داخل  م�سكالت  عدة  بع�سها  يثري   ، وق�سايا  مو�سوعات 

اأغلب املجتمعات العربية : 

اأ _ الهجرة والغربة والنفي اأو الهروب اإىل اخلارج.

ب _حب املراأة والوطن.

لعمل  امل�سارعة   ، املعي�ض  الواقع  م  والآ البحر  رموز   _ ج 

ك�سارة البندق .

د_البحث عن العمل واملال والتغري الجتماعي.

ر�ض واجلذور والرتاث والثقافة.  ه_ اللتحام بالأ

والتنكر  والريب  الروابط  وانف�سام  والدعارة  اجلن�ض  و_   

للع�رسة.



 ي�ستغل القا�ض هذه املو�سوعات والق�سايا لتحليل الدوافع 

ال�سخ�سيات  جل  عند  والجتماعية  والقت�سادية  النف�سية 

نها ت�سكل رموزا مت�سعبة عن عدة اأفكار ق�س�سية حمورية  لأ

وعناد  باإ�رسار  الرموز  هذه  تخيم  باأكملها.  املجموعة  يف 

حداث من اأولها وحتى اآخرها. تت�سخم معانيها  على كل الأ

وتت�سع وتت�سعب لت�سمل مقا�سد هائلة بدورها. 

نف�سيات  داخل  ال�سالفة  واملو�سوعات  حداث  الأ تتوغل 

حتت  ما  تقطن  حيث   ، )البيدار(  جمموعة  �سخ�سيات 

�سعورها. 

للعمل  جمال  الوطن  خارج  والنفي  والغربة  الهجرة  متثل   

تتطلب   ، مادية  الراهنة  فاحلياة  للذات.  واإثباتا  املتنوع 

بالوطن.  الباقية   ، العائلة  اإىل  لبعثه  املال  على  احل�سول 

التي  هي  والغربة  الهجرة  هذه  اأن  ال�سخ�سيات  جل  تعتقد 

الناحية  من  وال�ستقرار  بال�سعادة  فتنعم  اآمالها  �ستحقق 

ملو�سوع  بالن�سبة  فا�سلة  نف�سية  قناعات  اإنها  النف�سية. 

يف  ملحة  رغبة  عن  تعرب  اإنها  حيث   ، والعمل  الغربة 

اأوطانهم  خارج  واملغرتبني  املهاجرين  عامل  اإىل  النتماء 

اآ�سيويون ، عرب ، جن�سيات اأخرى ب�رسكات  )فل�سطينيون ، 

 ، فرد  كل  من  اأكرب  الرغبة  هذه  ت�سبح   .)… واملال  النفط 

اأنه �سواب يف  اإثبات »ما يعتقد  فهي جتعله يحر�ض على 

قد  التي  املخاوف  على  ق�ساء  بها  الت�سبث  ويف   ، نف�سه 

خر… « )7(  تزحف اإىل نف�سه من اآن لآ

 2( ال�سخ�سيات :

)البيدار(  ال�سخ�سيات الق�س�سية يف جمموعة  اأبعاد  تتنوع 

INl الل�سانية  وتداخالتها  الجتماعية  توليفاتها  ووتتعدد 

TERFERENCES. ير�سم لنا ال�سارد حياتها بطرق من�سقة ، من 

خالل ربطها بف�ساءات زمكانية حمددة. لذلك فاإننا جندها 

ت�سم ثالثة اأمناط :

اأحداث  تتاأقلم مع   : املتغرية  الق�س�سية  ال�سخ�سيات   _  1 

مع  وفكريا  واجتماعيا  نف�سيا  وتنمو  برمتها  املجموعة 

حالتها  تتغري  حيث   ، وف�ساءاته  الق�س�سي  الت�سل�سل 

با�ستمرار.

بع�ض  حتمل   : املعيارية  الق�س�سية  ال�سخ�سيات   _  2  

اأبعادها وتوليفاتها الجتماعية �سمات وقيما ، تنت�رس كثريا 

مارات العربية وغريها من  يف احلياة اليومية الرائجة بالإ

و�ساع والظروف امل�سارعة.  البلدان العربية ، ذات الأ

داخل  وذواتهم  اأنف�سهم  العرب  املتلقني  من  كثري  يجد   

�سلوكياته  ببع�ض  فيتاأثرون   ، ال�سخ�سيات  من  النمط  هذا 

،اإىل  اأحيانا   ، مر  الأ ي�سل  معه.»…  ويتعاطفون  واأفعاله 

�سقاط حالته الوجدانية « )8(. تقم�سها وجعلها جمال لإ

ال�سبق  ق�سب  ال�سارد  ميلك   : املعاجلة  ال�سخ�سيات   _  3  

والفكرية  والجتماعية  النف�سية  بعاد  الأ لتفكيك  بالن�سبة 

اخلا�سة بهذا النمط من ال�سخ�سيات الق�س�سية. جنده يبدل 

خباياها  ليك�سف  اأخرى  اإىل  ق�سة  من  جهوده  ق�سارى 

ودوافعها وحوافزها وحاجاتها ورغباتها املتنوعة… 

بناء  اخلا�ض   » الق�س�سي  »كونه  اأحمد  احلميد  عبد  يخلق 

العربي  الواقع  من  اخلام  مادتها  ي�ستقي   ، اأحداث  على 

املعي�ض … جنده يهتم كثريا باأفراد معينني يف كل ق�سة 

هذا  يجعله  ماراتي.  الإ املجتمع  ق�سايا  عن  يعزلهم  ول 

ما  فري�سد   ، اأبطاله  نف�سية  اأعماق  يف  يغو�ض  الهتمام 

 ، اجتماعي  و�سقاء وحيف  و�سعادة  وفرح  اأمل  من  يعانونه 

املعا�رسة  العربية  الق�س�سية  جنازات  الإ اأغلب  وهو حمور 

اأمناط �سخ�سياتها وطرق تعبريها. يوظف  ، رغم اختالف 

الذي  احلديث  النف�ض  علم  اإجنازات  العرب  املبدعني  بع�ض 

براز جوانب مهمة من العقل الباطن  روجه فرويد ويوجن لإ

اجلانب  هذا  يف�سي  الق�س�سية.  �سخ�سياتهم  تهم  التي   ،

�سمات  ل�سعورية  بطريقة  حتدد  التي  احلقيقة  اإىل  النف�سي 

بطال واأعمالهم املختلفة. الأ

املدرو�سة  الق�س�سية  املجموعة  �سخ�سيات  بع�ض  ت�سعى   

القت�سادي  وو�سعها  املوؤمل  النف�سي  واقعها  جتاوز  اإىل 

امل�ساب بالبوار م�ستخدمة ذكاءها ، حيث تتنوع ال�رساعات 

من  بع�سا  هنا  ال�سارد  ير�سد  والكبوات.  حالم  الأ وتتزاحم 

هذه الظواهر املرتبطة بال�سخ�سيات ، فيخلق لها ف�ساءات 

واأحيازا مهمة لتعرب عن نف�سها.

 ي�ستخدم القا�ض اأحيانا �سخ�سيات �ساخرة ، تتحدى بع�ض 

ال�سلط ؛ مثل �سخ�سية »�سعيد عبداللـه « يف ق�سة )�سفعتان( 

فخ  يف  جريح  )طائر  ق�سة  يف   »  S. E. L »خالله  و�سخ�سية 

�سياد ماكر(. فال�سخ�سيتان ت�سككان وت�سخران من بع�ض 

ال�سائدة.  العربية  والعالقات   ، خالق  والأ والتقاليد  الثوابت 

هما  الثوابت  لبع�ض  والتحدي  والت�سكيك  ال�سخرية  فهل 

جانبان �سلبيان اأم اإيجابيان عند هذا املبدع ؟.

�سلوب الفني ال�ساخر   نعتقد اأنه يروم من وراء ا�ستخدامه لالأ

يف بع�ض ق�س�ض جمموعته نقد واإ�سالح بع�ض امل�سكالت 

والق�سايا الجتماعية بطريقة غري مبا�رسة ، وهو ما ي�سكل 

مكونات معيارية خلطاب ق�س�سي رمزي … 

احلرية  من  بنوع  ال�رسدي  العمل  هذا  �سخ�سيات  تتمتع 

ال�سمات  بع�ض  ومتيز  واملبادئ  املعتقدات  يف  وتفتح 

والثبات  ال�ستقرار  اإىل  لتركن  اإنها  املعا�رسة.  الفردية 

والنفعالت  بالغرائز  تغلي  جندها  مقنن.  ف�ساء  �سمن 

الجتماعية  والروا�سب  نية  الآ وال�سلوكيات  املتنوعة 

والثقافية املتناق�سة. لذلك فهي متثل �سمة خا�سة واإفرازا 
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ال�صاخر يف بع�ص 

ق�ص�ص جمموعته 
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امل�صكالت والق�صايا 

االجتماعية بطريقة 
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معيارية خلطاب 

ق�ص�صي رمزي
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درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 

حمددا يوؤطر ع�رسها وحلظتها اأو ظروفها التاريخية ، التي 

تعرب عنها.

 جند كل �سخ�سية يف جمموعة )البيدار( غري م�ستقرة ، بل 

هي كثرية التحول والتقنع MASK. كما يغيب التجان�ض بني 

ف�ساءات  �سمن  احلالت  متفتتة  تتجلى  حيث   ، قريناتها 

هذه  ق�س�ض  اأغلب  اأبطال  يتحكم  ل  بعاد.  الأ متنوعة 

املجموعة يف اأحا�سي�سهم وعواملهم ل�ستغاللها ل�ساحلهم. 

باملتناق�سات  ملئ  عامل  يف  ويت�رسفون  يتحركون  اإنهم 

حيان ، و�سائل غري عقلية  والظالم ، م�ستعملني ، يف بع�ض الأ

وغرائز ب�سيطة. لذلك فهي تتغري وتتاأثر مبحيطها وجتاربها 

ب�سور مفتتة. ت�سعى هذه ال�سخ�سيات اإىل ممار�سة حياتها 

الواقعية ، من خالل عدة �رساعات ومواجهات ، حتدث داخل 

ف�ساءاتها اخلا�سة. ي�سارع جلها يف الغربة والوحدة من 

وعدم  باجلذور  والت�سبث  والرقي  احلال  وح�سن  املال  اأجل 

حالم  اخلنوع والتواكل والنهزامية يف احلياة والطموح والأ

العري�سة املوؤجلة.

 يعر�ض علينا عبد احلميد اأحمد �سخ�سياته الق�س�سية ، من 

خالل عدة زوايا ، مما مينح املتلقي العربي فكرة وا�سحة 

عن حتولتها وتغرياتها الواقعية. لذلك فاإن تالحق احلركة 

بالن�سبة للحوادث ، املكونة لن�سيج ق�س�ض املجموعة ، يربز 

معه تالحق احلركة بالن�سبة لل�سخ�سيات اأي�سا. 

الر�سم   تتحدد احلياة بكل وظائفها عند كاتبنا من خالل 

اأبطاله وتغرياتهم �سمن حلظات  لتحولت  الوا�سح  نيق  الأ

وانفعالتهم  اخلا�سة  �سماتهم  فيها  تتجلى  ومواقف، 

النف�سية.اإنه ير�سد حركاتهم و�سلوكياتهم يف مواقف معينة 

لي�سل اإىل قرارة اأنف�سهم. ت�سعى بع�ض هذه ال�سخ�سيات نحو 

خر ييمم  ميان ال�سايف والرقي والنمو والتغري وبع�سها الآ الإ

وال�ست�سالم واجلمود. تعاين  املروق واجلحود  �سطر  وجهه 

هذه ال�سخ�سيات من عدة م�ساكل، فتتقدم خائفة من املوت 

وامل�سري الغام�ض ، كما ت�ستمر يف مطاردة بع�ض اأحالمها 

التي حتطم ق�سطا كبريا من نف�سيتها فرت�سخ للواقع ، وتبقى 

ن يف ر�سوخها لهذا الواقع خال�سها وطهارتها  كماهي لأ

وحلولها.

يقدم لنا املوؤلف �سخ�سيات واقعية ، حت�ض بالنق�ض والوهن 

بها.  املحيط  العامل  فهم  بعدم  املتعلق  عجزها  اكت�ساف  عند 

مل الوحيد يف اخلال�ض هو حتمل ال�رساعات  لذلك فاإنها جتد الأ

وهام  والأ حالم  والأ والت�سلط  والقهر  والغربة  واملجازفات 

املتنوعة ، بغية حماية نف�سها من هذا الواقع املوؤمل.

توليفات  لعدة  احلاملة  الق�س�سية  ال�سخ�سيات  هذه  تدرك 

 INTERFERENCES متداخلة  ل�سانية  وم�ستويات  اجتماعية 

واأبعاد خمتلفة اأن �سماتها وقيمها ، ولو اأنها جمرد اأوهام 

الوهم  �رسورة  مثل  وال�ستمرارية  للبقاء  �رسورية  تعد   ،

الباه�ض الثمن ، الذي ي�سنع اإن�سانيتها وحقيقتها )9(.

)البيدار(  جمموعة  اأبطال  بع�ض  ال�سارد   / الكاتب  ير�سم   

بطريقة مركبة ، حيث يحدد بع�ض مالحمها من اخلارج ، 

مر الذي يجعل املتلقي العربي يكت�سفها على مراحل ومن  الأ

النهاية  يف  وتتجلى  اأطرافها  تتاآلف  اأن  اإىل  خمتلفة  زوايا 

كاملة كالبنيان املر�سو�ض ي�سد بع�سه بع�سا. 

 اإن طريقة عر�ض هذا املبدع ل�سخ�سياته الق�س�سية ت�سبه 

ما جنده عند ممثلي تيار الوعي ، فهي حت�ض بالتاريخ اأثناء 

ت�ساهم كل  �ساكنة.  اأو  تبدو جامدة  ، ول  تكوينه وجريانه 

�سخ�سية يف املجموعة ب�سنع التاريخ ، �سواء ب�سكل م�سمر 

اأو معلن اأو رمزي. لذلك فاإن م�ساهماتها تعك�ض قي احلقيقة 

وجهات نظر خمتلفة ، حتمل بني ثناياها )اأفعال( اأو )ردود 

اأفعال( متباينة ، ي�سارك فيها ال�سارد بعمق.

ماراتي والعربي ، من خالل   يقدم املبدع ثقافة املجتمع الإ

بع�ض  األ�سنة  على  ال�سارد  يعر�سها   ، نظر خمتلفة  وجهات 

ال�سخ�سيات من زوايا متعددة ، مما يجعله يتحكم بقوة يف 

حداث ويبني »كونا ق�س�سيا « خا�سا ، يف حالة �سيولة  الأ

وتغري م�ستمر.

بعاد  والأ اللغات  وتعدد  بالتنافر  ال�سخ�سيات  هذه  تتميز 

عمانيون   ، اإماراتيون   ، باك�ستانيون   ، )هنود  واجلن�سيات 

، فل�سطينيون(. اإنها ت�سبه جمموعة »نو�سرتومو « جلوزيف 

وطبيعتها  �سخ�سية  كل  مالمح  تتحدد  حيث   ، كونراد 

حداث  الأ اإزاء  ت�سلكه  الذي  للموقف  تبعا  وت�رسفاتها 

وامل�سكالت التي تعرت�ض طريق حياتها. 

تتوغل مو�سوعات الغربة وحب الوطن املغت�سب والطبيعة 

واجلن�ض واملال واحلرية واخليانة والوحدة والفقر والتنكر 

 ، )البيدار(  جمموعة  �سخ�سيات  نفو�ض  اأعماق  يف  للقدمي 

فت�سل اإىل ما حتت �سعورهم. نرى بع�سها مطوقا بظروف 

تدفعه اإىل حب املال وتغري احلال مهما كلف الثمن ، فيفقد 

ن�سانية  ال�سيطرة على نف�سه. رغم ذلك جندها من الناحية الإ

حداث  الأ هذه  مع  املتعار�سة  اجليا�سة  بالعواطف  مفعمة 

الق�س�سية ونتاجها.

تتعدد اأبعاد هذه ال�سخ�سيات وتوليفاتها الجتماعية ، لكننا 

جندها يف الق�س�ض الع�رس التي ت�سمها املجموعة ، تقاوم 

�س�ض:  وتتحرك �سمن جمتمع حتكمه نف�ض الق�سايا والأ

والتغريات  الجتماعية  ال�رساعات  وتعدد  تنوع   _ اأ   

وامل�ساعر النف�سية.

بع�ض  يف  ية  الروؤ و�سبابية  الهدف  حتقيق  �سعوبة   _ ب   

حيان. الأ

 ج _ تعقيد كثري من احلوادث و�رساوة واأذى بع�ض مظاهر 



الطبيعة .

مل باخلوف والواقع باحللم عند بع�سها واأمل   د_ارتباط الأ

جهاد ووعثاء الرحلة وال�ستياق اإىل الوطن.  الإ

يوؤول  فبع�سها   ، )البيدار(  جمموعة  اأبطال  م�ساعر  تتنوع 

خرى + ق�سة  اإىل نهاية ماأ�ساوية )ق�سة املراأة الأ م�سريه 

خر ينعم ردحا  ، وبع�سها الآ البيدار(  حالة غروب + ق�سة 

من الزمن برغد العي�ض وبحبوحته ، اأو تتح�سن اأحواله اإىل 

ما هو اأجمل واأرقى )خالله S.E.L ، + هدهدة(. لقد مات بع�ض 

وبع�سها   ، متعفنا  غريبا  وحيدا  منعزل  ال�سخ�سيات  هذه 

لنف�سه  جاهل  وهو   ، زائفة  باآمال  نف�سه  يخدع  ظل  خر  الآ

حتى النهاية. جنده اإما اأن ير�سخ ل�سعفه اأو ي�ست�سلم لقوة 

�سى واحل�رسة واجلور  الطبيعة املدمرة. قد يح�ض بع�سها بالأ

خر تزهر م�ساعره واآماله لفرتة طويلة  والغنب وبع�سها الآ

كلها.  تتحقق  ل  لكنها   ، مال  والآ الغايات  نبل  لأ في�سعى   ،

تروم عدة �سخ�سيات حتقيق ال�سعادة بكل �سدق واجتهاد ، 

مل والبوؤ�ض وال�سقاء. اإنها  فتخلق لنف�سها مواقف موؤثثة بالأ

 ، اجتماعية  تعي�ض يف غربة وفري�سة خلداعات و�رساعات 

نانية والفقر  لكن بع�سها يخرتق هذه احلواجز املفعمة بالأ

من  بقليل  فينعم   ، والغت�ساب  والف�ساد  والت�سلط  والنفاق 

العطف واحلب والفهم وال�سداقة واأ�سالة امل�ساعر.

لهذه  املوؤثثة   ، اأحمد  احلميد  عبد  �سخ�سيات  اأغلب  تقع   

عود  فينك�رس   ، احلياة  وطاأة  حتت   ، الق�س�سية  املجموعة 

ال�سارد   / الكاتب  لكن   ، والق�سوة  ال�سغط  �سدة  بع�سها من 

اإح�سا�سها  و�سفافية  رقة  بكل  العربي  املتلقي  اإىل  يقدم 

ال�سويف ، الذي مينحها قوة التما�سك والت�سامن واحلر�ض 

على هذا الرباط اجلامع ، بغية البقاء والتطور.

ماراتي والعربي من خالل  يظهر تطور املجتمع والتاريخ الإ

حداث واأفعال ال�سخ�سيات الق�س�سية ، مما مينحها  بع�ض الأ

 ، خر  ، لكنها تتاأرجح بني احلني والآ القوية  الدعم والتزكية 

ثم ت�سبح مرغمة على الرجوع اإىل ذاتها لتعانق قوتها ، التي 

ت�ساعدها على منازلة حظها التعي�ض وهزميته هزمية نكراء. 

ق�ساء  لم والبوؤ�ض والت�سلط واخليانة والغرتاب والإ  اإن الآ

والنتهازية التي تتعر�ض اإليها بع�ض �سخ�سيات املجموعة 

املتنوعة  احلية  لل�رسور  نتيجة  هي  املدرو�سة  الق�س�سية 

التي تقبع داخل النف�ض الب�رسية.

املعا�رسة  العربية  الق�سة  يف  ال�سخ�سيات  اأن  واحلقيقة 

ناق�سة الر�سم نظرا لطبيعة التطور احلثيث الذي يعرفه هذا 

وت�رسفاتهم  متنوعة  بعاد  والأ فالنفو�ض  دبي.  الأ اجلن�ض 

حمرية لعقول املتلقني ومربكة ملنطقهم. جند كرثة التيارات 

تتعدد  حيث   ، والنطباعية  الوعي  تيار  مثل  واملذاهب 

فكار  التجارب املختلفة ،التي »حت�سلها احلوا�ض واأ�ستات الأ

واملناظر املختلفة املتغرية وي�سبح القا�ض كالفنان يطل 

هذا  داخل  يدور  ما  وير�سد  ال�سخ�سية  راأ�ض  نافذة يف  من 

طار « )10(. الإ

تظهر يف جمموعة )البيدار( ثالثة اأمناط من ال�سخ�سيات :

ب : املغرتب العامل الب�سيط ، الذي ي�سده احلنني اإىل  اأ_ الأ

الوطن واإىل اأفراد اأ�رسته 

، واملتذمرة من  الغيور  م:املربية احلنون والزوجة  الأ ب _ 

الوحدة والو�سوا�ض. 

ب _ البن : امل�ستقل ، الفار من ت�سلط الوالد والباحث عن 

الذات. 

حيث   ، حيوي  ب�سكل  ال�سخ�سيات  هذه  اح�سا�سات  تتنوع 

تخ�سع   ، متقلبة  ب�سور  وتكره  حتب  جانب  من  جندها 

يف  ت�سادفها  التي  وال�سلوكيات  والعالقات  للمواقف 

بني  التالقي  يتم  اآخر  جانب  ومن   ، ماراتي  الإ املجتمع 

بناء  والأ والعمل  ر�ض  والأ الغربة  مو�سوع  حول  اأكرثها 

والوحدة والعزلة القاتلة واخليانة و�سعف احلال والطموح 

امل�سرتك ، مما ي�سيع بني جوانحها»�سعاعا من الفهم « يربط 

بني اجلانبني. 

3(الف�ساء الزمكاين :

1 _ الزمان يف املجموعة الق�س�سية :

و�سخ�سيات  حداث  لأ العربي  املتلقي  وتاأويل  فهم  يعتمد 

ب�سورة  )البيدار(  جمموعة  ت�سمها  التي  الع�رس  الق�س�ض 

ال�سارد   / فالكاتب  واملكان.  الزمان  عن�رسي  على  كبرية 

اإطار  داخل  بطال  والأ الوقائع  ويحرك  ينقل  العمل  لهذا 

العربي  واإطار مكاين لكي يفهمها ويوؤولها املتلقي  زماين 

حداث وال�سخ�سيات »ل تتحرك يف  الأ لذلك فاإن  بكل دقة. 

فراغ ولكنها تتفاعل يف �سياق مكاين معني وح�سب اإيقاع 

زمني حمدد « )11(. 

التي  الطبيعية  والظواهر  الق�س�سية  حداث  الأ بع�ض  تف�رس   

توقف،  بال  الزمن  مرور  كيفية  )البيدار(  جمموعة  حتويها 

كما تربز يف منا�سبات كثرية رجوعه وارتداده اإىل املا�سي.

بني  الو�سيجة  العالقة  يربز  مام  الأ اإىل  الزمن  هذا  فانطالق 

ال�سبب وامل�سبب ، مطعمة بالتجارب اخلا�سة بكل �سخ�سية ، 

التي تطور قوانني الطبيعة من حيث الت�سال اأو النف�سال تبعا 

حيان. للمدة. اإنه ن�سبى ووهمي ، ورمبا خداع يف بع�ض الأ

اأحمد  احلميد  عبد  �سخ�سيات  حياة  يف  الزمن  يزخر   

خر ق�سري  الق�س�سية بالتجارب ، فبع�سه طويل وبع�سه الآ

)حلظة ، �ساعة ، يوم ، �سهر ، عام ، منذ �سنوات(. يت�ساعف 

مارات  بالإ املغرتب  �سيوي  الآ العامل  عند  الف�ساء  هذا 

بنار  املكتوي  الفل�سطيني  واملواطن  املتحدة  العربية 
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 ، ويتبخر  اأمره  من  عجلة  يف  فيمر   ، �رسائيلي  الإ احل�سار 

اأثناء حلظات ال�رسور التي جتعل بع�ض ال�سخ�سيات تنغم�ض 

يف احلب ورغد العي�ض وال�سقوط والزلل.

تتجلى طبيعة ال�رسد الق�س�سي وحقيقته هنا ح�سب ثالثة 

مراحل زمانية :

: يكون عند بداية كل ق�سة من ق�س�ض  ويل  اأ _ الزمان الأ

اأو�ساع تروم  ال�سخ�سيات داخل  املجموعة ، حيث تتحرك 

جاهدة تف�سريها اأو تغيريها. يتدخل املتلقي العربي يف هذا 

الزمان مبعارفه الذهنية وتوقعاته وخمططاته ال�رسورية 

مر. جنده ي�ستخدم كل املمار�سات الجتماعية  اإذا لزم الأ  ،

ن�سانية ليوؤثر يف النتيجة. وامليول الإ

خالله  من  يتابع   :  PERFORMATIVE جنازي  الإ الزمان   _ ب 

داخل  الق�س�سية  حداث  الأ جتليات  العربي  املتلقي 

املجموعة. اإنه يقرن هنا الفعل بالعمل.

ج _الزمان ال�سرتجاعي : يعيد املتلقي العربي جت�سيد احلدث 

العمل  بنتيجة  املرتبطة  الدقيقة  اخلطوط  جديد  من  لري�سم 

التدخالت  اأو  الف�سل  بع�ض من  يطلع على  ، فرمبا  الق�س�سي 

اخلارجية اأو طرائق وقوع النتائج غري املنتظرة )12(.

 تعد هذه اللحظات الزمانية الثالث )13( �رسورية بالن�سبة 

بداع الق�س�سي ، فهي »تاأتى معها باإمكانية تغري قيمة  لالإ

 ، ذلك  على  وعالوة  ا�سرتجاعيا.  اإليها  ينظر  حني  حداث  الأ

قد  اأن ما يظهر جناحا من منظور واحد  البديهي  فاإن من 

يكون ف�سال اأو هزمية حني يرى باأعني خمتلفة …قد يحدث 

يف النف�ض تغري يف اللتزام نتيجة معرفة لحقة اأو جتربة 

وفقا  احلياة  تتطور  الذي   ، يغري جوهريا  قد  روحي  حتول 

له « )14(. 

املجموعة وزمن القراءة عند املتلقي العربي املتمر�ض:

يختلف الرتتيب والرتكيز على هذه التقنيات وكذلك العالقة 

ويف  العربية  مارات  الإ داخل  اآخر  اإىل  قا�ض  من  باملتلقي 

خرى. لذلك فاإن ا�ستعمالت الكاتب الزمنية  البالد العربية الأ

يف هذه املجموعة الق�س�سية املدرو�سة تخ�سع لعدة دوافع 

وم�ستويات  دقيقة  وتقنيات  ومعارف  ورموز  ووظائف 

ل�سانية متنوعة ، تخدم �سلطة املبدع و�سلطة الن�ض و�سلطة 

املتلقي العربي. كما اأنه ي�سف وينعت الزمن ب�ستى النعوت 

يجابية ويق�سمه اإىل اأق�سام وجزئيات  وال�سفات ال�سلبية والإ

اآخر   ، قبل   ، ال�سباح  اأ�رسق   ، )اليوم   : ومتفاوتة  متعددة 

ال�سهر ، هذه املرة ، اأقرب فر�سة ، كانت ال�ساعة قد جتاوزت 

 ، ، الليل هبط ، الظالم انزلق ، عند ال�سحى  التا�سعة م�ساء 

، كاآبة  الليل طويل   ، القا�سية  اللحظة   ، ال�سهر يف منت�سفه 

م�ض ، احلزن يف الليل والنهار ،  ال�سنني ، �سنوات العمل ، الأ

الواحدة ظهرا من كل يوم ، منذ ثالث �سنوات ، اأول يوم يف 

والت�رسد  اجلوع  من  طويلة  ل�سنوات  النهاية  بداية   ، العمل 

والن�سال ، البارحة ، ال�سم�ض ما تزال تر�سل اأ�سعتها احلارقة 

ن ، بعد  ، بعد الغذاء ، �سهر ، اأيام رتيبة ، يوما بعد اآخر ، الآ

دقيقة ، كان يف يوم ما حلما ، امل�ستقبل ، الزمن الطيني ، 

زمنة  الأ ، املمتد عرب  ، وقت قطاف  ، خبزا يوميا  ذات يوم 

والظامئة  القاحلة  ال�سنوات  اآلف   ، وغدا  واليوم  م�ض  الأ  ،

الثالثني  جاوز  عمرها   ، الفجر  يبزغ  عندما   ، وال�سائعة 

ال�سباح  يف   ، �سلمان  وليايل  اأيام  مت�سي   ، الغروب  عند   ،

اأو  ال�سنة  الع�ساء ، مرة يف  اأ�سبوع ، جاء وقت  ، بعد  الباكر 

مرتني اأو ثالثا ، اأ�سقى طوال اليوم ، ذات �سباح ، هذا اليوم 

، منذ ال�سباح حتى امل�ساء ، كانت ال�سم�ض قد بداأت ترتفع 

نوار م�سيئة باخلارج ،  يف كبد ال�سماء ، العام املا�سي، الأ

، منذ  الزمن  ، مرايا  ال�سماء  النجوم هناك تغرق يف  تركت 

حوال ، ذات يوم بعيد ، يف ال�سباحات الباكرة  اأن تبدلت الأ

الندية ، ظل �سامتا زمنا ، وم�ست اأيام ، ل�سهر كامل ، ومرت 

ال�سنون ، بعد 30 �سنة …«.

اأغلب ق�س�ض املجموعة.  زمنة �سمن  الأ املبدع بني  يوؤلف 

 ، ت�سل�سلي  خط  يف  با�ستمرار  لي�سري  الق�سة  زمن  اأن  جند 

كما تبلور ذلك عدة ن�سو�ض. فالكاتب يخلخل هنا امل�سار 

العربي �سورا دللية جديدة  الزمني ليعر�ض على املتلقي 

تخ�ض بنية هذا الف�ساء ، على م�ستوى ال�سرتجاع للما�سي 

نية يف احلال الراهنة. اإنه يقدم  وال�ست�رساف للم�ستقبل والآ

يا خا�سة من خالل هذه التقنيات املوظفة. ت�سيق  اإليه روؤ

 ، اخلطاب  وزمن  الق�سة  زمن  بني  امل�سافة  العمل  هذا  يف 

فزمن الق�سة ما�ض منته ، ولكن املوؤلف يقدمه اإىل متلقيه 

يف �سور اأخرى غري ما�سية. ت�ساعد هذه الطريقة اخلا�سة 

بتعامل القا�ض مع الزمن على خلق بنى دللية حتدد نوع 

الرتاكيب الل�سانية وال�سياقية )15(.

مارات وبع�ض البلدان العربية   تتميز الق�سة املعا�رسة يف الإ

بالنتماء  ترتبط  متنوعة  زمنية  ى  لروؤ بتقدميها  خرى  الأ

خ�سو�سية  رغم   ، ملبدعيها  والنف�سي  والتاريخي  الثقايف 

هنا  موجود  فالت�سابه  املوؤلفني.  عند  ومتيزها  الن�سو�ض 

مري الثائر( ل�سلطان بن حممد  بني هذه املجموعة وق�سة )الأ

مثل   ، اأخرى  عربية  ق�س�ض  وبني  اأوبينها   ، القا�سمي)16( 

�سبوع  ق�س�ض يو�سف القعيد يف م�رس )اأيام اجلفاف ، يف الأ

مرافعة  وعبلة  عنرت   ، ديفيد  كامب  يخاف  من   ، اأيام  �سبعة 

البيات   ، املني�سي  عزبة  اأخبار   ، احلداد   ، القف�ض  البلبل يف 

ال�ستوي( اأو غريه من املبدعني يف بلدان عربية اأخرى. ي�ستهل 

هوؤلء املوؤلفون بع�ض اإنتاجا تهم الق�س�سية بزمن املا�سي ، 

ثم يتحولون اإىل زمني احلا�رس وامل�ستقبل.

نزوى العدد �5 / يناير 2009 
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تتعدد االمكنة يف 

جمموعة )البيدار( 

، حيث جند الكاتب 

و�صافا  مينحها اأ

وحتديدات جغرافية 

و  وفيزيائية عامة اأ

خا�صة. لذلك فاإن 

حياز  م�صاحات واأ

فاق تتغري  هذه االآ

إما  با�صتمرار ، فهي ا

إما  و رحبة وا �صيقة اأ

و بعيدة :  قريبة اأ

ر�ص ،  ال�صوق ، االأ

الدكان ، غرفته ، 

ال�صارع ، الر�صيف 

، البيت ، املطبخ ، 

املدن ، املدر�صة

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 
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درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 

 2 - املكان يف املجموعة الق�س�سية :

املجموعة  نف�ض  يف  الزمان  اأهمية  املكان  اأهمية  توازي   

وتتفاعل  تتحرك  التي  حياز  والأ امل�ساحات  ميثل  نه  لأ

اأنه يعد الف�ساء اخلا�ض  فيها ال�سخ�سيات الق�س�سية. كما 

حداث والوقائع. ي�سم ق�سمني : بجريان الأ

 اأ_مكان ق�س�سي واقعي حي.

 ب _مكان ق�س�سي متخيل ، ت�سنعه ذاكرة القا�ض.

الكاتب  جند  حيث   ، )البيدار(  جمموعة  يف  مكنة  الأ تتعدد 

اأو  عامة  وفيزيائية  جغرافية  وحتديدات  اأو�سافا  مينحها 

الرتاكيب  لنوعية  تبعا  هنا  الفنية  تقنياته  تتنوع  خا�سة. 

امل�ستهدفة  زينتها  اأو  وجماليتها  امل�ستخدمة  الل�سانية 

الفكرية املن�سودة. لذلك  واملقا�سد والدللت واخل�سائ�ض 

، فهي  با�ستمرار  فاق تتغري  الآ واأحياز هذه  فاإن م�ساحات 

ر�ض ،  اإما �سيقة اأو رحبة واإما قريبة اأو بعيدة : )ال�سوق ، الأ

الدكان ، غرفته ، ال�سارع ، الر�سيف ، البيت ، املطبخ ، املدن 

، املدر�سة ، فل�سطني بالدنا ، �سارع العروبة ، حو�ض البيت ، 

اأوروبا ، ال�سعودية ، خور فكان ، اجلبال ، الطريق ، ال�سحراء 

 ، خمدعها   ، عمارات   ، ال�رسطة  مركز   ، املحالت   ، دبي   ،

 ، مارات  الإ  ، اجلدران   ، ظبي  اأبو   ، م�رس   ، املطار   ، القرى 

 ، حظرية   ، احلقل   ، مزبلة   ، لبنانية   ، هولندية   ، اإجنليزية 

ربع ، البحر ، ال�ساطئ ، البنك ، اخلارج / الداخل  اجلهات الأ

، النافذة ، اجلامعة ، الباب ، ال�سماء ،احلمام ،حمجريهما ، 

البوابات ، العامل ، مقعدها اخللفي ، على مقربة اأمتار منه ، 

ودية  منزل ، اخليمة ، جنوب امل�ساكن ال�سعبية ، عمان ، الأ

ال�سخرية ، الباطنة ، ال�ساحل ، البالد…«. 

4( روؤية القا�ش :

نظر  وزاوية  حكائيا   / �رسديا  منظورا  املكون  هذا  ميثل 

الواقع  عن  ت�سوره  املبدع  خاللها  من  يعر�ض   ، خا�سة 

ماراتي والعامل. كما اأنه ير�سم بوا�سطتها املعامل اجللية  الإ

لفكره وذهنيته واأ�سلوبه ال�سخ�سي. 

حيث   ، ال�سدد  هذا  يف  وال�رسدية  النقدية  النظرات  تتنوع 

جند: 

معرفة  ال�سارد  معرفة  توازي   : التعادلية  1_النظرة 

ال�سخ�سيات.

معرفة  عن  ال�سارد  معرفة  تقل  القا�رسة:  2_النظرة   

ال�سخ�سيات.

معرفة  ال�سارد  معرفة  :تتجاوز  املحيطة  3_النظرة   

ال�سخ�سيات

)البيدار(  ق�س�ض  جمموع  على  خرية  الأ النظرة  هذه  توؤثر 

لن ال�سارد ميلك معرفة ، تفوق معرفة ال�سخ�سيات ، حيث 

العربي تفا�سيل ومعلومات دقيقة. كما  املتلقي  اإىل  يقدم 

وف�ساءاتها  وال�سخ�سيات  حداث  الأ �سري  يف  يتحكم  اأنه 

الزمكانية ، فهو الذي ين�سج »الكون الق�س�سي « عند كاتبنا 

اإنه  واأ�سلوبه.  فيه كل ميوله ورغباته ومعماريته  ، مفرغا 

ال�سارد  MODALEZED كما ي�ساء وي�سطفي. يبقى هذا  ينمطه 

حيان متخفيا ، يحرك  يف اأغلب الأ

 يعر�ض ال�سارد وجهة نظره بالن�سبة لعدة جتارب ، نابعة 

ماراتي والعربي املجاور ، حيث ينتقي حبكة  من الواقع الإ

ومادة ق�س�سه من احلياة املعي�سة. جنده ي�سفها ب�سدق ، 

ودون اأي حتوير ، ثم ي�سيف اإليها بع�سا من خياله ليجعل 

املتلقي العربي ي�سمعها ويح�ض بها ويراها ، متجاوزا تقدمي 

خالقية املبا�رسة. الن�سائح والعرب الأ

تر�سم   ، رقيقة  �سعرية  لغة  خالل  من  ال�سارد  ية  روؤ تربز 

معامل تيار من الوعي ، احلامل لتجربة حية لحتري »العقل 

العربي« املعا�رس اأو تربك منطقه.

الهوام�ش :

�سالمي ، �سحيفة الدعوة  )1( عبد اجلليل غزالة ، بنا ء املعارف يف الفكر الإ

ربعاء ،2 مار�ض ، طرابل�ض ، اجلماهريية 2004 م. �سالمية الأ الإ

ر�سفة العربية( وق�سة )�سفعتان(  )2( تراجع ق�سة )اأ�سياء كويا( وق�سة )الأ

بنف�ض املجموعة. 

عامل   ، جنليزي  الإ دب  الأ يف  الق�سة  عالم  لأ درا�سات   ، طه  حممود  )3(طه 

الكتب ، القاهرة ، 1966، �ض 29. 

)4( املرجع نف�سه ، �ض 33.

)5(نف�سه ، �ض 65.

)6( نف�سه ، �ض79.

)7(نف�سه ، �ض 80.

)8(عبد اللطيف اجلابري ، بو�سعيب احل�سيني ، عبد الرحيم اآيت دوحو ، جنيب 

حمفوظ ، درا�سة وحتليل ، بداية ونهاية ، طباعة اجلديدة ،1994املغرب ، 

�ض 15.

)9(طه حممود طه ، مرجع �سابق ، �ض 72.

)10(املرجع نف�سه ، �ض 107.

ه ، مرجع �سابق ، �ض ، 16.  )11( عبد الطيف اجلابري وزمالوؤ

 )12(تنظر فاطمة �سامل احلاجي يف عملها )الزمن يف الرواية الليبية( ثالثية 

 ، عالن  والإ والتوزيع  للن�رس  اجلماهريية  الدار  ن�رس   ، الفقيه  اإبراهيم  اأحمد 

2000 م.

 )13(طه حممود طه ، مرجع �سابق ، �ض ، 122.

 )14( وال�ض مارتن ، نظريات ال�رسد احلديثة ، ترجمة حياة جا�سم حممد 

على للثقافة ، امل�رسوع القومي للرتجمة ، 36 ، الهيئة العامة  ، املجل�ض الأ

مريية ، 1998 ، �ض 98. ل�سوؤون املطابع الأ

)15(فاطمة �سامل احلاجي ، الزمن يف الرواية الليبية ، ثالثية احمد اإبراهيم 

عالن والتوزيع ، 2000 ، �ض ، 295. الفقيه ، الدار اجلماهريية للن�رس والإ

مري  )ال�سياق والزمن يف رواية الأ )16( در�سنا با�ستفا�سة كبرية مو�سوع 

الثائر ل�سلطان بن حممد القا�سمي( ، جملة الرافد ، العدد 121 ، ال�سارقة ، 

اختزال  اختزلناه هنا  لكننا   ، م  �سبتمرب 2008  العربية املتحدة  مارات  الإ

�سديدا ، رمبا قد يخل باملعنى املق�سود.
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خر نا والآ جدلية الأ

يف رواية »احلي الالتيني« ل�سهيل اإدري�ص

 ن�سرالدين بن غني�سة
 

 ناقد واأكادميي من اجلزائر 

خطاب  من  اأخرى  واأ�سكال  اجلاهزة  حكام  والأ امل�سبقة  فكار  الأ ت�سوده  عامل  يف  نعي�ض  اإننا 

عالم مروراً  لغاء حوامله متعددة امل�سارب، متباينة التوجهات، بدءاً من و�سائل الإ ق�ساء والإ الإ

دبي، خا�سة اإذا كان  مبا ي�سمى جتاوزاً باخلطاب العلمي وانتهاًء اأخرياً ولي�ض اآخراً باحلقل الأ

�سالمي والعامل الغربي اأو ما ا�سطلح على ت�سميته بثنائية  طرفا    اخلطاب هما العامل العربي الإ

ال�رسق والغرب.

مما ل �سك فيه اأننا نعي�ض اليوم اأ�رسى عامل تتلب�ض فيه ال�سورة الثقافية م�سوح احلقيقة املطلقة، 

�سالمي والغرب،  �سكال يف تعميق الهوة الفا�سلة بني �سفتي العامل العربي الإ حيث ت�ساهم بكل الأ

هذا على الرغم مما حققته على امل�ستوى التقني من تقريب امل�سافة بني هاتني ال�سفتني. حقيقة 

ن�سان حقيقي جتمعنا  ل ميكن اأن ننكر ما جتّليه مثل هذه ال�سورة الثقافية من اأبعاد واقعية لإ

ن�سانية وتفرقنا عنه امل�سارب الثقافية املختلفة، اإل اأن ذلك يجب اأن ل ين�سينا  به اخلا�سية الإ

ن�سان هي يف احلقيقة من اختالق  اأن هناك اأبعاداً اأخرى تتجلى من خالل هذه ال�سورة، اأبعاداً لإ

نا عرب  الأ الذي ت�ستجيب فيه لرغبتنا يف حتقيق  اإل بالقدر  اأوهامنا ول تربطها بالواقع �سلة 

خر. هدمنا لالآ

يطوي   )2008  -  1925( الالتيني«  و»احلي  االآداب«  »دار  �صاحب  برحيل 

دب العربي احلديث  ؤ�ص�صني الذين تركوا ب�صمة يف تاريخ االأ الغياب اأحد املو

درا�سات



تلك هي بع�ض مالب�سات ال�سورة الثقافية وما تخفيه من 

لن  ذلك  اأن  اإل  ومقامه  بحثنا  طبيعة  تتجاوز  قد  تعقيدات 

اإذ �سنحاول يف هذا  ال�سورة  يثنينا عن ولوج معرتك هذه 

ت�سكلت  التي  الثقافية  ال�سور  هذه  اإحدى  نفكك  اأن  الف�سل 

مالحمها يف ثنايا عمل روائي، ثم نعيد تركيبها من خالل 

يديولوجية،  �سطورية والأ وقفة متاأنية على اأهم مرتكزاتها الأ

�سياقها الجتماعي والثقايف  مع حر�ض على و�سعها يف 

الذي منه انبثقت، ابتغاء امل�ساهمة، من ميدان اخت�سا�سنا، 

يف ت�سييق اخلناق على م�ساحة �سوء التفاهم التي ما تفتاأ 

التي  املجهودات  تعزيز  ويف  العاملني،  هذين  بني  تت�سع 

تبذل من هنا ومن هناك من اأجل تاأ�سي�ض معرفة بالثقافات 

وال�سعوب قائمة على التفهم املتبادل ل�رسورة الختالف، 

اأن  �ساأنها  من  التي  �سقاطات  الإ لكل  حازم  رف�ض  وعلى 

�سوى  لها  هم  ل  وهام  الأ من  جمموعة  يف  خر  الآ تخت�رس 

نا اجلمعي. اإر�ساء ت�سخم الأ

ول وهلة حلمًا طوباويًا، هو  طبعًا مهمة كهذه، قد تبدو لأ

اأبعد ما يكون عن اللتزام باملنهج العلمي وما يقت�سيه من 

مو�سوعية، اإل اأننا نعتربذلك اأهم م�سوؤولية قد ي�سطلع بها 

فاإن  وعليه  ن�سانية.  الإ العلوم  ميدان  يف  اجلامعي  الدار�ض 

�سطورية التي  يديولوجية والأ اإعادة التفكري يف املناهل الأ

ت�ستند عليها الثقافات يف تربير �سيا�سة النطواء على الذات 

يغلب عليها �سعور غامر بعقدة التفوق، اأو يف مترير �سيا�سة 

خر ياأ�رسها �سعور بالدونية، اإن هذا  الرمتاء يف اأح�سان الآ

التفكري من �ساأنه اأن ي�ساعد هوؤلء وهوؤلء على جتاوز هذه 

للود  الذي ل يف�سد  اإر�ساء ثقافة الختالف  اأجل  العقد، من 

ق�سية.

ناأمل اأن ي�سب عملنا يف جمموع اجلهود التي تبذل من اأجل 

التب�سري بثقافة احلوار والنقد اللذين من �ساأنهما اأن ينزعا 

الوقت.  ذات  يف  خر  والآ نا  الأ تلف  التي  �سطورية  الأ الهالة 

على  طراأت  التي  التحولت  اأهم  بر�سد  هذا  عملنا  ونبداأ 

البطل ال�رسقي الذي مل ي�ساأ الروائي اللبناين �سهيل اإدري�ض 

اأن يحدد له ا�سمًا يف روايته »احلي الالتيني« ال�سادرة يف 

باملراأة  عالقته  خالل  من  وذلك   )1( عام1954م  بريوت 

عنه  جنم  وما  الغربية  املراأة  ب�سورة  حرى  بالأ اأو  الغربية 

من مواجهة مع �سورة امراأة اأخرى األ وهي املراأة ال�رسقية 

ممثلة يف اأم البطل.

* »احلي الالتيني« يف مراآة النقد:

بالنقد  �سدورها  منذ  الراوية  لهذه  النقاد  تعر�ض  لقد 

املنطلقات  باختالف  نظرهم  وجهات  واختلفت  والتحليل 

التي اعتمدوها يف تقييم الرواية، وميكننا ح�رسها يف:

خالقي: اإن العمل النقدي الذي انبثق من هذا  1ـ املنطلق الأ

املنطلق تناول الرواية تناوًلرَ اأخالقيًا يبحث يف ثناياه عن 

بطله  ن  لأ الروائي  يوؤاخذ  وال�رسف،  خالق  الأ يف  عليا  مثل 

ن  اإن�سان عادي يعي�ض يف دوامة تتقاذفه يف حناياها، ولأ

اإن�سانًا  كونه  بحكم  له  يتعر�ض  ل�رساع  مركز  البطل  هذا 

يوؤاخذ  اأن  اإىل  مر  الأ به  يذهب  بل  �رسقيًا،  كونه  وبحكم 

نظره  يف  وهو  بالبطل  ت�سميته  اإىل  دفعه  الذي  الروائي 

خالقي ل ي�ستحق هذه الت�سمية.)4( الأ

الناعوري  عي�سى  النقدية،  الوجهة  هذه  تبنى  من  بني  من 

يالحظ  الرواية،  لتلخي�ض  منه  حماولة  يف  �رسور.  وجنيب 

روايته[  ]يف  يعر�ض  اأن  اأراد  »قد  اإدري�ض  اأن  الناعوري 

نوار«  جتارب حقيقية يف حياته كطالب عربي يف مدينة الأ

)5( ويعتب عليه اأو على بطله »�سعوره املقيت اجتاه الطلبة 

العرب« )6(، وينكر عليه تخليه عن ناهدة، املراأة املثالية، 

دون اأدنى �سبب )7(.

اأن  اإل  الرغم من جديتها وعمقها  فعلى  درا�سة �رسور،  اأما 

كاأن  ذاتية،  اأحكام  يف  ي�سقط  خر  والآ احلني  بني  �ساحبها 

الالتيني[  ]احلي  بطل  �سنق  اأتردد عن  لن  مثاًل  »اأنا  يقول: 

على اأقرب �سجرة .«

 )8( عقابًا له على جرمه يف حق جانني التي تخلى عنها 

يف اأحلك الظروف بعد اأن جعلت منه مربر وجودها.

وحتى درا�سة جورج طرابي�سي التي تتميز باجلدة والنظرة 

ال�سمولية، مل تنج من مثل هذه املطبات، فهاهو طرابي�سي 

اإزاء  م�سوؤوليته  حتمل  الراف�ض  البطل  موقف  على  يعلق 

الذي  الالمتوقع،  الثالث،  احلل  »وهذا  قائاًل:  جانني  حمل 

اجلوابية  ر�سالته  ويف  يختاره.  ما  هو  النذالة،  يف  اآية  هو 

اإليها ]جانني[، ي�سطر اآية من اآيات النذالة، وي�سل نف�سه من 

كما  ووجدانه  قلبه  على  عزيزة  اأنها  املفرو�ض  امل�سوؤولية 

ت�سل ال�سعرة من العجني.« )9(

يديولوجي: والذي اخت�رسه رجاء النقا�ض يف  2ـ املنطلق الأ

رده على اأحمد كمال زكي الذي يوؤمن باأن »احلي الالتيني« 

اأنني  »على  كتب:  حني  اأوديب،  عقدة  ظل  يف  كلها  تتحرك 

اأرف�ض هذا التف�سري لعالقة البطل باأمه، فامل�ساألة يف راأيي 

حممد  ذلك  يف  وتبعه   .)10( الق�سة«  بطل  طبقة  تف�رسها 

على   ،)11( املعقدة(  )املغامرة  كتابه  يف  اخلطيب  كامل 

الروايات  من  املختارة  النماذج  وتنوع  ثراء  من  الرغم 

اأن  اإل  والغرب،  ال�رسق  مو�سوع  تعالج  التي  والق�س�ض 

حتليله  يف  اعتمدها  التي  الواقعية  اخللفية  القت�سارعلى 

املختارة  املجموعة  �سخ�سيات  اختزال  اإىل  به  اأودت  قد 
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من  تقدميني(  طالئعيني،  )عقالنيني،  اإىل  الروايات  من 

جهة  من  اإقطاعيني(  برجوازيني،  )رجعيني،  واإىل  جهة، 

اأخرى، وهذا دون اأن ياأخذ بعني العتبارالطابع التعقيدي 

الذي تتميز به عالقات ال�رسق بالغرب التي ت�سكل اخللفية 

عمال املنتقاة.  الفكرية ملجموع الأ

ا�ستثناء،  الالتيني«  »احلي  لرواية  يكون حتليله  لن  وطبعًا 

ليجد  بحيث  الختزايل،  التق�سيم  نف�ض  اإىل  يلجاأ  فالكاتب 

نه  حرجًا يف اأن ي�سم البطل اإىل الطبقة الربجوازية فقط لأ

املادية والجتماعية  الو�سعية  ن  ال�رسف ولأ مت�سك بقيمة 

خوة البطل الدخول عامل التجارة مما  اأتاحت لإ لعائلته قد 

واإذا  اجلبلي،  امل�سيف  يف  العطلة  ق�ساء  من  العائلة  مّكن 

ي�ستخل�سه  ما  فاإن  �سحيحة،  املقدمة  جدًلهذه  افرت�سنا 

اإذ  للمقدمة،  متامًا  مطابقة  غري  تبدو  نتيجة  من  الناقد 

برجوازية  رواية  هي  ذلك  كل  �سوء  يف  الرواية  اأن  يعترب 

الق�سايا احل�سا�سة  البطل من  )12(، وبالتايل فكل مواقف 

الهيمنة  من  الوطن  وحترير  املجتمع  يف  املراأة  كو�سعية 

مربيالية( وغريها لن تكون �سوى مواقف رجعية. واإن  )الإ

هذه النظرة ال�سيقة لرواية تعددت فيها م�ستويات القراءة 

دبي العربي خطوة نحو تاأ�سيل  ل ميكنه اأن يتقدم بالنقد الأ

التي  النف�سية  املقاربة  تبقى  النقدية.  للممار�سة  منهجي 

اعتمدها جورج طرابي�سي اأهم م�ساهمة نقدية �سربت اأغوار 

بها  التي  راء  الآ بع�ض  النظر عن  اإذا �رسفنا  وذلك  الرواية 

�سطط. 

طرابي�سي  جورج  درا�سة  وقوامه  النف�سي:  املنطلق  3ـ 

املعنونة ]�رسق غرب، رجولة واأنوثة[ ، والذي خ�س�ض جزءاً 

منها لتحليل رواية »احلي الالتيني«. و�سنعر�ض اأهم فكرة 

دار حولها هذا النقد واملتمثلة يف م�سري جانني. ولتف�سري 

حتول �سخ�سية جانني يف نهاية الرواية اإىل موم�ض، يبلور 

طرابي�سي نظرية )النتقام اجلن�سي( من الغرب ال�ستعماري 

اعتماداً على الظاهرة الب�سيكوـ اجتماعية، األ وهي ظاهرة 

اأوىل  الذي  فانون  بفرانز  ذلك  يف  متاأثراً  كان  وقد  العجز، 

يف كتابه »جلد اأ�سود واأقنعة بي�ض« اهتمامًا خا�سًا جلدل 

ر؛ فالرجل  العنف اجلن�سي املتبادل بني امل�ستعِمر وامل�ستعمرَ

باأنه  الزجني  ي�سعر  ال�سوداء،  املراأة  باغت�سابه  بي�ض،  الأ

طوعية  جن�سية  عالقات  باإقامته  والزجني،  خم�سي،  رجل 

اأو غ�سبية مع املراأة البي�ساء، ينتقم من امل�ستعِمر ويثبت 

له اأنه رجل مثله )13(. ولقد ر�سد طرابي�سي ظاهرة العجز 

يف الرواية و�سنفها اإىل عجز ثقايف واآخر جن�سي. فالعجز 

اإذ  ليليان.  مع  له  لقاء  اأول  يف  البطل  منه  عانى  الثقايف 

اأن  اأوًل  اكت�سف  التايل  اليوم  �سبيحة  يف  ا�ستيقظ  عندما 

ثانيًا  واكت�سف  ليليان،  باختفاء  اختفت  قد  نقوده  حافظة 

اأن ق�سيدتها املزعومة هي ق�سيدة م�سهورة عنوانها »فطور 

ال�سباح« من ديوان م�سهور عنوانه »كلمات« ل�ساعر م�سهور 

الثقايف  البطل بعجزه  ي�سعر  ول مرة  . لأ  Jacques Prévert ا�سمه 

مع  جتربته  كانت  ولقد  الفكرية.  كربيائه  يف  طعن  حني 

مارغريت املراأة الثانية قد ك�سفت له عن عنته الفعلية. ول 

حيث  التجربتني  بني  يجمع  اأن  يف  حرجًا  طرابي�سي  يجد 

يرى تاآزراً بني العنة الفعلية والعنة الثقافية، ي�ستوجب رداً 

املراأة  من  النتقام  م�رسوع  يف  ينح�رس  والذي  البطل  من 

الغربية ممثلة يف جانني. تلك الفتاة التي كانت »تعي�ض يف 

غمرة �سعادة مطلقة ويف غمرة ثقة مطلقة بنف�سها وبحبيبها 

العربي وبامل�ستقبل، ل يخامرها ظل من �سك يف ما يدبر 

لها يف اخلفاء، ول يدور لها يف خلد من قريب اأو من بعيد 

)فتاة �سائعة«()14(  الذي ينتظرها هو م�سري  اأن امل�سري 

»Fille perdue«. هذا باخت�سار تاأويل طرابي�سي ل�سقوط جانني 

يف وهدة العهر.

مر بهذا التحليل  واإننا نعرتف بدءاً مبدى تاأثرنا يف اأول الأ

اإىل درجة اأننا مل جند حرجًاً من اأن نقراأ الرواية من خالل 

املمكنة  القراءات  كل  على  ح�ساراً  �ساربني  املنظار  هذا 

نظرية  خانة  يف  ت�سب  اأن  على  اإياها  جمربين  للن�ض، 

»النتقام اجلن�سي من الغرب ال�ستعماري«، اإل اأن انفتاحنا 

على بع�ض املناهج النقدية ال�سكالنية اأتاح لنا اأن نرى يف 

م�ستقل  دليل  وجود  ذات  متكاملة  بنية  الالتيني«  »احلي 

ي�ستمد كينونته من وحداته الداخلية وهو ما يجعلها تناأى 

مر  بطبيعتها عن القراءات الق�رسية والتحليالت املب�سطة. الأ

الذي دفعنا اإىل اإعادة قراءة الرواية قراءة متاأنية يف �سوء 

ت�سجيل  من  مكننا  الذي  مر  الأ الرواية،  لبنية  �سامل  فهم 

تف�سري  يف  طرابي�سي  بنظرية  تتعلق  مالحظات  جمموعة 

موقف البطل من املراأة الغربية:

حداث الرواية تك�سف لنا اأن  اـ اإن قراءة ب�سيطة وت�سل�سلية لأ

على  عزمه  متقطعة،  وعلى فرتات  اأعلن جلانني،  قد  البطل 

و�سع حد للعالقة التي تربطهما حال عودته اإىل لبنان، وقد 

فاإن هذه  اأن حتمل جانني باجلنني. وعليه  حدث هذا قبل 

خرية على يقني من اأن عالقتها بالبطل عالقة عابرة ل  الأ

ميكن باأي حال اأن تف�سي اإىل زواج. وبالتايل فاإن فر�سية 

اإعداد البطل مل�رسوع النتقام بتخليه عن جانني وهي يف 

قمة ثقتها مب�ستقبل هذه العالقة، تفقد كل م�سداقية، اإذ اإنها 

ل تتما�سى مع الت�سل�سل احلدثي للرواية.

اأدى  الذي  الدافع  عن  �سوؤال  طرح  اأن  طرابي�سي  يرى  ب- 

ن تختم م�سوارها يف الرواية باأن ت�سبح موم�سًا،  بجانني لأ
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الرواية هي من نوع  اأن  راأيه، مبا  طرح فيه مغالطة. على 

دفع  عما  نت�ساءل  اأن  حرى  فالأ املروية،  الذاتية  ال�سرية 

جلانني؟  امل�سوؤوم  امل�سري  هذا  اختياره  اإىل  الكاتب  البطل 

�سلتها  قطع  يف  ترتدد  مل  التي  جانني  بني  نوفق  فكيف 

اإياها  بهرني وخنق حبها له بالرغم من ندمه وا�ستغفاره 

مراراً، بينما باملقابل ل تعامل »احلبيب العربي« املعاملة 

ذاتها، مع اأن جرمه بحقها اأعظم مبا ل يقا�ض بجرم هرني، 

دهى من ذلك اأنها تفقد توازنها النف�سي فت�سقط يف  بل والأ

جابة  ل م�رسوعًا، فاإن الإ الرذيلة؟ )15( واإذا كان هذا الت�ساوؤ

للبطل  جارفة  رغبة  يف  يح�رسها  حني  واهية  تبدو  عنه 

الغربية، بحيث لو مل ي�سلك  الكاتب من النتقام من املراأة 

البطل الكاتب بجانني هذا امل�سلك ملا اأمكنه ذلك من اإ�سباع 

اأن  الرغبة. ونحن بدورنا نت�ساءل، هل من ال�رسوري  هذه 

الكاتب  البطل  ميحور  حتى  فعاًل  وجدت  قد  جانني  تكون 

روايته حول م�رسوع النتقام؟ احلق اأنه لي�ض من املهم اأن 

الواقع. فكما  اأم مل توجد يف  تكون جانني قد وجدت فعاًل 

فنيًا  الروائية �سادقة  ال�سخ�سية  تكون  اأن  املمكن  انه من 

من دون اأن تكون �سادقة واقعيًا، كذلك فاإن الواقع نف�سه 

قد ل يكون م�ساكاًل للواقع من وجهة النظر الفنية. وعليه اإذا 

كان لنا اأن نبحث عن تف�سري لنهاية جانني املوؤملة، فاإننا 

للرواية بعد  الداخلية  البنية  ا�ستخال�سها من  اإىل  مدعوون 

ا�ستيعاب للمنطق املتحكم يف اأحداثها وتطور �سخ�سياتها 

النهاية.  هذه  اختيار  اإىل  املوؤلف  دفعت  التي  النية  من  ل 

منطية  يف  حيثياته  عن  نبحث  اأن  ميكن  جانني  فم�سري 

ت�سفها  والتي  املع�سوق  يف  بالتفاين  املتميزة  �سخ�سيتها 

�ساألناها  »اإذا  الثاين(:  )اجلن�ض  كتبها  يف   Simone de Beauvoir

]اأي هذا النمط من ال�سخ�سية[ كيف كنت تعي�سني من قبل؟ 
كان  الذي  املا�سي  ذلك  ا�ستعادة  يف  ذاكرتها  ت�سعفها  ل 

اإىل رماد، فتعتنق بعده وطنًا  عاملها فتخلت عنه ليتحول 

لكل  تنكرت  ذلك،  قبل  طردة.  �رس  منه  طردت  ما  �رسعان 

القيم التي كانت توؤمن بها، وقطعت اأوا�رس كل �سداقاتها. 

الفالة.  بها  اأحاطت  وقد  يحميها  �سقف  بال  اأ�سحت  لقد 

كيف ميكنها اأن تعيد ت�سكيل حياتها وهي ل ترى من غري 

حبيبها حياة؟ لي�ض لها اإل اأن حتتمي بهذيانها، واإذا كانت 

اأكرث تعقاًل، فاإنه لن يبقى لها �سوى اأن متوت ب�سكل �رسيع 

رويداًً« )16(، فهاهي جانني تعرتف  اأو موتًا بطيئًا رويداً 

وفاقدة  حبيبها  ح�رسة  يف  رادتها  لإ فاقدة  اأ�سحت  باأنها 

لرغبتها يف تقرير م�سريها يف غيابه:

اإن  قيودك.  اأ�سية  اأبداً  و�ساأظل  بطابعك،  طبعتني  »لقد 

م�سيي تقرر منذ راأيتك. 

�سيتقاذفني  كما  الزمن  مع  و�ساأجري  اإرادة،  يل  تبق  مل 

الزمن.« �ص.198

ولقد كانت هذا ال�ستعداد لال�ستقالة من احلياة يف غياب 

عامل  يف  ال�سقوط  يف  جت�سد  الذي  املوت  بداية  هو  احلبيب 

اأن  اإىل  بها  وانتهى  امل�ست�سفى  من  خروجها  بعد  الرذيلة 

دي  جارمان  )�سان  كهوف  يف  املتعة  زبائن  عن  تبحث 

بري(. وعليه مل تكن دعارة جانني �سوى اأحد متظهرات هذا 

املوت الذي يعادل فراق البطل. ول عالقة له بنية الكاتب 

امل�سبقة على النتقام من جانني عن �سبق اإ�رسار وتر�سد. 

وهو ما يدفعنا اإىل اأن نرى يف مثل هذا التاأويل الطرابي�سي 

قراءة  هو  التاأويل  هذا  ملثل  الوحيد  والتف�سري  للرواية 

لتحليلها  م�سبقًا  ت�سوراً  تعتمد  قراءة  للرواية  طرابي�سي 

عمال املقدمة يف الكتاب  ين�سجم والتف�سريالعام ملجمل الأ

ال�ستعماري«.  الغرب  من  »النتقام  نظرية  يف  واملخت�رس 

اأنه  الكتاب  من  ما مو�سع  طرابي�سي يف غري  اعرتف  ولقد 

نه حاكمه مبوجب لوعيه اأكرث مما  ظلم »احلي الالتيني« لأ

مما  اأكرث  تقول  ل  ما  مع  متعاماًل  وعيه،  مبوجب  حاكمه 

يتعامل مع منطوقه.)17( 

انطالقًا  الرواية  النظر يف كل  اإعادة  اإىل  الذي دعانا  مر  الأ

الغرب؟(  اإىل  البطل  �سافر  )ملاذا  وهو:  ب�سيط  ل  ت�ساوؤ من 

ل، عمدنا اإىل عقد مقارنة بني رحيل  جابة عن هذا الت�ساوؤ لالإ

جمموعة  يف  البطل  ورحيل  الالتيني«  »احلي  يف  البطل 

 Vladimir اهتم  والتي  الرو�سية  العجيبة  ال�سعبية  احلكايات 

نا يف اختيار هذه الدرا�سة هو  Propp بدرا�ستها. )18( وعزاوؤ

اأنها مثلت خطوة حا�سمة يف و�سع منهجية جديدة لتحليل 

الن�سو�ض الق�س�سية. اإذ تعتمد هذه الدرا�سة اأ�سا�سًا النظرة 

معقدة،  مركبة،  بنية  هيكل،  فاحلكاية  الو�سفية،  الهيكلية 

ميكن تفكيكها وا�ستنباط العالقات التي تربط بني خمتلف 

وظائفها يف م�سار ق�س�سي معني.)19( نود تو�سيح نقطة 

اإن  للرواية،  الوظيفي  التحليل  مع  بالتعامل  تتعلق  مهمة 

اعتمادنا منهج بروب الذي ا�ستنبطه من احلكايات ال�سعبية 

اإل،  لي�ض  الرواية  قراءة  على  يعيننا  اإجرائي  كخيار  جاء 

يف  منا  رغبة  ودون  التنظريية  التهوميات  كل  عن  بعيداً 

اإثبات �سالحية هذا املنهج للتعامل مع كل اإبداع انطالقًا 

دبية، حتى ل ن�سقط  مناط الأ من جتنب الت�سنيف امل�سبق لالأ

يف اأدجلة هذا املنهج، خا�سة اإذا علمنا اأن درا�سة بروب مل 

ال�سعبية، ف�ساًل عن  الرو�سية احلكاية  تتجاوز اخل�سو�سية 

اأنها اقت�رست على منط احلكاية ومل تتعداه اإىل الرواية. 

�سل حكاية  ولنبداأ بالتذكري باأن »احلي الالتيني« هي يف الأ

رحيل، نقطة انطالقه هي ال�رسق ممثاًل يف بريوت، ونقطة 



حتوله هي الغرب جم�سداأً يف باري�ض، واأخرياً نقطة عودته 

خوري  اإليا�ض  اعترب  واإذا  بريوت.  يف  خمتزًل  ال�رسق  هي 

الرحيل اإىل الغرب بنية دائرية، على اعتبار ال�رسق هو نقطة 

نرى  فاإننا   ،)20( الوقت  ذات  يف  العودة  ونقطة  النطالق 

يف رحيل بطل »احلي الالتيني« اإىل الغرب هو رحلة بحث 

عن هوية �سائعة، وبالتايل فاإن وجهة نظر اإليا�ض خوري 

م�ستوى  على  اأما  املكاين،  امل�ستوى  على  فقط  ت�سدق  قد 

اأثناء  البطل  على  طراأت  التي  والذهنية  النف�سية  التحولت 

رحلته، فاإنه ل ميكننا اإل نلحظ الفارق ال�سا�سع بني البطل 

قبل باري�ض وبعد باري�ض. فقبلها، وعلى امل�ستوى ال�سطحي 

حداث، فاإن خروج البطل من بريوت يربره طلبه  ل�سريورة الأ

جواء املنا�سبة للتمل�ض من  لف�ساء اأكرث رحابة يوفر له الأ

اأما  احلياة.  مناحي  كل  على  مهيمنة  قيم  منظومة  �سغط 

على امل�ستوى العميق، فاإن املربر لهذا الرحيل هو التحرر 

م التي با�سم هذه القيم تفر�ض عليه �سيطرة  من هيمنة الأ

وهو  املبادرة  روح  فيه  واغتالت  حركته  �سلت  كلية  �سبه 

ما �سنعود اإليه بالتف�سيل يف حينه. اأما العودة اإىل بريوت 

اأيديولوجية كانت ح�سيلة للتجارب التي  فترتافق بقناعة 

البطل يف باري�ض والتي من خاللها يحدد عالقة  خا�سها 

جديدة بالغرب وال�رسق على ال�سواء. 

على غرار النموذج الربوبي، فاإن انتقال البطل من بريوت 

ول )اأو ما  اإىل باري�ض ميكن اأن يعادل قطيعة مع الف�ساء الأ

ن�ض Espace familier( والتحامًا بالف�ساء  ميكن ت�سميته بف�ساء الأ

 Espace جنبي الثاين )اأو ما ميكن اأن نطلق عليه بالف�ساء الأ

)21( .)étranger

نظريًا، ومتا�سيًا دائمًا مع نظرية بروب، فاإن مفهوم خا�سية 

ول مرتبط بتوافق مبدئي بني  ن�ض( املتعلقة بالف�ساء الأ )الأ

بالقيم  يتعلق  هنا  مر  الأ ال�سائدة،  القيم  ومنظومة  البطل 

للف�ساء  املالزمة  جنبي(  )الأ اأما مفهوم خا�سية  ال�رسقية، 

اأ�ساًل من طبيعة احلدث الذي يحت�سنه هذا  الثاين فمنبثق 

اعتمد  . ولقد  اأنه مغامرة  اأقل ما يقال عنه  الف�ساء والذي 

للق�سة  درا�سته  من  انطالقًا  للف�ساء  التق�سيم  هذا  بروب 

ال�سعبية العجيبة يف رو�سيا والتي يظهر البطل يف معظمها 

املتعارف  القيم  منط  مع  كلية  من�سجمًا  اجتماعيًا  اإن�سانًا 

يكتف  مل  الذي  الالتيني«  »احلي  بطل  عك�ض  على  عليها. 

فقط بالرف�ض الذهني ملجموع القيم ال�سائدة واملمثلة يف 

املفهوم املزدوج )ال�رسق/املا�سي(، بل جتاوزها اإىل رغبة 

يف القطيعة مع هذا املفهوم املزدوج، اأو ما ميكن ترجمته 

كان  فاإذا  )ال�رسق/املا�سي(.  ربقة  من  التحرر  مب�رسوع 

لتحديد  جنبي  الأ للف�ساء  بروب  تعريف  اعتماد  باإمكاننا 

لطبيعة  ك�سفنا  فاإن  )باري�ض(،  الغربي  الف�ساء  ماهية 

ن�ض  الأ لف�ساء  التحرري يفقد مفهوم بروب  البطل  م�رسوع 

حتديد  يف  اأمرنا  من  حرية  يف  اأنف�سنا  جند  وبذلك  دللته، 

هذا  فـ)بريوت(،  الف�ساء.  وهذا  البطل  بني  العالقة  طبيعة 

يكون  اأن  قل،  الأ على  نظريًا  املفرو�ض،  من  الذي  الف�ساء 

ف�ساء اأن�ض، هاهو يتبدى لنا يف »احلي الالتيني« كف�ساء 

والتي  القيم  ومنظومة  البطل  بني  للمواجهة  ف�ساء  معاد، 

الذي  مر  الأ البطل.  هزمية  اإىل  حيان  الأ من  كثري  يف  اأدت 

دعاه اإىل البحث عن ف�ساء اأكرث رحابة ميار�ض فيه حترره 

من دون اأدنى مراقبة اأو �سغط من املجتمع ال�رسقي ممثل 

هذه املنظومة. 

»واإال ملرَ مل تبق هناك؟ اأنت على يقني من اأن هذه ال�سنوات 

خية كانت يف/ حياتك اإخفاقًا ذريعًا«  �ص.13 االأ

ن�ض،  الأ ف�ساء  يلف  الذي  اللب�ض  رفع  من  نتمكن  وحتى 

القيم  ومنظومة  البطل  بني  العالقة  حتديد  اإىل  �سنعمد 

احلكايات  يف  البطل  بعالقة  مقارنتها  خالل  من  ال�رسقية 

ال�سعبية العجيبة الرو�سية مبنظومة القيم التي ينتمي اإليها. 

ولنبداأ با�ستخال�ض اأهم الثوابت التي ت�سرتك فيها احلكايات 

ذات  بخ�سائ�ض  البتدائي ملقارنتها  و�سعها  ال�سعبية يف 

الو�سع يف »احلي الالتيني«:

اجتماعي  نظام  وجود  على  ال�سعبية  احلكايات  توؤكد  1ـ 

موؤ�س�ض على اإجماع بوجود �سلطة يجب اخل�سوع لها.

اإحدى  خرق  يتم  اأن  بعد  النظام  لهذا  ع�سيان  يحدث  2ـ 

�سخ�سيات  طرف  من  اأوامره  بع�ض  رف�ض  اأو  حمظوراته 

اأخرى غري البطل.

3ـ يتحدد من خاللها دورالبطل املتمثل يف تكليف النظام له 

مبهمة اإعادة التوازن للنظام الذي اختل بعد اخلرق.)22(

على خالف هذا امل�سار البتدائي للحكايات ال�سعبية، تنفرد 

»احلي الالتيني« مبا يلي: 

»احلي  لنا  تر�سم  ال�سعبية،  احلكايات  يف  جار  هو  كما  ا- 

اعرتاف  من  منبثق  اجتماعي  نظام  مالمح  الالتيني« 

اأ�سميناه  جماعي لوجود �سلطة اجتماعية ودينية. وهو ما 

بـ«منظومة القيم ال�رسقية«.

اأخرى،  ب- لن يتم خرق هذا النظام من طرف �سخ�سيات 

القيم  جمموع  مع  القطيعة  يعلن  الذي  ذاته  البطل  من  بل 

اأن  ال�سائدة يف املجتمع ال�رسقي. هذه القطيعة التي ميكن 

اأن  البطل كلما حاول  التي يعانيها  الفراغ  ترتجمها حالة 

ظهره،  وراء  )ال�رسق/املا�سي(  األقى  اأن  بعد  هويته  يحدد 

وهو على ظهر ال�سفينة التي �ستقله اإىل مدينة مر�سيليا.

كان  هويته..  ويعي  نف�سه  على  اأحيانًا  ي�ستيقظ  »كان 
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�صل  هي يف االأ

حكاية رحيل، نقطة 

انطالقه هي ال�رصق 

ممثاًل يف بريوت، 

ونقطة حتوله هي 

الغرب جم�صداأً يف 

خريًا  باري�ص، واأ

نقطة عودته هي 

ال�رصق خمتزاًل يف 

بريوت

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



ال  �سيء  والكثافة..  االمتالء  يعوزه/  فارغًا  �سيئًا  يتمثله 

قيمة له، بل ال �سيء.«�ص.6

افتقاراً  األفيناه  الفراغ،  هذا  طبيعة  يف  النظر  اأنعمنا  واإذا 

يحتاج اإىل امتالء، واختالًل يتطلب اإعادة التوازن، افتقاراً 

ل يعاين منه النظام الجتماعي بقدر ما يعاين منه البطل، 

واختالًل ل يربك توازن ال�سلطة الجتماعية بقدر ما يربك 

البطل ذاته. ولذا فاإن بطل »احلي الالتيني« مل يغادر ف�ساءه 

الطبيعية  حالته  اإىل  الجتماعي  النظام  اإعادة  يف  رغبة 

املتعارف عليها، واإمنا اإحلاحًا منه على البحث عن منظومة 

قيم جديدة. وهاهو على ظهر نف�ض ال�سفينة يعلن عن اإرادة 

يف اأن يولد من جديد.

رادة التي  وىل منذ بداأ يعي، �سعر بقوة هذه االإ »وللمرة االأ

ق�سارى  اإن   ]...[ جديد  من  يولد  اأن  يف  بوجوده،  تع�سف 

ما ي�سعر به هو اأنه يود اأن يتنف�ص هواًء جديداً،اأن متتلئ 

ال�سدفة مبعنى من معاين احلياة«�ص.6ـ7

رادة تعوزها القدرة على اإجناز هذا امل�رسوع  اإل اأن هذه الإ

من  يعاين  زال  ما  الذي  املا�سي  مع  القطيعة  واإحداث 

اإ�ساره:

»ذلك يعجزين. اإنني ال اأ�ستطيع. اإن اأغالاًل تربطني به، ذلك 

جواء.«�ص.12 املا�سي، تلك االأ

اأن يتمكن  اإل بعد  اإن حت�سيل هذه القدرة لن يتاأتى للبطل 

مل  ما  وهو  حتقيقه،  يبغي  الذي  التحرر  مفهوم  حتديد  من 

يتوفر له يف بداية رحلته اإىل باري�ض. ول�سوف يتبلور مفهوم 

التحرر �سيئًا ف�سيئًا تبعًا لطبيعة التجارب التي �سيخو�سها 

اإىل باري�ض طلبًا  البطل قدم  اأن  البطل يف باري�ض. �سحيح 

من حيث املبداأ للدرا�سة اجلامعية العليا. بيد اأن هذه تعلة 

ب�سفتها  باري�ض  اإىل  ياأت  مل  فالبطل  اإل.  لي�ض  ظاهرية 

ب�سفتها  بل  العلمي،  زادها  من  ليغرف  النور«  »عا�سمة 

عا�سمة املراأة. يقول خماطبًا نف�سه:

»تبحث عنها... عن املراأة... تلك هي احلقيقة التي تن�ساها، 

بل تتجاهلها. لقد اأتيت اإىل باري�ص من اأجلها.«�ص.26

كل  من  النفالت  يف  اإرادة  هو  اإذن  للتحرر  مفهوم  فاأول 

ال�سوابط واملحرمات التي تتبناها منظومة القيم ال�رسقية 

وقبل  واملراأة.  الرجل  بني  اجلن�سية  العالقات  حتديد  يف 

اإطاراً  ن�سع  اأن  بودنا  التحرر،  هذا  عن  حديثنا  نوا�سل  اأن 

ال�رسقية  القيم  منظومة  مفهوم  خالله  من  نحدد  معرفيًا 

القيم  كل  ت�سمل  بنية  اأنها  عنها  نقول  اأن  ميكن  والذي 

اجلماعية  الذاكرة  تخزنها  التي  خالقية  الأ واملوا�سعات 

وكل التقاليد والعادات واخلرافات كما ت�ستمل على مفاهيم 

�سالم وليدة تر�سبات ثقافية وتاريخية اكت�سبت طابع  عن الإ

القدا�سة مع مرور الزمن. 

كدين  �سالم  الإ من  كل  يف  الزنا  ظاهرة  تاأملنا  ولو 

خالفة  خالل  من  املجتمع  لتنظيم  جاء  رباين 

ر�ض ويف املنظومة ال�رسقية كما  ن�سان هلل على الأ الإ

دركنا اأننا اأمام موقفني يختلفان  اأ�سلفنا تعريفها لأ

فاإذا كان  واإفرازاتهما الجتماعية.  يف منطلقاتهما 

طبيعية  حلاجة  كممار�سة  الزنا  يرف�ض  �سالم  الإ

ال�رسقية  املوا�سعات  فاإن  �رسعي،  غري  اإطار  يف 

نه معادل لالخالل بقيمة اجتماعية  ترف�ض الزنا لأ

نا  مقد�سة األ وهي ال�رسف املرتبط عادة ب�سورة الأ

الزنا  يرف�ض  �سالم  الإ كان  واإذا  خر.  الآ خميال  يف 

هم  لأ تقوي�سه  خالل  من  املجتمع  ببنية  يخل  نه  لأ

ال�رسقية  املنظومة  فاإن  �رسة،  الأ وهي  األ  ركائزه 

�رسة مو�سع  نه ي�سع �سورة هذه الأ ت�ستنكر الزنا لأ

ق�ساء  الإ حد  اإىل  ي�سل  قد  الذي  والزدراء  هانة  الإ

�سالم قد حد جلرمية الزنا  من اجلماعة. واإذا كان الإ

عقوبة اجللد حفاظًا على توازن املجتمع، فاإن القيم 

اأو  بالقتل  الزنا  عار  غ�سل  على  اتفقت  قد  ال�رسقية 

اإثبات  يف  �سالم  الإ ت�سدد  واإذا  والتهمي�ض.  ق�ساء  الإ

�سهود  اأربعة  ب�سهادة  اإل  يتم  ل  والذي  الزنا  جرمية 

اإىل  العودة  واأراد  اأذنب  الذي  ن�سان  بالإ وذلك رحمة 

كونه  اإىل  ليرجع  الزنا  اإدانة  يف  �سل  الأ ن  لأ اهلل، 

طار الذي مت  اإ�سباعًا حلاجة غريزية طبيعية ولكن لالإ

�سباع والذي يخرج عن الزواج ال�رسعي،  فيه هذا الإ

حفاظًا  الزنا  على  تت�سرت  ال�رسقية  املوا�سعات  فاإن 

�رسة( يف خميلة املجتمع. وهوما  نا )الأ على �سورة الأ

يف�رسارتباط �رسف العائلة مبدى حمافظة البنت على 

ولذلك  الزواج.  بكارتها قبل  اأي على  �سورة �رسفها 

الزفاف  ليلة  من  جعل  قد  ال�رسقي  املجتمع  جند 

�سباب  الأ بني  فمن  وعائلتها.  للبنت  �رسف  امتحان 

الزنا  ب�سبب  ال�رسق  يف  الفتاة  اأجلها  من  تدان  التي 

هو ظهور اآثار هذه اخلطيئة على الفتاة وغيابها عن 

الفتى، ولذلك ل يجد املجتمع ال�رسقي حرجًا يف اأن 

يت�ساهل مع الرجل يف مغامراته فهو رجل قبل كل 

�سيء بينما ل يتوانى عن معاقبة الفتاة اأ�سد العقوبة 

اإذا اأدينت بنف�ض اجلرمية. ولذلك فحديثنا عن التحرر 

وجهة  خالل  من  �سيكون  الجتماعية  ال�سوابط  من 

البطل  يجاهرها  التي  ال�رسقية  القيم  منظومة  نظر 

العداء. فاإذا ا�ستع�سنا من Greimas ال�سكل الذي عر�ض 

اأي منظومة تعتمد املحرم واملباح  من خالله بنية 

واأ�سقطناه على منظومة القيم يف ال�رسق التي حتدد 
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الذي مل يكتف فقط 

بالرف�ض الذهني 

ملجموع القيم ال�سائدة 

واملمثلة يف املفهوم 

املزدوج )ال�رسق/

املا�سي(، بل جتاوزها 

اإىل رغبة يف القطيعة 

مع هذا املفهوم 

املزدوج، اأو ما ميكن 

ترجمته مب�رسوع 

التحرر من ربقة 

)ال�رسق/املا�سي(
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العالقات اجلن�سية بني الرجل واملراأة )23( حل�سلنا 

على التايل :

عالقات حمجرة عالقات مباحة   

   

 

]حـــــــــــــــــرام[ ]حـــــــالل[   

�سذوذ عالقات زوجية    

] غي حــــــــالل[ ]غيحــــرام[   

     عالقات الرجل قبل الزواج    عالقات الرجل بعد الزواج

يف  املباحة  العالقات  اأن  اإىل  نخل�ض  املربع،  خالل  من   

الزوجية  العالقات  ت�سمل  ال�رسقي  الجتماعي  النظام 

العالقات  اأما  الزوجي،  طار  الإ خارج  الرجل  وعالقات 

وعالقات  اأنواعه  بكل  اجلن�سي  ال�سذوذ  فت�سمل  املحرمة 

هذه  يف  كطرف  املراأة  ا�ستخل�سنا  واإذا  وغريها.  املحارم 

العالقات اأدركنا اأنها لن تتمكن من اإقامة عالقات جن�سية 

يف�رس ح�سور  ما  ولي�ض خارجه. وهو  الزواج،  اإطار  اإل يف 

من  اإل  اجل�سدي  وغيابها  البطل  حياة  يف  الوجداين  املراأة 

يف  عرفهن  الالتي  املوم�سات  مع  مغامراته  بع�ض  خالل 

بريوت.

»ال، ال حتاول اأن حتتج اأو تنكر. اأجل �رشقك ذلك، مل يغرك 

اختفاء  �سوى  الغربية،  املراأة  / خيال  �سوى  منه  بالهرب 

املراأة ال�رشقية يف حياتك.«  �ص.28

مر، اأن البطل يريد اأن يفر ال�رسق ل�سببني: وخال�سة الأ

يف  عليها  يعتمد  اأن  ميكن  ل  �سخ�سية  ال�رسقية  املراأة   *

اخرتاق  عن  عاجزة  نها  لأ التحرر،  يف  م�رسوعه  حتقيق 

حمرمات القيم ال�رسقية.

امراأة  نها  لأ رغباته  لتحقيق  موؤهلة  الغربية  املراأة   *

)متحررة(. 

هنا يجب اأن نالحظ اأن حترر املراأة الغربية قد ح�رسه البطل 

هم من ذلك اأن املراأة الغربية  يف التحرر اجلن�سي فقط، والأ

البطل يف خميلته. فما  اختلقها  اإمنا هي �سورة  املتحررة 

حقيقة هذه ال�سورة يا ترى؟

* �سورة املراأة الغربية:

اأجل  من  كان  اإمنا  باري�ض  اإىل  البطل  رحلة  اأن  لنذكر  بدءاً 

البحث عن املراأة الغائبة عنه يف ال�رسق، والتي اتخذت يف 

الغرب اأ�سماء متعددة، فهي: زينة، مارغريت، ليليان، جانني، 

فتاة ال�سينما...الخ. فالبطل مل يعرف املراأة الغربية قبل هذه 

الرحلة، واإمنا هي �سورة ر�سمها لها يف خميلته. تتبدى لنا 

البطل وبع�ض  يدلف  اأ�سكالها حني  اأجلى  ال�سورة يف  هذه 

باأنها ملتقى املتحررين  امل�سهورة   Dupont اإىل حانة  رفاقه 

من ال�سبان والفتيات يف اأول �سهرة لهم يف باري�ض.

 »ودلفوا، اأول ما دلفوا اإىل مقهى )ديبون( ]...[ ، هذا الذي 

�سمعوا عنه/  الكثي من رفاق لهم مكثوا يف باري�ص ردحًا 

من الزمن: ملتقى املتحررين اأبعد/ حدود التحرر من فتيان 

�ص.15 احلي الالتيني وفتياته.«  

رف�سهن  يعادل  الفتيات  هوؤلء  حترر  البطل،  نظر  يف 

اأن  �ساأنها  التي من  الجتماعية  املوا�سعات  لكل  النحناء 

تقيد حريتهن اجلن�سية وهو ما يعتربه البطل موقفًا اإيجابيًا. 

اإل اأن هذه النظرة للمراأة الغربية اإمنا هي جزء من ال�سورة 

ولي�ست ال�سورة باأكملها، فلن تكتمل ال�سورة اإل اإذا اأخذنا 

خاللها  من  يحاكم  التي  خرى  الأ النظرة  العتبار  بعني 

وهذا  طائ�سات.  فتيات  باعتبارهن  احلانة  فتيات  البطل 

التناق�ض الذي قد ي�سدم القارئ جند له تف�سرياً يف التقاطع 

والغربية.  ال�رسقية  اجلمعيتني  املخيلتني  بني  احلتمي 

ككائن  املراأة  يربز  الذي  الغربي  دب  لالأ املتنوعة  فقراءاته 

مبناأى عن كل ما ميت اإىل املحافظة ب�سلة، وا�ستماعه اإىل 

ما رواه بع�ض اأ�سدقائه من مغامرات مع فتيات فرن�سيات 

ول من ال�سورة. يف باري�ض ولد يف ذهنه ال�سق الأ

»اأجل �رشقك ذلك، مل يغرك الهرب منه �سوى خيال املراأة 

اإىل  فقاده  بذهنك،  اخليال  هذا  اأم�سك  وقد/   ]...[ الغربية 

البعيد البعيد الذي خلقت اإطاره يف وجدانك/ ف�سول من 

الكتب، اأو من مغامرات �سديق.«�ص.28ـ29

جتذرالقيم  من  قوته  في�ستمد  ال�سورة  من  خر  الآ ال�سق  اأما 

ال�سلوك  هذا  مثل  يف  ترى  والتي  البطل  ذهن  يف  ال�رسقية 

لونًا من األوان الف�سق والفجور.

اللواتي  الفتيات  اأولئك  »وهل هن جديرات باالحرتام، كل 

ي�سقن هذه احلياة/ العابثة الغابرة«�ص.42

فاملزاوجة بني هذين ال�سقني اأنتج لنا �سورة غائمة للمراأة 

الغربية خال�ستها ما قاله البطل:

يطلب  ما  ليعطني  يع�سن  اأنهن  للناظر  »يخيل   

منهن.«�ص.16

ثم �رسعان ما غلب ال�سق ال�سلبي لهذه ال�سورة بعد اأن ا�سطدم 

البطل بواقع املراأة الغربية ممثلة بفتاة احلانة التي رف�ست 



وافقت  التي  زينة  يف  اأ�سدقائه،  غواءات  لإ ت�ستجيب  اأن 

فتاة  يف  ب�سديقها،  لتلتحق  عنه  تخلت  ثم  مراق�سته  على 

ليليان  اأخلفت وعدها، يف  التي وعدته باللقاء ثم  ال�سينما 

الثقافية حني  التي �سلبته حافظة نقوده وهزاأت بكربيائه 

Prévert، واأخرياً يف مارغريت  اإبداع  ن�سبت لنف�سها �سعراً من 

الرغم من احلرية  اأ�سعرته بانحطاطه احليواين. فعلى  التي 

املغامرات،  هذه  خالل  من  البطل  مار�سها  التي  اجلن�سية 

بعده  التحرر يف  يعادل حتقيقه ملفهوم  اأن  ما ميكن  وهو 

ت�ستطع  مل  وجدانيًا  افتقاراً  ي�ستكي  ظل  اأنه  اإل  اجلن�سي، 

ثقة  زعزعت  خفاقات  الإ هذه  له.  توفريه  منهن  واحدة  ول 

البطل يف نف�سه ويف املراأة الغربية التي كان قد اأوكل اإليها 

مهمة م�ساندته يف حتقيق م�رسوعه التحرري. ويف حماولة 

ل�سرتداد ثقته بنف�سه، يلجاأ البطل اإىل اإدانة املراأة الغربية 

معتمداً يف ذلك على منظومة القيم ال�رسقية التي كان يبغي 

التحرر من ربقتها. 

اأن  وده  يف  كان  واإن  مارغريت،  ويذكر  ليليان،  »فيذكر 

اأولئك  منهن،  هذه  األي�ست  ذلك  ومع/  مارغريت.  ي�ستبعد 

اللواتي حتذره منهن اأمه؟ ما القول يف امراأة/ ت�ست�سلم منذ 

ول؟ اأتراها من هاتيك الفتيات ال�رشيفات؟«�ص.78 اللقاء االأ

نعمًا  �رسقية  م�ساوئ  البطل  اعتربه  ما  بع�ض  يبدو  وهكذا 

ي�ستعيد  �سورتها  ليهدم   ،)24( الغربية  املراأة  بها  يجابه 

بذلك كثرياً من توازنه املفقود، لكنه توازن ه�ض بحاجة اإىل 

اأن تن�سجه جتارب اأخرى اأو ما ميكن ت�سميته بالختبارات 

ت�ستقطبها  اأنها  اإل  ها  اأجواوؤ تنوعت  واإن  التي  الرت�سيحية 

اإليها  يفتقر  التي  الكفاءة  البطل  اإك�ساب  هي  واحدة  غاية 

لتهيئته لجتياز الختبار الرئي�ض من اأجل حتقيق م�رسوعه 

يف التحرر من منظومة القيم ال�رسقية. فهل حقيقة ا�ستطاع 

امل�ستوى  على  املواجهة؟  على  القدرة  يكت�سب  اأن  البطل 

فالبطل  ما،  اإجنازاً  هناك  اأن  نعترب  اأن  ميكن  الرباغماتي 

للرغبة  وي�ستجيب  اأخالقيًا  حمظوراً  يخرق  اأن  ا�ستطاع 

حاجة  في�سبع  ال�رسق،  يف  وهو  ج�سده  تتاأكل  كانت  التي 

وميالأ خواًءً كان يعانيه. لكن على امل�ستوى الوجداين، هل 

ا�ستطاع البطل اأن يحقق امتالًء عاطفيًا؟ يف هذا امل�سمار، 

مر يتعلق هذه  فاإن حمظوراً ثانيًا يقف عائقًا اأمام البطل، الأ

�رسار  الإ ملاذا  ال�سوؤال:  ويبقى  الوجداين.  باملحظور  املرة 

اأو  اجلن�ض  بوابة  عرب  ال�رسقية  القيم  عن  التمرد  هذا  على 

من  تقرتب  قد  فر�سية  نقدم  اأن  ن�ستطيع  املراأة؟  حرى  بالأ

حتليلها  ب�سدد  نحن  التي  الرواية  اإطار  يف  ل  الت�ساوؤ هذا 

لكننا ل ميكن اأن نغامر فنعممها على جممل الروايات التي 

عالقات  عرب  احل�سارية  املواجهة  لها  مو�سوعًا  اتخذت 

برغبة  يتعلق  مر  الأ اأن  فر�سيتنا  ومفاد  بغربية،  �رسقي 

التي  والذهنية  الوجدانية  ال�سطوة  ينفلت من  اأن  البطل يف 

متار�سها عليه اأمه منذ اأن كان �سغرياً ول يت�سنى له ذلك اإل 

اإذا حترر من هذه ال�سطوة على امل�ستويني الوجداين والذهني 

م ممثاًل يف  وهذا ل�سبيل اإىل حتقيقه اإل بوجود ند لهذه الأ

القيم  من  التحرر  يف  رغبته  اأن  فيبدو  ولذا  الغربية.  املراأة 

م التي  ال�رسقية مل تكن �سوى رغبة يف التحرر من �سيطرة الأ

لذاتها وتبقيه  البن  ت�ستخل�ض  الطهرانية  القيم  با�سم هذه 

حتت �سيطرتها خ�سية اأن ت�رسقه منها امراأة مل تخرتها هي 

هو  وهذا  غربية.  بامراأة  مر  الأ تعلق  اإذا  بالك  فما  بنف�سها، 

التي  املراأة  هذه  �ستكون  من  ولكن  للتحرر.  الثاين  املعنى 

اإنها  املفقودة؟  العاطفة  هذه  لتوفري  البطل  بها  �سي�ستعني 

جانني مونرتو وقد اختارها البطل لي�ض ل�سفاتها املادية 

نها يف جمالها »باهرة �ساحرة« فح�سب، لي�ض  فح�سب، لي�ض لأ

ن لها ح�سب الطراز الذي اعتمده معظم من كتب يف هذا  لأ

زرقاوين  عينني  ثم  اأ�سقر،  و�سعراً  اأبي�ض  »وجها ً  املجال  

ويف  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب،  ذلك  كل  لي�ض  �سافيتني«)25(، 

اأول  اأن  بنف�سه  البطل  يقر  الروحية.  ل�سفاتها  ول  الأ املقام 

جديد  عهد  على  معها  مقبل  اأنه  واأ�سعره  اإليها  جذبه  ما 

يف حياته هو »�سفاء نف�سها ونقاء �رسيرتها«. ولي�ض من 

ثر الذي اأحدثه وجودها يف وجوده.  الع�سري اأن نحد�ض بالأ

اآن  ويف  معًا  غايتني  يحقق  اأن  البطل  ا�ستطاع  فبمعيتها، 

من  عانى  الذين  والوجداين  احل�سي  الفتقارين  ملء  واحد: 

عدم حتقيقهما معًا يف امل�رسق، فها هو يقول:

الن�سوة  فاإما  �سطريه:  اأحد  اإال  يعرف  الذي مل  احلب  »هذا 

الروحية وحدها، اإما/ اللذة اجل�سدية وحدها ]...[، ومل يكن 

يت�سور اأن بو�سع اإن�سان اأن يدرك اإىل/ جانب اأنثى اللذتني 

كلتيهما كما اأدركهما هو اإىل جانب جانني.«�ص.151

ففي قمة العطاء الذي ا�ستغرق البطل، هاهي جانني تواجهه 

بال�سوؤال عن م�سري عالقتهما عرب الر�سالة التي اأر�سلتها له 

اأمر اجلنني  ي�سري عليها يف  اأن  وهو يف بريوت تطلب منه 

ل  الت�ساوؤ هذا  اعتبار  وميكننا  العالقة.  هذه  ثمرة  هو  الذي 

بداية الختبار الرئي�ض الذي مل تكن التجارب ال�سابقة �سوى 

يكابده  الذي  الفتقار  تقومي  �ساأنه  من  والذي  له،  متهيد 

البطل ب�سخ�سية جديدة ذات  اأوىل لعالقة  اإن قراءة  البطل. 

ملا  تعلياًل  لنا  تقدم  قد  م�ستقباًل  حياته  على  فعال  تاأثري 

اإنه  ترى؟  يا  مر  الأ يتعلق  فبمن  بجانني.  عالقته  اإليه  اآلت 

تغيري  يف  ثر  الأ اأكرب  لها  كانت  التي  ال�سخ�سية  تلك  اد  فوؤ

اأفكار البطل و�سلوكاته. وقبل درا�سة هذه التغريات، فلنبداأ 

يديولوجية  بالأ ملتزم  �سوري  �ساب  اإنه  اد؛  بفوؤ بالتعريف 

نزوى العدد �5 / يناير 2009 
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القومية، طالب يف معهد اللغات ال�رسقية. قدم اإىل باري�ض 

الن�ض ل تزيد عن هذه  البطل. معطيات  �سنوات قبل  ثالث 

�سوى  ال�سخ�سية  هذه  حقيقة  عن  الك�سف  يف  املعلومات 

اأنها بقدراتها النقدية والثقافية فتحت اأمام البطل املجال 

دبية املختلفة ولتكوين فكرة عن ال�سبيبة  عمال الأ لتذوق الأ

�سالحات الجتماعية، املراأة  العربية، الن�سال ال�سيا�سي، الإ

العربية والزواج املختلط.

الوجودية  زمة  الأ اإدراك طبيعة  البطل على  اد  فوؤ �ساعد  لقد 

التي يعانيها، ففتح عينيه على اأن ما يكابده لي�ض همًا ذاتيًا 

يخ�سه هو، بل هو هم جماعي يطال معظم ال�سبيبة العربية 

اإذا متكنوا من  اإل  يف بالد الغربة، ول يت�سنى لهم جتاوزه 

الرابطة  بهذه  املق�سود  طبعًا  جتمعهم،  رابطة  على  العثور 

القومية العربية. فهاهو يلومه على التقزز وال�سمئزاز من 

بع�ض الطلبة العرب الذين يت�رسفون ت�رسفات رعناء.

»ال يا عزيزي، فاأنا اأح�سب اأنك على خطاأ. اإنهم ال يوحون 

بالنفور. واأنت لن/ تنفر منهم اإذا اأدركت اأنهم �سبان قلقون، 

اإننا جميعًا، نحن   ال�سبان العرب،  اأنف�سهم.  يبحثون عن 

�سائعون يفت�سون عن ذواتهم. وال بد اأن نرتكب كثياً من 

احلماقات قبل اأن جند اأنف�سنا.«�ص.87

اد  فوؤ يرتدد  فلم  اجلماعية،  الذات  هذه  على  يعرثوا  وحتى 

ف�ساح عن طبيعتها يف اأكرث من منا�سبة، ولقد حتول  من الإ

اد والذين �ساهدهم هو  لبري كامو يف راأي فوؤ »العادلون« لأ

والبطل على خ�سبة امل�رسح اإىل مناذج ثورية حتتذى.

فنجان  الذين يجتمعون على  املواطنني  هوؤالء  »اأراأيتهم   

اإن  اأن تتجنبهم؟  قهوة يف )الكابوالد(؟/ هوؤالء الذين تريد 

فيهم مناذج كثية من هوؤالء العادلني الذين/  �ساهدناهم 

مر اأن اخليوط بينهم مقطوعة، واأن  ن ]...[ كل ما يف االأ االآ

الرابطة/ مفقودة. واإنهم لواجدون اأنف�سهم، متى وجدوا هذه 

الرابطة.«�ص.88

يديولوجي واجلن�ش: * اللتزام الأ

يديولوجية القومية واللتزام  اد البطل لتبني الأ اأن دعوة فوؤ

م�رسوطًا  بقي  والجتماعي  ال�سيا�سي  للتغيري  كمنهج  بها 

اإ�سباع حاجته اجلن�سية والوجدانية،  بتمكن هذا البطل من 

مر الذي يتيح له التفرغ للن�سال والعطاء. وبذلك تتحول  الأ

قدم  الذي  ول  الأ الهم  كانت  اأن  بعد  ثانوي  هم  اإىل  املراأة 

البطل اإىل باري�ض من اأجله.

»اأال تعتقد اأن ال�سباب العربي، هنا ويف الوطن العربي، 

ن حاجتهم  حمرومون من ا�ستغالل اأ�سمى اإمكانياتهم الأ

يف احلب واجلن�ص غي مكفية؟«  �ص.132ـ133

مع  اد  فوؤ نظر  وجهة  اختلفت  عندما  مر  الأ هذا  حتقق  ولقد 

مو�سوع  حول  فران�سواز  الفرن�سية  �سديقته  نظر  وجهة 

امل�ستعمرات الفرن�سية يف املغرب العربي، فكانت القطيعة 

التي و�سعت حداً لعالقة دامت �سنوات عدة. ولذا فاإن الزواج 

اد عقبة كاأداء تعيق  من امراأة اأجنبية يعد من وجهة نظر فوؤ

املنا�سل عن اأداء واجبه القومي.

اإىل مواجهة كثي  »اإننا مدعوون يف امل�ستقبل يا عزيزي 

واأنا ال  �سوانا.  اأحداً  التي ال تعني  القومية/  من ق�سايانا 

يف  زوجها  تعني/  اأن  ت�ستطيع  اأجنبية  زوجة  اأن  اأعتقد 

زوجتي  تكون  اأن  اأريد  اإنني  الق�سايا،  هذه  مثل  معاناة 

ولئن  الرفقة من معنى،  بكل ما يف  رفيقة حياتي/ حقًا، 

اأنا تزوجت يومًا، فلن اأتزوج اإال فتاة/ عربية، واإن فران�سواز 

تعرف ذلك.«�ص.158

اأن زواجه  البطل فحواها  اإىل  ر�سالة  يبلغ  اأن  اأراد  اد  فوؤ اإن 

بالعقد  التزامه  املنا�سل يف  ف�سل  الف�سل،  ماآله  من جانني 

يف  ممثلة  القومية،  الق�سية  مع  اأبرمه  الذي  يديولوجي  الأ

تخلي  وراء  كانت  التي  الدوافع  حقيقة  فما  اد.  فوؤ �سخ�ض 

البطل عن جانني؟ األها عالقة مبقت�سى ما األزم به نف�سه من 

مر اأكرث تعقيداً من  انخراط يف الق�سية القومية؟ يبدو اأن الأ

جمرد ا�ستجابة البطل لنداء اأيديولوجي. ولذلك نود اأن نقف 

البطل  عالقة  اإليه  اآلت  ما  حقيقة  لتجلية  م�ستفي�سة  وقفة 

بجانني. اإن الزواج من جانني قد راود البطل اأكرث من مرة، 

اإل اأنه يف كل مرة تعرت�سه �سورة اأمه الراف�سة ملثل هذه 

العالقة:

اإىل  اأية كلمة خميفة هي! و�رشعان ما طفرت  »يتزوجها؟ 

بخناقه.  ياأخذ  �سديد  ب�سيق  واأح�ص  اأمه.  �سورة   ذهنه 

قل، هذه الفكرة الكابو�ص.  ن على االأ اأن ينحيها، االآ ينبغي 

ينبغي اأال يبقى وحده، مع اأمه.«�ص.183

يف  حمورية  ك�سخ�سية  م  لالأ املوكلة  املهمة  ندرك  وحتى 

نعود  البطل،  برنامج  لتحقيق  ومناه�سة  ال�رسدية  العملية 

اإىل بنية احلكاية ال�سعبية يف عالقات �سخ�سياتها. فكما يف 

احلكايات ال�سعبية العجيبة تدخل �سخ�سية جديدة ن�ستطيع 

اأو ال�رسير قد يكون )غوًل(  اأن ن�سميها املعتدي على البطل 

اأو ماردا اأو �ساحرة ودوره هو منع البطل من اإعادة ال�سالم 

للعائلة املنكودة بعد اأن تكون قد اأحلقت بها اأ�رساراً)26(، 

فاإنه يف حالة »احلي الالتيني« يتبدى هذا ال�رسير للبطل يف 

وجه اأمه التي تعار�ض اأميا عالقة ميكن اأن تربطه بامراأة 

بامراأة  بالك  فما  )ناهدة(،  له  اختارتها  التي  غري  اأخرى 

الختبار  مرحلة  وتبداأ  الكلمة.  هذه  تعنيه  ما  بكل  اأجنبية 

من  الزواج  فكرة  البطل  ذهن  اإىل  بدرت  اأن  يوم  خري  الأ

اد،  نه كان مقتنعًا مبوقف فوؤ جانني، اإل اأنه رف�سها لي�ض لأ

نه يخاف اأمه. ففكرة الزواج قد اقرتنت يف  واإمنا رف�سها لأ

الراف�سة  ال�رسقية  للقيم  الرامزة  اأمه  ب�سورة  البطل  ذهن 
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لكل ما ميكنه اأن مي�ض بالطهارة وال�رسف. خا�سة اإذا تعلق 

تاأجيل  البطل  ا�ستطاع  وقد  بامراأة غربية.  بالقرتان  مر  الأ

البت يف هذه الق�سية عدة مرات، اأما وقد اأبلغته جانني اأنها 

حامل منه وتنتظر رده فقد و�سعته اأمام موقف ل ميكن اأن 

اأن  اإذ لبد  اأكرث مما م�سى،  بها  يوؤجل معه م�سري عالقته 

يتخذ قراراً، ولقد جاء رده يف ر�سالة هذا فحواها:

»�سديقتي جانني: تلقيت ر�سالتك التي تبلغينني فيها اأنك 

ده�ست  وقد  الطبيب.  لك  قال  ما  على/  مولوداً،  تنتظرين 

حقًا حني فهمت اأنك مل تعلني هذا النباأ ال�سعيد/ جلميع 

�سدقاء الذين اأعرف  اأ�سدقائك، وهم لي�سوا قليلني، هوؤالء االأ

اأنه كان لك/ مع بع�سهم عالقات غي طاهرة. اأما عالقتنا 

نحن االثنني، فاأح�سبك ال ت�سكني/ باأنها كانت بريئة. ولهذا 

اأجدين، وجتدينني كذلك، غي متاأثر البتة بهذا النباأ./ ولي�ص 

اإ�سارة. حتياتي ال�سادقة لك.«  اأو  اأقدم لك ن�سيحة  اأن  يل 

�ص.233

خا�سة  للفهم،  قابل  غري  وهلة  ول  لأ املوقف  هذا  يبدو  قد 

تعلقه  مبدى  مو�سع  من  اأكرث  يف  اعرتف  قد  البطل  واأن 

بجانني التي اأح�ض اأن ح�سورها كان يوتر اأحا�سي�سه كلها، 

ر�ض باملوات، ويبث الروح يف عروق  اأ�سبه بالأ وقد كانت 

اأبعادها جميعًا )27(، لكن وقفة متاأملة  نف�سه فا�ستكملت 

�سواء  لل�سياق الذي ت�سكل خالله هذا املوقف يلقي بع�ض الأ

بالتحليل  نتناول  اأن  يقت�سي  الر�سالة. وهذا  على حيثيات 

احلوار الذي دار بني البطل واأمه.

م رمز ال�سرق يف مواجهة  * �سورة الأ

�سورة جانني رمز الغرب: 

يف حالة املواجهة التي جمعت البطل باأمه، امنحى احلوار 

اخلارجي ليحل حمله حوار داخلي من نوع خا�ض، بحيث 

ل�سورة  مكانها  اأخلت  قد  وواقعي  حقيقي  كطرف  م  الأ اإن 

ج�ّسدها �سوت داخلي يحاور �سمري البطل »اأنا«. فالكاتب 

اأراد من اإدراج هذا احلوار الداخلي تاأكيد مدى تردد �سدى 

�سخ�سيته  �سلبت  وبذلك  البطل.  اأعماق  يف  م  الأ �سوت 

وامنحت ذاته لتحل حملها �سخ�سيتها هي.

فاإن  التي تتكلم،  اأمه، ال، مل تكن هي  اإىل  »والتفت فجاأة 

�سفتيها مطبقتان.. بل اإنها/ هي التي كانت تتكلم، ولكنها 

اآخرال  �سخ�ص/  اأم  هو،  اأم  تكلمت  التي  هي  ن،  االآ �سمتت 

اأ�سمعه  اإنه ال يدري. لقد �سمع كالمًا، وال يدري  يعرفانه.. 

باأذنيه اأم/ باأعماقه؟«�ص.223

مقال  ل�سان  اأ�سحى  الذي  الداخلي  ال�سوت  يتمكن  وحتى 

اإىل  يلجاأ  اجلنني،  تبني  عن  بالعدول  نا  الأ اإقناع  من  م  الأ

نف�ض  خالل  من  للغرب  كرمز  جانني  قيمة  من  النتقا�ض 

ال�سالح الذي ا�ستخدمه البطل حني تراكمت عليه اخليبات، 

املراأة  ف�سورة  ال�رسقية.  الطهرانية  القيم  منظومة  وهو  األ 

الغربية ممثلة يف جانني قد اخت�رسها ال�سوت الداخلي يف 

ما يلي:

نها فقدت عذريتها بحكم منط العالقة  # امراأة غي �رشيفة الأ
التي تربطها بالرجل والتي التقيم وزنًا لهذه القيمة.

نها ارت�ست اأن ت�سكن فندقًا وحيدة من  # امراأة مت�رشدة الأ
غي اأهل.

نها قبلت اأن ت�ستغل يف م�سنع. # امراأة فا�سقة الأ
وعلى  عليه  عاراً  بها  اقرتانه  �سيكون  م�سيحية  امراأة   #

عائلته.

وانطالقًا من مالمح هذه ال�سورة، يعمد ال�سوت الداخلي اإىل 

نا اإىل رف�ض م�سوؤوليته حيال حمل جانني بحجة  دعوة الأ

اأن كل امراأة غربية ل ميكن اإل اأن تكون خائنة. ويف املقابل 

م كانت قد عر�ست على البطل فكرة الزواج من امراأة  فاإن الأ

�رسقية لتكن ناهدة التي اختارتها له، فاإن مل ير�ض:

»فهناك نعمت وثريا وهدباء، ابنة خالتك. هناك كثيات. 

واأ�رشفها  هنا  فتاة  اأجمل  لك/   خطب  الأ بني  يا  عد 

واأطهرها.«�ص.176

اإن متيز �سورة املراأة ال�رسقية بخا�سيتي الطهارة وال�رسف 

الغربية  املراأة  من  اخلا�سيتني  نف�ض  ي�سلب  اأن  �ساأنه  من 

وىل. وهكذا جند اأ ن ال�سوت الداخلي  باعتبارها غرمية لالأ

بني خيارين:

1ـ اإما اأن يتزوج جانني ويتحمل و�سمة العار التي �ستلحقه 

وعائلته، فتجعلهم يف قائمة املنبوذين من املجتمع.

2ـ واإما اأن يرف�ض القرتان بجانني ويتزوج امراأة �رسقية، 

وبالتايل يتخلى عن حبه جلانني، بل ويتن�سل من م�سوؤولية 

اأمام خيارين  نا مل يكن  اأن الأ اأحد طرفيها. واحلقيقة  كان 

الت�رسف، فهاهو يقيم رد فعله  اإنه فقد كل حريته يف  بل 

بعد كتابة الر�سالة التي اأنكر فيها م�سوؤوليته :

فيه.  يبت  اأن  له  ُترك  لو  موقفه،  كان  ما  يدري  ال  »اإنه 

اأنه قد/ ُحرم هذا احلظ بالذات، حظ  ولكن ما يطعنه هو 

االختيار.«�ص.237

* �سورة البن البطل على املحك: 

دركنا  ولو تاأملنا حلظة اإخراجه ر�سالة جانني اأمام اأمه، لأ

ينعك�ض  قد  جلل  اأمر  من  عليه  مقدم  هو  مبا  �سعوره  مدى 

�سلبًا على ال�سورة التي ر�سمها لنف�سه قبل �سفره اإىل باري�ض 

اإىل  ب�ساحبها  تودي  قد  لت�سوه  عر�سة  اأ�سبحت  والتي 

ق�ساء والتهمي�ض الكلي. وظاهر هذه ال�سورة الذي يعك�ض  الإ

طفاًل طاهراً حمافظًا متم�سكًا بالقيم املوروثة من �ساأنه اأن 

اأثمرته  وما  بجانني  انك�سفت حقيقة عالقته  ما  اإذا  يت�سوه 

عراف ال�رسقية قمة العار. من حمل يعد يف الأ
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اأمه قد راأت ارجتاف كفه وهي تخرج  اأن  »مل يخف عليه 

القليلة  العبارات  هذه  يقراأ  ف�سارع  الر�سالة من مغلفها،/ 

ليحجب ا�سطرابه ]...[ مل يرفع ب�رشه اإىل/ اأمه، وقد اأيقن 

اأنه غي م�ستطيع ذلك اإن حاوله.«�ص.230ـ231

الذعر  بعثت  البطل  نف�سية  على  اخلطر  حالة  هيمنة  واإن 

ا�ستجمع  اأن  بعد  اإل  اأمه  اإىل  ينظر  اأن  ي�ستطع  فلم  ذاته  يف 

ن لي�ض وجه اأمه بل وجه �سخ�ض  �سجاعته لكن الذي يراه الآ

اآخر كبري يف ال�سن هو يف اأ�سد احلاجة اإىل حمايته.

»ح�سب اأن خملوقًا جديداً يتكلم. خملوق اأن�سجته ال�سنون، 

يكون يف حاجة  ما  اأ�سد  هو  التجارب./ خملوق  وحنكته 

اإليه يف تلك اللحظة.«�ص.230

العامل  عن  عزلة  البطل  عند  هذه  الذعر  حالة  اأفرزت  ولقد 

اخلارجي، فلم يبق يف مواجهته اإل اأمه.

كل  عن  خارج  �سيء،  كل  عن  معزول  باأنه  »�سعر 

�سيء.«�ص.231

هذين  يف  انح�رس  الذي  الوجود  حتول  ما  و�رسعان 

اأ�سبح  بحيث  بينهما  التوحد  من  حالة  اإىل  ال�سخ�سيتني 

�سفتيها.  على  ه  اأ�سداوؤ فترتدد  م  الأ يج�سد  الداخلي  ال�سوت 

على  طراأ  الذي  التحول  هذا  طبيعة  عن  نت�ساءل  اأن  ولنا 

نف�سية البطل باختزاله للعامل اخلارجي يف �سخ�ض اأمه ثم 

بغياب كل ما هو ح�سي ليكتفي البطل ب�سورة اأمه املتخيلة 

ل جلاأنا اإىل الدرا�سة القيمة  جابة عن هذا الت�ساوؤ فقط. ولالإ

الظل« ل�ساحبه  Jacques Fontanille لن�ض »مديح  التي قام بها 

من  النتقال  اآليات  حتلل  والتي  تانيزاكي)28(  الياباين 

دراك املتخيل لعامل  دراك احل�سي للعامل اخلارجي اإىل الإ الإ

يف  الذعر  لظاهرة  املعتمدة  التعريفات  بني  ومن  �سياء.  الأ

�ساحبه  يوقع  الذي  ال�سديد  اخلوف  ذلك  هو  الدرا�سة  هذه 

اأداء  يف حالة من ال�سطراب الذي يعطل حا�سة الب�رسعن 

وظيفتها يف اإدراك العامل اخلارجي. وهي ذات احلالة التي 

ينبعث  اللتني  ال�سفتني  هوية  عليه  فموهت  البطل  انتابت 

وجود  افرتا�ض  اإىل  يدعونا  الذي  مر  الأ الكالم.  منهما 

تزاحم  البطل  اختالق  �سميم  من  هي  وهمية  �سخ�سية 

م احلقيقية �سيئًا ف�سيئًا. فيخيم على ذهن البطل  �سخ�سية الأ

قدراته  يف  فيت�سكك  يحدثه.  من  حقيقة  يف  ريب  من  ظل 

اإىل  مر  الأ به  وي�سل  الذعر،  بفعل  ا�سطربت  التي  الب�رسية 

فقدان الثقة بنف�سه ويف ما يرى ويدرك من العامل اخلارجي. 

م كل  وهكذا يدخل البطل عاملًا متخياًل اأين حتتل �سورة الأ

الف�ساء ممثلة يف �سفتيها.

عن  ي�سدر  ولكنه  نف�سه،  اأعماق  من  ينبع  �سوت  »اإنه 

هاتني ال�سفتني. اأو اأن هاتني/ ال�سفتني تنطقان به، فرتدده 

اأعماقه.«�ص.231  

باقتحام عامل الوهم، يتحول امل�سهد من وجهة نظر البطل 

اإىل حقيقة ل يدانيها �سك. فال�سفتان حقيقة قائمة تتداخل 

الكالم.  م�سدر  عليه  التب�ض  اأن  درجة  اإىل  البطل  ذات  مع 

هو  املهم  مهمًا،  لي�ض  كالهما؟  اأم  ذاته؟  اأم  ال�سفتان؟  اأهو 

م ا�ستولت على اأنا البطل ف�سبلته كامل حريته  اأن �سورة الأ

يف حتديد موقفه من ر�سالة جانني. يف مثل حالة الغيبوبة 

التي يتن�سل  ر�سالته  اإىل غرفته وحرر  البطل  هاته، توجه 

فيها من م�سوؤوليته يف حمل جانني.

غرفته،  فدخل  بعد حلظات،  نه�ص  اأنه  يدريه  الذي  »لكن 

واأغلق خلفه الباب، / وجل�ص اإىل طاولته. وحني اأم�سك القلم 

ليكتب، �سعر باأن وجه اأمه يقف فوق/    راأ�سه.«�ص.233

* عالقة البطل باأمه:

هذه  باأمه،  البطل  عالقة  طبيعة  عن  ن  الآ نت�ساءل  اأن  ولنا 

جترد  حني  كثافة  جتلياتها  اأ�سد  يف  ظهرت  التي  العالقة 

اإن العالقة التي  اأمه.  البطل من ذاته ولتحل حملها �سورة 

عالقة  تكون  اأن  قبل  خ�سية  عالقة  هي  باأمه  البطل  حتكم 

حب، ومل يت�سنى له اإدراك ذلك اإل بعد تلك املواجهة.

  »اإعرتف باأنك مل ترم�ص قواك اإال لتخرج هذا الذي ي�سدك 

ن اإىل اأمك، لي�ص/ هو احلب واإمنا اخل�سية.«�ص.236 االآ

ول وهلة قد تبدو هذه اخل�سية خوفًا من عقاب طفل اقرتف  لأ

ذنبًا، لكن ال�سياق الذي ورد فيه هذا العرتاف يظهر خ�سية 

اإنها خ�سية البن مما قد يحدثه مترده على  اآخر،  من نوع 

حرى  بالأ اأو  اأمه.  نف�سي عند  واأمل  تربى عليه من خيبة  ما 

�سخ�سه  عن  ر�سمها  التي  ال�سورة  تلويث  من  خ�سيته  اإنها 

اأمام ناظري اأمه، �سورة البن املطيع املمتثل للموا�سعات 

هذا  وحقيقة  ال�سغر.  من  اأمه  اإياه  لقنتها  التي  خالقية  الأ

هو  واإمنا  البطل  طرف  من  مبدئيًا  التزامًا  لي�ض  المتثال 

مه يف �سكل اإر�ساء ملخيلتها.  ن يرده لأ �سعور بدِيْ

�سلكت  اإذا  اإليها  ت�سيء  باأنك  ت�سعر هي  اأن  من  »اخل�سية 

هذا امل�سلك، اأو ت�رشفت/ ذلك الت�رشف. اإنها الرغبة يف اأن 

تر�سيها، يف اأن ترد لها اجلميل الذي اأنت  مدين لها به، اأيًا 

كان الثمن الذي تدفعه.«�ص.236

بعيداً عن اأن يكون هذا الدْين ذا طبيعة مادية، فاإنه يف حالة 

العالقة التي تربط البطل باأمه تاأخذ طابعًا وجدانيًا، بحيث 

مه، بل هو مدعو اإىل  اإن البطل ل يكتفي بالعرتاف بحبه لأ

التي  القيم  ملنظومة  امتثاله  عرب  مه  لأ خ�سوعه  يعلن  اأن 

م. وقد متثل البطل هذا اخل�سوع يف ال�سورة  تتبناها هذه الأ

اأن كان يف بريوت، وتكرار هذه  التي �سكلها عن ذاته منذ 

ال�سورة اأمام اأمه ولد لديها ثقة باأنها ا�ستطاعت اأن ت�سكل 

م ومن خاللها  من البطل �سخ�سًا اخت�رس حياته يف طاعة الأ
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عن  �سوؤال  القارئ  ذهن  اإىل  يتبادر  قد  الجتماعية.  القيم 

البطل  اأن يظهر  اأهمية  الجتماعية وما  بالقيم  م  الأ عالقة 

ان�سياعه لهذه القيم اأمام اأمه حتى واإن كان ي�سلك م�سلكًا 

امل�ساألة  هذه  اإىل  اأ�رسنا  قد  اأننا  احلقيقة  غيابها؟  يف  اآخر 

الدائرية  البنية  عن  حديثنا  معر�ض  يف  خمت�رس  ب�سكل 

للرواية، وها اإننا نعود اإليها ب�سيء من التف�سيل مالحظني 

تكاد  تاريخ  له  الجتماعية  بالقيم  م  الأ ارتباط  اأن  مبدئيًا 

كما  ذلك  وق�سة  العربيات،  مهات  الأ معظم  فيه  ت�سرتك 

�سالم()29(  اأوردها حممد بوحديبة يف كتابه )اجلن�ض يف الإ

اأنثى يف جمتمع برتياركي ل ت�ستمد قيمتها  م كاأي  الأ اأن 

الجتماعية اإل من خ�سوبة رحمها، هذه الرحم التي توفر 

مان وتبعد عنها �سبح الطالق الذي يطارد كل اأم عقيم،  لها الأ

ويوؤمن لها م�ستقباًل تكون لها فيه كلمة من خالل احل�سور 

اإىل  مدعوة  فاإنها  ذلك  لها  يت�سنى  وحتى  ولدها  لأ القوي 

اإحاطتهم بالرعاية واحلنان الفائقني الذين تغدقهما عليهم 

ما  فراط يف احلب والعطف كثرياً  الإ دون ح�ساب. واإن هذا 

خاللها  من  يتحول  التملك  يف  جاحمة  رغبة  اإىل  يتحول 

اإىل  حياتهم  تخت�رس  بحيث  الدمى  ي�سبه  ما  اإىل  طفال  الأ

م التي �سحت من اأجلهم وحتملت  المتثال والطاعة لهذه الأ

ب  الأ التي ميار�سها عليها كل من  والقهر  العنت  اأنواع  كل 

م التي تعلن اأحيانًا �سخطها  واملجتمع. والغريب اأن هذه الأ

بوي الذي ي�سلبها اأب�سط حقوقها  على النظام الجتماعي الأ

ككائن حي �رسعان ما تتحول اإىل حمام يدافع عن تثبيت 

ن جانبًا  اأبنائها، لي�ض حبًا فيه واإمنا لأ اأركانه يف نفو�ض 

التي يفر�سها  الطاعة والولء  منه مينحها كاأم كل حقوق 

م مدعوة اإىل اأن  ولد. ويف مقابل ذلك فاإن هذه الأ على الأ

توؤمن  حتى  الجتماعي  النظام  القيم  كل  اأبناءها  تر�سع 

ن ذلك كل  لنف�سها حق الطاعة، دون تفريط يف اأي منها لأ

م والنظام الجتماعي هو  ل يتجزاأ. واإن هذا التواطوؤ بني الأ

ن يظل حمافظًا على �سورة البن املطيع  ما عزا بالبطل لأ

مر باأمه  بكل ما حتمله هذه الكلمة من دللة، �سواء تعلق الأ

يعمل  التي  ذاتها  ال�سورة  وهي  الجتماعية.  بالقيم  اأم 

اأجل املحافظة عليها وهو يكتب ر�سالته  البطل جهده من 

اإىل جانني وا�سفًا عالقتها بها بالرباءة والطهارة، وهو ما 

يتما�سى والوهم الذي ا�سرتك هو واأمه يف �سناعته. ولكن 

م�رسوع حترره  اأن  اأدرك  الر�سالة حتى  كتابة  اأنهى  اإن  ما 

ا�ست�سعر هول احل�سار  اأن  اأمه غدا م�ستحياًل، بعد  من ربقة 

الذي ت�رسبه حوله اأمه والذي تتوج ب�سلبه حريته يف اتخاذ 

املواقف التي يراها منا�سبة. 

»اإن اأمه مل تدع له اأن يفكر يف اأمره، وينفذ منه اإىل احلل 

الذي يراه هو. اإنها / بذلك حمت �سخ�سيته، حطمت ذاته، 

وفر�ست عليه �سخ�سها هي، وذاتها هي، اأي عبد كنت لها، 

اأي ذليل.«�ص.236ـ237

ولقد ولدت هذه املواجهة رغبة عند البطل يف اأن ي�سرب عمق 

العبودية  بعالقة  وعيه  ظل  يف  مه  لأ يكنها  التي  امل�ساعر 

يخفيه  ما  اأن  اإىل  تاأمالته  اأو�سلته  ولقد  به.  تربطها  التي 

مه هو �سعور بالكره ولي�ض احلب. لأ

»كاأمنا يخافها، اأو اليدري، رمبا مل يكن اخلوف، رمبا كان 

هو.. ال،اإنه ال يجروؤ / على التفكي، بله النطق بهذه الكلمة. 

بحبه  يفكر  اأن  يقابلها،  مبا  يفكر  اأن  ن  االآ ي�سعه  ولكن 

مه.«�ص.235 الأ

ينك�سف  حرى  اأو بالأ اإىل كراهية،  وهكذا يتحول هذا احلب 

البطل حلالة  اأخذت تنمو بنمو وعي  هذا احلب عن كراهية 

العبودية التي تبطن عالقته باأمه. اإىل اأن ت�سلم ر�سالة من 

جانني تقول له فيها:

�سكراأً. �ساأواجه م�سيي ب�سجاعة. جانني.«�ص.240

اأثناء قراءة الر�سالة، مل يكن هم البطل الك�سف عن حمتواها 

على ق�رسه بقدر ما كان همه التخل�ض من احل�سور اخلانق 

غ�سب  اإىل  النف�سية  احلالة  هذه  حتولت  ما  و�رسعان  مه.  لأ

انفجر على اإثره البطل يف وجه اأمه قائاًل:

»اأرجوك.. اإمتنعي عن التدخل. اأعتقد اأين ل�ست بحاجة اإىل 

اإر�سادك ]...[ كفي/ عن االهتمام باأموري اخلا�سة، اإن كنت 

حتتفظي باحرتامي.. اأق�سد بحبي.«�ص.241

اأمه وينطلق يف  اأن يفلت من قب�سة  البطل  ا�ستطاع  وهكذا 

حتقيق ذاته بعيداً عن تاأثريها، اإذ مل يعد ي�ست�سلم ملناوراتها 

التي اأ�سبحت مك�سوفة، فال دموعها ول حزنها املفتعل كانا 

لهما ذات ال�سحر الذي كانا متيزان به يف املا�سي. 

« وحني تناهى اإىل �سمعه �سوت ن�سيجها يف غرفتها، بعد 

دقائق، نه�ض فارتدى

خلفه  الباب  يغلق  وهو  البيت  وغادر  عجل  على  ثيابه      

بخفقة �سديدة.«  �ض.241

فما  �سقيه،  اأحد  حتقق  قد  التحرر  يف  البطل  م�رسوع  اإن   

من  يتحرر  اأن  البطل  ي�ستطيع  وهل  الثاين؟  ال�سق  م�سري 

اأن  ما مو�سع  ذكرنا يف غري  لقد  ال�رسقية؟  القيم  منظومة 

م�رسوع البطل لن ي�ستويف مداه اإل اإذا حتقق �سقاه: التحرر 

ال�رسقية،  املنظومة  �سيطرة  من  والتحرر  م  الأ �سيطرة  من 

قيم  منظومة  ي�سكل  اأن  ا�ستطاع  اإذا  اإل  له  يتاأتى  لن  وهذا 

اأن  علمنا  ولقد  املمجوجة.  املنظومة  بديلة عن  وت�سورات 

البطل قد عرث على البديل ممثاًل يف القومية العربية وذلك 

اد. وال�سوؤال املطروح: هل ا�ستطاع البطل فعاًل  بتاأثري من فوؤ

الثاين من م�رسوعه ويتحرر من املا�سي؟  ال�سق  اأن يحقق 
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هم التغريات الطارئة  واجلواب عن هذا ال�سوؤال يتطلب تتبعًا لأ

على ت�سورات البطل وموقفه من جمموعة مفاهيم كالتحرر 

والزندقة وموقفه من املراأة. ولقد تبادر نف�ض ال�سوؤال على 

البطل اأثناء عودته اإىل باري�ض بعد العطلة:

وىل، منذ  »ووقف يقلب التذكرة بني يديه. وذكر عودته االأ

عام، ما اأطوله من/ عام، وما اأرهقه، وما ع�ساه اأن يكون قد 

اأ�سبح، ذلكم ال�ساب الذي كاأنه منذ عام؟«�ص.262

ولنبداأ بـ:

ا( موقفه من لعب الورق:

�سديقه  حياة  لنمط  الراف�ض  موقفه  عرب  ذلك  يتجلى  و 

ن�رسي الذي اخت�رس اأ�سباب وجوده يف لعب الورق:

»ولكنه عاد ي�ساأله:

خوان ينتظرونني..    اأتقوم معي اإىل )البيت اللبناين(؟ اإن االإ

ما راأيك يف اأن/ نت�سلى؟ وم�سى ن�رشي م�رشعًا، حني اعتذر 

هو باأنه ينتظر اأحد اأ�سدقائه ثم/ راآه من خلف الزجاج ]...[ 

واأح�ص اأن عينيه تتبعانه بنظرة احتقار.« �ص.263

قارناه  ما  اإذا  النتباه  ي�سرتعي  املوقف  هذا  مثل  واإن 

مبوقف البطل من نف�ض امل�سهد منذ عام م�سى. اإذ يف غياب 

جانني التي �سافرت اإىل Haute Savoie ، ومل يجد البطل ما ميالأ 

اأن يزجي وقته يف لعب الورق  اإل  به ذلك الفراغ الوجداين 

مع ن�رسي و�سلته. وهاهو ن�رسي يقول له:

»اإننا نلعب )البوكر( ونخ�سى اأن يباغتنا مدبر )البيت(. فاإن 

كانت اللعبة / تروق لك، اأو كنت حت�سنها، فال تتاأخر عن 

م�ساركتنا فيها.«�ص.137

ب( موقفه من املراأة: 

�سديقه  طرحه  �سوؤال  عن  اإجابته  خالل  من  ذلك  ويتجلى 

�سبحي:

ومل  فابت�سم  احلد؟/  هذا  اإىل  باملراأة  زهدت  حقًا  »اأتراك 

 ]...[ ح�سابه  من  متامًا  املراأة  ي�سقط  مل  اأنه  وذكر  يجب، 

وكان يخيل/ اإليه كل مرة اأنه ي�سمع �سوت فوؤاد على �سوؤاله 

لي�ست  ولكنها  همومي،  اأحد/  املراأة  اأ�سبحت  لقد  فيقول: 

همي الرئي�سي.«�ص.261

البطل ليحدد موقفه من  ا�ستعمله  الذي  )اأ�سحى(  الفعل  اإن 

هم  كان  لقد  املوقف؛  ذلك  على  طراأ  تغري  على  يدل  املراأة 

وحد حني و�سوله اأول مرة اإىل باري�ض هو البحث  البطل الأ

املراأة  هذه  كانت  اأيًا  اجلن�سية،  غريزته  �سباع  لإ املراأة  عن 

ا�سم  بال  حتى  اأو  ليليان،  اأو  مارجريت،  ا�سمها:  كان  واأيًا 

بحلول  النزعة  هذه  اختفت  ما  و�رسعان  ال�سينما.  كفتاة 

اأحا�سي�سه، ولكن همه  جانني يف حياة البطل لتحتل بوؤرة 

اأن  ا�ستطاع  الذي  اد  التقى بفوؤ اأن  اإىل  الوجودي ظل يوؤرقه 

ميالأ ذلك الفراغ الذي كان يعانيه البطل وهكذا حتولت بوؤرة 

اهتمامه من البحث عن املراأة يف بعديها اجلن�سي والوجداين 

اإىل رغبة يف الن�سال من اأجل حتقيق وحدة عربية.

ج( �سديق غري م�سوؤول:

مرة اأخرى، يعرب البطل عن التزامه بالق�سية اجلديدة التي 

لوحة  لنا  ير�سم  حني  وذلك  م�سوؤولة،  روحًا  منه  تتطلب 

�سديق له يقارب من العمر اأربعني �سنة، متزوج ورب عائلة، 

يتفرغ  اأن  فبدل  )م�ستهرتة(.  فتاة  �سحبة  اأمامه  مر  وقد 

�سهادة  على  وح�سوله  درا�سته  متام  لإ جوان(  الـ)دون  هذا 

جامعية يف التاريخ، هاهي �سنتان ت�سيع منه وهو ل هّم 

له �سوى اإ�سباع رغباته اجلن�سية.

»ومل يلبث طوياًل حتى راأى رجاًل يعرفه، ،اإىل جانبه فتاة 

حوايل  يف  متزوج  متعلم  اإنه  اال�ستهتار.    عليها  يبدو 

ربعة يف الوطن ليعد �سهادة  ربعني خلّف امراأة واأوالده االأ االأ

يف التاريخ. وهاهما عامان يق�سيهما يف باري�ص دون اأن 

يظفر بال�سهادة.«�ص.263ـ264 

دركنا اأنه موؤ�س�ض  واإذا تاأملنا موقف البطل من هذا ال�سديق لأ

اد، األ وهي امل�سوؤولية، ففي  على قيمة جديدة لقنه اإياها فوؤ

نظره اأن هذا الرجل غري م�سوؤول جتاه عائلته على اعتباره 

معلمًا،  اعتباره  على  وطنه  اأبناء  جتاه  م�سوؤول  وغري  اأبًا، 

ربعني من  وغري م�سوؤول جتاه ذاته على الرغم من اأنه بلغ الأ

�سالمية. العمر وهو �سن الر�سد واحلكمة يف الثقافة الإ

وتتخلع  ت�سحك  الفتاة  ميينه  وعن  عيناه،  »وتابعته 

اإىل  ينظر  زال  ما/  اأنه  اإليه  وخيل  م�سيتها،  يف 

ن�رشي.«�ص.264 

دللت  ظهور  عودة  مالحظة  ميكنه  املدقق  القارئ  واإن 

خالقية يف خطاب  القيم ال�رسقية الأ معجمية تبطن بع�ض 

املراأة  حيال  اأحكامه  اأ�سدر  اأ�سا�سها  على  والتي  البطل 

الغربية، اأق�سد تلك الفتاة التي كانت برفقة �سديقه املعلم 

والتي و�سفها بال�ستهتار واخلالعة، وهي موا�سفات جند 

ال�رسقية،  القيم  الطهراين يف منظومة  البعد  لها جذوراً يف 

البطل حني خروجه  ا�ستعملها  التي  وهي ذات املوا�سفات 

لق�ساء اأول �سهرة له يف باري�ض للحكم على فتيات احلانة 

تي و�سفهن يف ذات الوقت باملتحررات. فهل حقيقة  والالآ

)ال�ستهتار(  الغربية  للمراأة  ال�سلبية  ال�سورة  ا�ستطاعت 

املراأة  �سورة  منه  لتنفي  البطل  خيال  على  ت�ستحوذ  اأن 

يف  )القومية(  اجلديدة  يديولوجية  الأ دور  وما  املتحررة؟ 

من  املنبثقة  )امل�سوؤولية(  قيمة  وهل  ال�سورة  هذه  ت�سكيل 

املراأة  من  البطل  موقف  بتف�سري  كفيلة  وحدها  القومية 

واإذا  بذلك؟  عالقة  ال�رسقية  القيم  ملنظومة  اأن  اأم  الغربية؟ 

يديولوجية  �س�ض الأ مر كذلك، فهل هناك تقاطع يف الأ كان الأ

لكل من القومية والقيم ال�رسقية، اأو بعبارة اأخرى هل يعني 

هو  العربية  القومية  يف  متمثل  اأيديولوجي  بديل  اإيجاد 
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القومية  ما عالقة  حرى  بالأ اأو  ال�رسقية؟  للقيم  قطعًا  نفي 

ال�رسقية  القيم  مبنظومة  بديلة  كاأيديولوجية  العربية 

كاأيديولوجية؟

العربية  القومية  تربط  عالقة  اأية   *

مبنظومة القيم ال�سرقية؟:

نتناول  اأن  من  لنا  منا�ض  ل  الت�ساوؤلت  هذا  جابة عن  لالإ

الهوية  فكرة  على  موؤ�س�سة  نظر  وجهة  من  العالقة  حتليل 

التي ميكن اعتبارها امتالء ذات البطل بعد فراغ عانى منه 

اأبعاده احلقيقية يف  طيلة مكوثه يف باري�ض. امتالء ياأخذ 

ن�سان  ال�سورة التي ي�سكلها البطل عن ذاته اجلديدة، �سورة الإ

العربية.  الهوية  وا�ستعادة  العربية  الوحدة  بق�سية  امللتزم 

يتحدث  هوية  اأية  عن  ال:  ال�سوؤ نطرح  اأن  لنا  ميكن  وهنا 

جابة  ولالإ ال�رسقية؟  القيم  مبنظومة  عالقتها  وما  البطل؟ 

اجلديدة،  املنظومة  طبيعة  يف  �سنبحث  ل،  الت�ساوؤ هذا  عن 

اأن التعار�ض بني  األ وهي  القومية، ولنبداأ بتقدمي فر�سية 

اجلديدة  واملنظومة  املا�سي(  )ال�رسق/  القدمية  املنظومة 

)القومية العربية( ليعدو اأن يكون ظاهريًا فقط على اعتبار 

وجودها  تثبت  اأن  ميكنها  ل  جمملها  يف  العربية  الذات 

اجلماعية  الذات  �سكلتها  التي  القيم  من  بتن�سلها  اجلمعي 

لبد  الفر�سية،  هذه  �سحة  من  نتاأكد  وحتى  التاريخ.  عرب 

اأن ن�سع اأيدينا على التناق�ض ال�سارب لدى تعريف مفهوم 

يديولوجية، األ وهو  القومية الذي اأّرق كثرياً منظري هذه الأ

انطواء القومية املحكومة يف تعريفها مبحدودية جغرافيتها 

وخ�سو�سية تاريخيتها على مفهوم العاملية )30( اإذ اأن لكل 

مر الذي يجعل تعريف القومية مطاطًا جداً اإىل  اأمة قومية. الأ

درجة اأن كل �سعب يعطي لهذا املفهوم الثقايف الجتماعي 

تعريفًا خا�سًا به. اإذا ما اأ�سقطنا هذا التعريف على تاريخية 

القومية العربية، اأدركنا موقع ا�ستعادة الهوية يف م�رسوع 

العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا  �سالمية.  الإ العربية  النه�سة 

العربية،  القومية  فيه  ظهرت  الذي  ال�ستعماري  ال�سياق 

اأجل  من  ال�سيا�سي  العربية  مة  الأ ن�سال  اإن  القول  اأمكننا 

ال�سيادة وحترير الوطن من ال�ستعمار يندرج يف  ا�ستعادة 

اإطار ن�سال من اأجل ت�سكيل هوية تتميز عن هوية املهيمن. 

اإىل  العربية  القومية  اإجتهت  قومية،  نزعة  اأية  غرار  وعلى 

املفا�سلة  حتقيق  لها  تتيح  جماعية  ذاتية  �سورة  ت�سكيل 

وا�ستعادة الكرامة. ومنطلق هذا الت�سكيل لل�سورة يبداأ بنفي 

ر�ض وكل ما يفرزه  خر امل�ستعمر واملغت�سب لالأ الآ واإلغاء 

هذا  طبعًا   .)31( والكراهية  والغ�سب  بالرف�ض  �سعور  من 

خر لن يكون �سوى الغرب. واإن مراجعة تاريخية لعالقة  الآ

ال�رسق والغرب تبني جدلية هذه العالقة، وقد اأبان عبد اهلل 

على  يروى  ما  عادة  الغرب(   / )ال�رسق  تاريخ  اأن  العروي 

�سكل �سل�سلة ثنائيات مت�سادة: يونان �سد الفر�ض، رومان 

اأوربيون  �سد القرطاجنيني، بيزنطيون �سد العرب، واأخرياً 

�سد العرب املتطلعني لال�ستقالل. )32(

لتحقيق  جماعية  كاإرادة  العربية  القومية  فتبني  واإذن 

ال�ستقالل عن الهيمنة الغربية يت�سمن حتمًا اإرادة النتماء 

اإىل ثقافة �رسقية تقليدية تكونت حيثياتها عرب القرون من 

واأحداث  ن�سبيًا  ثابتة  ثقافية  معطيات  بني  متازج  خالل 

الرتاجع  ميكن  ل  ثقافية  خيارات  فر�ست  طارئة  تاريخية 

العالقة  خالل  من  خ�سو�سيتها  ت�سكل  ثقافة   )33( عنها 

جميع  على  وهذا  الغربية  بالثقافة  تربطها  التي  اجلدلية 

التمظهر الجتماعي. وهكذا فاإنه ل يبدو غريبًا  م�ستويات 

ذات  اإثبات  اإىل  ال�سباب  من  وجمموعة  يرنو  بطل  على 

قد هيمنت  اأخرى  ذات جماعية  التحرر من  تبغي  جماعية 

القيمي  الر�سيد  اإىل  يلجاأ  اأن  الزمن  من  ردح  منذ  عليها 

ذات  يف  خر  الآ ولتحطيم  اجلمعي  نا  الأ لت�سكيل  الرتاثي 

اإن  خر  الآ التي يتخذها هذا  ال�سورة  الوقت، �ساعتها ليهم 

متثلت يف تلك امل�ستهرتة اأو يف غريها من الفتيات. ول غرو 

اأن تغدو تلك الفتاة »امل�ستهرتة« التج�سيد احلي الذي ا�ستمد 

مالحمه وب�سكل عك�سي متامًا من مالمح �سورة اأخرى، اإنها 

العالقة بني  اإنها جدلية  ال�رسقية »العفيفة«.  الفتاة  �سورة 

الكليات ال�سغرى املتمثلة يف �سورة املراأة الغربية والكلية 

للعامل  جديدة  ية  روؤ على  تنطوي  التي  الكربى  الوجودية 

النطباع موقف  القومية. وما يزكي هذا  الع�سبية  قوامها 

العثور  ياأ�سه من  الغربية بعد  الرباغماتي من املراأة  البطل 

على جانني، فهي مل تعد اإل و�سيلة اإ�سباع حلاجته اجلن�سية 

مع تغييب تام للبعد الوجداين لهذه العالقة. لقد هوت املراأة 

اأثناء  البطل  التي و�سعها على هامتها  ال�سامقة  القمة  من 

بحثه عن ذاته اإىل احل�سي�ض املدن�ض بقذارة اجلن�ض، بحيث 

حتولت من حمرك للعملية ال�رسدية اإىل جمرد عامل ي�ساعد 

اأن  توجيه كامل طاقته نحو حتقيق حلمه يف  البطل على 

البطل  العربية. ولذا ليجد  الق�سية  يكون جنديًا يف خدمة 

الغربية من  املراأة  الفعل اجلن�سي لدى  اأن يدن�ض  �سرياً يف 

جهة ويلجاأ اإليها حني تطغى عليه حاجته اجلن�سية من جهة 

اأخرى، اإذ مل يرتدد اأثناء ان�سغاله بتح�سري ر�سالة الدكتورة 

وبعد القطيعة مع جانني يف ان يدخل يف مغامرات عابرة 

مع فتيات �ساقته ال�سدفة اإىل معرفتهن.  

قد يبدو البطل حقق جناحًا على م�ستوى التحرر من القيم 

الفراغ  يعو�سه  اأيديولوجي  لبديل  باإيجاده  وذلك  ال�رسقية 
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اأن  اإل  املا�سي،  مع  قطيعته  ا�ستكمل  اأن  بعد  عاناه  الذي 

موقفه من املراأة عمومًا واملراأة الغربية خ�سو�سًا يدفعنا 

يته  روؤ اإن  اإذ  تتحقق،  مل  التحرر  حماولة  اأن  العتقاد  اإىل 

للمراأة ظلت اأ�سرية تر�سبات منظومة القيم التي حاول التربوؤ 

منها. اإن ف�سل البطل يف التحرر من هذه القيم ل نعزوه اإىل 

اأن متكن  اإىل ذلك بعد  انتفاء املربر  اإىل  عجزه يف ذلك بل 

له  اأعطت  اأن  منذ  اأمه  فيها  لفته  التي  ال�رسنقة  متزيق  من 

بدت  للما�سي/ال�رسق  عداوته  كانت  واإذا  احلياة،  اأ�سباب 

لالن�سياع  املطلق  رف�سه  على  قائمة  الرواية  بداية  يف 

يف  رغبته  كبتت  التي  وال�سلوكية  الجتماعية  لل�سوابط 

اكت�سافنا  بعد  العداوة،  هذه  فاإن  حترراً،  يراه  ما  ممار�سة 

املحافظة على  اإىل  ترمي  التي  م  لالأ ال�ستحواذية  الطبيعة 

البن/الدمية، مل يعد ما يربرها خا�سة واأن منظومة القيم 

م على اإرادة ابنها  ال�رسقية مل تكن �سوى القيد الذي ت�سعه الأ

وال�سالح الذي تلجاأ اإليه لرد هذا البن »ال�سال« اإىل حماها، 

بجدواها يف  اإميان  يبطنه  القيم  هذه  بقد�سية  منها  اإميانًا 

اإخ�ساع البطل ل�سطوتها. اإن املواجهة احلقيقية اإذن كانت 

م، واإذا ما عرب البطل يف غري ما مو�سع عن  بني البطل والأ

مل  ذلك  فاإمنا  ال�رسق/املا�سي،  من  النفالت  يف  رغبته 

اأمه.  و�سعته  الذي  القيد  ك�رس  يف  دفينة  رغبة  �سوى  يكن 

من  البطل  دور يف حتول  ال�رسقية  للمنظومة  كان  ما  واإذا 

باعتبارها عائقًا  فاإمنا  ذات حمققة)34(،  اإىل  ذات ممكنة 

مّكن البطل من اكت�ساب القدرة على املواجهة الفا�سلة مع 

اأمه، بعد اأن اأمت اختباراته الرت�سيحية بنجاح. وحتى نقرتب 

ال�رسقية،  القيم  م مبنظومة  الأ تربط  التي  العالقة  اأكرث من 

الرواية  يف  م  الأ برنامج  ر�سم  نعيد  اأن  املفيد  من  راأينا 

ذلك  يف  م�ستعينني  وال�رساع،  الرغبة  حموري  خالل  من 

:Greimas)35(بت�سور

غاية الفعل

] متلك البن[

حمور الرغـــــــــــــــــــــــبة

حمور ال�ســـــــــــــــــــــراع

امل�ساعدون امل�سادون     

ال�رسقية[ ]ناهدة  الفــــــاعـــــــل    ]املراأة الغربية[ 
ال�رسقية[ ]املنظومة  م ـ   ]املنظومة الغربية[      الأ

العتماد  اإىل  الالتيني«  »احلي  حكاية  نزوع  من  انطالقًا 

على الرت�سيمة الربوبية املبنية على تكرار التجارب وتوايل 

الختبارات، فاإن هذا يفرت�ض توفر نوع من املواجهة بني 

م، مما يجعل البنية ال�رسدية للرواية تتكون من  البطل والأ

م التي  م�سارين؛ م�سار البطل الذي يبغي التحرر وم�سار الأ

هذين  تقاطع  يف  الرواية  بوؤرة  وتتجلى  ال�سيطرة،  تبغي 

حتول  اإىل  يف�سي  �رساع  اأو  مواجهة  �سورة  يف  امل�سارين 

ل  ولذلك  احلكائية.  و�سريورتهما  م  والأ البطل  حركة  يف 

ميكن اأن ن�ستبني �سريورة البطل من خالل م�ساره الفردي 

خالل  من  م  الأ �سريورة  ن�ستوعب  اأن  ميكننا  ول   ، فقط 

واإمنا نفهم ذلك من خالل اجلمع  الفردي جمرداً،  م�سارها 

من  مكونة  وكاأنها  الرواية  ت�سحي  وهكذا  امل�سارين،  بني 

م. واإذا ما حاولنا اأن نر�سم  ق�ستني؛ ق�سة البطل وق�سة الأ

برنامج البطل يف كل الرواية فاإننا �سنح�سل على ما يلي 

 :)36(

      

غاية الفعل

]التحرر[

حمور الرغـــــــــــــــــــــــبة

حمور ال�ســـــــــــــــــــــراع

امل�ساعدون امل�سادون     

الفــــــاعـــــــل   ] جانني،مرغريت، ليليان... [ م   الأ

الغربية[ ]املنظومة  ]املنظومة ال�رسقية[        البطل  

اإن قراءة ال�سكل التلخي�سي مل�سار البطل تك�سف لنا اأن هذا 

خري قد اقرتن يف نهاية املطاف ببغيته، ومل يبق �سوى  الأ

الختبار التمجيدي، كما ين�ض عليه النموذج الربوبي، واإذا 

توىل هذا الختبار يف احلكايات ال�سعبية الهيئة التي دفعت 

البطل اإىل اخلروج من املدينة بحثًا عما من �ساأنه اأن يعيد 

التوازن املختل، فاإن الذي توله يف »احلي الالتيني« اإمنا 

هو البطل نف�سه، ول عجب فالتحري�ض على الفعل البتدائي 

اإمنا كان ذاتيًا، اإذ توىل البطل نف�سه قرار فراره من بريوت 

لنا  ي�سف  ال�سارد  هو  وها  فيها.  افتقده  توازن  عن  بحثًا 

حالة البطل وهو على ظهر باخرة العودة:

»وتقرتب الوجوه منه رويداً رويداً، ثم ينبثق منها فجاأة 

الوجه  هذا  ويظل  وقلق  ق�سوة  مالحمه  فتى، يف  وجه 

ال�ساطئ ثم ميالأ  ]...[ حتى يحتل  احلبيب يكرب وينمو 
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فق كله فال ترى عيناه من دونه �سيئًا.«�ص.202 االأ

ميالأ  اأن  ا�ستطاع  الذي  اد  فوؤ ب�سديقه  هنا  يتعلق  مر  الأ اإن 

الفراغ الوجودي الذي عاناه البطل يف بريوت والذي دفعه 

ثري على  اد رمز القيم اجلديدة هو الأ اإىل ال�سفر، لقد اأ�سحى فوؤ

ياه، ولميكننا اأن ندرك  نف�ض البطل واأول من ي�ستاق اإىل روؤ

امليناء، وعلى �سطحها ذات البطل: ما يف هذا املوقف من 

اإ�سارة اإىل انتهاء ال�رساع ل�سالح البطل ليبداأ بعده �رساع 

اأثناء  مبوقفه  قارناه  اإذا  اإل  اأخرى،  ق�سية  اأجل  من  اآخر 

وىل من باري�ض، فها هي ذات الباخرة تقرتب من  عودته الأ

ذات

رويداً، ثم ينبثق منها فجاأة  الوجوه منه رويداً  »وتقرتب 

وجه اأمه ال�سغي العذب ]...[ ويظل هذا الوجه احلبيب يكرب 

وينمو، مالمح هزيلة �ساحبة، حتى يحتل ال�ساطئ ثم ميالأ 

فق كله فال ترى عيناه من دونه �سيئًا.«�ص.283 االأ

على  املحر�سة  الذات  تغري  نتلم�ض  املقطعني،  ومبقابلة 

م هي التي تتوىل مهمة الدفع اإىل  الفعل، فبعد اأن كانت الأ

الفعل؛ اإذ كان البطل ل يني ي�سلك م�سلكًا ي�ستجلب له ر�سا 

حمر�ض  هو  ي�سبح  اإذ  املهمة  هذه  ليتوىل  اد  فوؤ جاء  اأمه، 

نذر  التي  الق�سية  وطبيعة  يتما�سى  جديد  فعل  على  البطل 

البطل لها نف�سه، وهو ما يتجلى لنا بكل و�سوح من احلوار 

اخلتامي الذي جمع البطل واأمه بعد نزوله من الباخرة:

ن اإذن يا بني، األي�ص كذلك؟/ فاأجابها من  »لقد انتهينا االآ

ن يا اأمي ... «�ص.285 غي اأن ينظر اإليها:/  بل االآ

دبية  الأ عمال  الأ اأحد  الالتيني(،  )احلي  قراءة  هذه حماولة 

قراءة  اإنها  نا.  الأ خميلة  يف  خر  الآ �سورة  تناولت  التي 

ولي�ست القراءة؛ فالرواية تظل مفتوحة على عدد ل نهائي 

من املقاربات. واإذا كان لنا ف�سل يف �سيء فهو حماولتنا 

خميلة  يف  خر  الآ �سورة  ت�سكيل  اآليات  لتفكيك  املتوا�سعة 

خر  لالآ �سطورية  الأ للنظرة  حتجيم  من  يتبعه  وما  نا  الأ

الذاكرة اجلماعية من  اأن تختزنه  ومن نقد ذاتي ملا ميكن 

موا�سعات تكت�سي طابع القدا�سة بينما ت�سيع مبادئ وقيم 

التوازن  ال�سورة للحفاظ على  اإىل  يف ثنايا منظومة تلجاأ 

الجتماعي مهما كان الثمن.
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�5

الوداع الطويل:

»اأولي�ص« ونهاية الراأ�سمالية الليربالية

فرانكو موريتي                                        ترجمة: ثائر ديب
 

  كاتب ومرتجم من �سورية 

مركز  ومدير  �صتانفورد  جامعة  يف  املقارن  دب  واالأ جنليزي  االإ دب  االأ �صتاذ  اأ موريتي  فرانكو 

�ص يف روما، وكذلك يف جامعة كولومبيا  ن درَّ �صل، و�صبق اأ درا�صات الرواية فيها. وهو اإيطايل االأ

يف الواليات املتحدة.

وائل القرن الع�رصين، ف�صاًل عن اهتمامٍ خا�ص  دب القرن التا�صع ع�رص واأ �صا�ص هو اأ اهتمام موريتي االأ

بتاريخ القراءة، واجلغرافيا الثقافية، والرواية ونظرية ال�رصد، وال�صينما، وتداخل الفروع املعرفية.

�صيل ميّثل انزياحًا  �صه ك�صوت اأ عاجيب« عام 1983 وكرَّ ها اأ نَّ ِخذت على اأ ُ ول »عالمات اأ ظهر كتابه االأ

دبية-  دبي واالجتماعي. وهو يتناول يف هذا الكتاب مدى وا�صعًا من الظواهر االأ حقيقيًا يف درا�صة االأ

رثر كونان دويل، و�صواها الكثري- لكي  عمال اآ إليوت، تراجيديات �صك�صبري، اأ جيم�ص جوي�ص، ت.�ص ا

ها  دبي على خطوط كان قد بداأ نٍ معًا كاًل من التاريخي والبالغي ويفتح حقل التاريخ االأ يحلل يف اآ

دورنو و�صواهم. جورج لوكا�ص، ولو�صيان غولدمان، وفالرت بنيامني، وثيودور اأ

أولي�ص« فارقاً عميقاً يف  اأحدثت رواية جيم�ص جوي�ص »ا

ٍ خا�ص دب االوروبي، ويف تطور الرواية بوجه تطور االأ

درا�سات



يف  التكوينية  الرواية  الدنيا:  »حال  الثاين  كتابه  يف   

وروبية« )1987( يحّلل موريتي ما يعتربه  الأ الثقافة 

دبي الرئي�ض الذي ا�ستخدمته الربجوازية يف  الو�سيط الأ

اإ�سفاء طابعها اخلا�ض على املجتمع. 

العاملي  النظام  الثالث، »ملحمة حديثة:     ويف كتابه 

من غوته اإىل غار�سيا ماركيز« )1996(، يقّدم موريتي 

دبية  الأ يقراأ فيه تلك الخرتاقات  اإطاراً حتليليًا جديداً 

جنا�ض اإزاء الهيمنة  �سكال والأ التي جرت على م�ستوى الأ

الراأ�سمالية العاملية اقت�ساديًا واأدبيًا.

وروبية 1800-    اأّما كتابه الرابع »اأطل�ض الرواية الأ

دبية،  1900« )1988( فيعيد ابتكار حقل اجلغرافية الأ

بـ»اجلغرافيا  ندعوه  اأن  ميكن  ملا  خارطة  مائة  مقدِّمًا 

دب يف ت�سكيل اخليال  دبية للحداثة«، وكا�سفًا دور الأ الأ

املكاين واجلغرايف.

   وترتّكز م�ساريعه احلالية على امل�ساهمة مع اآخرين يف 

درا�سة �سخمة من خم�سة اأجزاء تتناول تاريخ الرواية 

امل�رسوع  هذا  عن  اأعلن  وقد  جميعًا.  واأ�سكالها  باأكمله 

الذي يديره موريتي يف ق�سم  الرواية«  »مركز درا�سات 

جنليزي التابع جلامعة �ستانفورد حيث يدّر�ض  دب الإ الأ

منذ العام 2000.

1- �سورة اأزمة 

أولي�ص فارقاً عميقاً يف تطور   اأحدثت رواية جيم�ص جوي�ص ا

ٍ خا�ص: وقد ات�صح  وروبي، ويف تطور الرواية بوجه دب االأ االأ

أقّل و�صوحاً – وال يزال– هو  أنَّ ما كان ا ذلك مبا�رصًة. غري ا

ا�صتغال  يف   ٍ َقْطع من  ح�صل  وما  الفارق  هذا  بني  ال�صلة 

الع�رصين. ولعلَّ  القرن  أ�صمالية عند مطلع  الرا املجتمعات 

إهمال املتبادل بني كلٍّ من البحث االجتماعي التاريخي  اال

غري  يف  الوقت  مبرور  تزايد  قد  يكون  أن  ا دبي  االأ والبحث 

إعادة الربط  م�صلحة كليهما. وهذه الدرا�صة هي حماولة ال

دوات امل�صتخدمة فلي�صت جديدة:  أما االأ بني طريّف امل�صكلة. ا

هذين  املكاملة بني  الوحيد هو حماولة  املبتكر  وال�صيء 

على  العملية،  هذه  أنَّ  ا غري  منهجي.   ٍ نحو على  الطرفني 

من  أولي�ص  ا قراءة  يعيد  أن  ا املرء  على  تفر�ص  ب�صاطتها، 

أ�صدّ االختالف. وجهة نظر خمتلفة ا

زمة«.  ْذٌب عميق بني هاتني املفردتني، اأولي�ض و»الأ    ثمة جرَ

ال�ستخدام  يف  حتّولت،  قد  كانت  الثانية  املفردة  اأنَّ  غري 

العامل،  لنهاية  مبهمة  �سبابية  �سورٍة  اإىل  احلايل،  النقدي 

دب، بل ونهاية الربجوازية، كما ل يكّل الطالب  والقيم، والأ

حمق. لكاأنَّ اأولي�ض  من الرتداد بنوع من الغباوة واملنطق الأ

قد خلبت األباب قّرائها اإىل حدِّ اأّنها جعلتهم ين�سون اأنَّ اأكرث 

العامل،  واأنَّ   1922 العام  على  م�سى  قد  قرن  ن�سف  من 

مناءها  وا�سلت  قد  �سّك،  بال  والربجوازية  دب،  والأ والقيم، 

نر�سم  اأن  ال�رسوري  من  يجعل  ما  وهذا  ذلك.  غ�سون  يف 

زمة وهذه الـ اأولي�ض: اأي اأن نعّينهما بو�سفهما  حدود هذه الأ

حدثني تاريخيني، لن يتكررا قط مّرًة اأخرى.

زمة  دبي، رغبًة منه يف النتقال من الأ    لطاملا جلاأ النقد الأ

زمة )the crisis(، اإىل حدٍث مفرد ونوعي: هو  )the Crisis( اإىل الأ

الواقعة.  وقعت   ،1914 العام  �سيف  يف  فهناك،  احلرب. 

زمة: جذور اأولي�ض  زمة وجذور اأدب الأ وهناك تكمن جذور الأ

ر�ض اليباب، والرجل بال  واملحاكمة واجلبل ال�سحري، والأ

�سفات؟؟. غري اأنَّ التاأكيد على عك�ض ذلك متامًا هو من بني 

عمال: التاأكيد على  �سياء القليلة التي ت�سرتك بها هذه الأ الأ

والبارز  العنيف  جتّليها  بل  زمة،  الأ �سبب  لي�ست  احلرب  اأنَّ 

وح�سب. وبذلك يتحول ال�ستق�ساء اإىل ال�سنوات التي �سبقت 

احلرب )عند توما�ض مان وموزيل، وعند جوي�ض اأي�سًا ولو 

ب�سكل غري مبا�رس(، بل ويزيل هذه احلرب من ال�سورة )عند 

كافكا(، اأو يتعامل معها كواحٍد وح�سب من منّوعات تاريٍخ 

متوا�سٍل على نحٍو اأ�سطوري)عند اإليوت(. ومثل هذا التحّول 

اأنَّ  ذلك  بالعواقب:  مفعٌم  �سارم،  اختيار  هو  التحليل  يف 

دب »الربجوازي العظيم« يرف�ض، باتخاذه مثل هذا  هذا الأ

يديولوجيا التلقائية التي كانت لدى الطبقة  اخليار، تلك الإ

امل�سيطرة يف اأوروبا تلك الفرتة، تلك »النزعة املحافظة يف 

ع�رسينيات القرن الع�رسين«، التي ربطت بقوة بني احلرب 

زمة والتي مل تدم، لهذا ال�سبب على وجه التحديد، اأكرث  والأ

ْقٍد واحد)1(. من عرَ

 تكمن جذور الفارق، اإذاً، يف املرحلة ما قبل احلرب: تكمن، 

�سا�سية لدى بولين، يف التدهور احلا�سم  بح�سب الفر�سية الأ

الذي اعرتى »ال�سوق ذاتية التنظيم«. وهذا ما ي�ستلزم، بدوره، 

تدهور ال�سكل الليربايل من اأ�سكال املجتمع الربجوازي، الذي 

كانت ال�سوق احلرة ت�سمن ا�ستغاله العقالين، وتنّظم ب�سورة 

اآليٍة اأ�س�سه ال�رساعية، والالعقالنية، واخلا�سة. وكان األربتو 

اأ�سور روزا قد التقط البعد الثقايف لهذه امل�سكلة، واإن يكن 

على نحٍو عابٍر، حني كتب عن »اكت�ساف... اأنَّ الواقعي لي�ض 

التحديد  وجه  على  بالواقعي  املرء  يق�سده  وما  عقالنيًا. 

اإليه  ُتْرِجع هذه الثقافة ذاتها  هو الواقعي الراأ�سمايل الذي 

ب�سورة مبا�رسة والذي يحتاج، بغية اأن يعيد للن�ساط الفكري 

�سكاًل من التنا�سق والنتظام وامل�ساركة، جمموعًة مرتابطًة 
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املا�سي،  يف  كان  مما  جوهريًة  اأكرث  والقيم  املفاهيم  من 

العقالين  التنظيم  على  القدرة  على  داخلها  يف  وتنطوي 

الذي يثبت اأنه قادر على »ترتيب« ما هو يف جوهره مفّكك 

وع�سوائي، بل وظامل ب�سورة غري مربرة يف الغالب«)2(.

وىل من القرن الع�رسين     اإذاً، لقد بدا املجتمع يف العقود الأ

من  ْب  ال�رسَّ بذلك  حمبّواً  يكون  اأن  عن  كّف  اأنه  لو  كما 

لة فيه؛ كّف عن كونه نظامًا  العقالنية اجلوهرانية املتاأ�سّ

م�ساك بجميع عنا�رسه  ع�سويًا من العالقات قادراً على الإ

معًا ومنحها وظيفًة ومعنى. وبح�سب اثنني من التحليالت 

تبدي على  اأولي�ض  فاإنَّ  واإقناعًا،  قوًة  �سّد  الأ ال�سيميولوجية 

وجه التحديد هذا الفتقار ذاته اإىل التما�سك الداخلي. يقول 

�ستيفن هيث:

املعنى  لوحدِة  قيمٍة  ّية  باأ املتغايرة  املواد  هذه  »تذهب 

يف  التحديد  وجه  على  القيمة  وتكمن  جوي�ض...  كتابة  يف 

تغايرها، يف تلك امل�سافة ذاتها التي تف�سل بني العنا�رس 

الكتابة بلعٍب متوا�سٍل تلعبه العالقات  املختلفة وتغّطيها 

خر...  والتوافقات، ويغدو على اأ�سا�سه كلُّ عن�رس حماكيًا لآ

من  ٌْب  �رسرَ هو  هذه  املتبادلة  العالقات  لعبة  تقيمه  وما 

ٌْب من النزياح املتوا�سل من تخييل  التفا�سل اجلاري، �رسرَ

كتابة  يف  ال�سلبية  يربز  ما  هو  التفا�سل  وهذا  اآخر.  اإىل 

جوي�ض«)3(.

ويقول اأمربتو اإيكو:

»كما عرّب عمل جوي�ض اأهايل دبلن عن حالٍة من »ال�سلل«، 

فاإنَّ اأولي�ض تعرّب عن غياب العالئق... الو�سع يعرب عن تفّكك 

اأّنه كذلك لكنه عاجز عن  ك يدرك  �سامل. وهذا العامل املفكَّ

اإيجاد اأن�ساٍق داخلية ناظمة. وهذا هو ال�سبب يف اأنَّ جوي�ض 

ته اإىل األيغورة م�سّو�سة  يلجاأ اإىل ن�سٍق خارجي ويحّول ق�سّ

عن �رّس الثالوث املقّد�ض«)4(.

يديولوجية التي  دبية والإ ن جانبًا تلك الق�سايا الأ لن�سع الآ

اأولي�ض »ن�سقًا خارجيًا ناظمًا«، ونحاول  ا�ستخدام  طرحها 

�سكل  بني  الرابط  بتفّح�ض  وىل  الأ النقطة  هذه  نختم  اأن 

املحددة  التاريخية  زمة  الأ وتلك  العام  الراأ�سمالية  زمة  الأ

يقول  فكما  التنظيم.  ذاتية  ال�سوق  اختفاء  عن  جنمت  التي 

كوليتي:

الراأ�سمالية،  زمة  الأ الذي تتجّلى فيه  العام  ال�سكل   »يتمّثل 

مر الذي  ال�سلع: الأ اإعاقة عملية تداول  بح�سب مارك�ض، يف 

يف  ودخولهما  »البيع«،  عن  »ال�رساء«  انف�سال  عنه  ينجم 

»املتح�رّس من  ال�سكل  ذلك  والعاقبة هي  تناق�ض...  عالقة 

 - الراأ�سمالية...  بال�رسوط  اخلا�ض   - القت�سادية  زمة  الأ

نتاج: اأي، ذلك ال�رسط من التعاي�ض  املعروف باأزمة فرط الإ

اأوىل،  جهة  من  كا�سدة،  �سلع  بني  متناق�سًا  يبدو  الذي 

ة، من جهة ثانية«)5(. عرَ وحاجات غري ُم�ْسبرَ

عن�رسين  بني  الف�سل  بهذا  الراأ�سمالية  زمة  الأ تّت�سم  هكذا، 

اأّنها تّت�سم بـ  اأي  دًة؛  اأن ي�سّكال منظومًة موحَّ �ض بهما  ُيفرترَ

يف  واحدة  عملية  هما  عمليتني  بني  الوقع  �سديد  »الف�سل 

»العر�ض«  الف�سل بني  اجلوهر«، بح�سب مارك�ض)6(. وهذا 

على  مينع،  ما  هو  واملنتجني،  املنتجات  بني  و«الطلب«، 

زمة على اأّنها جمرد »ا�سطراب«  ية الأ وجه التحديد، من روؤ

يف تطور الراأ�سمالية ال�سوّي. فهي، على العك�ض، تعرّب ب�سكٍل 

وا�سح عن ذلك الفرتاق الذي ي�ِسُم، ب�سكٍل غام�ٍض، النتاج 

مقطع  وبح�سب  ذاتها.  ال�سلعة  اأي  املجتمع:  لهذا  النوعّي 

�سهري يف راأ�ض املال، فاإّن ال�سكل ال�سلعي ينطوي يف داخله 

زمة: على »اإمكانية« الأ

يعك�ض  اأّنه  يف  بب�ساطٍة  ال�سلعي  ال�سكل  �رّس  يكمن  »هكذا 

طابع  اأنه  على  يعك�سه  لعملهم،  الجتماعي  الطابع  للب�رس 

مو�سوعي مرتبط مبنتوجات عملهم ذاتها، يعك�سه على اأنه 

�سياء. والتايل اأنَّ عالقة  خا�سية طبيعية اجتماعية لهذه الأ

لهم  تظهر  لعملهم  الكّلي  باملجموع  الجتماعية  املنتجني 

كعالقة اجتماعية، لي�ض بينهم هم اأنف�سهم، بل بني منتجات 

عملهم.... واإذا ما اأردنا اأن جند �سبيهًا بهذه الظاهرة، يتعنّي 

ع بال�سباب. ففي ذلك  علينا اأن ندخل اإىل عامل الدين امللفَّ

العامل، تغدو منتجات الدماغ الب�رسي هيئات م�ستقلة، لها 

بع�سها  مع  عالقات  تقيم  اأن  وميكنها  اخلا�سة،  حيواتها 

بع�سًا ومع الب�رس. وهذا ما تفعله منتجات اليد الب�رسية يف 

عامل ال�سلع«)7(.

ٍع »غري متاأّزم« بامتياز(،  �سْ نتاج ذاته )اأي يف ورَ ففي عامل الإ

يكون امُلْنترَج كيانًا خارجيًا وم�ستقاًل، ول ي�ستطيع امُلْنِتج 

العالقات  مع  تن�ساأ  زمة  الأ فاإنَّ  ولذلك،  عليه:  ي�سيطر  اأن 

التعبري  بل  ا�ستثناًء،  لي�ست  فهي  الراأ�سمالية:  الجتماعية 

و�سح عن هذه العالقات. كمل والأ الأ

اأنها  اإل  نتاج،  الإ يف  مرت�ّسخة  زمة  الأ اأنَّ  من  الرغم  وعلى 

تتجلى يف عامل التداول: وال�سوق هو املكان الذي تظهر فيه 

للعيان. ولقد كتب جوي�ض ما كتبه يف طوٍر تاريخي مل يواجه 

اأزمة اقت�سادية عامة على مدى ما يقارب الثالثني عامًا، اإل 

اأنه اخترب ما هو اأهّم من ذلك: اأزمة ال�سوق ذاتها، بو�سفها 

زمة قد  اآلية تلقائية للتوازن الجتماعي. وهذا يعني اأنَّ الأ

غدت �سمة دائمة من �سمات املجتمع الربجوازي كما كان 

النمطية  التجليات  تعد  مل  جوي�ض،  ولدى  اآنذاك.  معروفًا 

ال�رسوط  غدت  بل  وا�ستثنائية:  مفاجئة  كوارث  زمة  لالأ
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العادية للعالقات الجتماعية. وهذا ما يتيح له اأن يغو�ض 

اإىل اأعماق املجتمع الربجوازي »الغام�سة« ويقّدم لنا، يف 

لل�سنمية  دبي  الأ التمثيل  ذلك  »�سري�سه«،  ن  ْنورَ امُلعرَ الف�سل 

اآخر. ولذلك، فاإنَّ  اأّي متثيل  ن  اإىل الآ ال�سلعية الذي مل يبّزه 

خ�سو�سية اأولي�ض – »حمدوديتها« التاريخية واجلغرافية، 

�سّد ا�ستقراراً التي ميكن لـ  كما �سرنى– هي تلك الركيزة الأ

»كونيتها« اأن ترتكز عليها: حيث يقّدم لنا جوي�ض، بو�سفه 

تطورها  حقبة  يف  الكال�سيكية  الراأ�سمالية  اأزمة  �ساعر 

الكال�سيكية، ت�رسيحًا باقيًا لت�سكيلة اجتماعية كاملة.

2- موت اإجنلرتا الليربالية الغريب

الراأ�سمالية  ببنى  اأحاقت  التي  زمة  لالأ كان  بريطانيا،  يف 

يديولوجية تطورها  الليربالية ال�سيا�سية، والقت�سادية، والإ

املخ�سو�ض ونتيجتها املخ�سو�سة. فخالل  العقود احلرجة 

على  قدرتها  تفقد  مل  امل�سيطرة  الطبقة  اأنَّ  ثبت  احلا�سمة، 

تلك  اإجراء  عن  اأي�سًا  عاجزًة  باتت  بل  وح�سب  املقاومة 

النتقال، يف غري مكان،  اأتاحت  التي  �سا�سية  الأ التحولت 

قوته  تربز  �سوف  الراأ�سمايل،  التطور  من  جديد  طور  اإىل 

والوليات  اأملانيا  بني  ال�رساع  من  رمزيًا-   – القائدة 

املتحدة.

اً وراء  ْقدرَ زمة الربيطانية تتقّدم بانتظاٍم رتيب عرَ    كانت الأ

مفاجئة  توترات  دون  الثابت،  النحطاط  من  بنوٍع  ْقد:  عرَ

 ،1929 مثال  ال�سدد  بهذا  الّداّلة  مثلة  الأ )من  �سدمات  اأو 

ن�سبيًا  ب�سيطة  عواقب  �سوى  الدويل  النهيار  يرتك  حني مل 

على القت�ساد الربيطاين(، ولكن دون اأّي خطوات جتديدية 

اأ�ساًل  برزت  قد  القادم  التدهور  اإىل  اإ�سارة  وكانت  اأي�سًا. 

التا�سع  القرن  من  خري  الأ الربع  �سهده  الذي  الك�ساد  خالل 

ع�رس، الذي ك�سف اأنَّ بريطانيا، كما يقول هوب�سباوم:

الو�سع  مع  للتعامل  واحدة  طريقة  �سوى  لديها  يكن  »مل 

]اجلديد[ من بني جميع الطرائق املمكنة. فبخالف �سواها 
بكل  احلرة  بالتجارة  بريطانيا  مت�ّسكت  البلدان...  من 

الرتّكز  �سبيل  اّتباع  من  نفوراً  واأبدت  قوة.  من  اأوتيت  ما 

والكارتالت،  الرتو�ستات،  ت�سكيل   – املنهجي  القت�سادي 

والوليات  اأملانيا  مّيز  – الذي  ذلك  اإىل  وال�سنديكات، وما 

ومت�ّسكت  ع�رس.  التا�سع  القرن  ثمانينيات  يف  املتحدة 

ول من الت�سنيع وطريقته يف تنظيم  بتكنولوجيا الطور الأ

العمل، وهو الطور الذي كان قد اأ�سدى اإليها اأكرب اخلدمات، 

ذلك التم�ّسك ال�سديد الذي حال بينها وبني التقّدم بحما�ض 

اجلديدتني  ال�سناعية  دارة  والإ التكنولوجيا  جمال  �سوب 

القرن  اإىل املقدمة يف ت�سعينيات  اللتني برزتا  والثوريتني 

�سبيل  �سوى  بريطانيا  اأمام  يبق  مل  وبذلك  ع�رس.  التا�سع 

الكبري  الك�ساد  تتالفرَ  مل  فهي  مربيالية.  الإ هو  واحد... 

ول– عن طريق  )1873– 1896( – ذلك التحدي الدويل الأ

مكانيات املتبقية التي  حتديث اقت�سادها، بل با�ستغالل الإ

كان يتيحها لها و�سعها التقليدي«)8(.

يديولوجيا الليرباليتني واحتكار  راح ا�ستقرار املمار�سة والإ

الربيطانية  الراأ�سمالية  موردا  وهما  العاملي،  ال�سوق 

انطوت  فقد  يخنقانها.  ع�رس،  التا�سع  القرن  يف  العظيمان 

هوب�سباوم  يالحظ  – كما  النموذج  بذلك  التّم�سك  موا�سلة 

بحّق – على ما ثبت اأنه تاأّخر ل مرّد له يف اأ�سكال التنظيم 

الراأ�سمايل اجلديدة التي كانت عاقبة منطقية لل�سوق احلرة 

ورف�سًا عنيفًا لها يف اآٍن معًا. وكان هذا التاأّخر وا�سحًا يف 

التقارب بني راأ�ض املال  غياب الرتكز القت�سادي وغياب 

مران اللذان كانا  ال�سناعي وراأ�ض املال املايل)9(، وهما الأ

منقلب  عند  مريكي  والأ ملاين  الأ التطور  يف  متامًا  منطيني 

لينني  لدرا�سة  الفعلي  النظري  اللباب  �سّكال  واللذان  القرن، 

التي  داة  الأ اأي�سًا غياب  مربيالية. كما كان حا�سمًا  الإ عن 

اأثبتت اأنها حا�سمة يف م�سار الراأ�سمالية اجلديد: اأي ا�ستخدام 

واإعادة  الراأ�سمايل،  التداول  تنظيم  يف  املنهجي  الدولة 

حتديده، وتو�سيعه يف النهاية. وقد لحظ �ستيورات وولف، 

من بني اآخرين، اأنَّ »دور الدولة يف التطور القت�سادي لتلك 

البلدان التي جاءت اإىل الت�سنيع متاأّخرة ن�سبيًا – اأملانيا 

اأكرث  – كان على الدوام  وبلجيكا، وكذلك رو�سيا واإيطاليا 

م للتجارة احلرة«)10(. بروزاً منه يف اإجنلرتا، البلد الأ

الدولة واملجتمع، وبني  – بني  ال�سديد  التفارق   ولعّل هذا 

مل  فهو  ب�سيط.  تاأّخر  جمرد  يكن  مل  والقت�ساد–  ال�سيا�سة 

جنليزية عن »جتديد«  يكن يعك�ض عجز الطبقة امل�سيطرة الإ

يعك�ض  كان  ما  بقدر  بالطبع(  ال�سحيح،  مر  الأ )وهو  ذاتها 

عجزها عن تنظيم ذاتها من الداخل وتاأكيد هذه الذات اأمام 

يف  واملهيمنة  امل�سيطرة  الطبقة  بو�سفها  اخلارجي  العامل 

مرحلة �سهدت اإفال�ض �سيا�سة عدم التدخل الليربالية. فمنذ 

نهاية حقبة رجال الدولة العظماء، مل تقّدم الطبقة احلاكمة 

مديرين  �سوى  باأكمله،  املا�سي  القرن  خالل  جنليزية،  الإ

ال�سيا�سيني:  ممّثليها  �ساأن  �ساأنهم  عاديني  بريوقراطيني 

وذلك يف وجه اأحداث كانت قدرة ال�سيطرة عليها تتناق�ض 

باطراد. وقد كّر�ض جوي�ض لهذه الظاهرة واحداً من الف�سول 

املركزية يف اأولي�ض، »ال�سخور الهائمة«، الذي ي�سّكل �سورة 

م�سّغرة رائعة لبنية الرواية ككّل. فمن امل�ستحيل ا�ستعادة 

التنظيم والدينامية للن�سيج الجتماعي على اأ�سا�ض اأ�سكال 

يديولوجية  الإ  – و«الزمنية«  )»الروحية«  القائمة  ال�سلطة 
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اأن  جوي�ض  ذهن  يف  ليخطر  كان  ما  اأّنه  غري  وال�سيا�سية(، 

ال�سلطة  من  �سكال  الأ هذه  اأ�سا�ض  على  اإل  الواقع  يت�سّور 

اآنئٍذ قد خملت وغدت بال حياة: وهذه  والوعي، التي كانت 

حلقة �رسيرة �سوف تعاود الظهور، على اأعلى م�ستوى لها، 

�سطورة«. يف ا�ستخدام جوي�ض لـ »الأ

تدهور  بني  اآخر  كبري  تواٍز  اإىل  ن  الآ ننتقل  دعونا  ولكن 

اأولي�ض.  القائم يف  جنليزي والعامل الجتماعي  الإ املجتمع 

يفّوت  مل  الراأ�سمالية،  مراحل  اآخر  مربيالية  الإ كتابه  ففي 

الراأ�سمالية  اأ�ساب  الذي  »التعّفن«  ْلِد  جرَ فر�سة  لينني 

نتاجي  جنليزية وحتّول املوارد املتنامي من الن�ساط الإ الإ

و�سيد  والريا�سة،  والرتفيه،  ال�ستعرا�سي،  ال�ستهالك  اإىل 

الثعالب، وما اإىل ذلك. وهذه العالمة من »عالمات الطفيلية« 

حالت  هي – على م�ستوى اأقّل تهذيبًا- واحدة من اأو�سح الإ

الجتماعية يف اأولي�ض. يقول األيك وي�ست:

اأولي�ض[ نرى الب�رس ياأكلون، وي�رسبون، وميار�سون  »]ففي 

كّل  اأنَّ  ون�سعر  املال...  وراء  وي�سعون  ويتجادلون،  احلب، 

ذلك يحدث يف  اآن معًا. غري اأنه ما من عالمة من عالمات 

نتاجي الذي ل ميكن من دونه اأن يحدث اأّي �سيء  الن�ساط الإ

للعالقات  واختياره  الكتاب...  يف  عامل  من  ما  ذلك...  من 

الجتماعية التي ي�سفها هو اختيار امل�ستهلك«)11(.

متامًا  احلال  هو  هذا  ن  لأ دقيق،  و�ساذج.  دقيق  وهذا     

اأنَّ ال�ستهالك مل  اأنَّ حتلياًل عن كثب يبنّي  اأولي�ض )مع  يف 

كل  الأ  - املح�ض  البقاء  م�ستوى  على  اإل  اآنئٍذ  ممكنًا  يكن 

ذلك  جوي�ض  فريينا  امل�ستويات  بقية  على  اأما  وال�رسب– 

بلوم(.  لدى  خا�سًة  ال�ستهالك،  اإىل  امُل�ْسبرَع  غري  الطموح 

نَّ جوي�ض ل ي�سّخم هذا الوجه من اأوجه الواقع  و�ساذج، لأ

ويجعله »مطلقًا« انطالقًا من عدم اإدراكه بقية ال�سورة اأو 

احتقاره اإّياها بل انطالقًا من خيار ثقايف متعّمد: ومن هذا 

املنظور، فاإنَّ اأولي�ض هي �سورة متهكمة و�ساخرة للكيفية 

ميوله  اّتبع  ما  اإذا  الفيكتوري  املجتمع  بها  �سينتهي  التي 

هذا  �ستتخذ  مور  الأ اأّن  من  متامًا  واثق  وجوي�ض  العميقة. 

اأنه معنّي عناية عميقة  ال�سبيل على وجه التحديد، وي�سعر 

احلاكمة  للطبقة  يقّدم  ل  اإّنه  حتى  الطفيلي،  التدهور  بهذا 

يف  اإليوت  �سيجهد  – كما  »احلّل«  من  نوع  اأيَّ  الربيطانية 

اأن يفعل بطريقته التاأملية مفرطة احلما�ض– مكتفيًا بتقدمي 

�سورة كاريكاتورية �سنيعة لهذه الطبقة ولعاملها. ويكفي 

هنا اأن نعود اإىل ب�سعة اأ�سطر من تاأمالت بلوم الليلية يف 

ن »اإيومايو�ض«: ْنورَ الف�سل امُلعرَ

خر دواء من�ّسط  »�سعر اأنَّ اإثارًة ذهنيًة مثل هذه هي من حني لآ

اللقاء،  م�سادفات  اإليها  اف  ُت�سرَ ول.  الأ الطراز  من  للعقل 

اأن  على طريقة  بحار،  والإ والتجذيف،  والرق�ض،  والنقا�ض، 

تكون اليوم يف مكان وغداً يف مكان اآخر، والت�سكع الليلي، 

وجمّرة احلوادث الكاملة، التي مت�سي جميعًا لتوؤّلف �سورة 

الِع�رْس  اأّن حيوات  فيه، خا�سًة  نعي�ض  الذي  للعامل  م�سّغرة 

والزّبالني،  والغّوا�سني،  الفحم،  مناجم  عمال  اأي  الغارق، 

ت موؤخراً حتت املجهر اإىل حدٍّ كبري«)12(. عرَ الخ، قد ُو�سِ

ال�سغري  للربجوازي  �سوٍت  اإعطاء  اإىل  جوي�ض  يعمد  هنا 

ْفر�ضرَ الذي ي�سعه حتت ال�سحن  ه واملرَ ْف�سرَ املادّي الذي يرى نرَ

ال�ساخن على مائدته »�سورًة م�سّغرًة للعامل«، ول يرتدد يف 

نتاجية مع توافه الثقافة امل�سيطرة  ت�سفية كّل الن�ساطات الإ

)»اأي«،  اآلّية  ب�سورٍة  املجهر«(،  »حتت  الغارق«،  )»الِع�رْس 

»الخ«(، لدرجة اأنه يبدو جاهاًل بواقع العمال الفعلي، اأولئك 

بتاأويل  وجودهم  »ي�ستنتج«  اأن  عليه  ينبغي  الذي  العمال 

مناجم  »عمال  الغارق«:  »الع�رس  ل�ستعارة  �ساخب  حريّف 

الفحم، والغوا�سني، والزّبالني«!

�سحيٌح اإذاً اأن العالقات الجتماعية ل تظهر يف اأولي�ض اإل 

عرب مو�سور ال�ستهالك. غري اأنَّ ال�سبب يف ذلك هو اأنَّ جمال 

اإىل  اأولها  من  الرواية،  ت�ستق�سيه  الذي  الوحيد  ال�ستق�ساء 

يف  والعفوي  امل�سيطر  يديولوجي  الإ الوعي  هو  اآخرها، 

جنليزي. وما قيل عن  وىل من تدهور املجتمع الإ العقود الأ

اً كبرياً من الهتمام ي�سّح اأي�سًا  ْدررَ تهمة اإيالء ال�ستهالك قرَ

على ذلك النقد »املارك�سي« الذي هاجم اأولي�ض على ركود 

»اأولي�ض  فقد كتب مري�سكي عام 1933:  عاملها وعاديته. 

اأّما  جاذبية«.  ذات  ٍة  بق�سّ منها  بخوفو  اأ�سبه  ها  اإنَّ راكدة. 

�سا�سي  الأ امللمح  هو  »ما   :1934 عام  يف  فت�ساءل  راديك 

�سيء  اأّي  فيها  لي�ض  احلياة  باأنَّ  القناعة  اإنه  جوي�ض؟  لدى 

واأنَّ  كبرية؛  اأفكار  ل  كبار،  ب�رس  ل  كبرية،  اأحداث  ل  كبري، 

مبقدور الكاتب اأن يقّدم �سورة عن احلياة ملجرد اأن ياأخذ 

اإنَّ لوكا�ض  اأّي يوم معني«...«)13(. بل  »اأّي بطل معني يف 

كتابه  يف  �سا�ض  الأ هذا  على  الرواية  هاجم  قد  كان  نف�سه 

معنى الواقعية املعا�رسة.

   ل �سّك اأّن اأولي�ض راكدة، ول �سيء عظيم يف عاملها، ل �سيء 

طالق. غري اأنَّ ذلك ل يعود اإىل اأّي عيب تقنّي اأو فكرّي  على الإ

جنليزي:  من طرف جوي�ض، بل يعود اإىل خ�سوعه للمجتمع الإ

اأن  الذي ميكن جلوي�ض  الوحيد  املجتمع  ذلك  �سّك  بال  وهو 

عرب  اأي�سًا،  �سّك  بال  يدينه  اأّنه  من  الرغم  على  يتخّيله، 

الرديئة، وم�ستقبله املبتذل امل�سلول  اٍل ملالحمه  ُمغرَ متثيٍل 

يف  عبقريٍة،  ب�رسبٍة  جوي�ض،  ي�سعه  الذي  امل�ستقبل  )ذلك 

ّكد على ت�سّككه امُلْتِلف: ميكن للمرء  املا�سي، كما لو اأنه يوؤ

على الدوام اأن ياأمل باأّل ي�سل اإىل تلك اليوتوبيات ال�سلبية 
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أولي�ص« هي  إنَّ »ا ا

�صورة متهكمة 

و�صاخرة للكيفية 

التي �صينتهي بها 

املجتمع الفيكتوري 

إذا ما اّتبع ميوله  ا

العميقة. وجوي�ص 

أّن  واثق متاماً من ا

مور �صتتخذ هذا  االأ

ال�صبيل على وجه 

التحديد، وي�صعر 

أنه معنّي عناية  ا

عميقة بهذا التدهور 

إّنه  الطفيلي، حتى ا

ال يقدّم للطبقة 

احلاكمة الربيطانية 

أيَّ نوع من »احلّل« ا
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يف ق�س�ض اخليال العلمي، اأما اإذا كانت يوتوبيا �سلبية قد 

برزت اإىل الوجود منذ ع�رسين �سنة م�ست، ومل يدركها اأحد، 

يرَ عندئذ ونفذ ال�سهم...(. �سحيٌح اأنَّ  مر يكون قد ُق�سِ فاإنَّ الأ

كتابة جوي�ض لي�ست »ثورية« باأي معنى معقول من معاين 

هذه الكلمة، غري اأّنه ما من مارك�سي، �سواء كان روائيًا اأم 

غري ذلك، متّكن قّط من اأن يدرك نهاية القرن الليربايل مبثل 

هذا الذكاء اأو مبثل هذا الغيظ.

   وقبل اأن ننتقل اإىل اأولي�ض مّرة واإىل النهاية، ل بّد اأن نقّدم 

 – واأولي�ض  بجوي�ض  عنيت  فقد  مر.  الأ لهذا  موجزاً  تف�سرياً 

جنليزي  و�سوف اأوا�سل– بو�سفهما تعبريين عن املجتمع الإ

جوي�ض  اأن  بالطبع،  املعروف،  ومن  جنليزية.  الإ والثقافة 

كان  ما  اإذا  اأّنه  غري  دبلن.  يف  جتري  اأولي�ض  واأن  اإيرلندي 

اإذا قب�سنا  اإل  حاطة به  اإيرلنديًا، ل متكن الإ جوي�ض كاتبًا 

يرلندية، فاإّنه �سيكّف عن كونه  على جميع خيوط الثقافة الإ

جوي�ض؛ واإذا ما كانت مدينة اأولي�ض هي دبلن الفعلية عند 

دبية  منقلب القرن، فاإنها �ستكّف عن كونها تلك ال�سورة الأ

بامتياز للمرتوبول احلديث. فالظواهر الثقافية ل ميكن اأن 

ُتف�رسَّ يف �سوء تكوينها )ما الذي اأ�سفرت عنه تلك الدرا�سات 

هو  يهّم  وما  اإيرلندا؟(،  اأ�سا�ض  على  جوي�ض  ف�رّست  التي 

وظيفتها املو�سوعية. ول �سّك اأنَّ اأولي�ض تنتمي كلَّ النتماء 

العاملية،  الربجوازية  الثقافة  يف  حا�سمة  حتول  نقطة  اإىل 

حميط  با�ستق�ساء  اإليها  لتتو�سل  كانت  ما  منزلٌة  وهذه 

)الذي كان، عالوة  الراأ�سمالية  اإيرلندا وال�سكل املتاأّخر من 

مر  على ذلك، معتمداً على م�سري الراأ�سمالية الربيطانية: الأ

الذي ي�سّكل مربراً اآخر لالنتقال من النتيجة اإىل ال�سبب(.

اأّن  اإذاً، يف  الدرا�سة،  التي تطرحها هذه  الفر�سية  تتمّثل     

مّيزت  التي  النوعية  الطبيعة  بني  بنيويًا«  »متاثاًل  هنالك 

اأولي�ض: واإذ  النوعية يف  دبية  زمة الربيطانية والبنية الأ الأ

يبدو هذان الطرفان متكاملني على نحٍو متبادل واحدهما 

خر، فاإنَّ م�ساألة اإيرلندا تغدو خارجة على املو�سوع  مع الآ

حرى اأّنها تطرح م�سكلة خمتلفة: ملاذا  وغري ذات �سلة. اأو الأ

اإيرلنديًا  زمة الربيطانية امُلْقِنع واملهتم هذا  كان مف�رّس الأ

ال »الثقافة املهاجرة«  ولي�ض اإجنليزيًا؟ وبذلك نكون اإزاء �سوؤ

الربيطانية  الثقافة  اأبطال  ويكاد  رحابة.  �سّد  والأ و�سع  الأ

)من  املهاجرين  يكونوا جميعًا من  اأن  الع�رسين  القرن  يف 

وليفي�ض()14(. فكما كان  ال�ستثناءات كلٌّ من كينيز  اأبرز 

جنليزي عاجزاً عن انتاج طبقة حاكمة جديرة  املجتمع الإ

مهيمنة.  ثقافة  اإنتاج  عن  عاجزاً  كان  كذلك  ال�سم،  بهذا 

ووحدهم اأولئك الذين مل تقولبهم منظومة قيمه املحت�رسة 

زمة وال�سبل املمكنة  هم الذين كان مبقدورهم اأن يدركوا الأ

للخروج منها: وحدهم اأولئك الذين كانوا يرون بريطانيا عن 

بعٍد كانوا قادرين حّقًا على فهمها. وقد كان لدى جوي�ض، 

للمقاربة  الوحيد  امل�رسوع  املجال  هو  )وهذا  يرلندي  الإ

ي�سرب  لكي  الفعلية  والو�سائل  الفعلي  املربر  »التكوينية«( 

النباهة  تلك  هنا  ومن  الربيطاين.  املجتمع  اأح�ساء  عميقًا 

ال�سديدة التي يبديها يف و�سف تدهور هذا املجتمع، وكذلك 

ا�ستحالة اأن يقف اأّي �سيء مهما يكن يف وجه هذا التدهور. 

ال�سيا�سية  اخليارات  اإزاء  احلذر  جوي�ض  ت�سّكك  يثبت  وما 

يرلندية هو  الإ الوطنية  اختارتها احلركات  التي  والثقافية 

�سوي�رسا،  )تري�ست،  وملجاأ  مالذاً  ت�سّكل  بيئاٍت  عن  بحثه 

العا�سفة  من  كلٍّ  �سفا  على  باري�ض(  يف  املنفيني  حلقات 

يديولوجي ملتب�ض بنيويًا: فهو  والتجديد. فموقف جوي�ض الإ

ل يدافع عن الراأ�سمالية الكال�سيكية ول ينتقدها، بل يّتخذ 

الوقت  يف  لديه  تكون  اأن  دون  القدا�سة  عنها  ينزع  موقفًا 

اإىل  يرفعها  موقفًا  يّتخذ  اأمامها«؛  اأخرى  اآلهة  »اأّي  ذاته 

دانة كونية. وهنا تربز من  ذرى كونية، لكنه بذلك يجعل الإ

جديد، �سورة احللقة ال�رسيرة.

�سطورة  3- اأولي�ش، والفو�سى، والأ

زمة     ينبغي اأن يكون وا�سحًا، مما قيل اأعاله، اأن جذر الأ

عن  القت�سادية  ال�سوق  اآليات  عجز  يف  يكمن  الراأ�سمالية 

�سمان ا�ستغال املجتمع ككلٍّ ع�سوّي. وهذا ما اأنتج اأي�سًا 

اإيديولوجيا القرن التا�سع ع�رس، �سواء يف م�سامينها  اأزمة 

دب، تتجلى هذه  اأم يف اإدراك وظيفتها الجتماعية. ويف الأ

فريد،  بو�سوٍح  عليها  التغلب  وحماولت  الثقافية  زمة  الأ

ذلك اأن مفهوم »ال�سكل« اجلمايل يكون معنّيًا هنا مبا�رسًة. 

ل هو  التو�سّ اأّنه عاجز عن  الجتماعي  الواقع  يثبت  فحني 

عن  الواقعي  »يكّف  )حني  ورا�سخ  عقالين  �سكل  اإىل  ذاته 

اأ�سور روزا(، فاإنَّ الثقافة والفّن  كونه عقالنيًا«، كما يقول 

التي هي مثالهما  املراآتية«  »ال�سورة  تلك  لديهما  ل يعود 

على  ينطوي  اأن  بّد  ل  اخليار  هذا  مثل  اأنَّ  ذلك  ال�سكلي، 

املمكنة.  املهيمنة  ووظيفتهما  الداخلي  متا�سكهما  خ�سارة 

يف  ي�سهما  اأن  ينبغي  والثقافة  الفّن  فاإنَّ  العك�ض،  وعلى 

�سهام امل�ستقل: ينبغي اأن  اإعادة ال�سكل اإىل املجتمع ذلك الإ

يعتمدا على نف�سيهما وح�سب، ويعمال على اأ�سا�ض اآلياتهما 

ال�سكلية اخلا�سة. فال يكون مبقدورهما اأن ينجزا مهمتهما 

تقرير  من  نوٍع  يف  اجلذري،  ا�ستقاللهما  بافرتا�ض  اإل 

على  حلاح  الإ اأبعد حدٍّ يف  اإىل  يفرط  الذي  ال�سكلي  امل�سري 

اأ�س�سًا ع�سوية، عن  تكون  اأن  التي حتاول  اأ�س�سهما،  ابتعاد 

واقع العالقات الجتماعية اليومية غري الع�سوي ومتايزها 
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النقد »املارك�صي« 

أولي�ص  الذي هاجم ا

على ركود عاملها 

وعاديته. فقد كتب 

مري�صكي عام 

أولي�ص  1933: »ا

أ�صبه  ها ا راكدة. انَّ

 ٍ بخوفو منها بق�ّصة

أّما  ذات جاذبية«. ا

راديك فت�صاءل يف 

عام 1934: »ما هو 

�صا�صي  امللمح االأ

إنه  لدى جوي�ص؟ ا

القناعة باأنَّ احلياة 

أّي �صيء  لي�ص فيها ا

كبري، ال اأحداث 

كبرية، ال ب�رص كبار، 

أنَّ  أفكار كبرية؛ وا ال ا

أن  مبقدور الكاتب ا

يقدّم �صورة عن 

أن  احلياة ملجرد ا

أّي بطل  ياأخذ »ا

أّي يوم  معني يف ا

إنَّ  معني«.. بل ا

لوكا�ص نف�صه كان 

قد هاجم الرواية 

�صا�ص  على هذا االأ

يف كتابه معنى 

الواقعية املعا�رصة
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عنه.

   هكذا تعمد العمليُة التي يخلق من خاللها الفنُّ �سكلرَه اإىل 

اأن  كّله  املجتمع  على  ينبغي  مثال  اأنها  على  ذاتها  تقدمي 

لكّل  وتاريخي  ا�ستباق منطقي  اأّنها  تّدعي  وبذلك  يحتذيه، 

حتّول )ومن هنا ذلك القا�سم امل�سرتك املتمّثل يف املثالية 

مناق�سة  دُّ  وُتعرَ الع�رسين(.  القرن  �سعرية  بها  اّت�سمت  التي 

�سطوري« يف مقالته ال�سهرية »اأولي�ض،  اإليوت لـ »املنهج الأ

مثلة  الأ بني  من   ،)1923  ،The Dial( �سطورة«  والأ والنظام، 

و�سح على هذا النوع من التفكري:  الأ

»الرواية، بدًل من اأن تكون �سكاًل، كانت بب�ساطٍة تعبرياً عن 

اإىل  ي�سعر باحلاجة  ن  لأ يكفي  �سكٍل مبا  كلَّ  يفقد  ع�رس مل 

�سيء اأ�سّد �رسامة«.

�سياء تغريت: لكن الأ

بتلك  للتحّكم  طريقة  بب�ساطة  هو  �سطوري[  الأ »]املنهج 

التاريخ  هي  التي  والفو�سى  العقم  من  الهائلة  البانوراما 

املعا�رس، ولتنظيمها، واإعطائها �سكاًل ودللًة«.

همية: الرتكيز، التدّخل،  التحّكم، النظام، اإ�سفاء ال�سكل والأ

بحث  يعرّب  ووظائفه:  الجتماعي  النظام  تعريف  اإعادة 

احلاجات  عن  لحقًا،  دينّي  ثم  ا�ستعارّي،  باإهاٍب  اإليوت 

الذي  مر  )الأ الراأ�سمايل  التطور  من  جديد  لطور  �سا�سية  الأ

اإجبار  تعني  والفو�سى  العقم  فاإزالة  ف�سيئًا(.  �سيئًا  يت�سح 

ومتهيد  وح�سب،  واحدٍة  وجهٍة  اّتخاذ  على  التاريخ  جمرى 

الطريق اأمام م�ستقبل ميكن تنظيمه وال�سيطرة عليه. لكنها 

وعدم  البارز  ركودها  وجتاهل  اأولي�ض،  اإزالة  اأي�سًا  تعني 

د)15(. بيد اأنَّ مناق�سة املنهج  انتظامها ذلك التجاهل املتعمَّ

�سطوري ت�ساعدنا على فهم اإليوت، ولي�ض جوي�ض. وحني  الأ

نتحرر اأخرياً من ذلك الواجب املدر�سّي الذي يربط هومريو�ض 

وجوي�ض، ل يعود من املمكن ال�سّك يف اأّن جوي�ض ل ي�ستخدم 

املعا�رس:  التاريخ  وينتهك عربها  لينتهكها،  اإل  �سطورة  الأ

ليحاكي بلوم حماكاًة �ساخرًة مع اأولي�ض، ويحاكي اأولي�ض 

حماكاًة �ساخرًة مع بلوم؛ وليوجد نظامًا يخفف كثرياً من 

غياب النظام، نواًة حل�ست عقلها املفارقة ال�ساخرة و�رسوب 

�سطورة من جهة  الت�سّوه. فعند اإليوت، ثمة متييز وا�سح: الأ

)»التحّكم، التنظيم، اإ�سفاء ال�سكل والدللة«(، والتاريخ من 

والفو�سى«(.  العقم  من  هائلة  )»بانوراما  خرى  الأ اجلهة 

ْوِلب التاريخ وت�سوغه: فهي الفاعل  �سطورة ينبغي اأن ُتقرَ والأ

ثنني، هي ال�سكل لـ»حمتوى التاريخ«)16(. اأما  الن�سط بني الإ

�سطورة والتاريخ يتتامان: فهما يفرت�سان  عند جوي�ض، فالأ

ومن  خر،  الآ واحدهما  مفعول  ويبطالن  خر  الآ واحدهما 

ثنني.  الإ اإيديولوجي بني  اأو  �سكلي  تراتب  اإقامة  امل�ستحيل 

�سطورة مع ال�سكل اجلمايل )كما  وعند جوي�ض، ل تتطابق الأ

هو احلال عند اإليوت(، ولذلك ل ميكن اأن تكون نقطة انطالق 

هيمنٍة ثقافيٍة جديدة.

هاتني  كثب  عن  نتفّح�ض  اأن  بنا  يجدر  اأّنه  واحلال،     

اأولي�ض.  واأ�سطورة  اليباب  ر�ض  الأ اأ�سطورة  �سطورتني،  الأ

�سطورة  الأ تقت�سيه  ما  بكل  حّقًا  اأ�سطورة  هي  وىل  فالأ

امللك  اأ�سطورة  اإنها  منّظمة:  اأنرثوبولوجية  متطلبات  من 

ل  اأ�سطورة:  فلي�ض  اأولي�ض  عليه  تقوم  ما  اأما  ال�سياد)17(. 

وجود لـ»اأ�سطورة اأولي�ض«: فاأولي�ض على وجه الّدقة هو ذاك 

ويطردها  عليها  ينت�رس  من  هو  �ساطري:  الأ يتحا�سى  الذي 

اإىل املا�سي. وي�ستمل كتاب ديالكتيك التنوير - الذي هو 

نهاية  يف  املديد  التاأّمل  من  �رسب  اأولي�ض،  مثل  اأي�سًا، 

ودي�سة  الأ وظيفة  على  اأحكاٍم  على  الليربالية–  احلقبة 

يديولوجية هي اأحكام ميكن اأن حُتترَذى: الرمزية والإ

اللغة،  كونية  اأ�ساًل  يفرت�ض  هومريو�ض  �رسد  يكن  مل  »اإْن 

ي�ستمل  الذي  الكون اجلليل  الكونية...  ُيوِجد مثل هذه  فاإّنه 

م،  عليه العامل الهومريي املفعم باملعنى هو اإجناز عقل منظَّ

تعك�سه  الذي  ذاته  العقالين  النظام  بف�سل  �سطورة  الأ يدّمر 

هومريو�ض  �رسد  طبقات  يف  �ساطري  الأ حتولت  لقد  فيها... 

املتعددة. لكن الرواية التي تقّدمها هناك، تلك الوحدة التي 

و�سٌف  اأي�سًا  هي  رَة،  ْعرثرَ امُلبرَ البطولية  الق�س�ض  من  ُتْنترَزع 

ربَّ عن الت�ساد  �سطورية... ُيعرَ لرتاجع الفرد بعيداً عن القوى الأ

نا الفردي  �سطورة من خالل الت�ساد بني الأ بني التنوير والأ

التاريخ  قبل  ما  عامُل  �سكال....  الأ متعدد  درَر  والقرَ الناجي 

الذي ينبغي  الف�ساء  لماين بو�سفه  العرَ الطابع  ى عليه  فرَ ُي�سْ

على الذات اأن تخترب قوته؛ وال�سياطني القدمية التي تقطن 

النائية،  وجزره  البعيدة  املتح�رّس  املتو�سط  البحر  حدود 

ربرَ على العودة اإىل اأ�سكال من ال�سخور والكهوف... �سلوك  جُتْ

الظريّف. ويف  التاجر  ب�سلوك  تذكرة  الهائم هو  اأودي�سيو�ض 

قطاعي مبالمح  �سورة املت�سول املثرية لل�سفقة، يحتفظ الإ

نه كان  التاجر ال�رسقي، الذي يعود برثوات ل �سابق لها لأ

ول مرة، وخالفًا للتقليد، خارج حميط القت�ساد  قد خرج لأ

اأ�ساًل  هي  ودي�سة  الأ اأخرى«...  اأرا�ٍض  اإىل  و»اأبحر  املحلي، 

روبن�سونادة«)18(.

 واإذا ما كانت التجارة قد برزت، مع اأولي�ض، كحافز ملعرفة 

العامل، واإ�سفاء نظام داخلي عليه ف�ساًل عن ر�سم حدوده 

فاإّن  اخلرافة،  وتبديد  »كونية«،  لغة  وخلق  اخلارجية، 

بلوم،  مع  ن،  الآ �رساعها  تفرد  ذاتها  الجتماعية  الوظيفة 

يف عامل ل متكن ال�سيطرة عليه ول متكن معرفته، فتختزل 

حماولت الكونية اإىل توافه �سطحية )»فل�سفة« بلوم( وتقع 
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اأنَّ  بالذِّكر  اجلدير  ومن  اجلديدة.  اخلرافات  لف  لآ فري�سًة 

عالن  والإ اإعالنات.  بلوم وكيل  اأنَّ  واقعة  يلّح على  جوي�ض 

»اأطروحات  مقالتهما  يف  و�سويزي  باران  يالحظ  كما   -

عالن«)1(– كان قد غدا عونًا ل غنى عنه للتجارة  حول الإ

زمة احلا�سمة  احلديثة اأيام اأولي�ض على وجه الّدقة، ب�سبب الأ

لكن  والطلب.  العر�ض  بني  التلقائي  بالتوازن  اأحاقت  التي 

الظواهر  تلك  عن  اأخرى  مرة  جوي�ض  ى  ْعمرَ يرَ )وهنا  عالن  الإ

ي�سفي–  ل  امل�ستقبل(  اآليات  على  تنّم  التي  املعا�رسة 

ودي�سة– اأّي وحدٍة على اأولي�ض، كما  بخالف التجارة يف الأ

اأو  اجتماعية  هوية  اأّي  الرئي�سة  لل�سخ�سية  ي�سمن  ل  اأنه 

اإدراك للذات.

 هكذا، فاإّن جوي�ض ي�ستخدم اأولي�ض، بل عليه اأن ي�ستخدمه 

للحقبة  رمزية  �سخ�سية  اأول  هو  اأولي�ض  نَّ  لأ بالفعل، 

الثقافية التي كان جوي�ض ثمرتها الق�سوى. لكن اأولي�ض مل 

يعد ي�سيطر على العامل املحيط، ولذلك ي�سبح بلوم. وتغدو 

ِفظرَ اأولي�ض يدين  قيمته الرمزية ديالكتيكية وملتب�سة: فما حرَ

ن، وما كان كونيًا مل يعد له معنى. واإْذ يواجه جوي�ض  بلوم الآ

هذه  اأ�سباب  عن  يبحث  فاإّنه  الليربالية،  الراأ�سمالية  اأزمة 

ذلك  »ا�ستغال«  عليها  يقوم  التي  ذاتها  �س�ض  الأ يف  زمة  الأ

املجتمع وتلك الثقافة.

عالن �سطورة، وتيار الوعي، والإ 4- الأ

من  اأقامه  مبا  �سطورة  الأ رّو�ض  قد  اأولي�ض  كان  حني  يف   

نتاج  هو  بلوم  فاإن  احلّر،  والفرد  العقالين  التجارة  نظام 

يف  غريب  �سيء  من  وما  الفرد،  وذلك  النظام  ذلك  انحالل 

يعود  �سطورة  الأ ال  ف�سوؤ جديد.  من  �ساطري  لالأ ا�ست�سالمه 

عن  تختلف متامًا  بطريقة  اإمنا  اأولي�ض،  من  املركز  لي�سغل 

تلك التي طرحه بها اإليوت: فهي لي�ست �سورة فوق تاريخية 

النمطية، بل عالقة  ال�سخ�سيات  حلكاية خرافية وعدد من 

ْد�ض الواقع املو�سوعي؛ لي�ست  بني الوعي الفكري الذاتي وحرَ

منوذجًا ا�ستعاريًا لل�رسد بل تقنيته. يقول كا�سرير يف معر�ض 

�سطورة: درا�سته التعبري اللغوي يف الأ

�سطوري[ يبدد طاقته جميعًا على هذا  ]يف الفكر الأ نا  »الأ

الهدف الوحيد، فيعي�ض فيه، وي�سيع فيه... ذلك اأنَّ الفكر، يف 

ْد�ض،  هذه ال�سيغة، ل يكون حّراً يف تعامله مع معطيات احلرَ

خر ويقارن بينها، بل يكون اأ�سرياً للحد�ض  يربط واحدها بالآ

ًة ويخلب لّبه«)20(. الذي يواجهه فجاأ

جميع  يف  يتوافق  اأّنه  املوجز،  العر�ض  هذا  يف  والالفت، 

�سا�سية مع حتليل اأمربتو اإيكو لتيار الوعي )لدى  النقاط الأ

بلوم خا�سًة، اإمنا لي�ض لديه وحده(:

لة جميعًا  جَّ »حتى لو بقينا يف اإطار الوقائع الواعية – امُل�سرَ

ب�سدٍق مطلق مهما كرثت اأمثلتها– فاإنَّ الهوية ال�سخ�سية 

ْفق الت�سورات املت�سابكة  ل. ففي درَ ذاتها تكون مو�سع ت�ساوؤ

»الداخل«  بني  احلدود  تغدو  دبلن،  يف  بلوم  جولة  اأثناء 

دبلن  بلوم  بها  يتحّمل  التي  الكيفية  بني  و«اخلارج«، 

والكيفية التي تفعل بها دبلن فعلها فيه، غري متمايزة اإىل 

اأبعد احلدود«)21(.

 هكذا يكون تيار الوعي التعبري اللغوي عن �سياع الهوية 

الفردية: على العك�ض متامًا مما كان عليه لدى دوجاردان. 

الذي  الطابع  وترميم  الذات  ل�سبط  كاأداة  ا�ستخدمه  الذي 

ميّيز الفرد. ووريث دوجاردان احلقيقي هو برو�ست، ولي�ض 

جوي�ض، الذي عمد اإىل قلبه راأ�سًا على عقب بالطريق ذاتها 

الوعي  تيار  يف  فالفرد  لفورغ...  مع  اإليوت  اّتبعها  التي 

القائم يف اأولي�ض هو فرد من�سطر، ويعرّب عن نف�سه بو�سفه 

وغري  م�ستقلة  ذاتًا  يكون  اأن  مبقدوره  اأنَّ  ووهمه  كذلك. 

تابعة ينهار. وبعيداً عن كون تيار الوعي تعبرياً عن »حرية 

داخلية« )بح�سب زيرافا يف اأطروحته عن »ثورة الرواية«(، 

فاإنه ي�سري اإىل اأن الفرد ت�ستعبده قوى خفية ل متكن ال�سيطرة 

عليها: ولعلَّ تيار الالوعي اأن يكون تعريفًا اأف�سل، ومع اأنَّ 

هذه التقنية ل تتوافق مع املجال النف�سي الذي اأطلق عليه 

ّديان  يوؤ هما  اأنَّ الوا�سح  من  اأّنه  اإل  »الالوعي«،  ا�سم  فرويد 

ٍْب من التفا�سل داخل النف�ض  كالهما وظيفة التاأكيد على �رسرَ

الفردية)22(.

حتت  احلّر  الفرد  اإيديولوجيا  واأزمة  الوعي  تيار  ويتالقى 

�سطورة« اجلديدة التي ي�ست�سلم  عالن. وهذه هي »الأ راية الإ

عالنات و�سحيتها– بانتظام مطرد.  الإ – وكيل  بلوم  لها 

اأ�سطورة ال�سلعة: ال�سلعة وقد حتولت  عالن هو  نَّ الإ وذلك لأ

بدل  »اخلفّية«،  �سماته  ي�ستعر�ض  �سنم  اإىل  اأ�سطورة،  اإىل 

التا�سع  القرن  يف  عالن  الإ كان  حني  ويف  يخفيها.  اأن 

اإنتاج  بذلك  معيداً  ال�ستعمالية،  املنتج  قيمة  ي�سف  ع�رس 

فعال الذهنية العفوية التي يوؤديها يف ال�سوق اأّي ُم�ْسرٍت،  الأ

ٍع متناق�ض  �سْ عالن احلديث، كما راأينا، ين�ساأ يف ورَ فاإن الإ

ِرج« من عدم التوازن الدائم بني العر�ض والطلب. لكن  و»حرَ

هذا التناق�ض لي�ض �سوى التجلي الوا�سح للعالقة املغرتبة 

عالن ل تعود هذه  بني املنتجني ومنتجاتهم. و»بف�سل« الإ

ة، بل مقبولة – واإن يكن ب�سورة غري  ررَ العالقة خفية وُمْنكرَ

واعية، كما �سرنى– بو�سفها �سيئًا وا�سحًا ودائمًا. ولذلك، 

لـ  عر�ض  هو  ما  بقدر  لل�سلعة  ًا  ْر�سرَ عرَ لي�ض  عالن  الإ فاإنَّ 

�سنمًا.  ْعِله  ِبجرَ امُلْنترَج  �ساأن  من  يرفع  فهو  ال�سلعة:  �سنمية 

البالغية  �سكال  الأ اأف�سل  من  واحداً  اأنَّ  م�سادفًة  ولي�ض 
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فيها  يربز  التي  ال�ستعارة  هو  عالن  الإ يف  امُل�ْسترَخدرَمة 

اأنه »قوة طبيعية«، بنوٍع من الت�سخي�ض الذي  املنتج على 

فال�سلعة  اجلامدة.  الطبيعة  على  الب�رسية  ال�سفات  يخلع 

ينبغي اأن تتخذ �سفات م�ستقلة، وطبيعية، بل وب�رسية:

»نحن ثنائي عظيم، بلوم واأنا؛

ر�ض، واأنا اأ�سقل ال�سماء«. هو يلّمع الأ

كال�سم�ض  مرتفعًا  ال�سيت،  �سيء  بلوم  �سابون  يغني  هكذا 

ن »�سري�سه«. ْنورَ يف الف�سل امُلعرَ

ل  ه يبتغي التو�سّ �سا�سي، فاإنَّ عالن حمتواه الأ    ولكي ين�رس الإ

دراك، واجلهل العميق  قناع يقوم على عدم الإ اإىل �سكل من الإ

وبذلك  ومراوغتها.  فكرية  مقاومة  كلِّ  تطويق  على  القادر 

عالن جزءاً من تيار الوعي اإىل درجة ال�سيطرة على  يغدو الإ

اآليات هذا الوعي وت�سخري ما اأ�سار اإليه كا�سرير من »�سياع 

»الداخل  بني  احلدود  غياب  من  اإيكو  اإليه  اأ�سار  وما  نا«  الأ

واخلارج« ملنفعته اخلا�سة. فاإذا ما جنحت هذه املحاولة، 

اإذا ما كانت كبرية  عالنية  الإ اأنَّ »احلمالت  يغدو �سحيحًا 

)منتفعًة  ال�سمري  وعدمية  ومتوا�سلة،  الكفاية،  فيه  مبا 

يحاء اخلفي وما �سابه( ميكن اأن تبيع الزبون  بطرائق كالإ

تعني  �سيء  اأّي  بيع  على  والقدرة  تقريبًا«)23(.  �سيء  »اأّي 

ماكن  الأ »جميع  باأكمله؛  الجتماعي  العامل  فوق  النت�سار 

مثال  هو  مقطٍع  يف  بلوم،  يفّكر  كما  عالنات«  لالإ �ساحلة 

لديه  الوعي  تيار  على  عالن  الإ اأثر  م�ساعفة  يف  يحتذى 

ثر. وتركيز هذا الأ

عالن لي�ض جمرد لزمة اأ�سيلة من الالزمات التي     لكن الإ

قل، من الف�سل الذي  تتكرر يف اأولي�ض: ففي حالتني على الأ

عالن  يحمل عنوان »اإيثاكا«، يعمد جوي�ض نف�سه اإىل ربط الإ

بتقنية تيار الوعي:

خرية؟ - ما الذي كانت عليه يف العادة تاأمالته الأ

»كان يفكر يف اإعالٍن واحٍد فريد يدفع املارة اإىل التوّقف يف 

ُ اإىل  �ْسٍو زائد، وُيْخترَ�رسرَ ٍق بدعة، يخلو من كلِّ حرَ عجب، ُمْل�سرَ

اأب�سط حدوده واأ�سّدها اأثراً فال يتعّدى املدة التي ت�ستغرقها 

نظرة عار�سة ويكون مالئمًا ل�رسعة احلياة احلديثة«.

- ما الذي كان يحفز اأي�سًا اأفكاره العميقة؟

ن والتي  اإىل الآ ر  ثمرَ ُت�ْسترَ مكانيات الالنهائية التي مل  »... الإ

رموز  يف  تكّثف  ما  اإذا  احلديث  عالن  الإ فن  عليها  ينطوي 

غاية  وا�سحًا  وكان  احلروف،  ثالثية  الفكرة  اأحادية 

الو�سوح عموديًا )ل�ستك�سافه(، ومقروءاً غاية القراءة اأفقيًا 

)لفّك مغاليقه( وذا اأثٍر مغناطي�سي يف لفت النتباه طوعًا، 

قناع، والدَّفع اإىل اتخاذ القرار«. واإثارة الهتمام، والإ

 »املدة التي ت�ستغرقها نظرة عار�سة«، »مالئم ل�رسعة احلياة 

واإثارة  طوعًا،  النتباه  »لفت  مغناطي�سي«،  »اأثر  احلديثة«، 

قناع، والدَّفع اإىل اتخاذ القرار«. ما جنده هنا  الهتمام، والإ

هو على وجه الدّقة ع�سوائية تيار الوعي، و�رسعته، وتقّطعه، 

تيار  تداعيات  اأنَّ  تو�سح  املقاطع  وتلك  وعمقه.  وانفالته، 

حوال. اإّن لها �سببًا،  الوعي لي�ست »طليقة« باأّي حال من الأ

اأو قوة دافعة هي خارج الوعي الفردي: حتى نحويًا، جند 

عالن: اأما النف�ض  خري امُلقتب�ض هو الإ اأنَّ الفاعل يف املقطع الأ

الفردية فلي�ست �سوى دعامة لفعاليته.

 من املنطقي متامًا، اإذاً، اأن يكون تيار الوعي اإِردافّيًا على 

دون  بع�سًا  بع�سها  جانب  اإىل  �سياء  الأ ي�سع  بارز،  نحٍو 

و�رسوب  الداخلي  النظام  من  كلٍّ  فغياب  رابطة:  اأدوات 

خا�سعًا  الوعي  من  �سكاًل  اإنتاجه  اإعادة  اإىل  ي�سري  الرتاتب 

ال�ستعمالية  القيم  اأنَّ  اإىل  ي�سري  الذي  ال�سلع،  تكافوؤ  ملبداأ 

ن على  ك الآ – ُتْدررَ ّي �سلعة معينة  – اخلوا�ض امللمو�سة لأ
عالن ل »ي�سف« امُلْنترَج قّط،  اأنها ثانوية )وبالفعل، فاإنَّ الإ

ْيُع اأّي �سيء«– يفرت�ض م�سبقًا  على احلقيقي – »برَ ومثاله الأ

اأن يغدو قاباًل للتبادل وكيانًا جمرداً(.  ُمْنترَج ميكن  اأّي  اأّن 

�سوى  لي�ض  الرغبة  واإ�رسام  اخليال  زناد  لقدح  يبقى  وما 

املنال من  وبعيد  الفو�سوي  لهذا اجلمع  ال�ساملة  اجلاذبية 

اأن يكون ال�سبب وراء ما يلحظه هيث يف  ال�سلع: ولعل هذا 

اأولي�ض من »انزياح وحتول« متوا�سلني يف املعنى: فما من 

�سياء  ب اإىل عامل من الأ معنى ملمو�ض واأحادّي ميكن اأن ُيْن�سرَ

حتليل  يثبت  وهنا  بينها.  فيما  للتبادل  والقابلة  املجردة 

�سطوري مّرة اأخرى اأنه مفيد: كا�سرير للفكر الأ

»حني نرى ]العامل[ بو�سفه كاًل، فاإنَّ هذا الكّل يكون على 

بو�سوح،  لَّفًا من وحدات ميكن متييزها  موؤ ذلك  الرغم من 

على  حتافظ  بل  خرى،  الأ يف  واحدتها  تن�سهر  ل  وحدات 

هويتها التي تف�سلها على نحو وا�سح عن هوية �سواها. غري 

اأنَّ هذه العنا�رس املنف�سلة ل تكون منف�سلًة على هذا النحو 

�سطورة... وهذه هو ال�سبب يف  بالن�سبة للوعي الذي ي�سنع الأ

�سطورية باحلالة »املعّقدة«...)24(. ت�سمية حالة العقل الأ

ن على تيار الوعي لدى بلوم. غري   لقد اأقمت حجاجي اإىل الآ

اأي�سًا، مع الحرتا�ض الالزم، على مويل و�ستيفن  اأنه ي�سّح 

ننا جند اأنف�سنا،  اأي�سًا. وهذا ما يت�سح مبا�رسة لدى مويل لأ

رداف  الإ اإىل  امليل  حتقق  اأمام  لديها،  الوعي  تيار  يف 

و�سياع الهوية حتققًا كاماًل، وقد اأعيد اإنتاجهما يف التقّلب 

  »)me( املفعولية  حالة  يف  املتكّلم  »�سمري  بني  املتوا�سل 

و»�سمري املتكلم يف حالة الفاعلية)I(«. ول عجب يف ذلك، 

ْت يف اأولي�ض بو�سفها التمثيل اجلوهري  عرَ ن مويل قد ُو�سِ لأ

احلجاج  هذا  اأنَّ  غري  ال�ستهالكية.  للنزعة  امل�رسوط  غري 
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�صطورة  ي�صتخدم االأ

إال لينتهكها،  ا

وينتهك عربها 

التاريخ املعا�رص: 

ليحاكي بلوم 

حماكاًة �صاخرًة مع 

أولي�ص، ويحاكي  ا

أولي�ص حماكاًة  ا

�صاخرًة مع بلوم؛ 

وليوجد نظاماً 

يخفف كثرياً من 

غياب النظام، 
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بهذا  �سا�سية،  الأ مور  الأ ومن  اأي�سًا.  �ستيفن  على  ي�سحُّ 

 – الوم�سات  اأو  التجليات  يف  الباكرة  نظريته  اأنَّ  ال�سدد، 

حوال من معنى  �سياء، والب�رس، والأ حماولة النفاذ اإىل ما لالأ

اأ�سا�سي ثابت – تكّف عن العمل. ففي بداية الف�سل الثالث، 

مفادها  التي  الفكرة  يحمل  �ستيفن  يزال  ل  »بروتيو�ض«، 

ممّيزة  �سارات  من  �سياء  الأ جلميع  ما  لقراءة  اأ  يَّ ُمهرَ »اإنني 

متعاٍل  نظام  عالمة  تعد  مل  املمّيزة«  »ال�سارة  هذه  لكن   .«

– الوعي– التي مل  »النف�ض«  �ساأن  �ساأنها  املعنى،  اأحادي 

الوعي  تيار  ما كانت تظهر يف  واإذا  �سكال«.  الأ »�سكل  تعد 

اإىل  تف�سي  اأن  ميكن  �سور  ول  الأ الف�سل  يف  �ستيفن  لدى 

، اإل اأنَّ هذه اللحظة ل تاأتي، ومغاليق هذه ال�سور  حلظة جتلٍّ

تبقى دون فّك. بل اإنَّ مبداأ التج�ّسد ذاته، يف نهاية الف�سل 

الثالث، يخ�سع ل�سل�سلة غريبة من التحولت جتردها من كلِّ 

�سمكًة  ي�سري  اإن�سانًا  الله  )ي�سري  غائي  اأو  جوهري  معنى 

تيار  اأنَّ  �سّك  بالري�ض(. ول  اإوزًة ت�سري جباًل مك�سواً  ت�سري 

الوعي لدى �ستيفن، بخالف ما جنده لدى بلوم واأكرث منه 

لدى مويل، ل يزال مراآة �رساع بني حماولة ال�سيطرة على 

العامل عقالنيًا ومادة العامل اخلر�ساء اأوملتب�سة املعاين. لكن 

خرية هي، على م�ستوى احلبكة، اأ�سبه بـ  انت�سارات هذه الأ

خطر يدفع �ستيفن وراًء وقّدامًا يف اآناء الليل واأثناء النهار. 

يف  التحول،  يعرتيها  التي  الوحيدة  ال�سخ�سية  فاإنَّ  وبذلك 

ُل خارجيًة  عرَ نها جُتْ اأولي�ض باأجمعها، ل يكون لها ذلك اإل لأ

)اأو »متاأّخرًة«، اإذا جاز القول( بالن�سبة لل�رسوط الجتماعية 

ال�سائدة.

5- بلــــوم 

الوعي هما  لتيار  ال�رسد  وا�ستخدام  الرمزية  اأولي�ض  وظيفة 

ن اأن اأعر�ض،  اثنتان من النقاط الرئي�سة يف اأولي�ض. واأوّد الآ

على  يدّل  ملمو�ٍض  ملثاٍل  العام،  طار  الإ هذا  �سمن  من 

طروحة ال�سو�سيولوجية لهذه الدرا�سة. فاإذا ما كانت اأولي�ض  الأ

تعرّب عن الديالكتيك الثقايف للراأ�سمالية الليربالية يف كربها 

واحت�سارها، فال بّد لها من اأن تتلّبث وترتّيث عند انحالل 

امل�ستقّل  احلّر،  املنتج   – ال�سغري  الربجوازي  �سخ�سية 

يحظى  الذي   – الفكري  با�ستقالله  والفخور  اقت�ساديًا 

جنلو�ساك�سوين يف  يديولوجي الأ باأهمية بالغة يف النظام الإ

القرنني الثامن ع�رس والتا�سع ع�رس.

فهو  ال�سعيد.  هذا  على  املفتاح  هو  بلوم  اأّن  الوا�سح  ومن 

�سخ�سية ملتب�سة اجتماعيًا منذ البداية، لي�ض م�ستقاًل متامًا 

ول تابعًا متامًا. غري اأنه �سبق له اأن تخاّل عن ديانة والده 

الربجوازية  خالق  لالأ بادرًة  كانت  التي  العربانية  تلك   –

على العملي الذي يدعو  البيوريتانية– ومعها ذلك املثال الأ

اإىل التق�ّسف داخل العامل )innerweltliche Askesis(.. ويعمد والده 

ثم – اإىل  حرى �سورته التي اأنتجها �سعور بلوم بالإ – اأو الأ
لرَوِمه يف »�رس�سه« على كليهما:

»رودولف: ثاين ن�سف جنيه ت�سّيعه اليوم. قلت لك ل تخرج 

مع الغوييم ال�سكري قّط. هكذا. لن جتني اأّي مال. ]...[ األ�سترَ 

ولدي ليوبولد، حفيد ليوبولد؟ األ�سترَ ولدي احلبيب ليوبولد 

يف  ويعقوب؟...  اإبراهيم  اآبائه  واآلهة  اأبيه  بيت  ترك  الذي 

بددت  اأن  بعد  �سكرانًا  البيت  اإىل  اأح�رسوك  الليايل  اإحدى 

نقودك جميعًا«.

لتكثيف  اآخر  �سبٌب  )وهذا  اجتماعي  م�ستقبل  لبلوم  لي�ض 

مر الذي يدفع جوي�ض  اأربع وع�رسين �ساعة(، الأ اأولي�ض يف 

فابن  الذكور:  من  ذّرية  مينحه  ل  لكنه  ًا،  برَ �سرَ نرَ مينحه  ن  لأ

بلوم يتدّبر اأمر جميئه اإىل هذا العامل، لكنه ل يتدّبر متامًا 

اأن  اأمر بقائه، �ساأنه يف ذلك �ساأن والد بلوم، الذي ل يريد 

ويقتل  فتهزمه  البطولية،  احلّرة  ال�سوق  اأخالق  عن  يتخّلى 

ن،  نف�سه. وحياة بلوم معّلقة بني هاتني امليتتني: وهو، الآ

يف  هي  واأخالقه  باٍق.  تاريخي  ٌر  اأرَثرَ امل�سادفة،  من  ٌب  �رسرَ

احلقيقة اأخالق البقاء املح�ض والب�سيط: حيث التوازن الّتام 

بني املدين والدائن، يف نهاية النهار. اأّما الّدخار - الذي 

�سياء التي يقرنها بذكرى والده: »ن�سيحة  اأوائل الأ هو من 

�سوف  فاجلنيهات  برعايتك،  البن�ض  ت  كالأ ما  )اإذا  جتارية 

تكالأ ذاتها بالرعاية(– هذا الرمز العلماين من رموز احلرية 

م�ستحياًل  فيغدو  للم�ستقبل،  ال�سمان  هذا  القت�سادية، 

تطمح  اأن  ميكن  الرواية  يف  �سخ�سية  من  وما  ما،  نوعًا 

جمّرد طموح اإىل اأّي اّدخار، كما ي�ستكي ل�ستيفن واحٌد من 

الف�سل  ال�سيد ديزي، يف  اأولي�ض، هو  ال�سخ�سيات يف  اأبخل 

املعنون »ن�سطور«. ففي رواية جوي�ض يعي�ض املرء من يوم 

ليوم بالفعل، ومن ثم فاإّن غداً ل يكون يومًا اآخر.

بو�سعه،  حتّف  التي  املخاطر  ي�ست�سعر  بلوم  كان  ما  واإذا   

واإذا ما كان مربر وجوده الوحيد هو اأن يتدّبر احلفاظ على 

اأ�سّد اخلوف يغدو ما هو  ال�سيء املخيف  فاإنَّ  الو�سع،  هذا 

غري عادي، ما هو خمتلف، وغري منتظم. ولذلك فاإنَّ بلوم 

يحّذر �ستيفن يف »اإميايو�ض«:

الرغم  على  ملكاته،  كامل  ممتلكًا  كان  الذي  بلوم،  »ال�سيد 

من كّل ما حدث، بل الذي مل ي�سبق له اأن امتلكها على هذا 

الواقع،  يف  لال�سمئزاز  مثري  نحٍو  على  رزينًا  وكان  النحو، 

راح يحّذر من خماطر حّي البغاء، والن�ساء �سيئات ال�سمعة 

ح به  ُي�سمرَ ال�سوقة املنتفخني، واأّن ذلك، واإن كان  والرجال 

بع�ض ال�سماح مّرة يف كلِّ حني، دون اأن يغدو �سلوكًا معتاداً، 
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هكذا، فاإّن 

جوي�ص ي�صتخدم 

ولي�ص، بل عليه  اأ
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نَّ  بالفعل، الأ
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�صخ�صية رمزية 

للحقبة الثقافية 

التي كان جوي�ص 

ثمرتها الق�صوى. 

ولي�ص مل  لكن اأ

يعد ي�صيطر على 

العامل املحيط، 

ولذلك ي�صبح 

بلوم. وتغدو 

قيمته الرمزية 

ديالكتيكية 

وملتب�صة: فما 

ولي�ص يدين  َحفَِظ اأ

ن، وما  بلوم االآ

كان كونيًا مل 

يعد له معنى. 

إْذ يواجه جوي�ص  وا

�صمالية  زمة الراأ اأ

الليربالية، فاإّنه 

�صباب  يبحث عن اأ

زمة يف  هذه االأ

�ص�ص ذاتها  االأ

التي يقوم عليها 

»ا�صتغال« ذلك 

املجتمع وتلك 

الثقافة.

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



هو م�سيدة مميتة ملن هم يف مثل �سنه من ال�سباب«.

 ويف الف�سل املعنون »نوزيكا«، فاإّن ذلك املديح الذي يناله 

ُيْن�سى: فاملخاطر  ال�ستمناء مقارنًة باجلماع هو مديح ل 

كما  اأقّل.  يكون وحده هي خماطر  املرء حني  تواجه  التي 

يعيد طرح  »اإيثاكا« مقطعًا �سغرياً  الف�سل املعنون  اأنَّ يف 

م�ساألة اخلطر من جديد:

»ومزاجه؟

مل يخاطر، مل يتوّقع، مل يخب ظّنه، كان را�سيًا.

- ما الذي اأر�ساه؟

اأّنه مل يتكّبد اأّي خ�سارة فعلية«.

املبا�رس.  معناها  خرية  الأ �سطر  الأ هذه  اأهمية  تتجاوز 

الرابح غري  اأّن بلوم يفّكر هنا باحل�سان ثرواأرَوي،  واحلال، 

ع للكاأ�ض الذهبي: وهذا حدٌث تافه، لدرجة اأن جوي�ض  املتوقَّ

كا�ستعارٍة  اأولي�ض  لكنه ميتّد على طول  مبا�رسًة،  ي�سفه  ل 

ن يطبع املناف�سة احلّرة.  كاملة للطابع اخلادع الذي بات الآ

مر اأنَّ ثرواأوي ينجح فيما ف�سل به بلوم و�سيف�سل  وحقيقة الأ

اأّنها �رسبة  )اأم  �سوط  رَ فجاأة، ب�رسبة  ربرَ عرَ فقد  الدوام:  على 

�سيل الذي يقنع اأولريخ، يف  عبقرية، مثل ذاك احل�سان الأ

الغفلية  يغرّي طريقة حياته؟(، من  باأن  الرجل بال �سفات، 

اإىل ال�سهرة، من حالٍة مزعزعة وحمفوفة باخلطر اإىل الرثوة. 

ح�سنة وحدها ميكن اأن تخاطر يف ال�سوق  وهذا يعني اأنَّ الأ

احلّرة: حيث مل يعد الرجال الع�ساميون قادرين على ذلك 

)كما ل يزال بلوم يخدع نف�سه باأن يخرج بـ »اخرتاعاته«، 

ح�سنة  الأ بل  ال�سناعية...(  املخابر  ولدة  �سهد  ع�رٍس  يف 

الع�سامية وح�سب. )وهنا، باملنا�سبة، �رّس انبعاث الريا�سة 

يف  وىل  الأ وملبية  الأ لعاب  الأ ]اأقيمت  احلديث  العامل  يف 

التفاوت  يف  الهائلة  الزيادة  تف�سي  حيث   :]1896 العام 

ْعِل  الفعلي، نظراً لرتّكز القدرة القت�سادية وال�سيا�سية، اإىل جرَ

املطالبة الر�سمية الالفتة – التي مل يكن م�سادفًة اأنها مّتت 

بيوريتانية–  �سّد  الأ هي  للهوايات  حمّبٍة  نزعٍة  راية  حتت 

اأمراً  مت�ساوين«،  بني  »التناف�ض  �سنم  املقّد�ض،  بال�سنم 

بال  لرثواأوي  ميكن  كان  احلدود(.  اأق�سى  اإىل  فيه  مرغوبًا 

�سّك اأن يكون �رسبة حظ بلوم، ومفاجاأة عظيمة، لكن احلّظ 

ن ا�ستثناًء حقيقيًا، ول يعمالن اإل على  واملفاجاأة �سارا الآ

اإظهار قوة القاعدة ور�سوخها.

   ومن الوا�سح اأّن بلوم هو فري�سة هذه القاعدة الجتماعية 

ه. ومع اأّن ال�رسكات  دون اأن يفهمها. فاإدراكه جزئي وم�سوَّ

ي�ستطيع  ل  اأّنه  اإل  الجتماعية،  هويته  تقّو�ض  الكربى 

بالكني�سة  بالتفكري...  اإل  الظاهرة  هذه  على  يقب�ض  اأن 

الكاثوليكية الرومانية:

»منظمة رائعة بحّق، ت�سري كال�ساعة.... لبّد اأنَّ اأولئك القوم 

يغرفون  األ  كّله.  العر�ض  يديرون  العقول:  مّتزنو  روما  يف 

موال الطائلة اأي�سًا؟«.  الأ

من  لِّ  �سرَ هناك.  كّلهم  اأ�سمعهم  انتهى.  القّدا�ض  اأنَّ  »يبدوا 

لِّ من اأجلنا. التكرار فكرة ح�سنة.  لِّ من اأجلنا. �سرَ اأجلنا. �سرَ

عالنات. ا�سرِت منا. ا�سرِت منا«. كما هو احلال يف الإ

 يتلّخ�ض وعي بلوم، اأخرياً، ويتكّثف يف ال�سائع واملبتذل. 

يطلع  اأن  وميكنه  امل�ستنري،  للفكر  �ساخرة  حماكاة  فهو 

مة  اأّي مو�سوع: من مفهوم الأ باأ�سياء �سائعة ومبتذلة يف 

وال�سخاء  اجلود  التما�ض  من  اجلن�سني،  بني  العالقات  اإىل 

الباقي  – باإخال�سه  الربامج الجتماعية، حيث يعتقد  اإىل 

يفهم  اأن  مبقدوره  اأّن   – الليربالية  رثوذك�سية  الأ لر�سالة 

وي�سيطر على عامٍل كان قد فقد �سلته به ذلك الفقدان الدائم. 

»...هي  فولب،  ديلال  بح�سب  اأولي�ض،  فاإنَّ  ال�سوء،  هذا  ويف 

عليها،  وُحْكٌم  امُلْح�ِسنة  الربجوازية  حل�سارتنا  تلخي�ٌض 

قّد  على  ن  الآ اختزل  قد  احل�سارة  تلك  تربير  اأنَّ  مبعنى 

وُِّب  اأ�سيائها ال�سائعة املبتذلة فاقدة احلياة«)25(. هكذا، ُت�سرَ

نَّ مبقدورها،  اأهجية جوي�ض التي ل تعرف الكلل على بلوم لأ

التاريخي  جوي�ض  حكم  اأّما  اأعلى.  اإىل  ت�سّوب  اأن  عربه، 

واحدهما من  ي�سخر  اثنني  اأخرى، حبي�ض حّدين  مّرة  فهو، 

خر لكنه يقت�سيه يف الوقت ذاته. ومن هنا تلك الطبيعة  الآ

ل  التي  ال�سخرية  تلك  جوي�ض؛  �سخرية  متّيز  التي  اخلا�سة 

ْدر من »النف�سال« الذي اأ�سار معا�رسه توما�ض  تبدي اأّي قرَ

ْرق،  ع لقاء الفهم، واحُلْكم، واخلرَ مان اإىل اأّنه الثمن الذي ُيدفرَ

بل تاأتي، على العك�ض، من داخل منظومة التناق�سات غري 

القابلة للحّل.

ْفعرَ فيها 6- ثروٌة ل نرَ

دُِّم اأولي�ض بع�ض الظواهر الجتماعية  ن كيف ُتقرَ    راأينا اإىل الآ

زمة الراأ�سمالية الليربالية. غري اأّن العن�رس الذي  املطابقة لأ

الك�سف:  اإىل  بحاجة  يزال  ل  بكثري  ذلك  من  اأهّم  يكون  قد 

الثقافة وعلى  زمة على  ثار التي تركتها هذه الأ ما هي الآ

جوي�ض  بها  خ�ّض  التي  الجتماعية  الوظيفة  ما  دب؟  الأ

دب وكيف تربز هذه الوظيفة يف بنية اأولي�ض؟ الثقافة والأ

م�ستويني  على  يتحّدد  جذرّي  جواب  هو  جوي�ض  جواب 

التي  بالطريقة  يتعّلق  ب�ساطة  واأكرثهما  اأولهما  ممّيزين. 

ت�ستخدمها.  اأو ل  الثقافة،  الرواية  ت�ستخدم بها �سخ�سيات 

كرث متثياًل على هذا ال�سعيد. فهو  و�ستيفن هو ال�سخ�سية الأ

املثقف بو�سفه عاماًل فكريًا: يتطابق لديه كلٌّ من الثقافة 

والعمل وي�سّكالن كالًّ واحداً. والتايل، اأّن الثقافة لدى �ستيفن 
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زمة الراأ�سمالية على  يعرتيها امل�سري ذاته الذي حتكم به الأ

كّل منط من اأمناط العمل: ثّمة نق�ض يف ا�ستخدامها، اإن مل 

تكن خارج ال�ستخدام مهدورًة ومبدَّدة. واحلال، اأنَّ �ستيفن 

وىل يف الرواية، اأن يتوا�سل واأن  يرف�ض، منذ ال�سفحات الأ

ي�سع معارفه املرتاكمة قيد التداول، لي�ض انطالقًا من غرور 

هذا  مثل  باأنَّ   الغام�سة  القناعة  تلك  لديه  ّن  لأ بل  فكري، 

كون  اأنَّ  �سك  ول  �سيء.  عن  ي�سفر  ل  عقيم  جهد  هو  اجلهد 

لربيطانيا  مناه�سة   – »معار�سة«  ثقافة  �ستيفن  ثقافة 

اأن  علينا  لكّن  �سمته:  يف  ي�سهم  للكاثوليكية–  ومناه�سة 

عليه  ُتغري  �ستيفن  وظيفة  ب�ساأن  ال�سكوك  اأعمق  اأنَّ  ن�سيف 

تدري�ض  ميدان  واحليادي،  متامًا  الهادئ  امليدان  ذلك  يف 

يف  �ستيفن،  جند  املدر�سة،  ففي  طفال.  لالأ القدمي  التاريخ 

على  فكريًا  يعي�ض  ن  لأ م�سطراً  الرواية،  من  الثاين  الف�سل 

التدري�ض  وم�ستوى  اخلا�سة  تاأمالته  م�ستوى  م�ستويني: 

املعرتف به اجتماعيًا. غري اأّنه مل تعد ثمة عالقة مهما تكن 

بني هذين املجالني، لدرجة اأنَّ ثروة �ستيفن الفكرية باتت 

داء املنتظم. ويف نهاية هذا الف�سل  تعيق اأداءه لعمله ذلك الأ

الثاين، جند اأن �ستيفن يعمد، بنوع من املنطق املتما�سك، اإىل 

ترك هذا العمل؛ ويف الف�سل الذي يليه، »بروتيو�ض«، جند اأنَّ 

تلك الثقافة، التي هي بال نفع اجتماعي اأ�ساًل، تتك�ّسف له 

عن كونها ه�ّسة اأي�سًا ومزعزعة يف جوهرها. ولذلك، فاإّنه 

اأكرث  معرفته  بدفع  الرواية،  تقّدم  ومع  ف�سيئًا،  �سيئًا  ياأخذ 

فاأكرث �سوب عامل الن�سيان: فاإذا ما ا�ستخدمها، اقت�رس ذلك 

ياأخذ  اأن  ميكن  الذي  )فمن  الده�سة  اإثارة  يف  رغبته  على 

تاأويله هاملت على حممل اجلّد؟(. اأما يف »اإميايو�ض«، فهو 

يحول غا�سبًا بني بلوم واأّي نفاٍذ اإىل تلك املعرفة.

ثقافة  هي  �ستيفن  ثقافة  ن  لأ يح�سل  ذلك  اأّن  نح�سب  وقد 

من  تواجهه  ما  �سوى  يف�رس  ل  هذا  لكن  وتومانية..  عتيقة 

اإعرا�ٍض �سامت وتام. وما يبدو يل اأ�سا�سيًا – وهو اأنَّ هذه 

املعرفة قد »تراكمت« بالكّد والتعب ثم ثبت اأنها غري قابلة 

لال�ستخدام – اإمنا ي�سّح اأي�سًا على بلوم، واإِْن يكن بطريقٍة 

خمتلفٍة نظراً لختالف وظيفته الجتماعية. ف�ستيفن ي�سدم 

نه »بعد كّل ما اأنفق على التعليم من مال« ل ميكنه  بلوم لأ

ويبلغ  �سعر[ه] الكامل«،  ويفر�ض  اأنفقه[  ]ما  »يعّو�ض  اأن 

ي�ستخدم  طريقٍة  عن  بحثًا  دماغه  اإرهاق  حّد  ببلوم  مر  الأ

بها ثقافة هذا ال�ساب ملنفعته ال�سخ�سية، ثم ينتقل اإىل حلم 

بقدرات  اأو  الطفولية،  املنزلية  ومهارته  بحذقه  النتفاع 

املختلفة.  ال�سغرية  احلماقات  باآلف  اأو  الغنائية،  زوجته 

بلوم:  لدى  الفكرية«  »الفرا�سة  اأوجه  من  مهم  وجٌه  وهذا 

�سيء  اأّي  ا�ستثمار  وحماولته  املتهورة،  دارية  الإ موهبته 

مهما يكن من منظور فائدته القت�سادية املحتملة.

التي ل هوادة  ال�ساخرة  بلوم هو املحاكاة  فاإنَّ     وهكذا، 

من  واحٍد  لدى  جندها  التي  الراأ�سمالية«  »روح  لـ  فيها 

بلوم،  ي�ستحيل على  اأّنه  اأتباع بنجامني فرانكلني )خا�سًة 

اأدنى املّدخرات مما تقت�سيه مثل  يوّفر ولو  اأن  راأينا،  كما 

هذه الروح(، متامًا مثلما اأنَّ طموحه اإىل ثقافٍة جامعٍة هو 

حماكاة �ساخرة لـ»املو�سوعة«. فمكتبة بلوم، التي تو�سف 

و�سفًا م�سهبًا يف »اإيثاكا«، هي حتفة من حتف الع�سوائية 

الهائمة«  »ال�سخور  ف�سل  يزّودنا  حيث  النفع،  وانعدام 

مبفتاحها. فهناك نقع اأوًل على ما يقوله لينيهان ملاكوي 

عن بلوم:

»هو رجل مثقف متكامل، اأعني بلوم، قال بجّد. لي�ض واحداً 

العجوز  بلوم  لدى  اإّن  الذين تعرفهم...   ... العامة  اأولئك  من 

مل�سة الفنان«

�سديد  الذي يلي ذلك مبا�رسة يفتح بربود  امل�سهد  اأنَّ   غري 

على ال�سيد بلوم الذي:

مونك  ماريا  اعرتافات  �سفحات  اكرتاث  بغري  لَّبرَ  »قرَ

الكتابني  كال  نّحى  اأر�سطو....  رائعة  �سفحات  ثم  ال�سنيعة، 

ونظر اإىل الثالث: حكايات الغيتو، بقلم ليوبولد فون �ساكر 

مازوك.... مل يكن هناك غري ال�سيد بلوم وهو يتفّر�ض عناوين 

لذائذ  لرَْفبري�ض....  جيم�ض  بقلم  اجلميالت  الطاغيات  الكتب. 

اخلطيئة«.

   مكتبة بلوم، وثقافته، هما اإذاً مكتبة وثقافة خمزن الكتب 

التنظيم  اإىل  ذاته  الفتقار  تبديان  كلتاهما  امل�ستعملة: 

بني  ي�سّوي  الذي  الثقافة  �سوق  ومنطق  الرتاتب.  و�رسوب 

العامة  الجتماعية  لية  الآ �سلبية  مع  يتكامل  �سياء  الأ

وركودها. لقد تراكمت املعرفة ذلك الرتاكم الهائل واأطاحت 

بحواجز الزمان واملكان، لكنها مل جتد لها غايًة اأو غر�سًا 

عالنات. فقبعت على الرفوف ويف راأ�ض وكيٍل لالإ

اإىل ذلك الوجه من  خرية     وت�سل بنا هذه املالحظات الأ

باأ�سّد  الثقافة  »عقم«  فكرة  فيه  تتجّلى  الذي  اأولي�ض  اأوجه 

وهنا  �سواء.  حدٍّ  على  تفاخراً  واأ�سّدها  حتديداً  الطرائق 

كرث  الأ فالوجه  اأولي�ض.  يف  اجلمالية  �سكال  الأ حقل  ندخل 

اأ�سكاًل  ت�ستخدم  اأنها  هو  جوي�ض  رواية  يف  خ�سو�سية 

جمالية متعددة ومتناق�سة اأ�سّد التناق�ض. وهذه ظاهرة ل 

اأنَّ  اأخرى، خا�سًة  تاأويلها فم�ساألة  اأّما  ت�سعب مالحظتها، 

هذا امللمح من اأولي�ض لطاملا كان ميدان �سيٍد لتياٍر نقدّي 

فاأ�سكره  ِتها،  �سرَ هررَ وفرَ �سلوبية  الأ اإجراءاتها  بالتقاط  اكتفى 

الرواية، واإىل  اإىل متجيد »ثراء«  ذلك وبلغ به ن�سوًة دفعته 

والبالغة  دب  الأ لتاريخ  خال�سة  باأنها  وو�سفها  قراءتها 
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�ساتذة،  رثوذك�سية لكنها رائعة. وكاأنَّ اأ�ستاذ الأ بعيدة عن الأ

العام  باإدراٍك مرير، يف  ُقْل  يرَ اإرن�ست روبرت كورتيو�ض، مل 

:1929

»ياأتي عمل جوي�ض من ثورة الروح ويف�سي اإىل نهاية العامل. 

يا نهاية العامل تظهر هناك، يف ليلة والبورغ جوي�ض،  فروؤ

مدفوعًة بنوٍع من املنطق الذي ل يلني، و�سط الريقات واأرواح 

املوتى. ثّمة عدمية ميتافيزيقية هي جوهر عمل جوي�ض.... 

هذه الرثوة الكاملة من املعرفة الفل�سفية والالهوتية، هذه 

الثقافة  هذه  واجلمايل،  ال�سيكولوجي  التحليل  على  القدرة 

ال�ستدلل  هذا  جميعًا،  العامل  اآداب  من  املت�سّلعة  العقلية 

املنطقي الذي ي�سمو على كلِّ ابتذال و�سعّي: كلُّ ذلك يوؤول 

لغاء، وينق�ض ذاته يف عامِل حريٍق هائل،  يف النهاية اإىل الإ

يف األ�سنة اللهب املنت�رسة بلونها القزحّي كلون املعدن. وما 

الذي يبقى؟ رائحة الرماد، ورعب املوت، والكاآبة املارقة، 

وتعذيب ال�سمري...«)26(.

اآليات »دمار العامل« هذا  ّق. ويبقى اأن نفهم  كورتيو�ض حُمِ

الربجوازية  للثقافة  بالن�سبة  هو  العامل  فدمار  ومعناه. 

عامل  لدمار  لزمة  الع�رسين  القرن  مطلع  عند  العظيمة 

نَّ الثقافة وحدها هي  الثقافة وعاقبة ترتّتب عليه، ذلك لأ

ونظام.  وتراتٍب،  كمنظومة،  ذاتها  تطرح  اأن  ميكن  التي 

ى  نه ن�ضٌّ حافٌل بالروؤ وهكذا يت�سّظى العامل يف اأولي�ض ل لأ

تخفق  ذاتها  الثقافية  املنظومة  فكرة  نَّ  لأ بل  القيامية، 

خفاق الذريع. ويالحظ �ستيورات جيلبريت، يف  فيه ذلك الإ

مهما  الوقائع  »جميع  اأنَّ  »اأولي�ض« جيم�ض جوي�ض،  كتابه 

يكن نوعها، �سواء كانت ذهنية اأم مادية، رفيعة اأم �سخيفة، 

مت�ساوية يف القيمة عند الفنان«. ومبداأ الت�ساوي الرا�سخ هذا 

يف رواية جوي�ض يقف على ت�ساد ل هوادة فيه مع املبادئ 

الرتاتبية يف الثقافة الربجوازية العظيمة لزمنه. واإْذ يجعل 

جوي�ض من اّدعاء »ع�سوّية« العمل الفنّي اأمراً باطاًل و�ُسدًى، 

ْنترَج« منه فكرُة منظومٍة  فاإّنه يعلن اأي�سًا ا�ستحالة اأن »ُت�ْسترَ

ثقافيٍة قادرٍة على اإعادة النظام اإىل املجتمع.

 يفكك جوي�ض، اإذاً، اإيديولوجيا الفّن »الع�سوي«: لكن لي�ض 

كتب  حني  موزيل  روبرت  اإليها  اأ�سار  التي  الطرائق  بتلك 

الجتاه  ذلك  ولدى  جوي�ض  لدى  اأخرى  �سمة  »النحالل  اأنَّ 

ويعيد  املعا�رسة  النحالل  حلالة  يخ�سع  فهو  باأكمله. 

ٍْب من »التداعي الطليق«، يف الوقت الذي  اإنتاجها عرب �رسرَ

وبح�سب  بطوليًا«)20(.  للفّن  »ت�سوراً  ميار�ض  اأّنه  �ض  ُيْفرترَ

الفن  »ا�ست�سالم«  من  ّد  مرَ ُم�ْسترَ اأولي�ض  انحالل  فاإن  موزيل، 

انتقائّي وحلول »التداعي  للواقع، من انهيار نظاٍم جمايٍل 

اأ�سلوب  اختزال  بالطبع،  ميكن،  اأن  )دون  حمّله  الطليق« 

اأنَّ  غري  عليه(.  �رْسه  قرَ اأو  الطليق  التداعي  هذا  اإىل  اأولي�ض 

العك�ض متامًا هو ال�سحيح: فالنحالل لي�ض ممكنًا وفاعاًل 

اإل ب�سبب ان�سغاٍل بال�سكل م�سبوط اإىل اأبعد احلدود. لكنَّ هذا 

الن�سغال بال�سكل – الذي ميّثل هنا التجديد احلا�سم– بات 

اعتباطي  اأ�سلوب هو  اأّي  اأّن  اإظهار  اإىل  باأكمله  ن  الآ يهدف 

وبال اأهميٍة تاليًا.

على  ي�سيطر  الذي  العتباطي–  دبي  الأ �سلوب  الأ وفكرُة   

مو�سوعه ويحدده، ول يكون جمرد متثيٍل �سّفاف و«ح�ّسا�ض« 

�سل اإىل رّدة الفعل  لهذا املو�سوع– هي فكرة تنتمي يف الأ

البحث  وا�سل  وقد  الهيغلية.  اجلماليات  على  »الفا�سدة« 

الفني والنظري اأيام اأولي�ض الرتكيز على هذه امل�سكلة. غري 

اأنَّ مفهوم »العتباطية« يف هذا التقليد متعّلق بتاأ�سي�ض لغة 

عادة �سياغة  م�سرتكة )koiné( ثقافية جديدة: فهو حماولة لإ

يف  الفردية  الفنية  والتقنيات  يديولوجي  الإ النخبة  وعي 

اإىل  الرامية  التجريبي  املذهب  مكابدة  هنا  ومن  معًا.  اآٍن 

اإكمال ال�سيطرة الثقافية. وهذا هو ال�سبب يف هجوم نيت�سه 

دوارديني: لي�ض  على فاغرن، وهجوم اإليوت على ال�سعراء الإ

الذي  ِر  ِللرَْقدرَ بل  ذاتها،  بحّد  ال�سائدة  للذائقة  ل�ست�سالمهم 

يحول فيه هذا ال�ست�سالم دون هيمنٍة مقبلٍة. غري اأّنه لكي 

يكون عرٌف اعتباطّي مهيمنًا، ل بّد له من اأن يقّدم ذاته على 

األيغورة نيت�سه، التي جتد عند  مكانية الوحيدة: مثل  اأنه الإ

كافكا حتققهها امل�سوؤوم. وباملقابل، فاإنَّ اقرتاح اثنني من 

عراف اأو اأكرث لـ »املو�سوع« الواحد يعني نق�سها جميعًا  الأ

والتخّلي عن كّل مزاعم الهيمنة. وهذا بال�سبط ما يح�سل 

يف اأولي�ض.

هذا  ومثل  �ساليب.  الأ يف  تعدٍد  على  تقوم  اأولي�ض  اإنَّ  قلُت   

اأو جوزيف  جراء ل عالقة له بوجهة نظر هرني جيم�ض  الإ

�سيكولوجيا  يف  التنّوُع  يحّفُز  حيث  املختلفة،  كونراد 

لدى  اأما  �ساليب.  الأ يف  تنوٍع  من  جنده  ما  ال�سخ�سيات 

ٌث واحد باأ�سلوبني خمتلفني اأو ثالثة  درَ دَّم حرَ جوي�ض، حني ُيقرَ

يكون هذا  اأ�سلوبًا خمتلفًا، فال  اأو خم�سني  اأ�ساليب خمتلفة 

. بل هو ا�ستك�ساف  جراء قائمًا على اأّي حتفيز اأدبّي ُمقرَننَّ الإ

تقني حم�ض )كما تعمل نوعية املو�سوع »اليومية« اأي�سًا 

هذا  اأنَّ  غري  للرواية(.  دبية  الأ فوق  اخلا�سية  تعزيز  على 

املختلفة  �ساليب  فالأ اختيار.  اإىل  يف�سي  ل  ال�ستك�ساف 

جميعًا  متكافئٌة  اإيديولوجية–  اأ�سكال  من  جت�ّسده  وما   –
وجميعها  بالت�ساوي،  اعتباطية  جميعها   : التكافوؤ متام 

جميعًا،  فهي  ولذلك،  ذاتها.  فر�ض  عن  بالت�ساوي  عاجزة 

�سياغات  اأو  للواقع  كتاأويالت  لها  اأهمية  ل  وبالت�ساوي، 

قيمة  من  تنتق�ض  �ساليب  الأ هذه  اأنَّ  ومع  دبية.  الأ لّلغة 

نزوى العدد �5 / يناير 2009 

��

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



منها  اأّيًا  اأنَّ  اإّل  �ساأنه،  من  وحتّط  خر  الآ واحدها  معنى 

اأولي�ض،  ففي  املعنى)28(.  لهذا  املتمّيز  احلامل  يغدو  ل 

»تف�سري«  على  وقادرة  بالثقة«،  »جديرة  اأ�ساليب  من  ما 

ُد منها »اإلقاء قناع«  الواقع، وما من اأ�ساليب »زائفة«، ُيْق�سرَ

ثقافة  بني  نوعّي  متييز  من  ما  اأّنه  كما  الواقع،  هذا  على 

ي�سعها  التي  »العناوين«  فـ  »اجلمهور«:  وثقافة  »النخبة« 

جوي�ض لفقرات الف�سل ال�سابع، »اآيولو�ض«، لي�ست »اأ�سدق« 

واأ�سلوب  بها؛  يحّف  الذي  العامّي  احلوار  من  »اأكذب«  ول 

ذرَل« لي�ض اأ�سدق اأو اأكذب من احلوار  جريتي. »العاطفي امُلْبترَ

الداخلي البعيد عن الثقافة لدى بلوم اأو من اأ�سلوب ال�سارد 

املتجرد والبعيد عّما هو �سخ�سي؛ وي�سّح ال�سيء ذاته على 

العامية  الطبيعية  والنزعة  امللحمية  املغالة  بني  التنّقل 

يف الف�سل الثاين ع�رس، »ال�سيكلوب«، وي�سّح قبل ذلك على 

�ساليب امل�ستخدمة يف الف�سل الرابع ع�رس، »ثريان  �سيل الأ

ال�سم�ض«.

معايري  من  معيار  باأّي  جوي�ض  اكرتاث  عدم  اأنَّ  واحلال، 

�سكال الثقافية يقّربه من الدادائية.  الوظيفة اأو احلقيقة يف الأ

اأنَّ الكوّلج الدادائي كان مقت�رساً على اإعالن ت�ساوي  غري 

املنتجات اجلاهزة، املكتملة. اأما جوي�ض فيم�سي اإىل اأبعد 

من ذلك: فالنزعة املحاكاتية غري العادية لديه حتاول اأن 

نتاج«  جراءات التاأليفية ذاتها – »و�سائل الإ ت�سري اإىل اأنَّ الإ

خر: فهي  دبية– مت�ساوية، وميكن ا�ستبدال واحدهما بالآ الأ

تفتقر اإىل اأّي وظيفة اجتماعية حمدَّدة، ولي�ست جديرة باأّي 

�ساليب  لالأ بالت�سفية  جمنون  بيع  هي  واأولي�ض  ْقبرَل.  ُم�ْسترَ

مدر�سًة،  يوؤ�ّس�ض  مل  جوي�ض  اأن  م�سادفة  ولي�ض  دبية؛  الأ

اأولئك الذين ي�ستخدمونه كنموذج ويقّلدون واحداً من  واأنَّ 

�سا�سي: األ  درَ روايته الأ �سْ اأ�ساليب اأولي�ض الكثرية يخونون قرَ

�ساليب باعتباره  وهو الرف�ض املنهجي لّتخاذ واحد من الأ

احلامل املتمّيز للتعبري.

يديولوجيا يف  �سلوب ي�سّح اأي�سًا على الإ    وما قيل عن الأ

يديولوجيا:  اأولي�ض. فما من �سيء يف هذه الرواية �سوى الإ

ما  اإذا  مبا�رسًة  يت�سح  ما  وهذا  الزائف.  الوعي  عامل  اإّنها 

تلك  ل،  ْرقرَ وامُلعرَ ا�رسرَ  امُلحرَ �سخ�سياتها  وعي  املرء  تذّكر 

فهم  وعن  بل  يجري،  ما  فهم  عن  تعجز  التي  ال�سخ�سيات 

اأ�سباب غريبة يطيح بها  اإنتاج  اإل عرب  اأفعالها هي ذاتها، 

لكنها  خمتلفة  باأ�سكال  اإنعا�سها  ويعيد  حداث  الأ جمرى 

ن نتذّكر اآلف امل�سكالت  عقيمة باملثل )ول نحتاج �سوى لأ

التي يواجهها بلوم، وينظر فيها، ويخفق يف حّلها عرب م�سار 

ذلك اليوم(. ويف حني تفرت�ض نظرية الرواية عند لوكا�ض 

الثانية«  و«الطبيعة  للبطل  الروحي«  »العامل  بني  توتراً 

للعامل اخلارجي، فاإنَّ جوي�ض ي�سّوي هذا التوتر ويختزله اإىل 

يديولوجيا اأداًة  عادات ل معنى لها ول هدف: فال تعود الإ

– ملحاولة  – متحّيزة ورمبا غري فاعلة، لكنها »بطولية« 
العامل، بل روتينًا تافهًا يبقى على قيد احلياة على  قولبة 

الرغم من زوال وظيفته.

مر الذي     واأولي�ض عامل اإيديولوجي على الرغم من ذلك، الأ

�سلوب. وب�سورة عامة، فاإنَّ  اإىل معاجلتها لالأ اأ�سا�سًا  يعود 

كّل خيار اأ�سلوبي »يرتجم« اأو يعلن م�سبقًا خياراً اإيديولوجيًا 

رِّعًا بذلك تاأثريه الجتماعي. ومن  دبي، ُمفرَ �سمن املجال الأ

اإْن  – ما  النهائي  متو�سعه  اأ�سلوبّي  خياٌر  يبلغ  اإن  ما  ثّم، 

اإىل �سعر«، كما يقول كروت�سه–  »يحّل ذاته متامًا متحّوًل 

يديولوجية، التي حتققت للتّو، وكاأنها  حتى تبدو وظيفته الإ

ه على اأّنه عملية اأدبية حم�سة،  �سلوُب ذاترَ تتال�سى فيقّدم الأ

ومثل  دبي.  الأ التطور  �رسورات  من  »جوهرية«  و�رسورة 

دب هو امل�سعى  يديولوجيا يف الأ هذا التج�ّسد »الربيء« لالإ

»املعادل  يف  نظريته  من  اإليوت،  اإليه  �سعى  الذي  الكبري 

املو�سوعي« اإىل كتاباته يف �سيا�سات الثقافة. اأّما جوي�ض، 

على  تنكر  واأولي�ض  ي�سقط.  القناع  فيدع  اأخرى،  جهة  من 

»طبيعية«،  وكل  »مو�سوعية«  كلَّ  دبي  الأ ال�ستك�ساف 

متحّيزة،  اأنها  على  �سلوبية  الأ اخليارات  جميع  تقّدم  نها  لأ

هو  هذا،  بفعله  جوي�ض،  يو�سحه  وما  وذاتية.  اعتباطية، 

�ساليب جميعًا. يديولوجية الدائمة التي متّيز الأ الطبيعة الإ

على  اأ  ُتْقررَ اأن  ينبغي  اأولي�ض  اأن  يعني  ل  ذلك  اأنَّ  غري 

اأنها  على  تقراأ  باأن  بالك  فما  يديولوجيات،  لالإ نقد  اأنها 

النوعي  ال�سكل  بو�سفها  عام،  بوجٍه  يديولوجيا  لالإ نقد 

�ساليب  الأ يقّدم  فجوي�ض  الراأ�سمايل.  الغرتاب  لوعي 

�سكلية  كيانات  اأنها  على  اأولي�ض  يف  يديولوجيات  والإ

ررَ�ض)29(.  حم�سة، منتجاُت جتربٍة تفتقر اإىل اأّي حتفيٍز اأو غرَ

وبعبارة اأخرى، ي�ستطيع جوي�ض اأن يقّدم لنا متثياًل عظيمًا 

ويف  �سمنًا،  يعلن  نه  لأ دبية  والأ يديولوجية  الإ للظواهر 

تابعًة  ول  �رسوريًة  لي�ست  الظواهر  هذه  اأنَّ  ذاته،  الوقت 

هو  قائٌم  يديولوجيا  لالإ ونقده  عنه.  ت�سدر  الذي  للمجتمع 

الثقافة  �رسورة  عدم  اإيديولوجيا  اإيديولوجيا:  على  ذاته 

منطي  نتاج  هي  والتي  احلاجة،  عن  وزيادتها  اجتماعيًا 

من نتاجات الوعي ال�سائع يف الراأ�سمالية الكال�سيكية، ذلك 

الوعي الذي يرى يف »البنى الفوقية« الثقافية اأمراً زائداً عن 

حاجة عمل املجتمع املنتظم، فهذا ما ُتعنى به �سوق بولين 

ذاتية التنظيم، والتي هي ذاتها اآلية م�ستقلة يف العادة عن 

غرا�ض الثقافية. جميع القيم والأ

  واحلال، اأّن القتناع بزيادة الثقافة عن احلاجة هو اقتناع 
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را�سٌخ وعميق لدى جوي�ض حتى اإّنه يعترب املجال اجلمايل 

عاجزاً عن اأن يكون مثاًل حلال العامل اأو تعوي�سًا عنه. وقد 

لحظ اإيكو اأنَّ هدف اأولي�ض )واأكرث منها ماأمت فينيجان( هو 

اإعالٌن عن  لغويًا: وهذا �سحيح، وهو  الواقعّي  ت�ستن�سخ  اأن 

م�سلَّحًا  جوي�ض  دام  وما  و�ساملة.  كّليٍة  احلاجة  عن  زيادٍة 

يف  يعيد،  اأن  �سوى  عليه  يكن  مل  فاإنه  اليقني،  هذا  مبثل 

ذاتها  واملرتبكة  �سة  امل�سوَّ ليات  الآ اإنتاج  دبي،  الأ املجال 

التي حتكم املجتمع. وهذا ما يفعله يف اأولي�ض: تلك الرواية 

بارز،  نحٍو  على  و«الجتماعية«  بارز  نحٍو  على  دبية«  »الأ

والتي جترب النقد على التنّقل الدائم من ال�سيميولوجيا اإىل 

ال�سو�سيولوجيا وبالعك�ض. 

جوي�ض.  لعمل  التاريخية  احلتمية  على  اأّكدُت  ولطاملا 

يديولوجية واجلمالية  فالفكرة التي مفادها اأنَّ الظواهر الإ

فكرة  هي  اجتماعيًا  مثمر  وغري  احلاجة  عن  زائد  ح�سٌو 

تنتمي اإىل املا�سي اأي�سًا: فقد اأو�سح تاريخ قرننا الع�رسين 

العتيقة قطعًا  الفكرة  اأنَّ هذه  ال�سحيح. غري  العك�ض هو  اأنَّ 

زّودت جوي�ض بكلبّيٍة ثقافية جعلت منه نبيًا للكلبّية يجري 

الثقافية  القيم  بني  الفارق  غياب  اأولي�ض-  فمادة  اتباعه. 

يديولوجية  الإ طرزة  الأ وا�ستن�ساخ  التعبريية،  والتقنيات 

النظام  مادة  هي  الزائفة-  الختيار  وحرية  وتكافوؤها، 

»دمار  اأو  الثقافية،  الرتاتبيات  وتفكيك  املعا�رس.  الثقايف 

العامل« كما قال كورتيو�ض، لي�ض �سوى اإلغاء للحدود الثابتة 

ِملرَ  والرتاتبية التي تعيق تو�ّسع »ال�سوق الثقافية« والتي عرَ

ٍر جذريٍّ حقيقّي. اأّما الت�ساوق املتكامل  مِّ جوي�ض اإزاءها كُمدرَ

واحلياة  القيمية  اخليارات  بني  واملجتمع،  الثقافة  بني 

اليومية، فهذه ق�سة خم�سينيات القرن الع�رسين. ولكن هل 

من ال�سخف حّقًا اأن نفّكر يف اأنَّ الراأ�سمالية املعا�رسة هي 

اأي�سًا حماكاة �ساخرة ملا�سيها الليربايل؟

 الهوامـــ�ش

j ي�ستخدم الكاتب هنا التقنيات الطباعية - الكتابة بحرف كبري 
دبي قد  C اأو �سغري c- يف تقدمي املعنى، حيث يق�سد اأنَّ النقد الأ
زمة  الأ اإىل  والعميقة  اجلوهرية  البنيوية  زمة  الأ عن  انتباهه  حّول 

العار�سة التي ميكن اأن تتمّثل يف حدث عابر كاحلرب. 

jj لـجيم�ض جوي�ض، وفرانز كافكا، وتوما�ض مان، و ت. �ض. اإليوت، 
و روبرت موزيل على التوايل. 

العظيم،  التحول  اأ�سول ع�رسنا:  1- يقول كارل بولين، يف كتابه 

عوام  الأ يف  ال�رساع  اأمر  »يقت�رس   :31  -30 �ض   ،1945 لندن 

لكن جذور  اأزمًة مل يخلقها.  اأنه عّجل وفاقم  1914- 1918 على 

بدت  كما  الوقت؛  ذلك  يف  تبّينها  املمكن  من  يكن  مل  املع�سلة 

على  للناجني  وىل  الأ العاملية  احلرب  يف  والدمار  الرعب  �رسوب 

التنظيم  وجه  يف  تقف  التي  العقبات  لتلك  الوا�سح  امل�سدر  اأنها 

ًة توّقف نظام العامل  الدويل الذي انبثق على نحٍو غري متوّقع. فجاأ

التي  الرهيبة  ذيات  الأ اأن  وبدا  العمل  عن  وال�سيا�سي  القت�سادي 

نوعًا  توّفر  الب�رسي  اجلن�ض  بجوهر  وىل  الأ العاملية  احلرب  اأنزلتها 

بوجه  وقفت  التي  احلرب  بعد  ما  عقبات  اأّن  والواقع  التف�سري.  من 

انبثقت  التي  ذاتها  امل�سادر  م�ستمدة من  وال�ستقرار كانت  ال�سالم 

وىل«.  منها احلرب العاملية الأ

 quaderni يف   ،«  »Cultura e società di massa روزا،  اآ�سور  األربتو   -2

.storici, 20, 1972
 .1972 ،50 ،Tel quel ،»3- �ستيفن هيث، »جتاذبات

4- اأمربتو اإيكو، le poetich di Joyce، الطبعة الثانية، تورين، 1966، 

�ض 91- 92. 

Il futuro del capitalismo: croll ،5- لو�سيو كوليتي وكلوديو نابوليوين

lo o sviluppo , باري�ض- روما 1970، �ض 153- 154 )وقد ن�رست 
انهيار  »نظرية  بعنوان  كوليتي  ملقالة  جمزوءة  اإجنليزية  ترجمة 

الراأ�سمالية«، يف الكتاب الذي حرره تيد هوندري�ض بعنوان غايات 

اجتماعية وو�سائل �سيا�سية، لندن، 1976(.

 ،1952 نيويورك  القيمة،  ف�سل  نظريات  مارك�ض،  كارل   -6

�ض388. 

من   .45 �ض   ،1957 لندن   ،1 املال،  راأ�ض  مارك�ض،  كارل   -7

اأولي�ض، واإىل الف�سل املعنون  اأن ن�سري اإىل  ال�رسوري عند هذا احلّد 

»�سري�سه« على وجه التحديد. فهنا يرتجم جوي�ض »عامل الدين امللفع 

اأو   »Walpurgisnacht«بـ اأي�سًا  الف�سل  هذا  ُيعرف  )حيث  بال�سباب« 

ًة، تربز ال�سلع على  »ليلة والبورغ«( اإىل واقع املرتوبول اليومي. فجاأ

�سياء تفلت من �سيطرة الب�رس وتبداأ باحلركة،  لهة احلديثة: الأ اأنها الآ

متوا�سلة  حتولت  فري�سة  الب�رس  يقع  وباملقابل،  والكالم.  والغناء، 

ت�سيطر عليهم وتخنقهم لدرجة اأنهم يفقدون كّل هوية يف اأرجوحة 

الجتماعية  دوار  الأ زعزعة  على  دليل  هي  والتي  هذه،  الغرتاب 

والنف�سية وعدم ا�ستقرارها.

هارموندزورث  مرباطورية،  والإ ال�سناعة  هوب�سباوم،  ج.  اإ.   -8

1971، �ض 130- 131، 151. وانظر اأي�سًا، موري�ض دوب، درا�سات 

يف تطور الراأ�سمالية، لندن 1946، �ض 313- 314. 

9- انظر رودلف هلفردنغ، راأ�ض املال املايل: درا�سة يف اآخر اأطوار 

8(: »ل ميكن  الهام�ض  )لندن 1981، �ض 408،  الراأ�سمايل  التطور 

اأن يكون ثمة �سّك يف اأّن جمرى التطور املختلف الذي اتخذه النظام 

امل�رسيف يف اإجنلرتا، والذي مل يعِط امل�سارف يف جمال ال�سناعة 

ال�سعوبة  تلك  اأ�سباب  اأحد  هو  النفوذ،  من  ال�ساآلة  بالغ  قدر  �سوى 

التح�سينات يف  وتعود  اإجنلرتا...  لة يف  ْرترَ الكرَ واجهتها  التي  البالغة 

ال�سنوات  يف  التجمعات  منو  خا�سًة  جنليزية،  الإ ال�سناعة  تنظيم 

جنليزية  ملانية. فال�سناعة الإ مريكية والأ خرية، اإىل املناف�سة الأ الأ

كان قد عرقلها ذلك الحتكار الذي مار�سته على ال�سوق العاملية...« 

)الت�سديد يل(. 

 Le trasformazioni del mondo europeo« وولف  ج.  �ستيورات.   -10

 .quaderni Storici، 20, 1972 1880«, فيl1910
11- األيك وي�ست، اأزمة ونقد ومقالت اأدبية خمتارة، لندن 1975، 

�ض 120- 121. 

املقبو�سات  جميع  �ض567.   ،1968 هارموندزورث  اأولي�ض،   12-

هي من هذه الطبعة. 

ة  نرَ ْنورَ نطولوجيا املعرَ نرَة يف الأ مَّ 13 - ن�سو�ض مري�سكي وراديك ُم�سرَ

النقدي، املجلد 2 )1928- 1941(، حترير  رث  الإ جيم�ض جوي�ض: 

روبرت هـ. دمينغ، لندن 1970، �ض 592، 625.

مقالة  يف  جمالية  الإ الظاهرة  هذه  لدللة  حتليل  اأف�سل  جند   -14

 ،50 ،New Left Review ،»بريي اأندر�سون »مكونات الثقافة القومية

اجلانب  وهو   - امل�ساألة  لهذه  دبي  الأ اجلانب  ب�ساأن  اأما   .1968

يف  درا�سة  وواقعية:  رومان�ض  كودويل،  كري�ستوفر  فانظر  برز-  الأ

اإيغلتون،  وتريي   ،1970 برين�ستون  جنليزي،  الإ الربجوازي  دب  الأ

اأنه من اجلدير باملالحظة،  منفيون ومهاجرون، لندن 1970. غري 
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املجال  يف  حتى  تربز  التوجيهية  املهاجرين  وظيفة  اأنَّ  اأي�سًا، 

القت�سادي )امليدان ال�سيا�سي، »املغلق« تقليديًا، يبقى خارج نطاق 

قليمية(.  الإ ثمن  يدفع  الظاهرة وبحفاظه على هذه احل�سانة،  هذه 

»كان   .169 �ض  مرباطورية،  والإ ال�سناعة  هوب�سباوم،  اأي�سًا  انظر 

خري  ن القت�ساد وا�سحًا اأ�ساًل يف املجتمع الربيطاين منذ العقد الأ �سرَ ورَ

الديناميون  املقاولون  كان  ما  وغالبًا   .1914 عام  على  ال�سابق 

قليات )واأهمهم  جانب اأو الأ دواردية من الأ النادرون يف بريطانيا الإ

العداء  من  لكثري  احلّجة  وّفروا  الذين  ملان-اليهود  الأ املال  رجال 

حظوا  الذين  مريكيون  والأ الفرتة،  تلك  يف  انت�رس  الذي  لل�سامية 

الكيماويات،  يف  ملان  والأ الكهربائية،  ال�سناعات  يف  باأهمية 

ليفر،  ازدهروا حديثًا مثل  الذين  قليميون  الإ والكويكرز واملن�سقون 

مرباطورية املدارية من موارد جديدة(«.  الذي ا�ستغلَّ ما وّفرته الإ

�ض يف اأولي�ض، األ وهو اختزال زمن الرواية  اررَ 15- الختيار الذي مُيرَ

يقول  هذا،  بفعله  فجوي�ض،  حّقًا.  جذري  اختيار  هو  واحد،  يوم  اإىل 

يام جميعًا متماثلة: وهذا ما يدّمر - على نحٍو يثري هلع  لنا اإنَّ الأ

دبي )الذي هو واحد من ال�سمات  لوكا�ض- »املنظور« التاريخي والأ

»التقدم«  فكرة  ومعه  كجن�ض(،  الرواية  يف  �سا�سية  الأ البنيوية 

التاريخي. غري اأن هذا الختيار مل يكن ممكنًا اإل ملن كان م�ستغرقًا 

تو�سحها  كما  جنليزية  الإ زمة  الأ خ�سو�سية  يف  ال�ستغراق  اأ�سّد 

ظواهر اإعادة التنظيم الالفتة اجلارية يف غري مكان. واملقارنة بني 

جوي�ض وكافكا هي مقارنة كا�سفة هنا، وميكن اأن ت�ساعدنا، اإذا ما 

دب  اأجريت على نحٍو منهجي، على فهم كثرٍي من اأوجه ال�سلة بني الأ

يديولوجيا واملجتمع يف القرن الع�رسين. والإ

   فب�ساأن امل�سكلة املطروحة – »الزمن« يف الرواية– ميكن اأن ن�سع 

كافكا ب�سورة مرّبرة عند القطب املقابل جلوي�ض: فرواياته تتطور 

لبابها  التعاقبي ويتمّثل  ب�سورة تكاد تكون ح�رسية على املحور 

بال  اأن يخطر على  )وهذا ما ل ميكن  اإىل عالجه  �سبيل  ب�رساع ل 

هو  عّما  متجردة  �سلطوية  واأجهزة  معزول  فرد  بني  جوي�ض(  عند 

)ثالوث  الع�رسين  القرن  راأ�سمالية  عامل  اإىل  اأ�ساًل  تنتمي  �سخ�سّي 

البنك – البالط – الكني�سة، الذي يتوّحد يف النهاية يف الق�رس(. ول 

اأن النتيجة التي ت�سفر عنها حبكات كافكا التعاقبية  حاجة للقول 

تدّمر اأي�سًا جميع »املنظورات« التي ميكن اأن تنطوي على موا�ساة 

اأو عزاء. 

�سطورة تعجز  ر�ض اليباب، اأنَّ الأ 16- اأعتقد اأنه من الثانوي، يف الأ

النهاية  التاريخ يف  اإجنازاً كاماًل وت�سارك  اإجناز هذه الوظيفة  عن 

ُتعلي على امل�رسح توتراً  الق�سيدة  اأّن  الفو�سوي: فاملهم هو  عقمه 

ف�ساح عنه، بحيث  متوا�ساًل بني هذين القطبني، وت�ساداً يتكرر الإ

ر�ض اليباب ويب�رس ب�سنوات اإليوت  ى الدين – الذي يختم الأ ْدعرَ ُي�ْسترَ

�سطورة: فهو  – لكي يحّل امل�سكالت ذاتها التي واجهت الأ القادمة 

ٌْب من ال�سوبر-اأ�سطورة.  حقًا �رسرَ

17 - كونها اأ�سطورة عن ملك هو اأمٌر مبثل اأهمية كونها اأ�سطورة: 

فذلك ي�سري اإىل اأن املجتمع ل ميكن اأن يعيد توليد ذاته اإل بدءاً من 

القمة: وهو ميّثل �سهادًة على م�سكلة وعي هذه القمة، وبذلك يوؤكد 

دب  ّديها الأ ّديها ثقافة م�سيطرة ويوؤ �سا�سية التي توؤ على الوظيفة الأ

كمثال على القدرة ال�سكلية والتنظيمية: وبهذا، يعود املرء على وجه 

�سطورة. ّديها الأ الدّقة اإىل الوظيفة اخلا�سة والنوعية التي توؤ

اإىل روبن�سون كروزو. ? - ن�سبًة 
 18 - ماك�ض هوركهامير وتيودور اأدورنو، ديالكتيك التنوير، لندن 

تاأويل  اأن  �سّك  ل  يل(.  )الت�سديد   61  -46  ،44 �ض43-   ،1973

ل، لكن ما اأُعنى به  هوركهامير واأدورنو لهومريو�ض هو مو�سع ت�ساوؤ

ودي�سة التاريخي احلقيقي، بل الدور الذي لعبته  هنا لي�ض معنى الأ

الق�سيدة يف ت�سكيل اخليال الغربي. )واعتقادي اأّن ديالكتيك التنوير 

يقّدم �سورة �سادقة على هذا ال�سعيد(.

Science& Sociology -19، املجلد 28، العدد 1، �ستاء 1964. 

�سطورة، نيويورك 1946، �ض 33،  20- اإرن�ست كا�سرير، اللغة والأ

32 )الت�سديد يل(. 

21 - اأمربتو اإيكو، Le Poetich di Joyce، �ض 78 )الت�سديد يل(.

- ادوار دوجاردان  كاتب فرن�سي من مطوري  تّيار الوعي.

-  جول لفورغ، �ساعر رمزي فرن�سي كان اأحد املوارد التي ا�ستقى 

منها اإليوت ال�سكل الذي راح يكتب به.

22 - هنا اأي�سًا تقف تقنية كافكا ال�رسدية على طريف نقي�ض من 

تقنية جوي�ض. ففي روايات كافكا، جند دماراً جذريًا باملثل حلرية 

فال�سبب مل  اأ�سباب خمتلفة متامًا.  من  ينبع  اأّنه  اإّل  الفرد ووحدته، 

يعد كامنًا »داخل« الفرد وعجزه عن ال�سيطرة العقالنية على رغباته 

املحتوم  ا�ست�سالمه  يف  »خارجه«،  يكمن  بل  الفكرية،  وتداعياته 

ل�سلطة عملية واإيديولوجية ُتْنكر عليه اأي جلوء اإىل اأدّلة »ملمو�سة«. 

ولذلك، فاإن تقنية كافكا ال�رسدية ل تعرّب عن »خلط« اأو»ت�سّو�ض«، بل 

عن عقالنية �سارمة وجمردة.

23 - باران و�سويزي، �ض 24.

24 - كا�سرير، �ض 24.

askesis ausl( والـ )innerweltliche askesis( ميّيز ماك�ض فيرب بني الـ  --

العامل،  والتق�ّسف خارج  العامل  داخل  التق�ّسف  اأو بني   ،)serweltliche

ثم  الربوت�ستانتي  �سالح  الإ يف  بجذوره  ميّد  التمييز  هذا  اأن  ويرى 

اكت�سى طابعه العلماين لحقًا، بحيث بات من املمكن ا�ستخدامه لكلٍّ 

من التق�ّسف الديني والعلماين.

25 - غالفانو ديال فولب، نقد الذائقة، لندن 1978، �ض 240.

كويني.   -  ن�سبًة اإىل  توما الأ

التقني  جوي�ض  جيم�ض  »تطور  كورتيو�ض،  ر.  اإرن�ست.   -  26

واملو�سوعاتي«، يف الكتاب الذي حرّره دمينغ، �ض 469.

تقدمي  يف  يرد  موزيل،  يوميات  من  املاأخوذ  القتبا�ض  هذا   -  27

xixl تورينو 1972، �ض ،L, uomo senza qualità سيزار كا�سي�ض لكتاب�

.xviii

يف  واأولي�ض  »النحالل«  �سعرية  بني  الفارق  اإيجاز  ميكن   -28

اأما  كثرية،  مدلولت  ينتج  واحد  داٌل  وىل  الأ يف  التالية:  ال�سيغة 

ْلب يحّل الدور  لدى جوي�ض فمدلول واحد ينتج دوال كثرية. وهذا القرَ

مع  واحد  م�ستوى  على  يو�سع  الذي  لِّف،  املوؤ يلعبه  الذي  اخلالق 

خرين املحتملني.  لِّفني الآ جميع املوؤ

 -  جريتي مكدويل يف الف�سل الثالث ع�رس، »نوزيكا«، من اأولي�ض.

مكانيات«  بالإ »حافاًل  عماًل  لي�ست  اأولي�ض  فاإن  ولذلك،   -  29

تنقلها  التي  مكانية«  »الإ ففكرة  اإيكو:  يرى  كما  تاليًا،  و»مفتوحًا« 

فقدت كل ملمو�سية ومو�سوعية )كما راأى لوكا�ض بو�سوح بالغ يف 

كتابه معنى الواقعية املعا�رسة( وغدت وهمًا ذاتيًا و�سكليًا حم�سًا. 

نَّ كلَّ �سيء �سواء  وبعبارة اأخرى، فاإنَّ كلَّ �سيء ممكن يف اأولي�ض لأ

و�سّيان.
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خطــاب املقدمـــات 

يف الرواية اليمنية
     حممد يحيى احل�سماين 

 
  ناقد واأكادميي من اليمن 

ن�سطة والفعاليات الذهنية واملتخيلة حتيل مدخالت  بداعي على جملة من الأ يتاأ�س�ض الن�ض الإ

مر الذي يجعل  بداعية اإىل »اإنتاج لغوي منغلق على ذاته، وم�ستقل بدللته«)1(، الأ العملية الإ

الت�سلح  وتتطلب  وجمهدة  �ساقة  عملية  بداعية  الإ للن�سو�ض  القرائية  واملمار�سة  التلقي  من 

باأدوات منهجية قادرة على ا�ستبطان الن�سو�ض وا�ست�رساف اآفاقها واجرتاح املعاين الكامنة 

يف بنيتها العميقة. وقد وجد النقد احلديث فيما اأ�سطلح النقاد الغربيون - ويف مقدمتهم »جريار 

 -)2(Seuils اأو»العتبات«   )Le paratexte( املوازي  الن�ض  با�سم  م�سطلحًا-  �سكه-  -على  جينيت« 

هداءات واملقدمات وكلمات النا�رس..  وهي جمموع العنا�رس املحيطة بالن�ض كالعناوين والإ

د للدخول اإىل الن�ض، اأو يوازي الن�ض«)3( - مدخاًل اأوليًا ومهما لتقريب عالئق  و«كل ما ميهِّ

الن�ض وتفعيل تلقي القارئ . واأهمية هذه العنا�رس تكمن يف اأن »قراءة املنت ت�سري م�رسوطة 

بقراءة هذه العنا�رس، فكما اأننا ل نلج فناء الدار قبل املرور بعتباتها، فكذلك لميكننا الدخول 

نها تقوم من بني ما تقوم به بدور الو�ساية والبوح، ومن  اإىل عامل املنت قبل املرور بعتباته، لأ

�ساأن هذه الوظيفة اأن ت�ساعد يف �سمان قراءة �سليمة للكتاب اأو للن�ض.«)4( 

إبداعية  عبد العزيز املقالح الذي يعد بالمنازع رائد احلركة اال

عمال  أكرث من احتفى وقدم لالأ والنقدية املعا�رصة يف اليمن وا

إبداعية للجيل اجلديد من املبدعني اليمنيني لي�ص يف جمال  اال

إبداع  فن الرواية فح�صب، بل يف جمال ال�صعر والق�صة وفنون اال

تلك  من  �صيء  على  االطالع  له  يتهياأ  من  و�صيدرك  املختلفة. 

املقدمات مدى خ�صوبتها وثراءها املعريف والنقدي

درا�سات



   واملقدمات مباهي خطاب افتتاحي من اأهم عتبات الن�سو�ض 

ومداخل قراءتها، كونها »وعاء معرفيا واأيديولوجيا تختزن 

ية املوؤلف وموقفه من العامل..وتتيح للكاتب العديد من  روؤ

التعبري والتعليق وال�رسح«)5( كما ت�سطلع بدور  اإمكانات 

بداع  �س�ض واملفاهيم النظرية اخلا�سة بالإ مهم يف ب�سط الأ

والكتابة والتاأليف ، ومن ثم فهي »خطاب موجه نحو الن�ض 

والقارئ ، ق�سد بناء، اأو حتديد منط من القراءة املتوخاة ، 

ا�سرتاتيجية املقدم يف  التوجيهية جزء من  الوظيفة  وهذه 

حتديد عالقة القارئ بالن�ض«)6(. 

 ول يخفى ماللمقدمة من ح�سور فاعل ومكثف يف خمتلف 

منها  يخلو  يكاد  ل  اأنه  حتى  والفكرية   املعرفية  احلقول 

تقل  احلقول  تلك  يف  اأهميتها  اأن  غري   ، كتاب  اأو  موؤلف 

دبي ؛ وذلك عائد اإىل  بداع الأ بالنظر اإىل اأهميتها يف حقل الإ

دب مباهو خطاب فني متخيل ، ليحايث ال�سائد،  طبيعة الأ

اإىل   - اأ�سا�ض  بدرجة   – يطمح  ول  املاألوف،  وليجرتح 

اإحداث متعة جمالية.اأما  اإىل  بقدر توقه  اأغرا�ض تو�سيلية 

تو�سيليا  الغالب– خطابا معرفيا  – يف  فتقدم  املقدمات 

، ومن ثم فاأهميتها يف هذا احلقل تاأتي من اأهمية املعرفة 

التي تقدمها حول ت�سكل الن�ض ومالب�سات اإنتاجه مبايعني 

القارئ على فك �سفراته ، وفتح مغالقه ، وا�ستكناه اأعماقه؛ 

اأو  املغر�سة  التاأويالت  من  الن�ض  ذاته حتمي  الوقت  ويف 

بقوة  متده  الن�ض  من  »جزء  املعنى  بهذا  وهي  ؛  املغلوطة 

من  ثمة  اأن  غري   . له«)7(  مالزمة  ت�سري  وظيفية  ق�سدية 

دبية، بل ويعدها »عتبة  عمال الأ لي�ست�سيغ املقدمات يف الأ

بداعية وو�ساية - بطريقة  قد ت�سو�ض على طبيعة الن�ض الإ

 )8( اجلوهرية«  املركزي  الن�ض  باأ�رسار   – مبا�رسة  غري 

اأية   - الجتاه  لهذا  –وفقا  ت�سكل  ل  ذلك فهي  وف�سال عن 

واقع  يعد يف  بل هي ن�ض م�ساف  ؛  للن�ض  اإ�سافية  قيمة 

فيه  يفرت�ض  اإبداعي  عمل  جلوهر  حقيقية  »اإ�ساءة  مر  الأ

توافره على القدر الكايف من ال�ستقالل والكتفاء الذاتيني 

املطلوبني ملواجهة كل الحتمالت التداولية املمكنة«)9(.

  وبرغم هذه العيوب التي يقرتح جريار جينيت لتجاوزها 

الن�ض  على  الطالع  مابعد  اإىل  املقدمة  قراءة  تاأجيل 

به  اأن ت�سطلع  ينكر ما ميكن  اأحد  فاإنه ل  ؛  بداعي)10(  الإ

يف  ت�ساهم  تو�سيلية  ا�ستقطابية  مهمات  من  املقدمات 

فتح نوافذ الن�ض للقارئ ، ومتكنه من القب�ض على خيوطه 

املت�سابكة ، وتوؤمن قراءة جيدة له ، اإنها »وباخت�سار �سديد: 

مبنزلة بو�سلة يهتدي بوا�سطتها القارئ اإىل القراءة اجليدة 

التي جتنبه �سطط التاأويل و�سوء التقدير«)11(. 

هميتها يف م�ساحبة الن�ض وتاأطريه، فقد اأوليت     ونظرا لأ

دبية والنقدية احلديثة  موؤخرا عناية كبرية يف الدرا�سات الأ

مهمة  اأم�ست  النقدي  التداول  من�سة  على  و�سعت  ومنذ   ،

مر الذي  تفح�سها قرائيًا اأمراً متالزمًا مع درا�سة ن�سها، الأ

ت�ستغل  التي  دوات  والأ وظائفها،  معاينة  النقاد  على  حتم 

اأنواعها.  ب�ساأن  ولية  الأ الت�سنيفات  بع�ض  واإقامة  بها، 

من  متعددة  اأنواع  بني  النقاد  ميز  اخل�سو�ض  هذا  ويف 

نف�سه،  الن�ض  كاتب  يوقعها  التي  منها:الذاتية   ، املقدمات 

وهي هنا »عبارة عن تعاقد �سمني اأو �رسيح بني الكاتب 

واأهم   ، دبي  الأ ثر  الأ اأ�سل  وقارئه«)12( فهي تخربه حول 

القارئ  تنبيه  على  عالوة  �سيتناولها،  التي  املو�سوعات 

مبالب�سات وظروف الكتاب ومراحل تاأليفه ومق�سد موؤلفه، 

عرتاف)13(  وهو ما ا�سطلح عليه با�سرتاتيجية البوح والإ

بناء  بكتابتها،  اآخـــر  مقدم  يتكـفل  التي  الغيـرية  .ومنها: 

ممن  عنه  ينوب  اأومن  ذاته  الن�ض  كاتب  من  طلب  على 

)اأو  املوؤلف  يختاره  ل  املقدم  »وهذا   ، الن�ض  اأمر  يعنيهم 

النا�رس( اعتباطا، فهو �سخ�سية ذات مكانة اإبداعية خا�سة، 

بني  ما  العالقة  اأن  اعتباري مميز«)14(، مبايعني  وو�سع 

املوؤلف واملقدم يطبعها اأكرث من قا�سم م�سرتك.

املقدمات  م�سمون  من  تنطلق  اأخرى  ت�سنيفات  وثمة   

وطبيعة اخلطاب الذي  تقدمه ،منها)15(:

اأ - مقدمات تقريظية حتاول اإبداء املحا�سن والتغا�سي عن 

العيوب.

بداعي  ب - مقدمات نقدية :تدخل يف جمال حتليل العمل الإ

قدميها  النقدية  املفاهيم  خمتلف  م�ستلهمة  واإ�ساءته   ،

وحديثها.

ت - مقدمات فنية: تقدم للن�ض من جن�سه . 

بداعي  الإ املنت  عن  م�ستقلة  وتكون  موازية  مقدمات  ث - 

ت�سبح يف اأفق عام ل عالقة له بالعمل الذي تقدمه.

   ول�سك فقد اأف�سى تعدد املقدمات اإىل تعدد الوظائف التي 

توؤديها، وميكن حتديدها يف:

ثر  بالأ التعريف  يتم  حيث  تعريفية:تنبيهيه  وظيفية   -1

راأ�سه،اأو  وم�سقط  املبدع  بانتماء  اأو  ب�ساحبه  اأو  بداعي  الإ

باأ�سباب تاأليفه. 

2- وظيفة حتليلية:وتخ�ض املقدمات التي تدخل يف حتليل 

دبي.  بع�ض دللت العمل الأ

3- وظيفة توجيهية :حتدد وجهة التاأويل والقراءة كتحليل 

العنوان و�رسحه . 

4- وظيفة جتني�سية وجمالية : حتدد جن�ض املقدم له يف 

لغة نقدية اأو �سعرية .

نقدي  خطاب  اإىل  املقدمة  حتول  ميتالغوية:  وظيفة   -5
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بداعية.  حول املكونات الفنية للظاهرة الإ

6- وظيفة اأيديولوجية: تر�سل خطابا ذا حمولة اإيديولوجية 

اأو  �سيا�سية  اأو  ثقافية  ق�سايا  نحو  املقدم  مواقف  تعك�ض 

اجتماعية.)16( 

اأن هذا التو�سيف الوظيفي والت�سنيف النوعي لي�ض     مع 

نهائيا بحيث ميكن �سحبه على خمتلف املقدمات، اإذ بقدر 

ما تتعدد املقدمات بقدر ما تتعدد وظائفها؛ اإل اأن اأغلبها 

ليخرج عن هذا التو�سيف الذي يبقي لها ارتباطات مبا�رسة 

مع الن�ض املقدم له، اإما بدرا�سته اأو باإ�ساءة جوانب مـنه اأو 

مــن �سيـرة موؤلفه.

  و�سوف ت�سعى هذه املمار�سة القرائية من خالل مفاو�سة 

-ل�ستقراء  اليمنية  الرواية  يف  املقدماتي  اخلطاب 

ومقاربة  مكوناته  على  والتعرف  الوظيفية  مرجعياته 

خ�سائ�سه ال�سكلية وامتداد تاأثريه على الن�سو�ض الروائية 

وم�ستقبل قراءتها.  

�سارة اإليه اأن اخلطاب املقدماتي يف الن�سو�ض    وماينبغي الإ

تعر�ض  اأن   - علمي  له–حد  ي�سبق  مل  اليمنية  الروائية 

التي  الدرا�سات  حداثة  ب�سبب  رمبا  والدرا�سة،  للم�ساءلة 

ال�سبب  يكون  وقد  له،  ونظرت  املقدماتي  للخطاب  التفتت 

 ، مقدماتية  خلطابات  املت�سمنة  الروائية  الن�سو�ض  قلة 

ورمبا لكون بع�سها مقدمات مل تطرح من الق�سايا النظرية 

الفن  طبيعة  ا�ستجالء  على  الناقد  اأو  القارئ  ي�سعف  ما 

بداع الروائي نظرا لتحول جلها  واملفاهيم ذات ال�سلة بالإ

اإىل جمرد قراءات انطباعية تكيل املديح للن�سو�ض املقدم 

لها.

الرواية  مقدمات  كل  قاربت  اأنها  القراءة  هذه  تدعي  ول   

اليمنية– واإن كان ذلك طموحها منذ كانت فكرة – اإل اأن 

اخلطاب املقدماتي يف الروايات التي وقع عليها الختيار 

يف  املاثل  التقدمي  اأمناط  على  ودال  حيا  منوذجا  ي�سكل 

الرواية اليمنية. والوظائف التي نه�ض بها يف �سبيل قراءة 

الن�ض وجت�سيد ح�سوره وتلقيه.

 اأول:اخلطاب املقدماتي الذاتي:

هو  الذاتي  باخلطاب  املق�سود  اأن  اإىل  �سارة  الإ �سبقت 

القارئ  اإىل  به  ويتوجه  ذاته  املبدع  يوقعه  الذي  اخلطاب 

– اأي القارئ- كمتلق، وبني  ق�سد بناء عالقة دافئة بينه 

الن�ض باعتباره ر�سالة املبدع اإىل ذلك القارئ .واإزاء ذلك 

وتو�سيح  عمله  مو�سوع  عن  الك�سف  اإىل  املبدع  يلجاأ  قد 

ي�سهل  كتابته.كي  وظروف  مبالب�سات  والبوح  منه  الهدف 

على القارئ ا�ستيعاب تعرجات الن�ض وف�ساءاته الوا�سعة ، 

ويغريه من ثم مبتابعة اأحداثه املتنوعة ودللته املختلفة، 

�سرتاتيجية يف التقدمي لها ح�سور متجذر يف الفن  وهذه الإ

الروائي اليمني منذ اأول رواية توؤرخ له وهي رواية )�سعيد( 

ملحمد علي لقمان التي �سدرت يف 1939)17(، مبا يعني 

اأ�سيل  خطاب  اليمنية  الرواية  يف  املقدماتي  اخلطاب  اأن 

ول.  لزم الرواية منذ يومها الأ

 يفتتح لقمان مقدمة روايته بعنوان ي�سعر معه القارئ اأنه 

اإزاء خطاب مقدماتي لعالقة له باملنت الروائي ولينه�ض 

املقدمة  فعنوان  ال�رسدي.  ال�سياق  يخدم  وظيفي  دور  باأي 

املقارنة  غر�سه  بخطاب  ي�سي  واليوم«  م�ض  الأ بني  »عدن 

يف  النا�ض«  »املدينة/  لـ»عدن«  خمتلفني  و�سعني  بني 

زمنني خمتلفني ، وهي و�ساية �سحيحة، فقد كر�ض لقمان 

مقدمته للمقارنة بني حالة الي�رس والرخاء التي كانت عدن 

قاب�سني  اأهلها  كان  حيث«  الع�رسين  القرن  اأوائل  تعي�سها 

حيوانات  من  لف  الآ ع�رسات  ميلكون  التجارة  زمام  على 

بقار واملاعز وال�سان ي�رسفون ما يك�سبون على  النقل والأ

بنائهم«)18(   راحتهم ورفاهيتهم ويدخرون اأموال طائلة لأ

وبني حالة الفقر والعوز التي اكت�سحت املدينة جراء ت�سلل 

جانب و�سيطرتهم على مرافقها ، ف�سال عن تف�سي اجلهل  الأ

بني  اجلهل  »اأما  الن�ساء  اأو�ساط  يف  وخا�سة  اأبنائها  بني 

ب�سفا�سف  يعتقدن  فاإنهن  حرج  ول  عنه  فحدث  الن�ساء 

اأ�رسحة  وزيارات  ونذور  ومتائم  وحروز  زار  من  مور  الأ

ليتداوين  املجاورة  البلدان  اإىل  الرحال  �سددن  ولطاملا 

والتدرن  ال�سكري  داء  من  حتى  اأو  اله�سترييا  اأو  العقم  من 

حالة  اأن  ووا�سح  ولياء«)19(  الأ اأ�رسحة  عند  الرئوي 

التخلف الجتماعي و�سعف الوعي املعريف لدى العدنيني 

والتحذير  فا�ستثمر جل مقدمته ملحاربتها  لقمان  اأزعجت 

من اإ�رسارها ، وهي واإن ك�سفت عن عمق الهم الجتماعي 

عن  �سوؤال  ثمة  اأن  ،اإل  وعقله  الروائي  وجدان  يف  املعتمل 

جدوى هذا اخلطاب وعالقته بالن�ض الروائي.

 واحلقيقة اأن لقمان واإن اأ�سهب يف تو�سيف احلالة العدنية 

ثالث  عرب  املمتدة  املقدمة  من  �سطرين  اآخر  يف  فاإنه 

حاولت  »وقد  بقوله:  العالقة  تلك  اأبعاد  حدد  �سفحات 

اأبني  اأن  عدن  يف  اأحداثها  وقعت  التي  الرواية  هذه  يف 

يجتنبوها  لعلهم  الجتماعية  العدنيني  عيوب  من  كثريا 

و�سع  لقد  ر�ض«)20(  الأ يرثون  �ساحلني  قوما  في�سريوا 

الرواية  هدف  اأمام  القليلة  الكلمات  بهذه  متلقيه  لقمان 

اأعلمنا  كما   - الروائي  فمتنه  �ستعاجله،  الذي  واملو�سوع 

والعيوب  العدنيني  حالة  ت�سخي�ض  على  موؤ�س�ض  بذلك- 

تلك  ت�سخي�ض  ، وهدفه من  احلالة  تلك  اإىل  اأو�سلتهم  التي 

احلالة وف�سح امل�ساوئ التي جرت اإليها الق�سد منه جتنبها 
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مقدماتي  خطاب  اإزاء  اإذن-   – فنحن   ، منها  والتخل�ض 

يف  الروائي  انخراط  اإىل  يوؤ�رس  اجتماعي  بهاج�ض  حمكوم 

احلالة  فهذه  يعي�سها جمتمعه.  التي  املر�سية  احلالة  اأتون 

هزت كيانه، وجعلته ينغم�ض بني ثناياها ويعي�ض اأعرا�سها 

وي�سور حالتها لي�ض يف خطابه املقدماتي فح�سب بل يف 

متنه الروائي اأي�سا، فالرواية بح�سب د عبد احلميد اإبراهيم 

ول من القرن الع�رسين  ت�سف: »حالة العدنيني يف العقد الأ

 ، التجار  ، وت�سف جمال�ض  . وماهم عليه من رخاء وي�رس 

وما هي عليه ، من فر�ض وثرية واأثاث ناعم وخريات طيبة 

تربية  اإىل  وتدعوهم   .. داهم  خطر  من  حتذرهم  ،ولكنها 

اأبنائهم وتعليمهم« )21( .  

 وما مييز هذا اخلطاب - على الرغم من ب�ساطته- اأنه قدم 

ا�ستباقي  خطاب  فهو  مهمة،  توجيهية  تو�سيلية  مهمات 

مكنة  زمنة والأ ، وكذا الأ الرواية واأحداثها  ك�سف م�سامني 

حداث. وهو خطاب م�ساعد:اأعطى  التي �ستدور فيها هذه الأ

املتلقي خربة قبلية حول م�سمون العمل الروائي وطبيعة 

لهذا  منا�سب  فهم  تكوين  على  ي�ساعده  قد  مما  اأحداثه 

الن�ض. 

األفيناها يف خطاب  التي  الوظائف  اإن هذه  القول   وميكن 

لقمان الذاتي هي يف الغالب جل ما ت�سطلع به اخلطابات 

تاريخ  من  وىل  الأ املراحل  روايات  يف  الذاتية  املقدماتية 

اخلطابات  يف  ماجنده  نحو  ،على  اليمنية  الرواية  تطور 

املقدماتية لروايات علي اأحمد باكثري التي تنت�سب فنيا اإىل 

�سعيد وهي مرحلة  رواية  اإليها  تنتمي  التي  املرحلة  نف�ض 

الن�ساأة »)22(. 

الوهلة  ومنذ  املتلقي  ي�سع  املقدماتي  باكثري  فخطاب 

وىل يف مواجهة مبا�رسة مع مق�سدية الرواية وم�سمون  الأ

�سارة اإىل املكان والزمان  العمل ال�رسدي فيها ف�سال عن الإ

»وااإ�سالماه«   راويته  حداث.ففي  الأ فيهما  دارت  اللذين 

يفتتح خطابه املقدماتي على هذا النحو: »هذه ق�سة جتلو 

امل�رسي يف عهد من  التاريخ  رائعة من �سفحات  �سفحة 

منها  يطل  الكربى،  باحلوادث  واأحفلها  عهوده  اأخ�سب 

�سالمي يف اأهم بالده وهو ي�ستيقظ  القارئ على املجتمع الإ

من  عليه  املغريين  �سيوف  �سليل  على  الطويل  �سباته  من 

والدفاع  للكفاح  فيهب   ... الغرب  و�سليبيي  ال�رسق  تتار 

اأن  اهلل  وي�ساء   . والدنيا  الدين  تراث  اأنف�ض ماعنده من  عن 

..وبطلها  الكبري  اجلهاد  هذا  يف  الزعامة  لواء  م�رس  حتمل 

للقارئ فر�سة  امللك املظفر قطز«)23(. فـ»باكثري« ليدع 

ي�ستنتج  كي  الروائي  العمل  غمار  يف  اخلو�ض  اأو  احلد�ض 

اإنه يعفيه  تقريره اخلا�ض به عن الرواية وم�سمونها ، بل 

�سرتاتيجية  من تلك املهمة ويتكفل هو باجنازها . وهذه الإ

خطابه  انتظمت  التي  �سرتاتيجية  الإ ذات  هي  التقدمي  يف 

بالقول:  يفتتحه  الذي  النهر«  »ليلة  رواية  يف  املقدماتي 

هذا  يف  ت�سهد  اأن  الكرمي  القارئ  اأيها  اليوم  و�سعك  »يف 

العظيم  امل�رسي  املو�سيقار  حياة  من  ماي�سوقك  الكتاب 

مو�سوع  بك�سف  وهو ليكتقي  حلمي«)24(  فوؤاد  املرحوم 

الرواية بل اإنه يبوح بامل�سادرالتي ا�ستقى منها معلوماته 

حداث التي �سنعت حبكة روايته،  عن حياة املو�سيقار والأ

واأخبارها  الق�سة  هذه  حوادث  ا�ستقيت  »وقد  يقول:  حيث 

من كل من كانت له �سلة قريبة اأو بعيدة ب�ساحب ال�سرية، 

مراد  �ستاذ  الأ احلميم  �سديقه  عن  تلقيته  معظمها  اأن  غري 

ال�سعيد الذي تف�سل فاأعارين مذكراته عن تلميذه الكبري ومل 

اأردت الطالع عليه من �سوؤونه واأحواله  ي�سن على ب�سيء 

اإل مايراه من قبيل ال�رس الذي ليذاع«)25(، وخطاب مثل 

يحاءات يف ذهن  هذا كفيل بنرث جملة من النطباعات والإ

املتلقي بع�سها يخدم املمار�سة القرائية للرواية والبع�ض 

والطمئنان  النهر«  »ليلة  بواقعية  فالوعي   . يعيقها  خر  الآ

حلمي  اد  فوؤ املو�سيقار  بطلها  واأن  حقيقية  رواية  اأنها  اإىل 

التاأويالت  الرواية  يجنب  متخيلة  وغري  حقيقية  �سخ�سية 

املغلوطة والتف�سريات امل�سو�سة ، ولكنه يف الوقت ذاته يحرم 

ية قبلية ت�سادر حقه  القارئ متعة ال�ستك�ساف ويلزمه بروؤ

اإعادة  يف التف�سري اخلا�ض به ناهيك عن تقييد حريته يف 

يته اخلا�سة.  اإنتاج الن�ض وفق روؤ

 على اأن البوح باأ�رسار الن�ض املركزية يف اخلطابات الذاتية 

التجديد  لتيارات  تنتمي  التي  الروايات  مقدمات  يف  يقل 

واحلداثة لتحل بدل عنها اإ�سارات ب�سيطة ولكنها �رسورية 

�ساءة بع�ض اجلوانب املت�سلة بتقنيات الكتابة الروائية ،  لإ

فـ»حممد مثنى« يف مقدمة روايته  »ربيع اجلبال« يطالعنا 

بع�ض  لتو�سيح  عذرا  القارئ  ا�ستميح  »اإنني  التقدمي:  بهذا 

م�سمونها  اأو  الرواية  ب�سكل  يتعلق  فيما  لي�ض  ال�رسورات 

اإىل حد  يتدنى  اأن  الذي ميكن  القبيل  اأي �سيء من هذا  ول 

ال�سفاقة وامل�سادرة واتهام النا�ض بالبله ، واإمنا فيما يتعلق 

احلرية  قدرا من  له  تركت  .فقد  الرئي�سية  الق�سة  ب�سخ�سية 

الن�سيابية اللغوية يف كلماته وجمله ورواياته معتقدا يف 

قرارة نف�سي اأن مامن �سيء يف�سد العمل الفني واجلمايل مثل 

تلك التنطعات اللغوية القامو�سية ... ليتحول القروي الب�سيط 

اإىل مثقف وعامل لغوي بقدرة الكاتب ونيابته املخبولة اأو 

اأبان  لقد  اأزهريا«)26(   العادي  امل�سحوق  ن�سان  الإ ي�سبح 

األفناه  لـ«حممد مثنى« عن �سيغة مغايرة ملا  التقدمي  هذا 

من �سيغ التقدمي الذاتي يف روايات الجتاه التقليدي ،كما 

نزوى العدد �5 / يناير 2009 

94

�صارة  ماينبغي االإ

ن اخلطاب  إليه اأ ا

املقدماتي يف 

الن�صو�ص الروائية 

اليمنية مل ي�صبق 

ن  له–حد علمي - اأ

تعر�ص للم�صاءلة 

والدرا�صة، رمبا 

ب�صبب حداثة 

الدرا�صات التي 

التفتت للخطاب 

املقدماتي ونظرت 

له، وقد يكون 

ال�صبب قلة الن�صو�ص 

الروائية املت�صمنة 

خلطابات مقدماتية 

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



ك�سف عن نفور الذات املقدمة وعدم ا�ست�ساغتها ملثل تلك 

التدين  التي تعد -من وجهة نظرها- نوعا من  اخلطابات 

اآفاق  اكت�ساف  على  وقدرته  القارئ  بعقلية  وال�ستخفاف 

التقدمي مل  النوع من  ن هذا  ، ولأ املختلفة  الن�ض ودللته 

انح�رس  فقد  املقدمة  الذات  لدى  م�ست�ساغا  ول  مقبول  يعد 

بالعمل  �سلة  ذات  نقدية  نظر  وجهة  عر�ض  على  خطابها 

عن�رس  هو  �سا�سية  الأ عنا�رسه  باأحد  تعلقها  ولها  الروائي 

احلوار وامل�ستوى التعبريي للبطل وال�سخ�سيات الورقية. 

 واحلق اأن ق�سية امل�ستويات اللغوية يف العمل ال�رسدي التي 

اأثارها اخلطاب املقدماتي لـ«حممد مثنى« ق�سية متداولة 

وذات ح�سور قوي يف اخلطاب النقدي العربي ولكنه ح�سور 

اإليها  والتطرق  واملو�سوعية.  الفنية  مربراته  له  اإ�سكايل 

املربرات  ا�ست�سحاب  �سبيل  على  جاء  الرواية  مقدمة  يف 

الفنية لتقنية من التقنيات املوظفة يف املنت الروائي هي 

تقنية التعبري باللغة املحكية يف حوار ال�سخ�سيات ب�سكل 

يجعلها قريبة من حياة املتلقي وم�ساغله اليومية وي�سفى 

اإثارتها هو  من  الق�سد  يكن  ومل  واقعيا،  بعدا  الرواية  على 

اإعادتها اإىل من�سة التداول النقدي ، واإل لكان املقدم اأ�سهب 

يف �رسد احليثيات واملربرات ووجهات النظر التي خا�ست 

لوج�ستيا  دعما  نظره  لوجهة  يوفر  كي  الق�سية  هذه  غمار 

ذلك  وليعني  قناع،  والإ الفاعلية  لها  وي�سمن  يجذرها، 

حول  الدائر  ال�رساع  اأتون  يف  النخراط  من  املقدم  براءة 

لغة احلوار الق�س�سي وانحيازه الوا�سح للغة املحكية لغة 

احلديث اليومي.

 نخل�ض فنقول اإن مقدمة ربيع اجلبال – رغم اأنها مل تتجاوز 

املقدماتي  اخلطاب  �سور  من  متقدمة  �سورة   – ال�سفحة 

الذاتي ، ومن املقدمات التي حتمل وجهة نظر الكاتب جتاه 

دبي ، ف�سال عن اجرتاح اإجابات م�سبقة  بداع الأ ق�سايا الإ

�سئلة التي يطرحها الن�ض املقدم له .  لالأ

اخلطاب املقدماتي الغيي:

ذلك  يف  املقدماتية  اخلطابات  من  النوع  هذا  يتجلى       

خالله  من  يقوم  للن�ض،   اآخر  مقدم  يكتبه  الذي  التقدمي 

نف�ض  يف  كالهما  اأو  موؤلفه  اأو  الن�ض  حول  �سهادة  بتقدمي 

قوا�سم  له  واملقدم  املقدم  بني  مايكون  وعادة  الوقت، 

اأو  ، كاأن جتمع بينهما عالقة ال�سحبة وال�سداقة  م�سرتكة 

من  الغريية  املقدمات  تخلو  اأن  قل  ولذا  دبي   الأ الجتاه 

قدر على  �سهار . اإل اأنها تظل الأ روح املجاملة والدعاية والإ

وبالذات  وخ�سو�سيتها  فاعليتها  لها  نقدية  معرفة  اإنتاج 

اإذا كان املقدم �سخ�سية لها مكانة اإبداعية خا�سة، وو�سع 

اعتباري مميز، ويح�رسنا يف هذا ال�سياق  املقدمات النقدية 

بالمنازع  يعد  الذي  املقالح  العزيز  عبد  الدكتور  �ستاذ  لالأ

بداعية والنقدية املعا�رسة يف اليمن واأكرث  رائد احلركة الإ

من  اجلديد  للجيل  بداعية  الإ عمال  لالأ وقدم  احتفى  من 

بل  الرواية فح�سب،  لي�ض يف جمال فن  اليمنيني  املبدعني 

بداع املختلفة. و�سيدرك  يف جمال ال�سعر والق�سة وفنون الإ

مدى  املقدمات  تلك  من  �سيء  على  الطالع  له  يتهياأ  من 

عمال  خ�سوبتها وثراءها املعريف والنقدي ، فمقدماته لالأ

وحمبا  رقيقا  يقول:  كما  بع�سها  يف  بدا  واإن   - بداعية  الإ

اجلديد  ق�سايا  من  اأثارته  مبا   - اأنها  اإل  وجمامال)27(- 

والقدمي ، وما اأنتجته من معرفة نقدية واأدبية - متثل نقطة 

ل�سيق  ونظرا  اليمن.  يف  دبية  الأ احلركة  م�سار  يف  حتول 

م�ساحة الدرا�سة و�سعوبة ا�ستقراء كل ماكتب منها، يكون 

�سارة اإىل اأن اإفرادها بر�سالة علمية اأو درا�سة  من املفيد الإ

لتقدمي نظرية متكاملة  واأ�سلمها  الطرق  اأن�سب  جامعية هو 

عن منجزها النقدي واأبعادها املعرفية.

اليمنية  للرواية  الغريي  التقدمي  يخ�ض  فيما  و�سنكتفي 

بقراءة ثالث مقدمات متثل مراحل خمتلفة من تاريخ تطور 

الرواية اليمنية، ف�سال عن اأن لها من الوفرة الورقية اأكرث 

�سارات النقدية قدر ما  ما لغريها مما جعلها تنتظم من الإ

مبوازاة  �سدرت  التي  �سلية  الأ ،ومنها  التقريظ  من  تنتظم 

وىل والالحقة التي �سدرت مع الطبعة  الن�ض يف طبعته الأ

الثانية ،وفيها املوقع من لدن ا�سم حملي واملوقع من ا�سم 

غري حملي  وغري ذلك من املربرات املنهجية. 

لرواية  اإبراهيم  احلميد  د.عبد  مقدمة  املقدمات  تلك  واأول 

اأطول  تقريبا  وهي  الواق«  واق  »ماأ�ساة  الزبريي  ال�سهيد 

الثانية  الطبعة  رفقة  ظهرت  مينية  لرواية  غريية  مقدمة 

وىل عام 1960،  1985 كمقدمة لحقة ل�سدور الطبعة الأ

وعلى الرغم من طول املقدمة )15�سفحة( اإل اأنها تركزت 

مدنا  و�سيدوا  �سبق  ممن  بغريه  الزبريي  تاأثر  ق�سية  حول 

فا�سلة يف كتبهم التي �سورت رحالتهم اخليالية اإىل الدار 

خرة  وحتديدا ال�ساعر الباك�ستاين »حممد اإقبال« يف كتابه  الآ

التاأثري  اأو )جاويد نامة(. وا�ستئثار ق�سية  )ر�سالة اخللود( 

املقدم  هداف  لأ ترجمة  اإل  لي�ض  الرواية   مبقدمة  والتاأثر 

يف  .ومتثلت  املقدماتي  خطابه  بداية  يف  عنها  اأعلن  التي 

اأ�سالة ذلك الفكر والبحث  »الك�سف عن فكر الزبريي، وعن 

اأهداف   – ل�سك   – هداف   الأ وهذه  م�سادره«)28(.  عن 

طموحة وم�رسوعة تنم عن و�سوح �سخ�سية املقدم وعمق 

ال التاأثري والتاأثر  يته النقدية. ف�سوؤ تفكريه وات�ساع اآفاق روؤ

بداعية اأو ما يطلق عليه حديثا بـ)الّتنا�ّض(  عمال الإ يف الأ
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همية  الأ يف  غاية  �سوؤال  ي(  الن�سّ )التفاعل  اأو   )Intertextuality(

ن�سانية ويك�سف تراكم اخلربة  الإ التجارب  كونه ي�ستح�رس 

دبية. وهو– اأعني  الأ الن�سو�ض  الفنية واملعرفية يف بنية 

التنا�ض/ التاأثر - من مميزات الن�سو�ض يف النظر النقدي 

مبنتجه  خا�سة  كخربة  للن�ض  ينظر  يعد  مل  اإذ  احلديث، 

لوحة  عن  »عبارة  كري�ستيفا:  جوليا  تقول  كما   - غدا  بل 

ف�سيف�سائية من القتبا�سات، وكل ن�ض هو ت�رسب وحتويل 

مل  اأمامنا  املاثل  اخلطاب  اأن  بيد  اأخرى«)29(،  لن�سو�ض 

ينطلق من هذا الوعي لي�ستق�سي التجارب ال�سابقة واخلربات 

املكتنزة يف رواية »ماأ�ساة واق الواق« كي ي�سل من خالل 

والتفاعل  متثلها  على  الن�ض  وقدرة  ح�سورها  درا�سة 

اأ�سالة  عن  الك�سف  وهو  املعلن  هدفه  اجناز  اإىل  معها 

مامل  فذلك   ، بداعية  الإ جتربته  وخ�سو�سية  الزبريي  فكر 

ن اأ�سالة املبدع كما يفهم من هذا اخلطاب تعني  يتحقق لأ

وتالقح  القراءات  اأثر  عن  بعيدا  ال�سخ�سية  وو�سوح  التفرد 

�سالة لديه هو هذا فقد كر�ض  ن مفهوم الأ فكار)30(. ولأ الأ

نف�سه لنفي اأي تفاعل اأو تعالق بني ن�ض الزبريي »ماأ�ساة 

واق الواق« وبني ن�ض حممد اإقبال »ر�سالة اخللود«. 

ثبات  لإ املقدم  �سعي  اأن  خمطئا-  اأكون  وقد   - يل  ويبدو 

اخللود« مل  بـ»ر�سالة  التاأثر  الواق« من  واق  »ماأ�ساة  براءة 

يكن دافعه ت�سحيح واقع نقدي يرى عك�ض ذلك.فلم ي�سبق 

حد من النقاد - ح�سب علمي - وقال بتاأثر رواية الزبريي  لأ

برواية اإقبال ف�سال عن اأن املقدم ذاته مل يذكر �سيئا من هذا 

اأفرزت  الن�سني  اأن قراءته لكال  اإليه هو  . وما منيل  القبيل 

وجود  باإمكانية  والت�سورات  ى  الروؤ من  جملة  ذهنه  يف 

عما  البحث  من  بدل   - فف�سل  الن�سني.  بني  تاأثري  عالقة 

يعززها- اأن يوؤ�س�ض خلطاب ا�ستباقي ينفي وجود اأية �سلة 

بينهما ؛ كي يظل مطمئنا على نقاء فكر الزبريي واأ�سالة 

ثباتها له منذ د�سن خطابه املقدماتي  جتربته التي خطط لإ

– اأي  املقدم- على  الظنون هو اعتماده  ، ومايقوي هذه 

يته. اأ�سلوب احلد�ض والفرتا�ض يف اإثبات روؤ

الزبريي  كاإعجاب  التاريخية  احلقائق  ببع�ض  فمعرفته   

ب�سفري  عالقته  وكذا  �سعره  يف  ا�سمه  وترديد  باإقبال 

عزام  الوهاب  عبد  الدكتور  باك�ستان  يف  م�رس  جمهورية 

كتبه  من  لكثري  وبرتجمته  اإقبال  حول  بكتاباته  امل�سهور 

من  الآ امللجاأ  كانت  اإقبال  بلد  باك�ستان  اأن  عن  ف�سال 

)31( كل  ثورة 1948  ف�سل  اإثر  مام  الإ بط�ض  للزبريي من 

هذا دفعه لت�سور عالقة تاأثري وتاأثر بني اإقبال والزبريي ، 

وباأن ر�سالة اخللود رمبا تكون اأحد م�سادر رواية »ماأ�ساة 

ظواهرهما  من  كثري  ت�سابه  ذلك  على  و�سجعه  الواق«  واق 

للخائنني)جعفر  اإقبال  �سورها  التي  فال�سورة  الفنية. 

مام  البنغايل و�سادق الركني( ت�سبه يف فظاعتها �سورة الإ

التي  ملي�ض  روح  ت�سبه  قبال،  لإ تظهر  التي  الهند  وروح   ،

�سعار، وكالهما  تنربي للزبريي بني ال�سحب وهي تن�سد الإ

فغاين  الأ الدين  بجمال  يلتقيان   – والزبريي  اإقبال  اأي   –
ن هذه احليثيات مبنية على  ويطارحانه احلديث)32(، ولأ

التخمني والفرتا�ض ولي�ست قائمة على البحث وال�ستق�ساء 

خالل  من  ينفذ  كي  مقدمته  طي  يف  الكاتب  �سجلها  فقد 

بوجود  اجلزم  مفادها �سعوبة  نتيجة  تدوين  اإىل  تفكيكها 

التاأثري  وجود  على  املادي  »فالدليل  العلمني  بني  �سلة 

والتاأثر غري متوافر. فلم ن�سمع  الزبريي يتحدث عن ر�سالة 

العربية حتى  اإىل  الر�سالة قد ترجمت  تلك  اإقبال، ومل تكن 

وفاة الزبريي، الذي كان ي�سكو وهو يف باك�ستان من حاجز 

اللغة الذي حال بينه وبني التحدث مع الباك�ستانيني«)33( 

دلة  الأ من  اآخر  ح�سد  ثمة  ال�ستنتاجات  هذه  عن  وف�سال 

والرباهني التي ا�ستغل عليها الكاتب ليثبت اأن »الزبريي مل 

يتاأثر باإقبال يف روايته. واإمنا هي احلرارة واملعاناة ب�سبب 

م�سكالت مواطنيه«)34(.

وكل ما�سبق ي�سجعنا على القول اإن اخلطاب املقدماتي يف 

رواية »ماأ�ساة واق الواق« خطاب ا�ستباقي ل يكتفي بتف�سري 

الن�ض وفق معطياته احلالية ومالب�ساته التاريخية ، ولكنه 

ي�ستبك مع وقائع نقدية احتمالية ميكن اأن تنتجها عملية 

املثاقفة وات�ساع دائرة املمار�سات البحثية م�ستقبال وذلك 

بق�سد توجيه التلقي والقراءات امل�ستقبلية �سوب النطالق 

من مفاهيم اأ�سالة الرواية كمنتج حملي خال�ض وخال من 

اأو  فكرتها  م�ستوى  على  �سواء  واإفرازاتهم  خرين  الآ �سوائب 

مو�سوعها اأوتكنيكها الفني.

يعد  املقدماتية  اخلطابات  من  اللون  هذا  اأن  من  وبالرغم 

اإ�ساءة متعمدة للن�ض)35( حتد من حرية  البع�ض  يف نظر 

تعدد  اإ�سعاف  �ساأنها  من  قبلية  ية  بروؤ وتلزمه  القارئ 

والتجدد  احلياة  الن�ض  متنح  التي  والتاأويالت  التف�سريات 

وجها  هنا  له  اأن  اإل  قرائية؛  ممار�سة  كل  مع  امل�ستمر 

والتاأثر بني  التاأثري  لنفي عالقة  املقدم  ايجابيا فحيثيات 

اإطارا مقنعا ميكنه �رسف  ن�سي الزبريي واإقبال ل ت�سكل 

النظر النقدي عن البحث وال�ستق�ساء يف هذه الق�سية بقدر 

وتثري  الباحثني  حتفز  اأن  ميكنها  ت�ساوؤلت  من  تكنه  ما 

بداعني،  الإ الن�سني  بني  التعالق  اآفاق  ل�ستنطاق  ف�سولهم 

،خا�سة  حدوثه  مينع  ما  ثمة  ولي�ض   - ذلك  حدث  ولو 

والدرا�سات امل�ستغلة على التنا�ض ل تزال يف اأوج �سبابها 

الدرا�سات التي ت�ستهويها املقارنة بني  اأن جنم  ف�سال عن 

نزوى العدد �5 / يناير 2009 

9�

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



اإذا  بعد-  ياأفل  مل  املختلفة  لل�سعوب  املت�سابهة  بداعات  الإ

حدث ذلك يكون هذا التقدمي قد خدم الن�ض املقدم له مرتني 

وىل: حينما اأبرز خ�سو�سيته املحلية ويف ذلك رد غري  ، الأ

اخل�سو�سية  من  يخلو  الزبريي  اإبداع  اأن  راأى  ملن  مبا�رس 

املحلية)36(. والثانية: اإذا ما اأثارت حيثياته لنفي التفاعل 

الباحثني  مايدفع  �سئلة  الأ من  واإقبال  الزبريي  ن�سي  بني 

ثبات عك�ض ذلك ويعيد الرواية اإىل من�سة التداول النقدي  لإ

والقراءات املنفتحة على كل الحتمالت.

جدوى اخلطاب املقدماتي:

 يد�سن ال�ساعر عبا�ض الديلمي مقدمته لرواية »طيف ولية 

كتابة  جدوى  عن  ل  بالت�ساوؤ اهلل  عبد  عزيزة  »للروائية 

قائال:  عموما  بداعية  الإ عمال  الأ يف  واأهميتها  املقدمات 

الديلمي  وحرية  مقدمة«)37(  اإىل  الكتاب  يحتاج  »هل 

وتردده اإزاء جدوى املقدمات وليد قناعة م�سبقة لديه باأن 

»الكتاب مولود جديد ورمبا اأنه كذلك لدى املوؤلفني فماذا 

يحتاج اإذن«)38(  وح�سب هذه القناعة فان املولود اجلديد 

ل يحتاج ملن يعرف به اأكرث من حاجته اإىل ا�سم يدل على 

هو  اأو  هو  من  للنا�ض  �سيقول  من  هو  وبعدها  �سخ�سيته 

من �سيعرف بنف�سه)39( ومن هذا املنطلق ل يخفي عبا�ض 

كذلك  ويعتربها  بل   ، املقدمات  كتابة  من  تربمه  الديلمي 

الرثثار الثقيل الظل ..الذي يحول بينك وبني ما تريد النظر 

فيم�سك  الطعام  �سالة  اإىل  متجها  يراك  ..اأو  مبا�رسة  اإليه 

مت  وكيف  املائدة  حوته  عما  ليحدثك  جانبا  وياأخذك  بك 

نها تك�سف  ية كهذه ل�سك لها اأهميتها لأ اإعدادها)40(. وروؤ

بداعي  جانبا مما يحبذه املبدع اإزاء التعامل مع منتجه الإ

�ساعرا  بكونه  عرف  م�سهور  مبدع  الديلمي«  فـ»عبا�ض 

يلتقي قارئه مبا�رسة  اأن  ثم فهو يف�سل  ناقدا ومن  ولي�ض 

يف ف�ساء الن�ض دومنا وا�سطة اأو اإعاقة من اأحد �ساأنه يف 

ذلك �ساأن كبار املبدعني اإل اأن الو�سع يختلف مع النا�سئة 

وي�سجع  اجلمهور  اإىل  يعرفهم  من  اإىل  احلاجة  باأم�ض  فهم 

ذات جدوى  املقدمات غري  بداعية.ومادامت  الإ حماولتهم 

التي نحن ب�سددها؟  املقدمة  فلماذا كتب  ال�ساعر  يف نظر 

ا�ستكتبته  الرواية  �ساحبة  اأن  فيعرتف  الديلمي  ي�ستطرد 

الدعوة  تلبية  اأن  ومعلوم  روايتها)41(.  تقدمي  منه  وطلبت 

يظهر ح�سن احرتام وتقدير الداعي ويلزم املدعو يف الوقت 

ذاته بواجبات ال�سيف واآدابه حتى لو تعار�ست و�سلوكياته 

املعتادة.

 وهذا ي�سعنا اإزاء مقدم يرى نف�سه �سيفا على الرواية ولي�ض 

اأو  اأن يعد ما كتبه مقدمة  اأو قارئا لها. ولذا يرف�ض  ناقدا 

تخل  مل  مقدمته  اأن  ب�ساحبتها.مع  اأو  بالرواية  تعريفا 

الن�سايل  والدور  القبلية  والزعامة  بالكاتبة  التعريف  من 

لزوجها  الن�سايل   الدور  وكذا  حلوم  اأبي  اأ�رسة  لع�سريتها 

التنبيه  عن  ف�سال   ، �سبق  الأ الوزراء  رئي�ض  العيني  حم�سن 

�سارات الفنية التي تكتنزها الرواية)42( ، بيد  اإىل بع�ض الإ

اأنه كان يف كل ماكتب ملتزما اأميا التزام باآداب ال�سيف، 

من  ي�سل  اأن  نقدية ميكن  ق�سية  اأية  اخلو�ض يف  متفاديا 

خاللها اإىل خال�سات قد تزعج امل�سيف ول تر�سيه اأو قد 

تر�سم �سورة مهتزة وم�سو�سة للرواية منذ بدايتها . 

الذي يقرر عدم جدوى املقدمات  ويف مقابل هذا اخلطاب 

كي يتفادى اخلو�ض يف ق�سايا ينبني عليها اأحكام قيمة 

اأهمية املقدمات بل ويعدها  اآخر ل يتجاهل  ، ثمة خطاب 

بداعية ، وعلى هذا فهو  عمال الإ من اأ�س�ض الفهم العميق لالأ

املختلفة  وق�ساياه  الن�ض  متعلقات  من  اأمكنه  ما  يحاور 

مع  التعاطف  بروح  احتفاظه  مع  وناقدا  ومف�رسا  حملال 

النقيب  ف�سل  به  يطالعنا  الوعي  .وهذا  و�ساحبه  الن�ض 

الزريقي«  حممد  لـ»علي  اأو�سنز«  بلو  »الناقلة  رواية  مقدم 

وكذا  املقدمة  اأهمية  اإىل  �سارة  بالإ خطابه  يبداأ  حيث 

اأهمية الرواية قائال: »هذه مقدمة لبد منها للفهم العميق 

اأيدينا واملعنون »ف�سول من رواية مينية  لعمله الذي بني 

اإدانة �رسيحة  اأن مدار هذا العمل وفحواه  – ذلك  مفتوحة 

ومبا�رسة لل�سمولية ال�سيا�سية والقهر الجتماعي والتخريب 

كابو�ض  اإىل  احلياة  وحتويل  القت�سادي  والتدمري  النف�سي 

لل�سيد  مطاردة  �ساحة  اإىل  والوطن  اأ�سباح  اإىل  والنا�ض 

يف  دارت  الرواية  اأحداث  اأن  النقيب  ويذكر  والقتل«)43( 

انتهاكات  �سهدت  التي  ال�سبعينات   فرتة  يف  عدن   مدينة 

من  لف  الآ اإثرها  على  نزح  ن�سان  الإ حلقوق  م�سبوقة  غري 

عن  والك�سف  الرواية)44(  �ساحب  الزريقي  منهم  الكوادر 

جديدا  ي�سكل  ل  اأحداثها  وزمان  ومكان  الرواية  مو�سوع 

التقليدية  اخلطابات  يف  األفيناه  ما  فذلك  التقدمي  هذا  يف 

ك�سفه ملو�سوع  اأن  هو  النقيب  مقدمة  اجلديد يف  اأن  بيد   ،

اأحداثها مل يكن  الرواية وزمانها والف�ساء الذي دارت فيه 

واأهميتها  الرواية  قيمة  عن  للك�سف  بها  تو�سل  و�سيلة  اإل 

اأحداث  الرواية - وهي  التي ق�ستها  حداث  الأ اأن  اإذ يرى   ،

ن�سان ذلك الزمن مازال  واقعية – قد اأحدثت �رسخا نف�سيا لإ

ن)45(،  الآ خالقية والعقلية حتى  النف�سية والأ اآثاره  يعاين 

ثار النف�سية – براأيه-  يكمن يف التو�سيف  وعالج تلك الآ

يام  الدقيق واملو�سوعي والقراءة املتاأنية والهادئة لتلك الأ

رواية  حاولت  ما  هي  ال�ساقة  املهمة  وهذه  حداث،  والأ

باإطالق  النقيب  اأن تنه�ض بها)46(. وكي ليتهم  الزريقي 

اأحكامه جزافا فقد عمد اإىل ا�ستدعاء ماحدث لبطل الرواية 
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من اختطاف وتغييب وما اأ�ساب عائلته من خوف وترويع 

اإن ا�ست�سحاب الدليل يبدو �سجية حر�ض  وماأ�ساة)47( بل 

هذه  اأودعها  التي  النقدية  اأحكامه  اأغلب  النقيب يف  عليها 

املقدمة .فعندما ي�سف الرواية باأنها �سهادة على التاريخ 

باأ�سمائهم  ال�سحايا  من  للكثري  توثق  باأنها  ذلك  يعلل   ،

احلقيقة)48( ويعلل انحيازه وتقديره ل�ساحب الرواية باأنه 

فق بعيد عن التع�سب وقريب من  اإن�سان ح�ساري وا�سع الأ

والرواية  للروائي  النحياز  هذا  كل  ومع  الفطرة...الخ)49( 

– وهو انحياز مربر- فانه اأي املقدم - ويف �سياق حديثه 
عن اأ�سلوب الكاتب يعرتف »اأن الزريقي لي�ض روائيا حمرتفا 

ليقول  وممتد  وب�سيط  مقبول  �سكل  يجاد  لإ احتال  ولكنه 

كالما لي�ستطيعه يف مقالة اأو كتاب نظري وقاله هنا بلغة 

حياتية ف�سيحة ، لهي باملتقعرة ولهي بال�سوقية واإمنا 

هي بني ذلك قواما«)50( وهكذا ي�سعنا خطاب النقيب اأمام 

�سارات نح�سبها - مهما اختلفنا يف  حكام والإ جملة من الأ

التي  اخلطابات  �سلك  يف  تنظمه   – ومو�سوعيتها  دقتها 

تقدم معرفة نقدية عن الن�سو�ض التي قدمتها للقارئ.

املقدمات  خطاب  اإن  القول  ميكن  ما�سبق  على  وتاأ�سي�سا 

فاملقدمات  قراءتها.  ومداخل  الن�سو�ض  عتبات  اأهم  من 

الكاتب  عليها  يعول  قد  التي  التمهيدية  الن�سو�ض  من 

يعاز له  كثريا يف جذب قارئه اأو يف التاأثري عليه اأو يف الإ

با�سرتاتيجيته اخلا�سة . وهو ماميكنها من اأن تقدم وعيا 

معرفيا- اأيا كانت قيمته - من �ساأنه اأن ي�سئ بع�سا من 

املقدمات  وخطاب  بداع.  الإ الن�ض  يف  املعتمة  اجلوانب 

– اإجمال- عن هذه الوظيفة  اليمنية ل يخرج  الرواية  يف 

املركزية.�سواء يف �سياق خطاباته الذاتية اأو الغريية. بيد اأن 

اخلطابات الغريية اأظهرت كفاءة على اإنتاج معرفية نقدية 

النطباعية  من  �سابها  ما  مع  الذاتية  اخلطابات  من  اأكرث 

الروايات. كاتبي  من  بطلب  كتب  اأغلبها  كون  والتاأثرية 

وقد تراوحت وظائف هذا اخلطاب بني التعريف بالن�سو�ض 

بع�سها  اقرتب  بينما  باأ�سحابها  التعريف  وكذا  بداعية  الإ

ومف�رسا  حملال  املختلفة  وعنا�رسه  الن�ض  مكونات  من 

و�سارحا.         

ولتدعي الدرا�سة اأن هذه ال�ستنتاجات هي اأحكام تعميمية 

بل هي وجهة نظر قابلة للجدل واحلوار ولها من احتمالت 

كان  اإن  ها  وعزاوؤ املو�سوعية.  من  ماحتمل  قدر  الذاتية 

اأنها طرقت الباب  اأومنهجها النقدي  يتها  ثمة خطل يف روؤ

ولفتت النتباه اإىل حقل من حقول املعرفة والنقد هو غائب 

دب اليمني .  –فعال- عن اهتمام الباحثني ونقاد الأ
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�سعريـــة العنــوان

يف ال�سعر ال�سوري املعا�رش

ال�سياق والوظيفة 
مفيــد جنـــم

 
  ناقد من �سورية

من  املختلفة  ووظائفه  و�سعريته  العنوان  لبنية  حتليلها  يف  الدرا�سة  �ستنطلق 

العناوين،  لهذه  الرتكيبية  املكونات  معرفة  بهدف  اأفقيا  مقاربته  �رسورة 

عن  الك�سف  بق�سد  البع�ض  بع�سها  مع  تعالقاتها  مدى  عن  الك�سف  خالل  من 

الدور  وبيان  العنوان،  اإن�ساء  ا�سرتاتيجية  على  تطراأ  اأن  ميكن  التي  التحولت 

الدرا�سة  تتيح  بحيث  للعمل، وعموديا  الرمزي  املعادل  ت�سكيل  تلعبه يف  الذي 

ختالف الذي طراأ على هذه العناوين يف مراحل زمنية  اإدراك مدى الت�سابه والإ

من  للدرا�سة  �ستكون مو�سوعا  التي  ال�سعرية  عمال  الأ عناوين  تتنوع  خمتلفة. 

�سعريتها  حيث  من  �ستكون  لكنها  والتنا�سية،  والدللية  اللغوية  بنيتها  حيث 

وبنيتها الدللية مت�سلة ات�سال وثيقا مب�سمون التجربة ال�سعرية التي تقدمها 

عمال، وت�سكل رمزا ذا دللة بديلة للمنت ال�سعري فيها. تلك الأ

كرب  عمال ال�صعرية كونها ن�صا �صغريا ملحقا بالن�ص االأ لقد عربت عناوين االأ

إعالن  يت�صمن العمل ويت�صل به على م�صتوى البنية والداللة، فيقوم بوظيفة اال

�صا�صية التي متنحها هويتها أو حماورها االأ عن م�صمون التجربة ال�صعرية ا

درا�سات



فالعناوين ت�سكل عالمات دالة تلخ�ض مدارات التجربة 

توؤدي  دللية  مفاتيح  متثل  فهي  لها،  الرمزية  بعاد  والأ

جمموعة  يف  بداية  جنملها  اأن  وميكن  اإيحائية،  وظيفة 

العناوين تتاألف  اأن تلك  ال�سمات ياأتي يف مقدمتها  من 

يف اأغلبيتها من جملة اإ�سمية )مركب اإ�سمي(، اأو من كلمة 

واحدة هي اإ�سم علم مذكر، ثم ياأتي العنوان الذي يتاألف 

من جملة فعلية تاليا، بينما ياأتي العنوان الذي يتاألف 

من �سبه جملة يف عدد قليل جدا من العناوين. اأما على 

م�ستوى البنية اللغوية فتتميز تلك العناوين باقت�سادها 

وينحو  يهام.  الإ يولَّد  الذي  وباحلذف  الوا�سح  اللغوي 

لكن  الطول،  نحو  العناوين  تلك  من  ن�سبيا  قليل  عدد 

عددا  ت�ستدعي  التنا�سي  امل�ستوى  على  العناوين  تلك 

باأ�سمائها  والتاريخية  والدينية  دبية  الأ �سماء  الأ من 

فكري  مفهوم  على  حتيل  هي  اأو  الكاملة،  ال�رسيحية 

وجودي اأوم�سطلح ثقايف/ ديني، ويف عدد حمدود منها 

اإحالتها على عنوان �سعري �سابق ت�ستذكره، وتقيم  جند 

تنا�سها معه على امل�ستوى اجلمايل والدليل. 

فقية:  1/2   املقاربة الأ

يتميز العنوان باقت�ساده اللغوي ال�سديد، وتعدُّ العناوين 

عمال ال�سعرية ال�سورية  التي تتميز بطولها الن�سبي يف الأ

احلديثة حمدودة ن�سبيا، كما يف عناوين دوواين نزيه اأبو 

عف�ض التي تتميز ببنيتها النحوية التي تتاألف من جملة 

اإ�سمية ذات بنية اإخبارية اأو و�سفية، اأو من جملة منادى 

بريوت1976-  القتلى-  مهات  لأ الع�سب  من  )و�ساح 

دم�سق  الوا�سعة-  ر�ض  الأ اأيتها  ال�سيق  الزمان  اأيها 

1978- هكذا اأتيت..هكذا اأم�سي- بريوت 1978(. ويف 

�سمية  الإ البنية  ذي  برادعي  الدين  محdي  خالد  ديوان 

الدولة-  �سيف  يدي  بني  املتنبي  )تداعيات  خبارية  الإ

يحب  ل  )الر�سا�ض  فايزخ�سور  وديوان  دم�سق 1976( 

)الدخول  عمران  حممد  وديواين   )1988 باكرا  املبيت 

جدار  على  واأغان  دم�سق،  بوان1972-  �سعب  يف 

جليدي1965( وديوان ال�ساعر علي اجلندي الذي يحمل 

املكاين  امل�ستوى  على  ال�سدية  الثنائية  طابع  عنوانه 

)بعيدا يف ال�سمت... قريبا يف الن�سيان- بريوت1980( 

املراآة-  يف  والق�سيدة  اجلراح)الق�سيدة  نوري  وديوان 

احل�سني  ال�سالح  ريا�ض  ديوان  وعنوان   )1995 بريوت 

 )1981 دم�سق  امل�سد�ض-  كطلقة  وا�سح  كاملاء  )ب�سيط 

وعنوان ديوان ال�ساعر نزار بريك الهنيدي)البوابة والريح 

ونافذة حبيبتي- دم�سق1977( وعبد النبي التالوي)اإىل 

اآخر الليل تبكي الق�سيدة- لندن 1989(، وعنوان)اأجزاء 

براهيم  1981(لإ دم�سق  املبعرثة-  اجلرادي  اإبراهيم 

دم�سق  ال�سهل-  على  م�رسفة  وعنوان)ق�سائد  اجلرادي، 

منذر  ديوان  وعنوان  علي�سي،  ل�سقر  تاريخ(  دون 

امل�رسي)مزهرية على �سكل قب�سة اليد- بريوت1997( 

تون�ض1997(  اأبي�ض-  بالط  على  حمراء  وعنوان)كرزة 

ملرام امل�رسي.

يف  القت�ساد  �سديدة  اأخرى  عناوين  جند  باملقابل   

علم  ا�سم  هي  واحدة  كلمة  من  وتتاألف  اللغوية،  بنيتها 

فايز  دواوين  يف  كما  موؤنث،  جمع  �سيغة  هي  اأو  مفرد 

خ�سور)�سلما�ض 1982 واآداد 1986وم�سادفات1999( 

وال�ساعر   )1979 اجلندي)الرباعيات  علي  وديوان 

وال�ساعر  دم�سق1979(  احلميد)احتفالت-  عبد  بندر 

بريك  ونزار   )1995 بريوت  اجلراح)ال�سبي–  نوري 

الهنيدي)الطوفان- دم�سق2001( وعنوان ديوان ممدوح 

عناوين  اأغلب  لكن  دم�سق1985(.  �سكاف)انهيارات- 

النحوي  امل�ستوى  على  تتميز  خرى  الأ ال�سعرية  عمال  الأ

ما  غالبا  وهي  الو�سفي،  الطابع  ذات  �سمية  الإ ببنيتها 

اأو بالم التعريف واأحيانا قليلة  �سافة  تكون معرَّفة بالإ

غالبا  با�سم  تبداأ  العناوين  هذه  اأن  كما  �سارة.  الإ با�سم 

يف  التنا�ض  ويظهر  حمذوف.  ملبتداأ  خربا  يكون  ما 

يتطلب  العنوان  يجعل  ما  كبرية  ب�سورة  العناوين  تلك 

التاريخية  املرجعية  اإىل  العودة  تلقيه  اأثناء  معناه  فهم 

معها،  يتنا�ض  التي  ال�سعرية  اأو  الدينية  اأو  الرتاثية  اأو 

عنده.  والتخييلي  الوجداين  ف�ساءها  معها  وي�ستدعي 

وميكن القول اإن الغالبية الكربى من عمليات التنا�ض يف 

هذه العناوين تتم مع مرجعيات تراثية ودينية ب�سورة 

الذي كانت تت�سكل فيه  الثقايف  الف�ساء  تك�سف فيه عن 

الفكري  ال�سياق  وعن  واجلمالية،  الفكرية  ال�ساعر  ية  روؤ

العناوين  تلك  تندرج  الذي  والتنا�سي  وال�سو�سيولوجي 

مع  ت�سال  الإ عالقة  من  عنه  تك�سف  ما  جانب  اإىل  فيه، 

التاريخي  ال�سياق  على  تدل  والتي  املرجعيتني،  هاتني 

عمق  عن  خالله  من  وتك�سف  فيه  تت�سكل  كانت  الذي 

بعينها،  تاريخية  مرحلة  �سعراء  وجدان  يف  ح�سورهما 

هي مرحلة ال�ستينيات التي �سهدت اأكرب هزمية يف تاريخ 

ا�ستدعت  التي   1967 عام  هزمية  هي  املعا�رس  العرب 

من هوؤلء ال�سعراء العودة اإىل التاريخ والرتاث العربيني 

عن�رس  اإبراز  بهدف  الكربى  رموزهما  ل�ستح�سار 

واحلا�رس  امل�رسق  املا�سي  بني  ال�سارخة  املفارقة 

املنك�رس واملهزوم، اأو لالحتماء به ب�سبب ال�سعور بالعجز 
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اإىل  واحلاجة  احلا�رس،  مواجهة  من  واخلوف  وال�سعف 

ما يحفِّز الذات على ا�سرتداد الثقة بالنف�ض والقدرة على 

التي  �سماء  والأ الرموز  تلك  الواقع. ومن  مواجهة هزمية 

عمال ال�سعرية طرفه بن  ا�ستدعتها عناوين العديد من الأ

العبد- قطري بن الفجاءة عند ال�ساعر علي اجلندي و�ِسْعب 

ويوحنا  ليلى  وجمنون  عمران  حممد  ال�ساعر  عند  بوان 

الدم�سقي عند �سوقي بغدادي، و�سامراء اجلديدة عند �سهيل 

اإبراهيم و�سخ�سية ال�سيد امل�سيح ويهوذا ويو�سف وزليخا 

جيل  جتربة  ومع  خ�سور.  وفايز  عف�ض  اأبو  نزيه  عند 

جديدا  منحى  العنونة  اإ�سرتاتيجية  اتخذت  ال�سبعينيات 

وبنية  ال�سعرية  ية  الروؤ اأ�ساب  الذي  التحول  مع  ترافق 

بدا  فقد  واجلمالية،  الفنية  ال�سعري ومقرتحاته  اخلطاب 

�سرتاتيجية وا�سحا عرب بنية العنوان  التباين يف تلك الإ

الدللية التي عك�ست يف بنيتها التكوينية التحولت التي 

طراأت على بنية اللغة ال�سعرية، وما متثلته من ح�سا�سية 

اللغوية ظلت  بنيتها  لكنها على م�ستوى  �سعرية جديدة، 

ال�سديد  اللغوي  واقت�سادها  بتكثيفها  الغالب  يف  تت�سم 

الن�سبي  بطولها  متيزت  التي  العناوين  بع�ض  با�ستثناء 

ول )كالغزالة ك�سوت  كعنوان ديوان بندر عبد احلميد الأ

ول  املاء والريح 1975( وعنوان ديوان عادل حممود الأ

)قم�سان زرقاء للجثث الفاخرة 1978( وديواين نزيه اأبو 

ر�ض الوا�سعة 1978–  عف�ض)اأيها الزمان ال�سيق.. اأيتها الأ

بريوت1976(  القتلى-  مهات  لأ الع�سب  من  و�ساح 

كطلقة  وا�سح  كاملاء  )ب�سيط  احل�سني  ال�سالح  وريا�ض 

يف  )الع�سق  كحل  اد  فوؤ ديوان  وعنوان  امل�سد�ض1981( 

الزمن ال�سحل- دم�سق1976(. ومن تلك العناوين التي 

متيزت بتكثيفها ال�سديد عناوين )�سعود اإبريل- بريوت 

– 2000- طفولة موت- بريوت 1995 لنوري اجلراح( 
و)القيد الب�رسي- دم�سق 1978- اأربعون الرماد - دم�سق 

قوال- دم�سق1997( لل�ساعر احمد  1992- مهرجان الأ

ملمدوح  دم�سق1995(  رفيقي-  و)احلزن  داود،  يو�سف 

عبد  لبندر  دم�سق1979(  وعنوان)احتفالت-  �سكاف، 

احلميد، وعنوان)اأ�ساطري يومية- دم�سق1980( لريا�ض 

براهيم  ال�سالح احل�سني، و)�سهوة ال�سد- دم�سق1985( لإ

دم�سق1998(  بريوت/  الع�سب-  و)تتويج  اجلرادي، 

دم�سق1978(  ر�ض-  الأ و)جمهورية  ال�سيد،  ملحمود 

بريوت2004(  اخلوف-  وعنوان)هذا  خ�رس،  مل�سطفى 

لل�ساعرة هال حممد. 

عمال ال�سعرية  مل يكن هذا التحول يف العنونة وقفا على الأ

عند  العنونة  اجتاه  مع  اأي�سا  ترافق  نه  لأ اجلديد،  للجيل 

الغالب  ال�سديد يف  اللغوي  القت�ساد  ال�سابق نحو  اجليل 

يف  �سدرت  التي  ال�سعرية  عمال  الأ بع�ض  وجدنا  حتى 

القرن  ال�سبعينيات والثمانينيات من  الثاين من  الن�سف 

كلمة  من  يتاألف  خارجي  عنوان  يت�سدرها  الع�رسين، 

اجلندي  علي  ديواين  عنوان  يف  احلال  هي  كما  واحدة، 

ودواوين  )الرباعيات وق�سائد موقوتة- بريوت1980( 

فايز خ�سور)�سلما�ض واآداد وم�سادفات(. ومن العناوين 

عناوين  ال�سديد  اللغوي  القت�ساد  بذلك  متيزت  التي 

1984-غبار  دم�سق  اجلليد-  خ�سور)ثمار  فايز  اأعمال 

وعنوانا  بريوت1995(  الهالك-  قدا�ض  ال�ستاء1979- 

دم�سق1977  فانفر-  )ياألفونك  عدوان  ممدوح  ديواين 

حممد  دوواين  وعناوين  اأي�سا-دم�سق1984(  اأنا  وهذا 

املاء  ا�سم  دم�سق1980-  املالجة-  )كتاب  عمران 

دم�سق  املائدة-  كتاب   -1986 دم�سق  والهواء- 

لندن1995(  القمر-  لوجه  وعنوان)قناع   ،)1990

ل�سهيل اإبراهيم، وعنوان)ليلى بال ع�ساق( ل�سوقي بغدادي 

اد كحل.  وعنوان ديوان)اأزهار القلب- دم�سق1989( لفوؤ

ومن املالمح املميزة للعنونة الرئي�سة اأنها ل تتوفر على 

ال�رسيح  املعنى  يكتمل  لكي  فرعي  اأو  اإ�سايف  عنوان 

للعنوان.

يتاألف  الذي  العنوان  ياأتي  النحوية  البنية  م�ستوى  على 

عمال  العناوين اخلارجية لأ ا�سمية يف طليعة  من جملة 

على  العنوان  ويتميز  املعا�رسين.  ال�سوريني  ال�سعراء 

نوعا  يولِّد  الذي  باحلذف  هنا  الرتكيبية  البنية  م�ستوى 

�سمية  الإ فاجلملة  الدليل،  امل�ستوى  على  الغمو�ض  من 

غالبا ما تبداأ بخرب ملبتداأ حمذوف تقديره هو اأو هي اأو 

هذه كما يف العناوين التالية:

حمد يو�سف داوود1970.   اأغنية ثلج- دم�سق لالأ

ر�ض مداي ال�سغري ملحمد وحيد علي1991.   الأ

 م�سباح عالء الدين- دم�سق 1986 لبيان �سفدي.

�سابع والعيون1981 لبندر عبد احلميد.  مغامرات الأ

 غرفة مباليني اجلدران-بريوت 1964 ملحمد املاغوط.

غبار ال�ستاء 1979 وقدا�ض الهالك 1995 لفايز خ�سور.

لنوري   1995 هاملت  وحدائق   1995 �سوداء  كاأ�ض 

اجلراح

براهيم اجلرادي. ان1985 لإ �سهوة ال�سد- عمَّ

ان1993 لعبد القادر احل�سني. ماء الياقوت- عمَّ

النبي  لعبد  دم�سق1989   - خرية  الأ غنية  الأ �سيطان   

التالوي.

 ملع �رساب- بريوت 2007 لعابد اإ�سماعيل.
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أو  إ�صمي(، ا )مركب ا

من كلمة واحدة 
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 ق�سائد موقوتة- بريوت1980 لعلي اجلندي.

 كتاب املالجة- دم�سق 1980- كتاب املائدة-دم�سق 

ملحمد  بغداد1975  اجلديدة-  الذاكرة  مرفاأ   -1998

عمران.

 1876 بريوت  القتلى-  مهات  لأ الع�سب  من  و�ساح 

وحوارية املوت والنخيل-دم�سق1972 لنزيه اأبو عف�ض

 اأ�ساطري يومية- دم�سق1980 لريا�ض ال�سالح احل�سني.

 اأعرا�ض الهنود احلمر- بريوت 1975 واأبجدية الينابيع- 

بريوت 2007 نخلة ا�سمها فاطمة- بريوت 1998 لعلي 

كنعان.

ب ال�سال- دم�سق 2003 لقمان ديركي.  �سرية الأ

 رماد الكائن ال�سعري1985- دم�سق م�سطفى خ�رس.

يدي  الأ وتلويحة   1999 بريوت  اجلنون-  نحو  طريان   

املتعبة- دم�سق  1970 ممدوح عدوان.

 تتويج الع�سب- بريوت/دم�سق 1998 ومونادا دم�سق- 

1978 ملحمود ال�سيد.

 �سالة لراحة الطني- 2000 حممود نق�سو.

مراثي عائلة القلب دم�سق1990- وقت ل�سهوات املغني- 

دم�سق1998 لعالء الدين عبد املوىل.

�سباحات متاأخرة- حم�ض1997 لن�سال ب�سارة.

وياأتي العنوان الذي تتاألف بنيته من جملة فعلية تاليا 

يف اإ�سرتاتيجية العنونة عند ال�سعراء ال�سوريني، ويف هذه 

فعال التي ي�ستهل بها العنوان  العناوين تتنوع اأنواع الأ

تلك البنية، اإل اأن الفعل امل�سارع يهيمن على اأغلب تلك 

العناوين نظرا للوظيفة ال�سعرية التي يقوم بها، ويحيل 

تتميز  التي  الغنائية  الق�سيدة  بنية  على  خاللها  من 

املتكلم  �سمري  اإىل  امل�سند  امل�سارع  الفعل  با�ستخدام 

هذه  يف  احلال  هو  كما  املخاطب  �سمري  اإىل  واملوجه 

العناوين:

�سار رمادا- دم�سق1987 لل�ساعرعلي اجلندي 

يقونة- عّمان 1994 لعبد القادر احل�سني.   ينام يف الأ

- عنقي  من  ويذبحونك  اجتاها1978  واأ�سميك  اأنوي   

بريوت 1979 ل�سهيل اإبراهيم.

ويطرح النخيل دما- دم�سق 1979 لبيان ال�سفدي.

قاتلها- تطارد  اأمي  امل�ستحيل1974-  الزمن  اأقبل 

1975- ياألفونك فانفر- دم�سق 1979 ملمدوح عدوان. 

م�سطفى  ملحمد   1979 -دم�سق  تكوين  اأن  اأريدك 

دروي�ض.

ويبداأ طق�ض املقابر- بريوت 1977  لفايز خ�سور.

اأنظر اإليك- بريوت1998 ملرام امل�رسي.

وهناك عناوين تبداأ بفعل ما�ض ناق�ض)كانت طويلة يف 

امل�ساء- دم�سق1980 لبندر عبد احلميد/ �سار رمادا- 

بريوت 1987 لعلي اجلندي/ لي�ض للروح ذاكرة- دم�سق 

بابي-  اأدق  نا�سخ)كاأين  بحرف  اأو  حممد(  لهال   1994

مكان)بعيدا يف  ب�سمري  اأو  لهال حممد،  بريوت 2008( 

ال�سمت قريبا يف الن�سيان1980-بريوت لعلي اجلندي- 

بغدادي(،  ل�سوقي  دم�سق1974  والعنق-  الو�سادة  بني 

الوا�سعة-  ر�ض  الأ اأيتها  ال�سيق  الزمان  اأو مبنادى)اأيها 

دم�سق 1978 لنزيه اأبو عف�ض( اأو مبعنى ا�سم مو�سول)ما 

لبيان �سفدي(. وهناك عناوين  ل يعود- دم�سق1998 

�سمية  تتوافر بنيتها الرتكيبية على اجلمع بني البنية الإ

والبنية الفعلية، وغالبا ما تكون اجلملة الفعلية يف حمل 

براهيم  خرب للمبتداأ)رجل ي�ستحم بامراأة1983- دم�سق لإ

1983ل�سهيل  بريوت  ال�سيف-  يقطفها  قبلة  اجلرادي- 

اإبراهيم- اأنا الذي راأيت - دم�سق1978  ملحمد عمران- 

لفايز   1980 دم�سق   - باكر  املبيت  يحب  ل  الر�سا�ض 

خ�سور(.

اأما العنوان الذي يتاألف من �سبه جملة فياأتي يف املرتبة 

 1975 دم�سق  والريح-  املاء  ك�سوت  الثالثة)كالغزالة 

لبندر عبد احلميد/ يف البدء كان ال�سمت – بريوت 1965 

ل�سوقي   1962 بريوت  ق�سة-  حب  لكل  اجلندي/  لعلي 

بغدادي/ اإىل اآخر الليل تبكي الق�سيدة- لندن 1989لعبد 

الطيف- دم�سق1996/ يف  التالوي/على مذهب  النبي 

باجتاه  �سكاف/  ملمدوح  دم�سق1983  املاء-  ح�رسة 

حداثة  يف  ا�سماعيل/  عابد  بريوت1999   - اآخر  متاه 

الروح- دم�سق2000 لعالء الدين عبد املوىل- على ذلك 

البيا�ض اخلافت- بريوت 1997 لهال حممد(.

اإن قراءة هذه العناوين على امل�ستوى الدليل تك�سف عن 

والوظائف  والن�سية  والتاريخية  التوظيفية  ال�سياقات 

عند  العنوان  بناء  ا�سرتاتيجية  حتكم  التي  التاأليفية 

الكتابة بحيث  ال�سعراء، وتختزل ق�سما من منطق  هوؤلء 

عن  ودللتها  بنيتها  يف  العناوين  تلك  تنف�سل  ل 

خ�سو�سية العمل الذي ت�سم معانيه وتو�سم بها، ما يجعل 

تلك العناوين بحكم تلك الوظيفة ال�سعرية التي حتيل فيها 

اىل داخل العمل، كما هو يحيل عليها تعربعن امل�سمون 

الدليل للعمل، اأو الفكرة املحورية التي تهيمن عليه. يف 

الوقت نف�سه ت�ستدعي قراءة العنوان توجيه النتباه نحو 

املرجعية الن�سية التي يحيل عليها العنوان لتف�سري معناه 

عمال ال�سعرية  الدليل، خا�سة واأن الكثري من عناوين الأ

واأ�سطورية  وتراثية  دينية  مرجعيات  مع  تنا�سها  تقيم 
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ل�سيما يف مرحلة تاريخية حمددة وبذا فهي تك�سف عن 

دراكية والجتماعية التي تندرج  ال�سياقات التاريخية والإ

ية التي تقدمها للعامل بحكم كونها  فيها، اإ�سافة اإىل الروؤ

ية كما يقول رولن بارت.  عالمات دالة م�سبعة بتلك الروؤ

يف  العنونة  بها  تقوم  التي  الوظائف  هذه  اإىل  ا�ستنادا 

ال�سعر ال�سوري املعا�رس، وال�سياقات التي تندرج �سمنها 

التي متثل ن�سا �سغريا ملحقا  العناوين  فاإن قراءة تلك 

القراءة،  عملية  منهجة  يف  العنونة  دور  ُتظهر  بالعمل 

املتلقي  انتظار  اأفق  ويف  ت�سمه،  الذي  العمل  وتاأويل 

والثقايف  التنا�سي  طار  الإ وحتديد  الن�ض  معاين  وو�سم 

التي  العناوين  ولعل  فيه،  تت�سكل  الذي  وال�سو�سيولوجي 

كرث ا�ستخدامها بعد هزمية حزيران 1967 تدلل على تلك 

والتاريخية  والفكرية  والجتماعية  النف�سية  ال�سياقات 

التي كانت تت�سكل فيها تلك العناوين، وتعك�ض من خاللها 

ية ال�سعراء ووعيهم بالواقع واملرحلة التاريخية التي  روؤ

كانوا يعي�سونها وكيفية متثلها جماليا. من هنا ل بد من 

حماولة تف�سري تلك العناوين من خالل عمليات التنا�ض 

والدينية  الرتاثية  املرجعيات  تلك  التي حتيل فيها على 

انطالقا  معناها من خاللها،  تاأويل  والتاريخية وميكن 

اإىل توجيه جهدنا  اأن تف�سري دللت العنوان حتتاج  من 

اأن  ذلك  الن�سية اخلارجية،  املرجعيات  تلك  اإىل  القرائي 

ن  الآ يف  خارجه  واىل  العمل  داخل  اىل  يحيل  العنوان 

معا، وي�سهم يف اإدخال القارئ كطرف اأ�سا�سي يف عملية 

العنوان عنده يف عملية  التاأويل من خالل ما ي�ستدعيه 

التلقي من خمزون ثقايف ومن ف�ساء وجداين وتخييلي، 

التي تقدم  ال�سياقات  للك�سف عن  ن نف�سه  الآ �ساعني يف 

فيها تلك العناوين واخللفيات التي حتكم توجهاتها من 

فقية للعناوين، والتي تظهر التباين يف  خالل الدرا�سة الأ

اختيارت �سعراء املراحل املختلفة من التجربة ال�سعرية 

ال�سورية احلديثة لطبيعة العنونة، ومقرتحاتها اجلمالية 

التي تك�سف عنها.

التحليلية  القراءة  تتناولها  �سوف  التي  وىل  الأ املرحلة 

للعنونة هي املرحلة التي متتد من نهاية عقد ال�ستينيات، 

اأي من املرحلة التالية للهزمية عام 1967 وحتى اأوا�سط 

املهيمنة  التفعيلة هي  �ستظل ق�سيدة  عام 1970 حيث 

على امل�سهد ال�سعري ال�سوري، يف حني اأن املرحلة التالية 

م�ستوى  على  نف�سه  عن  يف�سح  اأخذ  حتول  عن  ك�سفت 

يتها ولغتها،  الفنية وروؤ ال�سعرية واأدواتها  الكتابة  �سكل 

يعرف  بات  ما  �سعراء  يد  على  جديد  لتحول  ويوؤ�س�ض 

ب�سعراء ال�سبعينيات، اأوجتربة ق�سيدة النرث ومقرتحاتها 

اأ�ساب تلك املمار�سة  الذي  التبدل  اجلمالية، مما يعك�ض 

ختيارات الفنية واجلمالية، خا�سة  ال�سعرية على �سعيد الإ

اأن ا�سرتاتيجية العنونة ظلت مرتبطة بوظيفتها ال�سعرية 

امل�ستوى  على  ال�سعرية  التجربة  داخل  مع  والتنا�سية 

الدليل واللغوي واجلمايل، يف الوقت الذي حافظت فيه 

على ا�ستقاللها الن�سبي من خالل موقعها.

عمال ال�سعرية التي �سدرت يف تلك  لقد عربت عناوين الأ

بالن�ض  ن�سا �سغريا ملحقا  املرحلة من خاللها كونها 

البنية  م�ستوى  على  به  ويت�سل  العمل  يت�سمن  كرب  الأ

التجربة  م�سمون  عن  عالن  الإ بوظيفة  فيقوم  والدللة، 

هويتها..  مينحها  التي  �سا�سية  الأ حماورها  اأو  ال�سعرية 

التي حترك تلك  ال�سعرية  ية  الروؤ لقد عربت عن م�سمون 

من  حالة  تعك�ض  بو�سفها  بال�سوداوية  وتت�سم  التجربة 

ال�سعور القا�سي واملرير بالهزمية واخليبة وال�سقوط التي 

ك�سف عنها الواقع العربي، ما ا�ستدعى من هوؤلء ال�سعراء 

ب�سور  واإدانته  وتعريته  الواقع  ف�سح  نحو  الجتاه 

عمال ال�سعرية التي �سدرت  خمتلفة، جتلت يف عناوين الأ

يف تلك املرحلة كما ظهر يف عنوان جمموعة ال�ساعر علي 

تلك  ك�سفت  وقد   .)1970 دم�سق  زبد-  كنعان)اأنهارمن 

العناوين اأي�سا عن مدى ال�سعور بالغربة يف هذا الواقع 

املهزوم)الدخول يف �ِسعب بوان- دم�سق 1972( حممد 

ن�سان  الإ بغربة  احلاد  ح�سا�ض  الإ عن  اأوعربت  عمران، 

الوجودية يف هذا العامل الغريب )احلّمى الرتابية- بريوت 

يدي  1969- علي اجلندي(، اأو احلزن والتعب )تلويحة الأ

اأواملفارقة  عدوان(  ممدوح   -1970 دم�سق  املتعبة- 

اجلديدة-  واحلا�رس)�سامراء  املا�سي  بني  التاريخية 

يقاظ الواقع الغارق يف �سبات  دم�سق 1972( اأو ال�رساخ لإ

ترديه و�سياعه )�سوت بحجم الفم- دم�سق1974- بني 

الو�سادة والعنق- دم�سق 1974 �سوقي بغدادي( اأواملوت 

بالنخيل  له  يرمز  الذي  العربي  الوجود  يهدد  بات  الذي 

)حوارية املوت والنخيل- دم�سق1971  نزيه ابو عف�ض( 

لتوجيه  النخيل  كلمة  على  املوت  كلمة  تتقدم  حيث 

املوت  بو�سف  تقدميها  خالل  من  اإليها  املتلقي  انتباه 

الواقع عند فايز  الداهم. ول تختلف �سورة  ميثل اخلطر 

واملرتدي  املاأزوم  الواقع  �سور  من  غريها  عن  خ�سور 

الرغم  املدينة- دم�سق1973(. وعلى  )اأمطار يف حريق 

من املناخ النف�سي واملعاين الدللية املوحية واملتقاربة 

طار الثقايف وال�سو�سيولوجي الذي تندرج �سمنه هذه  والإ

العناوين، فاإن ثالثة عناوين منها حتيل اىل مرجعيات 

دينية/  مرجعية  ول  الأ العنوان  يف  هي  خمتلفة،  ن�سية 
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)كذلك  الرعد  �سورة  من  ية/16/  الآ يف  تتمثل  قراأنية 

ُجفاء،  فيذهب  الزبد  فاإما  والباطل  احلق  اهلل  ي�رسب 

ر�ض()1(. كذلك يقيم  واأما ما ينفع النا�ض فيمكث يف الأ

عنوان  هي  اأخرى  �سعرية  مرجعية  مع  تعالقه  العنوان 

على  يدل  ما  الرماد(  حاوي)نهر  خليل  ال�ساعر  ديوان 

يقوم  اأن  للعنوان  ميكن  التي  التنا�سية  حالة  الإ تعددية 

ويحيلنا  ن�سية.  مرجعية  من  اأكرث  مع  تنا�سه  عرب  بها 

ق�سيدة  هي  قدمية  �سعرية  مرجعية  على  الثاين  العنوان 

بالد  يعرب  كان  عندما  قالها  التي  املتنبي  الطيب  اأبو 

رغم  البالد  تلك  يف  بالغربة  �سعوره  عن  معربا  عاجم  الأ

�سحر طبيعتها وجمالها الفاتن:

غاين ال�ِسْعب طيبا يف املرَغاين مرَ

        مبنزلة الربيع من الزمان

ولكني الفتى العربيُّ فيها

               غريب الوجه واليد والل�سان

ويقيم عنوان احلّمى الرتابية تنا�سه مع مرجعية فل�سفية 

بالهزمية  القا�سي  ال�سعور  وطاأة  عن  تعرب  وجودية 

والغرتاب يف الواقع القومي الذي ك�سفت هزميته املريعة 

عام 1967 عن مدى �سعفه ال�سديد و�سياعه الذي اأودى 

باأحالم جيل طامح بتحقيق نهو�ض قومي وبناء حا�رس 

متقدم. وي�ستدعي عنوان �سهيل اإبراهيم �سامراء اجلديدة 

رمزا تاريخيا ي�ستدعي معه حقبة تاريخية من تاريخنا 

امل�ستوى  على  معها  تنا�سه  الواقع  يقيم  احل�ساري 

الدليل. وقد حاول ال�ساعر اأن مينحها دللة معا�رسة على 

�سفة  ال�سم  هذا  اإىل  اأ�ساف  عندما  التاريخي  امل�ستوى 

اجلديدة بغية جعلها تعربعن جتربة الواقع الراهن الذي 

الثاين  العنوان  ويحيل  القا�سية.  النهاية  تلك  اإىل  انتهى 

ل�سوقي بغدادي )بني الو�سادة والعنق( الذي تنطوي بنيته 

يهام  الرتكيبية على احلذف املتعمد املولِّد للغمو�ض والإ

على مقولة متداولة، حتمل معنى جمازيا تدل من خالله 

والتهديد  واخلوف  الداهم  باخلطر  ال�سعور  مدى  على 

ال�سديد الذي باتت ت�سكله الهزمية للوجود العربي، وهي 

مقولة التي ي�ستدعيها وي�ستدعي معها كثافة ح�سورها 

ومعناها الدليل يف الوعي اجلمعي،خا�سة اأنه ي�ستدعي 

معه عند املتلقي ف�ساءه التخييلي )ال�سكني بني الو�سادة 

والعنق(.

املقاربة العمودية للعنوان 

اأعمال  يف  الرئي�ض  للعنوان  العمودية  القراءة  تقودنا 

مدى  ا�ستي�ساح  اإىل  املعا�رسين  ال�سوريني  ال�سعراء 

عند  العنونة  اإ�سرتاتيجية  اأ�ساب  الذي  والتبدل  التحول 

اأول  ال�سعراء يف مراحل جتربتهم املختلفة، ولعل  هوؤلء 

ولية لتلك العناوين هو التباين  ما تقودنا اإليه القراءة الأ

على م�ستوى بنية العنوان الدللية واللغوية بني عناوين 

عند  التفعيلة  ق�سيدة  بنية  على  حافظت  التي  عمال  الأ

�سعراء ما عرف بجيل ال�سبعينيات وجيل الثمانينات وما 

بعد، وعناوين اأعمال ال�سعراء الذين اختاروا ق�سيدة النرث 

ف�ساء للكتابة ال�سعرية اجلديدة، يف حني حافظت اأعمال 

عندهم،  العنونة  ا�سرتاتيجية  على  ال�ستينيات  �سعراء 

ت عناوين اأعماله التالية  ل�سيما نزيه اأبو عف�ض الذي عربَّ

وال�سوداوية  واملرارة  باحلزن  القا�سي  ال�سعور  عن وطاأة 

وحالة الفجيعة .

ق�سية  بو�سفهما  والجتماعي  ال�سيا�سي  الهم  ظل  لقد 

الذي  �سا�ض   الأ ال�سعري هما املحور  الوعي  حا�رسة يف 

التفعيلة.  ق�سيدة  �سعراء  عند  التجربة  تلك  حوله  تدور 

تلك  يف  العنوان  يلعبها  التي  ال�سعرية  الوظيفة  وبحكم 

التجربة، كانت اإ�سرتاتيجية العنوان تقوم على متثل تلك 

وما  الثمانينيات  نهاية  يف  لكنه  والتعبريعنها،  ية  الروؤ

خمتلف،  باجتاه  تنحو  العنونة  ا�سرتاتيجية  اأخذت  بعد 

بات فيه املو�سوع الوجودي واجلمايل منفتحا اأكرث على 

ومتحررا  واملراأة،  كاحلب  ن�سانية  الإ وق�ساياها  احلياة 

رافقه  الذي  مر  الأ ال�سيا�سية،  احلالة  �سغط  من  اأكرث 

تخففت  التي  التجربة  تلك  يف  الذات  نا  لأ وا�سح  ظهور 

كثريا من �سغط املو�سوع ال�سيا�سي عليها. ورمبا �ساهم 

دخول جتربة ق�سيدة النرث وحماولة اقرتابها من اليومي 

الذي لعب  التحول  والعادي والب�سيط يف احلياة يف هذا 

عالنية  العنوان دورا هاما من خالل �سعريته ووظيفته الإ

مفردات  العنوان  بنية  اإىل  عنه، حيث دخلت  الك�سف  يف 

اأو  طبيعية  عنا�رس  على  تدل  التي  �سماء  كالأ جديدة 

جتريدية  اأو  وجودية  اأو  اأوفل�سفية  �سوفية  دللة  حتمل 

يا  وجميع هذه املفردات تتجاوز يف دللتها مفهوم الروؤ

با�ستثناء  واملوت،  والهزمية  والعذاب  مل  بالأ يحاء  والإ

عنوان نزيه اأبو عف�ض الذي �سكلت جتربته  �سياقها اخلا�ض 

مل واملعاناة  املوغل يف النزعة املازوخية وا�ستبطان الأ

ن�سان املهزوم:  الوجودية لالإ

والهواء  املاء  ا�سم   / البنف�سج  ن�سيد  املائدة /   - كتاب 

1986 ملحمد عمران

- نخلة اأ�سمها فاطمة/ اأبجدية الينابيع لعلي كنعان

-  قمر لعر�ض ال�سو�سنة- دم�سق1980/ اأربعون الرماد- 

حمد يو�سف داوود دم�سق1992لأ
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- على مذهب الطيف - دم�سق1996 ملمدوح �سكاف.

م�سادفات-    /2002 دم�سق  ذهب-  من  ع�سبها   -

دم�سق1999لفايز خ�سور.

- ماء الياقوت - عمان1993  عبد القادر احل�سني.

- ما ي�سبه كالما اأخريا- دم�سق1997  

3/1 الدللة اجلزئية للعنوان :

لقد ظلت اأغلب عناوين اأعمال ال�سعراء ال�سوريني ل�سيما 

عناوين اأعمال �سعراء ق�سيدة التفعيلة ذات دللة جزئية 

ينبع  بق�سد  انتخابها  داخليا جرى  لكونها عنوانا  نظرا 

مما تت�سم به من معنى دليل ذي كثافة تلخ�ض حمورا 

نها ت�سكل بنية  اأو اأكرث من حماور الديوان ال�سعري، اأو لأ

التي   والتعيني  يحاء  والإ غراء  الإ وظيفة  توؤدي  جمالية 

جتعل اختيارها عنوانا رئي�سا ي�سم العمل ومينحه هويته 

متثيله  بكلية  العنوان  هذا  يتمتع  مل  وبذا  وغاية،  هدفا 

لداخل العمل من خالل اخرتاقه ملجمل ن�سو�سه وت�سكيل 

اأن تكون مبثابة مفتاح  اأولية، ميكنها  بنية دللية  نواة 

للدخول اإىل ثنايا ن�سو�ض هذا العمل، وبالتايل فقد ات�سم 

العنوان يف هذا امل�ستوى مبحدودية دللته، واإن ظل من 

العنونة  ببنية  ات�سال  على  داخليا  عنوانا  كونه  خالل 

من  تتعالق  التي  ال�سعرية  ووظيفتها  للق�سائد  الداخلية 

خاللها مع ق�سائد الديوان، كما تتعالق ق�سائد الديوان 

�سرتاتيجية يف العنونة تدل على  اإن هذه الإ اأي�سا.  معها 

نوع من التقليد والنمطية اللذين درج عليهما ال�سعراء يف 

العنوان املحوري  اإيجاد  اأعمالهم وعدم  اختيار عناوين 

مقوماته  وميتلك  للعمل،  كلية  بدللة  يوحي  الذي 

ت�سكيل  يف  وظيفته  جتعل  ل  التي  يحائية  والإ اجلمالية 

الن�ض  على  ودال  )مكمل  اأنه  تنح�رس يف  ال�سعرية  اللغة 

وانف�سال  ات�سال  عالقة  لها  عالمة  هو  حيث  من  ولكن 

ن�ض  جل  لأ اأ�سال  و�سع  ي�ستغل  باعتباره  ات�سال  معا 

ي�ستغل بو�سفه عالمة  باعتباره  انف�سال  معني وعالقة 

املنتجة  العالمات  من  كغريها  الذاتية  مقوماتها  لها 

للم�سار الدليل الذي نكونه ونحن نوؤول الن�ض والعنوان 

معا()2( اإن اختيار هذه العناوين ل ينفي وجود ق�سدية 

تتمثل يف وظيفتها التي توؤديها من خالل قدرتها على 

فكرة  التعبري عن  اأو  بها،  يحاء  والإ العمل  تعيني طبيعة 

ه. يف ديوان ممدوح عدوان  حمورية يف العمل الذي ي�سمِّ

)الدماء تدق النوافذ- بريوت1975( يوؤدي العنوان الذي 

يتداخل  جتعله  التي  يحاء  الإ وظيفة  داخلي  عنوان  هو 

العنوان  ن  لأ الديوان،  ن�سو�ض  للغة  ال�سعرية  ية  الروؤ مع 

ميثل جزءا من الت�سكيل اللغوي للق�سيدة وفق تعبري جان 

كوهني . اإن البنية الرمزية للغة العنوان هي التي جتعل 

ن الدماء التي تقرع النوافذ  منه دللة بديلة عن املنت لأ

من  النا�ض  لتوقظ  وال�ساحات  ال�سوارع  اكت�سحت  اأن  بعد 

وخراب  وقتل  موت  من  الواقع  يف  يحدث  عما  غفلتهم 

التي  وهي  الراهن،  العربي  للواقع  ال�ساعر  ية  بروؤ توحي 

الذي تعنونه،  الداخلي  الن�ض  اإىل كناية عن منت  حتوله 

والذي ميكن اأن يعرب على الرغم من دللته اجلزئية عن 

برز التي  مناخ التجربة ال�سعرية املقدمة، وعن احلالة الأ

واملتمثلة  الديوان  هذا  يف  الق�سائد  عامل  على  تهيمن 

بالثورة التي تفجرها دماء ال�سحايا، اإ�سافة اإىل طبيعة 

بنية هذه العناوين على امل�ستوى البالغي.

مر يف ديوان حممد عمران)اأنا الذي راأيت-  ول يختلف الأ

داخلي  عنوان  هو  الرئي�ض  فالعنوان   )1978 دم�سق 

يحمل  كونه  له  ال�ساعر  اختيار  وجاء  الق�سائد،  حدى  لإ

املتكلم/  �سمري  مييز  ما  على  تدل  التي  ية  الروؤ معنى 

تي  بالآ والتنبوء  الغيب  معرفة  على  قدرة  من  ال�ساعر 

ي�ستدعي  الواقع، ما  فيما يحدث يف  يقراأ عالماته  الذي 

عند املتلقي الدللة القد�سية املرتبطة باملعنى والف�ساء 

ية عنده بعد اأن  الوجداين الذي ي�ستدعيه اأي�سا معنى الروؤ

اأنه يجعل من  اإىل جانب  النبوءة بالقدا�سة،  اكت�سى فعل 

ية  ال�ساعر من خالل البنية النحوية للعنوان �ساحب الروؤ

التي يبثها يف ن�سو�ض الديوان، والتي تتميز مب�سمونها 

ال�ست�رسافية  ية  الروؤ تلك  يجعل  ما  والكارثي  ال�سوداوي 

التي  وال�سياع  واملوت  اخلراب  بحالة  توحي  للم�ستقبل 

هنا  فالختيار  املرتدي.  العربي  الواقع  فيها  ي�سقط 

ن�سو�ض  من  العنوان  ميتحها  دللية  مبقا�سد  يت�سل 

عندهم  العنوان  ي�ستدعي  الذين  املتلقني  ومن  الق�سائد، 

كثافة وقوة ح�سوره يف الوجدان اجلمعي اإ�سافة اإىل اأنه 

ن�سية هي مرجعية  �سيئا من دللته من مرجعية  ميتح 

التوراتي  والن�ض  جلجام�ض  مللحمة  �سطوري  الأ الن�ض 

يا دانيال. لروؤ

ديوان  عنوان  يقدم  احلزينة  ية  الروؤ هذه  من  وقريبا 

القتلى- مهات  لأ الع�سب  من  )و�ساح  عف�ض  اأبو  نزيه 

ليكون  انتخب  داخلي  عنوان  هو  الذي  بريوت1976( 

عنوانا رئي�سا ميتح �سيئا من دللته من مرجعية خارجية 

هي مرجعية الواقع العربي الذي يحيل عليه، ومن الن�ض 

د من جهة اأمهات  ية مزدوجة متجِّ الذي يعنونه، فيقدم روؤ

التي جتعل من  الدامية  العربية  قتلى احلروب واملعارك 

ال�سهداء �سحايا لتلك احلروب التي يدفعون اإليها دون اأن 
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يكونوا م�ساركني يف قرار بدئها اأو نهايتها، اأو يعرفوا اإىل 

ماذا �ستنتهي، ومن جهة يوحي من خالل بنيته اللغوية 

بحال �سهداء هذا الواقع الذي يتحولون فيه اإىل قتلى بدل 

من اأن يكونوا �سهداء يدافعون عن ق�سايا وطنية وقومية 

الديوان وهو  به  ي�سدِّر  الذي  ال�ست�سهاد  ويلعب   . عادلة 

قول لل�ساعر الفل�سطيني حممود دروي�ض)اأيها العرب ملاذا 

مب�سمون  يحاء  الإ حيث  من  م�ساندا  دورا   ) عليَّ تكذبون 

الذي مينحه هويته،  والعنوان  للديوان  ال�سعري  اخلطاب 

اإك�ساب  ما يك�سف عن الوظيفة التي يقوم بها من حيث 

لهذا  تاأويله  ويف  ال�سعري  باخلطاب  معرفة  القارئ 

اخلطاب. تدل قراءة عناوين اأعمال ال�ساعر علي اجلندي 

انتخاب عنوان  العنونة تعتمد على  اإ�سرتاتيجية  اأن  على 

داخلي ليكون عنوانا رئي�سيا، فهناك �سبعة عناوين من 

عناوين  هي  ديوانا  ع�رس  اثني  البالغة  اأعماله  عناوين 

داخلية حتمل دللة جزئية، وكلها توحي بدللت احلزن 

واملوت والعذاب وال�سمت املعرب تقريبا :

كان  البدء  يف   /  1965 بريوت   – املنك�سة  الراية 

 - املتو�سط  �سود  الأ البحر   /   1965 بريوت  ال�سمت- 

   . دم�سق1976  اجللد-  حتت  النزف   /   .1972 دم�سق 

من  قريبا  ال�سمت  يف  بعيدا   / بريوت.   الرباعيات-   /

املوتى-  واأ�سابع  ال�سم�ض   / بريوت1980.  الن�سيان- 

بريوت 1961. 

عناوين  هي  لي�ست  عناوين  اأربعة  هناك  اأن  حني  يف   

التي جتعل منها جماع  الكلية  بدللتها  داخلية وتتمتع 

�سارية. ول يختلف  الوحدة الدللية للديوان وواجهته الإ

عدوان  ممدوح  عند  العنونة  ل�سرتاتيجية  بالن�سبة  مر  الأ

خارجية  عناوين  لتكون  داخلية  عناوين  ينتخب  الذي 

�سارية  والإ عالنية  والإ الت�سموية  وظيفتها  توؤدي  للعمل 

على  متمايزتني  مرحلتني  على  حتيل  كونها  يف  اإل 

وىل ل تخرج فيها  م�ستوى تلك ال�سرتاتيجية، املرحلة الأ

العنوان  انتخاب  حيث  من  جيله  اأبناء  اأغلب  �سياق  عن 

الداخلي ليكون عنوانا رئي�سيا، والثانية حتقق افرتاقها 

عن  العنوان  ا�ستقاللية  حيث  من  ال�سابقة  العنونة  عن 

اأحدها  اختيار  يتم  يعد  مل  التي  الداخلية  العناوين 

العمل،  مب�سمون  توحي  التي  �سارية  الإ الواجهة  ليكون 

العنوان  وظيفة  اإىل  النظرة  يف  الختالف  على  يدل  ما 

هي  كما  عليها  يحيل  التي  العمل  بن�سو�ض  وعالقته 

غدت حتيل عليه. وميثل عنوان ديوان )ياألفونك فانفر- 

دم�سق1977( بداية هذا التحول يف اإ�سرتاتيجية العنونة 

دواوين  ع�رسة  بلغت  التي  التالية  الدوواين  جميع  ن  لأ

عناوين  خالف  على  املنحى  نف�ض  عنونتها  يف  تنحو 

)الظل  ول  الأ ديوانه  من  بدءا  ال�سابقة  اخلم�سة  اأعماله 

خ�رس( وحتى ديوان )اأمي تطارد قاتلها(. الأ

حممد  ال�ساعر  عند  العنونة  ا�سرتاتيجية  على  وتهيمن 

عمران اختياراته للعنوان الداخلي ليكون عنوانا رئي�سيا 

نظرا للدور املحوري الذي يقوم به على امل�ستوى الدليل 

ال�سعرية،  بنيته  عليها  تنطوي  التي  اجلمالية  والقيمة 

الداخلي  العنوان  اأعمال يتقدم  البالغة ت�سعة  اأعمله  ففي 

ي العمل ومتنحه هويته  املنتخب ليكون العالمة التي ت�سمِّ

عناوين  ع�رسة  العناوين  تلك  عدد  فيبلغ  لفت  ب�سكل 

العمل  على  الكلية  بدللتهما  يتمتعان  عنوانني  مقابل 

وي�سكالن)نواة  الق�سائد  بنية  يخرتقان  جتعلهما  والتي 

هو  كما  العمل  على  حتيل  واأولية(  كربى  دللية  بنية 

العمل يحيل عليهما:

مرفاأ  دم�سق1963/  جليدي-  جدار  على  اأغان 

وال�سيف-  اجلوع   /  1975 بغداد  اجلديدة-  الذاكرة 

حمر- دم�سق  198  / ن�سيد  زرق والأ دم�سق1965 / الأ

البنف�سج- دم�سق1999 / كتاب املائدة- دم�سق1998 

والهواء  املاء  ا�سم   /  1978 دم�سق  راأيت-  الذي  اأنا   /

–دم�سق1986
اأبو  نزيه  عند  العنوان  اختيار  ا�سرتاتيجية  تختلف  ول 

على  غالبا  تعتمد  فهي  ال�سابقني،  ال�سعراء  عن  عف�ض 

انتخاب عنوان داخلي ليكون العنوان الرئي�ض، ويقوم هذا 

الختيار على ق�سدية تنبع من الوظيفة احلملية املتاأتية 

من قدرة العنوان على تكثيف واختزال الفكرة املحورية 

التي جتعله  اإىل وظيفته اجلمالية  اإ�سافة  يحاء بها،  والإ

غراء. لذلك جند اأن اأغلب عناوين اأعماله  ميار�ض وظيفة الإ

هي عناوين داخلية متَّ انتخابها لتقوم بوظيفة العنونة 

الدللية  بوؤرته  وت�سكل  وهويته،  ا�سمه  العمل  التي متنح 

ولية:  الأ

من  و�ساح    / اأخريا-دم�سق1978   كالما  ي�سبه  ما   

مهات القتلى-1976 بريوت . / حوارية املوت  الع�سب لأ

ام�سي-  اأتيت...هكذا  هكذا   /  .1972 دم�سق  والنخيل- 

بريوت .1989.

نف�ض  ال�سعرية  اأعماله  عنونة  يف  خ�سور  فايز  وينحو 

برز من حيث  املنحى ال�سابق، فيختار العنوان الداخلي الأ

يحاء  الإ على  وقدرته  اجلمالية  وبنيته  املحورية  دللته 

دللة  ذا  رمزا  يكون  بحيث  الديوان،  عنوان  منه  ليجعل 

بديلة للمنت ال�سعري لهذا الديوان، كما يف اأغلب اأعماله 

التي بلغت �سبعة ع�رس ديوانا :                               
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غبارال�ستاء-   /  1977 دم�سق   املقابر-  طق�ض  ويبداأ 

دم�سق 1979./ �سهيل الريح اخلر�ساء- دم�سق 1970./ 

 /.1999 م�سادفات-دم�سق  دم�سق1986./  �سلما�ض- 

من  ع�سبها  بريوت1993./  الع�رس-  اجلهات  ح�سار 

ذهب- دم�سق2000.

كنعان  علي  ال�ساعر  ينفرد  ال�ستينيات  �سعراء  بني  ومن 

اأن  على   تقوم  عنده   العنونة  ا�سرتاتيجية  كون  يف 

موازية  مر�سلة  مبثابة  للعمل  اخلارجي  العنوان  يكون 

وحممولة على العمل ككل بحيث حتمل دللة كلية، تلعب 

العمل  لن�سو�ض  الدللية  للبنية  يجاز  والإ التكثيف  دور 

عنوانا  كان  واحد  عنوان  �سوى  جند  ل  ولذلك  ال�سعري، 

للعمل  الرئي�سي  العنوان  ليكون  انتخابه  جرى  داخليا 

خر املماليك- دم�سق1982(.  وهو عنوان ديوان )مرايا لآ

دم�سق  زبد-  من  )اأنهار  ديوانه  عنوان  ي�سكل  حني  يف 

)اللوؤلوؤة  هو  داخلي  حموري  عنوان  من  جزءا   )1970

واأنهار الزبد(.

وفيما يحاول �سعراء ما يعرف بجيل ال�سبعينيات الفرتاق 

عن اجليل ال�سابق على م�ستوى اإ�سرتاتيجية العنونة التي 

فاإن  خرى،  الأ ال�سعرية  �سياقاتها  عن  ف�سلها  ميكن  ل 

ظلوا  اأجيالهم  اختالف  على  التفعيلة  ق�سيدة  �سعراء 

اأ�سحاب  عند  العنونة  اإ�سرتاتيجية  دائرة  يف  الغالب  يف 

التجارب ال�سابقة من حيث ا�ستخدام العنونة املتمثلة يف 

اأو جمايل يحفِّز عليه  اختيارعنوان داخلي بق�سد دليّل 

يدل  ما  التالية  العناوين  ويف  الرئي�سي،  العنوان  ليكون 

على ذلك:

)يف ح�رسة املاء وانهيارات ملمدوح �سكاف/ ما ل يعود 

اإىل  كحل/  اد  لفوؤ الفرح  ذاك  الدم  هذا  �سفدي/  لبيان 

الرحيل  التالوي/  النبي  لعبد  الق�سيدة  تبكي  الليل  اآخر 

ال�سعري  الكائن  الهنيدي/ رماد  لنزار بريك  ال�سفر  نحو 

تكوين  اأن  اأريدك  خ�رس/  مل�سطفى  ر�ض  الأ وجمهورية 

حمد يو�سف  اأربعون الرماد لأ ملحمد م�سطفى دروي�ض/ 

داوود......(.

عتبة الت�سدير : الوظيفة الدللية املحورية

العنونة بني ما عرف بجيل  ا�سرتاتيجية  التباين يف  اإن 

جيال التالية ل يقت�رس على بنية العنوان  ال�ستينيات والأ

يف  ال�سديد  والقت�ساد  الن�سبي  الطول  حيث  من  اللغوية 

ب�سبب  ذلك  يتجاوز  بل  للعنوان،  الكلية  الدللة  اأو  اللغة، 

ية ال�سعرية اإىل عتبات  التحول الذي طال بنية اللغة والروؤ

الذي  بالت�سدير  خا�سة  ب�سورة  ممثلة  خرى  الأ الديوان 

ي�ساعد  دلليا  ومفتاحا  قرائية  عتبة  العنوان  مع  ي�سكل 

ية  الروؤ طبيعة  واكت�ساف  العمل،  تاأويل  يف  املتلقي 

ميكن  ل  ولذلك  املقدمة.  التجربة  حتكم  التي  ال�سعرية 

ية  الروؤ خارج  �سرتاتيجية  الإ هذه  يف  التحول  قراءة 

القدرة  متنحه  والتي  ال�سعرية،  العنوان  لوظيفة  اجلديدة 

مكوناته  مع  والتقاطع  ه  ي�سمِّ الذي  العمل  ت�سمن  على 

كما  مقا�سده  عن  عالن  الإ اإىل  اإ�سافة  القولية  ومراتبه 

عمال ال�سعرية  يرى جريار جينيت. يغيب الت�سدير عن الأ

حني  يف  كبري  ب�سكل  ال�ستينيات  بجيل  عرف  ما  جليل 

ا�ستخدم يف تقدمي بع�ض الق�سائد يف اأعمال متفرقة ما 

جعل هذا الت�سدير يحيل على ن�ض الق�سيدة الذي يتنا�ض 

اأو حمورا يدور حوله هذا  اأو متثال  معه،  ويكون �رسحا 

الن�ض على خالف ما تقوم به العتبة الن�سية )الت�سدير( 

ال�سعري من خالل  من اختزال ملنطق الكتابة يف العمل 

والن�سية  التاريخية  و�سياقاتها  التاأليفية  وظائفها 

اأهتموا  الذين  ال�سعراء  ومن  عنها.  وتك�سف  تقدمها  التي 

بوظيفة هذه العتبة/ الت�سدير ال�ساعر علي اجلندي الذي 

ر اأكرث من ديوان بها، وهي ترتاوح بني العتبة التي  �سدَّ

فكرة  تختزل  التي  الدللية  العتبة  اأو  فنية  دللة  حتمل 

رئي�سة تهيمن على ن�سو�ض جتربة الديوان الذي تقدِّمه. 

الت�سدير  يت�سمن  ال�سمت(  كان  البدء  )يف  ديوانه  يف 

الفنية املقدمة يف هذا  العمل  دللة فنية تو�سح طبيعة 

وكما  حركات(.  ثالث  ذات  �سيمفونية  )ق�سيدة  الديوان 

البنائي  امل�ستوى  على  يحاول  ال�ساعر  فاإن  وا�سح  هو 

الذي  ال�سيمفوين  املو�سيقي  البناء  مع  يتعالق  اأن  الفني 

كما نعرف يتاألف من اأربع حركات متتالية تبلغ ذروتها 

يف احلركة الرابعة. وياأتي الت�سدير الذي جنده يف مطلع 

الرتاثي  الرمز  حقيقة  مو�سحا  الرتابية(  ى  )احلمَّ ديوانه 

ري  طرَ الذي ي�ستدعيه ال�ساعر يف هذا الديوان وهو ال�ساعر قرَ

بن الفجاءة اأحد �سعراء اخلوارج )�سرية حياة داخلية يف 

اأنا�سيد( فالت�سدير الذي ي�ستدعي تلك ال�سخ�سية يك�سف 

عن حقيقة الذات العميقة التي تكت�سبها �سخ�سية ال�ساعر 

اأن  وحتاول  لها  قناعا  قطري  �سخ�سية  ت�ستخدم  التي 

ال�سعرية  الن�سو�ض  طبيعة  اإىل  ت�سري  كما  بها،  تتماهى 

العنوان  يقوم  اأنا�سيد،  جمموعة  �سكل  على  تاأتي  التي 

على  خاللها  من  حالة  والإ بتمثلها  للن�سو�ض  الداخلي 

بنية  تتعالق معه، وحتدد  الذي  التوراتي  نا�سيد  الأ ن�سيد 

مقاطع  �سكل  على  تاأتي  التي  الفنية  ال�سعري  الن�ض 

ال�ساعر مرة ثانية يف ديونه  �سعرية متتالية. وي�ستدعي 

بن  طرفه  ال�ساعر  �سخ�سية  ال�رسطان(  مدار  يف  )طرفه 
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وهم  املوت  عاجلهم  الذي  املعلقات  �سعراء  اأحد  العبد 

يف  هامة  مكانة  احتلوا  ذلك  ورغم  �سبابهم،  ريعان  يف 

لكن  الكبرية،  موهبتهم  خالل  من  القدمي  العربي  ال�سعر 

املميز يف �سرية حياته هو العبث الوجودي والبحث عن 

امللذات احل�سية التي ا�ستغرق فيها، ويك�سف التقدمي الذي 

ي�سدِّر به ال�ساعر ديوانه عن حماولة ا�ستعارة قناع هذه 

حياته  �سرية  بني  التنا�ض  من  نوع  واإقامة  ال�سخ�سية  

ال�سخ�سية  فيه  مينح  ب�سكل  القدمي  ال�ساعر  حياة  و�سرية 

جتربة  عن  خاللها  من  تعرب  معا�رسة،  دللت  القدمية 

�ساعري  البكري  العبد  بن  طرفة  )كان  اجلديدة  الواقع 

النموذجي منذ اأن عرفته واأنا بعد يف مطلع �سبابي، وظل 

اأحيانا  نف�سي  راأيت  اأنني  من  بالرغم  اليوم  حتى  كذلك 

عرب  يل  جت�سيدا  اأكرث  اأنهم  اإيلَّ  خيِّل  اآخرين  �سعراء  يف 

الورد وحينا قطري بن  التاريخ...فحينا عروة بن  رمال 

الفجاءة، ور...مبا املتنبي. وهاأنذا اأكت�سف طرفة يّف اليوم 

فلقد هوى  ويف كثريين،  نختلف يف كثري من �سفاتنا 

اأ�سا�سي هو  اأننا نتفق يف �سيء  اإل  اأزال اأهرم  يافعا وما 

اأننا عر�سة لالنهيار يف اأية حلظة واأن »ال�رسطان« يقر�ض 

فاإن  العتبة  هذه  وا�سح من  وكما هو  اأبدا()3(.  حياتينا 

ال�ساعر يعمل على توجيه انتباه القارىء وفعل التاأويل 

يف  والختالف  التالقي  عنا�رس  حتديد  خالل  من  عنده 

ي�ستعري  يظل  ذلك  ورغم  ال�ساعر،  وبني  بينه  ال�سفات 

مر  الأ فيها،  نف�سه  يكت�سف  التي  ال�سخ�سية  هذه  قناع 

الذي يجعل الطبيعة اجلدلية )ملبدا التقنع تتاأ�س�ض كمبداأ 

داخلية،  يا  روؤ جتربة  على  اإنتاجية  وكفاعلية  تكويني 

با�ستمرار  ت�ستمر  ال�ساعر على حركة تفاعل  ينفتح فيها 

الت�سدير  ويغيب  اأكرث()4(.  اأو  مغاير  اأنا  مع  الق�سيدة 

ديوان  با�ستثناء  عدوان  ممدوح  ال�ساعر  اأعمال  عن 

)طريان نحو اجلنون- بريوت1999( الذي يت�سمن قول 

لل�ساعر جالل الدين الرومي يبنيِّ فيه العالقة بني العقل 

واجلنون )كل عقل يطري..اإىل حيث اجلنون( حيث يتعا�سد 

الت�سدير/ العتبة مع العنوان يف ت�سكيل املحور الدليل 

لهذا الن�ض/ الديوان الذي ياأتي الت�سدير لقول من اأقوال 

الرومي يف مطلع كل مقطع من مقاطع الق�سيدة الطويلة 

ال�ساعر حممد  وعند  واختزال مل�سمونه.   تكثيفا  م�سكال 

الق�سائد ما  ياأتي غالبا يف مطلع  الت�سدير  عمران جند 

عتبة  ت�سمن  الذي  والديوان  اجلزئية،  دللته  اإىل  ي�سري 

ت�سدير هو ديوان )اأغان على جدار جليدي( حيث ت�سمن 

الت�سدير قول عربيا قدميا يدل على مدى التعب والنهاك 

الذي اأ�ساب املقاتل العربي واحلاجة اإىل الراحة واحلياة 

لهذا  اآن  )اأما  القتال  و�ساحات  املوت  عن  بعيدا  الهانئة 

عمل  من  اأكرث  يف  الت�سدير  ويظهر  يرتجل(.  اأن  الفار�ض 

من اأعمال ال�ساعر نزيه اأبو عف�ض وهذا التدير يتوزع بني 

مبعاناة  اخلا�ض  ال�سعري  والذاتي  ال�سيا�سي  امل�سمون 

ال�ساعر مع جتربة الكتابة على امل�ستوى الوجودي. ميكن 

الذي يخاطب  الت�سدير بالقول  ول من  الأ للنوع  التمثيل 

مبرارة  العرب  دروي�ض  حممود  الفل�سطيني  ال�ساعر  فيه 

)ايها  الكبرية  باخليبة  ال�سعور  مدى  عن  تعبريا  واأ�سى 

نا مبا حتمله من  العرب ملاذا تكذبون علّي( حيث تقف الأ

به  العرب  عالقة  تكر�سها  حالة  مواجهة  يف  رمزي  بعد 

الثاين  الت�سدير  اأما  الفل�سطينية.  املعاناة  بواقع  وتتعلق 

فيتمثل يف الكالم الذي ي�سدر به ديوان )ما ي�سبه كالما 

الكتابة  معاناة  عن  فيه  ويتحدث  اأخريا-دم�سق1999( 

للقارئ  الذي تقدم فيه  �سكلها  ال�سعرية حتى تكتمل يف 

)...اإن ق�سيدة ب�سيطة واحدة تلتهم ورقتني �سغريتني من 

الدفرت رمباتكون قبل ذلك قد التهمت �سنتني كاملتني من 

ي�سعى  مكا�سفة  ال�ساعر  يقدم  الت�سدير  هذا  ففي  احلياة( 

والثمن  املكابدة  اإىل حجم  املتلقي  ينبه  اأن  من خاللها 

تكتمل  لكي  ووجوده  حياته  من  ال�ساعر  يدفعة  الذي 

القارئ  يقراأها  قد  التي  الق�سيدة  لهذه  خرية  الأ الولدة 

يف  كنعان  علي  ال�ساعر  ويحاول  معدودات.  دقائق  يف 

ديوانه )اأبجدية الينابيع- بريوت 2007( اأن يجعل من 

من  توحي  دللية  بوظيفة  تقوم  دللية  بوؤرة  الت�سدير 

العالقة  التي متثل من خالل  التجربة  خاللها مب�سمون 

الهاربة  الطفولة  اأيام  اإىل  عودة  والوجودية  الوجدانية 

ال�ساعر  عا�سها  التي  للحياة  وىل  الأ الينابيع  يف  متمثلة 

ما يك�سف عن ال�سياق الوظيفي والن�سي والتاريخي لهذه 

ول ماأخوذ من ل�سان  العتبة التي تت�سمن ثالثة اأقوال الأ

والثاين  اخلريف،  لكلمة  املعجمي  املعنى  حول  العرب 

خواطر  يت�سمنان  لل�ساعر  نرثيان  مقطعان  والثالث 

حول العالقة باملكان والزمان على امل�ستوى الوجودي 

ي اخلريف خريفا  والتجربة اخلا�سة بعامل القرية )..و�سمِّ

طفال ل ين�سون  الأ اأي جتتنى.-  الثمار  نه تخرف فيه  لأ

البخور-  مبجامر  الراحلني  اأبناءها  القرية  ت�سّيع  كيف 

ملاذا تزداد الطفولة ن�رسة وحمبة كلما اأقرتبنا من نهاية 

خري ياأتي ب�سيغة ال�سوؤال الذي  اجل�رس( واإذا كان القول الأ

للموتى  بو�سف  الثاين  القول  فاإن  عليها،  اإجابة  يتطلب 

وجدانية  دللة  على  ينوي  الراحلني  القرية  اأبناء  باأنهم 

تك�سف عن طبيعة العالقة مع املكان الريفي الذي كان 

اأكرث  العمر  تقدم  مع  تغدو  التي  الطفولة  لتلك  موطنا 
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والوجداين  النف�سي  احل�سور  يكون  وبالتايل  ن�رسة، 

هذا  عن  تعبريا  اأكرث  الطفولة  تلك  احت�سن  الذي  للمكان 

مومي باملكان/ القرية. الرتباط الأ

اإن هذا الرتكيز على املنت ال�سعري يف ن�سو�ض الق�سائد 

يدل على اإهمال دور العتبات اأو احلوا�سي التي ت�سكل ن�سا 

كرب/ الديوان ووظائفها التي  �سغريا يحيل على الن�ض الأ

اأنها  يف  املتمثلة  الت�سالية  وظيفتها  بحكم  بها  تقوم 

وىل مع القارئ اأو العتبات التي  ت�سكل �سلة الت�سال الأ

اأومن خالل وظيفة  العمل  القارئ على داخل  يطل منها 

تاأويل  يف  ودورها  بها  تنه�ض  التي  عالن  والإ غراء  الإ

الن�ض  مركزية  على  يدل  ما  مب�سمونه،  يحاء  والإ العمل 

واإغفال حدوده املتمثلة يف هذه العتبات. 

وتتمايز جتربة ال�سبعينيات وما تالها عن جتربة ال�سابق 

على �سعيد الهتمام بوظيفة الت�سدير/ العتبة يف ر�سم 

الديوان  جتربة  حولها  �ستدور  التي  املحاور  املحور/ 

القارئ  ت�سع  بحيث  ال�سعرية  ن�سو�سه  �ستقدمها  التي 

واجلمالية  الفكرية  و�سواغلها  التجربة  هذه  ف�ساء  يف 

التي غالبا ما تكون مقاطع �سعرية جمتزاأة من ق�سائد 

اأدبية.  اأو  �سوفية  ون�سو�ض  اأقوال  اأو  عربية  اأو  عاملية 

�سنختار  التنا�سية  للمرجعيات  التوظيف  لهذا  وللتمثيل 

ربعة �سعراء خمتلفني، العتبة  اأربع عتبات/ ت�سديرات لأ

املوت  )اإعالنات  احلميد  عبد  بندر  ديوان  من  وىل  الأ

لل�ساعر  قول  يف  وتتمثل   )1978 دم�سق  واحلرية- 

النكليزي �سلي يف رثاء ال�ساعر النكليزي الراحل جون 

كيت�ض )اإنه يحيا...اإنه ي�سحو( وتدل على انت�سار ال�ساعر 

على املوت ب�سعره الذي يجعله حيا دوما اإذ يوحي الفعل 

امل�سارع امل�ستخدم يف العبارة بال�ستمرارية واحلركة. 

وال�ساعر اأراد من خالل هذا الت�سدير اأن يدلل على قيمة 

ن�ساين الذي يقهر فيه  ال�سعر على امل�ستوى الوجودي والإ

املوت والعدم.

بني  اجلراح  نوري  ال�ساعر  اأعمال  يف  الت�سدير  ويتوزع 

املقبو�سات ال�سعرية من �سعراء غربيني وبني الكتابة التي 

تكثف وتختزل جانبا مهما واأ�سا�سيا من التجربة يجعل 

منها عتبة ن�سية، ذات �سياقات توظيفية ن�سيا وتاأليفا 

ويف  التوقع،  واأفق  التلقي  عملية  يف  مهما  دورا  توؤدي 

ية ال�سعرية اأو م�سمون الر�سالة التي  اختزال طبيعة الروؤ

�سيقدمها العمل الذي تت�سدره. وللتمثيل لهذين النوعني 

اأعماله ال�سعرية،  اأعمال من  اأربعة  من الت�سدير �سنختار 

لل�ساعر ريلكه  ول  الأ ولن مقبو�سني  الأ العمالن  يت�سمن 

)كل ما اأ�ست�سلم له يغتني ويهجرين( يف ديوان )الق�سيدة 

والفقد  املرارة  املراآة( وهو يوحي مبعنى  والق�سيدة يف 

واخليبة الناجمة عن اخل�سوع وال�ست�سالم يف العالقة مع 

خر، ومتثل ذات املتكلم/ الراوي يف هذا الن�ض مركزه  الآ

اإذ يكون اخلطاب الذي ياأخذ طابع املكا�سفة حديثا عنها، 

ما يوحي مبوقع الذات ال�سعرية يف هذا اخلطاب، وطبيعة 

خر. اأما املقبو�ض  التجربة التي تعي�سها يف عالقتها بالآ

مريكية اإميلي  الثاين )يف ديوان ال�سبي( فهو لل�ساعرة الأ

ديك�سون )با�ستطاعتي اأن اأخو�ض يف احلزن/ يف برك ل 

اأب�سط دفعات  اأن  نهاية لها منه/ اعتدت على هذا/ غري 

الغبطة/ تك�رس قدمي( وهو يحمل معنى ال�سعور باملفارقة 

ال�سعورية بني احلزن والفرح وما  التجربة  على م�ستوى 

يعك�سه ذلك على م�ستوى الذات من مكابدة اعتادت عليها 

النف�ض يف احلياة التي مل تعتد الفرح والقدرة عليه. ويف 

خرين يكون الت�سدير ذاتيا. ففي ديوان )كاأ�ض  العملني الآ

الت�سدير مبثابة ر�سالة يحدد فيها اجلهة  �سوداء( يكون 

وهي  العمل،  هذا  ق�سائد  يف  ال�سعري  باخلطاب  املعنية 

عن  الناجم  الدليل  معناها  يف  وا�سحا  التبا�سا  حتمل 

الذي يعرف(  )اإليه، هو  للعبارة  النحوية  ال�سيغة  طبيعة 

اإليه  وبالتايل فاإن معرفة ال�سمري الذي يتوجه اخلطاب 

لكنه حا�رس يف  م�سمى  �سخ�ض غري  يظل مقت�رسا على 

لعبة  ميار�ض  الت�سدير  فاإن  وبالتايل  الن�سو�ض،  هذه 

غواء مع القارئ للك�سف عن ال�سمري املجهول الهوية  الإ

واحلا�رس الدللة والوجود يف هذا العمل الذي ي�ستغرقه. 

ياأخذ  الفار�سية(  واحلديقة  دم�سق  )طريق  ديوان  ويف 

الت�سدير �سيغة املتكلم املفرد احلا�رس الذي يحاول اأن 

يكثف معنى جتربته الوجودية وحتولتها التي تفاجئه 

عجب  من حيث غرابتها )بداأت بال اأمل يف �سيء/ حتى لأ

وهام كيف تطاوعني(. ول�سك اأن قراءة تلك العتبات  من الأ

الن�سية املتمثلة يف الت�سدير ل ميكن اأن حتقق اأهدافها 

ن  خرى، لأ الأ العتبات  مبعزل عن تناول عالقتها ب�سائر 

�سمن  تاأتي  وهي  جميعا  ت�سملها  العتبات  تلك  حدود 

تاأليفية  ووظائف  ون�سية  وتاريخية  توظيفية  �سياقات 

تختزل ق�سما من منطق الكتابة كما يقول جريار جينيت 

يف درا�سته الهامة عتبات.       

اإىل....رمّبا؟-دم�سق   ويت�سمن الت�سدير يف ديوان)انتبه 

2007( لل�ساعر عادل حممود قول خا�سا بال�ساعر يعرب 

خر يف احلياة التي يعي�سها،  يته للعالقة مع الآ فيه عن روؤ

والتقارب  امل�ساكلة  يف  الرغبة  على  يدل  معنى  وحتمل 

اأمامك  اأكون  اأن  اأريد  )ل  والقيمة   الوجود  يف  والتوازن 

تابعا،  فا�سبح  وراءك  اأكون  اأن  لاأقبل  قائدا.  فاأغدو 
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ن�سانية  الإ يته  روؤ تكثف  بذلك  ا(. وهي  رمبَّ اأريد جوارك!! 

والوجودية التي حتاول جتربته يف ن�سو�ض الديوان اأن 

تتمثل ابعادها.

حممود  عادل  عند  الذات  مع  التنا�ض  خالف  وعلى 

�سعرية  �سواهد  ثالثة  من  اإ�سماعيل  عابد  ال�ساعر  يتخذ 

عتبة  خمتلفة  وجتارب  اأجيال  من  عرب  �سعراء  لثالثة 

م�ستوى  على  تت�سل  �رساب-دم�ض2006(  لديوانه)ملع 

اإذ  اخلارجي  العنوان  مع  يحائية  الإ الدللية/  الوظيفة 

العالقة  تلك  اأولية تف�سح عن  بوؤرة دللية  ي�سكالن معا 

�سياء والعامل  املراوغة وامللتب�سة للكائن مع الوجود والأ

الذي يحيا فيه:

)اإنني اأبحث عن اأ�سم، وعن �سيء اأ�سميه، ول �سيء ي�سّمى(

     اأدوني�ض.

�سياء �سورته تاهت على �سورة الأ

     حتى اإذا كملت تاهت على التيه

    اأبو متام الطائي. 

اجلمال هو البعيد، البعيد فقط.

   وديع �سعادة                     

الع�سب-  )تتويج  ديوان  يف  الت�سديرية  العتبة  وتلعب 

خالل  من  هامة  دللية  وظيفة   )1998 دم�سق  بريوت/ 

ل�ساعر  ن�ض  من  مقطعا  يت�سمنان  اللذين  املقبو�سني 

الكرملية تريز.  للمت�سوفة  �سوري قدمي هو مالغر وقول 

ول خطابا يوجهه ال�ساعر ل�سخ�سية  ويت�سمن املقطع الأ

يدعوها بالغريب تتعلق بالعالقة مع املكان واملعنى الذي 

ية الكونية الواحدة التي ترى  تنطوي عليه يف �سياق الروؤ

ن�سانية اأ�سال واحدا انبثقت  يف العامل بلدا واحدا ويف الإ

منه)...فاإذا كنت �سوريا اأين هي الغرابة؟ اأيها الغريب اإننا 

نقطن بلدا واحدا هو العامل و�سيء واحد اأنبت كل الب�رس(، 

ن�ساين وما يحمله  خر فيتعلق مبفهوم احلب الإ اأما القول الآ

من معان كبرية)نحن ل نحب لنم�سي بل لنطري(. وهكذا 

ووظيفيا  دلليا  العنوان  مع  الت�سديرية  العتبة  تتعالق 

ية التي متجد الطبيعي يف  يحاء بطبيعة الروؤ من حيث الإ

ال�سعوب  التي تباعد بني  احلياة وتلغي حدود اجلغرافيا 

ن�ساين الذي يجمع  والثقافات موؤكدة بذلك على املعنى الإ

عظم يف  جمل والأ الب�رسية ويوحدها والذي يجد جتليه الأ

ن�سان كائنا جديدا يحلق  م�ساعر احلب التي تخلق من الإ

يف �سماء املحبة والعاطفة اخلالقة والنبيلة.

)اأزهار  ديوانه  يف  كحل  فوؤاد  لل�ساعر  خري  الأ والت�سدير 

اأدب  وىل من  القلب- دم�سق 1989( ثالثة مقبو�سات الأ

من  هي  التي  والختزال  التكثيف  �رسورة  حول  الكاتب 

من  الكثري  يختزن  يجعله  مبا  القول  يف  البالغة  نوع 

لل�ساعر  الثاين  واملقبو�ض  الكالم.  من  القليل  فكار يف  الأ

النتباه  ي�ستطيع  الذي  الطول  جتاوز  كل  )اإن  بودلري 

ق�سيدة(  لي�ض  ال�سعرية  ال�سيغة  اإىل  ي�رسفه  اأن  الب�رسي 

اأن  اأريد  ل  )اأنا  حمزاتوف  لر�سول  الثالث  واملقبو�ض 

بايرون(  ول  بو�سكني  ول  اخليام  عمر  ل  اأحدا  اأ�سبه 

مع  بالعالقة  تتعلق  دللت  الثالث  املقبو�سات  وحتمل 

التمايز  على  القائمة  وبالتجربة  اإليها  ية  والروؤ اللغة 

اها  واخل�سو�سية التي تكون جت�سيدا للذات ال�سعرية وروؤ

وجتربتها اخلا�سة، ما يعك�ض حر�ض ال�ساعر الذي يوؤكد 

عليه من خالل هذه املقبو�سات التي يدونها على �رسوة 

الذي  والفكري  اجلمايل  ووعيه  لتجربته  ال�ساعر  امتالك 

مر الذي يدلل  مينح تلك التجربة هويتها اخلا�سة بها، الأ

بني  يحائية   والإ الدللية  الوظيفة  يف  الت�ساوق  على 

الت�سدير والعنوان اخلارجي الذي مينح ن�سو�ض الديوان 

اأزهار  عبارة  به  توحي  ذاتيا  ووجدانيا  جماليا  معنى 

القلب، وهو ما يك�سف- كما يقول جينيت - عن الوظائف 

التاأليفية التي تختزل ق�سما من منطق الكتابة، والتي ل 

تنف�سل فيها على م�ستوى البنية والدللة عن خ�سو�سية 

التجربة التي يقّدمها الديوان يف ن�سو�سه ال�سعرية ،فهي 

ويل الذي تت�سدر فيه واجهة  تك�سف من خالل موقعها الأ

يته ال�سعرية،  الديوان عن املرجعيات التي تتعالق معها روؤ

ويت�سكل منظوره اجلمايل يف جتربة هذا الديوان.

الهوام�ش

جزء من درا�سة مطولة �ست�سدر يف كتاب قريبا.

ية 16. 1- قراآن كرمي- �سورة الرعد- الآ

2- ال�سعر العربي احلديث- ر�سيد يحياوي-دار اإفريقيا/ال�رسق- الدار 

البي�ساء 1998-�ض110.

العرب  الكتاب  احتاد  اجلندي-  علي  ال�رسطان-  مدار  يف  طرفه    -3

دم�سق 1975.

الرحمن  عبد  املعا�رس-د.  العربي  ال�سعر  يف  القناع  ق�سيدة  يف   -4

ب�سي�سو- املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات-بريوت1999_ �ض56.  
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خمتـــارات 

لوحات: �سام مي�سر  اختيار وترجمة: اأحمــد �ســافعـي
 

�ساعر ومرتجم من م�رس 

وال�سينمائي  واملرتجم  والناقد  الروائي  ولد 

فرباير   3 يف  اأو�سرت  بنيامني  بول  مريكي  الأ

جريزي،  نيو  بولية  نيوارك  يف   ،1947

جامعة  يف  در�ض  بولندي.  اأ�سل  من  بوين  لأ

 ،1970 عام  فيها  تخرجه  وبعد  كولومبيا، 

على  لفرتة  عا�ض  حيث  فرن�سا  اإىل  �سافر 

عاد  جنليزية.  الإ اإىل  الفرن�سي  دب  الأ ترجمة 

اإىل الوليات املتحدة عام 1974، وبداأ ن�رس 

حاليا  متزوج  ورواياته.  ومقالته  ق�سائده 

مريكية �سريي ه�ستفيدت وله  من الروائية الأ

الزواج من  له  و�سبق  ابنة هي �سويف،  منها 

ال�سهرية ليديا ديفي�ض وله منها ابن  الكاتبة 

يدعى دانيال. 

بـول اأو�ســـرت

درا�سات



اأريد اأن اأحكي لكم ق�سة

�سعر باحتياج  ل اأعرف ملاذا اأفعل ما اأفعله. ولعلي ما كنت لأ

اإىل فعله لو كنت اأعرفه. كل ما ي�سعني قوله، وقوله باأق�سى 

فجر  منذ  الحتياج  بهذا  �سعرت  اأنني  هو  اليقني،  درجات 

الكتابة  عن  وحتديدا  الكتابة،  عن  اأتكلم  اإنني  مراهقتي. 

التي  اخليالية  الق�س�ض  الق�س�ض،  حلكي  و�سيلة  بو�سفها 

مل تقع اأحداثها فيما ن�سميه العامل الواقعي. ل �سك اأنه من 

الغريب اأن يق�سي املرء عمره بهذه الطريقة، جال�سا وحده 

يوم،  تلو  ويوما  �ساعة،  تلو  �ساعة  قلم،  يده  غرفة ويف  يف 

وعاما تلو عام، جماهدا نف�سه كي ي�سع على الورقة كلمات 

راأ�سه.  يف  اإل  اللهم  له،  وجود  ل  ل�سيء  امليالد  بها  يحقق 

كذلك؟  �سيئا  يريد  ر�ض  الأ وجه  على  امرءا  يجعل  الذي  ما 

املرء  يكون  اأن  هي  اإليها  انتهيت  التي  الوحيدة  جابة  الإ

جمربا على ذلك، هي اأن ل يكون لديه خيار اآخر.

بداع، هو بال �سك  ذلك الحتياج اإىل ال�سنع، والبتكار، والإ

يحققها  التي  الغاية  ما  ماذا؟  اإىل  ولكن  اإن�ساين.  احتياج 

الفن، وحتديدا فن الق�ض، فيما ن�سميه بالعامل الواقعي؟ ل 

قل باملعنى العملي.  ي�سعني اخللو�ض اإىل اأية غاية على الأ

اأن  يحدث  ومل  جائع.  طفل  معدة  كتاب  مالأ  اأن  يحدث  فلم 

ومل  �سحية.  ج�سد  اخرتاقها  قبل  ر�سا�سة  كتاب  اأوقف 

يحدث من قبل اأن منع كتاب قنبلة من ال�سقوط على مدنيني 

اأبرياء يف غمار حرب.

كفيل  للفن  التقدير  ازدياد  اأن  يت�سور  اأن  للبع�ض  يروق 

اأكرث  اأكرث عدل،  اأف�سل حال،  فعال باأن يجعلنا نحن الب�رس 

اأكرث تفهما. وقد ي�سدق ذلك، يف  اأكرث ح�سا�سية،  اأخالقية، 

حالت حمددة نادرة ومتفرقة. ولكن ل ينبغي اأن نغفل عن 

حقيقة اأن هتلر قد بداأ حياته فنانا، واأن الطغاة وامل�ستبدين 

يقراأون الروايات، واأن القتلة يف زنازينهم يقراأون الروايات. 

ومنذا الذي ميكنه الزعم باأنهم ل يحققون من هذه الكتب 

متعة كالتي يحققها �سواهم؟

قل اإذا قارناه بعمل ال�سباك  اأعني اأن الفن بال قيمة، على الأ

اأو الطبيب اأو مهند�ض ال�سكك احلديدية. ولكن هل ما ل قيمة 

اأن الكتب  الغاية العملية يعني  له يكون رديئا؟ هل انتفاء 

للوقت؟  اإهدار  جمرد  هي  الوترية  والرباعيات  واللوحات 

يظن الكثري من النا�ض هذا الظن. ولكنني اأريد اأن اأذهب اإىل 

الفن قيمته،  الفن هي حتديدا ما يعطي  باأن لقيمة  القول 

واأن اإنتاج الفن هو ما مييزنا عن بقية الكائنات التي تعي�ض 

على �سطح هذا الكوكب، اأي اأن الفن يف جوهره هو ما يجعل 

منا ب�رسا.

اأن تفعل �سيئا من اأجل املتعة واجلمال اخلال�سني الكامنني 

يف فعله. تخيلوا اجلهد املبذول، و�ساعات التدريب واللتزام 

الالزمة لكي ي�سبح املرء راق�سا اأو عازفا متمكنا للبيانو. 

فكروا يف اأ�سكال املعاناة والعمل ال�ساق، يف كم الت�سحيات 

معنى  بكل  هو  �سيء  حتقيق  اأجل  من  املرء  يبذلها  التي 

الكلمة وبهائها ... فارغ من القيمة.

على اأنه يبقى للق�ض مكان يف عامل خمتلف اإىل حد ما عن 

فيه  ن�سرتك  �سيء  واللغة  اللغة،  هو  فو�سيطه  الفنون.  بقية 

التي  اللحظة  منذ  جميعا.  بيننا  م�ساع  �سيء  خرين،  الآ مع 

نتعلم فيه الكالم، يبداأ جوعنا اإىل الق�س�ض يف التكون. ومن 

اأن يتذكر طفولته ف�سوف يتذكر باأي قدر من  ي�ستطيع منا 

البهجة كنا ن�ستطيب حلظة حكاية ما قبل النوم، حني كانت 

نا يجل�سون بجوارنا يف �سبه العتمة ليقراأوا  اأمهاتنا اأو اآباوؤ

لنا من كتاب حكايات اجلنايات.

نار احلما�سة يف عيون  اأن يوقدوا  بيننا  باء  الآ ي�سهل على 

اأطفالنا عندما نقراأ لهم. ولكن ما �رس هذه الرغبة ال�سديدة 

�سغاء؟ اإن حكايات اجلنيات تت�سم يف الغالب بالق�سوة  يف الإ

والوح�سية  الذبح  ت�سوير  فيها  يتم  ما  فغالبا  والعنف، 

عمال ال�سحرية ال�رسيرة. وقد مييل  والتحولت املخيفة والأ

اأحدنا اإىل اعتبار هذه املادة خميفة للطفل ال�سغري، يف حني 

اأن هذه الق�س�ض تتيح للطفل اأن يلتقي مبخاوفه وعذاباته 

اآمن متاما يتمتع فيه بحماية مطلقة. وذلك هو  يف �سياق 

�ساأن ق�س�ض ال�سحر، قد تهوي بنا اإىل اأعماق اجلحيم، لكنها 

ذى. يف نهاية املطاف ل تعر�سنا لالأ

ونكرب، لكننا ل نتغري. تزداد �سخ�سياتنا تعقيدا، ولكن تبقى 

�سغاء  لنا يف �رسائرنا اأرواحنا ل�سغرية، نبقى �سغوفني بالإ

اإىل الق�سة التالية، والتالية، والتالية. لقد �سدرت املقالت 

العامل  بالد  من  بلد  كل  يف  �سنني  مدار  على  املقالت  تلو 

قد  اأننا  لنا  وتعلن  القراء،  عدد  تناق�ض  لنا  لتنعي  الغربي 

وقد  دب«.  الأ بعد  ما  »ع�رس  البع�ض  عليه  يطلق  ما  دخلنا 

الرغبة  من  ينتق�ض  نف�سه مل  الوقت  اأنه يف  اإل  ذلك،  ي�سح 

ن�سانية يف الق�س�ض. الإ

فالم  فالأ الوحيد.  امل�سدر  لي�ست  الروايات  اأن  ويبقى 

تنتج كميات  امل�سورة  الكوميدية  والكتب  بل  والتليفزيون 

هائلة من احلكايات الق�س�سية فيبتلعها اجلمهور بقدر كبري 

الق�س�ض.  اإىل  الب�رس بحاجة دائما  ن  من احلما�ض. وذلك لأ

يحتاجون اإليها باإحلاح مياثل اإحلاح احتياجهم اإىل الغذاء، 

على  معرو�سة  اأو  مطبوعة  �سواء  الق�س�ض  ح�سور  ولول 

�سا�سة التليفزيون ملا اأمكن لنا اأن نتخيل احلياة بدونها.

وم�ستقبلها،  الرواية،  حالة  عن  احلديث  اإىل  ن�سل  وحينما 

ح�ساءات  والإ رقام  فالأ ل.  التفاوؤ اإىل  ميال  اأكرث  نف�سي  اأجد 

يوجد  ل  اإذ  الكتب،  اأهمية  تزداد  مكان  اأي  يف  لنا  تبني  ل 
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اإل قارئ واحد. ومن  اإل قارئ واحد، ل يوجد يف كل مرة 

هنا تاأتي القوة اخلا�سة التي تنفرد بها الرواية، ومن هنا 

ي�ستحيل يف ظني اأن متوت الرواية ك�سكل اأدبي. فكل رواية 

الكاتب والقارئ على قدم امل�ساواة،  هي نتاج تعاون بني 

اأن  فيه لثنني  الذي ميكن  العامل  الوحيد يف  املكان  وهي 

يلتقيا يف ظل حميمية مطلقة.

يل  تتهياأ  مل  اأ�سخا�ض  مع  حوارات  يف  حياتي  ق�سيت  لقد 

اأ�ستمر يف ذلك  اأن  اأبدا، واأمتنى  اأعرفهم  مقابلتهم قط، ولن 

حتى اأتوقف عن التنف�ض.

اإنها الوظيفة الوحيدة التي اأردت اأن اأعمل فيها

* ن�ص الكلمة التي األقاها بول او�سرت يف اأكتوبر املا�سي 

اأهم  وهي  دب،  لالأ اأو�سرتيا�ص  مي  االأ جائزة  تلقيه  عند 

ن�رشته  الذي  الن�ص  وهو  دب،  االأ يف  �سبانية  االأ اجلوائز 

�سحيفة اجلارديان الربيطانية يف 5 نوفمرب 2006 . 

رجل يف العتمة

يف  العامل  اأقلِّب  العتمة،  يف  وحيدا 

اأخرى  نوبة  اأ�سارع  بينما  راأ�سي، 

من  بي�ساء  اأخرى  ليلة  رق،  الأ من 

يف  ال�سا�سعة.  اأمريكا  برية  ليايل 

وحفيدتي  ابنتي  على  الأ الطابق 

كل  النوم،  غرفتي  يف  نائمتان 

منهما وحيدة مثلي، مرييام ابنتي 

�سبعة  العمر  من  البالغة  الوحيدة 

واأربعني عاما، والتي تنام وحدها 

منذ خم�ض �سنوات، وابنتها الوحيدة 

ثالثة  العمر  من  البالغة  كاتيا، 

على  داأبت  والتي  عاما،  وع�رسين 

ن  النوم برفقة �ساب ا�سمه تيتو�ض �سمول، ولكن تيتو�ض الآ

ميت، وكاتيا تنام وحدها، موجوعةرَ القلب.

�سوء �ساطع ثم عتمة. �سم�ض تن�سب من اأربعة اأركان ال�سماء، 

للغ�سون.  الريج  وهز  النجوم،  و�سمت  الليل،  �سواد  يعقبها 

اأن  اأكرث من �سنة، منذ  البيت  الروتني. ويل يف هذا  هذا هو 

�سمحوا يل باخلروج من امل�ست�سفى، حيث اأ�رست مرييام اأن 

مر مل يكن يوجد �سوانا، وممر�سة  اأجيء اإىل هنا، ويف اأول الأ

تقوم على رعايتي بالنهار عندما تكون مرييام يف العمل 

خارج البيت. وحدث بعد ثالثة اأ�سهر اأن انهار ال�سقف على 

وعادت  نيويورك  يف  ال�سينما  مدر�سة  فرتكت  كاتيا،  راأ�ض 

لتعي�ض مع اأمها يف فريمونت.

ال�سغري،  اللوحات  �سبي  رامربانت،  ابن  با�سم  اأبواه  �سماه 

احلامل  التلميذ  احلمراء،  والقبعة  الذهبي  ال�سعر  ذي  الطفل 

�سابا  �سار  الذي  ال�سغري  ال�سبي  درو�سه،  يف  احلريان 

متاما  عمره،  من  الع�رسينيات  يف  فمات  املر�ض  يفرت�سه 

مثل تيتو�ض كاتيا. يا له من ا�سم م�سوؤوم، ينبغي منعه من 

بد. كثريا ماأ افكر يف ميتة تيتو�ض، ق�سة ميتته  التداول اإىل الأ

املريعة، �سور تلك امليتة وعواقبها ال�ساحقة على حفيدتي 

ن، ل اأ�ستطيع  احلزينة، ولكنني ل اأريد اأن اأخو�ض يف هذا الآ

ما  اأبعد  اإىل  عني  اأدفعه  اأن  عليَّ  ن،  الآ هذا  يف  اأخو�ض  اأن 

ميكن. فالليلة ل تزال يافعة، وبينما اأنا م�ستلق هنا رافعا 

عيني يف العتمة، العتمة احلالكة اإىل حد اأن ال�سقف ل ُيرى، 

اأفعله  ما  هذا  اأم�ض.  ليلة  بداأتها  التي  الق�سة  تذكر  يف  اأبداأ 

حينما ميتنع علي النوم. اأ�ستلقي يف ال�رسير واأحكي لنف�سي 

فيها،  اأنا  طاملا  ولكن  �سيء،  اإىل  تف�سي  ل  لعلها  ق�س�سا، 

ومع  اأن�ساها.  اأن  اأوثر  اأ�سياء  يف  اأفكر  اأن  دون  حتول  فهي 

اأن الرتكيز قد يكون م�سكلة، اإل اأن عقلي كثريا ما ينجرف 

يف نهاية املطاف بعيدا عن الق�سة التي اأحاول حكايتها، 

اإىل اأ�سياء ل اأريد اأن اأفكر فيها. لي�ض ثمة 

ما ميكن اأن اأفعله. اإنني اأف�سل املرة بعد 

خرى، اأف�سل اأكرث مما اأجنح، ول يعني  الأ

هذا اأنني ل اأبذل ق�سارى جهدى.

بداية  تلك  بدت  حفرة.  يف  و�سعته 

مور.  الأ لتحريك  واعدة  طريقة  جيدة، 

وانظروا  حفرة،  يف  نائما  رجال  �سعوا 

حينما  يحدث  �سوف  الذي  ما  ذلك  بعد 

اخلارج.  اإىل  يزحف  اأن  ويحاول  ي�سحو 

ر�ض،  اإنني اأتكلم عن حفرة عميقة يف الأ

حمفورة  ع�رسة،  اأو  اأقدام  ت�سعة  عمقها 

ذات  م�سبوطة،  دائرة  جتعلها  بطريقة 

املدكوك  الرتاب  من  عمودية  جدران 

الكثيف، وبالغة ال�سالبة اإىل حد اأن ل�سطحها الداخلي ملم�ض 

�سل�سال حمروق، بل رمبا ملم�ض الزجاج. اأي اأن الرجل الذي 

اأن يفتح  اإخراج نف�سه منها مبجرد  يف احلفرة لن ي�ستطيع 

عينيه. ما مل يكن جمهزا بجموعة من اأدوات ت�سلق اجلبال 

مطرقة وخطاطيف معدنية على �سبيل املثال اأو حبل ليلقيه 

اأدوات،  لديه  لي�ست  الرجل  وهذا  قريبة  �سجرة  على  فيلتف 

ومبجرد اأن ي�سرتد وعيه �سيعرف اأية ورطة هو فيها.

نائم  اأنه  ويكت�سف  الرجل حوا�سه  ي�ستعيد  ما يحدث.  وهذا 

فوقه �سافية من  الليل من  �سماء  اإىل  على ظهره، حمملقا 

الغيوم. ا�سمه اأوين بريك، ولي�ست لديه فكرة عما جعله يهبط 

�سطوانية  يف هذه البقعة، اأو ذكرى لوقوع يف هذه احلفرة الأ

التي يقدر اأن يكون قطرها اثني ع�رس قدما تقريبا. يعتدل 

جال�سا. ينده�ض ملا يرى اأنه يرتدي زي جندي مف�سل من 
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قبعة،  راأ�سه  على  الرمادي.  اإىل  �سارب  بني  خ�سن  �سوف 

من  مربوط  قدميه،  حول  حمكم  برقبة  اأ�سود  وحذاء جلدي 

ال�سرتة  من  كم  كل  وعلى  مزدوجة.  بعقدة  الكاحل  حول 

�سخ�سا  يخ�ض  الزي  اأن  اإىل  ي�سري  مبا  ع�سكريان  �رسيطان 

لكن  بريك،  اأوين  يكون  قد  ال�سخ�ض  ذلك  العريف.  برتبة 

الرجل الذي يف احلفرة، وامل�سمى اأوين بريك، ل يتذكر اأنه 

خدم يف جي�ض اأو خا�ض حربا يف اأي وقت من حياته.

ولعدم وجود اأي تف�سري اآخر، يفرت�ض اأنه تلقى �رسبة على 

ي�سع  حينما  ولكنه  موؤقتا.  فقدانا  ذاكرته  فقد  واأنه  راأ�سه 

جروح،  اأو  اأورام  عن  البحث  ويبداأ  راأ�سه  فروة  على  اأنامله 

اأو كدمة، ل �سيء ي�سي باأن هذه  اأو جرح  اأثرا لورم  ل يجد 

مر اإذن؟ تراه تعر�ض ل�سدمة موؤملة  �سابة حدثت. فما الأ الإ

م�سحت اأجزاء كبرية من خمه؟ رمبا. ولكن ما مل تعد ذاكرة 

هذا ال�سخ�ض اإليه، فال �سبيل اأمامه ملعرفة �سيء. بعد ذلك، 

ي�رسع يف ا�ستك�ساف اإمكانية اأن يكون نائما يف �رسيره يف 

حاد  حلم  طبيعي،  غري  و�سوحا  وا�سح  حلم  حبي�ض  بيته، 

احللم  بني  الفا�سل  احلد  ذوبان  درجة  اإىل  باحلياة  �سبيه 

يفتح  اأن  �سوى  عليه  فلي�ض  �سحيح،  هذا  اأن  ولو  والوعي. 

املطبخ  اإىل  ومي�سي  ال�رسير،  من  ويثب  بب�ساطة،  عينيه 

عينيك  تفتح  اأن  ميكنك  كيف  ولكن  ال�سباح.  قهوة  عداد  لإ

ب�سع  ويفتحمها  عينيه  يغم�ض  بالفعل؟  مفتوحتان  وهما 

يبطل  �سوف  هذا  كان  اإن  بطفولية  يت�ساءل  وهو  مرات، 

وال�رسير  �سيء،  ليبطله  �سحر  لي�ض هناك من  ولكن  ال�سحر، 

امل�سحور ل يتج�سد يف �رسير حقيقي.

مير اأعاله �رسب من الزرازير، يعرب يف جماله الب�رسي خلم�ض 

ليتحقق  بريك  يقف  ر.  حرَ ال�سرَ يف  يتال�سى  ثم  �ست،  اأو  ثوان 

مما حوله، وبينما يفعل ذلك، يتبني �سيئا ناتئا من اجليب 

حمفظته،  حمفظة،  اأنه  يتبني  بنطاله.  يف  مامي  الأ ي�رس  الأ

مريكي،  الأ النقد  من  دولرا  و�سبعني  �ستة  اإىل  �سافة  وبالإ

حتتوي املحفظة رخ�سة قيادة �سادرة من ولية نيويورك 

 .1977 يونيو   12 مواليد  من  بريك،  اأوين  ا�سمه  ل�سخ�ض 

هذا يوؤكد ما يعرفه بريك بالفعل: اأنه الرجل امل�رسف على 

يعرف  كوينز.  بـ  هايت�ض،  جاك�سن  يف  القاطن  الثالثني، 

منذ  يعمل  واأنه  فلورا  ا�سمها  امراأة  من  متزوج  اأنه  اأي�سا 

�سبع �سنوات �ساحرا حمرتفا، يقدم فقراته غالبا يف حفالت 

اأعياد امليالد يف املدينة با�سم م�رسحي هو زافيللو العظيم. 

وهذه املعلومات تزيد اللغز �سعوبة على �سعوبة. فاإذا كان 

واثقا اإىل هذه الدرجة ممن هو، فكيف انتهى به احلال يف 

قاع احلفرة، مرتديا زي عريف ل يحمل اأوراقا، اأو �سفيحة 

هوية، اأو بطاقة هوية ع�سكرية توؤكد و�سعه كجندي؟

اأمر غري  الهرب  اأن  يدرك  اأن  قبل  يذكر  ي�سيع منه وقت  ل 

مطروح. فاجلدار الدائري عال للغاية، وحني يركله بحذائه 

على  ي�ساعده  لقدمه  متكاأ  فيحدث  �سطحه  يخد�ض  اأن  بغية 

قدمه  اإ�سبع  تقرح  هي  الوحيدة  النتيجة  تكون  ال�سعود، 

الكبري. يحل الليل ب�رسعة �سديدة، ويف الهواء برودة، برودة 

ربيعية ملعونة ت�ستدفئ يف ج�سده، ويف الوقت الذي بداأ فيه 

ومع  خائفا.  منه  اأكرث  ماأخوذا  كان  باخلوف،  ي�سعر  بريك 

ذلك ل ي�ستطيع اأن مينع نف�سه من املناداة طالبا العون. ل 

ن �ساكنا من حوله، مبا ي�سي باأنه يف  يزال كل �سيء اإىل الآ

مو�سع ما ريفي ناء غري ماأهول، ول �سوت فيه اإل �سياح 

اأو  اأمر،  بناء على  وكاأمنا  لكن،  ريح.  اأو حفيف  عابر  طائر 

كاأمنا وفق ن�سخة عوجاء من منطق العلة واملعلول، مل يكد 

البعد،  على  املدفعية  نريان  انلعت  حتى  »النجدة«  بـ  يفوه 

واإذا ال�سماء املعتمة ت�سيئها نيازك الدمار امل�سعة. وي�سمع 

وحتت  يدوية،  قنابل  وانفجار  ر�سا�سة  مدافع  �سوت  بريك 

ذلك كله، وعلى بعد اأميال، ل �سك اأن هناك اأ�سواتا ب�رسية. 

احلرب،  هذه  يف  جندي  وهو  ذلك،  يعرف  وهو  حرب،  اإنها 

لكنه بال �سالح يف حوزته، يرد به هجوما عن نف�سه، وللمرة 

وىل منذ �سحوه ي�سعر اأنه خائف، خائف فعال. الأ

يتوا�سل ال�رسب ملا يزيد عن �ساعة، ثم يتال�سى تدريجيا 

طويل،  وقت  ذلك  على  ينق�سي  ول  ال�سمت.  ي�سود  اأن  اإىل 

حتى ي�سمع بريك �سوت اأبواق خافتة، يوعزها اإىل عربات 

اإطفاء تهرع اإىل املباين التي ت�رسرت من الق�سف. وحتى 

خرى، ويلفه ال�سمت من جديد.  هذه ت�سمت بعد قليل هي الأ

وبقدر ما ي�سعر بريك بالربد واخلوف، ي�سعر اأي�سا بالتعب، 

تظهر  اأن  اإىل  �سطوانية  الأ زنزاته  حدود  يف  لربهة  فيم�سي 

النجوم يف ال�سماء، وبطريقة اأو باأخرى يدركه النوم.

من  على  ي�سحو  التايل،  اليوم  �سباح  من  مبكر  وقت  يف 

يناديه من اأعلى احلفرة. يرفع بريك ب�رسه فريى وجه رجل 

الوجه هو كل ما يراه بريك، فاإنه  ن  ناتئا عن احلافة، ولأ

يفرت�ض اأن الرجل م�ستلق متاما على بطنه.

ـ عريف، عريف بريك، حان وقت التحرك.

يقف بريك، وحني ل تكون عيناه اإل على بعد ثالثة اأقدام اأو 

اأربعة من وجه الغريب، يرى اأن الرجل داكُن الب�رسة، مربع 

مماثلة  ع�سكرية  وقبعة  يومان  عمرها  حلية  ذو  الوجنتني 

يف  راغب  هو  كم  بريك  يوؤكد  اأن  وقبل  راأ�سه.  فوق  للتي 

التحرك، ل يجد نف�سه يف مو�سع ي�سمح له بفعل اأي �سيء؛ 

فوجه الرجل يختفي.

بعد حلظات من ذلك، ثمة �سوت ا�سطدام مطرقة اأو م�رسب 

ن ال�سوت ينكتم تدريجيا مع كل  حديدي ب�سيء معدين، ولأ

ر�ض.  الأ يف  ق�سيبا  يدق  الرجل  اأن  بريك  يت�سور  �رسبة، 

ط به عما قريب حبل،  ولو اأنه ق�سيب، فمن املحتمل اأن ُيربرَ

نزوى العدد �5 / يناير 2009 

114

درا�ســات .. درا�ســات .. درا�ســات 



يتوقف  احلفرة.  يخرج من  اأن  بريك  ي�ستطيع  احلبل  وبذلك 

توقع  ومثلما  اأربعون،  اأو  ثانية  ثالثون  ومت�سي  الرنني، 

بال�سبط ي�سقط حبل بني قدميه.

بريك �ساحر، ولي�ض بطل كمال اأج�سام، وحتى اإن كان ت�سلق 

للغاية  املجهدة  باملهمة  لي�ض  حبل  على  اثنتني  اأو  قدما 

لرجل يف الثالثني ذي �سحة جيدة، اإل اأنه يجد قدرا جيدا 

من امل�سقة يف رفع نف�سه اإىل ال�سطح. ل ينفعه احلائط يف 

وحني  مل�ض،  الأ �سطحه  على  ينزلقان  حذائه  فنعال  �سيء، 

يحاول اأن ي�سد بحذائه على احلبل نف�سه، يتبني اأنها �سفقة 

اأن يعتمد على قوة ذراعيه وحدهما،  اأن عليه  اأي  خا�رسة، 

ن  نهما لي�سا بالذراعني القويني اأو مفتويل الع�سالت، ولأ ولأ

تلهب  مادة خ�سنة  احلبل م�سنوع من 

الب�سيطة  العملية  هذه  فاإن  راحتيه، 

يقرتب  وحينما  معركة.  اإىل  تتحول 

خر  اأخريا من احلافة ومي�سكه الرجل الآ

م�ستوى  اإىل  اإياه  جاذبا  ميناه  من 

النف�ض  مقطوع  بريك  يكون  ر�ض،  الأ

م�سمئزا من نف�سه.

بريك  يتوقع  هذا  الباهت  اأدائه  وبعد 

من  معجزة  اأن  اإل  عجزه،  من  �سخرية 

عن  يحجم  الرجل  جتعل  املعجزات 

اإبداء اأي تعليق مهني.

واقفا  يبقى  لكي  بريك  يجاهد  وفيما 

منقذه  زي  اأن  يالحظ  قدميه،  على 

مماثل لزيه، مع فارق وحيد هو اأن على كمي �سرتته ثالثة 

العالق  ال�سباب  ب�سبب  ي�ستطيع  اثنني. ل  اأ�رسطة، بدل من 

معزولة  ما  منطقة  هو.  اأين  يتعرف  اأن  الهواء  يف  بكثافة 

البلدة  اأو  املدينة  ولكن  قبل،  من  ت�سور  مثلما  الريف،  يف 

التي تعر�ست للق�سف ليلة اأم�ض غري وا�سحة للنظر. ال�سيء 

الو�سوح هو  اأن مييزه باأي قدر من  له  الذي ميكن  الوحيد 

اجليب  وال�سيارة  فيه  املربوط  واحلبل  املعدين  الق�سيب 

املبقعة بالطني واملركونة على بعد ع�رسة اأقدام من حافة 

احلفرة.

عريف،  وحزم:  بحما�ض  يديه  على  ي�سد  وهو  الرجل  يقول 

اأنا اجلاوي�ض توباك، جاوي�سك. ولكني م�سهور بـ ال�ساوي�ض 

�ساوي�ض

ق�رس منه ب�ست بو�سات  ينظر بريك من اأعلى اإىل الرجل الأ

حمرتمةويعيد ال�سم ب�سوت خافت: ال�ساوي�ض �ساوي�ض

�سماء تلزق، وما  يقول توباك: عارف، ا�سم م�سحك، ولكن الأ

باليد حيلة، واليد التي ل تقدر ان تع�سها، قبلها، �سح؟

مل يف �سوته: ما الذي  ي�ساأله بريك وهو يحاول ان يكبح الأ

اأفعله هنا؟ 

اأم ماذا كنت تظنها؟ رحلة  اأنت يف حرب.  متا�سك يا فتى. 

اإىل بالد املرح؟

اأية حرب؟ اأيعني هذا اأننا يف العراق؟

العراق؟ ومن الذي يبايل بالعراق؟

اأمريكا يف حرب يف العراق. الكل يعرف هذا.

مع  حرب  يف  واأمريكا  اأمريكا،  يف  نحن  العراق.  اأم   ...

اأمريكا.

ما هذا الذي تقوله؟

ال�سنة  هي  هذه  �سيء؟  اأي  تعرف  األ  بريك.  يا  اأهلية  حرب 

ن بعدما ظهرت اأنت، �سوف تنتهي ب�رسعة.  الرابعة، ولكن الآ

اأنت الذي �ست�سمح بحدوث ذلك.

ومن اأين لك اأنت تعرف ا�سمي؟

اأنت يف ف�سيلتي يا حمار اأنت.

وما حكاية احلفرة؟ ما الذي كنت اأفعله 

هناك؟

اجلدد  املجندين  كل  طبيعي.  اإجراء 

يردون اإلينا بهذه الطريقة.

لكنني مل اأوقع ورقا. مل اأتقدم بطلب.

طبعا، ل اأنت ول غريك. يف حلظة تكون 

بعدها  التي  ويف  الطبيعية،  حياتك  يف 

اأنت يف احلرب. 

يرتبك بريك من كالم توباك اإىل حد اأنه 

ل يعرف ماذا يقول؟ 

يا �سيدي  اأنت  ال�ساوي�ض كالمه: هذه هي احلكاية.  يوا�سل 

الذي وقع عليه اختيارهم للمهمة الكبرية. ل ت�ساألني ملاذا، 

نك  لكن القيادة العامة ترى اأنك اأف�سل رجل للمهمة، رمبا لأ

حد، اأو رمبا ب�سبب هذه ... هذه الـ ؟ هذه الطلة  غري معروف لأ

الربيئة التي على وجهك، فال ي�سك اأحد يف اأنك القاتل؟

القاتل؟

نعم، القاتل. ولكنني اأف�سل املحرر. اأو رمبا �سانع ال�سالم. 

عموما، مهما يكن امل�سمى، بدونك لن تتوقف هذه احلرب 

اأبدا.

نه اأعزل، مل يفكر اأن  ود بريك لو يهرب على الفور، ولكن لأ

يفعل اأي �سيء اإل اأن يجاريه. ي�ساأله، ومن الذي ينبغي اأن 

اأقتله؟

يرد ال�ساوي�ض بغمو�ض، لي�ض من بل ماذا؟ نحن اأ�سال غري 

بلوك.  ميكن  بالك.  ميكن  بليك.  ميكن  ا�سمه.  من  متاأكدين 

فلن  منه،  يهرب  مل  ن  الآ اإىل  كان  واإذا  عنوان،  لدينا  ولكن 

تواجهك اأدنى �سعوبة. �سرنتب لك من تت�سل به يف املدينة، 

و�ستذهب متخفيا، واإن هي اإل اأيام ويكون كل �سيء انتهى.
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ومل ي�ستحق هذا الرجل القتل؟

اأو  يحدث  ما  وكل  اخرتعها،  الذي  هو  ملكه.  احلرب  ن  لأ

تنتهي  الراأ�ض،  هذه  اأنت  تقطع  راأ�سه.  يف  موجود  �سيحدث 

احلرب. بهذه الب�ساطة؟

اأي ب�ساطة؟ اأنت جتعله اأ�سبه باإله.

النهار  طول  يجل�ض  رجل.  جمرد  بل  عريف،  يا  اإلها،  لي�ض 

يف غرفة ويكتب، وكل ما يكتبه يتحقق. تقارير املخابرات 

ح�سا�ض بالذنب يزلزله، لكنه ل يقدر اأن يوقف  تقول اإن الإ

نف�سه. ولو كانت لدى ابن القحبة هذا ال�سجاعة على تفجري 

ن هذا الذي نقوله. خمه، ملا كنا نقول الآ

تقول اإذن اإنها ق�سة، اإن رجال يكتب ق�سة، واإننا كلنا اأجزاء 

منها.

�سيء من هذا القبيل.

ماذا  ونحن،  تنتهي،  احلرب  �سيحدث؟  الذي  ما  قتله،  وبعد 

عنا؟

كل �سيء يرجع اإىل طبيعته.

اأو رمبا نختفي.

بها.  القبول  علينا  التي  املخاطرة  هي  هذه  ولكن  رما. 

ثالثة  من  اأكرث  مات  لقد  بني.  يا  علينا،  يق�سى  اأو  نق�سي 

هي  ما  على  مور  الأ ا�ستمرت  ولو  ن.  الآ حتى  مليونا  ع�رس 

عليه لوقت اأطول، اأكرث من ن�سف ال�سكان �سيموتون.

ل ينوي بريك اأن يقتل اأي اأحد، وكلما طال اإن�ساته لتوباك 

كلما تاأكد له اأنه جمذوب خمرف. غري انه ل خيار لديه يف 

الوقت الراهن اإل اأن يتظاهر بالتفهم، واأن يت�رسف كما لو 

كان ملهوفا على تنفيذ املهمة.

ي�سري ال�ساوي�ض �ساوي�ض اإىل اجليب، فيح�رس من موؤخرتها 

هذه  قائال،  لربيك،  وي�سلمها  مكتظا،  بال�ستيكيا  كي�سا 

زيه  بخلع  ال�ساحر  ياأمر  العراء  ويف  اجلديدة،  متعلقاتك 

الكي�ض:  يف  املوجودة  ملدنية  املالب�ض  وارتداء  الع�سكري 

اأزرق، وبلوفر ب�سبعة،  اأ�سود، وقمي�ض قطني  بنطلون جينز 

ي�سلمه  ثم  بني.  اأ�سود  وحذاء  بنية،  جلدية  و�سرتة  وحزام، 

الثياب،  النايلون فيها املزيد من  حقيبة ظهر خ�رساء من 

وم�سد�ض  �سعر،  وفر�ساة  اأ�سنان،  وفر�ساة  حالقة،  واأدوات 

عيار 38، وعلبة ر�سا�ض. واأخريا يعطى بريك مظروفا به 

الذي  ال�سخ�ض  ا�سم  حتمل  وورقة  دولرا  وع�رسون  خم�سة 

�سوف يت�سل به وعنوانه.

يقول ال�ساوي�ض، ُلو في�سك. رجل طيب. اذهب اإليه مبجرد اأن 

ت�سل املدينة، و�سوف يخربك بكل ما حتتاج اأن تعرفه.

ل  اأنا  عنها؟  ن  الآ نتكلم  التي  هذه  مدينة  اأي  بريك،  يقول 

اأعرف اأين اأنا؟

يقول توباك م�سريا بذراع اإىل اليمني حيث �سباب ال�سباح 

الكثيف، ِوِلْننُت. اثنا ع�رس ميال اإىل ال�سمال. لي�ض عليك اإل اأن 

تبقى على الطريق فت�سل على الع�رس.

املفرو�ض اآخذها م�سيا؟

خر.  الآ اآخذ الجتاه  اأن  بد  اأنني ل  لول  �ساأقلك،  اآ�سف. كنت 

رجال بانتظاري.

فطار؟ اثنا ع�رس ميال على معدة خاوية ... وماذا عن الإ

اآ�سف اأي�سا على هذا. كان املفرو�ض اأن اأح�رس لك �سندوت�ض 

بي�ض وترم�ض قهوة، لكن ن�سيت.

وقبل اأن يتحرك لين�سم اإىل رجاله، يجذب ال�ساوي�ض �ساوي�ض 

ر�ض،  الأ من  املعدين  الق�سيب  ويخلع  احلفرة،  من  احلبل 

خلف  ليجل�ض  ي�سعد  ثم  اجليب.  موؤخرة  يف  بهما  ويلقي 

بالوداع،  لربيك  يلوح  وهو  ويقول  املحرك.  ويدير  املقود 

اجمد اأيها اجلندي. �سكلك ل يبدو يل قاتال، ولكن ماذا اأعرف 

واأنا مل ي�سح يل راأي يف �سيء قط؟

البرتول،  دوا�سة  بقدمه  توباك  ي�سغط  اأخرى  كلمة  وبدون 

ل  بريك  ال�سباب.  يف  ثوان  غ�سون  يف  ليختفي  وينطلق، 

وملا  وباخلوف،  بالقلق  وباجلوع،  بالربد  ي�سعر  يتزحزح. 

ل  الطريق،  عر�ض  يف  هناك  واقفا  يبقى  دقيقة  على  يربو 

تنتابه رع�سة يف  واأخريا  يفعله.  اأن  ينبغي  الذي  يعرف ما 

مر. عليه اأن يحرك اأطرافه ليدفئ  الهواء املثلج، فيتقرر له الأ

ي�ستدير،  ينتظره،  عما  فكرة  اأدنى  ودومنا  وهكذا،  نف�سه، 

ي�سع يديه يف جيبيه، ويبداأ يف ال�سري باجتاه املدينة.

وىل، 2008  رجل يف العتمة، الطبعة االأ

ق�سة اآلتي الكاتبة

اأمريكا. كان ذلك يف  اإىل  �سنوات ون�سف، عدت  قبل ثالث 

ع�رس  يف  حقائبي  فتحت  وحينما   ،1974 عام  من  يوليو 

اأول يوم يل يف نيويورك، تبينت اأن اآلتي الكاتبة ال�سغرية 

واحلروف  الغالف،  ته�سم  حتطمت.  قد  هرم�ض  طراز  من 

اعوجت اأ�سكالها، ومل يكن ثمة اأمل يف اإ�سالحها.

اآلة كاتبة جديدة. فنادرا ما كانت  اأ�سرتي  اأن  اأملك  اأكن  مل 

تلك  يف  ولكنني  يام،  الأ تلك  يف  كثرية  نقود  لدي  تتوفر 

اللحظة بالذات، كنت على احلديدة.

بعد ليلتني، دعاين �سديق قدمي من اأيام الكلية على الع�ساء 

يف �سقته. ويف حلظة من حديثنا، اأتيت على ذكر ما جرى 

اإن لديه واحدة يف اخلزانة مل يعد  لتي الكاتبة، فقال يل  لآ

ي�ستعملها. كانت قد اأُعطيت له كجائزة تخرج من املدر�سة 

الثانوية عام 1962. وقال اإنني لو اأردت اأن اأ�سرتيها منه، 

ف�سيكون من دواعي �رسوره اأن يبيعها يل.

حممولة  اأوليمبيا  اآلة  كانت  دولرا.  اأربعني  على  اتفقنا 

ن،  �سنعت يف اأملانيا الغربية. البلد الذي مل يعد له وجود الآ
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ومع ذلك، ومنذ ذلك اليوم من عام 1974، فاإن كل حرف 

لة. كتبته كان على تلك الآ

وم�ست  عام،  م�سى  كثريا.  فيها  اأفكر  اأكن  مل  البداية،  يف 

من  اعتربت  اأن  واحدة  ملرة  ولو  يحدث  ومل  اأعوام،  ع�رسة 

الغريب اأو غري املعتاد اأنني اأعمل على اآلة كاتبة يدوية. كان 

لة الكاتبة الكهربائية، ولكنني مل اأحب  البديل الوحيد هو الآ

الطنني  ذلك  جهزة،  الأ تلك  التي كانت ت�سدرها  ال�سو�ساء 

املتحركة  جزاء  الأ و�سليل  املوتور،  عن  ال�سادر  امل�ستمر 

واأزيزها، وذلك النب�ض املتوتر الذي اأ�ست�سعره يف اأ�سابعي 

وليمبيا. كانت  كلما تغري التيار. كنت اأف�سل �سكون اآلتي الأ

مريحة يف اللم�ض، وتعمل ب�سال�سة، وجديرة بالثقة. وحني 

زرار، اأجدها �سامتة. كنت اأكف عن النقر على الأ

قابلة  تكن  مل  كله،  ذلك  وفوق 

للتحطم. فبا�ستثناء تغيري �رسيط 

احلني  بني  وال�سطرار  احلرب، 

من  زرار  الأ تنظيف  اإىل  خر  والآ

معفيا  كنت  املرتاكم،  احلرب 

ال�سيانة.  واجبات  من  متاما 

الدوارة مرتني،  �سطوانة  الأ غريت 

اإىل  اآخذها  ومل  ثالثا.  رمبا  اأو 

عدد  من  اأكرث  للتنظيف  املحل 

النتخابات  يف  ت�سويتي  مرات 

اإىل  قط  اأ�سطر  ومل  الرئا�سية، 

التي  اخلطرة  الوحيدة  �سابة  والإ منها.  جزء  اأي  ا�ستبدال 

ابنتي  ك�رست  حني  وذلك   ،1979 عام  كانت  لها  تعر�ست 

لة  الآ غلطة  تكن  مل  ولكنها  ذراعها.  �سنتني  عمرها  وكان 

الكاتبة. ق�سيت بقية ذلك اليوم يائ�سا، ولكنني يف ال�سباح 

التايل حملتها اإىل حمل يف �سارع كورت، وجعلتهم يلحمون 

ن يف ذلك املو�سع،  الآ اإىل  الذراع يف مكانه. وهناك ندبة 

ذلك  منذ  مكانه  يف  يزال  ل  والذراع  جنحت،  العملية  لكن 

اليوم.

ففي  الكتابية.  وبراجمه  الكمبيوتر  عن  للحديث  جمال  ل 

عاجيب،  وقت مبكر، ا�ستهيت اأن اأ�سرتي لنف�سي اإحدى تلك الأ

ولكن اأ�سدقاء كثريين جدا حكوا يل ق�س�ضرَ رعٍب عن �سغط 

و�سمعت  �سهر  عمل  اأو  يوم  عمل  م�سح  ثم  ومن  باخلطاأ  زر 

حتذيرات كثرية جدا عن انقطاع الكهرباء املفاجئ واإمكانية 

ن�سف  من  اأقل  يف  كاملة  خمطوطة  �سياع  اإىل  يوؤدي  اأن 

لت، فقد  الآ التعامل مع  اأكن قط ماهرا يف  ثانية. وملا مل 

، فاإنني يف  عرفت اأنه لو كان هناك زر ميكن �سغطه باخلطاأ

النهاية �سوف اأ�سغطه.

ي�سبحن  الثمانينيات  واإذا  القدمية،  اآلتي  على  بقيت 

املاك  اإىل  اأ�سدقائي  واحد، حتول  اإثر  الت�سعينيات. وواحدا 

الوثني  اأو  للتقدم،  عدو  كاأنني  اأبدو  وبداأت  اإم.  بي  ي  والآ

وكان  للديجيتال.  املعتنقني  عامل  يف  ال�سامد  خري  الآ

�ساليب اجلديدة. ومن  اأ�سحابي ي�سخرون من مقاومتي لالأ

كان  العتيق«،  ال�سيخ  »�سيدنا  عليَّ  يطلق  ل  منهم  كان 

وكنت  اأهتم.  ومل  الرجعي.  العنيد  العجوز  التي�ض  ي�سميني 

اأقول اإن ما ي�سلح لهم لي�ض بال�رسورة ما ي�سلح يل. وما 

الداعي اإىل التغيري واأنا �سعيد متاما مبا اأنا عليه؟

باآلتي  خا�سا  ارتباطا  مرتبطا  اأكن  مل  احلني،  ذلك  حتى 

لكن  بعملي،  اأقوم  اأن  يل  تتيح  اأداة  جمرد  كانت  الكاتبة. 

من  وواحدة  بالنقرا�ض،  مهددة  �ساللة  اأ�سبحت  بعدما 

اأواخر ما تبقى من م�سنوعات اإن�سان القرن الع�رسين بداأت 

تنمو بداخلي حمبة جتاهها. واأدركت 

واحدا.  اأبيت ما�سيا  اأم  �سئُت  لنا  اأن 

اأدركت  ين�رسم،  الوقت  اأخذ  وبينما 

اأن لنا اأي�سا م�ستقبال واحدا.

بعد �سنتني اأو ثالث، ا�ست�سعرت قرب 

حمل  ليون،  اإىل  فذهبت  النهاية، 

معه  اأتعامل  الذي  املكتبية  دوات  الأ

يل  يعد  اأن  منه  وطلبت  بروكلن،  يف 

طلبية بخم�سني �رسيط حرب. وا�سطر 

الرجل اأن يجري ات�سالت لعدة اأيام 

ذلك  وبعد  احلجم.  بهذا  طلبية  ليدبر 

�رسطة اأتى من اأماكن بعيدة ُبعد مدينة  قال يل اإن بع�ض الأ

كن�سا�ض.

�رسطة باأكرب قدر ممكن من احلر�ض، فاأطبع  اأ�ستخدم هذه الأ

الورق.  على  تقريبا  مرئي  غري  احلرب  ي�سبح  اأن  اإىل  عليها 

اأ�رسطة متبقية يف  اأن تكون ثمة  اأمل كبري يف  ولي�ض لدي 

ال�سوق حينما ينتهي املخزون الذي لدي.

مل يكن يف نيتي قط اأن اأحول اآلتي الكاتبة اإىل بطل. ذلك ما 

اهتم به �سام مي�رس الذي زار بيتي ذات يوم فوقع يف غرام 

دامت  الفنانني.  اأهواء  ح�سبان  املمكن  من  ولي�ض  مكنتي. 

اأن  اأ�سك  كنت  وىل،  الأ �رسارتها  ومنذ  �سنوات،  عدة  العالقة 

امل�ساعر متبادلة.

نادرا ما يذهب مي�رس اإىل اأي مكان غري م�سطحب معه دفرت 

ب�رسبات  الورقة  طاعنا  با�ستمرار،  ير�سم  اإنه  ال�سكت�سات. 

ليلقي  دفرته  عن  حلظة  كل  عينيه  رافعا  مهتاجة،  �رسيعة 

الذي يواجهه، ففي كل مرة  ال�سيء  اأو  ال�سخ�ض  نظرة على 

متفهم  واأنت  ذلك  تفعل  فاإنك  الطعام،  لتناول  معه  جتل�ض 

روتيننا  ذلك  البورتريه. وظل  اأي�سا و�سعية  لكونك متخذا 

الثماين  اأو  ال�سبع  ال�سنوات  طوال  للغاية  كثرية  ملرات 
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مر. املا�سية حتى مل اأعد اأفكر يف الأ

زارين  مرة  اأول  يف  الكاتبة  اآلتي  اإىل  له  اأ�رست  اأنني  اأتذكر 

اأو اثنني من ذلك،  فيه، ولكنني ل اأذكر ما قاله. وبعد يوم 

فا�ستاأذن  امل�ساء،  ذلك  يف  هناك  اأكن  ومل  البيت،  اإىل  عاد 

زوجتي يف النزول اإىل الغرفة التي اأعمل فيها ليلقي نظرة 

فعله  الذي  ما  يعلم  وحده  واهلل  الكاتبة.  لة  الآ على  اأخرى 

لة الكاتبة كلمته. واأعتقد  هناك، ولكنني على يقني من اأن الآ

اأي�سا اأنه اأقنعها يف ثنايا العمل اأن تعري له روحها.

من  موجة  عن  ت�سفر  مرة  كل  وكانت  مرة،  من  اأكرث  عاد 

�سام  ا�ستوىل  الفوتوغرافية.  وال�سور  والر�سوم،  اللوحات، 

على اآلتي الكاتبة، وقليال قليال حولها من �سيء جامد اإىل 

لة الكاتبة  كيان ذي �سخ�سية وح�سور يف العامل. �سارت لالآ

ال�سوداوي  الغ�سب  من  ونوبات  ورغبات،  اأمزجة  ن  الآ

ما  املعدين  الرمادي  ج�سمها  يف  و�سار  الن�سوى،  والبهجة 

ميكنك اأن تق�سم على اأنه قلب ي�سل اإىل اأذنيك نب�سه.

ذلك.  لكل  مرتاحا  ل�ست  باأنني  العرتاف  من  يل  بد  ول 

الكاتبة  اآلتي  باأن  فخور  واأنا  برباعة،  مر�سومة  اللوحات 

الوقت  يف  اأرغمني  مي�رس  ولكن  بهذا،  جديرة  اأنها  اأثبتت 

نف�سه على النظر اإىل رفيقة عمري بطريقة جديدة. ومل اأزل 

ن يف طور التكيف، ولكن عيني كلما تقع على واحدة  اإىل الآ

من تلك اللوحات )وهناك لوحتان منها معلقتان على جدار 

اآلتي  اأجد �سعوبة يف التفكري يف  غرفة املعي�سة يف بيتي( 

اإىل  الكاتبة بو�سفها �سيئا. فقد حتولت ببطء ولكن بثبات 

�سخ�ض.

القرن. فكل مكان ذهبت  اأكرث من ربع  ن معا منذ  الآ نحن 

منهاتن،  يف  ع�سنا  معي.  الكاتبة  لة  الآ اإليه  ذهبت  اإليه، 

اإىل  �سافرنا معا  ويف �ساحية يف نيويورك، ويف بروكلن. 

كاليفورنيا ومني وميني�سوتا وم�سات�سو�ست�ض، اإىل فرمونت، 

قالم  الأ الوقت، كتبت مبئات من  ذلك  مدار  وفرن�سا. وعلى 

والعديد  ال�سيارات،  العديد من  امتلكت  الر�سا�ض.  قالم  والأ

اأبليت  والبيوت.  ال�سقق  من  الكثري  و�سكنت  الثالجات،  من 

حذية، و�سئمت من ع�رسات البلوفرات وال�سرتات،  ع�رسات الأ

اأهملت �ساعات، ومنبهات، ومظالت. كل �سيء  اأو  و�سيعت 

يف  منه  الغر�ض  يفقد  �سيء  كل  البلى،  اأو  الك�رس  م�سريه 

لة الكاتبة ل تزال معي. هي ال�سي  نهاية املطاف، ولكن الآ

اليوم مما كان ملكي منذ �ستة  الذي ل يزال ملكي  الوحيد 

وع�رسين عاما. ويف غ�سون �سهور قليلة، �ستكون قد ق�ست 

معي ن�سف عمري بال�سبط.

هي البالية، العتيقة، الرفات الباقي من ع�رس كامل ين�رسب 

ب�رسعة من الذاكرة، هي امللعونة التي مل ت�سجر مني قط. 

التي  واأربعمائة يوما  اآلف  الت�سعة  ن  الآ اأتذكر  واأنا  وحتي 

مبو�سيقاها  تدندن  قبالتي،  جال�سة  اأراها  معا،  ق�سيناها 

�سبوع يف كونكتيكت.  ن اأجازة الأ املاألوفة. نحن نق�سي الآ

واأخ�رس  م�سم�سا  ال�سباك  من  يبدو  وال�سباح  ال�سيف،  اإنه 

على  ويداي  املطبخ،  من�سدة  على  الكاتبة  لة  الآ وجميال. 

لة الكاتبة. وحرفا بعد حرف، اأ�ساهدها وهي تكتب هذه  الآ

الكلمات.

2 يوليو 2000

 كلمة املرتجم

للحزن.  اإثارة  عرفتها  التي  الق�س�ض  اأكرث  من  واحدة  هذه 

ولول معجزة �سغرية حدثت بعد ع�رسين عاما من الواقعة، 

الكافية  ال�سجاعة  ا�ستجماع  على  قدر  لأ كنت  اأنني  اأ�سك 

حلكيها.

باري�ض يف  اأعي�ض يف  ]الق�سة[ يف عام 1972. كنت  تبداأ 

ذلك الوقت، وب�سبب ال�سداقة التي كانت جتمعني بال�ساعر 

جاك دوبان )الذي ترجمت له(، كنت قارئا خمل�سا ملجلة 

جالريي  من  بتمويل  ت�سدر  كانت  التي  دبية  الأ لوفيمري 

ماييه. كان جاك ع�سوا يف هيئة التحرير مع اإيف بونفوا، 

حتى  ت�سيالن  وبول  لرييه،  ومي�سيل  دوبو�سيه،  واآندريه 

وفاته عام 1970. كانت املجلة ت�سدر اأربع مرات �سنويا، 

كانت  حمتوياتها،  عن  كهذه  جمموعة  م�سئولية  ظل  ويف 

عمال التي تن�رسها لوفيمري رفيعة امل�ستوى. الأ

خري من لوفيمري يف الربيع وبني  �سدر العدد الع�رسون والأ

كان  والكتاب،  ال�سعراء  م�ساهري  من  املاألوفني  امل�ساركني 

كال�ستري  بيري  يدعى  نرثوبولوجيا  الأ يف  لعامل  مقال  ثمة 

بعنوان »الواحد يف غياب الكرثة«. �سبع �سفحات فقط لكنها 

ذكية  املقالة  تكن  فلم  ودائما.  فوريا  انطباعا  لدي  تركت 

وم�ستفزة وحمكمة احلجج وح�سب، بل كانت مكتوبة اأي�سا 

بلغة جميلة. بدت يف لغة كال�ستري روح ال�ساعر وعمق عقل 

الفيل�سوف، فتاأثرت مببا�رستها واإن�سانيتها، وخلوها التام 

من الفتعال. ولقوة هذه ال�سفحات اأدركت اأنني وقعت على 

كاتب �سوف اأبقى اأتابع اأعماله لوقت طويل.

اأن  فاأو�سح يل  ال�سخ�ض،  هذا  يكون  و�ساألت جاك عمن 

مل  واأنه  �سرتاو�ض،  ليفي  كلود  يد  على  در�ض  كال�ستري 

ربعني، ويعد من اأكرث الواعدين بني اأفراد اجليل  يبلغ الأ

قد  كان  فرن�سا.  يف  نرثوبولوجيا  الأ علماء  من  اجلديد 

اأمريكا اجلنوبية حيث  اأحرا�ض  امليداين يف  اأجرى عمله 

يف  بدائية  احلجري  الع�رس  قبائل  اأكرث  و�سط  عا�ض 

باراجواي وفنزويال، وكان له كتاب على و�سك ال�سدور 

Chronique des Inl ممتناول هذه التجارب. وحني �سدر كتاب

diens Guayaki اأي »تاريخ هنود جواياكي« بعد وقت ق�سري، 
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ذهبت فا�سرتيت يل ن�سخة منه.

املرء  يقع  األ  ظني  يف  امل�ستحيالت  قبيل  من  يكون  يكاد 

يف غرام هذا الكتاب. فالعناية التي اأوليت لكتابته، وال�سرب 

على تاأليفه، وقوة مالحظاته، وطرافته، وقوة اأفكاره، جميع 

هذه املزايا تقوي بع�سها البع�ض فتجعل من الكتاب عمال 

مهما ل ميكن ن�سيانه. وهو لي�ض درا�سة اأكادميية جافة عن 

يغفل  غريب  عامل  من  تقرير  هو  ول  الهمج«،  بني  »احلياة 

حقيقية  ق�سة  هو  واإمنا  عليه.  اأثرا  هو  لوجوده  اأن  راويه 

اأهمها:  اإل  �سئلة  الأ من  تثري  اأن  دون  رجل  جتارب  تعر�ض 

نرثوبولوجيا، ما  كيف يتم تو�سيل املعلومات اإىل عامل الأ

التبادلت التي جتري بني ثقافة واأخرى، وحتت اأية ظروف 

�رسار؟ ويف  تبقى ال�سدور مطوية على الأ

املجهولة،  احل�سارة  هذه  علينا  عر�سه 

قدير،  روائي  برباعة  كال�ستري  يكتب 

واهتمام،  بدقة  التفا�سيل  اإىل  ينتبه 

ويتحلى مبقدرة فذة على تطويع اأفكاره 

جريئة.  متما�سكة  لغة  يف  تظهر  حتى 

كما اأنه ميثل ذلك الباحث النادر الذي ل 

يتهيب الكتابة ب�سمري املتكلم، فال تكون 

للنا�ض  ير�سمها  �سورة  جمرد  النتيجة 

الذين يدر�سهم، بل �سورة له هو اأي�سا.

 ،1974 �سيف  يف  نيويورك  اإىل  عدت 

اأعي�ض من  اأن  ول�سنوات بعد ذلك حاولت 

العمل بالرتجمة، فخ�ست كفاحا مريرا، 

نف�ض من اإبقاء  حوال اأمتكن ب�سق الأ حيث كنت يف اأغلب الأ

نني كنت مرغما على القبول بكل  راأ�سي على �سطح املاء. ولأ

قبلت  وقد  نف�سي  اأجد  ما  غالبا  كنت  فقد  علي،  يعر�ض  ما 

لو  اأود  كنت  معدومة.  اأو  �سئيلة  قيمة  ذات  للعمل  مهاما 

اأترجم كتبا جيدة، واأنخرط يف يف م�ساريع لها قيمة، توؤدي 

وكان  املائدة.  على  خبز  و�سع  جمرد  من  اأكرث  هو  ما  اإىل 

تاريخ هنود جواياكي على راأ�ض قائمتي، واقرتحته مرات 

ل يح�سى عددها على النا�رسين الذين كنت اأعمل حل�سابهم، 

اأن وجدت  اإىل  الرف�ض،  الرف�ض تلو  اإل  فلم تلق اقرتاحاتي 

اأخريا من اأبدى اهتماما. ل اأتذكر بال�سبط متى حدث هذا. 

اأكون  قد  ولكني   ،1976 اأوائل  اأو   1975 اأواخر  يف  رمبا 

�رسكة  كانت  حال،  اأية  على  مثال.  عام  ن�سف  يف  خمطئا 

ولية  اأقدامها، ولكن املوؤ�رسات الأ ن�رس جديدة مل تكد تثبت 

كانت مب�رسة، فهناك حمرون ممتازون، وعقود جيدة لعدد 

بوقت  ذلك  وقبل  للمخاطرة.  وا�ستعداد  البارزة،  الكتب  من 

غري قليل، كنت وكال�ستري قد بداأنا نرتا�سل، وحينما اأر�سلت 

خبار بدت فرحته بها عظيمة مثل فرحتي. اإليه بهذه الأ

متاع،  الإ بالغة  جتربة  يل  بالن�سبة  الكتاب  ترجمة  كانت 

حتى اأن ارتباطي بالكتاب ظل حمموما حتى بعد اأن انتهيت 

من الرتجمة. وبعد ذلك، وعندما بدا كل �سيء مو�سكا على 

النجاح، بداأت املتاعب.

بدا اأن ال�رسكة مل تكن ثرية بقدر ما �سيق العامل اإىل الظن. 

�سواأ اأن اأمانة النا�رس املالية كانت اأقل بكثري مما كان  والأ

ن النقود امل�ستحقة يل عن  ينبغي له. واأنا �ساهد على ذلك، لأ

الوطني  املركز  من  منحة  مبوجب  مكفولة  كانت  الرتجمة 

طالبت  عندما  ولكنني   ،CNRS العلمي  للبحث  الفرن�سي 

، ثم يعدين باحل�سول عليها يف  بنقودي، اإذا بالنا�رس يتلكاأ

اأنفق  اأنه  هو  لذلك  الوحيد  تف�سريه  وكان  املنا�سب.  الوقت 

النقود على �سيء اآخر.

مدقعا،  فقرا  يام  الأ تلك  اأعي�ض يف  كنت 

خياري  النقود  انتظار  جمرد  يكن  فلم 

كل  الأ بني  الفارق  هو  كان  اإذ  مثل،  الأ

يجار وعدم دفع  كل، بني دفع الإ وعدم الأ

اأت�سل  عديدة  �سابيع  لأ فظللت  يجار.  الإ

بالنا�رس كل يوم، في�ستمهلني، وياأتيني 

اأن  وبعد  النهاية،  ويف  خمتلفة.  باأعذار 

ذهبت  الحتمال،  من  مزيد  عن  عجزت 

بالدفع  وطالبته  �سخ�سيا  مكتبه  اإىل 

باختالق  هم  وملا  واللحظة.  التو  يف 

موقفي  على  اإ�رسارا  اأبديت  جديد،  عذر 

وقلت اإنني لن اأتزحزح من مكتبه ما مل 

يكتب يل �سيكا باملبلغ بالكامل. ول اأظنني متاديت اإىل حد 

تهديده، ولكن رمبا اأكون فعلت. لقد كنت اأغلي من الغ�سب، 

واأظن اأنني فكرت اأنه لو ف�سلت جميع احللول، فاإنني م�ستعد 

مر مل ي�سل اإىل هذا احلد، كل  األكمه يف وجهه. لكن الأ ن  لأ

تلك  يف  يل  فبدا  مكتبه،  ركن  يف  زويته  اأنني  هنالك  ما 

اللحظة اأنه خائف. وملا فهم يف النهاية اأن ما اأتكلم فيه هو 

جمرد عمل، فتح درج مكتبه يف التو واللحظة واأخرج دفرت 

�سيكاته، واأعطاين نقودي.

يف  حلظة  واأظلم  اأدنى  تلك  يف  اأجد  ذلك،  اأ�سرتجع  حني 

اأ�سعر  اأجدين  ول  ال�سواء،  على  ن�سانية  والإ املهنية  حياتي 

باأي فخر للطريقة التي ت�رسفت بها. ولكنني كنت مفل�سا، 

التي  ال�سعوبات  حجم  اأبني  ولكي  عملي.  اأجنزت  وكنت 

كنت اأمر بها يف تلك ال�سنوات، �ساأورد واقعة واحدة ولكنها 

دامغة. لقد قدمت املخطوطة دون اأن اأ�ستبقي ن�سخة منها. 

كنت  وملا  الرتجمة،  من  ن�سخة  ت�سوير  ثمن  لدي  يكن  فلم 

الوحيدة يف  الن�سخة  اأمينة، فقد بقيت  اأيد  اأنها بني  اأح�سب 

الكاتبة  لة  الآ على  املكتوبة  �سلية  الأ الن�سخة  هي  العامل 
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الواقعة،  هذه  تعود  و�سوف  النا�رس.  مكتب  يف  واملوجودة 

الفقر[ يف  ]من  الفقرية  الطريقة  الغبي، وهذه  ال�سهو  وهذا 

القيام بالعمل لت�ستويل علي وتوؤرقني اأرقا ل مثيل له. لقد 

اإىل  الب�سيط  ال�سقاء  هذا  حتول  وقد  اأنا،  خطاأي  اخلطاأ  كان 

بلوى بكل معنى الكلمة.

اأن  اإىل ن�سابه. فما  اأن كل �سيء عاد  الوقت  تبني يف ذلك 

انتهينا من ت�سوية الغ�سب الناجم عن مالب�سات اأجري، حتى 

بداأ النا�رس يت�رسف وكاأمنا عقد النية على اإ�سدار الكتاب. 

فتم اإر�سال املخطوطة للجمع، و�سححت الربوفات واأعدتها 

اإىل النا�رس، ومن جديد اأغفلت الحتفاظ بن�سخة منها. فلم 

الن�رس  ا�ستعدادات  واأن  خا�سة  كبرية،  اأهمية  ذا  مر  الأ يبد 

يف  الكتاب  عن  عالن  الإ مت  حيث  و�ساق،  قدم  على  جارية 

كتالوج الدار، وحتدد تاريخ الن�رس ب�ستاء 1978/1977.

هنود  »تاريخ  ل�سدور  املحدد  املوعد  على  �سهور  مرت  ثم 

نباء باأن بيري كال�ستري  جواياكي« دون اأن ي�سدر، ووردت الأ

ي�سوق كما قيل يل يف  �سيارة، حيث كان  مات يف حادثة 

مكان ما من فرن�سا، عندما فقد ال�سيطرة على املقود، فوقع 

الثالثة  يف  كان  نه  ولأ قط.  نلتق  مل  جبل.  حافة  على  من 

ربعني عند موته، فقد افرت�ست اأن م�ستقبله كان ينطوي  والأ

دافئة،  ر�سائل  ب�سع  تبادلنا  قد  وكنا  هائلة.  فر�ض  على 

ف�رسنا �سديقني، و�رسنا نتطلع اأن ياأتي وقت جنل�ض فيه 

اأن  العامل ومفاجاأته حالت دون  معا ونتكلم، ولكن غرابة 

يحدث هذا احلوار. فلم اأزل اإىل اليوم، وبعدما مرت كل هذه 

ال�سنوات، اأ�سعر بفداحة اخل�سارة.

جواياكي«.  هنود  »تاريخ  يظهر  ومل  وولت   1978 جاءت 

وان�رسبت �سنة اأخرى، ثم اأخرى، ول يوجد كتاب بعد.

خرية.  اأنفا�سها الأ الن�رس تلفظ  بحلول 1981، كانت �رسكة 

واملحرر الذي كنت اأتعامل معه ب�سكل اأ�سا�سي، كان قد ترك 

ال�رسكة منذ وقت طويل، و�سعب احل�سول على اأي معلومة. 

اأو التي بعد تلك )فكل �سي  اأو التي بعدها،  ال�سنة  ويف تلك 

ن خمتلط يف ذهني( انهارت ال�رسكة نهائيا. وات�سل بي  الآ

فات�سلت  اآخر،  لنا�رس  بيعت  الكتاب  حقوق  اأن  اأبلغني  من 

�سنة  ومرت  الكتاب،  �سدار  لإ يخططون  اإنهم  يل  وقيل  به، 

اأخرى دون اأن يحدث �سيء. فات�سلت من جديد، واإذا ال�سخ�ض 

ال�رسكة.  يعمل يف  يعد  املا�سية مل  ال�سنة  كلمني يف  الذي 

فكلمت اآخر قال يل اإن ال�رسكة ل تنوي اإ�سدار تاريخ هنود 

اأحد  ي�ستطع  ومل  املخطوطة،  ا�سرتداد  فطلبت  جواياكي. 

العثور عليها، بل بدا كاأن اأحدا مل ي�سمع بها، وبدا كما لو لو 

مل يكن للرتجمة وجود.

كرث من ع�رس �سنوات تالية. بيري  مر عند هذا احلد لأ وقف الأ

بني  وقع  كله  وامل�رسوع  اختفت،  ترجمتي  مات،  كال�ستري 

من  انتهيت  املا�سي،   1996 �سيف  ويف  الن�سيان.  براثن 

كتاب عنوانه »الكفاف« Mouth to Hand وهو عبارة عن مقالة 

)ب�سبب  الق�سة  لت�سمينه  اأخطط  وكنت  املال.  عن  �سريية 

النا�رس(  مكتب  وم�سهد  املخطوطة،  ن�سخ  تدبر  عن  عجزي 

على  قلبي  يطاوعني  مل  الكتابة،  وقت  حان  عندما  ولكن 

للحزن  مثريا  مر  الأ كان  ورق.  على  كلمات  يف  و�سعها 

بدرجة ل حتتمل، ومل اأجد مغزى لتذكر تلك احلكاية التع�سة 

الكئيبة.

ثم، مر �سهران اأو ثالثة على انتهائي من الكتاب، ووقع اأمر 

غري عادي. كنت قد قبلت دعوة للذهاب اإىل �سان فران�س�سكو 

م�رسح  حما�رسات  و�سل�سلة  الفنون  مدينة  يف  للم�ساركة 

اأكتوبر  هو  للفعالية  املقرر  املوعد  كان   .Herbst هرب�ست 

التي  الطائرة  اإىل  �سعدت  اللحظة،  حانت  وعندما   ،1996

اجتهت اإىل مق�سدها املوعود، �سان فران�س�سكو. وبعد انتهاء 

م�ساركتي، كان علي اأن اأجل�ض يف بهو امل�رسح واأوقع ن�سخا 

فكان  كثرية،  كرا�سيه  �سخم،  م�رسح  وهرب�ست  كتبي.  من 

اأكتب ا�سمي  اأن  �سف منتظري المتياز امل�سكوك فيه وهو 

على اإحدى رواياتي طويال نوعا ما. ويف ذلك ال�سف راأيت 

�سخ�سا اأعرفه، �سبق اأن التقيت به مرة، هو �سديق ل�سديق. 

ويت�سادف اأنه �سغوف بجمع الكتب، متعقب بارع للطبعات 

�رسي  خمرب  اإىل  اأقرب  فهو  والنافدة،  والنادرة،  وىل،  الأ

ببليوجرايف ل يبايل اإن هو اأنفق ن�سف نهار يف قبو مرتب 

جال�سا بني �سناديق الكتب املرمية ع�ساه يخرج منها بكنز 

�سغري. ابت�سم وهو ي�سافحني، ثم دفع اإيل حزمة من الورق، 

غالفها اأحمر، مل اأكن راأيتها من قبل. قال يل »ما هذا؟ اإين 

غري  بروفات  يدي،  بني  بغتة  بها  واإذا  قط«.  به  اأ�سمع  مل 

العتيقة، ولكن، يف �سياق الربنامج  م�سححة من ترجمتي 

بالن�سبة  اأما  لالندها�ض.  خم�س�سا  الوقت  يكن  مل  ال�سخم، 

اأخذت  اللحظة طاغية.  كانت  فقد  الب�سيط،  ولربناجمي  يل، 

الكتاب. كنت ماأخوذا، مذهول،  اأم�سك  واأنا  ترتع�سان  يداي 

اإىل حد اأعجزين عن الكالم.

مت العثور على الربوفات يف �سلة يف حمل للكتب امل�ستعملة، 

ن،  وبخم�سة دولرات ا�سرتاها ال�ساب. وها اأنا اأنظر اإليها الآ

كان  للن�رس  املحدد  التاريخ  اأن  اأرى  حني  واأغتم  فاأنده�ض 

ابريل 1981، وذلك بالن�سبة لرتجمة مكتملة منذ 1976 اأو 

1977، موعد متباطئ ومتاأخر بطريقة موجعة.

لو كان بيري كال�ستري حيا اليوم، لكان اكت�ساف هذا الكتاب 

لي�ض  ولكنه  كان.  ما  لكل  ومثالية  �سعيدة  نهاية  ال�سائع 

حيا، وفورة الفرح والذهول العابرة التي انتابتني يف ردهة 

ن اإىل اأمل موجع عميق. ما اأقذر اأن  م�رسح هرب�ست تبددت الآ

لعيب. ما اأقذر اأن ميوت يف عز  ميار�ض العامل معنا هذه الأ
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�سبابه �سخ�ض كان ميكن اأن مينح العامل الكثري والكثري.

ها هي ذي اإذن ترجمتي لكتاب بيري كال�ستري »تاريخ هنود 

زال  قد  فيه  املو�سوف  العامل  اأن  مهما  لي�ض  جواياكي«. 

منذ وقت طويل، واأن اجلماعة الب�رسية ال�سغرية التي عا�ض 

وجه  عن  اختفت  قد  و1964   1963 عامي  الكاتب  بينها 

الكتاب  دام  ما  زال.  نف�سه  الكاتب  اأن  مهما  لي�ض  ر�ض.  الأ

هذا  اإم�ساكك  به  يو�سف  ما  واأقل  معنا،  يزال  ل  األفه  الذي 

ن يا عزيزي القارئ هو اأنه ن�رس، فوز �سغري على  الكتاب الآ

ما  قل  الأ على  ثمة  يكون  فهكذا  ال�ساحقة.  القدر  ت�ساريف 

قل يف اأن كتاب  مننت لوجوده. وهكذا يكون لنا عزاء على الأ

بيري كال�ستري قد كتب له البقاء.

بورتريه رجل خفي

ما  لكل  تاأهب  احلقيقة  عن  بحثك  يف 

العثور  �سعب  فاحلقيقة  م�ستبعد،  هو 

عليها، واحلقيقة مربك العثور عليها.

                                               هياقليط�ش

مثال  رجل  حياة.  تكون  يوم  ذات 

موفور ال�سحة، بل اإنه غري كبري، لي�ض 

كما  �سيء  كل  املر�ض.  مع  تاريخ  له 

كان، كما هو كائن، كما �سيكون على 

الدوام. ينتقل من اليوم اإىل الذي يليه، 

اإل  حامل  غري  �سئونه،  بغري  معني  غري 

بغتة،  ثم،  اأمامه.  املنطرحة  باحلياة 

يح�سل املوت. تند عن الرجل تنهيدة، يتهاوى على مقعده، 

تتيح  ل  للتفكري،  جمال  مباغتته  ترتك  ل  املوت.  ويكون 

للعقل فر�سة البحث عن كلمة قد تكون فيها راحته. ل �سيء 

باق لنا �سوى املوت، هو حقيقة فنائنا التي ل اختزال لها. 

ونقبله  يعقب مر�سا طويال،  باملوت حينما  نقبل  قد  نحن 

اأما  القدر.  اإىل  نوعزه  احلوادث  يف  املوت  وحتى  م�سّلمني. 

امروؤ ملجرد  اأن ميوت  �سبب ظاهر،  بال  امروؤ  حينما ميوت 

املوت  اخلفي بني  احلد  يدنينا كثريا من  فذلك  اإن�سان،  اأنه 

اأي جانب نحن  نعد نعرف يف  الذي مل  احلد  ذلك  واحلياة، 

اأي  ويف  تتوقف.  اإذ  احلياة  اأي:  اإنذار.  دومنا  املوت  منه. 

حلظة قد تتوقف.

يوم  �سباح  يف  اأ�سابيع.  ثالثة  منذ  اأبي  موت  خرب  اأتاين 

فطار لبني ال�سغري دانيال.  اأحد، وكنت يف املطبخ، اأعد الإ

دافئة  الفرا�ض،  يف  زوجتي  كانت  العلوي،  الطابق  ويف 

حتت اللحاف، تنعم ب�سويعات نوم اإ�سافية. هو ال�ستاء يف 

عقلي  كان  وبيا�ض.  حطب،  ودخان  �سامت،  عامل  الريف: 

ممتلئا باأفكار حول ما كنت اأكتبه يف الليلة ال�سابقة، وكنت 

العمل.  اإىل  اأعود  اأن  يل  لي�سبح  الع�رس  �ساعة  على  اأتلهف 

ثم رن الهاتف. عرفت على الفور اأن هناك م�سكلة، فال اأحد 

بالغ خرب ل ميكنه  حد اإل لإ يت�سل يف الثامنة من �سباح الأ

خبار التي ل ميكنها النتظار هي دائما اأخبار  النتظار. والأ

�سيئة.

لثالث  القيادة  يف  ون�رسع  حقائبنا  نحزم  اأن  قبل  حتى 

اأنني ل حمالة �ساأكتب  اأعرف  �ساعات اإىل نيوجرزي، كنت 

عن اأبي. مل يكن لدي خمطط، مل تكن لدي فكرة دقيقة عما 

مر. كان  الأ قرارا يف  اتخذت  اأنني  اأذكر  ول  بل  هذا.  يعنيه 

اأو التزام  موجودا وح�سب، وجود يقني، 

اأتاين  اأن  حلظة  علّي  نف�سه  يفر�ض  بداأ 

مل  لو  اأبي.  ذهب  قد  ها  فكرت:  اخلرب. 

�سوف  كلها  فحياته  ب�رسعة  اأحترك 

تتال�سى معه.

فرتة  بعد  فاأجد  حدث،  ما  ن  الآ اأ�ستعيد 

اأن  الثالثة  �سابيع  الأ ق�سرية ل تتجاوز 

كنت  فطاملا  غريب.  فعل  رد  كان  ذلك 

احل�ض،  يفقدين  �سوف  املوت  اأن  اأتخيل 

على  القدرة  ي�سلبني  �سوف  احلزن  واأن 

اأذرف  مل  وقع،  حينما  ولكنه  احلركة. 

من  اإح�سا�ض  ينتبني  مل  واحدة،  دمعة 

تهاوى العامل من حوله. كنت مهياأ على 

نحو غريب لقبول املوت برغم مباغتته. 

اآخر،  �سيئا  كان  بالفعل  اأزعجني  وما 

�سيئا ل عالقة تربطه باملوت اأو برد الفعل جتاهه: اإدراكي 

اأين اأبي مل يخلف اأثرا.

مل تكن له زوجة، اأو اأ�رسة تعتمد عليه، اأو اأحد تنقلب حياته 

�سحاب،  بغيابه. لي�ض اأكرث من �سدمة عابرة لعلها متر بالأ

فقدان  ياأخذهم  ما  بقدر  املفاجئ  املوت  فكرة  فتاأخذهم 

اآخر. واإذا به  �ساحبهم، ثم فرتة حداد ق�سرية، ثم ل �سيء 

اأخريا كاأمنا مل يكن له وجود قط.

تعلم  بعيد  وقت  ومنذ  ميوت،  اأن  قبل  حتى  غائبا  كان   

بو�سفه  معه  ويتعاملوا  غيابه،  يتقبلوا  اأن  منه  املقربون 

اأن  العامل  على  ي�سق  فلن  ذهب،  وقد  ن  والآ وجوده.  جوهر 

نف�ُسها  حياته  فطبيعة  رجعة.  بال  هذا  ذهابه  اأن  ي�ستوعب 

هياأت العامل ملوته الذي كان اأ�سبه مبوت متوقع واإذا عندما 

يتذكره اأحد، فلن يكون ذلك اإل على نحو �سبابي، لي�ض اأكرث 

من �سبابي.

عن  عازف  اأو  عاجز  فكرة،  اأو  �سخ�ض،  اأو  �سيء،  بال  مولع 

ك�سف نف�سه حتت اأي ظرف، ا�ستطاع اأن يبقي نف�سه مبناأى 
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املت�سارعة.  �سياء  الأ واأن يجتنب الجنراف يف  عن احلياة، 

اأكل، وعمل، و�ساحب، ولعب التن�ض، ومع ذلك كله مل يكن 

له وجود. كان باأعمق املعاين واأع�ساها على التبدل رجال 

نف�سه  عن  رجح  الأ على  وخفيا  خرين،  الآ عن  خفيا  خفيا، 

اأي�سا. ولو ظللت يف حياته اأبحث عنه، وظللت اأحاول العثور 

ن ميت واإنني مل  ب الذي مل يكن له وجود، فاإنه الآ على الأ

اأزل اأ�سعر وكاأمنا لزام علي اأن اأوا�سل البحث عنه. فاملوت 

مل يغري �سيئا. اللهم اإل اأنه مل يعد لدي وقت.

على مدار خم�سة ع�رس عاما كان يعي�ض وحده. يف عناد، 

وغمو�ض، كاأنه حم�سن �سد العامل. مل يبد قط رجال ي�سغل 

اإن�سان.  اإليها تتخذ �سكل  حيزا، بل كتلة من حيز ل نفاذ 

كان العامل يقفز من فوقه، اأو يتك�رس عليه، اأو يخ�سع له 

حيان، ولكنه مل يخرتقه قط. على مدار خم�سة  يف بع�ض الأ

ع�رس عاما ظل بيت هائل م�سكونا به، وحده متاما، ويف 

ذلك البيت مات.

و�سقيقتي  واأمي  اأبي  كاأ�رسة،  ق�سرية  لفرتة  هناك  ع�سنا 

حياة  اأمي  بداأت  اجلميع:  ت�ستت  والدي  طالق  وبعد  واأنا. 

جديدة، واأنا ذهبت اإىل الكلية، واأختي بقيت مع اأمي اإىل 

اأن ذهبت هي اأي�سا اإىل الدرا�سة. ومل يبق اإل اأبي. ب�سبب 

فقرة يف وثيقة الطالق تن�ض على امتالك اأمي ح�سة يف 

اأبي  جعل  )مما  بيعه  عن  العائد  ن�سف  لها  تخول  البيت 

يعزف عن البيع( اأو ب�سبب رف�ض �رسي ما لتغيري حياته 

عن  خارجة  بطريقة  عليه  اأثر  قد  الطالق  اأن  يبدو  )فال 

مر ل يعدو جمودا، اأو ك�سال عاطفيا  �سيطرته(، اأو رمبا الأ

القيام باأي فعل، بقي مقيما، وحده يف  حال بينه وبني 

منزل يت�سع ل�ستة اأ�سخا�ض اأو �سبعة.

الطراز  على  البناء،  متني  قدميا،  مبهجا:  مكانا  كان 

ردواز،  التيودوري، ذا �سبابيك من الر�سا�ض، و�سقف من الأ

بوي،  ه خطوة كبرية لأ لرَكية. كان �رساوؤ وغرف م�ساحاتها مرَ

وعالمة ثروة متنامية. وكان يف اأف�سل اأحياء البلدة، وبرغم 

طفال(، فقد  اأنه مل يكن مكانا يحلو فيه العي�ض )ل �سيما لأ

غلب رونقه على كاآبته. ويف �سوء اأنه انتهى اإىل ق�ساء بقية 

مر  حياته يف هذا البيت، فمن قبيل املفارقة اأن اأبي اأول الأ

كان يرف�ض النتقال اإليه. 

من كتاب: اخرتاع العزلة

كتــاب املوتـــــى

مل يحظ كاتب فرن�سي خالل ال�سنوات القليلة املا�سية باأكرث 

وثناء حقيقيني  اهتمام  اإدموند جابي�ض من  به  مما حظي 

وجان  لفيان  واإمانويل  بالن�سو  فموري�ض  النقاد.  من 

�ستاروبيني�سكي جميعا كتبوا عن اأعماله بكثافة وحما�ض، 

اأنه »مل  اإىل  اأ�سار جاك دريدا بو�سوح ودومنا مواربة  كما 

اإل  املا�سية  الع�رس  ال�سنوات  خالل  فرن�سا  يف  �سيء  يكتب 

من  بدءا  جابي�ض«.  ن�سو�ض  من  ما  مو�سع  يف  اأ�سل  وله 

�سئلة Le Livre des questions« الذي �سدر  ول »كتاب الأ كتابه الأ

يبتكر  ال�سل�سلة)1(،  يف  اأخرى  بكتب  ومرورا   1963 عام 

دبي بقدر ما هو  جابي�ض نوعا جديدا وغام�سا من العمل الأ

اأو  برواية  فما هو  التعريف.  ما هو ع�سي على  بقدر  ملغز 

�سئلة مزيج  ق�سيدة، وما هو مبقالة اأو مب�رسحية، كتاب الأ

واحلكم  ال�سظايا  من  ف�سيف�ساء  جميعا،  القوالب  هذه  من 

نهاية  بال  تتحرك  التي  والتعليقات  غنيات  والأ واحلوارات 

حول �سوؤال الكتاب املركزي: كيف يقال ما ل يقال؟ ال�سوؤال 

دب نف�سه.  ال الأ هو الهولوكو�ست اليهودية، ولكنه اأي�سا �سوؤ

مع  جابي�ض  يتعامل  اخليال،  يف  مدوخة  قفزة  خالل  فمن 

مرين بو�سفهما اأمرا واحدا: الأ

هي  يهوديا،  املرء  يكون  اأن  �سعوبة  عن  اإليك  حتدثت 

ال�سعوبة نف�سها يف اأن يكون املرء كاتبا. ذلك اأن اليهودية 

مل، ونف�ض البلى والكتابة هما نف�ض النتظار، ونف�ض الأ

ثرياء يف عام 1912،  �رسة من يهود م�رس الأ ولد جابي�ض لأ

اأول  كانت  بالفرن�سية.  الناطق  الفرن�سي  الو�سط  يف  ون�ساأ 

ورينيه  اإلوار  وبول  جاكوب  ماك�ض  مع  دبية  الأ �سداقاته 

من  العديد  اأ�سدر  واخلم�سينيات  ربعينيات  الأ ويف  �سار، 

كاملة  كاأعمال  ذلك  بعد  �سدرت  التي  ال�سغرية  الدواوين 

الوقت،  ذلك  وحتى   .1959 عام   Je Batis ma demeure بعنوان 

�سهريا  يكن  مل  ولكنه  ك�ساعر،  املحققة  �سمعته  له  كانت 

ب�سبب عي�سه خارج فرن�سا.

غريت اأزمة ال�سوي�ض عام 1956 كل �سيء يف حياة جابي�ض 

م�رس  ترك  على  نا�رس  نظام  اأرغمه  والعملية.  ال�سخ�سية 

وجميع  بيته  فقد  ذلك  اإثر  وعلى  فرن�سا،  يف  وال�ستقرار 

اأن يكون يهوديا. ومل  وىل عبء  ممتلكاته، وجرب للمرة الأ

ثقافية،  حقيقة  من  اأكرث  احلني  ذلك  حتى  يهوديته  تكن 

اأما وقد بات  اأو جمرد عن�رس عار�ض من عنا�رس حياته. 

اإىل  فقد حتول  يهوديا،  اإل كونه  �سبب  ما  لغري  يعاين  ن  الآ

اأ�سا�سيا  اإح�سا�سه الفجائي باملنفى عن�رسا  خر، واأ�سبح  الآ

وا�ستعاريا يف و�سفه لذاته.

يف  وظيفة  على  جابي�ض  ح�سل  �سعاب.  �سنوات  ذلك  تلت 

باري�ض وا�سطر اإىل الكتابة يف اأغلب احلالت داخل املرتو 

اأثناء ذهابه اإىل العمل واإيابه منه. وحينما �سدرت اأعماله 

الكاملة عن دار جاليمار بعد وقت غري طويل من و�سوله اإىل 

اإعالنا باأعمال قادمة بقدر ما كان  فرن�سا مل يكن الكتاب 

اأ�سبح  عالمة على احلد الفا�سل بني حياة جديدة وما�ض 

اليهودية  الن�سو�ض  يدر�ض  جابي�ض  بداأ  الرجوع.  م�ستحيل 
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كالتلمود والقباله، وبرغم اأن هذه القراءة مل تكن بداية عودة 

اإىل املفاهيم الدينية لليهودية، اإل اأنها اأمدت جابي�ض ب�سبل 

لتوكيد روابطه بالتاريخ والفكر اليهوديني. كانت كتابات 

جابي�ض  حركت  التي  هي  وتعليقاتهم  ال�ستات  حاخامات 

�سا�سية كالتوراة، فبداأ يرى  اأكرث مما اأثرت فيه امل�سادر الأ

يف هذه الن�سو�ض قوة لليهود على نحو خا�ض، قوة ترتجم 

نف�سها بنف�سها اإىل حالة من النبعاث. وعلى مدار الفا�سل 

الطويل بني النفي وعودة امل�سيح، حتول �سعب اهلل اإىل اأهل 

الكتاب. وذلك يعني عند جابي�ض اأن الكتاب ا�ستوىل على كل 

ما للوطن من ثقل واأهمية.

قانون  على  قائم  اليهودي  العامل 

حد  مكتوب، على منطق لفظي ل ميكن لإ

اإنكاره. وهكذا فاإن بلد اليهود قائم يف 

 ... كتابا  اإل  لي�ض  نه  لأ عاملهم،  حيز 

و�سط  يوجد  مقد�ض  ن�ض  اليهود  وطن 

تعليقات قامت فيها ...

�سئلة توجد ق�سة  يف القلب من كتاب الأ

هما  �سابني  حبيبني  بني  انف�سال  عن 

الرتحيالت  اأثناء   Yukel ويوكل  �سارة 

يو�سف  كاتب،  يوكل  النازية. 

اأخرى  اأنا  كـ  ويعمل  بـ»ال�ساهد«، 

جلابي�ض فغالبا ما ينتفي التمييز بني 

كلمات كل منهما، و�سارة �سابة ت�ساق 

اإىل مع�سكر تعذيب تعود منه جمنونة. 

مر ل حُتكى  ولكن الق�سة يف حقيقة الأ

قط، وهي اأي�سا ل ت�سبه اأية �رسدية تقليدية. وبدل من ذلك، 

خر  والآ احلني  وبني  وتعليقات،  تلميحات  عرب  اإليها  ي�سار 

ر�سائل غرامية م�سبوبة بني  الندفاع من خالل  لها  يتاح 

�سوات  اآتية من العدم مماثلة لأ �سارة ويوكل تبدو وكاأنها 

 ... اجلماعية  »ال�رسخة  بـ  جابي�ض  ي�سميه  ما  جت�سد  حرة 

ال�رسخة الدائمة«.

�سارة: كتبتك. اأكتبك. كتبتك. اأكتبك. األوذ بكلماتي، الكلمات 

اإليك،  التي يبكيها قلمي. وما دمت اأكلمك، وما دمت اأكتب 

الوجود بج�سد  �سفا  اإىل  اأ�سل بكل مقطع  اأملي.  تخفت حدة 

احلروف وروح المتدادات. اأهو ال�سحر؟ اأكتب ا�سمه فاإذا به 

الرجل الذي اأحبه ...

ويوكل، قرب نهاية الكتاب:

ك، يف ف�ستانك ويف جلدك، يف حلمك ويف دمك. اأقراأ  واأقروؤ

يا �سارة اأنك كنت يل عرب كل كلمة من لغتنا، عرب كل جراح 

جنيل، تاريخنا والق�سة  �ساللتنا. اأقراأ، مثلما يقراأ اأحدهم الإ

التي ل ميكن اإل اأن تكون ق�ستنا اأنا واأنت.

تروى  الكتاب،  يف  املركزي«  »الن�ض  وهي  الق�سة،  هذه 

التلمودية.  الطريقة  على  ومراوغة  م�سهبة  تعليقات  عرب 

ولعل واحدة من اأكرث �رسبات جابي�ض اأ�سالة هي ابتكاره 

احلوارات  هذه  يف  ي�سرتكون  الذين  الوهميني  احلاخامات 

وتاأتي مالحظاتهم  وق�سائدهم.  باأقوالهم  الن�ض  ويئولون 

وا�سحة  جميلة  �سورة  تتخذ  جمازية،  موجزة،  �سورة  يف 

فكاأنها حلن م�ساحب للكتاب.

يقول احلاخام ُطلبة: هو يهودي. ي�ستند اإىل جدار، م�ساهدا 

الغيوم العابرة

يح�سي  اإنه  والغيوم،  لليهودي  وما  جايل:  احلاخام  يرد 

اخلطى بينه وبينه احلياة.

حتكى  ل  ويوكل  �سارة  ق�سة  ن  ولأ

ل  جابي�ض  يوحي  كما  نها  ولأ كاملة، 

مبعنى  فالتعليقات  حتكى،  اأن  ميكن 

مل  ن�ض  يف  حتقيق  هي  املعاين  من 

الالهوت  اخلفي يف  له  الإ و�ساأن  يكتب. 

اليهودي الكال�سيكي، يوجد الن�ض فقط 

بقوة غيابه.

اأعرفك.  ل  اأن  لدرجة  �سيدي  يا  »اأعرفك 

فاأنت هو الذي ياأتي«.

من  هو  �سئلة  الأ كتاب  يف  يحدث  ما 

حرى  بالأ اأو  �سئلة،  الأ كتاب  كتابة  ثم 

يتاح  عملية  وهي  كتابته،  حماولة 

فيها  ما  جميع  على  ي�سهد  اأن  للقارئ 

من مراحل تردد وتلم�ض للطريق. و�ساأن 

املق�سي  الراوي  وهو  لبيكيت،  ي�سمى«  ل  »ما  يف  الراوي 

فاإن �رسد  ال�سمت«،  الكالم والعجز عن  بـ»العجز عن  عليه 

جابي�ض ل يذهب اإىل مكان بقدر ما يدور ويدور حول نف�سه. 

عن  املمتازة  مقالته  يف  بالن�سو  موري�ض  يالحظ  وكما 

جابي�ض: »الكتابة ... ل بد اأن تتحقق من خالل فعل تاأويلها 

تعك�ض  �سفحة  �سئلة  الأ كتاب  من  �سفحة  واأي  نف�سها«. 

والفقرات  ال�سعوبة هذا: فالعبارات متفرقة معزولة  معنى 

مف�سولة بفراغات بي�ساء، اأو مقطوعة بجمل اعرتا�سية، اأو 

ومو�سوعة  ممالة  حروف  ذات  اأو  ممالة،  حروف  ذات  هي 

تعتادا  اأن  القارئ  عيني  على  ي�ستحيل  بحيث  اأقوا�ض،  بني 

على  الكتاب  يقراأ  فاملرء  مك�سور.  غري  ثابتا  ب�رسيا  منطا 

نوبات، وعرب بدايات، متاما على النحو الذي كتب به.

يكاد  اإنه  بل  وا�سحة،  بنية  ذو  فالكتاب  نف�سه،  الوقت  يف 

اأربعة  اإىل  بحر�ض  مق�سم  فهو  الت�سميم.  معماري  يكون 

اأق�سام: »عند عتبة الكتاب«، »و�سوف تكونون يف الكتاب«، 

و«كتاب الغياب«، و«كتاب العي�ض«، وجابي�ض يعامله كما 
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لو اأنه مكان فيزيقي، وما اأن نعرب عتبته حتى جند اأنف�سنا 

وكما  احلركة.  من  ممنوع  خيايل  عامل  م�سحور،  عامل  يف 

اأنا.  اأين  اأعرف  اأعد  مل  »اأنا  املوا�سع:  اأحد  يف  �سارة  تكتب 

بعاد  اأعرف. اأنا يف ل مكان. هنا.«. هذا الكتاب اأ�سطوري الأ

هو بالن�سبة جلابي�ض مكان يلتقي فيها املا�سي واحلا�رس 

خر. ول يبدو اأن ثمة غرابة يف اأن  فيذوبان اأحدهما يف الآ

اأن  اأو  املعا�رس،  الكاتب  مع  القدامى  احلاخامات  يتكلم 

خاذ مع اأو�ساف اخلراب املحقق،  تتجاور �سور اجلمال الأ

فمنذ  واحدة.  والواقعي على �سفحة  اخليايل  اأن يجتمع  اأو 

وىل، اأي عندما يلتقي القارئ بالكاتب عند عتبة  اللحظة الأ

الكتاب، نعرف اأننا داخلون اإىل مكان ل نظري له.

»ما الذي يحدث وراء الباب؟«

»كتاب ين�رس براعمه«.

ما ق�سة هذا الكتاب؟«

»اإدراك ال�رسخة«

»راأيت حاخامات يدخلون«

لنا  ليقدموا  �سغرية  جماعات  يف  ياأتون  مميزون.  قراء  »هم 

تعليقاتهم«.

»هل قراأوا الكتاب؟«

»بل يعرفون �سهداءنا«

»اأهم هنا من اأجل املتعة؟«

»بل ا�ست�رسفوا الكتاب. وهم مهياأون للقائه«.

»اأيعرفون ال�سخ�سيات؟«

»يعرفون �سهداءنا.«

»اأين يدور الكتاب؟«

»يف الكتاب«

»ما اأنت؟«

»اأنا حار�ض البيت«

»من اأين اأنت«

اف« »طوَّ

الكتاب »يبداأ بال�سعوبة، �سعوبة الوجود والكتابة وينتهي 

بال�سعوبة«. ل يقدم اإجابات. ولي�ض من املمكن تقدمي اأية 

يوؤكد  ما  بح�سب  »اليهودي«  اأن  هو  ب�سيط  ل�سبب  اإجابات، 

اآخر«.  ال  اأحد احلاخامات اخلياليني »يجيب كل �سوؤال ب�سوؤ

ران  فكار بطرافة وجزالة غالبا ما تذكِّ ينقل جابي�ض هذه الأ

نف�سه  يخدع  ل  ولكنه  التلمود.  يف  املنطقية  بالنقا�سات 

اأبدا في�سدق اأن هذه الكلمات اأكرث من جمرد »حبات رمل« 

تذروها الرياح. ففي القلب من الكتاب لي�ض ثمة اإل اخلواء.

يقول احلاخام مندل »اأملنا هو املعرفة« ولكن راأيه هذا لي�ض 

مو�سع اإجماع من جميع حوارييه.

يقول اأكربهم: »علينا اأن نتفق اأول على املعنى الذي متنحه 

لكلمة املعرفة«

ل«. يقول احلاخام مندل »املعرفة هي الت�ساوؤ

�سئلة؟  ي�ساأل احلواري الثاين: »وما الذي جننيه من هذه الأ

وما الذي جننيه من اأجوبة لن تف�سي بنا اإل اإىل مزيد من 

�سئلة تولد من اأجوبة غري م�سبعة«.  �سئلة، ما دامت الأ الأ

يرد احلاخام مندل »وعد ب�سوؤال جديد«.

علينا  يتحتم  حلظة  هكذا  »�ستكون  احلواريني  اأكرب  يقول 

نه لن تكون هناك اإجابة  ل. اإما لأ فيها اأن نكف عن الت�ساوؤ

�سئلة.  ننا �سوف نعجز عن �سياغة مزيد من الأ ممكنة، اأو لأ

فما الذي يجعلنا نبداأ؟«

يقول احلاخام مندل »ها اأنتم ترون اأنه يف نهاية كل جدال 

يبقى �سوؤال حا�سم بال جواب.«

ل هو �سلوك طريق الياأ�ض. لن  يقول احلواري الثاين »الت�ساوؤ

نعرف اأبدا ما الذي نحاول اأن نتعلمه.«

من  الغالب  يف  تاأتي  وم�سادره  جابي�ض  خيال  اأن  رغم 

�سئلة لي�ض كتابا يهوديا مبثل ما  اليهودية، اإل اأن كتاب الأ

نقول اإن الفردو�ض املفقود عمل م�سيحي. ففي حني اأن جابي�ض 

ح�سب ما اأعرف هو اأول �ساعر معا�رس ي�ستوعب واعيا خوا�ض 

اليهودية  اأن عالقته بالتعاليم  اإل  اليهودي وقوالبه،  الفكر 

عاطفية وجمازية اأكرث منها عالقة اتباع ملتزم. فـ الكتاب 

اليهود  لي�ض فقط كتاب  لديه، ولكنه  ال�سورة املركزية  هو 

اأي�سا  ولكنه  املدرا�ض()2(  يف  راء  الآ على  راء  الآ )دوامات 

اإ�سارة اإىل كتاب مالرميه املثايل )الكتاب احلاوي للعامل، 

دائم النطواء على نف�سه(. واأخريا، ل بد من النظر اإىل اأعمال 

الذي  الراهن  الفرن�سي  ال�سعري  الجتاه  من  كجزء  جابي�ض 

بداأ يف اأواخر القرن التا�سع ع�رس. فما فعله جابي�ض هو اأنه 

�سهر هذا الجتاه مع نوع معني من اخلطاب اليهودي، وقد 

فعل هذا انطالقا من قناعة باأن اإدراك الزواج بني الثنني 

كتاب  ظهر  لقد  الب�رسي.  العقل  على  ع�سيا  يكون  يكاد 

ن جابي�ض وجد نف�سه كاتبا يكت�سف  �سئلة اإىل الوجود لأ الأ

عنها  عربت  بفكرة  روحه  يف  �سبيه  وهذا  كيهودي.  نف�سه 

كرث م�سيحية  ماريا ت�سفيتاييفا بقولها: »يف هذا العامل/الأ

يف  قائمة  امل�ساواة  هذه  يهود«،  ال�سعراء  العوامل/كل  بني 

�سيء.  ينبت منها كل  التي  النواة  اأعمال جابي، هي  مركز 

الهولوكو�ست  عن  �سيء  كتابة  ميكن  ل  جلابي�ض،  بالن�سبة 

دفع  ت�سنى  فلو  ل.  ت�ساوؤ مو�سع  نف�سها  الكتابة  تكن  مل  ما 

اللغة اإىل اأق�سى حدودها، فعلى الكاتب اأن يحكم على نف�سه 

يجب  ما  الاليقني.  �سحراء  اإىل  ال�سك،  اأر�ض  اإىل  بالنفي 

علينا عمليا هو اأن نخلق �سعرية الغياب. فلي�ض من املمكن 

اأن نعيد املوتى اإىل احلياة. ولكن ميكن اأن ن�سمع اأ�سواتهم، 

فاأ�سواتهم حية يف الكتاب.
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رحالت يف غرفة الن�ساخ

براحتيه  ال�سيق،  ال�رسير  حافة  على  العجوز  الرجل  يجل�ض 

ر�ض. ل  الأ وراأ�سه مطرق، يحملق يف  مب�سوطتان على ركبتيه، 

يعرف اأن كامريا مثبتة يف ال�سقف فوقه مبا�رسة، واأن حاجبها 

األفا  وثمانني  �ستا  فينتج  ثانية،  كل  مرة  �سمت  يف  يتحرك 

ر�ض حول حمورها. وحتى  لالأ واأربعمائة �سورة مع كل دورة 

جانح  بعيد،  فعقله  فارق.  هناك  كان  ملا  مراقب،  اأنه  عرف  لو 

و�سط تهوميات راأ�سه يبحث عن جواب �سوؤال ي�ستحوذ عليه: من 

ه؟ لو �سادفنا  هو؟ ما الذي يفعله هنا؟ متى و�سل وكم دام بقاوؤ

احلظ، ف�سوف نعرف مبرور الوقت. اأما يف هذه اللحظة، فمهمتنا 

الوحيدة هي اأن ندر�ض ال�سور باأق�سى ما ن�ستطيع من النتباه 

ا�ستنتاجات  اإىل  القفز  عن  اأنف�سنا  ومننع 

مت�رسعة.

على  مثبت  �سياء،  الأ من  عدد  الغرفة  يف 

اأبي�ض  �رسيط  من  قطعة  منها  كل  �سطح 

بحروف  مكتوبة  واحدة  كلمة  يحمل 

لل�رسير  املجاورة  املن�سدة  على  كبرية. 

امل�سباح  على  من�سدة.  هي  كلمة  مثال 

وهو  اجلدار  على  اإن  بل  م�سباح.  كلمة 

اإن حترينا ال�رسامة لي�ض �سيئا قطعة من 

ال�رسيط مكتوب عليها جدار. يرفع الرجل 

العجوز راأ�سه لربهة، فريى اجلدار، ويرى 

كلمة  وينطق  باجلدار،  املل�سق  ال�رسيط 

اأن  ن  الآ ميكن  ول  خافت.  ب�سوت  جدار 

نعرف اإن كان يقراأ الكلمة املكتوبة على قطعة ال�رسيط اأم يعني 

�سياء  اجلدار وح�سب. فلعله ن�سي القراءة ولكنه ل يزال يعرف الأ

قدرة  فقد  العك�ض،  على  لعله،  اأو  باأ�سمائها،  ي�سميها  اأن  ويقدر 

�سياء ولكنه ل يزال يجيد القراءة.  التعرف على الأ

وقدماه  زرق،  والأ �سفر  بالأ مقلمة  قطنية  بجامة  يرتدي 

اأين  بو�سوح  يعرف  ل  وهو  اأ�سود.  جلدي  ب�سب�سب  مك�سوتان 

يوجد. يف الغرفة طبعا، لكن يف اأي مبنى تقع الغرفة؟ يف بيت؟ 

يف م�ست�سفى؟ يف �سجن؟ ل ميكنه اأن يتذكر كم طال وجوده هنا 

رمبا  املكان.  هذا  اإىل  بانتقاله  انتهت  التي  الظروف  طبيعة  اأو 

هو هنا طول عمره، رمبا يعي�ض هنا منذ مولده. كل ما يعرفه 

اأن قلبه طافح باإح�سا�ض بالذنب ل يقاوم. ويف الوقت نف�سه، ل 

ي�ستطيع اأن يهرب من اإح�سا�سه باأنه �سحية ظلم رهيب.

يف الغرفة �سباك واحد، لكن �ستارته م�سدلة، وبح�سب ما يتذكر، 

مر نف�سه بالن�سبة للباب ذي املقب�ض  فلي�ض هو الذي اأ�سدلها والأ

بي�ض. اأهو مغلق عليه، اأم اأنه حر يف اأن يروح ويجيء  اخلزيف الأ

وذلك  امل�ساألة،  هذه  من  يتحقق  اأن  اأمامه  يزال  ل  ي�ساء؟  كيف 

يف  هائم  بعيد،  عقله  ن  لأ ول  الأ الفقرة  يف  ثابت  هو  ما  ح�سب 

املا�سي، يجول بني كائنات �سبحية تغ�ض بها راأ�سه، يكافح كي 

ال الذي ي�ستحوذ عليه. يجيب ال�سوؤ

ال�سور ل تكذب، ولكنها اأي�سا ل تقول الق�سة كاملة. هي �سجل ل 

اأكرث ملرور الوقت، دليل خارجي. فمن ال�سعب على �سبيل املثال 

حتديد عمر الرجل العجوز بالعتماد على ال�سور امللتقطة بدون 

�سود. وتبقى احلقيقة الوحيدة التي  بي�ض والأ تركيز دقيق وبالأ

ميكن ا�ستخال�سها ب�سيء من اليقني هي اأنه لي�ض �سغريا، ولكن 

بني  �سخ�ض  اأي  على  اإطالقها  ميكن  مرنة  اأي�سا  العجوز  �سفة 

ون�سري  العجوز  الرجل  كنية  ن�سقط  �سوف  لذلك  واملائة.  ال�ستني 

بي�ض، خا�سة  ن اإىل ال�سخ�ض املوجود يف الغرفة با�سم الأ من الآ

الوقت  يف  يغنينا  هذا  العائلة  ا�سم  واأن 

ول. الراهن عن ال�سم الأ

ال�رسير،  على  من  اأخريا  بي�ض  الأ يقوم 

ويتمهل برهة لي�سبط توازنه، قبل اأن ينقل 

خر من  الآ الطرف  اإىل املكتب يف  خطواته 

للتو  اأفاق  وكاأمنا  بالتعب،  ي�سعر  الغرفة. 

متقطعا،  ق�سريا  نوما  فيها  نام  ليلة  بعد 

ر�ض  الأ على  �سب�سبه  نعال  يزحف  وفيما 

ورق  �سوت  يتذكر  العارية،  اخل�سبية 

ال�سنفرة. من م�سافة بعيدة موغلة يف البعد، 

خارج الغرفة، خارج املبنى الذي تقع فيه 

لعله  خافتة،  طائر  �سيحة  ي�سمع  الغرفة، 

غراب، لعله نور�ض، ل ي�ستطيع اأن يحدد.

اأنه كر�سي  بي�ض ج�سمه اإىل كر�سي اأمام املكتب. ويرى  يدين الأ

مبتكاأين  ومزود  لني  بني  جلد  من  م�سنوع  للغاية،  مريح 

النواب�ض  اآلية  عن  ناهيكم  و�ساعديه  مرفقيه  لرييح  منجدين 

ي�ساء،  كيف  واخللف  مام  الأ اإىل  يهتز  اأن  له  تتيح  التي  اخلفية 

وذلك بال�سبط ما ي�رسع فيه منذ حلظة جلو�سه. فيكون لالهتزاز 

بي�ض يرفل يف  مام واخللف وقع مهدئ عليه، ومي�سي الأ اإىل الأ

هذا التاأرجح اللذيذ، ويتذكر احل�سان الهزاز الذي كان يقبع يف 

غرفة نومه حينما كان �سبيا �سغريا، ومن ثم يبداأ يف التنفي�ض 

�سهوة  على  بها  يقوم  كان  التي  اخليالية  الرحالت  بع�ض  عن 

بي�ساين والذي مل يكن بالن�سبة لعقل  احل�سان الذي كان ا�سمه الأ

بي�ض بل كائنا  بي�ض ال�سغري جمرد جماد خ�سبي مطلي بالأ الأ

حيا، ح�سانا حقيقيا.

ول، يعاوده اأمل احللق، فيعلو  بعد تلك الرحلة الق�سرية اإىل �سباه الأ

اأ�سمح ملثل هذا  اأن  بي�ض مرهقا وهو يقول: ل ينبغي  �سوت الأ

وراق وال�سور  مام ليتمعن يف رزم الأ باحلدوث. ثم مييل اإىل الأ

املر�سو�سة بدقة على �سطح املكتب املاهوجني. يتناول ال�سور 

�سود يف  بي�ض والأ اأول، ثالث دزينات من ال�سور امللتقطة بالأ
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عمار  الأ خمتلف  من  ون�ساء  لرجال  ع�رسة  يف  ثمانية  مقا�ض 

الع�رسينيات.  مطلع  يف  امراأة  العليا  ال�سورة  يف  جنا�ض.  والأ

يف  املحدقتني  عينيها  ويف  وق�سري،  مق�سو�ض  الداكن  �سعرها 

الهواء الطلق يف مدينة  العد�سة نظرة انزعاج وتوتر. واقفة يف 

ما، لعلها اإيطالية اأو فرن�سية، اإذ يت�سادف اأنها اأمام كني�سة من 

ن املراأة ترتدي و�ساحا ومعطفا من ال�سوف،  القرون الو�سطى، ولأ

اأن تكون ال�سورة ملتقطة يف ال�ستاء.  فال جمازفة يف افرتا�ض 

بي�ض يف عيني املراأة ال�سابة ويعت�رس ذاكرته ليعرف  يحملق الأ

وهو  نف�سه  ي�سمع  ذلك،  نحو  اأو  ثانية  ع�رسين  وبعد  تكون.  من 

يهم�ض بكلمة واحدة: اآّنا. فاإذا اإح�سا�ض مبحبة طاغية يجتاحه. 

ويت�ساءل لو اأن اآنا امراأة كان متزوجا منها، اأو اإن كان ينظر اإىل 

فكار، تدهمه موجة طازجة  �سورة ابنته. وبعد برهة مع هذه الأ

ح�سا�ض بالذنب، ويعرف اأن اآنا ميتة. ويقول لنف�سه اإنه قد  من الإ

يكون ال�سخ�ض الذي قتلها.

اأن  عليه  ثقل  التي  ال�سور  ويزيح  مل.  الأ فرط  من  بي�ض  الأ يئن 

ي�ساهدها، وي�رسف انتباهه اإىل الورق. هناك اأربعة رزم اإجمال، 

يعيه، ميد  �سبب  ما  �ست بو�سات. ولغري  ارتفاع كل منها  يبلغ 

يده اإىل اأعلى ورقة يف اأق�سى رزمة من ناحية الي�سار. الكلمات 

على  املكتوبة  بتلك  �سبيهة  كبرية،  بحروف  مطبوعة  املكتوبة، 

بي�ض، وفيها ما يلي: قطع ال�رسيط الأ

ر�ض  من اأق�سى نقطة ميكن الو�سول اإليها يف الف�ساء، ترى الأ

كاأمنا ل تزيد عن ذرة من غبار. تذكر ذلك عندما تكتب يف املرة 

ن�سانية«. القادمة كلمة »الإ

من نظرة ال�سمئزاز التي تعلو وجهه وهو ي�ستعر�ض هذه اجلملة، 

بي�ض مل يفقد القدرة على القراءة. ولكن  يحق لنا اأن نثق يف اأن الأ

من يكون كاتب هذه اجلمل، هذا ما قد يكون مو�سع ال�سوؤال.

اأنها  ويكت�سف  الرزمة  من  التالية  الورقة  بي�ض  الأ يتناول 

الفقرة  يف  الكاتبة.  لة  الآ على  مكتوبة  ما،  نوع  من  خمطوطة 

وىل: الأ

يف  وركلوين  اأر�سا  طرحوين  ق�ستي،  حكي  يف  بداأت  اأن  حلظة 

اأتكلم من جديد، �رسبني  راأ�سي. وملا وقفت على قدمي وبداأت 

اأحدهم على فمي، ثم لكمني اآخر يف بطني. �سقطت. متكنت من 

جديد اأن اأقوم، وملا هممت اأن اأبداأ الق�سة للمرة الثالثة، دفعني 

الكولونيل يف اجلدار فعربته.

بي�ض  هناك فقرتان اأخريان يف ال�سفحة، ولكن قبل اأن يبداأ الأ

قراءة الثانية، يرن الهاتف. هو هاتف اأ�سود ذو قر�ض من طراز 

نه  ولأ خم�سينياته،  اأوائل  اأو  املا�سي  القرن  اأربعينيات  اأواخر 

ينقل  اأن  مرغم  بي�ض  فالأ لل�رسير  املجاورة  املن�سدة  على  يقع 

خر من الغرفة. يرفع ال�سماعة  خطواته من جديد اإىل الطرف الآ

بعد الرنة الرابعة:

بي�ض هالو، يقول الأ

خر. بي�ض؟ ي�ساأل الطرف الآ الأ

ما دمت تقول هذا.

اأنت متاأكد؟ ل ميكنني اأن اأخاطر اأي خماطرة.

بي�ض،  بالأ تناديني  اأن  تريد  فلو  �سيء.  اأي  من  متاأكدا  ل�ست 

ف�سيكون من دواعي �رسوري اأن اأ�سمع هذا ال�سم. من اأنت؟

جيم�ض

ل اأعرف اأي جيم�ض.

جيم�ض بي فلرَد

رين. ذكِّ

جئت اأم�ض اأزورك. ق�سينا �ساعتني معا.

اآه، ال�رسطي.

ال�رسطي ال�سابق.

�سح. ال�رسطي ال�سابق. اأي خدمة؟

اأريد اأن اأراك مرة ثانية.

األ يكفي حديث واحد؟

هذا  يف  ثانوية  �سخ�سية  جمرد  اأين  عارف  اأنا  ل.  احلقيقة 

املو�سوع، لكنهم يقولون اإنه م�سموح يل اأن اأقابلك مرتني.

تريد اأن تقول اإنه ل خيار يل.

مر كذلك. ولكن لي�ض �رسوريا اأن نتكلم يف الغرفة لو  معذرة، الأ

اأنك ل تريد. ميكن اأن نخرج وجنل�ض يف احلديقة لو حتب ذلك.

لي�ض عندي اأي �سيء اأرتديه. اأنا واقف هنا بالبجامة وال�سب�سب.

تفقد اخلزانة. عندك فيها كل املالب�ض التي حتتاجها.

اآه. اخلزانة. �سكرا.

اأفطرت يا م�سرت اأبي�ض؟

كل؟ ل اأظن. م�سموح يل بالأ

اآنا  اأن  موؤكد  ولكن  مبكرا  يزال  ل  الوقت  يوميا.  وجبات  ثالث 

�ستمر ب�رسعة.

اآنا؟ تقول اآنا؟

هي املعنية برعايتك.

كنت اأظنها ميتة.

بالكاد.

رمبا هي اآنا ثانية.

الواقفة  الق�سة، هي الوحيدة  اأ�سك. بني كل املتورطني يف هذه 

يف �سفك.

والبقية؟

لنقل اإن هناك الكثري من القرف، ونكتفي بهذا.

***

ميكروفون  ثمة  الكامريا،  اإىل  �سافة  بالإ اأنه  اإىل  �سارة  الإ جتدر 

بي�ض يتم  مغرو�ض يف اأحد اجلدران، واأن كل �سوت ي�سدر عن الأ

اأّنة  فكل  احل�سا�سية.  عايل  رقمي  م�سجل  عرب  وحفظه  ت�سجيله 

اأو �سعلة مهما خفتت، وكل حركة معوية عابرة، وكل  اأو �سهقة 
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ما ي�سدر عن ج�سده هو جزء ل ينف�سم عن حكايتنا اأي�سا. ول 

داعي اإىل التاأكيد على اأن هذه البيانات ال�سوتية تت�سمن اأي�سا 

بي�ض اأو ينطقها اأو ي�سيح بها كما  الكلمات التي يغمغم بها الأ

حدث مثال يف املكاملة الهاتفية التي تلقاها من جيم�ض بي فلرَد 

بي�ض  والتي مت ت�سجيلها فيما �سبق. تنتهي املحادثة با�ست�سالم الأ

على م�س�ض لطلب ال�رسطي ال�سابق اأن يزوره يف وقت لحق من 

ذلك ال�سباح. ويجل�ض على حافة ال�رسير ال�سيق متخذا و�سعا 

هذا  من  وىل  الأ اجلملة  يف  املو�سوف  مثيله  متاما  ي�ساهي 

التقرير: براحتيه مب�سوطتني على ركبتيه، وراأ�سه مطرق، يحملق 

ر�ض. ل يعرف اإن كان عليه القيام للبحث عن اخلزانة التي  يف الأ

تكلم عنها فلرَد، واإن كانت اأ�سا�سا موجودة، 

ويلب�ض  بجامته  يخلع  اأن  عليه  كان  واإن 

يف  ثيابا  هناك  اأن  بفر�ض  اآخر،  �سيئا 

اخلزانة، لو كانت اخلزانة موجودة اأ�سال. 

بهذه  الن�سغال  يتعجل  ل  بي�ض  الأ ولكن 

التوافه. فهو يريد اأن يعود اإىل املخطوطة 

التي بداأ قراءتها قبل اأن يقاطعه الهاتف. 

اخلطوة  ويخطو  ال�رسير  عن  ينه�ض  لذلك 

وفيما  خر،  الآ الغرفة  جانب  اإىل  وىل  الأ

ويدرك  مفاجئ،  دوار  ينتابه  ذلك  يفعل 

واقفا،  بقي  لو  ال�سقوط  على  مو�سك  اأنه 

ولكنه بدل من العودة اإىل ال�رسير والبقاء 

زمة، ي�سع يده اليمنى  به اإىل اأن تنتهي الأ

على اجلدار ومييل عليها بكامل ثقله، ثم 

ن  الآ بي�ض  الأ ر�ض.  الأ اإىل  تدريجيا  ينزل 

مام، وا�سعا راحتيه اأي�سا على  على ركبتيه، يدفع نف�سه اإىل الأ

بي�ض اأن يبلغ املكتب زاحفا  ر�ض. بدوار اأو بدون دوار، قرر الأ الأ

ربعة. على اأطرافه الأ

اأن يتمكن من ارتقاء الكر�سي اجللدي، يبداأ يف هزه اإىل  مبجرد 

اجلهد  وبرغم  اأع�سابه.  لتهدئة  عديدة  للحظات  واخللف  مام  الأ

ول  املخطوطة.  قراءة  يف  امل�سي  من  خائف  اأنه  يدرك  البدين، 

الذي ي�ستويل عليه. وماهي كما يقول  يدرك �سببا لهذا اخلوف 

رجال  تخيف  اأن  الكلمات  متلك  متى  ومنذ  كلمات،  غري  لنف�سه 

اإىل حد املوت؟ يغمغم ب�سوت خفي�ض ل يكاد ي�سمع قائال اإنها 

لن تخيف. ولكي يطمئن نف�سه يكرر اجلملة في�سيح من اأعماقه 

قائال اإنها لن تخيف.

املباغتة  ال�سوتية  النفجارة  هذه  متنحه  وا�سح،  �سبب  بال 

على  عينيه  ويثبت  عميقا،  �سهيقا  فياأخذ  ال�ستمرار،  �سجاعة 

الكلمات التي اأمامه ويقراأ الفقرتني التاليتني:

ومنذ ذلك احلني وهم ي�سعونني يف هذه الغرفة. وقد ا�ستطعت 

اأن اأ�ستخل�ض من كل �سيء اأنها لي�ست زنزانة تقليدية، كما اأنها 

العتقال  دار  اأو  الع�سكري  املعتقل  من  جزءا  لي�ست  يبدو  فيما 

قليمية. هي جمرد حمب�ض �سغري خاو، م�ساحته اثنا ع�رس قدما  الإ

ر�ض و�سمك  يف خم�سة ع�رس، وب�سبب ب�ساطة الت�سميم )قذارة الأ

غذائية  موؤن  خمزن  يوم  ذات  كانت  اأنها  اأ�سك  فاإنني  اجلدران( 

ورمبا اأجولة دقيق وحبوب. فيها نافذة وحيدة ذات ق�سبان يف 

ر�ض فال ميكن  اأعلى اجلدار الغربية، لكنها مرتفعة للغاية عن الأ

ركان،  اأحد الأ اأنام على ح�سرية من الق�ض يف  اأن تبلغها يداي. 

وتقدَّم يل وجبتان كل يوم: ع�سيدة باردة يف ال�سباح، وح�ساء 

واأنا هنا  امل�ساء.  دافئ مع خبز جاف يف 

ليلة.  واأربعني  وفقا حل�ساباتي منذ خم�ض 

ففي  خاطئا.  يكون  قد  ال�سجل  هذا  ولكن 

وىل يف الزنزانة تعر�ست ل�رسب  اأيامي الأ

نني ل اأ�ستطيع اأن اأتذكر كم مرة  كثري، ولأ

فقدت فيها الوعي، وكم كان يطول غيابي 

اأخطاأت  اأكون  اأن  املمكن  فمن  العامل،  عن 

العد يف مو�سع ما ومل اأحلظ �رسوق �سم�ض 

ما اأو غروبها. 

مبا�رسة.  نافذتي  اأ�سفل  من  ال�سحراء  تبداأ 

فيها  اأ�سم  ال�رسق  من  الريح  هبت  فكلما 

رائحة �سجريات املرميية والعرعر. لقد �سبق 

اأربعة  قرابة  مبفردي  هناك  ع�ست  اأن  يل 

اإىل  مكان  من  �سئت  اأنى  متجول  اأ�سهر، 

جواء،  الأ بالعراء يف خمتلف  نائما  مكان، 

مر  ومل تكن النقلة من رحابة الريف اإىل �سيق هذه الغرفة بالأ

ال�سهل علي. فقد يكون بو�سعي احتمال العزلة اجلربية، وانعدام 

ية الهواء والنور  احلوار والتوا�سل الب�رسي، ولكنني اأتوق اإىل روؤ

من جديد، بدل من اأنفق اأيامي جائعا اإىل ما اأنظر اإليه خال هذه 

خر، ي�سري اجلنود اأ�سفل  اجلدران احلجرية اخل�سنة. بني احلني والآ

ر�ض، واأ�سواتهم  اأحذيتهم ت�سحق الأ اأ�سمع  اأن  اأ�ستطيع  نافذتي. 

العربات واخليول يف حرارة  اإذ تنطلق على غري توقع، و�سليل 

النهار النائي. 

وىل 2006 رحالت يف غرفة الن�ساخ، الطبعة االأ

الهوام�ش

 )Le Livre de Yukel )1 اأو »كتاب يوكل« عام Le Retour au Livre ،1964 »العودة 

1976 ،1972 Aely ،1969 ياعيل عام Yael ،1965 اإىل الكتاب« عام

2 - املدرا�ض MIDRASH هو التف�سري اليهودي الديني للتوراة .  
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من اأعمال الفنان بول كلي - فرن�سا 



ال�شاعر الت�شيلي.. األربتو كورابل 

اأعترب نف�سي منفيا با�ستمرار
حاوره : ح�شن الوزاين

 
  كاتب  من املغرب

لربتو كورابل �شنة 1946 بال�شيلي ليربحها  بعيد انقالب الديكتاتور بينو�شي،  ولد اأ

م�شى عدد ال�شنوات  وهو مل يقفل بعد ال�شابعة والع�رشين من عمره، نحو كندا، حيث اأ

�شدقائه وعن ذكريات عرو�شه  اأ التخلي عن  نف�شها تقريبا. مل يخرت  املنفى  وال 

لربتو كورابل،  الفنية مب�شارح �شنتياغو، والتي جمعته ب�شديقه فكتور خارا. ف�شل اأ

ن  اأ ا�شتطاع  هناك،  الكيبك.  اإىل  ال�شغرية  حالمه   اأ من   تبقى  مبا  الهروب  مكرها، 

قدم االنقالبيون  يحافظ على وفائه العميق لل�شيلي ول�شداقته مع فكتور خارا الذي اأ

على قطع يديه. عاد  كورابل اإىل ال�شيلي بعد ربع قرن من املنفى  ليفاجاأ بظالل 

الديكتاتور بينو�شي جاثمة هناك رغم تنحيه عن ال�شلطة.

129

حــوارات

ر�ض ف�شاء لالأمل االأ

وعمود الديكتاتوريات.

ر�شية. أق�شد الكرة االأ ال ا

أن ت�شري  ر�ض التي يجب ا اق�شد االأ

أفقا يوما ما ا

إليه جميع احلوا�ض. تهتدي ا
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الكتابة  على  كورابل  لربتو  اأ اهتمامات   تتوزع 

والغنائية  امل�رشحية  واملمار�شة  ال�شعرية 

من  �شعرية.  �شبعة جماميع  �شدر  اأ وال�شينمائية. 

على  »م�رشح   ،)1973( االنبعاث  غاين  »اأ بينها 

عتبة احلرب« )1985(،  »بريد املنفى« )1986(، 

»ج�شور« )1991(، »م�شريات فوق الثلج« )1993( 

�شافة اإىل و�شعه  و »اجلرح املحتوم« )1996. باالإ

هم  خمرجي  اأ حد  اأ لربتو كورابل  اأ ك�شاعر، يعترب 

مريكا الالثينية اجلديد. عر�شت  اأ لفي م�رشح  وموؤ

وفرن�شا  كندا  مبهرجانات  امل�رشحية  عماله  اأ

مريكية  رجنتني والبريو والواليات املتحدة االأ واالأ

لفات م�رشحية،  وغريها. كما �شدرت له ثالثة موؤ

خرها »مل نعد نحتاج لليومية« )1991(.  كان اآ

القدمي  بال�سجن  به  جمعتني  التي  القراءة  خالل 

اإذاعيا  بثها  مت  والتي  الكندية،  رفيري  تروا  ملدينة 

حني  بالبكاء  كورابل   األربتو  اأجه�ش  مبا�رش،  ب�سكل 

كان يقراأ ق�سيدته املهداة لذكرى معتقلي ال�سيلي. ثم 

خلد لل�سمت. وا�ستمرت اللحظة املوؤثرة اأكرث من خم�ش 

دقائق. بينما ف�سل خمرج الربنامج عدم توقيف البث 

وفاء لبالغة �سمت ال�ساعر. هنا حوار معه. 

املحطات  ي  اأ م�شتمر.  ب�شفر  �شبه  اأ حياُتك  تبدو   u
كرث ؟  ت�شتح�رشها اأ

- يبدو من ال�سعب اختزال جتربة حياتية اأو اإبداعية 

اأعتربها  حلظة  اأ�ستح�رش  اأن  ميكن  اأنه  غري  ما. 

مر بالتحاقي،  اأ�سا�سية داخل هذه التجربة. ويتعلق الأ

امل�رشحية  بالدرا�سة  عمري،   من  ع�رش  الثامنة  يف 

اأربع �سنوات مبدر�سة  بجامعة ال�سيلي، حيث اأم�سيت 

اإىل  ذلك  بعد  امل�رشح  وامتهنُت  لها.  التابعة  امل�رشح 

وخالل  ال�سيلي.  عرفته  الذي  النقالب  حلظة  حدود 

هذه الفرتة اأي�سا، مار�سُت التلحني والغناء، خ�سو�سا 

�سافة  رفقة فكتور خارا وباتري�ش �سومان، وذلك بالإ

اإىل كتابة ال�سعر بالطبع. وبعد النقالب، التجاأُت اإىل 

كندا �سنة 1974، حيث ا�ستاأنفُت اأن�سطتي امل�رشحية 

والغنائية وال�سعرية. وا�ستمر وجودي اإىل �سنة 1996، 

عود من جديد اإىل ال�سيلي.  لأ

حداث هذه  u لنقف عند حدث االنقالب. كيف ع�شَت اأ
اللحظة كمواطن وك�شاعر ؟

- كان ذلك اأمرا مرعبا. جد مرعب.. !. لقد كنا نحمل 

احلكومة  �سعود  اإيانا  منحها  التي  مال  الآ من  كثريا 

اإرادة  األيندي  �سلفادور  للرئي�ش  كانت  كما  اجلديدة. 

التعليم  ولتعميم  ال�سيلي  ثروات  لتاأميم  اأكيدة 

النقالب،  حدوث  اأبدا  نتوقع  نكن  ومل  والتطبيب. 

اأو  اأية طموحات  اأنه مل تكن للجي�ش  ننا كنا نعتقد  لأ

اهتمامات �سيا�سية. لقد كان النقالب حدثا مفاجئا 

بها.  مت  التي  الوح�سية  درجات  اأق�سى  معه  وعانينا 

حيث مت اإن�ساء، مثال، اأكرث من 240 مع�سكر اعتقال. مل 

ننا مل نكن مهيئني  نكن نعرف ما الذي يجب فعله، لأ

اجلماعية،  بادة  الإ النقالبيني هو  مر. كان هدف  لالأ

ما  هنا  واأ�ستح�رش  املبدعني.  خ�سو�سا  �سملت  التي 

عالقة  به  تربطني  كانت  الذي  خارا  لفكتور  حدث 

�سداقة وعمل عميقة، حيث جمعتنا العديد من العرو�ش 

الغنائية وامل�رشحية التي توىل اإخراجها. كان اإن�سانا 

هادئا وم�ساملا ل يجروؤ على قتل ح�رشة �سغرية. لقد 

يكتفوا  ومل  خارا،  فكتور  باعتقال  النقالبيون  قام 

كي  ذلك  فعلوا  يديه.  قطع  على  اأقدموا  حيث  بذلك، 

يحرموه من العزف على القيثارة، متعته الكربى.

الف  ن توؤ u جئَت من ال�شيلي اإىل كندا. هل ا�شتطعت اأ
مريكا ال�شمالية.  مريكا الالتينية وبرودة اأ بني دفء اأ

ق�شد ؟ على م�شتوى احلياة وال�شداقات اأ

يف  اأح�ش  كنت  ذلك.  حتقيق  الي�سري  من  يكن  مل    -

مل  اأنني  غري  خرين.  والآ بيني  ّما  مب�سافة  البداية 

وىل  الأ ال�سنة  كر�سُت  حيث  مر،  الأ جتاوزت  اأن  األبث 

تعامل  طرق  خ�سو�سيات  لتمثُّل  بكندا  تواجدي  من 

الكنديني وخ�سو�سا الكيبكيني منهم. وكنُت اأجد هذا 

التعامل يف البداية باردا للغاية. ثم انتبهُت فيما بعد 

التعامُل وممار�سة احلياة بغري هذه  اأنه ل ميكن  اإىل 

خالل  ال�سم�ش  تظهر  ل  حيث  ككندا،  بلد  يف  الطريقة 

جهة  من  اليوم.  يف  �ساعات  اأربع  من  اأكرث  اخلريف 
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جنليزية.  والإ الفرن�سية  اللغتني  اأجهل  كنُت  اأخرى، 

لغة  لكت�ساب  م�ساعفا  جهدا  مني  مر  الأ وتطلب 

بعد  ولالطالع،  بداع،  الإ ويف  احلياة  يف  للتوا�سل 

ذلك، على جتارب �سعراء الكيبك. هوؤلء هم، بال�سبط، 

بداعية  الإ اهتماماتي  ل�ستئناف  اأفقا  منحوين  من 

�سنوات من تواجدي  اأ�س�سُت، بعد ع�رش  والفنية. حيث 

بكندا، فرقة »م�رشح املنفى«، وذلك مع احلر�ش على 

بني  التوا�سل  اأنظمة  اختالف  خ�سو�سيات  متثل 

الالتينية.  واأمريكا  ال�سمالية  اأمريكا  ف�سائي  عاملي 

عمال هذه الفرقة طابعا فنيا  مر الذي منح لأ وهو الأ

يقوم على توظيف خمتلف و�سائل التوا�سل كال�سينما 

�سافة اإىل الرق�ش والغناء.   والفيديو، بالإ

نك بالفعل ا�شتطعت االندماج يف  ن اأ u هل ت�شعر االآ
بداعي بالكيبك  ؟ امل�شهد االإ

حياتي  من  قرن  ربع  خالل  ا�ستطعُت  بالتاأكيد.   -

للتوا�سل  وعميقا  حقيقيا  اأفقا  اأفتح  اأن  بالكيبك 

بداعي  والإ الثقايف  امل�سهد  مكونات  مع  العميق 

ذلك  من  جانب  يف  مدينا  نف�سي  واأعترب  بالكيبك. 

الكيبك جتاهي،  مثقفو  اأبداه  الذي  ال�ستقبال  ل�سفاء 

اإ�سدار  على  فورج  يل  ن�رش  دار  مثال،  عملْت،  حيث 

للمهرجان  دعتني  كما  يل،  �سعرية  جمموعات  اأربع 

من  اأربع  وذلك خالل  تنظمه،  الذي  العاملي  ال�سعري 

مر نف�سه حلر�سي على النفتاح  دوراتها. كما يعود الأ

عددا  وظفُت  حيث  بالكيبك،  ال�سعرية  التجارب  على 

من ن�سو�سها يف اإطار اأعمايل امل�رشحية وعرو�سي 

الغنائية التي حتمل يف الوقت نف�سه ب�سمات ودفء 

اأمريكا الالتينية. وهو ما لقي الكثري من الرتحيب من 

طرف جمهور الكيبك. لقد اكت�سفُت بذلك اأن هذا الدفء 

ن�سان هو نف�سه  الإ واأن  ن�سان،  الإ هو جزء من طبيعة 

حتول  هو  تعامله  طريقة  يغري  ما  واأن  كان،  اأينما 

معجزة  اأكرب  اإن  احلياة.  و�رشوط  واجلغرافيا  الطق�ش 

ما. وتقت�سي عظمُة هذه  الكون هي ولدة كائن  يف 

حياته  ومقا�سمته  الكائن  هذا  فهم  حماولَة  املعجزة 

ومنحه احلب. كل احلب.

ي�شا االقرتاب من املنفيني واملهاجرين  u حاولَت اأ
�شي�شك لفرقة »فرقة فنون املنفى«..  من خالل تاأ

مب�ستوى  فوجئت  بكندا،  حللُت  حينما  بالفعل.    -

ذلك،  ولتجاوز  التوا�سل.  وطرق  العادات  اختالف 

املهاجرين.  عي�ش  طرق  اكت�ساف  على  حر�سُت 

الهارليم  اإىل منطقة  ال�سفر  اإىل  وا�سطرين ذلك، مثال، 

عادات  معاينة  بغية  مريكية  الأ املتحدة  بالوليات 

املهاجرين املقيمني هناك. ونتيجة لكل ذلك، اأ�س�سُت 

الفنانني  من  عددا  ت�سم  التي  املنفى«  »فنون  فرقة 

هي  الوحيدة  ثروتنا  كانت  واملهاجرين.  املنفيني 

ولذلك  عميقة.  اإبداعية  حلظات  ن�سج  يف  رغبتنا 

املقاهي  داخل  عرو�سنا  تقدمي  على  م�رشين  كنا 

واملطاعم وغريها من الف�ساءات التي مل تكن مهياأة 

لتقدمي عرو�ش م�رشحية. كنا نفعل ذلك اأ�سا�سا  لكي 

خرين.. ننال حب الآ

u عدَت اإىل ال�شيلي بعد خم�ض وع�رشين �شنة من 
داخل  جديد  من  االندماج  من  هل  متكنت  املنفى. 

بداعي ببلدك ؟ امل�شهد االإ

�سف. لقد فوجئت بوجود  - ل. مل اأ�ستطع حتقيق ذلك لالأ

خرين  حاجز نف�سي بني الذين ظلوا داخل ال�سيلي والآ

الذين كانوا يف املنفى. وفوق ذلك، وجدت اأن هام�ش 

ا�ستمرت  لقد  جدا.  حمدودا  ظل  بال�سيلي  بداع  الإ

ن،  الديكتاتورية بال�سيلي طيلة �سبع ع�رشة �سنة. والآ

بالرغم من وجود حركة ت�سعى اإىل حتقيق وممار�سة 

وذلك  م�ستحيال.  اأمرا  يبدو  ذلك  فاإن  الدميوقراطية، 

معامَله  خطَّ  د�ستور  ظل  حتت  تتم  احلركة  هذه  ن  لأ

رجاُل الديكتاتورية اأنف�سهم، والذين مازالوا ي�سغلون 

�سا�سية. وفوق ذلك، ثمة اآثار جراح  املنا�سب العليا الأ

عميقة خلفتها الديكتاتورية. وهي اآثار اأ�سبحت حتدد 

تعد  مل  اأنه  مثال  جند  حيث  احلياة،  طرق  من  جانبا 

�سوابط  اأن  كما  ذاتية.  رقابة  ثمة  ن  لأ رقابة،  هناك 

اأحيانا،  وب�سكل خفي  با�ستمرار،  الديكتاتورية حتكم 

اأن  يجب  ل  كما  وغريها.  وال�سحة  الرتبية  جمالت 

قل، �سخ�ش  نن�سى اأن داخل كل اأ�رشة �سيلية ثمة، على الأ



مفقود اأو مغتال اأو منفي. ال�سيلي بلد مري�ش، يحمل 

جراحا عميقة لن ميكن ت�سميدها بدون وجود العدل. 

ن عدل.  وب�سكل مفارق لذلك،  ويف ال�سيلي لي�ش ثمة الآ

مكانيات التي يوفرها يل  ن اأن الإ اأ�ستطيع اأن اأقول الآ

ال�سياق الثقايف بكندا، وبالكيبك خ�سو�سا، هي التي 

نتاج. بدون  بداع والإ متنحني با�ستمرار القدرة على الإ

اأن ينفي ذلك قوة اإح�سا�سي بالنتماء لل�سيلي.

ي�شا وراء  مل كانت اأ u اجلراح التي حتدثت عنها باأ
دبية كربى ؟ عمال اأ اأ

يحر�سون  الذين  ال�سيلي  اأدباء  اأن  غري  بالتاأكيد.   -

على الكتابة عن هذه املرحلة احلالكة يتم ت�سنيفهم 

ي�سري  ب�سكل  وذلك  بالنكو�ش،  م�سابني  كاأ�سخا�ش 

للحظة  لالنتماء  �رشطا  الذاكرة  عن  التخلي  معه 

عمال  الأ تلقي  يحكم  الذي  ذاته  املنطق  اإنه  الراهنة. 

لرتباطها  اعتبارا  ال�سجن،  اأدب  اإطار  يف  املندرجة 

تفا�سيل  ا�ستعادة  يف  وبالرغبة  بالذاكرة  العميق 

ي�سمل  مر  الأ اأن  كما  املظلمة.  الديكتاتورية  مرحلة 

خرى، كامل�رشح والت�سكيل وغريهما،  اأي�سا الفنون الأ

حيث ثمة رغبة خفية لن�سيان املا�سي. فهل ن�ستطيع 

اأن نن�سى فكتور خارا..؟

ال�شبعينيات  u يبدو ذلك مغايرا الن�شغاالت جيل 
إليه… الذي تنتمي ا

اجليل  هذا  خ�سو�سيات  اأهم  اأن  اأعتقد  بالفعل.   -

جيل  جتارب  طبعت  التي  نف�سها  هي  بال�سيلي 

نف�سه  مر  الأ اإنه  العامل.  دول  مبختلف  ال�سبعينيات 

انبثقت  حيث  الالتينية،  اأمريكا  لدول  بالن�سبة  مثال 

العديد من احلركات الثورية الداعية اإىل اإقامة العدل 

الجتماعي. وكان املثقفون، بالطبع، اإىل جانب هذه 

ال�سعرية  الكتابة  ات�سمت  بذلك،  وارتباطا  احلركات. 

لدى جيل ال�سبعينيات بال�سيلي خ�سو�سا بتجاوزها 

جماعي  هو  فيما  امل�ستمر  ولبحثها  الفردية  للذات 

خر، باعتبار ذلك  ن�سات لدواخل الآ وم�سرتك، ويف الإ

مْعربا لفهم ذواتنا ال�سغرية. وذلك ب�سكل ت�سري معه 

الكتابُة ممار�سًة عميقًة لالختالف.

نت �شاعر. متار�ض امل�رشح والغناء. كما �شاهمت  u  اأ
تدبر  كيف  و�شينمائي.  تلفزيوين  عمل  من  كرث  اأ يف 

هذا التعدد ؟

دبية والفنية  - ل اأجد اأي تعار�ش بني اهتماماتي الأ

بتاتا.  اأعتقد اأن ثمة عالقة عميقة بني ال�سعر وامل�رشح 

امل�رشح.  ملمار�سة  خمتلفة  طريقة  فال�سعر  مثال. 

اإنها  ال�سعر.  لكتابة  مغايرة  طريقة  بدوره  وامل�رشح 

عالقة متتح جذورها وقوتها من ف�ساء ال�رشق، الذي 

عرف منذ القدم تزاوج الفنون جميعها، لت�سكل بذلك 

اأن  املفرو�ش  من  اأنه  واأعتقد  للعامل.  من�سجمة  يا  روؤ

نعود اإىل روح وجذور هذا اللقاء العميق..

u  تبدو ملهما بثقافة ال�رشق..

ال�سعر العربي. كما  - بالتاأكيد. لقد قراأُت جانبا من 

اأنني معجب بطريقة احلياة هناك ومب�ستوى القرتاب 

بالطابع  واأي�سا  ن�سان،  الإ وبحكمة  الطبيعة  من 

الذي  مر  الأ وهو  الثقافة.  لهذه  وامل�سرتك  اجلمعي 

القيم  تنحو  حيث  الالتينية،  اأمريكا  يف  ن  الآ نفتقده 

امل�سرتكة نحو الندثار..

بني  متنقال  تعي�ض   . متاما !  كذلك  مر  االأ لي�ض   u
الكيبك وال�شيلي. هل تلك طريقتك للهروب من غربتك 

م لتكري�شها ؟ امل�شاعفة اأ

اأينما  با�ستمرار.  نف�سي منفيا  اأعترب  اأنني  احلقيقة   -

ح�سا�ُش بكون  حللت. وفوق ذلك، يتملكني  اأحيانا الإ

هو  املبدع  منفيون.  هم  واملبدعني  ال�سعراء  جميع 

على  القدرة  امتالُك  فيه  ُيفرت�ش  �سخ�ش  بال�سبط 

رجل  يحجم  التي  ال�سغرية  للتفا�سيل  ن�سات  الإ

ال�سارع عن النتباه اإليها. وهو ما ي�سكل نعمًة ولعنة 

رواح التي حتمل  ن ذاته. ثمة منفى داخل كل الأ يف الآ

همَّ تغيري العامل والبحث عن هام�ش لتكري�ش قيم العدل 

ية الفوارق  التي اأ�سبح يفتقدها. وترعبني �سخ�سيا روؤ

مرا�ش. ولذلك  مية والأ الطبقية و�سحايا املجاعة والأ

اأومن دائما بكون الق�سيدة يجب اأن تكون  �ساهدا على 

فظاعة ما تتعر�ش له كثري من ال�سعوب.  
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uu من ق�شائد األربتو كورابل

u اأج�شــاد

خرجنا بانتهاء احلفل ال�ستعرا�سي. 

مل يبق اأحد هناك.

الكل م�سى نحو اأج�ساد اأخرى.

اأدراج الوزارات مقفرة.

قطع اجلرائد ت�سبح يف ال�سماء

مدفوعة بالريح.

قيل ان كل �سيء بداأ

يف الفيتنام. اآخرون حتدثوا عن بولونيا

رغواي عن جزر املالوين. عن ديكتاتوريات الأ

وال�سيلي وعن اجتياح افغان�سان.

كلهم قالوا : ليلة �سعيدة. 

بع�سهم ذهب للنوم

خرون للعمل. الآ

كلهم م�سوا يف الواقع

ل�ستيطان اأج�ساد اأخرى.

u حنني

اإذا كنا قد ٌولدنا

بحا�سة ع�رشنا

لنمتط اإذن دراجاتنا

كي من�سي باأق�سى ال�رشعة

نحو ع�رش الكهوف.

u ت�شلية

لكل منفى

ت�سليته.

تردد ال�سيدة كالريتا

وهي تلمح الثلج

عرب نافذة مركز ا�ستقبال مبونرتيال.

ر�ض u الأ

مل ر�ش ف�ساء لالأ الأ

وعمود الديكتاتوريات.

ر�سية. ل اأق�سد الكرة الأ

ر�ش التي يجب اأن ت�سري  اق�سد الأ

يوما ما اأفقا

تهتدي اإليه جميع احلوا�ش.

u هناك

حيث �سينمو احلب

يف ال�سمال كما يف اجلنوب.

u �شداقة

هذا اليوم

زارتني قطعة حجر

مل تقل �سيئا.
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134

ال�شاعرة العمانية �شعيدة خاطر:

عالمية منر يف حالة من الفو�ضى الثقافية والإ

حوارتها : عزيزة احلب�شي
 

  كاتبة من ُعمان 

عن االغرتاب )االزمة الوجودية عند املثقف 

هو  )الذي  النقد  عن  والعماين(..  اخلليجي 

منبثق  ابداع  انه  رغم   .. تذوقية  انطباعات 

االبداع كما ت�شفة �شعيدة بنت خاطر(  من 

واخلال�ض  للتطهر  كواحة  ال�شعر  وعن   ..

وانت�شار  �شاحتنا  يف  اجلديد  االبداع  وعن 

اجلمعيات االهلية وانعكا�ض ذلك على الفكر 

والثقافة يف عمان(.. )وعن هوام�ض احلرية 

تعاطي  وكيفية  العمانية  ال�شحافة  يف 

املتاحة  احلرية  مع  بال�شاحة  االقالم 

�شحافيا(.. )عن دور الرتجمة يف ر�شم �شورتنا وتقدميها للعامل(.. )عن 

فكان  الكتابي( حتاورنا  نتاجها  على  تعي�ض  ال  كاأمة  وهمومه  الن�رش 

حوارا �شفافا ي�شيء عتمة القلب

بداعي نتيجة لالنفتاح  هناك ق�شايا من الدمار االإ

غري املحدود .!

حــوارات



لت �شعيدة خاطر ؟؟؟ yy عن ابداعاتها القادمة �شاأ
الدب يف عمان  نقدي عن  باعداد كتاب  اأقوم  قالت 

الكتاب  يحملها  التي  الثيمة  هي  العماين«  »البداع 

هناك جمموعة من الكتاب واملبدعني العمانيني يركز 

عليهم الكتاب وعلى كتاباتهم وابداعاتهم مثل نا�رش 

البالل والروائي �سعود املظفر وهناك درا�سة لل�ساعر 

�سيف الرحبي عن ديوانه ارق ال�سحراء ولدي م�رشوع 

اآخر لطباعة كتاب، ير�سد احلركة ال�سعرية الن�سوية يف 

عمان وي�سمل الر�سد الفرتة منذ بداية ال�سبعينات اىل 

الوقت احلايل ويت�سمن كذلك  ال�سعر مبختلف م�ساربه 

واجتاهاته الت�سجيل �سيكون ل�ساعرات ال�سعر الف�سيح 

فهو  ال�سعبي  ال�سعر  اأن جتمعي  ال�سعوبة  من  اذ  فقط 

مطبوع  وغري  جمموع  وغري  الوليات  �سمن  متناثر 

لل�ساعرة  نقدية  درا�سة  اعد  انني  اىل  ا�سافة  كذلك 

ال�ستغال  على  حاليا  اقوم  حيث  احلرب  زيد  غنيمة 

على املادة العلمية للكتاب.

وكان لدي منذ فرتة م�رشوع حتقيق لديوان الكيذاوي 

فت�سطر  خطاك  تقود  ال�سدفة  كثرية  احيان  يف  لكن 

لتغيري اجتاهك حيث طلب مني احد الدباء يف اململكة 

ال�سعري  الثقايف  ال�سعودية بحثا عن امل�سهد  العربية 

املراأة  على  الرتكيز  فيه  طلب  وحتديدا  عمان  يف 

ال�ستغال  اأرجاأت  لذلك  املجلة  يف  لين�رش  العمانية 

على ديوان الكيذاوي ب�سبب ظروف تطراأ دوما تدعو 

لرجائه .. وت�سيف ال�ساعرة الدكتورة انني �ساتوجه 

يف  تقدمت   ، للطباعة  الثقافة    و  الرتاث  لوزارة 

طباعة  على  املوافقة  فتمت  كتابني  لطباعة  ال�سابق 

كتاب ومت ارجاء الخر بحجة اعطاء فر�سة لالخرين 

من  كل  هل   .. الفر�سة  تعطى  ملن  هو  ال�سوؤال  لكن   ..

ام�سك القلم يجب ان تعطى له الفر�سة .وهل كل من 

كتب يجب ان تعطى له الفر�سة، ل يوجد لال�سف اطار 

اجليد  )غري  اأن  اأم  ،رغم  اجليد؟  ولغري  للجيد  تقييمي 

ميكن معرفته من اأول �سفحة يكتبها( ..!!

درا�سات يف النقد

yy درا�شات حول االدب يف ُعمان، م�شاريعك املقبلة 
االكرث كثافة ملاذا ؟؟

لن النقد يف ُعمان لال�سف ل يتوازى مع  البداع يف 

عمان . فالبداع كثري ومتنوع وهذا اتاح الفر�سة ملن 

ن يدخل ال�ساحة وي�سمها بال�سحالة  ل يعنيه المر لأ

اأعمل  التي  النقدية  الدرا�سات  من  العديد  هناك  لذلك 

عليها حاليا مثل اخر ديوان لرتكية البو�سعيدي واآخر 

العرميي  لعبداهلل  ديوان  واآخر  اللواتي  لعقيل  ديوان 

ودرا�سة نقدية لل�ساعر املهند�ش �سعيد ال�سقالوي..

yy اذن النقد مغيب يف  االبداع العماين؟؟
من  يدور  ما  واأغلب  احلرفية  املهن  اأ�سعب  من  النقد 

اأوراق نقدية هي قراءات انطباعية تذوقية فروح النقد 

ن النقد مثل التحقيق علم �سعب  العلمية �سبه مغيبة لأ

ي�ستنزف وقت الناقد ، فحتى اقراأ كل نتاج الكاتب اأو 

كل منجز املبدع قراءة تامة ميكنني اأن اأتعر�ش للنقد 

.. لكننا يف هذا الزمن ال�رشيع ذي الوجبات ال�رشيعة 

.. ذي اليقاع ال�رشيع، نعطي قراءة �رشيعة للمو�سوع 

لكنها لي�ست معاي�سة حقيقية لفعل النقد ..اليوم النقد 

خر  بحد ذاته هو ابداع منبثق من البداع اأما املدح لالآ

يعد  ل  فهذا  امل�سبقة  الحكام  اأو  واجمل  اف�سل  مثل 

حتليل ..

عنوان  حملت  بك  اخلا�شة  املاج�شتري  ر�شالة   yy
الن�شائي اخلليجي يف  ال�شعر  ظاهرة االغرتاب عند 

الت�شعينيات فهل  ما زالت ظاهرة االغرتاب موجودة 

عند املبدعة اخلليجية ؟؟ 

كلما قرات وتوغلت يف الدب اخلليجي عموما والدب 

العماين بوجه خا�ش �سعرت اأن لدينا م�سكلة اغرتابية 

الغرتاب  عموما،  احلياة  لتحولت  نتيجة  كبرية 

من  وجودية  اأزمة  لنه  عمقا  ويزداد  »مع�سع�ش« 

لة  الزل ، نتيجة ل�سكالت العامل اجمع ، كتعملق الآ

واملباين وتعملق العلم وتقزم الن�سان مقابل كل ذلك 

وعموما  مغرتب،  ان�سان  فعال  املعا�رش  الن�سان   ..

الغرتاب يزداد عن التغريات الكربى التي تطراأ ويزداد 

اأنه �سغري يف كون كبري مبتغرياته..  ب�سعور الن�سان 

يد ال�ساعرة الكويتية جنمة ادري�ش عندما كتبت  هنا اأوؤ

يرى  (فالن�سان  ال�سغري  الن�سان   ( ال�سعري  ديوانها 

يكون  ان  يفرت�ش  حيث  ومهم�سًا  �سغرياً  فعال  نف�سه 
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ت�ستغني  الكمبيوتر  اليوم عن طريق    .. الكبري  الكبري 

يف  لي�ش  والغرتاب   .. العمال  الف  عن  امل�سانع 

والوجودية يوجد  الكتابات اخلليجية   .. ال�سعر وحده 

فيها كثري من الغرتاب حيث ا�سحى الن�سان كائنا 

مهم�سا ..

بقي  االن�شان.. هل  وتقزم  لة..  االآ تعملق  yy يف ظل 
لل�شعر قيمة ؟؟

ل بد من واحة .. لبد من خال�ش .. الفن ككل نوع من 

التطهر واخلال�ش .. نلوذ بالفن وال�سعر واملو�سيقى ..

من  نوع  بعمل  بابداعاته  وال�ساعر  بلحنه  الفنان 

لة و�رشعة دورانها  التوازن بني ان�سانية الن�سان والآ

التي تطهر  الواحة  يف تهمي�ش الن�سان.. البداع هي 

كائنا  ا�سحى  فهو  �سلبيات  من  يدور  مما  الن�سان 

بني  مهدد  الكوين  وجودنا  حتى  حاليا   .. مهددا 

الوزون والعوادم ، قد ينقر�ش الن�سان كما انقر�ش 

من  اأكرث  م�سممة  ا�سبحت  البيئة  ن  لأ الدينا�سور 

الالزم ..

�شراع الن�شان �شد الزيف

هل  االنرتنت  ثورة  حتديدا  املعلوماتية  ثورة   yy
�شتبقي على االبداع احلقيقي ؟؟

ما نبحث عنه هو �رشاع الن�سان �سد الزيف.. جودة ما 

يكتب كيف ميكن اأن تبقى يف ظل النرتنت حيث خالط 

الغث ال�سمني؟؟؟.. كيف ميكن اأن يبقى الدب والبداع 

�ساء  البداع قطرة ماء لالن�سان  الزيف؟  يف ظل هذا 

نه يحتاجها ويحتاج  ام اأبى عليه اأن يحافظ عليها لأ

ن تكون �سائدة .. فاأن ي�سود ال�سعر  لبلورتها وي�سعى لأ

الفن ملحة من ملحات   ، ي�سود اخلراب  اأن  اأف�سل من 

اجلمال اللهي..، ي�سود اجلمال �سد القبح فهو املحور 

الده�سة..  ذهبت  فاذا  الن�سان..  اليه  يحارب  الذي 

والبتكار ..والبداع معنى ذلك اأن ميوت الن�سان !!..

من  وم�ساحات  حمدود  غري  ف�ساء  ا�ساف  النرتنت 

.. النرتنت طبعا مفيد ولكل عملة  احلرية والتوا�سل 

وجهان ي�ستفيد منها املبدع �ساحب اخلربة واملبدع 

احلقيقي..لكنها ميكن ان ت�رش �رشرا حقيقيا ا�سحاب 

ان�ساف وارباع املوهبة .. لحظنا كثري من ال�رشقات 

النرتنت،  دخول  الغريبةبعد  والخالقيات  الدبية 

مو�سوعات  غريبة و�سباق غري �رشيف ولكن لكل �سئ 

�سلبياته ، فلم يعد هناك �سيء ممنوع اأو �سيء ي�ستحق 

اأن تغامر لجله كل �سيء مفتوح ..مل يعد هناك ده�سة 

اأوممنوع فعامل احلوا�ش هو امل�سيطر وهذه خطورتها 

يف ان الطاقات البداعية لالن�سان تعطل. 

و�سارك  النرتنت  اخذ بحوثا كاملة من  .. هناك من 

الدمار  من  ق�سايا  هناك  وفاز،  م�سابقات  يف  بها 

 ، املحدود  غري  لالنفتاح  نتيجة  والقيمي  البداعي 

لكن يف النهاية جميل ان نتوا�سل مع العامل بكل هذه 

الرثاء فان تكون مغلقًا يف عامل ي�سوده النفتاح هنا 

مكمن اخلوف.!! 

ال حول االبداع  yy احلديث عن االبداع يقودنا اىل �شوؤ
ن ما يظهر  م اأ احلقيقي يف عمان وهل هو موجود  اأ

و كثري منه هي حماوالت للظهور والتمرت�ض خلف  اأ

�شتار االبداع ؟؟

البداعية  الت�سنيفات  وبكافة  موجود..  البداع 

جلا�سم  رائعًا  م�رشحيًا  عر�سًا  موؤخرا  .�ساهدت 

البطا�سي .. والبداع ال�سعري موجود وبكثافة عالية.. 

،اي  كونه  اأما  الن�سان  يف  اهلل  فطرة  هو  فالبداع 

البداع يتوارى خلف كومة الق�ش فاجلوهرة احلقيقية 

ل يختفي ملعانها ل بد من اأن هناك من �سيدل عليها 

والزيف موجودات  والقتامة  الغبار   ، مكانتها  وعلى 

فرزت  وال�ساحة  �ستنق�سع..!  املطاف  اآخر  يف  لكنها 

لو   ، يتوا�سل  واملد  التوا�سل  من  نوع  الكثري وهناك 

البحر يظل مبوجة واحدة قذفت ما بداخلها وانتهت 

موجة  ترفد  موجة  اأن  احلياة  ا�س�ش   .. البحر  ملات 

واملوجود حاليا من ابداع رفد ال�سابق ..لكن امل�سكلة 

ما  ومع  موجود   هو  ما  كل  بني  تفاعل  ليوجد  انه 

قبله  وقفت على كتف من قبلي وجاء من بعدي من 

من  بعدها  الخرين  على  �سنطل  كتفي  على  �سيقف 

مكان على .. لكن المر �سار انه كلما جاءت امة لعنت 

ما قبلها .. انه عيب يف املجتمع العربية ككل ولي�ش 

على ال�سعيد البداعي فح�سب اأنه ليوجد تكامل بني 
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عندمـــا 
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.. فهل  ل اجلديد ومع ما و�سعه من هم قبله  امل�سوؤوؤ

نك مهما اجتهدت لن ت�ستطيع بناء  �ست�سيف �سربا؟ . لأ

اأن ينتبه لها  اأدوار ، وهى م�سكلة كربى يجب  ع�رشة 

املجتمع العماين ....!! ل يوجد كم تراكمي نقف عليه 

بحيث اأن كل من ياأتي ي�سيف ملا قبله ..!!

yy رغم االنت�شار املعريف واالبداعي ما زالت مقولة 
كيف  عي�ض«  كل  يوؤ »ال  واالبداع  وال�شعر  الفن  ن  اأ

ترين هذ الكالم كمبدعة؟؟

الفن القويل اأو الكتابي ل يوؤكل عي�سا خا�سة يف الدول 

اأي واحد كتاب  اأن ي�سدر  املتخلفة ،لنه من املمكن 

يف اوروبا في�سبح بعدها غنيًا ، نحن اأول)اأمة لتقراأ( 

واذا ا�سدرت كتبا فقدر انك ا�سبحت اكرث فقرا نحن 

اقرتف  اذا  ال  الكتابي  نتاجه  على  يعي�ش  ممن  ل�سنا 

املمنوع ، ا�سم مثل نزار قباين نعم ولظروف خا�سة 

ا�سماء  هذه  مطر«  »اأحمد  اي�سا  ويبيع  مقروءا  كان 

كانت �سد التابوهات تابوه الدين وتابوه ال�سيا�سة اأن 

تتناول التابوهات وتكتب يف الدين واجلن�ش وال�سحر 

كالم  فهذا  واملكياج  والغيبيات  وال�سعوذة  واجلن 

ميكن اأن ت�سرتيه الن�ساء اأما ان تتكلم يف العلم ، ل اأحد 

ي�سرتي ذلك ..!! الكاتب مهدد بالفقر يف الوطن العربي 

ايا عربية ، جنيب حمفوظ ع�رشات ال�سنني كان يعي�ش 

بيننا .. هل ترجمت له روايات ؟؟

لول  �سينمائية..  �سيناريوهات  اىل  حتولت  التي  ال 

وهو  حمفوظ  جنيب  عرف  ملا  اخلارج  من  العرتاف 

يف  ت�سنيعها  اعادة  بعد  الينا  ردت  التي  ب�ساعتنا 

ظاهري  اهتمام  عندنا  باملبدع  الهتمام   . اخلارج 

.. اأما م�سالة تطوير القدرات اأمر ملغي اأوغري موجود 

اذا مت  ال  ، فنحن ل نعرتف مببدعينا  ايا كان نوعه 

العرتاف بهم يف  خارج  حدود قامو�سنا العربي..

الرتجمة بني حجازي ودروي�ض

نقل  يف  عظيم  عامل  اليوم  عامل  يف  الرتجمة   yy
خر الذي ظل طويال يحمل  االبداع العربي وتقدميه لالآ

ين انت من الرتجمة  �شورة �شلبية عنا كـ)عرب( فاأ

ك�شاعرة عمانية ؟؟

النادراأن  ،من  للغتني  تامة  جادة  لإ حتتاج  الرتجمة 

جتدي من يجيد اللغتني اجادة تامة ، من هنا خرجت 

مقولة )املرتجم ايها اخلائن( لن املرتجم تتحكم فيه 

الثانية  اللغة  يف  موجودة  تكون  ل  قد  كثرية  ا�سياء 

وجوهر  يفقد..  الن�ش  روح  )لذا  اليها  يرتجم  التي 

 ، الرتجمة  يف  دقة  تتطلب  الرتجمة  يروح«..  الن�ش 

علما باأن اللغة البداعية هي لغة ايحائية تفقد الكثري 

من متعتها بعد  الرتجمة .. اأنا ل اأتفق مع الكثري من 

لغات  لعدة  كتبي  ترجمت  انا  يقولون  الذين  الكتاب 

..فوجئت يف مهرجان قرطاج بتون�ش انه عر�ش على 

ترجمة ق�سائد نرثية ق�سرية �سهلة وهذا يبني ان لي�ش 

كل ن�ش  ميكن ترجمته فالن�ش النرثي �سهلة  ترجمته 

وي�سعى  قيمة  الن�ش  لهذا  كان  اذا  اأنه  اعتقد  لكني   ،

اىل  حمليتي  من  و�سهال  فاأهال  لرتجمته  املرتجم 

العاملية اأما اأهمية الرتجمة فكانت وا�سحة يف معر�ش 

ل  حجازي  عبداملعطي  كان  فرانكفورت  يف  الكتاب 

يقل كقامة �سعرية عن حممود دروي�ش لكن احل�سور 

كان ب�سيطا جدا عند حجازي وكان كثيفا عند دروي�ش 

لن اأدب دروي�ش مرتجم ولي�ش للجودة فقط رمبا لنه 

يحمل ق�سية كذلك ، نعم الرتجمة مهمة للتوا�سل بني 

ال�سعوب..

yy ماذا يحتاج املبدع يف ظل راهننا الثقايف؟
يحتاج   ، ال�سكلية  ولي�ست  الفعلية  للرعاية  يحتاج 

للفرز.. هذه الفو�سى غري خالقة .. اأ�سبح الدب مهنة 

من ل مهنة له .. اجلميع يكتب يف ال�سحف .. وال�سحف 

قطعا �ستتحارب عليك .. لكن املادة املقدمة لل�سحف 

.. نحن نحتاج  يهم  .. ل  .. م�رشوقة  هل هي �سعيفة 

الن�سان  .. فهل املبدع هو  الذات  لغربلة �سادقة مع 

مقولت  اأنها  اأم  ؟..  لالن�سان  احل�ساري  الوجه  وهو 

ن�سحك بها على انف�سنا ..هل هناك اميان حقيقي بان 

هذا املبدع ي�سكل ثقاًل ما وبالتايل ل بد من الهتمام 

اأننا دول  اأخرى ؟.. م�سكلتنا  اأن الق�سية ق�سية  اأم  به 

اأكرث من اجلوهر كي يكتب عنها  تعتمد على املظهر 

انها متحررة .. هذه الفو�سى اأدت اىل انعزال كثري من 

املبدعني احلقيقيني فرتكوا ال�ساحة للغث. 
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وجمعيات  هلية  االأ اجلمعيات  انتعا�ض  ظاهرة   yy
ثرها على الثقافة  دباء وال�شحافيني ما اأ الكتاب واالأ

نت  ين اأ واملثقفني يف �شاحتنا الثقافية املحلية ؟ واأ

من هذا ؟ 

يقطف  اأن  نرجو  ح�سارية  خطوة  الظاهرة  هذه   –
املجتمع ثمارها ، واخلوف اأن ل يتجاوز هذا النتعا�ش 

 ، الكيف  ل  الكم  حدود  عند  فيقف  اخلارجي  ال�سطح 

 ، فقط   منها  عالمية  الإ الدعائية  الظاهرة  ونتق�سد 

وهناك   ، الثقايف  العمل  جوهر  ل  بالق�رشة  مكتفني 

بع�ش الظواهر ال�سلبية  �سمن هذه اجلمعيات خا�سة 

تلك التي تتعلق منها بالثقافة واأعتقد اأن غياب كثري 

من املثقفني ورف�سهم الع�سوية والنتماء اإليها دليل 

على خلل ما يف تلك اجلمعيات . 

ل  قيمة  هو  احلقيقي  ديب  الأ ذلك؟  كل  من  اأنا  اأين 

ول   ، اإليه  ُي�سعى  اأن  من  لبد  ثم  ومن  بها  ي�ستهان  

على  والتناحر  التقاتل  اأما  الفتات،  خلف  هو  يلهث 

اأمر  ن  فهو  امل�سميات واملنا�سب، كما هو حادث الآ

ل يدخل يف ح�ساباتي، اإن وقتي اأثمن من اأن اأ�سيعه 

فيما ل طائل منه ، وحتى ل جنايف احلقيقة اأنا ع�سوة 

وت�سجيع  التواجد  من  كنوع  اجلمعية  يف  فاعلة  غري 

تكتنز يف  يام  الأ يدري رمبا   خر لالن�سمام، فمن  الآ

جعبتها احللم الع�سي . 

إي�شال  ا العماين  واملبدع  املثقف  ا�شتطاع  هل   yy
�شوته للمجتمعات اخلليجية والعربية يف ظل ثورة 

التوا�شل؟؟. 

قد  ال�سباب  من  خا�سة  العماين  املبدع  اأن  اأعتقد   -  

جيد  ب�سكل  وتوا�سل  اللكرتوين  الن�رش  قيمة  عرف 

وبع�ش   ، م�ساركاتهم  بع�ش  وت�سلني  منتدياته  مع 

بالن�سبة   ، قليلة  م�ساركات  تبقى  لكنها   ، �سماء  الأ

 ، عمان  يف  واملثقفني  الثقافة  مناحي  لت�ساع 

كثورة حالية  اللكرتوين  التوا�سل  همية  لأ وبالن�سبة 

وم�ستقبلية يعد املتجاهل لها يعاين من اأمية جديدة 

مع  التوا�سل  وعدم  العزلة  نف�سه  على  فيها  حكم   ،

الثقافة واملثقفني عرب العامل . 

   امل�شاركة يف التغيري 

yy �شحافتنا كرب فيها هام�ض احلرية ، لكن ال�شاحة 
يف  اخلربة  رباع  واأ ن�شاف  اأ من  كثريون  اقتحمها 

قالم  الأ جمانية  م�شاحات  متنح  حيث  الكتابة.. 

يك؟ يها يف ق�شايا كبرية .. فما راأ �شغرية لتعطي راأ

عالمية   - نحن منّر يف حالة من الفو�سى الثقافية والإ

ل  من  مهنة  خا�سة  والكتابة  الثقافة  اأ�سبحت  حتى 

حرفة له ، فهناك جعجعة كبرية ل ينتج عنها طحنا  ، 

عالمي وال�سحفي اجليد  مر الذي اأدى اإىل ابتعاد الإ الأ

تاركا الغبار للباحثني عن ف�ساد الروؤى وعن ما ينجم 

نها اآيلة لل�سقوط عاجال  عنه من �سهرة زائفة  زائلة لأ

يام �ستنخل كل ذلك ..  مبنخل البقاء  اأم اآجال ، لكن الأ

دعياء ، واإىل اأن ي�سل املجتمع اإىل  ف�سل ولي�ش لالأ لالأ

اأن ل نكتفي  الن�سج والوعي املطلوب علينا   مرحلة 

باملراقبة فقط من بعيد ، بل ن�سعل يف الظالم �سمعة 

ول نكتفي بلعنه ، اإنها امل�ساركة يف التغيري ولو بخد�ش 

ال�سائد املاألوف املرتاكم عرب الزمن .   



139

عبدالهادي الراوي
 

  ناقد من العراق يقيم يف ال�سويد 

الفن  هو حديث يف  ما  ال حول  ب�شوؤ الرو�شية  ال�شينما«  »فن  توجهت جملة 

دناه جواب  اأ ترجم يف  اأ ال�شينما وامل�رشح.  املعا�رش لعدد من امل�شتغلني يف 

وغاروف »غري الر�شينة«  م�رشحي رو�شي معروف.وقد حاولت احلفاظ على لغة اأ

ن بع�ض ما يرد يف املقابلة قد ال  القارئ.والأ و »املحكية«، ل�شبب �شيحزره  اأ

�شعها بني  حاول تقدمي بع�ض االي�شاحات ، �شاأ يكون معلوما لبع�ض القراء، �شاأ

قو�شني ب�شيطني.

139

حــوارات

خماييل اأوغاروف
موؤ�ض�س »م�رسح الوثيقة« الرو�ضي

هدفنا درا�شة امل�شاكل الجتماعية احلادة

والتعبري عنها باأ�شكال �شادمة للمتفـرج   
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ويف  معا�رش؟  ن  االآ الفن  هل  �شيمادينا:  مارينا   v

يحدث  الذي  اجلديد  ما  امل�رشح.   _ هذه  حالتنا 

الفن  عن  فيه  يختلف  الذي  وما  اليوم،  م�رشح  يف 

امل�رشحي للقرن الع�رشين؟

م�رشحي.  خمرج  م�رشحي.  )كاتب  اأوغاروف  ميخاييل 

موؤ�س�ش »امل�رشح. الوثيقة«(: ان كونية هذا ال�سوؤال متنع 

اجابته فورا.

مثال،  حتديدا.  كرث  اأ �شيء  من  لنبداأ  ـ  �شيمادينا   v

خذ  ما مقدار اختالف لغة »الدراما اجلديدة« )ال ُتاأ

ق�شماتها  لها  ظاهرة  ب�شفتها  اجلديدة«  »الدراما 

مقابل  و�شعها  يف  اال  اجللية،  ومعاملها  املميزة 

واملوا�شم  امل�رشحية  املجاميع  ذات  »امل�شارح 

لفون  امل�رشحية الدائمة«، التقليدية يف رو�شيا. واملوؤ

اجلديدة«  »الدراما  اىل  نف�شهم  اأ ين�شبون  الذين 

زمة يف حقل االنتاج امل�رشحي:  ي�شريون اىل وجود اأ

زمة  ادراكنا للحالة املتاأ ان ما يوحدنا جميعا هو 

لعدم  وا�شتعدادنا  املعا�رش،  امل�رشح  يعانيها  التي 

ية تنازالت لقوانينه امل�شطنعة، التي ميكن  تقدمي اأ

�شبحت اليوم عقيدة« عن  ن تكون ناجحة، لكنها اأ اأ

اللغة الدرامية للقرن الع�رشين؟

وغاروف ـ تختلف كثريا، واختالفاتها مهمة جدا. واأنا  اأ

اأفهم هذا جيدا، ارتباطا بـ »امل�رشح -الوثيقة« وجتاربنا 

)كلمة   »verbatim« الـفريباتيم  ان  مار�سناها.ذلك  التي 

مو�سكو  اىل  وقد جلبها  امَلقول  احلْريف،   : تعني  لتينية 

واأعد  در�ش  الذي  كورت«  »رويال  اللندين  امل�رشحي 

التقنية  وهذه  الوثائقي.  للم�رشح  الكال�سيكية  التقنية 

تفرت�ش عمل مقابالت مع اأ�سخا�ش كثريين وعمل العر�ش 

متطلبات  واأهم  املقابالت..  هذه  على   بناء  امل�رشحي 

ال�سخ�سيات  حوارات  تقريب  هو  امل�رشح  هذا  موؤ�س�سي 

ق�سى، والتعامل مع �سخ�سيات  اىل اأ�سولها اىل احلد الأ

مهم�سة وغري قيا�سية من الناحية الجتماعية. وقد و�سع 

هذا امل�رشح لنف�سه هدفا هو درا�سة امل�ساكل الجتماعية 

للمتفرج(  �سادمة  باأ�سكال  عنها  والتعبري  احلادة 

واملقابلة، اأ�سياء ممتعة جدا. لكن، لي�ش مفهوما اىل اأين 

�سيوؤدي  الجتاه  هذا  يف  فالبقاء  الجتاه.  هذا  �سيقود 

عر�سان،  واحد،  م�رشحي  عر�ش  ب�رشعة.  التخمة  اىل 

ثم ماذا؟ اأي، اأنت اأتقنت املنهج، لكن، اىل اأين �ستتحرك 

�سيء  كل  �سيء، و�سار  ن كل  الآ تو�سح  لكن،  ذلك؟  بعد 

حما�سية  كونية،  اأ�سياء  �ساأقول  اأين  اأخ�سى  حمله.  يف 

اأزمة يف وجهة  الع�رشين حدثت  القرن  قليال. يف نهاية 

النظر املرجعية. فبالن�سبة يل مثال، كم�ستهلك لل�سحف 

– من حيث  والتلفزيون والكتب والفن، كل املرجعيات 

غنيا  كان  الع�رشين  القرن  ن  لأ فيها.  م�سكوك   – املبداأ 

التي  والكاريزمات،  بال�سخ�سيات  الكبرية،  بالقامات 

ما،  ا�سياء  وقالت  ما،  اأ�سياء  اأكدت  ما،  اأ�سياء  عملت 

غريوا  كيف  العامل؟  غريوا  كيف  تغري؟  ماذا  ماذا؟  ثم 

يجري  العامل؟  هذا  عن  ت�سورنا  غريوا  كيف  الثقافة؟ 

ن عندي رف�ش مبدئي لالذعان لرغبة املوؤلف، وبداأت  الآ

الذي ل يو�سحه  ال�سارع  من فقط مب�ساهد احلوار يف  اأوؤ

اأو يعلق عليه اأحد. اين اأجد يف هذا احلوار معنى وحقيقة 

اأكرث مما اأجده يف مناظرة يقدمها باحث ما، حول كيفية 

تنظيم العامل. ان ثرثرة �سيدتني يف �سوق اخل�سار تو�سح 

فقد  الباحث.  هذا  من  اأف�سل  ب�سورة  الواقع  �سورة  يل 

�سعرت بهذا –بب�ساطة- على م�ستوى الحا�سي�ش. ولهذا 

ممتعا  يبدو  مار�سناه  الذي   ،  »verbatim« منهج  ان  فكرت 

يل وحدي. لكن الذي حدث نوع من الوباء. اذ تبني اأنه 

الواعي عن  املوؤلفني  امتناع  ان  للكثريين. ملاذا؟  ممتع 

 »minimalism« دنى  الأ احلد  جمالية  واتباعهم  التو�سيح، 

ن القرن الع�رشين قد بالغ يف  ب�سورة عامة، مهم جدا. لأ

ل  اأنا  امل�رشح.  يخ�ش  ما  يف  قل  الأ على  ال�سكل،  جمال 

دنى يف الو�سائل الفنية فقط، بل ويف جمال  اأق�سد احلد الأ

املعنى اأي�سا. اأنا اأعر�ش ال�سورة فقط، واأعر�ش �سورة 

ثانية ، وهذا كل ما هناك. وهذا ممتع جدا، والنا�ش يف 

قل فان جمهور  �سياء، ويف  الأ مو�سكو يتفهمون هذه الأ

م�رشحنا يتفهم. لكن قبل فرتة كنا يف نوفغورود. وكان 

ـ  »يعجبني  م�ستوى  على  القاعة  مع  �سا�سي  الأ ال�سدام 

ن املتفرجني تابعوا كل  ل يعجبني«، وهذا غري مهم، لأ



�سيء باهتمام. مطلبهم الرئي�سي كان مبدئيا، فقد قالوا: 

نعرف  ل  نحن  عر�سكم،  ن�ستقبل  كيف  نعرف  ل  نحن 

تعليمات،  من  هناك  فلي�ش  تعر�سون.  ما  نف�رش  كيف 

فهل ن�سحك على ما نرى، اأم نعامله على اأنه �سيء جاد 

جدا، هل هو عبث اأم واقع. هذه هي امليزة اخلا�سة للغة 

ان  يل  يبدو  اجلديد.  املوؤلفي  وللمنهج  اجلديدة،  الدراما 

علينا اأن نتحرك يف هذا الجتاه بالتحديد.

الدراما  كتاب  وظيفة  ان  يعني،   : �شيمادينا   v

لئك الذين يعملون يف امل�رشح الوثائقي  وؤ احلاليني واأ

عند  تنتهي  ر�شالتهم  ن  واأ فقط،  الواقع  ي�شوروا  ن  اأ

هذا احلد؟

الواقع  ت�سوير  هي  وىل  الأ الوظيفة  كال،  وغاروف:  اأ

عالقة  ايقاظ  هي  تقدميه،والثانية  من  و»التمكني« 

موقفهم  لتكوين  ودفعهم  نعر�سه،  مبا  املتفرجني 

عند  ين�ساأ  ن  لأ الو�سول  هام  مر  لأ انه  ال�سخ�سي. 

املتفرجني قي القاعة موقف.

يه اخلا�ض بنف�شه،  ن املتفرج راأ v �شيمادينا: لكي يكوِّ

موقف  على  يحتوي  ال  م�رشحي  با�شتفزاز  مدفوعا 

لف؟ املوؤ

وغاروف: نعم. فامل�رشح كان يف القرن الع�رشين قامعا  اأ

نوار،  الأ اطفئ  مقعدك،  اجل�ش يف  ال�سجن:  كما يف  جدا، 

انظر بهذا الجتاه، ول حتدث اأية ه�سه�سة، ول تعلق.هذا 

الك�سفي، حيث ل  املخيم  خمطط قمعي، كما يحدث يف 

طفال بحرية التعبري عن انف�سهم. اما اأبكي اأو  ي�سمح لالأ

اأ�سحك، تعبريان فقط عن النف�ش، لونان فقط.

ي�ستدعيهما  التعبريان،  هذان  وحتى  �شيمادينا:   v

هذا  يف  املتفرج  في�سحك  الزر«  »ي�سغط  انه  املخرج: 

املكان..

كيف  دمغة:  لالأ العمل  امكانية  اأما   ، نعم  وغاروف:  اأ

ـ  اأنا  اأراه  كما  نظر  زاوية  املتفرج، من  اأنا  هذا،  اأ�ستقبل 

امل�رشح.  يف  حتدث  ما  نادرا  المكانية  هذه  مثل  فان 

فاأنا مثال، اأفرح حني ينه�سون يف امل�رشح وي�رشخون 

اذ  رائع.  وهذا  عندنا،  هذا  مثل  حدث  عار«.وقد  »هذا   :

اىل  الثاين  الواقع  من  املتفرج  وينتقل  القاعة  ت�ستيقظ 

ول. فيقولون: » ما هذا! ل ينبغي اأن تت�رشف  الواقع الأ

ل  حني  �سامتني  يخرجون  اأن  ل  امل�رشح،  يف  هكذا 

اأن  جدا  فمهم  هذا؟  مُينع  ملاذا  ترى  العر�ش«.  يعجبهم 

يلغط النا�ش ب�سوت واحد، كما حدث معنا يف برتوغراد 

حني �رشخوا بوجوهنا:«اأيها امل�سكوفيون..عار عليكم«.

هذا ما واجهونا به حني عر�سنا لهم »اأيلول.وثائق«. اإذ 

جمعنا فيه مقولت خمتلفة بعيدة عن بع�سها البع�ش، 

وحادة جدا عن املاأ�ساة التي حدثت يف مدينة بي�سالن، 

لقد  النرتنيت.  يف  النقا�سات  غرف  من  جمعناها 

اآراء  ال�سكني، واأن ل نعطي  اأن ن�سري على حافة  حاولنا 

ومواقف ووجهات نظر جاهزة. لقد كانت جتربة ممتعة. 

معادية  امل�رشحية  ان  قالوا  مو�سكو  يف  املتفرجون 

قالوا  وفنلندة  فرن�سا  يف  واملتفرجون  الوطني،  لل�سعور 

الذين  ال�سي�سانيني  بع�ش  اأن  حتى  لبوتني،  موؤيدة  انها 

كانوا هناك وزعوا منا�سري �سد امل�رشحية. اجلميع كانوا 

غري را�سني عن العمل. اأي ان املتفرجني قد و�سلتهم من 

ن  كرث، لأ العر�ش امل�رشحي م�ساعر قوية، �سلبية على الأ

اجلمل التي قيلت على امل�رشح كانت جمال واقعية، كانت 

حوارات لب�رش واقعيني، لذا فان الطاقة واحلقد احتفظت 

ن  بقوتها على اخل�سبة. مل يكن املتفرجون غري را�سني لأ

ن  ن عمل املمثلني كان �سيئا، بل لأ امل�رشحية �سيئة، اأو لأ

املمثلني عر�سوا عليهم »�سيئا« ومل ي�رشحوا لهم كيفية 

ا�ستعماله.

v �شيمادينا: لقد بلغ عمر »امل�رشح. الوثيقة« خم�ض 

امل�رشح،  هذا  ومنهجية  لغة  تكاملت  فهل  �شنوات. 

اخلروج  باالمكان  �شار  وهل  ال�شنني؟  هذه  خالل 

�رش اجتاه تطوره؟ باجمال له؟ وهل اأ

دنى.  الأ احلد  وىل كانت مفهومة:  الأ املرحلة  وغاروف:  اأ

ن�سميه  ما  ا�ستعملنا  كما  اأي�سا،   »verbatim« ا�ستعملنا  وقد 

املنهج »التقريري« لوجود املمثل على اخل�سبة، اي على 

ولهذا  لي�ش ممثال.  اخل�سبة  على  الن�سان  اأن  وهم  حافة 

الفرقة  يف  واأدخلناهم  املحرتفني،  بغري  ن�ستعني  كنا 

املحرتفة وجعلناهم اأداة �سبط التمثيل.

ي، انكم حاولتم التخلي عن كل مناهج  �شيمادينا: اأ

عليها  طلقتم  اأ ن  اأ �شبق  التي  التقليدي،  امل�رشح 

ت�شمية »عكازات«...

كل  من  التخل�ش  ينبغي  كان  نعم،  وغاروف:  اأ

الزوائد،والعمل بحيث اأن ل يكون هناك عر�ش م�رشحي 

ول ممثل ول خمرج ول م�رشحية...

 v �شيمادينا: ما الذي يتبقى اذن؟

هذا  يتبقى؟  الذي  ما  املمتع:  هو  وهذا  وغاروف:  اأ

يتقياأ  �سار  الكل   ن  لأ فهمه.  اأردنا  ما  –بالتحديد- 
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انتهى  وبهذا   ، اجلميع  الع�رشين.تقياأ  القرن  م�رشح  من 

مل  املبداأ،  حيث  من  و�سلنا؟  فاإلم  الع�رشون.  القرن 

فقد  هذا،  غرابة  من  الرغم  وعلى  كوين.  باجمال  نخرج 

م�رشحي  لعر�ش  نهيئ  ن  الآ نحن  يلي:  ما  اىل  و�سلنا 

ميخاييل  امل�رشحية  )كتب  زرق«  الأ »امليكانيكي 

دورنينكوف(، ول اأعرف ماذا �ستكون النتيجة، اذ �سيكون 

مهم  �سيء  امل�رشحية  يف  هناك  ني�سان.  يف  الفتتاح 

جدا من الناحية الفكرية. املو�سوع يتمثل يف ان �سابا 

طراف، يقرر بعد انهاء درا�سته يف املعهد  �ساعرا من الأ

نه قد تاه يف  اأن يذهب للعمل ميكانيكيا يف م�سنع، لأ

وا�سحة:  امل�سنع  يف  احلياة  ان  حني  يف  احلياة،  هذه 

العمل يبداأ يف ال�ساد�سة �سباحا، وبعد فرتة معينة يحني 

قران.  وقت الراحة، وبعد العمل ياأتي وقت ال�رشب مع الأ

يقرر اأن يتزوج واأن ي�سرتي غ�سالة مالب�ش وثالجة واأن 

وباخت�سار هذه هي  بب�ساطة.  يعي�ش  واأن  اأولدا  ينجب 

الفكرة املب�سطة الهائلة للقرن التا�سع ع�رش : ما ان تعود 

داخلك،  يف  �سيء  كل  ينظف  حتى  الطبيعية  احلياة  اىل 

�سياء احلديثة الزائدة والتعقيدات امل�سطنعة.  وتختفي الأ

همية بدقة �سديدة،  ف دورنينكوف فكرة فائقة الأ لقد و�سَّ

فكرة اأن هذا العامل الذي يبدوب�سيطا –يف الواقع- اأ�سد 

تعقيدا واأكرث لمعقولية من عامل ان�سان مثقف يعمل يف 

حترير �سحيفة مثال. انها حقيقة نا�سعة. اأنا دائم التفكري 

–ب�سكل  ال�سباب  واملوؤلفني  اجلميع  يجذب  الذي  ما  يف 

خا�ش- اىل املت�رشدين والكنا�سني واملوم�سات و�سواق 

التاك�سي؟ وملاذا يهتم كتاب الدراما بالقاع الجتماعي، 

على وجه التحديد؟ انه –طبعا- �ساطع ومثري. وبالن�سبة 

يل كممثل يعجبني –طبعا- اأن اأمثل دور �سائق تاك�سي 

– اأحمق ،مرح. لكن يظهر اأن ال�سبب ل يكمن يف هذا فقط، 
ذلك ان عامل القاع هذا غام�ش على احلقيقة. تظهر يف 

ترك  يف  رغبة  مو�سكو  يف  ال�سباب  عند  حيان  الأ بع�ش 

طراف، والعمل هناك والعي�ش  العا�سمة والذهاب اىل الأ

تلك  يف  احلقيقية  احلياة  نتعرف  حني  لكن  بهدوء. 

معقولة،  ول  معقدة  عالقات  هناك  ان  ندرك  طراف،  الأ

يفهمون  ل  الذين  العمليون  العا�سمة  اأبناء  يتوه  بحيث 

اخلفايا والتعقيدات والندفاعات واحلوافز الع�سية على 

التف�سري.

ل  لكني  �رشار.  الأ م�رشح  هو  يل  بالن�سبة  م�رشح  اأمتع 

�رشار يف الع�سور الو�سيطة،  اأق�سد بذلك مفهوم م�رشح الأ

الذي  الجتاه  هو  هذا  العامل.  اأغوار  ل�سرب  كو�سيلة  بل 

ينبغي ال�سري فيه وحماولة النفاذ اىل ذلك الذي ي�سعب 

تقل  �رشارية  الأ هذه  اأن  حقا  املوؤ�سف  من  نه  لأ تف�سريه. 

�سيئا ف�سيئا يف حياتنا، يف حني ينبغي اأن نقدرها حق 

قدرها.

مثاال من  اأ ن تورد لنا  اأ v �شيمادينا: وهل ت�شتطيع 

و رمبا من »الدراما  م�رشحيات »امل�رشح. الوثيقة« اأ

�رشارية؟ اجلديدة« كاجتاه تام، حيث ظهرت هذه االأ

وغاروف: نعم. مثال، م�رشحية »ماناغر«، وهي م�رشحية  اأ

ب�سيطة جدا حول املديرين من امل�ستوى املتو�سط...

حول  لي�شت  انها  باملنا�شبة،  �شيمادينا:   v

املت�رشدين..

املت�رشدين. واىل جانبها  لي�ست حول  نعم،   : وغاروف  اأ

»معركة امللدافيني من اأجل علبة كارتون«، التي تتحدث 

�رشارية فيهما واحدة. عن املت�رشدين تقريبا. ودرجة الأ

v �شيمادينا: تق�شد تلك امل�رشحية التي يقتل فيها 

جانب، الذين يعي�شون يف علب كارتونية  العمال االأ

بع�شهم بع�شا؟

وغاروف: نعم، باملنا�سبة، من غري اأية اأ�سباب مفهومة،  اأ

مت�سابكة،  لفة  يف  ا�ستبكت  قد  عالقاتهم  ان  ملجرد  بل 

بحيث قادت اىل جرمية قتل مل يكن من املمكن تالفيها. 

جديد  �سخ�ش  املدراء:  عند  جنده  ذاته  املخطط  وهذا 

يدخل يف و�سط تعود على حال معينة، ويبداأ العي�ش على 

الغام�ش، حيث كل �سيء فيه  الو�سط  ح�سب قوانني هذا 

اأ�رشاري، فعال.

با�شتمرار  يظهر  الذي  �شئلة  االأ حد  اأ  : �شيمادينا   v

يف ما يخ�ض »الدراما اجلديدة« هو عدم قيا�شية 

هذه  ت�شويغ  مقدار  ما  ترى  امل�رشح،  يف  املفردات 

املفردات؟ لنقل ان يف م�رشحية »متثيل ال�شحية«، 

غ  جند مناجاة ال�رشطي كلها كالم فاح�ض، وهذا م�شوَّ

ت�شمح  �رشورية  كلمات  جمرد  نها  الأ مطلق،  ب�شكل 

حا�شي�ض. لكن  ن يقذف ما يف �شدره من االأ اأ للبطل 

نها  م�رشحية »ال�رشاويل« مثال، ال ميكن ن�رشها، الأ

لي�شت هذه املفردات  تتكون من جمرد كالم فاح�ض. اأ

لف قد اكتفى  اخلارجة عن القيا�ض هدفا لذاته؟  فاملوؤ

و  اأ خلفها،  يختفي  ما  ما  اأ املفردات،  هذه  بت�شجيل 

لف ، فغري مفهوم... ملاذا ا�شتخدمها املوؤ

وغاروف: كما ذكرت اأنت، فالكالم الفاح�ش ينبغي اأن  اأ

غرا�ش فنية. لكن من الناحية الثانية، كيف  ي�ستعمل لأ
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»امليكانيكي  م�رشحية  وحتى  عنه؟  ال�ستغناء  ميكن 

يف  يعملون  ميكانيكيني  �ستة  املذكور،حيث  زرق«  الأ

م�سنع وي�رشبون بعد نهاية العمل ويتعاملون مع بع�سهم 

اأحاديثهم ب�سورة  املفردات يف  �سنبني  البع�ش، فكيف 

دورنينكوف  م�رشحية  يف  يوجد  بالطبع،  �سحيحة؟ 

كثري من املفردات من غري القيا�سية، وهذا طبيعي، كما 

راقبته  ما  عن  ما،  يوما  قلت  اأن  يل  �سبق  لقد  يل.  يبدو 

ماك�سيم  مل�رشحية  امل�رشحي  العر�ش  عن  العالن  عند 

كوروجني »فودكا، جن�ش، تلفزيون«. يف البداية كتبوا : 

»فودكا، ...، تلفزيون«، فبدت الت�سمية غام�سة، مما يثري 

ما يختفي خلف هذه  العر�ش ملعرفة  الرغبة مب�ساهدة 

دب«  »الأ جريدة  اأن  اذهلني  ذلك  وبعد  الثالث.  النقاط 

كتبت الت�سمية كاملة. ومن خالل بع�ش معاريف عرفت 

وقررنا  مر  الأ هذا  حول  ت�ساورنا  لقد  »نعم،  قالوا:  اأنهم 

يطبعوا  مل  اأنهم  يعني  وهذا  كامال«.  العنوان  نكتب  اأن 

هو  ذلك  باأن  ا�ستنتاج  اىل  تو�سلوا  بل  هكذا،  الت�سمية 

احلل ال�سحيح. وجريدة »كومري�سانت« طبعت يف البداية 

لتظهر  النقاط  اختفت  بعد مرور فرتة  لكن  نقاط،  ثالث 

الكلمة مكانها.

اخرتق  قد  الفاح�ض  الكالم  ان  يعني  �شيمادينا:   v

الرقابة.

وغاروف: ل اأحد يتابع ذلك. اأو رمبا يتابعه اللغويون.  اأ

لكن الكالم غري القيا�سي يتحول اىل كالم قيا�سي، �سيئا 

نف�سها  »الكومري�سانت«  جريدة  يف  ن�رشوا  فقد  ف�سيئا. 

كثريون.  املقابلة  لهذه  انتبه  وقد  م�رشيف،  مع  مقابلة 

اىل  يل،  »بالن�سبة  اأجاب:  ما،  �سيء  عن  �ساألوه  فحني 

لغوي.  بالن�سبة يل حدث  ذلك. وهذا  ن�رشوا  وقد  اأيري«، 

لكن هل هذا جيد اأم �سيء، اأنا ل اأعرف.

�شبح جزءا  اأ v �شيمادينا: يعني، ان الكالم البذيء 

من الكالم القيا�شي..

وغاروف: نعم، ومهما قيل ، فان اللغة غري كافية، وكانت  اأ

اللغة القيا�سية غري كافية يف كل الع�سور، وب�سبب ذلك 

جندها  على،  الأ اىل  اللغة  تتطور  مل  واذا  اللغات.  تتطور 

�سفل اأو اىل اجلانب. تتطور اىل الأ

يف  البذيء  ا�شتعمال  يكون  قد  لكن  �شيمادينا:   v

خلف  االختفاء  على  البطل  بعزم  ي�شي  امل�رشحية 

�شخ�شيته،  واخفاء  ملحيطه  القيا�شي  املعجم 

خرين. ن يكون مثل االآ خرين، باأ واالندماج مع االآ

الكالم  فبف�سل  كرث.  الأ على  بالعك�ش  كال،  وغاروف:  اأ

الفاح�ش تظهر للمنطوق قيمة طاقوية: يدور كالم، كالم، 

اأف�سل.  ب�سورة  املناجاة  فتتما�سك  كلمة!  كالم، وفجاأة 

كلمة  »اذا كانت هناك  دائما:  املمثلني  نوؤكد على  نحن 

حوال، بل  بذيئة، فال ينبغي التعكز عليها باأي حال من الأ

يجب اأن تكون اأخف من بقية الكلمات، وعند ذاك فقط، 

�ست�ستغل«. وهذا بالن�سبة للممثلني امتحان جيد للحيوية، 

فقليل من املمثلني ي�ستطيعون اأن ينطقوا بكالم فاح�ش 

نهم  على امل�رشح بعفوية.  فاما اأن يكون اأحدهم �سعيدا لأ

مكبوتا  يكون  اأن  واما  ي�ستم،  اأن  اأخريا-   – له  �سمحوا 

نه يخجل اأن ينطق بال�ستائم، لكن املخرج يطلب منه  لأ

اأما بالن�سبة للمتفرج، فهذا امتحان حليويته: ذلك  ذلك. 

اننا ل نهتز يف احلياة يف كل مرة ن�سمع فيها كلمة غري 

قيا�سية، ول ن�رشخ »اآه« مرعوبني.

اال�شكاليات  عن  لنتحدث  تعال  �شيمادينا:   v

امل�رشحيات.  جدا يف  مهمة  ُتعد  التي  االجتماعية، 

للفن  خري  االأ مو�شكو  بينايل  على  طلقوا  اأ فقد 

فقدان  �شواق،  اأ جيوبوليتيكا،  املعا�رش:»بالغ: 

الذاكرة«، فهل حت�شب امل�رشح املعا�رش قادرا على 

هذا  ن  اأ م  فعاال،اأ مواطنيا  موقفا  لنف�شه  يدعي  ن  اأ

جمرد تعقيب على حياتنا؟

وغاروف: امل�رشح اليوم ل ي�ستطيع –طبعا- اأن يدعي  اأ

ذلك. لكن، ب�سورة عامة، يجب عليه ذلك مثاليا. امل�رشح، 

رجليه  باحدى  يقف  للمجتمع،  اجلمعي  العقل  من  جزء 

ر�ش، فطبيعته عمومية.  خرى على الأ على امل�رشح وبالأ

ال بعد مرور فرتة، فعملوا منه  ومل ي�ستطيعوا تروي�سه 

يبداأ  ان  ما  التحامل عندنا ف�سيع. فمثال،  ان  للفن.  فنا 

املواطني حتى  موقفه  بالتعبري عن  املخرج  اأو  الر�سام 
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لديه  يعد  ومل  عنده،  ما  نفد  قد  هو  »ها  الكالم:  يبداأون 

ما يقوله«.

ن امل�شاكل  ي القائل باأ v �شيمادينا: قد يكون هذا الراأ

الزمن  من  ،متبق  زمة  اأ بل  فنا  لي�شت  االجتماعية 

املابعد �شوفييتي؟

هناك.  من  اأتى  ال�سائع  الراأي  هذا  نعم،  وغاروف:  اأ

اجلميع  كان  امل�رشح،  يف  اأعمل  وكنت  �سابا  كنت  حني 

يوؤمنون: ان املمثل الذي ين�سط يف املجال النقابي هو 

ما  له  الغالب-  –يف  ال�ستنتاج  هذا  كان  فا�سل.  ممثل 

املواطني  الفنان  ن�ساط  نحو  العالقة  هذه  لكن  ي�سوغه، 

ن. لكن، يبدو يل ان الكالم يف  وال�سيا�سي  بقيت حلد الآ

امل�رشح عن امل�ساكل الجتماعية، �رشوري ب�سكل خا�ش 

ميكن  ن،  الآ امل�رشح  يف  العاملني  لكن  يام.  الأ هذه  يف 

يعدون  ان  فما  وارت�سائهم.  خنوعهم  عن  اأغان  تاأليف 

اأحدهم مبجرد لقب حتى ي�سبح حمبا للحكومة وللجي�ش 

لو وعدوه مبال م�رشحي  بالك  فما  الف�سائية،  وللقوات 

غري منقول!!

اخراج  مقبوال  �شار  الغرب،  يف  �شيمادينا:   v

ما  اأ احلياتية،  اليومية  امل�شاكل  تعالج  م�رشحيات 

يف رو�شيا فُيعد ذلك غري الئق ، تقريبا.

البدائية  الثقافات  فكل  بدائية.  ثقافة  هذه  وغاروف:  اأ

حتب الكالم عن ال�سامي، وتف�سل اأن يكون الكالم �سعرا. 

النف�سية،  التفا�سيل  يف  فتبحث  املتطورة،  الثقافة  اأما 

نية. اأما يف اأو�ساطنا امل�رشحية الرو�سية  حداث الآ يف الأ

فيع�سع�ش مثل هذا احلكم امل�سبق: »كيف ميكن اأن تعالج 

املهم اليومي؟ لغر�ش الكالم عن الزمن املعا�رش ينبغي 

اخراج »ماكبث«، والكالم عن اليوم املعا�رش مب�ساعدة 

ن ذلك �سيكون ممتعا«. اين ارجتف حني اأ�سمع  �سك�سبري، لأ

مثل هذا الكالم. ويبدو يل ان امل�رشح –واحلمد هلل- بداأ 

اأوهامي  هذه  رمبا  اأو  ف�سيئا.  �سيئا  التوجه،  هذا  يغادر 

فقط. فاليوم نرى ان من يتكلم عن امل�ساكل الجتماعية 

هم : »امل�رشح. الوثيقة« و«براكتيكا« )تقول �سفحة هذا 

امل�رشح على النرتنت : ان م�رشح »براكتيكا« هو م�رشح 

املعا�رش.  الفن  مركز  وهو  الفاعل،  الجتماعي  املوقف 

وقد اأراد ادوارد بوياكوف املدير الفني للم�رشح اأن يكون 

البحث  ونحو  امللحة،  واملوا�سيع  امل�سائل  نحو  متجها 

ونحو  جديدة،  م�رشحية  وا�سلوبية  معا�رشة  لغة  عن 

يف  العاملني  من  م�رشحيني  وخمرجني  كتاب  اكت�ساف 

امل�رشحية احلديثة( ومركز رو�سني وكازانت�سيف )مركز 

الدراما والخراج. وتعود فكرة ان�ساء هذا املركز لثنني 

من كتاب الدراما املعروفني هما رو�سني وكازانت�سيف، 

�سعر  حني  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينات  نهاية  يف 

والكتاب  املخرجني  من  جديد  جيل  بغياب  اجلميع 

يهدف  املركز  تاأ�سي�ش  وكان  امل�رشحيني.  واملمثلني 

اىل اعطاء العاملني ال�سباب يف امل�رشح امكانية حتقيق 

اأفكارهم.( و»خمات« )امل�رشح الفني امل�سكويف(  اأحيانا. 

�سا�ش م�ستمرا يف الت�سلية  يف حني يبقى امل�رشح يف الأ

والكالم عن ال�سامي.

ن ال ميار�ض  ن على امل�رشح اأ v �شيمادينا : هل ترى اأ

امل�شارح  اىل  يذهبون  املتفرجني  99% من  ان  هذا؟ 

لهم  تعر�ض  ن  اأ تريد  فهل  والت�شلية،  للراحة  طلبا 

قرفتهم مبا فيه الكفاية؟ احلياة ذاتها التي اأ

ي�سلي.  اأن  ينبغي  املثلى  حالته  يف  امل�رشح  وغاروف:  اأ

لكن م�ستوى املتعة ميكن اأن يكون خمتلفا. فهناك متع 

ذكية واأخرى فيزيولوجية: يدخلون امل�رشاح للبكاء »اآه 

اأو �سحكت  اأح�سن هذه امل�رشحية، لقد �سبعت بكاءا،  ما 

حتى الدموع«. والكتاب اجليد ي�سكل ترفيها من نوع ما. 

واأنا ل اأريد حتويل امل�رشح اىل منرب لقراءة املحا�رشات، 

فلن ن�ستطيع اأن نفلت من الطبيعة.

الذي  احلاليني  لفني  املوؤ خذنا  اأ لو  �شيمادينا: 

اجلديدة«  »الدراما  بف�شل  الواجهة  اىل  و�شلوا 

دورنينكوف  خوة  االأ عنها:  تكلمنا  التي  وامل�شارح 

وايفان  كوروجكني  وماك�شيم  بري�شنيكوف  خوة  واالأ

خرين، فهل ميكن  فرييبايف و�شيربغي �شيغاريف واآ

)انهم  جديدة«؟  »موجة  ب�شفتهم  عنهم  الكالم 

االفكار  توحدهم  الذين  �شخا�ض  االأ من  جمموعة 

لكن  خمتلفة،  ماكن  اأ يف  ويعملون  ذاتها،  اجلديدة 
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يعملون  ال  انهم  امل�رشح.  هو  حياتهم،  ما يف  هم  اأ

يعي�شونه.  لكنهم  جورا،  اأ ي�شتلمون  ال  انهم  ي  اأ فيه، 

با�شم:   2002 �شنة  ربحية  غري  رفاقية  تكونت  وقد 

لهم  وهل  اجلديدة«(   ال�شبابي..«الدراما  »امل�رشح 

انهم  م  اأ العامل؟  اىل  م�شرتكة  ونظرة  م�شرتك  موقف 

موزاييك؟

–كما  الراهن  فالوقت  املوزاييك.  مثل  انهم  وغاروف:  اأ

العامل.  اىل  م�سرتكة  نظر  وجهة  وقت  لي�ش  يل-  يبدو 

نعم ميكن اأن جند امل�سرتك، فهناك توجه ما، ان مل يكن 

الجتماعي. وهو موجود عند  اجتماعيا فهو قريب من 

الخوة بري�سنيكوف، وياأخذ تعبريا اأكرث تعقيدا عند الخوة 

موجود  كوروجكني  وعند  موجود.  لكنه  دورنينكوف، 

حورات  يكتب  انه  ت�سنع  فمهما  فيبريايف،  اأما  اأي�سا. 

»الوجود  الراهن.  بالفكر  ي�ستهدي  فهو  اله،  مع  ليفان 

ال�سغار، وقد  لل�سباب  الراهنني،  رقم2« ن�ش ملراهقينا 

ال�سفلى  نوفوغورود  مدينة  طالب  �ساهده  كيف  راقبت 

واأفواههم مفتوحة. ثم حتدثوا بعد ذلك: »اأنا حني كنت 

فكار نف�سها«. الزمن  اأ�سري يف ال�سارع، كنت اأفكر بهذه الأ

دب  الأ نحو  بالنزوع  لي�ش  الدراما،  كتاب  يوحد  الراهن 

اأي�سا. فاجلمال اللغوي  الراقي، مع انهم ينزعون نحوه 

»خدمة«  دافع  يغيب  بالطبع،  و  ما.  ملع�سلة  يخ�سع 

اجلمهور والنخبة امل�رشحية عند الكتاب احلاليني . لقد 

حاول كوروجكني الكتابة على ح�سب الطلب، لكن الذي 

�سياء التي كتبها لنف�سه.  نتج كان اأ�سوء بكثري من تلك الأ

ي�ستطيعون كتابة »كوميديا  الكتاب  ان كل هوؤلء  ومع 

نف�سهم حياة  م�سنوعة جيدا« ب�سهولة، وبذلك يهيئون لأ

غري فقرية.

ي�شنعون  حال-  ية  اأ –على  انهم  �شيمادينا:   v

�شبحوا �شخ�شيات  �شماء. فالكتاب اجلدد اأ نف�شهم اأ الأ

�شمائهم. مو�شة وال تخلوا �شفحات املجالت من اأ

اأوغاروف: �سحيح متاما. انها ق�سة ظريفة، معلوم اىل 

خوة بري�سنيكوف  اأحدهم، الأ اأين �ستقود. لكن قد يتمرد 

، مثال.

v �شيمادينا: م�شارح مثل »م�رشح. الوثيقة« وم�رشح 

ازعاجات ) مبختلف  براكتيكا، مع كل ما فيها من 

رواد  ان  ارتيادها مو�شة. ومعروف  �شبح  اأ املعاين( 

م�شارحكم ال  يقت�رشون على الطالب وال�شباب، بل 

غلى  اأ اىل  تذاكر  �رشاء  ميكنهم  غنياء  اأ بينهم  يوجد 

العرو�ض امل�رشحية. يعني ان ارتياد م�شارحكم �شار 

دليل اعتبار.

ن فن ال�سالت الكبرية ذات املقاعد  وغاروف:  نعم، لأ اأ

الوثرية وال�سرتاحات والبوفيهات واجلمال على اخل�سبة 

الزعاج  مو�سة  طردته  فقد  املو�سة.  من  خرجت  قد 

جدا.فمثال،  غريب  توجه  انه  دنى.  الأ واحلد  والتق�سف 

اأن  للم�رشح  ينبغي  حاولت،  مهما  امل�رشحية:  البنايات 

يكون يف و�سط املدينة. وقد هدد »م�رشح َالوثيقة«  خطُر 

ن واحلمد هلل، لقد  فقدان بنايته، لكن العا�سفة هداأت الآ

اأن  ن  الآ اأدركنا  لكننا  خمتلفة،  امكانات  عليه  عر�سوا 

واذا  منعزل،  ناء  مكان  يف  يكون  اأن  ينبغي  ل  امل�رشح 

ُوجد يف مثل هذا املكان �سيختفي اجلو العام ، و�سيظهر 

بدله جو عام اآخر خمتلف. وقد ظهرت عندنا –حينئذ- 

ف�سل  فكرة موؤداها: ل ملنطقة مثل منطقة فيخونو، فالأ

الذهاب اىل منطقة نائية منزوية مثل منطقة ناخابينو 

جهودا  يتطلب  املنطقة  هذه  مثل  اىل  الذهاب  ن  لأ  .

ويتحمل  �سيارة  يركب  اأن  لل�سخ�ش  ينبغي  اإذ  خا�سة، 

عناء الطريق، فيبدو له الذهاب اىل هذا املكان مل�ساهدة 

�سيء ما يف م�سنع مهدم ل�سناعة الطابوق، عمال اأخرق. 

هل تفهمني هذا املنطق؟ اأي ، اما اأن يكون امل�رشح يف 

مركز املدينة قرب حمطة مرتو »ماياكوف�سكايا« ، واما 

يكون يف مكان ناء مثل ناخابينو. ان املزعجات تعطي 

الفخمة  القاعة  اأما  الثارة.  من  ا�سافيا  نوعا  للتلقي 

املريحة فهي للمواطنني العتياديني، الذين يذهبون مع 

زوجاتهم وزمالئهم يف العمل بع�ش ت�سفيف �سعورهم 

اأنا  انق�سام مثري لالهتمام.  انه  اأطقم الحتفال.  وارتداء 

املو�سوع«  »�سمن  من  �سيئا  �ساأقول  كنت  ان  اعرف  ل 

لقد  يام.  الأ هذه  ملحة  اأ�سبحت  م�ساألة  هذه  لكن  ل.  اأم 

املتفرج.  اجتذاب  م�سكلة  خر  لآ قرن  من  امل�رشح  عانى 

و«م�رشح.  »براكتيكا«  م�رشح  عند  ظهرت  فقد  ن  الآ اأما 

وثيقة« م�سكلة جديدة، هي كيفية التخل�ش من اجلمهور 

ال�سغري.  القاعات  حجم  يف  ال�سبب  يكون  قد  الفائ�ش. 

انه اجتاه ملفت، وقد  الدخالء يف املدخل.  وهكذا يبقى 

فمثال،  ذلك.  بعد  وله  اأوؤ �رشت  ثم  وعي،  غري  من  ظهر 

»م�رشح. الوثيقة« ل يل�سق اعالنات يف ال�سوارع، ولي�ش 

ولن  البائع  يعطيها  التذاكرل  اأ�سال، وحتى  اعالن  لديه 

جتدها يف النرتنيت.

نها قليلة، ولهذا تنفد ب�رشعة... v �شيمادينا: الأ

افرتا�سي  �سكل  املواعيد موجود يف  وغاروف: وجدول  اأ

فقط، يف النرتنيت. وهذا يعني ، اذا كنت ل اأملك مدخال 
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»م�رشح.  عرو�ش  مواعيد  اأعرف  فلن  النرتنيت  اىل 

اذا دعاين �سديقي.  اّل  اليه،  اأذهب  ، اين لن  اأي  وثيقة«، 

اأكون  اأن  واما  �سديقي  يدعوين  اأن  اما  طريقان:  هناك 

مهتما بهذا امل�رشح واأبحث عن املعلومات حوله، وهذه 

طريقة جيدة للت�سفية. فحني يكون للم�رشح متفرجون 

وم�رشح  خمتلفة.  عرو�ش  تقدمي  ف�سي�ستطيع  خا�سون، 

موجهة  اأي�سا،  اخلا�سة  منظفاته  لديه  »براكتيكا« 

للتخل�ش من املتفرج الدخيل.

ال ت�شم من هذا الوقف رائحة التعايل؟  v �شيمادينا: اأ

نكم طائفة منغلقة على نف�شها، ال  مر وكاأ اذ يبدو االأ

ميكن الو�شول اليها ااّل ملتفرجني خا�شني بعينهم. 

إذن، احلما�ض االجتماعي؟ ين ا فاأ

وغاروف: كال، املتفرجون لي�سوا دائما هم اأنف�سهم. اأ

�شيمادينا: ومع ذلك، تبقى احللقة �شيقة.

وغاروف: كال، لو اأخذنا �سكان مو�سكو على �سكل ن�سبة  اأ

لكن،  املتفرجني.  من  ين�سب  ل  منجم  فانهم  مئوية، 

مدينة  يف  اأو  اأورل  مدينة  يف  وثيقة«  »م�رشح.  كان  لو 

�ستني متفرجا  افتتاح  لكان عدد متفرجي كل  كريوف، 

اأن  وينبغي  جدا.  وا�سعة  فالدائرة  هنا  اأما  الدوام.  على 

يختلف  التي  املتميز،  اللون  ذات  امل�سارح  عدد  يكون 

خر، ول ميكن اخللط بينها، مائة وع�رشون  احدها عن الآ

م�رشحا ، كحالة مثالية. مثال: »اأنا اأذهب اأيام ال�سبت اىل 

م�رشح العرو�ش اجلن�سية«. »واأنا اأذهب اأيام ال�سبت اىل 

م�رشح املدافعات عن املراأة«.

حب امل�رشح املو�شيقي«. نا اأ v �شيمادينا: »واأ

وغاروف: نعم، ان هذه دميقراطية جيدة. اأ

مور عندنا ال تزال على ال�شد  v �شيمادينا: لكن، االأ

من هذا: مائة م�رشح مت�شابهة، مع ا�شتثناء نادر.

�سيكون  ما  قاعة  يف  ت�ستيقظ  وحني  نعم،   : وغاروف  اأ

�سعبا عليك اأن تدرك يف اية قاعة بالتحديد ا�ستيقظت. 

�سلوب، هل هذا م�رشح  اذ ي�سعب اأن تفهم من ناحية الأ

هذا!.  م�رشح  اأي  �ستان�سالف�سكي.  م�رشح  اأم  مو�سوفييت 

يظهرون  املمثلني  ن  لأ فيكتيوك،  م�رشح  تتعرف  لكنك 

يام،  عراة على اخل�سبة. وهكذا، هناك توجه مثري هذه الأ

اىل  قاد  قد  الع�رشين  القرن  ن  لأ املتفرجني.  تق�سيم  هو 

خ�رشاننا املتفرج ال�ساب املثقف.

v �شيمادينا: لقد م�شى القرن الع�رشون حتت �شعار 

: »م�رشح للنا�ض«. لكن  �شاغه �شرتيلري جيدا، هو 

غلب  الفكرة الرائعة »م�رشح للجميع« قد ُدن�شت. فاأ

امل�شارح اليوم قد انحطت اىل م�شتوى ال�شارع.

نعم، لقد تبقى من تعريف »الفني واملفهوم  وغاروف:  اأ

خري فقط. للجميع« اجلزء الأ

خرى تناق�ض با�شتمرار،  لة اأ v �شيمادينا:  هناك م�شاأ

هي دور املخرج يف امل�رشح املعا�رش. فعلى قدر ما 

�شتطيع احلكم بناء على عرو�ض »م�رشح. وثيقة«  اأ

نتم  فاأ ال�شحافة،  يف  وت�رشيحاتك  نت  اأ وعرو�شك 

تعطون للمخرج دول الناقل، الذي يجب عليه اي�شال 

نت تعرتف له  لف اىل املتفرجني. ام رمبا، اأ فكر املوؤ

لف وامل�شاكل املطروحة فيه؟  بحق تف�شري ن�ض املوؤ

اىل  اخلا�شة  نظره  امتالك وجهة  له بحق  وتعرتف 

امل�رشحية والواقع؟

اأن  ذلك  ذلك،  يف  باحلق  له  اأعرتف  نعم،  وغاروف:  اأ

التف�سري ل منا�ش عنه.

�سف ال�سديد، كانت يف القرن العرين نظرية �سحيحة،  لالأ

لي�ش  فهو  مثايل.  متفرج  �سوى  لي�ش  املخرج  ان  تقول: 

جدا،  جيد  متفرج  انه  بل  �ساحرا،  اأو  متنبئا  اأو  اأ�ستاذا 

خرين، انه يعمل العر�ش كما يريد هو اأن  ومتقدم على الآ

ي�ساهده، وكما يريد اأن يراه رفيقه اجلال�ش اىل جانبه.

اأنا اأ�ستم م�رشح املخرج، لكني اأدرك اأنه قد دفع امل�رشح 

النواحي  يف  بحث  وقد  بقوة.  مام  الأ اىل  فنا  ب�سفته 

التي كانت ميتة، واأغنى امل�رشح ب�سورة ملمو�سة. لكن 

حني  اأي�سا،  بامل�رشح،  اأ�رشت  قد  املخرج  ديكتاتورية 

اأو�سل مبادئه اىل حد ال�سدمة. مثال، ان الغزارة والغلو 

الذي لحظه اجلميع يف امل�رشح. انه اليوم م�سكلة جدية. 

فامل�رشح مرتع بالنوافل، وقد تكلمت �سابقا عن املنهج 

م�ساهدا، ول  اأي عمل ب�سفتي  يعطيني  الذي ل  القمعي 

يعطيني اأية حرية. اإذ ينهمر علي �سيل من النطباعات: 

يكرر  ذلك  وكل  عنيف،  ومتثيل  ولون  و�سوء  مو�سيقى 

ال�سيء ذاته. ما عدا ا�ستثناءات نادرة ، حني ُيبنى طباق 

)counterpoint(. املمثلون عندنا يف الغالب، قد ُدربوا  معني 

الن�ش غري  اأن  الثقة بامل�رشحية، على اعتبار  على عدم 

الن�ش  كان  فاذا  امتامه.  عليهم  واأن  تام،  وغري  ممتلئ 

حزينا-يقول ل�سان حالهم- ف�ساأجعله حزينا اىل اأق�سى 

احلدود.

اأكرث  اأن يعمل بطريقة  اأن على املخرج اليوم،  اأعتقد  اأنا 

ان  اإذ  �سوبة،  اأكرث  –طبعا-  وهذا  رهفا.  واأكرث  تعقيدا 
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اخفاء نف�سك هنا، هو نكران ذاتك، يف حني يود املخرج 

اأن يعرب –بقوة- عن نف�سه يف العادة. لكن ، هنا عليه اأن 

مينع نف�سه من ذلك. لكن هذه الطريقة اأكرث متعة: عليك 

اأن متنع نف�سك واأن ت�سكت واأن ل ت�رشح ول تعلق، على 

اأن تبقى خمرجا، مع ذلك، اأي اأن تبقى �سانع العر�ش.

ن تقرتح على املخرجني  v �شيمادينا: هل هذا يعني اأ

منهم  قليال  ظن  اأ ذواتهم؟  عن  التعبري  عن  االمتناع 

�شري�شى بذلك.

اأنكر اأن هناك �سخ�سيات  اأنا ل  وغاروف: مرة اأخرى...  اأ

لكن  بعينه.  املخرج  هذا  وموقف  راأي  ويهمني  مهمة 

احلقيقة، اذا تكلمنا باخال�ش، فان مثل هوؤلء املخرجني 

البقية  اأما  الواحدة،  اليد  اأ�سابع  على  عددهم  يزيد  ل 

لفني واخلم�سمائة منهم فال تهمني. لكنهم  الباقية من الأ

ن  –اي�سا- يدَّعون احلق يف اأن يكونوا موؤلفني: »اأنا الآ
اأتكلم، اأنا اأخرج«.

�سياء ت�سكل  اأنا اأ�ستغل يف الدراما احلديثة، ومثل هذه الأ

للدراما احليثة كارثة.

املوؤلفون املعا�رشون، ل ينبغي تاأويلهم. فاجلمهور ل 

اأن نفهم ما الذي يعر�سونه  اأول،  يعرفهم، ولهذا ينبغي 

ذلك  من  لنا.وبدل  يحكوها  التي  الق�سة  وماهي  علينا، 

�سياء. لقد مررت مبثل  ترون املخرج ووجهات نظره يف الأ

هذه التجربة. ففالدميري �سريزويف خمرج جيد جدا. ولكن 

»َحمام«،  مل�رشحيتي  اأعده  الذي  العر�ش  �ساهدت  حني 

حدثا  كان  مو�سكو،لذا  يف  يل  ول  الأ العر�ش  كان  الذي 

مهما بالن�سبة يل، فقد �سعرت انهم �سقوين اىل قطعتني. 

فمن ناحية، اأدركت اأن العر�ش جيد وعميق، وان املخرج 

العر�ش  هذا  يف  �ساهدت  )لقد  رائعون  واملمثلني  جيد 

ول  لأ خاييف  وفيتايل  ولب�سينا  �سكارت�سوف  فالدميري 

مرة(، لكن من ناحية اأخرى، كنت جال�سا يف القاعة ومل 

اأفهم هوؤلء النا�ش املوجودين على اخل�سبة، حيث جتري 

دير  هذا  وهل  ماء،  �سقاة  اأم  رهبان  هم  ترى  حداث.  الأ

من القرن ال�سابع ع�رش اأم مكان لغلي املاء؟ اقرتب مني 

�سدقاء قائلني: »انه �سيء ممتع،انه  يف حينه، بع�ش الأ

عر�ش ممتاز،لكن هل لك اأن حتدثنا ماهي الق�سية. لقد 

هذا  حدث  وقد  ق�سدي؟  تفهمني  هل  بالف�سام،  اأ�سبت 

ب�سبب الن�سطار: فمن ناحية كنت را�سيا وفخورا جدا، 

الثانية، �سعرت بنف�سي مهَمال ومهانا.  الناحية  اأما من 

ن. وهناك مثل اآخر.  ول زلت اأذكر هذا الح�سا�ش حلد الآ

فبعد هذا العر�ش، اأخرج يوزويف م�رشحية كازانت�سيف 

اأكرث،  ثر«. لكن املخرج ت�رشف بان�سانية  »ذاك وهذا الأ

اإذ وزع على احل�سور »ليربيتو«. فمثال، امل�سهد الفالين: 

اأّنا تاأتي اىل بيرت وتطلب منه الطالق. �سكرا له على ذلك، 

اإذ لول هذا التعليق ملا ا�ستطاع املتفرج اأن يفهم ما الذي 

اأنهم كانوا يعر�سون يف ذلك  يحدث على اخل�سبة، ذلك 

الوقت �سيئا خمتلفا متاما.

اأن  الن�سان  ،مع ذلك، يود   م�رشح جيد؟ نعم جيد. لكن 

يفهم عم يجري احلديث.

معا�رشون  خمرجون  هناك  وهل  �شيمادينا:   v

يقدمونها  بحيث  امل�رشحية،  اخراج  ي�شتطيعون 

ي�شبطون  نهم  وكاأ ويبقون  طبق،  على  للمتفرج 

نف�شهم ، يف الوقت ذاته؟ اأ

م�رشحيات  يخرجون  ما  قليال  املخرجون  اأوغاروف: 

جديدة،  دراما  »اآه،  �رشاخنا:  من  الرغم  على  حديثة، 

يهتمون  الذين  فاملخرجون  املو�سة«.  متا�سي  انها  اآه، 

يف  الواحدة،  اليد  اأ�سابع  عدد  على  املعا�رشة  باملادة 

�سارخة  اأ�سماء  وجود  يعدو  ل  كله  مر  والأ مر.  الأ واقع 

امل�رشح  ان  اأعتقد  اين  �سي�سيربينيكوف.  كرييل  مثل، 

بواب. اجلديد ل يزال على الأ

ي�شا.. ول اأ v  �شيمادينا: لكن �شي�شيربينيكوف موؤ

فكرة  يبدل  وبذلك  بقوة،  يوؤول  انه  نعم،  وغاروف:  اأ

امل�رشحية ، لكن لي�ش يف الجتاه ال�سحيح، هذا ما يبدو 

الن�ش  على  بقوة  يوؤثر  انه  م�رشحيا.  كاتبا  ب�سفتي  يل 

خوين بري�سنيكوف،  وعلى املتفرج. وقد عمل هكذا مع الأ

مثال.واأنا اأعرفهما جيدا، فهما وم�رشحياتهما اأكرث ذكاء 

وعمقا ورهفا من ما تبدو عليه العرو�ش املعمولة بناء 

وىل  على تلك امل�رشحيات. فكيف حتولت فكرة الن�سخة الأ

خرية.  الن�سخة الأ مل�رشحية »متثيل ال�سحية«، عنها يف 
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نعم، انها اأ�سبحت موائمة للمو�سة اأكرث، و�سارخة اأكرث، 

�سياء املهمة. ان  وموؤثرة اأكرث، لكنها فقدت الكثري من الأ

الخوة بري�سنيكوف �سابان غريبان ، ب�سورة عامة، ففي 

ن�سو�سهما جتد دائما، متازج البوب باأق�سى اأ�سكاله مع 

الن�سو�ش  يف  اأ�رشين  ما  وهذا  املهمة.  املرهفة  فكار  الأ

ي  »�ش  م�رشحية  يف  بعد،  ُتخَرج  مل  التي  لهما  وىل  الأ

 « م�رشحية  �سوبوتينا  اأوليا  اأخرجت  لقد  مثال.   »1- ت 

يف  ورو�سينا  كازانت�سوفا  مثلها  التي  ت-2«،  ي  �ش 

 ،  »1 ت  ي   »�ش  اأما  والخراج(   الدراما  املركز،)مركز 

�سياء ، فلم تخرج بعد. احدى اأعمق واأغرب الأ

لقد نظمنا يف يا�سنايا بوليانا خمتربا ممتعا. انها ور�سة 

عمل اجتمع فيها ع�رشة موؤلفني وع�رشة خمرجني لكي 

ال�سينما،  يف  كما  يحدث  ل  ذلك  لكن  ما.  �سيئا  يبتكروا 

خرجه،  حيث اأطلب منك ان تكتب يل حول هذا املو�سوع لأ

اأو اعطيك �سيناريو واأقول لك :« تعال اخرجه. كال ، عندنا 

اجلميع يعملون معا، منذ البداية. وحينئذ يفهم ال�سباب 

اأ�ستم املخرجني كثريا، لكن  اأنا  خرى.  الأ مهارة احلرفة 

يفهمون  ل  انهم  منهم.  باأف�سل  لي�سوا  الدراما   كتاب 

حماولة  حتى  يريدون  ول  املخرج،  حرفة  خ�سو�سية 

التفكري باملادة التي يتعامل معها ال�سخ�ش الذي يخرج 

والف�ساءات،  واحلوارات  املمثلون  فهناك  ن�سو�سهم. 

�سيظهر  ينغم�سوا يف هذا كله. وبهذا  اأن  املوؤلفني  وعلى 

الناجت اجليد. فمثال م�رشحية الكاتب البيلورو�سي بافيل 

برياجكو »ال�رشاويل«، ولدت يف خمتربنا هذا.

v �شيمادينا: وهل يختلف اجليل اجلديد من كتاب الدراما 

أ�شبح اجلمهور العري�ض يعرفهم، مثل:  أولئك الذين ا عن ا

خوين دورنينكوف؟ خوين بري�شنيكوف واالأ االأ

كان  فقد  اأكرث.  عمليون  يختلفون.انهم  نعم،  وغاروف:  اأ

خوان دورنينكوف منقطعني  خوان بري�سنينكوف والأ الأ

عن ال�سوق امل�رشحية ب�سورة عامة. ومل يكونوا يهتمون 

يكونوا  مل  يكتبون.  عندما  �ستخيب«  اأم  �ست�سيب  »هل 

فيكتبونها.  ببالهم  تخطر  فكار  الأ كانت  بذلك،  يفكرون 

وكان ذلك مهما. اأما املوؤلفون اجلدد، فقد قراأوا كثريا يف 

للكاتب  اأن تخرج م�رشحية جديدة  فما  جمال حرفتهم. 

امل�رشحية  ال�سبيبة  كل  تهرع  حتى  دورنينكوف  �سالفا 

لدرا�ستها فورا، هذا من ناحية. اأما من الناحية الثانية، 

ن، ينظمون بحثهم ب�سورة  فان الذين يبداأون الكتابة الآ

عملية وعقالنية. ذلك اأننا مل يكن لدينا يف ال�سابق كثريا 

التنوع. كانت عندنا مدر�سة نيكولي كوليادا، وقد  من 

قد  كوليادا«.  خطى  »على  امل�رشحيات  من  الكثري  ُكتب 

برنة  لكنها  واحد،  بلون  امل�رشحيات  هذه  كل  تكون  ل 

ها البناتية  واحدة، بالتاأكيد. كانت اأولغا موخينا واأ�سياوؤ

اأما  موجودة.  دراغون�سكايا  ك�سينيا  وكانت  موجودة، 

ن، فهناك طيف كامل من الجتاهات والتنوع، وهناك  الآ

اختيار. اإذ يبني كل واحد ا�سرتاتيجيته يف هذا التنوع.

اىل  اخلا�ض  طريقه  على  يعرث  لكي  �شيمادينا:   v

املتفرج؟

كل  يقدر  ان  اجلدد  املوؤلفني  واجب  ان  نعم،  وغاروف:  اأ

خوين  الأ مع  مر  الأ يكن  مل  بدقة.   ، حمرابه  منهم  واحد 

متحررين  كانا  اأذكرهما.  واأنا  هكذا.  بري�سنيكوف 

متاما. اإذ كانا يدركان اأن ن�سو�سهما لن يخرجها اأحد. 

�سخ�سا،  ثالثني  اأو  لع�رشين  الن�سو�ش  تلك  ُكتبت  وقد 

وللم�رشح الطالبي يف جامعة يكاترينبورغ. كان هناك 

وكان  اأورباكايتي.  كري�ستينا  با�سم  موجود  م�رشح 

خوان يعرفان اأن هوؤلء هم كل جمهورهم. وبعد ذلك.. الأ

انفتح اأمامهما ف�ساء هائل، فانذهال و�ساعا ، بطبيعة 

اجلديدة  لالمكانات  التاأهل  �سريورة  وكانت  احلال. 

ت�سبح  اأن  وطبيعي  طبيعيا.  كان  هذا  لكن  جدا.  �سعبة 

ي�ستطيع  ولن  ب�سائعية،  التجريبية  اجلديدة«  »الدراما 

اأحد تغيري احلال. ولعل حتولها اىل ب�ساعة اأف�سل من اأن 

تكون بائرة ل يريدها اأحد. 

،الذي  حد برامج يلينا غرميينا  اأ ذكر  اأ v �شيمادينا: 

بها  فات�شلت  اجلديدة«،  »الدراما  عن  فيه  حتدثت 

احدى امل�شتمعات التي �شتمت م�رشحيات ال�شباب، 

كانت هذه  »اذا  قائلة:  يلينا غرميينا  فردت عليها 

نا  امل�رشحيات ال تعجبك فال تذهبي مل�شاهدتها. فاأ

حب الروايات  �شاهدها، وال اأ فالم الرعب وال اأ حب اأ ال اأ
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ت�شاوي  نها  اأ يعني  هذا  ان  ها«.  قراأ اأ وال  الن�شوية 

فهل  ال�شيقة.  نواع  االأ مع  اجلديدة«  »الدراما  بني 

هذا �شحيح؟ وهل حتولت الدراما احلديثة اىل نوع 

اذهب  حني  ين  اأ ي  اأ ال�شفات؟  من  حمدد  طاقم  ذي 

عرف م�شبقا، ان ما  مل�شاهدة م�رشحية حديثة فاين اأ

ين �شا�شمع  ينتظرين هي ق�شة حول منبوذين ما، واأ

من على اخل�شبة كالما غري قيا�شي ، وما �شابه ذلك، 

و�شع من ذلك؟ م ان جمال الدراما املعا�رشة اأ اأ

تنح�رش  اأن  ميكن  ل  –بالطبع-  اأول  لكن،  وغاروف:  اأ

الدراما املعا�رشة يف »الدراما اجلديدة«، اأما ثانيا ففي 

هذا الجتاه يعمل اأ�سخا�ش متباينون، كما قلت �سابقا، 

ولكل واحد منهم �سوته اخلا�ش واهتماماته وترنيمته. 

يذهب  وحني  احلال.  بطبيعة  يجمعهم،  ما  هناك  لكن 

معتدا  يكون  اأن  عليه  اجلديدة«،  »الدراما  اىل  املتفرج 

لقد  احلياة.  يراه يف  اخل�سبة هو ما  �سرياه على  باأن ما 

كررت دائما، اأن هناك منطني من النا�ش: اأولهما النمط 

الع�سابي، الذي يريد اأن يعزل نف�سه عن احلياة، يريد اأن 

رئي�سه  الوقت  لبع�ش  لين�سى  نارينا«  »يوميات  ي�ساهد 

املتفرجني  من  الثاين  والنمط  الفظة.  وزوجته  ال�رشير 

الواقع، عن  اأفالم عن  الذين يحبون م�ساهدة  هم هوؤلء 

احلياة. وهذا يعني اأن هذا النمط من املتفرجني ينبغي 

اأن يكون متاأهبا لريى يف العر�ش امل�رشحي كل ما يراه 

يف احلياة. املخرج ال�سينمائي بوري�ش خليبنيكوف قال 

ال�سارع امل�سور  مر �سيئا جيدا: »ال�سجار يف  عن هذا الأ

على �رشيط �سينمائي يكف عن كونه �سجارا يف ال�سارع، 

امل�رشح  على  ينطبق  وهذا  اآخر«،  �سيء  اىل  يتحول  انه 

الكارثية بامل�رشح  اأن نل�سق مزاج  اأي�سا.لكن ل ينبغي 

ن ، املقرتب اىل املادة يف الدراما  اجلديد كله. لقد تغري الآ

عن  يكتبون  ال�سباب  املوؤلفون  كان  �سابقا،  املعا�رشة: 

ن فالكثريون يجربون  الآ اأما  الب�رش،  الذي �سوهه  العامل 

و�سف حالة الن�سان ، الذي يحاول تغيري العامل، حتى 

�رشة.  وان كان هذا العامل �سغريا، كاأن يكون البيت اأو الأ

ن، ظهور م�رشحيات تتجه هذا الجتاه. ويتكاثر الآ

v �شيمادينا: مثال؟

خوين دورنينكوف.  اأوغاروف: هناك اأمثلة كثرية عند الأ

اأما يوري كالفدييف، فتبدو م�رشحياته وكاأنها قا�سية. 

انه  طاقته.نعم،  على  تغبطه  حقيقي،  ان�سان  بطله  لكن 

»تيمور  هو  وهكذا  العدالة.  با�سم  لكن  ويغت�سب.  يقتل 

وجمموعته« ، لكن بعالمة مقلوبة.

ي�شا.  اأ ممتعة  ثيمة  هذه  باملنا�شبة،  �شيمادينا:   v

الدراما  يف  البطل  هذا  ظهر  فهل  اجلديد.  البطل 

املعا�رشة؟ وما �شكله؟

وغاروف: البطل مل يختف اأبدا. لقد كان موجودا دائما.  اأ

ال�سنة  يف  اجلديدة«  »الدراما  مهرجان  اأقمنا  وحني 

املا�سية و�سعنا –مازحني-على الربنامج »ابحث عن 

ن اخلتم لي�ش  بطل« على �سكل ختم. وقد تعمدنا ذلك، لأ

يتعرف  مل  ولهذا  اأي�سا.  الوعي  يف  ختم  بل  فقط،  �سكال 

كل  يف  هذا  حدث  وقد  له.  املعا�رش  بطله  قط،  املتفرج 

دب.  زمنة. ولتاأكيد ذلك ما عليكم �سوى تذكر تاريخ الأ الأ

كانوا  لقد  »اآه..  يقولون:  اجليل،  مي�سي  اأن  وفقط،بعد 

فقد  ذلك.  من  امل�سكني  لريمونتوف  تاأذى  اأبطال«.وقد 

اأكد اجلميع اأن بطله ميت�سورين »لي�ش بطل هذا الزمان«.

فكار. ولهذا رفعنا  ومل يكن يهمهم املغزى واملعاين والأ

ن  لأ جانبنا،  من  خبث  انه  ختم.  �سكل  على  ال�سعار  هذا 

البحث عن البطل ل معنى له. انه موجود. لكن من هو؟ 

املبداأ-  –من حيث  داعي  ل   ، متباين متاما. وهنا  انه 

اعطاء اأية حتديدات. مع اين اأ�ستطيع مع ذلك، اأن اأ�سمي 

�سيئا.وقد  يغري  ان  يحاول  �سخ�ش  انه  �سفاته،  احدى 

اللدنة«  »املادة  �سيغاريف  فا�سيلي  م�رشحية  كانت 

م�رشحية منوذجية عن اجليل ال�سابق، حيث توؤ�رش اىل ان 

لذلك،  نتيجة  فقتله  اأراده،  ما  بالن�سان كل  العامل عمل 

بطال اجلدد فلم يعودوا لدنني. اأما الأ

v �شيمادينا: ولديهم موقف حياتي فاعل؟

وغاروف: نعم، لديهم موقف فاعل. لكنه لي�ش بطوليا. اأ

معر�ش  يف  قالت  دافيدوفا،  مارينا  امل�رشحية  الناقدة 

حديثها عن مفهومها لـ »الن�سانية اجلديدة«، اأن الفكرة 

هي ان البطل لي�ش 

خارقا  ان�سانا 

مبزايا  يتميز 

ان�سان  بل  خارقة، 

ي�ستحق  عادي، 

النتباه ملجرد انه 

حمقة  انها  يعي�ش. 

املبداأ،  حيث  من   ،

مر اليوم هكذا.  فالأ

نعرف  اأن  ومهم 

عن  نتحدث  كيف 

هذا.  
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درا�سة تاريخية
م�سلم بن اأحمد الكثريي

 

  مو�سيقي وباحث  من ُعمان

الت املو�سيقية  هم االآ إ�سع�عه� الع�ملي ورمزيته� ك�أ لة العود يف ا همية اآ تكمن اأ

لة والطريقة  ول لهذه االآ ن مت ابتك�ر ال�سكل االأ العربية على مر الع�سور. ومنذ اأ

الت املف�سلة  وت�ره�)1(، ظل العود من االآ الفريدة ال�ستخراج النغم من ق�سمة اأ

لدى املو�سيقيني املحرتفني والهواة، وتبع� لذلك اعتمده� الفال�سفُة واملنظرون 

)الت��سع امليالدي(  الهجري  الث�لث  القرن  العرب يف ر�س�ئلهم املو�سيقية منذ 

�س�ر كثري من الب�حثني  بي يو�سف يعقوب الكندي )ت.874م(، وقد اأ ويف مقدمتهم اأ

همية ر�س�ئل الكندي يف ت�ريخ املو�سيقى العربية.)2(  اإىل اأ

اآلة العود

يف اجلزيرة العربية



التمهيد:

وال يزال العود يحتل مكانة كبرية يف املو�سيقى العربية 

خا�ص،  ب�سكل  العربية  اجلزيرة  يف  واملو�سيقى  عامة 

وتزداد اأهميته بف�سل ما يكتنزه الرتاث الثقايف: ال�سفهي 

لهذه  وعميقة  ثرية  وفنية  تاريخية  مادة  من  واملكتوب 

لة.  االآ

يف  العريقة  لة  االآ بهذه  الكبري  االهتمام  ياأتي  هنا  من 

للمو�سيقى  ُعمان  مركز  قام  حيث  الُعمانية  املو�سيقى 

ال�سنوات  خالل  مهم  بدور  عالم  االإ بوزارة  التقليدية 

الُعمانية  املو�سيقية  الت  باالآ عنايته  اإطار  يف  املا�سية 

عامة والعود خا�سة، وقد توج هذا االهتمام بعقد ملتقى 

العربية  للثقافة  عا�سمة  م�سقط  مبنا�سبة  للعود  دويل 

بعنوان:  كتابا  املركز  ا�سدر  املنا�سبة  وبهذه   ،)2006(

�ستاذ الدكتور  »اآلة العود بني دقة العلم واأ�رسار الفن« لالأ

ت�سجيليا ق�سريا،  فيلما  اأنتج  كما  حممود قطاط 2006، 

العزف  مدار�ص  األوان  خمتلف  احتوت  مدجمة  وا�سطوانة 

كان  ال�ساأن  هذا  ويف  العود.  اآلة  على  �سالمي  واالإ العربي 

امل�ستعملة يف  الت  االآ اأبرز  قد قدمها كواحدة من  املركز 

اآالت   « بعنوان:  كتاب  يف  الُعمانية  التقليدية  املو�سيقى 

الكثريي  اأحمد  الُعمانية » مل�سلم بن  التقليدية  املو�سيقى 

مقاربة  الُعمانية  املو�سيقى  كتاب:  يف  ثم   )2004(

تعريفية وحتليلية  )�سدر عن املركز يف 2005()3(.             

براز  وبهذه املنا�سبة نتطلع اإىل هذه اجلمعية املحرتمة الإ

وتنمية  عليها  بالعازفني  واالهتمام  لة  االآ هذه  مكانة 

مهاراتهم الفنية والعلمية .. 

اإن هذه الورقة التي اخرتت اأن يكون عنوانها: اآلة العود 

�سا�سي  االأ العنوان  كان  وملا  العربية،  اجلزيرة  يف 

اجلزيرة  يف  العود  اآلة  »تطور  هو  املقرتح 

يف  متكاملني  العنوانني  فاإن  العربية«، 

التاريخي واحل�ساري  ال�سياق  اإبراز 

لة العود ودورها الفني يف غناء  الآ

ولكن،  العربية..  اجلزيرة  اأهل 

ُطرح  الذي  هم  االأ ال  ال�سوؤ

وي�رسفنا  ال�سدد  هذا  يف 

للجزيرة  اقتبا�سه هو: هل 

العربية عود خا�ص؟. 

الع�رس  منذ  الغناء  عن 

والروايات  �ساطري  االأ من  بالكثري  الغناء  يرتبط  اجلاهلي 

الغريبة، ومن اأقدمها واأ�سهرها يف تاريخ الغناء باجلزيرة 

امل�سادر  تذكر  حيث  عاد  جرادتي  اأ�سطورة  العربية 

التاريخية اأن قيان معاوية بن بكر )جرادتي عاد( �سغلن 

لهة يف مكة،  بغنائهن وفد عاد عن ال�سالة وا�ستغاثة االآ

�سهًرا  م�سريهم  كان  وقد  بعاد،  والعط�ص  اجلهد  فتمّكن 

واأ�سهاري  اأخوايل  هلك  معاوية:  فقال  �سهراً..  ومقامهم 

اإليه  بعثوا  ما  اإىل  باخلروج  ياأمرهم  اأن  ا�ستحى  عندما 

قينتيه  اإىل  اأمره  ف�سكا  مبقامهم  منه  �سيٌق  اأّنه  فيظنوا 

اجلرادتني فقالتا: قل �سعراً نغنيهم به ال يدرون من قاله 

لعل ذلك اأن يحركهم. فقال معاوية)4(:

اأال يا قيُل ويحك قم فَهينم 

لعل اهلل ي�سقينا غماما   

في�سقي اأر�َص عاٍد اإّن عاداً 

قَدَ اأم�سوا ال ُيبيُنون الكالما   

من العط�ص ال�سديد فلي�ص ُيرجى

به ال�سيُخ الكبرُي وال الُغالما   

ُهُم بخري وقد كانت ن�ساوؤ

هم عيامى فقد اأم�ست ن�ســاوؤ   

 واإن الوح�َص تاأتيهم جهاراً

وال تخــ�سى لعــاديٍّ �سهاما   

واأنتم هاُهنا فيما اأ�ستهيتْم

نهـاركـُم وليلــكُم الّتمــــاما   

فقّبَح وفدكْم من وفد قوٍم

وال ُلّقـــوا التحيــة وال�سالما   

اأو  اللبان  اأر�ص  اأي�سا  وهي  حقاف  االأ عاد  قوم  وموطن 

ورمبا  العربية،  اجلزيرة  بجنوب  وتقع  ال�سعيدة،  البالد 

�سوق  وبها  ُعمان  ظفار  حتى  جنوبا  ح�رسموت  ت�سمل 

ال�سحر. واأطلق عليها الهمداين يف �سفة جزيرة العرب بالد 

الغيث وذكر مدنها: مرباط وري�سوت. واأجمعت امل�سادر 

اأن الغناء يف اجلزيرة  �سالمية على  التاريخية العربية االإ

الواقعة  هذه  معتربة  التاريخ  هذا  اإىل  يعود  العربية 

�سطورية مبتداأ تاريخ غناء القيان الذي تطور عنه فيما  االأ

يف  ال�سناعة  هذه  قدم  اإىل  ي�سري  مما  املتقن  الغناء  بعد 

�سد عن الهمداين  اجلزيرة العربية؛ فيخربنا نا�رس الدين االأ

كليل)5( »عن مغارة متقادمة عادية فيها قرب ورعة  يف االإ

بنت عاد، ومن�سك بن نعيم خازن عاد اإن يف تلك املغارة 
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حجرين،  ذكره  جل  اهلل  م�سخهما  قد  عظيمني  متثالني 

وهما يف �سورة قينتني، ففي ِحجر اأحدهما عرطبة)6( قد 

م�سخت ويف يد ال�سمال مزمار مم�سوخ .. وهذا جريجنتو�ص 

و�رسائع  قوانني  ي�سن  ِحمري(  )عا�سمة  ظفار  اأ�سقف 

واملمثلني  والعازفني  املغنني  على  حتظر  اأبرهة  زمن 

والراق�سني مزاولة فنونهم وتعاقب من ميار�سها باجللد 

واحلب�ص �سنة مع العمل ال�ساق)7(.. 

�رسق  جنوب  اإىل  جنوب  من  املمتدة  املنطقة  وتعترب 

القدمية  العربية  احل�سارية  املراكز  اأهم  العربية  اجلزيرة 

الربية  التجارة  عرب  دويل  وات�سال  ن�ساط  لها  كان  التي 

�سوريون والفينقيون..  والبحرية، ومنها نزح البابليون واالأ

اإىل  تنتقل  والبعيدة  القريبة  البالد  »وكانت  وغريهم 

فيها  ويجتمع  العرب  اأ�سواق  يوايف  فكان  العرب،  جزيرة 

توايف  كانت  حينما  فار�ص  تفعل  كانت  كما  للتجارة، 

وكان  ببياعاتهم.  اإليه  البحر  يقطعون  امل�سّقر  ب�سوق 

يجتمع يف دبا )بُعمان( جتار الهند وال�سند وال�سني واأهل 

العرب والبحر، ثم  امل�رسق واملغرب في�سرتون بها بيوع 

ي�سريون بجميع من فيها من جتار البحر والرب اإىل ال�سحر 

من  بها  ينفق  ما  ويبيعونهم  ُعمان(  )بظفار  مهرة  �سحر 

وامُلر،  الُكنُدر  بها  وي�سرتون  املرافق،  و�سائر  والبز  َدم  االأ

والطائف،  املدينة،  كانت  وكذلك  والدُّخن)8(،  رب  وال�سّ

وهذه  واليمامة،  اجلندل،  ودومة  القرى،  ووادي  وخيرب، 

بيع  منها  كان  رائجة  جتارة  فيها  تعقد  كانت  �سواق  االأ

الغناء  ب�سناعة  امل�ستغالت  واجلالئب  العربيات  ماء  االإ

واأ�رساف  �سادات  بيوت  بهن  متوج  كانت  التي  )القيان( 

العرب وق�سور ملوك اليمن واملناذرة بالعراق والغ�سا�سنة 

بال�سام واجللنديون يف ُعمان كما نفهم 

ع�سى ميمـون بن قيـ�ص )ت: 7  من �سعر االأ

هـ/ 629 م(:  

ِحبنا من اآل جفنَة اأمالكًا  َو�سَ

كرامًا بال�سام ذات الرفيِف  

�ساهب باحلرَية  وَبني امُلنذِر االأ

مَي�سون ُغدَوًة كال�سيوِف   

وُجُلنداَء يف ُعماَن ُمقيمًا 

ثم قي�سًا يف ح�رسموت املنيِف   

قاعداً َحْوَلُه النَّدامى فما ينفك 

ُيوؤتي مُبوكٍر جَمدوِف  

دوٍح اإذا ُيهّيجها ال�رسُب  َو�سَ

ت يف ِمْزهٍر مندوِف  َتَرقَّ  

» ومل يكن ال�سعر يف تلك املجال�ص ُيلقى اإلقاء اأو ين�سد اإن�سادا 

بل كان تغنيه القيان يف ح�رسة هوؤالء امللوك)9(..«. 

مكة  اأن  يبدو  امليالدي  ال�سابع  القرن  حوايل  ومنذ 

فتذكر  باحلجاز،  مو�سيقي  كمركٍز  يتعاظم  دورها  اأ�سبح 

امل�سادر اأن »احلارث بن كلدة الثقفي تعلم الطب بفار�ص 

بن  الن�رس  املغني  ال�ساعر  واإن  العود«،  و�رسب  واليمن 

جمال  يف  اآخر  هام  دور  له  �سيكون  احلارث)ت.624( 

هنا  من  مبكة؛  الغناء  يف  اخل�سبي  العود  اآلة  ا�ستعمال 

تت�سح اأهمية اجلنوب العربي واأثره على الثقافة والعلوم 

�سالم؛ وعن القفطي)10(  يف اجلزيرة العربية عامة قبل االإ

الدكتور  ي�سيف  احلكماء  باأخبار  العلماء  اأخبار  يف 

�سد يف كتابة: القيان والغناء يف الع�رس  نا�رس الدين االأ

اجلاهلي، رواية اأخرى »باأن احلارث قد عالج بع�ص اأجالء 

فار�ص فرباأ، واأعطاه مااًل وجارية.. «. 

و�سكان  وُعمان،  وال�سام،  احلرية،  ملوك  اأن  نعلم  ونحن 

�سد  ت�سدع  بعد  هاجرت  اليمن  اأزد  من  وغريهم  املدينة 

ح�سارية  مراكز  كانت  �سيا�سية  كيانات  واأ�س�ست  ماأرب 

الفار�سية  املجاورة  احل�سارات  مع  تالقت  عربية 

هذه  اأهمية  جتاهل  اعتقادي  يف  ميكن  فال  والرومية. 

العربية  الثقافة  ن�ساأة  يف  ودورها  التاريخية  الفرتة 

قبل  من  كان  وما  اخل�سو�ص،  وجه  على  واملو�سيقى 

اجلزيرة  جنوب  من  املهاجرين  ال�ساميني  خوانهم  الإ

فيهما  اأقاموا  حيث  وال�سام  الرافدين  بالد  اإىل  العربية 

يزال عرب  اإذ ال  ن�سانية)11(؛  االإ واأقدم احل�سارات  اأعرق 

من ملتقى العود الدويل م�سقط 2006 
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بني  ف�سل  االأ هي  اجلنوبية  غنيات  االأ يعتربون  اجلزيرة 

جميع مثيالتها حتى اليوم من ناحية اللحن والن�ص)12(، 

الت  وكذلك كان عرب الع�سور املغنني والعازفني على االآ

امل�رسيون  يدخل  اأن  قبل  يقاعية  واالإ والهوائية  الوترية 

الغناء  بلورة  يف  املا�سي  القرن  �سبعينات  حوايل  منذ 

اخلليجي املعا�رس واإ�سافة عنا�رس فنية واآالت مو�سيقية 

جديدة. 

فالغناء العربي اجلنوبي )اليمني والُعماين( كان تاريخيا 

الت�سافر  هذا  وبف�سل  �سمالها،  يف  اإ�سعاعه  دائما  يجد 

كاأبرز  وتطور  ال�سهري  ال�سوت  غناء  مثال:  ن�ساأ  والتكامل 

اأفرزتها مرحلة »تثاقف« جديدة  الفنون املو�سيقية التي 

بني اأقاليم اجلزيرة العربية منذ حوايل القرن التا�سع ع�رس؛ 

�سا�سية امل�ستعملة:  الت املو�سيقية االأ ومن مالمح ذلك: االآ

العود(  اآلة  قبل  ي�ستعمل  )كان  والقّبو�ص)13(  املراوي�ص، 

الُعمانية  ـ  احل�رسمية  اأ�سولها  على  اأحد  يختلف  ال  التي 

بجانب  وهذا  اأ�سا�سية،  كاآالت  ال�رسح)14(  يف  وت�ستعمل 

لل�سوت  الفنية  العنا�رس  اأهم  �سكلت  التي  الفنية  الروافد 

داء / اجلل�سة  داء )�سكل االأ مثل: اللعب )الرق�ص( واأ�سلوب االأ

يف  ال�رسح  يوؤدي   [ يقاع  االإ وامليزان  الفنية(،  وال�سيغة 

تي: يبداأ ب�سوت الق�سبة )اإيقاع �سدا�سي بطيء(  ظفار كاالآ

يليه مبا�رسة بدون توقف �سوت القّبو�ص )اإيقاع �سدا�سي 

ن�سيط(، وتختتم ال�سهرة ب�سوت اأو اأكرث من اأ�سوات الربعة، 

يقاع رباعي �رسيع[ )15(.  وهو اخلتم واالإ

رواد  ي�سجلها  كان  التي  البيانات  مراجعة  خالل  ومن 

بن  حممد  وخا�سة  ا�سطواناتهم  على  باخلليج  الغناء 

فار�ص )ت. 1947( كما وردت يف كتاب: �سحارة اخلليج 

حمد الوا�سل نالحظ اأن بن فار�ص يغني اأ�سوات )لي�ص  الأ

ن�سو�سا �سعرية فقط( تنتمي اإىل بقاع خمتلفة باجلزيرة 

العربية من احلجاز اإىل اليمن وح�رسموت وظفارـ ُعمان 

اإيقاعات �سدا�سية ورباعية وثنائية /  جنوبا)16( وعلى 

اخلتم )�ستة على ثمانية(. 

اأغلبية  يف  �سائعا  يزال  وال  كان  ال�سوت  م�سطلح  اأما 

هو  كما  خا�سة(،  )ُعمان  باملنطقة  املو�سيقية  الفنون 

وقد  العربي،  الكال�سيكي  املو�سيقي  الرتاث  يف  احلال 

ال�سحافة  )اأغنية( مع ظهور  اإعالميا م�سطلح  حل حمله 

ذاعات والتلفزيونات..)17( واالإ

اخلليجي«  ال�سوت   « اأ�سل  اأن  اأعتقد  ال  اأخرى  جهة  من   

اأ�سواته؛  ومبدعي  موؤدي  اأوائل  عند  هاج�سا  ميثل  كان 

عند  حديثا  اإال  واأ�سالته  ن�ساأته  حول  اجلدل  يظهر  فلم 

وانطالقا  املا�سي.  القرن  �ستينات  منذ  الباحثني  بع�ص 

العربية  اجلزيرة  يف  املو�سيقي  الرتاث  وتنوع  وحدة  من 

البحث  ينق�سه  جمملها  اأن  نرى  امل�سرتكة،  ومميزاته 

والتاريخي...  املو�سوعي  واال�ستق�ساء  العميق  امليداين 

فيها  لعب  التي  املو�سيقية  الفنون  كاأ�سهر  فال�سوت 

القّبو�ص ثم العود اأدوارا اأ�سا�سية، مل ين�سج ـ يف اعتقادي 

القرن  اإال يف منت�سف  امل�ستقل  تراثه  له  ـ كفن مو�سيقي 

الع�رسين، فقبل هذا كان الفنانون عرب اأ�سفارهم ولقاءاتهم 

واحلجازية،  واليمانية  ال�سنعانية،  �سوات  االأ ياأخذون 

اأ�سواتًا  يبتكرون  اأو  الظفارية(،  ـ  )احل�رسمية  وال�سحرية 

جديدة كالبحرينية والكويتية، ويتم تطويعها على اإيقاع 

فنية  و�سخ�سية  باأ�سلوب  واأدائها  رباعي(  اأو  )�سدا�سي 

وغريه(،  فار�ص  بن  )كمحمد  اخلليجيني  للفنانني  مميزة 

اإىل طريقة نابعة من مبداأ كان �سائعا يف الرتاث  وتعود 

الغنائي باجلزيرة )ظفار ب�سكل خا�ص( حيث يوؤدي بع�ص 

من  اأكرث  على  �سوت(  )اأي  ال�سوت  املتمكنني  الفنانني 

اإيقاع ح�سب ظروف اجلل�سة ومتطلبات اللعب )الرق�ص(. 

حتى  معلومات  من  عندنا  توفر  ما  على  وبناء  هنا،  من 

هو  باخلليجي  اليوم  املعروف  ال�سوت  اأن  اأعتقد  ن  االآ

ثمار تراث مو�سيقي )�سعرا واأحلانا واآالت مو�سيقية واأداء 

حركي/ رق�ص( من جميع اأرجاء اجلزيرة العربية، ولكن 

هل البحرين والكويت يف بلورة واإبراز هذا اللون  الف�سل الأ

)الطابع( وال�سكل الغنائي لل�سوت )ال�سيغة(، واالرتقاء به 

اإىل الكمال الفني. 

داء  االأ بنوع  وعالقتها  وظيفتها  ح�سب  اأنواع  �سوات  واالأ

وهي:  الطرب،  جل�سة  يف  الرتاتبي  موقعها  اأو  احلركي 

�سماعي  �سوت  الزفن،  اأو  بال�رسح  امل�ساحب  ال�سوت 

داء احلركي(، و�سوت اخليايل،  )بدون اأي نوع من اأنواع االأ

وهو اخلتم. 

الت امل�ستعملة يف الع�سر اجلاهلي االآ

قلما يتحدث كاتب عن الغناء يف اجلنوب العربي اأو اليمن 

الغناء  عن  امل�سعودي  ذكره  مبا  كالمه  ي�ستهل  اأن  دون 



نزوى العدد 57 / يناير 2009 

155

مو�سيقى .. مو�سيقى .. مو�سيقى 

ول،  خري على االأ اليمني: احلمريي، واحلنفي وتف�سيله االأ

ولكن من جهة اأخرى ال يتم االنتباه اإىل اأن عرب اجلنوب 

منها  عديدة  �سامية  لغات  لهم  ـ  والُعمانيني  اليمنيني  ـ 

احِلمريية .. وغريها، وب�سبب غياب الدرا�سات العربية حول 

امل�سعودي  بو�سع  يكن  مل  اجلنوبية  العربية  اللغات  هذه 

وغريه فهم الغناء احِلمريي الذي ال يزال مناذج منه يف 

الرتاث املو�سيقي التقليدي املعا�رس بظفار ُعمان.  

وعلى الرغم من اأهمية اجلنوب العربي ودوره احل�ساري 

اأقول  ـ حتى ال  الدرا�سات  اأكرثية  اأن  اإال  القدمي  العامل  يف 

ن تتناول العود انطالقا  كلها !ـ  التي اأطلعت عليها حتى االآ

الع�رس  ثم  وم�رس..(  )العراق  القدمية  احل�سارات  من 

موي والعبا�سي و�سوال للع�سور  �سالمي واالأ اجلاهلي، واالإ

العربي  اجلنوب  منطقة  تزال  ال  عام  وب�سكل  احلديثة.. 

قبل  العربية  باجلزيرة  برز  االأ والتاأثري  التاريخ  �ساحبة 

�سالم مل تاأخذ ما ت�ستحق من الدرا�سات املو�سيقية، فقد  االإ

همال �سديد لي�ص فقط من موؤرخي  تعر�ست هذه املنطقة الإ

اأهلها  اأن  بل  العرب  القدمية  احل�سارات  تراث  ودار�سي 

يتحملون امل�سوؤولية الكربى عن اإهمال تراثهم الفني. واإذا 

كان يف املعمورة �سعب اأ�ساع تاريخه وفنونه فلن جند 

مناف�سا يباري عرب اجلنوب يف هذا النجاح!. 

الدرا�سات  من  املزيد  حتقيق  اأن  نعتقد  املنطلق  هذا  من 

حول اآلة العود وتاريخها يف هذه املنطقة تتمتع باأهمية 

التي  الهامة  اأنها قد تك�سف بع�ص اجلوانب  خا�سة، ذلك 

ال يتم الوقوف عندها يف تاريخ املو�سيقى العربية التي 

و�سدر  )اجلاهلية  حمددة  تاريخية  مراحل  على  تقت�رس 

�سالم( لتنطلق بعدهما يف �سفر ال رجعة فيه نحو مراكز  االإ

�سالمية يف ال�سام والعراق وم�رس..  احل�سارة العربيةـ االإ

امل�ستقبل  ا�ستكمال درا�ستنا هذه يف  ناأمل  فاإننا  وهكذا، 

املكتوبة،  واملراجع  امل�سادر  من  املزيد  على  واالطالع 

يف  ميدانية  درا�سة  واإجراء  ثرية،  االأ املكت�سفات  ونتائج 

الت امل�ستعملة يف الع�رس  هذا ال�ساأن. وما جمعناه عن االآ

ن كان باالعتماد على عّدة م�سادر)18(  اجلاهلي حتى االآ

ـ كما هو احلال يف بقية اأجزاء هذا البحث ـ وهي ت�سري اإىل 

وانت�ساره  الغناء  بتنوع  يوحي  الوترية مما  الت  االآ تنوع 

اإىل  ت�سنيفها  هذا ميكننا  اجلزيرة. ويف �سوء  اأرجاء  يف 

اأو جمتمعة يف  اإيقاعية وهوائية ووترية ت�ستعمل مفردة 

ع�سى: حيان ـ اأنظر اجلدول التايل ـ قال االأ بع�ص االأ

وُم�ستجيٍب تخاُل ال�سنج ي�سمعه

ُل   ُ       اإذا ُترّجُع فيه القينُة الُف�سُ  

ظهور اآلة العود ودورها 

يف غناء اجلزيرة العربية 

يف  الوترية  الت  االآ اأهمية  تت�سح  اأعاله  اجلدول  من 

املو�سيقى اجلاهلية، وبناء على ما توفر لدينا من م�سادر 

مكتوبة واأثرية فاإننا نعتقد اأن اآلة امِلزهر هي اآلة القّبو�ص 

باجلزيرة  املو�سيقى  يف  وامل�ستعملة  حديثا  ت�سمى  كما 

العربية )اليمن وُعمان ب�سكل خا�ص( حتى نهاية منت�سف 

قل..  القرن املا�سي على االأ

الت الوترية امل�ستعملة يف الع�رس  �سارة اإىل اأ�سماء االآ  وباالإ

اجلاهلي يف اجلدول اأعاله الحظنا اأن اأغلبية امل�سادر التي 

تناولت مو�سوع الغناء يف الع�رس اجلاهلي تعتربها اآلة 

اأن كلمات مثل: امل�ستجيب،  اآلة العود!. ومع  واحدة وهي 

لة  الآ اجلاهلي هي �سفات  ال�سعر  واملوتر كما جاءت يف 

يف  هي  وال�سنج  والطنبور،  املزهر،  الرببط،  فاإن  وترية، 

ن اآلة العود مل ياأت  اعتقادي اآالت مو�سيقية متنوعة.. والأ

الت  ذكرها يف ال�سعر اجلاهلي )ح�سب علمي(، فاإن هذه االآ

ـ كاآلة وترية مرافقة للغناء  الوترية كانت تقوم بدورها 

الع�سور  يف  الت�سمية  بهذه  وتعرف  ت�ستعمل  اأن  قبل  ـ 

�سالمية. وقد قيل اأن النظر بن احلارث بن كلدة )نهاية  االإ

الت امل�ستعملة يف الع�رص اجلاهلي االآ

يقاعية الوتريةالهوائيةاالإ

العرطبة)21(ُق�ّساب )20( دفوف)19(

امل�ستجيب)24( مزمار)23(جالجل)22(

ال�سنج)26(َمْو�ِسى ثقيب)25(

امِلزهر)27(

الون)28( 

كران)29(

بربط)30(

موتر)31( 

طنبور )32(

 مَعَتب)33(  



نزوى العدد 57 / يناير 2009 

156

مو�سيقى .. مو�سيقى .. مو�سيقى 

ال�سابع امليالدي( جلب معه  القرن  ال�ساد�ص بداية  القرن 

اخل�سبي(،  الوجه  )ذو  اخل�سبي  العود  مكة  اإىل  العراق  من 

ولكن �رسعان ما ن�ساأت ظروف ثقافية جديدة بفعل ظهور 

�سالم )القرن ال�سابع امليالدي(، وان�سغل العرب بتوطيد  االإ

ار  �رسِ قال  وكما  تعاليمه..  ون�رس  اجلديد،  دينهم  اأركان 

معرباً  واأ�سلم،  فبايعه  النبي  على  وفد  حينما  زور  االأ بن 

�سالمية اجلديدة، وقد كان الغناء باجلاهلية  عن الروح االإ

تعاليم  مع  تتنافى  التي  امللذات  و�سائر  بال�رسب  مرتبط 

الدين اجلديد:   

خلعت الِقداَح وعزَف القياِن    

ِلَيًة وابتهاال)34(     واخلمر ت�سْ

الهجري،  ول  االأ القرن  بداية  يف  ال�سورة  كانت  هذه 

توجه  تاأ�سي�ص  وبداية  عقائدي  خما�ص  يف  فامل�سلمون 

خا�ص بهم جتاه الفنون عامة. فريوى عن عائ�سة ر�سي 

من  يتيمة  جارية  عندنا  كانت   «  : قالت)35(  عنها  اهلل 

فيمن  فكنت  ن�سار،  االأ من  رجال  فزوجناها  ن�سار  االأ

اأهداها اإىل زوجها. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

ن�سار اأنا�ص فيهم غزل فما قلتي ؟ قالت:  يا عائ�سة اإن االأ

دعونا بالربكة. قال اأفال قلتم: 

اأتينــــــاكم اأتينـــــاكـم           فحيــونا نحييــكــم 

حمــُر          ما حلـــت بواديــكـم  ولوال الذهـب االأ

ولوال احلبـة ال�سمــراُء           مل ت�سمن عذاريــكم

يف  اجلديد  التوجه  هذا  معامل  من  �سيئا  نتلم�ص  ورمبا 

اأنه  عنه(  اهلل  )ر�سي  بن عفان  نائل موىل عثمان  رواية 

عنهما(  اهلل  )ر�سي  عّبا�ص  وابن  وعثمان  عمر  مع  خرج 

وكان مع نائل رهط من ال�سبان فيهم رَباح بن املغرتف 

الذي كان يحدو ويجيد احلداء والغناء، ف�ساألوه ذات ليلة 

احُد  فاأبي وقال م�ستنكرا: مع عمر! قالوا:  لهم،  اأن يحدو 

فاإن نهاك فاْنَته. فحدا، حتى اإذا كان ال�سحر قال له عمر: 

ُكف فاإن هذه �ساعة ذِكر. ثم كانت الليلة الثانية ف�ساألوه 

م�ص  ب العرب. فاأبى واأعاد ا�ستنكاره باالأ َب لهم ن�سْ اأن يْن�سِ

م�ص: اأن�سب فاإن  قائاًل : مع عمر!... قالوا له كما قالوا باالأ

ال�سحر  اإذا  حتى  العرب،  ن�سب  لهم  فن�سب  فانته.  نهاك 

الليلة  كانت  ثم  ذِكر.  �ساعة  هذه  فاإن  ُكف  عمر:  له  قال 

الثالثة ف�ساألوه اأن يغنيهم غناء القيان، فما هو اإال اأن رفع 

عقريته بغنائهن حتى نهاه وقال له: كف فاإن هذا ينفر 

القلوب«)36(. 

اإن رف�ص عمر )ر�سي اهلل عنه( اال�ستماع اإىل غناء القيان، 

»يف  املقبول  وغري  املقبول  بني  وانتخابًا  متييزاً  كان 

وعدم  حينها.  املعروفة  الغناء  اأنواع  من  املرحلة«  تلك 

خري كان ب�سبب ارتباطه ـ يف اعتقادي ـ ببع�ص  قبول االأ

املوؤمنني  �سالم  االإ �رسف  التي  اجلاهلية  املمار�سات 

الوتريات  اآالته  اأبرز  كان  الغناء  من  نوع  وهو  عنها؛ 

يقدمن  ال  القيان  كان  وقد  واملزهر..(.  والرببط،  )الكران، 

عرو�سا غنائية على م�سارح عامة بل يف جل�سات ال�رساب 

يف البيوت اخلا�سة اأو احلانات.. قال امروؤ األقي�ص )القرن 

ال�ساد�ص امليالدي(: 

واإن اأُِم�ص مكروبا فيا رب قينة

ِ        ُمنعمٍة اأعملُتها ِبكراِن  

موية حيث  �سالمية االأ ولكن �ستختلف ال�سورة مع الدولة االإ

ثار عن » ر�سوم )فري�سكو( متثل عازفة على عود  تك�سف االآ

�سغري  وعنق  احلجم  كبري  �سوتي  �سندوق  على  يحتوي 

ينتهي بــ )بنجق( وفيه اأربعة مالوي، يقابلها عازف على 

اآلة هوائية يف ق�رس احلري الغربي اإىل ال�سمال ال�رسقي من 

عبد  بن  ه�سام  موي  االأ اخلليفة  اإىل  يعود   «  )37( دم�سق 

امللك عا�رس خلفاء بني اأمية )حكم يف : 724 ـ 743 م(، 

وهو من حيث ال�سكل اأقرب اإىل عود اليوم.  

درا�سات  من  عليه  اطلعنا  ما  مقارنة  خالل  ومن  وهكذا 

لة قد �ساهم الكثري من �سعوب العامل  يت�سح لنا باأن هذه االآ

ثقافته.  مع  تتطابق  والتي  اخلا�سة  ن�سخته  تطوير  يف 

وقد حدد اأ�ستاذنا الدكتور حممود قطاط يف كتابه: » اآلة 
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ُعمان  )اإ�سدار مركز   « الفن  واأ�رسار  العلم  العود بني دقة 

اإىل  باال�ستناد  �ص42(   ،2006 التقليدية  للمو�سيقى 

العود  لة  الآ كاأ�سول  منها  نوعان  يوجد  ثرية  االأ ال�سواهد 

)نقتب�سها مع بع�ص الت�رسف(، وي�رسين اأن اأ�سيف النوع 

تاريخه  له  ـ   امِلزهر  خريـ  االأ هذا  اأن  من  انطالقا  الثالث 

الدرا�سات  ندرة  رغم  العربية  باجلزيرة  وتراثه  ووجوده 

قرب من ناحية  خرى، وهو االأ نواع االأ حوله باملقارنة باالأ

وتار اإىل اآلة العود من الطنبور  اال�ستخدام الفني وعدد االأ

على  الت  االآ هذه  تتفق  اأحجامها  اختالف  ومع  )البزق(. 

اأوتارها، وهي  بق�سمة  النغم  ا�ستخراج  مبداأ م�سرتك وهو 

تي:  كاالآ

ورقبة  �سغري  �سوتي  �سندوق  ذات  اآلة  ول:  االأ النوع   *

ما  عنها  تطور  التي  لة  االآ وهي  الطنبور(  )عائلة  طويلة 

يف  كان  عنها  اأثري  ك�سف  واأقدم  بالبزق:  اليوم  يعرف 

كدي حوايل 2350 ـ 2150  بالد الرافدين يف الع�رس االأ

كديون  واالأ امليالد؛  الثالث قبل  لف  االأ اأي يف  ق.م.()38( 

اجلزيرة  �سبه  من  هاجرت  التي  ال�سامية  قوام  االأ من 

العربية وا�ستوطنت العراق.

* النوع الثاين: اآلة ذات �سندوق �سوتي كبري ن�سبيا ورقبة 

)احلرية()39(،  العراق  يف  ظهرت  العود(  )عائلة  ق�سرية 

الثالث  القرنني  حوايل  فار�ص  وبالد  العربية،  واجلزيرة 

وتطور  وال�سني،  الهند،  يف  وكذلك  امليالدي،  واخلام�ص 

عنها �سكل العود كما نعرفه اليوم. 

ورقبة  �سغري  �سوتي  �سندوق  ذات  اآلة  الثالث:  النوع   *

اأ�سعار العرب  ق�سرية )عائلة امِلزهر(: وقد جاء ذكره يف 

هذه  اأن  ويبدو  امليالدي.  ال�ساد�ص  القرن  منذ  اجلاهليني 

اجلزيرة  يف  ومنت�رسة  القيان  عند  مف�سلة  كانت  لة  االآ

العربية.. وال يزال امِلزهر م�ستعمال با�سم قّبو�ص اأو قنبو�ص 

اليوم  اأما  اأ�سا�سية،  القرن املا�سي كاآلة  الُطربي حتى  اأو 

فهو حم�سور اال�ستعمال يف اليمن)40(.     

العالقة التاريخية بني املزهر القّبو�س

الت  االآ هذه  درا�سة  ا�ستمرار  اإىل  حاجتنا  من  بالرغم 

اإال   وك�سف املزيد من العالقة التاريخية والفنية بينهما، 

لتني ترجح ـ يف اعتقادي ـ ما  اأن املوؤ�رسات الو�سفية لالآ

ال�سابقة  درا�ساتنا  وكذلك يف  البحث  هذا  اإليه يف  ذهبنا 

تي:   لتني، وهنا و�سف لهما كاالآ حول العالقة بني االآ

ـ املزهر: اآلة وترية منحوتة من قطعة واحدة، يغطى وجه 

دبغ  اأو  معاجلة  دون  طبيعي  بجلد  اخل�سبي  ال�سندوق 

وي�سد عليها وتران اإىل اأربعة، ورد ذكره يف ال�سعر العربي 

اجلاهلي، ونعتقد اأن تاريخه يعود اإىل احل�سارات العربية 

ثرية منذ القرن  اجلنوبية كما تك�سف ذلك بع�ص النقو�ص االأ

العربية  اجلزيرة  يف  منت�رس  وامِلزهر  امليالدي.  الثاين 

اأنه �سكل حم�سن  ال�ساد�ص امليالدي ويرجح  القرن  خالل 

لة الِكران ال�سائعة يف القرن اخلام�ص امليالدي)41(. الآ

الرتاث  يف  امل�ستعمل  املحلي   « العود   « وهو  القّبو�ص:  ـ 

خ�سبية  قطعة  من  ي�سنع  والُعماين  اليمني  املو�سيقي 

واحدة يحفر ال�سندوق ال�سوتي ويك�سى بقطعة من اجللد 

ي�سد عليه اأربع اأو �ستة اأوتار وله فر�سة متحركة، وهي مل 

دخل  القّبو�ص  اأن  البع�ص  يرى  اإال حديثا..  بالعود  تتوفر 

ال  ما  »وهو   )42( تراك  االأ عرب   « العربية  اجلزيرة  اإىل 

نتفق معه بل ورمبا العك�ص، كان القوبوز الرتكي تطويراً 

دبي  لة يف الرتاث االأ للِمزهر العربي، والدليل جتذر هذه االآ

واإن  اليوم  حتى  �سالم  االإ قبل  منذ  باجلزيرة  واملو�سيقي 

العثماين  والتواجد  خر،  الآ ع�رس  من  ها  اأ�سماوؤ اختلفت 

الرتكي مل ميتد اإىل جنوب اجلزيرة العربية ـ ح�سب علمي 

فيها  القّبو�ص  ي�سمون  التي  ـ وكان حم�سورا يف �سنعاء 

الُطربي... ولكن من اأين جاءت الت�سمية ؟. 

هاجر  ـ  ذلك  قبل  ورمبا  ـ  ع�رس  التا�سع  القرن  ومنذ 

واأ�س�سوا  والهند  اآ�سيا  دول  اإىل  احل�سارم  من  الكثري 

الثقافة  معهم  فن�رسوا  وثقافيا؛  اجتماعيا  تواجدا  فيها 

ومنها  احل�رسمي  والغناء  الت  واالآ �سالمية  االإ العربية 

والثقافية  التجارية  املراكز  هذه  فكانت  القنبو�ص،  اآلة 

العربية بالهند و�رسق اأفريقيا ملتقى املو�سيقيني من 

اجلنوب العربي )اليمن وُعمان( واخلليج )البحرين 

رواد  فيها  ن�ساأ  حيث  وغريها(   .. والكويت 

همية  الأ ونظرا  املعا�رس.  اخلليجي  الغناء 

هذه الفرتة التاريخية ميكن اأن ن�سفها 

للغناء  التاأ�سي�سية  باملرحلة 

املرحلة  اأو  املعا�رس  اخلليجي 

من  الهندية.  ـ  احل�رسمية 

ي�سمون  الكويتيون  كان  هنا 

العود  احل�رسمي«  القنّبو�ص 

نهم كانوا يجلبونه  الهندي » الأ
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غاين الكويتية للدكتور  من الهند)43(. ونقال عن كتاب: االأ

الكويتيني  الرواة  من  عدد  عن  الدوخي،  فرحان  يو�سف 

العربية،  املو�سيقى  تاريخ  الروايات:  ن�سو�ص  )مرجع 

�ص5. املو�سوعة الفنية، �ص348. عامل الفن، العدد 98، 

�ص44،( نورد منها رواية العازف حممود الكويتي الذي 

عبد  مثل  الكويتيني  املطربني  من  العديد  بعزفه  رافق 

اللطيف الكويتي )1904ـ 1975()44( حيث يقول حممود 

الكويتي اأن » العود القدمي ي�سبه العود احلايل ولكنه اأ�سغر 

حجمًا، ووجهه مرقوم بجلد وله فتحة �سغرية حتل حمل 

اأثناء عملي  مّدة طويلة  العود  ا�ستعملُت هذا  وقد  الوردة، 

بالعزف عليه..«، وي�سيف الكويتي: اإنه يوجد يف الكويت 

اأربعة عيدان من هذا النوع ا�ستعمل هو واحد منها، والثاين 

اأخذ بالعزف عليه يو�سف البكر )1875 ـ 1955( والعود 

وهو  الوقت  ذلك  يف  الكويت  ق�ساة  اأحد  ا�ستعمله  الثالث 

ثري، اأما العود الرابع فال يتذكر ا�سم  والد ال�سيخ عطية االأ

من ا�ستخدمه يف تلك الفرتة.. «. 

اأي  القدمي   العود   « اأوتار  اأ�سماء  يذكر  املجال  هذا  ويف 

ابتدعها عبد اهلل  اإليه  كت�سميات  الهندي« امل�سار  »العود 

العود،  اأوتار  اأ�سماء  بني  جتمع   )1901 ـ   1936( الفرج 

والطنبورة وهي عنده: ال�رسار، املثاين، واملثالث، والبام 

والراخي)45(. اأما اأ�سماء اأوتار اآلة الطنبورة امل�ستعملة يف 

الُعمانية ويف اليمن واخلليج، هي: ال�رسار/  مدينة �سور 

البوم،  ال�سوت،  الرّدة،  القواد،  ال�رسارة، 

�سا�سي  االأ الوتر  هو  وال�رسار  ؛  الونة 

اأن  كما  لة،  االآ وزن  يتم  عليه  الذي 

بالطقو�ص  عالقة  لها  الت�سميات 

اليمن  ويف  للطنبورة.  الغيبية 

)�سنعاء( فت�سمى اأوتار الُطربي 

اليتيم،  اجلر/  )القّبو�ص(: 

و�سط، احلازق.   الرخيم، االأ

يذكر  ال�سياق  هذا  ويف 

مر�سد  حممد  �ستاذ  االأ

العدين  الفنان  اأن  ناجي 

بكر  اأبو  علي  ال�سيخ 

)من  با�رساحيل 

اخلم�سينات  جيل 

املا�سي(  القرن  وال�ستينات 

ربعة  كان »ال يجل�ص بجنبه اأحد �سوى عوده ال�سغري ذي االأ

نعرفه  الذي  العادي  العود  من  حجما  اأ�سغر  وهو  اأوتار، 

اأخرى  اآلة مو�سيقية  اأي  حاليا.. وكان رحمه اهلل ال يقبل 

هذه  اأمثال  ن  الأ والدف  كالطبلة  اإيقاعية  اآلة  كانت  ولو 

الت على حد قوله تف�سد عليه االن�سجام، وكان رحمه  االآ

غنية  اهلل ينفعل اأحيانا باأغانيه ويندفع بالغناء يلحق االأ

�سماع   االأ وترهف  �سامل  �سمت  اجلميع  فيعم  خرى  باالأ

من  باجلمهور  يح�ص  ال  وكاأنه  ال�سجي،  النغم  لت�ستوعب 

وجوده وعندما ي�ستفيق ي�سعر باجلهد الذي بذله مبوا�سلة 

الغناء فيطرح العود ويتعاىل الت�سفيق..«)46(. ويبدو اأن 

ال�سيخ با�رساحيل كان اآخر العدنيني الذين ا�ستخدموا هذه 

لة التقليدية التي تراجعت اأمام طغيان العود، وتفوقه  االآ

لقوة �سوته بف�سل حجم �سندوقه ال�سوتي الكبري، وتطور 

ظل  هذا  رغم  الذي  التقليدي  بالعود  باملقارنة  �سناعته 

يرتد ذكره باأ�سماء مثل : املزهر، القنبو�ص والطارب)47(  

تي:  ـ يف ن�سو�ص �سعرية مينية كاالآ

ول: لل�ساعر وامللحن احل�رسمي ح�سني اأبوبكر  * املثال االأ

من�سور  �سعري  ن�ص  وله   )2000/2/5 )ت.  املح�سار 

القنبو�ص، وهي  بعنوان:  الع�ساق(  )ابت�سامات  ديوانه  يف 

الت�سمية احل�رسمية للقّبو�ص، يقول فيها )48(: 

اأال دقوا على القنبو�ص وامِلروا�ص والهاجر

ومن جاء عندنا ما هو كما الزعالن والهاجر

* املثال الثاين: من �سعر علي بن اأحمد بن اإ�سحاق » حفيد 

العلم  مدينة  بباب  يكنى  الذي  اإ�سحاق  بن  حممد  مام  االإ

 :» )49(

يا معلق بحبل احلب 

يا معلق بحبل احلب ان كنت ترتاح

 للغواين مثايل 

ال تبايل بروحك يف هوى الغيد اأن راح

اأو تقول ذاك غايل

 اإن قلب املعنى طار من غري اأجناح

يف هوى ظبي حايل 

 ... حتى يقول: 

وابت�سامه تظنه كالبوارق اإذا الح

يل  والثنايا الآ

 و�سذاه اأن تنف�ص عطر اأو م�سك نفاح

والقمر اأن بداأ يل
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قداح  ما �سماع املزاهر ال وال خمر االأ

مثل نطقه حاليل 

* املثال الثالث: من �سعر القا�سي عبد الرحمن بن يحيى 

ن�سي)50(  االآ

اأ�سكو من البني

اأ�سكو من البني لو ي�سمع يل ال�سكوى

وارجتي طول دهري و�سل من اأهوى

هل يح�سل القرب من بعد البعاد عني 

اأو اأن حبلي بحبله قط ال يلوى

     ... حتى يقول:

اد غايب اأح�رس مع النا�ص بج�سمي والفوؤ

     واأجاوب القول باخلاطئ وبال�سايب

واب�سم اإذا َرَن �سادي نغمة الطارب

يا رب باكي ولكن بال�سحك روى

ويف الرتاث املو�سيقي الُعماين ا�ستعمل القّبو�ص رواد الغناء 

الفنان حمد حلي�ص )ت. 1986/06/16(،  الُعماين مثل: 

وتلميذه �سامل بن را�سد ال�سوري )ت. 16 نوفمرب 1979( 

قبل اأن ت�ستبدل بالعود الهاروين. اأما اليوم فلي�ص بو�سعنا 

املو�سيقي  الرتاث  احتفظ  ولكن  لة  االآ هذه  على  العثور 

قدم  على  ي�ستدل  ما  وهو  با�سمها،  الُعماين  التقليدي 

 « القّبو�ص  بــ » �سوت  وجودها من ذلك مثال: ما يعرف 

اأن  كما  بظفار؛  ال�رسح  يف   « الق�سبة  �سوت   « يلي  الذي 

العود حتى  اآلة  اأحيانا على  البع�ص يطلقها  الت�سمية ظل 

اليوم..)51( 

من املزهر للعود 

العربية  باجلزيرة  الغناء  رواد  روايات  على  وبناء 

التقليدية  الوترية  لة  االآ فاإن  املا�سي  القرن  مطلع  منذ 

العربية كانت  اأنحاء اجلزيرة  �سا�سية يف ُعمان وبقية  االأ

احل�سارات  اإىل  تاريخيا  تعود  التي  القّبو�ص)امِلزهر(  اآلة 

ال�سعر  ون�سو�ص  املكت�سفة  ثار  واالآ باملنطقة.  القدمية 

�سالمية  االإ ـ  العربية  التاريخية  وامل�سادر  اجلاهلي 

با�سم  لة  االآ لهذه  التاريخي  الوجود  اأثبتت  املكتوبة 

العربية  املو�سيقى  تاريخ  كتاب:  عن  فنقال  املزهر؛ 

الفنون  حاوي   : كتاب  عن  ر�سيد  اأنور  �سبحي  للدكتور 

الثانية( البن  املقالة  الثاين من  )الباب  و�سلوة املحزون 

الطحان )القرن احلادي ع�رس امليالدي(: اأن العود العربي 

الرببت  وهو  الرببط،  فمنها  اأ�سمائه  على  قوال  االأ اتفقت 

وقيل الرببث اأ�سله : بربج، وتف�سريه : باب اجلنة، والون، 

واملزهر، والعود..«)52(.    

جدول قيا�سات اآلة العود عند الكندي )القرن التا�سع امليالدي(

املقارنة بال�سنتمرتقيا�سات الكندياأجزاء اآلة العود

الطول

�سابع  )باالأ منظمة  اأ�سبعا   36

املختلفة احل�سنة اللحم(

 = ثالث اأ�سبار

�سبع(  36 × 2 �سم )عر�ض االأ

= 72 �سم

15 × 2 �سم = 30 �سم15 اأ�سبعاالعر�ض

العمق

7.5 اأ�سابع )�سبعة

 اأ�سابع ون�سفا(

7.5 × 2 �سم = 15 �سم

م�سافة عر�ض امل�سط مع الف�سلة 

التي تبقى وراءه
6 ×2 �سم = 12 �سم6 اأ�سابع

وتار)وعليها تقع الق�سمة  م�سافة االأ

والتجزئة(
30 × 2 �سم = 60 �سم30 اأ�سبعا

10× 2�سم= 20 �سم10 اأ�سابعالعنق

20 × 2 �سم = 40 �سم20 اأ�سبعااجل�سم امل�سوت
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لة العود  ومع الدولة العبا�سية )750 ـ 1258م( اأ�سبح الآ

فاعتنى  الع�سور،  تلك  مو�سيقى  ودور كبريان يف  مكانة 

بها الفال�سفة واملنظرون واملو�سيقيون التطبيقيون على 

جديدة  مرحلة  ـ  اعتقادي  يف  ـ  بداأت  وهكذا  �سواء.  حٍد 

هذه  على  الكبري  اأثرها  لها  كان  احلرية«  »عود  ل�سالح 

لة فتطورت �سناعتها بف�سل العمل النظري والتطبيقي،  االآ

انطالقا من ر�سالة الكندي )ت. 874 م( »ر�سالة يف اللحون 

�رسح  على  احتوت  التي  يو�سف(  زكريا  )حت.  والطرب« 

لة وخ�سائ�سها ال�سوتية، وتفا�سيلها ال�سناعية  لهذه االآ

الكندي  عود  قيا�سات  التايل  اجلدول  ويف  )قيا�ساته(. 

املذكورة)53(،  ر�سالته  يف  وردت  كما  تقريبي(  )ب�سكل 

و�سنحاول  �سبع،  االأ عر�ص  قيا�سات  الكندي  وي�ستعمل 

تي :  مقارنتها بال�سنتمرت كاالآ

* تو�سيحات: 

ن�سف  وهي  اأ�سبعا   15 امل�سوت  ال�سندوق  عر�ص   o
وتار وهي 30 اأ�سبعا.  م�سافة االأ

وربع  العر�ص  ن�سف  ون�سف وهي  اأ�سابع   7 والعمق   o
الطول. 

اأ�سابع وهو ثلث الطول. o العنق 10 
اأ�سبعا. o اجل�سم امل�سوت 20 

العنق  جهة  اإىل  واخلرط  اال�ستدارة  حقيقة  على  الظهر   o
ق�سم  ثم  بركال  على  خط  م�ستديراً  ج�سمًا  كان  كاأنه 

ن�سفني فخرج منه عودان.  

وهكذا من خالل هذه القيا�سات ميكننا ت�سور �سكال للعود 

يف القرن الثالث الهجري / التا�سع امليالدي كما اعتمده 

الكندي، وتفيد امل�سادر واملراجع التاريخية اإىل اأن العرب 

 .. نواع  حجام واالأ االأ اأعوادا خمتلفة  ا�ستعملوا  ـ امل�سلمني 

وعن كتاب تاريخ املو�سيقى العربية للدكتور �سبحي اأنور 

ر�سيد عن الالذقي )ت.1494م( يف القرن اخلام�ص ع�رس 

امليالدي يف الر�سالة الفتحية يف املو�سيقى اأن »وجميع 

وتار،  االأ ذوات  الت  االآ نوعني  على  املو�سيقارية  الت  االآ

ن�سانية منها. اأما  الت ذوات النفخ، وقد عد احللوق االإ واالآ

ول يف زماننا فاأربعة ع�رس  �سناف امل�سهورة للنوع االأ االأ

اأكمل..«)54(  وعود  كامل  وعود  قدمي  عود  وهي:  �سنفا 

عواد العربية )املزهر والعود( وزادت عدد  وقد تطورت االأ

تاأتي  وتار  االأ اأن  املالحظ  ومن  الع�سور،  عرب  اأوتارها 

تي: ب�سيغة اجلمع يف ال�سعر اجلاهلي)55( كاالآ

اخلامتة

لي�ص بو�سع هذه الدار�سة املتوا�سعة اقرتاح تاريخ حمدد 

الت الوترية ال�سابقة لها وتطورها يف  لظهور اآلة العود اأو االآ

اجلزيرة العربية، ولكن امل�سادر التاريخية ـ كما الحظنا ـ 

عواد » منذ فرتة الع�رس  ت�سري اإىل ا�ستخدام نوعني من » االأ

اجلاهلي وما قبله، وهي: امِلزهر)59(، وعود احلرية الذي 

نعرف  )وكما  مكة  اإىل  جلبه  احلارث  بن  النظر  اأن  يقال 

فاإن احلرية هي امتداد جغرايف وب�رسي وثقايف للجزيرة 

العربية(؛ وظل هذان العودان متداولني يف املنطقة ب�سكل 

جدول تطور عدد اأوتار املزهر والعود 

وتارالنوع  الع�رصعدد االأ

من )2 ؟( ـ 4 اأوتاراملزهر والعود القدمي
�سالم ـ الع�رص  الع�رص اجلاهلي)56( ـ �سدر االإ

موي ـ الع�رص العبا�سي. االأ

خري)57(5 اأوتارالعود الكامل الع�رص العبا�سي االأ

كمل القرن اخلام�ض ع�رص)58(6 اأوتارالعود االأ

القرن الع�رصون5 ـ 6 اأوتارالعود احلديث

القرن الع�رصون4 ـ 6 اأوتارالقّبو�ض
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اأثارهما يف امل�سادر  الع�سور، وجند  اأو باآخر على مدى 

دبية وغريها..  املختلفة التاريخية واالأ

ول من القرن الع�رسين �سنالحظ   ومنذ حوايل الن�سف االأ

من خالل الت�سجيالت وال�سور الفوتوغرافية عن املو�سيقى 

يف خمتلف اأقطار اجلزيرة العربية باأن العود العراقي هو 

ا�ستخدام  فيه  تراجع  الذي  الوقت  يف  ا�ستخداما  كرث  االأ

والغناء  اخلليجي  ال�سوت  ومّثل  )امِلزهر(.  القّبو�ص 

والعدين،  واللحجي،  واليافعي،  واحل�رسمي،  ال�سنعاين، 

والبحريني،  واحلجازي،  والظفاري،  وال�سوري)60(، 

العود  معها  و�سل  التي  الغنائية  لوان  االأ اأبرز  والكويتي 

اإىل اأوج اإ�سعاعه الفني باملنطقة. 

وبهذه املنا�سبة ن�سري اإىل اأن اأ�ساليب العزف ال�سائعة لها 

مميزات ميكن مالحظتها يف ا�ستخدام الري�سة وامل�ساحبة، 

وذلك يعود ـ يف اعتقادي ـ اإىل طابع الغناء ال�سائد الذي 

متنوعة  اإيقاعات  با�ستعمال  العربية  اجلزيرة  يف  ميتاز 

اإيقاعية، من  ـ  نغمية  فنية:  ون�سطة، وحماكاتها بطريقة 

ذلك مثال: كان عازفو ال�سوت يف ُعمان واخلليج، وكذلك 

كما  اللحجي.  اللون  مثل:  اليمني  الغناء  األوان  اأغلبية 

ات�سم الطابع ال�سنعاين بخ�سو�سية يف ا�ستعمال الري�سة 

وبالتقا�سيم املعروفة بالفرتا�ص ال�سنعاين. 

ويف اخلتام ن�سجل مالحظة هامة.. فمن خالل الن�سو�ص 

ن نالحظ  ال�سعرية والتاريخية التي وقفنا عليها حتى االآ

البحث  هذا  تناولها  التي  الوترية  الت  االآ على  العزف  اأن 

العزف  تقنيات  م�ستوى  على  لي�ص  مبتغريات  مّر  قد 

اإناثًا  العازفني  على جن�ص  وكذلك  بل  وال�سناعة فح�سب 

اأو ذكوراً؛ فكان جل م�ستخدمي امِلزهر بالع�رس اجلاهلي 

بامتياز...  ذكورية  اآلة  اأ�سبح  فقد  العود  اأما  ناث،  االإ من 

وبالرغم من هذا ي�رّس ال�ساعر اليمني املعا�رس علي عبد 

طريقة  على  عازفته  خماطبة  على  جحاف)61(  الرحمن 

اجلاهليني بالن�ص التايل:  

اإفعلي العود يا فالنة 

يف ميينك ويف �سمالك   

واأنزيل هذه البنانة 

واطلعي الثانية كذلك   

وتغني بدان دانه 

دان دانه هنا وهنالك   

واأمانة عليك اأمانة

زيني باجلمال جمالك   

امل�سادر واملراجع:

ـ  للرتاث  الفجر  دار  الطاهر.  اأحمد  حامد  د.  حت.  اإبلي�ص،  تلبي�ص  اجلوزي:  ابن   .1

وىل 2004 . القاهرة، الطبعة االأ

ال�سنعاين،  والغناء  ال�سعر  الدواين يف  الغ�سون   : اإ�سماعيل  بن  اأحمد  االكوع،   .2

طبع مبطابع موؤ�س�سة الثورة لل�سحافة والطباعة والن�رس. 

الت املو�سيقية..  3. احلفني، حممود اأحمد: علم االآ

غاين الكويتية، مركز الرتاث ال�سعبي لدول اخلليج  4. الدوخي، يو�سف فرحان: االأ

وىل 1984 العربية. الطبعة االأ

اإ�سدار مركز  اآالت املو�سيقى التقليدية الُعمانية،    : اأحمد  5. الكثريي، م�سلم بن 

ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2004.

 ، وحتليلية  تعريفية  مقاربة  الُعمانية  املو�سيقى  اأحمد:  بن  م�سلم  الكثريي،   .6

اإ�سدار مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2005. 

7. الوا�سل، اأحمد: �سّحارة اخلليج، دار الفارابي بريوت ـ لبنان 

ول  موؤ�س�سة بافاريا  8. ر�سيد، �سبحي اأنور: تاريخ املو�سيقى العربية.. اجلزء االأ

عالم ـ اأملانيا االحتادية  2000.  للن�رس واالإ

ُعمان  مركز  اإ�سدار  الفن،  واأ�رسار  العلم  دقة  بني  العود  اآلة  حممود:  قطاط،   .9

للمو�سيقى التقليدية 2006.

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي ، دار اجليل بريوت  10. االأ

ـ لبنان. الطبعة الثالثة.

والن�رس  للدرا�سات  عبادي  مركز  ال�سعبية،  اأغانينا   : مر�سد  حممد  ناجي،   .11

�سنعاء اجلمهورية اليمنية. �ص34 . الطبعة الثانية 1998.  

الهوام�س

ال�رصح ـ ظفار )�سلطنة ُعمان(                      ال�سوت اخلليجي ـ الكويت



نزوى العدد 57 / يناير 2009 

162

مو�سيقى .. مو�سيقى .. مو�سيقى 

امل�سادر  يف  وردت  ما  ح�سب  العود  اآلة  لظهور  الزمنية  التواريخ   ، راجع   -  1

الت املو�سيقية ملحمود اأحمد احلفني. وتاريخ املو�سيقى العربية  تية: علم االآ االآ

للدكتور  الفن  واأ�رسار  العلم  دقة  بني  العود  واآلة  ر�سيد.  اأنور  �سبحي  للدكتور 

حممود قطاط. 

الفارابي  �سالمية:  االإ العربية  احل�سارة  يف  احل�رس(  اأي�سا)ال  ذلك  ومن   -   2

�سينا  ابن  امليالدي(.  الع�رس  )القرن  الوفاء  ال�سفاء وخالن  اأخوان   . )ت.950م( 

ع�رس  احلادي  )القرن  الطحان  ابن  م(.   1044 )ت.  زيلة  ابن  )ت.1037م(. 

امليالدي(...

اآلة  الوتريات وخا�سة  ول مّرة على دور  ال�سوء الأ الباحث قد �سلط  3  - وكان 

الغناء  )من  بعنوان:  ميداين  بحث  اإثر  التقليدية  الُعمانية  املو�سيقى  يف  العود 

ين�رس  مل  البحث  ولكن   .1996 عام  يف  مت  الربعة(  ـ  الُعماين   التقليدي  واللعب 

الُعمانية  املو�سيقى  حول  مقاالت  عّدة  احتوى  اإ�سدار  يف   2002 عام  يف  اإال 

والعربية بعنوان: املو�سيقى الُعمانية التقليدية والرتاث العربي، حترير الدكتور 

ع�سام املالح.  

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي ، دار اجليل بريوت  4 - االأ

ـ لبنان. الطبعة الثالثة. �ص72. عن تف�سري الطربي )ت.حممود حممد �ساكر 12: 

510(. ومروج الذهب للم�سعودي 2: 62( . 

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي ، دار اجليل  5 - راجع، االأ

كليل 8 : 160 ـ 165 .   بريوت ـ لبنان. الطبعة الثالثة �ص54، عن الهمداين ، االإ

6  - عرطبة : يعتقد انها الطنبور.

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي، دار اجليل ـ  7 - راجع،االأ

بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة �ص54، عن: 

 .Bury, History of the Later Roman Empire,1923,vol,II,413
 .Homeritarum Leges,Patrologia Graeca XXXVI,1.581 Sqq : نقال عن 

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي، دار اجليل ـ  8 - راجع، االأ

بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة �ص32، نقال عن املحرب البن حبيب. 

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي، دار اجليل ـ  9 - راجع، االأ

بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة �ص44، نقال عن املحرب البن حبيب.

10 - القفطي، اأبو احل�سن جمال الدين علي بن يو�سف )ت. 646 هـ  ـ 1248 م(. 

قوام ال�سامية  11 - ما هي دوافع هذه الهجرات ؟ وما هي القوة التي امتلكتها االأ

را�سي وال�سعوب التي هاجرت اإليها؟! لت�سيطر على االأ

12 - مثال )ال احل�رس(: اأغاين القمندان، وح�سني املح�سار، اأو اأ�سعار حممد بن 

عبد اهلل �رسف الدين التي غناها الكثري من املطربني مثل: املعنى يقول يا من 

وباملالمة  و�سم�سموين  �سموين  وعليك   ... �سعوده  يف  واحتجب  فوؤادي  يف  �سكن 

يا  الهند  مركب  يا  اأغنية  اأو  املالح...   بالعيون  فوؤادي  و�سادت   . عذبوين  فيك 

حلي�ص  حمد  الُعمانيني:  الفنانني  كل  �سهرها  والذي  عمر(  )يحيى  دقلني  بو 

مئات  وغريها   ...)1979  /11/  16 )ت.  ال�سوري  و�سامل   ،)1986/06/16(

غاين..   �سوات واالأ االأ

13 - القّبو�ص: راجع �ص19 من هذا البحث. وكذلك، الكثريي، م�سلم بن احمد: 

اآالت املو�سيقى التقليدية الُعمانية �ص23. 

14  - ال�رسح ، من الفنون املو�سيقية التقليدية يف ُعمان وح�رسموت. 

والثاين  الق�سبة،  ي�سمى:  بطي  ول  االأ جزئيني  من  تتكون  ال�رسح  �سيغة   -  15

اأ�رسع وي�سمى: القّبو�ص وتختتم جل�سة ال�رسح باأ�سوات من الربعة. 

)دار  اخلليج،  �سّحارة  )ال�سعودية(  الوا�سل  اأحمد  �ستاذ  االأ كتاب  وعن   -  16

الفارابي بريوت ـ لبنان �ص40،( نقال عن كتاب رواد الغناء يف اخلليج واجلزيرة 

�سوات التي �سجلها حممد  براهيم حبيب)البحرين( نقتب�ص عناوين االأ العربية الإ

تي : قال املعنى )�سوت �سنعاين(، قريب الفرج  بن فار�ص )1895 ـ 1947( كاالآ

)�سوت عربي مياين( ما لغ�سن الذهب، ويا واحد احل�سن )�سوت عربي حجازي( 

غ�سن  يا   ، مياين(  عربي  )�سوت  احل�سى  الن  عربي(.  )�سوت  عيني  دمع  على 

البان )�سوت �سحري رخيم(، خيالك �رسي )�سوت عربي بحريني(، روحي الفداء، 

وي�سوقني برق )�سوت عربي حجازي(، يا اهلل يا رباه )�سوت مياين �رسقي(، يا 

جزيل العطاء )�سوت عربي(، دعاء يا من له يف الكائنات �رسيرة )ختم(، �سبا 

جند خربين )�سوت حجازي رخيم(، يا من ب�سهم رنا )�سوت �سحري قدمي(. اهلل 

اليوم اأنا اأ�ساألك ، يقول بو معجب )ختم( يا من عليه التوكل ، يحيى عمر، اأغنم 

العواذل قد كووا )�سوت �سحري(، ملع  اإن  اأمانة )�سوت بحريني رخيم(  زمانك 

اد  الربق اليماين ، دمعي جرى باخلدود )�سوت �سنعاين( ، متى ي�سفي هذا الفوؤ

احلمى  عريب   ، اإ�سفاقا  احلب  يف  يل  ت�سمر  كنت  اإن   ، عهد  على  احلمى  لربق  ؟ 

خري لي�ص لها ت�سنيف بالكتاب( .  �سوات االأ )مالحظة: االأ

17 - ا�ستعمل م�سطلح »اأغنية« حديثا و�ساع مع ظهور وانت�سار ال�سحافة والبث 

ذاعي والتلفزيوين عو�سا عن م�سطلحات مثل:  ال�سوت ، وال�سلة.. ونتج عن  هذا   االإ

التقليدية،  الرتاث املو�سيقي  دائية يف  االأ الثقافة  حالل اختفاء جزء هام من  االإ

اإىل  التعابري،  و�ساط املو�سيقية والتقليدية ت�ستعمل مثل هذه  االأ )ال تزال بع�ص 

جانب اأغنية(. ومن املالحظ كذلك �سيوع م�سطلحات اأخرى جديدة باملنطقة مع 

الرتاث املو�سيقي وت�سنيفها مثل: م�سطلح »فن«  بدرا�سة  االهتمامات احلديثة 

وت�سنيفات مثل: الفنون ال�سعبية، املاأثورات ال�سعبية.. وغريها.   

18 - اأبرز م�سادرنا هنا هي: 

�سد * القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي، للدكتور نا�رس الدين االأ

* تاريخ املو�سيقى العربية ...، للدكتور �سبحي اأنور ر�سيد

* اآلة العود بني دقة العلم واأ�رسار الفن، للدكتور حممود قطاط

يفًا  19  - قال امُلَعقِّرابن اأو�ص بن َحمار البارقي يوم �ِسعب َجَبلة : َفَباتوا َلَنا �سَ

�سد : القيان والغناء  ِبَنْعَمة / لنا ُم�ْسِمعات ٌ ِبالدفوف َو�َساِمُر . )راجع، االأ َوِبْتنا 

.. �ص109(. 

ابة(  اب )واحدتها ُق�سّ �سد : ُق�سّ 20  - ويف تف�سريه يقول الدكتور نا�رس الدين االأ

اب: هي املزامري نف�سها .. وُتروى:  لها معنيان : جمع قا�سب وهو الزامر اأو الّق�سّ

وتار املتخذة من امِلَعى. فاإن كانت  ب اأي امِلَعى، اأو االأ »اأق�سابها« وهي جمع ُق�سْ

القيان  �سد:  االأ )راجع،   .. العود  اأوتار  فهي  واإال  املزامري  مبعنى  فهي  ابها  ُق�سّ

والغناء.. �ص108(.

21 - اآلة وترية يعتقد اإنها الطنبور . 

يحّي َكاأنَّ �سهيلُه / َمزامرُي  ار ي�سف فر�سه: اأج�ص �رسَ د بن �رسِ 22  - يقول ُمَزرِّ

�سد: القيان والغناء.. �ص109(.     �رَسٍب جاوبتها َجالِجُل. )راجع، االأ

23  - راجع الهام�ص اأعاله. 

ع�سى اأعاله.  24  - راجع قول االأ

اأِرْقت  يب يذكر يف املزمار:  اأبو ذوؤ اأي مزمار مثقوب. قال  َمْو�سي ثقيب:   - 25

�سد ، القيان والغناء  لِذكرِه ِمن غري َنويٍب / كما يهتاج مو�سي َثقيُب . )راجع : االأ

.. �ص108(.

ع�سى اأعاله. 26  - راجع قول االأ

وتِه / اأج�صُّ اإذا ما حّركتُه  27 - قال امروؤ القي�ص: لها ِمزهُر يعلو اخلمي�ص ِب�سَ

لُه  دارت  اإذا  يكاُد  مبزهر/  قامت  ال�رسب،  َغّنى  قلت:  اإذا  ع�سى:  االأ وقال  اليداِن. 

�سد ، القيان والغناء .. �ص106 و 65(.  الكف ينطُق. )راجع : االأ

�سد  28  - عن كتاب: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي للدكتور نا�رس الدين االأ

الطنبور  اأن  املخ�س�ص:  كتاب  �ساحب  )ت.1066(  �سيده  ابن  عن  )�ص108( 

والطنابري عربية وي�سمى اأي�سا: الَوّن. 

عن  نقال  �ص26  �سد  )االأ الِكران  ت�رسب  التي  القينة  العوادة  والكرينة،   -  29

ْعٌل ك�سافله  �رسح الزوزين يف املعلقات( ، ويقال هذا ا�سم امل�رساب. قال لبيد: �سَ

ُبوح �سافيٍة وجذب  القناة وظيُفه / وكاأن جوؤجوُه �سفيُح كران. وقال اأي�سا: ب�سَ

كرينٍة/ مُبَوّتر تاأتاُلُه اإبهاُمها. 

�سد  ع�سى: وبربطنا دائٌم ُمعَمٌل / فقْد كاد يغِلُب اإ�ْسكارها. )راجع : االأ 30  - قال االأ

، القيان والغناء .. �ص107(.

31 - اأنظر هام�ص)24( 

. )راجع :  ْنٍج ُكلما ُم�ًصَ اأَرَنْ وُتها / عْنَد �سَ ع�سى: وَطَنابرَي ح�ساٍن �سَ 32  - قال االأ

�سد ، القيان والغناء .. �ص108(. االأ

ُمنعمًة  داجنٌة جتاوب مثلها  خوداً  : وتبيُت  ب�رس بن عمر بن مرثد  33 - قال 

�سد: �ص27(. واملعتب اأي ذو الد�ساتني )راجع ، ر�سيد،  وت�رِسب َمعَتبا )راجع: االأ

�سبحي اأنور: تاريخ املو�سيقى العربية .. �ص177( . 

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي، دار اجليل  34 - راجع، االأ

ـ بريوت ـ لبنان، الطبعة الثالثة �ص111 نقال عن ابن حبيب الن�سابة ـ اأبو جعفر، 

حممد بن حبيب بن اأمية )ت.245 هـ(: املحرب ـ طبعة الهند 1942.  

35 - راجع ، ابن اجلوزي: تلبي�ص اإبلي�ص، حت. د. حامد اأحمد الطاهر. دار الفجر 

وىل 2004 . �ص255 .   للرتاث ـ القاهرة، الطبعة االأ

�سد، نا�رس الدين: القيان والغناء يف الع�رس اجلاهلي، دار اجليل  36  - راجع، االأ

ـ  ال�سماع  باأحكام  متاع  االإ االدفوي،  الثالثة. نقال عن  الطبعة  لبنان،  ـ  ـ بريوت 

خمطوط بدار الكتب امل�رسية رقم 368 ت�سوف ـ ورقة رقم 22. 

ول   االأ اجلزء  العربية..  املو�سيقى  تاريخ   : اأنور  �سبحي  ر�سيد،  راجع،   -  37

يقدم  �ص165.   ،2000 االحتادية   اأملانيا  ـ  عالم  واالإ للن�رس  بافاريا  موؤ�س�سة 

مثلة  ثار املو�سيقية( العديد من االأ الدكتور �سبحي اأنور ر�سيد )متخ�س�ص يف االآ

ثرية عن اآلة العود من ع�سور اإ�سالمية خمتلفة يف كتابه املذكور وله عدة كتب  االأ

طالع عليها. راجع اأي�سا كتاب: اآلة العود  ن الإ يف هذا املجال مل يت�سن لنا حتى االآ

بني دقة العلم واأ�رسار الفن للدكتور حممود قطاط.  
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ول   االأ اجلزء  العربية..  املو�سيقى  تاريخ   : اأنور  �سبحي  ر�سيد،  راجع،   -   38

عالم ـ اأملانيا االحتادية  2000، �ص 181 موؤ�س�سة بافاريا للن�رس واالإ

ظل  يف  مهمًا  ح�ساريا  مركزا  كانت  الكوفة  جنوب  اإىل  احلرية  تقع    -   39

واإىل احلرية  ال�سا�سانيني،  اليمنية( يف عهد  )قبيلة تنوخ  �سيادة عربية جنوبية 

اأمريا فار�سيا ليتلقى الثقافة واملعرفة من بينها  اأر�سل بهرام جور عندما كان 

امليالدي  ال�ساد�ص  القرن  احلارث يف  بن  النظر  واإليها جاء  العربية،  املو�سيقى 

ليتعلم �رسب العود.  

40  - كنت اأول من اأ�سار اإىل اأهمية  اآلة القّبو�ص يف الرتاث املو�سيقي الُعماين 

من  جزء  حمتوياته  كانت  الذي  الُعمانية  التقليدية  املو�سيقى  اآالت  كتابي:  يف 

تعريفية  مقاربة  الُعمانية  املو�سيقى  بعنوان:  املاج�ستري  درجة  لنيل  درا�سة 

موؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة  التقليدية  للمو�سيقى  ُعمان  مركز  عن  و�سدر  وحتليلية 

املجل�ص الدويل للمو�سيقى ـ اليون�سكو مب�سقط 2004 بطلب من اأ.د حممود قطاط 

م�ست�سار مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية وامل�رسف على ر�سالتي حينها، وقام 

اأي�سا:  )راجع  الر�سالة.  عن  ومنف�سل  م�ستقل  كعمل  عليه  �رساف  واالإ مبراجعته 

اإ�سدار  م�سلم بن اأحمد الكثريي: املو�سيقى الُعمانية مقاربة تعريفية وحتليلية، 

مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2005(. ويف 2006 قدمنا مع الدكتور قطاط 

م�سقط عا�سمة  املركز مبنا�سبة  اأقامة  الذي  الدويل  العود  ملتقى  لة يف  االآ هذه 

الثقافة العربية بعازف و�سانع من اجلمهورية اليمنية. 

41 - راجع، قطاط، حممود: اآلة العود بني دقة العلم واأ�رسار الفن، اإ�سدار مركز 

ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2006 �ص38 

42 - راجع، قطاط، حممود: اآلة العود بني دقة العلم واأ�رسار الفن، اإ�سدار مركز 

ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2006 �ص72، و�ص158.

غاين الكويتية، مركز الرتاث ال�سعبي  43 - راجع ، الدوخي، يو�سف فرحان : االأ

لدول اخلليج العربية.�ص194.

غاين  االأ كتاب:  عن  نقال  والكويتية  البحرينية  عالم  االأ تواريخ  جميع   -   44

حمد الوا�سل.  الكويتية ليو�سف الدوخي. وكتاب: �سحارة اخلليج الأ

غاين الكويتية ، مركز الرتاث ال�سعبي  45 - راجع، الدوخي، يو�سف فرحان: االأ

لدول اخلليج العربية 1984، �ص187 ـ 193. 

والن�رس  للدرا�سات  عبادي  مركز  ال�سعبية،  اأغانينا   : مر�سد  حممد  ناجي،   -  46

�سنعاء اجلمهورية اليمنية. �ص34 . الطبعة الثانية 1998.  

الطربي  عازف  به  املق�سود  اأعاله  ال�سعري  الن�ص  يف  »الطارب«  هل   -  47

)القبو�ص(؟. 

املطبعة  الع�ساق،  ابت�سامات  ديوان  اأبوبكر:  ح�سني  املح�سار،  راجع،   -  48

الع�رسية ـ الكويت. �ص231 )بدون تاريخ(

49 - االكوع، اأحمد بن اإ�سماعيل : الغ�سون الدواين يف ال�سعر والغناء ال�سنعاين، 

طبع مبطابع موؤ�س�سة الثورة لل�سحافة والطباعة والن�رس. �ص30 )بدون تاريخ(

50 - االكوع، اأحمد بن اإ�سماعيل : الغ�سون الدواين يف ال�سعر والغناء ال�سنعاين، 

طبع مبطابع موؤ�س�سة الثورة لل�سحافة والطباعة والن�رس. �ص52 )بدون تاريخ(

51 / راجع، الكثريي، م�سلم بن اأحمد يف كل من : املو�سيقى الُعمانية مقاربة 

تعريفية وحتليلية ، اإ�سدار مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2005، وكتاب: اآالت 

املو�سيقى التقليدية الُعمانية، اإ�سدار مركز ُعمان للمو�سيقى التقليدية 2004. 

للن�رس  بافاريا  موؤ�س�سة  العربية...  املو�سيقى  تاريخ  اأنور:  ر�سيد، �سبحي   - 52

عالم ـ اأملانيا االحتادية 2000، �ص158.  واالإ

53 / راجع اأي�سا كل من: قطاط، حممود : اآلة العود بني دقة العلم واأ�رسار الفن، 

�ص52، ر�سيد، �سبحي اأنور : تاريخ املو�سيقى العربية، �ص154. 

ول موؤ�س�سة  54 - راجع ر�سيد، �سبحي اأنور : تاريخ املو�سيقى العربية .. اجلزء االأ

عالم ـ اأملانيا االحتادية 2000 ، �ص161 نقال عن  الالذقي،  بافاريا للن�رس واالإ

حممد بن عبد احلميد)ت. 1494(: الر�سالة الفتحية يف املو�سيقى، �رسح وحتقيق 

احلاج ها�سم الرجب. 

)زمن  والعا�رس  التا�سع  القرنني  يف  اأربعة  من  العود  د�ساتني  وتطورت   -   55

ع�رس  احلادي  القرن  يف  د�ساتني  �ستة  اإىل  ال�سفا(  واخوان  والفارابي  الكندي، 

�سبعة  ثم  الكاتب،  علي  بن  اأحمد  بن  واحل�سن  الطحان،  ابن  )عند  ع�رس  والثالث 

عند االرموي يف القرن الثالث ع�رس. كما اختلفت املادة امل�سنوعة منها اأوتاره 

خر من االبري�سم يف زمن الكندي،  معاء وبع�سها االآ فكان ي�سنع بع�سها من االأ

واأ�سبحت جميعها من االبري�سم عند اأخوان ال�سفا .. )راجع د. �سبحي اأنور ر�سيد: 

امل�سدر ال�سابق.. 163 ـ 164(. 

ع�سى : وُم�سمعاِت و�سنّاجٌة ُتَقلِّب بالكف اأوتارها..  56-  قال االأ

ٍر تاأتاأله اإبهامها  وقال لبيد : ب�سبوِح �سافيٍة وجذِب كرينٍة/  مبوتَّ

رموي البغدادي  اأوتار العود خم�سة يف زمن �سفي الدين االأ اأ�سبح عدد    - 57

)1216 ـ 1294(، راجع، د. �سبحي اأنور ر�سيد : امل�سدر ال�سابق .. �ص163. 

ذقي، حممد بن  58 - راجع، د. �سبحي اأنور ر�سيد : امل�سدر ال�سابق نقال عن االآ

عبد احلميد. 

القرن  العربية،  اجلزيرة  )جنوب  ال�سبائية  القبور  م�سالت  اإحدى  حتتوي   -  59

يحتوي  ما  جملة  ومن  اإفريزين  من  موؤلف  بارز  نحت  على  امليالدي(  الثالث 

و�سع  يف  ولي�ص  الي�رسى  بيدها  »عودا«  حتمل  واقفة  امراأة  العلوي  فريز  االإ

الكمرثى،  وب�سكل  ق�سرية  والرقبة  احلجم  متو�سط  ال�سوتي  ال�سندوق  العزف. 

والوجه يحتوي على ثقبني مدورين. )راجع، كل من، ر�سيد، �سبحي اأنور: تاريخ 

اآلة العود بني دقة العلم واأ�رسار  املو�سيقى العربية �ص175.  وقطاط، حممود: 

امل�سلة  اأن  ال�سابق(  )املرجع  ر�سيد  اأنور  �سبحي  الدكتور  ويذكر  �ص38.  الفن 

يف  موجودة  وهي  1897م  �سنة  درنبورغ  ثم  1881م  �سنة  هارمتان  ن�رسها 

 .Grohmann, Arabian,s68 :متحف فينا

60  - لعب الفنانون الُعمانيون وال�سوريون ب�سكل خا�ص دورا هاما يف بلورة 

الدور مل  املا�سي ولكن هذا  القرن  بدايات  للغناء اخلليجي منذ  الفنية  ال�سورة 

�سواء. ي�سلط عليه ال�سوء  وتوارى خلف االأ

والغناء  ال�سعر  يف  الدواين  الغ�سون   : اإ�سماعيل  بن  اأحمد  االكوع،  راجع،   -  61

�ص96  والن�رس.  والطباعة  لل�سحافة  الثورة  موؤ�س�سة  مبطابع  طبع  ال�سنعاين، 

)بدون تاريخ(. 
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�سيناريو فيلم
)املواطن كني( 

هريمان.جي، مانكوفين�سن ـ اور�سون ويلز

ترجمة: حممــــود عـــلي
 

ناقد و�سينمائي  من  م�رص

يف ا�ستفتاء عاملي قامت به جملة �سوت و�سورة عام 1962 احتل فيلم »املواطن 

كني« اال�سبقية على اأفالم كال�سيكية مثل »ج�سع« وبودفكني« باعتباره من اأعظم 

م�سابها..  ا�ستفتاء  املجلة  نف�س  اأجرت  �سنوات  ع�رص  وبعد  انتجت.  التي  فالم  االأ

فالم.. فقد ظل الفيلم يحتل املقدمة مع فيلم اآخر  ورغم تبدل نتيجة اأولواليات االأ

لنف�س املخرج وهو فيلم »ابر�سون العظيم« من بني اأف�سل ع�رصة اأفالم يف العامل 

ن.  واأف�سل خمرج يف تاريخ ال�سينما.  وهو املوقع الذي ما زال يحتله الفيلم حتى االآ

ول وفوزه بجائزة اأح�سن فيلم من جمعية نقاد  ورغم ا�سادة النقاد بالفيلم عند عر�سه االأ

نيويورك �سنة 1942 وتر�سيحه لت�سع جوائز او�سكار فلم يح�سل الفيلم �سوى على او�سكار 

كتابي  ومثار خالفات بني  اجلائزة ظلت حمل جدل  هذه  ال�سيناريو!. حتى  عن  واحد.. 

ال�سيناريو.. اأور�سون ويلز ومانكوفيت�س!. وهي النتيجة التي اثارت وما زالت تثري الريبة 

حول جوائز االو�سكار نف�سها!. 
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�سيناريــو فيلــــم

)املواطن كني(

اخراج:  اأور�سون ويلز 

�سيناريو: هريمان.جي، مانكوفين�سن ـ اور�سون ويلز 

مدير الت�سوير: جريج توالن 

برنارد هريمان  مو�سيقى: 

مونتاج:  مارك روبن�سو ـ روبرت وايز 

ول:..............اأول مايو 1941 بنيويورك  العر�س االأ

زمن العر�س:............... 119 ق 

متثيــل

اأور�سون ويلز................. �سارل�س فو�سرتكني 

جوزيف كوتن................. جيديا ليالن ـ �سحفي 

ايفريت �سلون............... برن�ستني 

دورتي كومنجور............�سوزان الك�سندر كني 

راى كولينز..................جيم�س و. جيت�س 

..................جريي تومب�سون ـ املعلق  ند  وليام االآ

اأني�س مورهيد...............ماري كيــن 

اميلي نورتون كني  روث واريك................. 

جورجي كولوري�س..........هــوب كارثر 

هاري �سانون............... جيم كيــن 

فيلب فان زانت.............روب�ستــون 

بول �سيتوارت..............رميونــد 



وقد كان للظروف التي احاطت باملخرج واإنتاج الفيلم دور 

 1915( ويلز  اأور�سون  يلي:  فيما  نوجزه  اخلالف..  هذا  يف 

– 1985( اأو الطفل املعجزة كما كان يطلق عليه منذ نعومة 
اأظفاره.. كان ي�ستطيع القراءة وهو يف الثانية من عمره. ويف 

�سن ال�سابعة كان قد قراأ كل اأعمال �سك�سبري. من هنا انخرط 

من العمل امل�رصحي كممثل وخمرج، وعن طريق الرثوة التي 

ورثها عن اأبيه جند نف�سه مع زميله جون هاو�سان للم�رصح 

الفيدرايل التابع للحكومة فقدم هاملت مبمثلني من الزنوج 

ويف حي هارمل حي الزنوج، ودكتور فاو�ست.. وغريها مما 

لفت اإليه االنظار، ثم اأ�س�س م�رصح مركوري. يف نف�س الوقت 

ذاعة ممثال وخمرجا حتى كان اخراجه للتمثيلية  عمل باالإ

ذاعية، حرب الكواكب �سنة 1938م، التي توحي احداثها  االإ

بغزو �سكان كوكب اآخر لالر�س. وهو ما اأدى على حالة من 

الفزع بني املواطنني.. ظنا منهم اأنه غزو حقيقي!. 

 كانت �رصكة ر.ك.و ال�سينمائية يف ذلك الوقت تعاين ك�سادا 

الطفل املعجزة منقذها با�سناد اخراج فيلم  وراأت يف ويلز 

فقد  هوليوود..  يف  خمرج  مع  وقع  عقد  اأغرب  وكان  له. 

خري عن  واالأ ول  االأ امل�سوؤول  يكون هو  اأن  العقد  ا�سرتط يف 

واأن يح�سل  وقد كان!  اال�ستوديو...  تدخل من  الفيلم.. وبال 

على 25% من اأرباح الفيلم ومائة وخم�سني األف دوالر عند 

العمل  على  ال�رصية  فر�سه  ورغم  كان!.  وقد  العقد..  توقيع 

داخل اال�ستوديو فقد علمت ال�سحفية الفنية لويال بار�سونز 

هري�ست«  راندولف  »وليم  حياة  من  م�ستوحى  الفيلم  باأن 

مريكية. وجرت حماوالت ملنع ظهور  امرباطور ال�سحافة االأ

الفيلم عن طريق �رصائه الفيلم حلرقه. رف�ست ال�رصكة ومعها 

العر�س  دور  امتناع  بعد  ول  االأ العر�س  وتاأجل  املخرج، 

خ�سية �سطوة هري�ست.. حتى عر�س يف دار عر�س مغمورة 

اأعظم  من  واحدا  باعتباره  النقاد  من  بحفاوة  قوبل  حيث 

ا�ستخدام  يف  اخلالق  لت�سويره  ال�سينما  تاريخ  يف  فالم  االأ

ال�رصد  واأ�سلوب  ال�سوت..  و�رصيط  ال�سورة  جمال  عمق 

نظر  البطل من وجهات  ال�سينمائي من خالل عر�س حياة 

معه  عقدها  ف�سخ  اإىل  ال�رصكة  ا�سطرت  هذا  ورغم  خمتلفة. 

بعد اأن قدمت الفيلم الثاين لهوليوود وهو »عائلة امرب�سون 

يف  املتحدة  الواليات  خارج  الفنية  رحلة  لتبداأ  العظيمة« 

اأوروبا كممثل م�رصحي و�سينمائي. 

 ويف عام 1957 عاد اإىل الواليات املتحدة ليت�سلم جائزة 

مريكي كواحد من كبار فناين ال�سينما  وبداأ  معهد الفيلم االأ

تكرميه يف املهرجانات الدولية ولي�سرتد بع�سا مما ي�ستحقه 

من تكرمي للدور الذي قام به يف ال�سينما.. وهو الدور الذي 

اعرتف به جان لوك جودار وفرن�سوا تروفو من رواد املوجة 

الفرن�سية اجلديدة بقولهما: »اأننا جميعا ندين له بكل �سيء. 

ظهور تدريجي

ماكيت  ـ   1940 ـ  فجراً  الوقت  ـ  زانادو  ـ  خارجي   )1

م�صغر)1( 

نافذة �سغرية جداً م�ساءة من بعيد يبدو ما حولها ظالم ميالأ 

يف  تبدو  التى  النافذة  نحو  ببطء  تتحرك  الكامريا  ال�سا�سة. 

اإطار ال�سورة )الكادر( كطابع بريد، تظهر اأ�سكااًل اأخرى... �سلك 

�سائك ـ �سياج.. بينما تلوح اأ�سعة ال�سباح ـ باب حديدي �سخٍم 

اأنه بوابة وتتوقف  ن  على نحو ما يبدو االآ تتحرك الكامريا الأ

اأعالها ليبدو حرف K �سخمًا وقد بداأ اأكرث اإظالمًا رغم بزوغ 

�سطورية وقد  ال�سم�س. من خالل هذا تبدو قمة جبل زانادو االأ

ال�سغرية تبدو يف الظالم  النافذة  القلعة )�سلويث(.  بدت قمة 

من بعيد ك�سارة. 

ـ اختفاء ـ

ت�شري  وكلها  للنافذة..  قد  منها  كل  ديكورات  عدة  ـ  د 

ل�صيء ما، 

2( اأمالك �شاريل كني التى تفوق الو�شف: 

تقرب  مل�سافة  اخلليج  �ساحل  على  مين  االأ اجلانب  من  ومتتد 

ربعني ميال، بل ومتتد يف كل االجتاهات اإىل اأبعد مما  من االأ

ي�سل اإليه النظر. تكاد تكون معزولة عما حولها. وقد غري كني 

بزراعتها  اأو  ر�س  االأ باإ�سالح  لها  امتالكه  بعد  من طبيعتها 

ذاتها  والقلعة  ومتنزهات.  بحريات  �سكل  على  تخطيطها  اأو 

ذات  تاريخية  قالع  عدة  من  وتتكون  كبرية  م�ساحة  ت�سغل 

طرز معمارية اأوروبية وغري اأوروبية كما يبدو امل�سهد اأعلى 

قمة اجلبل. 

ـ مزج

3- مالعب جولف )ماكيت(: 

اخل�رصة تنت�رص يف املكان بغري رعايةـ  والطحالب اال�ستوائية 

تغمر املمرات املائية التى تبدو مهملة مل مت�سها يد من زمن 

بعيد. 

اختفاء تدريجي.

ظهور تدريجي

4- منظر ملا يبدو اأنه كان حديقة حيوانات )ماكيت( 

ن با�ستثناء  من طراز هاينبك، كل �سيء باق على ما هو عليه االآ

ر�س حماطة يخندق ي�سم حيوانات طليقة ـ  بع�س قطع من االأ

الفتات ت�سري اإىل اأنه كان يوجد بها منور واأ�سود. 

اختفاء

ظهور تدريجي

5- حديقة للقردة ـ ماكيت 

ثم  توؤدة  يحك ج�سمه يف  قرد �سخم  يبدو  الكادر  مقدمة  يف 

ال�سوء  وهج  نحو  فو�سرتكني  �سارل�س  مقاطعة  نحو  يتطلع 
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املنبعث من القلعة فول التل.

6- بيت التما�شيح )ماكيت( 

جمموعة من التما�سيح الراقدة يف تكا�سل وقد انعك�سته اأ�سواء 

النافذة على املاء املوحل.

7- بحرية �شحلة )ماكيت(: 

قارب ير�سوـ  �سحيفة قدمية تطفو على �سطح املاءـ  ن�سخة من 

نوافذ  انعكا�س  طفوها  اأثناء  ثانية  تك�سف  »املحقق«  جريدة 

القلعة. 

8- حمام ال�شباحة )ماكيت(: 

احلمام  حو�س  اأر�سية  نحو  تتطاير  �سحيفة  ـ  فارغ  احلمام 

املت�سدعة. 

9- اأكواخ  )ماكيت( 

وقد  ونوافذها  اأبوابها  نرى  بها  ونحن منر  القلعة  من خالل 

اأغلقت بق�سبان غليظة حماية لها من ال�رصقة. 

ـ مزج ـ 

ظهور

10- ج�رس متحرك )ماكيت م�شغر(: 

   فوق خندق مائي �سار راكدا حتتله الطحالب. تواجه ببوابة 

ملائة..  ومتتد  ياردة  ثالثون  م�ساحتها  حديقة  يف  �سخمة 

به  العناية  اأهمل  وقد  حولها  ما  يبدو  القلعة.  ي�سور  تنتهي 

لفرتة طويلة واإن ظلت هذه احلديقة ب�سفة خا�سة يف حالة 

اجتاه  يف  احلديقة  عرب  طريقها  الكامريا  ت�سق  بينما  جيدة. 

كل  من  وغريبة  نادرة  نباتات  تبدو  امل�ساءة  القلعة  نافذة 

نواع، االنطباع العام اأنها نباتات ا�ستوائية.  االأ

ـ مزج ـ

11- النافذة )ماكيت م�شغر(: 

     تتقدم الكامريا حتى اإطار النافذة لي�سمل ال�سا�سة. فجاأة 

واملو�سيقى  الكامريا  حركة  تتوقف  ومعها  نوار  االأ تطفاأ 

امل�ساحبة للم�سهد، نرى من خالل اإطار النافذة الزجاجي 

انعكا�س اأمالك مل�سرت كني كئيبة. 

ـ مزج ـ

12- داخلي ـ غرفة نوم كني ـ الوقت فجراً ـ 1940 

بدا ظله جتاه  ال�سخم وقد  ل�رصير »كني«  لقطة طويلة جداً 

النافذة ال�سخمة. 

ـ مزج ـ

13- داخلي ـ غرفة نوم كني ـ الوقت فجراً ـ 1940: 

م�سهد عا�سفة ثلجيةـ  انهمار ندف الثلج بطريقة غري ماألوفة 

ـ بيت ريفي ومتثال لرجل م�سنوع من الثلجـ  �سل�سلة اأجرا�س 

الزالجة بخالف املو�سيقي الت�سويرية التى تعرب يف �سخرية 

عن اأجرا�س معبد هندي ـ تتوقف املو�سيقى. 

�سوت كني يوهن �سديد

ـ روزبود ـ

ترتاجع الكامريا ليبدو املنظر كله كما لو كان واحداً من الكرات 

يد  القدمية.  ال�سلع  بيع  تباع عادة يف حمالت  التى  البلورية 

م�ساك بالكرة لت�سقط من يده وتتدحرج  »كني« ترتاخى عن االإ

فوق ال�سجادة حتى ال�رصير والكامريا تتابعها. الكامريا ت�سقط 

ر�سية الرخامية حيث تتحطم  خري ومنها اىل االأ على الدرج االأ

و�سظاياها تلتمع على �سوء �سم�س ال�سباح. التى ت�سكل عرب 

الغرفة �سكاًل بزاوية مع اإزاحة �ستار الغرفة. 

14- عند قدم �رسير »كني«: 

ما..  �سكل  املغلقة  النافذة  عند  نرى  جداً.  قريبة  الكامريا 

ملمر�سة جتذب الغطاء على وجهه. 

تغطي  حتى  املخدع  امتداد  على  املوقف  تتابع  الكامريا 

املالءة وجه »كني«. 

اختفاء تدريجي

ظهور تدريجي

15- داخلي ـ قاعة عر�ض �شينمائي: )2( 

مع اقرتاب الكامريا نحو ال�سا�سة نقراأ الكلمات 

العنوان الرئي�سي

)على  �ساخبة  نحا�سية  مو�سيقى  ال�سوت  �رصيط  عرب  ن�سمع 

�سا�ستا مع ظهور  ت�سغل  العر�س  �سا�سة  ن�سمعها(،  ما  خالف 

العنوان التايل 

العناوين

التى  الق�سرية  خبار  االأ من  بنموذج  هنا  ي�ستعان  ملحوظة: 

اأحداث  على  وتعتمد  اأ�سبوعني  وكل  �سهريًا  عادة  تعر�س 
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خبارية  االإ فالم  االأ عن  تختلف  وهي  عامة.  و�سخ�سيات 

الت�سجيلية  فالم  االأ وبع�س  الزمن«  »م�سرية  يف  كما  العادية 

خرى لال�ستعانة بها النتفاء االنطباع احلقيقي لهذا النوع  االأ

ن ـ وكما هو متبع يف مثل  فالم الق�سرية املعروفة االآ من االأ

فالم ف�سوفي�ستعان بها يف التعليق اىل جانب العناوين  هذه االأ

التف�سريية.  

اختفاء تدريجي

املعلق

الواليات املتحدة، زانادو من اأمالك �سارل�س فو�سرتكني  

قلعة  على  كوبالخان  ح�سل  حيث  »اأ�سطورة  زانادو  كانت 

ر�س اخل�سبة  امللذات. )مع ا�ست�سهادات ب�سوته( حيث متتد االأ

براج.  �سوار واالأ ميال واأميال حتوطها من كل جانب االأ الأ

لقطة افتتاحية ل�ساحل فلوريدا املهجور. 

زانادو  تعترب  واليوم....  باال�ست�سهادات(  اال�ستعانة  )بدون 

هنا  للملذات.  مكان  واأكرب  اأ�سطورة  فلوريدا  يف  تقع  التى 

على �ساحل اخلليج �سيد جبال خا�سا حل�سابه... هنا.. يف هذا 

�سبوع من عام 1940 وفى هذا املكان جترى اأكرب واأغرب  االأ

اأمريكا..  كوبالخان  القرن..  هذا  اأ�ساطني  من  لواحد  جنازة 

�سارل�س فو�سرتكني. 

مزج

عناوين

ا�سم  يناف�س  اأحدا  يكن  مل  قارئ  »مليون  واأربعني..  ربعة  الأ ـ 

»كني« اأعظم واأكرب ملك من ملوك ال�سحافة لهذا اجليل ولغريه 

جيال«.  من االأ

لقطة �سخمة ل�سورته متالأ ال�سا�سة. 

وىل  االأ ال�سفحة  على  ال�سورة  لتبدو  الكامريا  ترتاجع  ـ 

ك�سحيفة »املحقق« وقد اأحيطت بعبارات حلداد مع عناوين 

رئي�سية )1941(. 

ـ مزج ـ

معلق

�سحفًا  متثل  متنوعة  واأ�ساليب  بخطوط  متعددة  عناوين  ـ 

متباينة وكلها تعلق على وفاته مع �سور له )منها عناوين 

تبدو  كانت  وان  هنا  بالعناوين  يتعلق  فيما  اأجنبية(،  لغات 

راء والعواطف  يف غري �ساحله اال اأنها تك�سف عن تناق�س االآ

اإيزاءه.... لذا فهي حتمل كلمات مثل »وطني« دميقراطي ـ مثري 

حرب ـ خائن ـ رجل �سالم ـ مثايل ـ اأمريكي... الخ.   

ولقد كرمت اأ�سماء اأخرى يف تاريخ ال�سحافة اأكرث من �سارل�س 

ول  االأ موبينت  جوردون  جمي�س  بينهم  من  فو�ستو-كني.. 

ونور ثكليف وبيفربروك من اجنلرتا ومن �سيكاغو باتر�سون 

نيويورك  ومن  و�سومرز  »بونفيلز  دثفر  ومن  وماكروميك 

وثم  خبارية  االإ ال�سحافة  امرباطور  بوليثزر  جوزيف  العظيم 

العمالق هري�ست.. وكلها اأ�سماء كبرية. لكن مل يكن اأحد منهم 

حمبوبًا ومكروها كما كان �سارل�س فو�سرتكني. 

عنوان

معلق

 1940 – 1895 -

- لقطة تغطي �سحفيًا كل هذه ال�سنوات. 

اأثناء وبعد حريق...  ـ لقطات ت�سجيلية ملدينة �سان فرن�سيكو 

ثم لقطات لقطارات خا�سة حتمل اإعالمًا خفاقة عن »منظمة 

غاثة«   كني لالإ

ـ كانت �سحف »كني« اأول من كتبت عن زلزال �سان فرن�سيكو. 

واأول من خففت عن اآالم امل�سابني وكتبت عن معاناتهم.  

ـ طبع مزدوج على هذه اللقطات بتاريخ 1906 

معلق

حالة  يف  ال�سالم.  ومفاو�سات  لـ»فو�سي«  فنية  لوحات  ـ 

عدم توافر لقطات اإخبارية طبع مزدوج على اللقطة بتاريخ 

 1918

الهدنة قبل  تفا�سيل  بن�رصها  العامل  �سبقت �سحف كني  كما 

ب�رصوط  الكاملة  التفا�سيل  وعن  �ساعات.  بثماين  غريها 

مركبة  من  ملان  لالأ فو�س  اجلرنال  منحها  التى  االتفاقية 

القطار يف خ�سم احلملة. 

ـ لقطات حتمل التاريخ 1898. 

)يتم اعدادها( 

ـ لقطات حتمل التاريخ 1910 

)يتم اإعدادها( 

ـ لقطات حتمل التاريخ 1922 

)يتم اإعدادها( 

ثابتة  اأو �سور  اإخبارية معا�رصة  ـ جرائد  ـ كارتون  عناوين 

لـ: 

وكان  اإال  عامة  ق�سية  توجد  مل  عامًا  اأربعني  امتداد  وعلى 

ل�سحف »كني« موقف. 

اجلريدة  من  لقطات  )ت�سحبها  للمراأة  االقرتاع  حق   -1

ال�سينمائية امل�سهورة لعام 1904(. 

2- حترمي اخلمور. 

3- تي. يف ـ اأيه. 

4- ا�سطرابات العمال 

ق�سا�سات من لقطات اإخبارية قدمية لكل من »وليام جيننجز 

ـ  اآل �سميث  ـ والرت تات�رصـ  ـ �ستالني  ـ تيودرو روزفلت  بريان 

ماكينيللي ـ الندرون ـ فرانكلني. د. روزفلت وغريهم. )وكذلك 

اال�ستعانة بجرائد اخبارية حديثة لـ »كني« مع القادة النازيني 



نزوى العدد 57 / يناير 2009 

169

�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

مثل هتلر وجورجن ومن اجنلرتا �سامربلني وت�رص�سل(. 

اأو تهاجمها.  ومل توجد �سخ�سية عامة مل يقف معها »كني« 

»وغالبًا ما كان يهاجمها بعد ذلك. 

كما  قدمية  مبطابع  جمهز  لل�سقوط  اآيل  متداع  ملبنى  لقطة 

يبدو ومن خالل نوافذ زجاجية وقد كتب عليه ا�سم »املحقق« 

بحروف ذهبية قدمية الطراز )1892( 

كانت بدايته املتوا�سعة على اأ�سالء �سحيفة منهارة 

مزج 

ن: مبنى �سحيفة »املحقق« الفخم 250 االآ

ال�سا�سة  متالأ   )1911-1891( املتحدة  للواليات  خريطة 

مطبوعات  النت�سار  متحركة  تو�سيحية  ر�سوم  تظهر  بينما 

باعة  �سيكاغو.  اىل  نيويورك  من  خرى.  الأ مدينة  من  »كني« 

ال�سحف... ثم دويرتويت ـ �سانت لوي�س ـ لو�س اجنلو�س ـ �سان 

فرن�س�سكو ـ و�سنجتون ـ اطنطا... وغريها مع �سيحات الباعة 

)�سحف كني.. �سحف كني( 

كانت اإمرباطوريته يف عز جمدها ت�سم اأكرث من �سبع وثالثني 

اإمرباطورية بعد  اإذاعة.  �سحيفة وثالث ع�رصة جملة وحمطة 

وامل�سانع  واملطاحن  والورق  للبقالة  حمالت  اأول  اأخرى.. 

والغابات و�سفن عابرة للمحيطات. 

معلق

لقطة ملنجم على و�سك تفجريهـ  مدافن ودخانـ  قطارات تروح 

تعدين  وقد كتبت عليها« �رصكة  لوحة كبرية  الخ..  وجتيء... 

كولورادو«  »�ساليم...  تقول  واأخرى   1940 ولود«  كولورادو 

على بعد 25 ميال. 

اإمرباطورية متتد ومتتد على مدى ن�سف قرن وامتالكه اأغنى 

ثالث منجم ذهب يف العامل. 

مزج

م�ست  �سنوات  منذ  للمنجم  قدمية  فوتوغرافية  ل�سور  لقطة 

)وقد كتب حتتها عام 1870(. 

»ماري«  وزوجته  فو�سرتكني  توما�س  حتمل  ل�سورة  لقطات 

ليلة زفافهما.. �سور اأخرى لـ»ماري كني« بعد اأربع اأو خم�س 

�سنوات مع طفلها �ساريل فو�سرتكني.  

ملكية  اآلت  فكيف  اأمريكية...  ا�سطورة  ثروته  م�سادر  وكانت 

املنجم 1868 اىل »ماري كني« 

لقطة ملبنى الربملان ـ و�سنجتون    )دي. �سي( 

املعلق

لقطة جلنة التحقيقات بالكوجنر�س )من ن�سخة جي. مورجان 

على  يقف  تات�رص  والرتب.  �سامتًا.  يتم  وامل�سهد  خبارية(  االإ

املن�سة ابنه على ميينه. يوجه اليه بع�س رجال الكوجنر�س 

حمدثًا  حجره  على  طفل  يجل�س  اللحظة  هذه  يف  �سئلة.  االأ

ارتباكًا واحراجًا للحا�رصين. 

وبعد �سبعة وخم�سني عامًا واأمام جلنة حتقيق من الكوجنر�س 

املال  �سارع  �سرتيت  ورل  كبري  تات�رص  »ب«  والرت  تعر�س 

رحلة  يتذكر  وهو  االحتكار..  »كني« حول  حلملة من �سحف 

قام بها يف �سبابه. 

ن  االآ ـ يختفي  تات�رص  اإخبارية على  لقطة قريبة من جريدة  ـ 

�رصيط ال�سوت. 

ذهبت  وهل  املحقق:  التافه...  احلادث  هذا  وب�سبب  تات�رص... 

حقيقة اىل كولورادو عام 1870 نعم اأم ال؟ 

تات�رص: نعم 

املحقق: ب�ساأن اأمر يخ�س »كني«؟ 

م�زس  اأمواله  على  كو�سي  ال�رصكة  عينتني  لقد  اأجل..  تات�رص: 

رغبتها يف  اأبدت  التى  موؤخراً... وهي  ا�ستعادتها  والتى  كني 

رعاية الطفل �سارل�س فو�سرتكني.   

الطفل  هاجمك  اأن  املنا�سبة  هذه  يف  يحدث  اأمل  املحقق: 

�سخ�سيًا باأن �رصبك بالزحافة. )�سحكات عالية وارتباك(   

بيانًا  املوقرة  جلنتكم  على  �ساأقراأ  الرئي�س..  �سيدي  تات�رص: 

اأخرى..  اأ�سئلة  اأية  على  الرد  عن  �ساأمتنع  بعدها  اأح�رصته.. 

م�سرت جون�سون.. لو �سمحت..! 

)ي�سلم م�ساعد �ساب ورقة من حقيبة (

�ساأقراأ...  ملا  وم�سوؤوليتي  التام  ادراكي  مع  )يقراأها(..  تات�رص 

كل  يف  فو�سرتكني  �سارل�س  م�سرت  فاإن  املطلق  امياين  ومن 

مهاجمة  على  واإ�رصاره  اخلطر  و�سلوكه  االجتماعية  اآرائه 

اأجل  من  املبادرة  وروح  اخلا�سة  وامللكية  مريكي  االأ الرتاث 

التقدم.. هو يف الواقع �سيوعي... ال اأكرث وال اأقل 

املعلق

من  جانب  ـ  »يونيون«  مبيدان  الجتماع  اإخبارية  جريدة 

اجلماهري حتمل اعالمًا تطالب مبقاطعة �سحف »كني« �سخ�س 

حتى  ال�سوت(  �رصيط  )اختفاء  يخطب  وهو  املن�سة  يعتلي 

ينطق كلمات« اإن �ساريل فو�سرتكني خطر على كل عامل يف 

هذه البالد.. اأنه كعهدنا به دائمًا.. فا�س�ستي!  

فى نف�س امل�سهد.. وفى ميدان »يونيون«

وعلم  عا�سفة  من�سة  على  �سامتة  اإخبارية  جريدة   -

�سارل�س  املن�سة  على  يقف  »املحقق«..  �سحيفة  مبنى  اأمام 

فو�سرتكني مبالب�س ال�سهرة يخطب دون �سماع �سوت

وراأي اآخر... هو راأي كني �سخ�سيًا

ـ عنوان ـ

لقد كنت و�ساأظل �سيئًا واحداً.. اأمريكيا )�سارل�س كني( 

ـ نف�س املكان ـ كني ي�سافح اأيدي خارج الكادر 

على منت قارب ـ لقاء حقيقي جلريدة اإخبارية اإثر و�سوله اىل 
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ميناء نيويورك ـ كني يقف للم�سورين )يف بداية ال�سبعينات( 

�سحفي: م�سرت كني هذه اإذاعة.

كني: اأعلم هذا.. هل ما زال لديكم القدرة على اإجراء مثل هذه 

حاديث رغم كل �رصائب الدخل اجلديدة؟  االأ

)تبدو ابت�سامة حرية على وجه املذيع(

�سحفي: تقول اإذاعة تران�س اطلنطك اأنك عائد وبحوزتك ع�رصة 

ماليني دوالر هي ثمن اأ�سياء فنية.. هل هذا �سحيح؟ 

بقراءة  عليك  ذاعة..  االإ من  ت�سمعه  ما  كل  ت�سدق  ال  كني: 

»املحقق« 

�سحفي: كيف وجدت حال »البيزن�س« يف اخلارج؟ 

كني: غاية يف ال�سعوبة )ي�سحك من القلب(. 

�سحفي: مرحبًا بعودتك. 

كني: واأنا �سعيد بعودتي للوطن فاأنا مواطن اأمريكي )بحدة، 

هل هناك اأ�سئلة اأخرى؟ ا�ساأل اأيها ال�ساب، عندما كنت يف مثل 

�سنك كنا ن�ساأل اأ�رصع من هذا.. 

�سحفي: هل تعتقد بن�سوب حرب يف اأوربا؟ 

كني: لن تقوم حرب.. لقد حتدثت مع كل قادة القوى العظمى 

واإيطاليا  واأملانيا  وفرن�سا  اجنلرتا  باأن  اطمئنك  اأن  وميكننى 

لن  احل�سارة..  نهاية  تعني  احلرب  باأن  احل�سافة  من  لديهم 

تكون هناك حرب! 

مزج

عنوان

قليل من احلياة اخلا�سة ما تكون جماهريية. 

�سورة تاريخية لـ »اميلي نورتون )1900(«  ـ مزج ـ  

املعلق

خبارية القدمية حلفل زفاف  حدى اجلرائد االإ اإعادة تركيب الإ

بي�س ي�سم العديد من ال�سخ�سيات البارزة منهم  يف البيت االأ

كني واميلي وتات�رص واالبن وبرن�ستني وليالند وغريهم. كما 

خبارية  االإ واجلرائد  ال�سحافة  م�سوري  ال�سيوف  بني  نرى 

 )1900(

وىل هي اميلي نورتون ابنة اخت  وتزوج مرتني وطلقهما. االأ

يف   1918 عام  وتوفيت   1916 عام  هجرته  والتى  الرئي�س 

حادث �سيارة مع ابنهما.

�سورة تاريخية قدمية لـ �سوزان الك�سندر 

مزج

املعلق

خبارية ال�سامتة.  اإعادة تركيب املونتاج الحدى اجلرائد االإ

�سوزان وبرن�ستني يخرجان من باب ال�سالة اجلانبي اإىل ح�سد 

من ال�سحفيني »كني« يرتاجع مذعوراً للحظة ثم يندفع نحو 

امل�سورين ي�رصب بع�ساه كل من يلقاه )1917( 

بعد اأ�سبوعني من طالقه من اميلي نورتون تزوج من املغنية 

�سوزان الك�سندر يف تورنتو بنيوجر�سي.  

�سورة ثابتة لنموذج معماري مياثل اأوبرا �سيكاغو )1919( 

املعلق

اأما الزوجة الثانية املغنية ال�سابقة وهي �سوزان الك�سندر فقد 

�سيد لها دار اأوبرا بتكلفة ثالثة ماليني دوالر 

مزج 

يبدو  والذي  بنائه  متام  قبل  زانادو  لق�رص  �ساحرة  لقطة   -

كاأ�سطورة فوق اجلبل 

اأما عن �سوزان فقد طلقته قبل متام البناء.. نف�س الق�رص قبل 

متامه. اأما عن كلفته فال ميكن اجلزم بها..

- لقطات متثل اإعداد بنائه )1920- 1929(

اأ�سوات  منها  ي�سدر  وقطارات  �سحن  لعربات  لقطات   -

رهيبة. 

الت النت�سال الطني من قاع النهر.   - لقطات الآ

- �سفينة على ال�ساطئ تفرغ حمولتها. 

ماكيت  خر  واالأ بنية  االأ لبع�س  �رصيعة  متتابعة  لقطات   -

ملبان كاملة البناء ـ حفريات وا�سمنت.. الخ 

املعلق

مزيد من اللقطات ال�سابقة واإن كنا نراها هذه املرة )من خالل 

ماكيت( جبل �سخم اثناء اإن�سائه عرب فرتات زمنية خمتلفة. 

ما  املرمر هي كل  الف طن من  �سجرة.... ع�رصون  الف  مائة 

احتاجه بناء ق�رص »زانادو«. 

لقطات لفيال وقردان وزرافات... الخ ترعى يف اأ�رصاب و�سفن 

اأفرغت حمولتها.. الخ باأكرث من و�سيلة 

املعلق

نواع واأ�سماك ووحو�س  اأما عن دواب زانادو فطيور من كل االأ

اأكرب حديقة حيوان  من الغابة.. زوجان من كل منها لت�سكل 

خا�سة منذ عهد نوح. 

- لقطات حلقائب مغلقة تنقل من ال�سفن والقطارات و�سيارات 

ال�سحن وقد كتب عليها كل اأنواع احلروف من ايطالية وعربية 

و�سينية وغريها وكلها حتمل ا�سم »كني« زانادو ـ فلوريدا. 

ومتاثيل  و�سور  زيتية  لوحات  الق�رص..  حمتويات  عن  اأما 

عديدة �سنعت من اأحجار العديد من الق�سور وقد �سحنت اىل 

فلوريدا من كل ارجاء العامل وميا يكفى لع�رص متاحف. 

- �سور ثابتة لبناء زانادو ـ ال�رصفة الرئي�سية ـ جمموعة من 

�سخا�س يف زي عام 1929 ـ يبدو من بينهم بكل و�سوح  االأ

»كني« و »�سوزان«. 

ـ عنوان ـ

م�ساريع  �سكلت ووجهات  قرن م�ست  ربع  ومن هنا... وملدة 
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كني م�سري اأمة 

منذ  مريكية  االأ ال�سحف  لعناوين  منوعة  حقيقة  لقطات  ـ 

.1895

كني يحث بالده على دخول احلرب. 

مريكية )1898(. �سبانية ـ االأ - لقطات من احلرب االأ

ومعار�سا امل�ساركة يف حرب اأخرى.

ال�سلبان  العاملية ومئات  - مقابر يف فرن�سا نتيجة احلرب 

.)1919(

ميدح النتخاب رئي�س اأمريكي و�رصعان ما يهاجم اآخر.

جريدة اإخبارية قدمية الحدى احلمالت ال�سيا�سية. 

لقطة ليلية جلماهري حترق متثاال يعرب عن ال�سخرية منه ثم 

يلقى به يف النار التى �رصعان ما تخبو )1916(

اختفاء

ـ عنوان ـ

)فى ال�سيا�سة فاإن ا�سبني العرو�س ال ميكن اأن تكون العرو�س(

املعلق

ـ  املبنى  نحو  تندفع  اجلماهري  اإخبارية حل�سد من  لقطات   -

حديقة ميدان مادي�سون.. 

ـ لقطات من داخل ال�سالة م�زس كني والطفل �ساريل فو�سرتكني 

هتاف  ي�ستقبالن  عمره  من  والن�سف  التا�سعة  يف  وهو 

اجلماهري )لقطة �سامتة 1916( 

من�سة  بجوار  »كني«  جل�س  وقد  ملن�سة  اإخبارية  لقطة  ـ 

املتحدث رافعًا يده ال�سكات اجلماهري)لقطة �سامتة 1916( 

وطنه  ابناء  مينحه  فلم  العام  الراأى  ي�سكل  كان  اأنه  ورغم 

ال�سحفيني  من  وقليل  عمره  طوال  االنتخابات  يف  اأ�سواتهم 

من حققوا مثل هذا مثل هري�ست الذى كان ع�سوا يف الكوجنر�س 

يوجد  مل  اأنه  ال�سيا�سيني.  املراقبني  وكذلك  يعلم.  واجلميع 

ال�سحفي الذى ميلك ال�سلطة الكافية لهذا اإال اأن �سحف 

الن�رص عام  له  القوة يف فرتة وحققت  كني كانت من 

�سارت  وبذا  احلاكم.  ملن�سب  م�ستقل  كمر�سح   1916

�سهولة حلياة  اأكرث  بي�س  االأ البيت  اىل  التالية  اخلطوة 

�سيا�سية م�رصقة.  

عنوان  على  معا�رصة  �سحيفة  من  وىل  االأ ال�سفحة 

�سارخ و�سورة جتمع بينه وبني �سوزان )1916( يقول 

العنوان 

)املر�سح كني يقع يف ع�س احلب مع مغنية(

املعلق

الهزمية  كانت  االنتخابات  من  ا�سبوع  وقبل  وفجاأة.. 

ق�سية  عاما  لع�رصين  ظلت  هزمية  والعار  واخلزي 

بد اأية فر�سة  اإ�سالح يف الواليات املتحدة حمت اىل االأ

�سيا�سية اأخرى له.   

عناوين �سحفية حول الك�ساد االقت�سادي 

فجاأة  ـ   )1939-1932( املتحدة  الواليات  خلريطة  اإعادة  ـ 

مرباطورية مع تو�سيح حلديث  انعك�س الو�سع وبداأ تدهور االإ

املعلق. 

ـ باب احدى املكاتب ال�سحفية يحمل الفتية )مغلق(. 

كل  مع  يحدث  وكما  الكبري.  الك�ساد  من  الثالث  العام  وفى 

»هري�ست«  اإىل  »موت�ساي«  ابي  بينت  من  ال�سحف  اأ�سحاب 

خالل  له  اأغلق  حيث  كني  مع  حدث  ما  وهو  �سحف..  اأغلقت 

جمالت  اأربع  واندجمت  �سحيفة  ع�رصة  اإحدى  �سنوات  اأربع 

واأكرثها بيع اأو اأنهار.    

- لقطات لزانادو )1940(

املعلق

اأربع �سنوات اأخرى ق�سى عمره وحيداً يف ق�رصه الذى  وبعد 

ه اأبداً ال يزوره وال ي�سوره اأحداً وظل فيها »�سارل�س  مل يتم بناوؤ

فو�سرتكني« يدير اإمرباطوريته املنهارة حماوال ال�سيطرة على 

اأن كان  وبعد  يفعل »كني«.. دون جدوى..  املوقف كما كان 

يدير م�سري اأمة ما عادت ت�ستمع اليه اأو تثق به.   

ومهربة  مهزوزة  كانت  وان  احلديثة  اللقطات  من  �سل�سلة   -

وقد بداأ فيها كني على كر�سي املر�سى وقد تدثر ببطانية وهو 

اأ�سعة ال�سم�س وان بدا �سخ�سية معزولة  يجتاز احلديقة حتت 

  )1935(

ـ  ليل  ـ  نيويورك  اجلديد  »املحقق«  �سحيفة  مبنى  ـ  خارجي 

 .1940

)ر�سومات زيتية واأخرى مقلدة(

وهكذا وكما يحدث لكل النا�س تويف �سارل�س فو�سرتكني يف 

�سبوع املا�سي  االأ
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الفتة الكرتونية متحركة �سبيهة مبثيلتها على مبنى التامي�س 

ت�سري كلماتها بو�سوح اىل: وفاة �سارل�س فو�سرتكني 

- لقطة متقاطعة ـ باب وقد كتب عليه )�سالة العر�س(. 

16- داخلي �شالة العر�ض ـ نهار ـ 1940: )3( 

ال�سا�سة،  على  ينعك�س  العر�س  اآلة  و�سعاع  مظلمة  �سالة 

خباريني ومن جمالت  احلا�رصون جمموعة من ال�سحفيني االإ

»رول�ستون« الذى يجل�س بينهم. خالل هذا امل�سهد ال نرى وجه 

اأحداً منهم. فبع�سهم نراه فقط من خالل �سوء م�سباح مائدة 

ال�سوء  اأ�سعة  حتت  »�سلويت«  تبدو  ال�سا�سة  على  خياالتهم 

املنبعث من غرفة العر�س. 

تومب�سون: هذا كل �سيء. 

املائدة.  من  على جانب  يجل�س  ثم  �سيجارة  وي�سعل  )ينه�س 

حركة احلا�رصين وهم ي�ستبدلون اأماكنهم وي�سعلون �سجائر( 

ول )فى التليفون(، كن م�ستعدا.. �ساأخربك اإن كنا يف حاجة  االأ

عادة العر�س ثانية )ي�سع ال�سماعة (  الإ

تومب�سون: ما راأيك يا م�سرت رول�ستون؟ 

رول�ستون )ينه�س(: ما راأيكم اأنتم؟  

)�سمت ق�سري( 

ثان: ح�سنا. 

ثالث: �سبعون عاما من حياة اإن�سان.....   

خبارية  رابع: من ال�سعب التو�سل ل�سيء من اجلريدة االإ

)تومب�سون يطفاأ م�سباح املائدة(

رول�ستون )يتجه نحو تومب�سون(: عر�س رائع.. لكن املطلوب 

زاوية لتناول املو�سوع. فالفيلم يخربنا ان �ساريل فو�سرتكني 

)ابت�سامة  ال�سحف  يف  وقراأناه  هذا..  نعرف  مات..  قد 

ا�ستح�سان(... ما راأيكم اأنتم.... 

ثالث: اتفق معك 

اأول: اأنت حمق يا �سيد رول�ستون... نحن يف حاجة اىل زاوية 

للتناول. 

رول�ستون: كما ترى تومب�سون... ال يكفي ان تقول ما فعله.. بل 

اأن تخربنا من هو؟ وكيف كان ـ 

ثان: يف حاجة لزاوية تناول.. وجهة نظر. 

رول�ستون: بالتاأكيد )وكاأن فكرة قد واتته( انتظر حلظة 

)جلميع يتجهون نحوه باهتمام( 

رول�ستون )يوا�سل(: ما هي اآخر كلمات نطق بها »كني«؟ هل 

تتذكرونها؟ 

خرية  ثالث: كلماته االأ

ثان: كلمة املوت 

رمبا  وفاته؟  عند  بها  نطق  التى  الكلمات  هي  ما  رول�ستون: 

يكون قد اأخربنا بكل �سيء عن نف�سه وهو على فرا�س املوت. 

تومب�سون: �سحيح.. ورمبا مل يفعل.. رمبا 

رول�ستون )�ساخراً منه(: ان كل ما �ساهدناه على ال�سا�سة ي�سري 

مريكي عظيم )يتجه نحو ال�سا�سة(  الأ

ثالث: واحداً من اأعظمهم 

رول�ستون: لكن. فيم اختالفه عن فورد اأو هري�ست.. اأو روكفلر.. 

اأو جون دو؟ 

)همهة موافقة( 

رول�ستون )يتجه نحو تومب�سون(: كما قلت لك.. كلمات رجل 

يحت�رص. 

ثان: لكن ما هي؟ 

تومب�سون )اإىل ثان(: اأمل تقراأ ال�سحف؟  

)�سحك( 

رول�ستون: عندما مات قال كلمة واحدة... 

تومب�سون: روزبود  

اأول: هل هذا كل ما نطق به... »روزبود«   

ثان: اأه... روزبود 

رابع )متهكما(: ميوت وهو ينادي على روزبود )�سحك( 

من  لكن  واحدة..  كلمة  جمرد  »روزبود«...  نعم...  رول�ستون: 

تكون هي..... 

ثان: اأو ماذا كانت؟ 

)�سحكة مكتومة( 

رول�ستون: نحن اإزاء رجل كان ميكن اأن يكون رئي�سا للواليات 

املتحدة كان حمبوبًا وكان مكروها... قيل عنه الكثري... لكن 

عندما جاءه املوت كان يف ذهنه �سيء ما.. ا�سمه »روزبود« 

ماذا يعني هذا؟ 

ثالث: رمبا يكون ا�سم ح�سان �سباق ـ لقد راهن ذات مرة.... 

مر  رابع: هذا لن يحل االأ

رول�ستون: ح�سنًا )يتجه نحو الثالث والرابع( لكن اأي �سباق 

)قليل من ال�سمت( 

رول�ستون: تومب�سون 

تومب�سون: نعم 

مر  �سبوع.. اأو اثنني اإن لزم االأ رول�ستون: اأوقف عر�سه الأ

�سيكون  اأن عر�سه فور وفاته  االأ ترى  تومب�سون )يف تردد(: 

اأف�سل من............ 

رول�ستون )بحزم(: عليك بالبحث عن »روزبود« قابل كل من 

زوجته  برن�ستني....  باأ�سبعه(...  )يفرقع  هذا  مديره  يعرفه.. 

الثانية.. اأنها ما زالت حية 

تومب�سون: �سوزان الك�سندركني 

ثان: انها تدير ملهى ليليا يف مدينة اطلنطا 

رول�ستون )نحو تومب�سون(: قابل اجلميع.. كل من عمل معه... 
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من  عنهم  تبحث  اأن  اأق�سد  ال  )يتوقف(  كرهه  ومن  اأحبه  من 

دليل التليفون طبعًا!

)الثالث ي�سحك والباقي يف �سحكة مكتومة( 

تومب�سون )ينه�س(: �ساأفعل حاال 

رول�ستون ) ي�سع يده على كتفه(: ح�سنا.... حتقق هل »روزبود« 

مر على �سيء ال ي�ستحق.  حية اأم ميتة.. قد ينتهي االأ

ـ اختفاء تدريجي ـ

ن �ستبداأ عملية البحث عن حقيقة »كني« على  )ملحوظة: من االآ

يد تومب�سون من خالل لقاءات وبحث مع كل من يعرفه كني( 

ـ ظهور تدريجي ـ

 )17 ـ خارجي ـ ملهى ليلي رخي�ض يدعى »الران�شو« 

مدينة اطلنطا ـ مطر ـ ليل ـ 1940 ـ ماكيت م�صغر: 

وىل على الفتة اللقطة االأ

الران�سو ـ برنامج ترفيهي

�سوزان الك�سندركني

مفتوح طول الليل

وهي الفتة مكتوبة بالنيون تبدو جلية و�سط الظالم ـ ثم �سوء 

من  الكامريا  تتقدم  عالن،  االإ عليه  مثبت  �سقف  عن  ويك�سف 

كوة حيث نرى امللهى ومائدة اأمامها �سبح امراأة حيدة تعاقر 

اخلمر. 

ـ مزج ـ

18- داخلي ـ ملهى »الران�شو« ـ ليلي ـ 1940: )4( 

كانت  وان  اخلم�سني  يف  وهي  ـ  مائدة  على  جتل�س  )�سوزان 

اأ�سقر  بلون  �سعرها  ت�سبغ  �سنها،  من  اأ�سغر  تبدو  اأن  حتاول 

والكابنت  تومب�سون  �سبح  �سهرة.  ف�ستان  وترتدي  رخي�س 

نحو  يتوجه  الكابنت  ـ  املدخل  ناحية  من  نحوها  يتجهان 

�سوزان ويقف خلفها يف حني يبدو وتومب�سون »فى ال�سورة 

يف لقطة مقربة وظهره اىل الكامريا ». 

م�سرت  لكل  اأقدم  الك�سندر..  م�زس  �سوزان(:  )اىل  الكابنت 

تومب�سون. 

�سوزان ) دون اأن تتطلع اليه(: جون.. هات كاأ�سا اأخر )�سوت 

خافت من اخلارج( 

كابنت: م�سرت تومب�سون.. هات ما عندك...؟ 

تومب�سون )يبداأ يف اجللو�س(: �ساأتناول كاأ�سًا

�سوزان )تنظر اليه(: ومن �سمح لك باجللو�س هنا؟ 

مكان اأن ن�رصب معا  تومب�سون: رمبا يف االإ

ترتكوين  ال  ملاذا  حمرجة(  �سمت  )حلظة  ثانية  مرة  �سوزان: 

وحدي؟ على كل اإن�سان اأن يهتم باأموره اخلا�سة. 

الك..  تومب�سون: �ساآخذ من وقتك القليل. كل ما اأريده هو �سوؤ

�سوزان: اخرج من هنا... اخرج من هنا )فى حالة ه�سرتية(

تومب�سون )ينه�س، اآ�سف( 

�سوزان: اخرج من هنا!

تومب�سون: رمبا نتحدث يف وقت اآخر 

�سوزان: قلت اخرج من هنا!

)تومب�سون يتوجه نحو الكابنت الذي ي�سري اىل الباب باإ�سارة 

الذى  اجلر�سون  نحو  املائدة  عن  يبتعد  ثم  راأ�سه  من  خفيفة 

يتكئ على احلائط. وتومب�سون يتبعه.  

الكابنت: قدم لها م�رصوبًا اآخر )موجها حديثه اىل تومب�سون( 

اأنها مل تعد تتحدث مع اأحد. 

تومب�سون: ال باأ�س 

) يتوجه نحو كابينة التليفون (

اجلر�سون: كاأ�سا اأخر؟ 

الكابنت: نعم  

رقم  العامل  من  ويطلب  التليفون  يف  عملة  ي�سع  )تومب�سون 

ح�سار امل�رصوب(.  112 ملكاملة بعيدة. اجلر�سون يخرج الإ

تومب�سون )فى التليفون(: األو.. اأريد مدينة نيويورك.. كوتالند 

رقم 79970 

)الكامريا تقرتب من كابينة التليفون(

 406827 رقم  اطلنطا  مدينة  حديثه:  يوا�سل  تومب�سون 

ح�سنا... )ي�سع عملة يف التليفون ويتحدث مع الكابنت(. هل 

من ال�رصورى اأن اأقدم لها كاأ�سا اآخر؟ 

الكابنت: نعم. �سوف تخطفه.. وبعدها �سوف تتحدث عن م�سرت 

»كني«. 

اأريد  رجاء  تومب�سون..  اأنا  األو..  التليفون(:  )فى  تومب�سون 

احلديث مع الرئي�س؟ )يغلق باب الكابينة( األو م�سرت رول�ستون.. 

اأنها ال تريد الكالم!

التى  �سوزان  اأمام  الكاأ�س  وي�سع  اجلر�سون من خلف  )يدخل 

تتناوله بنهم( 

رول�ستون: من.....

تومب�سون: الزوجة الثانية مل�سرت كني.. حول كلمة »روزبود«... 

اأو اأي �سيء اآخر.. اأنني اأحتدث من مدينة اطلنطا. 

�سوت رول�ستون: حاول اأن ت�ستنطقها: 

اىل  �سباحا  فالدلفيا  اىل  و�ساأتوجه  �ساأحاول...  تومب�سون: 

انتظاري  يف  انهم  يومياته..  على  لالطالع  تات�رص  مكتبة 

هناك. لدى بعد ذلك موعد يف نيويورك مع املدير العام مل�سرت 

كني... ا�سمه برن�ستني ثم اأعود بعدها اىل هنا. 

�سوت رول�ستون: قابل اجلميع 

احلياة..  قيد  على  زال  ما  ممن  اجلميع...  �ساأقابل  تومب�سون: 

وداعا 

)يغلق ال�سماعة ويفتح باب الكابينة ( 
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

الكابنت: جون 

تومب�سون » جون.... عليك مب�ساعدتي... متى تتحدث عن كني؟ 

اأمل تنطق اأبداً باأي �سيء حول »روزبود«.

الكابنت )ينظر نحو �سوزان(: »روزبود« 

)تومب�سون يدفع اليه خل�سة بورقة نقدية(

- اأه.. �سكراً... يف احلقيقة اأنني �ساألتها يوما عن ذلك بعد كل 

هذه  عن  �سيئًا  ت�سمع  مل  باأنها  وقالت  ال�سحف  يف  ن�رص  ما 

الكلمة اإطالقًا. 

ـ مزج ـ

19- داخلي ـ مكتبة تات�رس التذكارية ـ نهار ـ 1940: 

رخام  على  كتبت  وقد  تات�رص  م�سرت  عن  تف�سريية  مذكرة   -

فاخر وعينه اجلامدة مثبتة اجتاه الكامريا نحو متثال ن�سقي 

حمفور عليه ا�سم »والرتبارك�س تات�رص«.. وفى لقطة متو�سطة 

امراأة  وهي  مكتبه.  خلف  »جتل�س  اندر�سون  بريثا  بـ  نلتقى 

م�سنة عان�س وقد وقف تومب�سون اأمامها مم�سكًا بقبعته.. 

ن )ت�سع ال�سماعة  بريثا )فى التليفون(: حا�رص.. �ساأ�سحبه االآ

اأذكرك  اأن  املكتبة  امل�سوؤولون عن  لقد طلب من  اليه؟  وتنظر 

ثانية بال�رصوط التى مبوجبها ميكنك االطالع على اأجزاء من 

مبا�رصة  اقتبا�سات  و�ستجد  يده..  تات�رص بخط  م�سرت  مذكرات 

يف املخطوط ميكنك اال�ستعانة بها. 

تومب�سون: موافق متامًا 

بريثا: تعايل معي

)تنه�س وتتوجه نحو باب بعيد وتومب�سون يتبعها( 

ـ مزج ـ

20- داخلى ـ قبو مكتبة تات�رس التذكارية ـ نهار ـ 1940: 

الباب  يفتح  )مزج(  ـ  نابليون  قرب  ودفء  �سحر  حتمل  )غرفة 

لنطالع عرب كتف تومب�سون �ساحة غرفة اأر�سيتها من املرمر( 

وفى و�سطها مائدة �سخمة من خ�سب املاهوجوين ثم خزانة 

حيث يقف حار�س يحمل م�سد�سًا ي�ستخرج خمطوط يوميات 

والرت تات�رص ويقدمها اىل بريثا«.

بريثا )للحار�س(: من ال�سفحة الثالثة والثالثني اىل ال�سفحة 

مائة واثنني واأربعني.

احلار�س: حا�رص.... م�س اندر�سون.

يقت�رص  �سوف  عليه  اتفقنا  ملا  طبقًا  تومب�سون(  )اىل  بريثا 

اطالعك على اجلزء الذى يتحدث فيه عن م�سرت كني.

تومب�سون: وهذا ما اأريده. 

بريثا: ومطلوب منك مغادرة الغرفة فوراً يف ال�ساعة الرابعة 

والن�سف. 

تومب�سون  ـ  براأ�سه  يومئ  احلار�س  �سيجارته.  ي�سعل  )ترتكه 

اىل  كتفه  فوق  من  تهبط  والكامريا  املخطوط  لقراءة  ينحني 

�سفحة من املخطوط(. 

ـ املخطوط وقد كتب بخط دقيق �ساريل  - لقطات متقاطعة 

فو�سرتكني)5( 

»عندما نظر هذه ال�سطور مطبوعة بعد وفاتي فانني على ثقة 

فو�سرتكني  �سارل�س  اأن  على  معى  يتفق  �سوف  العامل  اأن  من 

لقد  اأرجحه،  ما  وهو  متامًا  من�سيا  يكون  لن  اأنه  فر�س  على 

ول معه وهو يف ال�ساد�سة  ظهر الكثري من الهراء حول لقائي االأ

عام  �ستاء  ففي  الب�ساطة.  يف  غاية  احلقائق  ان  عمره...  من 

 .1870

ـ مزج ـ

21- خارجي م�شرت كني ـ ُترل ـ نهار ـ 1870: 

�ساحة يغطيها الثلج ـ يف نف�س املوقع ومع لقطات متقاطعة 

وهو  فو�سرتكني  �سارل�س  �سخ�سية  تبدو  خرية  االأ الكلمة  على 

حيث  الكامريا  نحو  الثلج  بكرة  يلقي  عمره  من  اخلام�سة  يف 

تطري نحونا اىل خارج امل�سهد. 

22- زاوية عك�شية على املنزل حيث نقراأ الفتة كبرية 

وقد كتب عليها: 

ُنزل م�سرت كني

اإقامة ووجبات خدمة ممتازة ال�ستف�سار بالداخل

- �سارل�س كني يقذف بكرة الثلج على الالفتة.

23- داخلي ـ قاعة ا�شتقبال ـ منزل م�شرت كني ـ نهار 

ـ 1870: 

الثلج  م�ساحة  �سوى  نرى  ال  النافذة.  نحو  بزاوية  الكامريا 

الكامريا  ن... ترتاجع  االآ اأخرى.  ثلج  �ساريل ي�سع كرة  ثانية. 

للوراء بحيث يبدو اإطار النافذة ونحن داخل قاعة اال�ستقبال. 

الثانية والع�رصين من عمرها تنظر يف  م�زس كني يف حوايل 

اجتاه طفلها.

م�سرت كني )تنادي عليه(: �ساريل.. كن حذراً.

�سوت تات�رص: م�زس كني.

الكوفية  �ساريل..�سع  النافذة(:  من  عليه  )تنادي  كني  م�سرت 

حول عنقك 

)�سارل�س يجري ـ م�زس كني. تلتفت نحو الكامريا لرنى وجهها 

املرهق رغم رقته( 

ن  �سوت تات�رص: اعتقد اأن علينا اخباره االآ

وقد  يقف بجوار مائدة  تات�رص  ليظهر  اأكرث  )الكامريا ترتاجع 

و�سع عليها قبعة واوراقه (. 

وراق حااًل  م�زس كني: �ساأوقع هذه االأ

ب(: يبدو اأنكم ن�سيتم اأنني والد الطفل  كني )االأ

وترتاجع  نحوه،  االثنان  يلتفت  ب  االأ �سوت  �سماع  )ومع 

ب يف ال�سورة(  الكامريا حتى يبدو االأ
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

م�زس كني: �سوف يتم كل �سيء كما اأخربت م�سرت تات�رص 

ب...  كني )االب(: لو �سئت باإمكاين اللجوء للق�ساء.. من حق االأ

اأنني اأعرف »فريد جريفر« ولو كان لديه اأية فكرة ملا يجرى 

لكتب هذه ال�سهادة با�سمينا. 

تات�رص: ومع هذا فقد كتبت با�سم م�سرت كني.

اأوافق  ال  اننى  ثم  لكالنا..  اأي  اإقامته...  اأنه مدين نظري  ب:  االأ

ن...  ي بنك كو�سي عليه.. الأ على اأن يوقع با�سم الطفل الأ

م�زس كني )بهدوء(: جيم.. ال داعي  ملثل هذا الهراء.  

بتعليمه  يتعلق  �سيء  بكل  خا�س  البنك  قرار  اأن  تات�رص: 

مور البد اأن تكون قد ح�سمت. واإقامته، ومثل هذه االأ

ب(: جمرد فكرة ان يكون البنك و�سيا..... )م�زس كني  كني )االأ

تنظر اليه حيث ت�سري تعبرياته بهزميته اأمام نظراتها لدرجة 

عدم اإملام اجلملة (. 

هذا  ملثل  داعي  ال  لك  قلت  جيم..  هدوءاً(:  )واأكرث  كني  م�زس 

الهراء. 

»كولورادو«  ملنجم  الكاملة  دارة  االإ لنا  �ستكون  كما  تات�رص: 

والتى تعترب م�زس كني مالكته الوحيدة.. 

يلوذ  اإنه  اإال  �سيئًا  يقوله  اأن  يريد  ده�سة  فاه  يفتح  ب  )االأ

بال�سمت اأخريا(. 

م�زس كني: اأين اأوقع؟ 

تات�رص: هنا 

للمرة  منك  اأطلب  اين  ماري...  يا  اأحذرك  اأمل   :) )عابثاأ ب  االأ

زوجا  معك  اأكن  مل  اأنني  يعتقد  اإن�سان  اأي  اأن  خرية...  االأ

طيبا...... 

)م�زس كني ترمقه بنظراتها فيتوقف عن الكالم ( 

خم�سني  مبلغ  كني  وم�سرت  انت  لكليما..  يدفع  �سوف  تات�رص: 

فاإن من  بعد ذلك  قيد احلياة.  واأنتما على  �سنويا  الف دوالر 

يبقى حيا.......... 

وراق(  )م�زس كني توقع االأ

ف�سل! ب: نتع�سم اأن يكون هذا لالأ االأ

�سيد  يا  اإجراءاتك،  ا�ستكمل  كذلك.  يكون  و�سوف  كني:  م�زس 

تات�رص 

)م�زس كني ت�ستمع له بدون تركيز حيث ين�سب اهتمامها على 

ب يخطو قرب النافذة(   �سوت الطفل.. االأ

24- خارجي ـ ُنزل م�زس كني ـ نهار ـ عام 1870: 

ب من النافذة وهو يتقدم نحو التمثال امل�سنوع من  )يبدو واالأ

الثلج، وبيده كرات من ثلج ويركع على ركبتيه (. 

ب: ان �ساء املتمردون احلرب فهلموا اإليها يا اأوالد.. ب�رصط  االأ

اأن ي�ست�سلموا دون �رصوط

25- داخلي. غرفة اال�شتقبال ـ الُنزل ـ نهار ـ عام ـ 1870    

ب يغلق النافذة(  )االأ

لكل  البنك  اإدارة  هو  املبداأ  اأخرى....  ا�ستف�سارات  اأي  تات�رص: 

بعدها  والع�رصين  اخلام�سة  يبلغ  حتى  لالبن  كوديعة  اأمواله 

يوؤول اإليه كل �سيء. 

)تنه�س م�سرت كني متجه نحو النافذة وتفتحها ( 

م�زس كني: ا�ستمر يا م�سرت تات�رص. 

26- خارجي ـ املنزل ـ نهار عام 1870: 

ب يبدو من النافذة(  )االأ

ب: لن ت�ستطيع هزمية »اندى جاك�سون«  االأ

ر�س ثم يبداأ يف الزحف ببطء  )يطلق كرة الثلج وي�سقط على االأ

نحو متثال الثلج(. 

اأن  اأنها حوايل اخلام�سة م�زس كني.... اال ترين  �سوت تات�رص: 

ف�سل مقابلة الطفل...  من االأ

27- داخلي ـ ردهه ـ ُنزل م�زس كني ـ نهار ـ 1870

)م�زس كني عند النافذة وتات�رص يقف بجوارها ( 

اأعددتها  م�زس كني: لقد حزمت احلقائب )تتمالك نف�سها( لقد 

منذ اأ�سابيع. 

)تلزم ال�سمت وهي حتدق يف باب الردهة( 

يف  يقابلنا  �سوف  خ�سو�سي  مدر�س  مع  اتفقت  لقد  تات�رص: 

�سيكاغو.. كان ميكنه اأن يكون معي.. اإال اأنك حري�سة على اأن 

يتم كل �سيء يف �رصية. 

اىل كني  ينظر  الردهة..  احلديث.. مل�زس كني يف  )يتوقف عن 

ب من وراءه(  ب يف �سمت ثم يتبع مز كني واالأ االأ

28- خارجي ـ ُنزل م�زس كني ـ نهار ـ 1870: 

)كني يف ال�ساحة الثلجية مم�سكا بالزحافة.. يبدو املنزل من 

اأثناء  اليه  يتطلع  كني  طابقني..  من  متهدما  خربا  خلفيته 

م والتى تتجه نحوه (  �سريهم تتقدمه م�زس كني )االأ
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

الثلج(:  من  امل�سنوع  الرجل  متثال  اىل  )م�سريا  ماما..  كني: 

�سوف  هكذا  ظل  ولو  فمه...  من  الغليون  انتزعت  لقد  اأترين.. 

اأ�سنع له اأ�سنانًا.. 

ف�سل اأن تدخل... علينا اأن ن�ستعد! م�زس كني: من االأ

تات�رص: �سارل�س.. اأنا اأ�سمي تات�رص 

م�زس كني: �ساريل.. انه م�سرت تات�رص 

تات�رص: كيف حالك؟ 

ب: اأنه من ال�رصق.  االأ

كني: اأهاًل بابا 

ب: اأهال.. �ساريل  االأ

م�زس كني: �سوف ي�سحبك م�سرت تات�رص الليلة يف رحلة وت�ستقل 

قطار العا�رصة. 

�سواء ب: اأنه القطار ذو االأ االأ

كني: وهل �ستاأتني معي يا اأمي؟ 

ن يا �ساريل.  تات�رص: كال.. لن اأذهب معك االآ

كني: اإىل اأين �ساأذهب؟ 

األي�س  وو�سنجتون...  ونيويورك  �سيكاغو..  اىل  �ستذهب  ب:  االأ

كذلك �سيد تات�رص؟ 

قوم  الأ طفاًل  اأكون  اأن  امتنى  كنت  طبعًا..  قلبه(:  )من  تات�رص 

وىل  برحلة كهذه للمرة االأ

كني: ماما.. ملاذا ال تاأتني معنا؟ 

م�زس كني: علينا اأن نكون هنا يا �ساريل. 

ن مع م�سرت تات�رص... و�سوف تكون  ب: �سوف تعي�س من االآ االأ

اأن هذا املكان مل يعد ي�سلح لك للعي�س  اأنا واأمك نرى  ثريا.. 

يجب  اأمريكا....  يف  اإن�سان  اأغنى  يوما  �ستكون  رمبا  هنا.. 

عليك.. 

م�سرت كني: لن ت�سعر بالوحدة يا �ساريل 

تات�رص: و�سوف نق�سي معا اأوقاتا �سعيدة.  

)كني الطفل ينظر اليه (

تات�رص )موا�سال حديثه(: تعايل، �ساريل.. لنت�سافح 

اأخيف  ال  اأنني  ن...  االآ ن....  االآ فيه(:..  يحملق  زال  ما  )الطفل 

باملرة... لنت�سافح.. ما راأيك؟

بطنه  يف  �ساريل  يدفعه  ينطق  اأن  ودون  نحوه  يده  )ميد 

بالزحافة ـ تات�رص يرتاجع خطوات للوراء مذهواًل(. 

اأن  و�سك  على  كنت  لقد  واأمل(،  غ�سب  يف  )موا�سال  تات�رص 

توؤذيني يا �سارل�س، الزحافات مل ت�سنع ل�رصب النا�س، عندما 

تذهب اإىل نيويورك �سوف ن�سرتي لك واحدة و�سوف..... 

يف  ي�رصبه  حتى  كتفه  على  يده  و�سع  على  يو�سك  اأن  )ما 

كاحله(. 

م�زس كني: �سارل�س؟ 

)يلقى نف�سه يف اح�سانها ويطوقها بيديه.. وببط تفعل م�زس 

كني نف�س ال�سيء( 

م�زس كني )خائفًا(: ماما... ماما! 

م�زس كني: كل �سيء على ما يرام.. كل �سيء �سيكون على ما 

يرام. 

ب: اآ�سف م�سرت تات�رص.. الولد يف حاجة جللده (  االأ

م�زس كني: جيم.. هل هذا  ما تفكر فيه؟ 

ب: نعم  االأ

م�زس كني: لهذا ال�سبب �سوف ي�سافر لرتبيته بعيداً عنك. 

ـ مزج ـ

اأو ماكيت  اأر�سيفية..  ـ 1870( مادة  )ليل  - لقطة اعرتا�سية 

تنهب  قدمي  طراز  من  حديد  �سكة  قطار  لعجالت  م�سغر 

ر�س.  االأ

29- داخلي مق�شورة يف قطار من طراز قدمي ـ ليل ـ 1870: 

والعطف  وال�سيق  رهاق  االإ من  مزيج  عليه  بدا  وقد  تات�رص 

والعجز عن معاجلة املوقف وقد وقف بجوار خمدع ينظر اإىل 

الطفل وقد دفن وجهه يف و�سادة وهو يبكي بكاء حاراً. 

كني:.. اأمي... اأمي... 

ـ مزج ـ

- لقطة اعرتا�سية.. خمطوط تات�رص على ال�سا�سة يقول: )6( 

يتحمل  ال  ال�سمري  ومدلل عدمي  �سوى وغد حمظوظ  لي�س   ...(

وىل بنزوة... هذا هو  امل�سئولية. لقد ا�ستوىل على �سحيفته االأ

موقفه كنا�رص �سحفي. 

ـ مزج ـ

ظهور تدريجي

30- داخلي ـ مكتب كني ـ �شحيفة »املحقق« ـ نهار 

ـ 1898:)7( 

لقطة قريب على عنوان �سحيفة يقول: 

جري�سي.  �ساحل  من  مقربة  على  �سبانية  االأ احلربية  )ال�سفن 

الكامريا ترتاجع وتات�رص مم�سكا بال�سحيفة على العنوان وهو 

يقف اأمام »كني« اجلال�س خلف مكتبة(.  

تات�رص: هل هذا اأ�سلوبك يف اإدارة ال�سحيفة؟ 

اأفعل  اإدارة �سحيفة، بل  اأعرف يا م�سرت تات�رص  انني ال  كني: 

ما اأراه 

اأدنى دليل  اأنك ال متلك  اأنت تعلم  تات�رص )وهو يقراأ العنوان(: 

�سباين على مقربة من �ساحل جري�سي.  �سطول االأ على اأن االأ

كني: وهل لديك الدليل على اأنها لي�ست كذلك؟ 

)يندفع برن�ستني وبيد، برقية ثم يتوقف ما اأن يرى تات�رص( 

كني )موا�سال حديثه بلطف( م�سرت برن�ستني.. اأقدم لك م�سرت 

تات�رص. 
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

برن�ستني: اأهال بك.. كيف حالك؟ 

)تات�رص ال ياأبه لتحيته كثرياً( 

برن�ستني )متحدثا(: لقد و�سلت برقية من كوبا تواً 

)يتوقف وقد بدا عليه االرتباك( 

تات�رص  وم�سرت  اأ�رصار..  القراء  وبني  بيننا  لي�س  جميل...  كني: 

توليت  منذ  »املحقق«  عيوب  ويعرف  قرائنا...  اأف�سل  من 

م�سوؤوليتها.. اقراأ الربقية. 

برن�ستني )يقراأ(: الطعام يف كوبا مده�س.. والفتيات جميالت، 

هنا..  الطبيعية  املناظر  حول  �سعرا  لك  اأر�سل  اأن  باإمكاين 

اإال ت�رصف نقودك.. ال حرب يف كوبا توقيع: هويلر..  ب�رصط 

يف انتظار رد من طرفكم. 

اأنت  عليك  حلظة(...  )ي�سمت  هويلر  عزيزي  يا  نعم  كني: 

بال�سعر.. واأنا باحلرب. 

برت�سنني: عظيم يا م�سرت كني 

)تات�رص ينفجر �سخطا ويجل�س( 

كني: ابعت بالر�سالة فوراً 

برت�ستني: حاال 

)برن�ستني يغادر املكان ـ تات�رص بعد حلظة تردد يقرر حماولة 

اأخرية(   

احلديث معك بخ�سو�س حملتك...  اأردت  لقد  �ساريل..  تات�رص: 

حملة » املحقق« �سد �رصكة نقل العا�سمة. 

كني: ح�سنا... الديك مادة ميكن اأن نهاجمهم بها؟ 

تات�رص: �سارل�س.. اأنت مازلت تلميذا.. األي�س كذلك؟ 

تذكره  اإال  كلية..  من  اأكرث  الكلية..  من  طردت  لقد  كال..  كني: 

)تات�رص يحملق فيه( 

عندما  اأظن  ما  على  هذا  حدث  اتذكر..  نعم..  )يوا�سل(:  كني 

فقدت ثقتي يف نفوذك يا م�سرت تات�رص.... عندما اخربتني باأن 

)يفكر  رغم كل حماوالتك  نهائي..  كلية هارفارد  قرار عميد 

قليال ثم يتوجه اإليه مت�سائاًل( نهائي! 

)تات�رص يرمقه غا�سبًا دون اأن ينطق( 

اأننى  اإال  الكلمة..  تعلمت نطق  لك متى  واأقول  )يوا�سل(:  كني 

اأن�سى دائمًا.. 

من  واحد  اأنك  وهي  ن�سبتها  بحقيقة  اأذكرك  اأى  البد  تات�رص: 

اأكرب امل�ساهمني يف ال�رصكة. 

�سارل�س  ل�سخ�سني.  تتحدث  اأنك  تعلم  ال  اأنك  امل�سكلة  كني: 

وواحد  و�ستمائة  الفا  وثالثني  اثنني  ميلك  الذى  فو�سرتكني 

وثالثني �سهما يف ال�رصكة. وكما ترى لدى فكرة عن ح�ستي. 

اأما الثاين فهو �ساريل فو�سرتكني الوغد واخلطر والذى يحتاج 

ا�سكاتي  مكان  باالإ احلالة  هذه  يف  ملقاطعة...  جلنة  لت�سكيل 

مقابل عدم اال�سرتاك باألف دوالر.

�سيعه.  تات�رص يف غ�سب: �ساريل.. لي�س لدي من الوقت الأ

اأنا نا�رص »املحقق«،  كني: من ناحية اأخرى )يتحدث بجدية( 

اأطلعك على �رص ب�سيط، ومن دواعي �رصوري  اأن  ومن واجبي 

اأي�سًا هو اأن اأنا�س هذه املدينة املحرتمني ال ي�رصقهم �سوى 

نهم  الأ ـ  عونهم  يف  اهلل  كان  ـ  املال  قرا�سنة  من  جمموعة 

يفتقدون من يرعي م�ساحلهم. 

)تات�رص ينه�س وي�سع القبعة على راأ�سه ويغادر املكان( 

املهمه.  بهذه  يقوم  الذى  الرجل  اأننى  واأظن  )موا�سال(:  كني 

عن  اأدافع  وال  مالك  االأ ذوى  ومن  املال..  لدى  ترى  فكما 

املعدمني... غريي يفعل هذا.. رمبا �سخ�س ال ميلك ماال.. ولي�س  

مالك.  من ذوي االأ

ن كرجل دولة  تات�رص )ي�سع القبعة على راأ�سه(، اأنك تتحدث االآ

توا�سل م�رصوع  اأن  اأنه من غري احلكمة  اإال ترى  �سارل�س،  يا 

»املحقق« اخلربي الذى يكلفك مليون دوالر �سنويا؟ 

املا�سي  العام  دوالر  مليون  خ�رصنا  لقد  �سحيح.  هذا  كني: 

ونتوقع مثله للعام القادم. وكما نعلم فاإن اخل�سارة مبثل هذا 

املعدل تعني اأننا �سنعلق ال�سحيفة بعد �ستني عاما! 

ـ مزج ـ

31- داخلي ـ القبو ـ مكتبة تات�رس التذكارية ـ نهار:)8( 

كانت  للب�رص  العامة  �سول  واالأ داب،  االآ »اإن  املخطوطة: 

اكرتاثه املطلق وفظاظته  له... مع عدم  ـ غري معروفة  واأكرر 

الرهيبة.... 

يف  املخطوطة  تومب�سون  يغلق  هذا  اجلمهور  يقراأ  اأن  )قبل 

�سيق ويلتفت ويواجه م�س اندر�سون( 

اندر�سون: لقد ح�سلت على ميزة نادرة.. هل وجدت ما  م�س 

كنت تبحث عنه؟ 

تومب�سون: كال.. اخربيني... هل اأنت »روزبود«؟ 

م�س اندر�سون: ماذا؟ 

تومب�سون: ال اأظن اأنك كذلك. �سكراً على ا�ستخدام ال�سالة )ي�سع 

قبعته فوق راأ�سه وي�سعل �سيجارة يف طريقه اإىل اخلارج بينما 

تراقبه( 

ـ مزج ـ

ـ ناطحة �شحاب مبنى �شحيفة  32- مكتب برن�شتني 

»املحقق« ـ نهار ـ 1940: 

)لقطة قريبة ل�سورة فوتوغرافية لـ »كني« وهو يف اخلام�سة 

وال�ستني من عمره، ترتاجع الكامريا للوراء لندرك اأنها �سورة 

يهودي  وهو  حتتها.  يجل�س  برن�ستني  احلائط.  على  اإطار  يف 

عليه  كان  مما  اأ�سغر  ن  االآ بدا  وقد  اأ�سلع،  احلجم..  �سئيل 

�سابًا ومع عودة الكامريا تبدو لنا يف  ال�سورة راأ�س وكتفى 

تومب�سون. 
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

دارة  عمال؟ اأنا؟ اأنا رئي�س جمل�س االإ برت�سنني: من هو رجل االأ

مل اأح�سل على �سيء.. لكن الزمن.. ماذا تود معرفته؟ 

خرية عند  تومي�سون: رمبا )ببطء( لو اكت�سفنا معنى كلماته االأ

موته...... 

برنن�سنني: تق�سد كلمة »روزبود«.. هيه؟ رمبا يق�سد فتاًة ما؟ 

لقد كان على عالقة بالكثري منهن يف بداية حياته.... 

تومي�سون: من ال�سعب اأن يكون م�سرت كني على عالقة طارئة 

بفتيات ثم يتذكرهن بعد هذا العمر وهو على فرا�س املوت.   

م�سرت  اال�سم(  )يتذكر  م�سرت  يا  �سابا  مازلت  اأنت  برن�ستني: 

اأنا  ت�سدقها.  ال  قد  اأ�سياء  يتذكر  قد  ان�سان  كل  تومب�سون. 

كمثال.. يف يوم من عام 1896 كنت يف طريقي اإىل »جري�سي« 

)ببطء( كان على املركبة فتاة على و�سك النزول. كانت ترتدي 

ف�ستانا اأبي�س وحتمل مظلة �سم�سية. مل اأرها �سوى حلظة ومل 

األفت انتباهها باملرة. ومع ذلك ظلت �سورتها تطاردين ملدة 

�سهر )يف ن�سوة(، لكن ماذا من »روزبود« اأنا.... 

برن�سنني: من �ستقابله اأي�سًا؟ 

تومب�سون: ذهبت اإىل اطلنطا �سيتي... 

برن�ستني: اإىل �سوزى؟ لقد ات�سلت بها بنف�سي بعد وفاته بيوم 

واحد.. ت�سورت اأنها رمبا يجب علينا اأن ـ )حزينا( اإال اأنها مل 

ترد على التليفون. 

تومب�سون )بحزن(: مل تكن يف الواقع يف حالة ت�سمح لها حتى 

وماذا  )يتوقف(  اأيام  بعد  ثانية  اأراها  �سوف  معي.  باحلديث 

بخ�سو�س »روزبوند«.

خربتك.  برن�ستني: �سدقني.. لو كان لدي اأدنى فكرة عنها الأ

تومب�سون: لقد رافقته منذ البداية.. وميكنك اأن حتدثني عن اأي 

�سيء تتذكره عنه. 

ية  برن�ستني: بل وقبل البداية )بال حما�س كبري( هل حاولت روؤ

اأحدا اأخر غري »�سوزي«؟ 

م�سرت  كتبه  ما  طالعت  لكني  �سواها..  اأقابل  مل  تومي�سون: 

تات�رص يف مذكراته. 

برن�ستني: تات�رص؟ اأنه اأكرب اأحمق قابلته. 

تومب�سون: هل حقق ثروة كبرية؟ 

برن�ستني: لي�س �سعبًا اأن حتقق ثروة اإن اأردت ذلك. خذ مثاًل 

م�سرت »كني« مل يكن �سعيه للمال. وم�سرت تات�رص مل يقدر الرجل 

اأحيانا )فجاأة( هل تعرف من  اأقدره  اأي�سًا مل  حق قدره. واأنا 

اأن تلقاه؟ م�سرت جيد ليالند. لقد كان �سديقه احلميم..  يجب 

وكانا زميلي درا�سة له. 

تومب�سون: من هارفارد.. األي�س كذلك؟ 

ينتمي  كان  برن�ستون..  ـ  كورنيل  ـ  بل  ـ  هارفاد  برن�ستني: 

لعائلة عريقة. فقد كان والده ميتلك ثروًة تقدر بع�رصة ماليني. 

وراءه  يخلف  ان  دون  الر�سا�س  نف�سه  على  اأطلق  يوم  ويف 

�سوى الديون )بتاأمل( كان معنا اأنا وم�سرت كني منذ اأول يوم 

ا�ستوىل فيه »كني« على �سحيفة »املحقق«. 

ـ مزج ـ

33- خارجي ـ املبنى القدمي ل�شحيفة املحقق ـ نهار 

ـ 1890: 

يكن  واإن  واأمريكية  خبار  االأ موجز  يف  كما  اللقطة  )نف�س 

ثابتة.. تظهر مركبة بها »كني«  هذه حقيقية ولي�ست �سورة 

من  كني  يقفز  �سيفي  الوقت  فاخرة.  مالب�س  يف  و»ليالند« 

املركبة يتبعه ليالند بتثاقل. 

اإىل هذا املبنى.. يوما ما  انظر  )ي�سريا بع�ساه(: جيد.....  كني 

�سوف ي�سبح �سيئًا اآخر. 

عبورهم  اأثناء  ـ  مبت�سمًا  »جيد«  يوافقه  حيوية،  ي�سع  )اأنه 

املكان  وحتتل  ب�سائع  حافلة  تتوقف  املبنى  اإىل  الطريق 

مقعدها  يف  برن�ستني  جل�س  وقد  جرة  االأ لل�سيارة  ال�ساغر 

وهو  ثيابه  و�سندوق  وال�سور  الغطاء،  حتت  مدفونا  اخللفى 

يحاول اخلروج من حتتها ب�سعوبة. 

برن�ستني )لل�سائق(: تعال هنا.. �سوف اأ�ساعدك. 

ال�سائق: ال يوجد غرف نوم يف هذا املكان الو�سيع.. اأنه مبنى 

�سحيفة..  

بداء الراأى.  برن�ستني: اأجرك للقيادة.. فقط ولي�س الإ

ـ مزج ـ

خبار املحلية ـ �شحيفة املحقق  34- داخلي ـ غرفة االأ

ـ نهار ـ 1890: 

كبرية هي  غرفة  ب�سكل  الثاين  الطابق  من  مامي  االأ )الن�سف 

فاإن  اخلارج  يف  ال�سم�س  �سطوع  وبرغم  املحلية،  خبار  لالأ

ال�سغرية  ال�سبابيك  ب�سبب  للحجرة  يت�سلل  الذي  هو  قليلها 

وال�سيقة، يوجد حواىل د�ستة من املكاتب واملوائد من الطراز 

على  احلجرة  نهاية  يف  مائدتان  منها  للمحررين،  القدمي 

على  بالق�سم.  للعاملني  اأنها  الوا�سح  ومن  مرتفعة..  من�سة 

ي�سار املن�سة باب مفتوح يوؤدى اإىل غرفة خا�سة. مع دخول 

اأن  اأكربهم �سنا ما  »كني« و »ليالند« يقف �سخ�س بدين هو 

الوافد  ملقابلة  الثمانية  املوظفون  يقف  حتى  اجلر�س  يدق 

اجلديد.. اأنه كارثر يقف ويتجه نحوهما. 

اأنا  املحقق..  �سحيفة  يف  »كني«  م�سرت  بك  مرحبا  كارتر: 

هربرت كارتر. 

كني: �سكراً م�سرت كارتر.. اأقدم لك م�سرت ليالند. 

كارتر)بانحناء(: كيف حالك م�سرت ليالند؟ 

كني: م�سرت ليالند �سوف يكون الناقد الدرامي اجلديد... واأمل 

يا�سيد كارتر اإال اأكون خمطئا.. اأنه الناقد الفني الذي طلبته.. 
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

الي�س كذلك؟ )م�سرياً ايل املحررين( هل يقفون من اأجلي؟ 

كارتر: ت�سورت اأنها ملحة طيبة ل�ساحب اجلريدة اجلديد. 

كني: )يبت�سم ات�سامه عري�سة(: اطلب منهم اجللو�س. 

اأعلم  ال  نني  الأ )اإىل كني(.  ال�سادة  اأيها  واأ�سلوا عملكم  كارتر: 

بخططك مل اأتخذ اأية ا�ستعدادات بعد. 

كني: واأنا نف�سي ال اأعلم م�ساريعي.. يف احلقيقة لي�س لدي اأية 

م�رصوعات.. �سوى اإ�سدار �سحيفة.

)عند الباب ي�سمع �سوت ارتطام �سديد، يلتفتون جميعًا لريوا 

ر�س ملا يحمله من اأ�سياء ثقيلة.. بطانية....  برن�ستني على االأ

�سنطة ـ �سورتان. 

كني ) موا�سال حديثه(: اأوه.. م�سرت برن�ستني.. لو �سمحت تعال 

هنا حلظة. 

)برن�ستني ينه�س ويتقدم نحوه( 

كني )موا�سال حديثه(: م�سرت كارتر.. ها هو برن�ستني املدير 

العام؟ 

كارتر )بربود(: اأهاًل بك 

كني: �سيكون لك هنا مكتبا خا�س.. اأال تعرف ذلك؟ 

ن عند املدخل حامال اأجزاء من �رصير وبع�س  )يظهر ال�سائق االآ

ثاث(  االأ

كارتر: حجرتي املتوا�سعة حتت ت�رصفك.. اإال اأنني ال اأفهم.. 

كني: �سوف اأعمل هنا )بتفكري( كلما ا�سطررت لذلك. 

اأثنتي  تغلق  وعمليًا  �سباحًا.  ت�سدر  ال�سحيفة  لكن..  كارتر: 

ع�رصة �ساعة يوميًا.. 

م�سرت  يا  تغيريها  يجب  التى  �سياء  االأ من  واحدة  وهذه  كني: 

ربع وع�رصون �ساعة!  خبار ال تتوقف طوال االأ كارتر: فاالأ

ـ مزج ـ

35- داخلي ـ مكتب كني ـ الوقت متاأخر ـ 1890: )9( 

كارتر  الوقت.  نف�س  يف  ياأكل  وهو  بحما�س  يعمل  )»كني« 

ركان  اأالأ اأحد  و»ليالند« يجل�س يف  الر�سمية  بجواره مبالب�س 

يراقب املوقف، برن�ستني يكتب يف ركن من املكتب(. 

وىل من  كني: هذا لي�س نقداً يا م�سرت كارتر.. ويف ال�سفحة االأ

�سحيفة الكرونيكل ق�سة )ي�سري اإليها( و�سورة المراأة مفقودة 

يف بروكلني.. رمبا تكون قد قتلت.. ملاذا مل تن�رص اخلرب هذا 

ال�سباح؟ 

ننا م�سوؤولون عن �سحيفة يا م�سرت  كارتر )كاظمًا غيظة(: الأ

كني ول�سنا �سحيفة ف�سائح. 

طباق جانبًا(.  )كني وقد انتهى من طعامه يزيح االأ

كني: اننى مازلت جائعًا يا جيد 

اإىل مطعم »ريكثور« ونتناول  بعد  �سوف نذهب فيما  ليالند: 

ما يكفينا. 

كني: )م�سريا اإىل �سحيفة الكرونيكل(: م�سرت كارتر.. الكرونيكل 

تكتب عناوين على عمودين.. ملاذا ال تفعل مثلها؟ 

خبار.  كارتر: لنق�س يف االأ

خبار كبرية  كني: لو اأن العناوين كبرية مبا يكفى ف�ستكون االأ

اأي�سًا.. اأن جرمية م�زس هاري �سيلفر�ستون.. 

كارتر: ال يوجد ما ي�سري اإىل اأنها قتلت.. اأو ماتت. 

كني )مبت�سمًا(: ال�سحيفة ال تقول اأنها قتلت يا م�سرت كارتر بل 

تقول اأنها مفقودة.. واجلريان يف �سك...... 

كارتر: لي�ست مهمتنا اأن نكتب عن اإ�ساعات ربات البيوت. ولو 

نا ال�سحيفة يوميًا �سعف ما  �سياء ملالأ كنا نهتم مبثل هذه االأ

نن�رص. 

ليتك  ن،  االآ من  ال�سحيفة  به  �ستهتم  ما  وهو  )بهدوء(:  كني 

تر�سل اأف�سل املحررين للقاء م�سرت �سيلفر �ستون ويخربه، باأن 

يظهر زوجته فورا واإال فاإن �سحيفة »املحقق« �سوف تطالب 

بالقب�س عليه )تواتيه فكرة( وعليه اأن يخرب زوجها اأن طلب 

اأثبات ذلك يظهر غ�سبه ويتهمه باأنه فو�سوي وب�سوت عال 

ي�سمعة اجلريان.     

كارتر: اأ�سحيح ما تقول يا م�سرت كني.. اأن وظيفة ال�سحيفة 

املحرتمة لي�ست هكذا... 

طاب  با�ستمرار..  متفهًما  كنت  لقد  كارتر..  م�سرت  كني: 

يومك..... 

)كارتر يغادر الغرفة ويغلق الباب خلفه( 

ليالند: م�سكني كارتر؟ 

جافة  تكون  اأن  ال�سحيفة  على  اأن  يت�سورون  ملاذا  كني: 

ومتجهمة. النا�س تدفع �سنتني من اأجل...... 

برن�ستني: ثالثة �سنتات. 

كني )بهدوء(: بل �سنتان 

)برن�ستني يرفع راأ�سه وينظر اإليه(

للن�سخة  ثالثة  بل  ال�سحيفة(:  على  ينقر  )وهو  برن�ستني 
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الواحدة 

كني: اأعد ح�ساباتك.. �سنتني.. جاهز للع�ساء؟ 

برن�ستني: م�سرت ليالند.. قد يقرر على الع�ساء اأن يخف�س الثمن 

اإىل �سنتًا واحداً. 

احلديث  مالحقتها..  اأ�ستطيع  ال  ب�رصعة  تعملون  اأنتم  ليالند: 

عن املكان�س. 

برن�ستني: ومن حتدث عنها؟ 

تنظف  اجلديدة  املكن�سة  �سائع..  قول  هناك  برن�ستني...  كني: 

جيداً. 

ـ مزج ـ

36- داخلي- غرفة بدائية لتن�شيد احلروف ـ نيويورك 

جريدة املحقق ـ ليل ـ 1890:)10(  

الليل  منت�سف  ـ  ال�سارع  على  تطل  ر�سي  االأ بالدور  )نافذة 

ـ »كني« و »ليالند« يف مالب�س �سهرة وبرت�ستني كما  تقريبًا 

هو ـ كارتر و�سماثرز« ورئي�س ق�سم اجلمع يف حالة توتر وقد 

حتلقوا حول مائدة عليها اأ�سكال خمتلفة من احلروف. 

وىل يجب اأال تكون  كني: م�سرت كارتر.. قلت لك اأن ال�سفحة االأ

هكذا.. امل ت�ساهد �سحيفة الكرونيكل؟ 

كارتر: �سحيفة »املحقق« لي�ست يف مناف�سة مع �سحيفة مثل 

الكروونيكل. 

برن�ستني: علينا اأن نفعل مثلها. 

كارتر: م�سرت كني.. يجب اأن توقفه عند حده واأن يتعلم كيف 

ما يف مكتب �سحفي  يوما  اأنه عمل  اأظن  وال  ل�سانه..  مي�سك 

من قبل. 

كني: اأنت حمق.. فهو يعمل بتجارة املجوهرات. 

برن�ستني: جتارة املجوهرات! 

كني: ومع ذلك يبدو اأن مواهبه هي التى ابحث عنها 

باأنني  كني  م�سرت  يا  اأحذرك  انني  وحزينًا(:  )متهاجا  كارتر 

رغما عني قد اأترك العمل يف وقت حتتاجني فيه.. واأنا م�سطر 

ن اأطلب منك قبول ا�ستقالتي.  الأ

كني: وقد قبلتها يا �سيد كارتر بكل اأ�سف 

كارتر: لكن.. م�سرت كني... اأعني... 

هذه  اإخراج  نعيد  دعنا  بهدوء(:  �سماثرز  لـ  )متحدثًا  كني: 

ال�سفحات... 

�سماثرز )كما لو كان يتحدث اليونانية(: لن ن�ستطيع هذا يا 

م�سرت كني! 

كني: بل �سنعيدها.. هل فهمت؟ 

�سماثرز: �سنطبع بعد خم�س دقائق. 

كني: �سنوؤخر الطبع ن�سف �ساعة اأخرى 

خم�س  بعد  �سنطبع  تفهم..  مل  اأنك  يبدو  كني..  م�سرت  �سماثرز: 

دقائق، ولن ن�ستطيع اإعادة اخراجها. 

ر�س  االأ امل�سفوفة على  باملادة  نفد �سربه يقذف  )كني وقد 

لتتناثر قطعا �سغرية(. 

األي�س كذلك؟ بعد جمع  اأن تعيد اخراجها...  ن  االآ كني: ميكنك 

احلروف واإخراج ال�سفحات طبقا ملا اأخربتك من قبل.. اأح�رص 

الربوفات.. هل هذا وا�سح يا �سيد �سماثرز، واإن مل اأجد و�سيلة 

عادة ا�سالحها ثانية.. �سنطيع.  الإ

)يخرج من الغرفة ويتبعه ليالند ( 

برن�ستني: اأمل تفهم يا �سيد �سماثرز... اأنه املكن�سة اجلديدة.

اختفاء تدريجي

ظهور تدريجي

37- داخلي ـ مكتب كني ـ الوقت فجرا ـ 1890: 

الفتة مبنى �سحيفة »املحقق« ت�سغل ال�سا�سة ونداءات باعة 

الكامريا  انتهاء املزج تتحرك  الكرونيكل.. ومع  ال�سحف عن 

نحو النافذة امل�ساءة حيث مكتب »كني«. 

38- داخلى ـ مكتب كني ـ الوقت فجرا ـ 1890: )11( 

ـ ما زالت اأ�سوات باعة ال�سحف ت�سمع من ال�سارع ـ كني يقف 

برن�ستني جال�سا على  يتطلع وبجواره  نافذة مفتوحة  بجوار 

ال�رصير وليالند على كر�سي(. 

�سوت باعة ال�سحف: الكرونيكل.. الكرونيكل. 

)كني يغلق النافذة ويلتفت نحوهم( 

ليالند: �سوف ننزل ال�سوق حاال.. بعد ع�رص دقائق  

وتاأخذنا....  دقيقة..  الثالثة وخم�سون  ن  االآ ال�ساعة  برن�ستني: 

لكنا فعلناها... 

كني: اأمتعب اأنت؟ 

ليالند: كان يوما عا�سفا 

كني: يوم �سائع! 

برن�ستني: �سائع؟ 

ليالند: �ساريل 

برن�ستني: لقد اأعدناها الليلة اأربع مرات.. وهذا كل �سيء! 

وىل قلياًل.. وهذا ال يكفي.. هناك  كني: لقد غرينا ال�سفحة االأ

�سيء البد من اجنازه يف ال�سحيفة بخالف ال�سور والطباعة. 

لهذا  الغاز  اأهمية  بنف�س  نيويورك  يف  املحقق  تكون  اأن  البد 

امل�سباح. 

ليالند: �ساريل.. ماذا تنوي عمله؟ 

  ) فكرة  )تواتيه  »جيد«  يا  تبت�سم  ال  املبادئ..  اأعالين  كني: 

م�سرت برن�ستني.. اكتب ما اأمليه عليك. 

برن�ستني: لكني ال اأعرف االختزال. 

كني: �ساأكتب اأنا 

)يتناول قطعة من الورق وقلم ويجل�س ويبداأ يف الكتابة( 
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برن�ستني )وهو متابعة (: بال وعود! 

ويقراأ  الكتاب  عن  )يتوقف  هذا  �ساأراعي  يكتب(:  )وهو  كني 

تقدم  يومية  �سحيفة  املدينة  هذه  ل�سكان  »�ساأقدم  كتب:  ما 

االخبار بكل اأمانة )يعاود الكتاب وهو يقراأ ما يكتبه( �ساأقدم 

لهم اأي�سًا... 

ليالند: هذه اجلملة الثانية التى تبداأ بها كلمة »اأنا« 

كني )يرفع ب�رصه(: و�سيعرف النا�س من امل�سئوٍل. و�سيقراأون 

م�سوق..  واأ�سلوب  وبب�ساطة  ب�رصعة  فقط  احلقيقية  خبار  االأ

خبار )يكتب ثانية  ولن اأ�سمح بتغلب امل�سالح على حقيقة االأ

كمواطنني  حقوقهم  عن  ومدافعًا  مقاتاًل  لهم  �ساأكون  ويقراأ( 

»توقيع �ساريل فو�سرتكني«. 

ليالند: �ساريل.. 

)كني يتطلع نحوه( 

ليالند: هل يل بها 

كني: �ساأطبعها )مناديا( مايك! 

مايك: نعم م�سرت كني. 

وىل  االأ بال�سفحة  برواز  ـ �سعها يف  االفتتاحية  كني: هاهي 

وىل؟  مايك )مرهقا(: اليوم.. وال�سفحة االأ

خبار  كني: نعم.. وعلينا اأن نعيد اخراجها.. عليك بالذهاب الإ

املطبعة. 

مايك: كما تريد )يخرج( 

ليالند: عندما تنتهي من هذا.. اح�رصه ثانية 

)مايك يوافق واإن كان يرى يف هذا عماًل اأخرق اأخر ويغادر 

املكان(. 

اأح�سا�س  لدى  املقالة.  بهذه  االحتفاظ  اأريد فقط  ليالند: فقط 

باأنها �ستمثل نقطة حتول لت�سبح واحدة من اأبرز ال�سحف يف 

اإعالن  بوثيقة  اأ�سبه  وثيقة  ع�رصنا )يف خجل من حما�سة(.. 

اال�ستقالل..... الد�ستور.. واأول تقرير مدر�سي يل )كني يبت�سم له 

واأن بدياجادين(. �سوت باعة ال�سحف يرتدد يف املكان. 

اأ�سوات الباعة: الكرونيكل ـ �سحيفة الكرونيكل. 

ـ مزج ـ

39- خارجي ـ نوافذ �شحيفة »املحقق« من اخلارج 

ـ نهار ـ 1890: 

كبري  برواز  على  للجريدة  وىل  االأ لل�سفحة  على  قريبة  )لقطة 

يحمل عنوان املقالة االفتتاحية التالية: 

مبادئ.... بيان

بقلم �ساريل فو�سرتكني

)ترتاجع الكامريا لرنى ال�سحيفة على قمة كوم من ال�سحف 

ي�سغله  حتى  اأكوام  �ستة  ثم  اأربعة  نرى  اأكرث  تراجعها  ومع 

ـ  تناولها  يف  تبداأ  يد  ـ  »املحقق«  �سحيفة  من  اأكوام  املكان 

تطل  زجاجية  نافذة  اإىل   / بان   / اأفقية  حركة  يف  الكامريا 

�سحيفة  »املحقق«  بارز  بخط  عليها  كتب  وقد  ال�سارع  على 

نيويورك اليوميةـ  التوزيع 26 األف. ومن خالل زجاج النافذة 

ن�ساهد »كني« وليالند و برن�ستني يتطلعون نحو ال�سارع على 

باعة ال�سحيفة. تتوقف الكامريا عند النافذة حتى ميالأ الكادر 

كلمة »التوزيع 26 األف... ثم...... 

ـ مزج ـ

ـ  نهار  ـ  الكرونيكل  �شحيفة  نافذة  ـ  خارجي   -40

 )12(:1890

)لقطة قريبة على الفتة حتمل جملة التوزيع 490 األفًا ترتاجع 

الكامريا لنعرف اأنها نافذة �سبيهة على م�ستوى �سارع مبنى 

الكورنيكل وقد كتب عليها بخط بارز بنيويورك ديلي كرونيكل 

وعرب النافذة �سورة يف اإطار لت�سعة اأ�سخا�س وفوقها كلمات 

كرونيكل وحتتها  نيويورك  ل�سحيفة  والتنفيذ  التحرير  هيئة 

جملة »اأعظم هيئة حترير �سحيفة من العامل«. ترتاجع الكامريا 

بعدها حيث »كني« و»ليالند« و»برن�ستني« اأمام النافذة وقد 

عياء.  بدا عليهم االأ

هنا  جمعتكم  لكني  مرهقون..  اأنكم  اأعلم  ال�سادة..  اأيها  كني: 

ل�سبب.. وهو اأن هذا امل�سوار كان يف �ساحلنا. 

ليالند )مرهقا(: الكرونيكل �سحيفة ممتازة. 

كني: الحظوا اأرقام التوزيع. 

برن�ستني: 59.400 األف .

كني: وكما قال الديك للدجاج عندما �ساهد بي�س النعام.. لي�س 

ريكم ما اجنزناه  » مقارنة مبناف�سيكم.  هذا انتقاداً.. بل الأ

غريبًا  لي�س  لهم(  )�سورة  الكرونيكل  �سحيفة  مع  برن�ستني: 

مثل هذا التوزيع 

كني: انت على حق 

ل�سم  الوقت  من  ا�ستغرقنا  كم  تعرف  هل  )يتنهد(:  برنت�سني 

هيئة التحرير هذه اإىل اجلريدة؟ ع�رصين عامًا!

كني: اأعرف 

الكامريا  النافذة..  عرب  متطلعا  �سيجارة  وي�سعل  يبت�سم  )كني 

تقرتب من ال�سورة التى جتمع بينهم(. 

جريدة  من  املحلية  خبار  االأ غرفة  ـ  داخلي   -41

»املحقق« ـ ليل ـ 1898: )13( 

ال�سورة  يف  ا�سطفوا  وقد  الت�سعة  �سخا�س  االأ )نف�س 

ول.  االأ ال�سف  منت�سف  يف  يظهر  و»كني«  الفوتوغرافية 

ترتاجع الكامريا للخلف ا�ستعداد اللتقاط �سورة تذكارية يف 

ركن من الغرفة. الواحدة والن�سف لياًل وقد ازيحت املكاتب 

وغريها بجوار احلائط، على مبعدة من منت�سف الغرفة مدت 

مائدة طويلة(. 
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امل�سور: �سكراً. 

)ينه�س اجلميع(  

كني: )وكاأنه قد تذكر �سيئًا(: اطبع ن�سخة اأخرى واأر�سلها اإىل 

الكرونيكل »)موا�سال حديثه( اأيها ال�سادة حمرري املحقق«... 

منذ ثماين �سنوات.. ثماين �سنوات طويلة ومرهقة وقفت اأمام 

عظم ت�سعة �سحفيني  نافذة الكورنيكل وتطلعت اإىل �سورة الأ

يف العامل. �سعرت اأيامها كطفل يقف اأمام حمل حلوى. اليوم 

ح�سلت على احللوى.. اأهال بكم يا �سادة يف املحقق.. و�سوف 

اأعلى  هو  ال�سباح  هذا  اجلريدة  توزيع  باأن  القول  ي�سعدكم 

توزيع يف نيويورك.. ثمانية ،اربعون األف و�ستمائة.. 

وثالثون  واثنان  و�سبعمائة  األفا  واأربعون  ثمانية  برن�ستني: 

)ت�سفيق عام( 

ن.. القدامى واجلدد يتقا�سون. اأعلى اأجور يف  كني: اجلميع االآ

املوهبة  ملوهبته..  بل  والئه...  ملجرد  اأحد  يعني  مل  املدينة.. 

التي جعلت من »املحقق« اجلريدة  هي كل ما يهمني.. فهي 

التى اأريدها.. اح�سن جريدة يف العامل. 

)ت�سفيق( 

املكان  اأن معذرتي ملغادرة  اأرجو  بعد هذا..  )موا�ساًل(:  كني 

الجازة اأ�سبوع اق�سيه يف اخلارج. )همهمات(   

كني: لقد وعدت طبيبي بهذا عندما تتاح يل الفر�سة وهاهي 

قد حانت.. وهو قرار يعرب عن متنياتي وحتياتي لكم. 

)همهمات �سكر( 

اأكرر وعدي عالنية باأن  اآنذا  كني: لقد وعدت برن�ستني.. وها 

حد..  تن�سوا للثالثة اأ�سهر القادمة افتتاحية اجلريدة.. ملحق االأ

وال تقرتبوا من باب الكاريكاتري واال... 

برن�ستني )مقاطعا(: م�سرت كني... طاملا اأنك تعد.. هناك الكثري 

من التماثيل يف اأوربا مل ت�سرتها بعد.... 

كني )مقاطَعا(: ال تلمني.. اأنهم ي�سنعونها منذ الف عام.. واأنا 

مل ا�سرت اإال منذ خم�س �سنوات فقط! 

برن�ستني: عندنا ت�سعة ثماثيل لفينو�س و�ستة وع�رصين متثااًل 

ملرمي العذراء وخمزنان من ملئ مبثلها.. عدين يا م�سرت كني. 

كني: لك مني هذا 

برن�ستني: �سكراً. 

كني: بهذه املنا�سبة!

برن�ستني: ماذا؟ 

كني: مع اأنك ال تتوقع مني الوفاء بوعودى.. الي�س كذلك؟ 

)�سحك عال( 

كني: )موا�سال( األي�س كذلك يا م�سرت ليالند؟ 

ليالند: كال بالطبع. 

)اجلميع ي�سحكون / ت�سفيق(    

)ي�سع  متامًا  انتبهوا  ف�سلكم..  من  ال�سادة..  اأيها  ن  واالآ كني: 

تبداأ  مو�سيقية  فرقة  بعدها  تظهر  وي�سفر  فمه  يف  اأ�سبعة 

احل�سناوات  يتبعها فوج من  ال�سالة  اإىل  تندفع  العزف وهي 

ي�سارك بع�سهن احلا�رصون يف الرق�س 

برن�ستني: األي�ست مفاجاأة عظيمة! 

ليالند: نعم 

برن�ستني )موجها حديثة اإىل ليالند(: ماذا جرى لك؟ 

ليالند: هوؤالء الذين ان�سموا اإىل املحقق وكانوا منذ اأم�س فقط 

يف الكرونيكل.. هل �سيكون والئهم ل�سحيفتنا كما كانوا مع 

الكرونيكل؟ 

عمال  اليهم  ي�سند  غريهم..  مثل  اأنهم  بالتاأكيد..  برن�ستني: 

فياأدونه )بفخر( كل ما هناك اأنهم اأف�سل �سحفيني... 

ليالند )بعد حلظة �سمت(: وهل �سندافع عما كانت تدافع عن 

الكرونيكل؟ 

برن�ستني )يف �سيق(: بالطبع ال.. �سوف يغريها م�سرت كني كما 

يريد خالل اأ�سبوع. 

ليالند: ورمبا هم الذين �سيغريونه..1.. و... دون ان يدري. 

كني )يف ن�سوه(: ح�سنا.. ايها ال�سادة.. هل �سنعلن احلرب على 

اأ�سبانيا؟ 

ليالند: لقد اأعلنت »املحقق« احلرب فعاًل! 

كني: و.. اأنت اأيها املكتئب.. الفو�سوي... واملتحذلق! 

ليالند: ل�ست كذلك. 

كني: بل اأنت كذلك.. انظر يا برت�سنني اإىل ربطة عنقه. 

برن�ستني يبدو عليه االرتباك وهو يتطلع يف الوجوه( 

ليالند: �ساريل.. اأريد اأن.. 

كني: هل اأنت جاد؟ 

ليالند )وقد اأدرك عجزه عن الرد(: كال.. )وكما لو واتته فكرة 

طارئة(... اإال اأنني لن اأذهب اإىل كوبا.

كني )لربن�ستني(: اأكاد اأجن منه. لدينا يوميا مائتي طلب من 

�سحفيني يودون ال�سفر اإىل اأمريكا.. األي�س كذلك؟ 

)برن�ستني عاجز عن الرد( 

ليالند: برن�ستني....، اأال حتب ربطة عنقى؟ 

بالبنط  اأ�سمه  كتابة  فروق  اأعطيه  اأننى  اأياه(  )متجاهاًل  كني 

العري�س )متباهيا(... بقلم »جيد ليالند« مرا�سل املحقق على 

)يتوجه نحو ليالند(.. يت�سارد هاردجن ديفيد يفعل  اجلبهة... 

هذا.. لقد اأطلقوا اأ�سمه على �سيجار. 

ليالن: وماذا ت�سمي هذا؟

كني: رجل رفيع ال�ساأن يا م�سرت برن�ستني. 

ليالند: وكذلك من ي�سن احلرب. 

كني: هذا اأف�سل ما عندي )يلتفت حوله(.. مرحبا جيورجي... 
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

)هي �سيدة انيقة تنحنى وتهم�س يف اأذنه(

جيورجي: مرحبا �سارلو!

ليالند: اأح�سنت �سنعًا 

جيورجي: هل كل �سيء على ما يرام يا عزيزي؟ 

كني )تلتفت حوله(: لو ا�ستمتع اجلميع فهذا ما اأريده 

جيورجي: لدى ب�سع فتيات يف الطريق!

ليالند )مقاطعا(: اأتعرف ماذا تفعل؟ انت جتر بلدك اإىل هذه...

هل تعرف معنى احلرب يا �ساريل؟ 

كني: جيورجي.. لقد حدثتك عن جيد...، اأنه يف حاجة للرتفيه 

ن اأذكرك مبا يجري يف كوبا.. لكن اأن تقوم  ليالند: ال حاجة الأ

حرب...!   

كني: جيورجي.. اأنت تعرفينه.. األي�س كذلك؟ 

جيورجي: �سعيدة مبعرفتك يا »جيد«؟ 

كني: جيد.. ترى ما هو موقف �سحيفتنا وجني ال تذكر �سيئًا 

عن احلرب بينما �سحف بولتزر وهري�ست تكتب عنها يوميا؟ 

نك تكتب عنها.  ليالند: انهم يفعلون هذا الأ

اأنها حلقة  نهم يكتبون عنها...  اأكتب عنها الأ اأي�سًا  كني: واأنا 

اأنت  اإىل جيورجي....  �ساأذهب  )ينه�س(..  كذلك  األي�س  مفرغة. 

تعرفها.. األي�س كذلك.. م�سرت برن�ستني. 

)برن�ستني ي�سافحها(. 

كني: جيد... اأنها تعرف، امراأة اأدرك اأنها �سرتوقك.. األي�س كذلك 

يا جيورجي؟ 

ليالند: اأول �سحيفة لديها ال�سجاعة لتقول احلقيقة عن كوبا. 

ظهار اإعجابك  كني: لقد ت�ساءلت ليلة اأم�س لو اأنك كنت هنا الإ

بهذه املراأة.. هذه.. )يفرقع با�سبعه(.. ماذا كان اأ�سمها؟ 

ـ مزج ـ

42- داخلي.. منزل جيورجي ـ ليل ـ 1898: )14( 

�رصيط  ن�سمع  ـ  ليالند  اإىل  �سابه  امراأة  تقدم  وهي  )جيورجي 

�سوت ملو�سيقى بيانو( 

ال�سيد يف  اإيثيلي.. هذا  ال�سابق(   )ا�ستكماال للم�سهد  جيورجي 

�سوق للقائك.. م�سرت ليالند.. اأقدم لك ايثيل 

ايثيل: اأهاًل بك م�سرت ليالند 

)الكامريا يف حركة بان )اأفقية( لت�سم »كني« اأمام »ليالند« 

و»برن�ستني« وقد حتلقت الفتيات حولهما( 

غنية التى تتحدث فيها عن نف�سك   فتاة: �ساريل.. غنى لنا االأ

فتاة اأخرى: وهل توجد اأغنية با�سمك؟ 

كني: لو ا�سرتيت كي�س فول �سوداين يف هذه املدينة �ستح�سلني 

على اأغنية با�سمك؟ 

اإيثيل  الفتيات.  الغناء مع  غنية ويبداأ يف  االأ )كني يندمج يف 

يراه ثم يوجه  ـ »كني«  اإىل املجموعة  ثقود »ليالند« احلزين 

انظاره نحو الربوفي�سور الواقف بجواره لياأخذ دوره ـ الغناء 

يتوا�سل ينه�س »كني« ويتوجه نحو »ليالند«(

كني: ا�سمع يا جيد.. ال تذهب اإىل كوبا ان كنت ال تريد.. ول�ست 

اأنا  اأي�سًا.  تريد  تكن  اإن مل  مرا�سال حربيًا  تكون  باأن  مطالبا 

اأريد اأن اأكون اكرث من مرا�سل حرب )ي�سمت( عندي فكرة. 

ليالند: انتبه جيداً يا »برن�ستني« ملا يقوله 

كني: عندي وظيفة لك! 

ليالند )يف �سك(: وما هي؟ 

الكوبية. ومبا  احلرب  نظر يف  لها وجهة  ان �سحيفتنا  كني: 

اأنني مروج للحرب.. ما راأيك لو كتبت مقالة يوميا تقول فيها 

ما تريد اأثناء غيابي. 

ليالند: اأتعني ما تقول؟ 

)كني يومئ موافقًا( 

ليالند: ال مراجعة ملا اكتبه؟ 

كني: دون اأن يف�سح عما يق�سده : ال اأحد! 

ليالند يتمعنه يف حرية ممزوجة باحلب وهو يعلم اأنه عاجز 

عن حل غمو�س ما يوحي به وجه كني(. 

كني: و�سوف نتحدث يف املو�سوع على الع�ساء غداً... اأمامنا 

واأنت  بالفتيات  �ساأفوز  وروبا..  الأ �سفري  قبل  اأيام  ع�رصة 

بالتذاكر.. حيث يح�سل الناقد امل�رصحي عليها جمانا. 

ليالند: �ساريل 

كني: هذا اأف�سل ما ميكنني عمله 

ليالند )مبت�سما(: ال يهم ما يحدث يل.. لكنك �ستكت�سف يوما 

اأن �سحرك هذا لن يكفى... 

األوم  مر يهمك.. فكر جيدا.. انني ال  ن االأ كني: انت خمطئ.. الأ

مرا�سال  يكون  اأن  رف�س  على  »ليالند«  م�سرت  »برن�ستني«  يا 
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�سينمـــا.. �سينمـــا.. �سينمـــا 

حربيًا.. ف�ساًل عن اأنني علمت اأنه ال يوجد مطعم جيد يف كل 

اأنحاء اجلزيرة.

43- داخلي ـ مكتب كني ـ نهار ـ 1898: 

اأف. كني  )لقطة قريبة على عنوان ي�سغل ال�سفحة »من �سي. 

وباري�س. فون�سا« ترتاجع الكامريا لتبدو بقية اأجزاء العنوان 

نيويورك..  فو�سرتكني..  �ساريل  اإىل  تقول:  كبرية  بحروف 

يحجز حلني الو�سول ـ توا�سل الكامريا تراجعها لتك�سف عن 

حجرة مكد�سة ب�سناديق مغلقة ومتاثيل من �سناديق ال�سحن 

ومقتنيات فنية اأخرىـ  »ليالند« يفتح ال�سناديق و»برن�ستني« 

يقرتب من الباب. 

برن�ستني: لقد و�سلتني برقية من م�سرت »كني«.. ملاذا ال نذهب 

اإىل اأوربا.. هو يريدك هناك 

ليالند: حتى ي�ستمتع بحياته.. لكنه معي... 

)برن�ستني يتوقف وينظر بحدة(. 

ليالند )موا�سال(: اأود اأن اأ�ساألك على اأن جتيبني ب�رصاحة. 

قل غالبا؟  برن�ستني: األ�ست �رصيحًا معك دائمًا؟ اأو على االأ

ليالند: اأتراين مغرور ا؟ ومنافقًا ومتجهم الوجه؟ 

برن�ستني: نعم 

)تبدو الده�سة على وجه ليالند(. 

راأي  عك�س  �ساأقول  اأنني  تظن  كنت  اأن  )موا�ساًل(:  برن�ستني 

م�سرت كني.. فلن اأفعل.. )يتلفت حوله(.... م�سرت »ليالند«.. لقد 

كان كرما منه اأن يعدك باأنه لن يبعث بتماثيل. 

التماثيل  من  واحدة  اأنها  تفهمني..  مل  اأنك  يبدو  ليالند: 

النادرة. 

بالندرة  لي�س  كال..  بعناية(:  متثااًل  يتفح�س  )وهو  برن�ستني 

التى تت�سورها )ي�سلمه برقية(. 

اأنه يريد �رصاء اأكرب ما�سة يف العامل 

ليالند: لكنه ال يقتني املا�س. 

املا�س!  يقتني  يقتني كل من  اأنه  اإال  برن�ستني: هذا �سحيح.. 

على اأية حال فهو ال يقتني التماثيل فقط. 

الهوام�ش:

)1( اللقطات من 1-14 من مقدمة ال�سيناريو �سارت اأكرث تف�سياًل من ن�سخة الفيلم 

ح�سا�س وامل�سمون واحداً يف كليهما.  النهائية واأن ظل االإ

خبار يختلف  )2( من امل�سهد )15( ومع �سوت املعلق... مع عر�س موجز االأ

ن�سخة الفيلم النهائية كثرياً عن ال�سيناريو املن�سور، ومع اأن ما حذف من 

مادة قليل اإال يف اإعادة ترتيبها مع بع�س احلوار... ومن ثم فقد حذف ذكر 

ا�سم هري�ست. 

)3( امل�سهد 16 من الفيلم ثم فيه اخت�سار اخلوار مع ت�سابك )تطابق جزئي 

يف  يذكر  ومل  الفيلم  قدموه  ما  اأبرز  من  وهو  باأخرى  جملة   )Overlap
ال�سيناريو املن�سور. 

)4( يف الفيلم ال ن�سمع �سوت »رول�ستون« وهو يتحدث يف التليفون.

املخطوط  من  ال�سا�سة  على  نراه  ما  فاإن  املتقاطعة  اللقطات  وفى  الفيلم  يف   )5(

)�سارل�س فو�سرتكني(. وقد التقيت مب�زس كني عام 1871. 

الفيلم  من  حذفا  قبلها  وما   ،29 امل�سهد  يف  االعرتا�ستان  اللقطتان   )6(

ب تنتهي بالكامريا على  م واالأ حيث نرى يف الفيلم م�سهد كني وتات�رص واالأ

م�ساهد  اأ�سهر  واحد من  ياأتي  ثم  عليها،  يت�ساقط  والثلج  املن�سية  الزحافة 

�سارل�س طفاًل وهو يفتح هدية  ال�سيناريو( حيث نرى  )ال يظهر يف  الفيلم 

الكري�سما�س وهي الزحافة، وتات�رص يقول يل كل عام وانت طيب يا �سارل�س 

ثم قطع اإىل لقطة قريبة ل�سارل�س وهو يرد عليه، ويتقدم تات�رص ليقراأ ر�سالة 

يذكره فيها مب�سئولياته مع اقرتاب عامه احلادي والع�رصين ثم قطع على 

�سكرترية تات�رص تقراأ مل رد كني حيث يعلن عن اهتمام من بني كل اأمالكه 

بجريدة املحقق فقط. 

)7( امل�سهد )30( متت اإ�سافة له يف الفيلم حيث يبداأ بـ »تات�رص« وهو يقراأ 

من  عناوين  كل  مع  غ�سبه  وت�ساعد  )املحقق(  �سحيفة  عناوين  بع�س 

ليالند  يظهر  الفيلم  يف  وكما  التايل  امل�سهد  ال�سفراء،  ال�سحافة  عناوين 

ول مرة حيث يدخل اأ�رصى برن�ستني. كما ا�ستبدل الفيلم مو�سوع حديث  الأ

تات�رص مع كني حول �رصكة مرتو بوليتان للنقل اإىل �رصكة النقل العام. 

)8( قبل امل�سهد )31( يف الفيلم م�سهد يدور بني تات�رص وكني وبرن�ستني ال 

يوجد يف ن�سخة ال�سيناريو، تدور اأحداثه عام 1929 حيث يو�سك كني على 

فال�س موؤقتًا وهو يوقع عقد تناوله عن ال�سحيفة ل�رصكة تات�رص ـ خالل  االإ

هذا امل�سهد يقول كني اأنه لو مل يكن ثريًا لف�سل اأن يكون عظيمًا وم�سهوراً، 

وي�ساأله تات�رص ماذا كان يجب اأن يكون ويرد كني: كل ما تكرهه.. وال�سطور 

يف خمطوطة تات�رص التى يبداأ بها م�سهد 41 حذفت من الفيلم.  

)9( يف الفيلم ينتهي هذا امل�سهد )35( على قوله كني، »م�سرت كارتر« لقد 

كنت غاية يف التفهم.. طاب يومك« 

)10( م�سهد )36( حذف كله من الفيلم. 

)11( ا�سم »مايك« ا�ستبدل با�سم »�سوىل« يف الفيلم. 

اأكرث حياء وال يعقد مقارنة  الفيلم  )12( امل�سهد )40( ال يبدو »كني« يف 

بني الدجاج والنعامة. 

وهلع  ترتيبه...  اإعادة  ويبدو  كثرياً..  احلوار  يتداخل   )41( امل�سهد   )13(

ليالند حول اإثارة كني للحرب اخت�رصت يف �سطر واحد يف الفيلم. كما مت 

حذف اإ�سارة كني اإىل هري�ست و�سخ�سية جوجيورجي حذفت من ال�سيناريو 

لعدم موافقة الرقابة عليها وهو ما ا�ستدعى اإعادة توقيع امل�سهد كله.   

بيت  ظهور  على  الرقابة  العرتا�س  كله  حذفه  مت   ،42 امل�سهد   )14(

للدعارة. 

يتبع العدد القادم
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وىل الحتفاظ بطزاجة حلظة الت�سوير الأ

»اإرما ِفب«.. الفيلم الذي جعل

من اأوليفر اأ�شايا�ض رائيا اأ�شيال

عبداللـــه خميـــ�ش
 

  كاتب من  ُعمان

ال�سينمائي  املخرج  م�سرية  يف  حتول  نقطة   Irma Vep ِفب«  »اإرما  فيلم  ي�سكل 

الفرن�سي اأوليفر اأ�سايا�س Olivier Assayas، ففي هذا الفيلم ظهرت موهبة اأ�سايا�س 

اخلا�س  �سوته  على  العثور  ا�ستطاع  كما  خا�سة،  ية  روؤ له  �سينمائي  كمخرج 

واأ�سلوبه الذي مييزه عن غريه، بعد اأن كانت اأفالمه ال�سابقة حتمل اإرها�سات 

ميالد فنان اأ�سيل، اإال اأن هذا املولد قد ُقدِّر له اأن يتحقق مع فيلم »اإرما ِفب« 

الذي ظهر للوجود عام 1996م.

�سينمــــا



بي�س  باالأ م�ساهد  تتخلله  ملون  فيلم  ِفب«  »اإرما 

�سود، مدته 99 دقيقة. هو عبارة عن فيلم داخل  واالأ

فالم.  االأ �سناعة  عن  فيلما  كونه  عن  ف�سال  فيلم، 

الفرن�سي  ال�سينمائي  للرائد  حتية  يت�سمن  الفيلم 

ل�سل�سلة  خ�س حتية خا�سة  باالأ فيالد، وهي  لوي�س 

وحملت   1915 عام  املخرج  هذا  �سنعها  اأفالم 

عنوان »م�سا�سي الدماء«. ف�سال عن ذلك، فاإن فيلم 

عمال املخرجني  »اإرما ِفب« عبارة عن لفتة تقدير الأ

الفيلم  هذا  يحاكي  الذين  وامل�ستقلني  الطليعيني 

ا�ستهروا بها مثل  الفنية عرب �سيغ فنية  نتاجاتهم 

املخدَّ�سة  وال�رصائط  يدويا«  امل�سنوعة  فالم  »االأ

»اإرما ِفب«  اإذ يحاول  وغريها، 

بني  مكانا  لنف�سه  يجد  اأن 

الطليعيني  املخرجني  نتاجات 

ملبِدِعِه  يجد  اأن  يحاول  مثلما 

ول�سوف  بينهم،  قدم  موطئ 

اإىل  املادة  هذه  بقية  ت�سعى 

تو�سيح الكيفية الفنية التي مت 

بها هذا ال�سعي.

ِفب«  »اإرما  قبيل  من  اأفالم  يف 

يكادان  وامل�سمون  ال�سكل  حيث 

فاإن  ال�سيء،  نف�س  يكونا  اأن 

�رصوريا.  ي�سبح  الفيلم  لق�سة  تف�سيليا  تلخي�سا 

ال�سخ�سية الرئي�سية يف »اإرما ِفب« هي �سخ�سية ماجي 

ت�ستهر  كوجن  هوجن  من  �سهرية  ممثلة  وهي  ت�سينج، 

تلعب  ِفب«  »اإرما  والكوجن فو. يف  القتال  باأفالم فنون 

بالطبع،  وهي  احلقيقية،  �سخ�سيتها  ت�سينج  ماجي 

تت�سمى با�سمها احلقيقي. ت�سل ماجي ت�سينج اإىل فرن�سا 

لتقوم ببطولة فيلم ا�سمه »اإرما ِفب« وهو ا�سم ال�سخ�سية 

دورها  تلعب  اأن  املقرر  من  والتي  الفيلم  يف  الرئي�سية 

ماجي. فيلم »اإرما ِفب« التي تاأتي ماجي لتكون بطلته 

اأفالم »م�سا�سي  اإعادة �سناعة ل�سل�سلة  هو عبارة عن 

الدماء« التي اأخرجها يف اأوائل القرن املا�سي املخرج 

اأفالم عن  فيالد، وهي جمموعة  لوي�س  الرائد  الفرن�سي 

الدماء  م�سا�سي  اأنف�سهم  ي�سمون  ل�سو�س  ع�سابة 

اإرما ِفب. من يقوم  ومن �سمن الع�سابة �سارقٌة ت�سمى 

باإخراج الن�سخة اجلديدة من »م�سا�سي الدماء« )حتت 

م�سمى جديد هو »اإرما ِفب«( خمرج ا�سمه رينيه فيدال 

ليود،  ال�سهري جان-بيري  الفرن�سي  املمثل  دوره  )يلعب 

فالم املوجة الفرن�سية اجلديدة يف  وهو الفتى املدلل الأ

وهكذا  املا�سي(.  القرن  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 

من  بدعوة  باري�س  اإىل  و�سلت  قد  ت�سينج  ماجي  فاإن 

»اإرما  اجلديد  فيلمه  بطلة  لتكون  فيدال  رينيه  املخرج 

ِفب«. 

 كنوع من التحية للمخرج لوي�س فيالد، يقرر رينيه فيدال 

�سامتا.  يكون  واأن  �سود  واالأ بي�س  باالأ فيلمه  ت�سوير 

»م�سا�سي  اأفالم  �سل�سلة  ق�سة  اأن  من  الرغم  وعلى 

يزمع  الذي  ِفب«  »اإرما  فيلم  ق�سة  وبالتبعية  الدماء«، 

رينيه فيدال اإخراجه، هي عن ع�سابة ل�سو�س فرن�سيني 

اأنه ال  يوؤمن  اأن رينيه فيدال  اإال  املدينة،  لقاع  ينتمون 

للقيام  ت�سلح  فرن�سية  ممثلة  توجد 

ممثلة  ي�ستدعي  لذا  ِفب.  اإرما  بدور 

ماجي  ال�سيت  ذائعة  كوجن  هوجن 

انبهر  اأن  بعد  الدور  لتلعب  ت�سينج 

اأفالم  اأحد  يف  راآها  حني  مبالحمها 

بانتظار  مهمة  اأول  فو.  الكوجن  فن 

ماجي ت�سينج هي ارتداء زي اإرما ِفب، 

 Latex سود� وهو زي من املطاط االأ

ي�سبه ما يرتديه الرجل الوطواط اأو ما 

مريكية هايل  ارتدته الحقا املمثلة االأ

)وهو  القطة«  »املراأة  فيلم  يف  بريي 

فيلم مت اإنتاجه بعد »اإرما ِفب« بـ 8 �سنوات(. يف كوالي�س 

على  ت�سينج  ماجي  تتعرف  ِفب«  »اإرما  فيلم  ت�سوير 

زياء للممثلني.  َزَوا، وهي املراأة امل�سوؤولة عن تلبي�س االأ

مبرور الوقت ُتطوِّر َزَوا اإعجابا خا�سا جدا مباجي، كما 

تقوم –ب�سبب كونها دائمة احلديث- باإخبار ماجي اأن 

املخرج رينيه فيدال يعي�س انتكا�سة فنية، واأنه بعد عهد 

اأكرث فاأكرث نحو  خرية تذهب  اأفالمه االأ التميز فاإن  من 

التدهور. بالن�سبة ملاجي فاإن رينيه فيدال يبدو واثقا 

من  يريده  عما  وا�سحة  حمددة  ية  روؤ ولديه  نف�سه  من 

العمل  يبداأ  وهكذا  الدماء«،  »م�سا�سي  �سناعة  اإعادة 

يف الفيلم. بعد ت�سوير عدة م�ساهد، يقام عر�س خا�س 

ملا مت ت�سويره. ي�ستاء املخرج رينيه فيدال مما �ساهده 

ماجي  على  ويقرتح  ناق�سا،  �سيئا  ثمة  اأن  له  ويبدو 

اأكرث  ِفب  اإرما  �سخ�سية  تتقم�س  اأن  حتاول  اأن  ت�سينج 

فيدال،  رينيه  بكالم  متاأثرة  فهمها.  يف  تتعمق  واأن 

اخلا�سة  املراأة/القطة  مالب�س  ت�سينج  ماجي  ترتدي 

بال�سخ�سية التي متثلها يف الفيلم وتخرج من غرفتها 
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يف الفندق الذي ت�سكنه، وتقوم بعملية �سطو حقيقية على 

ومتاما  الفندق.  يف  املقيمات  الن�ساء  اإحدى  جموهرات 

الدماء«  »م�سا�سي  يف  ِفب  اإرما  ل�سخ�سية  حدث  كما 

)1915م(، ت�سعد ماجي ت�سينج اإىل �سطح الفندق حتت 

اأعلى  املطر املنهمر وتلقي باجلواهر التي �رصقتها من 

�سطح البناية، ثم تعود لغرفتها منهكة من التجربة التي 

خا�ستها.

     ما يحدث تاليا هو اأن رينيه فيدال يختفي وال اأحد 

يعرف اأين ذهب، فيتعطل العمل يف الفيلم. يت�سح الحقا 

اإيداعه  مت  قد  واأنه  ع�سبي،  بانهيار  م�ساب  رينيه  اأن 

دار رعاية خا�سة حتى يتعافى، وبالتايل يتحتم على 

يتم  العمل.  ملوا�سلة  اآخر  خمرج  اإيجاد  الفيلم  منتجي 

اإ�سناد العمل يف فيلم »اإرما ِفب« ملخرج ثاٍن هو �سديق 

ال�سينمائية.  ى  الروؤ لكنه يختلف عنه يف  فيدال  لرينيه 

ال يتورع املخرج اجلديد عن القول اأنه َقِبل اإخراج هذا 

بها،  مير  مالية  �سائقة  من  نف�سه  خراج  الإ فقط  الفيلم 

كما اأن ال�سيء الذي ال ي�ستطيع اأن ي�ستوعبه مطلقا هو 

لتلعب  ملاذا اختار رينيه فيدال ممثلة من هوجن كوجن 

دور �سارقة فرن�سية تنتمي لقاع مدينة باري�س! يرهن 

ِفب«  »اإرما  العمل يف  اإمتام  على  موافقته  املخرج  هذا 

با�ستبدال ماجي ت�سينج مبمثلة فرن�سية، فيكون له ما 

هي  ت�سينج  ماجي  تختفي  اللخبطة،  تلك  ظل  يف  اأراد. 

خرى، ليت�سح الحقا اأنها �سافرت على حني غرة اإىل  االأ

مرتب  موعد  يف  �سكوت  رديل  املخرج  للقاء  نيويورك 

خري للفيلم، يجتمع طاقم العمل يف  بينهما. يف امل�سهد االأ

اأخرجها رينيه  التي  الن�سخة  فيلم »اإرما ِفب« مل�ساهدة 

الفيلم،  اأفراد طاقم  اأحد  للفيلم. فوفقا ملا يرويه  فيدال 

البارحة  فجاأة  ظهر  قد  فيدال  رينيه  فاإن 

قام  التي  اللقطات  مونتاج  عملية  واأجنز 

خرية للفيلم  بت�سويرها، وتكون الدقائق االأ

للفيلم  –كجماهري-  نحن  م�ساهدتنا  هي 

الذي اأجنزه رينيه فيدال، ويا له من فيلم! 

�رصيط  تخدي�س  هو  رينيه  به  قام  ما  اإن 

�سلي يدويا بالطريقة التي يعمل  الفيلم االأ

بها �سّناع ال�سينما الطليعية، حيث خّد�س 

الفيلم واأحدث فيه خطوطا ودوائر ونقاطا 

فالم  وُحبيبات كالتي نرى بع�سها يف االأ

القدمية، وقام بالعبث بوجه ماجي ت�سينج 

وعيونها بطريقة من املفرو�س اأنها تعك�س 

الفيلم  يقوله يف  اأن  فعال  اأراد  عما  يته  روؤ

لكن الكامريا مل ت�ستطع قوله.

جماليات  يف  جتاربه  اأ�سايا�س  اأوليفر  املخرج  اأجرى 

فيلم«اإرما ِفب« على اأكرث من �سعيد. فقد قام بالتجريب 

اإخراج  خالل  من  )مبدئيا  ال�سينمائي  ال�رصد  جمال  يف 

ق�سة عبارة عن »فيلم داخل فيلم«( وكذلك كان جمربا 

من  الفيلم  يف  حداث  االأ �سري  اإيقاع  يقاع—اأي  االإ يف 

االنتقال  بطء  اأو  و�رصعة  للقطات  الزمني  الطول  حيث 

اختيار  يف  جمربا  اأ�سايا�س  كان  كما  خر.  الآ م�سهد  من 

حيث  من   Film Genre ال�سينمائي«  »النوع  ويف  املمثلني، 

خانة  اأية  يف  ب�سهولة  ت�سنيفه  ميكن  ال  فيلمه  كون 

اخليال  اأو  الرعب  اأو  كالكوميديا  �سائعة  �سينمائية 

العلمي اأو غريها. ف�سال عن ذلك فاإن يف الفيلم جتريبا 

بالتحريك  الب�رصي  التمثيل  ميزج  فهو  �سلوب،  االأ يف 

بالت�سوير  امللون  الت�سوير  ميزج  كما  نيمي�سن(،  )االأ

�سود على الطريقة القدمية ذات احُلبيبات.  بي�س واالأ باالأ

اأ�سايا�س، من ناحية حتليل امل�سمون،  كذلك فاإن فيلم 

هو بيان عن وجهة نظره حول حا�رص ال�سينما الفرن�سية، 

مريكية. و�سوف تخت�س  مع بع�س تعليقات عن ال�سينما االأ

ال�سطور الالحقة بتو�سيف نواحي التجريب هذه ب�سورة 

اأكرث تف�سيلية.

     التجريب يف اختيار املمثلني يتجلى اأوال وقبل كل 

�سيء يف اختيار ممثلة ذائعة ال�سيت من هوجن معروفة 

القتايل لتكون بطلة  اأفالم فن الكوجن فو  باأدوارها يف 

لتلعب دورا  ت�سينج  تاأتي ماجي  فيلم جتريبي فرن�سي. 

الفرن�سيني.  معبودة  مو�سيدورا  قبلها  لعبته  واأن  �سبق 

يروا  حني  ذلك،  على  اجلماهري  فعل  ردة  �ستكون  كيف 

تقدميه  اإعادة  يتم  جنماتهم  اأبرز  اإحدى  قدمته  دورا 
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تلعب  ال  كوجنّية  الهوجن  املمثلة  اإن  اآ�سيوية؟  مبمثلة 

فقط دورا قدمته قبلها رائدة فرن�سية، لكنها تلعب هذا 

اأنه يف  املعروف  فرن�سي جتريبي. فمن  فيلم  الدور يف 

م�ساركة  يتحا�سون  املخرجني  فاإن  التجريبية  فالم  االأ

ن املمثل امل�سهور له �سورة  املمثلني ذائعي ال�سيت، الأ

معينة موجودة يف اأذهان اجلمهور قد تت�سبب يف اإف�ساد 

�رصيط  يف  اأ�سايا�س،  اأوليفر  املخرج  التجريب.  مفهوم 

فيديو م�سور مت اإعداده عام 2008م، اأفاد اأن هدفه من 

اختيار ماجي ت�سينج لتلعب دور اإرما ِفب يف فيلمه قد 

ُوِلَد من رغبته يف اأن يرى كيف �سيتقبل اجلمهور الفيلم 

كان  لقد  ت�سينج.  ماجي  وجود  مع  �سيتعاملون  وكيف 

اأ�سايا�س  تطرق  كما  جتربة.  يجري  بب�ساطة،  اأ�سايا�س، 

اأ�سباب  اإىل  املذكور،  الفيديو  �رصيط  نف�س  يف  باإيجاز، 

املخرج  دور  ليلعب  ليود  جان-بيري  للممثل  اختياره 

رينيه فيدال قائال اأنه يحب م�ساهدة ليود »يف مواقف 

املواقف  هي  ما  بال�سبط  اأ�سايا�س  يحدد  مل  خمتلفة«. 

املختلفة التي يعنيها، لكن من املحتمل اأنه كان ي�سري 

اأخرجه  اآخر  ال�سابقة يف بطولة فيلم  اإىل م�ساركة ليود 

اأ�سايا�س عام 1991 وحمل عنوان »باري�س ت�ستيقظ«. 

مع  يعي�س   
ّ
خم�سيني اأب  دور  الفيلم  ذلك  يف  ليود  لعب 

�سديقة حميمة له هي يف عمر ابنه الوحيد. لعل اأ�سايا�س 

كان يلّمح اإىل اأنه مثلما اأراد اأن يرى كيف �سيوؤدي ليود 

اأن  اأراد  اأي�سا  فهو  لفتاة �سغرية،  العجوز  العا�سق  دور 

يرى كيف �سيبدو ليود يف دور خمرج فرن�سي يعي�س فرتة 

ا�ستندت يوما على موروث  التي  الفنية  تدهور جتربته 

تيار املوجة الفرن�سية اجلديدة. اإذا كان »العا�سق العجوز 

املغرم ب�سبية �سغرية« ُيَعدُّ دورا جديدا على جان-بيري 

ليود، فاإن اختيار ليود ليلعب دور املخرج رينيه فيدال 

وليفر اأ�سايا�س اأكرث من جمرد منح دور  يعني بالن�سبة الأ

اأيقونة  هو  ليود  جان-بيري  اإن  خم�رصم.  لفنان  جديد 

الذي ظهر  املحبوب  وفتاها  اجلديدة  الفرن�سية  املوجة 

يف اأبرز اأفالمها )يف ال�ستينيات وال�سبعينيات(، وهو يف 

»اإرما ِفب« يقوم بدور خمرج عجوز كان متميزا يف فرتة 

احت�ساِرِه  يعي�س حالة  واليوم  املوجة اجلديدة،  �سينما 

ال�سخ�سي كما يعي�س مرحلة احت�سار املوجة الفرن�سية 

اجلديدة كتيار فني. اإن اختيار هذا املمثل بالذات ليلعب 

هذا الدور بالذات مل يكن ع�سوائيا، فاملرء حني ي�ساهد 

دور  يلعب  )كممثل(  اجلديدة  الفرن�سية  املوجة  اأيقونة 

قطعا  فاإنه  املوجة  هذه  احت�سار  اأفالمه  تعلن  خمرج 

لل�سينما  يحدث  الذي  ما  ترى  ويتفكر:  يت�ساءل  اأن  البد 

ل  جابة، فاإن اإثارة هذا الت�ساوؤ الفرن�سية؟ اأيا ما كانت االإ

مبجرد  حتقق  قد  هدف  وهو  ذاته،  حد  يف  هدف  هو 

الدور. بهذا املعنى  اختيار جان-بيري ليود ليلعب هذا 

اأبطال  اختيار  يف  جتريبيا  كان  اأ�سايا�س  اأوليفر  فاإن 

 كثريا 
ّ
فيلمه، وعلينا اأن نتذكر اأن فيلم »اإرما ِفب« معني

ب�سينما  )ومقارنتها  الفرن�سية  ال�سينما  حال  مبناق�سة 

هوليوود(. اإن الفكرة ال�سائعة عن ال�سينما الفرن�سية اأنها 

�سينما للنخبة فقط، واأنها مليئة بالرثثرة واأن حبكات 

ال�سائع  الت�سور  هذا  اأ�سايا�س  يدرك  �سعيفة.  اأفالمها 

ولذا نراه يف »اإرما ِفب« م�ستمتعا باللهو بهذا الت�سور 

واختباره والعمل تارة على ما يبدو ظاهريا اأنه تاأكيد 

له، وتارة اأخرى على ما يبدو ظاهريا اأنه نفي له. ي�سع 

جنبية ماجي ت�سينج يف مواقف  اأ�سايا�س بطلة فيلمه االأ

عديدة داخل الفيلم ت�سطر فيها ل�سماع تعليقات متباينة 

امل�ساهد  هذه  �سمن  من  الفرن�سية.  ال�سينما  حال  عن 

ت�سينج  ماجي  النجمة  ي�ست�سيف  تليفزيونيا  مذيعا  اأن 

راأيها  عن  وي�ساألها  ِفب«  »اإرما  لفيلم  ت�سويرها  اأثناء 

يف ال�سينما الفرن�سية، وقبل اأن تعلق ماجي ب�سيء يذكر 

موقفه  عن  معربا  ثرثرة  يف  وينطلق  املذيع  يقاطعها 

اأنها للنخبة فقط واأنها مملة  من ال�سينما الفرن�سية من 

واأن �سينما هوليوود واأفالم هوجن كوجن القتالية اأف�سل 

مبراحل. ومي�سي هذا املذيع يف حما�س منقطع النظري 

مرثثرا عن اأن م�ساهد �سالالت الدم وتفجري ال�سيارات يف 

فالم التجارية هي الفن احلقيقي، وذلك و�سط ذهول  االأ

اأن  الذكية هنا هي  املفارقة  ت�سينج و�سدمتها.  ماجي 

لكونها  الفرن�سية  ال�سينما  ينتقد  كان  الذي  املذيع  هذا 

�سينما مليئة بالرثثرة وتفتقر للت�سويق، كان هو بنف�سه 

ثرثارا حقيقيا. ذلك امل�سهد بال �سك جزء من لعب اأوليفر 

اأ�سايا�س بال�سورة النمطية عن ال�سينما الفرن�سية. َلِعٌب 

مما  جزءا  اأن  اإذ  ل،  والت�ساوؤ التاأمل  اإثارة  على  يعمل 

عن  التخلي  هو  م�سهد  هكذا  يف  اأ�سايا�س  اإليه  ي�سعى 

اجلماليات املعلبة لل�سينما التجارية املهيِمنة وارتياد 

اآفاق جماليات جديدة تعمل على خماطبة ذهن املتلقي 

وخلق ت�ساوؤالت نقدية لديه اإزاء ما ي�ساهده على ال�سا�سة 

فكار ووجهات النظر. حداث واالأ من �رصاع لالأ

     جزء كبري من خ�سو�سية فيلم »اإرما ِفب« ياأتي من 

�سلوب احلر. بدايًة،  اأ�سلوب الفيلم، الذي ميكن و�سفه باالأ

�سلوب احلر« ف�سفا�سا وغام�سا،  قد يبدو م�سطلح »االأ

ومع ذلك فاإن احلرية هي اأف�سل كلمة لو�سف �سخ�سية 

ح�سا�س باحلرية يف »اإرما  فيلم »اإرما ِفب«. ما مينح االإ
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ال�سينمائي  ال�رصد  وطبيعة  الكامريا  حركة  هو  ِفب« 

ِفب«  »اإرما  فيلم  فاإن  النظري،  ال�سعيد  على  للفيلم. 

َيْنَهُل من مرياث »�سينما احلقيقة« واأ�ساليبها التعبريية، 

طر النظرية التي ا�ستخدمتها  و�سينما احلقيقة هي اأحد االأُ

املوجة الفرن�سية اجلديدة للو�سول اإىل غاياتها. ُتعّرف 

على  ن�سختها  –يف  املخت�رصة«  بريتانيكا  »مو�سوعة 

�سينمائية  »حركة  باأنها:  احلقيقة  �سينما  نرتنت-  االإ

فرن�سية ظهرت يف ال�ستينيات من القرن الع�رصين ت�سعى 

اإىل الو�سول اإىل الواقعية التامة من خالل ت�سوير النا�س 

يف خمتلف اأو�ساعهم مع االرتكاز على حوارات جديرة 

ذلك  بقية  يف  اأكرث  للم�سي  املرء  يحتاج  ال  بالثقة«. 

للموجة  حفيد  هو  ِفب«  »اإرما  فيلم  اأن  ليدرك  التعريف 

عنها  ورث  قد  فاإنه  قل  االأ على  اأو  اجلديدة،  الفرن�سية 

جيم�س  فالم  االأ م�ستعِر�س  يقول  ركائزها.  من  بع�سا 

برياردينيللي: »اإن ما يجعل »اإرما ِفب« فيلما متما�سكا 

هو تلك املجموعة من ال�سخ�سيات التي احتواها والتي 

تقنيات  ي�ستخدم  اأ�سايا�س  اأوليفر  متاما.  �سادقة  تبدو 

طويلة  ولقطات  حممولة  كامريا  من  احلقيقة  �سينما 

يف  ب�رصعة  ندخل  يجعلنا  بحيث  متميز،  ب�سكل  زمنيا 

ندماج  االإ اإن  معها«.  ونتماهى  ال�سخ�سيات  تلك  حياة 

بحواراتها  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  حيوات  يف 

الطازجة التي ت�سبه احلوار احلقيقي يبداأ يف »اإرما ِفب« 

ول. يف هذا امل�سهد يقدمنا الفيلم مبا�رصة  من امل�سهد االأ

نحن  واحدة.  دفعة  ال�سخ�سيات  من  كبرية  ملجموعة 

داخل �رصكة اإنتاج فني يف يوم عمل مزدحم جدا وكل 

فرد ملتٍه مبا ي�سغله، والكامريا املحمولة تتجول بحرية 

هنا وهناك حماِولة التقاط ما يحدث للجميع، ويف ذلك 

اجلو ال�ساج باحلركة تدخل ماجي ت�سينج مقر ال�رصكة 

اأن و�سلت للتو من هوجن كوجن ومل  بعد 

هذا  يوؤ�س�س  باملطار.  ي�ستقبلها  من  جتد 

�سلوب احلر« الذي �ساد  امل�سهد لروح »االأ

فيلم »اإرما ِفب«. الكامريا تتحرك بخفة، 

الواحدة  اللقطة  والب�رص كثريون جدا يف 

وامل�سهد الواحد وكل واحد منهم م�سغول 

على  –غالبا  �ساأن  يف  ويتحدث  ب�سيء 

ال�سخ�سيات  بقية  يعني  ال  الهاتف- 

ماجي  اأن  من  الرغم  على  حوله.  من 

ت�سينج هي بطلة الفيلم، اإال اأنها نادرا ما 

ظهرت لوحدها يف اأية م�سهد. هي دائما 

–تقريبا- حماطة بعدد كبري من الب�رص. 

لو قارنا ذلك ب�سينما هوليوود لوجدنا البطل دائما يف 

مركز الكادر، وهو عادة اإما يف حوار مع زميله املمثل 

ال�ِسنّيد Supporting Actor اأو يف موقف حتٍد مع ال�رصير. حتى 

حني يظهر البطل يف �سينما هوليوود يف لقطة جماعية، 

خا�سة  باإ�ساءة  حماط  اأو  الكادر  و�سط  يف  دائما  فهو 

ِفب«  »اإرما  يف  ت�سينج  ماجي  اأما  خرين.  االآ عن  متيزه 

فهي دائما و�سط النا�س وال تتميز عنهم ب�سيء، ومع ذلك 

فنحن نعلم اأنها هي بطلة الفيلم ومل يوؤثر وجودها و�سط 

خرين على �سيء يف دورها املركزي يف الفيلم )مع  االآ

اأنهم دائما يتحدثون اأكرث بكثري مما تتفوه به هي!(. اإن 

�سخا�س  ما نكت�سبه هنا هو اأننا نتعرف على كثري من االأ

خرين حول البطلة ولي�س على �سخ�س واحد فح�سب،  االآ

ويف ذلك بالطبع اإثراء لتجربة الُفرجة ال�سينمائية.

 ذروة ال�سعور بالروح احلرة التي ت�سيع يف فيلم »اإرما ِفب« 

تتاأ�سل ب�سكل جذري يف م�سهد الع�ساء يف بيت اأ�سدقاء 

ول لفيلم  َزَوا م�سوؤولة تلبي�س املالب�س. فبعد العر�س االأ

»اإرما ِفب« والذي بدا فيه املخرج رينيه فيدال منزعجا 

مما مت ت�سويره، يغادر اجلميع املكان ويرتكون ماجي 

فتاأخذها  َزَوا  احلّكاءة  تالحظها  هناك  وحيدة،  ت�سينج 

تدخالن  للع�ساء.  وتذهبان  النارية  دراجتها  ظهر  على 

كبرية  جمموعة  على  فجاأة  امل�سهد  ينفتح  حيث  البيت 

ع�ساءهم،  يتناولون  طعام  مائدة  على  �سخا�س  االأ من 

بال  اإليهم.  تن�سمان  َزوا  و  ماجي  فاإن  احلال  وبطبيعة 

ة اإىل ما يقرب من نحو ع�رص 
مقدمات يقدمنا الفيلم فجاأ

فيهم  واحد  كل  قبال.  ن�سادفها  مل  جديدة  �سخ�سيات 

احلا�رصين  من  �سخ�س  مع  �ساخن  حوار  يف  مندمج 

خمتلف عن احلوار الذي يديره جاره مع ال�سخ�س اجلال�س 

بجواره اأو قبالته. اجلميع يتكلم يف ذات الوقت، وهو لي�س 
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حوارا هادئا، ولكنها حوارات �ساخنة كانت قد ابتداأت 

قبل دخول ماجي و َزَوا للم�سهد. ماجي التي ال تتحدث 

الفرن�سية تقف حائرة اأمام هذا احل�سور املفاجئ للب�رص 

نحن  ن�ساطرها  كما  للنقا�س،  املطروحة  واملوا�سيع 

راأينا  اأن  رجح  االأ على  لنا  ي�سبق  مل  نه  الأ اأي�سا  احلرية 

مرتني  اأو  مرة  راأيناه  لعلنا  )اأو  ال�سينما  يف  كهذا  �سيئا 

ال اأكرث من قبل(. الكامريا املحمولة تلهث حماولة عدم 

ملام بكل ما يدور، وهي تتحرك  تفويت �سيء و�ساعية لالإ

خر اللتقاط خيط احلوار الدائر. هذا  ب�رصعة من �سخ�س الآ

امل�سهد، باخت�سار، هو �سنيعة عبقري. فخالفا للتعامل 

فاإن  امليزان�سني،  ومع  الكامريا  مع  واحلاذق  امُلْحَكم 

حقيقيا  بدا  جممله  يف  امل�سهد 

جدا وارجتاليا جدا للدرجة التي 

ي�سعب على املرء اأن ي�سدق فيها 

اأن هذا متثيل. يعطي هذا امل�سهد 

�سلوب احلر«  بالذات م�سطلَح »االأ

معناه الكامل، ومن هذه النقطة 

فاإن  ِفب«  »اإرما  يف  بالذات 

قد  بالفيلم  امل�ساهدين  اإح�سا�س 

يتيقن  الع�ساء  م�سهد  عند  تغري. 

خمتلف،  فيلم  هذا  اأن  املرء 

جمالياته  يف  خمتلف  اأنه  اأي 

اأفالم  ففي  الفنية.  وح�سا�سيته 

التيار املهيمن ي�سعر املرء اأن كل �سيء يف الفيلم م�سمم 

ليقود لنهاية حمددة عرب خط اأحادي م�ستقيم، بحيث اأن 

)ت(،  اإىل  حتما  �ستقود  بدورها  وهي  )ب(  اإىل  تقود  )اأ( 

وهكذا. اأما يف »اإرما ِفب« فاإنه ومن هذه النقطة بالذات 

ي�سبح حدوث اأي �سيء يف الفيلم واردا جدا. لقد تهاوى 

منطق اللقطات املح�سوبة بلغة الريا�سيات الذي اعتاد 

ح�سا�س باأن كل �سيء ميكن  عليه امل�ساهد، وحل حمله االإ

اأن يحدث، واأن الفيلم ميكن اآن ينفتح فجاأة على ق�س�س 

جديدة و�سخو�س جدد ال عالقة لها بكل ما مر قبال. هنا 

اأنه  اإدراك  يف  املرء  ينجح  حني  الت�سويق  وترية  تزداد 

اللغة التي اعتاد  اأمام لغة �سينمائية خمتلفة عن  يقف 

فالم املهيمنة حول  عليها. ينبني ال�رصد التقليدي يف االأ

بطل يجد نف�سه يف ماأزق، وما يحاول فعله طوال الفيلم 

هو اإنقاذ نف�سه من املاأزق الذي وقع فيه. يف »اإرما ِفب« 

ن�سياب الطبيعي حلركة  يتخلق ال�رصد ال�سينمائي من االإ

�سخا�س التي جتد نف�سها  ماكن واالأ ماجي ت�سينج ومن االأ

ت�سري  ي�سري حيث  اأنه  الفيلم  يفعله  ما  بهم. كل  حماطة 

ماجي، ثم يتوقف موؤقتا يف كل مكان تتوقف هي فيه 

ليعرفنا بكل ما حولها من �سخو�س ومواقف وحكايات 

اإن تغادر ماجي املكان حتى  وديكورات وغريها، وما 

يغادر معها ال�رصد اإىل اأفق جديد ومكان جديد ووجوه 

البطلة  به  تقوم  ما  املهم  لي�س  ِفب«  »اإرما  يف  جديدة. 

ن؟ من معها؟ ما  من مغامرات. اإن املهم هو: اأين هي االآ

الذي يتحدثون عنه؟ اأين �سيكون م�سوارها القادم؟ مبن 

�سخا�س  �سياء التي �سيكون االأ �ستلتقي تاليا؟ ما هي االأ

فيلم  ي�سل  حني  عنها؟  يتحدثون  بهم  �ستلتقي  الذين 

ي�سعر  الع�ساء،  م�سهد  من  بدءا  النقطة،  هذه  ِفب«  »اإرما 

اأكرث، ولعل ذلك هو ما  امل�ساهدون بارتباطهم بالفيلم 

امل�ساهدين عرب  الكثري من  عرب عنه 

حني  نرتنت  االإ على  خمتلفة  مواقع 

اأن الن�سف الثاين للفيلم اأكرث  ذكروا 

ت�سويقا.

ح�سا�س  االإ احلرة وم�سحة  الروح  اإن   

ِفب«  »اإرما  يف  املبثوثة  باالرجتال 

اأوليفر  اأ�سلوب  يف  جزئيا  تكمن 

اأ�سايا�س الذي ال يحب عمل الربوفات 

الت�سوير.  بدء  rehearsals قبل  املتكررة 

يف مقابلة اأجريت مع اأ�سايا�س اأثناء 

قالع«  االإ »بوابة  لفيلم  ترويجه 

اأ�سايا�س:   
ٌّ
�سحفي �ساأل  )2007م(، 

»اإذن اأنت مل يكن لديك وقت كاٍف لعمل الربوفات؟«

اأجاب اأ�سايا�س: »كال، اأنا على اأية حال ال اأعمل الربوفات 

اأبدا، لكني اأ�سّور كثريا. نعم اأعيد الت�سوير مرارا لكن ذلك 

خمتلف عن عمل الربوفات. مل يكن لدينا وقت لذلك، فقد 

قالع«( يف �ستة اأ�سابيع«.  �سورنا الفيلم )فيلم »بوابة االإ

توؤمن  ال  »وملاذا  اأ�سايا�س:  ال�سحفي  �ساأل  هنا 

نها ُتف�ِسد عفوية التمثيل.  بالربوفات؟« فرد اأ�سايا�س: »الأ

اأعتقد اأن هناك نوعا من الفطرية، هناك �سيء خا�س يف 

وىل بح�سور  م�ساألة اأن يقول املمثل اجلملة يف املرة االأ

الكامريا يف موقع الت�سوير. اأعتقد اأن هناك �سيئا مميزا 

اأمام  يحدث. حتى لو قام املمثل بالتدرب على اجلملة 

مع  اجلملة.  ذات  هي  تعود  ال  فاإنها  احلمام،  يف  مراآة 

الالبروفات تكون هناك اللحظة الُغفل التي يعي�س فيها 

املمثل الدور. اإعادة الت�سوير الثانية تكون �سيئا خمتلفا. 

عادة الثانية يكون املمثل م�سغوال بتذكر �سدى  ففي االإ

ل:  وىل. يكون يف مرحلة ت�ساوؤ قوله للجملة يف املرة االأ

 فعله 
ّ
وىل، ما الذي علي ما الذي كان جيدا يف املرة االأ
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قد  الذي  الوعي  ي�ستيقظ  وفجاأة  مر.  االأ لتح�سني  ن  االآ

ولكن  وقتا  ي�ستغرق  مر  االأ املطلوبة.  النتيجة  اإىل  يقود 

عادة العا�رصة يكون املمثل قد عاد جمددا لعفوية  مع االإ

وىل. اإن كل ما اأ�سعى اإليه هو احلفاظ على طزاجة  املرة االأ

لـ  اأ�سايا�س  اأوليفر  اإن حماولة  وىل«.  االأ الت�سوير  حلظة 

ما  هو  وىل«،  االأ الت�سوير  حلظة  بطزاجة  »االحتفاظ 

و�سفناه هنا بالروح احلرة التي ي�سعر بها امل�ساهد عند 

م�ساهدة »اإرما ِفب«.

»اإرما ِفب« على �سعيد   ما يتبقى قوله بالن�سبة لفيلم 

اللقطات،  بني  )اأو  ال�سطور  بني  امل�سَمر  امل�سمون 

حرى(، هو اأن الفيلم عبارة عن حماولة من خمرِجِه  باالأ

بحر  يف  ي�سب  الذي  ال�سينمائي  التجريب  بنهر  ليلحق 

فقط  تت�سح  ال  املحاولة  هذه  اخلالق.  الطليعي  العطاء 

من خالل جمافاة »اإرما ِفب« ملعايري ال�رصد ال�سينمائي 

يف ال�سينما التجارية الرائجة ووقوفه متفردا باختالفه 

عنها، واإمنا تت�سح اأي�سا من خالل انحناءته التقديرية 

الوالء  حتية  تتج�سد  الطليعيني.  املخرجني  لعطاءات 

الفيلم:  ت�سمنهما  ممار�ستني  خالل  من  هذه  والعرفان 

جالل اخلا�سة Homage بالرائد  وىل هي حتية االإ االأ

ال�سينمائي الفرن�سي يف مرحلة ال�سينما ال�سامتة، لوي�س 

فيالد، من حيث �سناعة فيلم يرتكز على �سل�سلة اأفالم 

1915م،  عام  فيالد  اأجنزها  التي  الدماء«  »م�سا�سي 

باأ�س  ال  لقطات  ِفب«  »اإرما  ت�سمني  حيث  من  وكذلك 

املخرج  هذا  تعيد  الدماء«  »م�سا�سي  من  مبقدارها 

ذهان وقد ت�ساعد على اإعادة اكت�سافه )وهو ما حتقق  لالأ

امل�ساهدين  اآالف  دفعت  ِفب«  »اإرما  ف�سعبية  بالفعل، 

لـ  الدماء«  »م�سا�سي  اأفالم  على  للتعرف  العامل  حول 

قد  الن�سيان  كان  اأن  بعد  فيالد  لوي�س 

الثانية  املمار�سة  يطويها(.  اأن  اأو�سك 

اإىل  خاللها  من  ِفب«  »اإرما  �سعى  التي 

الطليعية/ ال�سينما  بتيار  نف�سه  اإحلاق 

ذاته  التجريبية هي من خالل كونه هو 

بل  نواحيه،  بع�س  يف  جتريبيا  فيلما 

واأكرث من ذلك، فقد قام الفيلم مبحاكاة 

واإعادة  التجريبيني  املخرجني  اأ�ساليب 

لقد  بهم.  اخلا�سة  التقنيات  اإنتاج 

ليجعل  تقنيات  عدة  اأ�سايا�س  ا�ستخدم 

فالم التجريبية،  فيلمه يرقى مل�ستوى االأ

»ن�سف  فيلم  م�ستوى  اإىل  قل  االأ على  اأو 

جتريبي، اأو �سبه جتريبي« كما و�سفه هو 

نيمي�سن  بنف�سه ذات مرة. ا�ستخدم اأ�سايا�س خليطا من االأ

بي�س  والتمثيل الب�رصي والت�سوير امللون والت�سوير باالأ

�سود )دون ن�سيان احُلبيبات التي تظهر على �رصائط  واالأ

فالم القدمية(. كما ا�ستخدم و�سائل التجريبيني فيما  االأ

فالم امل�سنوعة يدويا )اأي التي يتم اإنتاجها  يعرف باالأ

دون ا�ستخدام كامريا( والتي تعتمد على التخدي�س على 

ال�رصيط ال�سينمائي ذاته والر�سم عليه وتلوينه واأحيانه 

ذلك.  �سابه  وما  عليه  ع�سوية  مواد  اإل�ساق  اأو  حرقه 

اجتمعوا  وقد  الفيلم  طاقم  نرى  ِفب«  »اإرما  نهاية  يف 

قام  لقد  فيدال.  رينيه  �سوره  الذي  الفيلم  لي�ساهدوا 

من  �سابقا  املذكورة  »احلركات«  تلك  كل  بعمل  رينيه 

اللقطات  على  ونفذها  للتجريبيني  را�سخة  ممار�سات 

وا�ستبدلها  ت�سينج  ماجي  عيون  خلع  �سورها.  التي 

بدوائر تتقافز وتكرب وت�سغر، وعمل تخدي�سات واأ�ساف 

ه  خرخ�سات واأ�سواتا غري مفهومة، وخّد�س الفيلم ومالأ

اأفكار  من  بخاطره  يجو�س  ما  كل  وجرب  باحلبيبات، 

بع�س  ت�سينج.  ماجي  فيها  تظهر  التي  اللقطات  على 

فالم  يعترب ذلك ر�سالة حب  امل�ساهدين وم�ستعر�سي االأ

اأن  ي�ستطع  مل  عما  فيها  يعرب  ملاجي  فيدال  رينيه  من 

داللة  جمرد  يعتربه  خر  االآ والبع�س  بالكامريا،  يقوله 

كمخرج  فيدال  اإليه  و�سل  الذي  النف�سي  الت�سو�س  على 

اخلتامية  اللقطات  هذه  اأن  املوؤكد  لكن  لل�سقوط.  اآيل 

الثالث  دقائقه  يف  ِفب«  »اإرما  فيلم  معها  ترَكَنا  التي 

ر�سالَة  باعتبارها  خرى  االأ هي  قراءتها  ميكن  خرية  االأ

حب من اأوليفر اأ�سايا�س اإىل اأ�سالفه من �سناع ال�سينما 

نف�س  يف  �سائر  باأنه  تقول  منه  وغمزًة  التجريبيني 

الدرب. 
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�أعليُت دموعي كي تب�رصها يا �أهلل

مطار وقلُت: �أعيد لك �لأ

فتن�رص غيمَك حيث ت�شاء

فان �حلزن يعود �إيّل

و�لغيث يعود �إليك

و�أنا حني ربطُت �لريح بخيمة �أوجاعي

�أر�شلُت بكائي يف ق�شب �لناي

ر�ض وجمعُت ينابيع �لأ

ففا�شْت من �أملي:

هذ� �أملي

قرباتي جلمالَك، ل تغ�شْب

فاأنا ل�شُت قويًا حتى تنهرين باملوْت

يكفي �أن تر�شل يف طلبي

و�فيْك ن�شمة �شيٍف لأ

وحتّرك �أوتار �ملو�شيقى

موَت و�أحيا فيْك لأ

هذ� �أملي

هذ� �أملي

خّفْف من وْقع جمالَك فوق فمي

j j j

»�لريُح حتمل �أثو�بًا وتن�رصها

    يا ليتني كنت ممّن حتمل �لريح«

تغفو �لرمال فاأ�شحو و�لرمال مدًى

ج�شمي لها �لبيُد لكّن �لهوى روُح  

يا عابر �جل�شد �ل�شحر�ء خْذ بيدي

وخفف �لوطء �إن �لوطء جتريُح  

مت�شي و�أم�شي فهل يدري بنا زمن

ياُم تلويُح؟ �شاعاته �لرمُل و�لأ  

ر�ض �شرب ن�شرتيح به يكفي من �لأ

منوت دهر�ً.. وحُتيينا �لتباريُح  

j j j

�أر�شلت غز�ًل نحو �ل�شم�ض لينطحها:

هذ� �أملي

لي�ض نبيذ�ً ما يع�رصُه �لع�شارون

ولكْن في�ُض دمي يف �لعنب

و�أنا ل�شُت بعّر�ٍف ينظر يف �لنجِم

فاكون من �لكذِب ويقر�أ ما �شّطرُه �لأ

لكْن

و�أنا يف »�حلرية« �أنكرين �أهلي

ونفاين �لع�ّشارون 

ومل ينفْع ن�شبي

فحملُت �شليبي �أخبط يف �لتيِه

وهمُت على وجهي

�أ�شاأل عمّن ي�شقيني �ملاء

عر�ِب على �لكُتِب فال �أ�شمع غري طنني ذباب �لأ

من حويل �شبعة �أنهاٍر

وبحاٌر تذرُعها �حليتاُن

و�أذناُب يخوٍت من ذهِب

و�أموت ب�شحر�ئي عط�شًا

خرّبين كيف �بّدد �أحز�ين

و�أخفف من ُحمى غ�شبي

�شاألها فاق لأ �شاأجوُب �لآ
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حممد علي �شم�س الدين
 

  �شاعر وناقد من لبنان

�شعــــــر
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عن �رّص بكاء �لريح على �لق�شِب

مر�ُء و�شيقتلني، �علم يقتُلني �لأ

و�أ�شلُب بني �للّد ومّكة و�لَنَقِب.

j j j

�أنا �إمام �لطو��شني

وحاّلج �لزمن �لغابر

ما زلت �أحمل يقيني على كتفي من �ألف عام

و�أطوف به �لبالد

باحثًا عّمن يغر�ض �مل�شمار بني حلمي وعظمي

j j j

�شّليُت ببغد�د �شالَة �لدْم

ونرثُت بغّزَة �أوجاعي

�ملوت  بني  ما  �لو��شل  �جل�رص  وعربُت 

و�أ�شالعي

دمعي �أ�شل �لطوفان

وقرباين ج�شدي

فاقطع �إن �شئَت يدي

غ�شاِن �شتموج �لغابة بالأ

�شجار عويل ويعلو لالأ

حتى يثقب �شقف �لقّبْة

ن�شان وغربته من مل يعرْف وَجَع �لإ

ر�ض فلن يعرف رّبه. يف �لأ

j j j

على »�شكة �حلديد« �لتي ت�شل �حلجاز بفل�شطني

�أم�شي غري عابئ بالقطار �لذي ميّر �رصيعًا

وي�شحقني حتت عجالته

�شيجيء  �لذي  للر�شام  �ل�رصخة  �شاأمنح  نني  لأ

من بعدي

و�أعطي �أ�شل حكايتي لل�شاعر.

j j j

يا ربَّ ظبٍي م�شى يف �لتيِه مرحتاًل

�ألفًا وعامني مل يربْح على َعَجِل  

يجوُب �أر�َض بالٍد مات حار�ُشها

من باب �لع�رِص حتى مّكة �لُر�شِل  

يام �شّيبُه لكّن من َعرَبَ �لأ

ع�شق على �جلمر من�شيُّ على مهِل  

�إّن �ملحبني يذكي نار لوعتهم

�رصَّ يغور كاأ�شل �لدمِع يف �مُلقِل.  

j j j

 �شاألُت بابل عن ناٍر توؤرُقها

ر�ض تن�رص موتاها وحتييها و�لأ  

فلم جتنب فلما غاَب �شاهدها

�أب�رصت خيط دماها يف �شو�قيها  

وجئُت بابَل حمموًل على خ�شٍب

    و�لريح تدفع ريحًا يف نو��شيها

فما ر�أيت على �أبر�جها قمر�ً

ول �شمعُت �أني�شًا يف مغانيها   

j j j

... و�أخري� وجدُتك �أيتها �ل�شم�ُض 

يف �أعايل �أريحا

�شو�ر تدورين خائفًة على �لأ

وتغط�شني يف �لبحر كربتقالٍة مري�شة

وما من »يو�شٍع« يعيدك من غروبك �حلزين

....

j j j

�أخربيني �أيتها �ل�شم�ض

كيف �أخبئك من هذ� �جلر�د �لز�حف نحوِك

من ثقوب �لعباء�ت

وكيف �أحميِك من رجال يرق�شون ب�شيوفهم

على قبور �أمهاتهم
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وعلى بطون ن�شائهم �ملبقورة؟

j j j

�ل�شم�ض  �أيتها  نحوِك  يدّي  �أرفُع  ن  �لآ �إنني 

�حلبيبة

و�أقوُل: ��شكبي يف قلبي نورك �لوهاج

حرتق بال�شوء ولأ

قبل �أن �أحرتق باخلديعة

ر�ض حزينة جد�ً فالأ

يا �أّمنا �جلال�شة يف كر�شّيها

كالعرو�ض يف معبد »�آمون«

ّن �جلال�ض �ىل جانبها على �ملحّفة لأ

لي�ض �بنها �لوحيد

ولكّنه ل�ّض �ملقابر

وقاتل �أبيه لكي يرث �لعر�ض

j j j

يا غوْث �شم�ض غياث �هلل غيثيني

�أنا �ل�شعيف كاأعناق �لرياحني      

ر�ض �شم�شًا غري كابيٍة تلقني يف �لأ

كالربق ي�شعل �أح�شاء �لب�شاتني  

يا مغامرة �ين ر�أيت ويل روؤ

جنمًا تاألَق يف �ق�شى �رص�ييني

يا �أخاف �إذ� ما قلت �شريتها روؤ

من �أخوتي �أن يخونو� �أو يكيدوين  

فاكتم حكايتها يف �لقرب يا �أبتي

فالورد ينب�ض يف ��شل �لرب�كنِي  

j j j

ولكْن 

ها �إّن �أقحو�نة �لدم

تزهر يف قمي�شك يا من�شور

و�إبرة �ملوت �لعميقة

تطلع من ج�شدك متّوجة بقطرٍة جميلة من دم 

�حلياة.

�أخربين من يجعل �ل�شماء تتفّتح كعنق �لذبيحة

يف هذ� �ل�شباح

ويهّز �لُقرى بيديه كما يهّز جذوع �لنخيل؟

من ينّبت �أقد�م �جلبال �خلائفة، يف �ماكنها

نهار �ل�شاردة كالقطعان؟ ويلّم �شمل �لأ

ور فينه�ض �ملوتى من مقابر  مْن ينفخ يف �ل�شُ

رقام؟ �لأ

مِن �لرجُل يا »من�شور« ذو �لعباءة �ل�شود�ء

و�للحية �ملوخوطة بخيوط من ف�شة �لفجر

ي�شند كتفيه �ىل جبل �لريحان

وي�شّوب �إىل �شاطئ �ملتو�ّشط 

مو�ج فت�شطرب �لأ

من  يئّن  وهو  �لقر�ض  �شمِك  عن  تنك�شف  ثم 

�لطعنة؟

طفال له ينظر �لرجال بده�شة �لأ

طفال باأحالم �لرجال و�لأ

�جلميلة  �أغانيهّن  �جلنوب  ن�شاء  تغنّي  وله 

�لزرقاء...

j j j

كادت �رص�ئر �رّصي ل تبوح به

وكاد خويف عليه ل ُي�شمّيه  

يناأى ويقرب جملّو�ً وم�شترت�ً

    كالغيب �أجمُل ما يف �لغيِب ما فيه

من ذ� هو �لرجُل �لعايل ول�شت �أرى

�إل بريق جنوٍم يف �أعاليِه  

يلقي على �ل�شهِل ظاًل من عباءته

فينبت �لع�شُب يف �أق�شى حو��شيِه  

يكاد يلم�ض قلب �ملاء مب�شُمُه

ويهطل �لغيث �إن �شلّى على �لتيِه 



�آن بريّيه

يف  املولودة  بريّيه  اآن  تعّد 

اأبرز  من  واحدة  عام1922  لوزان 

اللواتي  ال�سوي�رشيات  ال�ساعرات 

تن�سو  مل   . بالفرن�سية  يكتنب 

مراحل  من  اأّي  برييه يف  كتابات 

لواء  حتت  ال�سعرية  م�سريتها 

الكتابة الن�سوية فهي مل تنظر اأبدا 

بداعها ال�سعري من هذا املنظور.  ًلإ

اآن  تلتقط  ال�سعري  منجزها  يف 

بريّيه بح�سا�سية مرهفة ما ميليه 

�سبه  وان�سحاب  عزلة  يف  ذلك  تفعل  العامل.  ح�سور  عليها 

وعميقة  بعيدة  باأ�سداء  ماأهولة  تبدو  ن�سو�سها  لكن  نهائيني 

ا�سداء  ثمة   ، ال�سعبية  غنية  للأ ح�سور  ثمة   : التنوع  وبالغة 

ينابيع  من  متتاح  �سوفية  للغة  خّلقة  اإنتاج  لريلكه،واعادة 

ذلك  ل�سعرها  القارئ  يجد  فيلية.  الأ ترييزا  و  ال�سليب  يوحّنا 

الذات يف غنائية  العامل وح�سور  الدقيق بني ح�سور  التوازن 

تناأى بنف�سها عن طغيان الذهني واملعريف من جهة وعن فائ�ض 

نافذة/  اأجل  )من  اأعمالها:  اأهّم  من   . اأخرى  النفعال من جهة 

1955(، )ر�سائل �سائعة/1981(، )كتاب اوفيليا/1979(، )اأ�سماء 

ال�سجرة/1989(، )عازف الناي/ 1994(.

)1(

ل�شُت �شاعرة، 

هل �شاأنتظر يف غرفٍة 

كّل �لكلمات وقد �رتدت ثياب �لعيد؟

لقد �نتهت �للعبة:

على �شّفة �لنهر

�شفر �أُ�شاكُن �حل�شى �لأ

وعلى �ملاء فقط

�أكتُب ��شمك

�أيها �لُنور

)2(

زرق يف وطن �لطيور �لأ

وحدها تقودين

جغر�فيا �لنجوم.

k k k

نعلُم ،كّل وردة 

ت�شُم يف قلبها

�لغيمة �لقزحية

لنحلٍة غائبة

k k k

يف �أعلى �لغ�شن

زهرة �لعزلة

ترتاح يف

 موج �ل�شماء

k k k

�لقلب �لذي يريد �إيو�ء �لوردة

�شو�ك �أي�شًا. �شيوؤوي �لأ

k k k 

 �ل�شوء �لباهر يحِملني 

�أنا �لتي حتِمل �لظّل

k k k

�ل�شاعة �لتي ت�شعد يف �لظهرية

ترتك ظّلها ي�شقط 

يف �لليل

k k k

كانت �لدروب قد قالت:

ن، لنفرتق �لآ

هنا: حيث للنهار �أقد�ٌم من كري�شتال.

k k k

لونب�شُت قرب�ً

لعرثُت فيه

على �أزرق �ل�شماء.
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خمتارات من ال�شعر 

ال�شوي�شري الناطق بالفرن�شية
وليد ال�شويركي

 
  كاتب ومرتجم من فل�شطني

�شعــــــر
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)3(

هذ� هو مكاين

بد: حتى �لأ

مقعٌد خفي�ٌض من ق�ّض،

�ل�شمُت و�ل�شيف،

جد�ٌر �رصخته �ل�شم�ض

مثل �شارع

وروحي �لتي �عتادت

�أن تقول : �أنت.

)4(

لوكنُت �لو�دي �لعميق

خلّباأتك يف �شيويل

لوكنُت �لبحر 

لذهبُت بك �إىل هاويتي 

لو كنُت �لرعد

لقيت نف�شي فيك لأ

لو كنُت �لدرب

�شتلقي حتت قدميك مل�شيت لأ

لوكنُت �لكرمة و�لنبيذ

ثملتك �لليل كّله لأ

لوكنُت �لقمح �لنا�شج

َلك�شْوتك بالذهب

لو كنُت نحلة حزير�ن

لوخزت منك �لقلب

لوكنُت �لعظاة

لعرثَت علّي بني جدر�نك

لكن من ع�شاي �أكون؟

ل�شيء، ل �شيء

�شوى هذ� �لوجه �لباكي

بد، خمتبئًا �إىل �لأ

 يف يديك.

)5(

تكفي فر��شة 

ليبد�أ �ل�شهل بالطري�ن

ليقطف  �لطائُر �ملحت�رص

م قلَبه �ملنجَّ

عندما يفوح �لَتْفل ِبِطيبه

مثل توت �لعّليق

ملاذ� �شنقول:�إن �لطائر

قد �أخطاأ مو�شمه

)6(

ظامئة �أنا 

و�لينابيع �لتي تناديني كاذبة 

�شياء هنا �رص�ٌب �آَخر ماتقوله �لأ

وحدها تتبّقى يل

�لوردة �ل�شفر�ء �ملثقلة :

�لعزلة. 

)7(

�أنا �ملحلِّقُة

عُت يف �لريح �آثار �لطري �أ�شَ

قُة �أنا �ملتَدفِّ

عُت �شوت عاِبِري �ملياه. يف نومي �أ�شَ

�أنا �لن�شيُد �لذي مي�شي وحيد�ً

بني �أر�ٍض و�شماء.

ادمون جانريه

 )1990-1914( جانريه:  ادمون 

لهوتي  نيو�ساتل.  مواليد  من 

جتربته  تندرج  بروت�ستاين 

جمالية  �سياق  يف  ال�سعريه 

مع  ال�سعرحواراً  يف  راأت  �سوفية 

وبقوة  �سعره  يف  حت�رش  املطلق. 

يتماهى  توراتية  �سخ�سيات 

ال�ساعر معها يف حماولته ت�سوير 

اآلم الن�سان املعا�رش واأ�سواقه الروحية والوجدانية.

اأعماله  ون�رشت  العامل«1953  »�سباح   : اأعماله  اأ�سهر  من 

الكاملة عام 1985 .

�شجرة �لتني

 باأور�ِق تينٍة 

 رفعْت حتى �لنافذة

�شابع ر�حاتها �جلميلة ذ�ت �لأ

�آه! كم وددت لو �أ�شلِّي

- فقد خانتني يد�ي.

منظر طبيعي

دف �لبحرية  بريُق �شَ
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 حيث  تتقافز  �لنظرة 

حتى تبلغ حلن �لتالل �لبعيد...

ونهاٌر من �لروعة حّتى  َلنرتّدد يف  �أن نحياه

خ�شية �أن يته�ّشم حتت خطانا.

يف ظّل اأيوب 

ليٌل بال منافذ، بال كو�كب

ي�شّب فوق  وجهي قناعًا �أحاول نزعه  

فاأنزع جلدي

 ويظّل �جلرب مت�شّبثًا بوجهي �ملق�رّص.

يد�ن متلّم�شتان ثم م�شمومتان بقوة

حتى تنعقد�

يف �أّول �شالتي

�ً، قاربًا �أتقدم، يف ما ي�شبه جوؤجوؤ

�أترّنح من �شفة منِّي �إىل �أخرى

جاهال �إن كنُت �أ�شّلي 

�أم �أن  حمنتي جتّدف

يف �لوحل حيث ت�شقط.

 جان بيري �شلوجنري

�سلوجنري)1925- بيري  جان 

فيفي.  مدينة  مواليد  من   )1964

الفرن�سية  للّغتني  مدر�سًا  عمل 

تاأ�سي�ض  يف  ملانية.�سارك  والأ

)لقاء(عام1949. رنكونرت  جملة 

عرف بالتزامه ال�سيا�سي ومواقفه 

دب  الأ على  وبانفتاحه  النقدية 

ملانية.  بالأ الناطق  ال�سوي�رشي 

ماأ�ساوية عميقة  نربة  �سعره  يف 

حيث تتّكرر تيمات الليل واملوت 

منتحراً  ال�سعر  والد  والظلم)مات 

وهو امل�سري الذي اختاره ال�ساعرلنف�سه اأي�سًا(، هذا اىل جانب 

ق�سائد ترتبط مبا�رشة بالواقع ال�سيا�سي. من اأبرز اأعماله: »من  

الُقرا�ض حتى النجمة«1952، »وكي نحلم بغد«1955.

 اأقول

�أقول:�شوء، فاأرى خ�رصًة ر�ع�شًة تتاأود

مو�ج جمتمعة  �أقول:بحرية، فرتق�ض �لأ

�أقول:وريقة ،فاأح�ّض �شفتيك على ثغري

 �أقول:�شعلة، فتاأتني متوقدة  ك�شوِك �لنار

 �أقول: وردة، فاأرى �لليل يتفّتح للفجر

�أقول:�أر�ض ، نعا�ض �أعمى، غناء عميق

 �أقول:حّب،كما نقول زهرَة منثوٍر ندّية

 �أقول: �إمر�أة، فاإذ� هي �شدى ��شمك. 

َلْيل

�شو�ء، �لبحريُة حيث تغرق �لأ

دروب �لكروم يف �للْيل

يف�شلها عن �لومي�ض هذ� �لبلُد �ل�شا�شع

�ملحت�شد بالتجاعيد و�لنعومة 

 َكَج�شد �مر�أٍة  مع�شوقٍة تهُبك ظّلها

وتاللها �لن�رصة

مل �لذي ينه�شك كي مت�شح �لأ

كما ينه�ض �رصطاٌن ح�شانًا هِرما.

حرّيٌة �شيقة

حرّيٌة �شّيقة

 �شارٌع ل ميكن تقا�ُشمه

 �لن�شاء جميالت، بجلود غز�لت،و�شو�دنهن

يتن�ّشمن عبري �خلز�مى

يف ظّل  �لينابيع �لعذب 

تلتمع �لوردة

 �أكرَث �ألقًا من �ملاء و�لهو�ء

و�أنا �أعرب طارقًا �لنو�فذ َكُمهر

دون �أن �أطلب �لرحمة

 قبل �لعا�شفة.

حرّيٌة �شيقة،

 �شارٌع ل ميكن تقا�شمه.

كورينا بّي

 )1979-1912( بّي:  كورينا 

الفنان  ابنة  لوزان،   مواليد  من 

وزوجة  بّي  ادمون  الت�سكيلي 

موري�ض  املعروف  ال�ساعر 

عاملية  �سهرة  �ساباز.حّققت 

»جولييت  روايتها  خلل  من 

ق�سيدة  كتبت  اخلالدة«1971ثم 

�سغرية  حكاية  )مائة  النرث 

جمعت  حيث  وقا�سية(1978 

وجنون  الغرائبي  ال�رشد  بني 
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بنية  وذات  وموجزة  مكّثفة  عربن�سو�ض  احلاملة  العواطف 

ب�سيطة تقرتب من الغناء ال�سعبي.ربطت يف اأعمالها بني تقاليد 

 ، /املوت  للحّب  املزدوجة  والتيمة  الريفية  احلياة  وطقو�ض  

اإىل  بالفرن�سية  الناطقات  ال�سوي�رشيات  ال�ساعرات  اأقرب  وهي 

النهج ال�سوريايل يف الكتابة.

�لعني �لكربيتية

كان �لوقت فجر�ً. �لنافذة �مل�شيَّجة ُتطّل على كرمٍة بعلوِّ 

�أ�شجار �لغابة.

ور�ق �لتي عالها �لكربيت. كنت �أمعن �لنظر يف �لأ

يف �لقلب من كل ورقة تتفّتح عني –زرقاُء خم�رصَّة-

ور�ق. بلون �لأ

تناولُت بندقّية �ل�شيد و�أطلقُت �لنار على �لعيون �لزرقاء 

ور�ق. �ملخ�رصَّة كالأ

مل يعد ثمة �شوى ثقوٍب �شود�ء. وحَده �ملوت كان يحدِّق 

. يفَّ

الطيور

ٌة بالطيور �أنا مك�شوَّ

ب. ترتع�ُض بري�شها �ملْنت�شِ

مناقري ،  �أبوزريق على ذر�عّي ،

�شعو�ٌت يف  �أ�شابعي

�أبو �حلّناء  على عنقي

وعلى �شدري ميامتان برّيتان.

بطن وردفان :جناحا �شاروفيم* طويالن

لٌة خ�رص�ء  على �ل�شاقني:ُدخَّ

وعني �لطاوو�ض

ًة تطرُي كّلها فجاأ

فاأظلُّ عاريًة،

جمرَّحًة ومدَّماة.

�شطورة: مالك ب�شّتة �أجنحة. * هام�ض : يف �لأ

القّدي�شة

�لقدمية،  �ملقربة  �جلبل،قرب  من  �ملنحِدر  �لطريق  على 

يتقّدم موكب.

موكب �أبهى من و�شاح �يفولني.�أمام �لق�شاو�شة �أ�شحاب 

�لتاج ب�شلبانهم �ملذهبة،

و�أمام �أطفال �جلوقة  �مللّوحني باملباخر، كانت طفلتان 

حتمالن على خمّدتني بلون �لرّمان 

ع ،جمجمتي،وعظام �شاقّي. قلبي �ملر�شَّ

كنُت على حاّفة �لطريق ومل يرين �أحد.

مونيكا الديراك

:  )2004-1932( لديراك  مونيكا 

مقاطعة  يف  برونييه  مواليد  من 

درا�ستها  ال�سوي�رشية.بعد  نيو�ساتل 

داب واملو�سيقى عملت يف التدري�ض  للآ

حتى العام1998 .ُعرفت بانخراطها 

الن�سوية  احلركة  ق�سايا  يف 

عن  الدفاع  تبّنت  التي  وبرواياتها 

ق�سايا املراأة.اأنتجت اأعماًل   مار�ست 

الثمانينات  جيل  على  كبرياً  تاأثرياً 

كتبت  لة«.  »املْنَف�سِ اأ�سهرها  ومن 

وو�سعته  الرواية  اىل جانب  ال�سعر 

اآمنت  التي  فكار  الأ اأي�سًا يف خدمة 

بها.ففي جمموعتها »النوتة«مثًل �سعت لف�سح ال�سور النمطية التي 

تفر�ض على املراأة من جهة ،وعربت عن الطريقة التي تنظر بها املراأة 

ال�ساردة اىل هويتها واىل ج�سدها من جهة اأخرى.

)1( 

�أن ُنِحبَّ كما ن�رصب.

�شا�ض. كما ن�شُع يد�ً على حجر �لأ

�أن ُنحبَّ �شّد �لليل

حيُث �ل�َشعُر طليٌق يف هذه �لفو�شى

�لتي �أيقظها  �لن�شيان.

�أن ُنِحبَّ  ُنحبَّ  ُنحبَّ

خارَج �لذ�ت و �خلوف و�ملوت

لهاُث �لظماأ هذ�

ٍة: �لذي ينعدُم يف كلِّ مرَّ

�لهو�ُء �لطليق؟

)2(

�أتهرُب ، »هذه �خليول حتت َعْدِو �لريح«.

َفْلتبَق هذه �خليول!

�شجار فلتتلقَّ �لبذوَر من �شقيقاتها �لأ

ومن �لليل  كهوَف �لريح وح�شب.

لن نعود  تلًة ول نهر�ً

ولحتى َر�َشْن

�أحر�ر�ً حتت �لنجوم

خيول �شكرى

�أيُّ ��شٍم تر�ها َتَهُب لنتظاِرها

)3(

عماق ما َي�شطرب يف �لأ
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لي�ض مر�آًة،

لي�ض بذرًة ملاآثر �حلرب و�لقلب �لباهرة.

لي�ض تلك �لنار �ملْيتة �لتي تتَّقُد حني تولد.

عماق  هو ل�شيء ماي�شطرب يف �لأ

ه فقط، هذ� �لعدُم �ل�شئيل، �لذلُق، �لَنِهم. �إنَّ

�لذي ليعرُف ممالَكه

ول �أ�شو�َره و ليعرُف ��شَمه.

فاهيه غودل

عام1931  غودل  فاهيه  ولد 

واأٍم  �سوي�رشي  ٍب  لأ جنيف  يف 

دب  الأ بتدري�ض  اأرمنية،ا�ستغل 

بداعي  الإ ن�ساطه  على  علوة 

والدرا�سات  ال�سعر  كتابة  يف 

رمنية.يحيا  الأ عن  والرتجمة 

غناء  رمني كم�سدر لإ غودل اإرثه الأ

مللمة  اأعماله  فيوا�سل يف  الذات 

يف  وتوحيدها  الهوية  �سظايا 

�سعي اكت�سى طابع ال�سرية الذاتيه 

َجهه بن�ض بديع كتبه بعد رحلة قام بها اىل اأرمينيا وحمل  توَّ

وقّدم  ذاته«؛  الليل  ذلك  اإىل   ال�سحراء  تلك  عني  »من  عنوان 

غودل يف  يرى  بوتور.  مي�سيل  املعروف  الفرن�سي  الروائي  له 

ال�سعر جتوال م�ستمراً بني عتمة الداخل وفتنة العامل اخلارجي 

وهو ي�سعى عرب الكتابة ال�سعرية اىل ا�ستبطان وتذويت ما هو 

عمومي من هواج�ض وان�سغالت الب�رش. له مايزيد عن اأربعني 

كتابًا نذكر منها  : »�سيء ما اأحد ما«. تقدمي جان �ستاروبن�سكي 

الروح2002.ماتبقى  �سهوات  كل  اأخرى«1993.  »مرّة   .1987

لُيرى2004.

)1(

�إذ�

كنت �أُ�شْل�ٍشل �لكلمات

فلكي �أحّطم �شال�شلي 

�أنا 

�أكتب فقط

مللم كّل �شظاياي  لأ

َد �لنار و�ملاء وحَّ لأ

�أكتب بيٍد مرفوعة

وعينني مغم�شتني

حتى �آخر نف�ض 

�إىل �أعلى

�إىل �أ�شفل

َر �أتوين  �أُ�َشعِّ

)2( 

مومة غ�شن االأ

�أ�شفل �أغ�شاٍن خفيفة

�أقّل من �أن ت�شنع ظالَّ

 �أربع ن�شاء �أدرن ظهورهن  للبحر

�ثنتان منهما و�قفتان:

من  وقّبعٍة  حريرّي  )مبعطف  �لبيا�ض  بكامل  ي�شار�ً، 

ري�ض(

ي  كطائر بحر مفرود �جلناحني �أُمِّ

ي  و تلك �لتي تبدو  كاأختها �لكربى – �أُمُّ �أُمِّ

بينهما

جتل�ض عجوز�ن �شئيلتان بكامل �ل�شو�د،

- قد نظنهما تو�أمني: �إحد�هما

ي ة �أُمِّ تلك �لتي تتطّلع ر�حتاها �إىل �ل�شماء – جدَّ

خرى – جدَّة جدَّتي و�لأ

مائلًة قلياًل، بوجٍه غائم و�بت�شامٍة د�كنة

)يف ِحجرها طفٌل عاٍر، يتمّرغ فاركًا عينيه- هو �أنا(

)3( 

 �شذرات من م�شهد طبيعي

حتليُق نور�ض

مينحك �لعز�ء عن كّل �شيء

***

كي مت�شك بالعابر

�غم�ض ري�شتك �لوحيدة  �أعايل �لبحر

يف زبِد �رصخِة طائر

***

غ�شان �لعارية من بني �لأ

تبدو �ل�شماء من �شل�شاٍل- عموديٍّ

يكاد يكون ملمو�شًا.

***

�شائِل �ل�شخرة �لبي�شاء �إىل �أن ت�شرب غورها

لوؤة حمر�ء فتتفّتح عن لوؤ

ها. و يرتع�ض بيا�شُ

***

بني �أهد�ب �لالمرئّي
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ت�شتعل �شماٌء من عو��شف

بني �شفتْي �ل�شمت

يرتع�ض �شتاٌء من رماد

***

و�قفًا، ج�شد�ً يحت�شن �لق�رصة

غ�شان حتت رحمة �أخّف �لأ

دع �لورقات تلتمع يف عينيك!

)4( 

مهما حدث

�أغم�ض عينيك دع نف�شك تنزلق بهدوء

            م�شتلقيًا على ظهرك كميِّت عرب �ملاء �ملتدّفق 

�أمام

هاوية �لنهار مهما حدث ل تتحّرك دع عينيك

مفتوحتني يف �لليل �حلالك يف �أعماق �ملياه �لر�كدة.

 فيليب جاكوتيه

�سعراء  اأهم   اأحد  جاكوتيه  يعّد 

تناق�ض  ويف  حياء،  الأ الفرن�سية 

ملفت مع اختيار ال�ساعر اأن يحيا 

�سواء  الأ عن  بعيداً  عزلة  حياة 

بلدة  يف  يعي�ض  حيث  وال�سهرة 

منذ   فرن�سا  جنوب  يف  غرينيان 

ما يزيد عن خم�سني عاما، يتاأكد 

ح�سوره ال�سعري اأكرث فاأكرث عرب 

واملقالت  الدرا�سات  ع�رشات 

التي  اجلامعية  طروحات  والأ

�سعت ل�ستنطاق جتربته ال�سعرية الفريدة والرثّية. 

جنيف  هجر  الذي  اجلن�سية  ال�سوي�رشي  ال�ساعر  اأ�سبح  لقد 

واجلماعات  التيارات  تاأثريات  عن  بنف�سه  نائيًا  وباري�ض 

»ب�سمعة  نف�سه  ي�سبّه  والذي  الكربى  العوا�سم  يف  ال�سعرية 

يتعنّي عليها حماية نف�سها اإن اأرادت ال�ستمرار بعك�ض �سمو�ض 

�سعرية كربى تتحّدى الريح« ، اأ�سبح اأحد اأكرث  تلك ال�سمو�ض 

توهجًا واتقاداً.

يف جوهر التجربة البداعية جلاكوتيه جند موقفا مت�سّككا من 

ال�سورة ال�سعرية والزخرفة البلغية ووفاًء عميقًا ملا هو مرئى 

، بدءاً من ت�سجيل خواطره ال�سعرية حول   نزهة   وحم�سو�ض 

يف الطبيعة مروراً بتجربة ال�سفر والتجوال وانتهاءاً بالق�سيدة 

كرث اكتماًل، جند لدى جاكوتيه دائما  التاأملية يف �سيغتها الأ

بني  العامل،  هذا  يف  جوهري  هو  ما  للتقاط  ال�سعي  نف�ض 

»فظاعة املوت ومداعبات املرئّي« كما يقول  الناقد اوليفيه 

بارباران. 

وزان الكل�سيكية، لكّنه  يف بداياته ال�سعرية نلم�ض  لديه اأثر  الأ

اليوم اأحد اأعلم الق�سيدة الفرن�سية احلرة، الق�سيدة التي تذهب 

اق�سى   اىل  الهايكو  ق�سيدة  الذي جنده يف  يجاز  الإ اأق�سى  من 

المتداد  الذي يقت�سيه اأحيانًا  القول الرتاجيدي.

على  توزعت  كتابًا  ثلثني  عن  يزيد  ما  اإىل  �سافة  بالإ

الرتجمات  من  كبرياً  عدداً  جاكوتيه  اأجنز  والنقد  ال�سعر 

هولدرلن  والرو�سية:غوته  يطالية  والإ ملانية  الأ عن  الهامة 

نذكر:  ال�سعربة  اأعماله  من  وغريهم.  ،اونغاريتي،ريلكه،موزيل 

»يف  حلم«1961،  »عنا�رش  �سجار«1957،  الأ حتت  »النزهة 

»دفاتر   ، الغيم«1986  حتت  »اأفكار   ،1977 ال�ستاء«  �سوء 

اخل�رشة«2003 .

الكالم

)1(

�شهٌل هو �لكالم، و�أن تخّط كلمات على �لورقة، عمومًا، 

لي�ض باملجازفة �لكربى

ن ، �آِمن، �إّنه �شنع د�نتيال، حم�شّ

)حتى �أّنه ُطلب من �ل�شمعة �شوٌء �أكرث �شفافّية وخد�عًا(

كّل �لكلمات تكتب باحلرب  ذ�ته، »وردة وخوف« مثاًل

متماثلتان تقريبًا، وعبثًا  �إْن كّررُت كلمة »دم«

من �أعلى �ل�شفحة �إىل �أ�شفلها، ل �أنا �شاأنزف ول �لورقة 

�شيلّطخها �لدم.

يحدث �أي�شًا �أن ت�شيبنا هذه �للعبة بالرعب، فال نعود 

ندرك ما �لذي �أردنا فعله حني �خرتنا لعبها عو�ض  �أن 

نخاطر خارجًا  م�شتخدمني �أيدينا فيما هو �أجدى.

مل،  يحُدث هذ� حني ل يكون بو�شعنا �أن نهرب من �لأ

من  به  نلتّف  ما  ممزِّقًا  يقرتب  �أحد�ً  مر   �لأ ي�شبه  حني 

�شباب، هادما و�حد�ً فو�حد�ً تلك �حلو�جز 

 عابر�ً �مل�شافة �لتي تتناق�ض �شيئًا ف�شيئًا _فجاأة ليغدو  

عر�ض  من  قريبًا جّد�ً بحيث ل نعود نرى �شوى خْطمه �لأ

�ل�شماء.

عندها،  يبدو �لكالم كذبًة �أو ما هو �أ�شو�أ: ُجبنًا، �إهانًة 

�ملتبّقيني  و�لوقت  و   �لقدرة  من  ِلْلَقليل  هدر�ً  و  مل،  لالأ

لنا .

)2(

كّلنا  قد ر�أى يومًا )مع �أّنهم ي�شعون �ليوم ليحجبو� عنا 

ية �لنار( حتى روؤ

، تنكم�ض  ما ي�شيب �لورقة بالقرب من �للهب،كيف تتج�ّشاأ

ب�رصعة، وتتهّدب.

هذ� ما ميكن �أن ي�شيبنا نحن، هذ� �لن�شحاب �ملت�شّنج، 

و�ن،  د�ئمًا بعد فو�ت �لأ
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�ملتكّرر طيلة �أيام ، د�ئمًا �أ�شعف، مذعور�ً، مهّتز�ً �أمام 

ما هو �أ�شوء من �لنار بكثري

ها  َفللّنار و �إن كانت مدّمرة بهاوؤ

 �إّنها حمر�ء ، ميكن ت�شبيهها بالنمر �أو بالوردة 

�أو  كُلغٍة  ن�شتهيها،  �أننا  و�لتخّيل  �لزعم   حتى  ميكن  و 

زل، ج�شد، �أي �أّنها مادة للق�شيدة منذ �لأ

من �شاأن ذلك �أن يلهب �لورقة ب�شعلٍة تغدو فجاأة �أعلى 

�أوحّتى  �ل�رصير  حّتى  �لغرفة  ي�شيء  قد  جذوة،  و�أ�شّد 

�حلديقة دون �أن نكتوي بها_ كما لو �أّننا  على �لعك�ض 

تعيد  كانت  لو  كما  منها،  بالقرب  حما�شًا  �أكرث  نكون  

لنا �لروح

 كما لو كّنا نعود من جديد �شبابًا ميتّد �مل�شتقبل �أمامه 

بال نهاية.

 �إّنه �شيٌء �آخر، �أكرث �شوء�ً، ذلك �لذي يجعل �ملرء ينكم�ض 

على نف�شه،

�أيٍّ  جندة  طالبًا  �لغرفة  عمق  حتى  يرت�جع  يجعله  ما 

كان، كيفما كان:

�إّنه ما ل �شكل له، ل وجه، ل ��شم 

لقانون  يخ�شع  ل  ما   ، �لبليغة  �ل�شور  تدّجنه  ل  ما 

�لكلمات

ما ميزِّق �لورقة كما �جللد، ما يحول بيننا و بني �لكالم 

بلغة �أخرى

 غري لغة �حليو�ن .

)3(

لكّن �لكالم يكون �أحيانا �شيئًا  �آخر غري �لتَمرت�ض خلف 

قناع من هو�ء �أو ق�ّض 

يكون �أحيانًا كما يف ني�شان ، يف �أّول �لدفء حني ت�شري 

كّل �شجرة نبعًا،

 حني يبدو �أن �لليل يلتمع باأ�شو�ت مثل كهف

عتمة  �لنوم يف  من  �أف�شل  هو  ما  ثمة  �أن  لنظّن  )حتى 

غ�شان �لندّية ( �لأ

ّنه �لغبطة.كما لو كان يتوّجب ذلك، ي�شعد ذلك منك كاأ

للهو�ء  لتعيد  �لقوة   من  فائ�ض  بذل  توّجب  لو  كما 

ب�شخاء

 ن�شوة  �ل�رصب يف كاأ�ض �لفجر�له�ّشة

�لكالم ُ هكذ�  �لذي كان ��شمه يف �ملا�شي غناء، و�لذي 

ل نكاد جنروؤ عليه �ليوم 

يقتاُت عرب�لعيون  �لكالم  لكّن هذ�  �أكذوبة، وهم؟  �أهو   

�ملفتوحة

ور�ق.  كما تقتات �ل�شجرُة عرب�لأ

كّل ما نر�ه،

�إىل  يهوي   ، �لطفولة  منذ  ر�أيناه  قد  �شنكون  ما  كّل 

�أعماقنا

 م�شهور�ً ورمبا م�شّوهًا  ومن�شّيًا بعد قليل _

موكُب �ل�شغري من �ملدر�شة �ىل �ملقربة ، حتت �ملطر ،

عجوز يف ثياب �شود�ء، 

جتل�ُض يف �رصفتها �لعالية ترقُب 

دّكان �شانع �ل�رصوج، كلٌب  �أ�شفر �للون يدعونه بري�م  

عيد  ب�شدى  ي�شطدم  عري�شة  جد�ر  حيث  �حلديقة  يف 

�لبارود.

�شذر�ٌت ، حطاُم �شنني-

كّل هذ� �لذي ي�شعُد كالمًا  مرهفًا م�شقوًل ،

حتى َلُيخّيُل للمرء على �إثره �أّنه يخو�ض نهر �ملوت.

)4(

�لكلمات، تتناغم معها عن طيب  �أ�شياء ت�شكن  هل ثمة 

خاطر 

_ حلظات �ل�شعادة تلك �لتي جندها يف �لق�شائد بغبطة، 

بينما   _ ميحوها  وكاأّنه  �لكلمات  يحّرر  �لذي  �ل�شوء 

�أ�شياء �أخرى تنَت�شُب �شّد �لكلمات، ت�شّوهها ، تدّمرها:

كما لو كان �لكالم يرف�ض �ملوت بل كما لو كان �ملوت 

قد �أف�شد

 حّتى �لكلمات؟

)5(

كفى، �آٍه،

 كفى .

�شوى  �شيء  ر�شم  جتيد  ل  �لتي  �ليد  هذه  فلتحطم 

�لدخان،

 ولتنظر مبلء عينيك:

هكذ� يبتعد قارب �لعظم �لذي حملك.

فكار لن ت�شفي مفا�شله( هكذ� يغو�ض، )و�أعمق �لأ

هكذ� يطفح مبياه ُمّرة.

�لعظيمة،  �ل�شياء  �شبكة  تعّذرت  �إن   ، �ملمكن  ِمَن  �أ 

ملمومة.

�أ ِمن �ملمكن �أن يكون لكّل قارب ب�رصي عجوز يف تلك 

�لنو�حي �ملهلكة،

طفال. مل ، ن�شمة �أكرث عذوبة و نومًا كنوم �لأ �شكون �لأ
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)6(

�لباب  �أدفع  �أن  جماز،   بال  تكلمت   لو  �أوّد  كنت   

فح�شب...

كثرٌي  و�أحيانًا  عظيم  �شكٌّ   ذلك،  من  كبرية  خ�شية  لدّي 

من �ل�شفقة:

فنحن ل نعي�ض طويال كالطيور يف و�شوح �ل�شماء.

و ما �إن ن�شقط �أر�شا حتى ل نعود نرى فيها �شوى �شور 

�أو �أحالم.

فران�شوا دوبلو

 1950 �ساعر وروائي من مواليد 

التي  ال�سعرية  �سماء  الأ اأحد    ،

�ساحة  يف  بقوة  نف�سها  فر�ست 

ال�سوي�رشي  الفرانكوفوين  ال�سعر 

القرن  ثمانينات  منت�سف  منذ 

دب يف جامعة  الع�رشين. در�ض الأ

لوزان حيث عمل لحقًا كمدر�ض 

.اأ�سدر مايزيد عن  خم�سة ع�رش 

اأيام  منها:  و�سعراً  نرثاً  كتابًا  

زائفة 1983 ، حوار رجل عاطفي 

بو�سوح  تتميز  التي  ن�سو�سه  تتجاور يف   .  1994 اجلدار  مع 

العبارة ودقة الرتكيب الده�سة والفتتان بالعامل والطبيعة مع 

ال�سخرية من الذات. 

 اإهانة

     �أريُد هذ� �مل�شاء

     ن�شيبي من �لعد�لة

     �أريد هذ� �مل�شاء

     �أن �أنبَذ �أ�شدقائي

     �أن �أهني حّبي

     �أريد هذ� �مل�شاء

ّجج غ�شبي      �أن �أوؤ

     �أن �أ�شّمم جرحي

     �أن �أقتل كّل �شيء

     �أن �أكون جتاوز�ً وعا�شفة

ر كّل �شيء      �أن �أدمِّ

      حّتى �حلجر

يف ذكرى موت هرني:

باكر�ً عادت �لقطعان �إىل �ل�شهل

على �أو�شدت و�حلظائر هناك يف �لأ

على نف�شها �أجفانها �خل�شبّية

�أيها �جلبل �ملحا�رص بال�شمت و�لربودة !

ن،  بقلب مثقل بكّل هذ� �لغياب وحدي منذ �لآ

 �أذرع �لدروب

ور�ق �ل�شفر�ء ومن حويل ت�ّشاقط �لأ

كاآلف �لدمعات

على خّد �لغابة

ق�شيدة الغابة املظلمة

على  ب�شاط من �أور�ق �ل�شجر �مليتة

فجاأة، خطوة طائر ل مرئي

ثّم

كاأّن كّل خطوة من خطاه

حفيٌف حائر

يف مملكة �لظالل.

عن رجل ظامئ

بيٍد ر�ع�شٍة

يرفع �لكاأ�ض �إىل �شفتيه

ي�رصب

ميان رغم �لوعود و�لأ

ي�رصب

عيناه �لو��شعتان �لذ�هلتان

عينا طفل �أُ�شلم لّليل

ي�رصب

ينادي 

) ولكن  من �شي�شمع؟(

ل يعرف �شبياًل �آخر

كي يخر�ض هذ� �خلوف

باأعماقه

�ملوت �أمامه

وي�رصب

�لنبيذ يف قعر �لكاأ�ض

�لكاأ�ض �ملائل على �شفتيه

كل  قطرة دم  يف ج�شده �متزجت 

بالكحول جميعها

�إفر�ط، كوؤو�ض مرتعة

ينادي:

قل �َشكينة �حرت�ٍق �أخري. باأن مينح على �لأ
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جان - جورج لو�شّيّيه

-1911( لو�سّييه  جورج   - جان 

در�ض  جنيف،  مواليد  من   .)2004

مالبث  لكّنه  �سبابه  يف  املو�سيقى 

الذي  ال�سعر  اإىل  عنها  حتول  اأن 

الناقد  ال�ستمرار فيه   �سجعه على  

وال�ساعر  رميون  مار�سي  املعروف 

بيري لوي�ض ماتي.على هام�ض ابداعه 

موظفًا يف  ثم  مدر�سًا  عمل  ال�سعري 

حمر. الأ لل�سليب  الدولية  اللجنة 

مواجهة  يف  ملذاً  ال�سعر  يف  وجد 

واخلواء  بالتقنية  املحكومة  احلياة 

اأعماله   من  وا�سحة.   �سوفية  �سبغة  اأ�سعاره  فاكت�ست  الروحي 

عمال  اأغاين البوؤ�ض1952، الرحلة الطويلة 1979، املنفى 1990 و الأ

الكاملة 1995. 

بال نهاية 

وجوُد �جلميع

خطُّ طب�شور

على عتمة �ليام

كتاُب �جلميع

زهرٌة �شبح

جتّف بني �ل�شفحات

حبُّ �جلميع

حلٌم ي�شبه �حللم

حتت �آلة �لكلمات

�لوجوُد و�لكتاُب و�حلبُّ

كّلها يلّفها �شخُب

�لولدة و�ملوت.

مل االأ

�لفُم �ملرتع بالغ�شب

مل يعْد ي�شبُّ �للعنات

�شيحُة فرح عظيمة

تزيد دور�ن عجلة �ل�شم�ض قّوًة

�لعامل �مل�رصوخ يلتئم على مهٍل

�لع�شافري تتبادل �حلديث

و�ل�شالم يعود كقارب مو�شيقى.

رجل

هو �إذن من يدّق �جلد�ر

باإ�شبع خفيفة حتى لتكاد ت�شمع

يق�ّض �أثر �لكلمات

ليو��شل �رصد حكايته

ور�ءه تنطفىء �أ�شو�ت �لعيد

مع دور�ن �لف�شول

يح�شد كلَّ موتاه

ثم يختفي معهم يف �ل�شباب.

يقني

�إلهي ،�أنت �مليناء ، �ل�شفينة و�لبحر

و�لنجمة �ملنحنية فوق روحي �لنائمة

لن تعود ذ�كرتي �شوى ع�شفور يف �لعا�شفة

�إن باعدين عنك وقُع خطاي

مل جال�شًا �أمام �لكائن ،كان �لأ

يروي لنا رحلة...

ثم ننه�ض ، نخرج دون �شجيج

وعلى كاهل كلٍّ مّنا عزلته

كّنا من�شي عرب �ل�شو�حي �ملدّماة

و�لليل يحا�رص �أنني �لوجوه �لك�شرية

نهبط �شالمل من �أذرع ممدودة

يف قلب ر�ئحِة �شخاٍم

يبعُث على �لغثيان

�إلهي ، دقيق �حلنطة هذ� �لذي هو نحن

خاء ! �آه ، ياخبز �لإ

ل�شُت �شيئًا بدونك ، ومن �أكون بدون �إخوتي ؟

معًا ننزف

�لغ�شب ذ�ته يف �شوء �ل�شحر

بي�ض غري �أين �أنتظر فجرك �لأ

فيما هم يدّقون بقب�شاتهم

�أبو�ب �شعادٍة  ظّلت مو�شدة

�مليناء و�ل�شفينة و�لبحر هي يل

��شمك �لذي تهم�ض به روحي �لنائمة .

جان كوتا

جان كوتا)1916-1992( ولد يف 

مدينة بونتريي يف مقاطعة جورا 

يف  احلقوق  در�ض    . ال�سوي�رشية 

باري�ض   يف  كنا�رش  ،عمل  جنيف 

اىل  عودته  احلرب،بعد  خلل 

يف  �سوي�رشا)1966-1976(عمل 

التي  بق�سائده  عرف  التدري�ض. 

ال�سيا�سي   اللتزام   بني  جمعت 

والتي  ال�ساخرة  والروح  ال�رشيح 
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من  الثانية.  العاملية  احلرب  يف  كجندي  جتربته  فيها  �سجل 

اأعماله: نويل داجوا 1972 واغنيات وجع القلب 1974 والق�سائد 

. 1989

اأغنية اخلفري

�نتظاٌر... �نتظاٌر حتت �ملطر

) هل �شتمطر �لعمر كّله(

جندي يحلم بني �لدموع 

 بكفن من ع�شب وطني

 و�حُد يفكر وهو بكامل �ل�شالح

 �أّنه وحيد، ) د�ئمًا يزد�د وحدة(

-متى �شنموت �أيها �لقائد؟

�إنها متطر ، متطر، و�أنا حزين

�إنها متطر �أي�شًا يف ق�شيدتي

حيث يختبئ كلُّ من �أحببت.

ن�شان اأغنية االإ

ن�شان مقذوفًا : �أنا �لإ َفْلرَتَ

مع �أبناء جن�شه 

على �شّكته بال هدف، 

�أُ�شغي للموت �لذي يتعقبني

�أحيا و�لعي�ض مهنتي

- يا �إخوتي، �أّية ج�شور،

�أّية ج�شور نقيم فوق هاوياتنا �ملّدمرة

بدّية - بعيد�ً جد�ً، �لعرو�ض �لأ

�شو�ء... بعيد�ً جد�ً، �لثلوج، و�لأ

- هنا، رياح  تزد�د ق�شوة �أثارت غبارنا 

اأغنية على احلدود

متملماًل يف رياح �حلدود

�أفكر فيك يا �أمي �حلبيبة

�أن �أر�ك ثانية يومًا، يومًا و�حد�ً !

�أعود فيه �شغري�ً وطائ�شًا!

لكن �جلنود ل ميلكون �أّي حق

) بل لي�ض عليهم �إل �لو�جبات(

حتت و�بل �ملطر، يف �لعو��شف

ما من �شوت يقول: كفى

ما من يد لتهدهدنا ....

و ثقيل هو �لوقت مثل خوذة

اأغنية الظالم

مثل كلب يبحث عن �شيّده

�أو��شل �لنقر على بابك

�أيها �ل�شمت �لعظيم بني �لكائنات

لكّني �أّنى ذهبت فثمة ما ي�شبه

�شدى مدينٍة ميّتة:

عزلة بني �أيدي �لرجال!

- �إخوة �لطني و�حلّمى،

�إّننا، دون �أي كلمة، نغّذ �ل�شري

فيما �ملوُت، على غري هدى، يفت�ض

عن يدنا يف �لظالم.

اأغنية �شجينة

�شوف �أم�شي يف �لكاآبة،

     مهدهد�ً جروحي �لقدمية

فّت�ض عرب �ل�شنني عن لأ

�أيد �أهُبها حياتي.

لكّن �شجون عامل باأكمله �شتوقف

رق�شتي �حلزينة:

حبة �مل�شّورة من حديقة �لأ

�إىل �لورود �لنابتة يف �لرمال

من عزلة ل تقبل �ل�شكنى

�إىل عزلة مل ي�شكنها �أحد

الك�شندر فوازار

مقاطعة  يف   1930 مواليد  من 

جورا.بعد �سنوات درا�سة متقطعة  

خمتلفة  جمالت  يف  عمل 

وبيع  الربيد  وم�سلحة  كامل�رشح 

اأجل  من  �سيا�سيُا  نا�سل  الكتب. 

حتقيق املطالب الوطنية  ل�سكان 

اأول  نف�سه  جورا.يعترب  منطقة 

حاز  معا�رش.  ايكولوجي  �ساعر 

يف  دبية  الأ اجلوائز  من  العديد 

جائزة  وخارجها،منها  �سوي�رشا 

مالرميه  اأكادميية  يف  ع�سوا  اختري  و   1995 جاكوب  ماك�ض 

لل�سعر عام1991. من اأعماله: كتابة على اجلدار1954 ،احلرية 

يف الفجر1967، فتات الليل1975،القول الفعل 1991.

النبع املغدور

على ظهر �لريح، رغم �ل�شوء،

رغم �لعا�شفة

معلقًا بغيمة، رغم �لهاوية
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�أذرع  ذ�كرة �لينابيع �ملطفاأة،

بار �شو�أ، مت�شّنعًا �ل�شك بالقرب من �لآ كامتًا �لأ

على �شفتّي �شل�شال �شيخوختها �لد�كن،

وجيبي ممتلئ بقرقرة  ما قال من �أمثال.

�إّنه يعلم �أيّن �آٍت، ينه�ض بال وجل

فاأح�شي ما ميوت يف عينيه من جد�ول .

ل ياأتي �ل�شمُت لي�شفر على نافذتي �شيئًا

غرَي هدير �ملاء، و�أنني �ملاعز

�إىل �أين مت�شي يا رجل �لينابيع، خارج �لليل،

خارج �أّي �أفق

و�شوب �شدى �أّي �رصخة؟

كل مو�شم حق لنا

يا رجل �جلليد، �لقمح ين�شج يف نظرتك

يا رجل �ل�شمت، �ل�شيل يهدر بني �أ�شابعك

وحرياتك �لعتيقة تبزغ يف خطاي

و�شد بابي يف وجه ميامتك من ع�شاي �أكون لأ

و�ري ناري عن ن�شالك �ل�شاق لأ

خّبئ نحيبي يف ظّلك من ع�شاي �أكون لأ

�أنا �ل�شعلة �لتي تتوقف عند خا�رصة �ل�شفحات

و�أنت �ملثُل �ل�شائر ي�شتمونه عند �شفح �لتالل.

�أنا �لنبيذ و�أنت �لن�شوة �لتي �أرتاد

فلتعطني يدك �إذن، �أخري�ً ها هي �لورود تنحني

�أ�شجار�لقبقب تنحني �أخري�ً، فلنقرتب من �لقبقب

�لليل كّله مييل، فلتعطني يدك.

يف مكان اآخر

يف مكان �آخر      ينطفىُء �شليُل �ملحاريث

  يف مكان �آخر     يرتع�ُض �ل�شوف،ترتع�ض يدي

يف مكان �آخر       تغوُر �لقطار�ت �ليائ�شة

يف مكان �آخر         َتتعُب �لكلمات �جلديدة

يف مكان �آخر          تعرج �لدّبة �ملاكرة

يف مكان �آخر          جُتنُّ �ل�شكاكنُي يف �حلظائر

التي على طرف ع�شاها يف مكان �آخر         ترتاح �شَ

يف مكان �آخر         �أ�شدقائي ل يكونون

يف مكان �آخر                 لي�ض لل�شفق �أّم

 يف مكان �آخر       �أ�رصُم �لنار يف كتبي و�أُو�شد باب 

بيتي

يف مكان �آخر      ي�شمُت �ملنجل ويذبُل  �َشعرك

ادمون – هرني كري�شيِنل 

معظم  عا�ض    ،)1948-1897(

فرتات حياته يف مدينة لوزان،حيث 

ا�ستغل بال�سحافة،ارتبط ب�سداقات 

رود،  غو�ستاف   ، جاكوتيه  مع  

من  راميون.عانى  ومار�سيل 

هذيان  وخ�سو�سًا  ع�سبية  اأمرا�ض 

يف  اإقاماته  فتعددت  ال�سطهاد، 

حّداً  .و�سع  النف�سية  امل�سحات 

�سورة  ال�سوي�رشي  ال�سعري  امل�سهد  يف   مّثل   . بالنتحار  حلياته 

اأ�رش  التحرر من  ال�سعرية  الكتابة  الذي حاول عرب  ال�ساعر امللعون 

اجلنون لينتهي نهابة ماأ�ساوية.من اأعماله:  احلار�ض1939،اليكتون 

1944، ليلة  حزيرانية ومت طبع اأعماله الكاملة عام 2001.

مرثية بيت املوتى 

)1( 

�إّنه ق�رٌص حتّفه �ل�شكينه و�ور�ق �ل�شجر �ملتناثرة 

هنا تقيم ً �لكاآبة 

كماتها �لبنيلة  و�ل�شل�شلة �شياج )�شوًر ( لأ

ياأتي ليموت فيها �شدى جر�ئمك �أيها �جلنون !

�أّيها �لعابر، منيع هو �ل�شياج، فلتم�ض!

لن تدرك ما �لذي يعّذب �لظالل �ل�شفلية 

وي�شنها يف نومها �مل�شطرب 

بيُت �ملوتى – جزيرٌة �شغرية – ركاُم حلم .

)2(

ن�شانية، ثلج ونار! ر�أيُت  مكنة عدمية �لإ يف هذ  �لأ

لهة تفّر من ح�شد �لكالب �لهائجة  �شحايا �لآ

ج�شاد  وقد �ندثر ما�شيها وظّلت  �لأ

بعيون �أغم�شت على بقع مّدماة.

مثلها ُلعنت يوم ولدتي 

حتت كوى �لرماية فيك �أيها �لربج �لعتيق �ملنفّي

�شباح �رجتفُت مثلها مطارد�ً من �لأ

رينات �لذكور* حني �شمعت �رص�خك �أيتها �لإ

)3(

ه، حني  حني ُيثقل علينا  �مل�شاء بغمِّ

يكاد رحيق �ليا�شمني يخنقنا نهرُب

ولكْن �شاهقة هي �جلدر�ن ،تطاول �ل�شماء 

بد  هكذ� نظّل �أ�رصى مهجورين لالأ

مل هذ�   �أّيتها �ل�شكينُة، �ل�رص�ُب �ملّر، وفائ�ض �لأ

�أّيها �ل�شوء �للدود! و�أنت �أيتها �لريا�ض �لوردّية ! 

�إّنني �أدرك �أن �لوردة لن تكون وردة �أبد�ً 

وفيما ور�ء �لقرنفل �أملح �لرت�ب.    



      )�حللُم .. مْهنة!!(

ي�شاألها..

ملتفة، كانت، ب�شاٍل �أحمٍر،

و�لربُد ما يز�ُل عجينًة يف �لفرن �ملجاور...

]�لذي يحبُه �لنا�ض يف باب توما[  

�أتاأكلني؟

يف  �ملحبني  �أعنُي  هي  كما  د�معتان،  عيناها 

�أول �حلب.

وعلى ر�شيٍف جماوٍر جل�شْت على م�شطبٍة...

وتبلل ف�شتانها مباٍء مرتوْك!   

كانو� ميرون، غز�رتهم تدُل على �لتكاثر �لفّذ.

ثري...  عاديًا يف �ملكان �لأ
ُّ
كان �حلُب مير

ْت حروٌب، فعلى �لطريق
ّ
]ومن هنا مر

يف  ملمو�شني  غز�رٍة  بقايا    

�حلجارة �ل�شود�ء[

ِخ 
ّ
ر �ملوؤ �أور�ِق  بني  ي�شمها  �أن  تريُد  وكانْت 

�لب�رصي...

ي�شُمها بني �ملخاوف...

�أتطلبني �ل�شمت؟

�أرى ما يف مفتاحها، وقد  قالت: يُدَك �ليمنى، 

�شدئْت تفا�شيلُه،

�شبّيٍة،  خ�رِص  من  �ملجاز�ت،  يف  تّدىل،  �لذي 

كانت ترى

يف ظل �ملو�رباِت وظلِّها... بابًا!
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اخلـــبـز 

عـــادل حممـــود
 

�شاعر وكاتب من �شورية
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من �أعمال �لفنانة �آ�شيا �لبيماين - ُعمان 

�شعــــــر
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قلُت لها، يف �حلقيقة، حاولت �أن �أقول لها:

نهٍر  �شّفِة  على  �مل�شاء،  هذ�  منذ  من�شي  »نحن 

تّظُنه نهر�ً.

ُد 
ّ
يف �خليال هو زورٌق من ورق �لطفولة، جمر

ماٍء ت�شيُل

�شيغدو، ذ�ت يوم،  �آفاقنا نحو ما  على �شطحه 

طل�شي مياَه �لأ

�أو �ملتو�شط... حينما تنمو خر�ئُطنا.

�أو...

منا حَتَت رذ�ٍذ ُيدفُئ �أحلى ما لدى  هذ� �لذي ي�شّ

�أع�شائنا...

فر��شة �ل�شوِء    

      �أو ظالَم ما �شتوؤول �إليه

      فر��شُة �ل�شوء!!

ًة مِك... فجاأ �أ�شّ

ر.
ّ
�أ�شّمِك من فرط �لربودِة هذ� �مل�شاء �ملكر

�شوف �أ�شّمِك، كما لو �أنني ذ�هب �ىل حرب

�شوف �أْقتل فيها.

نو�يا  �أعرُف  �أنني  لو  كما  �أ�شّمِك،  �شوف 

�لع�رص...

يجّمُع  نه  ]لأ يغرقنا،  �لذي    

�خلالَف �للغويَّ

غرَي �خلالِف �للغوي...   

لكي يحذَف �حلْب...[    

ثم

منار�ُض جن�ض �ختالف ب�شيط

على فر��ض م�شتعار!!

.........

�أتاأكلني ... هذه �لنار �أن�شجت رغيفنا؟

هذه �لنار �أن�شجْت وقوفنا �لزخريفَّ يف »باب 

توما«

�أمام فرٍن يحبُه �شعُب �لعابرين.

�أو  ي�رصخ،  �أن  ملنت�رٍص  ينبغي  كما  و�قتنعي، 

يدقَّ طباًل

�ين... �أحبك!!

ي�شاألها..

ما زلُت �أر�ه ي�شاألها، ملتفة ب�شاٍل �أحمٍر،

و�لربُد يخبُز يف �لفرن...

ُّ
ر �ل�شحفي �ر�ه .... ]�أنا �مل�شوُّ

�لذي يرى �زدو�ج معايري �جلماِل مع �خلبز[

�أتاأكلني؟

وجتيُبه....

حلٍب  �ملعافى  �لّنمو  يف  �ملحّبون  يفعُل  ]كما 
على م�شطبٍة

عاديٍة... وتبلّل ف�شتانها[

ويف �شجِة �ملو�ربات،

 للتكاثر،
ّ
يف �زدحام �لختالط �لعبثي

يف �زدهار ما ي�شُج على �خلبز...

يف �جلبنة �ل�شائلة على �لدفء...

وحلوى عليها... تقول كثري�ً:

»�لنار طاهيُة �لرو�ئح«

جتيبه، ملتفة ب�شاٍل �أحمٍر،

ُلها. و�أنا ��شمع كيف ما يز�ل ي�شاأ

وجتيُبُه...

ولكن ما لي�ض ي�شمعه �أحٌد

بْد!!  ما لن يعرفه �حٌد... �ىل �لأ
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يف م�شاٍء بليٍد ُيهيئني

خرين، خلروٍج عن �لن�ِض مع �لآ

رمّبا للت�شّوِق،

�أو للنميمِة،

�أو قتِل بع�ٍض من �لوقِت؛

 �شاَخ،

 وما عدُت �أحتاُجُه

يف م�شاءٍ بليٍد كهذ� �لذي ُيهّيئني للخروِج

ب�شحبِة من ل يجيدوَن فَن �خلروِج عن �لن�ِض،

لَِّف قد ماَت، �أو من يّدعوَن باأن �ملوؤ

و �أّن �لذي مل ميت بعُد؛

 عن �لن�ِض:
ّ
 يتهّياأُ مثلي لغياٍب غبٍي

رمبا للت�شّلِق،

�أو للهبوِط �ملنّمِق فوَق �شدوِر �ملو�ئِد،

�أو قتِل بع�ٍض من �لوقِت؛

�شاَخ،

 وما عاد يحتاُجُه

يف م�شاٍء كهذ� �لذي �أحتّدُث عنُه:

�أهيُئ �َشعرَي لالنزلِق �ل�رصيِع،

�أعقدُه عنوًة بال �شيَء؛

 كي ينزلق،

فاأزعُم �أين �أُ�أّدُب �شوَء نو�ياُه؛

�أجمعُه بني كفي �لتي

ًة، �أُ�شرُي بها فجاأ

�أتظاهُر �أين ن�شيُت باأين بكفي �أحا�رصُه،

ثم �أ�شحُك �إذ ينطلق

رمبا:

ين �أحُب �خلروَج عن �لن�ِض،  لأ

�أو رمبا:

حرَق ذ�ك �لذي،  لأ

 قد �ختار �أن يحرتق،

ُه �إذ جتاهلُتُه،  كر�شَيّ
َ
ب مّني

ّ
فقر
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خروًجا عن الن�ص
اأ�شجان الهندي

 

�شاعرة و�أكادميية من �ل�شعودية
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و زعمُت باأين م�شغولٌة باملغني �لذي جاَء؛

رمبا للتحذلِق،

بني  للرق�ِض  �ملتهيئ  �لذهِب  ملجاملِة  �أو 

�مل�شالِح،

من  �شاعٍة  يف  �ملترّبِج  �لزمِن  ملغازلة  �أو 

�شويارد 

�أو رمبا: 

ا من �لوقِت؛ جاء يقتُل بع�شً

�شاَخ،

 و ما عاد يحتاُجُه 

يف م�شاٍء كهذ� �لذي �أحتدُث عنُه

�أُعنى -كمثلي من �خلارجني عن �لن�ِض-

بر�ئحِة �لعطِر؛

�أختاُر: كارتري،

 �أو ما ُينادُم روَح �لزجاجِة من روِح قوت�شي،

�أو �أر�ضُّ غيوًما على ج�شدي من جفن�شي؛

�أختاُر �أن �أتك�رّصَ يف ِم�شيتي

�شيناتر�،و  و  زوربا،  وقِع  على  يغّني  بكعٍب 

�لق�شبجي،

�أختاُر �أن �أُطرَب �ملن�شتنَي للحِن �لقدْم،

ِه بني �خلالخيِل مدمنو رّنِة �لآ

هم فئٌة ل�شُت �أختارُها؛

-حني �أنوي �خلروَج عن �لن�ِض-

لكّنها فئٌة غالبة،

و ل غالٌب يف زماِن �خلروِج عن �لن�ِض

غرُي �لذي ُيطرُب �لفئَة �لغالبة

رمبا:

للتمّلِق،

�شيِل، �أو لرجِم �لغناِء �لأ

�أو قتِل بع�ٍض من �لوقِت؛

�شاَخ،

 و ما عاد يحتاُجُه 

يف م�شاٍء بليٍد كهذ� �لذي �أحتدُث عنُه:

ل �أكوُن متاًما �أنا 

بل �أكوُن ككِل �لن�شو�ِض �لتي،

قررْت �أن تكوَن –بال �أ�شٍف-

مثَل كّل �لن�شو�ْض

رمّبا !!!

و لكنني يف �مل�شاِء �لذي،

�أختاُر فيه �خلروَج �إليَك؛

ل �أكوُن مع �خلارجنَي عن �لن�ِض،

ل �أكوُن �شو�ي،

مل�شاٍء �أُهّيُئُه خلروٍج معْك:

�أتعّطُر بِي،

ثّم �ألب�ُشني باأناقِة من يدخلوَن �إىل �لن�ِض 

يف م�شاٍء كهذ� �لذي،

ليتني �أ�شتطيُع �لتحّدَث عنه؛

ل �أكوُن �شو�ي

يف م�شاٍء كهذ� �لذي،

�أختاُر فيه �لدخوَل �إىل �لن�ِض

�أ�شتديُر كرّمانٍة يف ميينَك،

كالينابيِع: هادئًة، عذبًة،

 ك�شمِت �لق�شيدِة �إذ تكتمل؛ 

�أكوُنُ

دخَل يف �لن�ِض �إن خرجُت �إليَك لأ

ل �أكوُن �شو�ي

يف �كتماِل ح�شورَك 

�أت�شّبُث بالوقِت،

�أحتاُجُه

 كلما �أ�شتيقظ �لوقُت �أغم�شُت عينيِه؛

رمبا:

للت�شبِث باحُلْلِم،

�أو ن�شوًة باكتماِل �لن�شو�ِض،

�أو رمّبا:

حياء بع�ٍض من �لوقِت غرِي �ملجّهز للقتِل؛  لإ

لكنه �شاَخ،

و�أنا؛

 كلما �شاَخ،

�أ�شبحُت �أحتاُجُه . 
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�لنََّدى َيْحَتكُّ ِباْلَوَرَقِة َناِعًما 

َحتَّى �ْلُغَباُر �ْلَوْح�ِشيُّ

ِكُن �إَِز�َلُتُه ِبُهُدوٍء. مُيْ

ْيِف ُج يِف �ل�شَّ ُمْعَظُم �لثَِّماِر َتْن�شُ

وٍل ُتْتِقُن َتَعَبَها َثاَلَثُة ُف�شُ

ْجِل َثَمَرٍة َو�ِحَدٍة. لأَ

»�إِنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر �إِىَل �ْمَر�أٍَة ِلَي�ْشَتِهَيَها

َفَقْد َزَنى ِبَها يِف َقْلِبِه.«

َو�إِْن َنَظَرْت ِهَي؟

ُنوَثِتَها جُّ ِباأُ ُتَر�َها َت�شِ

ْوِخ �ْلَعاِرَفُة �َشَجَرُة �خْلَ

ِلَت�ْشَتِهَيِني؟

اٍء َو�ِحٍد َو�أَْخ�رَصَ َو�ِحٍد َو�َشْم�ٍض َو�ِحَدٍة مِبَ

ُتْرَوى �لثَِّماُر ُكلُُّها

�إِلَّ َثَمَرُة �جَل�َشِد؛ ِباْرِتَكاِبِه.

ْطِب اِفَذِة �لرَّ َعَلى ُزَجاِج �لنَّ

ِك َكَتْبُت: �أُِحبُّ

َبِعي. َرْغَم َيِقيِني ِبَجَفاِف �إِ�شْ

ْعُفَها ُيوِر �شَ َزَغُب �لطُّ

ِتي َزَغُب َوْرَدِتَها ُقوَّ

ُب َدِمي �َشاِعًر�. ِبَها َيْنَت�شِ

يَدِة َو�َشاَقْيَها �مَل�َشاَفُة َبنْيَ َنْهَديِّ �ْلَق�شِ

يُئَها ِباْنِبَهاِري �أُ�شِ

ِريِق. ُكلََّما �ْخَتَفْت �أَْعِمَدُة �لطَّ

ُتْنِزُل يِل �ِشَياَج َحْقِلَها 

َت َحِريِر ُحرَِّها �مُلَباِح �أَُد�ضُّ َيِدي حَتْ
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�شاعر من فل�شطني
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َة َثَمَرٌة َو�ِحَدٌة ِلِقَطايِف. َثمَّ

ِبَحاِئَها َوَهاِئَها

ُف ِتي �ْلرَتْجَتِ ُتْكِمُل �أَْبَجِديَّ

ِغرِي. َو�ْشَو�َشُة َدْغِلَها �ل�شَّ

�إًِذ� �أََنا ُهَنا

ْرُجوَحِة َرِج �إِىَل �لأُ اِفرُي �لدَّ َع�شَ

ْت َحَناِجَرَها �إِِذ ��ْشَتْعَذَبْتَنا. َ َغريَّ

َيْزَد�ُد �ْرِتَفاًعا

ْهَوِة َعُموُد �َشْمَعِة �ل�شَّ

ْت َعَلْيَها ِريٌح َعاِن�ٌض. ُكلََّما َهبَّ

ا �ْلُغُيوَم َعْن َوْجِهِه َحتَّى �ْلَقَمُر حَمَ

ِبَحَرَكٍة ُمْرَتِبَكٍة

ْوِئِه. َت �شَ َو�أَْخَفاَنا حَتْ

ِباإِْطالَلِة َفِمي

ْعُت َرِحْيَق َرْحِمَها َر�شَ

َقْبَل �أَْن َتْكَتِمَل ِوَلَدَتي ِمْنَها.

�أَْبَقْت َزَغَب َوْرَدِتَها

َكْي �أَُمرَّ َنِهًما َعَلْيِه �إَِلْيَها

. ِبِل�َشايِن �لَعاِريِّ

اِبَع َوَجٍع �أَْتَرُع َنْهَدْيَها ِباأَ�شَ

ٍة ِل َمرَّ وَّ لأَ

. ِهيَّ مَلَ �ل�شَّ ُتَعرُِّفِني �لأَ

ِحيِق ِمْن َعَلى �َشَفا �َشَفِة �لرَّ

ُن ُتَوْيِجَها َيْن�َشاُب حَلْ

�َشٍة. َدِويَّ �آَهٍة �رَصِ

َهاِرَنا يِف �ْن�شِ

َبْت ِبلَّْوَر�ُت َعَرِقي َفْوَق َعْيَنْيَها بَّ َت�شَ

ِلَئ َتِزيُدَها ِفْتَنًة. لآ

يِرَها ِة �رَصِ يِف ُبَحرْيَ

� َباَحُة ُمْهَتزًّ �أَْتَقَنْتِني �ل�شِّ

اِبِت. ِباْرِتَكاِزي �لثَّ

َماٌء َعَلى َماٍء

َيُفوَر�ِن َمًعا

َغَلَياَن ِغَناٍء َغِريٍق. 

َخاَءَك ُيِطيُل �إَِقاَمَتُه« »َدِع ��ْشرِتْ

�ْشَوِة ُه ِحْكَمُة �لنَّ هَكَذ� َتَتَفوَّ

ِنَها.  اُي يِف حَلْ َقْبَل �أَْن َيْق�رُصَ �لنَّ

�أَْنَه�ُض َعْنَها َبْعَد ُكلِّ َقْطِري

ِهَي ُتْغِلُق َعَلْيِه َباَب �َشاَقْيَها

ِجيُج َهَياِجَها �مُلْفَرِد ِمْن َجِديٍد. �إِْذ َيْبَد�أُ �شَ

َباٍح ِخْلُتُه يِل َذ�َت �شَ

لَّْت َم�َشاَر �إَِناِئَها  يَرٌة �شَ ِ َلْوَل ُبْقَعٌة �رصَ

َفَفَقاأَْت َحِنيِني.

ِة َعَلْيَها ْوِريَّ �أَْخِطُفَها ِمْن َيْقَظِتِه �لدَّ

ِباْحِتاَلِم �مَلَناِم

ِريَحُة ِبَرْغَبِتَها. ِتْلَك �ْلَيَماَمُة �جْلَ

َها  جَّ َل َيْغ�ِشُل �ْلَبَيا�َض �لَِّذي �شَ

ًة َ ًة َن�رصِ َوَتَرَكَها ُجثَّ

َباِح �ْلَقْهَوِة َعَلى ِل�َشايِن. َخَبُب �شَ

�َشَيْقِطُفِك َوَتُعوِديَن يِل

�َشَتُعوِديَن َلُه َو�أَْقِطُفِك

ْغِفَر َلِك َخِطيَئِتي. لأَ

ٌة ِلَغَز�ٍل َجِريٍح ِعَباَرٌة �ِشْعِريَّ

َبِعِه  َوَخاَتٌ ُدوَن �إِ�شْ

وِح. َفَرَو�ٌح َفاِلٌق ِللرُّ

رْيِ َبُة ِللطَّ ُلُح �مَلَخاِلُب �مُلْنَت�شِ َهْل َت�شْ

ا �أَْن َتُكوَن َتْعِوي�شً

ْجِنَحِة؟ َعْن َمَر�ِض �لأَ

َماِل ينِّ َل �أَ�ْشَتِطيُع �إَِعاَدَة �جْلَ لأَ

اِبِعي ُق َعَلى �أَ�شَ �لَِّذي َيْلَت�شِ

َل �أمََل�ُض َجَناَحْي �ْلَفَر��َشِة.



ملني . خط�ها، ت�ؤ كل خط�ة ، مافتئت �أ

 فولكر بـــــروان

�أحبو  

ر�ض على هذه �لأ  

ين مل �أجد �أثر� لأ  

خلطاي...   

�مل�شي  

دليلي �إليك �أيها �ملدى  

ل ترتكني لظلي  

و ل�شاعات �ل�رصود  

يف مق�شورة قطار هارب  

من مدن تخفي منقارها   

يف ترعة �لهام�ض    

و �آلت �ل�شناعة...    

حو��شي  

�ملربــــع فخاخ  

خلطو مرتقب هناك              

خري يف �ملمر �لأ   

ل�رص�ح �لرفات    

مل �جل�شد �حتفى ب�شرية �لآ  

     �لعمر كله

                                �أو ن�شفه

      ما هم..!

      و ما �ختلفنا ..!

حالم ظلت معلقة و �لأ  

يف �رصفة معقوفة بال معنى   

             بال لبــــــالب

         �أو غيمة..

ن من منا يقوى �لآ  

�له على �شرب حمال �شوؤ  

تي عد�ك �أيها �لفي�ض �لآ  

من �شقف �حلكمة   

و من دكنة �أ�شفار فال�شفــــــة  

حملقني يف فناء » �أثينا«  

من منا �ذن يقوى..؟  

و مل نخرب �حلرب بعد  

عن قتالها  

           يف �أروع �خلنادق

نها مل تكن يف �ل�شورة حملقة.. لأ  

�ل�شهد�ء  

�شيعودون �أكرث من مرة  

ليعيدو� ت�شوير م�شهد موتهم  

فقد �أمطرناهم بو�بل �ل�شمت  

و �ختفينا ور�ء كر��شي مرتفة  

ن�شتمتع بهول �مل�شاهدة..!  

و �رصنا مثل بومة  

ننظر �إىل �أطياف �لنهار  

و ل نــــرى..   

خرب عاجل  

�نتهى �لكون �إىل حال �شبيله  

ن �إىل حد �لوجع و �لقيامة �لآ  

�أر�دوها لقطة �شينما..!  

ر�ض على هذه �لأ  

�شاأتن�شل من  �شك �لذ�كرة  

و �أو�شحها مباء �ملحو  
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ر�ص... على هذه الأ
اإدري�س علو�س

 

�شاعر من �ملغرب
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و لن �أحتاج ثانية  

ل�شور تزخر بالغياب  

حفنة تر�ب تكفي  

عادة �لبذرة �إىل ر�شدها لإ  

و قطرة ماء  

من �شماء رفيعة  

قد متالأ �لكاأ�ض عن �آخره  

و تطفئ �لعط�ض يف جدع  

�ل�شحر�ء    

لي�شعد �لدخان  

�إىل �شقف �جلرمية.. !   

مل �أكن �أنا  

كان �أكرث من �شبيه يل  

يف �شاحة �لده�شة  

و �لولدة   

كنا بال حياء تقريبا  

ن�شتلهم فحوى �لق�شيدة  

من �لهزمية   

و نهدي �ل�شالح للعدو  

بال مقابل بتاتا   

و نرثى �ملقاومة.. !   

ت�شورو�  

كم كنا كرماء مع هذ� �لعدو  

و معه كنا وديعني �إىل حد �خليبة  

و تركنا �لزناد للهو�ء  

و �ل�شيقان للريح   

و ��شتفردنا با�شتنكار هول  

�ملاأ�شاة فقط    

و بال حياء د�ئما.. !    

عجيب �أمرك  

ر�ض �أيتها �لأ  

كل هذه �حلروب  

و تخ�شينا �أن يطفو �ملاء  

فوق �لياب�شــــــة...   

و عو�ض �لذهاب �إىل �خلندق  

�أ�شتل حبة �إ�شربين ملونة  

رى �لعامل بعني �ل�شكينة لأ  

و �حلقيقة مغلفة يف حتف  

�شياء.. �لأ    

 

ر�ض      على هذه �لأ

�أ�شاألك ندميي  

- هل ��شتفقت من �شمتك

و نف�شت عنك غبار �ل�شبات

و �أطالل �لبارحة..؟   

تو�أمان نحن يف �لاّل جدوى

و مل يعرث �أحد على خطانا

ندميي يف �رصح �لفكرة

تو�شد معي �شقف �لغد

�أو لنزرع وردة

يف حديقة �ملفرتق.. !

على �أر�ض �أخرى

�شاأ�شتدرك ما فاتني رمبا

كون على مقربة من �جلدول لأ

و عقارب �شاعة يهدهدها �لفي�ض

حركة تاأبى �ل�شكون

علني �أنف�ض عني �ل�شبح

�لذي �شدين �إىل مطلق �لغياب

علني �أكون...

�أ...   

    ك...

      و...

                  ن...% 
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يف �أيامي �لبعيدة �لطويلة 

حتت �شم�ض �لليل 

ر�أيت �ل�شبايا قبيحات 

كعجينة ياب�شة ! 

ر�أيت ذبابة تهبط من �لعال 

�إىل جيب عان�ض كال�شبار 

طردها رجال �شكارى 

من �لبيت �لقدمي !

ر�أيت بغايا �لع�شور 

�ملرفهات كعنكبوت 

ي�شقطن �رصيعات زمن

ببهرجة خرب يف �شحيفة عابرة 

دومنا تعليق عن �لع�شاق 

�لذين فتنو� 

ب�شحر ل يقاوم 

وقلوب رماد !

كنت يف �شفوف �لذين م�شو� 

دومنا عز�ء 

غري نحيب �لن�شيان �لباهت !

�نا ر�أيت ..

لكنا كنا هناك 

وكان وحده مبحجرين فارغني 

ي�شم �ىل �لقلب �لزجاج

رخام �لمل 

قيثارة يف ليل بهيم 

�رص�خه �ملدوي 

كدموع مت�شاح عفن و�شائخ 

ل ي�شتجلب �شفقة 

ول يهتم بها !

�نا ر�أيت كل �شيء ومل �أنح 

لقد م�شى �و�ن ذلك 

و�ل�شوق �متالأ بالعابرين !

هذه �لليلة ل مطر 

حان وقت �لرحيل ... 

وحني ي�شد رجل �لبنايات 

ذر�عيه مت�شالبتني �ىل �شدره 

وبعد �شالة ق�شرية 

يهوي من حالق 

يتجمع �ل�شائرون لي�شفقو� : 

)مات رجل �ملرتفع �لذي هوى من حالق ( !

ينه�ض �ملوتى من �آخر �ل�شارع �لقدمي 

هناك ل ح�رصجة �شعال 

ل �شتائم فاح�شة 

ل ذكريات موهوبني 

�لكل ي�ّشاقط بينما �ملوتى حا�رصو�  �ملدن !

�عطني زوجتي ..  -

و�عطيك ر�شا�شة ، 

��شتاأجر رجل �لبولي�ض عليك 

ول �فتح بابي للعو��شف !

�ل�شعال يهزين 

هذ� وقت ل�شجر �لعو�ن�ض !

�نه �جلليد يغلفنا حني ننظر �ىل �شيء 

ومي�شح  عن مر�يانا كل �هتمام !

هم ي�شطفون كاليتامى 

هذه حبة خلمد �لرغبات 

�أخرى للنوم �مل�شتطيل

للتعجل يف �غالق �لبو�بات !

............
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ق�شائد الرماد
با�شــل عبد اللـه 

 

�شاعر من �لعر�ق
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............

�ملهاجر �لعجوز 

�م�شى مكتئبا ليلة �مليالد

و�رب بابه �لعتيق 

عن �شجة قط �شمني 

ونام .................

l جندي اجلنوب

اىل :  

مروان عيدان .. بالتاأكيد !  

) �آه وكاأنني من بعيد ر�أيت موتك ( !  

لكل م�شاء عذب ور�ئق   

�أ�رص�ب �شبايا و�جمات   

وحفيف ريح !  

كنت وحدي حني  

دخل ، جندي �جلنوب ،  

ومل يكن �حد !  

�نتظروه طويال   

قرب �لبحرية   

لكن �حد�ً مل ياأت !  

�ثنان وع�رصون رجال   

م�رصبلني بال�شد�أ   

وبال عر�ئ�ض ��شتيقظو� يف �لغابة !  

جندي �جلنوب كان هنا   

حني ذبحو� �لمرية   

لكنه مل يرفع يد� !  

�أ�شبح هذ� �لذي �أر�ه ؟  

جاء من بعيد   

من مقربة قريبة !

مل نزّف له عرو�شا 

ومل يكن يطلب هذ� 

فقط : �أغم�ض عينيه ونام  !

�لم �ملرتهلة و�لعبو�ض 

قرعت يف برج �لكني�شة 

ناقو�ض نحيب !

ل �دري ما �قول 

لكنا �رصنا رخاما 

حني حتلقنا حول تابوت !

�ل�شغري غر�ض وردة 

يف �شعر �شعث 

)�أردوه يف ظهرية مار�ض ( !

�خلطيبة �لف�شية 

�نحنت على �ملاء 

بكت و�خلنجر يهمي !

�أّية زنابق 

�أّية �جر��ض كانت تقرع 

عندما مات : جندي �جلنوب ؟!



رمبا وجودي بني

�أغ�شان �أ�شجار �حلديقة 

يف هذه �لليلة 

كمظلة لثمار ج�شدك

حبة حبة تعني حديقة

كاملة من �ل�شعادة ...

رمبا جمال زهور �لدرد�ر

يف حقول �لكون يعني

قلياًل من

�شحر عينيك �ملده�ض ...

رمبا �شوت �ل�شوء

�لهارب من عينيك

كناية عن �خت�شار

�مل�شافة بيننا....

رمبا �أنفا�شك هي

نقو�ض �لتوت �لعتيقة

�شو�ق كري�عات �لأ

على �شدري.

رمبا يطفو فمك 

كطائر �لقطر�ض

�لناع�ض يف مزهرية 

عمري بكاملها 

رمبا �ل�شماء �أخذت

��شتد�رة عطرك

يف هطول �ملطر

رمبا �حلديقة بورودها

دفرت �أخ�رص لذكريات

رجو�نيتني يديك �لأ
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رمبا وجودي
دلـــــدار فلمـــز

 

�شاعر من �شورية
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رمبا �ملطر معطرة لر�ئحة

�إبطيك

رمبا �ل�شم�ض مكحلة للون

عينيك

ر�ض مترين رمبا �لأ

مل�شيتك �ل�شباحية

رمبا �ل�شماء �رصير

لنوم ج�شدك.

-2-

ع�شت �ليوم

�أجمل ر�ئحة يف حياتي

ماز�لت ت�شكن بقوة

ن حتى �لآ

خاليا ج�شدي

ت�رصفُت كطفٍل

�شغري بني قامات

�ل�شاتان

�ملكتظة بالرغبة

و�حلنان

هي قادمة من وهج

�ل�شحر�ء

�ندفعُت �إليها

م�شت�شلمًا بكل �شعفي 

كطفٍل حمروٍم من �حلنان

هي بد�أت تنف�ض عن

روزنامة ج�شدي غبار

يام و�شفائح �ل�شنو�ت و�لأ

مل و�لوجع �لأ

وتزيل تر�كمات حزن قدمي

بربيق عينيها

-3-

�نفا�شك ندميي

يف هذه �ل�شفحة �لباردة 

و�شوتِك دو�ء �أزيل

يف روزنامة حياتي

يام وها �أنا �أعد �لأ

على �أ�شابع يدي

طفال  كما يعد �لأ

�لفقر�ء وقت قدوم

�لعيد

حبيبتي �ملدينة معتمة

وقا�شية

...

...

...

وموح�شة

بدون خطو�تك 

ور�ئحتك

و�لفرح رحل كاأ�رص�ب 

�لطيور يف غياب �أ�شجار

�بت�شامتِك

قلبي هذ� �شعيف ل ي�شتوعب بعادك

كذلك روحي ه�شة �أي�شا

-4-

يف مكان ما من هذه �ل�شعادة

تنتظرنا �شجرة بكامل �أزهارها 

�شجرة م�شكونة بع�شافري لقاء�تنا

تنتظرنا بكل �شعادة �لعامل

وتر�شل �أور�قها �مللونة

بدي كتذكار�ت لع�شقنا �لأ

ر�ض  على هذه �لأ

ويف �ل�شماء �أي�شا

حبيبتي �إذ� �شافرت 

�نظري بهدوء 

�شوف جتدينني 

بني �لغيوم 

�أو ن�شمات رياحنا �لزرقاء 

�أو �أي �شيء يقع حتت نظر 

عينيك .  
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- �أحلُم :

        �أنني �أجل�ض على ن�شف كر�شي

        و�أمامي ن�شُف قدح من �ل�شاي

               ون�شُف قلم 

               ون�شُف ورقة

- لهذ� كتبُت : ن�شَف ق�شيدة !!

j  j  j

- �أحلُم :

�أنني �أركُب ن�شَف با�ض   

قاطعًا ن�شَف تذكرة  

لهذ� - �أي�شًا - :

ترجلُت يف منت�شف �مل�شافة

j  j  j

�أحلُم :

      �أنني �أعاتُب ن�شَف �شديق

تلقى ن�شَف �عتذ�ر!!            لأ

            �ألغي ن�شَف مو�عيدي

تخل�َض من ن�شِف �نتظار�تي!!      لأ

j  j  j

هكذ� .. بقيُت �أحلم !!

j  j  j

يف �ل�شباح ..

عرثُت يف بيتي على :

- خطـــوٍة غافية!!

- ويٍد ذ�بــــلة !!

- ون�شِف فم عاطل !!

وهي �أ�شياء تعود لمر�أٍة هي : �أمي !!

j  j  j

عندها

وىل - - وللمرة �لأ

 ف�رصُت ل�شحوي :

- حلَم �لليلِة �ملا�شية !!

- �شهرة -

- كم يلزمك 
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�شلل ن�شفي.. وق�شائد اأخرى !
ربــــاح نـــــوري

 

�شاعر من �لعر�ق

من �أعمال �لفنان حممد �لبلو�شي - ُعمان 

�شعــــــر



 من �لليل

لت�شبحي .. جنمة؟!

j  j  j

- متثيل -

- يف �مل�شهد :

�مر�أة .. تغرق !!

- بعد �مل�شهد :

تخرج من �لبحر .. �مر�أة 

حتمل �أ�شماء �لغرقى!!

j  j  j

- �ن�شغال –

- من �شدة �نتظاري

مل �أنتبه .. لو�شولك!!

j  j  j

- مفاجاأة –

- من نافذة يف �لقف�ض

هربت �لع�شفور

وحني �أغلقتها .. �ختنق �لقف�ض!!

j  j  j

- �ألو�ن –

- �أر�ك .. حتى يف �لظالم

نك .. �شود�ء!! لأ

j  j  j

- حجة –

- لكي �أتقي مظلتي

تبللت .. باملطر!!

j  j  j

- �در�ك –

- حني و�شلت

عرفت .. كم �نتظرتك

وحني ذهبت

�أدركت .. �أنك تعلمت �مل�شي!!

j  j  j

- عدوى –

- رجل .. عابر .. من خ�شب

�شادف .. �مر�أة

حني �شافحها �نطفاأت

فالتهب!!

j  j  j

- �أرق –

- حقالن

من �ألق .. و�آ�ض

مر �لن�شيم عليهما

فجر�ً

فهدهما .. �لنعا�ض!!

j  j  j

- �شبب –

- بيد عطرة

�شحبتك للوردة

لكي �أتهمك .. بالذبول!!

j  j  j

- حلم –

- حلمت .. بكفيك

ن �ل�شو�طىء .. حلم �لغريق!! لأ

j  j  j

- ��شتغفال –

- بعد �أن �أفل�ض 

ه .. ��شتيقظ �أ�شدقاوؤ

و�أق�شد :

�لنائمني .. يف ر�أ�شه!!

j  j  j

- معرفة –

- حني عرفت �لكتابة

�أول مرة

ر�شمت : 

د�ل .. �ألف .. ر�ء!!

وحني �أردت �لكتابة عنك

�أردت حروفًا .. بحجم �ل�شماء!! 
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ثمة �أمكنة

عر جتفف �ل�شِّ

كما جتفف �ل�َشعر

�أمكنة ُخلقت

�شهو�ً

لتكون مكانًا

ومن حطب �أج�شادنا

عا�ض وع�شنا.

هل �أمل

هناك .. نقول

لكي نتمكن من 

ية كل كلمة روؤ

يف ن�ض كتبناه

لذ� علينا �ن من�شي

على نارك

حفاة

كما �لرعاة

على �ملرتفعات �جلبلية

لرن�ك وطنًا

جو�ر دمنا

جلك كلماتنا لأ

حني تركو�

�آثامهم عليك

وهل لنا

�ن نحيا

مع �ل�شما�رصة و�ل�شيارفة

ر�ض �شوق و�لأ

�أيتها �لكلمات �لنائية

�أيتها �ل�شحابة �لبعيدة

�أيها �لوطن .. لنا. 

نزوى العدد 57 / يناير 2009 

221

اأيها الوطن.. لنا
طالب املعمري

 

من �أعمال �لفنان �شلفادور د�يل - ��شبانيا 

�شعــــــر
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اللوحة من اأعمال الفنانة متارا ليمبك  - رو�سيا 



... بال جلبة وال �سدى وال �سفقة انهدمت عليه 

حياء  كذلك اأنحاء وطقو�ُس. ال�سواحي واالأ

املكتظة واجلنود و�سيارات اال�سعاف. جبال 

من االج�سام حطت عليه. فقد كل ات�سال 

مبا حوله. �سار كتلة غائبة من هذه الكتل 

الغائبة. حتى عندما راحت تخف هذه 

حمال عنه �سيئًا ف�سيئًا حتولت غيومًا  االأ

غائمة من التنب والق�س والروث اجتاحت 

وجهه وفمه وعينيه و�سعره. كاأمنا خفة 

خرين الذين يعرفون )اأو ال  املوتى. خفة االآ

يعرفون( متى ياأتون ومتى ال ياأتون. متى 

يحيون متى ال يحيون. متى يقتلون ومتى 

ينقتلون. وعندها اأح�س بربد يف مفا�سله، 

�رسى حتى �سفتيه ف�سمِته. ال�سمت البارد. 

�سمت اخلجل رمبا او اخلوف. واأح�س بان 

كل ما تداعى عليه من �سواح واأحياء ومدن 

واأجرا�س وطيور واأ�سخا�س وتنٍب وروث يطلع 

مل  منه هذه املرة على دفعات ملزيد من االأ

خر ؟ هذه!( من اأ�سابع  )انها من عالمات االآ

قدميه التي كاأنها �سالت يف �سريورة ملتب�سة 

وجتوفْت ومنخاره ات�سع لينزف ما يذكر 

حياء عندما ال  باحلنني القاطع وما ي�سنع االأ

يرزقون، فاىل عموده الفقري الذي ا�ستطال ثم 

قرقع وطرطق بعظامه وحلمه ليت�رسب منه ما 

ري واالخرة والقعود والنوم وامل�سي  ر بال�سِّ يذكِّ

على حد الكالم اخلطر وال�سقوف الواطئة: 

ماذا دخل اإليه، ماذا خرج منه. )من عالمات 

خر(. وماذا ينتظره... االآ

j  j  j

... ما ينتظره انه، وعلى غري توقع، ظل باهتًا 

كالظل الذي فتح عليه هذه الهاوية وهدَّ 

عليه اجلبال، فكاأمنا ق�سمها اأجزاء وذرات 

ثم جمعها بخفّة البهلوان وبدقة الكيميائي 

)نفايات ثرية بالعدم(. لكن ما يجمعه يتفرق 

من توه. وما يتفرق يلتئم بال �سبب. ولهذا 

كان عليه ان يح�سي ما خ�رس )قبل ان يعود 

اىل املقهى( ثم ان ُيح�سي ما مل يخ�رسه 

)ومل يربحه( بعدما يعود اىل املقهى. ولهذا 

كان عليه اأي�سًا اأن، ينتظر ما ال مُي�سُّ القعر 

والعتمة فيتحرك ما يخ�سى ان يتحرك من 

خر الذي ي�رسب فنجان القهوة اإذا  ق�سمات االآ

رفع اىل �سفتيه، ويغادر قبله وبعد اأن يهم 

باملغادرة، ويرخي ظله اأمامه اإذا م�سى يف 

خر من اجل�سم )اأو  ال�سارع. ذلك اأن اجلزء االآ

ج�سام �سّيان( الق�سم  خرى من االأ جزاء االأ االأ

املر�سوم باجلهل والغفلة وا�ستداد العماء 

وااللتبا�سات والعجز ملتقى ما يتاآكل وما 

يتهاَر�ُس وما يت�سكل من عفونة ال�ستات وما 

يتكاثر من اأ�سماء واأوبئة و�سموات مل يعد له 

�سوى اأن ي�ستبقيها على عواهنها، وعلى ما 

مل ت�ستنب�سه يف وجهه، وق�سماته، واح�سائه، 

من ت�سارب، وتقا�سم، واإال كيف له اأن يقبل 

خر  �سواء،  اأحيانا اأن ياأتي )اأو يطفو( معه االآ

غافله اأو �سبقه اأو اختل�س ما عنده وما فيه...
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j  j  j

... وهذا ما يباغته على غري دراية وا�ستعداد. 

وعندما يكون له اأن يلمحه وعلى ُبعد، فيعني 

اأن عالمات كثرية جمهولة االقامة، والو�سم، 

والرتتيب تطفح على جلده، من بثور، وورم، 

وُبقع، وُلطخ، وحتى زيوت �سافية، ت�سيل 

على غري مطارحها، واأخاديدها، وال من 

ينادي، او ي�سطلع بر�سالة. كاأمنا جروح 

�سامتة، يف كل جهة، و�سفاءات مكلومة بال 

ماألوفها، وندوب ُتفلُت دماءها القدمية، على 

مور اىل  غري توا�سل، وعلى غري ما ُيعيد االأ

جماريها املطلقة، بني اآخَر قائم على اأو�سامه، 

واآخر على قابلية للمغادرة بال اأ�سف، وعلى 

لوان  وىل بني االأ ُعري ُينبه اىل املقتالت االأ

نهر  و�سنائعها، واالختبارات وم�سالكها، واالأ

وما ت�سُخه من نفايات قابلة للحياة او 

للمثول يف اأي حلظة ويف اأي مكان. لهذا رمبا 

بدا له ان ما قد يفعله وال يفعله لي�س بذي 

جدوى، وان بدا يف عينيه ذا جدوى، ومروءة، 

لهة،  وا�ست�سالما للطبائع، واملقادير، ونزق االآ

و�سمومها الر�سيعة. هذه العمليات احل�سابية 

املعقدة، ال ميكنه اأن يحلَّ رموزها، وال 

جغرافياتها، وال تراجيدياتها الكامنة وكذلك 

ال ميكنه اأن يزيدها تعقيدا فلرمبا فوق فهمه. 

وما يتجاوزه، اأو ما يع�س �سا�سات امُلطلق 

وعداداتها، بالنفي، والتجهيل، وعدم الفهم 

لكنه، مع هذا ال يعرف اإذا كان عدم فهمه 

مور اأو يعرقلها. ي�سهل االأ

j  j  j

مور غربة عما حواليه،   لكن هذا قد يزيد االأ

والتبا�سا عما فيه. خ�سو�سا عندما، ومن 

باب اال�ستياء رمبا، يقارن بني اجل�سم وما 

فيه، وما بني الداخل وما منه. )اأحبولة كما 

حوال(  يقال، اأو مرثية مموَّهة يف اأف�سل االأ

ولعّل ما يربكه عدم ا�ستطاعته التمييز ، 

عرا�س  ويف اأكرث من منا�سبة، بني هذه االأ

�سماء. وقد يعني ذلك اأن ما يلتب�س عليه  واالأ

ب�سدة يزداد التبا�سًا باأ�سد. وهذا ما يخفيه 

خر والخ... ذلك انه، ومن خالل  يف اأعرا�س االآ

خر يف كل هذه  اته ومدوناته، قد يكون االآ تهيوؤ

غرا�س، فيكون اجل�سم وما عليه، ثم يكون  االأ

ما على اجل�سم وحده. ثم يكون اجلْلد عاريا 

حتى من العظام. مما يوؤدي اىل مغالطات 

ال ي�ستطيع تداركها اأو اللحاق بها. من هنا 

خر دائما اأمامه. لكن هذه  جاءته فكرة اأن االآ

نه �سجل  الفكرة بعدما راجعها بدت مبتورة: الأ

خر، ويف العديد من  اأحيانًا كثرية �سبقًا على االأ

املنا�سبات تعادال جنبًا اىل جنب، ظهراً على 

ظهر، مْلب�سا على ملب�س، وُقبعة على قبعة... 

لكن حتى يف هذا التعادل ما يوحي الريبة 

والتمويه واإمارات ال يقدر عليها اإذ كيف له اأن 

يتحمل او يت�سور زمنًا على زمن واأمكنة على 

اأمكنة، وموتى على موتى، وم�سحات وتوائم 

غري منف�سلة وغري ملتئمة. 

j  j  j

ولكن هل مت ف�سل التواأم عن غرميه، واحلا�سة 

عن ليلها هنا اأراد باإ�رسار ان ميتحن مغزى 

مام: هل ف�سخت بقدم اأم  مور: اإف�سْخ اىل االأ االأ

باثنتني اأم بع�رس. ف�سخ ومل يتاأكد: ف�سخته 

كانت �سحيحة لكن النتيجة مبهمة. تنف�ّس 

ال�سعداء: هل تنف�س مبنخار واحد او بعدة 

مناخري. تنّف�س لكنه مل يتمكن من الركون 

نفا�س وال بعدد  اىل حكم وا�سح ال بكمية االأ

املناخري وال الرئات. والنتيجة ميكن اأن توؤجل 

قل: اأنظره جيداً: هل نظرت بعينني  على االأ
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ية �سبه وا�سحة  اثنتني اأم بعيون عديدة: الروؤ

لكنه مل يتاأكد ممن كان ينظر؟ وهكذا راح. 

نفا�س الواحدة  ع�ساء واالأ �سياء واالأ يقي�س االأ

خرى مبقايي�س م�سّللة ليربز عجزه  تلو االأ

)اأو تواطوؤه( عن الف�سل يف هذه الظواهر 

مزجة املائية والهوائية وال�سل�سالية  واالأ

وال�سوئية، وحتى يف مراأى الغيوم والطبائع 

�سياء امليتة والنوم وحتى العدم. واالأ

j  j  j

مور �سدميية تتمازج يف ف�ساء   بدت له هذه االأ

بال وزن وال جاذبية كالكالم والنوافذ والليل 

واللحم واملاء، ورمبا ا�ستعذب ذلك لو َقدر على 

حّل بع�س اللغز ولو بن�سب �سئيلة. ولهذا كان 

عليه اأن يواجهها مبنطق اآخر، اأو بغري منطق 

اآخر فيتلم�س مالمح هذه التخوم املت�ساربة. 

منة: دال:  منة وغري االآ فتداعت ملكاُته االآ

يعني البُقرّبة اذا طلعت من عنق الزجاجة. 

)جيد( نون �سك�سبري يدخل اىل ملحمة هومري�س 

ويفوز براأ�س ريت�سارد الثالث )جيد(

ال�سطح هناك: ن�ساء يندبن اأمواتهن ب�سجاعة 

فائقة.

الليل: بي�سة تفق�س على اأرقك

النهر: ق�سوة العّدو بال طائل.

حلظات بديهية خا�سة على اختالفها 

وتنافرها . مع هذا ما كان له اأن يقف بهذه 

احليادية اإزاء ما يتخطاه بال اإذن وال قاعدة..

j  j  j

هل كان وحده؟ وكيف كان له اأن يعرف اذا 

مور والعنا�رس على هذا ال�سخب  كانت االأ

�رسطة امل�سو�سة، ومل ي�ستح�رس من  د واالأ والتلبُّ

مور بال ماخذ  يف و�سعه ان يعينه على اأخذ االأ

نظمة املرعية  وال قبول وال تبيان. رمبا االأ

ميكن اأن تتوىل فك الرموز لكن هذا ال�سعف 

من اين له اأال يعتربه من العوامل التي 

وزان والنفو�س  حتول دون افراز االحجام واالأ

وامل�سابهات، اأو حتديد ما يف البدائل والقرائن 

والظالل. رمبا لي�س �سعفًا. رمبا من عوار�س 

الطبيعة ورمبا من فانتازيا االفرتاق والتالقي 

على غري ق�سد او اي�سال ورمبا تبدو له هذه 

املور على ما ي�ستهي حقًا. ولكن ما ي�ستهي 

�سداد  فعال؟ اإذاً اللعبة امليلودرامية جميعة االأ

والطبائع �ّستيتة الدمع اأو ال�رسخة او وهن 

�سي  عرا�س. اإذا اللعبة. الدرامية. اأي�سا : نكِّ االأ

دمعك اإذا ليبلل نحرك. ها هو الدمع ملء 

ُكف! وعندما يبلل نحرك تبلل باملوتى.  االأ

حياء وهم  وباأن�ساف املوتى. وكذلك االأ

طالعون من بريق دمعك اأم مرتجلون عن 

خوفك. اذا فلنعلب التهريج: مونودراما بعّده 

اأ�سخا�س، وعدة اأ�سخا�س مبونودراما: اعطني 

انوفك. اإذاً هات اآخر فوق اآخر، رمبا انوف 

�سميم الهزل والبكترييا وعطور اال�ستعرا�سات 

الباذخة. اإذا: فلنلعب: قبعة حتت بي�سة، بي�سة 

يف ميزان العدالة، ديك فوق بي�ستني حتت 

نهر فوق جبل فوق نفايات غنية بالربوتني: 

قبعة تطري او حتمل تفاحة او تنزل مطراً او 

تخلع باروكة عن �سجرة اآثرت غيمة،... وماذا: 

و�س فجاة. )املعجزة  قربة حترتق فوق الروؤ

تية من عند الرب. هللويا( اإذن فلنلعب  االآ

املوت )ال للموتى؟(: نفايات تق�سم فيها 

بدية. اإذا املوت  رزاق وطرق اخلال�س واالأ االأ

فليرتاجع: ويتحرك املوتى بعده اأو قبله 

جرا�س وال  يدورون ك�ساعات طويلة من االأ

يعلمون واذا علموا ارتفعت احجياتهم يف 

ك. تعدهم  عيونهم تو�ساًل وعنفًا. ها هم وراوؤ

باأنفا�سهم القاطعة، مببارد اأب�سارهم حملة 

م�ساعل ت�سيء مواربة ما يف احلقائق الكربى 



بدية( وعندها يحّجون  )النفايات تتكرر اىل االأ

يف جحيمهم ولهاثهم ومر�سى اأعمارهم يف 

اأح�سانهم:

ثم لعبة: ي�ستند احلجر اىل احلجر، الظل اىل 

الظل، الربتقال الفا�سد اىل الربتقال الفا�سد، 

اجلنينات املبذورة يف الهواء املوبوء: ميتات 

قد تثري �سحك املوت )اأو على العك�س( 

لي�ستلقوا على ظهورهم من �سدة الهزل 

والقهقهات حديد م�ساعرهم.

فلنلعب املوتى اإذاً: �سفعة واحدة تكفي لتدق 

الكوالي�س اأجرا�سها ال�سوداء.. 

j  j  j

ا ، وال تكفي او تكفي،  �سفعة واحدة، واأيهُّ

من �ُسنن توليك ده�سة ومرتبات، وتبز ما 

حتفظ خلفك النوافذ. كاأن تفتح عينيك: للمرة 

وىل، وي�سبيك ما يدفع حتوالتك، وتدرجات  االأ

تداعي اأحوالك، حتى من موم�ساتك، وقدي�سيك، 

ولهافى، )وراءك( وقطع الفرتات، وحتى 

تك�سط �سحّن اأمام �سحن لتمتزج خميلتك مبا 

خرين  يعابثها، ويهار�سها، فتكون اأنت من االآ

وما بعدهم، ومن املتداعية وال�سافطني ، 

وعندها ال يكون لك حتى ان تتبني يف نف�سك 

�سبحًا داخل �سبح وا�سما فوق ا�سم ولقبًا يدفنه 

لقب و�سجرة تف�سل يف اأن�سابها: فال ق�سمة 

عادلة يف م�سوخ تتاآلف يف اأح�سائك، وال 

اقت�سام بغري القطع، ونزف اجلذور وت�ساقط 

ك عجلى اىل ما يفوتك، وال  الق�سور، انها ا�سماوؤ

هويات مدموغة اأو هويات �سائحة بني الطقو�س 

العابرة واملحن. وال حتى غيابات غري 

مل وتعذيب الذات وتخمني  مم�سوحة ب�سطور االأ

الغفلة وتر�سيم الَفوات.

j  j  j

... وعندها ويف هذه االنقطاعات ال�ستَّى كان 

له بيدين اأرثى من عينيه، ان ُيطرق كاأنه 

فنجان قهوة ُقلب على عقبه. وان يتنهنه، 

ويعيد النظر برتتيب الطاولة اأمامه، وبو�سع 

اأ�سابعه واأفكاره وريباته. الكر�سي اأمامه: 

ه. وهكذا الطاوالت. واملنف�سة  الكر�سي وراوؤ

وحمالة املفاتيح. وما هي ان�سابها فعاًل، 

واإليك، ومنك، وعلى جترد من اأمكنتها 

ثار:  واأحجامها. وماذا تفعل هذه العوامل: واالآ

متاحف الف�ساء: والرماد: الدمع: اخلوف: 

امل�سائر الكامنة: جوف املنف�سة )مثاًل( �سطح 

اجلدران )مثاًل(: لكن هل من ي�رسخ باأ�سوات 

عديدة وال ت�سمعه باأي اذن مهددة واإذا 

�سمعته ال تعرفه او حفته اأو نهرته )�سيان(. 

وزان  وكيف لهاتني اليدين هن باملقادير واالأ

وقانون اجلاذبية واالخرتاق: ان مت�سكا اأي 

كائن اأو غري كائن لكي ُتفلتاه اأو ُيفلتهما ثم 

ثر( اأو ال تاأتي وياأتي  تاأتي )من باب فقدان االأ

�سواها )من باب املغفرة(، اأو تتكلم فيتكلم 

�سواك من دون اأن تتكلم. اإذاً ماذا: االعتكاف 

و�سام واملقادير ثم اخلروج بال  عواد واالأ يف االأ

اجندة ثم املجيء: ومن يجيء عندما يذهب 

خر )تن�ساه طوياًل من باب الندم( اأو يذهب  االآ

عندما يكون الفوات بال ماأثرة وال تْرك وال 

خواء يذكر...

j  j  j

 ال معاٍن وال اأحجيات وال حقائق: لكن يجتمع 

ع اذا  اىل نف�سه )فجاأة( وال يلتئم اأ�ساًل. جتمِّ

خر غري  خر حوله ثم االآ على نف�سه: املثيل االآ

خر اأي�سا )يدري  املثيل ثم حوله ثم عليه واالأ

وال يدري: تنف�س ال�سعداء برهة. ورمبا كانت 

الطاولة )ك�رسيك جمهول( م�ستمرة مثله 
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يف تنف�س ال�سعداء. هو يرجتل ما ي�ساء من 

خري. )بال  املثيل. وقد يرجتله مرات هذا االأ

تبادل اأو تواتر( وعليه وبداًل من ان يقف 

تهيبًا ا�ستمر يف جل�سته تهيبًا، وا�ستمرت 

الطاولة والكرا�سي والزجاج مثله رمبا تهيبًا. 

يغادر وهو ُمقتعد، ويرجع وهو مبارح، ميد 

يده اليمنى فت�سبقه الي�رسى، وعندما مت�سي 

جنا�س  قدمه اليمنى تتوقف الي�رسى )�رساع االأ

رمبا اأو ذوات املوتى(، وهكذا ي�ستمر يف  

قعدته ثم ال ت�ستمر معه الطاوالت وال الكرا�سي 

وال اأي �سيء: ويف هذه اللحظة بالذات يتبّدد 

كل اأمل با�ستعادة مرتوكاته. لكن ملاذا عليه 

�سف عندما يكون له ان يق�سم ما فيه وما  االأ

عليه وما حوله من دون اأن ي�سمي او ي�سف او 

ير�سم او ميتلك اأو يتجرد. هذا ما اأق�ّس عينيه، 

�رسيحة )ملتب�سة منه(، قطعة مهملة لي�سري 

كل ما يبددها او ال يبددها قدراً ال حول له 

وال قوة وال حمّج وال قهقرى.. اىل ذلك اجلمع 

الكلبل واملتعب...

j  j  j

... اأ�سخي جيداً اىل حركة التاريخ وحتوالته 

حذية. ثم كان عليه اأن يفتح  من طرق االأ

عينيه جيداً )هذا اذا قدر(، ويحاول ربط �سمت 

املالب�س واألوانها وموديالتها وقما�سها، ليعرث 

قدام واملالب�س. لكنه عرف  على عالقة بني االأ

انه قد يقع يف التكرار، وقد يفوته ما للروائح 

نوف من و�سائج وما يفوح يف ال�سارع  واالأ

من اأعباق ملء الهواء ومن تداخل املارة بال 

ح�ساب: من الب�ساق اىل روث القطط والكالب 

ر�سفة، اىل املازوت،  والع�سافري على االأ

وبئة والتلوث  نفا�س واالأ واملانغا والعطور واالأ

لتجعل كلها من الهواء كتلة �سلبة تنفذ حتى 

اىل الغرائز الطافحة: فالغريزة رائحة �سابقة. 

ن م�رسوب بالفاكهة  )من يدري(، والغريزة الأ

او بالعرف او بال�سمت او حتى بالقتل. 

كوكتيل روائح وغرائز واأفكار وموتى واأحياء. 

احتفال قا�ٍس مبا توىّل او مل يَتَول. احتفال 

ج�سام وهي تقطع غياباتها الكثة  باآثار االأ

واأثقالها وه�سا�ساتها.

j  j  j

... وهكذا يرى )او ال يرى( ما يراه املناُم يف 

النائم )وغزيراً( او ما يتوجه املنذور يف �سقاء 

اجلدران اأمامه، عندما ال يجد من يغافله اأو 

يرا�سله او ينفيه بيد الرحمة. وهنا بدا له اأن 

يكون 0من دون اعرتا�س جدي(، »اىل اآخره« 

)يف �سفحة ما من �سفحات مت�سابهة( عندما 

يقرر )على غري يقني اي�سا( انه لي�س اىل اآخره 

بال�سوت وال�سا�سة وال�سورة، وان ما �سبق لي�س 

�رسوريًا اأن ميتَّ ب�سلة اىل فوق او اىل ما 

قبل )بال قدا�سة متو�سلة( وال اىل حينه: ولهذا 

التخلف من امُلتع املارقة ما ي�ستحق اللعنة 

او جمرد التجربة ب�سعور من يتفلت ولو حلظة 

ال يريدها اأن تكون ال من اآخره وال اىل اآخره 

باطيل. او  وال بني بني ال جدوى! باطل بغري االأ

ن�سمة. اأو قفزة يف فراغ ال ي�سل. )تذكر وجهه 

الذي �سقط قبل �سنوات ومل ي�سل(: الهاوية 

اأي�سا ال ت�سل. عندها، وبجهود وا�سحة 

بائ�سة كاد يدمع: لكن قبل ان ُيقرِّر دمعة 

)او اثنتني او زهرة او ورقة( اأح�س ان كثرياً 

من الدمع �سال على الطاوالت يف املقهى 

وحتت الكرا�سي ويف امل�سابيح ومن اللحى 

والقم�سان. لكن، وبقدرة جمهولة، جفت كلُّها 

فجاأة بال اأثر. لكن يف مثل هذه اللحظة ال 

يعرف ملاذا حاول اأن يتذكر لون عينيه: قّرب 
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وجهه من الزجاج: العني اليمنى ع�سلية فاحتة 

والي�رسى بلون الزئبق. هنا ينظر بلون ع�سلي 

وهنا بلون الزئبق )الرجراج(. لكن ودَّ )من 

دون ا�رسار( لو ان عينيه بلون واحدة. مرة 

زرق  ن هذا اللون االأ اأحب اأن تكون زرقاوين الأ

فكار  فكار الغام�سة، )هو ينظر باالأ ي�سبه االأ

فكار البي�ساء واأحيانًا  اأحيانًا كثرية(، واالأ

�سوت الغيوم )�سوت الغيوم يطلع من 

العينني(. وودَّ اأحيانًا اأخرى اأن تكون عيناه 

نه قيل له اأن لون  �سوداوين )يا للرهبة!( الأ

يام الفائتة )والتفاح  �سود ي�سبه االأ العينني االأ

املو�سوع على الطاولة( وقيل له ان �سواد 

العينني كاأْن تفتح النافذة وتبقيها مغلقة، 

لكن مع هذا عاد واقنع نف�سه باأن ال مانع 

لديه من اأن من قبول لون عينيه البني. وبدون 

تربير �سبه هذا اللون باليدين اإذا اأم�سكتا يداً 

اأخرى وافلتتاها. وقال رمبا )متداركا(، قد 

ي�سبه البني الال�سيء. )وهذا رائع اأن ت�سبه 

عيناك الال�سيء وتنظران بالال�سيء... اىل 

الال�سيء( . ولهذا مت�سك ولو موؤقتًا بهذا اللون، 

ر�سفة  وكاد يحبه: فالعيون ت�سبه املدن واالأ

والك�سل وكل ما يخطر بالبال... العيون ت�سبه 

�سياء التي ال تراها. االأ

j  j  j

 متاما كما يفوح الهواء برائحة القتل )خليط 

الع�سبة يف املاء �سباحًا( وباأقوى من 

املوتى )�سميم قا�ٍس يف مثل هذه اللحظات 

اخل�سبة(. حتى عندما تفاجئك ال�سماء مبثل 

غياب )بال عذر(، وحتى عندما تفاجئك 

غيوم، ولي�ست غيومًا: اأيام ذابلة متر بال 

ق�سد وال غ�سب وحتمي اللمعان اجلاف على 

الوجوه، وعلى اأدمي البحريات الكربى عدمية 

يدي  اجلثث واجلثامني ، تلقيها، مبا ُي�سبع االأ

واخلناجر، اىل مكعبات النفايات )الغيوم 

ْت ف�سالتها( وهنا عليك اأال  كمثل نفايات خفَّ

تده�س ب�سموات وا�سعة )مكتظة( وبغيوم لي�ست 

غيومًا )اأنفا�س املوتى اأعلى( واأنهر لي�ست 

ج�ساد  يدي تق�س االأ اأنهراً. غيوم تفي�س من االأ

وال�سجر باأب�سار قاطعة. وهكذا ميكن يف مثل 

هذه اللحظات ان ت�ستجري. مبا ال ي�ستجريك 

وعندها تغم�س عينيك على �سوتك وعلى 

يديك وعلى ُغيومك وتقف هكذا �سنو ما يقف 

خلف املوتى او احلرائق، تقف كما يفوح 

الهواء برائحة الدم.

j  j  j

 وعندها يكون لل�ساحات ان تنه�س باأج�سام 

وجثامني تتهار�س وتتناكح )يف مثل 

هذه املالحم الكربى( باأنفا�سها وفروجها 

واأ�سالئها، كاأن ت�ستعيد معاين احلياة النبيلة، 

�سباح وظاللها اأن تنجب يف  وعندها يكون الأ

بد، اأن ُتنجب  مثل تلك العمال املفتونة باالأ

ما ينجبه الظالل من اأبدان ومن اأرحام 

مف�سو�سة باأختام واأو�سام، مع�سو�سة 

بذكرى االنت�سارات املظّفرة ، )القتل بال 

�سماء من اأ�سمالها(... مت�سابهة  ن�سب/ يقطع االأ

بال ذكرى او حمفوظات..
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نهاية �لنهايات
 عبدال�شتار نا�شر

 

كاتب وروائي من العراق

اأخرج م�سد�سه  اأجرا�س الكني�سة ال�ساخب،  مع رنني 

واأطلق الر�سا�س على راأ�س الرجل، ثم ترك املكان 

ب�رسعة، وعاد اىل بيته، ويف اليوم التايل، ذهب اىل 

احدى مزارع املتعة خارج حدود املدينة، راأى ثالثة 

يرفعون  وهم  وترحيب  بحفاوة  ا�ستقبلوه  رجال، 

الرتكيز  لكنه بكثري من  كوؤو�س اخلمرة يف �سحته، 

من  وتاأكد  و�سهم،  روؤ على  النار  يفتح  اأن  من  متكن 

التي  باملراأة  عابئ  غري  املزرعة  ترك  ثم  موتهم، 

�سقطت ذعراً دون اأن تخفي ُعريها عن عينيه، عافها 

واجبًا  كان  جرى  ما  كان  بيته  اىل  ما�سيًا  وم�سى 

عليه!

وقبل ان يدخل اىل بيته، راأى جارهم الو�سيم متاأنقا، 

يف طريقه اىل نادي الفر�سان كما هي عادته م�ساء 

كل يوم، م�سى خلفه، على بعد اأمتار، وقبل اأن ي�سل 

نهاية الزقاق كانت الر�سا�سة تخرتق بنطلونه من 

اخللف وت�سقطه جثة هامدة على ماء اآ�سن.

خم�س جرائم قتل يف يومني، جارهم الو�سيم، والعب 

كرة القدم، وم�سوؤول البطاقات التموينية يف املحلة، 

�سكرتري  الرابح، وخام�سهم  اأيوب  ال�ساعد  واملطرب 

الوزير، قتلهم جميعهم )عفيف اأبوجناح( الذي عاد 

ردن  من اأعمال الفنانة منى ال�سعودي - االأ

ن�صو�ص



من باري�س بعد جناح عملية جراحية اجروها قرب 

نخاعه ال�سوكي.

اهتز  ال�سانزليزيه،  �سارع  يف  مي�سي  وهو  هناك، 

راأ�سه بقوة، كاأن �ساعقة من ال�سماء م�ّست جمجمته 

ال�ساعقة  بداأت  وكما  ثم،  متاما،  ت�سّله  اأن  وكادت 

فجاأة، عاد �سليمًا معافى كاأن �سيئًا مل يحدث!

باأمر  ابوجناح  عفيف  اأح�ّس  بدقائق،  ذلك  بعد 

عجيب، ويف غاية الغرابة، بل هو امل�ستحيل بعينه، 

ن كل �سيء عن اأي �سخ�س يراه، فهذه  انه يعرف االآ

املحت�سمة،  الثياب  تلب�س  التي  املحرتمة  ال�سيدة 

لياًل يف  التا�سعة  بعد  بائعة هوى تعمل  لي�ست غري 

يحمل  الذي  الرجل  وهذا  دونيه(..  )ال�سان  مواخري 

مظّلة مطر فوق راأ�سه ومي�سي بهدوء واحرتام، لي�س 

اب كبري، وهذا، وذاك، هنا،  غري ل�س حمرتف ون�سّ

وهناك، يعرف كل �سيء عنهم، فماذا حّل يف راأ�سه، 

ماذا جرى، وكيف ميكنه اكت�ساف امل�ستور ومل يكن 

هكذا قبل تلك العملية التي �سّقوا فيها راأ�سه واأخرجوا 

ذاك الورم الذي كاد اأن يقتله يف بغداد؟

اأّي رعب اأن تعرف ا�رسار النا�س، بل وتراه اأي�سًا، وها 

امل�سائني على ر�سيف  اأغم�س عينيه بني  هو، وقد 

الكيلومرتات، من  اآالف  ُبعد  ال�سانزليزيه، يرى على 

جارهم  غرفة  يف  وهي  زوجته  بغداد،  اىل  باري�س 

الو�سيم، وكانت قبل يوم واحد، كما راأى، يف مزرعة 

مع  املدينة،  حدود  خارج  هناك  بيته،  عن  بعيدة 

ثالثة رجال، يعرفهم ، وكان هو نف�سه ي�سامرهم يف 

املزرعة ذاتها، بل ويغّني مع اأيوب الرابح وي�سحك 

يدير  الذي  الوزير  و�سكرتري  القدم  كرة  العب  مع 

اجلل�سات ويدفع اأثمان امل�رسوبات.

راأى من الو�ساخات وال�سلوكيات امل�سينة واملوؤامرات 

واخليانات الكونية ما يعجز اأّي عقل عن ترميمها، 

يكونوا  اأن  ميكن  ال  املر�سى  الب�رس  من  اأنواعًا  راأى 

ما  راآها  التي  احليوانات  بني  يكن  ومل  الب�رس،  من 

ي�سينها اأبداً!

فروع  اأحد  يف  بيلمونت  فندق  اىل  ب�رسعة  عاد 

برغم  بغداد،  اىل  فوراً  الرجوع  قرر  ال�سانزليزيه، 

حتى  اآخر،  اأ�سبوعًا  يبقى  اأن  يف  الطبيب  ن�سائح 

يطمئن اىل �سحته، هناك طائرة اىل بغداد يف كل 

يوم، و�سوف ي�سل بعد �سّت �ساعات اذا ما جرى كل 

�سيء على ما يرام.

يف الطائرة، وكان يوم خمي�س، راأى يف قمقم راأ�سه، 

البطاقات  عن  امل�سوؤول  مع  ت�سحك  وهي  زوجته 

التموينية، رمبا حتى تك�سب منه زيادة يف احل�سة 

من بقوليات ورز و�ساي وحليب و�سكر، كان ي�سمعه 

من وراء امل�سافات ال�سا�سعة وهو يغازلها:

- هذه اأول مرة اأرى فيها ال�سكر بحاجة اىل �سكر.

يرى زوجته من وراء نافذة الطائرة، ت�سحك بغنج 

وهو  كله  ال�سوط  قطع  اىل  الرجل  دفع  مما  داعر، 

يقول:

- اأعرف اأن زوجِك يف باري�س.

اذا بها تقول دون حياء:

ة الليل. - تعال بنف�سك وتاأكد، وال تن�س ح�سّ

اأح�ّس عفيف ابوجناح، باأن الطائرة ال تتحرك، انها 

يزداد  حتى  ال�سماء،  يف  وقفت  بل  بطيئة،  لي�ست 

غيظًا مما يرى يف راأ�سه من خيانات ما كان له اأن 

ي�سدقها اأو يكت�سفها، رمبا حتى موته.

يفكر  ومل  بغداد،  اأر�س  على  هبطت  الطائرة  لكن 

احتفظ  الذي  بامل�سد�س  �سوى  �سيء،  باأّي  حينها 

اآخر حرب �سارك فيها،  به يف دوالب املالب�س منذ 

وعندما اأطلق الر�سا�س والغ�سب على زوجته، اأيقن 

كل  يعرف  عندما  باالنقرا�س  يبداأ  �سوف  العامل  اأن 

خر؟  واحد مّنا مبا فيكفر فيه االآ
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»مهنة �حلياة«

منتخبات من يوميات �شيزاري بافيزي

ترجمة وتقدمي: �شعيـــــــد البــــاز
 

كاتب من املغرب

ال�شاعر  قدم  اأ  ،  1950 �شنة  من   ) غ�شط�س  اأ  ( ب  اآ  27 يف 

يطايل �شيزاري بافيزي  على و�شع حد حلياته  والروائي الإ

الق�شرية يف احد فنادق مدينة توران ، عن طريق تناول 

جرعات زائدة من احلبوب املنومة . كان بافيزي حينها قد 

دبية ، وال�شهرة مطواعة بني يديه . ومل  ح�شل على جائزة اأ

ي وقت م�شى اكرث حتكما يف مواهبه ومقدرته  يكن يف اأ

دبية مثلما كان حلظة انتحاره . مما دفع الكثريين اإىل  الأ

ويل حلادث انتحاره املفاجئ  كرث من تف�شري و تاأ تقدمي اأ

ي�شا  . حتدثوا عن عالقاته العاطفية الفا�شلة ... حتدثوا اأ

 ... ال�شيوعي  احلزب  عن  ابتعاده  و  ال�شيا�شي  �شه  ياأ عن 

مر يف حقيقته ل ميكن احل�شم فيه  حتدثوا كثريا ، لكن الأ

مل �رسي و خفي  إرادة ال�شاعر كاأ اإل بالرجوع اإىل �شيئني :  ا

�شواء على بع�س  ظل ينخر كيانه ، ويومياته التي تلقي اأ

�شباب موته املفاجئ . اأ

يف يومياته ال جند �سخ�سيات معروفة اأو وقائع حمددة ، 

بل ت�رسيحا عميقا للذات بو�سفها ماأ�ساة وجوديا، وف�سال 

ن�ساين ، و�سعورا  ذريعا يف حتقيق اأي نوع من التوا�سل االإ

حادا بالعدم ككتلة هدامة تتقدم يوما بعد يوم يف كيان 

ال�ساعر تاركة فكرة االنتحار تنمو بكل حرية ، كيما متلي 

عليه يف النهاية قرار اخلال�س .

اإن اأهمية بافيزي ال تكمن فقط يف كونه �ساعرا كبريا ، من 

اأعماله امل�سهورة :

- العمل يتعب  - �سياأتي املوت ، �ستكون له عيناك .

وكونه روائيا من اأعماله :

القمر  اجلميل-  ال�سيف  الديك-  ي�سيح  اأن  قبل   -

والنريان.

- ال�ساطئ - الرفيق .

دب  باالأ اخلا�س  اهتمامه  يف  اأي�سا  تكمن  اأهميته  اإن 

لهرمان  ديك  موين  ترجمة   : درا�سة  و  ترجمة  مريكي  االأ

ال�ساعر  عن  اجلامعية  ور�سالته   ، يطالية  االإ اإىل  ميلفيل 

والت وايتمان .

لكن يومياته  » مهنة احلياة« تربز – وال �سك – مكانته 

املعا�رس  يطايل  االإ دب  االأ يف  ومميزة  اأ�سا�سية  كعالمة 

 ، اليوميات  مع  تنتفق  قد   . عموما  وروبي  واالأ خ�سو�سا 

مع  ممكنة  خ�سارة  ال   ، لكن   ، اأحيانا  معها  نتفق  ال  وقد 

وهي  امل�ستحيلة،  و  الباذخة  ثروته  فال�سدق   ، بافيزي 

اأي�سا الطريقة الوحيدة لقرائته. وفيما يلي مقتطفات من 

يومياته  »مهنة احلياة«:

ن�صو�ص



املوت هو ال�سكينة ، لكّن فكرة املوت 

تعكر �سفو كل �سكينة . 

                               7 حزيران ) يونيو ( 1938 .

ينبغي اأن يكون املرء جمنونا ال حاملا ...

مبقدور املجنون اأن ي�سري حكيما ، لكن

لي�س باإمكان احلامل �سوى

ر�س . اأن ينف�سل عن االأ

للمجنون اأعداء . ولي�س للحامل

اإاّل نف�سه .

 24 كانون الثاين ) يناير ( 1938 .

كرث قدا�سة ، كل املودات االأ

لي�ست �سوى عادات ك�سولة .

                             13 حزيران  )يونيو ( 1938 .

بقدر ما مت�سي بنا ال�سنون ،

يرتاءى حتت حمّيا كّل واحد منا 

راأ�س امليت اأكرث فاأكرث .

يلول ) �شبتمرب ( 1938                             17 اأ

امنح الوحيد رفقة و�سيتكلم اأكرث

من اأّي كان . 

يلول )�شبتمرب ( 1938 .                             19 اأ

كنت اأم�سي امل�ساء قبالة مراآتي

كيما تكون يل رفقة .

               6 ت�رسين الثاين  )نوفمرب ( 1938 .

 الفّن باأكمله م�سكلة توازن

بني نقي�سنب .

ول )دي�شمرب ( 1939 .                          14 كانون الأ

فيما م�سى ، كانت القوة يف خدمة 

يديولوجيات . االأ

يديولوجيات يف خدمة القوة . ن ، �سارت  االأ االآ

                       31 كانون الثاين  ) يناير ( 1940 .

كرث �سياء االأ �سياء املجانية هي االأ االأ

ّنها ت�ساوي جمهودنا كلفة ، الأ

يف فهم اأّنها جمانية .

                      31 كانون الثاين ) يناير ( 1940 .

ال نتحرر من �سيء بتفاديه .

لكن ، فقط باخرتاقه .

                    23 ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1940 .

اأ�سل اخلطايا كّلها ال�سعور بالنق�س ،

وبتعبري اآخر : الطموح .

كتوبر ( 1935 . ول ) اأ                    28 ت�رسين الأ

يف هذه ال�سفحات ، ثمة م�سهد

للحياة ، ال احلياة . كل �سيء منذور

اإىل البداية من جديد .

                  22 ني�شان ) ابريل ( 1936 .

 يتوقف املرء عن اأن يكون

�سابا ، حينما يفهم اأّنه

مل . من غري املجدي البوح باالأ

كتوبر ( 1937  ول ) اأ                31 ت�رسين الأ

اأن يجعل املرء نف�سه حمبوبا

�سفاق ، فيما احلب ي�سدر عن طريق االإ

عجاب ، فكرة فقط عن االإ

ت�ستحق الكثري من ال�سفقة .

ذار ) مار�س ( 1938 .              23 اآ

واأاّل يغيب عن ناظرنا 

اأّن ال�ساعر بالكيف ال بال�سبب .

يار ) مايو ( 1938 .            13 اأ

لكن احلقيقة الكربى والفظيعة

هي هاته :

مل ال يفيد يف �سيء . االأ

         26 ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1937 .

مر ، كل ناقد هو يف واقع االأ

امراأة يف ال�سن احلرجة . حا�سد 

ومكبوت .

        30 ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1937 . 

هذه خال�سة كل حّب :

نبداأ بالتاأمل ، وننتهي بالتحليل .

       24 كانون الثاين ) يناير ( 1938 .
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واأن نتذكر على اخل�سو�س ،

اأّن كتابة ال�سعر كممار�سة احلب :

متعة ، ال ندري اأبدا هل هي 

متبادلة .

      17 ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1937 .

ثمة نوع من النا�س اعتاد على التفكري باأن ال ف�سل 

له يف �سيء ، حتى لو كان ذلك با�سم عمل اأو جهد قد 

كابده . ومهما كانت املربرات فاإنه ال يقبل �سيئا من 

خرين ، حتى من اأولئك الذين اأ�سدى اإليهم معروفا .  االآ

خرين اإال بهواه . ومن ثمة فاإنه ال يهب �سيئا لالآ

هذا ال�سخ�س هو اأنا .

     3 كانون الثاين ) يناير ( 1940 .

الفا�سل احلقيقي ، لي�س ذلك الذي مل ينجح يف عظائم 

مور . بل ذلك الذي مل ينجح يف ال�سغري منها . اأاّل  االأ

يكون للمرء ماأوى ،اأاّل يحافظ على �سديق واحد ، اأال 

ير�سي امراأة واحدة ، اأاّل يك�سب عي�سه مثل اأّي كان : 

كرث بوؤ�سا . هذا هو الفا�سل االأ

    6 ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1937 .

يجب اأن نالحظ ما يلي :

يف اأيامنا هاته ، االنتحار و�سيلة للغياب . يرتكب يف 

خجل ، ويف �سمت وانبطاح . مل يعد االنتحار ت�رسفا 

حّرا بل فعل ا�ست�سالم . من يدري هل �سيعود االنتحار 

املتفائل ثانية اإىل العامل ؟؟...

بريل ( 1936 .    24 ني�شان ) اأ

مل  �سنة  ح�سيلة  فيها  اأ�سع  التي  وىل  االأ املرة  اإّنها 

تنق�س بعد . يف مهنتي اأنا اإذن ملك . حينما اأفكر يف 

�سيء  بكل  قمت  �سنوات  ع�رس  يف   . املا�سي  ترددات 

ر�س �سوى ما  .لي�س يل �سيء  اأرغب فيه على هذه االأ

ن ف�ساعدا – اخلم�س ع�رسة �سنة  ا�ستبعدته – من االآ

من االخفاقات . هذه هي ح�سيلة ال�سنة التي مل تنق�س 

والتي لن اأنهيها اأبدا.

غ�شط�س ( 1950 . ب ) اأ  17 اآ

عن  لكن   ، خانته  امراأة  الرجل  يبكي  حّب  عن  لي�س 

نه مل ي�ستحق ثقتها . هانة ، الأ ال�سعور باالإ

13ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1937 

هناك ما هو اأكرث بوؤ�سا من اإ�ساعة مثلنا : هو حتقيقها 

ول ) دي�سمرب( 1937 . .17 كانون االأ

اأكرث  هي   ، مل  االأ من  �سجر  عن  ت�سدر  التي  الطيبة 

مل . فظاعة من االأ

  20 �شباط ) فرباير( 1938 .

يف  التفكري  بل   ، املنتحر  اأخطاء  اأكرب  االنتحار  لي�س 

االنتحار دون القيام به . لي�س هناك اأكرث دناءة من 

خالقي التي توؤدي اإليها فكرة التعود  حالة التحلل االأ

كلها  والقدرة  الوعي  و  فامل�سوؤولية   . االنتحار  على 

تطفو ، على غري هدى ، فوق هذا البحر امليت . عبثا ، 

تغور وتعود فوق ال�سطح ، األعوبة يف يد اأي تيار .

6 ت�رسين الثاين ) نوفمرب ( 1937 .

فيها  يكون  ال  بطريقة  الت�رسف  فّن  ، هو  احلياة  فّن 

�سياء  واالأ النا�س  على  املناداة  اإىل  حاجة  يف  املرء 

لكي يقبلوا عليه .

�سياء ، بل  لتحقيق ذلك ، ال يكفي ازدراء النا�س  و االأ

مر مع الن�ساء ، ال يكفي  يجب اأي�سا احتقارهم . نف�س االأ

اأن تكون تافها ، بل يجب اأي�سا اأن تكون تافها .

ول ) دي�شمرب ( 1938 . 27 كانون الأ

ال�رسير  اإىل  الذهاب  ببهجة  حت�س  كالعادة  الليل  اإّنه 

و�سيهّل  الغد  �سيحّل   ، حلظة  ويف   ، الغياب  ببهجة   .

 ، الرائع  االكت�ساف  �سيبداأ  جديد  ومن   . ال�سباح 

�سياء . جميل اأن نذهب اإىل النوم  واالنفتاح باجتاه االأ

�رسع للو�سول  نه الو�سيلة االأ ننا �سوف ن�ستيقظ  ، والأ الأ

اإىل ال�سباح .

ذار ) مار�س ( 1947 . 5 اآ

احلّق  على  احل�سول  اأجل  من  العمل  اإىل  املرء  يتطلع 

يف الّراحة .

 21 متوز )يوليو(  1947. 

حّبا  ّن  الأ ننتحر  لكننا  و   ، ما  امراأة  ب�سبب  ننتحر  ال 

– اأّي  حّب – يك�سفنا يف عرائنا ، ويف �سقائنا ، ويف 
حالتنا عّزال داخل خوائنا  .

ذار ) مار�س ( 1950 . 25 اآ

كّل تواريخ الثورات هذه . كّل هذه الرغبة يف اأن نرى 

وقائع تاريخية حتدث . هذا االحتفاء املفرط هو نتيجة 

فباعتيادنا   ، ولهذا   . التاريخانية  بالنزعة  ت�سّبعنا 

القرون كما لو كانت �سفحات من   التعامل مع  على 

كتاب ، فاإننا نزعم �سماع اأجرا�س امل�ستقبل كلّما نهق 

حمار ؟؟؟؟؟؟

3 متوز )يوليو( 1940  



رواح  يف ال�شعر وحده تعود الأ

إىل حقولها املن�شية  ا

يولد حجر الروح مائيا و�شفافا 

تولد مر�شاة الروح 

حّدثها عن ع�سافري الدوري حتت رذاِذ املطِر املتوا�سل 

�سجار املعتمة ثم تعود وحتّط عائدة  ، تتطايُر حول االأ

كاأنها  وتعود  تتطايُر   ، مّرة  بعد  مّرة  اأغ�سانها  اإىل 

التدرك اأن الكوَن كله مطٌر اأبدّي يوا�سل زخاته  ، ولي�س 

حدثا عابرا يحدث ملرة واحدة وينتهي . 

ذاكرة  اأو  اإليه  تذهب  اآخر  مكانا  اأنها المتلك  رجح  االأ

تت�سل باأمكنة اأخرى . ال�سجرُة هي الكون كله . وعلى 

الغارق باملياه وال�سياراِت املتباطئة  ال�سارع  امتداد 

وت�سري  ر�سفة  االأ تعتلي  بداأت  التي  وتلك   ، واملتوقفة 

جانبية  حفر  يف  عجالتها  تنغر�س  ثم  اأمتار  ب�سعة 

�سجاُر  كوان ال�سغرية ؛ االأ مهملة ، تراءت �سوُر هذه االأ

يخفف  �سماٌء  وخلفه   ، الريح  يف  متمايٌل  طويل  خط 

عتمتها �سوُء غروب باهٍت واأ�سباُح ع�سافري �سغرية 

 ، تفّر  ثم  اأع�سا�سها  اإىل  مزقزقة  وتعود  تطرُي  مبتلة 

وهكذا يف دورة التنتهي .

كانت الزقزقة و�سوُت املطر ال�سبيه بالن�سيج و�سوُء 

كلها  املبلول  �سفلت  االإ ورائحة  الباهت  الغروب 

الهايكو  ق�سائد  عن  حتّدثه  بداأت  حني  خميلته  يف 

اأطراف  على  عالقة  توم�س  ماٍء  بقطراِت  ال�سبيهة 

�سجرية مندلينا خ�رساء من�سية ، تت�ساقط قطرة قطرة 

وجهها  لها  تراءى   ، �سافية  بعربيٍة  يقراأها  وهو    .

يف  طفلة  وهي  مّرة   . خمتلفة  مبالمح  قطرٍة  كل  يف 

خطواٍت  اإىل  ت�سغي  البيت  غرِف  من  مهجورة  غرفٍة 

الترى ، ومّرة وهي �سبية تتعلق باأذيال اأٍب عائد من 

ع�ساب  االأ برائحِة  وىل مع كهولته  االأ العاملية  احلرب 

اأحالم  يف  هذا  كل  ترك  اأن  بعد  والبارود  والعو�سج 

غادرها ومل يعد يتذكرها اإال ملاما ، ومرة وهي �سابة 

تنتظر امل�ساء الطيب الوديع القادم من حيث التدري 

اإىل فرا�سها املرتجرج يف املراآة .

املرايا هي كل ما تذكُر يف هذا البيت الوا�سع املحت�سد 

مُر يف املا�سي ، وكما  بخطواٍت المرئية كما كان االأ

تية ، مراآة للقلِقِ ، ومراآة لالنتظاِر  يام االآ �سيكون يف االأ

، ومراآة تذّكرها دائما اأن وراء هذا الواقع واقعا اآخر ، 

اأقمار  اأ�سنان من نعنع ، واإمياءاته وم�ساُت  �سحكته 

تتواىل طيلة الليل . 

البد  حلٌم  هذا  كّل  اأن   ، نف�سه  اإليها حّدث  الطريِق  يف 

جنباته  يف  �ستوم�س  ؛  فيافيه  اآخر  حتى  يقطعه  اأن 

اأ�سواء  تاأتي  مثلما  �سحيقة  ع�سوٍر  من  اآتية  اأ�سواٌء 

النجوم التي تت�سكل يف هذه ال�سماء ، وتنحني حتتها 

راجفة  مدٍن  باجتاه  وتنعطف  ر�س  االأ منحنيات 

جوقاٍت  باأ�سواِت  و�سيحت�سد   ، خالية  و�ساحاٍت 

مو�سيقية عالقة يف اأقبية ق�سور بناها رحالة رحلوا 

بال عودة ، وف�ساءاٍت بني خيام تتوقد نريانها حتى 

، و�سفاِه ن�ساٍء  النعا�ُس  اأن يداهمها  الفجر قبل  مطلع 

غنني ذات ظهرية للينابيع وع�سافري الدوري قبل اأن 

يتحّولن اإىل حجارٍة يف مواجهة ال�سحراء . 

طار  اأو   ، تتطايُر  زالت  ما  الدوري  ع�سافري  اأن  البد 

بع�سها اإىل مكان اآخر ، فالليُل حّل اأخريا ، وبداأ �سوُت 

يف  الليل  انت�سار  مع  ويتكاثف  �سفافيته  يفقد  املطر 

التي  اأنامله  دقاُت  وتت�سارع   ، املقفرة  احلي  طرقات 

، طلبا رمبا للقليِل من  ال�سالة  الحت�سى على زجاج 

ال�سوء اخلافت ، والقليل من الراحة بعيدا عن الرياح 

�سجار التي انفردت  التي بداأت تع�سف به ، واأ�سباِح االأ

به قادمة من كل االجتاهات . 

تذكر  العمر  �سيدة ممتلئة يف خريف   ، كانا وحيدين 

عبا�سي  ق�رس  يف  منعمة  مبحظيٍة  البي�ساء  ب�رستها 

 ، احلكايات  يف  اإال  النراه  واملمراتِ  الغرف  باآالف 

بيتها  اإىل  وىل  االأ ال�سعرية   اأم�سيته  بعد  دعته  وزائٌر 

بها  ت�سمع  ق�سائد  احلديث عن  ، ملتعة  فقط  للحديث 

ول مّرة باأ�سابع من  ول مرة ، ق�سائد تلم�س قلبها الأ الأ
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ماء وريحان على حد تعبريها . 

قالْت تقدم نف�سها ، وهي ترّد طريف ف�ستانها املخرم 

على �ساقيها البي�ساويني ، انها ن�سفان ؛ ن�سٌف من 

اأوا�سط  يف  ممالك  اأقامت  التي  ال�سائعة  ال�ساللة  تلك 

ال�ساللة  تلك  من  ون�سٌف   ، ال�سالفة  القرون  يف  اآ�سيا 

و�سبايا  �سقور  برفقة  ال�سحراء  من  خرجت  التي 

حملوٍم بها وظالِل ق�سوٍر وارفة ت�سننها اأطراف �سعف 

النخيل .

وقال من دون اأن ينظر يف عينيها ، اأنه واثق من اأن 

دائما  احلافات  على  ترتامى  املو�سوفة  البالد  هذه 

 ، القوقاز  ن�سور  وحافات   ، والرمال  املياه  حافات   ،

فريقية املرتوكة يف ال�سهوب  وحافات عاج الفيلة االأ

تنه�سها اجلوارح ، حافات تورثنا القلق و�سواد العينني 

ورائحة املجامر بعد �سقوط املطر . 

�سيتار  اأوتار  رننُي  ؛  رننٌي حزين  قلبه فجاأة  و�رسب 

راآه يف معبد هندي ترتدد فيه اأ�سوات امل�سلني :

يف  �سجينة  ع�سافرَي  لتبينِت   ، معي  اآنذاك  كنِت  لو   «

�ساقيِك  يف  تبنيت ُ  ولكنُت  ال�سيتار،  عازِف  عيني 

تالحقنا  معا  هاربني  وخلرجنا   ، ال�سهوة  ارجتافة 

لعناُت امل�سلني و�سهام اخلدم و�رساخ الفيلة »

» اأهذه ق�سيدة هايكو اأي�سا ؟ اأظنَك قلَت اأنها التتجاوز 

ال�سطور الثالثة . ملاذا هذا الهرب ، ملاذا هذه اللعنات 

. اأنا اأ�سدق حكاية هذه الرق�سة ، ورمبا عيني العازف 

النهمتني .. اأما البقية .. ! «

» �سحيح ، �سطور ثالثة ، ولكن البقية حروٌف ممحوة 

، يخطر ببايل اأحيانا اأن اأتفقد اآثار ما قد يكون حماه 

اأن الهايكو  اآثار هذين الهاربني مثال ، البد  ال�ساعر ، 

�سلية كانت ع�سافري �سجينة وارجتافة �ساقني وما  االأ

بينهما رنني اأوتار �سيتار . هل حدث �سيء بعد ذلك ؟ 

الاأدري ، ولكن لهذا املطر حافة  تفتح خميلتي على 

ما حدث بعد ذلك حني توقف الرننُي وتوقفت راق�سة 

اأن  البد   ، النظرات  امل�سلون  وتبادل   ، فجاأة  املعبد 

ْت اإليه الق�سيدة«    �سيئا حدث واأوماأ

» رمبا حدث هذا فعال يف ذلك اليوم .. اأو ماذا اأقول ؟ 

يف عتمة ذلك اخليال التي توقف اأمامها ال�ساعر ومل 

يجروؤ على الدخول ..« 

و�سحكْت ، فلم�س يف �سحكتها تلك احل�رسجة التي مل 

تغادر �سمعه منذ اأن كانا يت�سلقان اجلبل القوقازي ، 

وي�رسفان الهثني على قرية نائمة حتت غب�س �سباح 

 ، �سغرية  �سنوبر  �سجرية  نظره  ولفتْت   . له  الا�سم 

�سوء  عليها  ت�سلط  ال�سالة  اأق�سى  يف   ، بون�ساي 

خزف  من  بي�ساوي  �سكل  فوق   ، كهربائي  م�سباح 

اأ�سود المع . وقبل اأن ي�ساألها عنها ، اأ�سافْت �ساغية 

اإىل �سوت املطر :

خر من املراآة ؟  » من يعرف ماذا يحدث يف اجلانب االآ

لو كنَت يف غرفتي قبل �سنوات لراأيَت كم مراآة حطمُت 

اأتنقل  واأنا  البيت  هذا  غرف  يف  �رساخي  ول�سمعَت   ،

من غرفة اإىل اأخرى ، اإىل اأن اأ�سل اإىل بوابة احلديقة 

كلما  تذكرين  باقية  مندلينا  �سجرة  من  اإال  اخلالية 

بكيُت بكل ما م�سى . حني كان يت�ساقط املطر ، مثلما 

ن ، كنُت اأخرج واأجتّول هناك مبتلة اأتنف�س  يت�ساقط االآ

ين �سيٌء  بعمق عبقا ي�سعد من الرتاب والع�سب ، فيمالأ

ما ، يهم�س بي من كل اجلهات ، اأنا هنا .. اأنا هنا .. 

يبكي  املندلينا  �سجرة  رائحة  يف  موجوٌد  اأنه  واأدرُك 

مثلما اأبكي« 

ونظرْت يف عينيه مبا�رسة :

مور ، ولكن هذا هو مايحدث  » اأنت التوؤمن مبثل هذه االأ

معي كلما ت�ساقط املطر ، وبداأ يت�ساعد ن�سيٌج مكتوم 

من كل اجلهات . الكوُن كله ين�سج من اأجلي ، فاأقف 

مبهورة ، لي�س بيني وبينه اإال مابينك وبني خيالك يف 

مراآة . يبدو اأنني اأنتقل يف تلك اللحظاِت اإىل اجلانب 

خر من العامل .. قد التوؤمن ، ولكن هذا مايحدث«  االآ

�رسف نظره عن �سجرية البون�ساي . 

وفكر اأن لديه هو اأي�سا اأ�سياء غريبة يق�سها . يف تلك 

، وحتى مع  اإليها  ي�سل  اأن  ، وقبل  ال�سعرية  م�سية  االأ

وجود ع�رسات الوجوه ، كان جّواال بني اأ�سباحه ؛ ي�سد 

 ، البعيدة  زاويته  من  اآخر  ويراقبه   ، وذاك  هذا  ردنه 

متثال  ومييل   ، عالية  �رسفة  من  طفلة  اإليه  وتوميء 

منذ  حملها  جرة  من  املاء  اأقدامه  حتت  ويدلق  امراأة 

اكرث من األفي عام .  

العا�سمة  ولكن   ، عا�سمة  من  باأكرث  ممتلئا  كان 

واحدة منهن للقلِب اأو للق�سيدة اأو للرواية . وحاول اأن 

يثّبت نف�سه يف قطرِة ماء اأو دمعة ؛ قطرة واحدة تكفي 

ر�س معا .  لتوحي مبراآِة ال�سماء واالأ

نهاُر ، وتلك القرى بني  البحاُر زاخرة ، واجلداوُل واالأ

لوان  االأ اأوالنا�سلة  املعتمة  والغابات   ، املرتفعات 

هذا  كل  فيها  يرجتف  اأن  ميكن  واحدة  قطرة  ولكن   ،

، وتلتمع فيها كل الوجوه ، ماتعذب منها وما تهلل 

الوجوه  كل   . ال�سيول  جمرى  جرى  وما  ماحتّجر   ،

ميكن اأن جتتمع يف ثالثة اأ�سطر نا�سكة لها هيئة ذلك 
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الراحل على الطريق اإىل ال�سمال البعيد ، متوكئا على 

ع�ساه اأو �ساحبا قدميه يف نعال من ق�س . كان هذا 

هو ميالد فكرة القطرة التي تتعلق على اأطراف ال�سجر 

، �سجر مثل ال�رّسي�س اأو الغار اأو الدفلى ، وترى فيها 

نف�سَك ، ما�سيَك وحا�رسَك ، وما �سياأتي من ذكريات 

ال�سغرية  املنمنمة  يف  ت�سارعا  اأقّل  الزمُن  �سيكون   .

ثم   ، وام�سة  �رسيعة   ، عفوية  فر�ساة  مل�سُة  تبداأها   .

تنتهي بلم�سٍة يهداأ معها القلُب كما لو اأن ناقو�سا دّق 

خرية ثم تال�سى يف الف�ساء الالنهائي .  دقته االأ

املعلم  ق�سائد  يرتجم  بداأ  حني  فيه  يفكر  مل  هذا  كّل 

املتوتر  اإيقاعها  اإىل  ي�سغي  وهو   ، ويحاول   ، با�سو 

املكتوم بني ثالثة اأ�سطر ، اأن يحاكيها . مي�سك بفر�ساٍة 

من ق�سب ويكتب متذكرا قرى خالية وطرقات موحلة 

ن وهي ت�ستمع اإليه  ون�سيم ميّر بني اأوراق الزيتون . االآ

 ، مقاعده  يغادر  اأن  ما  �سجيجه  جمهوريرتفع  بني 

بينما تظل هي �سامتة وحيدة تراقبه ، يدرُك اأنها مل 

فالت  تعد ت�ستطيع مغادرة القطرة التي و�سفتها اأو االإ

منها ؛ يف زمن الوم�سة ميكن اأن نخت�رس اأزماَن ع�سوٍر 

طويلة ، ونبقى جميلني طيلة دورات الف�سول ، ميكننا 

 ، اإىل طفولتها  اأخريا يف لغة عربية عادْت  اأن ن�ستقر 

ون�سيْت مراياها املحطمة ، وذلك الن�سيج الباكي الذي 

يت�ساعد كلما اقرتبنا من �سجرة مندلينا. 

» بلى .. لدي اإميان باملعجزات ، بتلك اللمحة ال�رسيعة 

بدية كاأمنا من  التي نلتقطها اأحيانا حني تتالمح االأ

 . الطريق  امتد  ما  معنا  وميتّد  يرافقنا  جداٍر  �سقوِق 

، يتوحد ما م�سى  خر يتوحد ج�سدان  بني احلني واالآ

يف  بدية  االأ تتالمح  وعندها   ، �سيجيء  وما  وماجاء 

حلظة«

» اأنا اأعي�س ما ت�سميه ملحاٍت يف كل وقت ، اأنا غريبة 

ال�سيء يجري يف ذهني بالتتابع ، كّل �سيء حا�رٌس 

، اأ�سمع اأ�سواتا حاملا اأ�سع راأ�سي على املخدة ، اأنها 

الترتكني اأبدا . الكّل يتحدث اإيّل يف العتمة ، الكّل يود 

اأن يدخل ، يبكي ، يتح�رس ، ماهذا ؟ هل اأنا �سيء اآخر 

؟ �سرتى بنف�سَك هذا البكاء والن�سيج يت�ساعدان كاأمنا 

ع�ساب وال�سجريات اللطيفة والرتاب ، ويت�رّسب  من االأ

كل �سيء اإىل داخلي« 

خرى طرَف  االأ باليد  ، ورفعْت  واأخذْت بيده   ، نه�ست 

ثوبها ال�سابغ ، فتالمح من خمرماته بيا�س ج�سدها 

مثلما تتالمح نرثاُت �سوء بني الظالل  . �سواده فوق 

اخل�رس والنهدين بدا للحظة قامتا وهي تتحرك نحو 

 ، الليل  ماء  يف  يتحرك  �سبح  كاأنها  احلديقة  بوابة 

وهناك توقفْت هنيهة ، ثم اأفلتت يده ، وخطت بحذر. 

بداأ �سبحها يغيب حتت الرذاذ . كان املطر يخفف من 

ال�ساكن.  الهواء  يف  �سبابيا  ويتناثر   ، ن  االآ زخاته 

قطرات  �سوت  �سوى  �سوت  وال   ، مبتلة  ال�سجريات 

املطر . و�سيئا ف�سيئا بداأ يت�ساعد ن�سيٌج �سبيه بالنواح 

راأ�سها  ترفع  راآها  ال�سبابية  العتمة  يف  وهناك   ،

وجهها  وت�سلم  ظهرها  على  مبتال  ين�سدل  و�سعرها 

الغائم مغم�سة العينني ومتيل كاأن كائنا خفيا اأخذها 

بني يديه . �سمَع تهّدج انفا�سها ، كاأمنا اعت�رستها قوة 

عاتية ومالت بها جانبا ، وغيبتها عن ب�رسه . 

مل يدم امل�سهد اإال دقائق متالحمة مثل رقاقة ذهبية 

قطرات  �سوت  �سوى  ي�سمع  يعد  مل   ، ناعمة  طويلة 

املطر ، وتهّدج اأنفا�س اآتية من كل مكان ، من �سجرة 

املندلينا ، من ال�سجريات الق�سرية املرجتفة مبحاذاة 

ال�سياج ، من الع�سب ، من املطر  . وبداأ كل  �سيء يتنّهد 

ن تنهداٍت متالحقة مرجتفة . ومن مكانه على طرف  االآ

احلديقة خيل له اأن ثمة ج�سد ماثل على الع�سب حتت 

بجوار  بال�سباب  مغمورا  ر�س  االأ عن  يرتفع  املطر 

�سجرة املندلينا ، م�ست�سلما لتموجات خفية تاأخذه يف 

خ�سمها من جميع جهاته ، وهناك مبحاذاة ال�سياج 

وحتت الرذاذ ينظر وي�سغي قطيُع وعول جبلية اليعرف 

من اأين جاء ، وتهدل حمائم بني �سعف نخيل الوجود 

وحفيَف   ، نائية  �سهوب  يف  رعاٍة  ناياِت  و�سمع   ، له 

توقف  وفجاأة   . خيل  حوافر  و�سوَت   ، ن�سور  اأجنحة 

كل هذا ، توقفت التنهداُت ، وانقطع الن�سيُج ، وابتعدت 

جنحة ، وبرزْت  الوعوُل واأ�سواُت النايات وحفيُف االأ

ال�سيدة عائدة من العتمة متثاقلة اخلطى ، مت�سح عن 

وجهها قطرات املطر ، ثوبها ال�سابغ يلت�سُق بج�سدها 

تبت�سم  . كانت  اأطرافه وجتمعها  تتلم�س  واأ�سابعها   ،

بت�سامة التغادر  ابت�سامة حانية ، اإال اأنه الحظ اأن االإ

�سفتيها اإىل عينيها ؛ كانت �ساهمة ، يف عينيها خواٌء 

ي�سبه خواء ليٍل رقيق اإنطفاأْت فيه وم�ساُت النجوم .

بعد اأن عادا اإىل الداخل ، وا�ستقرا على مقعديهما ، بدا 

اأن مالحمها ن�سيت كل �سيء ، اأو مل تعد تتذكر ما حدث 

األقت   ، �سحكْت   ، عينيها  اإىل  بت�سامة  االإ فانتقلت   ،

وراق التي كان يقراأها قبل اأن  نظرة المبالية على االأ

يخرجا اإىل ليل احلديقة ، وقالت كاأمنا لت�سجعه على 

اال�سرت�سال يف حلمه اأو حلمها : 

لهذا  الطريدة  حّب   ، اأحبَك  بداأت  اأنني  اإيّل  يخيل   «
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الذي اليتخذ �سكل رجل بل �سكل زهرة برية . �ساأفهُم 

اأنني مطُر الربيع يف �سطورَك النا�سكة ، واأنَك اأ�سجاُر 

الربقوق ، �ساأفهُم اأن هذه الليلة التي �ستنتهي بفواكه 

ن�سف مق�سومة ورائحِة تبغ و�رسيٍر حتّجرت اأغطيته 

امل�سدودة وهديِر ج�سد الينام ، �ستكون ليلة عر�س مل 

يكن ولن يكون« 

وفّكر :

يحفُر  الذي  ذلك  اإىل  مياءة  االإ هذه  اأي�سا  »و�ساأفهُم 

 ، ال�رساب  �سوى  يديه  بني  يجد  فال  ينظر  ثم  ويحفر 

اللبني  ب�سوئه  يقرتب  والفجر  العابث  ال  ال�سوؤ وهذا 

�سجار عن بهجة الفرا�سة التي يجتذبها  و�س االأ من روؤ

ال�سوء فتحرتق . �ساأفهم كل هذا ..« 

اأن  قّرر  وقد   ، نف�سه  يحدث  كاأنه  املرة  هذه  وهم�س 

يجاريها وين�سى اأي�سا ما راأى :

اأمام  التن�سك  جتيدين  اأ�سبحت  اأنِك  يده�سني   ..«

بالغة  بعفوية  وتتكاثرين   ، �سطرين  اأو  �سطر  م�سهد 

مثل حقل من اأزهار النوير ، ولكنك ما زلت ترتددين 

اأمام هذا البحر الذي اأ�سميه قطرة ، والتدركني معنى 

تت�ساقط  حني  ينبعث  الذي  احلزن  وال   ، ال�سيف  رقة 

اأزهاُر الرمان ، وال هذه الرغبة التي تن�رسب يف الن�سغ 

 ، فقط  الرنني  ت�سمعني  هل   . غ�سان  االأ اإىل  ال�ساعد 

ال�سوكة  اأيتها  ، ثم تلتفتني جانبا  لفاظ  رنني هذه االأ

احلجرية ؟« 

» دعني اأقْل لَك �سيئا .. رمبا الي�سلَك اإح�سا�ُس الطريدة 

تتلم�س  التي  يادي  باالأ اجلهات  كل  من  املحا�رسة 

كولة ، ولكن  عنقها ، بالعيون النهمة ، بالهم�سات االأ

ح�سا�ُس ي�سّيجني ، ويلقيني يف ظلمتي . هكذا  هذا االإ

 ، الظلمة  يف  قابعة  واأنا  ال�سوء  يف  �سيء  كل  اأرى 

واأنا �سائرة يف الظلمة ، واأنا مطلة من الظلمة . هذه 

بهجتي الوحيدة رمبا ، وهذه احلديقة التي راأيت . اأنا 

من الطبيعة ، ل�ست من هذا العامل ، اأنا ..« 

خرية : وحمت الكلمة االأ

» .. ها اأنا اأحمو اأي�سا . اأنا قادرة على املحو كما يفعل 

�ساعرَك الراحل دائما وحيدا على الطرقات يف م�ساء 

 ، الربي  البط  �سوت  ي�سجيه  الذي  �ساعرك   ، اخلريف 

ويرى الكون يف زهرة �سغرية متوا�سعة بجوار �سياج 

بدية ، لن  مهمل . اإذا اأردَت البقية .. اأنا يف الظلمة االأ

الذي  ال�سمت  هذا   .. اأراك  اأن  �سعيدة  ولكنني   ، تراين 

�سمتَك   ، الهواج�س  نف�سي  يف  اليبعث  بيننا  يطول 

مريٌح اأمتدد بجواره بال قلق«

مثل  وا�سحة  الظلمة  يف  اأراِك  اأنا  ها   ، ذلك  ومع   «

نني من كائنات الليل اأي�سا . نحن على  هالة . رمبا الأ

احلافة معا ، اأريد اأن اأراك بالفعل ، اأ�سعر بِك جمتمعة 

الع�سور  اآالف  �سغطتها  �سوداء  فحمة   ، اأزمانِك  بكل 

و�سغطتها اإىل اأن حتولت اإىل ما�سة بريئة المعة . اأنِت 

ن  ل�سِت الليَل ، بل �سوء اآالف ال�سنوات الذي ي�سلني االآ

قادما من اأغوار التعيها ذاكرة كائن اأو �سخرة على 

ر�س . ال�سمُت لغة وكلمات اأي�سا ، لي�س هوة  هذه االأ

تف�سل بني اثنني« 

وت�سيع   ، زهار  االأ اآالف  عرفت  نحلة  ابت�سامة  تبت�سم 

تعيد   . ف�سيئا  �سيئا  ج�سدها  اأع�ساء  يف  بت�سامة  االإ

ت�سوية �سعرها املن�سدل على انحناءة الكتفني ، وتربت 

ترتد  ابت�سامتها  ولكن   ، املخرم  ف�ستانها  على طرف 

الثقيلة  واأهدابهما  ب�سوادهما  عينيها  عن  تنح�رس   ،

وم�سات  رغم  هكذا  خميفتان  اأنهما  له  وخطر   .

له  وبدا   . البعيدة  اأغوارهما  يف  ترتدد  عادت  رقيقة 

وتلقيها   ، وخفة  بثقة  تاأتي  بداأت  التي  كلماتها  اأن 

غوار بل من �سوء  باإهمال حولها ، التاأتي من تلك االأ

تعود  ولن   ، تتذكره  ولن  قليل  بعد  �سيطفاأ  م�سباح 

عتمتها  كلماتها  ت�ستعيد  اأن  ومتنى   . به  تذكريه  اإىل 

يت�سق  اأن  ميكن  عندها   . الليل  تقدم  ومع   ، تدريجيا 

مع  الثقيلة  باأهدابهما  املخيفتني  العينني  �سواد 

بت�سامة املعتمة كتنا�سق مالمح متثال بازلتي قّد  االإ

على  تنزلق  مطر  قطرات  و�رسبلته   ، واحد  حجر  من 

خ�سالت �سعره وعينيه و�سفتيه و�سدره وتنحدر اإىل 

ما بني الفخذين. 

ب�سالبة  اإليه  ياأخذها   ، يحتويها  اأن  ميكن  هكذا   ..  «

جذع �سجرة ، اأو �سخرة حتى..« 

هذا ما التمع يف ذهنه قبل اأن تقاطعه : 

» هل تود اأن ت�رسَب �سيئا قبل اأن تذهب اخلادمة اإىل 

غرفتها ؟«

» ال .. �سكرا ، �رسبُت ما فيه الكفاية« 

» اإذن لرنجع اإىل �ساعرَك الياباين« 

» حني حّدتثِك عن ع�سافري الدوري ، كنُت اأفّكر بثالثة 

الدوري  دعا  الذي  الطفل  ال�ساعر  ذلك   ، معا  اأ�سياء 

اليتيم الذي ال اأم له ليلعب معه ، وهذه الع�سافري التي 

�سجار  و�س االأ راأيتها تتطاير حتت زخات املطر فوق روؤ

ثم حتاول العودة اإىل اأع�سا�سها من دون اأن تدرك اأن 

الكون مطٌر يف كل مكان  . وتلك الع�سافري التي كنت 

اأن�سب لها فخا يف طفولتي .. كانت اأجنحتها تتطاير 



جد واحدا  حول الفخ بالع�رسات ، فاأطري فرحا واأهرع الأ

ن�سيت  اأنني  اأ�سفي   ، احلديدي  الفك  عليه  اأطبق  منها 

واآ�سف   ، اأ�سطادها  كنت  الع�سافريالتي  تلك  مالمح 

ن تلك الذكرى تنمحي ما اأن اأقرتب منها . موؤمل  اأكرث الأ

اأن يدعوها  الع�سافري بدل  الطفُل با�سطياد  اأن يفكر 

لتلعب معه«

مل يقْل لها �سيئا عن ال�سبب الرابع  ، عن اخلاطرة التي 

مرت به حني راآها وحيدة �سامتة يف القاعة ، تراقبه 

وهي  ثم   ، به   يحيطون  من  عنه  ينف�ّس  اأن  وتنتظر 

تقبل عليه مثل �سجرة باأغ�سان وارفة ، متد يدها اإليه 

، وتكاد حتت�سنه ب�سوٍت هام�س :»اأنا اأي�سا من ع�ساق 

تلك  يف  اأنه  لها  يقل  مل   . اليابانية«  الهايكو   هذه 

اللحظة مل يعد ي�سعر ب�سعور عابر اأو جوال ، اأو �سعور 

الغيمة الذي كان ينتابه كلما األقى ق�سائده وغادر ، 

واإنه ود اأن يقول لها  اأنه لن يغادر بعد اليوم . ولكن 

 ، ال�سغرية  البون�ساي  �سجرة  هو  ن  االآ ي�سغله  بداأ  ما 

ن من فوهة جرة  ال�سنوبرة التي تربزكما ات�سح له االآ

اأق�سى ال�سالة ، �سنوبرة  خزفية �سوداء مفلطحة يف 

جبلية يت�سلط عليها �سوء م�سباح كهربائي ، خ�رسة 

 ، ، وجذع حقيقي  ، واأغ�سان وبرية حقيقية  حقيقية 

ولكن بحجم دمية اليتجاوز طولها ع�رس اأ�سابع . 

هذه  بداية  منذ  الع�سافري  باأ�سدقائك  م�سغوٌل  اأنت   «

الليلة ، هل هي كثرية يف بالدكم ؟ نحن هنا نعرفها 

 ، احلديقة  يف  تتجمع  �ساهدتها  ما  وكثريا   ، اأي�سا 

 ، ، ع�سافري �سمينة  الرز دائما  اأنرث لها حبات  وكنت 

�سبعانة ، فرحة«

قال باهتمام قليل :

و�سبابي   ، �سغري  يف   ، كثرية  بالد  يف  �ساهدتها   «

اأت�ساءل  وكنت   ، ربعني  االأ م�سارف  على  واأنا  ن  واالآ  ،

بالتاأكيد  ؟  الطفولة  ع�سافري  ذاتها  هي  هل  ؛  دائما 

 ، متماثلة  انها  العجيب  ولكن   ، ذاتها  لي�ست  هي 

 ، اأعمارنا  منحنيات  من  منحنى  كل  يف  ن�سادفها 

كاأنها ترافقنا« 

وعاد اإىل التفكري ب�سجرة البون�ساي . كل �سيء حقيقي 

ال�سجرية  بهذه  جاءوا  الذين  ي�سعر  هل  ولكن   ، وحّي 

هذه  يف  وو�سعوها   ، الغ�سن  اأو  البذرة  اأو  ال�سغرية 

وقلموا   ، الزجاج  وراء  من  املطر  لرتقب  الزاوية 

الن�سغ  جرى  مرة  كل  يف  جذورها  وق�سوا  اأغ�سانها 

فيها ، وجا�ست يف جذعها رغبة اجلبال واملنحدرات 

اأن  ببالهم  خطر  هل  ؟  بها  اأوقعوه  الذي  بالتعذيب   ،

ي�سعرون  هل  ؟  �سجرة   تكون  اأن   ، اأي�سا  حلمها  لها 

مبا ت�سعر به وهم يقطعون اأغ�سانها ؟ ، هل ي�سمعون 

بكاءها ، ن�سيجها ، هل ينظرون يف عيونها الدامعة ؟ 

يف  وا�ستغراقه  نظرته  �سكون  ال�سيدة  الحظت  هنا 

الزاوية البعيدة ، ومل�ست عزوفه عن الكالم ، فحدثت 

نف�سها :

» يبدو اأن كل ما هو طبيعي يجتذب نظره ، مل تلفْت 

وال   ، ال�سلم  حتت  املجففة  زهار  االأ جمموعة  عينيه 

يف  ال�سيني  الطبيعي  امل�سهد  هذا  ن  االآ حتى  امتدح 

ال�سندوق الزجاجي . مباذا يفكر ؟« 

تنهدْت ، وانتظرْت » رمبا عاد اإىل طفولته وع�سافريه 

ومعبده الهندي ! « . 

واأخريا خرجت من �سمته و�سمتها و�ساألته :

» اأراَك مهتما بهذه ال�سجرة ال�سغري ة ، هذه البون�ساي 

، األي�ست جميلة ؟ هذه اآخر هدية منه قبل اأن يفتح ظله 

البون�ساي  . تذّكرين هذه  اأعني زوجي   ، ويختفي فيه 

املوتى  . هل يكرب  الع�رسين من عمره  اأنه مازال يف 

يقلمنا  من  جند  اأن  ن�ستطيع  ليتنا   . ال  بالتاأكيد  ؟ 

اأو تني  اأو �رسو  ، �سواء كنا من �سنوبر  مثل بون�ساي 

 ، الزمان  �سين�سانا   ، اأبدا  نكرب  لن  عندها   ، زيتون  اأو 

نا يف هذه الزاوية اأو تلك ، ولن تكون  �سي�سعنا اأحباوؤ

للموت زيارة بعد اليوم« 

قد اليكون جوابه   . قليال  اأفكاره  ا�سطربْت متوجات 

يكن  مل  ؟  جميلة  األي�سْت   . فيه  مافكر  قال  اإن  الئقا 

هذا �سوؤاال ، بل اإميانا مثل اإميانها بذلك ال�سبح الذي 

يحت�سنها كلما ت�ساقط املطر ، وخرجْت اإليه يف العراء 

. مثل اإميانها باأنها جمبولة من ن�سفني فعال ، ن�سف 

من دخان قرى اأوا�سط اآ�سيا ون�سف من �سهد ال�سحراء 

اأنها  ؟ جيد  ميان  االإ على  ُيرّد  . مباذا  نخيلها  وظالل 

جابة  االإ على  التلّح   ، ال�سمت  بجوار  مرتاحة  تتمّدد 

، وال تعرت�س على غرائبه واأ�سباحه . ومع ذلك هما 

مل�سه  الذي  املتموج  اجلانب  هذا   . ن  االآ حتى  اثنان 

وهاهي   ، املطر  حتت  احلديقة  يف  اإال  الينبعث  فيها 

تتوقف  حني  احلجرية  باحلالة  اأ�سبه  حالة  اإىل  ترتد 

. كاأنها بالفعل من  العينني  اإىل  االبت�سامة وال ت�سل 

اأنها من ن�سفني اليلتقيان  ن�سفني . ترى هل تعرف 

حتى لو متوج كل العامل من حولها ؟ 

»هه .. اأين اأنَت ؟ هل حتّولَت اإىل بون�ساي اأنت اأي�سا؟«

املرة  هذه  ونظر   ، اليها  التفَت   ، الفكرة  لهذه  �سحَك 

، ورّبت بيده على  مبا�رسة يف غور عينيها بال وجل 
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حركة  اأنها  عليها  يخف  مل  حركة   . مقعده  طرف 

جمذاف �سائع  :

م�سى  كم  اأفكر   ، معذبة   ، �سجينة  البون�ساي  هذه   «

اأ�ستطيع حتمل م�سهد �سنوبرة  . ال  عليها يف �سجنها 

�سعداء مب�سهد  يكونوا  اأن  لهم  ، كيف  جبلية يف جرة 

طفلة  لتظل   ، قدميها  عظام  وحطمو  قيدوها  طفلة 

لطيفة ممتعة تتمايل هيفاء مثل �رسوة؟« 

ول مرة منذ اأن التقيا ، اأ�سبلت  ات�سعت عيناها ده�سة الأ

جفنيها الثقيلني خ�سية اأن يكت�سف اأول تعبري يف ليل 

احلانية  االبت�سامة  وغامت   ، �سفتيها  لوْت   . عينيها 

ي�سمع  بداأ  التحّول  هذا  ظهور  ومع   . اأي�سا  مرة  ول  الأ

دبيبا فوق الزجاج ، اأ�سابع املطر مرة اأخرى . ونقل 

وبينه وبني   . قلقا  الزجاج وبني عينيها  ب�رسه بني 

نف�سه ت�ساءل » هل عاد �سبحها املقيم كما يبدو يف 

تقول  كما  فعال  ات�سال  لها  هل  ؟  املندلينا  �سجرة 

بالطبيعة ؟ » وود اأن ي�سيف �سيئا يتدارك به ما خيل 

افرتت   ، عينيها  فتحت  ولكنها    ، فهم  �سوء  اأنه  اإليه 

هذه  اآ�سيانة  ابت�سامة   ، ابت�سامة  خيال  عن  �سفتاها 

املرة ، م�سفقة :

ن من  » العليك ، لن اأ�سيء الفهم اأبدا . مل اأجد حتى االآ

يفهمني ، الباأ�س ، اأنا اأفهم عذاب ع�سافريك اليتيمة 

اأكرث  اأنا   . بالفقدان  و�سعورك   ، ت�سطادها  التي كنت 

 ، لديها  �سجرة  هذه  ولكن   ، بالفقدان  منك  اإح�سا�سا 

حتى يف حجمها ال�سغري ، ما ت�ساء من ذكريات ، حتى 

�سخور بالدها اأر�سلوها معها وو�سعناها بجوارها ، 

الاأعتقد اأنها تتعذب يف �سجنها كما تقول ، امل يتحقق 

لها اخللود ؟« 

�سعقه  ما  ولكن   ، �سوتها  يف  �سى  االأ لهجة  اأده�سته 

بغتة هو انها قراأت اأفكاره . ترّدَد  ، اأم�سَك بفكرة بداأْت 

ال�سيدة  هذه  األي�ست  ؛  تت�سح  اأن  قبل  ذهنه  يف  تبزغ 

ما  ليكن  ؟  ب�رسية  هيئة  على  ولكن  اأخرى  بون�ساي 

عذاب  ال�سنوبرة مع  عذاب هذه  يت�سابه  اأال   ، �ستقراأه 

هذه املراأة الليلية ؟ تقيم يف الظالم واأنَت حتت ال�سوء 

اأفكارك  قراءة  على  قادرة  كانت  ال�سبب  لهذا   .. اآه   ،

مثلما تقراأ مبا�رسة خطوط راحة اليد . اأو لي�ست مدعية 

؟  نف�سها  لتحمي  قارتني  الذي ميتد على  الن�سب  لهذا 

اأو لي�ست حكاية الطبيعة هذه هربا من خيال راق�سة 

اأنها ارجتفت �سهوة وفرت مع  التي مل ت�سدق  املعبد 

التي تتطاير فوق  الع�سافري  يالهذه  ال�سيتار؟  عازف 

�سجار حتت زخات املطر !  و�س االأ روؤ

» قلُت ، اأمل يتحقق لها اخللود ؟ ومل تقل �سيئا« 

و�سيئا   ، حتد  ولهجِة   ، �سوتها  يف  ق�سوٍة  اإىل  اإنتبه 

اآخر فاجاأه ؛ بدا له �سوُت ال�سيتار بعيدا حتى مل يعد 

ي�سمعه ، ومل يعد ي�سعر بدبيِب �سوِت املطر ، وال بتلك 

لفة التي �سعر بها حني قالت » اأنا اأي�سا من ع�ساق  االأ

هذه الهايكو » . وخيل له اأن ب�ساتني نخيل و�سنوبر 

وحقول نوير اختفت من حوله ، حتول اإىل نهر يتلفت 

ال�سحراء  �سوى  الب�رس  امتداد  على  يرى  ال   ، حوله 

املرتامية الكثبان :

يف  ال�سجرة  حت�رس  حني  هذا  خلود  اأي  ؟  اخللود   «

ممكن واحد من ممكناتها ؟ واأي خلود هذا اإذا �سغطنا 

وجودنا يف جرة ؟ حتى ع�سافري الدوري تظل تتطاير 

اأن الملجاأ لها ، ومع ذلك  . كانت تعرف  حتت املطر 

اأع�سا�سها  وبني  الف�ساء  بني  تغدو  �ستظل  اأنها  اعتقد 

حتى �رسوق ال�سم�س . هي اأي�سا تقف على احلافة«

نّدْت عن ال�سيدة حركة متلمل ، وهزت راأ�سها . اأحنته 

للحظات قبل اأن تنه�س ، وتتجه نحو بوابة احلديقة 

مثل �سائرة يف نومها . مل تقل �سيئا ، هي التي قراأت 

اأفكاره وال�سك ، مل تلتفت خلفها حتى . فتحْت الباب 

فيه  وقفت  الذي  املكان  اإىل  وئيدة  بخطى  و�سارْت   ،

اأول مرة . 

يت�سارع  املطر  ودبيب   ، الزجاج  وراء  مقعده  ومن 

اأ�سجار  اأ�سباح  عليه  وترت�سم   ، اأ�سد  بعنف  ويقرعه 

تتقدم  �ساهدها   ، الظالم  تلوح يف  بداأت  غابة  كاأمنا 

باجتاه ال�سباب نحو اأعماق احلديقة ، تتوقف مغم�سة 

العينني ، م�سلمة وجهها لقطرات املطر والن�سيج الذي 

بداأ يت�ساعد من كل اجلهات .  
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مكتب  اإىل  ال�ستينّي  الرجل  ع�سا  دخلت  ال�رسطة  مركز  يف 

اأبنائه تركها خلفه، وبكاء زوجته  التحقيق، دموع  �سابط 

هذه  ارتكب  ومل  ا�سمه،  عن  ال�سابط  �ساأله   البيت.   يف 

اجلرمية؟  

يف  جل�سها  التي  ال�ساعة  طوال  ل�سانه  الرجل  يحّرك  مل 

الكر�سي اخل�سبّي، اأعطى ال�سابط اأذنا يحيط بها �سعر كثيف، 

كلما �ساأله عن جرميته قال: 

- ي�ستاهل   

اأدخل  ال�رسطة،  مركز  اإىل  الظهر  اآذان  �سوت  ي�سل  اأن  قبل 

الرجل اإىل ال�سجن، كان اأمل ال�سابط اأن يعرتف اجلاين عن 

�سبب جرميته.  �ساأله  املحبو�سون عن جرميته ، قال بجراأة 

و�سجاعة ل�سان: 

-  قاتل   

ارتع�ست اأبدان �سجناء املمر الطويل ال�سّيق، جتّراأ فاه الرجل 

واأخافهم بفعلته، ما �سدقوه، وما كّذبوا بيا�س حليته.

- ملاذا قتلته يا اأبي ؟ هكذا خاطبه اأحد ال�سجناء .    

الطويل  املمر  يف  كانت  التي  املا�سية  الثالثة  يام  االأ يف 

ال�سيق ، كرر ل�سان الرجل كلمة » ي�ستاهل«  

اإىل م�ست�سفى املدينة،  من  االأ الرابع نقلته �سيارة  اليوم  يف 

اأطرق راأ�سه يف ظفر  �ساأله طبيب الدماغ واملخ عن فعلته، 

رجله اليمنى، ثم قال: 

-  ي�ستاهل  

اأكدت حتاليل املخ والدماغ اأن الرجل ارتكب جرميته بكامل 

ع�ساب واخلاليا توؤدي عملها ؛ كما لو اأنها  قواه العقلية ، االأ

كّلفت اأن تعمل بجد واإخال�س واإتقان .    

�سوته،  فقدت  ذان  االآ الطويلة،  حليته  ُفِقدْت  امل�سجد  يف 

بيته  اأمام  عني  االأ مّرت  كلما  امل�سائية،  قهوته  فقد  الذوق 

تذّكروه �سامتني ، مل يذكر اأحد فعلته اأمام اأحد اإال وقال : 

-   اهلل ي�ساعده وي�سرت عليه 

اإىل  الو�سول  التحقيقات  ت�ستطع  ومل  اأ�سهر،  �ستة  مّرت 

ال�رسطة  مراكز  على  الرتدد  اإىل  به  اأودى  الذي  ال�سبب 

وامل�ست�سفيات. 

م بتق�سيم تكاليف  مل يكن املبلغ كثريا اأمام اأبنائه، اأمرت االأ

بناء،  االأ على  بالت�ساوي  املقتول  الرجل  جنازة  ت�سفري 

ابي�س  همه،  حملت  اجلاين،  يف  التفكري  تق�سيم  ت�ستطع  مل 

�سعرها.  ا�سوّد وجهها.  هزلت و�سعفت. �سقطت مرات عديدة 

تلك  من  ينت�سلها  اأحدا  وجدت  ما  املياه.  دورة  درج  قرب 

ال�سقطات املدوية.  

باب  قرب  ميتة  وجدت  اجلاين  غياب  من  �سنة  ن�سف  بعد 

�سظاياه  منك�رس،  زجاج  كوب  منها  وبالقرب  املطبخ، 

متناثرة حول اأ�سابع يدها اليمنى. 

اخلرب الذي انت�رس يف اآذان كل من اهتم باأمر اجلاين من اأهل 

اأن  ؛ دون  اأن زوجته ماتت  اأن اجلاين مل يعلم  اأّكد  الوالية  

الزجاج  انك�رس كوب   . القتل  لزوجها  يبيح  �سبب  اإىل  ت�سل 

الذي �رسب منه،  قبل اأن يطلب من زوجة ابنه اأن تخرج له 

ال�سالح املعّلق يف جمل�س البيت؛ بحجة اأنه مل ينظفه منذ اأن 

�سحى. اأطلق به ليلة عيد االأ

بني العا�رسة واحلادية ع�رسة �سباحا ، جاء عامل املزرعة  

اإىل البيت، اأ�سند ظهره على جدار اإحدى غرف البيت، جل�س 

ينتظر اإفطاره، بعد خم�س دقائق وجد اأمامه بي�ستني وكي�س 

خبز، ويف �سحن �سغري ع�رس حبات متر وكوب ماء. 

بخيوط  كبرية  قهوة  دلة  ترت�سم  زرق،  االأ الب�ساط  و�سط  يف 

مين متدد الرجل بد�سدا�سته، جزء من  بي�ساء، على الطرف االأ

بي�س  ينزل يف حليته �ساترا طرف عينه الي�رسى،  م�رّسه االأ

ذن اليمنى للعامل الذي يق�رسِّ  �سوت �سخريه يت�سلل اإىل االأ

البارد  التمر، دلق كوب املاء  اأكمل حبات  الثانية،  البي�سة 

عن  قدميه  خطوات  رافعا  �سار  حذاءه،  لب�س  بطنه،  يف 

ر�س، انعطف ي�سارا، ت�سلل خائفا ، طرق باب اإحدى غرف  االأ

البيت. قبل اأن ينفتح الباب ناداه الرجل النائم يف الب�ساط 

زرق، لبى النداء عائدا اإليه، طلب منه اأن يرفع وعاء التمر  االأ

اإىل �سطح البيت ، نّفذ ما طلب منه، رفع الوعاء  فوق كتفه ، 

بداأت قدماه تعد درج ال�سطح ، اأخرج الرجل �سالحه من حتت 

الدم   اختلط   ، العامل  راأ�س  عن  الر�سا�سة  بحثت  الب�ساط، 

الب�ساط  اإىل  البيت  الوعاء فارغا من درج  ، تدحرج  بالتمر 

زرق. قال الرجل النائم بعد غمرة فرح:     االأ

 ي�ستاهل .   

عن  قريبا  �ست�سدر   ) املاء  من  النهار  �سم�س   – اجلديدة  جمموعته  من   (

موؤ�س�سة االنت�سار العربي – بريوت

�لرجل �جلاين نائم 
حمود حمد ال�شكيلي 
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وجاع ظهر مقو�س وبائ�س:-  )1( اأ

للمكان  املغادرة  �سوات  االأ لغط  زاد  وحني  عندئذ 

اأطلْت بتعال وب�سوت �سفري خافت بع�س ال�سيء كنت 

حتولْت  حتى  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  منها  عهدته  قد 

اأع�سابي وهم�سُت لها  اإىل نتوء جبل �سغري، متالكُت 

حوال   ب�رساعة ووجل  اأنه لي�س من الالئق يف كل االأ

عراف اأن تربز نف�سها هكذا ، واأن تلفْت النظر اإليها  واالأ

وال  الب�رس  مرمى  على  يقع  مكانا  حتتل  باعتبارها 

بتطاولها  واأنها   ، قريب  اأو  بعيد  من  العيون  تخطوؤه 

ق�سينا  الذي  امليثاق  تلغي  كما  متاما   تلغيني  هذا 

اإىل   فيه  نعدل ونحذف ون�سيف  باأكمله ونحن  الليل 

املْقنع   االتفاق  على  خري  االأ م�سمونه  يف  ا�ستقر  اأن 

ال�سهرية  املعونة  لقب�س  ال�سباح  هذا  معا  بال�سري 

خر وخ�سو�سيته  �رسيطة اأن يحرتم كل منا �سخ�س االآ

الذي  الكبري  العمامة  بطرف  متدثرة  قليال  ،�سكنْت 

تركته يغطي م�ساحة ال باأ�س بها  من  منطقة مابني 

لتتح�س�س  اأناملها  ذاته  الوقت  يف   .مادة  الكتفني 

الو�سم القدمي يف و�سط عينيها والذي حولها اإىل كيان  

حيان  م�ستقل وعنيد ولكنه قابل للتفاو�س يف اأغلب االأ

، وحولنا معا اإىل كائنني مدجنيني بكل ما يف الكلمة 

خر . من متاهي للخ�سوع وال�سري يف ظل االآ

ال�سابق  �سلوكها  من  حذرتها   ، منه  اقرتبُت  عندما 

اأزاح عمامته احلمراء  بهز كتفي قليال ، وكان هو قد 

اأبي�س  جبينه  فبان  اخللف  اإىل  قليال  اللف  املحكمة 

اأحد  على  متناثرة  �سعريات  �سقطت  فيما  وجميال 

جانبيه فتكاثف �سوادها مع �سواد  الرمو�س الطويلة 

اأن راقبته  ،اقرتبُت منه ب�رسعة بعد  املحيطة بعينيه 

 ، الطول  املتو�سط  الب�رس  �سف  معامالت  اآخر  ينهي 

 ، عمامتي  طرف  حتت  برفق  تتنف�س  وهي  وراقبتها 

متم�سكنة و�سامتة ، متحا�سيا قدر امل�ستطاع اأن يقف 

�سخ�س ورائي ، ابت�سمُت ، التقطُت له �سورة يف ذهني 

�سافحه واأ�ساأل عن اأحواله ولكني  وكدت اأن اأمد يدي الأ

جارح   بف�سول  هي  يراقبها  راأيُته  اأن  بعد  اأحجمُت 

�سحكها  حدة  ارتفعْت  حتى  وغطر�سة  عظمة  زادها 

دنى حركة ت�سدر منها   و�سمعتها باأذين امل�ست�سعرة الأ

توؤكد وجودها بكلمتها املتكربة املعتادة 

- اأراأيت ؟! 

لعنُت األف مرة اليوم الذي ت�ساحلت فيه معها ،واأنبُت 

واتتني  اجتثاثها حني  عدم  تخاذيل عن  على  نف�سي 

�سجاعة نادرة ،�سكت وبعد برهة  واأجبتها باقت�ساب 

مفهوم 

  - نعم راأيت .

 راأيته  ينكفئ على اأوراق بني يده حتى دون اأن يرد 

االبت�سامة .

ال  حتى  متا�سكُت  ولكني   ، خجال  تعرقُت  الداخل  من 

اأكرر ما حدث مع �ساحبة النظارة ال�سوداء ، هر�سْت 

حتى  باجلدار  قفاي  اأحك  اأن  فكرُت   ، بعنف  ظهري 

ا�ست�سالم  يف  معلنة  ب�سدة  انتهرتني  ولكنها  اأدميها 

م�سطنع 

عند  واأنا   ، خري  على  �سيم�سي  اليوم  اأن  لك  قلت   -

كلمتي .   

يكفر عن ذنب م�سوه  �سخ�سا  ،كنت  ، �سدقتها  هداأُت 

كانت  و   ، عمره  طيلة  يزول  ال  كحمل  يرافقه  وموؤذ 

حداث غري مرتبة يف ذهني وبدا اأن ترتيبها املنطقي  االأ

مل الذي ا�ست�سعره منها ، الفتاة  �سيكون بقدر درجة االأ

بالنظارة ال�سوداء اأوال ، تليها احلروف املاأكولة بنهم 

بني اأ�سنان ول�سان �ساحبي ، ومن ثم اأنني اآخر الليل 

الذي ي�رسب طبوله يف اأذين ، وهي الراأ�س الثاين بني 

وراق اأمامه . كتفي، واأخريا موظف البنك العابث باالأ

تنف�س طبيعيا  عندما �سعرُت اأنها غفْت متاما وعدٌت الأ

فتحُت فمي واأردُت اأن اأكلم �ساحب العمامة احلمراء  

خري اأمام املقهى  اأمامي ، اأردت اأخباره عن متردها االأ

تثقل  اأ�سبحْت   اأنها  وكيف   ، املزدحم  ال�سارع  يف 

من  ت�سخر  باتت  وكيف   ، يام  االأ هذه  ب�سدة  كاهلي 
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�ساحبي امل�سكني واأين اأ�ساب باإعياء �رسيع واآالم يف 

ن�ساين  �سدري ، ثم اأحتول اإىل خملوق ال ميت لل�سكل االإ

داخلي  يف  اأ�سبحُت  قد  اأين   يقني  على  كنت   ، ب�سلة 

اأيام  منذ  نف�سي  واأ�رسرُت يف  وغام�سا  ملغزا  اإن�سانا 

بعيدا عنها اأين �ساأحتدْث عما �سنفته على اأنه اأمل كبري 

وموجع ينزف قيحا ودما اإىل كل �سيء و اأي �سيء ،  

وحني  الغرباء  والنا�س  �سجار  واالأ اجلدران  اإىل  حتى 

نطقُت ب�سوت مبحوح 

- بنت حرام هذه الدنيا .

اأح�س�سُت بها تقر�سني  بني الكتفني ب�سدة وترفع طرف 

اأفعى متحفزة  كراأ�س  لتظهر  به  الذي تغطت  العمامة 

لالنق�سا�س ، اأردُت اأن اأهددها بالكي م�ساء يف و�سط 

وجهها وكدت اأن اأ�رسخ بها 

- حدبة حقرية . 

الكالم  حبل  قطع  احلمراء  العمامة  �ساحب  اأن  لوال 

بيننا ونبهني وهو ميد يده اإليه 

- ثالثون رياال .

بغري  ا�سمي  كتبُت   ، يدي  ومددُت  تنا�سيُت   ، خر�سُت 

ابت�سمُت  النقود  ا�ستلمُت   ، اأمامه   الورقة  يف  و�سوح 

ثانية و�رسُت دون اأن اأوليه ظهري حتى ال يرى احدى  

�ساحب  �سابك  بينما   ، والغبية   املفاجئة  ثوراتها 

م�سموع  ب�سوت  وتثاءب  اأ�سابعه  احلمراء  العمامة 

طالبا من العامل فنجان �ساي . 

)2( جمرد خيال حدبة متعالية :-

ال�سارع  اإىل  املقهى  ظل  من  اأكرث  ال  خطوتني  �رسُت 

الظهرية والعرق ت�سبب  ، احلر قاتل يف هذه  القريب 

من كل مكان مني ، ومنها هي ب�سكل خا�س ، تكلمْت 

وهي تلهث 

- ماذا تفعل ؟ ت�سهرين ؟! ارجع اإىل الظل .

اأح�س�ست  حني  حلظة  توقفُت   ، ب�سمت  جتاهلتها    

مل  اأين  قليال  راعني  التفُت   ، ظهري  تراقبان  بعينني 

اأنها  اأكرث  وراعني  بالعيون   املقهى  ازدحام  اأالحظ 

ا�ستيقظْت مع هدير ال�سيارات واأ�سوات النا�س ،ا�رساأبْت 

تذكريها  اإىل  ا�سطرين  مما  حولها،  ما  لرتى  بعنقها 

غري  له  اأهمية  وال  زائد   ، ثان  راأ�س  كونها  اإىل  بحدة 

واملجاهرة  اإيل  النا�س  �سخرية  و�سد  حياتي  تكدير 

حتمي  الأ ب�سدة  وكزتني  متاما  جتاهلتني   ، ب�ساآلتي 

باأي �سيارة اأجرة يف اأق�رس وقت ، اأطعتها وقد اأح�س�س 

اأنه ال جمال للنقا�س معها وهي يف تلك احلالة وعندما 

�ساهدُت فتاة بنظارة �سوداء تراقبني  من خلف زجاج 

حجب بيدي الراأ�س الثاين  �سيارتها حتركت ال اإراديا الأ

فك الت�ساق اللحم  وحاولت جاهدا اأن اأنفخ يف خدي الأ

بالعظام البارزة، �سمعُت �سفريها احلاد خلف ظهري 

وبعدها �سحكْت بقهقهة كبرية ،اأ�ساحت الفتاة براأ�سها 

ول  االأ موقفي  يف  للوقوف  عدت  بها  ،ونكاية  عني 

ال�سارع  اتكاأت على عمود م�سباح  وزدت عليه باأن  

مل الكبري ، ابت�سمُت  احلديدي ال�ساخن، تاأوهت بخدر االأ

من�سيا باالنت�سار عليها وتقلي�س حجمها واأخربتها 

�ساأقتلعها نهائيا من  القادمة  املرة  اأين يف  ب�رسامة 

على طهري واأرمي بها يف اأقرب مكب نفاية ، مل تند 

منها حركة تاأثر �سغري بكالمي، اأخذت  ت�رسخ معلنة 

العيون  كل  يجذب  �ساحك  بالون  اإىل  �ستتحول  اأنها 

اإيل واليها ، اأخذت تهدديها على حممل اجلد ،

- جمنونة ومتكربة . 

- اأنت رجل ال تطاق ، واأنا اأحتملك على م�س�س .

ويف الوقت الذي حتركُت فيه من مكاين جتنبا لتنفيذ 

يدي  راحة  اأم�سك  بجانبي  للحظة  ، وقف هو  تهديها 

وجذبني اإليه ولكني قاومت ، راأيته هائجا يحمل اأوراقا 

كثرية بني يديه ، اعتلى ال�سور القريب من املقهى ،اأخذ  

وىل ، قراأ  ي�رسخ وهو ينادي النا�س ، فتح ال�سفحة االأ

منها �سيئا مل يفهموه ، �سمع �سوت �سحك منها اأوال 

خرين ، ابتعدٌت عنه اأنتظر  تاله �سوت همز وملز من االآ

مامية  اأن ينهي  ما يفعله غالبا ، كان �سف اأ�سنانه االأ

يف فكه العلوي قد ظهرت كلها اإىل خارج فمه فبانت 

وىل يف وجه احل�سور  �سفراء وقذرة ، رمى بالورقة االأ

بعد اأن كورها ، فتح ال�سفحة الثانية ، ا�ستعلْت عيناه 

نارا وتطاير الزبد من بني �سدقيه ، رمى »كمته« فتح 

اإال  منه  يفهم  ومل  �سقه  الثالثة  ال�سفحة   ويف  جيبه 

كلمة اهلل ،�سمعُت �سوت الفتاة بالنظارة ال�سوداء تقول 

بتهكم للرجل الواقف بجانبها 

- قرد 

ي�سبه  من  وجدت   – هي  بعدها   – الثانية  وللمرة 

مثل  كالم  جهاز  متلك  القرود   ، بالقرد  �ساحبي  

ن�سان بل ت�ستطيع اأن تدمج �سيحاتها لت�سبح ذات  االإ

معنى ، ولكنها مم�سكة عن الكالم طوال اأجيال جن�سها 

مما جعل ذلك اجلهاز ي�سمر ويتعطل عن لغة الكالم 

تفهمه  ال  �سوتا  ليخرج  احلروف  مي�سغ  و�ساحبي   .

اإال القرود كما قررت هي باأكيد مل اأجد اجتاهه  حجة 

جادلها بها ، رجمه اأحد احل�سور بحجر و�سج  مقنعة الأ
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تهاوى من   ، وراق  واالأ اجلدار  الدم على  �سال   ، راأ�سه 

على اجلدار  تعالت �سحكات الفتاة بالنظارة ال�سوداء 

، وقال مبتعدة م�سوبة نظارتها اإيل 

- قرد تافه . 

�سخرة  بحجم  اأ�سبحت  حتى  هي  حجمها  ت�ساعف 

�سلدة وعاتية ، اأرهقُت ، �سعرت بعظامي تتك�رس حتت 

ربعة   جربوتها  ، �سحكْت اأكرث ، �رسُت على اأطرايف االأ

انتقاما  الرتاب  يف  مترغٌت   ، �ساحبي  من  مقرتبا 

منها ، حتلق النا�س حولنا ، �ساهرين اأ�سابعهم اإليها  

كانت هي تقفز بحرية كاملة لتحتل عمودي الفقري ، 

�سارخة يف وجهي بخيالء 

     - اأراأيت ؟!

يا �شاق انح�رس عنها الغطاء  :-  )3( روؤ

 ، الكون  اأمام  لوجه  وجها  وهي  اأنا   ، ظهري  عريت 

�رسْت يف اأو�سايل ق�سعريرة انتقلت اإيل منها ، �ساألتني 

وهي تراقب بحذر الق�سيب املحمى  يف النار 

- ماذا تنوي اأن تفعل اأيها املجنون . 

انكم�سْت   ، عليها  اأرد  ومل  ل�ساين  ابتلعُت  وعندما 

حجم  يف  ثم   ، �سغرية  ح�ساة  حجم  يف  واأ�سبحْت 

برز   ، اأمامها  انحنيت   ، مي  الأ ظهري  اأوليت   ، الفراغ 

اإليها  اأ�رسُت   ، المعة  �سكينا  ،ناولتها  جليا  مكانها 

بقرف وا�سح ، مررْت اأ�سابعها عليها وحينما الم�سها 

حد ال�سكني البارد ،كانت تبكي بن�سيج مكبوت ،�سحُت 

من اأعماقي امللتهبة 

- ماكرة  

 جدلُت اأع�سابي يف وجه اخلوف ،ت�سبب ظهري اأملا 

من  جتثها  اأن   ، طراف  باالأ تبداأ  اأن  اأخربتها  وعرقا 

العروق متاما واأن ال تاأبه يل اأبدا ، كل تلك ال�سنوات 

اأدق  اأ�ساطرها  واأنا اأحمل قنبلة موقوتة على ظهري، 

دون  املحبو�سة  الرهينة  اأمثل   ، حياتي  تفا�سيل 

�سكلها خماطي و�سديدة   ، بليدة ودبقة  اأعرفها   ، نور 

االلت�ساق ، اأقر�سها  من اأطرافها فينمو راأ�سها، اأ�سوه 

راأ�سها فيكرب فمها ، موؤخرا اأ�سبحت فما م�سلطا على 

ا�ستحمامي  طريقة  على  حتى  تعرت�س   ، ت�رسفاتي 

وجلو�سي ،اعرت�سُت  على طريقة االلت�ساق املفتعل منذ 

�سنوات بيننا  �سحبت اأمي الق�سيب املحمى وو�سعته 

 ، �رسخُت   ، �رسخْت   ، متاما  جبهتها  منت�سف  على 

�رسخنا معا ب�سوت حيوان معقور ، بال�سكني اأخذت 

قطعة منها ، مني ، من كل �سيء ميت ب�سلة يل ، قالت 

، تركت  ا�ست�سلمْت   ، اللعني  ال�سيطان  اأن هذا من فعل 

 ، ، بكْت  الق�سيب يربد واأزاحت ال�سكني بعيدا ، بكيت 

راح وجهها   ، القلب متاما  ت�سوه يف مو�سع  اأ�سابنا 

الرماد، ن�سيت  النار نف�سها حتى  ينطفئ مثلما تاأكل 

اأمي ومن بني دموعها حاولت اأن حت�سن ظهري، اأن 

حت�سنني  جفلت عندما راأتها بوجه اأ�سود كالح ،جتمد 

مل الكبري خدر لل�سعور فرتقد  ج�سدي ،  يحدث بعد االأ

املنطقي  �سياء وجودها  االأ وتفقد  كالقبور  ع�ساب  االأ

والفعلي ، منت على بطني هدين تاآكل حلمها ، حلمي 

 ، العدم  باإطباق جفني على  تناومت   ، الوجود  وحلم 

املنام  يف  اأخربتها  بظهري  اأ�سحت  بوجهها  اأ�ساحت 

القلق اأين مقطوع من اأ�سجار  الدنيا دون راأ�سي الثاين 

الغطاء ال ترافقني يف  انح�رس عنها  التي  واأن قدمها 

حالم التي �رست فيها منت�سبا ودون يكون هنالك  االأ

اأ�سبوع اأ�سبحت  تكتل قميء يجثم على كتفي ، فمنذ 

تئن هكذا كانت كمن ذبح واأبقي لها عرف وحيد لرتى 

منه احلياة  ،راأيتها تقاوم ، تقف وت�سقط ، تنك�رس ثم 

كنت  برفقتها  وقات  االأ كل   يف    ، ولينة  مرنة  تعود 

كاملري�س الذي يريحه الكالم الدائم عن املر�س من 

جهة اإال اإنه من جهة ثانية يقوده اإىل انقطاع الرجاء 

امللتهب  احلديد  طعم  اأذقتها   بعد   . عليه  التغلب  يف 

واأف�سحت عن نيتي بالتخلي النهائي عنها ، ا�ست�رست 

ومدت جذورها اإىل اأع�سائي احليوية .

يل  مدْت   ، قدم  من  باأكرث  ت�سري  كانت  �سهر  بعد 

وبرزت هي كقمة جبل   ، انحنى ظهري   ، بكاز  يدها 

�ساخمة ، تعالت وهي  حتيي النا�س الذي رفعوا اأكف 

باأحذيتهم   اإيل  اأ�ساروا  فيما    ، اإليها  واالحرتام  احلب 

واأل�سنتهم  ، اقرتب اأحدهم منى ب�سق يف وجهي الذي 

ر�س وان�رسف، اأعرتف لها �سمنا اأين خيال  حاذي االأ

كائن من دونها ،جمرد فم ي�سكي وال ميلك قدر م�ستقل 

،  ابت�سمت بوهج انت�سار كبري يف عينها ، زحفت اإليها 

اأ�سرت�سيها 

- اأرجوك ال ترتكيني .

ركلتني ثم  عال �سفريها هي و�سحكت قائلة 

- اأراأيت ؟!  



كانت ال تزال هناك متد ميداً نحو الهواء وت�سافح الريح ، ثم ما 

تلبث اأن تلوح بيدها عاليًا وكاأنها تودع �سخ�سًا ما بعينه ، منذ 

زمٍن بعيد وهي تقبع يف هذه املقربة وال تربحها اأبدا اإال عندما 

فتقف  قبورهم  للموتى  تفتح  وهي  احلياة  اأبواب  �رسير  ت�سمع 

 ، جميئهم  تنتظر  العتيقة  نابل�س  عتبات  على  الوحيدة  بقدمها 

فياأتون اإليها وال ياأتون ، حينها تاأخذ اأقدامهم وتعدو بها �رسيعا 

اأكاليل الغار وبع�سًا  نحو �سور املقربة املتاآكل ال�سدئ لتجمع 

من ماء الزهر الرقراق ، تعود .. تنرث اأوراق الغار ثم تنزوي عند 

قرب �سغري. 

التي  الوجوه  كل  والوجوه   ، احلياة  برائحة  يكتظ  املكان  كان 

عداء ها هي تتدحرج اأمامها ، تنف�س عنها  خباأتها عن اأعني االأ

غبار املوت فتن�سكب يف قالب من نور .

املتكد�سة  ال�سباحات  ويلب�سون  بال�سدق  يغت�سلون  راأتهم  حني 

املقطوعة  وقدمها  اخلاوية  عينها  حت�س�ست  ال�سماء  حدود  عند 

يف  لها  اختباأ  الذي  الهجوم  ذلك  يف  فقدتهما  كيف  تذكرت   ،

امل�سيئة ، مل تبِك ولكنها ت�سبثت بالقرب ال�سغري وراحت اأ�سابعها 

 ، اليمنى  يدها  اأ�سابع  احد  طوقت  بحلقة  تعبث  ت�سعر  اأن  دون 

وتذكرت كيف اأن اأ�سالءه كلها تبعرثت ومل يبَق منها �سوى كٍف 

داخلها  احدهما حلقة مماثلة كتب يف  اأ�سابع حمل يف  باأربع 

ا�سمها .

ما  يف  هو  وكاأنها  حتاورها  وراحت  القرب  عند  �سمعة  اأ�سعلت 

تركت املوتى يعبثون باحلياة خلفها ، قالت : )منذ زرعت ظلك 

يف �سنونوة �سمراء واأنا اأب�رسك  ، كلما تهدلت ال�سم�س يف جفن 

ال�سباح ، لكني مل اعرث عليك ، حتطمت فوق راأ�سي كل ركامات 

نابل�س ومل ترِن ، عبثًا اأفت�س عنك يف م�ساكب البيل�سان ، لكني 

مل اأجدك اإال يف غفلة ال�سحر وانحناءة احللم( .

ال�سمع  فتيل  يهوي يف  اأن  قبل  التقطت �سوتها  تكمل  اأن  وقبل 

 .. الفارغة  القبور  بني  والذت  بال�سمت  فمها  عباأت   ، ويحرتق 

راحت تلملم خطاياها وتلتقطها اإثمًا اإثمًا حتى ت�ستعل باللعنة 

ال  الذي  موتها  نهم ميار�سون  الأ والطهر  بالتوبة  وي�سابون هم 

وال  املوت  كبوة  يف  ت�سقط  مرة  كل  بعيدة.  �سنوات  منذ  تتقنه 

متوت.

الليل  حتمل  اأ�سابعها  اطراف  على  ت�سري  العتمة  برازخ  بداأت 

ذن يتحاور يف اأزقة نابل�س وبدا ا�سم  وتن�سل رويداً رويًا ، بداأ االآ

بعنٍي حزينة موتاها وهم  فراأت   ، احلقيقة وظلها  يعلو يف  اهلل 

يخلعون اأردية احلياة وينامون يف موتهم . 

اأ�رسعت لت�سعل ال�سموع عند القبور، وحني انتهت كان هناك غيم 

حمتقن باملاء مثل اأطياف وجوههم املعلقة بال�سدف.

املاء ال حتمل  اأن هذا  تقول  دومًا  كانت   ، الزهر  تو�ساأت مباء 

رائحة الزهر اإمنا علق به رائحة من يرقدون هنا حتت هذا الرتاب 

البارد لذلك تغت�سل به كي ي�سمخها يومَا ما باملوت ، وت�سلي 

كثرياً من اجلهم وتطيل بالدعاء ، تتلو ثالثني عطراً من القراآن 

حفظتهم يف خوابي الزمن وعلقتهم يف كمرثى القلب .

بداأ املطر الناعم يهم�س يف و�سو�سات ال�سوء اخلافت بينما كانت 

ال�سموع ت�سي بنهاية الزمن ، بداأ الدمي بالهطول فاأ�سندت راأ�سها 

املبلل الو�سنان اإىل القرب ال�سغري وراحت يف اإغفاءة  لذيذه من 

ال�سمري  وا�سعة  بعيون  يحر�سها  ظلها  بقي  بينما   ، التعب  �سدة 

وا�ستمر املطر بالهطول . 

وحني  روحها  �سغاف  م�س  الذي  احللم  ذلك  يف  عمرها  طوت 

حباء ، تفوح من نهاراته الرطبة رائحة  راأت منزلهم عامراً باالأ

امل�رسعة  نوافذه  من  املطلة  اليا�سمني  عرائ�س  وتكلله  احلنني 

لعبث الريح ، ويعلو يف جنباته رنني �سحكات اختباأت من اإثم 

وتداخلت  األوانه  �سالت  اإىل حلمها  املطر  ت�سلل  وفجاأة  الن�سيان 

ببع�سها البع�س ، حاولت جاهدة اأن ترى منه �سيئًا اإال اأن اللون 

بي�س قد تخرث يف احللم . االأ

اأفاقها غرنق حط على وجهها و�رسب من بركة املاء ال�سغرية 

التي تكونت بفعل املطر يف عينها اخلاوية  ، نه�ست بينما ظل 

احللم يتاأرجح بكل ثقله وروعة �سحره بني اأهدابها ، ثم جل�ست 

القرف�ساء ودارت يف فدافد االنتظار طوياًل وحني �ساألها اأحدهم 

والذي جاء لريتب قرب ابنه : 

)ماذا تفعلني يا ابنتي ؟ (

انتظر املوت قالت ، كل يوم مير من اأمامي يف مواكب ال�سهداء 

لكنه ال ياأخذين وحني ا�ساأله يف ما بعد يقول ذلك ومي�سي وها 

اأنا اجل�س كل يوم يف انتظار اأن ياأتي الفيما بعد لكنه على ما 

يبدو .

تلبث  ما  ثم   ، الريح  الهواء وت�سافح  نحو  يداً  وظلت هناك متد 

ما تلوح بيدها عاليا وكاأنها تودع �سخ�سُا ما بعينه ، يف الليل 

ت�سمع �رسير اأبواب احلياة وهي تفتح للموتى ويف ال�سباح ترى 

مفاحتها ال�سدئة تعربد يف ال�رسير . 
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�إثم �لن�صيان
تهانـــي فجـــــر

  

كاتبة من الكويت

ن�صو�ص



مل تكن تراه دائما ً. مل تكن تعلم حتى انه كان يطاردها 

ذهنيا ً . مل تكن تدري بنواياه ، خ�سو�سا ً واإنه عجوز من 

عمر ابيها اأو هكذا يبدو رمبا ب�سبب مر�سه ، وهو ن�سف 

اأعمى ، وعنده رجفة يف يده الي�رسى و�ساقه اليمنى �سبه 

تقيم  هي  ؛  ت�سكنه  الذي  احلي  يف  جارها  انه  م�سلولة. 

فى مبنى عتيق وكبري يطل على البحر، وهو يقطن بيتا ً 

�سغريا ً ومتوا�سعا حيث يعي�س مبفرده، يف عزلة تامة. 

لت�ستقل  املبنى  من  تخرج  عندما  يوم  كل  تقريبا ً  تراه 

�سيارتها او عندما تذهب م�سيا ً يف نزهتها ال�سباحية 

. فتومىء له بيدها ، احيانا ً مع ابت�سامة مرفقة ليكون 

ابت�سامة.   اأخرى من دون  واأحيانا   ، اأكرث حرارة  ال�سالم 

اىل  تعيدها  ثم  نحوه  حتّركها  مكرتثة  وغري  �رسيعة  يٌد 

ال�سابة  . هذا كل ما يحدث بني املراأة   الطبيعي  منطها 

من  خرج  اإن  الذي  امل�سكني  الرجل  وبني   ، واجلذابة 

نه  يكون ا�ستهى �سعاع �سم�س �سباحية بعد  م�سكنه  فالأ

نه يكون بحاجة ما�سة  رق، او الأ ليل طويل من القلق واالأ

اأي   ، اخلارجي  العامل  من  يته  روؤ له  يتاح  ما  يِة  روؤ اىل 

خارج بيته العفن واملعتم وغري ال�سحي. 

يخرج  اإذا ً  كل �سباح اىل عتبة البيت املتوا�سع، يتفتل 

مينة وي�رسة عدة مرات وقدر ما ي�ستطيعه ج�سده الهزيل،  

ي�سّلم على هذا اجلار اأو ذاك، يتحدث  دقائق وجيزة مع 

ثم ال  اله عن حاله و�سحته،  ل�سوؤ يتوقفون  ندر ممن  ما 

امام  ان يعود اىل كهفه حيث مي�سي بقية نهاره  يلبث 

حرى  التلفزيون يتفرج وال يرى، ومتّر ال�ساعات وهو االأ

يف غفوة حزينة اأو كئيبة . هكذا متّر نهارات ذلك احلي 

عن  والبعيدة  ال�سغرية   التلة  على  املن�سي  و  الهادىء  

ياأخذ  �سبوع   االأ يف  ومرة   وو�سخها.  املدن  �سو�ساء 

ع�ساه  فيتكىء عليها ما�سيا ً خطوة خطوة اىل الدكان 

القريب منه ومن كل بيوت احلي، لي�سرتي كل ما يلزمه 

كل.  من حاجيات البيت واالأ

ملاأكله  الكايف  باملال  ياأتي  اأين  من  هي  تت�ساءل  مل 

واأدويته واإيجار بيته . ال ، مل تت�ساءل وما همها ؟! لي�س 

اأباها وال جّدها وال احدا من اقاربها. انه جمرد ان�سان 

بني  يف�سل  الذي  واملتعرج  ال�سغري  ال�سارع  يف  تلتقيه 

البيوت . وا�سافة اىل

على  يكتبون  وهكذا    ، نافذ«  »غري  �سارع  انه   ، ذلك   

لوحات الطرقات التي عادة ما يل�سقونها اما على حائط 

الكني�سة اأو على عمود ُرفع لهذه الغاية.  اما يف هذا احلي 

بنائه  الأ نه  الأ رمبا  النوع،  هذا  من  لوحة  اأي  يعّلقوا  فلم 

ه يعرفونه غري  ولي�س من غرباء فيه �سوى ما ندر، واأبناوؤ

نها طريق غري  ٍد اىل اي مكان، ثم اي�سا الأ نافذٍ   وغري موؤ

معروفة وغري عامة  فال  ت�سلكها �سوى �سياراتهم. انها 

يعرفون  النا�س  وكل  احلي،  باأهايل  خا�سة  �سبه  طريق 

حد جميعهم  يلتقون يف الكني�سة  بع�سهم بع�سا ً ويوم االأ

، وبعد القدا�س يتحدثون مع بع�سهم بع�سا ً يف باحتها 

حتت �سم�س الظهرية، قبل ان يتفرق كٌل اىل بيته.  فهذا 

وذلك   ، والب�سل  اللحم  ل�سوي  وذاك    ، الغداء  لتح�سري 

كمال حت�سريات الوليمة .  ل�رساء ما حتتاجه زوجته الإ

وهو  مطبخها،  نافذة  من  تراقبه  فهي  هو!   عداه  ما 

دون   تراقبه  اخلايل.  بيته  اىل  عزلته  ويف  مبفرده  عائد 

من  راآها   لكنه   . اجلريان  هرة  يراقب  كمن  اأو  اكرتاث،  

وخل�سة  بيتها   ناحية  نظر  خل�سة ً    ، واقفا ً  كان  حيث 

راآها بينما كانت تق�سم تفاحتها  ب�رساهة واأي�سا بنوع 

اأزاحت راأ�سها  من الالمباالة. وعندما الحظْت  انه راآها 

نحو الي�سار، ي�سار املطبخ، كذلك اأزاحت تلقائيا وتباعا ً 

كتفيها ثم كل ج�سمها، اإذ مل تكن تريد اطالقا ً ان يعتقد 

ان  عليها  كان  ؟!  يعرف  ان  ام  يعتقد  ان  تراقبه.  انها 

 ! تختار واحدة من الفكرتني او الكلمتني ، اي احلالتني 

هل هي خارج هذه اللعبة ام داخلها ؟ اذا كانت داخلها ، 

فاعتقاده يكون معرفة ً ولي�س تكّهنا ً !

ال  التي  هي  احلمراء،  الكبرية  التفاحة  ق�سم  من  انتهت 

حتب التفاح ب�سكل خا�س، بينما كان ال يزال هو يجرجر 

ج�سده املرتهل على حافة الطريق باجتاه منزله البارد . 

�رسار التي تلّف حياة هذا الرجل الوحيد،  ت�ساءلت حول االأ

و�سعرْت برغبة ٍ عارمة يف  التحدث اليه من باب الف�سول 

ولي�س ال�سفقة. ال ترى من �سبب لل�سفقة عليه من ناحية ، 
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ومن ناحية اأخرى ال ترى نف�سها  جاهزة ً  مل�ساعدته ايا 

ً كانت م�ساكله املادية وال�سحية. 

بعد  تواريه عن  ناظريها ، عادت اىل غرفتها ونظرت اىل 

املراآة. �سّوت �سعرها ب�رسبة ال مبالية من يدها اليمنى، 

وامل�ستديرة  املعاك�سة  الف�سحة  هذه  من  وجهها  قّربْت 

عن  عينيها  وراقبت  اللون،  البني  اخل�سب  طار  االإ ذات 

كثب. رمو�سها مل  تعد طويلة ومربومة اىل اأعلى كما يف 

اجلميلتني«  العينني  »ام  ي�سمونها  كانوا  عندما  ال�سابق 

يف  بقوة  يلمع  عينيها  بريق  يزال  ال  ذلك  مع  لكن   ،

البوؤبوؤين، وال يزال ما�سي الرمو�س حا�رسا ً  بقوة على 

اآبهة  للما�سكارا  اجلفون العليا وال�سفلى ، وال تزال غري 

نها مل ت�ستعملها  وال تلجاأ اليها،  بل هي ال تفكر فيها الأ

ان  اىل  اليوم،  حتى  بها  الت�سقت  العادة  وهذه  يوما 

متلكتها الثقة باأنها ابدا ً لن حتتاج اىل املواد التي تطّول 

ا�سطناعيا ً الرمو�س. ثم نظرت اىل عنقها ، واجتاحتها 

يف  التي  العقود  باأحد  �ستدارة  االإ هذه  تزيني  يف  رغبة  

حوال  االأ اح�سن  يف  او   ، اطالقا ً ت�ستعملها  وال  حوزتها 

ر�سمية  منا�سبة  ثمة  كان  اإن  ال�سنة  يف  مرة  ت�ستعملها 

بع�س  ال�سغري حيث  »كنزها«  اىل   فلجاأت   . او خا�سة 

�سكال  االأ ذات  وعقود   متنوعة  وخوامت  الذهب  ا�ساور 

انها  مع  �سواهما  من  اكرث  عقدان حتبهما  ثمة  العديدة. 

ع بالف�سة  ال حتب الف�سة وتف�سل الذهب :  فواحد مر�سّ

�سود  وال تعرف ما نوع هذا احلجر وهو هدية  واحلجر االأ

ولكن  بالف�سة  اي�سا  ع  مر�سّ والثاين   ، قدمي  �سديق  من 

حجره من اأف�سل اأنواع  اجلاد. انه هذا اي�سا هدية، امنا 

خر، حتى ا�ستقر  من �سديقة اأجنبية. جربت الواحد بعد االآ

، ومن  الثاين، ثم جربت اجمل بلوزة عندها  راأيها على 

بعدها اأخذت جترب املناديل والقبعات على راأ�سها وهي 

الزينة.  من  النوع  هذا  ووجهها  براأ�سها  يليق  كم  تعلم 

ت�سع  ان  �ساعة،  ن�سف  ا�ستمرت  جتارب  بعد  فقررت 

مامي اىل اعلى  تلك القبعة ال�سوداء التي ترفع طرفها االأ

ب�سكل انيق وجذاب. هذا كل ما فعلته، وكعادتها، ابت ان 

ت�سع حمرة ال�سفاه اإذ ا�سال ال تقتني اأ�سياء التربج هذه. 

فال عندها حمرة �سفاه ، وال ما�سكارا ، وال ذلك امل�سحوق 

امللون للجفون وال امل�سحوق لتلوين اخلدود، وخدودها 

دائما حمراء، وال اأي نوع من العطور، وهي تنفر من هذه 

الروائح مهما كانت زكية، فال تتعطر اطالقا.  تعرف ان 

قبعة على راأ�سها  ونظرة خالبة ، ولو حتى من دون عقد 

خ�رس، تكفيان للجذب !  اجلاد االأ

لكن هل كانت حقا ترغب يف اأن جتذبه ؟ طبعا ال ، هي 

عمالها الفنية ، واللوحات  التي ال تعرف اهتماما  �سوى الأ

الزوايا كما على  التي متالأ  بيتها يف  الزيتية واملائية 

احليطان والكرا�سي والطاوالت وكنبات ال�سالون وغرفة 

الغ�سيل، كل هذه اللوحات التي تعمل عليها ليال ً  نهارا 

ً من اأجل الت�سلية وملء فراغ اأيامها ولي�س للمعار�س ، 

هي وحدها �سبب وجودها وا�ستمرارها يف احلياة  بعد 

نتحار مرة  واأنقذها يومها رنني هاتفها  ان حاولت االإ

اجلوال ! 

كان قد حدث ذلك قبل خم�س �سنوات، يف يوم �ستاء ماطر 

املائدة  وجهزت   ، ليال ً  العا�رسة  ال�ساعة  كانت  وبارد. 

للع�ساء . كانت تنتظره بحفاوة كبرية ،  وقد زينت نف�سها 

ر�سامة مبتدئة وكان هو  . كانت وقتها  الثياب  باأحلى 

احد  بل م�سهورا جدا. تعرفت عليه يف   ، فنانا ً معروفا 

معار�سه ، فوقع يف دائرة جاذبيتها الفطرية ، بينما هي 

�سدتها اليه مكانته يف الو�سط الفني.

والباردة  العا�سفة  الليلة  تلك  اذا ً  نف�سها  ح�رّست 

ال�سفرة  �رسا�سف  باأجمل  الطاولة  وفر�ست    ، �ستقباله  الإ

و�سط  يف  و�سعتهما  �سمعتني،  واأ�ساءت  عندها،  التي 

وجل�ست  خافتة،  رومنتيكية  مو�سيقى  و�سعت  الطاولة، 

بكل اناقتها ترتعد بردا وقلقا ، القلق ب�سبب تاأخره على 

املوعد. تعرفه دقيقا جدا ، وقد مّر ربع �ساعة على املوعد  

. و لتكون  ومل ياأِت. ات�سلت به على جواله لكنه مغلق ٌ 

اًل ، عزت ذلك اىل عطلٍ  ما يف اخلطوط ، وهو  اكرث تفاوؤ

اأمر ٌ جائز يف يوم كهذا حيث كانت الرياح تخبط  بعنف 

ن�سف  اول  مّر   ثم  �سجار.  االأ تقتلع  وتكاد  النوافذ  على 

م�ست  حتى   �سديد  ببطء  ولو  الوقت  رك�س  ثم   ، �ساعة 

�ساعة ون�سف على املوعد . وكان ال يزال هاتفه مغلقا 

�ستف�سار ومعرفة ما الذي حدث .  ما مل يتح لها االإ

اُطفئت ال�سمعتان ومل يبَق منهما �سوى الفتيل يف كعب 

التي  البي�ساء  باملادة  �سفل  االأ حتى  املك�سو  ال�سمعدان 

كل فربد وفقد طزاجته وكانت الهرة  ، اما االأ ذابت كليا ً

يعنفها  اأحد  من  ما  اذ  بالغة  بحرية  ت�سم�سمه  بداأت  قد 

تتنقل  واأخذت  الكرا�سي  ت�سلقت  وقد  تفعل  مِلا  يبايل  او 

قد توقفت منذ  ال�سحون، واملو�سيقى كانت  بهدوء بني 

�سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة  ا�سبحت  وقد   ، طويل  وقت 

عندما ا�ستفاقت هي من غفوتها  اخلفيفة  وغري املريحة 

 ، متيب�سة  ة  م�سربَّ الكنبة،  على  جال�سة  الليل  ام�ست  اإذ 

قلقة  وغا�سبة يف اآن. 

لقد انتابتها التناق�سات خالل االنتظار، ومل تعد تعرف 

ما اذا عليها ان تغ�سب منه  ام ان تقلق عليه. هل عليها 
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هي  بل  ال�ستائم.  ب�ستى  ت�ستمه  ان  ام  مبحبة  ت�سرب  ان 

او عقالنية اخليار. مل  مل  تت�ساءل ومل تكرتث ل�سوابية 

حا�سي�س  يكن الوقت للتفكري امنا للعي�س �سمن كل هذه االأ

معا ً. انتابتها كل هذه ال�سعور يف اآن واحد، وتارة كانت 

ترى نف�سها تبكي على جثته الهامدة بعد ان ا�سطدمت 

وتارة   ول(،  االأ ت�سورها  هذا   ( اخرى  ب�سيارة  �سيارته 

ترى نف�سها ت�رسخ يف وجهه وتخانقه وتعاقبه معتمدة  

الغا�سبة واحلاقدة  على تاأخر خبيث  ا�سلوب املعاتبة  

من ِقبله )هذا ت�سورها الثاين ( .  

يف اي حال ، ما ان ا�ستفاقت واأدركت انها مل تنم حقا ً، 

عوج  وانه مل ياأت ومل يت�سل، وانها تعبت من نومها االأ

على الكنبة، ما اإن ادركت انها غفت على قلق وا�ستفاقت 

وكان �سوء  اىل غرفتها  فراغ مميت، حتى هرعت  على 

اخلائبة،  ال�سهرة  ثياب  خلعت  بعد،  يطلع  مل  ال�سم�س 

اىل  ودخلت   ، وعنقها  وجهها  زين  الذي  احللي  انتزعت 

قبل طلوع  الراحة  من  ق�سطا �سئيال  ولو  لتنال  فرا�سها 

النهار. اال ان النوم ابى ان ياأتي، وظلت تتقلب يف ال�رسير 

مدة ن�سف �ساعة ، قررت من بعدها العودة اىل ال�سالون 

و�رسب بع�س الوي�سكي  لعلها تهداأ روحها قليال ً. مل تكن 

فقط قلقة عليه ، امنا على  ذاتها اإذ ماذا قد تفعل من دون 

عالمي وقد وعدها  وجوده ، من دون دعمه يف الو�سط االإ

على  العمل  كما  ا�سمها   تر�سيخ   اجل  من  العمل  على 

وراء  الالهثة  هي  اليه،  ق�سوى  بحاجة  كانت  �سهرتها. 

�سواء.  ال�سهرة ، والر�سم كان حجة لها  للو�سول اىل االأ

 ، يوما ما زوجته  باأن  ت�سبح   انها حلمت  اىل  ا�سافة 

ال�سابق وكانت متيمة  ، بعد ان هجرها �سديقها  ومِلَ ال 

به حتى اجلنون !  فكل هذه امل�ساريع التي كانت بداأت 

تلوح يف اأفق روحها ، راأتها يف تلك الليلة وذلك الفجر 

منا�سبات  ان  كذلك  يفتها  ومل  رجعة،  غري  اىل  تتال�سى 

جميلة كهذه ال تتكرر يف احلياة !  كل هذا التفكرياأخذها 

مي وقامت جدا، ويف حلظة واحدة ، يف  اىل ت�سور ت�ساوؤ

وب�سكني  املطبخ،  اىل  ومتوترة  يائ�سة  رك�ست  هنيهة، 

م�سنن جيدا ً بداأت حتاول قطع �رسايني مع�سمها، عندما 

نتحار،  االإ فكرة  ن�سيت  ما  �رسعان  طبعا ً  هاتفها.  رّن 

فاأوقعت ال�سكني ار�سا ً، والوي�سكي بلل ال�سجادة ولكنها 

هم كان التلفون ! مل تاأبه : االأ

الثانية  اجلهة  يف  جميب  من  ما  لكن    ، اآلو«   « قالت 

وجهها.  يف  اأغلق  اخلط  ان  اال   ، »اآلو«  ال  رددت  للخط. 

 ، اللغز  هذا  فك  حاولت   ، كثرياً  ت�ساءلت  �سيئا،  تفهم  مل 

الذي حاول ان يخربها عّما  انه هو  حاولت ان تت�سور 

وما  عتذار  االإ يود  وانه  املا�سية  الليلة  معه  رمبا  حدث 

اراد   امل�ست�سفيات  احد  ان  تت�سور  ان  حاولت  او  �سابه، 

اعالمها باأنه يف العناية الفائقة  وما �سابه . اال ان هذا 

كان كل �سيء ، ت�سورات �رسفة ، ومرت ال�ساعات ، ثم 

يام ، ومن بعدها ال�سنوات، و ظلت تر�سم ، لكن ايا من  االأ

املعار�س مل يقبل اأعمالها ومل ُيعرف ا�سمها اطالقا، اما 

اآثاره كليا ، ال بل مع الوقت ا�ستطاعت ان  هو فاختفت 

تن�ساه متاما.

ت�سال اخلاطىء او الفارغ انقذها  قل ، هذا االإ امنا على االأ

من املوت ! 

ليمة، حتى  ما اإن انتهت من ا�ستعادة  تلك الذكريات االأ

عادت اىل الواقع واىل مراآتها، حيث كانت تتمّرى وهي 

تفكر يف القيام  بزيارة هذا الرجل الغريب املظهر، ذلك 

»العجوز«  الذي تلمحه من على م�سافة  وال تعرف عنه 

�سيئا ً وقد ال يكون عجوزا ً .  قررت اذا ً ان تزوره لعلها 

ناحية  ومن   ، ناحية  من  ال�سيء  بع�س  ف�سولها  تروي 

اأخرى تت�سلى يف �ساعات فراغها الطويلة هي التي لي�س 

البيت  التي ال تخرج من  تفعله، وهي  ما  الكثري  عندها 

النائية والب�سيطة  القرية  �سوى ما ندر، و تقيم يف هذه 

ن�سغاالت، هي  والبعيدة عن �سخب الطموحات وزحمة االإ

التي  قررت ان تنتقل اىل هذا املكان املنعزل  واملتوا�سع  

بعد ان  اأغلقت يف وجهها كل حظوظ الدنيا ! خرجت اذا 

اإن  اأمتار  باجتاه منزله، وما  ً من بيتها، خطت ب�سعة 

امام  بابه امل�رّسع  ، ا�سطدمت بزحمة اجلريان  و�سلت 

امل�رساعني ، وراأت اأحد ال�سباب يحمل هذا الرجل املعاق 

الفرا�س  على  وميدده  ذراعيه  من  وال�سامت  والغام�س 

كان  وفيما   . هامدا ً   ، جامدا   ، مائتا ً  والعتيق،  الننت 

النا�س يت�ساورون ويت�ساءلون حول ما اأدى به اىل ذلك 

، فيما  اأحٌد  �سيئا ً وحول هويته هو الذي مل يعرف عنه 

راء ال�ستى، نظرت �سدفة ً اىل احلائط   كانت ت�ستمع اىل االآ

حيث تتدىل لوحة ٌ زيتية جميلة ، فعرفتها على الفور، ثم 

�سم الذي عادة ما ُيكتب على جر�س  نظرت تلقائيا اىل االإ

الباب يف كل البيوت ، واُذهلت عندما قراأت ا�سمه !
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اأي�سا  �سمعت  على. كما  باالأ �سمعت كيكو �سوت حفر 

تنف�س  اخلادمة  كانت  املبكر.  ال�سباح  يف  طرقا 

اجلريان  خادمة  عن  البواب  �ساألت  حني  ال�سجاد. 

اأخربها اأنها ال تاأتي يوميا. اإ�سافة اإىل �سوت احلفر، 

البناية،  املياه يف موا�سري  ال�سجاد، وقرقرة  تنفي�س 

كانت ت�سمع اأي�سا �سوت الرجل القاطن بني البنايتني 

ثمة  كان  ي�رسبها.  حني  زوجته  وعويل  يتنحتح،  اإذ 

�سلبة  بكعوب  اأحذية  ينتعلون  على  باالأ كذلك  اأنا�س 

ت�سدر اأ�سوات طرقعة جيئة وذهابا. اأ�رس البواب على 

على.  اأنه ال اأحد ي�سكن باالأ

اأحذية  وطرقعة  حفر  �سوت  �سماع  من  واثقة  كانت 

كيف يت�سنى لها الرتكيز يف قواعد النحو العربي و�سط 

كل هذا ال�سجيج؟ تعذر عليها تخيل نف�سها وهي تدر�س 

العربية لرجال اأعمال يابانيني يف طوكيو. يبدو اأنه 

وان على ترك الربنامج التعليمي. مل تعنها  قد فات االأ

ذن التي ابتاعتها من ال�سيدلية على كتم  �سدادات االأ

ال�سجيج. بعد منت�سف الليل كانت ت�سمع كذلك قططا 

على. هل كانت لديهم قطط  متوء و�سحكات فجة باالأ

على. باالأ

بجامعة  يعلم  كان  طبيب  البناية؛  ب�ساحب  ات�سلت 

ي�سكن  اأحد  ال  ال،  قال:  كولومبيا.  مبدينة  ميزوري 

ال�سقة  تلك  كانت  ال�سقة.  متلك  اأخته  اأن  اإال  على،  باالأ

هي الوحيدة غري املوؤجرة يف البناية. 

حد؟« - »اأي نعم، لكن هل ترتك اأختك املفتاح الأ

اأحد  وجود  عدم  على  اأ�رس  البواب،  كمثل  ومثله 

احلفر  اأ�سوات  من  عديدة  مرات  كيكو  �سكت  بال�سقة. 
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ال  ملا  خمتلة.  اأنها  مريكيون  االأ جريانها  ظن  حتى 

م�رس.  يف  بها  املقام  طال  رمبا  اليابان؟  اإىل  تعود 

اأن  حتى  نف�سي،  طبيب  ا�ست�سارة  بها  يجدر  رمبا 

ق�سم  رقم  اأعطتها  لها  املواجهة  مريكية  االأ جارتها 

اأعطت  طيبتها  وب�سبب  باجلامعة.  النف�سية  الرعاية 

عباءة  ذات  فلة،  تدعى  باربي  عرو�سة  كيكو جارتها 

�سعودية �سوداء. 

مل تذهب اإىل ق�سم الرعاية النف�سية. كانت على يقني 

كل،  على  الطبيب،  اإن  ثم  احلفر.  اأ�سوات  �سماع  من 

كالبواب،  متاما  حفرا،  ت�سمع  مل  اأنها  يخربها  �سوف 

مريكيني.  ومالك البناية وجريانها االأ

كانت كيكو م�سطربة، لكن احلقيقة اأن اأخت �ساحب 

بريطانية  لراق�سة  املفتاح  من  ن�سخة  اأعطت  البناية 

من اأ�سل اإيراين تدعى يل يل وتقطن بالبناية. 

مر  االأ هذا  جعل  على  البواب  مع  يل  يل  اتفقت  وقدت 

الباقني  معظم  من  اأمانة  اأكرث  كان  اأنه  )ورغم  �رسا. 

ومل يحدث اأن غ�س �ساحب البناية من قبل مل ي�ستطع 

مقاومة عر�س يل يل ال�سخي اإذ كان يعول ثالثة اأبناء 

عاطلني يف القرية.(

ر�سميا، مل يكن ثمة اأحد بال�سقة العلوية. 

يف  �سنوات  خم�س  بعد  تدريجيا  كيكو  �سمع  تدمر 

القاهرة اإىل جوار ع�رسة م�ساجد. وبعدما انتقلت اإىل 

جاردن �سيتي ذات الهدوء الن�سبي، فقد ت�سخم بع�س 

�سوات وحتول بع�سها اإىل �سيء اآخر.  االأ

عندما تكلمت مع البواب �رسبت بيدها على الطاولة 

ال�سقة  بخ�سو�س  كذبه  تعلم  كانت  نها  الأ و�رسخت 

العلوية. هل يظن اأنها غبية ملجرد كونها يابانية؟ اأو 

بالن�سبة  عليها؟  تنطلي  �سوف  ال�ساذجة  تاأكيداته  اأن 

اإليها، مل يكن اأحد يقول احلقيقة يف القاهرة. 

على  االأ اإىل  �سعدت  قد  لكانت  قليال  اأجراأ  اأنها  )لو 

احلفر  �سوت  �سمعت  عندما  بكفها  الباب  و�سفعت 

ال  الذي  ن�سائي  االإ امل�رسوع  هذا  حقيقة  لها  وتبينت 

ينتهي(

�سهرة  ذات  املالك، وهي كاتبة  خت  تعهدت يل يل الأ

املفتاح  تعطي  اأال  اأيداهو،  يف  ن  االآ تعي�س  معقولة 

حد. وقد كانت عازمة على الوفاء بعهدها.  الأ

اإىل  املفتاح  اأعطت  �سعف،  حلظة  يف  اأنها،  بيد 

مريكية كويني من لو�س اأجنلو�س والتي  �سديقتها االأ

وكانت  ال�رسقي.  للرق�س  بدالت  ت�سميم  على  تقتات 

كويني قد تزوجت من طبيب م�رسي ابتز اأموالها ثم 

مريكية.  لفظها عندما ح�سل على اجلن�سية االأ

وقد �سكا جريانها يف �سارع الهرم من اأنها تدير عمال 

يف م�سكنها. ن�سحها اأحدهم �رسا اأن البولي�س �سيداهم 

�سقتها قريبا واأنها قد ت�سطر اإىل دفع �رسيبة ب�سبب 

عمال يف حمل �سكني. لو ت�سنى لها ت�سميم  اإدارتها الأ

اأن تنفي وجود  بذالتها مبكان اآخر ف�سيمكنها وقتئذ 

اأي اأعمال. 

حمر  البي�س ب�سعرها االأ بدت كويني، ذات اخل�سالت 

تكره  اأنها  تق�سم  كانت  كقر�سان.  احلوالء،  والعني 

القاهرة وحتكي نبذات عن املرات التي تعر�ست فيها 

خرزها  �سعر  على  الف�سال  ا�ستعذبت  لكنها  للن�سب، 

اأ�سحاب  الرق�س، مع  �ستل�سقه ببذالت  الذي  الثمني، 

املحال بخان اخلليلي. 

كان من الطبيعي اأن ترغب يل يل يف م�ساعدة كويني 

اأي�سا  كويني  كانت  الرق�س.  بذالت  لها  ت�سمم  التي 

ونادرا  بالقاهرة،  �سهريات  لراق�سات  بذالت  ت�سمم 

ما كن ي�سددن فواتريهن وكانت املواد اخلام باهظة 

اإىل  العودة جمددا  الثمن، لكنها مل يطراأ ببالها فكرة 

لو�س اأجنلو�س. 

عندما مل تكن كويني تخيط املالب�س، ا�ستعملت يل يل 

�سقة اأخت مالك البناية. 

بجانب احلفر، �سمعت كيكو اأي�سا اأ�سوات اأخرى. على 

يف  عمال  االأ رجال  تلتقي  يل  كانت  املثال،  �سبيل 

م�سكنها اخلا�س، كذا تقيم درو�سا للرق�س وجل�سات 

فالم فيديو تخ�س حفالتها الراق�سة.  م�ساهدة الأ

�سقف  يف  حتديدا  �سقتها،  يف  ن  االآ حفرة  ثمة  اأنه  اإال 

غرفة النوم �سببها ت�رسب يف املوا�سري وزاد من حالها 

�سوءا االرجتاج املتوا�سل لل�رسير مما اأدى اإىل انهيار 

�سفل  تام لل�سقف فوق ال�رسير الذي �سقط بدوره اإىل االأ

كنتالوبة،  كاليد  العمر،  متو�سط  جارها  غرفة  اإىل 

مريكية.  عمال باجلامعة االأ اأ�ستاذ اإدارة االأ

يدور  ما  كاليد  ي�سمع  اأن  يف  يل  يل  لدى  يكن   مل 

ب�سقتها، اإال اأنه بداأ يغرقها، موؤخرا، بوابل من ال�سباب 

والربانويا: -«اإنهم يكرهوننا!«،

لنهاية  »ا�ستعدي  املوت!«،  حتى  نف�سك  »انكحي   -

العامل.«

عزمت يل يل على ا�ستعمال �سقة اأخت املالك كملتقى 

عمال اأو حتى مع »بيج بوي«، احلار�س  مع رجال االأ

مرية  لالأ الكاريبية  �سول  االأ ذي  �سود  االأ ال�سخ�سي 

ال�سعودية التي تقيم باأحد الفنادق ال�سهرية مبا�سبريو. 



طرقعت  عندما  كيكو  خيال  ن�سج  من  ذلك  يكن  مل 

الكعوب العالية. فقد كانت يل يل بالفعل تلب�س كعبا 

عمال املحليون بدناء  عاليا، وعادة ما كان رجال االأ

طبيعي  جلد  ذات  ثمينة  اإيطالية  اأحذية  وينتعلون 

وكعوب رنانة. 

حذية  االأ طرقعة  من  للبواب  جمددا  كيكو  ا�سكت 

بقى  دلوقت  احلفر خل�س،  »يعني  لها:  قال  على.  باالأ

فيه عفاريت؟«

�سباح تلب�س جزمة؟« ف�ساألته كيكو: »يعني هل االأ

برم �ساربه ذي الهيئة الرتكية حني خال اأنه قد يفقد 

تلك  اكت�سفت  لو  ماذا  يل.  يل  من  ال�سهرية  اإكراميته 

مر؟  املراأة اليابانية العنيدة امللحة حقيقة االأ

م  جاية  الدو�سة  ميكن  »ما  بكتفيه:  م�سيحا  قالها 

ال�سارع اأو من اأيتها حتة تانية.«

تي:  كاالآ ال�سارع  من  اأجلاية  حبيبي...األدو�سة  »ال   -

يوم  كل  اأكرب.  اهلل  ون�سف؛  خم�سة  ال�ساعة  يف  اآدان 

فاجن.  الفولك�س  �سيارته  يدير  رجل  هناك  ال�سبح 

األق�سادنا عندها طائر  العمارة  ال�سيدة امل�رسية يف 

بيعمل �سوت عال. الرجل اللي يغ�سل ال�سيارات بيقول 

العمارة  يف  للبواب  اخلري  �سباح  عال  ب�سوت  اأي�سا 

دي واأحيانا بيعملوا خناقة«.

على  را�سك...ق�سدي  على  كالمك  هامن  �ست  »يا   -

را�سي من فوق...ب�س هو يعني اليابان دي بلد مافيها�س 

�رسيخ ابن يومني؟«

الهدوء  هنا،  زي  الدو�سة  يحبوا  م�س  »اليابانيون   -

قيمة يف الثقافة اليابانية«

- »ما تاخدي اأجازة. �سكلك تعبان.«

- »اأنا ل�سة رجعت من اأجازة من �سهر فات.«

يف اأحيان اأخرى، �سمعت كيكو مواء حادا �سادرا من 

حفال  تقيم  القطط  من  املئات  وكاأن  العلوية،  ال�سقة 

�رسب  من  ذلك  اأن  نف�سها  قرارة  يف  علمت  �ساخبا. 

ميكن  »كيف  اأذنيها.  يف  ا�ستمر  املواء  لكن  املحال، 

ملائة قطة اأن تتواجد يف �سقة خالية!؟«. 

اأن قططها كانت  حتى يل يل املحنكة مل يدر ببالها 

ت�ستخدم ال�سقة اخلالية كملجاأ يف الليايل التي كانت 

ترق�س فيها بالفندق. قطها الرئي�س، �سوينك، اكت�سف 

العكنون،  زربون  خر،  االآ القط  املفتاح.  تخبء  اأين 

الدعوة.  لتلقي  ورفيقته جوليا ت�سايلدز كانا ممتنني 

القطة  ماخور  ا�سم  �سوينك  اأطلق  الدعابة،  باب  من 

يف  وداعة  القطط  باأكرث  تيمنا  البناية،  على  لو�سي 

تربح  ال  خ�رساء  بعيون  �سوداء  ممتلئة  قطة  البناية، 

لوي  �رسب  وقات.  االأ اأمتع  هناك  ق�سوا  اأريكتها. 

على البيانو، و�سا�سا على الطبلة، بينما �ساهد قي�رس 

الع�سابي �سورته يف املراآة. كذا ا�ستكى امللك فاروق 

االرهاق  من  ال�سكري  بداء  وامل�ساب  العليا  نا  االأ ذو 

الناجت عن تناول �سدور الدجاج التي ال طعم لها، ثم 

اأ�ساب احل�سور بامللل حني بداأ يف �رسد غرامياته على 

�سلم البناية بالتف�سيل. لعب »�ساكو« وفانزيتي«)1( 

قال البواب: »يعني هم العفاريت دول م�س ب�س الب�سني 

جزم، ال دول كماين بينونووا«.

اأي�سا ومن دون علم يل يل اأو �ساحب البناية اأو اأخته، 

فقد �سنع ابن اأخت �ساحب البناية ن�سخة من مفتاح 

اأمه. كان طالبا فا�سال بكلية احلقوق وكان ي�ستخدم 

يباهي  وظل  ب�سديقته.  االختالء  يريد  وقتما  ال�سقة 

من  عليه  »الزن«  يف  بداأوا  حتى  ال�سقة  بهذه  اأقرانه 

االختالء  ميكنهم  حتى  املفتاح  على  احل�سول  اأجل 

طهي  جهاز  تدير  كيكو  كانت  ما  عادة  ب�سديقاتهم. 

التي  �سوات  االأ اأنواع  عن  مالحظات  تدون  ثم  رز  االأ

احلفر،  اأ�سوات  العلوية:  ال�سقة  من  اآتية  ت�سمعها 

البيانو والطبول، طرقعة  اأعمدة ال�رسير، املواء،  طرق 

حذية، اجلعري، التلفزيون واملو�سيقى ال�رسقية.  االأ

�سوات حتى ت�ستوثق مما اإذا  اأرادت اأن تتبع م�سار االأ

ثم  اليوم  من  معينة  اأوقات  يف  يتكرر  بع�سها  كان 

تقدم دليلها الدامغ اإىل املالك. 

فوق... حت�سل  داب  باالآ خملة  اأ�سياء  نعم...فيه  »اأي 

دو�سة كتري...اأ�سياء كتري حت�سل اإزاي وال�سقة فا�سية...

م�س معقول«

ات�سل املالك بالبواب: »الكالم ده �سحيح؟«

- »يا �سعادة البا�سا الولية دي جمنونة، ما قلت لك، 

حواديت،  وبتاألف  حاجات،  بت�سمع  اإنها  متهياألها 

فاكرة كل الدنيا عايزة تهجم عليها. دي حتى بتفكر 

اإن فيه حد بيخرم لها ال�سقف ع�سان يب�س عليها!«

�ساحب  قالها  ال�سقة«،  �سابت  لو  اأح�سن  »يكون   -

يجار.  البناية بدون نية حقيقية يف التخلي عن نقود االإ

ثم بادره بال�سوؤال: -«هي بت�سايق ال�سكان؟«

- البواب: »ما اأظن�س«

�ساحب البناية: »يعني ما هي ح يجيلها يوم وت�سيب 

البلد.«

تي من ال�سقة العلوية يف م�سايقة  ا�ستمر ال�سخب االآ

اال�ستذكار  ت�ستطيع  الهدوء حتى  بع�س  لزمها  كيكو. 
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مل  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  العربية.  اللغة  امتحان  اأجل  من 

اأي�سا.  ال�سجيج  نتيجة  املريح  بالبديل  املكتبة  تكن 

املتوا�سل.  وال�سحك  للموبايالت  املتوا�سل  الرنني 

�سحك  فرقعات  ت�سبه  املكتبة  زبائن  اأحاديث  كانت 

جمهور ال�سريك.

م�سدر  لتواجه  على  لالأ و�سعدت  جتراأت  املرة،  هذه 

ال�سجيج. ولده�ستها فتحت يل يل الباب. كانت ترتدي 

روبا حريريا غري حمكم الربط. كان با�ستطاعة كيكو 

اأن ترى نهديها الهائلني. هل هما طبيعيان؟ تبدو لها 

وكاأنها عاهرة فاخرة من اليابان. 

- »عذرا« قالت وهي تنحني: »ال�سجة. اأنا اأحاول اأن 

اأذاكر.«

قالت يل يل حماولة اأال تبدو قا�سية: 

حتبي  اإيه؟  عايزة  حبيبتي؟  يا  املو�سوع  »اإيه   -

تاخدي درو�س رق�س. ميكن تهدي اأع�سابك �سوية.«

ردت كيكو وهي تنحني مبتعدة عن الباب:

- »ال، ال، ال اأ�ستطيع. هايي. اآ�سفة على اإزعاج«.

- »احنا بنتفرج على حفلة الرق�س بتاعتي من ال�سنة 

اللي فاتت اتف�سلي اتفرجي معانا.«

ردت كيكو وهي تزداد ابتعادا: 

- »اآ�سفة«

اإنت  ح ت�رسفينا. م�س كده يا  - »ما تبقي�س عبيطة. 

بيج بوي؟«

�سود  االأ الرجل  يكن  مل  ال�سديد.  باحلرج  كيكو  �سعرت 

املفتول الع�سالت يرتدي قمي�سا كان يرتدي �سورتا 

�رسواال  هذا  كان  اإذا  ما  متيز  مل  اأنها  لدرجة  ق�سريا 

داخليا اأم جمرد �سورت. 

كان اأ�سود للغاية. مل تت�سور اإمكانية النوم مع رجل 

اأ�سود. ت�ساءلت عما �سوف يكون الو�سع وقتها. اإذن مل 

تكن ال�سقة خالية. مل ترد كيكو اأن حترق كل كروتها 

مع البواب. 

قالت للبواب: »اأنا اأعلم اأن هناك اأ�سياء خليعة ورقيعة 

حتى  فر�سة  هذه  )كانت  األ�سقة«.  يف  فوق  حتدث 

التي تعلمتها يف در�س  الف�سيحة  ت�ستخدم املفردات 

اللغة العربية(.

البواب: »يعني العفاريت دلوقت بيقلعوا بالبي�س؟«

اأحرجت كيكو وتراجعت للخلف ويدها على فمها.

هذا م�سني! هل كان يلمح اأنها ....؟

الن�ساء  من  نوع  اأي  للم�سعد.  وتوجهت  ا�ستدارت 

خالها؟ اإذا ا�ستمر البواب يف معاملتها بهذه ال�سخرية 

اقتحم  اأنه  البناية  وقلة االحرتام، فقد تخرب �ساحب 

عليها �سقتها. 

اأي  اأنها مل تدون مبذكرتها  اأدركت كيكو  اأ�سبوع  ذات 

�سوت للحفر. )عادت كويني اإىل لو�س اأجنلو�س لتبيع 

اإىل  حتتاج  تعد  مل  جاجر«)2(،  ل«بياجنا  بذالتها 

مكان للحياكة(.

)مت  حذية  االأ اأ�سوات طرقعة  انقطعت  اأيام  ثالثة  بعد 

اإ�سالح الثقب ب�سقف يل يل(. 

القطط  تعد  )مل  املواء.  �سوت  تال�سى  بقليل،  بعدها 

ت�ستخدم املكان، وبدال من ذلك ق�سدت �رسفة نيكو�س 

اليوناين كملتقى لها. كان و�سول القطط اأ�سهل هناك. 

ميزة اأخرى: رمى اأحد �سكان البناية مبئات من علب 

تقيم  اأن  ن  االآ القطط  باإمكان  �رسفته.  يف  املاكريل 

بي�س  حفل كوكتيل �رسديني بدال من احت�ساء النبيذ االأ

الرخي�س(.

اأخت  ابن  )انف�سل  اأي�سا  ال�رسير  دبدبة  �سوت  توقف 

ورف�ست  حتجبت  لقد  �سديقته.  عن  البناية  �ساحب 

النوم مع اإال اإذا تزوجها(. 

كما  هادئة  لي�ست  البناية  »هذه  للبواب:  كيكو  قالت 

تزعم. ق�س�س. اأكاذيب. توجد اأ�سياء خفية. اأنا متاأكدة 

مما اأ�سمع«. 

تدوين  يف  كيكو  �رسعت  عندما  ذلك،  من  بالرغم 

�سيء  ثمة  يكن  مل  اليومية،  مبذكرتها  �سوات  االأ

احلفر،  اأ�سوات  �سماعها  من  واثقة  كانت  للتدوين. 

حذية، دبدبة اأعمدة ال�رسير و�سوت  املواء، طرقعة االأ

اأن  اإذ  بكتفيه  اأ�ساح  هوؤالء؟  كل  ذهب  اأين  البيانو. 

ال�سكوت معها كان من ذهب. مل يكن ثمة ما ي�ستدعي 

مريكيون بالبناية  قلقه. مل ي�سدق اأحد كيكو. عهده االأ

رجال �سادقا واأمينا. 

لت�سكو  املنطقة  يف  بالبولي�س  كيكو  ات�سلت  عندما 

من وجود �سبكة دعارة بالبناية، مل ياأخذوها ماأخذ 

اجلد. 

كانوا يعرفون البواب جيدا، ومل يكن مبقدورهم القب�س 

على يل يل الراق�سة املعروفة. 

كانوا على ثقة باأن هذه اليابانية جمنونة. تعبانة يف 

خمها. 

الهوام�ش

يف  املتحدة  الواليات  يف  اإعدامهما  مت  فو�سويان  منا�سالن   -  1

الع�رسينيات. 

مريكي، ميك جاجر ال�سابقة.   2 - زوجة املو�سيقي االأ
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متابعات

عند  مغمورة  ظلت  التي  الكثرية  �سئلة  الأ بني  من 

امل�ستغلني على فكر الفيل�سوف الفرن�سي جيل دولوز، 

التي  ن�سانية  والإ املعرفية  العالقة  طبيعة  �سوؤال 

غاتاري  فيليك�س  النف�ساين  واملحلل  باملفكر  جمعته 

–. قد يبدو مثل هذا ال�سوؤال غري مهم  – اأو غواتاري 
العمل  يف  هم  الأ هو  يظل  الذي  املنت  مي�س  ل  نه  لأ

الفكري والعلمي، غري اأننا ندعي باأنه اإن مل يكن مي�س 

�رضورية  اأوىل  عتبة  ي�سكل  فاإنه  �سلبه،  يف  املنت 

لفهم �سياق حتقق املنت ون�سجه وتطوره. لهذا، فاإن 

�سوؤال كهذا م�رضوع، خ�سو�سا اإذا ما ا�ستح�رضنا بع�س 

املعطيات: فمن امل�سهور اأن الرجلني كانا من طبيعتني 

متباعدتني،  فكريتني  مرجعيتني  ومن  خمتلفتني، 

التكوين،  كال�سيكي  فيل�سوف   – دولوز   – ول  فالأ

�سفار وللحوارات،  لالأ انعزايل، كاره  �ساعن، �سامت، 

الظهور.  اإىل  ينحو  ما  كل  ويف  العالقات  يف  زاهد 

الكتاب)بالن�سو،  من  الطينة  تلك  من  »كاتبا«  كان 

الوحيد  ن�ساين  الإ الفعل  باأن  توؤمن  التي  برغمان.....( 

الكتابة  »الكتابة«،  هو  له  واحلامل  للمعنى  املنتج 

للذات  وحتى  بل  النتظار،  فق  ولأ للع�رض  امل�سادة 

نف�سها. اأما الثاين – غاتاري – فقد كان »منا�سال« 

موؤمن  وذكاء«)1(،  حركة  »�سعلة  �ساخبا،  ثوريا 

مبنطق احلركة والفعل اجلماعي، ل ي�ستغل اإل �سمن 

عاكفا-  دولوز  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  فريق. 

و�سدا على »مو�سات« ع�رضه - على ن�سو�س تاريخ 

كان   ،)Décalé(ومنزاح غريب  بزهد  القدمية  الفل�سفة 

ون�سالية  �سيا�سية  حركات  يف  منخرطا  غاتاري 

تعمل على حتليل ونقد روح الع�رض نف�سه، �سمن فرق 

 )2()CERFI(عمل اأ�سهرها الفريق املعروف اخت�سارا بـ

– 1965 – والذي جعل من م�سفى La Borde املعروف 
لفرن�سا  احلارقة  �سئلة  الأ مع  التعاطي  يف  مقره 

ال�ستينيات.

ما الذي جعل من رجلني متباعدين متعار�سني اإىل هذا 

احلد ينخرطان يف عالقة مثل تلك، والتي جعلتهما، كما 

هو معروف، يوقعان كتبا م�سرتكة، ويندغمان يف ا�سم 

مركب واحد هو »دولوز – غاتاري« ؟ من منهما كتب 

ماذا ؟ من منهما فكر يف ماذا ؟ من منهما اأبدع مفاهيم 

» التحليل الف�سامي« و»مركبات الرغبة« و»اجلذمور« 

و»ب�ساط املحايثة« و»خطوط النفالت«....؟ 

التعاطي  يف  الدار�سني  منهج  على  الغالب  كان  لقد 

دولوز  اإىل  رد غاتاري  اأو  همال  الإ ال�سوؤال هو  مع هذا 

املعرفة  عدم  ب�سبب  غاتاري،  ذكر  عن  التغا�سي  اأو 

اأن معطيات  بينهما، غري  ربطت  التي  العالقة  ب�رضوط 

»غري  ن�سو�س   - »حوارات«  )ر�سائل  ظهرت  جديدة 

يف  اأولية  اإمكانيات  تقدم  اأ�سبحت  من�سورة«()3( 

اجلواب، وهي معطيات تك�سف اأن العالقة بني ال�سمني 

حلاق، اإذ  �سافة« اأو الإ كانت اأعقد من اأن حتل مبنهج »الإ

يبدو اأنها عرفت مدا وجزرا وحكمتها �رضوط وتواطوؤات 

لفهم  قلنا،  كما  اأ�سا�سية،  مقدمة  وفهمها  تبينها  يبدو 

�رضوط حتقق جتربة التفكري والكتابة عند الرجلني يف 

ا�ستغالهما املنف�سل وامل�سرتك. 

�شروط اللقاء

  تعرف دولوز اإىل غاتاري يف اأواخر ال�ستينيات، ويعود 

اأول ر�سالة بني الرجلني اإىل ربيع �سنة 1969،  تاريخ 

نه  لأ معا،  ال�ستغال  اإىل  دولوز  غاتاري  دعا  وفيها 

 point(»ح�سب تعبريه – حد�س اأن بينهما »وجهة نظر –
�سيقرر  اإذ  كثريا،  املرا�سالت  تطول  لن  م�سرتكة.   )de vue

ول مرة يف �سيف نف�س ال�سنة ليفتتحا  الرجالن اللقاء لأ

مبوت  اإل  تنتهي  لن  واإن�سانية  فكرية  عالقة  بذلك 

غاتاري يف بداية الت�سعينيات.
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يف  اإل  يتحقق  مل  كان  اإذا  ال�سخ�سي  اللقاء  اأن  غري   

التاريخ املذكور، فاإن اللقاء الفكري قد حدث قبل ذلك 

املقالت  بع�س  ن�رض  قد  كان  الذي  فغاتاري،  مبدة. 

باأعمال دولوز،  بتاأثره  يقر  ال�ستينيات، كان  بداية  يف 

اإعجابه  يخفي  ل  كان  ودولوز  مبفاهيمه.  وخ�سو�سا 

 )sauvage(»الربي« وباأ�سلوبه  غاتاري  كتابة  مبنطق 

الطافح باحلياة واجلدة، فقد كان متابعا لكل ما ين�رض 

وىل  وكان يجد - كما عرب عن ذلك يف اإحدى ر�سائله الأ

- اأن غاتاري ينطق مبا يريد هو قوله)4(. 

�سيكتبه  الذي  بالتقدمي  معرفيا  العالقة  هذه  �ستد�سن   

النف�سي  »التحليل  هم:  الأ غاتاري  لكتاب  دولوز 

بعد  م�سهور  هو  كما  و�ست�ستمر،  والعر�سانية«،)5( 

كتابهما  هو  اأهمها  لعل  الكتب  من  جمموعة  يف  ذلك 

»الراأ�سمالية والف�سام« والذي �سدر يف جزاأين: »اأوديب 

امل�ساد« �سنة 1972، و»األف ب�ساط« �سنة 1980، عن 

دار الن�رض مينوي.

 ميكن اأن نقول عموما اأن ما جعل لقاءهما ممكنا يف 

حكم  الذي  التقارب  هو  الفكرية،  الناحية  من  البداية، 

النف�سي وجاك  التحليل  اثنتني:  موقفهما من ق�سيتني 

لكان. كان دولوز من زاويته كفيل�سوف دائما متوج�سا 

»الذاتية«  فل�سفته  ومن  النف�سي  التحليل  منطق  من 

ونزعته العائالنية »Familiarisme«؛ كما كان دائما غري را�س 

وغري مقتنع بالتاأويل »البنيوي« و»الل�ساين« الذي قدمه 

لكان ملفهوم الال�سعور – وهو التاأويل الذي كان ذائع 

ال�سيت يف تلك الفرتة - غري اأن هذا املوقف ظل جمردا 

وغري وا�سح كليا اإل حني لقائه بغاتاري.

 اأما فيليك�س غاتاري، فقد كان حملال ومعاجلا نف�سيا، 

تلميذا  كان  بل  »La Borde«؛  م�سفى  يف  ميدانيا  ي�ستغل 

قريبا من لكان وكان لكان هو من اأ�رضف على حتليله 

�سخ�سيا وكان اأحد اأكرث اأع�ساء مدر�سته قربا منه، قبل 

اإثر  ال�ستينيات،  اأوا�سط  بينهما  تت�سع  امل�سافة  تبداأ  اأن 

غاتاري  اأفكار  يف  تظهر  بداأت  التي  النقدية  امليولت 

كان  والتي  لال�سعور،  الل�سانية  البنيوية  القراءة  جتاه 

لكان اأبرز رموزها. 

للطموح  بالنظر  لكليهما  هاما  اللقاء  هذا  كان  لقد   

�سيقدم  فغاتاري  منهما.  كل  لدى  كان  الذي  املعريف 

»لغة اخلربة« التي �ستمكن من ترجمة احلدو�س الفل�سفية 

املجردة  لدولوز يف لغة خمت�سة؛ اإذ كان عارفا داخليا 

وتقنيا باأمور التحليل النف�سي. يف حني اأن ما �سيقدمه 

طار النظري«، ال�سياغة، العمق الفل�سفي  الثاين هو »الإ

الذي كان يلزم غاتاري لبناء ت�سور ذي نف�س مفاهيمي 

قوي.

البداية   مرحلة   يف  غاتاري  قدمه  ما  اأن  واحلقيقة   

املكت�سف  هو  كان  فقد  دولوز)6(،  قدمه  اأهم مما  كان 

اأقر به دولوز يف احدى ر�سائله  وهو املبادر وهذا ما 

اجلواهر  مبكت�سف  غاتاري  ي�سبه  حيث  له،  �سديق  اإىل 

لها)7(.  و�سائغا  من�سدا  اإل  هو  يكن  مل  التي  الثمينة 

اإدخال  لقد كان غاتاري »تيار هواء جديد«، مكن من 

مفاهيم جديدة وغريبة اإىل اخلطاب الفل�سفي الكال�سيكي 

لت الراغبة« و»خطوط  مثل »التحليل الف�سامي« و»الآ

النفالت«)8(.وهي املفاهيم التي �ست�سبح يف ما بعد 

رائجة يف اللغة الفل�سفية للع�رض.

 غري اأن هذا اللقاء الذي بدا حينها مثاليا وكامال مل يكن 

الطبيعة  يف  �سواء  م�سافة،  من  الرجلني  بني  ما  لينفي 

امل�ساعر.  يف  حتى  اأو  التفكري  اإيقاع  يف  اأو  النف�سية 

ففليك�س غاتاري من منظور دولوز كان �سديقا ولي�س 

رفيقا-ami mais pas copain)9(. ودولوز ظل دائما بالن�سبة 

كان  لقد  حركيا،  دائما  كان  فليك�س  اأ�ستاذا.  لغاتاري 

دولوز  كان  العدو)coureur( يف حني  يعمل مبنطق 

حمتاجا دائما اإىل الوقت والتاأين)marcheur(.)10( ولعلهما 

ب�سيغة  البع�س  بع�سهما  يناديان  دائما  ظال  لهذا 

اجلمع)Vouvoiement( حتى النهاية.

مر متناق�سا لكنه يف نظرنا، هو ما جعل  قد يبدو هذا الأ

ا�ستغالهما وا�ستمرار عالقتهما ممكنا، اإذ حتتاج ال�سداقة 

البعد،  م�ستويات  من  م�ستوى  اإىل  تتحقق  لكي  دائما 

فعالقتهما كانت عالقة تكامل ولي�ست عالقة متاهي. كان 

�سافة، اأي يف  اللقاء دائما يف اخلارج، يف البينية  ويف الإ

احليز الفا�سل بني الفكرين وهذا، يف العمق، جت�سيد عملي 

لفل�سفتهما التي كانت فل�سفة للبينية �سد الهوية وللمعية 

 :  le ET contre le EST. سد املاهية�

�شروط الكتابة

 مل يكن هناك مبدئيا �سيء ما ي�سري اإىل اأن لقاء غاتاري 

ودولوز �سريتقي اإىل م�ستوى الكتابة والتوقيع امل�سرتك، 

فغتاري مل يكن يكتب ،و حتى ما كان يكتب قبال كان 

يف عمقه خال�سات عامة ونتائج للعمل امل�سرتك الذي 

بـ»فريق  امل�سماة  البحث  جمموعة  مع  يبا�رضه  كان 

موؤرخا  دولوز  كان  حني  يف  املوؤ�س�سات«.  يف  البحث 

للفل�سفة ومدر�سا باملعنى الكادميي. كان اأ�سلوب تفكري 

وعمل غاتاري اأ�سبه ما يكون باأ�سلوب حرب الع�سابات 
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غايات  جل  لأ بالنظر  تتو�سل  التي  وال�رضيعة  اخلاطفة 

رجل  يديولوجية،كان  الإ دوافعها  تخفي  ل  عملية 

اأ�سلوب دولوز  مناورة وقيادة جماعية، يف حني كان 

اأ�سبه باجلي�س النظامي ذي العدة املفاهيمية والنظرية 

كيف  هي  طرحت  �سعوبة  اأول  فاإن  ولهذا  الثقيلة. 

ميكن  وكيف  الرجلني  عمل  منطق  بني  التوفيق  ميكن 

اأن  واحلقيقة  م�سرتك.  تاأليف  يف  التوافق  هذا  حتقيق 

انخراط  اقرتح غاتاري  اإذ  البداية،  منذ  عوائق ح�سلت 

اأع�ساء جمموعة بحثه يف العمل، مبربر اأنه ل ميكن اأن 

مر الذي لقي رف�سا قطعيا  ي�ستغل دون فريق، وهو الأ

من دولوز، الذي كان يرى يف عمل اثنني معا على نف�س 

فقد  ولهذا،  فريق)11(.  على  ويزيد  يكفي  ما  امل�رضوع 

اأ�سلوبه ال�سابق واأن  كان غاتاري ملزما باأن يغري من 

ينخرط يف اأ�سلوب جديد للعمل يرتكز على الكتابة وهو 

ما األزمه باأن يجل�س ل�ساعات طويلة يف مكتبه من اأجل 

خطب  يف  ي�سوغها  اأن  اعتاد  التي  اأفكاره   يكتب  اأن 

�سابقا.و مل يكن هذا التحول ليمر دون اأثر يف وجدانه 

و�سخ�سه، اإذ جنذه ي�سف يف اإحدى ر�سائله التي تعود 

لهذه الفرتة درجة ال�سعوبة التي يلقاها يف ال�ستئنا�س 

الذي جعله،  �سلوب  الأ ،وهو  وتعليماته  دولوز  باأ�سلوب 

على  املرهقة،  والكتابةالطويلة  العمل  وقات  لأ نتيجة 

حافة النهيار الع�سبي)12(. 

لدولوز)13(، جنده  اأخريا  املن�سورة  الن�سو�س  اأحد  يف 

ا�ستغال  التي  الكيفية  يلخ�سان  اثنني  ت�سبيهني  يقدم 

تكفل  التي  الفكرية  واملهمة  الفرتة  هاته  يف  بح�سبها 

دولوز  ي�سور  ول  الأ الت�سبيه  يف  بها،  منهما  واحد  كل 

غاتاري ببحر �ساخب اأفقه مثقل بال�سوء، بحر ل يفرت 

اإليه  الذي ينتهي  عن احلركة، وي�سور نف�سه بال�ساطئ 

هذا البحر ويرمتي على �سفته)14(؛ ويف الت�سبيه الثاين 

رعدية«  عا�سفة  يف  ي�ستعل  الذي  »بالربق  ي�سوره 

وي�سبه نف�سه »بواقية ال�سواعق)paratonnerre( التي متت�س 

ر�س)15(  الأ الربق وتنزل بها بعيدا يف طبقات  طاقة 

واإذا رغبنا يف اأن نو�سح عنا�رض ال�سورتني ال�سعريتني 

بلغة مبا�رضة ميكن اأن نقول باأن غاتاري كان مكت�سف 

من  هو  ويخرتعها،  يبتكرها  من  حرى  بالأ اأو  فكار،  الأ

ولية، لهذا فهو البحر الهادر والربق  يبادر بالكتابة الأ

فكار  الأ هذه  يحول  من  هو  دولوز  وكان  امل�ستعل؛ 

عمق  ذات  ون�سو�س  مفاهيم  اإىل  ولية  الأ والبتكارات 

الكتابة، وطبقات  البحر هو  ف�ساطئ  واإ�سكايل،  فل�سفي 

احلفر  ينبغي  كان  الذي  الفل�سفة  تاريخ  هي  ر�س  الأ

الربقية  احلدو�س  لهذه  فل�سفي  وبعد  عمق  عطاء  لإ فيه 

الرائعة.

 كان غاتاري يجد يف دولوز ما ميكنه من اإعطاء اأفكاره 

غاتاري  يف  يجد  دولوز  وكان  فل�سفيا؛  وح�سورا  ثقال 

من  ميكنه  جديدا  اأفقا  له  يقدم  الذي  الفاتن  ال�سخ�س 

حتقيق الوعد النيت�سوي يف اإمكان جديد للفل�سفة، وهو 

الوعد الذي ق�سى عمره يف �سبيل حتقيقه)16(.

�ستقارب  طويلة  ملدة  ي�ستغال  اأن  للرجلني  �سيكتب   

�ستطبع  قوية  اأعمال  ال�ستغال  هذا  و�سيثمر  العقدين، 

زمنها، و�ستمتد مليادين خمتلفة ت�سمل ال�سيا�سة والفن 

دب والبيولوجيا والقت�ساد والتاريخ؛ وقد  والنقد والأ

الثاين  اجلزء  هو  ال�ستغال  لهذا  رقى  الأ النموذج  كان 

�سدر  الذي  والف�سام  الراأ�سمالية  حول  موؤلفهما  من 

يف بداية الثمانينيات بعنوان »األف ب�ساط«)17(، وهو 

واأعمق  اأ�سعب  اأحد  زال  وما  حينها  عد  الذي  الكتاب 

اأنه  اإذ  الع�رضين،  القرن  الثاين من  الن�سف  ما كتب يف 

تلخي�سا  املعتاد  غري  بنائه  ويف  م�سمونه  يف  ج�سد 

التاأليف  اإمكانية  عن  عمليا  وتعبريا  فل�سفتهما،  لروح 

التحولت  ت�ستح�رض  جديدة  فل�سفة  جل  لأ والتفكري 

والعامل  ن�سان  والإ العقل  مفاهيم  م�ست  التي  العميقة 

يف القرن الع�رضين؛ و�سي�ستمر هذا ال�ستغال اإىل حدود 

نهاية الثمانينيات حيث �ستبداأ هذه العالقة يف ا�ستنفاد 

ن�سانية. طاقتها واإمكاناتها الفكرية والإ

خرية: �شروط امل�شافة الأ

 ي�سف الدار�سون نهاية الثمانينيات باملرحلة التي بداأ 

 ،Déguattarisé فيها دولوز التحرر من �سحر غاتاري وفتنته

حيث بدا يف اأ�سلوبه تغري ملحوظ، بدا وكاأنه يبتعد �سيئا 

ف�سيئا عن اأ�سلوب ال�سبعينيات؛ وقد رافق هذا التحول يف 

�سلوب والتفكري نوع من امل�سافة التي ابتداأت تت�سع  الأ

الرجلني يف احلياة- على ما يحكيه  تدريجيا ما بني 

ال�سعبة  النف�سية  للظروف  نتيجة  هما-)18(،  اأ�سدقاوؤ

العاطفية املدمرة  ب�سبب عالقته  التي عا�سها غاتاري 

مع تاتيانا كيكوجيفيك التي كانت ت�سغره باأكرث من 

ثالثني �سنة،ونتيجة للعزلة التي دخل فيها دولوز بفعل 

لزمه  الذي  املر�س  حينها،  عليه  ا�ستد  الذي  املر�س 

منذ اأواخر ال�ستينيات والذي �سيكون ال�سبب يف رحيله 

الختياري ذات �سباح. 

»ماهي  مبوؤلفهما  تتعلق  اأخرية  م�سالة  هناك    

الفل�سفة؟«. اعتقد الدار�سون والقراء حينها اأن الكتاب 
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الكتاب  اأن  هي  احلقيقة  اأن  غري  معا،  للرجلني  يعود 

كان من تاأليف دولوز واأن م�ساركة غاتاري مل تكن 

هذه  يع�سد  وما  القليلة؛  �سافات  الإ بع�س  تتجاوز 

مقدمة  ن�رض  له  �سبق  قد  كان  دولوز  اأن  هو  الفكرة 

بتوقيعه   »chimère »اأخيلة  جملة  يف  الكتاب)19( 

ال�سخ�سي. وقد كان دولوز يعتزم ن�رضه منفردا، غري 

وخوفا  �سدقاء،  الأ بع�س  تدخالت  من  وب�سبب  اأنه، 

الذي كان يعي�س حينها ظروفا  على م�سري غاتاري 

مع  ت�سامنا  دولوز،  اختار  ع�سيبة،  و�سحية  نف�سية 

فعال، اأن ي�سيف  �سديقه واعرتافا بجميل الذكرى والأ

ا�سم غاتاري اإىل جانب ا�سمه)20(؛ ولعل دولوز بهذا 

قدر  عن  غاتاري  ل�سديقه  يعرب  اأن  اإىل  �سعى  الفعل 

امتنانه وحجم دينه لفكر وجمهود رفيقه يف الكتابة، 

اإذ   ،1992 �سبتمرب�سنة  يف  موته  قبل  قليلة  �سهورا 

حتى لو مل يح�رض غاتاري مبا�رضة يف التاأليف لهذا 

الكتاب، فاإنه كان حا�رضا بال�رضورة يف لغة دولوز 

ملدة  امل�سرتكة  جتربتهما  بعد  واأفكاره  ومفاهيمه 

عقدين من الزمن

على �شبيل اخلتم:

مار�سيل  حول   1964 �سنة  ال�سادر  كتابه  يف 

ا�ستعارة  عند  دولوز طويال  برو�ست)21(، وقف جيل 

برو�ست  اأوردها  التي  الربية)22(  والنحلة  ال�سحرية 

دبي  ليقول باأن اأطراف هذه العالقة هي التلخي�س الأ

النحلة  تالقي  حني  كفل�سفة.  كتابته  اإىل  ي�سعى  ملا 

الوردة بغاية نيل الرحيق، تنقل اإىل الوردة ،دون اأن 

حيث  من  فتحييها  جديدة،  جينات  ترغب،  اأو  ت�سعر 

اأرادت اأن حتيى عليها؛ ويف هذا اللقاء الغريب ما بني 

اخل�ساب  ورغبة  النحلة  حتملها  التي  احليوان  رغبة 

اإمكانية جديدة يف  الوردة تخلق  اإليها  التي تتعط�س 

احلياة، اإمكانية بينية ل حتققها النحلة لوحدها ول 

ت�سوير  دولوز،  منظور  ،من  وهذا  لوحدها.  الوردة 

�سعري ملا يقع يف الوجود برمته وما ينبغي للفل�سفة 

اأن جتتهد يف نقله. 

اأبلغ  اأجود ول  اأننا نحن اي�سا ل جند �سورة   واحلق 

من هذه ممكنة لت�سوير وتلخي�س ما حدث يف احلياة 

على  نف�سه،  ودولوز  غاتاري  بني  ما  الكتابة  ويف 

الثاين  على  النحلة،و  ا�ستعارة  ول  الأ على  نحمل  اأن 

ا�ستعارة الوردة.

 Nous n’avons pas collaboré comme deux personnes. «   

 Nous étions plutôt comme deux ruisseaux qui se rejoignent
 .» pour en faire un troisième qui aurait été nous
Gilles DELEUZE, » POURPARLERS «, édition Minuii
it, 1990, p : 187
 La guêpe et l’orchidée deviennent alors l’emblème de «
cette peinture de l’entreideux, de cette opération phiii
losophique qui s’attache au terme moyen, mais les déii
 gage pour euximêmes sans les rapporter aux extrêmes.
 Dans le moyen terme, dégagé de sa longue histoire de
 tiers et reconsidéré avec le soin nécessaire, repose une
 » grande richesse
 Arnaud VILLANI, » LA GUEPE ET L’ORDCHIDEE «,
  édition Belin, p : 10

الهوام�ش

1 – هذا الو�سف يعود لدولوز نف�سه ويكرره يف ن�سو�س عديدة، اأنظر مثال: 

DEUX REGIMES DE FOUS «, Ed. Minuit, Paris, 2003, p : 219 – 220 «
 Centre d’études de recherches et de formation institutionnelle, créé en 1965 – 2

 DEUX REGIMES« – نق�سد الن�سو�س التي ن�رضت موؤخرا يف كتاب   3

املعلومات  وكذا   » L’ile déserte et autres textes « وكتاب  ،»DE FOUS
واحلوارات املن�سورة يف الكتاب ال�سخم الذي ظهر منذ ب�سعة اأ�سهر:

 Gilles DELEUZE/Félix GUATTARI, biographie croisée, Edition la  
 ،François DOSSE دو�س  فران�سوا  للموؤرخ   Découverte, Septembre 2007

وهما الكتابان اللذين اعتمدنا عليهما كثريا يف كتابة هذه املقالة.

 Gilles DELEUZE, » Lettre à Félix GUATTARI «, 13 mai 1969, –  4

Archives IMEC, Cité in DOSSE, P.15
  »Maspero, 1972«PSYCHANALYSE ET TRANSVERSALITE ،- 5

.Gilles DELEUZE, » POURPARLERS «, Op. Cité, p.24 – 6

.Gilles DELEUZE / Félix GUATTARI, Op. Cité.P.18 – 7
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 Robert MAGGIORI, » LA PHILOSOPHIE AU JOUR LE JOUR «, – 9

.Ed. Flammarion, Paris, 1974, p.378
  Gilles DELEUZE, »DEUX REGIMES DE FOUS«, ED. Minuit. - 10

Lettres à K.UNO
Gilles Deleuze/Félix Guattari, biographie croisée, Edition la Déi -111

couverte, Septembre 2007, p.18
Félix GUATTARI. Journal 13 novembre 1971.cité in Gilles Dei  -122

leuze/Félix Guattari, biographie croisée p.24
 Gilles DELEUZE, »DEUX REGIMES DE FOUS«, ED. Minuit, - 13

.Paris, 2003
Ibid, p. 218 - 14

Ibid, p.220 - 15

 Gilles DELEUZE, »DIFFERENCE ET REPETITION«, PUF,  -  16

Collection Epiméthée, 11éme édition, 2003. P.4
 Gilles DELEUZE /Félix GUATTARI, »CAPITALISME ET  -  17

SCHIZOPHRENIE«, Tome 2 : Mille plateaux, Ed. Minuit 1980
 Gilles DELEUZE /Félix GUATTARI, biographie croisée,  Op. –  18

Cité P.29/Voir aussi P 584 / 596 / 619/620
 Gilles DELEUZE, »LES CONDITIONS DE LA QUESTION : QU’EST - 19

.CE QUE LA PHILOSOPHIE«, Revue CHIMERE N° 8, mai 1990
Ibid, P. 27i28 - 20

.Gilles DELEUZE, »PROUST ET LES SIGNES«, Ed.PUF, 1964 -21

22 – ف�سلنا هذه الرتجمة لكلمتي La guêpe et l’Orchidée على الرتجمة 

املعروفة)ال�سحلبية والزنبور( ملا بدا لنا فيها من ركاكة. 
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قنديل الذاكرة

بالذاكرة  نرجع  اأن  لبد  زياد،  توفيق  عن  الكالم  عند 

اأن يعنيه توفيق زياد بالن�سبة  قليال لنتلم�س ما ميكن 

يعنيه  وما  املحتلة،  ر�س  الأ داخل  ال�سعرية  للحالة 

 ،48 عرب  بني  الفل�سطيني  الوطني  للن�سال  بالن�سبة 

ل  اأنه  اإىل  ن�سري  دب  الأ لهذا  ولية  الأ املالمح  ولتحديد 

ثوري  اإ�رضاق  ولكنه  ياأ�سا  ول  نواحا  ول  »بكاء  ميثل 

العربي  ال�سعر  يتاأثر  عجاب)../..(  الإ ي�ستثري  واأمل  دائم 

مع  كامل  وبتكيف  مذهلة  ب�رضعة  املحتلة  ر�س  الأ يف 

حداث ال�سيا�سية العربية ويعتربها اإكمال ملو�سوعه  الأ

وجزا من مهماته.«)1(

ولعلنا نق�سم الن�سال الفل�سطيني منذ الكارثة ال�ساحقة 

الهجر  وحركة   ،48 عام  ال�سهيوين  الكيان  بقيام 

ال�سهيونية،  الع�سابات  فر�ستها  التي  جبارية  الإ

و�سيا�سة تدمري القرى التاريخية، وال�سطو على املنازل 

عرب  فانق�سام  املقاومني،  بيوت  وتدمري  وم�سادرتها 

بتنوعاته،  املهجر  وعرب  الداخل  عرب  اإىل  فل�سطني 

يف  اأم  ال�ستات  يف  �سواء  املخيمات  حركة  ون�ساأت 

الداخل الفل�سطيني التابع للدول العربية)م�رض، �سوريا، 

ردن(. الأ

انبثق  الذي  املقاومة  اأدب  موؤرخي  من  الكثري  يقف 

ب�رضعة مذهلة يف فل�سطني املحتلة، على عام النك�سة، 

اأمام  املهلهلة  العربية  نظمة  الأ فيها  انك�سفت  والتي 

ما  العرب  فخ�رض  داري  الإ تفوقه  ابرز  ع�سكري  تنظيم 

وقطاع  الغربية  التاريخية)ال�سفة  فل�سطني  من  تبقى 

غزة( بعد حرب حزيران 67 ومن ثم ن�سوا حدودها، ولعل 

مر ل يخلو من تاأمل يف اأن تتوافق الهزمية العربية  الأ

مع انطالقة الكفاح امل�سلح الفل�سطيني مبا كان قائما 

التحرير  منظمة  واإن�ساء  فل�سطينية  منظمات  من  اآنذاك 

كرب فيها من  الفل�سطينية التي كانت ت�سكل فتح الثقل الأ

حيث التكوين، وتطور اأدب املقاومة يف فل�سطني ب�سكل 

دب الذي كان يلعب دور املواجهة دائما  لفت، ذلك الأ

مع املحتل الغا�سب. 

عند  تتوقف  مل  الفل�سطينية  للذاكرة  بالن�سبة  والهجرة 

فهناك  املن�سود،  احللم  هي  ظلت  واإن  فل�سطني  ترك 

ردن والتي ركزت فيها املنظمات  حركة النزوح من الأ

كما  �سود،  الأ اأيلول  اأحداث  بعد  لبنان  على  الفل�سطينية 

تلتها حركة النزوح بعد اخلروج من بريوت 82م نحو 

نحو  التوجه  خلق  ثم  ومن  واليمن،  وال�سودان  تون�س 

ر�س املحتلة وهو العمل  الرتكيز على العمل يف داخل الأ

اإىل الداخل،  الذي مهد حلركة م�سادة للهجرة بالعودة 

واإن كانت قليلة العدد بعد اتفاقات ال�سالم.

�شتات لداخل مفتوح وخارج مغلق

ن�سان  الإ وعالقة  الفل�سطيني،  الو�سع  يف  تاأمال  ولعل 

بالن�سبة  خ�سو�سية  ت�سكالن  مب�ساألتني  العربية 

يف  املخيم  ي�سكل  جهة  فمن  فيهما،  ال�سعري  بداع  لالإ

حملت  ثورية  بوؤرة  لبنان(  ردن،  الأ ال�ستات)�سوريا، 

ال�سليب، مما خلق  للوطن  العودة  الرف�س وحنني  معها 

�سورا متعددة عند �سعراء ال�ستات تتعلق ب�سورة الوطن 

على  �رضار  والإ اإليها  احلنني  يتخلق  التي  ماكن  والأ

الن�سال من اجل العودة كحق ثابت للفل�سطيني، واإذكاء 

�سوب  الذاهب  احللم 

فاملخيم  فل�سطني، 

املتخيل  يف  مفتوح 

املوعودة،  ر�س  الأ على 

نحو  النف�س  وتتهياأ 

حتى  اإليها  احلركة 

الفدائي،  بالعمل  لو 

ح�سار  من  الرغم  على 

لهذا  العربية  نظمة  الأ

مرئية  بطرق  املخيم 
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الق�سائد املكتوبة يف مثل تلك  ول مرئية، لذلك كانت 

جواء متيل نحو الت�سكل الدرامي الباكي. الأ

اجليو�سي  خ�رضاء  �سلمى  ت�سري  ال�سدد  هذا  .ويف 

بهذا  يتم  ل  الفجيعة  مكان  اأو  »والفجيعة  بقولها: 

املحتلة.  ر�س  الأ داخل  املقاومة  ل�سعراء  اأي�سا  املعنى 

يواجه  انه  ـ  النكبة  �سعر  املقاومة يختلف عن  �سعر  اإن 

هجينا  كيانا  مة،  الأ ج�سد  خارج  ج�سما  غريبا،  عدوا 

حا�رضا حمدد املعامل واملالمح. انه عدونا اأمام العامل. 

فالتحدي قدر، والعداوة ال�رض�سة امل�ساك�سة اأمر م�رضوع. 

ابراهيم  ورثة  نحن،  ل  املقاومة،  �سعراء  اإي   ، اإنهم 

ر�س  الأ اأما نحن خارج  الرحيم حممود،  وعبد  طوقان 

ول،  املحتلة ، ف�رضاعنا ان�سكب يف اأعماقنالن عدونا الأ

كما اكت�سفنا باكرا، كان قابعا يف ذواتنا ـ انك ل قدر 

خر، اإزاء اأعدائك الغا�سبني الق�ساة،  على التحدي اإزاء الأ

واإذ  �سوتك،  نغمة  تتبدل  نف�سك  اإزاء  نف�سك.  اإزاء  منك 

اأي�سا،  باحلزن  يتوهج  �سوتك  فغن  ذاتك،  باإدانة  تبداأ 

وبالفجيعة. والبطولة يف �سعرك تتلون هي نف�سها بلون 

ك�سري  القوي  �سعر فجناحك  ومهما حلقت يف  الفجيعة 

نف�سك،  على  نف�سك  من  لجئا  راجعا.  بد،  ل  وتنكفئ، 

مل  نهم  لأ وتتحداهم  واأ�سقاءك  اهلك  ترف�س  ترف�سها، 

يتحدوا الزمن، ثم يخنقك �سوت الفجيعة.«)2( 

كما كان املخيم اأر�سا يف الداخل يرى قاطنه الفل�سطيني 

اإليه  الو�سول  ي�ستطيع  مال  حجر  مرمى  على  بالدا 

املرارة  وتقوم  القدمية،  مكنة  الأ اإىل  احلنني  في�ستعل 

ن�سان  الإ كرامة  حفظ  و�سائل  من  املخيم  يفتقده  مبا 

طفال،  من امل�ستباح من قبل جي�س ي�ستمرئ قتل الأ والأ

بالفعل  وبالتايل ظل املخيم يف هذه احلالة حما�رضا 

يف  فل�سطني  عرب  من  جزء  ظل  كذلك  الوطن.  قلب  يف 

مدنهم، وحملوا اجلن�سية والهوية للدولة العربية، لكنهم 

مل يتخلوا عن هويتهم الثقافية، ول ن�سالهم ال�سيا�سي 

منذ بداأ الوعي يتخلق لديهم بطبيعة ال�رضاع، وبالتايل 

النهاية  ليت�سكل يف  احلنني  املمتزج مع  الرف�س  خرج 

توفيق  ق�سائد  يف  ن�سهده  الذي  اخلارجي  الغ�سب  هذا 

اأي�سا  اخلارجي  الو�سف  مع  بتمازج  والغ�سب  زياد، 

لينفتحا على احلنني الهام�س)3(.

�شرية مكتملة اأو تكاد

توفيق اأمني زياد، �ساعر وكاتب �سيا�سي فل�سطيني من 

عام  اأيار)مايو(  من  ال�سابع  يوم  ولد  النا�رضة،  مدينة 

1932 وتويف عام 1994م ، يف حادث �سري عندما كان 

عائدا ليالقي يا�رض عرفات، وقد تويف والده منذ ال�سغر 

فا�سطر العتماد على نف�سه يف كل �سي وحر�س على 

التمري�س  ال�سام وتعلم مهنة  اإىل  �سافر  اإكمال تعليمه. 

لكن  طبيبا  ي�سبح  اأن  حلمه  كان  �سنوات.  ثالث  ملدة 

اأما  ال�سيا�سية والقت�سادية عرقلت برناجمه،  الظروف 

و�ساهمت  البيت،  ويف  ر�س  الأ يف  ا�ستغلت  فقد  والدته 

الفجر وتعجن  العمل مع زوجها. كانت تنه�س يف  يف 

توفيق  اأحب  لذلك  الدكان،  يف  لبيعها  رغفة  الأ ع�رضات 

زياد اأغنية �سيد دروي�س التي تقول: »احللوة دي قامت 

تعجن يف الفجرية«. �سغل من�سب رئا�سة بلدية النا�رضة 

�رضائيلي  حتى وفاته ، كما كان ع�سوا يف الكني�سيت الإ

�رضائيلي  لعّدة دورات انتخابية عن احلزب ال�سيوعي الإ

راكاح.

يوم  اأحداث  اإ�رضاب  يف  مهما  دورا  زياد  توفيق  لعب 

ر�س يف 30 مار�س 1975م، وقد ا�ستهدف بالغتيال  الأ

من قبل العدو اإل انه جنا باأعجوبة، لتوفيق زياد العديد 

عمال  دبية ، كما قام برتجمة عدد من الأ عمال الأ من الأ

ناظم  الرتكي  ال�ساعر  اأعمال  ومن  الرو�سي  دب  الأ من 

حكمت. 

اأعماله ال�شعرية: 

1. اأ�سّد على اأياديكم)مطبعة الحتاد، حيفا، 1966م(.

2. اأدفنوا موتاكم وانه�سوا)دار العودة، بريوت، 1969م(.

3. اأغنيات الثورة والغ�سب)بريوت، 1969م(.

بريوت،  العودة،  والنغم)دار  وال�سيف  املنجل  درمان  اأم   .4

1970م(.

5. �سيوعيون)دار العودة، بريوت، 1970م(.

6. كلمات مقاتلة)دار اجلليل للطباعة والن�رض، عكا، 1970م(.

7. عّمان يف اأيلول)مطبعة الحتاد، حيفا، 1971م(.

8. َتهليلة املوت وال�سهادة)دار العودة، بريوت، 1972م(.

احلكيم،  ممنوعة)مطبعة  اأخرى  وق�سائد  احلرية  �سجناء   .9

النا�رضة، 1973م(.

1971م(؛  بريوت،  العودة،  الكاملة)دار  ال�سعرية  عمال  الأ  .10

ي�سمل ثالثة دواوين: اأ�سّد على اأياديكم، ادفنوا موتاكم وانه�سوا، 

اأغنيات الثورة والغ�سب.

�سوار، عكا، 1985م(. عمال ال�سعرية الكاملة)الأ 11. الأ

خرى: اأعماله الأ

دب ال�سعبي الفل�سطيني / درا�سة) دار العودة، بريوت،  1. عن الأ

1970م (.

النه�سة،  مطبعة  يوميات)   / احلمراء  ال�ساحة  يف  ن�رضاوي   .2

النا�رضة، 1973م(.

درا�سة)املوؤ�س�سة   / الفل�سطيني  ال�سعبي  دب  الأ من  �سور   .3
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العربية للدرا�سات والن�رض، بريوت، 1974م(.

النا�رضة،  احلرية،  فولكلورية)دار  حكايات   / الدنيا  حال   .4

1975م(.)4(

اأمام الربج

ع�رض  يف  يعي�س  �ساعريته  كانت  مهما  ال�ساعر  اأن  يبدو 

تراث  من  ميتح  وهو  اأمثاله،  من  �سعراء  مع  فيه  يتوا�سل 

ابراهيم  �سكل  كما  احلقيقيون  ورثته  املطاف  نهاية  يف  هم 

طوقان ومن �سبقهم من ال�سعراء الذين ار�سوا تقاليد ال�سعرية 

املقاومة، وعربوا مبا ا�ستطاعوا عن التزامهم بق�سايا �سعبهم، 

ن�ساين  الإ التطلع  عن  تعرب  التي  تلك  املواجهة،  �سدة  يف  فهم 

�رضار على ثالثية اأرف�س اأقاوم، انت�رض، على  نحو احلرية والإ

الرغم الت�سدعات التي حتدث.  

ينتمي  التي  املدر�سة  ذات  اإىل  ينتمي  زياد  توفيق  اأن  فنجد 

اإليها كل من �سميح القا�سم، وحممود دروي�س و�سامل جربان)5( 

على اأنهم جميعا قد انطلقوا من جتربتهم الن�سالية يف اأو�ساط 

بع�سهم  وانتمى  املحتلة،  فل�سطني  يف  العربية  اجلماهري 

املواقع  تلك  غادروا  النهاية  يف  ولكن  الي�ساري،  التيار  اإىل 

وبالتايل  الوجود،  م�ستوى  على  ال�رضاعي  الو�سع  لنك�ساف 

خر هو النحياز نحو اجلماهري العري�سة، ورمبا  كان اخليار الأ

لذلك تبدو اخلطابية وا�سحة يف ق�سائدهم وتظل م�ستمرة اإىل 

حدود قريبة عند �سميح القا�سم، وظلت كذلك حتى النهاية عند 

ويوغل  اخلطابية  يغادر  دروي�س  حممود  ولكن  زياد،  توفيق 

يف الفنية، ولكنه كان يعود اإليها بني فينة واأخرى، وي�ستغل 

حمبي  جماهري  �سخونتها  تالم�س  التي  املو�سوعات  على 

�سعره. وبطبيعة احلال ينتمي الكل ل�سعراء املقاومة �سواء على 

امل�ستوى العربي اأم العاملي.

املكان بني التحقق والغياب

يبدو اأن املكان ي�سكل هاج�سا يف التجربة ال�سعرية الفل�سطينية، 

وما  والبلدات،  والقرى  املدن  اأ�سماء  يف  املتمثل  املكان  هذا 

ذا  باعتباره  الخ،  ال�سارع..  الزقاق  وال�سجن،  املخيم،  ميثله 

عالقة بالذات التي تنبني من خالل حميمية البيت الذي تكرب 

ماكن املختلفة، وفقدان البيت يوؤدي اإىل اختالل  دوائره اإىل الأ

يف الذات ب�سكل كارثي يعرب عن حجم املاأ�ساة، ولكن املكان 

فل�سطني  على  يقت�رض  ل  الفل�سطينية  العربية  ال�سعرية  يف 

النزعة  تلك  ما ميثل  وذلك  العامل،  وقارات  دول  اإىل  بل ميتد 

ال�رضاع  حدة  من  فبالرغم  الفل�سطيني،  ال�سعر  يف  ن�سانية  الإ

بني الفل�سطينيني وغا�سبي اأرا�سيهم، ل جند نزعة �سوفينية 

على  مفتوحة  اإن�سانية  نزعة  هناك  اأن  نرى  بل  �سعرهم،  يف 

حداث  الأ مع  ال�سعرية  وتتفاعل  الب�رض،  لكل  الرحبة  فاق  الآ

ماكن املختلفة كما تظهر يف دواوين توفيق زياد فيكتب  والأ

وليننغراد،  واوكرانيا  �سيبرييا  بغداد،  اإىل  وي�سري  عن مو�سكو 

وال�سودان واأم درمان.. الخ.

ذكر  تكرارات  فيها  ير�سد  مو�سى  ابراهيم  لنمر  درا�سة  ويف   

مكنة يف ال�سعر الفل�سطيني فيقول: »توفيق زياد اأورد ذكر  الأ

اخليمة  مرة،  العربية 77  والبلدان  مرة  جنبية 88  الأ البلدان 

من  وهي  مرات   6 القارات   47 فل�سطني  مرات،   5 واملنفى 

اأقل املرات ذكرا يف حال ورودها بني جمموعة مدرو�سة من 

ال�سعراء الفل�سطينيني، مع العلم باأن القارات مل تذكر لدى كل 

لن�سري  ح�سائية  الإ تلك  نورد  ونحن  الفل�سطينيني«  ال�سعراء 

اإىل عدم اكتمال م�رضوع بع�سهم ال�سعري اإذ ل يزال بع�سهم 

منتجا لل�سعر وبالتايل اأن ال�ستق�ساء يقف يف حدود زمنية 

اأكرث �سدقا بالن�سبة لتوفيق زياد  حمددة، ولكنه رمبا يكون 

خري باملوت)6(.  على اعتبار اأنه قد اأمت قوله الأ

وكذلك  الدرا�سة،  يف  م�ستق�سى  غري  مكانا  ال�سجن  يبدو  كما 

في�سري  ال�سعرية  ال�سورة  يف  تقوم  التي  املتخيلة  ماكن  الأ

عز الدين املنا�رضة  اإىل »رغم اأن املكان حيز له كيان �سبه 

وحدود  فعلية  حدود  وله  �سكانه،  نظر  وجهة  من  مكتمل 

جمازية مت�سورة اإل اأن، احلدود ميكن اأن تخرتق. فالكيانية 

ن  لأ الفعلية.  الكيانية  مع  بال�رضورة  تتطابق  ل  املجازية 

املكان  حدودها.  خارج  وفينا  معنا  تنتقل  مكنة  الأ ـ  املكان 

اأنه  رغم  مفتوح  ف�ساء  وهو  مفتوح  انه  رغم  مغلق  ف�ساء 

مغلق«)7(.

ازدواجية ال�شجن

توفيق زياد و�سميح القا�سم قد جربوا �سجنا مزدوجا معنويا 

ال�سجن حالة من  وىل كان  الأ الوطن، ففي  وماديا فعليا يف 

الغربة تنمو نتيجة للو�سع املعادي، ذلك الو�سع ال�ستيطاين 

تراثه  حمو  عرب  اجلذور،  من  الفل�سطيني  اقتالع  يريد  الذي 

الحتالل  دولة  تدعي  لذلك  عليه،  يدل  وما  تاريخه  وتدمري 

غاين الرتاثية الفل�سطينية تنتمي لها، وبالتايل تدمري  باأن الأ

احل�سيلة الرتاثية من ذاكرة جيل لهدم ثقافة املجتمع متهيدا 

كالت ال�سعبية  للق�ساء النهائي عليه، وكذلك حاولت ن�سبة الأ

يف املنطقة لتاريخها كما حدث مع احلم�س وغريها، مع اأن 

مر يبدو م�سحكا ولكنه يف احلقيقة ي�سكل تهديدا للهوية،  الأ

وبالتايل يعترب اأمرا غاية يف اخلطورة.

وقد عانوا �سجنا حقيقيا فد دخلوه كل بتهم خمتلفة حتت 

ق�سائدهم)راجع  يف  تظهر  كما  الداخل  يف  الحتالل  نري 

ي�سري  العنوان  كان  واإن  القا�سم(  ل�سميح  جوانتنامو  ق�سيد 

ال�سيوعية، وهي من  �سهر يف كوبا  الأ مريكي  الأ ال�سجن  اإىل 

دولة  يف  راأ�سمايل  العامل)�سجن  يف  الطريفة  املفارقات 
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�سيوعية!(، اإل اأن �سميح القا�سم ي�سدر من جتربته يف �سجون 

واملعاناة،  البيئة  طبيعة  من  ذلك  تلم�س  وميكن  الحتالل 

وق�سيدة  زياد()8(  لتوفيق  الق�سبان  وراء  وق�سيدة)من 

الق�سيدتان بتذييل يحمل  ال�سجن«)9( حيث وقع  »�سمر يف 

ا�سم املكان)�سجن الرملة(. 

مظاهر يف الق�شيدة

ك�رض  ال�سجان  ويحاول  ن�سان،  الإ حرية  ت�سادر  ال�سجن  ويف 

الذي  تراثه  ا�سرتجاع  مقاوما عرب  فينه�س  اإرادته وحموها، 

يتجاوز حدود فل�سطني العربية اإىل بحرها العربي الكبري، وهو 

على يقني من اأن دولة الكيان ل ت�ستطيع اأن متحوه لوجوده 

خارج اأفق �سيطرتها الفعلية، مكتوبا وحا�رضا باعتباره تراثا 

مثال  والأ ال�سعبية  ال�سري  في�ستدعي  العربية،  الثقافة  حيا يف 

والكلمات الدارجة التي حتفل بها ذاكرة ال�سعب م�ستعديا روح 

املقاومة.

»اأتذكر.. اإين اأتذكر../ ملا كنا يف اأح�ساء الظلمة ن�سمر

وربابة »اإبراهيم« تعمر/ حتكي.. عن »عب�س«.. عن »عنرت«../ 

و»اأبو  »ج�سا�س«../  عن  �سمر/  الأ �سالفها  عن  عبلة..  عن 

الغياب../  حباب  والأ التغريبة..  وعن  و»دياب«../  زيد«../ 

امل�سقول../  ال�سيف  وعن  جبلني«../  »البطلني..كاأنهما  وعن 

خ�رض.«)10( »اأبي احلدين«/ وعن الع�ساق.. عن احلب الأ

بن  عنرتة  �سرية  دخول  خارجية  من  يبدو  مما  الرغم  على 

�سداد، وحرب الب�سو�س، وتغريبة بني هالل وغريها يف �سعر 

الق�سيدة،  بناء  لي�س  الفنية هنا  اأن وظيفتها  اإل  زياد  توفيق 

واإمنا الحتفاظ بالهوية متما�سكة بانتمائها لبحرها الثقايف 

اإىل ذلك ال�ستغال امل�ستمر  �سارة  الذي ل ين�سب، وميكننا الإ

على الرتاث ال�سعبي عنده في�سدر ق�سيدة)يا جمال( بـ »بع�س 

�سعبية  اأغان  �سل  الأ يف  هي  التالية  الق�سائد  من  مقاطع 

متناقلة جيال عن جيل، يف منطقة اجلليل، وقد قمت بنقلها 

اإىل  اإ�سارة  احلمارة..««  »متوت  لغة  اإىل  الدارجة  العربية  من 

الف�سحى)11(.

 وميكننا مالحظة ب�ساطة الرتكيب اللغوي، وا�ستغال اللغة يف 

م�ستوى يقرتب من التداويل، وهو اأمر يثري م�ساألة املوقف من 

ال�سعر امللتزم الذي يحاول بواقعية التوا�سل مع اجلماهري اإىل 

حيان، فتجد ال�ستغال على ال�سورة الفنية  درجة فجة بع�س الأ

الق�سيدة ل يذهب بعيدا، فهي ل تنمو منوا ع�سويا  يف داخل 

يف  تنتهي  وجندها  اأفقيا،  تتدرج  واإمنا  الق�سيدة،  يف  عموديا 

بالق�رض  تتميز  التي  ال�سطرة  نهاية  عند  حيان  الأ من  كثري 

العام، وتعتمد على تراكيب قليلة العدد يف اللغة، وهي م�ساألة 

فنيتها  اإىل  ت�سري  ولكنها  الق�سيدة،  و�سطحية  عمق  حتدد  ل 

ومدى خروجها على املاألوف، لذا يظهر العتماد على الت�سبيه، 

فلن�سمعه يف ق�سيدة)عن النبيذ واللهب( حيث يقول:

اأراك/ فقطفت  اأن  اأردت   ، اليوم يا �ساغلتي  اأراك/  اأن  »اأردت 

وعندما  الطريق/  منحنى  عند  وقفت  عقيق/  كاأنها  وردة 

طلعت كال�سباح«)12( 

على  ق�سائده  ومتيل  التفعيلة،  �سعر  يف  معروف  اجتاه  وهو 

رواية حكاية ما، وتلك احلكاية تدل على اكتمال بنية الق�سيدة 

فنيا، وهي النقطة التي يح�س عندها املتلقي بنهاية الق�سيدة 

جند  وبالتايل  الوقت،  ذات  يف  داخلها  يف  احلكاية  واكتمال 

واإن كان على  امل�سمون حتى  اإبراز  على  ترتكز  ق�سائده  اأن 

ح�ساب ال�سكل الفني فلن�ستمع اليه يف ق�سيدة)حكاية تطول( 

حيث يقول:

بلبل جميل/  على جناح  ورحلة  تطول/  اأنها حكاية  »اأح�س 

التقط النجوم../ اأ�سكها قالدة، لعنقك ال�سغري/ ويف امل�ساء../ 

راأ�سك  البي�ساء  الو�سادة  وحت�سن  ال�سماء../  تنطفئ  وحينما 

مع  �سالم/  يف  قالدتي..تنام  �سالم../  يف  تنام  الغرير/ 

اليمام/ يف �سدرك املفتح احلرير/ اأح�س اأنها حكاية تطول/ 

ل   ، كيف  عرفت  ت�ساأيل  ل  جميل/  بلبل  جناح  على  ورحلة 

مور/ عيناك حتكيان متليان ما اأقول.«)13( تعقدي الأ

يقاع الذي يغري اأذن املتلقي املتعود على  واإن متيز بت�سخري الإ

يقاع البارز يف ال�سعر واملتنا�سب مع ال�ستغال على احلفظ  الإ

ن�سات، على  والرتديد وبالتايل حتث املتلقي ال�سماعي على الإ

الرغم من تنوع القافية)الالم)5( مرات، وامليم)4( مرات، وكل 

الكلمات  يتم تكرار  والهمزة تكررت مرتني(، ولذلك  الراء  من 

اخلامتة  ينتقل يف  بينما  مرات(،  تطول)3(  واملقاطع)حكاية 

اإىل)حتكيان( وهو جنا�س ناق�س مع)حكاية(، وكل من)ال�سماء 

تناغم  ذلك  الق�سيدة، ويف  تكررت مرتني يف  و�سالم(  وتنام 

�سكلي، ي�ساعد على التو�سيل، وتربز �سفة التكرار لتبدو ذات 

عالقة بالق�سيدة الكال�سيكية، ولعل ذلك مرده اإىل تلك العالقة 

باخلطابية التي تتوجه للجمهور كما �سبق اأن ا�رضنا. 

 بني ال�شدم

وتتمثل  نراها،  ما  عادة  ظاهرة  عن  التكلم  نحاول  وهنا 

لقاء  الإ اأثناء  البيت  قراءة  تكرار  اإىل  العمود  �ساعر  جلوء  يف 

حداث  اخلارجي للق�سيدة،  �سواء اأكان ذلك بعد الت�سفيق اأو لإ

لقاء، ولكن تكرار املفردات  ثر املتوقع يف املتلقي اأثناء الإ الأ

من  يهرب  ال�ساعر  جتعل  التفعيلة  ق�سيدة  داخل  والرتاكيب 

لقاء مادامت الق�سيدة  احلاجة لتكرار املقول اخلارجي يف الإ

ثر املطلوب، وذلك ما جنده هنا  تكرر داخلها ما يريد لتعطي الأ

الناحية  �ستة ع�رض �سطرة، ولعلها من  يف ق�سيدة ل تتجاوز 

الفنية ت�سعى اإىل ما بات يعرف بالتوتر »فالق�سيدة الغنائية 

مما  بالغمو�س  تت�سف  بدورها  التي  ال�ستعارة  على  تعتمد 
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ين�ساأ عنه »توتر« ينتظم اأجزاء الق�سيدة باأكملها حتى ي�سبح 

املتكامل  الكل  التوازن يف  النهاية، عمود  التوتر هو يف  هذا 

الع�سوي«)14(.

الناي وال�شجرة

لقاء،  وي�ساعد ذلك التوجه اخلطابي بروز تلك النربة العالية لالإ

من  الرغم  وعلى  العري�س.  ب�سوته  القا�سم  �سميح  يفعل  كما 

اأن توفيق زياد ل ميتلك تلك القدرات ال�سوتية التي ميتلكها 

على  م�سجال  رحيله  بعد  �سوته  �سمعت  كما  القا�سم،  �سميح 

النرتنت، اإل انه يرتكز يف كتابته على النرب والقافية واجلنا�س 

الناق�س.. الخ من البديع. 

ويف ظاهرة ملفتة ميكننا الوقوف على تلك العالقة بني ال�سعر 

املقاوم والغناء، فنجد اأن املقاومة ذاتها عندما اأن�ساأت فرقها 

الفنية التي تنتمي وتلتزم بق�سايا �سعبها، مل جتد اأمامها اإل 

ذلك ال�سعر املقاوم لتغنيه، وهو اأي ال�سعر املقاوم اأعطى ذلك 

ي�سد  انه  من  الرغم  على  لالنت�سار،  متفردة  م�ساحة  ال�سعر 

�سمن بيئة معادية متاما، وي�سعب و�سوله بحكم اآلة التوزيع 

العرجاء يف الوطن العربي.

ق�سائده  بع�س  وغنت  حلنت  فقد  زياد  لتوفيق  وبالن�سبة 

وانت�رضت يف اأرجاء املعار�سة العربية يف عموم الوطن العربي 

كما ا�سن، وقد غنت ق�سائده اأكرث من فرقة مو�سيقية، ولعل 

ا�رضها ما غناه مار�سيل خليفة)اأناديكم ا�سد على اأياديكم( يف 

لبنان، والتي غناها اأي�سا �سيخ اإمام يف م�رض، وغنتها فرقة 

اأن الفنان جابر اليمني قد غني  اأي�سا، كما علمت  فل�سطينية 

ق�سيدته)عمان يف اأيلول(.

 اأمام ال�شخرة

يف  بارزة  عالمة  ظل  ديوانه  لكن  فجاأة،  زياد  توفيق  رحل 

ال�سعر املقاوم على امل�ستويني العربي والعاملي، وعلى الرغم 

من اأن اأكرث من دفع ثمنا باهظا هم فالحوا القرى الفل�سطينية 

يتح�سلون  الفالحني  اأولئك  لكون  ونتيجة  يفعلون،  ومازالوا 

عدد  من  قلل  الذي  هو  ذلك  ولعل  ن�سبيا،  قليل  تعليم  على 

اأن  العتبار  يف  ناأخذ  كما  القرى،  من  ظهروا  الذين  ال�سعراء 

اأطيافا يف  اإل  الكثري منها، ومل تعد  دولة الحتالل قد حمت 

الذين ظهروا  �سعراء املقاومة هم  واأهم  الذاكرة، ولعل معظم 

من املدن الفل�سطينية العريقة.

ن�سري اإىل ظاهرة ابتداأت يف �سعر توفيق زياد، وكما يبدو عدد 

قد مهدت  اأنها  نرى  التي  الق�سرية،  الق�سائد  من  به  باأ�س  ل 

على  ن�سبيا  مبكر  ب�سكل  اللمحة  ق�سيدة  كتابة  نحو  الطريق 

طريقة ق�سائد الهايكو اليابانية يف ال�سعر العربي، وهو ذات 

الجتاه على ما يبدو الذي �سارت ت�سري عليه ق�سيدة النرث. 

للمقاطع  الداخلي  التكرار  يف  تكمن  اأخرى  ظاهرة  ولعل 

والكلمات التي ميكن حفظها ب�سهولة وتردادها بني اجلمهور، 

عليه  عولت  ما  هو  الدرا�سة،  يف  اإليها  ا�رضنا  اأن  �سبق  والتي 

للجماهري،  و�سع  الأ القطاع  اإىل  للو�سول  املقاومة  الق�سيدة 

كما اأن اإدراك بنية الغناء العربي الذي يقوم على تكرار املقطع 

قل يف الغناء املنفرد، وحتى غناء الكور�س، كما  مرتني على الأ

غنية، وبالنظر اإىل تكرار  مر وا�سحا يف البناء الفني لالأ يبدو الأ

بع�س املقاطع يف الرتاث الغنائي ال�سعبي، وهو تكرار ي�سكل 

الق�سيدة املقاومة  العربي. ووروده يف  لزمة بنيوية للغناء 

اأن  بعد  علنا  تنت�رض  بداأت  اأغان  اإىل  �ساعد على حتولها  رمبا 

كانت تتداول �رضا، نتيجة منعها من قبل ال�سلطات، وذلك ناجت 

عن �سقوط اأو تراخي طرق املراقبة القدمية، وانفتاح الف�ساء 

املالية  حمنته  العامل  جتاوز  اإذ  ولعلنا  النرتنت،  وا�ستعال 

دب  نقبل على ثورة اأخرى جدية يف الت�سالت رمبا ت�سمح لالأ

و�سع بني النا�س. بالنت�سار الأ
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�شهادة براءة ذمة

دلء  الإ اأق�سد  ال�سهادة!؟  واجب  ال�سوري،  ال�سارد  على  كاأن 

بال�سهادة ل ال�ست�سهاد، ل �سمح اهلل. واجب اأن يقول ما راأى 

قل،  الأ على  اأو  وحقيقيًا،  �سادقًا  يكون  اأن  واجب  �سمع،  وما 

اأن يقول ما يجعله يبدو �سادقًا وحقيقيًا!؟ كاأن على ال�سارد 

بني  اأحداثها  ويجري  روايته  �سخو�س  يختلق  اأن  ال�سوري 

و�ساع  جدران وحتت �سقف وقائع احلياة العامة يف �سوريا، الأ

التي  ال�سيا�سية  الجتماعية والقت�سادية والثقافية وخا�سة 

ت�سود �سوريا منذ ما يقارب الن�سف قرن، فتجري ال�رضاعات 

ن�سانية  الإ ببنياتها  امل�سخ�سات  هذه  بني  اأنواعها  على 

والفكرية املتنوعة من جهة وبينها جميعها وحميطها العام 

يندر  ن�رض،  من  اإليه  تنتهي  ما  اإىل  وتنتهي  ثانية،  جهة  من 

حتى  غالبًا،  هزمية  اأو  هروب  اأو  الفردي،  ال�سعيد  على  حتى 

كاأن ال�رضد ال�سوري برمته لي�س اإل �سجاًل حافاًل للهزائم على 

اأنواعها!؟ اأو بالعك�س يقوم  ال�سارد ال�سوري باختالق �سخو�س 

واأحداث متثل هي نف�سها الوقائع العامة م�سخ�سة ومرموزة!؟ 

فيكون البطل)�سليطا( يف رواية)دلعون( لنبيل �سليمان، اأو)علي 

ت�سخي�سًا  املثال،  �سبيل  على  رواية)ال�سل�سال(  يف  ح�سن( 

اأنه عادة ما  اإل  القائمة.  ال�سيا�سية  لل�سلطة  اأو حلوًل،  روائيًا، 

يتوزع اأبطال الرواية الواحدة على متثيل كال هاتني احلالتني، 

ت�ستخدم  هام�سية  اأو  حيادية  مواقف  ذات  ل�سخو�س  اإ�سافة 

مالء الفراغات، يف �سبكة من العالقات، �سبه املعطاة، التي  لإ

تقدم على طبق من ف�سة، وجبة غنية من الطبخات الروائية.

الذي  ال�سوري  ال�سارد  باأن  ال�سبهة،  اأو رمبا  املوؤثرة يف هذا،   

بات يجد اأنه ملزم بتقدمي هذه ال�سهادة، �سهادة الرباءة اأق�سد، 

اإن مل اأقل �سهادة التن�سل من الواقع الذي ي�سهد عليه. م�سيفًا 

اأنه من  اآخر، ل يجد  اأو  اأنه �سده على نحو  اإعالن  اإىل تن�سله 

ال�سخ�سي  مبوقفه  اأدبيًا  املعلن  موقفه  يرتبط  اأن  ال�رضورة 

�سيا�سيًا، اأو حتى حياتيًا! وهذا مما ل ميكن اأن يعيبه، اأو يلومه 

اأدى  قد  ثانية،  مرة  اأردد  ككاتب  ككاتب،  اأنه  ذلك  عليه،  اأحد 

املطلوب منه يف حقل عمله، يف موقعه، بكونه يوؤكد التزامه 

املتفق  واملمانع،  والناقد،  امل�ستقل،  الثقافة،  بروح  على  الأ

عليه من قبل اجلميع، دون التغا�سي عن تغا�سي ال�سلطة، وما 

دبية عمومًا.  تظهره، من الالمبالة، فيما يتعلق بال�ساحة الأ

مر، بتف�سيه، راح يبدو وكاأنه تقيد باملعايري القيا�سية  اإل اأن الأ

�سواق. مما يدفع  للرواية ال�سورية املنتجة واملعرو�سة يف الأ

بالتو�سيفات  العامة،  الوقائع  باأن هذه  ال�ستنتاج  اإىل  املرء 

الذي ل ميكن  للحد  باتت مقرة ومتفق عليها  اإياها،  ال�سالبة 

ي متقدم بطلب الدخول ملعرتك احلياة الثقافية ال�سورية اإل  لأ

اأو ال�سعري عزمه على  العرتاف بها وت�سمني بيانه الروائي 

الوعود على  بتنفيذ هذه  التزامه  النظر عن  حماربتها. بغ�س 

امل�ستوى ال�سخ�سي، اأعود واأذكر دون كثري حاجة لذلك!.

هنا يجب التاأكيد، اأوًل، باأنه من الطبيعي اأّل يكون كل اأ�سحاب 

الذين يدلون  اأولئك  اأو من  الزور،  ال�سهادات من �ساهدي  هذه 

اأقع  بدونه  الذي  التفريق  ولب�ساعتهم،  نف�سهم  لأ ترويجًا  بها 

يف حالة تعميمية تع�سفية بلقة. وثانيًا، ل بد يل من جمارة 

باأنه يف  يتقولونها،  اعتبار  ذا  اأ�سخا�سًا  �سمعت  فكرة، طاملا 

على  دلة  الأ من  الكثري  يوجد  ب�ستى جمالته،  بداع،  الإ تاريخ 

مبقدار  ونهائي  جذري  ب�سكل  يرتبط  ل  الفني  امل�ستوى  اأن 

تعد،  اأن  اأكرث من  �سماء  والأ ال�سخ�سية،  اأو  دبية  الأ امل�سداقية 

الذين  واملدل�سني  املزيفني  بني  اأجد  ل  ملاذا  اأدري  ل  ولكن 

ل  من  ذلك،  عنهم  اأعرف  فقط  اأم  �سخ�سية  معرفة  اأعرفهم 

يحوزون على اأي ن�سيب من املوهبة، �سوى، اللهم، موهبتهم 

انتهازية  من  ت�ستوجبه  وما  والتدلي�س،  التزييف  اأعمال  يف 

وو�سولية!؟ 

  وقد وقع اختياري، من بني العديد من الروايات التي قراأتها 

اأ�سامة  خا�سني،)امل�سعوف(  روائيني  عملني  على  موؤخراً، 

كاتبيهما،  ن  لأ لي�س  بيطار،  هيفاء  ورواية)هوى(   ، الفروي 

كان وما زال خيارهما اأن يحيا بني ظهرانينا، واجلميع يعرف 

يقدمان  نهما  لأ بل  و�سخ�سيهما،  عمليهما  يف  ال�سدق  مقدار 

�سهادتني من اأق�سى ال�سهادات التي اأتكلم عنها، براأيي، دون اأن 

اأن�سى �سهادات مماثلة تقدمها روايات �سورية اأخرى كـ)مديح 

الكراهية( خلالد خليفة و)م�سهد عابر( لفواز حداد و)درج الليل 

درج النهار( لنبيل �سليمان على �سبيل املثال ل احل�رض، على 
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)امل�شعوف( و)هوى(

وجه املكان يف مراآة الرواية ال�سورية

منذر م�شري

�ساعر وكاتب من �سورية

متابعات



الفر�سية  حقيقة  قل  الأ على  اأو  الظاهرة،  هذه  وجود  حقيقة 

التي اأقوم بها والتي قد ل يوافقني عليها البع�س!. فاأنا رغم 

ال�سورية عمومًا، واجلديدة منها خ�سو�سًا،  للرواية  متابعتي 

باعتبار اأن اأغلب كتابها من معاريف واأقراين، فل�ست اأكرث من 

متطفل يف هذا املجال، ولكن ما لفت انتباهي هو حّدة هذه 

دب. الظاهرة وما ميكن اأن ي�ستخرج منها اإىل خارج نطاق الأ

مل  وكب�رض،  كمكان  �سوريا  عن  الفروي  اأ�سامة  �سهادة  وكاأن 

يكفها ثالث جمموعات ق�س�سية ذات عناوين غريبة:)اخلراطني 

اأن  فاأراد   ،)2006 الفقفاق   -2005 املر�سونون   –  2003

بني  يتنقل  زكزاكي،  خطي  �رضد  بها  يتحكم  برواية  يو�سعها 

اأملانيا)كلوديا( و�سوريا)الوطن(، مهتديًا بعالمات �سوداء عن 

ن بع�سًا منها، مع عناوين لها من  الواقع ال�سوري، �ساأورد الآ

اختياري، كاأدلة متنوعة وغنية توؤكد هذه ال�سهادة:

* ق�شة �شابط

الطبيب  ي�رضد)قدمو�س(  ول، �س 12،  الأ الف�سل  مبا�رضة، يف 

فيها،  ويعمل  ويقيم  اأملانيا،  يف  تخ�س�س  الذي  ال�سوري 

زميله  والد  عن  للعالج،  ملانيا  لأ قدم  �سوري  له  رواها  ق�سة 

اأملانيا)كمال ال�سبع(، كيف تطوع باجلي�س وطلق زوجته  يف 

وكانت  والدة كمال،  مدينة،  ابنة  وتزوج من  القروية،  وىل  الأ

ونوباته  كمال  اأبي  مهمات  تكرث  �سارت  بحيث  جداً،  جميلة 

ثم  مر�سح،  اإىل  ذلك  وبعد  م�ساعد،  رتبة  اإىل  فرفع  امل�سائية، 

�سابط ذي منا�سب عدة، حتى و�سل اإىل اأن يكون قادراً على 

اإقامة عر�س لبنه كعر�س هارون الر�سيد، ح�رضه األف مدعو.

* تلك فتاة

بني  مقارنة)قدمو�س(  �سياق  يف  الثاين  امل�سهد  ياأتي    

�سورية،  وفتاة  ملانية،  الأ اجلنة  حورية  حبيبته)كالوديا( 

اإحدى  يف  عليها  تعرف  اأخرية،  �سنة  داب  الآ كلية  يف  طالبة 

رمبا  بالفرن�سيات،  اأ�سبه  �سكلها  بلده.  يف  ال�سيفية  اإجازاته 

 ،24 �س  الفرن�سي،  ال�ستعمار  خملفات  من  اأبويها  اأحد  كان 

البحري، حيث �ساجعته  لقائه يف منزل عائلته  وافقت على 

متنا�سية  البذيئة  لفاظ  والأ هات  الآ تطلق  وهي  عديدة  مرات 

ما كانت تدعيه من خجل وبراءة!. وبعد ذلك تتهمه، كاذبة، 

ونعت  والده  ب�سب  وتقوم  م�ستقبلها!.  وتدمري  بكارتها  بف�س 

اأمه واأخته باأ�سقط ال�سفات!؟ فيتحداها)قدمو�س( باإجراء فح�س 

عند طبيب ن�سائية، اإذا اأثبت اإدعاءها، يتزوجها. فاإذ بها تعلن 

اأنها خدعت مرًة من قبل زميل لها يف اجلامعة و�سع  باكية 

لها منومًا يف فنجان القهوة، واغت�سبها.

* وطن العابرين

  يكذِّب)قدمو�س( كل ما ي�سيع عن بلده من قبل من ي�سفهم 

يخربه  وما  ماأجورين،  اأفالم  وخمرجي  مغر�سني  بكتاب 

متطر  اليدوية  والقنابل  الر�سا�سات  باأن  لـ)كلوديا(  البع�س 

مغطاة  كتل  ال�سوريات  الن�ساء  واإن  ال�سوارع،  يف  النا�س 

�سود. موؤكداً لها اأن �سوريا من اأكرث البالد اأمانًا.  بالقما�س الأ

ول مرة مبنا�سبة اإقامة معر�س للفن الت�سكيلي  وحني التقى لأ

الفنان بحركة غري  اأ�سقر، قام  الكبري جواد  ال�سوري، بالفنان 

وقال:)هل  فليفلة  قرن  فم)قدمو�س(  من  قّرب  اأن  وهي  لئقة 

تاأخذ حل�سة... تريد اأن تقنعني اأنك مل تلح�س قبل خروجك من 

فنان  نف�سه:)هل يجهل  فراح)قدمو�س( يخاطب  بلدك؟(  مطار 

يكون خارجه!؟  عندما  في�ستمه  الوطن،  معنى  مثقف  حقيقي 

مر  هل ن�ستبيح الوطن من اأجل اأ�سخا�س عابرين!؟( �س 35، الأ

اأن ما يقوم به هوؤلء  اأن)قدمو�س( يرى  الذي ي�ستخل�س منه 

كما  ولي�س  الوطن،  وا�ستباحة  �ستم  هو  واملثقفون  الفنانون 

يدعون معار�سة واإبداء راأي!؟ ثم اأنهم يفعلون ذلك لي�س حبًا 

وحر�سًا على الوطن، بل فقط لعدائهم ملن يعتربهم)قدمو�س( 

ل اأكرث من عابرين!؟

* اأعدت يل حريتي

اأّما اآخر �سورة عن الوطن التي ينقلها لـ)قدمو�س( ال�ساب)معتز 

يف  للدرا�سة  اجلديد  واملوفد  كبري،  نفوذ  �ساحب  ابن  العلي( 

ا�ستقبله يف املطار  اأملانيا على ح�ساب جامعة دم�سق، حني 

بناء على طلب من اأبيه، هو مديح وا�سح اللتبا�س: » النا�س يف 

بالدنا ل يقدرون النعم، ل يوجد �ساغر يف املطاعم. �سيارتك 

الكربيهات  حرج،  ول  حدث  احلرية،  للمرافقني.  ت�سلح  ل 

واملواخري ل تعد ول حت�سى!؟«/�س 62/ 

* هواء ال�شام.. بحر الالذقية

  خالل زيارة يقوم بها)قدمو�س( اإىل �سوريا، �سمن وفد اأملاين 

يف)ال�سام(  ويحّط  دم�سق،  يف  م�سرتك  طبي  مبوؤمتر  للقيام 

التي اأ�ساف ال�سحرة يف قدمي الزمان مادة خمدرة لهوائها 

تواجهه  حتى  دمان!،  بالإ م�ستن�سقيها  ت�سيب  ف�سارت 

لها،   حبيبته)كالوديا(  تنتبه  اأن  يخ�سى  التي  الوقائع 

فاأثناء مقابلة تلفزيونية جترى معه يكت�سف: »اأن النقد هو 

من  بالقرب  الع�سكرية  واملظاهر  فقط«/�س89/.  املديح 

باللغة  امل�سائية  خبار  الأ ن�رضة  خالل  ومن  الفندق.  مدخل 

مبقدوره  لي�س  بلد  �سوريا  اأن  تكت�سف)كالوديا(  نكليزية  الإ

ال�سوريني  امل�سوؤولني  اأحد  اأن  �سمعت  فقد  اأبنائه،  معاجلة 

الكبار قد نقل اإىل بريوت للمعاجلة من نوبة قلبية. اأما بحر 

ا�ستخدام  ب�سبب  احلياة  اأ�سكال  كل  من  يخلو  فهو  الالذقية 

عبث  وقد  واملتفجرات.  ال�سموم  املحظورة،  ال�سيد  طرق 

مت  وبع�سها  اأ�سمائها،  تغيري  ومت  ثرية  الأ املواقع  بتاريخ 

عيوب  �سرت  يحاول  »ملاذا  نف�سه:  ي�ساأل)قدمو�س(  طم�سه. 

وا�سحة كال�سم�س؟«/�س 122/.
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* حالة طبية 

ملان،  طباء الأ   يتم فح�س بع�س احلالت املر�سية من قبل الأ

اأن يقع على حالة حمرية،  فيكون من حظ الدكتور)جرهارد( 

فيقع يف حفرة  الراأ�س،  مرفوع  امل�سي  ريا�سة  يزاول  مواطن 

كارم  عميقة حفرها عمال �رضكة الهاتف، ولول مرور اأحد الأ

ويف  فيها.  ملات   ، �رضاخ  من  يطلقه  ما  و�سماعه  بجوارها 

وتتح�سن  اجلب�س  يف  املك�سورة  رجله  تو�سع  امل�ست�سفى 

خرى. ليكت�سف  مل كان يزداد يف الرجل الأ ب�رضعة، غري اأن الأ

الدكتور)جرهارد( اأن خطاأ ب�سيطًا قد  ح�سل، ل يتعدى و�سع 

للرجل ال�سليمة يف اجلب�س. 

* حللتم �شهاًل ووطاأمت اأهاًل 

 يقرر)قدمو�س( رغم ما خربه يف زيارته ل�سوريا خالل املوؤمتر 

الطبي اأن يعود ويعي�س فيها، في�سرتي عيادة و�سيارة، ومنزًل 

مطاًل على البحر، لكن احلاوية التي اأر�سل بها)قدمو�س( اأثاث 

الوقحة  والبتزاز  الر�سوة  عمليات  ورغم  اأملانيا،  من  املنزل 

التي ل مثيل لها، ت�رضق بالك�رض واخللع!؟ وملاذا العجب، وقد 

طنان،  الأ ع�رضات  تزن  مدحلة  مدحلة،  اختفت  اأن  مرة  حدث 

وقالوا وقتها اأنها طارت من مرفاأ الالذقية وحطت يف املنطقة 

ال�رضقية ل�سوريا!؟/�س131/، لكن ذلك ل يثني)قدمو�س( عن 

عزمه البقاء.

اأحد البنوك،  وعندما ذهب)قدمو�س( ليفتح ح�سابًا جاريًا يف 

توحي  جدرانه  ال�سعبية،  كال�سوارع  قذرة  اأر�سيته  يجد 

ركن!؟  كل  من  واأ�سوات  و�سجة  دخان  والبوؤ�س.  بالتعا�سة 

موظف ياأكل والنا�س تنتظره، املوظفون عاب�سون واملراجعون 

يتقدم  من  كل  يدفعها  �سورية  لرية  وورقة/100/  قرفون! 

اأمام املحا�سب!؟ وهذا ل �سيء باملقارنة ملا حدث لـ)قدمو�س( 

عندما خرج وراأى �سيارة ت�سد طريق خروج �سيارته!؟ وعندما 

�ستاذ)جمال  حاول الطلب من �ساحبها اإبعاد �سيارته، خرج الأ

دارة بعينيه الذئبيتني ونربته الوقحة، وقال له:  الزنبور( من الإ

»�سوف تنتظر مثل الكلب« فما يكون لـ)قدمو�س( اإّل اأن يرتك 

اأن عجالتها  خذها، فيجد  ليعود م�ساء لأ ال�سيارة يف مكانها 

مزقت بطلق ناري!؟ اإل اأن الق�سة مع)جمال الزنبور( ل تنتهي 

هنا، فبينما هو م�ستلق على الرمال، بعد اأن حاول اإنقاذ �سيدة 

يقاع بالنا�س، اأح�س  كانت ت�رضخ يف البحر، ت�رضخ فقط لالإ

بحذاء قا�س ي�سغط على رقبته، و�سوت وح�سي يبادره: »يا ابن 

الكلب« فاإذ به)جمال الزنبور( ذاته! وهذه املرة يرد)قدمو�س( 

اأر�سًا  ومرافقه  له، ويطرح)الزنبور(  التي وجهت  اللكمة  على 

باأ�سلحة  املدججني  امللتحني  من  جمموعة  ولكن  وين�سحب. 

بال�سال�سل املعدنية وي�سوقونه  اآلية، يطبقون عليه ويقيدونه 

اإىل اخلارج، وهم ينهالون عليه بال�سفعات والركالت من كل 

جهة و�سوب.

وماء  ماله  خاللها  اأبوه  يبذل  ل�سهرين،  يختفي)قدمو�س( 

وجاهه، هو ذو الت�سالت واملعارف، ول يدله اأحد ملكانه!؟ 

يعود  �رضيع  زورق  بوا�سطة  هاربة  �سوريا  تغادر)كلوديا( 

بعدها يف  ليظهر)قدمو�س(  يدعى)اأبو طاف�س(.  ملهرب بحري 

مرين من التعذيب اجل�سدي والروحي!؟  زنزانة فردية، يعاين الأ

ال�رضا�سري �سارت موؤن�سه الوحيد بعد اأن كان يقرف وي�سمئز 

منها!. يحول)قدمو�س( للمحكمة ويحكم عليه القا�سي بال�سجن 

ن�سة)مهى الغول( والعتداء على  ملدة عام، بتهمة التحر�س بالآ

خطيبها)جمال الزنبور(. ولكن بعد اأربعة اأ�سهر يطلق �رضاحه 

ب�سبب �سدور عفو عام!؟ 

* عالمات املوت ترفرف 

الطائرة ت�سق اأجواء مطار دم�سق متجهة اإىل مطار فرانكفورت. 

ينظر)قدمو�س( من نافذة الطيارة، فال ينقب�س قلبه كالعادة، 

وما من حنني يرافقه هذه املرة، بل �سعور: »اأن عالمات املوت 

ترفرف فوق �سماء بالده«/�س156/.

املجتهدة  والروائية  للقا�سة  العا�رضة  الرواية  رمبا  هي 

كثرياً،  الرقم  يف  التدقيق  يهم  ل  بيطار،  هيفاء  ال�سورية 

ورواياتها.  الق�س�سية  ملجموعاتها  الكبري  التعداد  ب�سبب 

ل  طابقني(،  من  �ساحبة)امراأة  عمال  لأ املتابع  اأن  اإل 

دبية  الأ �ساحبتها  لتجربة  خال�سة  يف)هوى(  �سيجد  ريب 

اأو  الروائي،  والبناء  �سلوب  الأ حيث  من  �سواء  واحلياتية، 

ما  رغم  بيطار  فهيفاء  والعربة.  امل�سمون  ناحية  من 

القائمة  املوؤ�س�سات  اأعمالها من جراأة يف مواجهة  تت�سف 

وال�سلطات  والدين  والثقافة  �رضة  والأ كاجلن�س  باأنواعها، 

دارية وحتى ال�سيا�سية كما يف رواية)اأيقونة  الق�سائية والإ

اأنها كاتبة اأخالقية بامتياز، فهي  اإل  بال وجه(/2000/، 

�س�س  والأ املبادئ  من  انطالقًا  املوؤ�س�سات  هذه  بنقد  تقوم 

نف�سها،  املوؤ�س�سات  هذه  عليها  قامت  التي  خالقية  الأ

وحجتها اأنها تدعيها اإدعاًء وفعليًا متار�س خالفها:«انعدام 

هم  اأن املحور الروائي الأ خالق هو القاعدة« ولكن رغم  الأ

بعمر  ال�سابة من مفكر م�سهور  زواج)اإميان(  يف)هوى( هو 

هذا  �سبب  وما  الدم،  ب�رضطان  وم�ساب  وال�سبعني،  الرابعة 

�سود  الزواج من ذل وانتهاك لها، فاإن الف�ساد هو الهواء الأ

ن�سبيًا،  م�سابه  ومبنوال  وروحًا.  ج�سداً  يخنق)اإميان(  الذي 

التي  املالمح  �سنتتبع  الروايتني،  يف  ال�رضد  اآليات  لت�سابه 

الفارق  مالحظة  مع  يف)هوى(،  املكان  وجه  فيها  يتبدى 

الكبري بني �سخ�سيتي)قدمو�س( و)اإميان(، من حيث الو�سع 

الجتماعي والقت�سادي وال�سلطوي، الذي يوؤدي اإىل تعار�س 

حاد بني موقفيهما وبالتايل اأفكارهما وم�ساعرهما جتاه 

�سوريا، فبقدر ما يحاول)قدمو�س( اأن ل يرى �سوى اجلميل 

والظلم  الف�ساد  �سوى  ترى)اإميان(  ل  ما  بقدر  بلده،  يف 

وانعدام الرجاء.
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* خيطان ومق�شات

املمر�سة)اإميان(  ت�سليم  مب�سهد  الرواية  تبداأ  مقدمات،  دون   

اأربعني خيطًا جراحيًا �رضقتها من امل�سفى احلكومي الذي تعمل 

به. لـ)قا�سم( الرجل ذي الوجه امليت، وال�سوت البارد، �ساحب 

امل�رضوقات  تبادل  عمليات  فيه  تتم  حيث  الفاخر،  املكتب 

ع وظيفيًا)اإميان( املمر�سة  مقابل رزم من املال! وبعد اأن ُترفَّ

ال�سارقة اإىل رئي�سة ممر�سات!؟ ياأتي الدور على اأدوات اجلراحة 

خبطة  ثم  األفًا...  ع�رضين  عمولة  مقابل  والعظمية،  ع�سبية 

العمر، اإبدال جهاز تخدير غرفة العمليات بجهاز اآخر معطوب، 

مقابل مئة األف لرية!؟ وعندما انفلت منها �سوؤال: »لكن اأطباء 

على  »...كوين  يقاطعها)قا�سم(  هذا...«  اأن  �سيعرفون  التخدير 

ن العمل قد توقف، عندها �سيمكنهم تركيز  ثقة �سيفرحون، لأ

جهودهم يف امل�سايف اخلا�سة«/�س103/.

* م�شفى املجرور

  ا�ستجابة لتلك الرغبة امل�ستطرية التي تعرتي ال�سارد ال�سوري 

�سابقًا)اأ�سامة  فعل  كما  بيطار(  تقوم)هيفاء  حقيقيًا،  ليبدو 

الفروي( كونهما طبيبني ممار�سني للمهنة، بتناول جانب ما 

من الواقع ال�سحي يف �سوريا، ففي تو�سيفها حلالة امل�سفى 

احلكومي الذي تعمل به)اإميان( تقول: » كدت اأتقياأ اأمعائي من 

ه القذر على اأر�س املمر، لكنه  رائحة املجرور الذي ير�سح ماوؤ

فتحات  من  الرباز  كتل  وتدفقت  فجوره،  يف  بالغ  املرة  هذه 

نفق  اأن  لو  كما  خبيثة  ب�سعادة  �سعرت  قريف  رغم  خمفّية... 

املجرور �سورة حلياتنا«/�س23/. »املجرور الطافح باخلرا، 

اإنه حياتنا«/�س27/. 

* هذا البلد

- »يا حبيبي يجب اأن تعّهر وت�سقط يف هذا البلد كي ت�سبع« 

/�س17/.

اأن  البلد فاإما  الكرمية م�ستحيل يف هذا  »..ان �سكل احلياة   -

تكون �سارقًا اأو م�رضوقًا« /�س20/.

فكار التي ل تنا�سبهم،  - »ملاذا فكرت ياحبيبي وتبنيت هذه الأ

ملاذا فكرت ياحمار.. ل داعي للتفكري يف هذا البلد... ل داعي 

للراأ�س اأ�ساًل«/�س32/.

- »..تتو�سل حلقيقة هامة، باأن احلياة يف هذا البلد م�ستحيلة 

الذي  املوؤكد  الوحيد  ال�سيء  هو  اجلنون  ن  لأ تخدير،  بدون 

ينتظرنا«/�س125/.

* ذلك الق�شاء

تت�سف  �سهادة  تقدمي  على  جتروؤ  اأن)هوى(  هنا  يبدو  قد 

بالفداحة، كونها تتعلق ب�سلك الق�ساء، اإل اأنه من املعروف يف 

رئي�س اجلمهورية  اأ�سدر  بتاريخ 2005/10/3،  اأنه  �سوريا، 

قا�سيًا  ت�رضيح)81(  رقم)95(، مت مبوجبه  املر�سوم  ال�سورية 

الق�ساء  ف�ساد  اأن  كما  ال�سورية.  املحافظات  خمتلف  من 

يف  معممة  ظاهرة  املتنفذين،  وم�سالح  هواء  لأ وخ�سوعه 

ال�سلطة  �سالحيات  فيها  ت�سود  التي  نظمة  الأ ذات  الدول  كل 

وخا�سة  والق�سائية،  الت�رضيعية  ال�سلطتني  على  التنفيذية 

حكام العرفية. فمن اأجل  يف حال تطبيق قانون الطوارئ والأ

لزوج  العائد  البيت  احتل  الذي  امل�ستاأجر  اإخالء  حكم  اإ�سدار 

�ستدفع)هدى(  عامًا،  ع�رض  خم�سة  من  كرث  لأ املمر�سة)هدى( 

كر�سوة:  للقا�سي  �سيعطيها  الذي  للمحامي  لرية  األف   25

اأين العدل يف هذا البلد، هل وجدت القوانني لتدفع  اإلهي  »يا 

النا�س للجنون من القهر والظلم؟! اأغاية القانون حتقري النا�س 

مل  امل�سفى-  �رضقات  انك�سفت  وحني  واإذللهم«/�س27/. 

ُيذكر كيف- وقب�س على)اإميان( و�سدر احلكم عليها بال�سجن 

- مل يذكر كم من ال�سنني- مّت التحقيق مع)قا�سم( و�رضكاه، 

الل�سو�س«/�س120/، وبرِّئوا؟. ولكن  امل�سفى، »ملك  ومدير 

ياأكل«/ قا�ٍس  يد  ا�ستقرت يف  الدعوى  »اأن  من ح�سن حظها 

�س وماذا كانت الوجبة التي اأكلها القا�سي مقابل تربئتها؟.. 

البيت الذي ا�ستماتت)اإميان( للح�سول عليه كي توؤمن ا�ستقراراً 

�سعار  دنى لها ولبنها، و�سارت قيمته بعد جنون الأ باحلد الأ

تعادل املليون لرية.

* هنـــاك

 تنتقل بالرواية من منت�سفها اإىل مكان اآخر، عامل اآخر، هو 

مغادرة  من  احلدود)اإميان(  اأمن  منع  حادثة  فبعد  بريوت. 

ردن حل�سور حفلة زفاف �سديقة غالية!، بحجة  �سوريا اإىل الأ

الالذقية  ال�سحة يف  اأنها غري حا�سلة على موافقة مديرية 

التي تعمل بها اإىل مغادرة البلد، تلتقي بطريقة عجيبة اأحد 

ال�سيوعي!، مفكر معروف بجراأته واأفكاره  اأبرز قادة احلزب 

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  العربي،  للمجتمع  والبناءة  الناقدة 

لقاء �سل�سلة من  يف وا�سنطن، الذي يزور دم�سق لثالثة اأيام لإ

املحا�رضات.. ورغم م�ساعرها املتناق�سة: »اأهنئ نف�سي على 

اأفعله هو اأكرب  عالقتي مع الكهل امل�سهور، واألومها باأن ما 

والعي�س معه  منه،  الزواج  تقبل  نف�سي«،  بها  �ساأورط  ورطة 

يف بريوت. فبريوت التي مل تكن تعرفها �سابقًا ت�سحرها يف 

كل �سيء، تتاأمل بوله: »متثال العذراء مرمي فاحتة ذراعيها 

وت�ساحلهم  اأهوائهم  من  لت�سفيهم  جميعًا،  الب�رض  لحت�سان 

قلبي«  يف  احلب  دفقات  من  عيناي  تدمع  بع�سهم...  مع 

الغ�سيل  وحبال  البائ�سة،  الغجر  بخيم  »م�سحورة  وكذلك: 

»حلاويات  حتى:  بل  والعتيقة«  امللونة  بثيابهم  املثقلة 

الرواية)هوى(  عنوان  اأن  لنكت�سف  القمامة«/228/، 

تقول:  فهي  اآخر،  �سيء  ول  بريوت،  هوى  هو  به  املق�سود 

املدينة  احلرية،  مدينة  نحو  عنيف  بهوى  متكهربة  »كنت 

بريوت«.  مفتاح  العجوز  وكان  رمادي،  من  اأحيتني  التي 

بريوت«/�س234/  اإىل  اجلنة،  اإىل  عني  بغم�سة  »انتقلت 
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خ�س مدينة بطلة الرواية)الالذقية( في�سري  اأما �سوريا، وبالأ

عنوانها: »كيف كنت اأعي�س هناك«/�س242/ وياأتي ذكرها 

كوم�سات الذاكرة)فال�س باك(:«مدينة التحنيط«/�س224/، 

وكمقارنات  باملقربة«/�س264/  �سبه  الأ البالدة  »مدينة 

بني: »فندق دم�سق احلقري حيث كنت اأبول يف املغ�سلة، وبني 

ماركت  »�سوبر  وبني:  فندق مرييديان بريوت«/�س232/، 

غ�سة  واأقاوم  ال�سعادة،  كماليات  ا�سرتي  حيث  خليل،  اأبو 

ال�سوق املركزي يف مدينتي حيث تفوح منه  اأذكر  قهر واأنا 

دورها  اأما  احليوانات«/�س234/.  واأمعاء  القمامة  روائح 

اجلديد ك�سهرزاد، فهو يرتكز على: »يطلب مني احلديث عن 

الهناك... كان يا ما كان م�سفى مقرف قذر.. اأطباء يخرب�سون 

توقيعهم ويهربون لعياداتهم، واأطباء ل ياأتون اأ�ساًل ويقوم 

الباعة،  من  عمولتهم  عنهم..يقب�سون  بالتوقيع  هم  زمالوؤ

فبدل/25/دولراً يدفع املري�س/160/دولراً ثمنًا لعد�سة 

العني مثاًل!؟... مراحي�س طافحة بالرباز... ممر�سات يح�سني 

الكو�سا والباذجنان...«/�س245/، »ل م�رضح ل �سينما..نا�س 

ي�رضحون يف ال�سوارع كقطيع يرعى الع�سب.. �سعب البيجاما« 

اأنتمي  الذي  احلقيقي  عاملي  هناك،  »عاملي  فجاأة:  ولكن 

باأعماقي«/ متجذر  هو  وكم  اأحبه  كم  اكت�سفت  والذي  اإليه، 

وطاأة  بثقل  ال�سعورية،  الردة  تف�سري هذه  �س246/. وميكن 

املاأ�سوية: »ميت�س  عليها، مبعاناتها  اجللف  العجوز  املفكر 

فوهات  كل  نقلها  اإىل  اأدى  مما  و�سبابي«  ون�سارتي  دفئي 

مدافع كراهيتها وحقدها باجتاه الهدف اجلديد ال�ساغط. اإّل 

اأن لقاء)اإميان( بطبيب �ساب لذقاين يعمل ب�سكل عري قانوين 

هناك،  من  »الهروب«  معه  يجمعها  ببريوت،  م�سفى  يف 

يعيدها اإىل ا�ستعادة كاملة، �سبه بانوراميه، حلقيقة الهناك: 

باأنها  تتباهى  التي  الفا�سدين  �سبكة  التحنيط،  مدينة   ...«

فوق القانون، تنهب وت�رضق بفح�س ووقاحة، والنا�س تراقب 

مي�سغ  مذعور...  باأكمله  �سعب  وخوف،  ب�سمت  يجري  ما 

اأحد  التغيري، ول  اأمل  العمر على  يوم... ومي�سي  اخلوف كل 

اأو �سيطلع  يعلم كيف �سيتم التغيري، هل �سيهبط من ال�سماء، 

اأفرزت  التحنيط   مدينة  بالقهر؟!  املتورمة  القلوب  قاع  من 

خالق هو القاعدة، ال�رضقة �سطارة،  قيمًا جديدة، فانعدام الأ

والعهر موهبة وقلة الذوق هو اأ�سا�س التعامل... ل ميكن اأن 

اأ�سل اإن مل اأ�سحق عدة زمالء بطريقي..«/�س301/، فتلتمع 

ويكدح،  يكدح  النمل  مثل  »ال�سعب  ال�سورة:  تلك  ذهنها  يف 

اإىل جحور ل تدخلها  ياأوي  اأن يجوع ذات يوم، ثم  مذعوراً 

�سم�س احلرية والكرامة«/�س312/. 

* العودة امليمونة

بريوت  يف  عي�سي  من  عليها  �ساأح�سل  فائدة  »اأية  ولكن: 

يحتمل:  عاد  ما  فالعجوز  نف�سي«  اأخ�رض  اأن  الثمن  كان  اإذا 

نر�سى  ملاذا  الدرجة،  لهذه  ينتهكني  اأن  له  �سمحت  »كيف 

وىل  الأ املواجهة  حت�سل  وهكذا  يزلوننا«  اأنا�س  مع  العي�س 

الذي  اخلرف،  ال�سادي  املفكر  وزوجها  بني)اإميان(  خرية  والأ

تتمنى له املوت، لكنه ل يفعل رغم كرب عمره و�سدة مر�سه! 

وتنتهي باأن تعاف)اإميان( النفاق والتمثيل واخلداع: »�ساأجنو 

بنف�سي، واأعود اإىل ابني«/�س323/. تعود)اإميان( اإىل مدينة 

يف  ال�سابرات،  الن�ساء  حلقة  اإىل  لالن�سمام  تعود  التحنيط، 

م�ستو�سف ولي�س امل�سفى. ولكن ل فرق ف)اإميان( تدخل يف 

مرحلة ال�سعور ب�سالم الهزمية على حد تعبريها، منف�سلة عن 

الوزير  لزيارة  الهياج  بعدوى  ت�سعر  مل  لذا  وحياتهم،  النا�س 

ياأتي  عندما  ال�سدمة  عنها  مينع  مل  ذلك  لكن  للم�ستو�سف، 

لزيارة امل�ستو�سف وزير ال�سحة اجلديد فرتى اأنه لي�س �سوى 

الل�س واملرت�سي والن�ساب...)قا�سم(.

3- �شنجفف دموعك ب�شفاهنا الياب�شة

ال�سارد  ي�رض  ملاذا  الظاهرة،  هذه  يتفهم  كيف  املرء  يحار 

راح  زاوية  اأية  من  املكان،  وجه  مالمح  ر�سم  على  ال�سوري 

املراآتني  فكلتا  القا�سية.  ال�سوداء  اخلطوط  بهذه  اإليه،  ينظر 

الروائيتني قدمتا لنا وجهًا بال اأي اأثر لل�سفقة، ول لرحمة ول 

حوال، ولو كان  لعذر. يربئ ال�سارد ال�سوري نف�سه، يف كل الأ

بطاله  �سلبيًا، ولو كان مرتكبًا، معرباً عن هذا غالبًا بتربئته لأ

رادة، القطيع،  عذار للنا�س، م�سلوبي الإ دائمًا، وكثرياً ما يجد الأ

لكنه ل يربئ املكان ول يبحث عن اأي عذر له!؟ وكاأنه اأدمن 

الق�سوة التي تغلف حياته كق�رضة �سميكة �ساغطة فوق ق�رضته، 

فما كان منه اإل مبادلتها ق�سوة بق�سوة، اإجحافًا باإجحاف!؟ 

اأن  اأريد  وكنت  كبلد،  كمكان،  �سوريا،  اأن  ينتبه  اأحد  ل  وكاأن 

لها  عمل  ل  مكنة  فالأ يح�سل،  مبا  لها  ذنب  ل  كا�سم،  اأقول 

ذى، الذي ل قدرة لها على جتنبه ول الرد  �سوى اأن تتحمل الأ

لل�ساعر  عنوانها:)�سورية(  بق�سيدة  يذكرين  الذي  مر  الأ عليه. 

احل�سني)1982-1954(،  ال�سالح  ريا�س  الراحل  ال�سوري 

م�سد�س(  كطلقة  وا�سح  كاملاء  الثالثة)ب�سيط  جمموعته  يف 

التعي�سة كعظمة  �سورية  يا   ...« دار جرمق- دم�سق- 1982: 

خبزك  اأكلنا  الذين  الطيبون/  ك  اأبناوؤ كلب/نحن  اأ�سنان  بني 

وزيتونك و�سياطك/ اأبداً �سنقودك اإىل الينابيع/ اأبداً �سنجفف 

اأبداً  الياب�سة/  ب�سفاهنا  ودموعك  اخل�رضاء/  باأ�سابعنا  دمك 

�سورية«.  يا  ت�سيعني  نرتكك  ولن  الدروب/  اأمامك  �سن�سق 

التي يبدو اأنه مل ينتبه لها اأحد حينها، فال اأحد قال له: »كيف 

تقول هذا!؟ اأو حرام عليك يا ريا�س، �سوريا لي�ست كذلك« ذلك 

اإىل  اأ�رضت  ما  ترون،  ي�سمنها، كما  اأن  اأنه كما عرفته خليق 

افتقاد)امل�سعوف( و)هوى( اإليه لتوي.

الهوام�ش

1-)امل�سعوف(: دار ع�سرتوت-بريوت/2006/

2-)هوى( الدار العربية للعلوم نا�رضون- بريوت/من�سورات الختالف- 

اجلزائر/2007/  
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لهدى  وىل   الأ الق�س�سية  املجموعة  تقّدم 

اجلهوري)منيمة ماحلة( ف�ساءات خمتلفة من ال�رضد 

ولكني  النميمة،  فيها  تناثرت  ن�سًا  ع�رض  خم�سة  يف 

�ساألفت نظركم بداية اإىل ق�سة واحدة جديرة بالهتمام 

مهمًا  وخمرجًا  مهمًا،  مدخاًل  تكون  اأن  ت�سلح  نها  لأ

اأي�سًا يف قراءة هذه املجموعة. 

املدينة«  تاأكلني  »حني  ق�سة  بطلة  باأن  من  اأوؤ اإنني 

دوار مع روح هدى يف اأماكن خمتلفة من  تتبادل الأ

الق�سة  التحّرك من هذه  لنا  ، وهذا يتيح  الق�سة  تلك 

خلف  الختباء  حتاول  التي  اخلافتة  �سوات  الأ نحو 

تلك   ، الق�س�س  بقية  يف  العالية  �سوات  الأ �سجيج 

هنا. الكاتبة:)اأنا  فيها  تقول  التي  اخلافتة  �سوات  الأ

ما  وهذا   ، فاقراأوها(  اأمامكم  �سفافة  روحي  هاهي 

القادمة من هذه  الفقرات  التدليل عليه يف  �ساأحاول 

القراءة.

الق�سة  تلك  من  مقطع  اأول  يف  اجلهوري  هدى  تقول 

بالفقد  اأي�سًا  اأ�سعر  املدينة:)  تاأكلني  حني   ، اجلميلة 

احلنني  بهذا  عليها  اأ�ستدّل   ، اأعرفها  ل  �سياء كثرية  لأ

احلام�س الذي يت�ساعد يف روحي()1(  ، فالفقد حمّرك 

 ، القلب  ُتعمل مناجلها يف  التي  الغربة  اأ�سا�سي لهذه 

 ، �سياء املفتقدة  الأ تلك  الت�رضيح بعدم معرفة  ورغم 

يف  تتناثر  ذاتها   املعروفة  غري  �سياء  الأ هذه  اأن  اإل 

حنني  فهناك   ، املاحلة  النميمة  داخل  اأخرى  اأماكن 

والذي   ، العامل  مع  املت�سالح  الطفويل  الفرح  لذلك 

حني  جني  راأ�س  على  ق�سة  بطلة  فقده  عن  حتكي 

اإياه  اأهديتني  الذي  املجنون:)عي�سى..الفرح  تخاطب 

اأقمت بينك وبيني فجوة  اأن  فقد طعمه ورائحته منذ 

تت�سع لختناق. عي�سى ابق هناك بذاكرة بدائية ، فلي�س 

ثمة هنا ما يبهج ، وحدك من احتفظ برباءته نظيفة 

حني خباأها على راأ�س جني ، وحدك من اأ�سبح ميرق 

اأمامنا مبخ �سفدعة مكفوفة ، وبروح منثلمة تت�سالح 

مع حاراتنا التي ما تزال بحاجة ملزيد من الت�سحيم 

لتبت�سم ب�سخرية يف وجه الغرباء ()2(.

 هناك حنني لذلك ال�ستقرار املتوّلد من معرفة الطريق 

من واجلمال ، وترتيب  املفقود ، ثم امل�سّي فيه نحو الأ

احلياة ، كما ت�رّضح بطلة ق�سة اللعبة حني تدار يف 

اخلفاء:)تّبًا لنا نحن حني ل نعرف ماذا نريد ، وكيف 

نقود خطانا ، وبجوار من �سنبدوا اأجمل واأكرث اأمانًا.. 

ننا ب�رض تافهون ، ل منلك �سوى الرغبة  تبًا لنا نحن لأ

يف اإ�سداء الن�سائح ، تلك  التي ل اأريد اأن اأح�سل على 

رتب حياتي ول اأود اأن اأت�سالح مع هذه  املزيد منها لأ

�سياء بدعوى اأنها هكذا ولن تتغري()3(. الأ

 هناك حنني للعتمة التي تفتح نوافذها على الب�سرية 

�سياء دون �سو�ساء..  املتقدة النافذة ، التي تخرتق الأ

كحّيز  العتمة  ق�سة  لبطلة  و�سفها  يف  ذلك  جنُد 

الفا�سلة  الكائنات  من  العتمة  اأن  ت�سعر  اآمن:)بداأت 

اأو تثري ف�سيحة  اأن تغمز  التي مترق بكل ثقلها دون 

كما ميكنها اأن متت�س عيوبها كاإ�سفنجة ()4( ، وهذا 

للعني  املوؤمل  الوا�سح  ال�سائد  مع  مواجهة  يف  كله 

ال�سوء  ن بداأت تكت�سف زيف  ال�سوئية..)الآ بفجاجته 

�سياء()5(. املنتفخ والذي ل ميلك اأكرث من تعرية الأ

ويف ق�سة حني تاأكلني املدينة ، تفتح هدى نافذة اأخرى 

على الروح الباحثة عن طماأنينتها. تقول:)مازلت اأفت�س 

�ساطرهم  مان ، وعن ب�رض ل يكلفونني الكثري لأ عن الأ

ال�سحك والبكاء()6(. اإن ذلك ي�سي بقلق  روحي دفني 

�سياء التي ل �سبيل لتغيريها  ؛ قلق مواجهة حتمية الأ

مر باحلب ،  حيان ، حتى واإن تعّلق الأ يف كثري من الأ

وا�سطداماته اللذيذة حتت املطر.يقول علي بطل ق�سة 

لرجل قلما ينتبه:)ا�سطدامنا حتت املطر مل يكن عابراً 

�سياء حولنا حتيك نف�سها بقدرية  كما قد تعتقدين. الأ

احلياة  تف�سح  اأن  من  القلق  ذلك  اإنه  نعتدها()7(.  مل 

التما�سك..تلك  من  واهية  بق�رضة  املحاطة  ه�سا�ستنا 
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اله�سا�سة التي نكت�سفها يف حلظات �سفاء عميق ، اأو 

يف اختبار حقيقي كالختبار الذي تدخله بطلة ق�سة 

دائمًا  تقول:)اأكت�سف  اإذ  اخلفاء  يف  تدار  حني  اللعبة 

ه�سا�ستي()8(. وهو قلق الوجود ، اإذ ياأكل املوت كل 

زرع نغر�سه مهما كرث.. حكمة قالتها اجلدة يف ق�سة 

حني تاأكلني املدينة:)ل ت�ستكرثي غر�سة املوت !. كل 

�سد  ما يزرع ليموت �سيبدو قلياًل ()9(، لكن اخلوف الأ

من املوت مرده خوف هدى من اأن احلكاية قد متوت ، 

ومل حُتك بعد ، كما قالت يف ق�سة �سوت:) دائمًا كنت 

اأخ�سى اأن اأموت ويف فمي حكاية مل اأقلها()10( ، فهي 

دخلت  واإن  حتى  فمها  تغلق  ل   ، للحكايات  عا�سقة 

واحلكاية   ، فمي  اأغلق  اأن  اأحب  �سباتها)ل  احلكاية 

نائمة()11( كما قالت يف ق�سة اللعبة حني تدار يف 

لت�رضيب  ن�سب  الأ املكان  يف  دائمًا  وحتتار   ، اخلفاء 

ال�سوء من احلكايات)من اأين �سافلق احلكاية لي�سهق 

ال�سوء منها()12(.

اأعطاها  الوجودي  القلق  اأن  تنكر  ل  فهي  ذلك  ورغم 

فخ  وجّنبها   ، بو�سوح  مالحمها  ور�سم   ، وجهها 

ق�سة  لبطل  تقول  املتكررة.  الواقعية  يف  ال�سقوط 

تفا�سيل للقلق:)القلق هو وحده الذي ي�سنعني وير�سم 

الروحية..  اهتماماتك  يف  فمفل�س  اأنت  اأما  مالحمي. 

تعقد  كيف  تعرف  ل  رجل  اأنت  بالواقعية.  م�سلول 

�سلحًا مع ذاتك ولو ملرة واحدة()13(.

مقطع اآخر من هذه الق�سة / الذات / املجموعة / حني 

تاأكلني املدينة ، تقول الكاتبة فيه ما يلي:)ومازلت 

لعاب ال�ساهقة ، تلك التي جتعلني قيد اأمنلة  اأع�سق الأ

من خويف ووجعي وموتي !. اأ�سعر دومًا بحاجة ملحة 

اأن اأخترب امل�سافة بيني وبني ما ميتد بعنقه يف  اإىل 

يحاء اخلطري بالتناق�س الذي  اخلفاء()14(، ورغم الإ

يوّلده مقطع كهذا يف �سياق هذه الق�سة ، اإذ ينده�س 

القطع  يف  مان  الأ عن  الباحث  اأن  كيف  القارىء 

لعاب  ال�سابق لهذا املقطع  يع�سق يف املقطع التايل الأ

ووجعه  خوفه  من  اأمنلة  قيد  جتعله  التي  ال�ساهقة 

ثبات ت�رّضب هدى الكاتبة  وموته ، اإل اأن ذلك مفيد لإ

تقوله  فاإن ما  اأخرى  ،  ومن ناحية  البطلة  اإىل روح 

موجود  واملغايرة  اخلطرية  لعاب  الأ ع�سق  عن  هدى 

يف ن�سو�س اأخرى.. فهي تهوى ال�سباحة عك�س التيار 

�سماك  الأ للقلق:)  تفا�سيل  بطلة  بذلك  ت�رّضح  كما   ،

مثلك  امليتة  دائما..وحدها  التيار  عك�س  ت�سري  احلية 

ال�سباحة  وهذه   ، التيار()15(  اجتاه  يف  ت�سري  من 

 ، املجموعة  اأحداث  يف  عدة  م�ستويات  على  حتققت 

عيونًا  للف�سيحة  تفتح  ماأمونة  غري  رهانات  فق�سة 

اتفقت  ولد)  بالأ الت�سبه  تتعمدان  بطلتني  عن  حتكي 

وهي على اأن نكوم مثل را�سد وعلي ونا�رض ، ل فرق 

ب�ساقني  �سنم�سي   ، �سرنك�س   ، القدم  كرة  �سنلعب   ،

خفية  �سعرنا  جنز  اأن  على  وهي  اتفقُت  مفتوحتني. 

نهجر  واأن   ، اخلراف  جدها  به  يجز  الذي  باملق�س 

لنغدوا  الظهرية  وقت  ال�ساطىء  على  وننام   ، الدمى 

داكنتني مثلهم()16( ، وبطلة ق�سة  على راأ�س جني 

تتمتع ب�سفات قريبة جداً من هذه ال�سفات:) عي�سى 

�سويًا  النبق  وناأكل   ، نلعب معًا  �سديق طفولتي. كنا 

يف  بج�سدينا  ن�سرتخي  ال�سم�س  حرارة  ت�ستد  وحني   ،

بركة �سغرية تدار مياهها يف اأفالج متعرجة لت�سقي 

مع�سوبة  ق�سة  يف  والبطلة   ، املوز()17(  اأ�سجار 

العينني اإىل البحر تقّدم م�ستوى اآخر من ال�سباحة عك�س 

الفرح  العدة)  التمّرد على طقو�س  اإذ ترغب يف  التيار 

اأن  با�ستطاعتي  كان  لو  متنيت  روحي.  يف  يزغرد 

زرعه يف البحر ، لكن العجوز  اأحمل باقة ورد اأحمر لأ

العمياء كانت تزم �سفتيها بغ�سب كلما اقرتحت �سيئًا 

جديداً.. مل اأكن اأعي بعد اأنه ل جتوز خمالفة العادات 

موات موؤذية اإن  ن اأرواح الأ ن العواقب وخيمة ، ولأ ، لأ

مل اأتقن اأداء العدة()18(.. وهي نف�سها تقول يف مقطع 

موجة  براأ�س  راأ�سي  واأترك  الق�سة:)  هذه  من  �سابق 

اأن  ن�سيتها منذ  التي  غاين  الأ لنغني ب�سوت عال كل 

للف�سيحة()19(  معاك�س  اجتاه  يف  والدي  دحرجني 

املتمثل يف  اإ�سقاط املجتمع  ت�ستهي  ، فهي عن عمد 

اإ�رضار يف الجتاه  ، والجتاه ب�سبق  والدها املت�سلط 

الذي ا�سطلح املجتمع على كونه)ف�سيحة(. 

تقّدم  املدينة  تاأكلني  حني  ق�سة  من  اآخر  مكان  يف 

لدي  عنها:)  الهامة  املعلومة  هذه  اجلهوري  هدى 

اأ�ساب  اأن  اإىل  �سياء  الأ تفكيك  على  فائقة  قدرة 

تفكيك  على  فائقة  قدرة  لديها  بالدوار()20(...نعم. 

�سياء حتى ن�ساب بالدوار ، ولكنه دوار ي�سبه ذلك  الأ

والذي   ، النبيذ  من  جرعة  احت�ساء  بعد  اللذيذ  الدوار 

جند  لن  هنا  با�ستمرار.  اإليه  جمّربيه  يجتذب  يظل 

مثاًل اأجمل من الق�سة الرائعة)�سوت( ، فهي ت�ستغل 

بع�سها  ومزج   ، احلوا�س  تفكيك  على  عالية  بحرفية 

ببع�س ، ثم اإعادة تركيبها ، ثم تفكيكها ، يف حتّرك 

مده�س وجّذاب اأجزم اأنه �سيحجز لهذه الق�سة بالذات 

مكانًا مرموقًا يف ذاكرة امل�ستقبل. تقول هدى:) افّكر 
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�سوات �سبب حقيقي يف اإ�سابتنا باخلرف  ن اأن الأ الآ

ن  باكراً ، فثمة اأ�سوات ت�سيبك بالهلع ، وتدفع قلبك لأ

يقفز من فمك ، واأ�سوات تنحني عليك كمظلة واأ�سوات 

قبل  تتعرث  واأخرى   ، فرح  غيمة  على  راك�سة  تاأتيك 

اأن حتتفي ب�سماعها()21(.. قد ل تكون فكرة جت�سيد 

احلوا�س ، وقليها جديدة متامًا ، ولكن املعاجلة التي 

العميق  والتاأمل   ، الفكرة  هذه  الكاتبة  بها  طرقت 

فيما وراء احلوا�س ومتاهيها ، واخليال اخل�سب الذي 

غربلت من خالله اأحداث الق�سة اأعطاها نكهة خا�سة 

جداً ، وجعلها قريببة اإىل قلبي.. لكني مع ذلك اأقول: 

يوؤخذ على الق�سة �سيء واحد ، اأن ال�ستغال رمبا كان 

حداث ، فالق�سة  يحتاج اإىل مزيد من ال�رضد وفر�س الأ

فكار اجلميلة للدرجة التي  حتّركت ب�رضعة عرب تلك الأ

اأقالم  و�س  اأو روؤ اأمام م�ّسودة  اأحيانًا باأنك  قد توحي 

املقطع  هذا  معًا  فلنقراأ  لين�سج.  وقته  ينتظر  لعمل 

ال�سوء  اأمي  تغلق  وحني   ، اأنام  اأن  املت�سارع:)قبل 

اأ�سعر  عني  بعيداً  للنوم  �سوتها  وحتمل   ، غرفتي  يف 

باخلوف من �سوت الظلمة الذي يرتاق�س بالقرب من 

ال�رضا�سف  البي�ساء.

�سرتخي  لأ ال�رضير  حتت  اأختبىء  اأن  يف  دائمًا  اأفكر 

�سعل �سوتها  على بطني واأمد ا�سابع يدي الع�رضة  لأ

اأ�سمعها تنام يف الظلمة  �سابعي حكايات حني  ، فالأ

خارج غرفتي.

تذوق  لأ اأمي  ل�سان  على  اإ�سبعي  مددت  مرة  ذات 

اأدمنت  لكني   ، طعمه   ما  وقتها  اأعرف  مل   ، �سوتها 

عادة �سيئة: اأن اأم�س اإ�سبعي اإىل �سن متاأخرة()22(

تقدم   ، فقرات  ثالث  به  املقطع  هذا  اأن  فاملالحظ 

ن تكّون بناًء م�ستقاًل  كل واحدة منها فكرة ت�سلح لأ

وعاليًا اأي�سًا ـ ولي�س جمرد  فقرة �سغرية كملوحظة 

ٌكتبت على عجل. 

)ملاذا علّي دائمًا اأن اأكت�سف اأن املدن ل تبني ع�سها 

يف �سدري؟. اأراها تت�ساقط ري�سة ري�سة ، واأجد اأن كل 

من  �سوى  احلافية  القرية  لتلك  ي�سري  بداخلي  �سيء 

حني  ق�سة  يف  ورد  اآخر  ت�رضيح  هذا  خبزها()23(.. 

تاأكلني املدينة. هنا تطّل هدى الكاتبة براأ�سها لتقول 

لنا: »لقد قلت لكم هذا يف اأكرث من موقع. ل للمدن ، 

ول�سبابها املتنكر بثبات الدهاء..نعم للقرية واأمانها 

حتى ولو كان �ساذجًا »..هناك اهتمام وا�سح بالقرية 

حداث الكثري من الق�س�س مثل ق�س�س ا�سم  كخلفّية لأ

ثقيل ، ل ت�سرتوا وروداً لقربي ، مع�سوبة العينني اإىل 

البحر ، رهانات غري ماأمونة تفتح للف�سيحة عيونًا ، 

و�سوت.. وهذه اخللفية قد تربز وا�سحة من اأول ال�رضد 

بطال وطبيعة العالقات  ، اأو ميكن ا�ست�سفافها من الأ

يف  القرية  ترتبط  الق�س�س.  يف  ال�سائدة  الجتماعية 

مان..  جمموعة منيمة ماحلة بالطفولة ، والذاكرة والأ

الطفولية  امل�ساهد  ربط  من  وا�سحًا  يبدو  ما  هذا 

مان  الأ اإىل  واحلنني   م  بالأ الثنني  وربط   ، بالذاكرة 

وال�ستقرار. تقول بطلة �سوت:)وحني اأ�سبح يل قدمان 

اأكرب  العامل  اأن  اكت�سفت  مزرعتنا  من  بعد  لأ حتمالين 

من �سوت اأمي واأقل اأمنًا()24(. اإن يف الق�س�س رغبة 

وا�سحة يف جتاوز متاهات املدن  التي تراود اأولدها 

الغارقة يف  التفا�سيل  ، كما يت�سح من  عن براءتهم 

ال�ساخب واملوجودة يف ق�سة  احلكاية  املدينة  جو 

�سحيحة.. هل تكفي اثنني؟.. والعودة اإىل ذاكرة القرية، 

اإىل عي�سى الذي احتفظ بالرباءة ، واجلنون. اإنها الرغبة 

يف التخفف قبل النميمة ، ليتحّرك الكائن نحو دمعه 

ن  بحرية مطلقة، دون النظرات املتل�س�سة:)اأحاول الآ

حركتي  يعيقوا  ل  كي  الزائدين  الب�رض  من  التخفف 

 ، عني  اأعينكم  اأغم�سوا  النميمة.  ل�سوت  اأن�ست  واأنا 

فمن املوؤذي اأن يلتفت اأحدكم واأنا اأبكي()25(، ولكن 

هناك و�سول؟. النتيجة ترد يف نف�س الق�سة/الذات/

املجموعة حني تاأكلني املدينة.تقول هدى:)�ساأ�سيع 

بعدها بني قريتي واملدينة اجلديدة.. �ساأكت�سف اأن ثمة 

ج�رضاً ميتد كالنزق �سوب الال�سيء ، واأن هنالك دمعة 

واأ�سجار  الطني  جدران  بني  قدمية  ذاكرة  على  ملح 

، ول  اأن ل ظل يت�سع بينهما  اي�سًا  �ساأكت�سف  املوز.. 

ن احلكايات غري معبدة()26(.. اإذن  ميكنني املرور لأ

فالق�سية كلها رهينة احلكايات.. ولكن كيف هي هذه 

كي  ينق�سنا  ماذا  ؟.  حقًا  معّبدة  األي�ست  ؟  احلكايات 

نعربها اأو تعرب اإلينا ؟. 

حيان..فهدى اجلهوري تتمتع  لي�ست اللغة يف اأغلب الأ

ال�رضد  على  ت�سفي  التي   ، املميزة  نكهتها  لها  بلغة 

دون  ن�سو�سها  معظم  تفا�سيل  يف  يقودنا   ، �سحراً 

عناء ، فهي تعرف جيداً كيف توظف خيالها اخل�سب 

مزدانة  �سورة   �سياغة  يف  العالية  و�سعريتها   ،

�رضة.  الآ املده�سة  واللغة   ، الت�سويري  بالبتكار 

وهي  اأ�سنانها  فقدت  بغيوم  ملّبد  تقول:)ال�سحك 

قطيع  ترعى  اأخرى:)  ق�سة  يف  وتقول   ، تغني()27( 

خوفها من رذاذ اخليبات حني يرفل يف الرماد ، وحتك 

العينني  مع�سوبة  ق�سة  ويف   ، للذاكرة()28(  عينًا 
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لنغني  موجة  براأ�س  راأ�سي  واأترك  تقول:)  البحر   اإىل 

غاين التي ن�سيتها منذ ان دحرجني  ب�سوت عال كل الأ

والدي يف اجتاه معاك�س للف�سيحة()29( ، وجندنا يف 

ق�سة على راأ�س جني اأمام هذا امل�سهد الت�سويري:)ل 

ن ي�سيء احلكاية املطوية بعناية يف اأجنحة  اأحد الآ

نبياء ، ول اأحد ميد اأطرافه ليفرقع النهارات احلارة  الأ

القدرة على  اأن هذه  اأعتقد  باملقالب وال�سحك()30(. 

واحدة   ، ال�ساحر  املزيج  هذا  يف  واللغة  اخليال  مزج 

والتي   ، الكتابية  اجلهوري  هدى  مميزات  اأهم  من 

تعطي �سوتها تفّرداً ملحوظًا بني البقية. ويف معظم 

جناح  يف  هامًا  عاماًل  امليزة  هذه  تكون  وقات  الأ

كق�ستها   ، ال�رضد  حمكمة  ق�س�س  واإنتاج  �رضدها 

الرائعة)تفا�سيل للقلق(.

ولكن هذه اللغة اخلا�سة نف�سها تكون جاحمة اأحيانًا 

، فتلقي بال�سارد وامل�رضود له  من على ظهرها ، لتف�سد 

ت�رضف  عندما  خ�سو�سًا  الق�س�سي،  ال�ستعرا�س 

 ، اللغوي  ال�ستعرا�س  يف  الق�س�س  بع�س  بدايات 

واإن  �سور-  عدة  تركيب  على  هدى  ت�رّض  حينما  اأو 

كانت جميلة جداً -  يف جملة واحدة ، يكون تفكيكها 

حتى  ال�رضد  �سال�سة  وجه  يف  عائقًا  بعناية  وتاأملها 

التي  ال�سورة  يف  مثاًل  موجود  ذلك  مثال  النهاية. 

تقول:)تت�سلق  ينتبه.  قلما  لرجل  ق�ستها   بها  تفتتح 

تختل�س  التي  قطراته  تلثمها   ، الهواء ومت�سي  �سلمى 

ال�سرتخاء على ج�سدها الراق�س ككرة فرغت من ثقل 

فوق  تربع  الذي  النزق  مبحاذاة  وتدحرجت   ، الهواء 

الن�س)مللت من  نف�س  اأو كقولها يف   ، اأهدابها()31( 

ميزان  التعي�س يف  تثقل كفة حظي  التي  الو�سو�سات 

الغبية()32(  الذي تقيمه افرتا�ساتك  العابث  التواطوؤ 

ورغم تكثيف هذه ال�سور ، التي تعيق التمتع ب�سال�سة 

احلكاية ، اإل اأنني اأعتقد �سخ�سيًا اأن هذا الن�س واحد 

ن  لأ وذلك   ، املجموعة  يف  اجلميلة  الن�سو�س  من 

الكاتبة تنجح يف ر�سم تفا�سيل امل�سهد اخليايل بدقة 

، معتنية بكل التفا�سيل ، كما لو كانت تنحت متثاًل 

الوهلة  يف  العابر  للقاريء  عاديًا  يبدو  قد  والن�س   ،

�سيك�سف  مرة  من  كرث  لأ القراء  اإعادة  لكن   ، وىل  الأ

خ�سوبة اخليال فيه ، والدقة يف الو�سف ، والت�سعيد 

 ، نثى  والأ الذكر  بني  امللتهبة  العالقة  لهذه  املنطقي 

واحل�سور والغياب. 

اإذن فخيار اللغة مل يكفنا لنجيب ملاذا لي�ست احلكايات 

نثى هو الطاغي على كل  ن �سوت الأ معّبدة ؟. هل لأ

متتزج  الق�س�س  وكل   ، موؤنث  ؟..فالعنوان  الق�س�س 

نثى بن�سٍب متفاوتة ، ففي الغالب هي البطلة  بنكهة الأ

ال�ساردة. ل  ميان تكون هي  اأ�سعف حالت الإ ، ويف 

اأظن اأن ذلك مينع من ر�سف الطرق اإىل كل احلكايات. 

فق�س�س امراأة ترعى قطيع احلب خفية  ، ومع�سوبة 

العينني اإىل البحر ، وحني تاأكلني املدينة ،واحلكاية 

�سحيحة هل تكفي اثنني ؟ ، و�سوت ، والعتمة كحيز 

بلباقة  ال�رضدي  العامل  مركز  نثى  الأ من  جتعل  اآمن 

ل  رائعة.  فيها  واحلكايات   ، عجاب  الإ تثري  �رضدية 

ن�سها  اأف�سد  قد  نثوي  الأ احل�س  هذا  طغيان  اأن  اأنكر 

تكراري  فرغم   ، كامل�سامري  حادة  بظنون  املو�سوم 

تاأويله  وحماولة   ، كامل�سامري(   حادة  لقراءة)ظنون 

ت�سنيفه  ي�سعب  اأنه  اأعتقد  اأين  اإل   ، وجه  من  باأكرث 

ن�ستطيع  واإذا كنا   ، املناجاة  اإىل  اأقرب  فهو   ، كق�سة 

 ، املناجاة  ا�ست�سفاف بع�س معامل احلكاية من هذه 

تو�سلنا  ول   ، للغاية  �سحيحة  التفا�سيل  هذه  اأن  اإل 

ق�س�سي  ن�س  اأمام  باأننا  القتناع  اإىل  النهاية  يف 

متكامل... لكن الغالب اأن هدى ا�ستطاعت التعامل مع 

نثى وا�ستخدامها ب�سكل عملي دون خ�سارات  روح الأ

نثى �سد  فادحة. وهي يف طرحها اأي�سًا مل تكن مع الأ

الجتماعية  العلل  �سد  نثى  الأ مع  مثاًل.اإنها  الرجل 

نثى  الأ ت�سعى  اأن  يف  احلل  كان  واإن  حتى   ، املزمنة 

جتاه ا�ستقرارها بتقدمي تنازل يعرف طريقه جيداً اإىل 

خر من جهة معاك�سة.. هذا ما  رجل ي�سعى اإليها هو الآ

ن�ست�سفه من ختام ق�سة تفا�سيل للقلق:) تنحدر من 

عينيها دمعتان حارتان كانتا قبل حلظات ترق�سان 

ثم   ، ال�سوء  حتت  يلمعان   ، خر  لالآ الرف�س  رق�سة 

حرارتهما  ج�سده  تغزو  بي�س.  الأ ثوبه  يف  يختفيان 

اإليه  اإليها يف الوق الذي تخف�س راأ�سها  فريفع راأ�سه 

ليتوحدا معًا جلزء من الثانية ثم يغرقا يف نوبة من 

البكاء ()33(

ر�سف  دون  يحل  مل  ال�ساردين  فتجني�س  اإذن    

ال�ساردين  بوعي  متعّلقة  امل�سكلة  هل  احلكايات. 

مثاًل؟. حدث هذا ب�سورة ت�سرتعي النتباه مّرتني يف 

وىل يف رهانات غري ماأمونة  النميمة املاحلة. املّرة الأ

تفتح للف�سيحة عيونًا حني كان وعي ال�سارد اللغوي 

كان  وحيث  الكاتبة،  وعي  مع  متطابقًا  والفكري 

اأن يكون الن�س قلبًا وقالبًا طفويل املدارك  يفرت�س 

لة النهائية كانت اأ�سبه ب�سعورنا حني  ، فغنى املح�سّ

نرى اأبًا يحاول متثيل دور طفل ليقنع ولده باحلكاية. 
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املرة الثانية كانت يف ق�سة اأعدها من اأجمل ما كتبت 

هدى يف هذه املجموعة ، ق�سة مع�سوبة العينني اإىل 

واحلدث   ، املكاين  واحلّيز   ، الزماين  طار  فالإ  ، البحر 

�سقاطات الجتماعية كانت يف غاية  املت�ساعد ، والإ

الروعة ، وكان الن�س مقنعًا جداً لول تلك الفقرة التي 

اأن  من  ثقافة  واأقل   ، عمراً  اأ�سغر  البطلة  باأن  توحي 

تكتب بتلك اللغة ، ورمبا بذلك الوعي اأي�سًا.  اأما يف 

�سكالية ، واكن  باقي الق�س�س ، فقد جنت من هذه الإ

يقولون.  فيما  كبري  حد  اإىل  مقنعني  فيها  ال�ساردون 

�سكالية يف ق�ستني فقط يحول  هل وجود مثل هذه الإ

دون وجود احلكايات املعّبدة ؟

اإذن هل امل�سكلة متعّلقة باحلّيز الذي ي�سغله املجتمع 

اأظن  من الثقافة الكتابية لهذه النميمة املاحلة ؟. ل 

على  منكفئًا  كان  مهما  الكاتب  باأن  �سّلمنا  اإذا  ذلك. 

ا�ستغاله  فاإن  وبالتايل   ، املجتمع  من  جزء  هو  ذاته 

بوؤر املجتمع.اإن مل  بوؤرة من  ا�ستغال على  ذاته  على 

ي�سّلم البع�س بذلك ، فاإن الكثري من ق�س�س املجموعة 

التوّقف: يا�سة  تقّدم مناذج اجتماعية هامة ت�ستحق 

تختار  والتي  اخلفاء  يف  تدار  حني  اللعبة  ق�سة  يف 

نراها  مه�ّسمة  حب  ق�سة  يف  الواقع  اأمام  النهزام 

ثقيل  ا�سم  املعاق يف ق�سة  با�ستمرار حولنا..ال�سبي 

الذي مل يجد املجتمع و�سيلة ليتعامل بها مع اإعاقته 

وق�سية   ، نثى  لالأ الدونية  النظرة   ، ا�سمه  تغيري  غري 

اخلتان املوجودة يف ق�سة رهانات غري ماأمونة تفتح 

للف�سيحة عيونًا ، املراأة التي ي�سظيها الواقع وترعى 

احلب  قطيع  ترعى  امراأة  ق�سة  يف  كما  خفية  حبها 

خفية ، املالب�سات املتعّلقة باملوت واحلداد وال�سحر 

العينني  مع�سوبة  ق�سة  يف  املتكافىء  غري  والزواج 

الراحة  زلية بحثًا عن  الأ ال�سياع  ، ورحلة  البحر  اإىل 

مثلة  يف املدينة يف ق�سة حني تاأكلني املدينة.هذه الأ

اأكرث من كافية لتنفي عن هدى تهمة التوّرط بالذات ، 

اإن كانت هذه تهمة حقًا.

 اإذن ما امل�سكلة يا هدى ؟ ملمِ لي�ست احلكايات معّبدة؟. 

لي�ست هناك م�سكلة.اإن هذا جمّرد وهم تنفيه ال�سفحة 

ل  اأنه  تكت�سف  من  النميمة:)وحدك  بعد  ما  خرية  الأ

لتبادلك  ماكن  الأ يف  راأ�سك  تدير  اأن  �سوى  ينق�سك 

على  النتظارات  تعد  اأن  من  بدًل  والفرح  امل�رضات 

اأ�سابعك الناق�سة()34(

ي�ستحق  عماًل  كان  املاحلة  النميمة  قدمته  ما  اإن 

متابعتي  من  جيداً  واأعرف   ، اإجماًل  والثناء  التقدير 

لن�سو�س الكاتبة اأنه كان مبقدور منيمتها اأن تكون 

اأخرى  بق�س�س  ق�س�سها  بع�س  ا�ستبدلت  لو  اأروع 

اآثرت تركها خارج املجموعة لزمٍن قادم.  

تاأكلني  حني  ق�ستها  يف  اجلهوري  هدى  قالت    

مبجمله  الكون  اأرى  اأن  اأتعلم  متى  اأدري  املدينة:)ل 

يف  اأقول   ، املرهقة()35(  بالتفا�سيل  التورط  دون 

ختام قراءتي هذه باأنانية ل ينق�سها الفخر: ل تتمني 

ذلك.. اإن توّرطك بالتفا�سيل املرهقة كان ممتعًا لنا. 
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الق�س�سية  جمموعاته  يف  الرحبي  حممود  حماولت  تقوم 

؟(  ، وملاذا لمتزح معي  الن�سيان  ، وبركة  البني  اللون  الثالث) 

على اأ�سا�س يكاد يكون ثابتا يف اأ�سلوبه وبنيته ال�رضدّية العامة. 

العماين  والجتماعي  الطبيعي  الواقع  خامة  تناول  وهو  األ 

عن  فيه  املوجودة  الب�رضية  قدار  والأ املظاهر  بع�س  وت�سوير 

ظواهر  واعتبارها  وعزلها  منها  معّينة  جوانب  التقاط  طريق 

غريبة ونادرة بحاجة اإىل توجيه انتباه القارئ اإليها. ومبا اأن 

مر يت�سل بن�سو�س �رضدية ق�سرية يف الغالب ولي�س برواية  الأ

اأون�سو�س ق�س�سية طويلة ، فاإن من النادر اأن يتاح للبطل اأن 

خارج  الذاتية  ب�سريته  اخلا�سة  التفا�سيل  من  يكفي  ما  يقدم 

زمة التي يجد نف�سه من�سبكا فيها، كما ل يتاح للمجتمع  اإطار الأ

يحتوي حركة  اإطارا �ساغطا  اأن متّثل  املحيطة غري  والظروف 

ال�سخ�سية ويت�سّبب على نحو غام�س يف اأفعالها ال�رضدية دون 

على  وا�سح  اأيديولوجي  طابع  باإ�سفاء  ي�سمح  اأو   ، يف�رّضها  اأن 

على  بوجودها  اإح�سا�سنا  مع   ، والجتماعية  الفكرية  دللتها 

يحاءات والتاأويالت املمكنة لها. م�ستوى الإ

الن�س  داخل  ي�سّور  الذي  الجتماعي  الواقع  غباء  اأن  كما   

وحماقة الت�رضفات واملواقف املحيطة بالبطل الفرد ميكن اأن 

ال�ّسقة و�سعة  بعد  بيان  القائمة على  ال�سخرية  بنوع من  توحي 

واأ�سواقه  وتطّلعاته  الفرد  هذا  طموحات  بني  القائمة  امل�سافة 

به  املحيطة  العريقة  الجتماعية  الالمبالة  وبني   ، الروحية 

داخل البيت والقرية اأو املدينة التي يعي�س فيها. ولذلك فال غرو 

اأن نرى هذا البطل يعي�س حالة من التدهور امل�ستمر وال�سياع 

وال�سعور مب�ساعر ال�سيق التي تنتهي به وبالن�س الذي يتحّرك 

داخله اإىل بنية اإخفاق ل �سك فيها ول برء منها.

هذا  لدى  ت�سّكل  ة  الق�سّ خامتة  نرى  اأن  غريبا  يكون  ل  ولذلك   

القا�س اأهمّية ا�ستثنائية تتج�ّسد من خاللها احلالة التي تنتهي 

 ، بطلها  وحياة  ة  الق�سّ بناء  عليها  يقوم  التي  املفارقة  اإليها 

اأو  الفرد  اإىل عزلة  التوتر  التي ينتهي عندها  والنقطة احلا�سمة 

اأو  خرين  الآ يد  على  انتهائه  اأو  موته  وحتى  باجلنون  اإ�سابته 

على يده هو نف�سه. 

وىل) اللون البني( ا�ستطاع)حممود الرحبي(   ويف جمموعته الأ

الدللية  النواة  طبيعة  على  خا�سة  اأهمية  ذا  حتويراً  يجري  اأن 

�سياء  لالأ اخلارجي  الو�سف  جعل  حني  لغته  يف  امل�ستهدفة 

والكائنات هدفًا وحيداً اأو رئي�سًا للكتابة الق�س�سية. وهو و�سف 

ما تفتاأ دوائره تت�سع وتت�سع قبل اأن ترتدَّ اإىل نقطة البداية مثل 

بركة ماء راكدة ُيلقى فيها بحجر. 

واحداً  حجراً  لي�س  ن�سو�سه  يف  الرحبي(  حممود  يلقيه)  وما   

ال�سناع  الر�سيقة  يده  من  متتابعة  خفيفة  اأحجارا  بل   ، ثقياًل 

هيئاته  وتر�سم  املو�سوف  امل�سهد  اأو  املو�سوع  تالحق  وهي   ،

ل  واأفعال  اأ�سماء  عرب  جمالياته  وت�ستقطر  املختلقة  وحركاته 

ية املنظور يف ال�سورة  ق روؤ مام بقدر ما تعمِّ تقدم ال�رضد اإىل الأ

داخل زمن ثابت يعيد نف�سه ويكررها دون نهاية. وما ير�سمه هذا 

القا�س يف لوحته اأو ن�سه ال�رضدي الق�سري هو م�ساهد طبيعّية: 

خملوقات.. طيور وحيوانات وقمر وب�رض واأ�سياء يراها اجلميع 

واألوانها  يتاأملونها ويتقّرُون مالحَمها  ، ميّرون بها ولكنهم ل 

ي�سيئها  مع)بّطة(  مثاًل  الرحبي(  يفعل)حممود  كما  وحركاتها 

اإذ  ال�سكران(.  ا�سُمها)قمر  له  ال�ساطئ يف ق�سة  القمر على  �سوء 

لي�س لديهم عنُي كامرته ال�سحرية التي تتج�س�س على هذه البطة 

القمر  ذلك  ل�سوء  وتعر�سها  بها  املحيطة  �سياء  والأ والكائنات 

�سفر قبل اأن »يتثاءب منت�سيًا  حمر اإىل الداكن والأ املتغرّي من الأ

ب�سوئه  اللوحَة  غّلف  اأن  بعد  بنومه  الق�سة  لتنتهي  وينام« 

ال�سحري املتحّول واملمتّد من ال�سماء لي�سنع طباقه وعالقاته 

ر�س: �سياء على الأ اخلفّية مع الكائنات والأ

 ، الربكة  �سكون  يف  وجناحيها  ب�سدرها  تخفق  البطة  »كانت 

ثم   ، ثم �سغرية   ، ، دوائر كبرية  دوائر  تتبعها   ، دوائر  فتت�سكل 

الربكة  وكانت  داكن.  اأ�سفر.  داكن.   ، اأحمر  القمر  كان  تذوب. 

حمراء ، داكنة ، �سفراء ، والبطة توؤرجح ج�سدها فوق الربكة ، 

والدوائر ترت�سم كبرية ، ت�سغر ، ثم تذوب.

جاء ال�سفدع ، نظر اإىل القمر ، نقَّ نقتني وتقافز مبتعداً ،انتهت 

 ، ، فا�ستيقظت دوائر كبرية ثم �سغرية  البطة حّركت جناحيها 

ثم ذابت.

كان القمر اأ�سفر ، داكنا ، اأحمر.

دوائر  ت�سّكلت   ، الربكة  فوق  ري�ساته  اإحدى  �سقطت   ، طار طائر 
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كبرية ، ثم �سغرية ، ثم تذوب.

ت�سحب  وحّطت   ، منقارها  رفعت   ، ج�سدها  حول  البطة  دارت 

اأوراق �سغرية فوق  �سقطت   ، ، يتبعها خيط ماء طويل  ج�سدها 

اأقبل  ذلك اخليط ، فت�سكلَّت دوائر كبرية ، ثم �سغرية ثم تذوب. 

رجل ويف يده �سعفة خو�س عري�سة ، وغر�سها يف طرف الربكة 

، القمر اأ�سفر ، ي�سقط على ال�سعفة ، وعلى اللحية ، اللحية �سفراء 

، وعينا الرجل يدخلهما الظل«

قمر  ق�سة  دم�سق 1998   ، املدى  دار  من�سورات   ، البني  )اللون 

ال�سكران ، �س 17(

الن�س غري  للغة يف مثل هذا  لي�س ثمة من هدف   ،  وكما نرى 

وقائع  قلب  اإىل  العتبار  واإعادة  ال�سغرية  �سياء  الأ قيمة  اإبراز 

وتفا�سيل و�سور عادّية ، ولكنها ميكن اأن متالأ بال�سعر حياتنا 

يتها ، والرتجمة عنها. �سغاء اإليها وروؤ لو اأَح�سّنا الإ

بال�رضيط  املتاأثرة  اأو  ال�سينمائية  ال�سعريات  من  نوع  اإنها   

 ، بالغتني  ورهافة  مبو�سوعية  اأمامنا  ُتعر�س   ، ال�سينمائي 

ويتداخل فيها املنت احلكائي مع املبنى احلكائي ويت�ساوقان 

حدود  خارج  غاية  اأو  غر�س  من  لها  لي�س  مرنة  لغة  داخل 

الو�سف املرّباأ من التدّخل املبا�رض للراوي ال�سارد.

 و)اللون البني( الذي يختاره الرحبي ا�سمًا ملجموعته الق�س�سية 

لوان  الأ تلك  عن  يختلف  ال�سكل  بهذا  لوحاته  به  وير�سم   ،

اأخرى.  ق�س�سية  جمموعات  يف  يتها  روؤ اعتدنا  التي  ال�سارخة 

�سود  والأ بي�س  الأ اللونان  فيها  يلتقي  ع  جتمُّ نقطة  عنده  فهو 

ويتحّلالن اإىل جمموعة من التدّرجات اللونية احلمراء وال�سفراء 

ر�س  والداكنة. والتقابل بني البحر وال�سحراء ، ال�سهل واجلبل ، الأ

وال�سماء ل يكت�سب يف هذه املجموعة معنى املعاندة واملكابدة 

التي نراها يف جمموعات اأخرى، بل �سورة العنا�رض ال�رضورية 

املنظور  ملتطلبات  وفقًا  املكاين  لها  وت�سكُّ اللوحة  ر�سم  متام  لإ

لوان وي�سهرها يف  الطبيعي والتعبريي الذي يحوي كل هذه الأ

بوتقة ذات اإن�سانية ي�سعر �ساحُبها بانت�ساء وبفرح اإنطولوجي 

خفّي ملجرد اأنه موجود ، ميار�س حياته و�سط هذا احل�سد املده�س 

ل�سانية  عالمة  بو�سفه  للعنوان  اأن  اأي  �سياء.  والأ الكائنات  من 

الن�س  نوع  اإىل  تومئ  وظيفة  اإليها  وت�سري  الت�سمية  على  تدل 

وت�سري اإىل م�سمونه ، كما �سرنى ذلك فيما بعد.

 ورمبا اأمكننا اأن نلحظ يف مثل هذه الن�سو�س اخلالية من اأي 

قوام ب�رضي دللة خا�سة. فهي ميكن اأن توؤول على اأنها عالمة 

�سياء  فراده �سمات الأ يء لأ قد ل تكون �رضيحة على واقع مت�سًّ

ن�سانية احلّية. ويف و�سع من هذا النوع ، ل بدَّ  ، ل املالمح الإ

اأن   ، الجتماعي  املتغرّي  يف  م�سنيًا  بحثًا  متّثل  التي  للق�سة 

يف  وا�سعًة   ، الكلمات  من  م�سنوعة  لوحة   ، لوحة  اإىل  تتحول 

وجعل   ، ال�سائدة  لهجته  وتغيري  اخلطاب  قواعد  قلَب  العتبار 

و�سيلًة   ، الواقع  مع  حوارها  يف  اللغة  متار�سه  الذي  التمثيل 

ومنحها   ، اللوحة  مراآة  داخل  ذاتها  يف  �سياء  الأ �سورة  لعك�س 

قيمًة تفوق تلك التي يتهياأ ل�سواد النا�س اأن مينحوها اإياها يف 

املدينة احلديثة. 

 وغني عن القول اإن ت�سجيل حواٍر من هذا النوع يقت�سي عزلة 

وزمنًا دائريًا مغلقًا ُي�سبه حواف تلك البحرية التي توؤلف بورة 

امل�سهد ال�رضدي يف الق�سة ال�سابقة. 

 واختزل اللغة داخل الق�سة بهذا ال�سكل اإىل لوحة �ساكنة بعيدة 

�سوات وتعار�سها يف املدينة ميّثل موقفًا اأولّيـًا  عن �سجيج الأ

بطريقة  ولو   ، به  ومنّدداً  القائم  الجتماعي  لل�رضط  راف�سًا 

�سمنية غري مبا�رضة.

الن�سيان  بركة  التاليتني)اأعني  القا�س  جمموعتي  يف  اأما   

؟  معي  متزح  ل  وملاذا   ، 2006م  عام  م�سقط  يف  ال�سادرة 

حتويرا  القا�س  اأجرى  فقد   ) 2008م  عام  عمّان  يف  ال�سادرة 

ارتباط  واحلدث  بال�سخ�سية  مرتبطا  املكان  فيه  �سار  اآخر 

ال�سبب بالنتيجة واملقدمة باخلامتة على نحو يكون فيه الف�ساء 

 ، بطلتها  اأو  الق�سة  بطل  ذات هي  مرّكبا من  ن�سيجا  الق�س�سي 

طار الجتماعي احلامل لهذه الذات واملطّوق  ومو�سوع ميّثل الإ

اأو غري  وال�سانع ملا هو ممكن   ، والروحية  العاطفية  �سواقها  لأ

ة. ممكن من حركتها الواقعّية واخليالية داخل الق�سّ

هاتني  يف  الرحبي  حممود  ق�س�س  اأبطال  اأغلب  كان  ولئن   

ميلكون  ل  الذين  والفقراء  الب�سطاء  النا�س  من  املجموعتني 

ال�رضدّية  الوظيفة  فاإن   ، �سمائرهم  ونقاء  اأرواحهم  غنى  غري 

عليه  ماتنطوي  ظهار  لإ مكّر�سة  كانت  لو  كما  تبدو  الق�سة  يف 

ال�سخ�سية الق�س�سية من توق نحو احلرّية ورغبة يف النعتاق 

من اأ�رض التقاليد الجتماعية ال�ساغطة. اأي اأن وظيفة امللفوظات 

ال�رضدّية يف مثل هذه الن�سو�س هي اأن تدفع عن هذه النماذج 

الب�رضية املمتحنة بوجودها �سبح النكفاء على نف�سها والغرق 

ثقل  حتت  والن�سحاق  اليومية  احلياة  تفا�سيل  ابتذال  يف 

متطلباتها املادية والعاطفية.

مر ل يت�سل فقط ببعد خيايل اعتاد راوي حممود الرحبي اأن   والأ

ي�سفيه على خملوقاته وف�ساءاته الق�س�سية ، واإمنا اأي�سا بلغة 

ومو�سوعيته  الو�سف  بحيادية  تهتم  ل  قافزة  متوّثبة  �رضدية 

املوجود يف  املفقود وغري  خر  الآ البعد  بت�سوير  اهتمامها  قدر 

ر�سية احلزينة. حياة هوؤلء وم�سائرهم الأ

مر ل يتعّلق كذلك ب�سعرية م�ستعارة من خارج التجربة اأو   والأ

ية املوّجهة التي  احلالة الب�رضية املو�سوفة ، بل بنوع من الروؤ

ل ي�ستطيع فيها ال�سارد مع ذلك اأن يكتفي بنظرة اأحادية اأو اأخذ 

لقطات مفردة ومعزولة عن هموم ال�سخ�سية واأ�سواقها الروحية 

وتطلعاتها االذاتية اخلا�سة.

 ولئن كانت املماثلة بني احلياة وال�رضد غري وا�سحة اأحيانا يف 

هذا النوع من الن�سو�س ، واأن التجربة الواقعية تبدو مف�سولة 

عن منطقة اخليال اأحيانا اأخرى ، فاإن ما يخّفف من ذلك ويرّبره 

هو اأن احلبكة يف مثل هذه الق�س�س ، ول�سيما الق�سرية منها ، 
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لي�ست بالبنية ال�ساكنة اأو املغلقة واإمنا هي بنية مفتوحة على 

اآفاق جمالية مر�سودة.

 وحتى اإذا كانت بع�س هذه الق�س�س تبدو مقطوعة وغري مكتملة 

�سا�س الذي يعمد فيه ال�سارد اإىل اختيار  نها م�سّممة على هذا الأ فالأ

مقاطع حمّددة من احلياة لت�سليط ال�سوء عليها واختبار قابليتها 

اأبعد مما  اإىل  اإطار ذاكرة حكائية غري قابلة للذهاب  للت�سوير يف 

راأته يف حلظة زمنية معّينة. وهي حلظة من حلظات التاريخ متّثل 

اأن  قبل  كاد  اأو  الذاكرة  تكوينه يف  الراوي طم�س  را�سبا يف حياة 

تاأتي الق�سة لتعيد �سياغته ومتنحه قوامه ووجوده املفقود ، على 

الورق. 

 وعمل اخليال هنا ل ياأتي من فراغ ، فهو مرتبط بطبيعة احلياة 

الراوي  مع  الب�رضية  النماذج  تلك  درجت  الذي  ال�رضدي  والف�ساء 

على العي�س فيه على م�ستوى احلا�رض اأو املا�سي.

القارئ  ن  لأ  ، وحده  الن�س  على  فيه  البالغ  يقت�رض  ل  اأمر  وهو   

مطالب بلعب دور فيه ، حتى اإذا كان هذا الدور اأقرب اإىل)املزاح( 

بو�سفه ال�سكل الوحيد القادر على ا�ستيعاب املفارقة اأو املفارقات 

القائمة على م�ستوى احلياة وم�ستوى ال�رضد ، وجعلها ممكنة. وهو 

ما يجعل معنى ال�رضد ودللته الكلية ينبثقان من التفاعل بني عامل 

الن�س وعامل القارئ على وفق املقرتح الذي يقّدمه الكاتب خماطبا 

القارئ) ملاذا ل متزح معي ؟(.اأي اأن النحراف الذي يدخله الراوي 

فهمه  ميكن  ل  الذي  املزاح  من  نوعا  ميّثل  ال�رضدّية  الواقعة  على 

دون م�ساعدة املروي له ودخوله يف �سلب العملية ال�رضدية كالعب 

اأ�سا�سي. وكاأن الكاتب يطالب بذلك قارئه بتجاوز ما ي�سميه بول 

عن  باإمكانه  يكون  لكي   ) للتجربة  ال�رضدّية  قبل  البنية  ريكور) 

طريق اخليال الذي يوؤدي دور الو�سيط امل�ساركة يف تاأويل الفعل 

ال�رضدي اأو املبنى احلكائي الذي تتحول احلياة بدونه اإىل ظاهرة 

بيولوجية.

) انظر بول ريكور الزمان وال�رضد ، ترجمة �سعيد الغامني ، املركز 

الثقايف ، 1999 ، �س49 -50 ( 

ثابتة ول  الق�س�س ل تتحدث عن ظواهر بيولوجية  اإن هذه   نعم 

ت�سف اأفعال حياتية جمّردة اإل من خالل هذا الو�سيط الذي يحمله 

جمالية  ممكنات  اإىل  ليو�سله  جناحيه  على  ال�رضدي  املتخّيل 

واإن�سانية ل ت�ستقيم احلياة ول الق�سة بدونهما. وما يفعله القارئ 

فق اخليايل للن�س  يف فعل القراءة هذا لي�س اأكرث من العي�س يف الأ

الواقعية  �سورته  عن  املعّدلة  ال�رضدية  �سورته  يف  تقبّله  اأي   ،

املعروفة.

 غري اأن املوؤلف اأو الراوي النائب عنه لي�س حّرا يف اأن يفرك اأنف 

خرية  احلكاية اأو يلوي ذراعها لتتحول بع�س اأفعالها ، ول�سيما الأ

ال�رضد  النوع من  اإىل جمّرد مزحة. فاملبداأ احلاكم يف هذا   ، منها 

مباغتات  من  املجرد  ن�ساين  الإ والفعل  احلياة  كانت  اإذا  اأنه  هو 

ر�سي  الأ قدرها  مغادرة  على  قادرة  وغري  وعاجزة  فقرية  اخليال 

بهذا ال�سكل ، فال باأ�س من اأن يقوم املتخّيل احلكائي مبهمة اإكمال 

تتكفل  �سوابط  على  بناء   ، فيها  املوجودة  الثغرات  و�سّد  النق�س 

طبيعة املنت احلكائي واملبنى احلكائي كليهما يف حتديدها. ومن 

�ساأن ذلك اأن ي�سيف اإىل اأبعاد الن�س بعدا اأخالقيا يتبّدى يف حر�س 

من  قدر  ية  وروؤ العدالة  حتقيق  على  عنه  النائب  راويه  اأو  الكاتب 

يعاين  اأن  بّد  ول  البطل.  لدى  ذاك  اأو  ال�سبب  لهذا  املفقود  التوازن 

الن�س ، تبعا لذلك ، من نوع من التمّزق الدرامي بني ما هو كائن 

م�ستوى  على  ويعي�سه  الكاتب  يراه  ما  بني  يكون..  اأن  ينبغي  وما 

يته واأيديوليجته اخلا�سة امل�سممة  الواقع ، وبني ما ي�ستجيب لروؤ

 ، البع�س  بع�سهم  الب�رض  بني  والعالقات  املفاهيم  حتولت  لر�سد 

بتماهي  عالقة  له  ما  كل  عن  البحث  اأي  �سياء.  الأ وبني  وبينهم 

لتكون  وبذلك  الذات.  عرب  املو�سوع  وتلم�س   ، باملو�سوع  الذات 

الكتابة عند مثل هذا القا�س العماين الرائد �ساهدا فقط على ماهو 

كوين ، واإمنا هي تعبري متعنّي عن اأزمة �سمري �سقي ل ي�ستطيع اأن 

ل عن اأ�سكال البوؤ�س الذي يراها يف الو�سع الب�رضي القائم ،  يتن�سّ

ه من املا�سي للح�سور عن طريق الذاكرة  اأو ذلك الذي يتم ا�ستدعاوؤ

واملخيلة ال�رضدية الرا�سدة.

ل  اأدبيا جمّردا  �سكال  الرحبي  ن�سو�س حممود  بع�س  بدت  ولئن   

عالقة له بغري الو�سف املجّرد اأو املو�سوعي غري املرّباأ متاما من 

امل�ساعر الذاتية للكاتب ، على طريقة الر�سامني النطباعيني ، كما 

خرية يف)بركة الن�سيان(  اأو�سحنا ذلك من قبل ، فاإن ن�سو�سه الأ

، وذات حمتوى  و)وملاذا ل متزح معي ؟( تبدو مرتبطة بالتاريخ 

ل يخلو من دللة فكرية واأيديولوجية ، حتى اإذا بقيت ذات طبيعة 

ّكدة.  فردية ول ترقى اإىل م�ستوى التعبري عن حقائق اجتماعية موؤ

خا�سعا  يبقى  الق�س�س  هذه  يف  البطل  ن  لأ فقط  يحدث  ل  وذلك 

الفاعل  عمل  حتّرف  قد  التي  النقدية  ومالحظاته  الراوي  ملراقبة 

وت�سفي  للحكاية  التاريخية  والبنية  احلدث  على  التغيري  وتدخل 

ن تداخل البنيات الجتماعية  عليهما �سكال وهميا ، واإمنا اأي�سا لأ

القائمة يف املجتمع العماين ل تتيح للكاتب فر�سة كبرية للتحديد 

اأيدويولوجية  طبيعة  ذي  موقف  بلورة  �ساأنها  من  التي  ية  والروؤ

ت�سطر  قد  �رضورات  من  الكتابة  تفر�سه  عما  ف�سال   ، �رضيحة 

ل�سالح  يديولوجية  والأ خالقية  الأ يته  بروؤ الت�سحية  اإىل  الكاتب 

يته الفنّية واجلمالية. روؤ

هناك  الن�سيان(  جمموعة)بركة  من  مو�سدة(  ق�سة)طريق  يف   

رجل كثري الن�سيان يحاول اإعطاء ف�سحة جديدة لنف�سه عن طريق 

اأكرث من  اأن عرب  ، بعد  اإجازة عمله خارج البالد  ال�سفر وق�ساء 

ثلثي حياته يف)طريق �سّيق مر�سوم بني البيت والوظيفة ، فبدا 

، كذلك  ول مّرة. ولكنه كان يدرك  اإحدى حوا�سه لأ كمن يجرب 

من  القادم  املتوا�سل  النداء  ذلك  خالل  من   ، خال�س  وبوعي   ،

اأعماقه والذي ياأتيه عن طريق اإ�سارات واخزة باأنه رجل ن�ّساء 

، لذا فاإنه يبقي ذهنه مّتقدا يف مثل هذه احلالت التي �سيكلفه 

الن�سيان فيها ثمنا ي�ست�سعره بحجم الكارثة (.

)بركة الن�سيان ، وزارة الرتاث والثقافة ، م�سقط 2006 / �س43(
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 اإن الن�سيان هنا لي�س غري تعّلة و�سبب ميكن اأن نطّل من خالله على 

اإبعاد  يحاول  والتي  الرجل  هذا  يعي�سها  التي  املاأ�ساة  جوانب من 

اأ�سباحها املخّيمة عن طريق التذّكر واتقاد الذهن واإعادة اإح�ساء 

اأ�سياء ال�سفر و�سط نقرات ال�سداع امل�ستمر: جواز ال�سفر والتذاكر وقد 

و�سعها اأمام عينيه ، وفوق طاولة مرتفعة وخلف مراآة تعك�سهما 

وتن�رضهما يف الغرفة ، كما و�سع حقيبة ال�سفر اأمام الباب مبا�رضة 

، اإذ �سيمر من بني ظلفتيه للذهاب اإىل املطار ، كذلك فعل بالقمي�س 

والبنطال واحلذاء اجلديد. 

 كل ذلك ميكنه اأن يوحي باأن ل �سيء يدعو للن�سيان ، فعدة ال�سفر 

كيد باأنه قد ن�سي  هذه مكتملة مبا يكفي مل�سافر. ولكن �سعوره الأ

�سيئا كان اأكرث ما يوؤمله وهو يتاأمل هيئته احلائرة يف املراآة.وكاأن 

خوفه املبالغ فيه هنا من الن�سيان له عالقة باملعتقد الجتماعي 

د�ّس  من  ليخلو  روحيا  فر�سا  الن�سيان  باعتبار  ال�سائد  والديني 

 ، ال�سيطان  بعمل  القراآن  الن�سيان يف  ارتبط  وقد  ال�سيطان وهمزه. 

ية » وقال للذي ظن اأنه ناج منهما اذكرين عند رّبك فاأن�ساه  ويف الآ

ال�سيطان«.

 ولن�ستمع ، مّرة اأخرى ، اإىل الراوي وهو يتحّدث عن بطل ق�سته:

) عاد اإىل املراآة مّرة اأخرى ومنها راأى �سعرتني تنب�سان من فتحتي 

اأنفه فرتاجع ليبحث عن مق�س لكنه ما لبث اأن نزعهما باإ�سبعيه 

تلّطخ  حالكة  اأنها  املراآة  اأخربته  بخرقة  فم�سحهما  عيناه  فدمعت 

�سياء ال�سغرية لي�ست هي  بها وجهه. ويف املغ�سلة تذكر باأن هذه الأ

دهليز  ا�ستقر يف  اأنه  بّد  ل  ذلك  اأكرب من  ما  �سيئا  واأن   ، يقلقه  ما 

كا�سفا  �سوءا  ي�سعل  كمن  اأق�ساه  حتى  ذهنه  فاأوقد   ، الن�سيان 

يته. نظر ملّيا يف املراآة وهناك تذكر  ليبحث عن �سيء ت�سعب روؤ

باأنه قد ن�سي اأرقام حقيبته(. 

 ) بركة الن�سيان ، �س 44(

 اإن انغالق احلقيبة بهذا ال�سكل دليل �سوؤم ، وميكن اأن يكون عالمة 

اأن تبقى  ، ولذلك ل غرو  اأمام �ساحبها  فق  الأ انغالق  اأخرى على 

اأرقامها من�سّية وع�سية على تذكره رغم ما بذله من جهد خارق 

يختار  األ  على  فيها  داأب  التي  خربته  �سوء  يف  ا�ستح�سارها  يف 

رقام بطريقة عبثية ، واأنها لبّد اأن تكون مربوطة بحادث  هذه الأ

النف�س وتقليب لوجوه  ما ، مما جعله بعد حرية وحوار طويل مع 

املطار  اإىل  الذهاب  ويقرر  النهاية  يف  احلقيبة  عن  يتخّلى  الراأي 

اأن  اأنه)ن�سي(  تبني  الذي  �سفره  جواز  �سوى  �سيء  اأي  من  خاليا 

يجّدده بعد انتهاء تاريخ �سالحيته لل�سفر ، واأنه ل ميكن اأن ي�سافر 

قبل جتديده الذي ي�ستغرق ثالثة اأ�سابيع اأو �سهرا ، ح�سب ما اأخربه 

مفت�س اجلوازات. وهو ما يفوق اأيام اإجازته التي ل تزيد على اثنني 

وع�رضين يوما قبلهما �سفر ، وهو نف�س الرقم الذي اأقفل به حقيبته 

املرتوكة يف البيت. وهو ما اأجربه على اأن يعود:

جفنيه  من  ترفعه  خفّية  خيوطا  وكاأن   ، الذهن  �سارد  )ادراجه 

قد  النعا�س  فاإن   ، الليلة  تلك  ينم طول  نه مل  بيته. ولأ اإىل  وتقوده 

واحلقيبة  املراآة  فا�ستقبلته   ، غرفته  دخل  وجثم.  راأ�سه  يف  ا�ستقّر 

املغلقة ، مل يخلع �سيئا من مالب�س ال�سفر وغا�س يف بطن ال�رضير ، 

وهناك راأى نف�سه حمّلقا تقوده �سحابة بي�ساء وحتّطه يف جزيرة ، 

ثم وجد نف�سه يف غرفة يخبط نوافذها البحر وتنقرحوافها النوار�س 

،وراأى ال�سبية �ساحبة املنديل وهي تقرتب وراأى حقيبته تنفرج 

وترتفع منها هدايا ووجوه اأنا�س جمهولني حتوم حوله ، وفوق اأحد 

�رضعة راأى �سورته املعّلقة ت�سطاد ال�سمك. ( الأ

 )بركة الن�سيان 48-44(

خرية ذات الطابع احلكائي والتي ي�سنعها احللم   وهذه احلركة الأ

والالوعي لتعوي�س ال�سخ�سية الق�س�سية عما اأ�سابها من �سيم يف 

داة التي حتفظ  الواقع هي التي �سبق لنا احلديث عنها بو�سفها الأ

للبنية ال�رضدية توازنها وثباتها. فال�سفر الذي مل يتّم يف الواقع قد 

مّت بهذه الكيفية التي مل يغادر فيها البطل عتبة بيته مع اأنه كان 

قادرا لدى ا�ستيقاظه وخلعه مالب�س ال�سفر اأن)يتذّكر كل ما راآه يف 

رحلته الق�سرية تلك(.

قّدمناها  التي  اخلال�سة  بهذه  هكذا  تنتهي  ل  الق�سة  اأن  غري 

من  اأخرى  دللت  على  تنطوي  ال�رضدية  فملفوظاتها   ، هنا  لها 

بل   ، امللفوظات  هذه  ومن  اإليها.  �سارة  الإ دون  جتاوزها  ال�سعب 

 ، �سا�سية  الأ والثيمة  املو�سوع  �سّكل  الذي  مقدمتها)الن�سيان(  يف 

و)املراآة( التي ظّلت عالقتها بالبطل اأو عالقته بها مثرية للده�سة 

خرية. ونحن ننظر اإليهما) = الن�سيان واملراآة( هنا  حتى اللحظة الأ

باعتبارهما مولدتني �رضديتني قابلتني لوجوه عديدة من التاأويل 

، بل ي�سمل املجموعة التي  الذي ل يقت�رض على هذا الن�س وحده 

خرى التي حتمل بع�س  حتمل)الن�سيان( يف عنوانها ، واملجموعة الأ

ق�س�سها عنوانا م�سرتكا هو)حكايات املراآة(.

)ملاذا ل متزح معي؟ حكايات املراآة ، �س33- 51 (

مظاهر  بني  الغريب  التقابل  هذا  هو  الن�س  يف  نالحظه  ما  واأول 

عالقة  له  �سيء  بكل  اأطنابها  ت�رضب  التي  واأ�سكاله  الن�سيان 

معرفته  متنعه  ل  الذي  للبطل  ال�سخ�سية  واليقظة  بال�سخ�سية، 

باأنه ن�ّساء من اأن ميتلك ذهنا مّتقدا يحاول اأن يطّوق به الن�سيان 

ويتجّنب اآثاره وعقابيله الوخيمة.

كاأنه)يجّرب  ي�سعر  جتعله  البالد  خارج  جازته  لإ البطل  فق�ساء   

الن�سيان  يحدثه  اأن  ميكن  ما  جمابهة  واأن   ، مّرة(  اأول  حوا�سه 

قد)جعل ذهنه يّتقد بقّوة( ، واأنه)اأوقد ذهنه حتى اأق�ساه كمن ي�سعل 

يته( حني عرف باأن)�سيئا  �سوءا كا�سفا ليبحث عن �سيء ت�سعب روؤ

وكاأن  الن�سيان(..اإلخ  دهاليز  يف  ا�ستقّر  اأنه  لبد  ذلك  من  اأكرب  ما 

اتقاد الذهن واليقظة الداخلية لل�سخ�سية تبدو كما لو اأنها تتنا�سب 

طردّيا مع ال�سعور بخطر الن�سيان.

من  فعل  كل  يف  البطل  عليه  يحر�س  الذي  للمراآة  النظر  اأن  كما   

الذات  اأخرى على نوع من العالقة اليقظة مع  اأفعاله ميّثل عالمة 

»فمن ن�سي �سورته ن�سي نف�سه »كما يقول حمي الدين بن عربي يف 

منطق  الواقع  يف  هو  املراآوية  ال�سورة  ومنطق  املكّية.  الفتوحات 

املنطق  ال�سخ�سية من  �ساأنه حترير  الذي من  اخليال  وانطولوجيا 
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يديولوجية العقلية املت�سلة به ، طاملا كان املنطق  ال�سوري والأ

لت�سّور  اأ�سا�سا  ال�سورة  يجعل  الذي  املبداأ  من  منطلقا  املراآوي 

العامل.

ل عما اإذا كان بناء ال�سخ�سية بهذا ال�سكل   وكل ذلك يدفع اإىل الت�ساوؤ

مثل  وجود  يثريها  التي  الفكرية  يحاءات  والإ التعالقات  من  مرّباأ 

�سياء يف الن�س. وبع�س الفال�سفة يرى باأن الن�سيان طبيعة  هذه الأ

ن�سان ، واأن الفكر علة لن�سيان الوجود ، وبعبارة ابن عربي  ذاتية لالإ

» ال�ستغال بالفكر حجاب« ؛ يف حني يربط هيدجر ن�سيان الوجود 

بن�سيانه عن طريق  ن�سان  الإ يت�سّبب  الذي  وباملوجود   ، ن�سان  بالإ

نزعة  بها من  يت�سل  وما   ، تقنية  اإىل  املوجود  يحّول  الذي  العقل 

ذاتية)اإرجاع الوجود اإىل الذات( هي امل�سوؤولة عن ن�سيان الوجود. 

مو�سدة(  مثل)طريق  ة  ق�سّ قوام  حتّمل  مدى  عن  النظر  وب�رضف   

كتابة  فاإن طريقة   ، النوع  هذا  وفكرية من  فل�سفية  نظر  لوجهات 

هذا  على  مبعاينتها  الناقد  تلزم  فيها  ال�سخ�سية  وبناء  ة  الق�سّ

بعيدة  الن�س  جممل  يف  ال�رضدية  التلفظات  لتبدو  الذي  �سا�س  الأ

عن روح هذه الق�سايا وحمولتها الفكرية. ورمبا كان من الالزم 

اأي�سا اأن نرى يف حياة ال�سخ�سية وتاريخها ما ميكن اأن ي�ساعدنا 

على فهم ال�سبب الذي كانت فيه ال�سخ�سية ت�ست�سعر بقّوة هذا اخلطر 

الذي يهّدد الن�سيان فيه وجودها وينّغ�س عليها حياتها على هذا 

ل. وقد قّدم لنا الن�س ، بهذا ال�سدد ،  النحو املثري للده�سة والت�ساوؤ

همّية. وهي  تواريخ واأحداثا من حياة ال�سخ�سية بالغة الغنى والأ

تواريخ جتري ا�ستعادتها باعتبارها ارقاما ميكن اأن تكون مطابقة 

لرقم احلقيبة املقفلة. تواريخ مهمة كما قلنا ولكنها ل تكفي يف 

الن�سيان  ظاهرة   ، �ستثنائية  الإ الظاهرة  هذه  لتف�سري  جمموعها 

املهّددة بتدمري حياة البطل يف هذه الق�سة واإن كانت قادرة على 

اإ�ساءة جوانب غري معروفة يف حياة ال�سخ�سية كال�سنة التي ماتت 

فيها اأّمه ، وال�سنة التي وقع فيها يف البئر بعد اأن و�ست به زوجة 

واأعطته  اأنها اختارت حبال واهنا  ، وكيف  باأنه يتبول واقفا  اأبيه 

 ، عليها  ربطه  من  دقائق  بعد  البئر  يف  ف�سقط   ، الغا�سب  بيه  لأ

البئر وهم ي�رضخون بكالم ل  �سبان كثريون على فتحة  واحت�سد 

ي�سمعه ، و�سقط غطاء راأ�س اإحدى ال�سبايا ، وحني خرج كان يلوح 

بوجه دام بالغطاء للفتاة التي احمّرت تفاحتاها خجال.

) طريق مو�سدة ، �س 45(

البطل وهي تقرتب منه  راآها  التي  ال�سبية  الفتاة هي   ولعّل هذه 

يف نومته بعد حماولته الفا�سلة لل�سفر والتغّلب على اآثار الن�سيان. 

يف  �سابقة  متفّرقة  مفردات  من  عليه  اأطالعنا  جرى  ما  اأن  كما 

ن�سان يف الن�س املتقدم ل يبقى بعيدا يف تاأثريه على  حياة هذا الإ

زمة التي يتخبط فيها. وحتديقه الدائم يف املراآة لبد اأن  حا�رض الأ

منعك�سه  يراها  التي  ال�سورة  اأن  املتزايد  اإدراكه  عن  ناجتا  يكون 

عرب  يحاول  وكاأنه  املطابقة.  متام  ل�سورته  مطابقة  لي�ست  فيها 

هذا النظر املتكرر يف املراآة تثبيت ذاته ال�سائعة واحلفاظ عليها. 

ي�سعر  فاإنه  ذاته  مع  للتماهي  الدائبة  حماولته  من  الرغم  على  اإذ 

باأنه غريب عنها وطارئ عليها. وهو ما يفتح اأمامه هّوة �سحيقة 

ل تقبل الو�سل بينه وبني ذاته ، والت�سالح مع املجتمع الذي يعي�س 

ن�سان وغربته عن تاريخ لي�س تاريخه وهوّية  فيه. اإنها اإذن عزلة الإ

لي�ست هوّيته. 

 وتلك هي ، فيما اأظن ، احلكمة التي اأرادت هذه الق�سة اأن تو�سلها 

اإلينا لي�س فقط من خالل ما �رّضحت به ، واإمنا اأي�سا من خالل ما 

�سكتت عنه ، اأو مّلحت اإليه جمّرد تلميح.

 ويف ق�سة)وجه املّيت( من جمموعة الرحبي)ملاذا ل متزح معي؟( 

على  تقوم  التي  احلكائية  النهايات  اأ�سكال  من  اآخر  ب�سكل  نواجه 

عن  اأي�سا  الناجتة  املاأ�ساة  مع  ال�سخرية  فيها  تتداخل  مفارقات 

الن�سيان ، اأو ما يبدو اأنه ن�سيان. فالرجل امل�سن الذي عجز يف حياته 

اأمانة لدى �ساحب حانوت قبل  التي و�سعها  ا�سرتداد نقوده  عن 

خري ، ي�ستطيع اأن ي�سرتّدها  ذهابه اإىل احلج ب�سبب)ن�سيان( هذا الأ

يف مماته بطريقة درامية غريبة. فقد جمع هذا الرجل امل�سن اأبناءه 

خري واأخذ عليهم عهدا باأن يهبطوا بنع�سه وهم يف  لدى مر�سه الأ

طريقهم لدفنه اأمام بيت التاجر ويخربوه: »اأين اأريد حمادثته«. 

غب�س  يف  اجلنازة  فيحملون  الو�سية  هذه  بناء  الأ ينّفذ  وبالفعل   

الفجر و»حني اقرتب النع�س من بيت �ساحب احلانوت ركنوه اإىل 

جانب عتبة الباب ، قبل اأن يطرقوه بطرقات ن�رضها ال�سمت مدّوية 

يف ف�ساء املكان.. فتح التاجر الباب بعينني ذاهلتني رافعا يديه 

كالغريق مبّددا ما الت�سق من قذى يف عينيه ، تقّدم منه اأحد اأبناء 

املتوّفى وهم�س له:

 - املّيت يريد حمادثتك.

 اقرتب التاجر بعينني راع�ستني وراأ�س مذهول ، وحني اأطّل براأ�سه 

�سدمته  امليت  راأ�س  تطّوق  التي  املالءة  ورفع  النع�س  فتحة  من 

العينان الغائبتان والفم املطبق فارتد مرتعدا وهو ينفث بكالم مل 

يفهمه غريه.

) ملاذا ل متزح معي ؟ ، �س 25-24(

مانته بعد   واملهم يف هذه الق�سة لي�س ا�سرتجاع الرجل امل�سن لأ

بناء بعد تلك احلادثة  اأن تذكرها التاجر و�سارع اإىل اإعادتها اإىل الأ

امله�سوم  الرجل حلّقه  فيه  ثاأر  التي  الطريقة  واإمنا هي   ، الغريبة 

يف مماته بعد اأن عجز اأن يح�سل عليه يف حياته. وهي ، كما قلنا 

اأكرث من عالقته  ال�رضدي  واملتخّيل  احلكي  بطبيعة  يتعّلق  �سيء   ،

بالوقائع احلياتية نف�سها. 

الرحبي  حممود  ق�س�س  اإليها  تنتهي  التي  ال�سور  فهذه  وهكذا   

خريتني ب�سكل خا�س تبقى هي املثرية لنتباه  يف جمموعتيه الأ

القارئ حتى اإذا كانت املقدمات التي ينطوي عليها الن�س يف بنيته 

وتلّمح  النهايات  تلك  مثل  اإىل  ت�سري  اأن  ميكن  والعميقة  ال�سطحية 

ّكد على ما ذكرناه  اإليها.اأي اأنه على الرغم من اأن هذه النهايات توؤ

من وجود بنية اإخفاق ل�سّك فيها ول برء منها ، فاإنها تبقى نتيجة 

طبيعية ملنهج الق�س وحمتواه الكامن. هذا املحتوى الذي يتدخل 

احللم واخليال يف �سنعه ، ولي�س املو�سوعات والنماذج الب�رضية 
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واحلوادث امللتقطة من واقع احلياة وحدها. 

على  يطلعنا  اأن  ميكن  النهايات  هذه  لبع�س  �رضيع  وا�ستعرا�س   

يف  اجلذور  مقطوعة  اخلامتة  فيها  تبدو  التي  املفارقة  طبيعة 

ظاهرها باملقدمة التي تبداأ بها الق�سة ؛ يف حني ن�سعر اأنه ل يبقى 

اإليه  تنتهي  الذي  النحراف  هذا  وجود  دون  للحكاية  معنى  ثمة 

�سياء اأو الكائنات الب�رضية على هذا النحو ال�ستثنائي الذي من  الأ

خر ملا ي�سمره الب�رض وتنتهي اإليه  �ساأنه اأن يوقفنا على الوجه الآ

حداث وما يرتبط بها من دللت. الأ

 ونهاية الفتاة يف الق�سة امل�سماة)�سمكة احلنني( من جمموعة)ملاذا 

ل متزح معي ؟( ل ميكن اأن حت�سل بغري هذه الطريقة التي متوت 

فيها الفتاة يف اجلبل حتت �سخرة �سمعت دّويها من ورائها وهي 

هذا  فمثل  الزور.  وقطع  اخليوط  من  عرائ�سها  �سنع  يف  منهمكة 

املوت ي�سبح ممكن احلدوث يف حدود املنطق ال�رضدي ال�سائد يف 

الق�سة ، حتى اإذا كان �سعب احلدوث يف حدود منطق الواقع. فقد 

، ومل تعد  الفتاة حما�رضة بوجودها الطبيعي والجتماعي  كانت 

فيه  ال�سباحة  اعتادت  الذي  للماء  فقدانها  ظل  يف  ممكنة  حياتها 

انقطاع املطر عنه. وكذلك  الذي جّف ب�سبب  ، والفلج  البحر  داخل 

انتقلت  التي  الغريبة  القرية  يف  الجتماعية  الرقابة  عيون  ب�سبب 

اإليها العائلة م�سّطرة من بيتها املجاور للبحر. لقد جّفت عن الفتاة 

ينابيع احلياة املادية والعاطفية يف البحر والرب ، ومل تعد قادرة 

�سيئا  تفعل  اأن  على  لل�سباحة  حّبها  لكرثة  بال�سمكة  امللقبة  وهي 

كربت  بعد  خ�سو�سا   ، الغام�سة  الطريقة  بتلك  تنتهي  ان  �سوى 

اأن  العان�س. ومبا  القرية ي�سمونها بال�سمكة  النا�س يف تلك  و�سار 

ال�سمكة متوت اإذا اأخرجت من املاء ، واأن فعل ال�سباحة تعبري عن 

اخلامتة  فاإن   ، اإليها  روحها  بكل  الفتاة  حتن  الذي  احلرّية  ف�ساء 

ت�سبح طبيعية ومطلوبة رغم ق�ساوتها. 

)كنت اأعوم وحيدة ، حتى حني بداأت اأكرب ، وتفاحتاي تكربان يف 

اإقناعي  اأبواي من  تعب   ، ال�سباحة وحيدة  اأتورع عن  ، مل  �سدري 

ن ، فقد كنت اأ�ساب باحلمى ويق�سعّر ج�سدي  باأنني �رضت كبرية الآ

ما اإن اأفّكر باأنني �ساأهجر املاء يوما.

ترك  اأن  منذ  به  اأ�سعر  ولكني  الغا�سب  النوع  من  يكن  مل  اأبي 

ل  �سيء  عن  كالباحث  يعي�س  وهو   ، مياهه  يف  وال�سيد  البحر 

وال�سبلة  وامل�سجد  البيت  بني  ماأ�سورة  غدت  فخطواته   ، يعرفه 

حيث يجتمع الكثري من النا�س ، يتحدثون ويتهام�سون ومتوج 

بهدوء كخريطة تر�سمها ريح �سيطانية ، النميمة وال�سمت الثقيل 

والنظرات احلارقة(.) ملاذا ل متزح معي ؟ �س 10 (

اإيجاد   ذلك جانب مما تقوله الفتاة يف هذه الق�سة التي ل ميكن 

و�سيلة لتعريف القارئ بها وتو�سيح عالقة خامتتها ذات الطابع 

جزاء غري اإحالة القارئ  الرتاجيدي املغّلف بغاللة �سعرية ببقية الأ

اإليها. 

 ومثل هذه اخلامتة ذات الطابع القا�سي تواجهنا يف ق�سة) �سورة 

بعيدة ( من جمموعة) بركة الن�سيان ( حيث تنتهي اأحالم العرو�س 

يف ليلة زفافها اإىل ال�سياع واملوت ، بعد اأن انتهى العري�س �سالح 

منها وخرج كاملدرك لثاأر ، رافعا خرقة يعوم فيها الدم ، فرتت�سم 

جهة  وثبوا  الذين  املنتظرين  وجوه  وعلى  اأمه  وجه  على  الفرحة 

اجل�سد يقّلبونه دون حراك.

الذي  واجل�سدي  اجلن�سي  الفعل  نتج عن عنف  الذي  الفتاة  وموت   

لهذا  الفتاة  رف�س  ب�سبب  حدث  قد   ، معها  العري�س  الفتى  مار�سه 

العري�س بعد اأن تبنّي لها اأنه غري الرجل الذي راأته يف ال�سورة !

ا�سرتى  الذي  املتوا�سع  القرية  ابن  لتعيب  ماحدث  نف�س  وهو   

 ، فيها  حياته  اأحالم  كل  وو�سع  الغايل(،  النوع  �سيارة)من 

اإىل  ال�سّيارة وحتّولها  اإحراق  اأو  حالم ( مع احرتاق  فاحرتقت)=الأ

القرية مل ي�ستطيعوا حتّمل  النا�س يف  اأن  اأ�سود. وال�سبب هو  هيكل 

ف�ساءات  بني  كالف�سيحة  »ي�ستعر  كان  هذا  مثل  ا�ستثنائي  حدث 

احلارة » 

) اأحالم تعيب ، جمموعة بركة الن�سيان ، 26-21 (

 اأما )الرجل اليائ�س( امل�سّمى) دروي�س اأبو عطر ( فلم يجد اأمامه غري 

اأن ي�سنق نف�سه بحبل خ�سن يتدىّل من ال�سقف كقب�سة مارد ، بعد اأن 

عجز عن اإيجاد التوازن يف حياته العاطلة ، وعن منع ال�سكوك التي 

ت�رضبت اإىل نف�سه حول �رضف اأّمه التي ا�سطّرت اإىل »تدوير الرزق« 

لولدها)ال�سايع( يف غري الطرق امل�رضوعة.

اأبو عطر هذا وهو يتدىّل من احلبل م�سنوقا كما   و�سورة دروي�س 

ملالحظة  هنا  ت�ستعاد  اأن  ت�ستحق  الق�سة  هذه  بداية  يف  وردت 

له  �ساأن  ل  ومو�سوعّيا  حمايدا  الو�سف  فيها  يبدو  التي  الكيفية 

ظاهرا باحلمولة العاطفية املتفّجرة للم�سهد:

اأي حتريك من  اأمام  ، متوجان  با�ست�سالم  تهويان  اليدان  كانت   (

والقدمان   ، ارتخاء  يف  ووراءه  اجل�سد  حول  وتدوران   ، املحّلقني 

ر�س التي تكّومت فوقها بقعة ب�ساق  تتدليان غري بعيدتني عن الأ

 ، اأنفا�سه  من  دفعة  اآخر  يطلق  وهو  قذفها  املّيت  اأن  يبدو  اأ�سود 

يت�سح من  املّيت  بعيد عن ج�سد  به  لّوح  و�سندوق خ�سبي حمّطم 

والعذاب  العنف  من  كتلة  اأو  هائجة  ركلة  اأن  الع�سوائي  و�سعه 

والغ�سب اأزاحته بعيدا وه�ّسمته باجلدار ( 

) ليل اليائ�س ، جمموعة بركة الن�سيان ، �س 51 (

 وبطبيعة احلال ، ل ميكن احلديث عن �سبط النهاية اأو البداية يف 

خرى متنا�سبة وحمكمة يف  جزاء الأ ة ق�سرية ما مل تكن الأ اأّية ق�سّ

لغتها ال�رضدّية. وما فعله حممود الرحبي يف جمموعاته الق�س�سّية 

الفنّية اخلا�سة ب�سكل الن�س ولغته  اإحكام ال�سنعة  الثالث يتعّدى 

ية املرافقة التي من �ساأنها تو�سيع  العامة ، اإىل اإيجاد نوع من الروؤ

فر�س تاأويل الن�س وفتح نواته الدللية على اآفاق خيالية �سديدة 

الغنى واحليوية. 
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جتوال الذات يف البحث عن الذات

خبايا عامل �شعري قلق ومقلق

» ايها الذكاء..

امنحني اال�شم احلقيقي لال�شياء !

أن تخلق الكلمة نف�شها جمددا ًمن روحي« ... ا

خوان رامون خمينث

جتوال حمموم ومتكرر بني ال�سماء والر�س يف رحلة بحثية 

ما  خمت�رض  هو  الذات  وت�سمية  اخلال�س  للجمال  وتعقبية 

ن�سف به مكا�سفات معقدة ومنفتحة لل�ساعر ال�سباين خوان 

نوبل  جائزة  على  احلائز   )1958 خمينث)1881-  رامون 

له  وقدم  ترجمه  واحد  كتاب  يف  وذلك   1956 عام  داب  لالآ

الكاتب العراقي عبد الهادي �سعدون.

اأهم �سوت �سعري ملا �سمي يف   يعترب خوان رامون خمينث 

جيل  بعد  جاء  الذي   1914 بجيل  احلديث  ال�سباين  الدب 

98 او ما ي�سمى بجيل احلركة التحديثية اآخذا منه ما يوؤ�س�س 

لذائقته اخلا�سة وعوامله املغايرة. واحتوى كتاب املختارات 

العربي  العامل  ول مرة يف  لأ ال�ساعر  يقدم هذا  الذي  ال�سعرية 

منتخبات �سعرية �ساملة وعلى مراحل متنوعة حلياة ال�ساعر 

فيما  �رضعت  والتي  النف�سية   والتهاويات  باملطبات  املليئة 

اه ال�سعرية املتقلبة. بعد خ�سو�سية روؤ

و يف كتاب الق�سائد املنتخبة) من �سيتجول يف حديقتي ؟ ( 

من  فائقة  بعناية  �سعدون  الهادي  عبد  عنوانه  اختار  والذي 

احد ق�سائد هذه املجموعة بذكاء فذ يقود القارىء للتق�سي 

وتنقيب عوامل هذا ال�ساعر املرتامية على جوانب م�سهد يتمدد 

ويتقل�س بني ال�سماء / احللم اأو احلياة املبتغاة  وبني الر�س 

تختلف،  ت�سظيات  ن�س عن  ال�ساعر يف كل  يف�سح  املوت،   /

اعماق  يف  الذات  وتعرف  لتعود  ماهيتها  عن  باحثة  تنطلق 

اعماقه.

اأيها الذكاء../ امنحني ال�سم احلقيقي لال�سياء!/... اأن تخلق 

اأن مير بي جميُع من مل  نف�سها جمددا ً من روحي./  الكلمة 

ن  اأن مير بي جميع من ن�سي لالآ يتعرف بعد على ال�سياء./ 

ال�سياء.

وا�سحة  ال�سم  اعتالء  يف  خمينث  رامون  خوان  رغبة  تبدو 

ومبثابة مطلب وجودي يناه�س به الال�سيء كما وينال به من  

تتك�سف  الرغبة  الزوال. وهذه  على  به  ويتطاول  اجلهل  غاية 

جالء قلقه الدائم وتوهمه بالذوات الكثرية  علنا ً اأو �سمنا ً لإ

املن�سطرة عن ذاته الكامنة يف البعيد  و�رضعان ماتاأخذ مداها 

الكرب املنبثق منه للبا�س العامل اأ�سيائه التي فقدت ا�سماءها 

و�سيملك هو فقط قدرة ت�سميتها من جديد، فيكون ال�سم  يف 

قامو�سه دللة ايجاد وحالة عثور متجددة، بل تعريف مادي، 

م التي تظل تتكرر  وثيقة مرور وحق اعرتاف.. وتلك غايته الأ

يف منجزه رغم اختالف و�سائلها:

ال�سياء  تهزم  حني  بعد  الب�رض،  فتجرف  ال�سماء./  نبتكُر 

واأمل  الن�ساين  احلب  حرف  ال�سماء/  عامل  فح�سب  يبقى   /

ال�سماء./  �سوى  حٍد  لأ جماَل  ل  والزهار/  احلب  الزهار./ 

نبتكر ال�سماء !

تبقى رغبته بالوجود متيقظة ملتهبة،لذا يتكرر كثريا وعلى 

جدي  بحث  �سوى  لي�س  داخلي  حوار  ال�سعري  منواله  طول 

كلما  فعليا  يتح�س�سه  ف�سام  ملعاجلة  حماولة  يف  الذات  عن 

فتح ب�سريته على العامل / اجلوار، اذ يجد مبحاذاته ا�سباها 

لطفولته و�سبابه ورغباته املبادة، فيبدو لهاثه موجوعا يف 

الخرى  ذواته  ال�سح  على  اأو  ذاته  ام�ساك  على  قدرته  عدم 

حتى  ميتد  وهو  النف�سام  لهذا  املب�رضة  بذاته  ودجمها 

كتاباته الخرية:

نحو  جتري  ان  �سوى  عليك  فما  ببطء/  اأم�سي  جتري،  ل 

نف�سك.

اأم�سي ببطء، ل جتري/ فالطفل الذي فيَك هو اأنا / وليد للتو 

واأزيل/ ل ي�ستطيع اأن يلحق بك !

ليتوزع  املفقود  رامون خمينث  تناثر وجود خوان  ي�ستمر  و 

وعيا  مثرية  القلقة  جوانيته  على  تنفتح  وهي  اجلهات  على 

دفاعا  يعتربه  الذي  الن�س  لكتابة  يقوده  ذهنيا ً  وتوج�سا ً 

متعجنا  ن�سه  فينولد  رغم وجوده،  يعرتيه  الذي  الغياب  عن 
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ً بالن�سيان والتذكر رديفا للغياب واحل�سور:

ها اأنت اأمامي، اأجل./ ما اأكرث ما اأن�ساك مفكرا بك. 

حمرتفه  تنامي  مع  ذاته  من  موقفه  ازاء  غيبوبته  تتفاقم 

عن  الباحث  ن�سه  يف  فارقة  �سفة  الن�سطار  ليبدو  ال�سعري 

ورد  الفعل  بني  وحمتدان  متناق�سان  اثنان  فرناه  اخللود، 

الفعل، مت�سادان اي�سا يف احل�سور والغياب، الخر عنده هو 

غيبي  �سوق  هو  رمبا  العي�س،  ممار�سة  يف  وامل�ستمر  البقى 

ية احلياة من نافذة علوية تطل على عامله يف  لال�ستمرار وروؤ

كل وقت اأو هروب من املحتوم على الب�رض:

اراه./  اأن  دون  جواري  اىل  الذي  هذا  هو  اأنا   / اأنا  ل�ست  اأنا 

يته واأحيانا ً اأن�ساه./ الذي ي�سمت  والذي اأحيانا ً اأم�سي لروؤ

الذي  اأكره/  الذي يغفُر عذبًا عندما  اأحتدث /  هادئا ً عندما 

مي�سي اأينما ل اأكون/ الذي �سيبقى على قدميه عندما اأموت!

املتكلم   / نف�سه  بانكار  بعد  فيما  ن�سو�سه  تتبطن  و 

القلب.  عند  يدان  اأنت،  باملخاطب)ل�ست  عنها  وال�ستعا�سة 

اأنت. نظرات  �سمت يف زاوية. غيابات عند ال�رضفة.. ل. ل�ست 

اأنت.  ل�ست  ل..  واأقدام...  اأيد  متهورة. �رضبات  تطفر. م�سلحة 

البحر... ل..  الريح تتنهد. مثل املطر يبكي. تنتحب مثل  مثل 

المتداد  يف  رغبته  مع  تتجاور  النكارات  وهذه   ) اأنت  ل�ست 

 ! الر�س  يف  لتوغلهما  يا  قدماي،  والر�س)  ال�سماء  بني 

مل قلب مبعد ! ( واأي�سا  جناحاي يا لعلوهما يف ال�سماء ! يا لأ

ً) جذور واأجنحة. اإذا ً لرتوى الجنحة ولتحلق اجلذور. (. رمبا 

تكون هذه الرغبة يف المتداد وانكار الذات الكائنة فيه امنا 

هي رغبة للتطهر والتحرر وحماولة التخل�س من الالجدوى 

بالكوابي�س وحماولة خلق �سورة مرغوب  يف عامل حمفوف 

فيها بني ال�سماء والر�س / عامل ال�ساعر الدائم، واي�سا خلق 

يحاول  والتي  والقهر  الويالت  يعرف  ل  للذات  جديد  منوذج 

ربطها هنا مبفردات بيئته الطبيعية. هذه املرحلة من الكتابة 

وكما  وداخله  ال�ساعر  بني  واكرث  اكرث  يت�سع  انف�سال  تعلن 

اىل  �سيمتد  ب�سياع  خمينث  رامون  خوان  قناعة  اىل  وت�سري 

البد:

اآملني  الطريق/  يف  قدميك  اآثار  اأملح  واأنا  نني  لأ عرفتك،/ 

كل  يف  بحثت  كاملجنون،  رك�ست  عليه./  د�ست  الذي  قلبي 

يوم ككلب بال �ساحب./ كنت قد م�سيت !/ قدماك ت�سحقان 

قلبي بهروب بال نهاية / كما لو اأنه هو الطريق الذي مي�سي 

بك اىل البد.

حوله  منه  تناثر  ما  مع  التوحد  خمينث  رامون  خوان  ين�سد 

راتقا الغالف الفا�سل من خالل ن�سو�س م�سريية يكتبها كل 

اراده  الذي  املعنى  اطالل  على  والوقوف  ال�سدع  لعالج  مرة 

طويال ملحاربة الغمو�س واحالل املعرفة وهذه الن�سو�س قد 

ل تخلو اأحيانا من بع�س الهذيان او الت�ساد مع نف�سها، ومن 

خالل �رضار خوان رامون خمينث دائما ً على ام�ساك الطبيعة 

بني عينيه تنكتب مناجاته موحدة بني كائن الر�س وكائن 

ال�سماء بدللتها الحيائية يف عامل هذا ال�ساعر، والذي ي�رض 

من  املمتد  م�سهده  موؤكدا  ال�سعري  ترحاله  يف  دائما  عليهما 

العلى اىل ال�سفل:دمعتي والنجمة ا�سطدمتا / ويف اللحظة 

ت�سكلتا دمعة واحدة / ت�سكلتا جنمة واحدة./ اأ�سبت بالعمى/ 

اأ�سيبت، من احلب، ال�سماء بالعمى./ اأ�سبح كل العامل – ول 

�سيء اآخر –/ اأمل جنمة ونور دمعة.

على/ال�سماء بال�سفل/الر�س  موؤكدا  و ي�ستمر يف مزاوجة الأ

ان�سطاره بينهما اأو رمبا روحه املمتدة كمن يريد حتقيق عدالة 

مفقودة يف عامله اخلا�س الذي ينمو ب�سكل عمودي:

على يغرد الطري/ ويف ال�سفل تغني املياه  يف الأ

�سفل تتفتح روحي –. على ويف الأ - يف الأ

ت�ستحق النجمة الع�سفور/ والزهرة ت�ستحق املياه

�سفل ترتع�س روحي -. على ويف الأ - يف الأ

الطريق  كما واوجد خوان رامون خمينث نظاما ذهنيا يعبد 

الذي �سعى اليه بني ال�سماء/ احللم / الال�سيء  وبني الر�س/ 

كرث عمقا ً وا�ستعاره بدللة ثابتة على طول منجزه  املوت / الأ

ال�سعري رغم تطوراته وت�ساداته وتقلباته:

كرث  الأ يف  �سقيقاي   / الالمرئيان  �سقيقاي   / موت   حلم،   

عمقا ً 

�سيقيقاي يف الال�سيء. 

به  املزروعة  خمينث  رامون  خوان  حديقة  يف  التجوال  اإن   

قلق  �سعري  عامل  عن  يك�سف  والر�س،  ال�سماء  بني  واملعلقة 

ومقلق ل�ساعر منفرد اأعلن �سدامه الدائم مع الطماأنينة وتعود 

بحثيا  مبتكرا ً منطا  املتكررة،  وانف�ساماته  ان�سطاراته  على 

غري ماألوف لت�سمية املفردات كدللة تعريف وايجاد، عاكفا 

على ملئ فراغات ذاته املركبة الطامعة:

لو كنت اأنا/ مثل مكان يف البحر او يف ال�سماء/ ال�سيء نف�سه 

خر دائما ً خر اأي�سا ً/ لكنت بجناحني ال�سيء نف�سه والآ والآ

لكنت مع الغيوم ثابتا ً و�رضيدا ً/ �ساكا ً ومتيقنا ً

غيومي  مع  نف�سه  وال�سيء  خر  الآ   / وحمبو�سا ً طليقا ً 

وجناحي.

لل�ساعر  �سعرية  خمتارات   ) حديقتي  يف  �سيتجول  من   (*

ال�سباين خوان رامون خمينث

* ترجمة: عبد الهادي �سعدون 

امل�رضية  ال�سبانية  مع  بالتعاون  للكتاب  �سنابل  النا�رض:   *

للكتاب/  �سنة2008
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الق�س�سية   الكتابة  عنا�رض  من  مهما  عن�رضا  احلوار  ي�سكل 

يجاز  والإ باملو�سوعية  فيه  احلديث  يت�سم  اأن  ينبغي  لذا 

يوؤديه  اأهم غر�س  اإّن  ب�سفيلد  م.  يقول روجر  ف�ساح كما  والإ

احلوار  يف الق�سة الق�سرية ، هو تطوير مو�سوعها للو�سول 

 ، اإىل النهاية املن�سودة فاحلوار يخّفف من رتابة ال�رضد  بها 

ويريح القارئ ، ويبعد عنه ال�سعور بامللل ، وي�ساعد على ر�سم 

�سخ�سيات الق�سة ، وت�سوير موقف معنّي اأو �رضاع عاطفي ، 

اأو حالة نف�سية ، كاخلوف اأو الكبت اأو الغرية. 

ومن هنا فقد امتد احلوار يف ق�س�س العرميي لي�سمل م�ساحة 

وا�سعة ليكون –احلوار - مف�رضا تارة ومعلقا  مدركا جيدا ان 

وظيفة احلوار كما يرى روجر م. ب�سفيلد:

جها اأو ت�سل�سلها. ال�سري بالعقدة، اأي تقدمها اأو تدرُّ

والك�سف عن ال�سخ�سيات.

ال�سياق  اأو  التمثيلي  اأجزاء احلوار امل�سهد  اأن تتوافق  وينبغي 

»فمواقف  فيه  ُتَقدَّم  الذي  امل�رضحي  اأو  الروائي  اأو  الق�س�سي 

الغرام  ومواقف  ق�سرية،  قوية  جماًل  تتطّلب  والعظمة  املجد 

العاطفي  الفي�س  فيها  �سل�سة،  متدّفقة  تقت�سي جماًل غنائّية 

ح�سا�س باحلب واجلمال. واملواقف الفل�سفية ت�ستلزم جماًل  والإ

رزينة متزنة، ذات �سبغة منطقية … بحيث يتعّدى م�سمون 

اجلمل اإىل م�سمون الكلمات واملقاطع اأي�سا«.

ويبدو ان ممار�سة العرميي للكتابة امل�رضحية التي متخ�ست 

التي كان عر�س)زهراء  الن�سو�س امل�رضحية  العديد من  عن 

لغة  جعلت  جواد  عبدالكرمي  الدكتور  اأخرجها  التي  �سقطرى( 

احلوار تطفو  على اأر�سية ن�سو�سه الق�س�سية 

الفقري كما يف ق�سة)�سباح  اأحيانا عمودها  ي�سبح  انه  بل 

وجه ذاك البحر ( او)�سفر هو حتى مطلع ال�سم�س ( و)رحمة ( 

وقم  وكورني�س  ال�ساطئ  تغادر  انت  ها  و)والن  و)ال�رضداب( 

الكبري  اجلامع  ايقونة ظما و�سبيحة وماذنة  واهب�س وكوثر 

يقول يف ق�سته)ثمة طائر على( �ستموت هنا.. وحيدا.. �رضيدا.. 

ولن تعرف احلرية اإليك �سبيال.

ن ويف  مل.. الآ  قال �سّجانه يف �سلف وهو يغلق عليه بوابة الأ

هذه الزنزانة الرطبة الباردة كقرب.. اأنت اأ�سبه بي يف قمقمي 

يوم كنت..ل فرق فاحلرية بعيدة عن كلينا بعد امل�رضقني.

و�سنا.. انظر.. اإذ ثمة طائر على... * بل حتلق فوق روؤ

الفجر.. ثم ل تعرف  ال�سم�س زوار  اأن يغّيبك وراء  اأق�سى    ما 

اجتاه امل�رضق من املغرب.

اأهانوا  وغاد  الأ غالل..  بالأ مقيدا  الراأ�س  مع�سوب  اقتادوين 

املكّد�سة..  عربتهم  اإىل  دفعوين  طفلي..  اأفزعوا  زوجتي.. 

وانطلقوا.. قال يل طفلي ع�سّيتها وهو يريني كرا�سة ر�سومه 

املليئة باخلرب�سات: 

* بابا.. ر�سمت نهرا.. ر�سمت نخلة.. وطريا يرفرف يف ال�سماء.. 

�سوف.. بابا.. حلو ر�سمي؟

  ت�ساحكه في�سع الدر بني �سفتيه الطريتني.. يحمر خده حياء..

تربت على راأ�سه وتقبله..فينت�سي �سعادة وزهوا.

* م�ستقبله �سيكون اأ�سعد من ما�سينا.. لن يعاين كما كتب اأن 

نعاين.. لن يعي�س منفيا يف وطنه.. يغفو على طلقة بندقية.. 

من  يتدىل  كابو�س..  على  وي�سحو  يجلد..  مظلوم  و�رضخة 

م�سنقة !! األي�س كذلك يا ن�سال ؟

اأجبها.. حب..مل  ونهري  �سعادة  بجنة  احلاملة  زهراء  �ساألتني 

اأحركه  غام�سة..ورحت  بابت�سامة  ال�سمت..اكتفيت  لت  ف�سّ

كتب..وكتبت » كم اأنت واهمة يا حبيبتي« على ال�سطور لأ

اللغة  ل�سالح  يرتاجع  ال�رضدي  داء  الأ فان  نالحظ  وكما 

احلوارية حتى انها تغدو كاأنها مونولوج داخلي 

قرير  اخرى ك)من عبود  ن�سو�س  اقل يف  ب�سكل  احلوار  ويرد 

العني (وريك�سا وقنديل البحر وثمة طائر على 

على  متوكئا  يعود  مثل)بدران  ن�سو�س  يف  متاما  ويختفي 

اخته( وال�سخرة واف 

كما  الف�سحى  العربية  اللغة  الن�سو�س  بع�س  يف  وي�ستخدم 

يف)�سفر هو...(ورحمة وال�رضداب  والن هاانت...وقم واهب�س 

والعامية كما يف كورني�س 

الن�س  ل�سالح  احلوار  يوظف  ان  العرميي  ا�ستطاع  هل  ولكن 

الق�س�سي؟هذا ما �سنحاول الجابة عنه وقبل الدخول يف هذا 

لبد من ال�سارة ان من �سمات احلوار اجليد:

بانة. ف�ساح، والإ 1-الخت�سار، والإ
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لفاظ املعربة عن ال�سعور  �ساليب واجلمل والأ 2-انتقاء خري الأ

والعاطفة، وترك العبارات التي ل قيمة لها.

�سارة اإىل الواقع، ل نقله. 3-الإ

4-مراعاة طبيعة القارئ اأو امل�ستمع للحوار، فاإذا كان احلوار 

بني طرفني اأو ثالثة ظاهريا، فاإنه يوجد طرف اآخر هو القارئ 

اأو امل�ستمع.

العمل  �سخ�سيات  ترك  وهو  طناب،  الإ احلوار:  يعيب  ومما 

اأي ل ُيرثي  دبي تتحّدث كثرياً حديثًا ل طائل من ورائه،  الأ

تتحّدث  التي  ال�سخ�سيات  على  ُيعرِّفنا  اأو  دبي،  الأ العمل 

اأن يكون متيقِّظًا، ول ي�سمح  اأمامنا »ولذا يجب على املوؤلف 

حداث، اأو ت�سوير  باأية كلمة ل يكون لها دورها يف عر�س الأ

يجاز يف ا�ستعمال الكلمات هو اأ�سا�س  ال�سخ�سّيات، مدركًا اأنَّ الإ

القوة يف احلوار«

و رغم �سال�سة احلوار وواقعيته يف ن�سو�س العرميي، اإل اأننا 

جند القا�س يغرق يف بناء جمل �سعرية ل�سفاء  جو جمايل 

وتاخذه  تو�سيلية  هي  احلوار  وظيفة  ان  نا�سيا  الن�س   على 

لغة ال�سعر بعيدا حتى انه يدخل ن�سا �سعريا داخل ج�سد الن�س 

الق�س�سي كما يف)ثمة طائر على (

»واأن نغدو كور�س ببغاوات تردد العهر الذي يغنون.. هذا لن 

يكون..لن يكون.. لن يكون:

نخيل ونهر ووجه ح�سن/ وق�رض به من بقايا الع�سور غبار

ورائحة ل تزال/ ت�سول تعربد كالغانيات / وتب�سق يف وجه 

الروافد  حنني  تال�سى  ما  اإذا  يبقى/  �سيء  فال  الزمن/  هذا 

للماء/ ينحت يف قلب نهر عجوز/ لتلعنه قا�سيات املزن

ول �سيء يحيا/ اإذا مات ظل النخيل/ ع�سيق الفن/و�ساحت على 

النهار ظالما طويال  اآثار نكبتها/ بحزن ثقيل/ واأ�سحى  الرتب 

طويال/ طويل/ويف �سجن ليل غدا يرتهن/ وتنمو املحن/ على 

ر�س كالع�سب/ وتغدو اجلباه التي كانت  تلكمو الأ

باللهجة  كتبت  انها  العرميي  حوارات  بع�س  يف  والالفت 

روح  على  حمافظا  للن�س  العام  اجلو  نقل  اأجل  من  العامية 

الواقع وهذا لي�س باجلديد فحتى جنيب حمفوظ كتب حواراته 

بالعامية  

وهذا ماي�سمى بـ)ازدواجية اللغة( اأي ا�ستخدامنا للعامية يف 

احلديث اليومي والف�سحى يف الكتابة ، هذه الق�سايا �سكلت 

حمور كتاب)م�سكلة احلوار يف الرواية العربية( للناقد الدكتور 

جنم عبد اهلل كاظم  حيث اأكد ا ن احلوار قد ل يتوقف جناحه 

قناع على ا�ستخدام الكاتب يف كتابته له العامية  وحتقيقه لالإ

اأبعد  اأن مرجع ذلك هو  اأو الف�سحى حتديداً فقط ، بل  حتديداً 

من حدود العامية بذاتها اأو الف�سحى بذاتها ، هو ب�سكل اأ�سا�س 

مر باللغة يعود اإىل انتقاء اللغة)املنا�سبة(  ، وبحدود تعلق الأ

له ، و�سمن ذلك املنا�سبة لل�سخ�سيات الناطقة به ، ومبعزل 

فان  املقابل  ويف  وعليه  ف�سحاها  او  اللغة  هذه  عامية  عن 

من  واكرث  الروائية  العمال  يف  كثريا  نراه  الذي  الخفاق 

ذلك يف امل�رضح والدراما التلفزيونية ورمبا الق�سة الق�سرية 

نحن  عندنا  اللغة   ازدواجية  ب�سبب  جزئي  ب�سكل  ال  ليكون 

العرب.  

اأْن  احتمال  هنا  يتاأ�س�س  انه  ذلك  من  هم  الأ الناقد   ويرى 

اأو  اللغوية  اأداته  خفاق يف احلوار هويَة  اأو الإ النجاح  يتعدى 

واأ�سلوبه  وطوله  مبفرداته  بُكليته  اأو  ذاته  احلوار  اإىل  نوعها 

 ، للمتكلم  ومنا�سبته   ، ف�سيحًا  اأو  عامّيا  ونوعه   ، وم�ستواه 

ووظيفته فكريًا ورمزيًا وتقنيًا و�رضديًا وو�سفيًا ، ودوره يف 

ر�سم ال�سخ�سيات. 

ووظيفته  وم�ستواه   مبفرداته  احلوار   يف  اللغوية   الداة  ان 

رمزيا وتقنيا كلها ق�سايا �سغلت الباحثني ب�سبب عدم امتالك  

التجربة  جدة  ب�سبب  احلوار   مع  فنيا  التعامل  لتجربة  العرب 

النا�سئة  والفجوة   - الباحث  يرى  كما   – العربية  الروائية 

لذا  املحلية   اليومي  الكالم  ولغة  الف�سحى  الكتابة  لغة  بني 

اللغة وهذا ي�سميه الباحث  ن�سبح امام طريقتني يف  ا�ستخدام 

واللغة  اليومية،  واللغة  الف�سحى  اللغة  بني  حقيقيا  انف�ساما 

للخروج  و�سطى  حلول  لتقدمي  البع�س  �سعى  حيث  الو�سطى، 

او  ب�سكل  تاخذ  و�سطى   لغة  با�ستخدام  ال�سكالية  هذه  من 

باخر من العامية والف�سحى وهي حماولت تعود اىل بدايات 

–كما  عبيد  عي�سى  حاولها  من  اوائل  ومن  الع�رضين  القرن 

عبدالقادر  ابراهيم  لدى  الجتاه  هذا  وو�سح   - الباحث  يقر 

املازين  وهناك من  جلا اىل كتابة حوارات ف�سيحة واخرى 

عاميةفجعلوا ال�سخ�سيات ال�سعبية تتكلم بالعامية واملثقفة 

امل�سيئة(   روايته)اليام  يف  جابر  ك�ساكر  بالف�سحى  تتكلم 

ومي�سلون هادي. 

ن�سو�سه)�سباح  بع�س  يف  العرميي  عليه  ا�ستغل  ما  وهذا 

و)رحمة(  ال�سم�س(  مطلع  حتى  هو  او)�سفر  البحر(  ذاك  وجه 

وقم  وكورني�س  ال�ساطئ  تغادر  انت  ها  و)والن  و)ال�رضداب( 

واهب�س وكوثر ايقونة ظما و�سبيحة وماأذنة اجلامع الكبري 

اأن  ـ  الواقعية  بدعوى  ـ  والرواية  الق�سة  كّتاب  بع�س  اآثر  وقد 

يف  نهج  الذي  اإدري�س  يو�سف  ومنهم  بالعامية،  احلوار  يكتبوا 

النهج، كما يوؤكد د.ح�سني علي حممد  وقد  معظم كتاباته هذا 

حد كتبه،- عاب عليه الدكتور طه ح�سني ذلك يف مقدمة كتبها لأ

جمهورية فرحات ال�سادر عام 1954 حيث اأ�ساد فيها مبقدرة 

اإليه »… اأن يرفق باللغة  اإدري�س وبراعته، ولكنه طلب  يو�سف 

العربية الف�سحى ويب�سط �سلطانها �سيئًا ما على اأ�سخا�سه حني 

يق�س كما يب�سط �سلطانها على نف�سه، فهو مف�سح اإذا حتدث، فاإذا 

اأنطق اأ�سخا�سه اأنطقهم بالعامية كما يتحّدث بع�سهم اإىل بع�س 

مر حني يلتقون، وُيديرون بينهم األوان احلوار«. يف واقع الأ
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»وما اأكرث ما ُيخطئ ال�سباب من اأدبائنا حني يظنون اأن ت�سوير 

الواقع من احلياة يفر�س عليهم اأن ُينطقوا النا�س يف الكتب مبا 

ما  فاأخ�س  ندية،  والأ ال�سوارع  اأحاديث  يف  األ�سنتهم  به  جتري 

ميتاز به الفن الرفيع هو اأنه يرقى بالواقع عن احلياة درجات، 

دون اأن ُيق�رضِّ يف اأدائه وت�سويره«.

ديب احلق لي�س م�سجاًل لكالم النا�س على عالته كما ي�سجله  »والأ

»الفونوغراف« …«.

ويبدو ان العرميي قد تاأثر بهذه الن�سو�س التي كتبت باللهجة 

املحكية  اللهجة  ي�ستخدم  مايكروبا�س  ن�سه  ففي  امل�رضية 

مع  احلوار  لغة  لتن�سجم  م�رضية  بيئة  يف  احداثها  تدور  حيث 

املكان  فهو يقول ».. انطلق ال�سائق ب�رضعة قاذفا �سيجارته فور 

اأن ملح دورية مرور راجلة على النا�سية ف�سهقت املراأة وولولت: 

- يا لهوي..�سبت البت يا اأ�سطى يخرب بيتك.

:- معل�س يا حاجة اأ�سل اللجنة..

اآه  تلحقنا..  البنت  ول.. خلي  الأ وّقف  ايه..  ايه وهباب  :- جلنة 

ياااين.

....... و�رضعت توا�سيها.. ومت�سح دموعها بكم الف�ستان املزرك�س 

العري�س.

يابتي..ما  خري  ح�سل   .. باأ دمعتك  وزة..ام�سحي  يا  معل�س   -:

تخافي�س.

وبع�س احلوارات التي ا�ستخدمها العرميي يف ن�سو�سه مغرقة 

باملحلية العمانية

ففي ن�سه)من عبود قرير العني ( يقول »ت�رضبت اإىل اأنفك روائح 

ت�سبها  التي  القهوة  من  املعطر  الورد  وماء  والزعفران  الهيل 

وير�سفانها مع ال�سحكات... 

يا  اأنت   اإل    _ احلبايب/  تن�ّسي  م�سكد   _ عزة/  با�ستقال�س    _

لغالية.

...........

�سحا فجرا فاغت�سل ثم خرج  تبعه عّبود  مرتع�سا دون اأن يفرك 

فهدون   الثاين  ال�سف  يف  الراكعني  رفاقه  اإىل  ان�سم  عينيه... 

فق. ومنقريع و�سيخان ولد الداب  بينما الزرقة تغزو الأ

***

_ با.. اأبا اأ�سري وراك.. اأبا اأرابعك

_ يوم تكرب 

للقاريء  بالن�سبة  مفهومة  ارابعك(  مفردة)اأبا  ان  فالظن 

يو�سح  الهام�س  يف  جدول  و�سع  اىل  القا�س  العربي!!)ا�سطر 

بع�س املفردات التي وردت يف الن�س 

ال�سالة  ت�سبه  م�ساحة  الليوان:  ال�سغرية  املطر  قطرات  النفاف: 

امل�سقوفة اأمام غرف البيت العربي

القبقوب: �رضطان البحر. العومة: �سمك ال�رضدين امل�سبة: املروحة 

غنام  اليدوية الدري�سة: النافذة اخل�سبية در�س الهو�س: حظرية الأ

بار بقوة الثور  البدي: البئر املنجور: اآلة ل�ستخراج املاء من الآ

على  الع�سور  اأو  اجلمارك  يفر�س  الذي  املحا�سب  املعو�رضي: 

الب�سائع 

  ان بع�س احلوارات تعتمد على اأمثال �سعبية فيها خ�سو�سية 

اجمل  اجدها  التي  البيدار  وبنت  غنيم  ق�سة)ابو  ففي  حملية  

ال�سبلة:)�سي  ال�سّياب يف  يتذكر حديث  يقول  املجموعة  ق�س�س 

عيب.. و)عدوم  يرتمرم(  كبي�س  و�سي  حرمرم..  و�سي  حرمة 

بو  و)�سامل..ل..ل..اعقل..  بال�سحاء(  واحلرمي  باللحى..  الرجال 

يت�سوف الع�سل.. ما كما بو يلح�سه(

واذا كان منطلق العرميي يف هذا ان احلوار هو كالم ال�سخ�سيات 

اكرث منه كالم املوؤلف  حيث يجب ان تكون لغة احلوار منا�سبة 

من  ليتجزاأ  جزء  فاللغة  الكاتب  ير�سمها  التي  لل�سخ�سيات 

ان  ال  احمد،  عبدالله  الدكتور  يرى  كما  الق�س�سية  ال�سخ�سية 

الراوي يجب ان يرتقي بهذه ال�سخ�سيات بدل من ان يهبط اىل 

يكون  ان  يفرت�س  فاملتلقي  الب�سيط  م�ستواها  اىل  هو  م�ستوى 

واعيا للعبة الفنية 

ان اأبرز �سمات احلوار يف ن�سو�س العرميي ميكن اجمالها يف:

- مراعاته اجلانب ال�سوتي يف احلوار لياتي متطابقا مع اللفظ 

خرين ذلك لن  نطقا وكاأن الراوي يلقي الن�س على م�سامع الأ

اىل  جمموعته  يهدي  فانه  هنا  ومن  باحلكي  يحتفي  العرميي 

اأمه بو�سفها هي من علمه حب احلكايات ومن هنا فحكايات 

ال�سفاهية  املليئة  العرميي موؤطرة باجواء تعيدنا اىل احلكاية 

ال�سفاهية  انعك�ست هذه  والعفاريت وقد  ال�سحر واجلن  بق�س�س 

ال�سخو�س على خ�سبة م�رضح  على بناء اجلملة احلوارية وكاأن 

وهذا يعود اىل تاأثريات الكتابة امل�رضحية للعرميي. 

- بع�س احلوارات كتبت باللغة العامة وبع�سها اختلط العامي 

بالف�سيح �سعيا لكتابة حوار بلغة و�سطى. 

- حوارات ن�سو�س العرميي يف الغالب خمتزلة ومكثفة وتعتمد 

على لغة اللمح وال�سارة وال�سعر وقد يدخل احلوار �سمن ال�سياق 

تنادي  وهي  يل  قالت  ادخل  احمر(  ن�س)زبد  يف  كما  ال�رضدي 

الغطاء.. ادخل.. لن يراك هذه املرة ثق  بغواية هام�سة من حتت 

بي.. لن يراك �سدقني.. �سدقتها.. دخلت.. فاأ�سدر الباب �رضيرا 

اأنت؟  اأين  هاج..  الكلب..  عوى  الظلفان  التقى  وعندما  مزعجا.. 

عن  اأملحها  عّلي  املكان  اأرجاء  يف  راأ�سي  اأدير  وطفقت  �ساألتها.. 

قرب.

- لي�س للحوارات وظيفة تو�سيلية ومن هنا ميكن حذف بع�س 

وظيفة  لن  ذلك  للن�س  العام  البناء  يختل  ان  دون  احلوارات 

احلوار جمالية وتاتي لك�رض ال�رضد والرتابة يف اجلمل 

ختاما هذه لي�ست �سوى قراءة يف عن�رض واحد من عنا�رض الق�س 

عند العرميي يف جمموعته التي منحته بطاقة تعريف لدخوله 

يف عامل الق�سة الوا�سع 
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بواب  الأ امريكا  اغلقت  ايلول.  من  ع�رض  احلادي  بعد 

و�سط..  على كل من ياأتي اليها من ال�رضق الأ

وبدت اأكرث من اأي وقت اآخر كحيوان القنفذ منكم�سة 

على ذاتها وخائفة  ومتحفزة للهجوم يف اآن واحد. 

اليها  الذهاب  ا�ستطع  مل  لنيويورك  دعوة  تلقيت 

للمطالب  الفرن�سي مل يكن مطابقا  ن  جواز �سفري  لأ

مريكا.  اجلديدة لأ

و ها انا اتلقى دعوة للمهرجان ال�سعري العاملي الول 

يف �سان فرن�سي�سكو  من ال�ساعر جاك هري�س�سمان.

ال�ساعر  لهذا  ال�سخ�سية  ملعرفتي  ارف�س  مل  طبعا 

ن�سا نية وحياد احلرب.. وملواقفه الأ

ال�ساعر  هري�سمان  جاك  ال�ساعر  ح�سول  مبنا�سبة 

ال�سارع.كما  �سعر  ي�سمى  ما  موؤ�س�س   - الي�ساري 

لعدة  مرتجمة  معظمها  كتابا  خم�سني  �ساحب   انه 

لغات-،على جائزة مدينة �سان فرن�سي�سكو بعد لورن�س 

ميجور  وديبورة  مريكيتاين  جاني�س  فريلنغيتي، 

الذين لي�سوا باأقل منه التزاما  اعطي ال�سالحية على 

عامليا   مهرجانا  يقيم  ان  ي�ساء.فطلب  ما  يطلب  اأن  

جمانيا، ي�ستقطب �سعراء من كافة انحاء العامل.فوافق 

وعمل  امل�رضوع  هذا  على  نيو�سم   غيفن  املحافظ  

تنظيم  على  العامة  فرن�سي�سكو  �سان  مكتبة  ا�سدقاء 

ميكن   التي  بال�سهولة  يكن  مل  الذي  املهرجان  هذا 

ظنها.  فعلى الرغم من كل امل�ساعي  مل ي�ستطع ال�ساعر 

امريكا.. اىل  فيزا  ياأخذ  ان  اجلا�سم  �سباح  العراقي 

ان  ال  خاليا  مكانهما  وبقي  الفنزويلي..  ال�ساعر  ول 

ال�ساعر  غياب  باللغتني.وكان  قراأت  قد  ا�سعارهما 

افتتاحية  كل  ففي  املنظمني  ح�رضة  خا�سة  العراقي 

�سف... كانت ر�سالته املوؤثرة تقراأ بنف�س احلما�س والأ

ويف  اجلميلة.  الفنون  ق�رض  يف  افتتاحيتان  جرت 

احتمال  فاق  كبريا  جمهورا  ال�سالة   �سمت  مرة  كل 

املنظمني..

ولكن  ق�سيدة  كل  قراءة  بعد  يعلو  الت�سفيق  وكان 

عندما اعتلت ال�ساعرة الفل�سطينية حنان عواد. �سجت 

�سابع موؤ�رضة عالمة  ال�سالة بالت�سفيق وارتفعت  الأ

هارون  ال�رضائيلي  ال�ساعر  دعوة  كان  ما  الن�رض  

�سابطاي �سوى  لتعزز موقف امل�سوؤولني من ال�سالم 

املعار�س  ال�رضائيلي  و�سطفال�ساعر  الأ ال�رضق  يف 

الفل�سطينية  للق�سية  ومنا�رض  ال�رضائيلية  لل�سيا�سة 

نظرهما  وجهات  عر�س   - لل�ساعرين  اتاح  مما   –
قراءات  ُنظمت  الفتتاحيتني،  هاتني  بعد  املكملة... 

واملكتبات  احل�سا�سة  ال�سواحي  يف  منفردة  ثنائية 

امل�سهورة  ليت  �سيتي  منها.مكتبة  املقاهي  ويف 

التي اأ�س�سها ال�ساعر لورن�س فريلنغيتي موؤ�س�س حركة 

اخلم�سينيات  يف  األفت  �سعرية  حركة  وهي   beat
موا�سيع  بطرحه  الكال�سيكية  عن  ال�سعر  فيها  خرج 

كما  واجلن�س  ال�سباب  وم�ساكل  مريكي  الأ املجتمع 

خرج ال�سعر عن �سكله املنظم من اأجل ق�سيدة حرة.  

العمر.  من  والثمانني  الثامنة  ال�ساعرالبالغ  بداأ 

ايطاليا،   مدينة  اىل  ن�سبة  تري�سته  قراءته يف مقهى 

من�سغال  كان)كنت  نه  لأ لتاأخره  للح�سد  اعتذر  باأن 

عند  بي�س  الأ البيت  لرئا�سة  اإدانة  �سعارات  بتعليق 

النوافذ العليا لدار ن�رض �سيتي ليت  ».ثم قراأمقاطع 

كلب...(  ا�سمها)هناك  هجائية  �سيا�سية  ق�سيدة  من 

لورن�س  ال�ساعر  الت�سفيق..لي�س  من  عا�سفة  وهبت 

على  ال�سعراء  كل  بل   ال�ستقبال  هذا  فقط من لقى 

حد �سواء، اتذكر عندما قراأ ال�ساعر الفرن�سي فرن�سي�س 

كومب ق�سيدته عن نيويورك اجلريئة والقا�سية التي 

اأترجم بع�س  مريكي  والتي  ينتقد فيها املجتمع الأ
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مقاطع منها:

نف�س  يف  ر�س  الأ انحاء  كل  من   (/ راأينا  عندما 

الوقت( 

بانه  البدء  يف  ظننا  الربج./  تخرتق  وىل  الأ الطائرة 

ابراج  فركعت  الثانية/  الطائرة  اأتت  ثم  حادثا./ 

الورلد  تريد �سنرت على ركبها../)ترجع للمر�سل(

عا�سفة ال�سحراء عادت من حيث اأتت/ الرياح تدور 

ع�سار../  ر�س/ ومن يهبب العا�سفة يجني الأ حول الأ

موتى فيتنام. موتى ت�سيلي. موتى اأندوني�سيا/ موتى 

يف  الواقعون  الفل�سطينيون  روندا/  موتى  باناما، 

اطفال  يوغ�سالفيا،/  موتى   /) خري  الأ �رضك)احلل 

التلفزيون  ياأتي  اأن  ي�ستحقون  ل  الذين  العراق/ 

اأحد  يهرعوا/ كما يف  ان  بدون  لي�سورهم/ يعربون 

فالم حيث تتوقف ال�ساعات كلها/ لزمن يهبط فيه  الأ

اأهل الف�ساء على الر�س/ ميرون يف و�سط الدمار

غري مكرتثني باملاأ�ساة./...../ ولكن العمال تبداأ من 

حتى  تباع  ايلول   11 يف  املوؤرخة  ال�سحف  جديد/ 

200 دولر/ يف ال�ساعات الالحقة. تفتح �سوق لبيع 

احجار البراج/ فلتزدهر ال�سفقات./....../ وانتف�ست 

�سمت  �ساد  ان  بعد  طويلة  ملدة  بالت�سفيق  ال�سالة 

مقلق..

. يف �سان فرن�سي�سكو اجلمهور حمب ومرحب ذو ا�سغاء 

مده�س  وهي من املقاطعات التي كان انتخاب بو�س 

فيها �سئيال.

مدينة �شان فران�شي�شكو 

خا�س   جو  ذات  مدينة  فران�سي�سكو.بالفعل  �سان 

ابي�س  لونها  وباأهلها.  ببيوتها  بطرقاتها. بج�رضها. 

تفتح ذراعيها للمحيط الكبري ويلعب بها الهواء.ورمبا 

لهذا ت�سود بها حرية  ل توجد يف امريكا املتع�سبة.

غريب  ول  بها  تهجع  هادئة  اأناقة  هناك  باأن  ت�سعر 

beat حركة  بها  ت�سكلت  التي  املدينة  تكون  ان  يف 

حرب  على  ردا  الهيبية  للحركة  الطريق  مهدت  التي 

وروبية  الأ لي�ست هي  مدينة فاخرة كاملدن  فيتنام. 

الفخمة.. املعمارية  والهند�سة  القدمية  البنية  ذات 

ثرياء.  لالأ مناطق  وجود  من  يخلو  ل  هذا  طبعا 

تاون  ال�ساينا  منطقة   ج�رضها  غري  فيها  واملعروف 

فرن�سي�سكو  �سان  �سوارع   ال�سني.  يف  وكاأنك  مت�سي  

ت�سبه موج بحرها الهائج والبارد  تعلو حينا وتنخف�س 

حينا  اآخر. ل يوجد بها  زحمة �سيارات وقد. تعر�ست  

لزلزال  هدمها ال انها انبثقت من جديد.يف احلقيقة 

من ال�سعب  و�سف ذلك اجلواخلا�س..؟؟

... هكذا هي املدن.. �سوارع وابنية. اأ�سجار وب�رض. �سماء 

وروائح اي�سا.�سوء ولون واأ�سوات.. واإل لكتفينا ان 

الربيدية..  البطاقات  يف  اأو  ال�سا�سة  على  العامل  نرى 

هواء  وخزة  هناك  جوها   اعتدال  من  الرغم  وعلى 

باردة يف �سهر يوليو متوز مل نتوقعها ولن نن�ساها. 

ومل يخربنا احد عنها..

...

احلرب  وخا�سة  عامة  احلرب  �سد  فران�سي�سكو  �سان 

يف العراق. �سد بو�س وم�ساعديه.. لقد جنح ال�سعر �سعر 

العدالة الن�سانية واحلب ان يفتح كوة يف خوذة القنفذ 

نا �سوية  وكما كتب ال�ساعر �سباح جا�سم)اأولي�س لقاوؤ

اأولي�س  ق�سيدة؟  توؤلف  التي  ال�سعر  اأبيات  هو مبثابة 

اأجل  تكافح من  التي  الق�سيدة  تلك  مب�ستطاعنا عمل 

ن�سانية؟ ومن يدري بف�سل هذه  اجلمال وال�سالم والإ

خ  الأ العادلة  �سي�ستطيع  اْليادي املدودة وال�سوات 

�سباح اأن يزور العم �سام بدون فيزة..ورمبا �سي�سبح 

العامل وطنا واحدا و..وو..و..و... وح�سنا  ح�سنا دعوين 

اأحلمفكل �سيء يبداأ بحلم 

على كل كنت يف �سان فرن�سي�سكو وكان كل العرب يف 

قلبي.. وطبعا مل اأن�س ان اأ�سع ورودا يف �سعري  كما 

غنية التي رددتها مع اخوتي.. الأ

من الق�سائد املقروءة 

يف يوم ما �ساأتخلى عن الكتابة و�ساأكتفي بالر�سم

 �ساأتخلى عن الر�سم و�ساأكتفي بالغناء 

�ساأتخلى عن الغناء و�ساأكتفي باجللو�س 

 �ساأتخلى عن اجللو�س و�ساأكتفي بالتنف�س

 �ساأتخلى عن التنف�س و�ساأموت فقط 

�ساأتخلى عن املوت و�ساأكتفي باحلب

�ساأتوقف عن احلب و�ساأكتب فقط.

جاك هري�شمان 
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للن�رض  »ف�ساءات  عن  ال�سادر  خري-  الأ كتابه  يف  عمرو  عايد 

والتوزيع« ، و»الدائرة الثقافية باأمانة عمان« - الذي ُقّدر له اأن 

ُيب�رض النور �رضق النهر خمالفًا  بذلك رواية اأن الذئاب تتنادى 

التي كانت  القدمية  الهنود  اأ�ساطرَي  بليلة مقمرة غربًا، وُمبعرثاً 

توؤمن اأن الليل للعواء،  فكان و�سح ال�رضق ل�سم�س مولد ال�سوت 

العواء  الذي جّلت »احلياة« برتدده  فكان عايد عمرو يرد دفق 

ال�سعر  يف  »الذئب  كتابه  مفتتح  ولعل  الثقافة،  برِّ  يف  ويطلقه 

والرتاث« ببيت من القول الذي يرتدد ويردده)الذيب( الكاتب: 

ر�س اأمردا »اإن مل تكن ذئبا على الأ

ذى بالت عليك الثعالُب«     كثري الأ

لُيعرّبُ هذا القول عن �سخطه وغ�سبه لتو�سيف حالة ل تروق له، 

والعني  ال�سورة  الغالف:  ذئب  نظرات  ولعل  لنا،  تروق  ل  ورمبا 

اجلميلة التي حتمل املكر والدهاء لها دللت يريدها الكاتب اأنه  

لي�س كل ذي عني جميلة حتملها وجوه جميله، واأن الوجوه اجلميلة 

حتمل يف اأعينها قبَح النظرات وخداعًا م�سمراً، وكاأنه بات على 

ُيرت�سى.  ولعل  الوجوه تخفي خلفها مال ير�سي ول  اأن بع�س 

هذا يعيدنا اإىل ما يكتبه عايد عمرو يف يومياته اأو يف م�رضوع 

والفراغ  املريب«  عن....  الذيب  يرويه  »ما  بعنوان  تي   الآ كتابه 

الذي تركت يحمل ويحتمل كل ما يريده القارئ وما يريده)الذيب( 

ذاته، وما يعنينا هنا اأن الروايات التي يحملها وي�سّد من ن�سيجها 

عايد عمر؛ هي الرواية اليومية التي يظنها اأو يراها حتى تلّب�سه  

اأن  الذئب  الذئب روحًا وم�سمونًا، ونكاد حني نتحدث عن  �سكل 

اإليه من  اأن ن�سل  نريد  للدللة على ما  نظهر �سورة عايد عمرو 

و�سف وتو�سيف لذئب احلكاية اليومية، فل�سفة تختلُف وجوهها 

وتت�سابُه اأحيانًا، حتى باتت احلكاية هي..هي.

عليه)الذيب(  حني  الذي جاء  امُلنتهى  وهو  الختيار  اإذاً، هو    

عن  اأكرث  وُتعّرفنا  حُتدثنا  تاريخية  وروايات  حكايات  يجمع 

اأكرث من جمرد  للحكاية  كادميي  الأ الذئب، وهنا جنده بو�سفه 

�رضد وق�س�س اإذ يفتتح ُمنجزه اجلميل بتعريف الذئب يف اللغة، 

ثم ذكر الذئب بالقران الكرمي، واحلديث النبوي ال�رضيف، والعهد 

بالذئب يف ق�س�س  ينتهي  اأن  اإىل  �سطورة،  والأ القدمي واجلديد، 

ين�سى  والن�سو�س، ول  دلة  والأ بال�سواهد  ذلك ممثل  العرب كل 

واأ�سمائه  وطعامه  الذئب  اأو�ساف  عن  باحلديث  الكاتب)الذيب( 

ول ين�سى حتى طقو�س العواء والزواج،  وكذلك اأهمية الذئب يف 

الذئب  حياة  اإىل  �سافة  بالإ ال�سعبي،  والطب  حالم  والأ مثال  الأ

يف  الذئب  عن  ليخت�س  �ساملة  بعمومية  يعي�سه  الذي  واملكان 

لق�سائٍد  فنية  قراءات  اإىل  �سافة  بالإ ورمزيته،  العربي  الوطن 

اأطلق  التي  ال�سهرية  ولميته  وال�سنفرى   املعتمر  بن  لب�رض 

عليها امل�ست�رضق)جورج انطونيو�س( ن�سيد ال�سحراء، وعدد من 

الق�سائد اجلميلة تتناول الذئب يف حياة العرب.

عن  يغيب  فال  عمرو،   عايد  عند  الكتابة  فن  عن  حتدثنا  ولئن 

فكرنا اأن هناك اختالفًا وا�سحًا لدينا بني قوله ال�سغري اليومي، 

والكبري الذي لم�سناه هنا يف كتابه، فقد تناول وتداول »عمرو« 

يف يومياته »ال�سغرية«  حالة الواقع الذي يعاين منه املثقفني 

اأو ال�سا�سع منهم، ول عجب بذلك فقد ا�سطدم عايد عمرو بواقع 

مريع ما بني حالة الغربة يف املنايف التي لم�س فيها حميمية 

مما  بلده،  يف  وعاي�سها  عا�سها  التي  الغرتاب  وحالة  �سادقة، 

يالحظ ذلك يف كتاباته اليومية، والختالف الكلي الذي  جنده 

– منه - هنا  فما جنده  والرتاث(   ال�سعر  كتابه)الذئب يف  يف 

اأنه ل يلهو بال�سناعة اللفظية، واملح�سنات البديعية، والوجوه 

البيانية، ول ياأخذ منها اإّل بقدٍر معلوم وعندما تدعو ال�رضورة، 

وذلك بنزعة خا�سة به؛ اأي اأنه يكتب على)ال�سليقة( كاأنه ل يريد 

تاأويالت  اإىل  يدخله  ول  والتعليل،  بالتحليل  القارئ  يرهق  اأن 

وتقّولت وتدويرات ور�سومات بيانية مكتظة بالتعقيدات.  لذلك 

اأظن اأن القارئ �سيجد الب�ساطة فيها التي توؤ�سل احلكاية املبدعة، 

وان ال�سعاليك ب�رضاحتهم ل ميّتعون اأ�سحاب ال�رضفات العالية، 

زقة املرتبة املتعبة.   ر�س والقيعان والأ واإمنا ُيطربون �سكان الأ

رائقًا  ب�سيطًا  ناعمًا  ملم�سًا  اأنك جتد  اإّل  املواقف  ورغم خ�سونة 

الغريبة؛  باألوانه  �سعلوك  وكاأنه  اليومية،  حكايات)الذيب(  يف 

يحاكي حالة الو�سع الغريب املريب املختلط واملختلف، مثلما 

نالحظ ذلك من خالل �سياق جراأته وهجوه اليومي، حتى تكاد 

اأن ت�سعر باأنه يفتح حربًا هنا كلما اأُخمدت نريانها اأ�سعل اأخرى، 

�رضار  فاحلروب ال�سغرية عنده ل تنتهي وم�ستعلة دائمًا...انه الإ

على التغيري الذي يريده اجلميع. 
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يف  حممد  قا�سم  الفنان   خا�سها  قد  كان  عديدة  جتارب   

التمثيل واالعداد والتاأليف والرتجمة واالخراج لتحيل حلمه 

اىل خطوات عملية يت�سارع كل يوم الجنازها يقوده يف ذلك 

دافع نبيل هو ان ي�سيف حلركة امل�رسح العربي رافدا جديدا 

يجيب عن كثري من الت�ساوؤالت ويحيل بع�سا من اأحالمه اىل 

واقع ملمو�س جم�سد نعرث عليه يف كل جناح يحققه �سمن 

املهرجانات امل�رسحية.

الكبري   امل�رسحي  املبدع  اجناز  عن  اكتب  ان  هنا  اريد  ال 

قا�سم حممد الن الكل يعرف  اجنازه  االبداعي, لكنني اكتب 

عن  �سيء  ع�سته معه حني كان ا�ستاذي  يف معهد الفنون 

اجلميلة وحني اكملت درا�ستي يف اكادميية الفنون اجلميلة 

قادين من يدي  وقال يل مكانك يف الفرقة القومية للتمثيل.

جئت اىل بغداد عام 1975  قادما من ق�ساء ال�سويرة  وكان 

كل همي ان ارى قا�سم حممد  لكرثة ما قالوا عنه وما كتبوا  

قدمت  املعهد حينها   االختبار يف  للجنة  رئي�س   به  واذا 

م�سهدا من م�رسحية)ج�رس اَرتا( ولقد  كنت قلقا حني �ساهدت  

القا�سم بن حممد قد بداأ بكتابة  �سيء  ما  وحني  انتهيت 

من اداء  امل�سهد قال يل)هل تعرف ماهي فكرة امل�رسحية؟( 

حتدثت عن فكرة امل�رسحيه  ثم قال)االن مثلما حتدثت عن 

ان  االن  بها وعليك  موؤمنا  تكون  ان  امل�رسحيه عليك  فكرة 

اداء امل�سهد وقال يل  انتهيت من  تعيد امل�سهد مرة اخرى( 

مربوك –حينها حلّقت بعيدا اذ حتقق حلمي لي�س بنجاحي 

وامنا  �ساأكون  احد طلبة هذا  املبدع الكبري.

بداأت رحلتي االوىل مع ابي زيدون القا�سم بن حممد)علينا 

ان نغادر قاعة املحا�رسات ونذهب اىل عاملنا هو امل�رسح( 

هكذا قال لنا ثم ذهبنا �سوية اىل قاعة امل�رسح  ولقد افتتح 

االجهزة   ا�ستخدام  كيفية  عن  يحدثنا  وبداأ  االنارة  غرفة 

ال�ساءة امل�رسح وكيفية اختيار املكان املنا�سب من البقعة 

ال�سوئية كي ي�ساهدنا امل�ساهد بو�سوح ثم رفع يده حامال 

وبداأ  الثانية(  عبدالواحد)اخليمة  لعبدالرزاق  �سعر  ديوان 

م�رسحية  اىل  الدرامية  الق�سائد  اعداد  كيفية  عن  احلديث 

وبعد �سهر من التمارين املكثفة اجنزنا عمال م�رسحيا مثريا 

هو ق�سية ال�سهيد الرقم 1000.

ال�سعد(-  لالطفال)طري  م�رسحية  كانت  الثانية  الرحلة  اما 

للتمثيل  القومية  للفرقة  �سابقا  اخرجها  قد  كان  ولقد 

للحياة  ونذهب  امل�رسح  خ�سبة  نغادر  ان  وقال)دعونا   –
بغداد.   العا�سمة  ال�سعبي يف  ال�سوق  ال�سورجة.   �سوق  اىل 

وعلى كل واحد من عائلتنا امل�رسحية  ان يختار  مالب�سه 

ما  اختار  كلنا   �سيمثلها(  التي  لل�سخ�سية  واك�س�سواراته 

ينا�سبه ومايتفق  مع ال�سخ�سية التي �سيوؤديها احدنا قال 

هذه ال�سحون ال�سغرية تنا�سب �سخ�سية املنادي)ولقد كانت 

االخرى  �سغرية.  طبوال  �ستكون  انها  اعتقد  كليجة(  قوالب 

قالت هذه اخليوط امللونة تنا�سب �سخ�سّيتي وهنا اعطانا 

الطفل  عامل  اىل  ومدخال  ندري  ان  دون  االخراج  يف  در�سا 

ال�سباح  منذ  اجلمعة  يوم  التمارين يف  اجمل  كانت   ولقد 

كانت  النهار  منت�سف  عند   اما  بغداد  �سم�س  مغيب  حتى 

ال�سغري  ابنهما  مع  جميد  خالدة  الفنانة  زوجته  تزورنا 

ا�سهى  من  دوملة(  الطعام)جدر  معها  حاملة  وهي  زيدون 

املاأكوالت العراقية وبعد االنتهاء من الطعام نقدم للفنانة 

خالدة جميد ما اجنزناه من التمرين وهي بدورها تعطينا 

املالحظات بكل حب وود  ثم يقول ا�ستاذنا)عملنا لالطفال 

الذي  ما  ن�سمع  ان  علينا  زيدون  ا�سمه   طفل  وجمهورنا 

اعجبه( ويتحدث  زيدون بكل �رساحة الن اأباه  اعطاه الثقة 

بنف�سه وكنا ن�سغي له بكل احرتام.

والق�سة  لل�سعر  القراءة  على  دائما  يوؤكد  ا�ستاذنا  كان 

ا�ساتذتي  ان  يقول  والرتاث وكان  والنقد  وامل�رسح  والرواية 

يف مو�سكو قالوا يل انت ابن احل�سارة والرتاث عد اىل بلدك 

ولقد  ا�رسار ح�سارتك  خرين  االآ و�ستعلم  و�ستتعرف  الغني  

م�رسح  زيارة  اىل  ياأخذنا  كان  حيث  ونزيها  بارا  ابنا  كان 

اثناء  التمارين مل�رسحياته وكذلك  الفن احلديث  مل�ساهدة 

الفنان  العراق  زار  يوم  ذات  هنا  واذكر  امل�رسحي  العر�س 

�سادي اخلليج ووجه  دعوة �سخ�سية لقا�سم حممد  لكنه 

رف�س وقال له)لدي تالميذي معي ان ترغب يف ذلك انا قادم 

معهم( ذهبنا �سوية مع ا�ستاذنا اىل قاعة ال�سعب يف باب 

املعظم ل�سماع ال�سوت الذي وعدنا به ا�ستاذنا.

القومية  الفرقة  اىل  اجلميلة  الفنون  معهد  مغادرة  اراد  وحني 

ا�ساتذة  يكونوا  ان  املبدعني  لتالميذي  اريد  قال)ال  للتمثيل 

فر�سة  متنحهم  ان  الدولة  على  اقرتح  االبتدائية  املدار�س  يف 
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اإن�سانا وفنانا مبدعا

ر�شـــا ذيـــاب 

  

كاتب وم�رضحي يقيم يف كندا 
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الثانية  للدرا�سة يف املرحلة  اأو كر�سيا  الوطن   للدرا�سة خارج 

الفنون اجلميلة النه من غري املعقول ان يجل�سوا  اكادميية  يف 

الكافية يف  لديهم اخلربة  تكن  الذين مل  االعدادية  مع خريجي 

فن االخراج والتمثيل( حينها وافق وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي مبا�رسة على اقرتاح ا�ستاذنا.  اأما يف عام 1987 دعاين 

العمل  وكان  احلديث.  الفن  م�رسح  لفرقة  عمل  يف  للم�ساركة 

غرباء  �سعراء  طاقة)م�رسحية  �ساذل  لل�ساعر  ق�سائد  عن  اعداد 

امل�رسحي  التمرين   البحوثية يف  عن  �ساألته  �سائعون( حينها 

ولقد قال يل)انا احول العمل امل�رسحي اىل مترين م�ستمر من اجل 

التج�سيد االمثل للعر�س امل�رسحي وجعله مترينا م�ستمرا قبل 

التمرين  لي�س الربوفة  العر�س حيث ان مفهوم  العر�س واثناء 

التقليدية وامنا هو التفكري امل�ستمر وهذا يتطلب مهارات اأدائية 

جديدة وما هذه املهارات اال جمموعة من االحالم جملة مرتاكمة 

اىل  يتطلع  والتي  يحققها  مل  التي  االبداعية  املمثل  احالم  من 

حتقيقها ب�سكل معرب ال ماألوف جتاوزا ملا هو حمقق يف امل�رسح 

العربي اي غري روتيني - حر  جريء  ممتع  مكت�سفمثريمعرب 

يف  للتمثيل  القومية  الفرقة  يف  معه  رحلتي  بداأت  ثم  وموؤثر( 

م�رسحية لعبة احلب وم�رسحية املرحوم احلي ثم م�رسحية انها 

التمرين  عن  تاأخرت  قد  االيام  احد  انني يف  اذكر  وهنا  امريكا 

يف هذه امل�رسحية وقال يل)انك احد تالميذي وتعرف انني احب 

التمرين اكرث من العر�س  مابك( قلت له ال�سقة يجب ان اخليها.

وكنت حينها متزوجا ولدّي طفل. قال يل)اليهم بيتي موجود انت 

زرتنا اكرثمن مرّة وعليك ان تختار اية غرفة تريد(. انا اعرف ان 

بيته �سغري ال ي�سعهم ولكن كلماته يل قد بثت يف روحي االمل 

للبحث عن �سقة اخرى.وحني جهز العمل امل�رسحي)انها امريكا( 

ال�سمال اىل  العراق من  قال)يجب ان نعر�سه يف كل حمافظات 

اجلنوب( ولقد عر�سنا عملنا ويف كل حمافظة كان يف ا�ستقبالنا 

الع�رسات من تالميذه القدماء.

»الوجود  م�رسحية  يف  كان  ال�سوفية  مع  اللذيذ  امل�سوار  اما 

املفقود واالمل املن�سود« ولقد ح�سلنا على دعوة لعر�سها يف 

�سي�سمح يل  ومن  �ساأ�سافر  كيف  كارثة  لها  يا  قرطاج.  مهرجان 

ايام  اجلي�س  من  هاربا  كنت  فلقد  العلم  اخدم  مل  وانا  بال�سفر 

احلرب مع ايران النني اكره احلرب واحب احلياة. ولقد كنت قلقا 

ال اعرف ماذا افعل وقبل ان احدث ا�ستاذي قال)ال تقلق �سنطري (  

حينها علمت ان االيفاد  اليتطلب كتاب تاأييد من التجنيد.

للتمرين  �ساعة  �ساعة.  عّمان)12(  اىل  بغداد  من  الطريق  كان 

وكان  الذهني  للتمرين  هي  االهم  وال�ساعة  للطعام  واخرى 

يقول)انتم تعرفون انا ال ا�سنع خطابي امل�رسحي على الطاولة 

وامنا بالتمرين فاأنا اأجهز ادواتي واذهب للجدل انا ل�ست موؤلفا 

انا �سانع عر�س م�رسحي وان الن�س امل�رسحي متحرك كحركة 

احلياة الينف�سل عنها مبعنى ال يبتعد عن معاناتها ولكنه دائما 

يكون يف الدرجة االعلى من ال�سلّم اعلى من احلياة لكي ي�ستطيع 

ان يخاطبها بقوة فهو يتحرك واليثبت لهذا كما ترون ان التمرين 

وباالحرى  م�ستمر  اكت�ساف  اي  وبا�ستمرار  متغري  اعمايل  يف 

تعميق م�ستمر حلاالت اخللق واالبداع( وهنا قلت له ان املفكر 

مرّ  داليل  حقل  امل�رسحي  العر�س  يعترب  بارت  روالن  الفرن�سي 

من  امل�رسح  خ�سبة  على  ما  كل  تعترب  احلديثة  والدرا�سات  كز 

موجودات عالمات م�رسحية او عالمات ا�سارية  ولذا يعترب مكان 

العر�س امل�رسحي منظومة من اال�سارات الدالة.  

بالذات  وانا  كبري  تاثري  ذات  و�سخ�سية  وجود حي  هو  )املكان 

اعاين منذ طفولتي ب�رسيًا وبداأت اعي ب�رسيًا ما يحيط بي. هناك 

اأتَالف معه. لذا  تراين ابتعد من حّيز  ما اخاف منه وهناك ما 

واقرتب  من حّيز ولهذا اعيد ت�سكيل املكان يف كل عر�س م�رسحي 

جديد فاملكان لي�س امل�ساحة اجلغرافية والفيزيكية وامنا املكان 

ابداأ  التمرين  ابا�رس يف  تعلم جيدا حني  وانت  دواخلنا  هو يف 

باأن�سنة اجلمادات اجعل منها حياة م�سرتكة مع املمثل(.  

و�سلنا طريبيل  اقذر نقطة تفتي�س يف العامل ولقد انتظرنا ثالث 

تفتح  التي  الطيور  كما  انطلقنا  ثم  القا�سي  للتفتي�س  �ساعات 

عّمان  و�سلنا  االردن  وو�سلنا  طويل.   �سجن  بعد  اقفا�سها  لها 

بوابة االمان للعراقيني ثم اىل الطائرة التي توجهت بنا اىل تون�س 

وهناك التقيت احد الفنانني العراقيني وقال يل)كم انت �سجاع 

هاقد و�سلت اىل تون�س هل �ستبقى هنا ام تعود اىل بغداد وانت  

مطلوب للحكومة( قلت له كال �ساعود ولن اخذل اال�ستاذ قا�سم 

حممد. وبعد انتهاء املهرجان  فاز عملنا  باأكرب جائزة)جائزة 

ال�سينو غرافيا (. وعدنا اىل بغداد  ومن ثم هربت اىل عّمان ومن 

عّمان اىل  كندا حيث اعي�س االن. 

بن  القا�سم  ايها  االبداع  يّف  فّجرت  يامن  و�سّيدي ومنقذي  حبيبي 

حممد اليك ماكتبته اناملك الكرمية املبدعة)ياهموم التمزق كفى 

بك متزقي.تفرقي.ترفقي اأيا هموم اأو  ففارقي( لك مني ال�سالمة اعرف 

انك اأكرب والذي اأ�سابك لي�س املر�س  وامنا  هو �سياع العراق. 

قا�شم حممد
- تخرج يف معهد الفنون اجلميلة بالعراق عام 1962.

الدولة  معهد  من  امل�رسحي  االخراج  يف  الفني  الدبلوم  على  ح�سل   -

للفنون امل�رسحية يف مو�سكو عام 1968.

- قام بالتدريي�س يف معهد الفنون اجلميلة بق�سم الفنون امل�رسحية.

احلر  امل�رسح  وفرقة  املعهد  يف  امل�رسحيات  من  العديد  واخرج  مثل   -

وفرقة امل�رسح الفني احلديث.

تية: م�ساء التاأمل, انها امريكا, بغداد االزل بني  - اعد وكتب امل�رسحيات االآ

اجلد والهزل, �سخو�س واحداث من جمال�س الرتاث, كان يا ما كان, ا�سواء على 

حياة يومية, طري ال�سعد, ال�سبي اخل�سبي, �رس الكنز, حكايات العط�س واالر�س 

واحلب,  الربح  والنا�س, 

ملن  انا  الطري,  ر�سالة 

و�سد من؟, وغريها.

القومية  للفرقة  اخرج 

امل�رسحيات  للتمثيل 

ال�سعد,  طري  تية:  االآ

اخل�سبيو  ال�سبي 

�سريين وفرهاد, �سخو�س 

جمال�س  من  واحداث 

الرتاث, حكايات العط�س 

واالر�س والنا�س, الربح 

الطري,  ر�سالة  واحلب, 

ملن  انا  العودة,  الباب, 

و�سد من؟. 
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