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املواد املن�سورة فـي املجلة تعرب عن راأي اأ�سحابها، 

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  تعرب  وال 

يخ�سع العتبارات فنية.

�سعُر الن�سخة )400( ل.�س اأو ما ُيعادلها

القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�ساُف 
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تي: �سارات املرجعية وفق الرتتيب االآ �سهامات اأن تكون موثقة باالإ - ُيراعى فـي االإ

   ا�ســم املوؤّلــف - عنــوان الِكتــاب - دار الن�ســر والتاريــخ - رقم ال�ســفحة مع 

ذكــر ا�ســم املحقــق اإْن كان الِكتــاب حمققًا، وا�ســم املرتجــم اإْن كان الكتاب 

مرتجمًا.

- تاأمل املجلة من كّتابها اأن يقرنوا اإ�سهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.

�ســهامات من�ســدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها  - تاأمل املجلة اأن تردها االإ

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

         تلتزم املجلة باإعالم الكّتاب عن قبول اإ�ســهاماتهم خالل �ســهر من تاريخ 

�سحابها. ت�سّلمها، والتعاد الأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

اجلمهورية العربية ال�سورية - دم�سق - الرو�سة

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963
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مم املتحدة لل�سكان مبنا�سبة اليوم العاملي  احتفلنا منذ اأيام مع �سندوق الأ

م. يومان اأثريان على قلوبنا جميعاً ملا يحمالنه من رمزية عالية  للمراأة وعيد الأ

ن�سانية،  الإ واملجتمع واحل�سارة  ن�سان  الإ بناء  املراأة ودورها يف  تقدير  يف 

ويف اإحالل قيم الت�سامح واملحبة وال�سالم. 

اجلن�سني يف حق  م�ساواة  م�ساألة  رائدٌة يف  دولٌة  �سورية  اإن  القول  نافل  من 

التعليم والعمل وامل�ساواة التاّمة يف احلقوق والواجبات الوظيفية، وكانت املراأة 

ال�سورية اأول من ح�سل يف عام )1949م( على حق النتخاب يف املنطقة العربية، 

بل كان ذلك حقاً مل تْرَق اإليه الن�ساء يف دول تعدُّ من اأكرث الدول تقدماً اإّل بعد 

فادة من  اإبراز دور املراأة واحرتام قدراتها والإ عقود. كانت �سورية �سبّاقة يف 

مر الذي جعلها تتبّواأ مكانة مرموقة ا�ستحقَّْتها بجدارة وا�سطلعت  خرباتها، الأ

ولياتها باقتدار، فكانت نائباً لرئي�س اجلمهورية، وتقّلدت منا�سب رفيعة  مب�سوؤ

الوزارة كلمة 

فـي �ليوم �لعاملي للمر�أة...
 �ملر�أة �ل�سورية رمٌز وِقبلة عطاء
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يف ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، مما انعك�س م�ساركة فاعلة يف �سناعة القرار. 

كان متثيلها فاعاًل ل �ساكناً يف احلياة ال�سورية العامة كما يف احلياة ال�سيا�سية، 

القت�سادية  �س�سات  واملوؤ املحلية  املجال�س  يف  البارز  ح�سوُرها  لها  وكان 

بداعي.  والع�سكرية والرتبوية والجتماعية، وطبعاً يف الفعل الثقايف والإ

وقد خ�ّس الد�ستور ال�سوري اجلديد ال�سادر عام )2012م( املراأة مبادتني: 

للمراأة  الدولة  »توفر  ت��ي:  الآ على   23 املادة  وتن�ّس   .33 وامل��ادة   23 املادة 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  والكاملة  الفعالة  امل�ساهمة  لها  تتيح  التي  الفر�س  جميع 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وتعمل على اإزالة القيود التي متنع تطورها 

وم�ساركتها يف بناء املجتمع«. وقد �ساوت املادة 33 بني جميع املواطنني يف 

�سل اأو اللغة  احلقوق والواجبات، دون متييز يف ذلك بني اجلن�س اأو الأ

اأو الدين اأو العقيدة.

اأن نطمح مبكت�سبات  لنا  ويبقى طموحنا - ن�ساًء ومواطنات - اأكرب، ويحق 

�سا�س.  �رشة، واملراأة عمادها الأ اأكرب، ل بل هو واجبنا جتاه الوطن كّله، وجتاه الأ

طموحنا اأن تنال املراأة على اأر�س الواقع ويف املمار�سات احلياتية اليومية 

�سة يف احلفاظ على  دي ما عليها من واجبات مقدَّ ما ت�ستحقه من حقوق، واأن توؤ

من بقد�سية  �سهام يف تن�سئة اأجيال توؤ خالقي، والإ اأ�رشتها ومتا�سكها القيمي والأ

ل على بنائه يف العمَلني  الوطن، واحلفاظ عليه، ودرء املخاطر عنه. وهذا ما يعوَّ

الرتبوي والثقايف.

ل ي�سعني يف هذه املنا�سبة اإل اأن اأحيّي املراأة ال�سورية التي كابدت طوال 

نتيجة  مل  والأ التعب  �سنوف  تزل،  ومل  وطنها،  على  الظاملة  احلرب  �سنوات 
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وِعّلة  عمرها  ثمرة  �سود  الأ ره��اب  الإ ا�ستهدف  لقد  واحل�سار.  ره��اب  الإ

وجودها، اإذ انتهك ُحُرماِتها، فقتل اأبناءها، و�سبى بناِتها، و�ستَّت اأ�رشتَها... 

واأراد تدمري وطِنها الذي اأ�سهمت اأّيا اإ�سهام يف بنائه واإعالء �ساأنه.

املراأة ال�سورية... وما اأدراك َمْن هي؟

هي يا�سمينة ال�رشق يفوُح عطرها اأينما حّلت. هي ال�ساخمة الرا�سخة 

و�ساقت،  الدنيا  اأقفرت  ما  واإذا  حزن.  يك�رِشُها  ول  اأر���ٌس  حتتَها  تهتز  ل 

ب�سربها  ت�سمُخ  َمْن  احلياة. هي  نوَر  اأن يحِجَب حزنُها  تكفكف دمعها خمافة 

�سد للثقافة والفنون مبنا�سبة  هاماُت الرجال. وقفْت يوماً على م�رشح دار الأ

مهات ال�سهداء، وقفْت، وقد ارتقى من فلذات كبِدها اأربعُة  تكرمي الدولة لأ

�سهداء، ف�رشخت بعزية جبّارة وقلب �سادق:

َمهم قرباناً للوطن«. »يا ليتني اأعود �سابة يافعة، لأُجِنب اأربعًة اآخرين واأقدِّ

باطرة، وبعزيتها  الأ الرقيقة مهد  باأناملها  ال�سورية: هّزت  املراأة  تلك هي 

امرات. عرو�س اجلبابرة، وب�سربها �ستف�سل كل املوؤ

م الثكلى... يا َمْن ننحني لعظمتِك التي تليق بعظمة الوطن.  ُحييِت اأيَّتها الأ

ُحييِت اأيَّتها املراأة ال�سورية القدوة، اأيَّتها العاملة املكافحة، اأيَّتها املربية املتفانية 

ة. اأيَّتها  عمال، والباحثة والعاملة الفذَّ واملهند�سة والطبيبة والرائدة يف جمال الأ

بثبات  وقفِت  جبهة  اأيِّ  وعلى  كنِت  اأينما  املنا�سلة  اأيَّتها  الَعْدل...  القا�سية 

ن�سان  لتحمي وطنِك وتعيدي بناء م�ستقبله.... منِك احلياة، وبِك يرتقي الإ

وطان، وتبلغ �ساأواً عظيماً.  وت�سلُم الأ
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حياة  لبناء  طاقتنا  وباأق�سى  نعمل  اأن  ون�ساًء  رجاًل  جميعاً  واجبنا  واليوم 

لِّف بلحمتها  �رشة التي توؤ جيال من بعدنا، واأن ن�سمن �سالمة الأ كرية لنا ولالأ

خالقية اأ�سا�ساً ل�سالمة الوطن ورفعته. وقيمها الأ

اإىل املراأة ال�سورية خا�سًة، واإىل كل الن�ساء املنا�سالت يف العامل.... كل عام 

وطان.  ن�سان واإعمار الأ واأننتَّ �رشيكات الرجل يف بناء الإ
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وىل: امل�س�ألة الأ

ي المعرِّ

َمْن يقراأ المعرِّي يُ�سْب بهذه ال�سدمة الدائمة )الورطة( التي ل خروج منها. 

بداع، مع المعرِّي ل مكان للك�سل الفكري، بل ل بدَّ من ا�ستنفار  اإنه ال�ستغراق في لذة الإ

. وفي اعتقادي لي�س  العقل، وفي كل لحظة تكت�سف معنى جديداً  اأو لغزاً يحتاج اإلى حلٍّ

المعرِّي فيل�سوفاً ممجداً للعقل، اأو مجرد �ساعر تراثي مرموق، اإنه حالة خا�سة في تراث 

دب ل ت�سبه  رخو الأ ث عنها النقاد وموؤ الب�سرية، هو اأكبر من فيل�سوف، وحكمته التي يتحدَّ

حكمة الطاعنين في ال�سن، ول ت�سبه �سذرات اأو تهويمات ال�سوفيين اأو �سطحات خيالهم. 

�سعر،  اأي  من  اأغرب  و�سعره  ال�سميم،  في  وي�سرب  ز  مركَّ المعنى  كثيف  المعرِّي كالمه 

9
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ترها  فلم  الــكــربى،  بــالــراحــة  ــرَت  »َبــ�ــسِ

ــِب« ــع ــت ال مـــن  ــٍر  ــس جــ� ــى  عــل اإاّل  ـــاُل  ـــن ُت

أبو متام
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دبية والجتماعية  الأ النظريات  الفال�سفة ومكت�سفي  فكر  في  د  ويتجدَّ زمنة  لالأ عابر  وهو 

والنف�سية. وفي اعتقادي اأن المعرِّي ب�سفته رجاًل حرَّ التفكير، و�ساحب عقل يعي ذاته، 

�سمن  اأو  الكالم،  علماء  بين  اأو  الفال�سفة  بين  فيل�سوفاً  يكون  باأن  يهتم  ولم  يخطط  لم 

غريق  الت�سل�سل التاريخي لعظماء الحكماء اأو الفال�سفة، واأعتقد اأي�ساً اأنه قراأ الفال�سفة الإ

الفار�سي  اأو  الروماني  اأو  اليوناني  اأو  ال�سرقي  الرهط  من  اأحٌد  يبهره  ولم  غريق  الإ وغير 

ْنَعتُها ال�سعر، واأنه �ساعر في زمن �سعب، واأن  اأو العربي. كان يدرك اأنه �ساعر في اأمة �سَ

ن�سان، في الحالة الطبيعية، م�سروط ب�سروط اإن�سانيته التي فر�ستها الطبيعة البيولوجية  الإ

اإعاقة،  اأو  بعاهة  ن�سان  الإ اأ�سيب  اإذا  )الذاتية والمو�سوعية(. فكيف  الخارجية  والطبيعية 

غالل، اأو �سراع مع هذه  كما مع المعرِّي؟! واأعتقد اأن الكتابة لدى المعرِّي فيها فكٌّ لالأ

ٍر منها. ال�سروط، على اأن يتكلم بحرية وتحرُّ

يكن  ولم  ع�سره.  في  ال�سفهاء  خ�سية  بحذر،  قالها  ولكنه  جريئة،  اآراَء  ي  المعرِّ قال 

�سا�سية للب�سر، وطرائق تفكيرهم  ز اإلى البذرة الأ ه نقده المركَّ المعرِّي اإ�سالحياً، كان يوجِّ

الجوهر  اإن�سان  بحق  اأنه  واأرى  مت�سائم،  اإنه  عنه  يقولون  و�سيا�ساتهم.  عي�سهم  واأ�ساليب 

ن�سان اإن�ساناً، و�سط بحر متالطم من ال�سخب زمن  والكينونة العارف بماأ�ساة اأن يكون الإ

نه اأعمى و�سط عميان، وهو القائل: الفتن وال�سراعات والحروب، وماأ�ساته م�ساعفة لأ

الَمْن� اإل���ى  اأه���دي  فكيف  اأع��م��ى،  اأن���ا 

ه���ج وال���ن���ا����سُ ُك���لُّ���ه���ّم ُع���م���ي���اُن؟!

��ري��ِر خ��ي��ٌر م���ن ال��ق��ا وال��ع�����س��ا ل��ل�����سَّ

ئ�����ِد ف���ي���ه ال���ف���ج���وُر وال��ع�����س��ي��اُن

ويقول اأي�ساً:

ق��������واِم م��ث��ل��َي اأع��م��ى وبَ�����س��ي��ُر الأ

��وا ف���ي َح����ْن����ِد�����سٍ ن��ت��الط��ْم ف��ه��ل��مُّ
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لمني اأي�ساً، وهي عر�سية لو  الم�ساألة التي اأطرحها هنا، كانت تقلقني منذ �سنوات وتوؤ

اأردنا اأن نتجاوزها، ولكنها تعني كثيراً، لمكانة الفاعلين فيها، وهي الحادثة التي ي�سجُّ 

ون على حياة اأبي العالء، الحادثة التي يقال اإنها جرت معه في بغداد  بها النا�س حين يمرُّ

ي اإثر نقا�س بينه وبين نقيب  هانة التي تعر�س لها المعرِّ في منزل  ال�سريف المرت�سى، والإ

�سراف حول المتنبي، والموقف لو �سحَّ حّقاً، فهو يدل على �سفاهة وحماقة ل نخالها  الأ

العالء، واأخبار  اأبي  ال�سعر بمكانة  اأديب كبير وعالم في  ال�سريف، وهو  موجودة لدى 

اأثناء و�سول  اأن والد ال�سريفين: المرت�سى والر�سي توفي في  المعرِّي في بغداد تفيدنا 

ي اإلى بغداد، ورثاه المعرِّي رثاء نال عليه الثناء والحتفاء في اأثناء ح�سوره هذا  المعرِّ

رة. ومن غير  الماأتم، وكان المعرِّي يتردد اإلى منزل ال�سريف ب�سفته �سيفاً له منزلته المقدَّ

ثير اأبي  المعقول اأن ي�سيق هذا الكريم ذرعاً بالمعرِّي وهو يقول راأياً فيه وفاء ل�ساعره الأ

اأو جلي�سه ومقدار حبِّه  الطيب، ل يخفى على المرت�سى مكانة المتنبي في نف�س �سيفه 

له. واأنا اأعتقد اأن المتنبي ول اأحد �سواه هو المفجر لعبقرية المعرِّي منذ �سبابه، وتاأثره 

حيان، ول�سيما اأ�سعار ال�سبا  به بيٌّن للغاية، حتى يكاد المرء يخلط بينهما  في بع�س الأ

لدى المعرِّي. وظلت هذه الم�ساألة كلما ُذكرت تبرز اأمامي ل �سعورياً، و تثير فيَّ رغبة 

خبار  الت�سكيك فيها اأو نق�سها، وكنت اأواجه بقوتها وح�سورها في ذاكرة النا�س وفي الأ

والحكايات عن المعرِّي مّدة وجوده في بغداد، اإل اأنني وبالم�سادفة قراأت مقاًل مثيراً 

العالء  اأبي  حياة  في  ال�سخ�سي  »المنحنى  بعنوان:  ال�سبور  عبد  �سالح  الكبير  لل�ساعر 

ك فيها. ق فيه اإلى هذه الم�ساألة و�سكَّ المعرِّي« تطرَّ

جاء في هذا المقال عن عالقة اأبي العالء بالمتنبي قول عبد ال�سبور: »ل �سك اأن اأبا 

العالء قد تاأثر في �سبابه ل ب�سعر المتنبي فح�سب، بل باندفاعة نف�سه العا�سفة... وتطالعنا 

في �سفحات »�سقط الزند« - اأولى مجموعتَي اأبي العالء- اأبياٌت كثيرة متنبّية المنبع«، 

ويورد عبد ال�سبور اأبياتاً للمعري وا�سحة التاأثر بمبالغات المتنبي ويعيدها اإلى �سن ال�سباب 

نكرها. ويرى �ساعرنا الحديث  لدى المعرِّي، ولو عر�ست على المعري في �سيخوخته لأ
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ول. وقبل اأن نعود اإلى الم�ساألة التي طرحناها، نرى  اأن للمتنبي فتنة ت�سبه فتنة الحب الأ

من المفيد اأن نعر�س لكم راأي عبد ال�سبور وتف�سيره لعنوان المقال )المنحنى ال�سخ�سي 

في حياة المعرِّي(، يقول: »المنحنى ال�سخ�سي، اأو المنحنى النف�سي، ح�سب اأ�سحاب 

المدر�سة ال�سخ�سانية في الفل�سفة، مونييه واأتباعه، هو انتقال ال�سخ�س اإثر تجربة حادة 

من نقي�س اإلى نقي�س، من ولع بالحياة اإلى الزهد فيها، اأو من تكا�سل اإلى حمية ون�ساط، 

م �سابغ...«، ويخل�س عبد ال�سبور اإلى اأن زيارة المعرِّي  ل مطلق اإلى ت�ساوؤ اأو من تفاوؤ

يقول  وقد  العتزال.  اإلى  وان�سرافه  �سخ�سيته  في  التحول  على  الباعث  لي�ست  لبغداد 

ربعين من عمره، والمعري  قائل اإن وفاة والدته كان له اأثر نف�سي عليه، وكان قد قارب الأ

يدرك اأن الموت َقَدٌر ل رادَّ له، وكانت والدته في ال�ستين حين فارقت الحياة، والتجربة 

عبد  زعم  في  �سخ�سية،  تجربة  بل  فكرية،  تجربة  لي�ست  حياته،  غيرت  التي  الم�سيرية 

ربعين لم يزدد علماً ب�سيء، ل باللغة التي  ال�سبور، ويقول: »فاأبو العالء حين قارب الأ

اأتقنها، ول بالنحو الذي اأحاط به، ول بالمذاهب الدينية والفل�سفية التي تاأمل فيها واأطال 

بدالي  التاأمل...«. يخل�س عبد ال�سبور - من خالل قراءته �سعراأبي العالء وفق المنهج الإ

لفهم ال�سعر )اإبدال الكلمات اأو عك�س حروفها، اأو اإعادة نثر المنظوم(، واإيراده اأبياتاً 

له يتحدث فيها ب�سلبية عن المراأة وكثرة ت�سبيه الدنيا بالعرو�ِس في �سعره- اأن المعرِّي 

معها  اآثر  اأحوال  له  بدت  ولكن  يتزوج،  اأن  في  ر  وفكَّ عا�سقاً،  بغداد  في  المراأة  عرف 

ال�سالمة من كل ذلك، ودخل في عزلته ال�ساملة، ويقول: »يبدو لي اأبو العالء في حديثه 

�سلته  وقطع  ن�سيب،  باأدنى  الدنيا  من  قنع  مهزوماً،  عا�سقاً  اللزوميات،  في  المراأة  عن 

بالحياة في توالدها وتكاثرها، حين اآثر األ يجني على اأحد مثلما جنى اأبوه عليه... وحين 

ن�سان توالد الحياة وتكاثرها، فكاأنه يرف�س الحياة جملة وتف�سياًل«. يرف�س الإ

وعودًة اإلى الم�ساألة التي نختم فيها حديثنا عن المعرِّي،  ينفي عبد ال�سبور الرواية 

)الم�ساألة( التي لم ترد اإل لدى ياقوت الحموي، ويرى عبد ال�سبور اأن ياقوت قد يكون 

تََزيُّد الرواة ومجال�س المتظرفين، كي يدللوا بها  على ذكاء  �سمعها فرواها، واأنها من 
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لفاً  موؤ واأن  مئتا عام،  وياقوت  المعرِّي  فبَين  المرت�سى،  وال�سريف  العالء  اأبي  الرجلين: 

لم  المعرِّي  اأن  الق�سة دح�ساً  ياقوت، ومما  يدح�س هذه  قبل  الق�سة  اإلى هذه  ي�سر  لم 

يحفظ لبغداد بعد اأن غادرها اإل اأجمل الذكريات، وذلك وا�سح في ر�سالة له اإلى خاله 

حين عودته من بغداد، يقول فيها: »ورعاية اهلل �ساملة لمن عرفته ببغداد، فلقد اأفردوني 

اآن�سوا  النظراء والطبقة، ولما  الغيبة، واأكرموني دون  واأثنوا علي في  المعاملة،  بح�سن 

اأظهروا ك�سوف بال، وقالوا من جميل كل  تاأهبي للظعن،  ت�سميري للرحيل، واأح�سوا 

�سف ببُْرد ق�سيب، وذرفت عيون اأ�سياخ �سيب...«، ولو تعر�س  مقال، وتلفَّعوا من الأ

المعرِّي في بغداد للحادثة التي رواها ياقوت، لكان م�ستبعداً اأن يقول هذا الكالم الطيب 

عن اأهلها واأ�سياخها، وال�سريف المرت�سى من اأعالم بغداد في زمنه.

امل�س�ألة الث�نية:

اقتراٌح في فعل القراءة

اأي�ساً  والقّراء  متنوعة،  طرائق  وللقراءة  ون،  يقروؤ بما  وينفعلون  ون  يقروؤ القّراء، 

يندرجون في طبقات متفاوتة واأ�ساليب. 

والعلم،  الفل�سفة   وقّراء  التاريخ  قّراء  عن  يختلفون  دبية  الأ والفنون  داب  الآ قّراء 

ولكنهم ي�ستركون في النفعال وال�ستجابة للمقروء... وردود الفعل تجاه الن�سو�س 

تختلف من قارئ اإلى اآخر...

يقّدم النقد المعا�سر ت�سنيفات للقّراء، وفق ا�ستق�ساءات التحليل النف�سي المعا�سر، 

لع«، و»القارئ المق�سود«، وكثير غيرها، وكل  منها: »القارئ الفّذ«، و»القارئ المطَّ

القراء  من  نواع  الأ هذه  اأن  مع  به...  خا�سة  بم�سطلحات  ياأتي  نواع  الأ هذه  من  نوع 

يُعّدون عوامَل ت�ساعد على الك�سف، اإل اأنهم ي�ستقون من مجموعات محددة من القراء 

الموجودين الحقيقيين... في نظر اأ�سحاب هذه الت�سنيفات، يمثل القارئ الفذ مجموعة 
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من المعلمين، يجتمعون دائماً عند نقاط العقدة في الن�س، ويثبتون بذلك وجود »حقيقة 

اأ�سلوبية« من خالل ردود اأفعالهم الم�ستركة. اأما القارئ العليم اأو المطلع، فهو �سخ�س 

بها  ياأتي  التي  الدللية  بالمعارف  تماماً  ُمِلمٌّ  باقتدار،  بها  الن�س  بُني  التي  اللغة  يتحدث 

لف مخاطبته... وقد يكون  اأما القارئ المق�سود، فهو القارئ الذي يريد الموؤ الن�س، 

فرداً اأو اأفراداً اأو جمهوراً...

حوال اأحيل القارئ على الكتاب المهم ل�...»فولفغانغ اإيزر« فعل القراء،  في كل الأ

على  نظرية في ال�ستجابة الجمالية، ترجمة الدكتور عبد الوهاب علوب، المجل�س الأ

للثقافة بم�سر، عام )2000م(.

باقتراح  م  اأتقدَّ اأن  جاز  اإذا  لي  ا�سمحوا  القراءة،  في  ال�سخ�سية  تجربتي  خالل  من 

لقراءة الن�سو�س القديمة والتاريخية، ت�ساعد في فهم هذه الن�سو�س فهماً مو�سوعياً، 

وكانت قد تولدت لديَّ هذه الطريقة من التجربة الطويلة ن�سبياً في القراءة الحترافية، 

واأن  ذاتنا،  اأنها حدثت في زمن خارج  المقروءة على  ال�سردية  اإلى  النظر  وتقوم على 

نحيِّد النفعال بها، اإّل من ناحية منطقيتها واأ�سلوب عر�سها، اأي اأن نجعلها �سرديات 

منف�سلة عنا، ويتوقف علينا بو�سفنا قراًء المقدرة على تحويلها اإلى حكاية معا�سرة اأو 

نقراأ  اأننا  لو  كما  القديمة،  ال�سردية  اإلى  ننظر  واأن  وفيها،  منها  ال�سار  وتالفي  تجاهلها 

وَمن  فيها  ترد  التي  وال�سخ�سيات  ومكانها  وزمنها  �سكلها  في  نتاأمل  معا�سرة،  رواية 

ولى فيها، وَمن ال�سخ�سيات الفاعلة والتالية والفرعية، بقليل من  البطُل اأو ال�سخ�سية الأ

لف ال�سردية واأهوائه وميوله، لكيال ن�سمح له بت�سليلنا اأو اللعب بانفعالتنا  الهتمام بموؤ

نقراأ، وفق ذلك  اأن  الع�سرية. ويمكن  المناهج  لها وفق  للقراءة وتاأولينا  ا�ستجابتنا  اأو 

في  حدثت  اأنَّها  على  وال�سراعات  والحقب  للمراحل  التاريخية  الروايات  القتراح، 

الما�سي ول يمكننا ت�سويبها اأو التعديل فيها، ول فائدة من ت�سديقها اأو تكذيبها، فنحن 

ها، بل ننظر اإليها على اأنها روايات فح�سب. ب الروايات الحديثة التي نقروؤ ل نكذِّ

❁    ❁    ❁
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الدرا�ســ�ت والبحوث

فوكوياما, واأطروحة »نهاية التاريخ«

�صاليب في العربية المعا�صرة لفاظ والأ من اأثر ترجمة الأ

المونودراما والمناجاة في ال�صعر ال�صوري المعا�صر

الثورة الرقمية

في حانة القنديل هاج�س التحّول والنعتاق

ن�صان لت المعرفة: في الكون والإ ت�صاوؤ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

د. خلف الجراد

�صماعيل ع�صاف د. عبد النا�صر اإ

د. جمال اأبو �صمرة

وائل ديوب

عدي ح�صام ال�صّ

�صماعيل الملحم اإ
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فوكوياما, واأطروحة »نهاية التاريخ«

َمن »فوكوياما«؟

ول����د »يو�شيهيرو فران�شي�س فوكويام����ا« )Yoshihiro Francis Fukuyama( في مدينة »�شيكاغو« 

ب اأمريكي, من الجيل الثاني للمهاجرين اليابانيين,  ول عام 1952(, لأ مريكية, في )27 ت�شرين الأ الأ

وكان اأب����وه »يو�شي����و فوكوياما«, لهوتيًا يحمل �شهادة الدكت����وراه في علم الجتماع, و»�شفيرًا« لتجمع 

الكني�شة في وليته. اأّما والدته »تو�شيكو فوكوياما« فقد ولدت في اليابان, وكان اأبوها »�شيروكاواتا«, 

موؤ�ش�����س ق�شم القت�شاد في »جامعة كيوتو«. ل����م يتعلم »فوكوياما« اللغة اليابانية؛ وقد �شنف نف�شه 

, اإذ ق����ال: اإّن »م����ن ال�شعب علي����ه اأن يكون 
)1(

مبك����رًا ب�شفت����ه �شخ�ش����ًا »ل اأدري����ًا« )Agnostic/ �شّكّي����ًا(

. وكان »فوكويام����ا« قد ح�شل على الدكتوراه ف����ي الفل�شفة ال�شيا�شية من »جامعة هارفارد«, 
)2(

موؤمن����ًا«

وعم����ل ف����ي ق�شم العل����وم ال�شيا�شية »بموؤ�ش�ش����ة راند« )RAND(, اأكب����ر الموؤ�ش�شات البحثي����ة العالمية 

مريكية, وكان ُيعّد  مريكية )البنتاغون(, كما عمل في وزارة الخارجية الأ القريبة من وزارة الدفاع الأ

في مرحلة ما من اأهم مفكري اأو منّظري تيار »المحافظين الجدد« في الوليات المتحدة.

, الذي 
)3(

خير« ن�شان الأ والحقيق������ة اإّن �شبب �شهرة »فوكوياما« هو كتابه »نهاية التاري���خ والإ

�شكالية, وقد حافظ على هذه ال�شمة  راأى فيه بع�ض المحللين انعكا�شاً ل�شخ�شيته الجدلية والإ

كاديميين والباحثين, فبع�شهم  اإل������ى يومنا هذا, اإذ اأحدث �شجة كبيرة, ونقا�ش������اً �شاخناً بين الأ

مريكية لي�ض غير. أداة دعائية لل�شلطة الأ أنه مفكر كبير, واآخرون يرونه ا ي�شّنفه على ا

د. خلف الجراد

والبحوث الدرا�س�ت 

فوكوياما, واأطروحة »نهاية التاريخ«

 )مقاربة نقدّية �أّولية(
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فوكوياما, واأطروحة »نهاية التاريخ«

كاديمي  وقد بان������ت مالمحه ال�ضيا�ضية بو�ضوح حينما انتقل م������ن المجال العلمي- الأ

مريكي  بي�س«, اأي حينما عمل »م�ضت�ضاراً �ضيا�ضياً« للرئي�س الأ أو الفك������ري اإلى اأروقة »البيت الأ ا

أثناء حربه )الباردة( العنيفة على التحاد ال�ضوفييتي, فحينها كتب  �ضبق »رونالد ريغان« في ا الأ

»فوكوياما« ر�ضالة الدكتوراه حول ال�ضيا�ضة الخارجية ال�ضوفييتية في »جامعة هارفارد«. اإ�ضافة 

مريكية, التي تقّدم  دارات الأ أنه كان ع�ضواً فاعاًل ف������ي »موؤ�ض�ضة راند«, المدعومة من الإ اإل������ى ا

مريكي, فقد ن�ضر  بحاث التحليلية للجي�س الأ درا�ضات وا�ضت�ضارات لموؤ�ض�ضات الدولة, واأهّمها الأ

أثناء عمله في تلك الموؤ�ض�ضة مجموعة م������ن الدرا�ضات والمقالت ال�ضيا�ضية,  »فوكويام������ا« في ا

 National( »ومنها مقال������ه ال�ضهير »نهاية التاريخ« التي ن�ضرها في دوري������ة »نا�ضونال اإنتر�ضت

Interest( في عام )1989(.

أ�ضتاذاً لالقت�ضاد ال�ضيا�ضي ومديراً لبرامج التنمية الدولية »بجامعة جونز  يعمل »فوكوياما« ا

مريكية. وقد ا�ضتغل �ضابقاً في كلية ال�ضيا�ضة العامة بجامعة »جورج ما�ضون«. هوبكنز« الأ

مريكية بو�ضفه ع�ضواً نظامياً  نال ع�ضوية جهاز التخطيط ال�ضيا�ضي في وزارة الخارجية الأ

�ضرائيلية( –  مريكية للمحادثات )الإ و�ضط«, وع�ضوية البعث������ة الأ متخ�ض�ض������اً في »�ضوؤون ال�ضرق الأ

الم�ضرية حول الحكم الذاتي الفل�ضطيني الجارية بين عامي )1982-1981(.

اإ�ضافة اإلى ذلك؛ فاإّن »فوكوياما« ع�ضو في عدد من الهيئات, مثل: »جمعية العلوم ال�ضيا�ضية 

مريكية«, و»مجل�س العالقات الخارجية«, و»المجل�س البا�ضيفيكي لل�ضيا�ضة الدولية«, و»�ضبكة  الأ

غلوبال بزن�س«.

 ,)Bioethics( خالقي������ات الحيوية مريكي لالأ أي�ض������اً ع�ضوية مجل�س الرئي�س الأ كما ي�ضغل ا

وع�ضوي������ة المجال�������س ال�ضت�ضاري������ة للمن������ح الوطنية م������ن اأج������ل الديمقراطي������ة, و»الم�ضلحة 

الديمقراطية«, و»مجلة الديمقراطية«, و»موؤ�ض�ضة اأمريكا الجديدة«.

توّجه »فوكوياما« ال�صيا�صي, وتجربته الفكرية

انتمى »فوكوياما« اإلى مع�ضكر »المحافظين الجدد« في اأوج قوتهم ونفوذهم, فكان واحداً من 

�ضبق »جورج دبليو بو�س« عقب اأحداث الحادي  مريكي الأ موّقع������ي ر�ضالة موجهة اإلى الرئي�������س الأ

أيلول عام )2001( تطالبه باإ�ضقاط نظام الرئي�س العراقي الراحل �ضّدام ح�ضين. ع�ضر من ا

جمع »فوكويام������ا« في م�ضيرته العلمية والعملية بين التنظير ال�ضيا�ضي والتدري�س الجامعي 

أك�ضبته كثيراً من الخبرة والثقافة, واهتّم بدرا�ضة  والجانب العملي, ف�ضغل عدداً من الوظائف, ا
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التط������ور القت�ضادي في المجتمعات الب�ضرية, وعمل مّدة طويلة »م�ضت�ضاراً للم�ضرف الدولي« 

خرى. جهزة الأ في نيويورك, وفي كثير من الموؤ�ض�ضات والأ

لك������ّن �ضهرته العالمية -اإذا �ض������ّح القول- قد بداأت في عام )1989(, حينما ن�ضر في دورية 

 )The National interset( »أو »الم�سلحة القومية« »ذا نا�سونال اإنتر�ست »الم�سلحة الوطنية« ا

مق������الً تحت عنوان »نهاية التاريـــخ«, رّكز فيه على فكرة موؤّداها: »اأن تاريخ ال�ضطهاد والنظم 

ال�ضمولي������ة قد وّلى وانتهى بغير رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم �ضور برلين, لتحّل محلّه 

الليبرالي������ة وقيم الديمقراطية الغربي������ة, واقت�ضاد ال�ضوق, التي ت�ض������ّكل نهاية التطور الفكري 

�ضكالي  , وقد احتّل هذا المقال الإ
)4(

ن�ض������ان« يديولوجي لالإ الب�ض������ري واأق�ضى مراحل التطور الأ

له وعّمقه, و�ضرح  حّيزاً ملحوظاً في تاريخ النظريات ال�ضيا�ضية المعا�ضرة, ول �ضيما بعد اأن ف�ضّ

أبعاده ونقاطه المحورية – الرتكازية في كتابه ال�ضادر في عام )1992( تحت عنوان: »نهاية  ا

أثار بدوره كثيراً  خير« )The End of History and the Last Man(, الذي ا ن�سان الأ التاريخ والإ

من الجدل والنقا�ضات, واكت�ضب �ضهرة عالمية وا�ضعة, فبلغ عدد طبعاته اأكثر من ع�ضرين طبعة 

أكثر الكتب ال�ضيا�ضية مبيعاً. مختلفة, وكان في قائمة ا

�صا�صية منطلقات الكتاب ومقا�صده الأ

لماني »جورج  من الناحية الظاهري������ة وال�ضكلية ي�ضتند »فوكوياما« اإلى مقولة الفيل�ضوف الأ

هيغ������ل« ب�ضاأن »نهاية التاريخ«, اإذ يطيب ل�»فوكوياما« اأن يردد ا�ضم »هيغل« ب�ضورة م�ضتمرة في 

يمان������ي الميتافيزيقي القاطع بحتمي������ة »النت�ضار الكوني الحا�ضم  �ضي������اق تاأكيد »فوكوياما« الإ

للديمقراطي������ة الليبرالية«. وهذا ما ح������دا ببع�س الباحثين اإلى ت�ضني������ف »فوكوياما« بو�ضفه 

لماني الكبير »هيغل«. »تلميذاً« جديداً للفيل�ضوف الأ

والواقع اإن »هيغل« كان يوؤمن باأن التاريخ العام )ال�ضمولي( ميدان لفاعلية الروح التي تعّبر 

ن�ضان, واأن الدرا�ضة الفل�ضفية للتاريخ تعني درا�ضته من خالل تطور تاريخ الفكر,  ع������ن تاريخ الإ

ومن منطلق ربط الفكر و�ضيرورته بالواقع, وذلك لما بين الفكر والواقع من �ضلة وثيقة, اإذ »اإّن 

الهدف الرئي�س لفل�ضفة هيغل – كما يقول فوؤاد زكريا- هو تحقيق الوحدة بين الفكر والواقع, 

ط������راف, وتجاوزها في مرّكب  وبي������ن ال�ضكل والم�ضمون عل������ى نحو ي�ضمن الجمع بين هذه الأ

اأعلى؛ ففل�ضفة هيغل كانت في نظره مرّكباً ي�ضم كّل ما �ضبقها, ل في ميدان الفل�ضفة فح�ضب, 

أّن عن�ضر ال�ضراع الجدلي هو  . فيبّين »هيغ������ل« ا
)5(

ن�ضانية« ب������ل في كل ميادين ن�ضاط الروح الإ
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�ضا�ضية التي يقوم بها الوعي في  المح������ّرك الرئي�س للتاريخ, م�ضتنداً في ذلك اإل������ى الوظيفة الأ

ه������ذا ال�ضراع, و�ضعيه في نهاية المطاف اإلى ا�ضت�ضراف الغاية النهائية التي تتجه اإليها م�ضيرة 

.
)6(

التاريخ وت�ضعى اإلى تحقيقها

ن�ضاني  أّن م�ضار الروح ف������ي التاريخ تفر�ضها ظروف الطبيعة اأو طبيعة العقل الإ ويعتقد ا

هدافها في الو�ضول اإلى  أْن ينتهي هذا الم�ضار اإلى تحقيق الروح لأ اأو كالهما معاً, ول بّد من ا

.
)7(

الكمال

أنه يرى في التاريخ  ومن المعروف للمّطلعين جيداً على فل�ضفة هيغل ومقا�ضدها المثالية, ا

أو الوعي بالحرية من جانب الروح وتحقيقها نتيجة لذلك,  الكوني مدى التقدم الدائم لل�ضعور ا

اإذ يتب������ع هذا التقدم مجموعة مراح������ل في و�ضع جدلي, غير م�ضتقيم اأو خّطي؛ فالفكرة )وهي 

�ضا�ضية لدى هيغل( تتخذ لديه �ضوراً متوالي������ة, كل واحدة منها ت�ضمو على ال�ضورة  المقول������ة الأ

آدابها  ال�ضابقة, واإّن لكّل اأمة عبقريتها القومية التي تبرز من خالل مظاهر وعيها, واإّن ديانتها وا

أّن ال�ضيء  لية تحمل طابع هذه العبقرية, وا ونظمه������ا ال�ضيا�ضية وقوانينها الأخالقية وبراعتها الآ

أ  , وتاريخ العالم لديه يعر�س التدّرج في تطور المبدا
)8(

الجوهري في التاريخ هو ال�ضعور بالحرية

, وفكرة الحرية لدى »هيغل« هي هدف 
)9(

ال������ذي يكون م�ضمونه الجوهري هو الوعي بالحري������ة

, حتى اإنه �ضوف يكتب في نهاية حياته اإّن غاية العالم هو اأن تعي حرية الروح 
)10(

مطلق ونهائي

اإذ يعّبر عن ذلك بقوله: »اإّن الهدف النهائي للعالم هو وعي حرية الروح ولكن اأحداً لم يعرف 

 .
)11(

حرى كما نعرف ونعاني في ع�ضرنا الاّل تعين الذي تت�ضم به هذه الحرية« أو لم يعان بالأ ا

أّن »ن�ضو�������س هيغل عن م�ضاألة نهاية التاريخ غام�ضة  وم������ع ذلك, فاإّن بع�س الباحثين يرى ا

ن هناك تعار�ضاً بين فكرة هيغل عن »�ضرورة الحرب«, وفكرته عن »نهاية  ب�ضورة ملحوظة«, لأ

.
)12(

التاريخ«

أّن هيغل توّقع  وفي اإط������ار درا�ضتهم لفكرة »نهاية التاريخ« لدى هيغل, ذكر بع�س الباحثين ا

؛ فقد كانت اإمبراطورية نابليون في نظره 
)13(

أْن يوؤ�ض�س دولة كونية ت�ضكل نهاية التاريخ لنابليون ا

ر�س, وحتى حينما يكون نابليون قد �ضقط, فاإّن هيغل �ضيعّد  تمّثل تحقيق �ضيطرة العقل على الأ

.
)14(

أنه �ضينت�ضر حتماً في كّل دولة حديثة النظام الذي اأقامه اإكمالً لعمل الثورة الفرن�ضية, وا

أّن التاريخ  ر ا ويمك������ن اإجراء مقاربة بي������ن الروؤيتين, اللتين تقول واحدة منهما اإّن هيغل ت�ضوَّ

خرى التي تقول اإنَّ التاريخ �ضينتهي مع تاأ�ضي�س نابليون لدولة  �ضينته������ي بوعي حرية الروح, والأ



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 20

فوكوياما, واأطروحة »نهاية التاريخ«

نه  أّن وعي الحرية و�ضل اإلى نهايت������ه, اإذ تحقق مع نابليون, لأ كوني������ة, ذلك ب������اأن هيغل قد ذكر ا

أنه عقل������ن الحا�ضر الذي كان يعي�ضه, ولم يعلن عقلنة  الحا�ض������ر والواقع. فما عمله هيغل هنا ا

أْن ين�ضبَّ بالن�ضبة اإلى  ّن اهتمامنا ل بّد ا الم�ضتقبل, وهذا ما يالحظ ب�ضكل وا�ضح في قوله: »لأ

ّما بالن�ضبة اإلى الفل�ضفة فاإّن ما ي�ضغلها 
أ التاريخ على ماحدث في الما�ضي وربما يحدث في الحا�ضر, ا

لي�������س هو الما�ضي ول الم�ضتقبل اإن �ضئنا الدقة واإنما هو الحا�ضر, اأعني ما هو موجود وماله 

.
)15(

وجود اأبدي وهو العقل«

أراد في �ضياقها الحتماء باأ�ضماء عدد كبير من الفال�ضفة  وعودة اإلى مقولت »فوكوياما«, التي ا

وعلم������اء الجتماع ليوؤكد اطالعه الجيد على نتاج ه������وؤلء المفكرين من جهة, وللزعم باأنه يمّثل 

أنه لم ينجح في تجاوز  ن�ضاني الممتد اإلى مئات ال�ضنين من جهة اأخرى, نجد ا ذروة هذا الفكر الإ

أو تمويهها فل�ضفياً و�ضو�ضيولوجياً, وبقيت مك�ضوفة, مف�ضوحة تعّبر عن رغبوية  مقا�ضده النفعية ا

فاقع������ة وطرح اأمريكي مب�ّضط لروؤية اأحادية قا�ض������رة لعالم �ضديد التعقيد والتمّوج والتناق�ضات, 

حداثه البعيدة منها, اأو حتى القريبة في اأحيان كثيرة. فيكون ُمحالً ر�ضُم خريطة تنبوؤية لأ

اإن ق������راءة متبّح������رة بعين نقدية فل�ضفية –مو�ضوعية لكت������اب »فران�ضي�س فوكوياما« )نهاية 

:
)16(

تية خير(, ل بّد اأن ت�ضل اإلى ال�ضتنتاجات والخال�ضات الآ ن�سان الأ التاريخ والإ

اً فل�ضفياً متما�ضكاً ي�ضيف �ضيئاً جديداً اإلى التراث  1- ل يمكن مقاربة الكتاب بو�ضفه ن�ضّ

الهيغلي, لكنه في الوقت نف�ضه يحّمل بع�س مفا�ضل الجدل الهيغلي ا�ضتنتاجات وتحليالت 

ل تطيقها مقدمات ن�ضو�ضه, ول ي�ضّوغها منطقه الذاتي. واأهّم ما يرتكبه التاأويل »الفوكويامي« 

أبداً, لمذهب الديالكتيك في اأن تكون  قحام, غير ال�ُمعلّل ا في �ضاأن الن�س الهيغلي, هو هذا الإ

مريكية بالذات. له هذه النهاية -الق�ضرية جداً- وهي انت�ضار الليبرالية, الأ

آراء الفال�ضف������ة والمفكرين ل يمكنه اأن يدخ������ل �ضمن البرهنة  2- كّل ه������ذا الح�ضد م������ن ا

�ضلية ذات الم�ضتويي������ن المفهومي-والخطابي معاً: )نهاية  المن�ض������ودة على اأطروحة الكتاب الأ

آراء  مريكي������ة(, ولذلك قد ي�ضتمتع الق������ارئ بكثير من ا التاري������خ, وانطباقها عل������ى الليبرالية الأ

الفال�ضفة والباحثين الواردة في مختلف ت�ضاعيف هذا الكتاب, وقد يعفو عن الجتزاء والقفز 

�ضلي الذي يوجه غر�س الدرا�ضة. غ, حتى اإنه يمكن تنا�ضي المو�ضوع الأ غير الم�ضوَّ

أّن الن�س الفوكويامي يرف�س عن �ضاب������ق ت�ضميم الدخول في الجدل   عن البي������ان ا
ٌّ
3- غن������ي

أّن »فوكوياما« يتجنب الخو�س  نطولوجي نرى ا الفل�ضفي ال�ضحيح, فعلى �ضعيد الطرح المعرفي الأ
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ف������ي هذه الم�ضاألة تماماً, بل ي�ضارع اإلى ا�ضتنباط عدد من النتائج لي�ضتخدمها في دعم اأحكامه 

أّما على ال�ضعيد  المطلق������ة الت������ي ي�ضدرها وكاأنها م�ضلّم������ات ت�ضبق الن�س ون�ضيجه الفك������ري. وا

أو التاريخي ف������اإّن الن�س يت�ضّبث بلحظة ا�ضتثنائية من حا�ض������ر ا�ضتحوذ على الم�ضهد  الحدث������ي ا

العالم������ي, اإذ ُكتب الن�س تحت وط������اأة العنف المادي لهذا الحدث المبا�ضر, بحيث اإنه لم ينتظر 

أ�ضهر قليلة من وقوع  حت������ى يرى ماذا اأعطت هذه »التيمو�ضّية« الفجائية المتفجرة لل�ضعوب بعد ا

أو نيت�ضوّية يمكن اأن تو�ضف بها اليوم  يُّ »تيمو�ضية حيوية« هيغلّي������ة ا
ه������ذا الخ�ضوف العظيم, فاأ

اأح������وال ما كان ي�ضمى ب�»لمع�ضك������ر ال�ضرقي«؟ واأي »نهاية للتاريخ« تلك الت������ي تتمتع بها اأمريكا 

أّي »نظام عالمي جديد« يلف المعمورة المه������ّددة باللبننة والبلقنة  وحده������ا من دون العال������م؟ وا

أنملة؟ أنه لم يتجاوزها قيد ا وال�ضوملة, وبكل »وحو�س التاريخ« التي يثبت هذا التاريخ نف�ضه ا

رادوي ليقينياته ال�ضيا�ضية م������ن الم�ضتوى  4- يق������وم »فوكويام������ا« بالنتق������ال التع�ضف������ي الإ

طالقي؛ من حيث اإنه يو�ّضع من  نطولوجي )المعرفي( الإ ال�ضيكولوجي الخال�س اإلى الم�ضتوى الأ

أُنجز, و�ضار اأمراً مفروغاً منه.  مفه������وم »التيمو�ضّية« نظرياً, فيوحي في كتابه اأن تحققها ق������د ا

أنه و�ضف لواقع  والحدي������ث ب�ضاأن »المثال الفكري« والتعامل مع اأقواله وترميزاته, يغدو كما لو ا

أّن الواقع الفعلي يظّل مغّيباً كله تحت طبقة من التحليالت المتداخلة مع اأقوال  قائم. في حين ا

آراء ومق������ولت فكرية, تحي������ل القارئ على مرجعيات فل�ضفية كبرى, دون اأن ت�ضتند اإلى متونها  وا

أنف�ضنا في  قناع بحجتها الدافعة. بحيث اإننا نجد ا يهام والإ �ضلية, اأي اإنها تكتفي بانتقائية لالإ الأ

أّن اأفالطون ورو�ّضو وهيغل ونيت�ضه, هم  خير الذي يطالبنا بالنظر اإلى ا النهاية اأمام ماآل الن�س الأ

آباء حقيقيين لليبرالية, ول�ضيما لجناحها  جميع������اً وعلى اختالف اأنظمتهم المعرفية, قد غدوا ا

أو »المتوح�ش« )تات�ضر وريغان وبو�س البن وغيرهم(. المو�ضوف واقعاً وحقيقة ب� »الوح�سي« ا

يديولوجية  5- اإن تق�ضي������م العالم بين »تاريخي« و»ما بعد تارخـــي« يتعّدى مجرد ال�ضائعة الأ

الجدي������دة, ويمّهد اإلى نوع من اإعادة تدوير كل ت������راث ال�ضتقطاب الثنائي ال�ضابق الذي تحّكم 

ف������ي فكر ال�ضيا�ضة الدولي������ة, وذلك قبل انهيار التحاد ال�ضوفييت������ي, وتفكك الكتلة ال�ضتراكية 

قنعة المعرفية الكبرى, تاأ�ضي�س  العالمية. ويحاول هذا التق�ضيم »الجديد«, الذي يتخّفى تحت الأ

أو بقي������ة العالم من ت�ضنيف الب�ضر  ن�ضاني؛ تُخِرج معظم ا قطيع������ة �ضارم������ة في �ضميم الكيان الإ

أو الدول  - حرمان هوؤلء الب�ضر الفا�ضلين )ا القادرين على فر�س العتراف بهم, مما ي�ضّوغ –من ثمَّ

ن�ضانية الخاّلقة(,  والكيانات المو�ضوم������ة ب�»الف�ضل«( في »المعركة التيمو�ضّية« )ال������روح الإ

م������ن اإمكان تجاوز القطيعة, وتخطي الدورة التاريخية, ومن ثم الو�ضول اإلى حالة التطابق بين 
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أولئك الموؤهلون �ضلفاً  المث������ل والواقع؛ تلك الحالة التي تغدو ا�ضتثناًء تمييزياً اأعلى ل يناله اإل ا

خير. ومقّدماً, لك�ضر الدائرة التاريخية المغلقة وبلوغ الكمال الأ

أيديولوجية؛ لكنها -وللمفارقة  أو ا أ�ضطورية ول دينية ا 6- اإّن هذه »النخبوية الجديدة« لي�ضت ا

أ نف�ضه المحّرك للتاريخ, الذي تّدعي  الكبيرة- تريد اأن ت�ضتند بكل �ضراحة وو�ضوح اإلى المبدا

أو فل�ضفة القّوة بمعناها  التب������روؤ منه والتحرر من ربقته, األ وهو ا�ضتبداد العنف العاري عينه, ا

ال�ضامل, فكّل الذخيرة البرهانية التي يتمتع بها كتاب »نهاية التاريخ«, اإنما ت�ضتند اإلى مو�ضوع 

انهيار ال�ضتقطاب الثنائي لمرحلة »الحرب الباردة« في النظام العالمي القديم, وكّل ما يفعله 

أنه ينتقل من ن�ضق ت�ضنيفي, اإلى ن�ض������ق اآخر, لكن النتقال يحدث  خط������اب ه������ذه »النهاية« هو ا

ر�ضي������ة نف�ضها من التنبوؤية الت�ضنيمية التي توكل حركة التاريخ اإلى غائية كمالية  ويقع على الأ

– تمامي������ة معينة, تح�ضر كل م�ضادفات الحياة وتطوراتها تحت �ضلطتها, وت�ضوقها اإلى الخاتمة 
المظّف������رة, حينما تطلق عليها ا�ض������م ذلك الكمال الذي يغلق »دائرة التاريخ الكوني« بفعل حكم 

ا�ضتعالئي اأحادي م�ضتند اإلى واقع الفو�ضى الموؤقتة التي يمّر بها العالم. ول يتجاوز »فوكوياما« 

حكام العتباطية الكبرى ال�ضابقة, التي �ضّكلت عنف  طروحة مختلف الأ ف������ي هذه الفكرة – الأ

دلجة واأوجدت في هذا ال�ضي������اق الذرائع والم�ضّوغات لمذابح الما�ضي, وكوارث  �ضط������رة والأ الأ

أو باأجزاء منه, بح�ضب ما يمتلئ به �ِضْفر التاريخ الب�ضري ال�ضخم. وفي كّل  ال�ضتف������راد بالعالم ا

خرى المناف�ضة, اأو على ق�ضم  م������ّرة ت�ضّمي القوة المتفّردة -موؤقت������اً- »انت�ضارها« على القوى الأ

ن�ضاني  ن�ضانية كلها«, )اأي كمالً للتاريخ الإ ن�ضانية, اأو حتى عليها باأجمعها, »انت�ضاراً لالإ م������ن الإ

برّمته واإنهاًء ظافراً له!(.

أت������ي »ق�سمة العالــــم مجددًا« اإلى من »هو منــــه داخل التاريــــخ«, ومن »تخّطاه واأكمل  7- تا

طروحات ال�ضمولية التي كانت ت�ضّنف الب�ضرية  تحقيبه«, لتتماثل مع �ضبيهاتها من كّل تلك الأ

ق�ساء عن التاريخ« يقع  بي������ن تلك »الحاملــــة لحركة التاريخ« »وتلك الخارجة عنــــه«. وكان »الإ

دائم������اً على ال�ضعوب الخارجة اأ�ضاًل عن الت�ضنيف الغرب������ي. واليوم فاإن »الفوكويامية« تعيد 

اإق�ض������اء »بقية العالم« لي�س خارج التاريخ, ولكن »تحكم عليها« بال�ضجن الموؤبد داخل »قف�ش 

التاريــــخ« و»دورتــــه المغلقــــة«. فمن �ضوف يو�ضف بعد »نهاية التاريخ« على طريقة »فوكوياما«, 

م������ن ال�ضع������وب ب�ضفة التاريخية, �ض������وف يكون م�ضيره عملي������اً اإلى مكّب التاري������خ اأو مزبلته. 

وتبع������اً لهذه المعادلة النخبوية »الغربوية« »التاأمركي������ة« الرافعة لراية الليبرالية الديمقراطية 

خرين« لي�س بالتاأبد تحت وطاأة  قلية الظافرة في العالم, فقد ُحك������م على »الآ المح�ض������ورة بالأ
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ق�ضاء التام ع������ن كل هذه العملية, �ضواء لمن هم منهم  الحلق������ة التاريخية المفرغة, ولكن بالإ

أم لمن »�سيكــــون – بعد – التاريخ«. ولذل������ك يمكننا ال�ضتنتاج من مجمل  »داخــــل –التاريــــخ«, ا

أّن معظم الب�ضرية �ضوف تظل قابعة  ا�ضتعرا�ض������ات »فوكوياما« و�ضوره »الهوليوودية« ال�ضادمة ا

أّن »التيمو�ضيين«, اأي �ضع������ب النخبة الب�ضرية الجديدة  ف������ي مرحلة م������ا قبل التاريخ. في حين ا

المختارة, الذين �ضيفوزون وحدهم بما »بعد التاريخ« هم �ضعب »القومية القت�ضادية«, متمثاًل 

�ضيوية, لكنه م�ضبع بالتقانة  �ضرية والثقاف������ة الآ بالنم������وذج الياباني المحافظ على التقاليد الأ

آلة  أم������ا الراأ�س في�ضبح ا , اأي اإنه يريد من الج�ض������د اأن يظّل يابانياً, ا
)17(

مريكي������ة المتط������ورة الأ

حا�ضوبية اأمريكية.

�ضئلة  8- يب������دو ل�»فوكوياما« الذي حاول اإعطاء حلول ناج������زة واإجابات »ذكية« لع�ضرات الأ

أّن الم�ضكلة التي ت�ضتحق  أ�ضا�ضاً, ا والم�ض������كالت التي تتنا�ضل طبيعياً من اإنائه الليبرالي المرّقع ا

أنه لم ينِف دورها الكبير »في  التوق������ف عندها في نهاي������ة كتابه هي »الم�سكلة القوميـــة«, ومع ا

أنه َعدَّ »النظر اإلى هذه  أو »�ضلطتها في قطاعات كثي������رة«, اإّل ا عال������م ما بع������د الحرب الباردة« ا

الظاه������رة بح�ضبانه������ا ذات ديمومة وقابلة للغلبة دائماً, لي�س �ضحيح������اً ويعّبر عن روؤية ق�ضيرة 

!؛ فللنزع������ات القومية – كما يوؤك������د فوكوياما- تاريخ معّي������ن. ففي بع�س لحظات 
)18(

الم������دى«

التط������ور التاريخي, كما هي الحال بالن�ضبة اإلى المجتمع������ات الفالحية, لم توجد هذه النزعة 

أبداً في وعي النا�س. هذه النزعات تكبر خا�ضة حين التحول نحو المجتمع ال�ضناعي, وت�ضبح  ا

حاّدة حينما ل يعترف في الوقت عينه بالهوية القومية والحرية ال�ضيا�ضية ل�ضعب حقق حداثته 

.
)19(

القت�ضادية

مم ل تعاني ال�ضعَف القاتل« الذي تعانيه المنظمات  9- ومن اأجل »بعث رابطة حقيقية لالأ

أن������ه ينبغي على هذه الرابطة اأن  الدولي������ة... ي������رى منّظر »ما بعد التاريخ« وب�ضراحة �ضديدة »ا

مم المتحدة, اأي يجب اأن تجمع بين  أكثر م������ن الأ طل�ضي )الناتو( ا ت�ضب������ه منظمة حلف �ضمال الأ

. وهذا هو بيت 
)20(

دول ُح������ّرة حقيقة يوحد بينها التزامها الم�ضترك تج������اه المبادئ الليبرالية«

�ضماء لفال�ضفة وعلماء اجتماع  الق�ضيد والغاية من هذه ال�ضجة المفتعلة المر�ّضعة بع�ضرات الأ

ن�ضاني على مدى مئات ال�ضنين. وباحثين ومفكرين, عرفتهم م�ضيرة الفكر الإ

والواق������ع اإننا لم نفهم ما ال�ضلة الفل�ضفية بين »كانط« -مثاًل- ونمط »النظام الدولي   -10

ن�ضاء رابطة دولية  أو لإ الجدي������د« الذي يب�ّضر به »فوكوياما« لمرحلة »ما بعد الح������رب الباردة« ا
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خطار  مم المتحدة المف�ّضلة من جانب الدول الغربية الكبرى( لمجابهة »الأ )تحّل محَل هيئة الأ

؟! 
)21(

تية من البقاع غير الديمقراطية من العالم« الآ

اإنن������ا نتفق تماماً مع الراأي القائ������ل: اإّن الجديد الذي يب�ّضر به »فوكوياما« هو م�ضروع   -11

ن�ضانية بح�ضب فرز الثقافات اإلى ما  التق�ضي������م الجيو�ضيا�ضي تحت القناع الم�ضتعار, لتق�ضيم الإ

أراد »فوكوياما« اأن  م منها نحو ما بعد التاري������خ, فلقد ا يم������ّت رجعياً اإلى التاري������خ, واإلى ما تقدَّ

يدع������م اإعالن رئي�ضه )بو�س( عن »النظام العالمي الجدي������د« بالوثيقة الفكروية التي ُخّيل اإليه 

أنه������ا توؤ�ض�س �ضبكة التنظير القادم, لع�ضر ما بع������د نهاية التاريخ. فالكتاب الذي اعتمد اإعالم  ا

ر�ضية الخام للحدث نف�ضه. لم يحقق حتى  مرحلة النتقال هذه, لم يتمكن من التحليق فوق الأ

حرى ير�ضح نف�ضه ليكون افتتاحية  الم�ضت������وى المطلوب لما ي�ضّمى تنظيراً للواقعة. فكي������ف بالأ

.
)22(

يديولوجيا ما بعد التاريخ, و)بياناً ثورياً( لها وعنها مجلجلة لأ

�ضكالية – النقدية المتقدمة في  اأخيراً يبقى �ضوؤالن محوريان بعد مجمل النقاط الإ  -12

ي�ضاح والتمعن, وربما اإلى اأكثر من  م������ا يخ�س اأطروحة »نهاية التاريخ«, يحتاجان اإلى الرد والإ

فكاره المت�ضمنة في هذا  درا�ضة تف�ضيلية معّمقة اأخرى, وهما: 1- هل بقي »فوكوياما« وفياً لأ

الكت������اب؟ وهل بقي عل������ى ولئه القوي لتيار »المحافظين الج������دد«؟؛ 2- هل برهنت ال�ضنوات 

يٍّ من م�ضكالت عالم 
مريكية خا�ضة على حّل اأ الما�ضية على قدرة »الديمقراطية الليبرالية« الأ

م������ا بعد الثنائية القطبية, اأو على تاأكيد واقعية و�ضحة مقولة »نهاية التاريخ« الفوكويامية باأي 

�ضورة من ال�ضور... ؟!

الهوام�ش

أدرّية )Agnoticism(: فل�ضفة تطلق على اإنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة, اأو على اإنكار معرفة   ا
ّ

)1(- الال

المطلق )هك�ضلي(, اأو على القول ببطالن علم ما بعد الطبيعة, فاإذا عر�ضت على اأحد الال اأدريين م�ضاألة من 

أنها ل تقبل الحّل. و اإثبات, بل توقف عن الحكم فيها, لعتقاده ا
أ م�ضائل هذا العلم لم يتكلم عليها بنفي ا

وتطل������ق »الال اأدرية« اأي�ضاً على المذاهب الفل�ضفية التي تقول بعجز العقل عن معرفة الحقائق التي تجاوز   

تطّوره, من مثل و�ضعية )اأوغ�ضت كونت(, وتطورية )هربرت �ضبن�ضر(, ون�ضبية )هاملتون(, ونقدية )كانط(.
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أدرّية«  أو يق������ول بوجود حقائ������ق ل �ضبيل اإلى معرفته������ا, فهو من »ال������ال ا ف������كل فيل�ض������وف ينك������ر المعرفة, ا  

)Agnostique(. انظر: الدكتور جميل �ضليبا, المعجم الفل�ضفي, 2ج, ط1, بيروت: دار الكتاب اللبناني, 

1973, ج2, �������س258؛ مراد وهبة, المعج������م الفل�ضفي, ط5, القاهرة: دار قب������اء الحديثة للطباعة والن�ضر 

كاديميين ال�ضوفيي������ت, باإ�ضراف: م.  والتوزي������ع, 2007؛ المو�ضوع������ة الفل�ضفية, و�ضع لجنة من العلم������اء والأ

روزنت������ال, ي.يودين, ترجم������ة: �ضمير كرم, ط2, بيروت: دار الطليعة للطباع������ة والن�ضر, 1980؛ وبالرو�ضية: 

دب ال�ضيا�ضي, 1987. ي.ت. فرولوف )واآخرون...(, القامو�س الفل�ضفي, ط5, مو�ضكو: دار الأ

لع على المقال في  )2(- »فران�ضي�������س فوكوياما... الفيل�ضوف المثير للجدل« �ضا�ض������ة بو�ضت, 13 اآب, 2019. اطُّ

.2020 /12 /8

خير, ترجمة: د.فوؤاد �ضاهين, د. جميل قا�ضم, ر�ضا  ن�ضان الأ )3(- انظر: فران�ضي�س فوكوياما, نهاية التاريخ والإ

نماء القومي, 1993. ال�ضايبي, بيروت: مركز الإ

(4)- Francis Fukuyama, «The End of History?» The National Interest, summer 1989.

 http://www.wesjones.com/eoh.htm

 http://www.law.corne/edu/ uscode/

)5(- الدكتور فوؤاد زكريا, »هيغل في ميزان النقد«, الفكر المعا�ضر, الهيئة الم�ضرية للتاأليف والن�ضر, القاهرة, 

العدد 67, المجلد 12, 1970, �س 116.

)6(- عبد الرزاق الدّواي, »الخطاب عن حرب الثقافات في الفكر الغربي«, عالم الفكر, الكويت, المجلد 36, 

ول 2007, �س 116. ول- كانون الأ العدد 2, ت�ضرين الأ

ل ف������ي فل�ضفة التاريخ: درا�ضة تحليلي������ة في فل�ضفة التاريخ  )7(- انظ������ر: الدكت������ور ها�ضم يحيى الماّلح, المف�ضّ

التاأملية والنقدية, المو�ضل, دار الكتب العلمية, 2012, �س378.

)8(- الدكتور علي اأدهم, »هيغل وفل�ضفة التاريخ,« الفكر المعا�ضر, العدد 67, المجلد 12, 1970, �س60.

ول من محا�ضرات في فل�ضفة التاريخ, ترجمة وتقديم وتعليق:  )9(- انظر: هيغل, العقل في التاريخ, المجلد الأ

د. اإمام عبد الفتاح اإمام, ط3, بيروت, دار التنوير للطباعة والن�ضر والتوزيع, 2007.

)10(- المرجع نف�ضه, �س 121.

)11(- ج������ان هيبوليت, مدخل اإلى فل�ضف������ة التاريخ عند هيغل, ترجمة: اأنطوان حم�ضي, دم�ضق: وزارة الثقافة, 

1971, �س35.

)12(- انظر: ليو �ضتراو�س وجوزيف كروب�ضي, تاريخ الفل�ضفة ال�ضيا�ضية, 2ج, ترجمة: محمود �ضيد اأحمد, ط1, 

على للثقافة, 2005, ج2: من جون لوك اإلى هايدغر, �س 401- 402.  القاهرة: المجل�س الأ

)13(- عبد الرزاق الدّواي, »الخطاب عن حرب الثقافات في الفكر الغربي«, مرجع �ضابق, �س117.

)14(- روجيه غارودي, فكر هيغل, ط2, بيروت: دار الحقيقة, 1983, �س72.
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ول, م�ضدر �ضابق, �س 166. )15(- هيغل, العقل في التاريخ, المجلد الأ

ن�ضان  )16(- انظ������ر: مطاع �ضفدي, »نهاية التاريخ« بيان التيمو�ضي������ة المظفرة, »تقديم لكتاب نهاية التاريخ والإ

خير, م�ضدر �ضابق, �س5- 19. الأ

خير, �س231. ن�ضان الأ )17(- فران�ضي�س فوكوياما, نهاية التاريخ والإ

)18(- الم�ضدر ال�ضابق نف�ضه, �س 252.

)19(- الم�ضدر ال�ضابق نف�ضه, �س 253.

)20(- الم�ضدر ال�ضابق نف�ضه, �س 263.

)21(- الم�ضدر ال�ضابق نف�ضه.

)22(- مط������اع �ضفدي, »نهاية التاري������خ« بيان التيمو�ضّية المظف������رة, »في: فران�ضي�س فوكويام������ا, نهاية التاريخ 

خير«, �س18-17. ن�ضان الأ والإ

¥µ
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الترجمة ن�ساط اإن�سانيٌّ مرّكب، مفتاحه معرفة لغتين فاأكثر معرفة المتمّكن الحاذق، وهو 

آثاٌر جّمة. هداف والمو�سوعات، وله ا ن�ساط متعّدد الغايات والأ

وقد كان لهذا الن�ساط بغاياته التوا�سلية والعلمية والثقافية ح�سوُره القديم الممتّد في 

حياء في القرن التا�سع  تاريخ العرب. وكانت الترجمة في ع�سر العرب الحديث، منذ اأن كان الإ

ع�س���ر حتى اأّيامن���ا، اأكثَر �سبل الت�سال بالعال���م، واأظهر م�سالك التالق���ح الح�ساري والثقافي 

خرى. مم وال�سعوب الأ والعلمّي ما بين العرب والأ

وروبية، اإلى اللغة  خرى، ول �سّيما اللغ���ات الأ وؤوب من اللغ���ات الأ وترك���ت ه���ذه الترجمة الدَّ

آثارًا وا�سع����ة تغلغلت في اللغة العربية المعا�سرة، في متنه����ا األفاظًا وم�سطلحات،  العربي����ة ا

وفي بناها، وفي بنيتها تراكيب واأ�ساليب.

ثار عند التحقيق والتاأّمل �ضربان: وتلك الآ

ألفاظ وم�ضطلحات  1- �ض������رٌب يُ�ضهم في تنمية اللغة، ويمدُّ م�ضتعمليها بما يعّبرون به من ا

أو تراكيب عن مقا�ضدهم وغاياتهم. ا

2- �ض������رٌب ل يُنا�ضب قواعد العربي������ة و�ضوابطها، بل يخرج عن نظامه������ا المتعارف خروجاً 

أو قيا�ضاً، فيُلحق لذلك بها ال�ضيم، ويُعدُّ  ل �ض������ّك فيه، وينازعها فيما لم يكن من كيانها �ضماع������اً ا

اعتداًء عليها وتغريباً.

د. عبد �لنا�سر �إ�سماعيل ع�ساف

والبحوث الدرا�س�ت 

�ساليب لفاظ والأ من اأثر ترجمة الأ
)1(

يف العربية املعا�سرة
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ّول, وفيه كثيٌر مّما يدّل عليه واق������ع ال�ضتعمال اللغوّي, )المدر�ضة(  وم������ن اأمثلة ال�ضرب الأ

أو النقدّي...اإلخ, فهي بهذا المعنى ترجمة لكلمة  أو الفّني ا دبي ا أو الأ بمعن������ى المذهب الفكري ا

أّن الم������راد من هذه الكلمة في تاريخ العربية الممتّد هو ا�ضم المكان الذي  )E school(؛ ذل������ك ا

يكون فيه التدري�س والتعليم.

ومن������ه )الجامعة( في التعبير عن الموؤ�ض�ضة العلمية التعليمية المعروفة, فهي كما ل يخفى 

ترجمة لكلم������ة )university E(؛ وكان يترجمها اأحمد فار�س ال�ضدياق )ت1887م( ب�»المدر�ضة 

, ثّم كان ماآلها فيما يبدو الخت�ضار وال�ضتغناء بالو�ضف دون المو�ضوف. 
)2(

الجامعة«

 ,)tractor E( في ترجمة )(, و)الجّرار=تركتورmicrobe E( في ترجمة )الجرثومة( 
)3(

ومن ذلك

.)academie F( في ترجمة )(, و)المجمعjournal F( في ترجمة )و)ال�ضحيفة, الجريدة

أو بتغيير  لفاظ التي نُِقلت من اللغات الغربية باألفاظها كما تُلفظ في تلك اللغات, ا ومن الأ

طفيف:

أتمتة= automate E(, و)اأطل�س= atlas F- E(, و)اإمبريالية= imperialism E(, و)اإنترنت=   )ا

 ,)jeans E  =(, و)جينزpenicillin E =(, و)بن�ضلينpragmatic E =(, و)براغماتيةinternet E

و)دكتات������ور= dictator E(, و)دكت������وراه= doctorat E(, و)�ضينم������ا= cinema E(, و)�ضندوي�س= 

 ,)camera E =(, و)كاميرا, كامرة, كمرةvitamine F٫vitamin E =(, و)فيتامي������نsandawich E

.)magister L=و)ماج�ضتير

»وف������ي العربية الحديثة في �ضّت������ى ميادين المعرفة األوف من مثل هذا المقتَر�س بالترجمة 

�ضل اإلى لغة اأخرى, ومنه ما اأنجب ذرّية,  أو التعري������ب, من������ه ما بقي �ضاهداً على انتمائه في الأ ا

فولد جذراً و�ضار بمنزلة العربي �ضواًء ب�ضواء, مثل لفظ )التلفزيون( الذي اأ�ضبح التلفاز, وولد 

ج������ذراً رباعياً على غرار جذور العربية )ت ل ف ز(, و�ض������ار له فعل وم�ضدر وم�ضتقات: تلفز 

.
)4(

ز«
َ
تلفزة ومتلِف�

أ�ضباهها, وهي  مثال وا وم������ن هذا ال�ضرب تل������ك التراكيب المحفوظة التي ت�ضتعَمل مث������ل الأ

: »نقد مّر, دم������وع التما�ضيح, ذرَّ الرماد في العيون, العين 
)5(

مترجم������ة من اللغات الغربية, نحو

المجّردة, ال�ضحافة ال�ضفراء, ي�ضطاد في الماء العكر, ل جديد تحت ال�ضم�س, مخلب القّط«؛ 

نكليزية, من  وروبية, ومنها مثاًل اللغة الإ فه������ذه التراكيب ترجمة لما يُرّدد في بع�س اللغات الأ

قولهم:
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 (Bitter criticism¸ To shed crocodiles tear¸ To throw dust in the eye¸ Naked eye¸ 

Yellow press¸ Yellow journalism¸ To fish in troubled water¸ Nothing new under the 

sun¸ Cat’s paw) .   

مثلة التي اأحدثتها الترجمة, ومثلها كثي������ر, قد ا�ضتوعبتها العربية  أّن ه������ذه الأ ول�ض������ّك في ا

ب�ضماحتها ولينها وطواعيتها, ولم تتنّكر لها, فَقِبلها ال�ضتعمال ورا�ضها, حتى اإّنه ليتوّهم المرء, 

أّنه عربي لم يعتوره دخيل. أو ي�ضمعه, ا أ ذلك ا وهو يقرا

وقد ذك������ر الدكتور محمد ر�ضاد الحم������زاوي )ت 2018م( في �ضي������اق كالمه على التداخل 

 بع�َس ما نُِقل من ه������ذه التراكيب والجمل من 
)6(

�ضلوب������ي النحوي بي������ن العربية والفرن�ضي������ة الأ

أّن  الفرن�ضي������ة نقاًل حرفّياً, نحو: »ذّر الرماد في العيون«, و»ل جديد تحت ال�ضم�س«, ونّبه على ا

م������ا فيها من »اأمثال اأوروبّية تعّبر عن ت�ضّورات ذهنّية م������ن خ�ضائ�س الح�ضارة العالمية التي 

ت�ضتند اإليها الح�ضارة واللغة الفرن�ضية«. 

�ضكال  ثّم قال: »اإّن هذه التراكيب ل تخرق القواعد النحوية العربية, بل تخرق في الواقع ال�ضور والأ

البالغية العربّية الكال�ضيكية التي ت�ضتحّق درا�ضة جديدة لمراجعة معاييرها وتحديداتها«.

أّن الترجم������ة الحرفية تكون مقبولة �ضحيحة اإذا لم تخرق قواعد  وه������ذا الراأي يدّلك على ا

, ولو خرجت على نظام البالغة العربية الماأثورة و�ضورها؛ 
ّ
العربية ونظامها النحوي التركيبي

أّن الغفلة عن النمط البالغي العربي في  أّن لل�ضّح������ة معياراً يختلف عن معيار الف�ضاح������ة؛ وا وا

التركيب المترجم ل يخرج به عن جادة ال�ضواب, ويلقي به في اأودية ال�ضالل, اإذا التزم بقواعد 

العربية و�ضوابطها, وحفظ حرمتها. ومن ثّم لي�س من ال�ضواب والحكمة اأن تُلقي كّل ما تُرجم 

أو اأن ت�ضرده في قائمة اللحن والخطاأ. ترجمة حرفية من تركيب اأو جملة من حالق, ا

أو »ل« و»لن«, والجمع بينهما   »لم« و»لن«, ا
)7(

ومن اأمثلة هذا التاأثير التركيبية اقتران النافيين

 مّما لم يوؤثر 
ّ
ب������واو العطف في نحو: »لم ولن يفهم«؛ و»ل ولن يكتب اإليه«. فهذا النمط التركيبي

نكليزية مثاًل يقال: جنبّية؛ ففي الإ عن العرب, وقد اأنجبته الترجمة الحرفية من اللغات الأ

(He didn’t and will understand ¸ He don’t and will not write to him).

ولو اأردت اأن تترجم هاتين العبارتين كما تقت�ضي قواعد العربية التي جرى عليها ال�ضتعمال 

 ترجمة حرفي������ة, ويتمّكن من عبارة المعا�ضرين, 
ّ
العرب������ي قبل اأن يُترَجم هذا النمط التركيبي

لقلت: »لم يفهم, ولن يفهم«؛ و: »ل يكتب اإليه, ولن يكتب«.
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أّنه غير  ه على ا وق������د اأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة ا�ضتعم������ال هذا النمط, مع ن�ضّ

أَي الدكتور �ضوق������ي �ضيف )ت 2005( في َحْمل هذا التركيب على باب التنازع,  أث������ور, وراأى را ما

تنازع فيه العامالن )حرفا النفي( معمولً واحداً, وكان العمل في المعمول للعامل الثاني على 

راأي الب�ضريين, مع ال�ضعة في تطبيق قاعدة التنازع على الحروف.

وكان راأي الدكت������ور محم������د ح�ضن عبد العزيز اأن يُحَمل ذلك على عطف جملة على جملة, 

ّول ما تدّل عليه الجملة الثانية, فكان في  ولى الم�ضّدرة بالنافي الأ وق������د ُحِذف من الجملة الأ

ذلك اخت�ضار وا�ضتغناء. 

وال������راأي ال������ذي ارتاآه المجمع في تخريج هذا النمط التركيب������ي, وهو جواز تنازع الحروف 

اّت�ضاعاً, يمكن اأن نجد له �ضنداً قديماً.

جماع, لكّن بع�س القدماء  نع������م. اإّن تن������ازع الحروف منعه الجمهور منعاً ي�ضل اإلى ح������ّد الإ

 التنازع بين حرفين كما ن�ّس �ضاحب )الت�ضريح( م�ضتنداً اإلى 
)8(

اأج������ازوه؛ فقد اأجاز ابن الِعلْ������ج

ُقوْا  ـــْم َتْفَعُلوْا َوَلـــن َتْفَعُلوْا َفاتَّ ن لَّ م������ا بين الحرفي������ن: »اإْن« و»لم« من ذلك في قوله تعالى: {َفاإِ

أ�ضعر كالم ال�ضاطبي  ْت ِلْلَكاِفِريَن} ]البق������رة:24[, وا ِعدَّ ا�ـــُش َواْلِحَجاَرُة اأُ ِتـــي َوُقوُدَها النَّ ـــاَر الَّ النَّ

أن�ضد -مع ظهور الحرفين- قول   اأجازه في كتابه )التذكرة( اإذ ا
ّ
أبا عليٍّ الفار�ضي أّن ا )ت790ه�( ا

:
)9(

الراجز

بــات فـــي َقـــــــَرن)10( حـــــتـــــى تـــــــراهـــــــا وكــــــــــــــــاأنَّ وكـــــــــــاأْن ــرَّ اأعـــنـــاُقـــهـــن مــ�ــص

ّول بال�ضورة  ول������و وازنَت �ضورةَ ه������ذا التركيب المبنّيَة عل������ى حذف الفعل بعد الناف������ي الأ

خ������رى المبنّية على ذكر ذل������ك الفعل لبدا لك المق�ضود فيهما واحداً ل اختالف فيه؛ ولبدا  الأ

أّن ال�ضورة المبنّية على الحذف )اأي: المطابقة للترجمة الحرفّية( فيهما اأوجُز في اللفظ,  لك ا

أوق������ع في ال�ضمع. وتاأّمل ما ُحِملت عليه تلك ال�ضورة من تنازع بين الحرفين, اأو حذف بع�س  وا

أّن ذلك وجه من التعبير مقبول.  ما في المعطوف عليه يدّلك على ا

ألفاظ وم�ضطلحات جديدة, وتراكيب  وما كان من ذلك فيه اإغناء للعربية بمفاهيم جديدة, وا

أ�ضالي������ب جديدة, ت�ضمح بالتعبي������ر بطواعَية عّما جّد في حياة النا�������س, وما جّد في مختلف  وا

مج������الت المعرفة, وتتيح لم�ضتعملي العربي������ة التعّدد والتنّوع في طرائق التعبير المنا�ضبة عّما 

يريدون التعبير عنه. وكلُّ ذلك دليل �ضحيح يدفع ال�ضّك عن اإ�ضهام الترجمة في تنمية العربّية 

أّيامنا لوجدوا  قدمون من قبورهم في ا وتطويرها, وهو ما ل يكاد ينكره اإّل مكابر. ولو بُِعث الأ
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لفاظ والم�ضطلحات  اأحياناً عنتاً ف������ي التعبير عن بع�س ما في حياتنا المعا�ضرة بغير تلك الأ

.
)11(

أثمرتها الترجمة �ضاليب التي ا والتراكيب والأ

لفاظ والم�ضطلحات بنطقه������ا الذي تُنَطق به  ومن �ض������ور النمط الثاني ترجمُة بع�������س الأ

أو بنطق م�ضاٍه لذلك, عل������ى ما في ذلك م������ن ِثَقل في النطق  ف������ي لغاتها الت������ي كانت فيه������ا, ا

أو تعثُّر في فهم المق�ضود, مثل قول بع�س المترجمي������ن: »ديالكتولوجيا« في التعبير  وتوّق������ف ا

عن »درا�ضة اللهجات«, في ترجم������ة )dialectology(؛ و»الكوديكولوجيا« في التعبير عن »علم 

المخطوطات«, في ترجمة )codicologie(؛ و»البولي�ضيمي« في التعبير عن الم�ضترك اللفظي, 

.)polysemy( �ترجمة ل

أو بين  , ا
ّ
 على المزج بين لفظ عربي ولف������ظ اأعجمي

)12(
ومنه������ا الترجمة الهجينة القائم������ة

, قد يكون �ضابق������ة اأو لحقة, اأو جزءاً من كلمة  لف������ظ عرب������يٍّ ومكّون من مكّونات لفظ اأعجميٍّ

يونانية اأو لتينية قديمة. ومن اأمثلة ذلك هذه )ال�ُمحدثات(:»�ضو�ضيو ل�ضانيات« في التعبير عن 

»الل�ضانيات الجتماعية« ترجمة لم�ضطل������ح ))sociolinguistics, و»�ضيكو ل�ضانيات« و»بْ�ضيكو 

ل�ضانيات« للتعبير عن )الل�ضانيات النف�ضية( في ترجمة م�ضطلح )psycholingustics(؛ و»ميتا 

 ,meta-discourse(( و»ميتا خطاب« في ترجمة ,)meta-language( لغة« في ترجمة م�ضطلح

 ,)phoneme( و»�ضوتيم, �ضوتم« في ترجمة ...,)Meta-criticism( و»ميتا نقد« في ترجم������ة

.)sememe( و»دلليم« في ترجمة ,)morpheme( و»�ضرفيم, �ضيغم« في ترجمة

 ,
ّ
وه������ذه �ضور وا�ضحة من �ضور التغريب التي ل تالئم نظام اللغة العربية ال�ضرفي

مكانات اللغة العربية الحقيقية, وت�ضليل للم�ضتخدمين. , وفيها تجاهل لإ
ّ
أو نظامها المقطعي ا

�ضاليب المترَجمة التي تغلغلت في ا�ضتعم������ال النا�س في زماننا,  وم������ن اأمثلة التراكي������ب والأ

أُلِّف هذا الكتاُب  م������ع خروجه������ا على قواعد اللغة العربي������ة و�ضوابطها, وهي كثيرة, قولُه������م: »ا

أو بوا�ضطة اأحمد. وكلّما عمل كلّما ربح. و�ضوف ل������ن ي�ضافر. واأهاًل بكم اإلى هذا  م������ن اأحم������د, ا

البرنامج«.

مثل������ة � وه������ي واأمثالها ثمرة م������ّرة من ثم������رات الترجمة � ترجم������ة حرفية لهذه  وه������ذه الأ

التراكيب:

(This book had wrote by Ahmad. The more he works the more he earns. He will not 

travel. Welcome to this program). 
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 للغة العربية اإذا ما ترجموا هذه التراكيب 
ّ
ولو حِفظ المترجمون المعادل النحوّي التركيبي

ألََّف هذا الكتاَب اأحمد. وكلّما عمل ربح. ولن ي�ضافر. واأهاًل بكم في هذا البرنامج«. لقالوا: »ا

أّن بع�������س المعا�ضرين زّي������َن بع�َس ما كان فيه من ذلك �ضيءٌ م������ن عدول عن النظام  عل������ى ا

 
ّ
 العرب������ي, وخلََع عليه لبا�س القب������ول. ومن ذلك الجملة المبنّية عل������ى الفعل المبني

ّ
التركيب������ي

للمجهول التي يُعلَن فيها الفاعل المعنوّي.

ّول من قب������ل رئي�س الجمهورية,  : »ا�ضتُقِبل الوزيُر الأ
)13( ق������ال الدكت������ور عبد القادر المهي������ريّ

أو م������ن طرف رئي�س الجمهورية: هذا التركيب �ضاع من تاأثي������ر الترجمة. وقد يت�ضاءل المرء عن  ا

أّن المقام قد  ّول؟ الواقع ا فائدته, فلماذا ل يقال بكّل ب�ضاطة: ا�ضتقَبل رئي�س الجمهورية الوزيَر الأ

 
ّ
ّول, ل اإلى اإبراز ن�ضاط الرئي�س, فيكون التركيب المبني يقت�ضي لفت النتباه اإلى ن�ضاط الوزير الأ

.»
ّ
أّنه ي�ضّر بنظام التركيب العربي للمجهول اأكثر وجاهة, ومن ثّم اأنجع في التبليغ. ول اأظّن ا

يحاء به, يمك������ن اأن يتحّقق بغير  أو الإ ولمعّق������ٍب اأن يُعّق������ب باأّن الدللة عل������ى هذا الغر�س, ا

ذلك, دون اإخالل ببنية التركيب العربي التي تقت�ضي حذف الفاعل المعنوّي اإذا ما بُني الفعل 

للمجه������ول. ومّما يمكن اأن يكون به ذل������ك تقديُم المفعول على الفاعل, فيقال: »ا�ضتقبَل الوزيَر 

ّوَل رئي�ُس الجمهورّية«. الأ

 في م�ضتوياته ال�ضوتية 
ّ
ومهم������ا يكن فهذه ال�ضور واأمثالُها التي تُهِمل النظام اللغويَّ العربي

�ضل, وتُف�ضي تدريجياً اإلى تغريب اللغة العربية في  �ضلوبية تُزري بالأ وال�ضرفّية والتركيبية والأ

ولى؛ ومن ثَّم توؤّدي اإلى خلق هّوة عميقة  �ضاليب عن منظومتها الأ لفاظ والتراكيب والأ ه������ذه الأ

.
)14(

بين ما هو معيارّي وما هو متداول, كما تقول الدكتورة لبانة م�ضّوح

واإل������ى هذين ال�ضربين الباديَين في العربّية المعا�ض������رة اللذين يُعّدان من )بنات الترجمة( 

آثار الترجمة, وهو اإ�ضهام الترجمة في انح�ضار دائرة ا�ضتعمال  أثر اآخر من ا يجب اأن ننّبه على ا

أو اّت�ضاعها و�ضيوعها. بع�س المقولت النحوّية وال�ضرفية ومتعلّقاتها من تراكيب و �ضيغ, ا

ومن اأمثلة ذلك مثاًل قلُّة لجوء المترجمين اإلى المفعول المطلق, وا�ضتغناوؤهم عنه بتركيب 

�ضلوب, ويُف�ضي بالتدريج اإلى  ظرفي )جاّر ومجرور( يدّل على المعنى المق�ضود, لكّنه ي�ضّر بالأ

أو الموت. هجران مقولة نحوية هجراناً قد يُف�ضي بها اإلى النقرا�س ا

أو: ب�ضورة عميقة. والمنا�ضُب  يقولون مثاًل في ترجمة )He sleep deeply(: نام ب�ضكل عميق, ا

لقواعد العربية في مثله اأن تقول: نام نوماً عميقاً. ولك اأن تقول مطمئناً فيما اأرى: نام بعمق.
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خيرة »نام بعمق« تطابق الترجمة الحرفية مطابقة لفظ ومعًنى ل تخرج  وه������ذه ال�ضورة الأ

زراء. وفيها تك������ون الباء للحال, ويك������ون الجاّر والمجرور  معه������ا اإلى حّد النب������ز والتغليط والإ

متعلقين بحال مقّدرة؛ اأي: نام متلّب�ضاً بعميق نوم.

ع������راف:145[, وبقوله تعالى: {َيا َيْحَيى ُخِذ  ٍة} ]الأ  ولن������ا اأن ننّظر ذلك بقوله تعالى: {َفُخْذَها ِبُقوَّ

أو المفعول,  ٍة}]مريم:12[, وقد ُحِمل التركيب الظرفي فيهما على الحال من الفاعل ا اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

أو ملتب�ضاً؛ وب�ضواهد كثيرة من هذا القبيل. ومن ذلك مثاًل ما ورد  أو ملتب�ضة, ا بتقدير: متلّب�ضاً, ا

: »فاأعِط ب�ضماحة وطيب نف�س«.
)15(

في و�ضية طاهر بن الح�ضين )ت207ه�(

مثلة الموؤّيدة المبّين������ة لهذا الوجه من التاأثير ُزهُد المترجمين في �ضيغ الت�ضغير   وم������ن الأ

العربي������ة فيما يترجمون: اأعن������ي الت�ضغير على �ضيغ )ُفَعيْل, وُفَعيِْع������ل, وُفَعيِْعيل(, واللجوءُ اإلى 

الت�ضغير بالو�ضف )قليل, �ضغير, قريب,... اإلخ(. وهذا مع انت�ضار لغة الترجمة, وميل الكّتاب 

والمتكلّمي������ن اإل������ى الت�ضغير بالو�ضف ل بال�ضي������غ, يف�ضي اإلى تقلُّ�س م�ضاح������ة ا�ضتعمال �ضيغ 

الت�ضغير.

أْجله  آثار الترجم������ة ت�ضّدر المفعول من ا مثلة الداّل������ة اأي�ضاً على هذا ال�ضرب من ا وم������ن الأ

الجمل������ة؛ اإذ يقول النا�������س في زماننا مثاًل: »تلبيًة لدعوة فالن ق������ام بزيارته, ورغبًة في تعزيز 

العالقات قام بزيارة ال�ضودان«.

أْجله )المفعول له( على ما حّقه التق������ّدم كالعامل فيه قديم,  أّن تقّدم المفعول م������ن ا ذل������ك ا

اأجازه الجمهور, اإن لم يكن فيه مانع؛ ومنعه ثعلٌب وطائفة. وقد ورد في �ضعر القدماء بقدر.

: »ويجوز تقديم المفعول له عل������ى الفعل النا�ضبة؛ نحو قولك: طمعاً في 
)16(

ق������ال ابن جني

بّرك زرتك, ورغبًة في �ضلتك ق�ضدتك«.

أو الجاري مجراه اإن لم  : »ويجوز تقديم المفع������ول له على عامله الِفْعل ا
)17(

أبو حّيان وق������ال ا

يكن فيه مانع, وما تلزم فيه الالم يقوى فيه اللزوم في التقديم ل�ضعف العامل, واأما ما تُحَذف 

من������ه فيقوى ذكر الالم عن������د التقديم, فتقول: للطمع جئتك, ويج������وز تركها. ومنه تقديمه مع 

أّما«,  أّما تقويماً فاأنا اأ�ضربك. ويجوز اأن يكون العامل فيه الفعل الذي دلت عليه »ا ا«, نحو: ا مَّ
أ »ا

ويكون اأ�ضله الالم, وُحِذفت هنا �ضماعاً«.

ومنع قوٌم تقديم المفعول له على العامل, منهم ثعلٌب. وال�ضماُع يردُّ عليهم, قال جحدر:

اأبــكــي الـــنـــا�ـــس-  -وربِّ  جـــزعـــًا  ــًا عــلــى الــدنــيــا اعــتــرانــيفــمــا  ول حــر�ــص
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 وقال الكميت:

يلعُب؟!طربُت، وما �صوقًا اإلى البي�س اأطرُب  ال�صيب  وذو  مني،  لعبًا  ول 

فقدم »�ضوقاً«- وهو مفعول له- على العامل فيه, وهو »اأطرب«.

اإذ »لم 
 )18(

 لك������ّن ذلك لم يكن من الكثرة بحيث يراه كّل باحث؛ ولذلك راأيت بع�س الباحثين

يج������د هذا الت�ض������ّدر في م�ضهور قواعد الف�ضحى, ول في الكتاب������ات التي توالت عبر القرون« 

�ضاليب المترجمة. يقطع باأّنه ثمرة تاأثر بالأ

جنبية المترجمة, »فهي ت�ضير على  �ضاليب الأ أث������ر بالأ ق������ال: »نقول دون حرج: اإّنه نتيجة التا

.»gerund«�أ ب نكليزية التي تبدا نمط الجملة الإ

أ  أّن هذا ال�ضتعمال قديم, ل مّما طرا والذي ينبغي اأن تطمئّن اإليه ما قطعُت القوَل به من ا

أ�ضهمت في �ضيوع ذلك واّت�ضاع دائرة  . لكّن الترجمة ا
)19(

واأحدثته الترجمة في العربّية المعا�ضرة

ْجله الكالَم, ولم ي�ضبقه �ضيء, ولو ي�ضيراً, وكان ذلك  ا�ضتعماله, ول �ضّيما اإذا ت�ضّدر المفعول لأ

خبار وال�ضحف والموؤتمرات...  خا�ّضة في الكالم العام: لغة الأ

مثلة الداّل������ة اأي�ضاً على هذا ال�ضرب من التاأثير كثرةُ ع������ودة ال�ضمير على متاأّخر  وم������ن الأ

لفظ������اً ل رتبة في مثل: »في كلمة له قال الم�ضوؤول...«. فهذا من الجائز الذي تبيحه العربية, 

أّن دائرة ا�ضتعماله كانت من ال�ضيق بحيث لم ي�ضتهر ا�ضتهاراً, ولم يُكتَب له الذيوع, ولذلك  بيد ا

حم������ل عليه جماعة م������ن المحدثين فغلّطوه, واأل�ضقوه بالترجم������ة. وال�ضواب الذي يهدي اإليه 

أّن هذا ال�ضتعمال قديم, ولي�س مّما اأحدثته الترجمة, وهو جائز في العربية بالفعل  التحقي������ق ا

وبالقّوة.

: »على اأهلها تجني 
)20(

أّم������ا جوازه بالفعل في������دّل عليه من كالم العرب قولُهم في اأمثاله������م ا

براق�س, و: في بيته يوؤتى الحكم, و: من ماأمنه يُوؤتى الَحِذر«.

أّما جوازه بالقّوة فدليله ن�ّس العلماء على جواز عودة ال�ضمير على متاأّخر لفظاً ل رتبة,  وا

ومنه ما نحن فيه.

ن تقديم الم�ضَمر على الظاهر اإّنما يمتنع اإذا تقّدم لفظاً ومعًنى,...  : »اإِ
)21(

ق������ال ابن يعي�س

أْ�َس به, نحو: »�ض������رب غالَمه زيٌد«؛ األ ترى اأن  أّم������ا اإذا تقّدم لفظ������اً والنّيُة به التاأخيُر, فال بَا وا

ٌر  الغ������الم هاهنا مفعوٌل, ومرتبة المفعول اأن يكون بعد الفاعل, فهو, واإن تقّدم لفظاً, فهو موؤخَّ
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و�َســـى} ]طه:67[. الهاء في  ـــِه ِخيَفًة مُّ تقدي������راً وُحْكماً. ومنه قول������ه تعالى: {َفاأَْوَج�َش ِفي َنْف�سِ

م من حيث كان  ّن������ه في حكم المقدَّ )نف�ض������ه( عائ������دةٌ اإلى )مو�ضى(, واإن كان الظاهر متاأّخراً, لأ

ْتَى الَحَكُم«. فقد 
أَْكفانه لُفَّ المّيُت«, وقالوا: »في بَيْته يُوؤ فاع������اًل, ومثله قولهم في ال�َمثَل: »في ا

ّن النّية بهما التاأخي������ر, والتقديُر: لُفَّ الميُت في  تق������ّدم الم�ضمر على الظاهر فيهما لفظاً, لأ

ْتَى الحكُم في بيته,...«.
اأكفانه, ويُوؤ

ث������ّم لك بعُد اأن تق������ول: اإّن الترجمة الحرفّي������ة �ضاعدت على �ضيوع ه������ذا الوجه من القول 

زراء به. ولي�س من قطع العلم ويقينه اأن  وانت�ض������اره, فال معنى لذل������ك لتغليطه والنفور منه, والإ

نكليزية:  تج������زم باأّن المثال ال�ضابق: »في كلمة له ق������ال الم�ضوؤول...« ترجمة حرفية للجملة الإ

أّن ال�ضواب  )In his speech¸ the official said …( خارج������ة عن قانون العربية و�ضوابطها, وا

هنا اأن يقال: قال الم�ضوؤول في خطابه...

�ضاليب ووجوه  خيران( يدعوان اإلى النظر ف������ي ع�ضرات التراكيب والأ وه������ذان المثالن )الأ

ال�ضتعم������ال التي تجري بها عبارة النا�س, ويبادر بع�س الباحثين والكّتاب اإلى تغليطها, بذريعة 

أّن العرب ل عهد لهم بمثلها. أّنها مترجمة ترجمًة حرفّية, وا ا

ومن اأمثلة ذلك - وفي �ضرد بع�ضها فائدة للقارئ - تغليط تعدية الفعل »و�ضل« بنف�ضه في 

أّن الفعل )و�ضل( في العربّية لزم  مثل: »و�ضل دم�ضق مبّكراً«, و»و�ضل الداَر«. وحّجة المغلّطين ا

 )arrive( نكليزية أّن تعديته بنف�ضه ثمرة ترجمة حرفية للكلمة الإ يتع������ّدى بحرف الجّر )اإلى(, وا

.)reach( أو ا

ّن الفعل )و�ضل( في اللغة العربّية يتعّدى بحرف الجّر »اإلى« في هذا  وهذا غلط مح�س؛ لأ

المعنى, وه������و الغالب, ويتعّدى بنف�ضه. وقد ن�ّس �ضاح������ب )القامو�س المحيط( و�ضارُحه على 

اً. الوجه الثاني ن�ضّ

لًَة:  آب������ادي, وتبعه الزبيدّي )و�ضل(: »و�َضَل ال�ضيَء, واإلي������ه ُو�ضولً وُو�ْضلًَة و�ضِ قال الفيروز ا

بَلََغُه وانتهى اإليه«.

أمثل������ة منا�ضبة من كالم القدم������اء ت�ضهد بقديم   ول������و بحثَت في كت������ب التراث لُهِديَت اإلى ا

ا�ضتعم������ال هذا الفعل متعّدياً بنف�ض������ه بمعنى: بلوغ ال�ضيء والنتهاء اإلي������ه؛ وتدفع دعوى تقليد 

أو تثير حولهما عجاجة من �ضّك. وهذان مثالن  نكليزية في ذلك, وتاأثير الترجمة الحرفية؛ ا الإ

من ذلك:
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: »و�ضلني كتابك ال�ضارُّ الموؤن�س؛ فكان 
)22(

ق������ال اإبراهيم بن المهدي )ت224ه�( في كلمة له

, واأح�ضنه موقعاً مّني,...«.
ّ
لَي أ�ضرَّ طالع اإِ ا

: »فجاء حتى و�ضل طرف 
)23(

بي هالل الع�ضكري )ت نحو395ه�������( وائل( لأ وفي كت������اب )الأ

المفازة, فالتم�س دلياًل«.

ومن������ه تغليط بع�س النا�س قوَل م������ن يقول: »ممنوع التدخين«, و»ممن������وع لعب ال�ضطرنج«, 

نكليزية  قالم من اللغ������ات الإ آث������ار الترجمة الحرفية الت������ي ت�ضلّلت اإلى الأ أّن هذا من ا بحّج������ة ا

أّن هذا ال�ضتعمال غير الف�ضيح الذي ت�ضّرب اإلى الم�ضتوى الجديد من ال�ضتعمال  وغيره������ا؛ وا

جنبية يقوم على البتداء بنكرة بال م�ضّوغ على راأي باحث؛ اأو على  ال������ذي يتقّم�س العبارات الأ

.
)24(

أ دونما م�ضوٍغ في راأي اآخر تقديم الخبر على المبتدا

ّن هذا التعبير  , ول يثبت للنقد والتحقي������ق؛ لأ وه������ذا ال������راأي ت�ضّوراً وحكماً يجافي الح������قَّ

واأمثاله لي�س مّما بُني على البتداء بنكرة, واأين ذلك؟!؛ بل فيه تقديم الخبر, فالمقّدم هنا هو 

الخبر »ممنوع«, والمبتداأ هو المتاأّخر. ومثلُه جائز عند الجمهور, ول حاجة فيه اإلى م�ضّوغ.

أ مف������رداً كان اأو جملًة, فمثاُل المفرد قولك:  : »يجوز تقديُم خبِر المبتدا
)25(

قال اب������ن يعي�س

أبوه«  أبوه قائٌم زيٌد«, و»اأخوه ذاهٌب عمٌرو«, ف�»ا »قائ������ٌم زيٌد«, و»ذاهٌب عمٌر«... ومث������اُل الجملة: »ا

أٌ و»قائٌم« خبُره, والجمل������ُة في مو�ضع الخبر عن »زيد«, وقد تق������ّدم عليه. وكذلك »اأخوه  مبت������دا

ذاهٌب«... وذهب الكوفيون اإلى منع جواز ذلك, واحتّجوا باأن ذلك يوؤدي اإلى تقديم �ضمير ال�ضم 

َُك«, 
ّول لكث������رِة ا�ضتعماله في كالم العرب قالوا: »َم�ْضنُوءٌ من يَ�ْضنَوؤ عل������ى ظاهره,... والمذهب الأ

أنا«:   ا
ٌّ
ٌم. وكذلك »تميمي أ, وقوله: »م�ضنوءٌ« الخبُر. وهو مقدَّ أنا«, ف�»من ي�ضنوؤك« مبتدا  ا

ٌّ
و»تميم������ي

نه يوؤّدي اإلى تقديم الم�ضمر على الظاهر,  أّما قوله������م: اإِ ٌم... وا « خبٌر مقدَّ
ٌّ
أ و»تميمي أن������ا« مبتدا »ا

ن تقديم الم�ضمر على الظاهر اإّنما يمتنع اإذا تقّدم لفظاً ومعًنى, نحو: »�َضَرَب غالُمه  فنقول: اإِ

أْ�َس به, نحو: »�ضرب غالَمه زيٌد«؛ األ ترى  أّما اإذا تقّدم لفظاً والنّيُة به التاأخيُر, فال بَا زي������داً«. وا

ٌر  اأن الغالم هاهنا مفعوٌل, ومرتبة المفعول اأن يكون بعد الفاعل, فهو, واإن تقّدم لفظاً, فهو موؤخَّ

ْتَى 
أَْكفانه لُفَّ المّيُت«, وقال������وا: »في بَيْته يُوؤ تقدي������راً وُحْكماً.... ومثله قولهم ف������ي ال�َمثَل: »في ا

ّن النّية بهما التاأخير, والتقديُر: لُفَّ  الَحَك������ُم«. فقد تقّدم الم�ضمر على الظاهر فيهما لفظاً, لأ

أ عليه,  ْتَى الحكُم ف������ي بيته, واإذا ثبت ما ذكرناه, جاز تقديم خبر المبتدا
المي������ُت في اأكفانه, ويُوؤ

أ قبل الخبر فاعرفه«. ن النية فيه التاأخير, من قبل اأن مرتبة المبتدا واإن كان فيه �ضمير, لأ
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أّن هذا التقديم �ضائغ,  وم������ن ثَ������ّم يتبّين لمن منع تقديم الخبر على المبتداأ في هذا التعبير ا

أم لم يُرد. وللباحث اأن يجتهد في  أو لفظّي������اً ا أو الكات������ب من ذلك غر�ضاً معنوّياً ا أراد المتكلّ������م ا ا

ن�ضاف, وهو خير من  أراد ذلك, واأحّب الإ تقدير الداعي اإلى تقديم الخبر في ذلك التعبير اإذا ا

اأن يهج������م عليه, ويلّفق له تهماً هو منها براء. ولو تاأّملت ذلك التعبير »ممنوع التدخين« ونحوه 

أو المتكلّم باإبداء الحكم, وهو المنع, وتنبيه المخاطب عليه؛ ولذلك  لبدا لك اهتم������ام الكاتب ا

أ الدالَّ على ذلك؛ واأحرز مق�ضوده. قّدم الخبر الم�ضنََد اإلى المبتدا

ب كلَّ يوم« بمعنى:   َعدُّ الظرف »كّل« في قول القائل: »فهو يجرِّ
)26(

وم������ن اأغرب ما ت�ضادفه

�ضالي������ب العربية اإلى ما ل يوافق  جنبية, والتحّول عن الأ أث������ر باللغات الأ يومّي������اً = من قبيل التا

العربّية!

ع باإزاء قوله تعالى: {ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي  واأين هذا الحكم العجيب الغريب من الحّق اإذا ما ُو�ضِ

:
)27(

أو باإزاء قول ال�ضاعر ٍن} ]الرحمن:29[, ا �َساأْ

ــــــمــــــه الـــــــرمـــــــايـــــــَة كـــــــــلَّ يـــــــوٍم ــــا ا�ـــــصـــــتـــــّد �ـــــصـــــاعـــــده رمــــانــــي اأعــــــّل فــــلــــّم

:
)28(

وقول اأبي العتاهية

تـــمـــاديـــاواإّنـــــــــــا لــــُنــــرمــــى كــــــلَّ يــــــــوٍم بـــِعـــبـــرة اإّل  نـــــــــزداد  فـــمـــا  نـــــراهـــــا 

وع�ضراِت ال�ضواهد من مثل ذلك من كالم العرب, بل اأكثر؟

�ضاليب والتراكيب و�ض������ور ال�ضتعمال المتداولة  أّن ت�ضني������ف بع�س الأ مثلة تبّين ا وه������ذه الأ

حكام جزافاً؛ وتدعو اإلى وجوب  فيما اأنجبته الترجمة هو من قبيل القول بغير علم, واإلقاء الأ

أّن عليه )غباَر الترجمة( قبل القطع بالحكم عليه. التحّقق مّما قد يُخّيل للمرء ا

أْن لي�س من  مثلة التي �ُضِردت في هذه الكلمة واأمثالها ا واإل������ى هذا وذاك نتبّين من بع�س الأ

ال�ض������واب الحكُم على كّل ترجمة حرفّية باأحكام قيمة �ضلبّي������ة مثل الرداءة والخطاأ, والوقوُف 

منه������ا موقَف ا�ضتهجان وا�ضترذال؛ بل ل بّد م������ن التف�ضيل فيها, ففيها الجّيد المنا�ضب, وفيها 

ال�ضحيح, وفيها غيُر ذلك.

مين الج�ضاِم اأن  أّن من م�ضوؤوليات المترجم الحاذق الخبي������ر الأ ث������ّم اإّن كّل ذلك دالٌّ عل������ى ا

يحاف������ظ على اللغة العربية �ضليمة من ال�ضوائب, وعملُه في ذلك يكاد يالم�س عمل اللغوّي في 

, و�ضوغ 
ّ
جان������ب منه, ي�ضعى اإلى نقل المعاني, والتعبير عنها بما يوافق النظام التركيبي العربي

آفاقها, لتتالءم وحاجات الع�ضر,  ع ا لف������اظ والم�ضطلحات المنا�ضبة, ويطّور مخزونها, ويو�ضِّ الأ
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ويناأى في ترجمته عّما ل ينا�ضب نظام اللغة العربّية, ويرباأ بنف�ضه عن اأن يُقحم فيها ما يُلحق 

ثار اللغوّية للترجمة,  أّن من م�ضوؤولّية اللغوّيي������ن ر�ضَد الآ بها الت�ضوي������َه, ويكون اعتداًء عليها؛ وا

ن اللغة العربّية,  والتدقي������ق فيها, وتنقيتها من �ضوائبه������ا, واإثبات ماآثرها, �ضعياً اإلى م������ا يح�ضّ

أّن من تمام  . ول �ضّك في ا
)29(

ويحميه������ا م������ن ال�ضياع في عولمة ثقافية وفكرية ولغوية طاغي������ة

�ضياء في ن�ضابها, على الوجه الذي يقت�ضيه التحقيق والفح�س؛ بعيداً  تلك الم�ضوؤولية و�ْضَع الأ

حكام والت�ضنيفات المتعجلة والعتباطية ال�ضاّرة. ولعّل في هذه الكلمة �ضيئاً من ذلك  ع������ن الأ

مقبولً.

الهوام�ش

)1(- اأ�ض������ل هذه المقالة كلمة �ضارك������ت بها في الندوة التي اأقامتها اللجنة الفرعي������ة للتمكين للغة العربية في 

�ض������د الوطنية, بعنوان )تحديات العربية  وزارة الثقاف������ة, بمنا�ضب������ة اليوم العالمي للغة العربية, في مكتبة الأ

المعا�ض������رة(, ي������وم الخمي�س 2020/12/17. وق������د اأحدثُت فيها بعد ذلك ما بدا ل������ي منا�ضباً, فكانت هذه 

المقالة لذلك مزيدة منّقحة. 

)2(- انظر: م�ضطلحات �ضدياقية, ظافر القا�ضمي, مجلة المجمع العلمي العربي, دم�ضق, 1965, م40, 433/2, 

أبو العدو�س, في كتاب: في المعجمية  وجه������ود اأحمد فار�س ال�ضدياق في تطوير المعجم العربي, د.يو�ضف ا

العربي������ة المعا�ض������رة: وقائع ندوة مئوية ل� اأحمد فار�س ال�ضدياق, وبطر�������س الب�ضتاني, ورينهارت دوزي, دار 

�ضالمي, بيروت, ط1, 1987, 85/1.  الغرب الإ

مثلة والتي تليها: معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها, د. ف. عبد الرحيم,  )3(- انظر في هذه الأ

دار القل������م, دم�ضق, ط1, 2011, عل������ى التوالي: �س 206� 207, 80, 91, 31- 32؛ و �س 18, 30, 35, 37, 

 .195 ,171 ,160 � 159 ,126 � 125 ,105 ,96 ,67 ,52

)4(- الترجم������ة وتطوير العربّية: الوج������ه والقفا, د. ح�ضن حمزة, مجلة )تبّي������ن( للدرا�ضات الفكرية والثقافية, 

الدوحة, م 2, ع 6, 2013, �س 11, بت�ضّرف ي�ضير.

مثلة وغيرها: معجم ودرا�ض������ة في العربية المعا�ضرة, د. اإبراهي������م ال�ضامرائي, مكتبة  )5(- انظ������ر ف������ي هذه الأ

لبن������ان نا�ضرون, بيروت, ط1, 2000, �������س 1- 12؛ ومعجم الدخيل في اللغة العربي������ة الحديثة ولهجاتها, 



39 الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

�صاليب في العربية المعا�صرة لفاظ والأ من اأثر ترجمة الأ

�������س228- 231. ومن المفيد هنا اأن يعرف القارئ دللة بع�س تلك العبارات: »دموع التما�ضيح«: كناية عن 

ّن التما�ضيح ت�ضيل دموعها, وهي تلتهم فري�ضتها. »ذّر  الرياء وال�ضفقة الكاذبة, والتباكي والتظاهر بالحزن؛ لأ

ثارة والف�ضائح  الرم������اد في العيون«: كناية عن الت�ضليل والتمويه. »ال�ضحاف������ة ال�ضفراء« تعني: �ضحافة الإ

مور لتحقيق  الت������ي تثي������ر القّراء وت�ضّده������م. »ي�ضطاد في الماء العك������ر« تعني: ال�ضتفادة من ا�ضط������راب الأ

هداف, وال�ضعي لالنتفاع من الفو�ضى ال�ضائدة. »مخلب القّط«: كناية عن ال�ضخ�س الذي ي�ضتخدمه اآخر  الأ

لتحقيق ماآربه. 

�ضالمي - بيروت,  أو الف�ضاحة ف�ضاحات, د.محمد ر�ضاد الحم������زاوي, دار الغرب الإ )6(- العربي������ة والحداثة, ا

1986, �س 180 - 181. والمو�ضوع الذي اأحيل عليه في هذا الكتاب ن�ضره الباحث اأول ما ن�ضره في بحث 

�ضلوبي في الفرن�ضية والعربية(, في حوليات الجامعة التون�ضية, 1974, ع 11, �س 36-  عنوانه )التداخل الأ

أيه في  راه ل يُرت�ضى, ولعل را
أُ أّن الباحث قد اأغرب في خاتمة تعقيبه في التف�ضير والحكم اإغراباً ا 37. على ا

أيي اأولى. ذلك ل يثبت للنقد عند التحقيق؛ فكان تركه هنا لذلك في را

)7(- انظ������ر في الكالم على هذا النم������ط التركيبي: العربية الف�ضيحة الحديثة, �ضتتكيفت�س, ترجمة وتعليق: د. 

محم������د ح�ضن عبد العزيز, �������س246- 247, و269- 270, وخ�ضائ�س العربية المعا�ضرة, د. محمد ح�ضن 

عبد العزيز, مجلة الل�ضان العربي, مكتب تن�ضيق التعريب, الرباط, 1998, العدد 45, �س 159- 160. 

 من علماء القرن ال�ضابع الهجري, له 
ّ
�ضبيل������ي أبو عبد اهلل �ضياء الدين محمد بن علي الإ )8(- اب������ن الِعلْ������ج: هو ا

)الب�ضيط( في النحو, وهو كتاب كبير نفي�س في عّدة مجلدات. انظر: ابن العلج وكتابه الب�ضيط, د. محمد 

ردني, ع 47, 1994, �س 195 - 248. ح�ضن عواد, مجلة مجمع اللغة العربية الأ

بات. ون�ّس ثّمة على  ن�ضاري في نوادره برواية: اأعناقها م�ضرَّ أبو زيد الأ )9(- الرج������ز مجهول القائل, وقد رواه ا

رواية »م�ضّربات« بال�ضين وت�ضديد الراء. وفيه عن المازني واأبي حاتم: »اأعناقهن م�ْضَربات«, و»الم�ضربات«: 

بات«  أّن »م�ضرَّ أّن اأجود هذه الروايات »ُم�ْضَربات«, وا خف�س ا المدخ������الت. وفيه ثّمة اأي�ضاً عن اأبي الح�ض������ن الأ

بل - ت�ضُرب في  أّنه������ا - اأي: الإ بات« بال�ضين المهملة يذهب اإلى ا أّن م������ن روى »م�ضرَّ جائ������ز على المبالغة, وا

الَق������َرن, وهو الحبل الذي تذهب وتجيء فيه. ورد ذل������ك في )النوادر(, ومنه نقله البغدادي في )الخزانة(. 

ن�ضاري, تحقيق ودرا�ضة: د. محم������د عبد القادر اأحمد, دار ال�ضروق, بيروت  أبو زيد الأ الن������وادر في اللغة, ا

دب, عبد القادر البغدادي, تحقيق و�ضرح: عبد ال�ضالم محمد  والقاه������رة, ط1, 1981, �س344, وخزانة الأ

هارون, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط4, 1997, 7/ 423.

زهري, تحقيق: محمد با�ضل عي������ون ال�ضود, دار الكتب  )10(- انظ������ر: الت�ضري������ح بم�ضمون التو�ضي������ح, خالد الأ

العلمي������ة, بيروت, ط1, 2000, 477/1 � 478؛ والمقا�ض������د ال�ضافية في �ضرح الخال�ضة الوافية, ال�ضاطبي, 

أم القرى, مكة المكرمة, ط1, 2000, �س174.  ج3, تحقيق: د. عياد الثبيتي, جامعة ا

)11(- الترجم������ة وتطوي������ر العربّية: الوجه والقف������ا, د. ح�ضن حمزة, مجلة )تبّي������ن(, م 2, ع 6, 2013, �س 12, 

بت�ضّرف.

)12(- المرجع ال�ضابق نف�ضه, �س 17-16. 



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 40

�صاليب في العربية المعا�صرة لفاظ والأ من اأثر ترجمة الأ

 
ّ
)13(- العربي������ة بين ال�ضتقرار والتطور, د. عبد القادر المهيري, مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي

لخدمة اللغة العربية, الريا�س, ط1, 2014, �س 25.

)14(- انظر: من المحاكاة اللغوية اإلى القترا�س النظمي: المبني للمجهول الفاعلي في اللغة العربية, د. لبانة 

م في ندوة الترجمة في جامعة ت�ضرين, عام 2005, �س414.  م�ضّوح, بحث ُقدِّ

)15(- جمهرة خطب العرب في ع�ضور العربية الزاهرة, اأحمد زكي �ضفوت, دار الكتب العلمية, بيروت, 142/3. 

)16(- الخ�ضائ�س, ابن جني, تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتب الم�ضرية, ط2, 1952, 383/2. 

ندل�ضي, تحقيق: د. ح�ضن هنداوي, ج7, دار كنوز اإ�ضبيليا,  أبو حيان الأ )17(- التذييل والتكميل في �ضرح الت�ضهيل, ا

الريا�������س, ط1, 2008, �س 246. وتخريج البيتي������ن المذكورين في الن�ّس مذكور في حوا�ضي المحّقق ثّمة. 

فغاني, دار الفكر, ييروت, 2003, �س 279.  أي�ضاً: الموجز في قواعد اللغة العربية, �ضعيد الأ وانظر ا

)18(- العربية الف�ضحى المعا�ضرة واأ�ضولها التراثية, د. عبا�س ال�ضو�ضوة, دار غريب, القاهرة, 2002, �س142.

ألقيتها بين يدي الجمهور في الندوة  )19(- راأيي هاهنا فيه رجوع عّما ن�ض�ضُت عليه في اأ�ضل هذه الكلمة التي ا

ألقيتها  أو ما ورد في محا�ضرتي التي ا �ضد بمنا�ضبة الي������وم العالمي للغة العربية, ا قيمت في مكتبة الأ
أُ الت������ي ا

في مجمع اللغة العربية بدم�ضق, في 5/31/ 2017 بعنوان )التطور اللغوي في العربية المعا�ضرة: اإطاللة 

أّن هذا من ال�ضائع الجائز المعروف الذي  عاّمة(, ونُ�ضرت في مجلة المجمع, م92, ج� 3و4, �س 550: من »ا

أو اإ�ضارة اإليه, كما ل نجد في كالم القدماء فيما  ������اً عليه ا ل نج������د في قواعد العربية ون�ضو�س العلماء ن�ضّ

انتهى اإلينا ما يدل على ا�ضتعمالهم له«. 

مثال, الميداني, تحقيق: محيي الدي������ن عبد الحميد, مطبعة ال�ضنة  مثال ف������ي: مجمع الأ )20(- انظ������ر هذه الأ

المحمدي������ة, القاهرة, 1955, 14/2, 72, 310. وانظر اأمثلة اأخرى ف������ي مقالة: عود ال�ضمير على متاأخر 

ردني, عمان, ع 33, 1987, �س335.  وم�ضائل اأخر, �ضالم علي �ضالم, مجلة مجمع اللغة العربية الأ

)21(- �ض������رح المف�ضل, ابن يعي�������س, المطبعة المنيرية, القاهرة, 1/ 92. وانظر: التبيين عن مذاهب النحويين 

�ضالمي, بيروت,  أبو البقاء العكبري, تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين, دار الغرب الإ الب�ضريين والكوفيين, ا

ط1, 1986, �س234, 248, 385.

بي, تحقي������ق: خالد عبد الغني محفوظ, دار الكتب  )22(- نث������ر ال������در في المحا�ضرات, من�ضور بن الح�ضين الآ

العلمية, بيروت, ط1, 2004, 100/3. 

أبو ه������الل الع�ضكري, تحقيق: د. محمد ال�ضيد الوكي������ل, دار الب�ضير, طنطا والمن�ضورة, ط1,  وائ������ل, ا )23(- الأ

1987, �س285. 

�ضاليب النحوية )التركيبية( في اللغة العربية ف������ي العقدين ال�ضابقين على مرحلة  )24(- انظ������ر: في تح������ّول الأ

داب والعلوم  ردن نموذجاً, د. اآمنة �ضالح الزعبي, مجلة جامعة دم�ضق لالآ العولم������ة: الق�ضة الق�ضيرة في الأ

ن�ضاني������ة, م2, ع 1 و2, 2006, �������س146- 147؛ وفي الت�ضحيح اللغوّي, د. مهن������د بيازيد, وزارة الثقافة,  الإ

الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب, دم�ضق,2020, �س 43. 
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)25(- �ض������رح المف�ضل, ابن يعي�������س, 92/1 - 93. وانظر: الكتاب, �ضيبويه, تحقيق: عبد ال�ضالم محمد هارون, 

ندل�ضي,  أبو حيان الأ مكتبة الخانجي, القاهرة, ط3, 1988, 2/ 127؛ والتذييل والتكميل في �ضرح الت�ضهيل, ا

تحقيق: د. ح�ضن هنداوي, ج3, دار القلم, دم�ضق, ط1, 2000, 272 - 273, و352 - 353.

�ضاليب النحوية )التركيبية( في اللغة العربية في العقدين..., د. اآمنة �ضالح الزعبي,  )26(- انظر: في تحّول الأ

ن�ضانية, م2, ع 1 و2, 2006, �س152. داب والعلوم الإ مجلة جامعة دم�ضق لالآ

زدي, وعقيل  )27(- البيت من نونية لمعن بن اأو�س المزني, وهي في ديوانه, ويُن�ضب اإلى غيره: مالك بن فهم الأ

أو�������س المزني, �ضنعة: د. نوري حمودي القي�ض������ي وحاتم �ضالح ال�ضامن,  ب������ن علف������ة. انظر: ديوان معن بن ا

مطبع������ة دار الجاح������ظ, بغداد, 1977, �������س 71 - 72, و121 - 122. وا�ضتّد �ضاع������ده: ا�ضتقام. وفي رواية 

اأخرى: ا�ضتّد؛ اأي: قوي. 

أ�ضعاره واأخباره, تحقيق: د. �ضكري في�ضل,  أب������و العتاهية ا )28(- البي������ت من ق�ضيدة يائّية له في ديوانه, انظر: ا

مطبعة جامعة دم�ضق, 1965, �س434. 

ّم, د. لبانة م�ضّوح, مجلة )التعري������ب(, المركز العربي للتعريب  أثر الترجمة ف������ي تطوير اللغة الأ )29(- انظ������ر: ا

والترجمة والتاأليف والن�ضر, دم�ضق, ع 52, حزيران, 2017, �س157, بت�ضّرف. 

¥µ
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وّظف ال�شاعر ال�شوري المعا�شر المونولوج الدرامي في خطابه ال�شعري، فكان جزءًا حيوّيًا 

م���ن الق�شي���دة، يتالءم مع النزعة الغنائّية المتجّذرة في النف�س العربّية، التي �شيطرت عليها 

قرون���ًا م���ن الزمن، فكان لزامًا عليه اأن يبتدع تقنّياته وو�شائله التي يمكن اأن يقّدم من خاللها 

قيمة فنّية م�شافة تخّل�س الق�شيدة من النمطّية التي ظّلت مالزمة للتعبير الغنائي، اإ�شافة 

اإل���ى تقلي����س الغنائّي���ة بحّد ذاته���ا، فا�شتط���اع بذلك اأن يجّل���ي -من خالل تقنّي���ة المونولوج 

الدرامي- ال�شراع بم�شتوياته المختلفة، مّما منح الق�شيدة غنى على الم�شتوى الفّني، اأ�شبح 

مع���ه ال�شاع���ر يعّبر بالحدث بداًل م���ن التعبير عنه، فاأغنى بذلك الق�شي���دة بعن�شَرْي الحركة 

والتوّتر م�شعاًل بنيتها الداخلّية بال�شراع، وقد و�شل توظيفه المونولوج حّدًا اأبدع معه ق�شائد 

مونولوجّي���ة كامل���ة، تجّل���ت من خالل ق�شائ���د المونودراما، كما وّظف المناج���اة، للك�شف عن 

الجوان���ب الغام�ش���ة والخفّي���ة ف���ي ال�شخ�شّي���ة، وتظهير ال�شراع فيه���ا، وقد ا�شتخ���دم تقنّيات 

آليات توظيفها  ���ي تجلياتها وا واأ�شالي���ب مختلفة ف���ي �شبيل ذلك، يمكن الوقوف عندها، وتق�شّ

فيما ياأتي: 

  اأّواًل: المونودراما:

تُع������ّد �لمونودر�ما �متد�د�ً منهجّياً للمونولوج، فه������ي �لبنت �ل�شرعّية له، �إذ �إّنها تحاكيه من 

�شل  ولى ظهرت م�شرحّياً؛ فهي في �لأ أّن بذرتها �لأ ع������ّدة نقاط وتفارقه في �أخرى، ف�شاًل عن �

د. جمال �أبو �سمرة

والبحوث الدرا�س�ت 

املونودراما واملناجاة

يف ال�صعر ال�صوري املعا�صر
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»م�ضرحّي������ة يقوم بتمثيلها ممّثل واحد يكون الوحي������د الذي له حّق الكالم على خ�ضبة الم�ضرح, 

حيان بعدد من الممّثلي������ن؛ ولكن عليهم اأن يظلّوا  وي�ضتعي������ن الن�������س المونودرامي في بع�س الأ

, وبناء عليه فاإّنه في المونودراما يخت�ضر الفرد المجموع, وهو يقّدم 
)1(

�ضامتين طول العر�س«

ح������داث وال�ضخ�ضّيات وما يعتمل داخلها من عملّيات تفكير, ويداخلها من تداعيات نف�ضّية,  الأ

لكن من خالل نظرته الذاتّية؛ فالجماعة غائبة ب�ضورة كلّية عن حّيز الفاعلّية اإل في المجال 

حداث  الذي يرويه الراوي في المونودراما, وبذلك فاإّننا في المونودراما نرى »ال�ضخ�ضّيات والأ

, وهو اأمر يف�ّضره ولدة المونودراما واكتمالها في 
)2(

باأذهانن������ا من خالل ذهن �ضخ�ضّية واحدة«

اأح�ضان النزعة الفردّية التي و�ضلت بها الحركة الرومان�ضّية اإلى مرحلة التقدي�س, عبر و�ضعها 

الخال�س الفردي فوق الخال�س الجماعي, ونقلها بوؤرة التركيز من جدل الفرد والجماعة اإلى 

النف�������س في انغالقها عل������ى نف�ضها وجدلها العقيم مع ذاتها, وبذلك ف������اإّن الّتجاه نحو التعبير 

بالمونودرام������ا يعط������ي موؤ�ّضراً اإلى عزلة الف������رد, وعدم قدرته على النخ������راط في الجماعة, 

.
)3(

وا�ضتحالة التوا�ضل معها, والياأ�س من الحلول الجتماعّية

وياأخذ المونولوج في المونودرام������ا ال�ضعرّية �ضورة كلّية واحدة قائمة بذاتها, مرتكزة على 

�ض������وت تقوم ب������ه �ضخ�ضّية واحدة, يتمّيز بطول������ه الن�ضبي, فهو يقوم عل������ى �ضخ�ضّية تروي كّل 

م������ا لديها من اأحالم وطموح������ات اأو مالحظات عبر عملّية تفريغ ل������كّل ما يداخلها من هموم 

واأوج������اع وم�ضاهدات مفارقة لرغبتها, »وتتمّيز بوحدته������ا المو�ضوعّية وا�ضتقاللها الن�ضبي في 

.
)4(

الدللة«

وّظف ال�ضاعر ال�ض������وري المعا�ضر ق�ضيدة المونودراما للتعبير عن ق�ضايا متنّوعة �ضيا�ضّية 

 لممدوح عدوان.
)5(

واجتماعّية...اإلخ, ويمكن التمثيل لذلك بق�ضيدة »ابن حرام يحلم«

�ضارات التي توحي بالفردّية والعزلة الق�ضرّية لل�ضخ�ضّية  أ الق�ضيدة من العنوان ببّث الإ تبدا

بفع������ل نبذ المجتم������ع للفرد غير المتجان�س مع قوانينها الخلُقّي������ة )ابن حرام(؛ فا�ضطالح ابن 

أي�ضاً باتجاه  بّوة غير ال�ضرعّية كما �ضيك�ضف الن�������س, كما ياأخذنا ا الح������رام هن������ا ياأخذ معنى الأ

فع������ال الت������ي ل يقّرها قانون �ضماوي اأو و�ضعي, ول ت�ضت�ضيغه النف�س الب�ضرّية؛ لما يحمل لها  الأ

أّما الداّل )يحلم( فيوحي بعدم تحّق������ق الفاعلّية على اأر�س الواقع, وياأتي  م������ن ُرهاب وخوف, ا

ّنه لن يكون واقعاً  خرين, لأ ذّية لالآ بو�ضفه �ضادراً عن )ابن حرام( حلماً مفزعاً يجلب ال�ضّر والأ

في دائرة الخير.
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وم������ا دام ه������ذا الن�س في اإطار الحلم, وما دام يُوؤّدى من �ضخ�ضّية واحدة؛ اأي يقع في اإطار 

المونودرام������ا, فاإّن ذلك �ضيحول -بالقطع- دون وق������وع اأحداث درامّية فعلّية, فكّل ما �ضتقّدمه 

؛ لذلك فاإّنها 
)6(

ال�ضخ�ضّية من اأحداث اإّنما تكون اأحداثاً انفعالّية تعّبر عن وجدانها وت�ضّوراتها

حداث  انعكا�س لفكره الباطن, ورغباته المكبوتة التي تطّل عبر الحلم, ومن ثّم فاإن »م�ضرح الأ

 وما يعتمل داخلها من ا�ضطراعات ورغبات.
)7(

هو النف�س الب�ضرّية«

أ البطل / الراوي الن�س بر�ضم �ضورة تعك�س الحال المزرية التي يعي�ضها وربيبه, في�ضّور  يبدا

خر المبنّية  لن������ا الم������كان الذي يعي�ضان فيه )قبو معتم عفن( في اإطار العالق������ة الناظمة مع الآ

عل������ى ال�ضتغالل, والتفاوت الطبقي, مّتخذاً م������ن المفارقة الت�ضويرّية ج�ضراً لتو�ضيح ال�ضراع 

بين الطرفين:

مهما هطلت هذي العتمُة في قبوي من �صو�صاء طوابقهْم

مهما ارتفعْت اأ�صواٌر، واأحاطت قبوي تمنع عّني النور

وازداد القهُر بقلب ربيبي المتكّوِم قربي

بين تالِل الجوِع واأكواِم النقمْة  

مهما اأّن وعّذبه وجهي المجدور

وتقّلب من نب�س جراحات الفقر، ووجهي الظاهر رغم العتمْه

وت�صاءل في حرقته عن ن�صبي

جوبُة الطالعُة بروقًا في دمِه تولُد والأ

ل بدَّ �صينه�ُس ذات �صباح

ي�صنع من هذا العتم لنا نورًا)8(  

خرين على حقوقه؛ فارتفاع طوابقهم  فالماأ�ضاة الت������ي يعي�ضها الراوي هي نتيجة اعتداء الآ

أبّوته �ضبب في �ضياع ن�ضبه, وجوُعه وربَيبه نتيجة  �ضبب في اإغراقه بالعتمة والعذاب, واإنكارهم ا

غناه������م الفاح�س, مّما يك�ض������ف عّما تختزن نف�س الراوي من م�ضاع������ر حقد نتيجة ما اقترفته 

ي������د الجناة في اعتدائها المزدوج؛ الفقر, و�ضياع الن�ضب, وهم������ا بوؤرتان تغّذيان اللوحة الكلّية 

للن�������س ب�ضّتى الم�ضاعر التي تتك�ّضف عن �ضخ�ضّية ماأزومة تروي بل�ضانها مالمحها عبر عملّية 

المونولوج.
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خرى  وتكم������ل ال�ضخ�ضّية ما بداأت ب������ه, وهي تحلّل ما يكمن داخلها وداخ������ل ال�ضخ�ضّية الأ

ال�ضامتة؛ �ضخ�ضّية الربيب التي ل وجود لها في الم�ضهد اإل بقدر ما ي�ضف لنا الراوي:

نتبادل نظراٍت �صارخًة:

ولى يعرُف اأّني �صربُتُه الأ

ولى خطوُتُه الأ  

كي يقترَب من الوطن المبعد   

{ح�صبوا اأّني متُّ

فرّباني في عجِف ال�صنوات

ما عرفوا اأّني �صرُت دمًا في قب�صته

غ�صبًا في نب�صته

زمات} )9(   �صوَء الدرب له في الأ

ير�ض������م الراوي حدوده النف�ضّية وطبيعة تفكي������ره القائمة على ال�ضراع الداخلي المعّبر عنه 

ّول للحديث عن �ضخ�ضّية الربيب ال�ضامتة في الن�ّس  حالة, يّتجه في الأ ب�ضوتي������ن مزدوجي الإ

أّني �ضربته...( كا�ضفاً لنا ع������ن �ضماتها النف�ضّية الج�ضدّية )العذاب, والحقد, والغربة,  )يعرف ا

خري������ن / المجتمع )ح�ضبوا... ما عرفوا(  والعج������ز(, ويّتجه في الثاني اإلى نف�ضه وعالقته بالآ

عبر ت������رك م�ضاحة للمناجاة الداخلّية, ي�ضعها الراوي بين قو�ضي������ن كبيرين, ي�ضّمن ما بينهما 

أ�ضلوب ال�ضرد عبر  آلت اإليه حاله من تحّول, م�ضتخدماً فيه ا حديثاً �ضرّياً يبوح به اإلى نف�ضه وما ا

فعال الما�ضّية )ح�ضبوا, وعرفوا, و�ضرت( التي يقلّل الراوي من ا�ضتخدامها, ما دام  توظيف الأ

فعال الم�ضارعة الداّلة على ال�ضتقبال:  يحلم, والحلم ياأتي متلّب�ضاً بالأ

و�صاأخرج كال�صيف من الغمِد،

واأظهر في باب المبنى   

و�صتجمُد اأقدام ال�صابلة

�صناْن وتيب�ُس اأن�صاُف الكلماِت على الأ  

ويب�صمل �صيٌخ م�صدوه

تر�صُم عابرٌة �صكَل �صليب  
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، وترتجُف الجدراْن يمتقُع ال�صرطيُّ

{اأِلعازُر ينه�ُس من قبو مظلْم

يبعُثُه غ�صُب الفقراْء

يحمُل �صيَف الحقِد لهذا المو�صْم})10(  

يرّكز ال�ضاعر عبر المونولوج الذي تقّدمه ال�ضخ�ضّية على مالمح الراوي, وعلى ال�ضخ�ضّيات 

الت������ي يحكي عنها, ليخلق م�ضهداً ت�ضويرّياً يعّو�س عّما يمكن اأن يفوت المتلقي من الم�ضاهدة 

يماءات؛ ولغة الج�ضد »وهي لغة تُ�ضتخدم ب�ضكل ل �ضعورّي, وتعّبر  التي ترتكز على الحركات والإ

كثر حقيقّية من ذواتنا, من م�ضاعرنا وانفعالتنا وحاجاتنا واّتجاهاتنا, وهذه  ع������ن الجوانب الأ

كثر اأهمّية في العالقات ال�ضخ�ضّية  كثر �ضعوبة في كتابتها, لكّنه������ا رّبما كانت الأ اللغ������ة هي الأ

, وهن������ا تخلق هذه ال�ضور المثيرات التي تطل������ق العنان لم�ضاحة من 
)11(

المتبادل������ة فيما بيننا«

التخّيل تغّطي الم�ضهد, وتر�ضم مالمح ال�ضخ�ضّيات وحركاتها الداّلة على الفزع, لينطلق �ضوت 

الراوي مّرة اأخرى عبر مناجاته الذاتّية التي تر�ضم حلمها بخال�س الفقراء مدفوعة بما تحمله 

من حقدها الدفين, وي�ضتمّر الراوي في ر�ضم الم�ضهد المهول الذي يعك�س حالة الت�ضّخم التي 

يمتلئ بها في الحلم, ليحا�ضب ويحاكم وياأمر:

اأم�صي... يحت�صدوَن ورائي مدفوعيَن بفعل الخوف

وعلى باب المبنى ت�صبح اأوجههم لغطًا يتجّمد

تلحقني منه: »ا�صتْر يا رب« 

بواب اأطاأ الدرجات، تئنُّ الأ

ِبقْة اأتبع �صيَل ال�صحكاِت المت�صّربة، واآهاِت الغنج ال�صَّ

اأرف�ُس باَب البيت ال�صاخِب يتحّطم

تدخُل قّدامي هّبة نور من �صبٍح غفلوا عنه

ت�صهُق غانيٌة، ت�صقُط كاأ�ٌس من �صفَتي �صاربها

يت�صّمُر ن�صُف الب�صمِة في وجه منافق

تجمد كفٌّ في خ�صر امراأة َعِبْقْة

ينبثُق الرعُب، يجّفُف تلك الحركاِت اللبقْة

تتعّلق اأعينهم بي)12(
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حداث ف������ي لحظة الم�ضارعة, لكّنه  يقوم البط������ل بالتالعب الزمني, فهو دائماً ي�ضل�ضل الأ

ق������ادر على اإيقافها, ومنحها اللحظات ال�ضكونّية؛ ف�»مر�ض������ل المونولوج لديه قدرة على �ضغط 

مام وا�ضعاً في المقدمة مفهوم  الزم������ن, اأو تجميده, والتحّرك كيفما �ض������اء اإلى الخلف واإلى الأ

, فهو يجّمد اللحظات والمواقف كيفما �ضاء )ت�ضبح اأوجههم لغطاً 
)13(

الوق������ت من ِقبل ال�ضارد«

أة, ويجّفف تلك الحركات, وتتعلّق  يتجّم������د, ويت�ضّمر ن�ضف الب�ضمة, وتجمد كفُّ في خ�ضر امرا

اأعينهم بي(؛ فح�ضور البطل هو ح�ضور لحظة الحقيقة التي تبّث الرعب في النفو�س, فتحكيها 

الوجوه والمالمح المن�ضعقة بهذا الح�ضور, ويتابع البطل الماأزوم لملمة جراحه والثاأر لها عبر 

أينما ُوجدت, وهو ي�ضتبطن النفو�������س ويحلّل �ضلوكاتها غير  مالحق������ة كل اأوجه الله������و والف�ضاد ا

ال�ضوّية التي تتجّمد في لحظة الرعب الذي يح�ضر بح�ضوره, ليفّجر اأمامهم ماأ�ضاته الحقيقّية 

التي كانوا خيوطاً واأدوات في ن�ضج مالمحها:

{يبرُق بيَن مالمحَي حزيراُن الدام�ْس

يعرُف كلٌّ منهم وجهي العاب�س

يعرُف فيه حجَم ذنوبه})14(  

عب������ر هذه المناجاة الداخلّية التي ت�ضتّم فيها ال������ذات بوادر انت�ضارها تنك�ضف حقائق عن 

أّخر الراوي الك�ضف عنها ليقّدم لنا منظوره الخا�س حولها, »عن  �ضخ�ضّية )ابن الحرام(, التي ا

أو ت�ضويهه ليدفعنا اإلى قراءة ما بين ال�ضطور والتفاعل  طريق ما يظهر وما يجاهد في اإخفائه, ا

؛ 
)15(

�ضياء, التي قد تبعد عن روؤيتنا المعتادة لها« معه, واعتياد الروؤية المفارقة غير الماألوفة لالأ

أ�ضكال الف�ضاد والظلم والقهر  ف�)اب������ن الحرام( هو نك�ضة حزي������ران )1967م( التي تعا�ضدت كّل ا

والطبقّية في خلقها, وه������ذه الهزيمة هي التي جاءت لتحا�ضب وتاأخذ الق�ضا�س, وبهذا يرقى 

فكار والميول, الت������ي تحّرك ال�ضخ�ضّية من الداخل �ضوب  المونول������وج ويتطّور حينما تتجه »الأ

:
)16(

القيام بعمل حا�ضم«

اأتقّدم في ال�صمت الناب�س

ر تحَت حذائي النظرات القلقْة تتك�صّ

ع عينيه وي�صهُق مذهوًل والم�صباح المرتجُف يو�صّ

واأنا اأب�صر في وهِج الحقد جروحًا تتهّياأ

زقْة للنزِف بطعناتي النَّ   
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اأتقّدُم، اأفتُح نافذة كي ياأتيني النوُر وي�صمعنا ال�صارْع

األتفت اإليهم، اأ�صبط نظراٍت تبحُث عن َمهَرْب)17(

وتم�ض������ي الق�ضيدة هكذا حّتى اآخر الن�س؛ وه������ي تر�ضد الحركات وال�ضكنات والنفعالت 

النف�ضّي������ة التي تحيل الم�ضه������د اإلى حال من ال�ضطراب اإلى اأن يلتق������ي الراوي باأّمه الموم�س, 

م القلقة وهو يحملها على العتراف, في اللحظة التي كانت فيها  فير�ض������م لوحة نف�ضّية لهذ الأ

�ضتهّم بالرذيلة قبل دخوله القاعة:

قولي: هو ذا الذنب الم�صتوُر ي�صيء

جاء يقا�صيكم فهو ال�صاهُد والقا�صي والجالد

حنْت بذنوب العمر قولي: هذي القاعة قد �صُ

فال اأحد من اآلم القبو بريء

بناء وافتخري بين دموعِك بالغ�صِب الهادِر بين عروق الأ

باء)18( اأنا فيهم �صّكيٌن �صحذتُه �صنوات الجوِع ونكران الآ

وف������ي لحظ������ات المونولوج هذه التي تحيل الم�ضهد المتخّيل اإل������ى حقيقة يمكن اأن يلم�ضها 

أركانه عبر  ال�ضام������ع, ل�ض������ّدة اندماجه مع راوي الح������دث, يهدم الراوي هذا الم�ضه������د ويقّو�س ا

مناجاته التي تعّبر عن �ضدمته, بعد كّل تلك النفعالت التي بلغت ذروتها:

{اأمي ل ت�صمع �صوتي})19(

م لل�صوت( تكون بمنزلة ال�صرارة التي تذكي نار الحقد  لكّن هذه ال�صدمة )انتفاء ا�صتماع الأ

في نف�س الراوي من جديد، لي�صع نف�صه وجهًا لوجه اأمام جاّلديه، وهو يدينهم الواحد تلو 

خر، ويراقب ما ت�صل اإليه نفو�صهم من حالت الخوف والنهيار: الآ

يبداأ بلُع الريِق، وتحريك �صفاٍه يّب�صها الخوف

تبداأ ب�صمات مترّددٌة ترجف فوق وجوه متمّلقٍة

يجهُد كلٌّ منهم اأن ينطق،  

بار)20(  ياأتي ال�صوُت �صدى من اأعماق الآ  

الت القربى والدم الزائفة المبنّية على الرعب المبثوث في  وما اإن تبداأ حالت التو�ّضل ب�ضِ

نفو�ضهم, حّتى ي�ضّم الراوي �ضمعه عنهم, فهو لن يغفر بانتظار ربيبه الذي �ضيحا�ضبهم:



49 الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

المونودراما والمناجاة في ال�صعر ال�صوري المعا�صر

يبداأ لغط الحبِّ الزائف ين�صُج في خوٍف �صلة القربى

يغرقني بعواطف يتقنها التّجار

واأنا ل اأ�صمعهْم

اأترّقب في �صمٍت دّقاِت ال�صاعة  

اأنتظر قدوَم ربيبي

لن يخرج من هذي القاعة �صافر نار)21(

فالبطل هنا في حالة �ضراع لم تاأخذ مداها اإيغالً في التفكير حّتى تح�ضم قرارها, اإذ هو 

ن�ضانّية التي يحاول الجمُع ا�ضتثارتها فيه, لكّنها �ضرعان ما  يقب������ع ما بين وح�ضّيته وعواطفه الإ

تنح�ضم لم�ضلحة وح�ضّيته التي تر�ّضخت في نف�ضه نتيجة ما لحقه من ظلم ومقت. 

حداث التي ين�ضجها البطل هنا, لم تغ������ادر م�ضرحها في نف�س الراوي, ولم  اإّن كّل ه������ذه الأ

تتخلّ������ق على اأر�س الواق������ع, اإذ هي رغبات مكبوتة و�ضرخات احتج������اج داخلّية عك�ضها الواقع 

أوتار الم�ضاعر  وانك�ضارات������ه, فانطلقت معلن������ة عن نف�ضها عب������ر المونولوج, وهي تلعب عل������ى ا

خرى ال�ضامتة في الن�س التي ل يروي لنا البطل اإل  ور�ضد النفعالت الجّوانّية لل�ضخو�س الأ

�ضلوكاتها؛ فكانت تبدو في حدود �ضّيقة بحكم القب�س عليها من قبله, لم تتعّد حركات الج�ضد 

واإيماءاته في حالت الّرهاب والخوف.

يحف������ل الن�س بعنا�ضر ال�ضراع التي تبّدت من خالل طرفي������ن متنازعين كّل منهما يحاول 

ّول قد حّقق الغلبة على اأر�س الواقع )الفقر, وال�ضفاح/  خر, واإذا ما كان الأ اأن يتغلّ������ب عل������ى الآ

حالم  خذ بالث������اأر( اإل على �ضعيد الأ الهزيم������ة(, ف������اإّن الثاني لم يحّقق حلم������ه )المحا�ضبة, والأ

أّن هناك تداخاًل وّفره هذا النوع من المونولوج )المونودراما( بين المونولوج  والرغب������ات, كما ا

أ�ضها بين حين واآخر من خالل توجيه حديث النف�س اإلى النف�س  والمناج������اة التي كانت تطّل برا

ب�ضرّية تاّمة, وهي تحمل بين طّياتها تعليقاً على حدث ما, يوؤّكد للذات ح�ضورها القوّي الذي 

 في طريق ثاأرها, وهي واإن كانت مّت�ضقة �ضعورّياً مع 
ّ
يبّث الرعب في النفو�س, ويحّفزها للم�ضي

أّنها كانت تحمل جرعة زائدة من تفكير البطل بذاته في امتالك القّوة والقدرات  المونولوج اإل ا

أليعازر »يحمل  الخارق������ة التي ل تّت�ض������ق وواقع حاله, وهي ت�ضمر المزيد من الوعيد, فهو تارة ا

أولي�س: �ضيف الحقد لهذا المو�ضم«, ومّرة اأخرى ا

 »يطلق �صهمًا، يمرق نارًا بينهم... يهّيئ في ال�صمت لكّل �صهمه«)22(
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أو تُفهم من  وع������دوان في ق�ضيدته ه������ذه يخلق بيئة م�ضرحّي������ة ي�ضير اإليها البطل �ضراح������ة ا

ال�ضي������اق؛ بدءاً م������ن القبو المعتم, وباب المبنى, وال�ضارع, والمله������ى, ودار البغاء, وزاوية القاعة, 

�ضاءة والعتمة في تركيز الروؤية على دللت معّينة, فالراوي في الن�س  أّنه ي�ضتثمر ق�ضّيتي الإ كما ا

أيادي تحجب النور عنه لغاية مق�ضودة, تاأخذ منحى  أّن هناك ا منذ البداية يغرق في العتمة بفعل ا

الديمومة وال�ضتمرارّية )مهما هطلت هذي العتمة في قبوي من �سو�ساء طوابقهم(, لكن هذا 

مر ل يبقى على حاله؛ اإذ تتبّدل المواقع, ليفتح الراوي في الن�س عبر مونولوجه كوى النور,  الأ

وي�ض������يء بها الزوايا المعتمة التي يغرقون فيها؛ )اأرف�س ب������اب البيت ال�ضاخب يتحّطم / تدخل 

قّدام������ي هّبة نور من �سبح غفلوا عنه(, )والم�سباح المرتج������ُف يو�ّضع عينيه وي�ضهُق مذهولً  / 

أّن العتم ي�ضبح رمزاً للرذيلة وال�ضقوط  أفتُح نافذة كي ياأتيني النوُر وي�ضمعنا ال�ضارع(, كما ا أتقّدُم, ا ا

, وبي������ن العتم وال�ضوء يتمحور 
)23(

أّماً موم�ضها الفقر / ومّرغها العت������م على اأقدام الغرباء( )ي������ا ا

دوار, ومواقع القوى وال�ضعف. ال�ضراع بجملته, وتفارق ال�ضخ�ضّيات مواقعها فتتبّدل الأ

بناء على ما �ضبق يتبّين ان�ضباب اهتمام ال�ضاعر في المونودراما على النف�س الب�ضرّية, وما 

يعتمل داخلها من م�ضاعر م�ضطرعة, وهو يتناولها تناولً درامّياً من وجهتين متقابلتين؛ تندفع 

ول������ى وحّيزها الحلم من الطبقات الفقي������رة المنك�ضرة التي احتملت نك�ضة حزيران, وكابدت  الأ

م������ن تبعاتها الم�ضّقات والذل, وهي ل ذنب لها فيه������ا, لكّنها تعّبر عن ذاتها ب�ضيغتها المفردة, 

 ل يتطّور 
ّ
وهي بذلك ت�ضع الفرد مقاباًل للجماعة, ليدخل معها في �ضراع, لكّنه �ضراع داخلي

أثر على اأر�س الواقع, في حي������ن تندفع الثانية وحّيزها الفعل  باّتج������اه فع������ل خارجي ممتّد ذي ا

الحقيق������ي م������ن الطبقات الغنّية التي كانت �ضبباً في هذه النك�ضة, ولم تزدد بها اإل ثراًء فاح�ضاً 

و�ضلطة تقهر بها الطبقة الم�ضحوقة.

وق������د ج������رى تناول الق�ضّية ب�ض������ورة مو�ضوعّية, اإذ اإن ال�ضاعر ل������م يتدّخل ليروي الحدث, 

مر الذي تتحّقق  فظّل على م�ضافة من ال�ضخ�ضّية على الرغم من قيامه بتقّم�س انفعالتها, الأ

ّن الدراما ل يكون لها وج������ود اإل في مكان بين قطبي  مع������ه الدرامّية ب�ضورة راقية؛ »ذل������ك لأ

أّنه لم يح�ض������م ال�ضراع في الن�ّس, وقد  , كما ا
)24(

التقّم�������س التعاطفي الكام������ل والنعزال التام«

مر  ت������رك النهاية مفتوحة في ر�ضم نهاية لكّل هوؤلء الذين يتحّملون عبء النك�ضة, لكّن هذا الأ

ل������م يفارق الحلم, الذي يدّل عليه كّل من عن������وان الق�ضيدة )ابن حرام يحلم(, وعنوان الديوان 

أقب������ل الزمن الم�ضتحيل(, وكالهما يحمل من المفارقة م������ا يوؤّكد عدم م�ضروعّيته في الزمن  )ا

العرب������ي, فاأحالم ابن الحرام هي روؤيا الح������ق التي يجب اأن تتحّقق من خالل محا�ضبة الخونة 
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أبداً ما دام م�ضتحياًل, ليبقى موؤّطراً  أّنه لن يقبل ا ري������ن, واإقبال الزمن الم�ضتحيل يعني ا والمق�ضّ

ف������ي اإطار الحلم والمونولوج ال������ذي يزخر به هذا الديوان, وبهذا يك������ون الّتجاه نحو ق�ضيدة 

ن�ضان العربي قد يئ�س من قدرته  أّن الإ المونودراما للتعبير عن مثل هذه الم�ضامين دللة على »ا

م�ضاك بتالبيب  عل������ى ال�ضيطرة على قدره, واللتحام مع هيئاته وموؤ�ّض�ضاته في �ضراع بّناء, والإ

التاريخ, فالتّف بفردّيته, وانزوى داخل ذاته يبحث عن خال�س فردي بعد اأن يئ�س من الخال�س 

.
)25(

الجماعي«

ثانيًا: المناجاة:

تنطوي المناجاة بو�ضفها حواراً داخلّياً تحت عباءة المونولوج الدرامي, لكّنها تختلف عنه 

مور وال�ضم������ات التي تمّيزها منه؛ فالمناجاة تاأخذ بع������داً باطنّياً �ضديد ال�ضرّية,  بجمل������ة من الأ

وه������ي تّتجه نحو الذات ل�ضبر اأغواره������ا العميقة, وقراءة انفعالته������ا؛ فالغر�س منها »تو�ضيل 

أّن غر�س المونولوج هو  فكار المّت�ضلة بالحبكة الفنّية وبالفعل الفّني, في حين ا الم�ضاع������ر والأ

أّن المناجاة تختلف عن المونولوج من  , ف�ضاًل عن ا
)26(

-قبل كّل �ضيء- تو�ضيل الهوّية الذهنّية«

حيث المو�ضوع الذي تتناوله, والّتجاه الذي ترّكز عليه بوؤرة الهتمام؛ ف�ضغلها ال�ضاغل الذات 

ن�ضانّية ونزعاتها الداخلّي������ة ل المو�ضوع الخارجي؛ ف�»مو�ضوع المناجاة هو نف�س ال�ُمناجي,  الإ

أّن  , وهذا ل يعني ا
)27(

بينم������ا يوّج������ه المتحّدث في المونولوج الدرام������ي اهتمامه اإلى الخ������ارج«

المناج������ي منف�ضل عن الواقع, فه������و يدخل المناجاة بفعل تعّر�ض������ه لموقف خارجي اأو حدث 

زمة التي تحيط به,  , تتك�ّضف معه الأ
ّ
ا�ضتثنائ������ي يع�ضف ب������ه, يدخل معه في حالة �ضراع داخلي

وبن������اء عليه فاإّن المناجاة ل تح�ضل اإذا لم تك������ن ال�ضخ�ضّية واقعة »تحت وطاأة انفعال جارف, 

, ومن هنا تنبع درامّية 
)28(

حداث« أزم������ة عنيفة تحيل فكرها ووجدانها اإلى م�ضرح حافل بالأ أو ا ا

أّن المناجاة  �ضارة اإليه هو ا ولى المفّجرة لها, لكن ما يجب الإ المناجاة, فال�ضراع هو ال�ضرارة الأ

أو اأمام موقف ما,  واإن كان������ت تعك�س ال�ضراع النف�ضي الذي تعاي�ض������ه ال�ضخ�ضّية في لحظة ما, ا

ّنه������ا ل تعك�س ال�ضراع ما بين ال�ضخ�ضّية والعالم  أنواع الحوار درامّية؛ لأ أّنه������ا تُعّد من اأقل ا اإل ا

أم الواقع المو�ضوعي, اإّنما هي تعك�س ال�ضراع  خرى ا الخارجي �ض������واء اأكان مع ال�ضخ�ضّيات الأ

ن�ضان بذاته, فكّل من الحوار الخارجي والمونولوج »يخدم اأغرا�س  في النف�س الواحدة وعالقة الإ

ن�ضان من ع�ضره ومجتمعه, قبل اأن يرّكز على  ديب النا�ضج الذي ي�ضعى اإلى بلورة موقف الإ الأ

ديب المناجاة ج�ضراً   التي ي�ضتخدم فيها الأ
)29(

ن�ضان من نف�ضه ورغباته ال�ضخ�ضّي������ة« موق������ف الإ

فنّياً بغية تحقيق هذه الغاية.



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 52

المونودراما والمناجاة في ال�صعر ال�صوري المعا�صر

خ������رى التي يمكن تلّم�ضها في المناجاة وتمنحه������ا �ضمة درامّية, هي �ضمة  وم������ن ال�ضمات الأ

المو�ضوعّية التي ت�ضم طريقة الطرح في المناجاة عبر مجابهة المناجي ذاتَه, وو�ضعها مو�ضع 

الط������رف المقابل له, فيكون بذلك طرفاً في عالقة جدلّية, قادراً من خاللها على نقد الذات 

وتعري������ة حقيقته������ا, بو�ضفها تحظى بعالقة �ضرّية, ت�ضتطيع معه������ا الدخول في مكا�ضفات تبرز 

معه������ا نقاط �ضعفها بحرّي������ة و�ضراحة من غير رقيب, مّما يعفيها من تحّمل عواقب اجتماعّية 

أبع������اد �ضخ�ضّيته واأحا�ضي�ضها  أو..., وبذل������ك فاإّن المناجي »ل يكتفي بالتعبير عن ا أو �ضيا�ضّي������ة ا ا

.
)30(

الداخلّية ودوافعها, لكن يتعّدى ذلك اإلى محاولة فهم نف�ضه بتعّقل«

وّظف ال�ضاعر ال�ضوري المعا�ضر المناجاة في خطابه ال�ضعري, وقد جاء توظيفه لها لدواٍع 

أه������داف متع������ّددة ف�ضاًل عن تنّوع المواق������ف التي وّظف فيها هذه المناج������اة, وهو ما يمكن  وا

الك�ضف عنه فيما ياأتي:

قد يوّظف ال�ضاع������ر ال�ضوري المعا�ضر المناجاة في موقف تكون فيه ال�ضخ�ضّية في ورطة 

كبي������رة, يتطلّ������ب منها اّتخاذ قرار حا�ضم لالختيار بين اأمرين تت������رّدد اإزاء اختيار اأحدهما؛ لما 

ينت������ج عن ذلك من م�ضاّر وعواقب �ضلبّية, وهو ما يمك������ن تلّم�ضه جلّياً في ق�ضيدة )انك�ضارات 

ور في المقطع المعنون ب�)العتراف(, وفيه يقول:  لفايز خ�ضّ
)31(

قاتمة(

ـروا ... وتاأتي نوبُة الحّمى، فاأرتجُف اأذاكُر �صوَت اأ�صحابي: �صدى َمن قـ�صّ

 في الدرِب، من �صقطوا، ومن وقفوا. واأم�صُغ ريقَي اليب�صاَن، 

اأخ�صى اأن اأبوح بهْم، لجالٍد على راأ�صي. 

مغمُغ با�صمهْم ـ في غمرة الهذيان ـ لو اأ�صُف. يجاهُد لو اأُ

اأع�سُّ على الل�صاِن، اأقهقر الكلماِت، اأبلعها، اأغ�سُّ

بها واألتحُف. وترحُل غيمُة الكابو�ِس عن رئتي. ويعبُر 

، وينق�صُف. فترجع نوبٌة اأق�صى... هاج�ٌس بالبال، ورديٌّ

ٍة غابوا، عن العينيـن.           اأهمهُم حين يدهمني �صريُط اأحبَّ

جُف واأرغب في الن�صيد لهْم. واراُهْم بعيُد البيِت وال�صّ

فيخنق في دمي الكلماِت من حولي، ويا ويلي اإذا عرفوا.        

اأكون بتْرُت حبَل العهِد: كم ناموا على َزندي، ودمعًا اآِه ـ كْم
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بادلهْم، �صجاِر كم حلفوا. اأبالحّمى اأُ ذرفوا وبالنيراِن والأ

واأعترُف. واأق�صي، بعدما اأ�صحو، ويلهو بي ذليُل اللوِم

�صحاِب �صُف.؟!. فتهطُل نوبٌة اأعتى، لتدغَم �صورَة الأ والأ

حباِب، تجمُعهم لياأتلفوا... وتب�صق �صحنُة ال�صّجاِن في وجهي بالأ

)اأاأك�صُفهم، واأنك�صُف.؟!(. وهم عندي

األذُّ مَن النعا�ِس ثمالًة، واأجلُّ مّمن واتِت ال�صدُف قليٌل دونهم       

موتي. وفي وطني من ال�صهداِء اآلٌف: تخاُف الريــُح مْن

اأ�صمائهم، وتغاُر من اأحزاِن اأهليهْم، طقو�ُس �صهيِد عا�صوراَء،

والّنجُف..!!.. فيا زنزانة التابوِت �صّميني، دعي حّماَي

ني. هي الكلماُت �صارْت بيَن اأ�صناني: ر�صا�صًا نافرًا تنه�صُ

من نهِر اأوردتي: ُيهّددني، بموٍت بائ�ٍس كالنمِل. هل اأخ�صى

؟ ها اإّني �صاأهجُر ليَل اأغطيتي، واأ�صعُد �صوَب الوعيَد المرَّ

»محرقتي«. خذوا ج�صدي واأمتعتي. فاإّني ل�صــُت اأعترُف،

ُت اأعترُف...!!)32(. يمينًا ل�صْ

ور ال�ضابق المعاناة الذاتّية, وحالة ال�ضراع التي تحياها الذات, وهي  يُب������ِرُز ن�ّس فايز خ�ضّ

في اأحلك الظروف واأ�ضعبها؛ )الحّمى, وغرفة التحقيق, والجالد, والمحرقة(, فهي في محنة 

�ضحاب وت�ضوقهم اإلى ال�ضجون,  حقيقّية تدير حواراً بين الكينونة والم�ضير, بين اأن تعترف بالأ

ع������دام / المحرقة, ومن ثّم فهي مجبرة على اّتخاذ موقفها,  أو اأن تُ�ض������اق بفعل كتمانها اإلى الإ ا

والتفريغ نحو اّتخاذ اإجراء �ضلوكي يطّور الحدث عبر القيام بفعل خارجي.

ح������داث وهو في حالة من  ور الح������دث عبر عملّية التداع������ي الحّر؛ في�ضرد الأ ي������روي خ�ضّ

رادة, وهي تجاه������د اأن تخفي عن الجالد  الهذي������ان الت������ي يغيب فيه������ا القب�س الكلّي عل������ى الإ

�ضحاب الذين تجمعهم مع������ه الذكريات الجميلة اإ�ضافة اإلى العمل الثوري والن�ضال,  أ�ضماء الأ ا

أّنها اأمام  ّنها اأمام جالد ل يرحم, كما ا أ الذات مناجاتها في حال من ال�ضرّية والخفاء, لأ فتب������دا

أو الموت, فتبداأ حالة من ال�ضراع تغتلي في  موقف م�ضيري وخيار �ضعب اأمام معادلة الحياة ا

�ضحاب, واإما اأن يكتم ويذهب اإلى  نف�������س ال�ضاعر, فاإّما اأن يعترف ويكون الخائن في نظ������ر الأ

المحرقة, لكّن الذات تنتهي اإلى اختيار المحرقة واإنهاء حالة ال�ضراع الذي تعي�ضه.   
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اأظهرت المناجاة هنا الم�ضتويات الخفّية لل�ضخ�ضّية عبر اإبراز جوانب ال�ضراع التي تعتمل 

مور وجوانبها الم�ضتترة, اإ�ضافة اإلى اإبراز ال�ضمات  في نف�س ال�ضاعر, والك�ضف ع������ن بواطن الأ

النف�ضّية وال�ضفات التي تنطوي عليها ال�ضخ�ضّية؛ »وهو الخا�ضّية المالزمة للمناجاة التي تهتّم 

خفاء  بنق������ل اأحا�ضي�س ال�ضخ�ضّية الداخلّية وم�ضاعرها وذكرياتها )الحقيقّية( دون محاولة لالإ

, ولهذا اقترب اللبو�س 
)33(

أو الت�ضوي������ه ال������ذي قد يلجاأ اإليه المتحّدث في المونولوج الدرام������ي« ا

, واإن اختار له ال�ضاعر 
)34(

الفّني لهذا المقطع من ال�ضكل العمودي على م�ضتوى الوزن والقافية

الكتابة وفق ال�ضكل الحداثي )التفعيلة(, مّما يوحي باأن هناك قّوتين تتنازعان ال�ضاعر, تتمظهر 

حا�ضي�������س التي طفت على ال�ضطح عبر القتراب من ال�ضكل  ول������ى عبر التغّني بالم�ضاعر والأ الأ

خرى عب������ر محاولة تجلية ال�ضراع بم�ضتويات مختلفة,  التقلي������دي الناجز, في حين تتمظهر الأ

تغتلي في البنية العميقة للّن�س, وت�ضّد التعبير باّتجاه التفعيلة, مّما يخلق نوعاً من التجاذبات 

أ�ضاليب التعبير )الغنائّية, والدرامّية(, من غير اأن  أ�ضلوبين من ا والتوّتر في الن�ّس ال�ضعري, بين ا

مر الذي يمكن من خالله تلّم�س حقيقة المناجاة  خر, وهو الأ حدهما على الآ تحّقق انت�ضاراً لأ

ّن م�ضرحها الذات وما تحفل به م������ن م�ضاعر اإن�ضانّية, لكّنها  �ضلوبين مع������اً, لأ الت������ي تحتفي بالأ

 �ضّري.
ّ
الذات المتفاعلة مع الخارج باّتجاه داخلي

, التي تاأخذ 
)35(

ويعتمد اأدوني�س على المناجاة ف������ي بع�س اأجزاء ق�ضيدته »البعث والرماد«

أنا�ضيد(, في تنا�سٍّ وا�ضح  أربعة ا منح������ًى درامّياً بدءاً من العنوان الذي ُذّيل بعبارة )ق�ضيدة من ا

أ بعبارات تبّين ع������دد الم�ضاهد في الم�ضرحّي������ة, فاأدوني�س يتوّحد  م������ع فّن الم�ض������رح الذي يبدا

بالفيني������ق الذي يحاوره ف������ي الن�ضيد الثاني »ن�ضيد الغربة« حواراً م������ن طرف واحد يقوم على 

ت�ض������اوؤلت ل يُبتغى من ورائها الح�ضول على اإجابة, بق������در ما يُراد لها اأن تكون ك�ضفاً لتجربة 

البعث القائمة على العذاب والمعاناة في رحلة الحتراق والتحّول, اإلى اأن ي�ضبح ال�ضاعر جزءاً 

من الفينيق الذي ي�ضرد معاناته وعذاباته تجاه والديه:

هجرُتها

هجرُت اأّمي ُمكرهًا معّذبًا

تركُتها على الح�صيِر، قطعًة من الح�صيِر، تائهًا

يدي معي وجبهتي على الح�صير، والتراُب في فمي

هجرُتُه،
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اأبي الذي اأطعمني جفوَنُه

عّلمني محّبَة الجميِع؛

وها اأنا اأعي�ُس مثَل طائٍر مطارٍد

»اأغنيتي، ُيقال عن اأغنيتي،

غريبٌة،

لي�س بها من الركاِم وتٌر ول �صدى

وجبهتي، كما يقاُل، مثلها غريبة.«)36(.

 يج�ّضد حالة من ال�ض������راع التي تتجاذبها حالتا 
ّ
اإّن المناج������اة تق������وم هنا على عذاب روحي

ب- التراب(, والتخلّ������ي المّر عنه, هذا التخلّي المحكوم بالعقوق,  م –الأ رث )الأ الرتب������اط بالإ

ففك������رة التخلّي هنا من اأج������ل الرتقاء تحيلنا على عنوان الن�س )البعث والرماد(, ومن ثّم فاإّن 

ال�ضاعر / الفينيق يرى في اإرثه  /الح�ضير-التراب- الركام - ال�ضدى /, ماّدة قابلة لالحتراق 

على الرغم من ارتباطه الع�ضوي بها, لذلك تن�ضئ الذات لها مكاناً جديداً في عالم تبدو فيه 

غريبة غير منتمية اإليه.

ويتخلّل الن�ضيد الثالث »رماد عائ�ضة« اأي�ضاً فقرات تقوم على المناجاة ال�ضفيفة التي تتجه 

أبرزها مناجاة عائ�ضة, التي ت�ضتكي لرّبها �ضعفها, وتتوق اإلى  اإلى الرّب بالدعوات والبتهالت, ا

مكان لها في جواره:

»يا ربِّ �صرُت اآخرًا:

)مفا�صلي م�صامٌر

وركبتاَي خ�صٌب(

ئ مو�صعًا مباركًا لعبِدَك الذليِل ربَي هيِّ

ٍة َهبني مقعدًا منّعمًا اأكواُبُه من ف�صّ

وذهٍب، ولداُنُه مخّلدوَن –

هبنَي الخلوَد في جوارَك الحبيب، يا اإلهي«)37(.

أ�ضا�س  خر على ا ّمة ال�ضعيفة التي تقيم عالقتها مع الآ يوّظف ال�ضاعر عائ�ضة بو�ضفها رمزاً لالأ

يمان بالق�ضاء والقدر, ول حيلة لها اإل الدعاء الذي يك�ضف من خالل هذه المناجاة  الحلم والإ
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هزيم������ة الذات و�ضعفها حينما تجد نف�ضها وحيدة )مفا�ضلي م�ضامٌر وركبتاَي خ�ضٌب(؛ فالذات 

تن�ضّق ع������ن ال�ضخ�ضّية الرئي�ضة في المقطع ال�ضعري )يا ربِّ �ضرُت اآخراً(, مّما ي�ضهم في خلق 

أ�ض�س غير منطقّية, تك�ضف  أّنها تقيم رغبتها على ا درامّية ت�ضع الذات في طرف مقابل لها, كما ا

عن ا�ضتحكام ال�ضعف والرغبة في النف�س في اآن معاً, فبدلً من اأن تحلم عائ�ضة بمقعد منّعم, 

جدر بها اأن تحلم بالقّوة التي تجعل منها عن�ضراً فاعاًل ي�ضعى اإلى تحقيق ما يريد, ومن  كان الأ

أ�ضا�س التناق�س الذي يمنح الن�س بعداً درامّياً. هنا فاإّن ال�ضاعر يبني مناجاته على ا

أ ال�ضعراء معار�ضة ال�ضخ�ضّيات التراثّية )تاريخّية – دينّية -...( بهدف ا�ضتثارة  ورّبما ا�ضتمرا

النفو�س تجاه ق�ضايا معا�ضرة, مّما يجّر الم�ضهد الكلّي والمناخ النفعالي التكويني اإلى المفارقة 

أكثر مّما يظهر, موّلداً حقاًل اإ�ضارّياً, ل يني ي�ضير اإلى الحا�ضر ب�ضخو�س  الت�ضويرّية, وهو ي�ضمر ا

واأمكن������ة واأزمنة واأحداث تراثّي������ة, ول تخرج فيه ال�ضخ�ضّية التراثّي������ة الدينّية غالباً عن مفارقة 

لهّية, والوقوف من ال������رّب موقف النّد الراف�س, وفي  مواقفه������ا ال�ضابق������ة في معاندة الم�ضيئة الإ

بحار نحو  ح������وال تكون المكا�ضفة الملجاأ الأخف وطاأة في ا�ضتقال������ة هذا المركب والإ اأف�ض������ل الأ

 للدكتور ثائر زين الدين.
)38(

ق�ضايا الع�ضر, ويمكن التمثيل لذلك بق�ضيدة »الخروج من �ضدوم«

ت�ضتمل الق�ضي������دة على غير مكّون درامي, وت�ضتغل على تجلي������ة ال�ضراع بوجهيه الداخلي 

والخارج������ي ف�ضاًل عن الحدث والتوّتر وال�ضرد الق�ض�ضي, وهو ما يمكن ر�ضده فيما ياأتي من 

الخطاب ال�ضعري:

 . َن يا ربُّ تلقّيُت اإنذارَك الآ

جاَء المالكاِن يرتع�صاِن،

ُترفرُف حوَلُهما ريُح معمورٍة،

تاأُكُل الناُر اأبناَءها،

واأب�صرُت �صياًل من النفط والقاِر 

خلَف الجفوْن)39(.  

أ عتبة ال�ضتهالل م�ضحون������ة بالتوّتر اللفظي والمعنوي ال������ذي يعك�س حالة ال�ضطرام  تب������دا

أّنه يغلي  الداخل������ي ل�ضخ�ضّية ل������وط ال�ُمتقنَّع بها, واإن ب������دا الم�ضهد �ضكونّياً في الظاه������ر, اإل ا

نا – الرب / تلّقيت )وما يوحي به التلّقي من الر�ضا  باطنّياً, ي�ضي بذلك ح�ضد المتقابالت؛ )الأ

والهدوء( – اإنذارك )وما يكتنز به الدال من ال�ضخط وحالة الغليان والنفعال ال�ضابق للفعل( / 
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ترفرف – تاأكل / النار – ال�ضيل  / اأب�ضرت – خلف الجفون(, مّما يوؤّثث لل�ضرخة التي تعقب 

الروؤيا )خلف الجفون(, وهي �ضرخة مدوّية تمتزج بالمناجاة النابعة من ال�ضعف الذي تك�ضف 

عنه متواليات الخطاب ال�ضعري:

اإلى اأيَن اأخرُج؟! 

�صيٌخ اأنا! قّو�صت ظهر قلبي ال�صنوْن

وما عاد في العمر مّت�صٌع للت�صّكع 

للبدء اأو للترّقِب

�صيٌخ اأنا!

والنماُل التي َكفرْت – اأيها الربُّ �صعبي 

وهذي »ال�صدوُم« البغي�صُة بيتي. 

رفعُت حجارَة اأ�صوارها حجرًا حجرًا 

و�صهدُت ولدَة اأبنائها،

مِها.  وخراِف موا�صِ

واحدًا واحدًا)40(.  

يقّدم الت�ضاوؤل المطروح على الرّب نموذج������اً للمناجاة المتواترة بين م�ضتويين متناق�ضين, 

ألجاأ لوطاً اإل������ى البتهال, وهو يحيل على الحا�ض������ر, كما يحيل على  م�ضت������وى ال�ضعف ال������ذي ا

النف�������س ويّت�ضل بها؛ )�ضيخ, مقّو�س الظه������ر, يائ�س ل اأمل له »وما عاد في العمر مّت�ضٌع للت�ضّكع 

خر؛ اأي على  أو للترّقِب«(, وم�ضتوى القّوة والملك, وهو يحيل عل������ى الما�ضي, وعلى الآ للب������دء ا

مو�ض������وع خارج الذات لكّنه مّت�ضل بها بحكم التاأثير الناجز؛ )�ضعبي- بيتي- رفعُت - �ضهدُت(, 

وهي ت�ضتغ������رق الزمن بحكم التكرار اللفظي للدوال )حجراً حج������راً – واحداً واحداً(, موؤّكدة 

أّنه  , اإل ا ّ
م�ضروعّيته������ا في التمّرد على الرّب, واإذا كان هذا التم������ّرد ل يتحّقق في فعل خارجي

أيَن اأخرج؟!(, الذي يق������ود اإلى م�ضتوى جديد من  ينعك�������س �ضراعاً داخلّياً عب������ر الت�ضاوؤل )اإلى ا

الت�ضاوؤل في متواليات الخطاب:

كيف اأخُرُج؟! 

َن اأ�صمُك من َدِم ثوٍر والظلمُة الآ
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على الدرب؟ 

كيَف اأمرُّ ب�صف�صافٍة خباأْت ُقَبلي؟ 

كيَف اأهجُر حر�صًا تقافزُت مابيَن بلوِطِه 

ماعزًا اأ�صعثًا؟! 

؛  كيَف اأترُك �صقفًا يظّلُل بنتيَّ

وُب اإليِه الع�صافيُر، �صقفًا توؤ

تبني المحّبُة اأع�صا�صها في حناياُه 

ما بيَن ق�سٍّ وطيْن!)41(  

جابة من الم�ضوؤول اإلى حالة من ال�ضتفهام  �ضلّية بانتظار الإ يخ������رج ال�ضتفهام من حالته الأ

ولى حالة الرعب وال�ضوداوّية في النقياد وراء  أربع عتبات تقفو الأ ال�ضتن������كاري, ويت�ضّعب اإلى ا

حالة  أّما المعنوّية فمتحّققة عبر الإ أ�ضود داّلته اللفظّية )الدرب = الظلمة - دم - ثور(, ا م�ضير ا

أ�ضطورة الموت والنبعاث, والنقالب عليها في اآن, فالدرب ل تُ�ضتقلُّ اإل عبر المجهول  عل������ى ا

والرع������ب وال������دم, لكّن الدم هنا ه������و دم الثور, ل دم البطل, ومن ث������ّم فالنهاية الموت الحتمي 

فق, واإن كانت الدللة ال�ضطحّية تف�ضي  المف�ض������ي اإلى العدم, فال انبعاث ول ربيع يلوح في الأ

أّما العتبات  تي المتوّقع, ا اإلى المبالغة في ر�ضم م�ضهدّية الظلمة, وهو م�ضهد ي�ضت�ضرف �ضورة الآ

ولى عبر الحفر في الما�ضي, باّتجاهات وجدانّية ت�ضتنفر  خرى, فهي تتناق�س مع الأ الثالث الأ

الذكري������ات والحا�ضر بلغة �ضاعرّية ت�ضّف عن ح�ض������ور ال�ضاعر: )الحّب(: كيَف اأمرُّ ب�ضف�ضافٍة 

أ�ضعثاً؟!,  خب������اأْت ُقَبلي؟, )مرابع الطفول������ة(: كيَف اأهجُر حر�ضاً تقافزُت ما بي������َن بلوِطِه ماعزاً ا

؛..., فلوط يتنّقل ما بين الما�ضي )خباأُت, وتقافزُت(, 
َّ
أت������رُك �ضقفاً يظلُّل بنتي �ضرة(: كيَف ا )الأ

 يتواتر ب�ضورة 
ّ
أت������رك, وتوؤوب, وتبني(, فيت�ضّكل بذلك مناخ انفعالي , واأهجر, وا والحا�ضر )اأمرُّ

أمّر,  متقابلة بي������ن الما�ضي ال�ُمنجز والحا�ضر المتوّقع من جهة, والنو�ضان بين حركتي الهدم )ا

واأهجر, واأترك(, والبناء )توؤوب, وتبني( من جهة اأخرى, كما تظهر بوادر التنازع لل�ضيطرة على 

الخط������اب ما بين النبي المتقّنع به, وال�ضاعر, واإن كان ل�ضيطرة ال�ضعرّية بمن�ضوبها المرتفع ما 

ي�ضّوغه فنّياً من وجود الموقف الذي ي�ضتدعي ذلك )الهجرة(, وهو موقف يت�ضاوى فيه ال�ضاعر 

مع غير ال�ضاعر من حيث تدّفق الم�ضاعر وتفّجر الح�ّس النفعالي, والطاقات العاطفّية الهائلة 

اإّبان الهج������رة؛ وبذلك يوؤّدي ت�ضادم المتقابالت ال�ضابقة جميعاً اإلى الحتكاك وتوليد ال�ضراع 
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لهّية عبر تحّديها   مع الم�ضيئة الإ
ّ
رادة ويدفعها لخو�س �ضراع خارجي الداخلي الذي ينت�ضر لالإ

قل عبر التقليل من تجربتها وتجريدها من المعرفة: وو�ضعها مو�ضع النّد, بل في الرتبة الأ

اإلى اأيَن اأخُرُج؟ 

ليتَك َجّربَت اأن تتغّرَب 

اأن يغلَق النا�ُس اأبوابهْم...

اأن ت�صيَر وحيدًا...

ت�صاهُد خلَف النوافذ نيراَنهْم 

وت�صمُّ روائَح اأطعامهْم... 

ُثمَّ ليتَك جّربَت اأن تحتمي 

بالمغاراِت اأو بالغ�صوْن!)42(

دوار الفترا�ضي عبر التمّني الم�ضتحيل تحّققه, يُف�ضي  و�ض������ع الرّب مو�ضع لوط وعك�س الأ

لم والوحدة والت�ضّرد التي مّرت بها ال�ضخ�ضّية ال�ُمتقّنع بها, ونفي علم  اإل������ى ا�ضتعرا�س حالة الأ

ألزم لوطاً بها, وهو اأمر يعك�س حالة ال�ضراع الذي تعي�ضه  الرّب بها, فلو مّر بهذه التجربة لما ا

ألفة  ال�ضخ�ضّية ما بين المتثال لم�ضيئة الرب, والتمّرد عليها, تحت وطاأة انفعال جارف تعّززه ا

أ�������س ومنبت الحّب والحلم, ول تلبث هذه  الم������كان والزمان, واللتحام بالجغرافيا؛ م�ضقط الرا

المعطيات اأن تتحّول اإلى اإدانة �ضاملة لكّل معطيات الع�ضر:

ن  اإلى اأيَن اأخرُج؟ / كلُّ المدائِن من حولَي الآ

يحُكمها الُعهُر / والبط�ُس / والقهُر. 

ُكلُّ ال�صواقي َدٌم،

كلُّ حا�صرٍة عّلقت فوَق اأ�صوارها 

نبياِء...  جثَث الأ

لو اأن جميَع النبّييَن قالوا: /

»�صنخرُج من دارنا...« 

لو اأنَّ جميَع ال�صعاليِك �صاحوا: 

ر�سِ مناأّى...«؛ »وفي الأ

  )43( ...  لما ُكنَت ُتْعَبُد يا ربُّ
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تبن������ى عتبة ال�ضتنكار هنا على ثالث������ة تراكيب ا�ضمّية, تعك�س ثالث حقائق قاّرة ل تتزحزح 

من وجهة نظر ال�ضخ�ضّية:

ن يحُكمها الُعهُر والبط�ُس والقهُر.   الآ
َ
- كلُّ المدائِن من حولي

- ُكلُّ ال�ضواقي َدٌم,

نبياِء...  أ�ضوارها جثَث الأ - كلُّ حا�ضرٍة علّقت فوَق ا

هنا يّتحد النبي بال�ضاعر, فكالهما ي�ضت�ضعر حالة الفزع المحيقة به, ومكانته في المجتمع, 

ر�س, ه������و الروؤيا التي ينطلق منها الخطاب ال�ضعري, على ل�ضان  وم������ن ثّم فالت�ضّبث بالدار– الأ

�ضل, فالروؤيا ع�ضرّية م�ضي�ضة بالواقع, تنه�س  ال�ضاع������ر المتلّب�س الخطاب النبوي المخالف لالأ

أكثر اّت�ضاقاً, عبر مو�ضعة الذات؛ ف�»لحظة الندماج  عل������ى التراث, وتتلّب�ضه للخروج في لبو�س ا

المتوّت������ر الفريد بين الحا�ض������ر والما�ضي هي ما يتوّجب على ال�ضاعر العربي الحديث تحقيقه 

وعي������اً وممار�ضة, وعبر هذه اللحظة بالغة الفرادة يت������ّم التحام الحا�ضر والما�ضي معاً لي�ضيء 

.
)44(

خر, وي�ضبح كّل منهما اأكثر معرفة بنف�ضه« اأحدهما الآ

نَّ جميَع ال�ضعاليِك 
أ �ضارة التراثّية ال�ضعرّي������ة )لو ا  بال�ضاعر عبر الإ

ّ
ويتك�ّض������ف اّتح������اد النبي

�ضارة التراثية هن������ا »تتمّيز بالتركيز والكثافة والكتناز,  ر�ِس مناأّى...«؛ والإ �ضاح������وا: »وفي الأ

�ضارة �ضاأن التماعة ال�ضوء قد تكون �ضريعة  عل������ى حين ل يفقدها هذا التركيز طاقة البوح والإ

مر الذي اأذكى الدللة واأغناها؛ فال�ضعاليك  الأ
 )45(

أبعاد المكان« خاطف������ة, لكّنها تفّجر باألقها ا

نبياء بل فوق رتبتهم لرتباط  هن������ا هم ال�ضعراء اأ�ضحاب الكلمة والموقف والر�ضالة, وه������م الأ

له, خارج الن�ّس ال�ضعري, ومن ث������ّم لي�س كّل ال�ضعراء هم ال�ضعاليك في  م�ضيئته������م بم�ضيئة الإ

اّتخاذهم موق������ف المواجهة والمجابهة, كما لي�س لوط في الن�س ال�ضعري لوطاً في الخطاب 

الدين������ي, فالمفارقة تتحّقق هنا على عّدة م�ضتويات, وتف�ضي اإلى م�ضتوى جديد من الرتباط 

والتخلّ������ي, من الخ�ض������وع والتمّرد في اآن, عبر اإنت������اج معادلة مفارق������ة للمنجز في الخطاب 

الديني:

دعني اإذًا / �صوَف اأبداأُ با�صمَك ثانيًة 

ل�صُت اأخُرُج؛ /فالريُح تدمي العيوْن 

وهذي »ال�صدوُم« التي اأّرقتَك طوياًل 

هوّيُة هذا الزمان اللعيْن)46(.
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فالنتيج������ة التي يف�ضي اإليها الخطاب ال�ضعري على ل�ضان لوط/ ال�ضاعر هي الوقوف على 

أ با�ضمك ثانية(, لكن مع تغّير في البناء عبر مخالفة  أب������دا أ ثابت )�ضوف ا اأر�ضّي������ة را�ضخة, ومبدا

م�ضيئ������ة الرّب, والخروج عليها وفقاً لنوازع النف�س, وروؤيتها النابعة من التفّكر والتحليل و�ضولً 

أّن النبي / ال�ضاع������ر �ضاحب الروؤيا يتجاوز  اإل������ى اّتخ������اذ القرار ل تلّقيه, وهو اأمر يوؤ�ّض������ر اإلى ا

الو�ضاية بكّل تجلّياتها؛ الدينّية, اولجتماعّية, وال�ضلطوّية... اإلخ.

لكن, ما موقف الدكتور زين الدين؟ وما الروؤيا التي تنبثق من ثنايا خطابه ال�ضعرّي؟! فنحن 

�ضطورّية الم�ضتندة اإلى طائر  أّن النار تطهير, واإعادة خلق وفق الروؤي������ا الأ اإذا م������ا انطلقن������ا من ا

الفيني������ق, وهي انتق������ام اهلل من قوم لوط عبر اإهالكهم لخروجهم عل������ى م�ضيئته, فين�ضئ على 

أنقا�ضه������م اأمماً تخ�ضع له, فاإّن الدكتور زين الدي������ن يحّمل النبي لوطاً موقف الراف�س للقرار  ا

�ضالح, ول ا�ضت�ضعاراً منه ببعث قريب من�ضود,  ّنه ي�ضت�ضعر اأماًل في التغيير والإ له������ي؛ لي�س لأ الإ

ّمة, ما هي اإل جزء من كلٍّ حامٍل ال�ضمات نف�ضها, )وهذي  بل اإمعاٌن منه باأّن هذه ال�ضدوم – الأ

جيال  أّرقتَك طوياًل هوّيُة هذا الزمان اللعيْن(, فلعن������ة �ضدوم قد حلّت في الأ »ال�ض������دوُم« الت������ي ا

ّمة, وهو ا�ضت�ضراف لروؤي������ا ت�ضاوؤمّية �ضوداوّية, ترى  الالحق������ة, وا�ضتوطنت في جينات ه������ذه الأ

أّمة اأدمنت اللعنات. ا�ضتحالة التغيير في ا

أ�ضكالها من حيث توجيه الخطاب؛ فهي واإن كانت الذات مو�ضع اهتمامها  وتبتدع المناجاة ا

أ�ضكال ال�ضراع المختلفة,  أّنه������ا تبني الج�ضور التي تجلّي م������ن خاللها ما يعتمل داخلها من ا اإل ا

فه������ي »قد تلجاأ اإلى بع�س التموي������ه والتحايل بجعل المتكلّم يوّجه حديثه اإلى بع�س الحيوانات 

, وهو ما يمكن التمثيل له بق�ضيدة )حوار من طرف 
)47(

أّي �ضيء اآخر« أو ا اأو �ضورة من ال�ضور, ا

واح������د( لم������روان الخاطر التي يتوّجه فيه الحوار اإلى النف�س مّتخ������ذاً من اللوحة المعلّقة على 

الجدار نقطة التاأّزم التي ينفجر معها ال�ضراع النف�ضي:

َن وت�صغي، ماذا لديَك ت�صكُت الآ

ل�صَت حاجَب الذي تخاُف،  

ماَت ال�صّيُد الذي تخاُف،  

ترقُب الجداَر، �صّرِح العينين...

في الجدار، في اللوحِة...

ها، ت�صّمُه كيَف يرف�ُس الجداُر اأن ي�صمَّ  
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�صوِد، بي�َس في دّوامة الأ حّدْق تَر الأ

ها عيناَك في اللوحِة ماذا؟  

اأعرُف ال�صرَّ الذي...  

، قْل واترِك ال�صورَة.../ في اإطارها الراف�سِ  

لواَن، اأو قْم غّير المزيَج والأ  

ت�صكُت، انتهى عهُد ال�صكوِت،  

قْلُت ماَت ال�صّيُد الذي تخافُه  

َن وت�صغي، مّمن تخاُف؟ تجبُن الآ

اأعرُف الذي...  

لكّنني اأردُت اأْن...

وانطلَق الزائْر)48(

تنبني الق�ضيدة منذ العنوان على الحوار, وهي توّجه الدّفة باتجاه المناجاة اإذ اإّن الحوار 

خرين, اأي اإّن الذات  م������ن طرف واحد, هو الذات, وهو موّجه اإلى الذات نف�ضها في غيبة الآ

يجابي المتفاعل الذي يحاول اأن ي�ضاأل وي�ضيء ويحّفز  ولى الطرف الإ اأ�ضحت ذاتَين, تمّثل الأ

خ������ر على التحّرر من الخ������وف والتبعّية, وهو يقيم الحّج������ة والبرهان على زوال  الط������رف الآ

أ�ضباب الخوف ودواعيه؛ )مات ال�ضّيد- يرف�س الجدار اأن ي�ضّمها ت�ضّمه...(, وت�ضّكل اللوحة  ا

الجان������ب المو�ضوعي الذي يفّجر هذا ال�ضراع �ضلة الو�ضل بين الذاتين في �ضراعهما, فهما 

تلتقي������ان فيها, لكّنهما ل تلبثان اأن ترت������ّدا عنها م�ضّكلتين روؤيتين مت�ضاّدتين, ففي حين تبدو 

خرى غارقة فيه ل ت�ضتطي������ع التحّرر منه, لذلك يغدو  ول������ى متحّررة من خوفه������ا, تبدو الأ الأ

ح�ضوره������ا في الن�س ال�ضعري ح�ضوراً خجولً ُمربكاً ُمحاط������اً بال�ضرّية والكتمان الناتج عن 

الكب������ت والخوف )اأعرُف ال�ضرَّ الذي...( / )اأعرف ال������ذي.. / لكّنني اأردُت اأن...( / وتنتهي 

بالهروب )وانطلَق الزائر(.

أّن ال�ضاعر هنا يتجاوز الخوف بو�ضفه م�ضاألة �ضخ�ضّية, وينحو به منحى اآخر يتجاوز  ويبدو ا

الذات, واإن حاول تجليته عبرها من خالل هذه المناجاة, لذلك تاأخذ المناجاة هنا بعداً رمزّياً 

أبعاداً  موحياً, فالج������دار الذي تكّرر لفظه عّدة مّرات في الن�س يتعّدى ت�ضكيله الماّدي لياأخذ ا
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بي�َس في  أبعادها, متمّثلة بجانبيها التفاوؤلي والت�ضاوؤمي, )حّدق تر الأ معنوّية ت�ضّكل الحياة اأحد ا

مل في وجه الحياة المظلم, والنظر اإليها من غير  �ضوِد(, ما يمّثل دعوة اإلى ابتداع الأ دّوامة الأ

لوان(؛ وبناء عليه فاإّن المناجاة هنا حّولت ال�ضراع الذي يعتمل داخل  منظور )غّير المزيَج والأ

أ�ضبابه وتناوله بمو�ضوعّية,  النف�������س من الدائرة ال�ضّيقة اإلى �ضراع وج������ودي, حاولت ا�ضتجالء ا

عبر طرفي حوار يقعان في دائرة التخالف, واإن كانا ينتميان اإلى ذات واحدة.

آة و�ضيلة لعقد المناجاة, رغبة منه في ك�ضف    وقد يّتخذ ال�ضاعر ال�ضوري المعا�ضر من المرا

موقعه في هذا العالم؛ اإذ ي�ضتطيع من خالل انعكا�س �ضورته عليها محاورة نف�ضه وكاأّنها �ضخ�س 

آخ������ر, فيعقد معها حواراً يف�ضح عبره ما تنطوي علي������ه ذاته من م�ضاعر وانفعالت, وما يكنز  ا

داخلها من مواقف, ويمكن في �ضبيل بيان ذلك الوقوف عند العنوان الفرعي الثالث )هجائّية 

الوجه( من ق�ضيدة )غبار الليل( لممدوح ال�ضكاف:

لي�س ما األمُح وجهي...

اإّنه برٌك من القطراِن، اأعرُفُه

م�صتنقٌع... هل قلُت �صيئًا بالغًا؟...

... اأغالي؟...! طفٌح �صديديٌّ

ل... لي�َس وجهي/ ل اأرى وجهي بمراآتي،

ولكّني اأ�صاهُد مقبرْة...!!/ اأاأنا... اأبالُغ... اأم اأغالي...

حيا دون وجٍه حّطمُت مراآتي، لأ

حّطمُتها... كيال اأرى يومًا جراحي الموغرْة...!)49(

يدخل ال�ضاعر هنا ف������ي حالة رف�س وتمّرد على هيئته الجتماعّية وموقعه فيها, فيرف�س 

كّل العالق������ات التي تدخله حّي������ز الرتباط مبرزاً بذلك اغترابه الروح������ي, فالمناجاة واإن برز 

�ضلوب  أّن تحّوله من الأ آة يهجو وجهه, اإل ا فيه������ا ال�ضاعر وحيداً مع �ضورته المنعك�ضة عبر المرا

ن�ضائي المتجلّي عبر �ضيغة ال�ضتفهام ال�ضتنكاري, يبرز الح�ضور الفاعل للروؤيا  الخبري اإلى الإ

أم اأغالي؟(,  أبالُغ ا أنا ا أا المناق�ضة لطرحه, المتوّلدة في النف�س؛ )هل قلُت �ضيئاً بالغاً-...اأغالي؟!-ا

ومّم������ا يرّجح ذلك تو�ّضع هذه الجمل ال�ضتفهامّية في مواقع تحول دون  الت�ضل�ضل والن�ضيابّية 

للدفقة ال�ضعرّية, وكاأّنها جاءت رّداً من الذات على نف�ضها ل�ضتنكارها مقولتها, وعدم اّت�ضاقها 

ن�ضائّية لما كان هناك مناجاة في الخطاب ال�ضعري,  معها في الروؤيا, ولو ُحذفت هذه الجمل الإ
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ألمُح وجهي... / اإّنه برٌك من القطراِن,   يفتقد لل�ضراع؛ )لي�س ما ا
ّ
 غنائي

ّ
وتحّول اإلى بوح ذاتي

... اأغالي؟..! / ل... لي�َس وجهي  اأعرُفُه / م�ضتنقٌع... هل قلُت �ضيئاً بالغاً؟... / طفٌح �ضديديٌّ

أم اأغالي... / حّطمُت  أبالُغ... ا أنا... ا أا أ�ضاهُد مقبرةْ..!! / ا آتي, / ولكّني ا / ل اأرى وجهي بمرا

حيا دون وجٍه / حّطمتُها... كيال اأرى يوماً جراحي الموغرةْ(. آتي, لأ مرا

ثر الجتماعي في  وتعك�������س هذه المناجاة عالقة ال�ضاعر بمحيطه, فينقل م������ن خاللها الأ

آة هي المجتمع الذي  خر من التخلّي وفّك الرتباط, فالمرا آلت اإليه عالقته مع الآ نف�ض������ه, وما ا

لم,  يرى فيه وجهه /موقعه فيه, وهو الموقع الذي يرف�ضه ال�ضاعر, ويعاني معه الغتراب والأ

ّنه لي�س موقعه الحقيقي الذي يجب اأن ت�ضغله الذات فيه؛ )لي�س ما األمح وجهي-ل لي�س وجهي- لأ

آتي(, وبناء عليه تحيل هذه العالقة غير المتكافئة بين روؤية الذات لنف�ضها,  ل اأرى وجهي بمرا

حيا  آتي, لأ آة واختيار العزلة )حّطمُت مرا وروؤي������ة المجتمع لها اإلى رف�س هذا المجتمع /الم������را

دون وج������ٍه(, بدلً من �ضغلها )الذات( موقعاً ل يلّبي ا�ضتقرارها النف�ضي وطموحها )حّطمتُها... 

كي������ال اأرى يوماً جراحي الموغرهْ(, ومن هنا فاإّن المناجاة اأظهرت �ضورة الذات ال�ضادمة التي 

آة و�ضيلة لعقد المناجاة وتفجير الدللت التي  ينظ������ر فيها ال�ضاعر اإلى نف�ضه, فاّتخذ من المرا

تحيل على »موقف كلّي �ضلبي من الذات والمجتمع؛ فحواه العجز والغتراب من جهة, والرف�س 

, وبذلك تخلق الذات م�ضّوغاتها لتن�ضحب من الفاعلّية الجتماعّية, 
)50(

والتمّرد من جهة اأخرى«

ليقينها بعجزها عن خلق التغيير فيه.
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الثورة الرقمية: هل تقودنا من الحتمية التكنولوجية اإلى العبودية الحتمية؟!

الث���ورة الرقمي���ة جعلت اأ�ضياء كثيرة لم نكن نت�ض���ور حدوثها قبل عقود قليلة اأمرًا �ضروريًا 

ن�ضان  لحياتنا اليوم، ول يمكن اأن نتخيل حياتنا من دونها. يعني باخت�ضار يمكن القول اإن الإ

اأ�ضبح عبدًا للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى. 

عمال التي تحّتم طبيعتها  ن�ضان، وعلى الأ على الرغم من ف�ضل و�ضائل التكنولوجيا على الإ

ع���دم ال�ضتغن���اء عنه���ا، وع���ن ال�ضتخدامات ال�ضروري���ة والالزمة له���ا، التي تتطل���ب التوا�ضل 

الم�ضتم���ر معه���ا، فقد حّذر بع�ض الفال�ضفة وعلماء الجتماع والت�ضال والباحثين منذ بداية 

ن�ضان عبدًا يطيعها ويطبق اأوامرها، ويغرق  القرن الع�ضرين اإلى اأن التكنولوجيا �ضتجعل من الإ

ن�ضان عبدًا للتكنولوجيا حّقًا؟! في تف�ضيالتها وقتًا طوياًل. فهل اأ�ضبح الإ

اأ�صحت التكنولوجيا في مجتمعاتنا المعا�صرة تحتل مكانة مركزية، وعلى الرغم من بع�ض 

أنها اليوم �صارت تخت������رق كل القطاعات  االختالف������ات بي������ن دول ال�صمال ودول الجن������وب، اإال ا

والمج������االت، ويبدو هذا اأكثر و�صوحاً فيما يخ�������ض التكنولوجيا الرقمية، فمعظم النا�ض اليوم 

يمتلك������ون هواتف ذكية محمولة، وي�صتخدمون من خالله������ا مجموعة من التطبيقات والبرامج 

التي تعّد جزءاً ال يتجزاأ من حياتهم اليومية.

ن�صان بالتكنولوجيا  يطل علينا اليوم مفهوم يعّبر عن طبيعة العالقة التي اأ�صبحت تربط االإ

نَّ التكنولوجيا الرقمية لم 
ب�ص������كل عام، هو العبودية الرقمية. مازال المفهوم في بداية تّكونه الأ

وائل ديوب

والبحوث الدرا�س�ت 

الثورة الرقمية: هل تقودنا من احلتمية 

التكنولوجية  اإىل العبودية احلتمية؟!
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خير م������ن القرن الع�ضرين, لكن يمكن القول اإنه قطع �ضوطاً ل باأ�س به,  تظه������ر اإل في العقد الأ

نترنت والت�ضالت الرقمية. وهذا بطبيعة  ولى الجيل الب�ضري واأجيال الإ ويعاني������ه بالدرجة الأ

الح������ال ل يقت�ض������ر على بلدان العالم الثالث, الم�ضتهلك������ة للتكنولوجيا, بل يمكن اأن يعمم على 

مختلف دول العالم.

بحاث والدرا�ضات التي تتحدث ع������ن العبودية الرقمية,  وعل������ى الرغم من وجود بع�������س الأ

ف������اإن هذا المفه������وم لم يحَظ بالهتمام الكاف������ي, ولم تر�ضخ بعد معالم������ه ومحدداته, غير اأن 

ه������ذا لي�س م�ضتغرباً, فالحديث عن العبودي������ة الرقمية يعني الت�ضاوؤل عن ماهية التكنولوجيات 

أ�ضياد ه������ذه التكنولوجيات وحقيقة  الجدي������دة التي تمكنت من المجتمع������ات المعا�ضرة, وعن ا

اأهدافهم وغاياتهم ورغباتهم في ال�ضيط������رة على العالم وت�ضخيره لم�ضلحتهم, و�ضعيهم لقيادة 

العال������م بو�ضاطة تفوقهم وا�ضتعالئهم, ومحاولة اإعادة ال�ضيطرة وال�ضتالب وال�ضتعباد باأي 

�ضياد التكنولوجيا, وفق نموذج ال�ضادة  أداة, وي�ضبح م�ضتهلكو التكنولوجيا عبي������داً لأ أو ا و�ضيل������ة ا

أ�ضياد التكنولوجيا على جمع بيانات الم�ضتخدمين ال�ضخ�ضية  القلة والكثرة الم�ضتعَبدة, ويعمل ا

لي�ضه������د القرن الح������ادي والع�ضرين نهاية مفه������وم الخ�ضو�ضية, ويكون ع�ض������راً ل مثيل له في 

ن�ضان.  المراقبة الدقيقة لكل ما يقوم به الإ

 اإ�ضع������ار جديد على »وات�س اآب« يظهر للم�ضتخدمين حول العالم, 
أ ف������ي بداية العام الجاري, بدا

ث ال�ضروط وال�ضيا�ضات الخا�ضة به, وباأنه �ضي�ضارك بيانات م�ضتخدميه مع  يفيد باأن التطبيق يُحدِّ

م »في�ضبوك«, واأمهل الم�ضتخدمين حتى الثامن من �ضباط لقبول هذه ال�ضروط الجديدة,  ال�ضركة الأ

محذراً من اأن من يرف�س القبول بتلك التحديثات �ضيحذف. ما �ضيجري عملياً هو اأن »وات�س اآب« 

�ضي�ض������ارك بيانات الم�ضتخدم مع )في�ضبوك واإن�ضتغرام( بداعي ت�ضهيل وتح�ضين خدماته, وتت�ضمن 

�ضا�ضية الت������ي يقدمها الم�ضتخدم حين اإن�ضاء ح�ضاب »وات�س  رق������م الهاتف المحمول والمعلومات الأ

مر الذي  اآب«, كما �ضتجمع بيانات ن�ضاط الم�ضتخدم وعدد المرات التي يلج فيها اإلى التطبيق. الأ

أكثر اأمناً.  أثار ا�ضتياء و�ضخطاً لدى م�ضتخدميه, والهجرة اإلى تطبيقات يظنونها ا ا

ل �ضورة الملف ال�ضخ�ضي  لكترونية, بحيث تُحمَّ وت�ض������ود اليوم ظاهرة اختراق الح�ضابات الإ

ن�ضاء ح�ضاب اآخر له,  للم�ضتخ������دم وبياناته ال�ضخ�ضية من ح�ضاب )في�ضبوك( الخا�س به لإ

ث������م اإر�ضال طلب اإ�ضافة اإل������ى اأ�ضدقائه. وبهذه الطريقة يتمكن القرا�ضنة من اإر�ضال ون�ضر 

ما يريدون با�ضمه, ثم يبتّزونه وقت الحاجة. 
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ر التعامل  أ�ضا�ضياً في حياتنا, و�ضارت ل تي�ضِّ اأ�ضبح������ت التكنولوجيا الرقمية توؤلف عن�ضراً ا

أم������ام التغلغل التكنولوجي في  م������ع معطيات الواقع فح�ض������ب, بل �ضارت ت�ضنع الواقع نف�ضه. وا

أُطلق عليه -ب�ضكل غير م�ضبوق-  جيال معر�ضة لخطر م������ا ا مختل������ف مناحي الحياة, �ضارت الأ

»العبودية الحتمية«. 

من معان������ي ال�ضتعباد اأن يكون المرء عبداً لقانون الطبيع������ة, لكن يجب اأن يقترن بمفهوم 

ال�ض������رورة, كما يرتبط بم�ضاألة الحرية. فا�ضتقالل الفرد فيما يخ�س ذاته هو ا�ضتقالل مطلق. 

أنه يمكن للفرد اأن يفعل  فه������و �ضي������د على نف�ضه, وعلى ج�ضده وعقله. فالحرية هنا ت�ضي������ر اإلى ا

�ض������ارة اإلى التوجه الميتافيزيقي  خرين, لكن ل بد من الإ ذى بالآ يَّ �ض������يء ب�ض������رط األ يُلِحَق الأ
اأ

أنه اإذا لم ن�ضتطع  المتطرف الذي يرى اأن الحرية هي »كل �ضيء اأو ل �ضيء«, وهي دعوى تفيد ا

أننا كلنا عبيد.  اأن نكون اأحراراً ب�ضكل كلي, فلي�ضت لدينا حرية, مما يعني في النهاية ا

ن�ض������ان بفع������ل التكنولوجيا لم يعد حراً, ب������ل اأ�ضبح م�ضّيراً بحكمها اإل������ى حد كبير وُمقاداً  فالإ

ن اإلى حد بعيد من خالل تلك الو�ضائل  ن�ضان اليومية تتكوَّ نح������و الخ�ضوع لها. واأ�ضبحت حي������اة الإ

فراد. و�ضيئاً  د وتكّون حياة الأ دوات التكنولوجي������ة, التي لم تعد توؤثر فح�ضب, ب������ل �ضارت تحدِّ والأ

أداة من بين  ها مجرد ا ف�ضيئ������اً �ض������ارت تجعل الفرد مرتبطاً بها وتابعاً لها ب�ضورة تخ������رج على َعدِّ

وقات اأمام ال�ضا�ضات  ن�ضان, اإذ �ضار النا�س يق�ضون كثيراً من الأ دوات المتاحة لت�ضهيل حياة الإ الأ

الرقمي������ة, ويت�ضفحون هواتفهم وهم ي�ضيرون في ال�ضارع, وهم ي�ضتقلّون و�ضائط النقل الجماعي, 

أثناء قيادتهم ال�ضي������ارة, دون الهتمام بما يدور حولهم. كثيرون اأ�ضبحوا في و�ضعية  اأو حت������ى في ا

الت�ضغيل وعلى ات�ضال �ضبه دائم مع الو�ضائل التكنولوجية, يم�ضون معظم وقتهم وحيدين ومنعزلين 

أو �ضجناء هذه التقنيات, اإن لم يكونوا عبيداً لها. أ�ضرى ا أنف�ضهم ا مع اإحداها, ويجدون ا

الحتمية التكنولوجية

ه������ي نظرية اختزالية تفتر�������س اأن التكنولوجيا ال�ضائدة في المجتم������ع تحدد تطور هيكله 

ن م�ضاألة قبول اأو رف�س  الجتماعي وقيمته الثقافية. ويعد التقدم التكنولوجي تحدياً جدياً, لأ

التقني������ات الجديدة لم يعد خياراً متاحاً, بل اأ�ضب������ح حتمياً من ناحية, وم�ضاألة وعي اجتماعي 

من ناحية اأخرى.

من������ذ بدء التاريخ الب�ضري كان������ت الجغرافيا والمناخ وغيرهما م������ن العوامل الطبيعية هي 

المح������ددة اإلى حد كبير لمعايير الظ������روف الجتماعية للب�ضر. ولدرا�ض������ة العالقات التبادلية 
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ن�ض������ان وبيئته ظهرت مدر�ضتان هما: المدر�ض������ة الحتمية التي ترى خ�ضوع  والتفاعلي������ة بين الإ

ن�ضان لديه  مكانية التي ت������رى اأن الإ ن�ض������ان الكامل لظروف البيئة الطبيعي������ة, والمدر�ضة الإ الإ

اإمكانات لختيار ما ينا�ضبه, وهو يوؤثر في البيئة مثلما يتاأثر بها. وفي كلتا الحالتين يجب فهم 

ال�ضلوك الب�ضري وارتباطاته المكانية.

وبانتقال �ضريع اإلى الع�ضور الحديثة اأ�ضبحت التكنولوجيا هي العامل المو�ضوعي المهيمن 

اإلى حد كبير ب�ضبب القوى التي اأطلقتها الثورة ال�ضناعية بمراحلها, وتاأثيرها في المجتمعات 

وفي طرق الت�ضنيع والنتقال والت�ضال.

لة البخارية,  ولى عام )1784(, بداأت باختراع الآ مرت الثورة ال�ضناعي������ة باأربع مراحل: الأ

أ التحول  نتاج والنتقال بو�ضاطة الطاقة البخارية. الثانية عام )1870(, حين بدا وبدء مكننة الإ

اإلى ا�ضتخدام الطاقة الكهربائية, واإحداث طفرة في حياة الب�ضر. الثالثة عام )1969(, اأحدثتها 

م������ا اأطلق علي������ه »الرقمنة الب�ضيطة« والمعالج������ات الدقيقة والبرمجي������ات واختراع الحا�ضوب 

نترنت, ودخول  والق������درة على تخزين المعلوم������ات ومعالجتها, ونقل اأول ر�ضالة عن طري������ق الإ

الحوا�ضي������ب ف������ي معظم مناحي الحياة. وفي ه������ذه المرحلة انتُِقل من الع�ض������ر ال�ضناعي اإلى 

ع�ض������ر المعلومات وانُطِل������ق نحو ثورة تكنولوجيا الت�ضالت والمعلوم������ات. والمرحلة الرابعة, 

بداعية, اإذ ظه������رت تقنيات )الروبوتات(  وتع������ّد امتداداً للثالثة, وتو�ض������ف بمرحلة الرقمنة الإ

بعاد, والتكنولوجيا الحيوية والتحكم  لت, وتقنية النانو, وتطبيق الطباعة ثالثية الأ وتعلي������م الآ

بالجين������ات, والختراق������ات الكبيرة في مجال تكنولوجيا ال������ذكاء ال�ضناعي وغير ذلك. وتت�ضم 

التطورات التكنولوجي������ة بال�ضرعة والنت�ضار والتاأثيرات الممتدة من الر�ضالة اإلى الو�ضيلة, اإلى 

أو بين المجتمعات. وت�ضمل ثالث������ة مجالت: المعلومات  الجماهي������ر داخل المجتمع الواح������د ا

والنفج������ار المعرف������ي ال�ضخم, وو�ضائل الت�ض������ال الحديثة التي ب������داأت بالت�ضالت ال�ضلكية 

لكترونية  نترنت والح�ضابات الإ لياف الب�ضرية, والإ قمار ال�ضناعية والأ والال�ضلكية وانتهت بالأ

التي امتزجت بو�ضائل الت�ضال. 

لماني كارل مارك�س يوؤمن بالحتمية القت�ضادية, وباأن التنظيم  كان الفيل�ضوف والقت�ضادي الأ

أ�ضا�ضياً من جوانب حياته, غير اأن كثيرين من المهتمين يرون  القت�ضادي للمجتمع يوؤلِّف جانباً ا

اأن نظريت������ه ف������ي التاريخ الب�ضري هي حتمية تكنولوجية, فقد ج������اء اأول تطور رئي�ضي لمنظور 

حتمي تكنولوجي للتنمية الجتماعية والقت�ضادية من مارك�س, الذي كان اإطاره النظري قائماً 
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أ�ضا�ضي في  نتاجية, تاأثير ا على منظور اأن للتغيرات في التكنولوجيا, وبالتحديد التكنولوجيا الإ

العالقات الجتماعية الب�ضرية والتنظيمي������ة, واأن العالقات الجتماعية والممار�ضات الثقافية 

ت������دور في نهاية المطاف حول القاعدة التكنولوجي������ة والقت�ضادية لمجتمع معين. وقد اأ�ضبح 

أ من المجتمع المعا�ضر, اإذ �ضاعت الفكرة القائلة اإنَّ التكنولوجيا  موقف مارك�س جزءاً ل يتجزا

�ضريعة التغيير تغيُِّر حياة الب�ضر. 

وراأى موؤي������دو هذه الفكرة اأن التكنولوجيا, بو�ضاطة اأجهزتها, يمكن اأن ت�ضبب تغيراً تاريخياً 

ع������ن طريق تغيير الظروف المادية للوجود الب�ضري, ثم جاء المفكر الكندي مار�ضال ماكلوهان 

عالم في القرن الع�ضرين ليكّر�س »الحتمية التكنولوجية«, اإْذ  وه������و من رواد علوم الت�ضال والإ

أ�ضا�ضياً في المجتمعات.  كان يوؤم������ن باأن الختراعات التكنولوجية المهمة هي التي توؤثر تاأثيراً ا

أ, لي�س في  �ضا�ضي في الت�ضال التكنولوج������ي يجعل التحولت الكبرى تبدا وي������رى اأن التحول الأ

ن�ضانية. والنظام الجتماعي في  التنظي������م الجتماعي وح�ضب, لكن اأي�ضاً في الح�ضا�ضي������ات الإ

أيه يحدده الم�ضمون الذي تحمله الو�ضائل التكنولوجية.  را

ينطل������ق ماكلوهان من مقولته ال�ضهيرة »الو�ضيلة هي الر�ضالة«, اأي اإن طبيعة كل و�ضيلة هي 

�ضا�س في تك������ّون المجتمعات, من حيث اإن لكل و�ضيلة جمهورها الخا�س الذي ي�ضتفيد مما  الأ

تعر�ضه. 

ن�ضان, اإذ يتكيف النا�س مع ظروف البيئة  ويُع������دُّ اأن و�ضائل الت�ضال ه������ي امتداد لحوا�س الإ

ف������ي كل ع�ض������ر من خالل ا�ضتخدام حوا�������س معينة ذات �ضلة بنوع الو�ضيل������ة وطريقة عر�ضها. 

أربع مراحل: المرحل�ة ال�ضفوية ما قبل  ن�ضاني اإلى ا وم������ن هنا يق�ضم ماكلوهان تط������ور التاريخ الإ

التعل������م, مرحلة الكتابة والن�ض������خ التي ظهرت في اليونان القديم������ة وا�ضتمرت نحو األفي عام, 

عالم  مرحل������ة الطباعة التي ا�ضتمرت بين عام������ي )1500-1900( تقريباً, ثم مرحلة و�ضائل الإ

لكترونية الم�ضتمرة حتى وقتنا الحالي.  الإ

ن�ضان حوله ب�ضكل ظاهر  بديه������ي اأن الو�ضائل التكنولوجية لي�ضت م������وارد طبيعية وجدها الإ

ن�ضان نف�ضه, يطورها با�ضتمرار لتلبية حاجاته واحتياجاته, وي�ضعى  أو باطن, لكنها من �ضنع الإ ا

نتاجية وجودة خدماتها وت�ضخيرها لم�ضلحت������ه ولمواكبة متطلبات الحياة  لزيادة قدراته������ا الإ

الع�ضري������ة, �ضواء في البحث عن العلم والمعرفة, اأم في مجالت المتعة والترفيه والترويح عن 

نتاج لتحقيق م�ضتوى  النف�������س, اأم في متطلبات الحياة اليومية وتح�ضين و�ضائل العمل وزيادة الإ
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اأف�ضل. وقد اأ�ضبحت متطلبات العمل تحتاج اإلى زيادات م�ضتمرة في �ضرعة معالجة البيانات, 

والقدرات الح�ضابية الفائقة, والطاقة التخزينية العمالقة.

بمعن������ى اأن الحتمية التكنولوجية تقت�ض������ي �ضرورة ال�ضتمرار ف������ي تطوير جميع منتجات 

ن المنتجات  التكنولوجي������ا اإلى منتج اأحدث منها على كل الم�ضتويات, وفي جميع المجالت, لأ

الجديدة ف������ي عالم التكنولوجيات الحديث������ة تتقادم خالل مّدة ق�ضيرة ن�ضبي������اً, نتيجة �ضرعة 

التقدم والتطور التي فر�ضتها ثورة تكنولوجيا الت�ضالت والثورة الرقمية وما حققته من تحول 

�ضريع ف������ي �ضرعة انتقال المعلومات والبيانات وال�ضور والفيديوهات عبر �ضبكات الحوا�ضيب, 

وال�ضبك������ة العنكبوتية التي تجاوزت حواجز الم������كان والزمان, فقد تحول الحا�ضوب, الذي كان 

أو ملبو�ضة  يحت������ل م�ضاحة غرفة كامل������ة, تدريجياً وخالل زم������ن ق�ضير اإلى حقيبة محمول������ة, ا

نترنت واأ�ضبحت �ضريعة ودقيقة جداً في الو�ضول  كال�ضاعة. وتطورت محركات البحث على الإ

أ�ضرع وقت, وما رافقها من تطور في  اإل������ى م�ضادر المعلومات المختلف������ة ب�ضهولة وباأقل جهد وا

و�ضائ������ل التوا�ضل الجتماعي المختلفة, التي ازدادت ب�ضكل كبي������ر مع التطور الرقمي, وحلت 

محل كل و�ضائل الت�ضالت التقليدية, وكادت تلغيها, واأ�ضبح الم�ضتخدمون العاديون م�ضاركين 

لكترونية, و�ضولً  لكترونية, وخدمات التجارة الإ في �ضناعة المعلومة, وخدمات الحكومات الإ

نترنت  ألع������اب تفاعلية مت�ضلة بالإ لكترونية عل������ى ال�ضا�ضات التي تطورت اإلى ا لعاب الإ اإل������ى الأ

طفال الذين  وامر والتعليمات والتجاوب بينها وبين الأ ت�ضمح بالتخاطب والتفاعل واإعط������اء الأ

أبنائهم, وغير ذلك. ماكن وجود ا هل لأ يمار�ضونها, واإمكان تتبع الأ

التكنولوجيا وحوا�صنا الخم�س

أنع������م اهلل علينا بخم�س حوا�س, لك������ن التطور التكنولوجي جاد علين������ا بحا�ضة �ضاد�ضة.  ا

آلة ت�ضوير وجهاز اإ�ضق������اط )كاميرا وبروجكتور( وح�ضا�ضات لم�س في  ن من ا ه������ي جهاز مكوَّ

نترنت,  أو الحا�ضوب الذي يرتبط ب������دوره بالإ �ضاب������ع, بحيث يرتبط بالهاتف المحم������ول ا الأ

لتكوي������ن قاعدة بيانات �ضخمة تتيح لنا معرفة كل �ض������يء. وبذلك ي�ضبح باإمكان الم�ضتخدم 

أو الت�ضال بو�ضاطة  أو اإج������راء عملية ح�ضابية, ا معرف������ة ن�ضخ الكتب القديمة لكتب يقروؤها, ا

يدي اأو حتى معرفة �ضحة الطعام ال������ذي ي�ضتريه. وحينما تقابل �ضخ�ضاً ما يقوم  حرك������ة الأ

الجه������از بالتقاط �ضورة له والبحث عنه ف������ي كل المدونات وال�ضبكات الجتماعية ويخبرك 

بتفا�ضيل اهتماماته. 
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ن�ضانية من التاأثيرات ال�ضلبية لحركة التطور التكنولوجي والمعلوماتي  ولم ت�ضلم الحوا�س الإ

ن�ضان  ن الحوا�س الخم�س التي يتمتع بها الإ أم ال�ضناعة والنقل, لأ �ض������واء في مجال الت�ضالت ا

أو تتدهور مع تغيرات العوامل الخارجية  ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع البيئة التي يعي�س فيها, تتطور ا

وتاأثيراته������ا, اإذ يرتبط تلوث الحوا�������س ارتباطاً وثيقاً بعوامل التح�ض������ر والتقّدم, ول�ضّيما في 

لت وو�ضائ������ل التكنولوجيا الحديثة, واأم�ضينا ندرك قيمة  ماك������ن التي تقوم على ا�ضتخدام الآ الأ

ن�ضان مقابل ال�ضعي والتناف�س نحو التطور. الخ�ضارة التي �ضّحى بها الإ

نثروبولوجيا وعلم الوراث������ة الطبية اأن حدة حوا�ضنا الخم�س قد تطورت في  ي������رى علماء الأ

ن�ضان في مراحل ما قبل الكتاب������ة والتعلم والطباعة يعي�س في  اأح�ض������ان الطبيعة, فقد كان الإ

�ضياء غالباً بو�ضاطة ب�ضره و�ضمعه واإح�ضا�ضه,  أ�ضياء كثيرة وو�ضائل قليلة, وكان يدرك الأ ع�ض������ر ا

ن�ضان قبل انت�ضار  ويمتل������ك ذاك������رة قوية, لكن في حدود ال�ض������وت وال�ضورة الذهني������ة. وكان الإ

جهزة الذكية قادراً على حفظ كثير من اأرقام هواتف اأقاربه واأ�ضدقائه عن ظهر قلب, لكنه  الأ

أياً منها يلجاأ  أراد ا أو الحا�ضوب, واإذا ا ولى ا اليوم اأ�ضبح يخّزنها في الهاتف المحمول بالدرجة الأ

مر ب������ه اإلى حد عدم حفظ رقمه ال�ضخ�ضي,  ب�ض������كل تلقائي اإلى ذاكرة التخزين, وقد ي�ضل الأ

أراد �ضخ�س اأن يعود اإليها عاد اإلى حيث  كذل������ك هي الحال في حفظ المواد والعلوم, فكلم������ا ا

ُخّزنت. وهذا بدوره يوؤدي مع مرور الزمن اإلى اإهمال الذاكرة وتعطيلها.

بحاث العلمية اأن اأحد عوامل قوة الذاكرة ه������و تمرينها وتعويدها, لكن التكالية  توؤك������د الأ

أ�ضكال الخمول البدني  المطلقة عل������ى الو�ضائل الحديثة في بع�س الحالت اأدت اإلى �ضكل من ا

الذي يح�ض������ل نتيجة لقلة الحركة الج�ضدية والع�ضلية, وكذل������ك اأدت اإلى ال�ضت�ضالم والك�ضل 

ل������ًة لتعطيل بع�س الملكات العقلية مث������ل التذكر والحفظ والتخزين  الذهن������ي بو�ضفهما مح�ضِّ

والقدرة على ال�ضترجاع. 

أ�ضا�ضياً في حياته,  ج������اءت الو�ضائل التقنية الحديثة لتّكون امت������داداً لحوا�س الفرد وتطوراً ا

ن�ضان واإع������ادة �ضياغة حوا�ضه وجعله ف������رداً اجتماعياً داخل  و�ضاع������دت عل������ى تطوير خيال الإ

نها تعمل على تقليد وتو�ضي������ع عمل العقل الب�ضري واإدماجه في النظم  لكترونية, لأ الدوائ������ر الإ

الجتماعية.

ن�ضان, اإذ يتكيف النا�س مع ظروف  ي������رى ماكلوهان اأن و�ضائل الت�ضال هي امتداد لحوا�س الإ

البيئة في كل ع�ضر با�ضتخدام حوا�س معينة ذات �ضلة بنوع الو�ضيلة وطريقة عر�ضها. ويقول اإن 
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نن������ا نتفاعل معه مراراً وتكراراً حتى  »الو�ضي������ط يغيرنا ويوؤثر في البنية الفردية والجتماعية, لأ

نترنت,  أنف�ضنا, فنحن اليوم ل ن�ضتطيع تخيل حياتنا من دون الهواتف الذكية والإ ي�ضبح جزءاً من ا

ن كل و�ضيط يدفعنا اإلى ا�ضتخدام حوا�س معينة ليخلق عادة نداوم على ممار�ضتها. اإن النخراط  لأ

ب�ض������كل يومي في اأحد الو�ضائط يوم������اً بعد يوم يحفز اإحدى الحوا�س لدينا ل�ضتخدامها اأكثر من 

غاني مثاًل يحفز حا�ضة ال�ضمع اأكثر من حا�ضة النظر اإذا ا�ضتخِدمت  غيرها, فالو�ضيط ال�ضمعي الأ

أكبر, تماماً مثل ال�ضري������ر, اإذ ت�ضبح حا�ضة ال�ضمع لديه متفوق������ة ب�ضكل ملحوظ. وعلى  ب�ض������كل ا

كثر انت�ضاراً بين اأفراده«. ال�ضعيد الجتماعي فالمجتمع ي�ضاغ بح�ضب الو�ضيط الأ

ق������د ل يدرك اأحدنا اأن التطور والتقدم المتزايَدين يوؤث������ران فيه ب�ضكل مبا�ضر, مثل غياب 

�ضا�ضية في عملية التوازن وال�ضتقرار  مور الأ مظاهر الراحة والقدرة على التاأمل التي تَُعدُّ من الأ

الداخل������ي للفرد. فهي مثاًل تحرم العين من روؤية الم�ضاهد الجميلة الطبيعية وتقلل من الح�س 

مر  ن�ضان يق�ضي قدراً كبيراً من الوقت ب�ضكل مغلق, وهذا الأ ن الإ الجمال������ي لحا�ضة الب�ض������ر, لأ

أدلة متزايدة على اأن البيئات ال�ضوئية الب�ضرية توؤثر  يعي������د ت�ضكيل حا�ضة الب�ضر لديه. وهناك ا

خيرة,  ف������ي حدة النظر لدينا. فعلى �ضبيل المث������ال ازدادت حالت ق�ضر النظر في ال�ضنوات الأ

�ضاءة ال�ضناعية ومهام العمل القريبة م������ن مثل التحديق في �ضا�ضة  ن الغ������رف المظلم������ة والإ لأ

أو المجهر ت�ضهم في ذلك. الحا�ضوب ا

وكم������ا تاأثرت حا�ضة الب�ضر, فقد تاأثرت باقي حوا�ضنا, مثل حا�ضة ال�ضمع, ب�ضبب ال�ضو�ضاء 

مر الذي يوؤثر على  �ضوات ال�ضاخب������ة, الأ ماكن العامة, والأ المنت�ض������رة في البيت وال�ض������ارع والأ

رهاق و�ضعف القدرة عل������ى التركيز والتمييز, مثلما ت�ضبب  المدى البعي������د في ارتفاع ن�ضبة الإ

رق وقلة النوم.  كثيراً من م�ضكالت الأ

ف������ي ظل التطور التكنولوج������ي ال�ضامل لمختلف مناحي الحياة تُط������رح الحلول التكنولوجية 

ن�ضان في التعامل  البديل������ة, اإذ تعمل �ضركات تقنية مخت�ض������ة على تطوير حوا�س ذكية ت�ضاعد الإ

بطريق������ة مغايرة مع البيئة المحيطة لم�ضاً و�ضمعاً وتذوق������اً واإح�ضا�ضاً وروؤية, فقد بتنا نقراأ عن 

ن�ضان وتمييز  نف التكنولوجي الذي يقوم بعملية ال�ضم عو�ضاً عن الإ لكتروني والأ تقنية التذوق الإ

الطعام الفا�ضد, واخت������راع تقنية تخفف ال�ضو�ضاء المنبعثة من اآلت المعامل والم�ضانع وتقلل 

جهزة المنزلية, لكن حينما تكون الحوا�س م�ضبعة بجميع و�ضائل التقدم والتح�ضر  من �ضجيج الأ

ن�ضان تذوق جمال اللحظات ال�ضغيرة العابرة, كما يتذوق الل�ضان  الدارجة, فلن يعود بمقدور الإ
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نها تنعك�س على نف�ضية الفرد وقدرته على  مور ال�ضغيرة, لأ حالوة ال�ضكر مثاًل. وهذه لي�ضت بالأ

أدائه, وتجعله ي�ضعر بالكاآبة والتوتر والتقلب  التحم������ل, ومن ثمَّ توؤثر �ضلبياً ف������ي �ضلوكه وكفاءته وا

المفاجئ للمزاج والم�ضاعر, مثل ال�ضعور بالفرح الذي يتبعه اإح�ضا�س مفاجئ بال�ضيق.

ن�صان عبدًا للتكنولوجيا؟ هل اأ�صبح الإ

نت  مكانات التي مكَّ كلم������ا ُطرح الحديث عن التكنولوجيا قفزت اإلى الذهن الق������درات والإ

رت  أ�ضياء كثيرة وجعلت في متناوله اأموراً واأعمالً كانت تعدُّ من الم�ضتحيالت, وفَّ ن�ضان من ا الإ

لت كل ع�ضير, لكن هذه الوفرة  رت الم�ضتع�ضي و�ضهَّ بت البعيد وي�ضَّ الجه������د والوقت والمال وقرَّ

عمال قد توؤدي اإلى نقي�ضها, اإذا ما ا�ضتخدمت ا�ضتخداماً �ضيئاً,  أداء كثير من الأ والتمكين من ا

فالغواية والده�ضة والفتتان والتكالية والركون اإلى و�ضائلها المبتكرة والمتجددة قد تقود اإلى 

�ضياع الوقت وهدر المال وم�ضاعفة الجهد وتدمير الذات.

تتعدد منتجات التكنولوجيا من اأدوات واأجهزة ومعدات واآلت وبرمجيات تُ�ضتخدم يومياً من 

لكترونية  نترنت ومحركات البحث وما يرتبط بها من المواقع الإ الب�ض������ر. ياأتي في مقدمتها الإ

لكتروني وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي على اختالفها, والهواتف الذكية وا�ضتعمالتها,  والبريد الإ

أنواعها, ولي�س انتهاء ب�»الروبوتات«  لكترونية وا لع������اب الإ والمحطات الف�ضائية وت�ضعباتها. والأ

دوات التي تمّكنه من  وغزوها المرتقب للحياة الب�ضرية. ويمتلك »الجيل الب�ضري« كثيراً من الأ

مكانات التعليمية الهائلة المتوافرة على ال�ضبكة العنكبوتية,  �ضقل مهاراته وتدريبه, ول�ضّيما الإ

فالم ومقاطع الفيدي������و الترفيهية والم�ضبوهة  الت������ي يتجاهلها مقابل متابع������ة الم�ضل�ضالت والأ

خبار المثيرة لنجوم الفن وال�ضتعرا�س والريا�ضة وغيرها. والأ

�ضا�ضي للمعلوم������ات, لكن مع التكاثر المعلوماتي الكثيف  نترنت الم�ضدر الأ وتع������دُّ �ضبكة الإ

حيان,  اأ�ضبحن������ا عر�ض������ة ل�ضيل هائل من المعلوم������ات يجرفنا اإلى حيث ل نريد ف������ي بع�س الأ

وي�ضب������ح من ال�ضعب علينا التمييز بين الحقيق������ي والمزيف, فنر�ضخ لها ون�ضت�ضلم ون�ضلِّم لها, 

أم لها عالقة بال�ضاأن الع������ام. ومع �ضهولة  أكانت تهمنا �ضخ�ضي������اً ا دون اأن نتحق������ق منها �ض������واء ا

التوا�ضل الجتماعي يتحول انتقال المعلومة اإلى وباء يدمر �ضخ�ضية الم�ضتخدم.

�ضرع, وهو متاح تقريباً للجميع, ويكوِّن فر�ضة  نترنت اأ�ضبح الو�ضيلة الأ ي������رى ال�ضباب اأن الإ

للترفي������ه, ف�ض������اًل عن اأن ا�ضتخدامهم له������ا يهيِّئ لهم حيزاً اأكثر خ�ضو�ضي������ة, كما اأن كثيراً من 

نترنت تفاعلية, وتعطي ال�ضباب مجالً للتعبير عن وجهة نظرهم. غير اأن المراقبين  مواقع الإ



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 �6

الثورة الرقمية: هل تقودنا من الحتمية التكنولوجية اإلى العبودية الحتمية؟!

أو الهو�س  دمان ا يحذرون ال�ضباب من اأن ت�ضتخدمهم التكنولوجيا وتجعلهم عبيداً لها من خالل الإ

أو نتيجة �ضوى ال�ضتخدام الكثيف مما ي�ضب������ب اإنهاكاً لج�ضدهم ولعقلهم,  به������ا من دون فائ������دة ا

نَّ للتكنولوجي������ا فوائد كثيرة يجب على ال�ضباب ال�ضتفادة منها في 
أ موؤكدي������ن في الوقت نف�ضه ا

أكثر ي�ضراً. تطوير قدراتهم, وجعلهم فعالين, وجعل حياتهم ا

اأجهزة الت�صال الذكية

ل������م يعد ينظر اإلى المنتجات التكنولوجية بو�ضفه������ا �ضيئاً موجوداً, بل اأ�ضبحت كائنات لها 

وجود, نخاطبها وتخاطبنا, ناأمرها وتاأمرنا, تهددنا وتحذرنا. اأوجدت لدينا عادة ال�ضهر معها, 

أ�ضرارنا ونراقبها ونكون حذرين منها كي نكون في ماأمن  والن������وم واليقظة بمقت�ضاها, نودعها ا

ول نق������ع ف������ي المحظور. ولم تعد هذه التقنيات الحديثة مج������رد اأدوات اأو ملحقات ثانوية في 

�ضا�س المعتمد عليه في تحديد خططنا اليومية, بدءاً من �ضبط �ضاعة  حياتنا, بل اأ�ضبحت الأ

نية والموؤجلة, واإتمام  ن�ضطة ال�ضخ�ضية الآ خبار العالمية, وتحديد مواعيد الأ المنبه, و�ضماع الأ

ن�ضطة وال�ضلوكيات يمكن اأن نختزلها,  عم������ال باأقل وقت وجهد ممكنين, وغير ذلك. هذه الأ الأ

ه الجيل الب�ضري  على �ضبيل المثال ل الح�ضر, في منتج واحد هو الهاتف المحمول, الذي يعدُّ

عين������ه على العالم و�ضوته وف�ضاءه الذي يتنف�س منه, فكثير منا يق�ضي وقتاً طوياًل مع جهازه, 

يالزم������ه في قيامه وقع������وده, يتفقده ب�ضكل دائم ويالم�ضه, ويظل حري�ض������اً عليه من ال�ضقوط, 

ويحافظ على �ضالمته بتح�ضين واجهته وخلفيته, وي�ضعر بالنق�س وال�ضياع النف�ضي اإن ح�ضل 

أو تلف.  ع�ضاب اإن �ضاع الجهاز ا أو بالخلل والتوتر وتلف الأ ون�ضيه مرة, ا

عمال, الوقت وال�ضرعة والجهد  وفر الهاتف المحمول للمتعاملين به, ول�ضّيما في قطاع الأ

أو اإبرام �ضفقاته������م, لكن المحمول قد يكون بالن�ضب������ة اإلى ال�ضباب  نج������از اأعمالهم ا والم������ال لإ

م�ضيعة للوقت, حينما يطيل الثرثرة اأو يجري به ات�ضالت لغر�س التباهي والظهور والخو�س 

في اأحاديث ل طائل منه������ا, ول�ضّيما في ظل العرو�س ال�ضخية التي تتناف�س ال�ضركات العاملة 

على تقديمها, فيهدر المال والوقت بدلً من اأن ي�ضتغلها في البحث عما هو مفيد, مثل التعليم 

نترنت وغيرهما. و�ضيئاً ف�ضيئاً  خرى من مثل الحا�ضوب والإ والتثقي������ف, كذلك حال الو�ضائل الأ

أ�ضرى هذا الجهاز الذكي, يقلبون ال�ضفحات وي�ضاهدون المقاطع )الفي�ضبوكية(,  ي�ضبح ال�ضباب ا

ويتابعون م�ضل�ضالته������م المف�ضلة وكاأنها حبي�ضة تلك ال�ضا�ضة, في حين اأن كتبهم ومحا�ضراتهم 

مهملة في ركن فو�ضوي.
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وكم������ا اأن النفتاح عل������ى التكنولوجيا يتيح لل�ضباب فر�ضة اكت�ض������اف العالم بك�ضره لحواجز 

فكار فيما بينه������م, وبما يثري معارفهم ويجدده������ا, فاإنها بالمقابل تخلق  التوا�ض������ل وتبادل الأ

و�ضاط ال�ضيقة, اإذ توؤدي اإلى الهجرة المنزلية, فتعي�س  حالة من العزلة الجتماعية حتى في الأ

�ض������رة اغتراباً حقيقي������اً حينما ينزوي كل فرد من اأفرادها في م������كان ممتطياً لوحة مفاتيح  الأ

هاتف������ه المحم������ول اأو حا�ضبه ماأ�ضوراً في عال������م افترا�ضي, و�ضولً اإل������ى التوحد الجتماعي 

والثقافي, وما يرافقه من �ضعف في التفاعل الجتماعي, وف�ضل في اإقامة عالقات اجتماعية 

طبيعية, وبروز اهتمامات واأنماط �ضلوكية فردية.

في كتاب »العقل الناجح« الذي �ضاركت في تاأليفه كري�ضتينا ك�ضر, خبيرة التدريب ال�ضورية 

أ�ضارت ك�ضر اإلى �ضرورة اإهمال اأجهزة الهواتف  ������ة بتطوير قدرات القيادة والتوا�ضل, ا المخت�ضّ

الذكية )المحمولة( التي �ضيطرت على نمطّية �ضلوكنا, وك�ضرت الدفء العائلي الذي غاب عنه 

ال�ضوؤال والحوار.

اإذن, العبودي������ة الرقمي������ة موجودة, لكنه������ا غير ملحوظة وغير معترف به������ا, وفي كثير من 

ز دون وعي. ينجرف ال�ضباب اأمام �ضيل ال�ضور ومقاطع الفيديو والتطبيقات  الحالت تُدعم وتُعزَّ

أنها ت�ضتجيب لحاجات نف�ضية  الت������ي تغزوهم, مما يجعل من ال�ضع������ب الخال�س منها, ول�ضّيما ا

أنهم يختارون ذلك بكل وعي وحرية, لكن هذا العتقاد هو اإحدى  أنهم يعتقدون ا دفينة. �ضحيح ا

النقاط القوية التي تميز العبودية الرقمية.

اإنه������ا عبودية جديدة, فقد جعلْنا الهاتَف �ضيداً, يفر�س علينا �ضلطته في كل �ضيء, واأعادنا 

ن�ضان مختلف الو�ضائل لنيل حريته  اإل������ى حالة ال�ضراع بين الحرية والعبودية. �ضابقاً ا�ضتعمل الإ

آخ������ر, واأ�ضبح النا�س  المطلق������ة, اأما اليوم فاإنه ي�ضعى ب������كل الو�ضائل لتكري�س عبودية من نوع ا

ي�ضارعون من اأجل عبوديتهم كما كانوا يكافحون من اأجل خال�ضهم. 

ن�ضان للتكنولوجيا,  هناك بع�س الموؤ�ض������رات التى يمكن من خاللها معرفة مدى خ�ضوع الإ

ب������دلً من اإخ�ضاعها لخدمته, وال�ضتفادة منها ف������ي تح�ضين م�ضتوى حياته وتطوره الجتماعي 

أولها, القلق والنزعاج وال�ضع������ور بالملل من دون التعامل مع اإحدى  والقت�ض������ادي والمعرفي. ا

عذار للجوء اإليها حين توافرها, والرغبة الم�ضتمرة  الو�ضائل التكنولوجية, ومحاول������ة اإيجاد الأ

خرين والهروب من التفاعل معهم وجهاً لوجه, وعدم القدرة على التخلي عن  في البتعاد عن الآ

أو تقنين ا�ضتعماله, والحفاظ عليه دائماً في و�ضعية ات�ضال وعر�س  الهاتف الذكي )المحمول( ا
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ح�ضا�س بالتوتر  نترن������ت, والإ ذات������ي م�ضتم������ر, وعدم القدرة على التوقف ع������ن ت�ضفح مواقع الإ

خرين, والتعامل معهم  ب�ضبب بطء ال�ضبكة, والنزعاج حال انقطاعها, و�ضعوبة التعاطف مع الآ

كاأ�ضياء, والراحة والر�ضا في حالة توافرها الدائم.

تمتة في مج������الت الزراعة وال�ضناعة  اإل������ى وقت قريب كن������ا ن�ضهد عمليات المكنن������ة والأ

المختلفة, وا�ضتبدال بالقوة الج�ضدية والع�ضلية القوة الميكانيكية والتخلي عن جزء من القوى 

نتاج. اأما اليوم فاإننا ن�ضهد تطبيقات الذكاء ال�ضطناعي,  عمال الإ الب�ضرية العاملة الم�ضخرة لأ

وا�ضتخدام������ات الهواتف الذكية )المحمولة( و)الروبوتات( في حياتنا اليومية, ونرى ال�ضيارات 

والطي������ارات ذاتية القيادة, وال�ضتغن������اء عن جزء اآخر من القوى العامل������ة, في فعل ا�ضتعبادي 

معاك�س.

ن�ضان نف�ضه, وهو  اإن التوج������ه الوا�ضح للقوى الكبرى هو رقمنة كل القطاعات, بل رقمنة الإ

فراد والموؤ�ض�ضات والدول اأمام لحظة حا�ضمة فيما يخ�س اأمنهم وحريتهم.  مر الذي ي�ضع الأ الأ

كم������ا اأن امت������الك البيانات ال�ضخ�ضية من طرف اآخر والتفاع������الت الحا�ضلة يعني التعامل مع 

الم�ضتخدمين بو�ضفهم موجودات رقمية. 

أكثر �ضعادة واأكثر قدرة على  ن�ضان ا أنها �ضتجعل الإ تُبنى التكنولوجيا الجديدة على العتقاد ا

ن�ضان هو الذي يحدد طبيعة ا�ضتخدام الو�ضائل  أكثر ارتباطاً واأكثر معرف������ة. لكن الإ التوا�ض������ل وا

أ�ضرها ل يعني اأن ي�ضبح عبداً لها.  التكنولوجية, وا�ضتيراد هذه الو�ضائل وتوطينها والوقوع في ا

ن�ضان ولي�س العك�س. فالمبتكرات التكنولوجية اأمرها  يج������ب اأن تكون التكنولوجيا في خدمة الإ

متروك للب�ضر, يوجهونها الوجهة التي يبتغون من ورائها حاجتهم وفائدتهم منها, كي ل تنقلب 

اإلى وبال على الفرد والمجتمع.

ن�ضان, وجعلته يق�ضي معظم وقته  لك������ن يبدو اأن الو�ضائل التكنولوجية الحديثة حا�ضرت الإ

أنه������ا مجرد اأدوات بريئة  أ�ضا�س ا ف������ي التنق������ل بين مخالبها الناعمة التي تق������دم نف�ضها له على ا

ن�ضان عبداً فيزيائي������اً )ج�ضدياً( ورقمياً, غير  ������رة لخدمته. بالنتيجة, ي�ضبح الإ ومحايدة م�ضخَّ

اأن الراب������ح والخا�ضر في العبودي������ة الفيزيائية يكون وا�ضحاً, لكن في العبودية الرقمية جميعنا 

أننا مالكون نكون مملوكين وخا�ضعين لها. نه في اللحظة نف�ضها التي نّدعي ا خا�ضرون, لأ
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 المراجع

1- اإبراهيم برلل, العبودية الرقمية ووباء كورونا, نحو مزيد من ال�ضتعباد.

ن�ضان نحو العبودية؟! 2-جعفر لعزيز, هل تقود التكنولوجيا الإ

3-خالد اإبراهيم الحجي, الحتمية التكنولوجية.

4-محمد طيفوري, العبودية الناعمة... تكنولوجيا تقدم الغائب على الحا�ضر.

خر؟ ن�ضان... َمْن يتحكم بالآ 5-نور علوان, التكنولوجيا والإ

6-يا�ضين قرناني, قراءة تحليلية لنظرية الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية.

ن�ضان-درا�ضة علمية. 7-البيئة المحيطة والتطّور يعيدان ت�ضكيل حوا�س الإ

8-الثورة الرقمية وم�ضتقبل الوطن العربي, مجموعة من الكتاب.

9-الحتمية التكنولوجية, ويكيبيديا.

 

¥µ
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يف احلانة )1(

 في حانة »القنديِل«

ماكِن اأختاُر البعيَد من الأ

نغاِم  عن �ضراخ الراق�ضيَن و�ضّجة الأ

اأجل�ُس �ضخرًة مل�ضاَء مغلقًة

تغّطيها المياُه

اأفرُّ من �ضبِح الوفاِء 

ومن اأحابيِل الحنيْن! 

 في حانة »القنديِل«؛

قربي موقٌد تتراق�ُس النيراُن فيِه

نغاِم  على �ضدى الأ

ى على مَهٍل  اأر�ضُف كاأ�ضَي الملأ

عادِة والخموِل واأغرُق في ال�ضّ

عدي ح�سام ال�سّ

والبحوث الدرا�س�ت 

يف حانة القنديل 

هاج�س التحّول واالنعتاق
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خموِل من هزمْتُه طيبُتُه 

�صهامُة قلبِه 

)2(

 في حانة »القنديِل«

اِد تنبو الحادثاُت عن الفوؤ

يمرُّ بَي الجنوْن

رق�صًا... غناًء...

عالمًا يم�صي اإلى ما لي�س َيْعِرُف! 

هذه امراأٌة تقّدُم وردًة 

وتعوُد نحَو رفاقها؛ 

فاأقوُل: ليَتِك كنِت اأنِت!

وذا فتًى يرفُع نخبي با�صمًا 

�صخا�َس  واأنا �صعيٌد اأّنني ل اأعرُف الأ

من حولي؛ 

وما من �صّيٍد يق�صُر عن ج�صدي لحاَء العزلِة الخ�صراِء،

ما من »َمْراأٍة« تك�صُر درعي 

يِّ �صخ�سٍ بي،  وَن لأ ل �صوؤ

ل �صاأَن لي بالّنا�ِس. 

)3(

في »القنديِل«

اأغرُق نحلًة في قلِب زنبقٍة 

واأغم�ُس مقلتيَّ 

عن الو�صاو�ِس 

والّظنوْن. 
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أتلّم�ُس الفارق بين ثقافتين: ثقافة مّثلتها الجزيرة العربّية واأخرى  أُت ا كان لقائي بالّن�ّس حين بدا

مّثلتها بالد ال�ّضام وبالد الّرافدين, في جانٍب يبدو �ضديد الغرابة في قدرته على تكوين فارق ثقافّي 

ولى. اإّنه الفرح من�ضوباً اإلى الثقافة في ال�ضام وبالد الرافدين, والحزن من�ضوباً اإلى ثقافة  للوهلة الأ

ألي�س للقحط  أن�ضطة مار�ضها الّنا�س هنا وهناك, ا الجزي������رة, وفي هذا نظٌر من زاوية المكان, ومن ا

)2(
أبعادها على حّد تعبير اأدوني�س؟ في جزيرة العرب دوٌر في ت�ضكيل الجغرافية الّروحّية وا

أبناءها بالجفاف  ألي�������س �ضعور العربي بالنك�ضار واله�ضا�ضة ولي������د بيئة جاّفة قاهرة ت�ضفع ا ا

وتال�ض������ي الخ�ضب �ضريعاً, وبالمقابل في ن�ضو�س قديم������ة تعود اإلى ح�ضارات ال�ّضرق القديمة 

لهة  ن�ضان زائل, والآ أّن الإ في �ضورية وبالد الّرافدين مثل ماري واإيمار واإيبال واأوغاريت... توؤّكد ا

ن�ضان اأن يحيا فرحاً بعيداً عن الحزن والتذّمر, ومن دوافع تلك  وحدها خالدة؛ لذلك ينبغي لالإ

أبنائها  ر�س وجمال طبيعتها وفي�ُضها �ضحراً وحنّواً على ا الفل�ضفة الب�ضيطة للحياة: خ�ض������ب الأ

مم������ا جعلهم يحتفوَن بالحي������اة وبهائها, ويبدعون �ضوراً من الحتفاء به������ا, ويقيمون لتنّوعاتها 

اأعياداً مملوءة بالفرح والغبطة. 

ن�ضان,  ن�ضطة الإ  في �ضوء ما تقّدم اأن يُقال: اإّن الف������رح, بو�ضفه �ضمة لأ
ّ
اإّن������ه لم������ن المنطقي

عميق الجذور في ثقافة مائلة اإلى التمّدن, وكذلك يكون الحزن, بو�ضفه �ضمة ج�ّضدتها اإبداعات 

حرواّية, عميق الجذور في البيئة البدوّية الخ�ضنة.  اأهل الجزيرة المتاأّثرة بالبيئة ال�ضّ

ن�ضانّية المتنّوعة �ضيءٌ ل تخت�ّس به  عل������ى اأن يُنظر للكالم نظراً ن�ضبّياً, فتناول الم�ضاعر الإ

�ضط������ر ال�ّضابقة, وما تق�ضُد اإليه الفرح والحزن بما تج�ّضده  بيئ������ة دون اأخرى, وهذا ل تعنيه الأ

ن�ضان في كّل بيئة بقدر ن�ضيبها من التم������ّدن وثراء البيئة المنعك�ضين اإبداعاً خليقاً  أن�ضط������ة الإ ا

بالتناول في كلتا البيئتين. 

 لتميم 
ّ
م������ا قادني اإلى هذا كلّه التنا�ّس ال������ذي لم�ضته في ن�ّس )في الحانة( بين ن�ّس تراثي

خير كان وفق روؤية  ي في الن�ّس الأ ب������ن مقبل)3( ون�ّس )في الحان������ة(, لكّن هذا الح�ضور الن�ضّ

 في بوتق������ة مبتكرة تقوم على ح�ضا�ضّية جديدة هاج�ضة بعالم 
ّ
تحويلّي������ة �ضهرت المكّون التراثي

محدٍث, ينطلق من مكّونات تعود اإلى بيئة �ضاآمّية واأخرى ترجع اإلى الحلم بوجود جديد, وهذا 

ما يخالف عمقّياً تراث الجزيرة. 

النطالقة في درا�ضة ن�ّس )في الحانة( من تمثيله للفرح, بو�ضفه موقفاً من الحياة و�ضلوكاً 

بديعاً, يبدو اأمراً م�ضتغرباً من وجهين اثنين: 
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ولى للن�ّس يبدو الحزن رفيقاً لمن دخل الحانة كي ين�ضى تجربة خافقة  اأ- ففي القراءة الأ

ّولي  مر يختلف في تحليل الّن�ّس البنيوّي حين يّتخذ الن�ّس من الحزن الأ ف������ي الحّب, ولكّن الأ

-بو�ضفه �ضمة عار�ضة- نقطة انطالق للفرح والعبور اإليه. 

أّما الوجه الثاني المثير للت�ضاوؤل فانطالق الّدرا�ضة من اختيار مركز تنطلق منه لتحليل  ب- ا

, وهذا ما يكّثر احتمالت تكّون الن�ّس ف������ي روؤى اإبداعّية جديدة تحّددها زوايا التلّقي  الن�������سّ

أّكد ذلك بقوله:  أبو ديب ه������ذا المذهب في درا�ضاته البنيوّية وا غي������ر النهائّية, وقد ذهب كمال ا

»ت�ضبح العملّية النقدّية في جوهرها عملّية اكتناه للعالقات المت�ضابكة والّتفاعالت التي تن�ضاأ 

أبو ديب, �س299, جدلّية الخفاء والتجلّي(.   )كمال ا
)4(

من اختيار مركز معّين للّن�ّس«

أ الن�������سّ بتحديد �ضارم للمكان )ف������ي حانة القنديل( فحرف الج������ّر )في( من معانيه  يب������دا

أم زمانّي������ة, واخت�ضا�ضه بالمكانّية يحّدده ال�ضم المجرور بعده, وهذا  الظرفّي������ة اأكانت مكانّية ا

أّي التبا�س  �ضافة مزيلة ا  )حانة القنديل( فالحانة المكان, ُعّرفت بالإ
ّ
�ضافي ما فعله التركيب الإ

مر, وما يدفع المتلّقي اإلى  أّول الأ البة والثبات ف������ي ا ف������ي تحديد المكان وهذا ما يوحي بال�ضّ

توّقع������ات خائبة تزيد من متعة التلّقي بعد اأن تُكت�ضف ليونة المكان وان�ضهاره في عملّية تحّول 

قادته������ا بنى الن�������سّ المرهفة المتنامية في رهاف������ة ح�ّس وانبالج وا�ضَحي������ن, وقد ظهر ذلك 

التح������ّوُل ف������ي نهاية الن�ّس المفتوحة على مكان اآخر اأقرب اإل������ى ف�ضاء ف�ضيح يتوّلد من تمازج 

مكنة وان�ضهارها في روؤية ت�ضتند اإلى ح�ضا�ضّية وليدة نّمتها المعا�َضرة في تمازٍج مع مكّونات  الأ

 يقيم حواراً مع مكّونات تراثّية بادية 
ّ
ح�ضارّية قديمة, ل يمكن اأن يُنَكر فعلُها في ن�ّس اإبداعي

في الن�ّس, ويخرجها اإلى الحياة في ن�ضيج جديد وح�ضا�ضّية وليدة. 

يتحّرك الن�ّس في ف�ضاء من التحّولت التي فر�ضتها ثنائّياته ال�ضدّية في حركتين اثنتين: 

 اأ- حرك������ة )التال�ضي, النغالق( وقد تكّون ف�ضاء تل������ك الحركة من اأفعال )اأختار, اأجل�س, 

فعال عالمات ل تعني بنف�ضها �ضيئاً ما لم تُربط ب�ضياقاتها  أفّر, اأر�ضف, اأغرق...( وتظّل تلك الأ ا

في الن�ّس؛ وهذا ما يدفع اإلى اإبراز ارتباطاتها: 

 

 

 



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 84

في حانة القنديل هاج�س التحّول واالنعتاق



85 الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

في حانة القنديل هاج�س التحّول واالنعتاق

ح�ضا�س بالحا�ضر  فعال الم�ضارعة, وتمّكن الإ ولى الأ فعال في الحركة الأ  تطغى على بنية الأ

ف������ي ان�ضيابّية زمانّية ت�ضي بحرارة التجربة وراهنّي������ة حدوثها, فهي لم تن�ضرب لت�ضير ما�ضياً, 

وحّتى ما ورد منها ما�ضياً احتوته �ضل�ضلة الزمن الحا�ضر وجعلته موّلداً لها, وكاأّن الما�ضي منذ 

لة؛ ليكون جزءاً من تف�ضير  لحظ������ة قد مّر, ف�ضاًل عن مجيء ذلك الفعل في �ض������در جملة ال�ضّ

الهزيمة التي اأحدثت هذا الفرار بكّل لينه ولطفه. 

ياُلحُظ على بنى الجمل اّتحادها بالفاعل المذّكر, �ضوى ما ورد في �ضيغة الما�ضي هادماً 

الن�ضق, ومنّبهاً للهازم والمهزوم, وكالهما في دائرة الذات ي�ضّكالن ثنائّية �ضدّية عار�ضة يعود 

 في المهزوم, فلول طيبة القلب و�ضهامته لما انك�ضر 
ّ
أثر الموؤّنث ال�ضلبي لها الف�ضل في ك�ضف ا

فعال من جهة ون�ضق الفاعل م������ن جهة اأخرى, بالنظر اإلى ثنائّي������ة المذّكر والموؤّنث  ن�ض������ق الأ

العار�ضة. 

أو التال�ضي, بو�ضفه نقي�ضاً للح�ضور, فهو ظاهر  فعال من حركة النغالق ا أّما ما ت�ضّكله الأ ا

أفّر انتهاء بفعل اأغرق... الذي يتّوج  من خالل الت�ضل�ضل من فعل اأختار, ثّم فعل اأجل�س اإلى فعل ا

ح������ّدي الحركة الموّحدة للن�ّس, اأي الحركة الم�ضتقّرة في بنية الن�ّس العميقة, فالغرق غيبوبة 

حلمّية يعبُر من خاللها الحالُم الواقَع اإلى ف�ضاء ف�ضيح تتحّرُر فيه الحركة من كّل قيد...

وف������ي ه������ذا المقطع كان النتهاء بالغرق ف������ي �ضعادة وخمول ي�ضّببهم������ا النت�ضاء فراراً من 

اأحابي������ل الحنين والوفاء لمن اأحدثت هذا الولوج اإل������ى ذات حّولت �ضاحبها اإلى �ضخرة مل�ضاء 

أ�ضبه بحجر ابن مقبل يقيه اأخطار ال�ضح������راء, لكّنها �ضخرة اأغرقتها مياه الحزن  مغلق������ة ا

أو الخل������ق كما �ضتظهره بنى الن�ّس العميقة فيما بعد, وفي هذا تغيير لّتجاه الحزن, من حزن  ا

اأغرق ابن مقبل في قلق وجودّي واإح�ضا�س به�ضا�ضة الحياة, اإلى حزن دفع زائر الحانة اإلى غرق 

 في ال�ضعادة والحبور. 
ّ
مائي
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أ ب�) في حانة القنديل( ت�ضّكل حركته �ضل�ضلة من اأفعال م�ضارعة توحي  اإّن المقطع الثاني الذي يبدا

اخب في الحانة.  خر ال�ضّ طاللة على عالم الآ بالتو�ّضط بين النغالق والفرار اإلى دائرة الذات, والإ
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أو التال�ضي والح�ضور يطّل العالم   في هذه الحركة التي تتو�ّضط حركتَي النغالق والنفتاح ا

�ضداء -اأ�ضداء ال�ضوت-  -عال������م الحانة- على زائرها الفاّر المنتح������ي زاوية ل تبلغها �ضوى الأ

�ضداء )تنبو, يمّر, يم�ضي, تقّدم, تعود, يرف������ع( الفاعل فيها جميعاً غير الّزائر,  خ������رون الأ والآ

فالحادث������ات تخطئ ال�ضاعر وت�ضبح واقعاً, وتخالف بذلك اب������ن مقبل الذي تمّنى اأن تخطئه, 

وبهذا تت�ضّكل �ضّدّية را�ضخة في قعر البنى الم�ضّكلة للن�ّس ثنائّية التحّقق/ امتناع التحّقق. 

فعال م�ضّكلة ف�ضاء الحركة في فع������ل )يمّر( الجنون, والجنون احتجاب العقل  وتم�ض������ي الأ

أ�ضر  أين )يم�ضون(, فكّل من في الحانة �ضيك�ضر ا خرون الّراق�ضون ل يعرفون اإلى ا والمنطق, والآ

فعال في  أو يعرفه... كما في حالة ال�ضاعر هذه, وتتابع الأ المكان, وينطلق اإلى ف�ضاء ل يعرفه ا

خيرة في الن�ّس...  ر�ضم حركة تّت�ضل بالحركة الأ

أنِت! هذا الحنين يوؤّكد تو�ّضط  فت������اة تقّدم وردة فيُعِر�س ال�ضاعر عنها, ويق������ول: ليتِك كنِت ا

هذه الحركة بين الفرار اإلى الذات والنعتاق وولوج ف�ضاء طليق, وهذا فتى يرفع نخب ال�ضاعر 

فيعر�������س عنه, ويقطع اأحابيل كّل من الحنين والتوا�ضل مع عالم الحانة, وي�ضعد باأّنه ل يعرف 

ّ اإلى دائرة الذات التي يعرف الدوران فيها. 
�ضيئاً, وهذا انغالق وم�ضي
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أة, فكالهما ل ينُفذان اإلى ال�ّضاعر ول يخترقان  ومن البارز هنا تاأنيث الفاعلين: الحادثات, مرا

عزلته ول درعه الواقي, تلك العزلة الخ�ضراء المورقة, وهذا ما يجعل ال�ضخرة في ن�ّس الحانة 

غارقة في ماء الخلق, ولي�ضت مجرد درع يقي من حوادث الدهر كما يرى ابن مقبل. 

أّدت الجمل ال�ضمّية تاأكي������د عزلة ال�ضاعر الذي ينوي العبور اإلى عالم يعرفه ويدركه  وق������د ا

أّي احتمال )ل �ضوؤون  أّكدت على �ضبيل ال�ضتغراق, نافية ا خرين, وقد ا على عك�س رّواد الحانة الآ

عرا�س  فراد )�ضوؤون... بالنا�س( فالإ ّي �ضخ�س بي, ل �ضاأن لي بالنا�س( مع مالحظة الجمع والإ لأ

غامر ل رجعة فيه. 

أ�ضطر �ضعرّية هي:  خر عزلة ال�ضاعر في ا ويمكن اأن ن�ضتدّل على اقتحام الآ

وذا فتًى يرفُع نخبي با�صمًا 

وما من �صّيٍد يق�صُر عن ج�صدي لحاَء العزلِة الخ�صراِء

ما من مراأٍة تك�صُر درعي 

يقاع  وما يالحظ فيها خروج عن اإيقاع الكامل وخلط اإيقاعاته بالرجز, وهذا التنّوع في الإ

أنها   تفر�ضه اإيقاعات الرجز الّداخلة في ن�ضيج الكامل ول�ضّيما ا
ّ
ينّب������ه المتلّقي اإلى تغيير دللي

من جوازات الرجز التي ل ي�ضترك فيها البحران )مفتعلن(. 

تية:  فعال الم�ضارعة الآ  الحركة الثانية ت�ضّكلها الأ
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 اإّن������ه لم������ن البارق في هذه الحركة ك�ضره������ا لن�ضٍق توالى في بداي������ات المقاطع )في حانة 

أّنه لي�س من المخالفة لمنطق  القندي������ل( لي�ضبح )في القنديل(, والمتتّبع لحركة الن�ّس ي������رى ا

خي������رة, البادئة بالتال�ضي في اختفاء الحانة/ المكان, حركة انفتاح  الن�ّس اأن تكون الحركة الأ

خر ير�ضمه فعالن:  ولي�������س انغالق, فالن�ّس يبداأ من هنا ويح�ضر ف������ي غياب للمكان وانبالج لآ

اأحدهما اندرج في توّقع المتلّقي )اأغرق(, واآخر �ضّكل ان�ضحاباً في ظاهره وانفتاحاً على عالم 

 ,
ّ
 في عمقه اأو في بنيته الم�ضت�ضرفة. اإّن غرق ال�ضاعر في زنبقة هو غرق في مكان حلمي

ّ
حلمي

يتج������اوز م������كان الحانة ويوحي برحلة نحلة ل ت�ضتوقفها زه������رة, ول تق�ضي على حّبها للرحيل 

أ�ضواره������ا, وهذا ما يدفع  يم������ان بتجّددها وانهدام ا اإل������ى زهرات اأخ������رى. اإّنه ع�ضق الحياة والإ

ال�ضاعر اإلى اإ�ضدال �ضتائر عالم الخيبة وافتتاح عوالم اأرحب في اإغما�ضة العينين عن الو�ضاو�س 

كينة التي غم������رت ال�ضاعر في الوقوف على نون �ضاكنة  والظن������ون, ول مفّر لنا من التقاط ال�ضَّ

ت المكان باأنغامها.  والمرور باأحرف هم�س مالأ

اإذن, ير�ّض������خ الن�������سّ في حركته المده�ض������ة وفي تمّوجاته الحتفاء بالحي������اة والفرح, حين 

يخرج من اإ�ضار الحزن اإلى ف�ضاء رحب. يوؤّكد موران الحياة وبهائها من جهة, وانتفاء جمودها 

وتوّقفها من جهة اأخرى, وهذا ما يجعل الن�ّس نغماً يندرج في �ضمفونّية معا�ضرة. 

الهوام�ش

)1(- ورميت نرج�ضًة عليك, من�ضورات اّتحاد كّتاب العرب, دم�ضق, ط1, 2016, �س41- 44.

, دار العودة, بيروت, ط3, 1979, �س13.
ّ
)2(- اأدوني�س, مقّدمة لل�ضعر العربي

)3(- قال تميم بن مقبل: 

أّن الفتى َحَجٌر                 تنبو الم�ضائُب عنه َوْهَو َملْموُم ما اأطيَب العي�َس! لو ا   

أبو ديب, جدلّية الخفاء والّتجلّي, دار العلم للماليين, ط3, 1984, �س299. )4(- كمال ا
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اختراع  �سبرنتو، وال هو  كاالإ ثقافة عالمية موحدة  اإقامة  لي�س  اإليه  الحاجة  تم�سُّ  ما  اإنَّ 

ن�سان، بل هو تو�سيع اإمكان اإجراء خطاب مفهوم بين النا�س  دارة االإ تقنية وا�سعة المدى الإ

المختلفين فيما بينهم في الم�سلحة والنظرة العامة والثراء والقوة، على الرغم من 

حدهم  الأ فيه  يوجد  وال  نهائي،  ال  ات�سال  في  فيه  هم  عالم  في  موجودون  كلهم  اأنهم 

خر.  فر�سة لالبتعاد عن طريق االآ

غليفورد غيرتز، تاأويل الثقافات.

زمنة، كائن ُملقى في الكون ال�سا�سع،  ن�سان اليوم اأكثر منه في اأي يوم اآخر، مما طوته الأ الإ

حيث يتعذر وجود حدود ثابتة، وحيث عوالم الختالف ل حدود لها بين كائن واآخر وجماعة 

واأخ���رى، وه���ي عوالم يتفاعل الكائن معها فت�سوغ هويته التي ه���ي في تغير م�ستمر، وتنتهك 

خ�سو�سيات���ه بفع���ل عوام���ل ي�سعب تحديدها، منه���ا عوامل الت�س���ال والموا�سالت ومختلف 

التطورات التكنولوجية. 

�سرار،  ن�سان خ������الل ماليين ال�سنين، من وجوده في هذا الك������ون الزاخر بالأ ل������م ي�ستطع الإ

أبواب المعرفة الم�سرعة على الكون والعقل والحياة، منذ اأن اأخذ يعتاد النف�ساَل عن  اإغالق ا

أن�سنته، وهو،  خ������رى، فهو - منذ انبثاقه ب�سفته نوعاً- ل يزال يبحث في ا عال������م المخلوقات الأ

اإ�سماعيل الملحم

والبحوث الدرا�س�ت 

ن�سان ت�ساوؤلت املعرفة: يف الكون والإ
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ن�ض������ان - يظل قائم������اً في الزمان والمكان, ولم ت�ضتطع طبيع������ة الكون مقاومة �ضجاعة  -اأي الإ

المعرف������ة, فانفتح الباب اأمام هذه ال�ضجاعة, ل�ضتجالء الحقائق, منذ وعيه لهذا الكون مروراً 

باأفالطون ولي�س انتهاء بفل�ضفة الكوانتم.

يتخط������ى الب�ضر فك������رة اأن الحيوانات ت�ضن������ع نموذجاً للعالم بح�ض������ب المكان, وبح�ضب 

ن�ضان نموذج������اً للعالم بح�ضب  عالقاته������ا بع�ضها ببع�������س ب�ضكل رئي�س, في حي������ن ي�ضنع الإ

خرى, في�ضمو  ن�ضان من الكائن������ات الأ على, به������ذا يمتاز الإ مام والأ الزم������ان, اإلى الوراء والأ

آلة  عليه������ا وي�ضتمر باإثراء حياته بفع������ل ما ي�ضمح به وعيه. فم�ضوحات الرنين المغناطي�ضي وا

ح�ضا�س بما يمّكن من  التحري�س الكهربائي مثاًل, اأف�ضحا المجال لتتبع عمليات التفكير والإ

أي�ضاً, على �ضبيل المثال, و�ضع �ضريحة في دماغ  فكار التي تدار في عقولنا, واأمكن ا قراءة الأ

أتاح للمري�س با�ضتخدام الحا�ضوب فعل كل �ضيء يمكن  الم�ضلول كلياً وو�ضلها بحا�ضوب, مما ا

ل�ضخ�س عادي اأن يفعله.

ليات  دوات والآ مين في�ضاً من الأ أّدى الفيزيائي������ون دوراً محورياً في هذا المجه������ود, مقدِّ ا

فكار  الجدي������دة التي غّيرت ب�ضكل كبير درا�ضة الدماغ, وا�ضتطاع العلماء فجاأة, لي�س قراءة الأ

ف������كار وهي تتحرك �ضمن هذا الع�ضو الح������ي الذي ل ينفكُّ عن  داخ������ل الدماغ, بل روؤية الأ

الحركة كم������ا يوؤكد الفيزيائي الهن������دي راما�ضاه تدران بقوله: لي�ض������ت اأفكارنا �ضوراً مجردة 

ن�ضان  ومرايا, بقدر ما هي اإ�ضتراتيجية لمعرفة العالم, وما التفكير اإل كل ما يجري داخل الإ

أو كلمات مثل يفهم  �ضه ديكارت لي�س كلمة ا على نحو يدركه بنف�ضه مبا�ضرة. فالفكر كما �ضخَّ

أي�ضاً ما تعنيه كلمة يح�س وما تعنيه تماماً. ولي�س التفكير عملية  ويتمنى ويتخيل فح�ضب, بل ا

ن�ضانية, بل هو عملية علنية تجري في الحياة الجتماعية  خا�ضة تجري في خفايا النف�س الإ

ن�ضان في  ماكن العامة. وهو – اأي التفكير- عملي������ة لزمة ليكون �ضماَم اأماٍن لالإ كم������ا في الأ

عدم النزلق اإلى حالة مادية في العالم, ل روح فيها, توؤن�ضنها وتحكم عليها, من حيث اإنها 

تحاف������ظ على الحياة وتحترمها, اأو من حيث اإنها ل تقيم وزناً لهذا الكائن الذي عّمر الكون 

وغّي������ر ف������ي الطبيعة وجعلها خادمة لنموه وتقدمه, و�ضن������ع بالفل�ضفة ما لم ن�ضهده من اإعالء 

معيَّة. بهذا الت�ضوُّر لي�ضت الفل�ضفة في هذا الباب قوة  أ�ضكال ال�ضذاجة والإ للقيم وتجاوٍز لكل ا

يمان بالعقل فح�ضب, بل هي قوة ذات اأهداف اأخالقية تثير  نها تقوم على الإ فكري������ة عالية لأ

ن�ضان خالفاً للحيوانات ل يوجد في  عجاب. فالإ اإح�ضا�س المرء بالقيم, وتنّمي قدرته على الإ
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بيئ������ة طبيعية فح�ضب, بل اأي�ضاً في بيئة فوق ع�ضوية, اأي في بيئة اجتماعية يتلّقى موؤثراتها 

أكثر تعقيداً,  وي�ضط������ر اإلى التكّي������ف معها, فت�ضبح هاتان البيئتان الطبيعي������ة والجتماعية -ا

بفعل ظهور عوامل موؤثرة جديدة, مثل اللغة و�ضائر الموؤ�ض�ضات الجتماعية. حكم على عالم 

ن�ضان اأن يعاني ب�ضبب ما �ضبق من التناق�ضات بين عالم معقد ديناميكي وخاّلق من ناحية,  الإ

واأطر العمل الجامدة والحتمية اأحياناً, التي ي�ضتخدمها المرء لفهم هذا الواقع وتطوراته من 

مها هذا الواقع. ول يقف ما يواجه الب�ضر  ناحي������ة اأخرى, ف�ضاًل عن فهم الخيارات التي يقدِّ

حياء- عند هذه الحدود, بل ما يتعر�ضون له من م�ضتجدات اأو من مخاطر  - خالفاً ل�ضائر الأ

تنذرهم بحاجتهم اإلى فهم الم�ضتقبل وا�ضتخدامه, حيث الطرائق الف�ضلى التي �ضتُواَجه فيها 

الم�ض������كالت المختلفة في جميع المجالت التي تتنباأ بها العل������وم الجتماعية, وتفاجئنا بها 

ر�ضية اليوم اأ�ضبحت على حال مختلفة عما كانت عليه فيما م�ضى,  الحياة يومياً. فالكرة الأ

اإذ ظه������رت مج������الت مفتوحة على كل الجهات فاأحدثت تغّيرات ف������ي مفاهيم تتعلق بالوطن 

والع������رق والجن�ضية, تفر�ضها الهجرات المفتوحة على مدار ال�ضاعة, من هجرات فردية اإلى 

ثار الناجمة في  الهجرات ذات ال�ضكل الجمعي, ومن تهجير ق�ضري اأو ممنهج, اإ�ضافة اإلى الآ

هذا المجال عن �ضهولة النتقال وتنوع و�ضائل النقل والموا�ضالت وتغير المهن والنفتاح على 

خيارات لنهاية لها وتغيرات تم�سُّ الهوية, تعدياًل وانتقالً وغير ذلك.

ن�ضان ف������ي عالقاته مع التطور  ن ول يزال عقب������ات وم�ضكالت تتحدى الإ كل م������ا �ضب������ق كوَّ

والتغير الذي ي�ضمل جميع مناحي الحياة التي تتعدى الج�ضد والطبيعة البيولوجية, اإلى ما له 

أ عليها من تعديل واإلغاء واإ�ضافة م�ضتجدات. كما اأن  دها وما يطرا عالقة بالمعارف, في تجدُّ

ن�ضان مع الكون وما فيه توؤلف  الحي������اة الجتماعية في تجدده������ا ومتغيراتها جعلت عالقة الإ

فراد والمجتمعات تطوير  نَّ التغيرات ال�ضدي������دة والمتنوعة تفر�س على الأ
أ تحدي������اً, ول�ضيما ا

نظرتهم اإلى الكون والحياة ليحققوا ما ي�ضاعدهم على تح�ضين ظروف التكيف التي تتطلّبها, 

توازن������اً ومالءمة, مع التغيرات الهائلة في ُمَدٍد زمنية في منتهى ال�ضغر. وتطرح الحياة اأمام 

�ضباب تتعلق بما  ن�ض������ان ما يتعلق ب�ضائر مناح������ي الحياة في تفاعلها وتطورها وتجديدها لأ الإ

بلغ������ه التحدي الذي تطرحه المكت�ضفات العلمية الغزيرة, ول�ضيما ما ي�ضتجد من مكت�ضفات, 

لي�������س في العالم الخارجي فح�ضب, بل في ما يتعلق بالدماغ من معارف جديدة غّيرت كثيراً 

ن�ضان وعالم������ه الداخلي, اإ�ضافة اإلى عالقاته  ج������داً من معارف الب�ضر ومن العالقات بين الإ

واأو�ضاعه الجتماعية.
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ن�صان ونهم المعرفة الإ

ن�ضان:  أك�ضينوفان معّبراً عن نهم المعرفة لدى الإ يقول ا

�صياء لنا، لكن بمرور الوقت،  كل الأ

�صياء اأف�صل.  وبو�صاطة البحث نتعلم ونعرف الأ

�صياء تماثل الحقيقة  وبالحد�س نرى اأن هاتيك الأ

اأما عن الحقيقة اليقينية فال يبلغها اإن�صان 

لهة  ول يعرفها اإن�صان، ول اأحد من الآ

�صياء التي نتحدث عنها  ولن يعرف كل الأ

حتى اإذا تفوه اأحد م�صادفة بالحقيقة النهائية 

مر الذي ل يعدو اأن يكون �صبكة من التخمينات. نه هو نف�صه لن يعرف هذا الأ لأ

اإن الكائ������ن الب�ضري لي�س فيزيائياً في جزيئاته, وذرات������ه ال�ضغيرة والكبيرة فح�ضب, بل اإن 

أنتج �ضمات انبثق������ت لتكّون الحياة,  تنظيم������ه الذاتي ناجم ع������ن تنظيم فيزيائي – كيميائ������ي, ا

أي�ضاً  آلية حرارية ا أن�ضطته ذاتية التنظيم عمليات فيزيائية وكيميائية, وهو بهذا ا وتتطلّب جميع ا

تعمل في درجة حرارة )37( مئوية. 

ن�ضان - مدفوع������اً بدافع الف�ضول- عن نهمه لفهم الكون وما يرافق ذلك من  ل������م يتوقف الإ

تطورات تكنولوجية, وبما يتح�ضل لديه من المعلومات والمعارف والبتكارات, ولن يتوقف عن 

أ�ضرار الكون  البحث وارتياد المجه������ول. و�ضتظل حاجته اإلى البحث في نمو مطرد, و�ضت�ضتمر ا

الغام�ض������ة تناديه لب������ذل المزيد من الجهد والجد والكت�ض������اف. و�ضيبقى مواظباً على تح�ضين 

ن�ضان  أدائه ورفع م�ضتوى مهاراته وطموحه اإلى بلوغ ما ل يمكن بلوغه. اإن الواقع الذي ي�ضمل الإ ا

أي�ضاً ما �ضيكون عليه في الم�ضتقبل. اإنه ي�ضمل  ل يقت�ضر على ما هو عليه فح�ضب, بل ي�ضمل ا

أ�ضاطير ال�ضعوب خميرة  اإ�ضاف������ة اإلى ما ذكر اأعاله اأحالم النا�س- اأفراداً وجماع������ات- وتظل ا

الم�ضتقبل, كما يقول روجيه غارودي.

ل يغي������ب عن البال اأن المعرف������ة ظاهرة ب�ضرية, وهي مخطط يهدف اإل������ى تف�ضير ال�ضوؤال 

المتك������رر: كيف يمكن للوع������ي الب�ضري اأن يع������ّرف المنهج الذي يطيع القواني������ن الخا�ضة به؟ 
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ن تكون منجزة, فنحن �ضائرون اإلى نظرية  لي�ض������ت المعرفة معطًى ناجزاً ولي�ضت في طريقها لأ

للمعرفة, تحت عنوان )منظورات تتال�ضى(, يقول رولن اأومني�س: 

العنا�ضر الجديدة في الو�ضع الحالي يمكن اإجمالها في نقاط ثالث, هي: 

1- اإن المنط������ق يتوغل ف������ي العالم وي�ضير قدم������اً اإلى م�ضتوى المادة, ولي�������س اإلى م�ضتوى 

وعينا. 

ن لي�ضت نا�ضجة اإلى الدرجة التي ت�ضبع هذا الوعي.  2- معرفتنا بقوانين الواقع الآ

3- نحن على ا�ضتعداد لتعليق اأمر البيان المكتمل, وتقبُّل وجود ف�ضل غير قابل لالختزال, 

مثل �ضدع بين النظرية والواقع.

يظ������ل الطموح في اإنجاز نظرية المعرفة قائماً, ا�ضتن������اداً اإلى الفل�ضفة التي توؤمن باأن هذا 

الك������ون قابل للتعق������ل. اإن الب�ضرية تجد نف�ضها با�ضتمرار بحاجة اإل������ى نظرية للمعرفة ب�ضفتها 

مخّطط������اً يهدف اإلى تف�ضير ال�ض������وؤال الدائم: كيف يمكن للوعي الب�ضري اأن يعرف العالم الذي 

يطيع القوانين الخا�ضة به؟

ن�ضان على هذا الكوكب يعي�س على الم�ضتوى المعرفي - على الرغم من التقدم  ل يزال الإ

الهائ������ل الذي بلغته الكت�ضافات العلمية- حالٍت من التعثر والتجزيء. دخل الب�ضر اإلى تجربة 

ع�ض������ر كوكبي غير م�ضبوق وغير متوقع, كما تغيرت النظ������رة اإلى الكون من خالل التراكمات 

العلمية الغزيرة في القرن الع�ضرين.

ن�صنة الأ

ت  أن�ضنته. لقد كفَّ ن�ضان من������ذ انبثاقه ب�ضفته نوعاً من المخلوقات يبحث ف������ي ا ل ي������زال الإ

أنها منف�ضلة  أّنها مجرد مفهوم بيولوج������ي على الرغم من ا ولى, عن ا ن�ضاني������ة, ربما للمرة الأ الإ

ت عن اأن تكون مفهوماً بال جذور, اإنها متجذرة في اأر�س وجغرافية  عن المحيط الحيوي. كفَّ

نها اأ�ضبحت   لأ
ّ
ر�س )وطناً( فهي وطن في خطر. اإنها واقع حي ر�س, واإْن كانت هذه الأ هذه الأ

ت عن اأن تكون مفهوماً مثالياً. لقد اأ�ضبحت جماعة  أنها كفَّ ولى مهددة بالموت, كما ا وللمرة الأ

ذات م�ضي������ر م�ضت������رك, واإن وحدة الوعي بهذه الجماعة يمكن اأن يق������ود اإلى ما يمكن ت�ضميته 

بجماعة الحياة.
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اأو�ضح ليونتيف في درا�ضته لتطور النف�س ب�ضفتها ظاهرة حياتية على امتداد عالم الحيوان 

أ - في مرحلة لحقة- يخ�ضع  حي������ث كان الكائن يخ�ض������ع لقوانين الرتقاء البيولوجي, لكنه بدا

لقوانين التطور التاريخي الجتماعي, فالنعكا�س الواعي في مراحل النمو حقق نقلة مختلفة 

ع������ن النعكا�س النف�ضي الخا�س بالحيوان الذي هو انعكا�س الواقع المادي بمعزل عن العالقة 

العاب������رة للذات به, اأي النعكا�س الذي يميز �ضفات������ه المو�ضوعية الثابتة, فال�ضروط التي توّلد 

ه������ذا ال�ضكل العالي للنف�������س, اأي الوعي الب�ضري, يعقبها البحث بدءاً م������ن ن�ضوء العمل وتكوُّن 

ن�ضان. أن�ضنة الإ أ�ضا�س ا المجتمع الب�ضري, الذي يكمن في ا

ن�ض������ان ظاه������رة من ظواهر العال������م الح�ضي, وبما هو كذلك علة م������ن علل الطبيعة التي  الإ

تخ�ض������ع للقوانين التجريبية, وي�ضعى اأي�ضاً كي يحمل الخا�ضية التجريبية على نحو ما تحملها 

أ�ضياء الطبيعة. ا

�ض������كال التجريدية عن  ن�ض������ان م������ن جهة ثانية كائن عقالن������ي يعمل على ا�ضتقالل الأ والإ

ن�ضانية على الرغم من  رادة الإ الموؤث������رات الح�ضية, ومما يجدر ذكره في ه������ذا ال�ضدد اأن الإ

أنه������ا تخ�ضع لنزوات الح�س, لكن �ضاحبها يظ������ل قادراً على مقاومتها والتحرر منها, اأي اإنَّ  ا

ن�ضان يمتلك الق������درة على اأن يقرر بنف�ضه وبكل ا�ضتقاللية عن �ضغوط النزوات الح�ضية.  الإ

خرى بالقلق, فهو مخل������وق متفرد بالن�ضبة اإلى  والكائ������ن الب�ضري يتفرد ع������ن المخلوقات الأ

أنه محكوم بالموت, ففي اأي ن�ضاط من ن�ضاطات������ه يبقى حري�ضاً على التفكير  وعي������ه ويع������ي ا

ف������ي م�ضيره ب�ضفته فرداً وب�ضفته جزءاً م������ن الجماعة في مختلف ال�ضاحات التي ي�ضغلها. 

أ�ضيَر المخاوف  ن�ضان في هذا المعنى يظل - اإلى حدود مختلفة من �ضخ�س اإلى اآخر- ا والإ

ن�ضانية  التي يكّون الخوف من الموت وتوقعاته ومباغتته حيزاً لي�س قلياًل منها. اأ�ضبحت الإ

عل������ى الخ�ضو�س مفهوماً اأخالقياً. اإنها ما يجب اأن يتحقق من طرف الجميع, وما يجب اأن 

يتحقق كلياً داخل كل واحد منا, ففي حين ل يزال النوع الب�ضري م�ضتمراً في مغامراته تحت 

خالق������ي -بح�ضب اإدغار موران- ي�ضتلزم رفع �ضعار: لننقذ  لزام الأ التدمير الذاتي اأ�ضبح الإ

ن�ضنة بالعمل على تحقيقها. الأ

ن�ضان ب�ضفته  أكثر فل�ضفية واأكثر هوية. الإ ن�ضان يجب اأن تكون اأكثر عملية وا اأي اإن معرفة الإ

م�ضطلحاً يعن������ي اأن يُعنى كل فرد بالطابع المركب لهويته ب�ضفته فرداً, ولهويته الم�ضتركة مع 

خري������ن, واإذ ت�ضتدعي الظاه������رة الب�ضرية با�ضتمرار تو�ضيع ف�ضائه������ا, فهذا الم�ضطلح غني  الآ
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ومتناق�������س ومزدوج, وهذه الظاهرة في الواقع �ضديدة التعقيد -كما جاء في كتاب النهج  - 

اإذ اأ�ضاف موران: 

ي�ضيء كلٌّ من زاويته على جميع العلوم والفنون, لكنها اإ�ضاءات منف�ضل بع�ضها عن بع�س 

ن�ضان يبحث في عنا�ضر  بمناط������ق غام�ضة وعميقة تع������وق اإدراك الهوية الم�ضتركة, ول يزال الإ

التعقي������د ووحدتها, كما هو البحث الدائم في الك������ون وفي وحدة العلوم وتقاطعاتها, وكما في 

ن�ضانية, في م�ضتوييها الفردي والجماعي. كل واحد منا يحمل في داخله  وح������دة ال�ضخ�ضية الإ

عزل������ة ل تُعقل, وتعددية غريبة, وكوناً ل يُ�ضبر. يق������ول كارل �ضاغان في كتابه »الكون«: خلقت 

الكائنات الب�ضرية كي تفكر, والفهم متعة, والمعرفة �ضرط ل�ضتمرار الحياة.

فهذا الكون غني بالمعارف التي ل تنتهي: الماء يبدو جذاباً, والمحيط يدعونا اإليه, وثمة 

أننا جئنا من هذا المكان, ونحن ن�ضتاق اإلى العودة اإليه. جزء من كياننا يدرك ا

يع������ود ال�ضوؤال اإلى طرح نف�ض������ه, كيف يمكن اأن يكون العلم؟ ال�ض������وؤال وا�ضح, ولكن الجواب 

عنه وال�ضمت الرهيب المحيق به بمنزلة رجع ال�ضدى لكلمات اأر�ضطو البديعة: �ضطوع ال�ضم�س 

�ضد �ضطوعاً.  يعمي عيون طيور الليل, وبالمثل تماماً عيون عقلنا يعميها التحقيق في الحقائق الأ

ن الوعي ين�ضاأ عن نظام الواقع, الوعي الذي �ضوف يكت�ضف هذا النظام, اإنه رجع  العلم ممكن لأ

ال�ضدى العجيب لعبارة �ضقراط التي كان يرددها: اعرف نف�ضك. اإنها التي تذهب بنا اإلى نوعية 

من معرفة المعرفة باأنف�ضنا, اإذ يعرف الواقع نف�ضه في الوعي الب�ضري الذي ينتمي اإليه.

م������ام, و�ضوف يكون ثمة احتفاليات بالعقل,  أننا نتقدم �ضوب الأ م������ا يهم حقاً هو اأن نعرف ا

وربما يكون ثمة فل�ضفة �ضرعان ما تبداأ من جديد. 

ن�صان والكون الإ

ن�ضان:  يقول فري في كتابه »تعلّم الحياة« مخاطباً الإ

حرى فِمْن طريق المتحول �ضوف  أنتجك, بالأ أن������ت موجود كجزء و�ضتختفي في الكل الذي ا ا

أننا مدعوون  أبداً وبما ا ي�ضتقبل������ك في كنهه الخاّلق. لن يتوقف عن الوجود بما اأن الكون خالد ا

بد. ن نكون جزءاً منه اإلى الأ لأ

ر�ضية  في ثانية واحدة يقطع �ضعاع ال�ضوء 300 األف كم تقريباً, اأي اإنه يدور حول الكرة الأ

ر�س وال�ضم�س في ثمانين دقيقة. �ضبع مرات ون�ضف المرة, ويقطع الم�ضافة بين الأ



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 98

ن�سان ت�ساوؤلت المعرفة: في الكون والإ

الك������ون فارغ ف������ي معظمه, والمكان النموذجي الوحيد الموجود ف������ي الفراغ الكوني البارد 

بدي في الف�ضاء الذي يف�ضل بين المجرات, وهو مكان بالغ الغرابة  والوا�ضع. هو ذلك الليل الأ

ومقفر تماماً. تبدو الكواكب والنجوم والمجرات اإذا ما قورنت به نادرة جداً ورائعة.

ن�ضان يفكر, لكن الجواب عنه ل يزال يتعثَّر  أ الإ أين تقع حدود الكون؟ �ضوؤال مطروح منذ بدا ا

�ضباب تتعلق بمحدودية المعارف التي تتعلق بهذا ال�ضوؤال. وهو –اأي الكون- كما يذكر كولن  لأ

ب فيما بعد في مجرى المعرفة  ول�ضون- مملوء بالحقائق النادرة التي تنتظر جميعها اأن تت�ضرَّ

الب�ضري������ة. نحن نعي�س فوق كوكب يدور حول نجم عل������ى ذراع خارجي لمجرتنا الكوكبية, درب 

التبانة.

لي�������س الكون غريباً عما نفكر فيه وح�ضب, بل ه������و غريب عما ن�ضتطيع اأن نفكر فيه. على 

الم������رء اأن يتذك������ر اأن ما نالحظه لي�������س الطبيعة نف�ضها, بل ما يتك�ض������ف منها فح�ضب بطريقة 

�ضئلة, فالعلم الطبيعي ل يقت�ضر على و�ضف الطبيعة وتف�ضيرها, واإنما هو جزء من  طرحنا لالأ

أنف�ضنا, فكل اإن�ضان يحمل في داخله الكون. التفاعل بين الطبيعة وا

يبدو الكون اليوم جوهر نمو المعرفة, فالمعرفة قوة تفعل خارج الت�ضنيفات العقائدية التي 

جاءت من زمن بعيد فاأفقدتها المرونة الكافية لتنمو وتتطور, وهي في حالها المتنقل من جيل 

اإل������ى اآخر قد تفتقد �ضرط التغير, في حين كل �ض������يء يتغير, والتغيُّر �ضرط حركة الحياة, لكن 

العقائدية ينق�ضها �ضرط التغير, وهي محكومة بال�ضكون وتفتقد اإلى قوة النمو.

ماهية الكون الخفية - بح�ضب هيغل لي�ضت لها قوة ت�ضتطيع مقاومة حب الحقيقة, والكون 

ل بّد من اأن ينك�ضف واأن ين�ضر ثروات الطبيعة واأعماقها. 

ر�ض������ي ل يقتنع بما اأو�ضلته اإليه  ن�ض������ان اليوم, كم������ا كان منذ ُوجد على هذا الكوكب الأ  الإ

المكت�ضف������ات والقواني������ن العلمية, بل هو ف������ي نهم دائم –كما ذكرنا- اإل������ى ال�ضتزادة من �ضيل 

جوبة عن �ضوؤال������ه: اأين حدود الكون ومتى بداأت الحياة على كوكبنا؟ وتبدو نظرية النفجار  الأ

ن�ضان  جابة عن������ه, فهل ارتوى ف�ضول الإ عظم ق������ادرة على اجتراح المعلومات والمعارف لالإ الأ

ونهم المعرفة لديه؟ الجواب ل.

ر�س, ثم حول ال�ضم�س, بعد ذلك كان دائماً محدداً باأجرام �ضماوية  زاً حول الأ كان الكون مركَّ

قابل������ة للر�ضد بالعين المجردة, اإل اأن ظهور المناظير الفلكية مع بدايات القرن ال�ضابع ع�ضر, 

نت �ضيئاً ف�ضيئاً حتى و�ضلت اإلى )التل�ضكوبات( ال�ضخمة الحالية التي دفعت بتلك الحدود  ُح�ضِّ
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أبعاد الكون على نحو عجيب. في  أبعد فاأبعد, ومع التط������ورات الثقافية والمفاهيمية ازدادت ا ا

الوقت نف�ضه, ومع مرور الزمن تقل�ضت مركزية مكاننا في الكون �ضيئاً ف�ضيئاً.

ر�������س اليوم مجرد كوكب ب�ضيط, وال�ضم�س واحدة من نجوم اأخرى كثيرة, ومجرتنا, درب  الأ

التّبانة, ه������ي واحدة بين المئة مليار مجرة التي تعمر الكون المر�ضود. لكلِّ ع�ضٍر كوٌن, وهذا 

الجواب �ضيتردد جياًل بعد جيل. 

أكثر م������ن )400( عام, بين ع�ضية  ن�ضان اإلى اخت������راع )التلي�ضكوب( منذ ا حينم������ا تو�ض������ل الإ

ج�ضام ال�ضماوية, تغّيرت موا�ضفات بع�س  لة الخارقة في ليل الأ قت هذه الآ و�ضحاه������ا, واإذ حدَّ

جرام, فماذا ح�ض������ل؟ ظهرت على �ضطح القمر الجميل مع�ض������وق ال�ضعراء ُحَفر  الكواك������ب والأ

خ�ضنة, كم������ا ظهرت ثقوب �ضوداء في ال�ضم�������س, واأقمار للم�ضتري, واأط������وار للزهرة, وحلقات 

لزح������ل. خ������الل خم�ضة ع�ضر عاماً من ذل������ك الختراع العجيب ُعرف عن الك������ون ما كان غير 

معروف خ������الل تاريخ الب�ضر على وجه ه������ذه المعمورة. فالكون والعقل يظ������الن م�ضدر اإثارة 

ن�ض������ان التي تتكرر على الدوام - حتى قبل اأن تاأخذ بتالليب اأر�ضطو, فتثير ف�ضوله  لده�ض������ة الإ

د ده�ضته والتي ماتزال م�ضتمرة.  أ�ض�س المنطق ال�ضوري ليبدِّ في�ضع ا

يتعلَّق الكون بات�ضاع الف�ضاء الخارجي بما فيه من )ثقوب �ضوداء, وت�ضادم مجرات, ونجوم 

أم������ا العقل فيتعلق بالف�ضاء الداخلي بما فيه م������ن )رغبات, واآمال... اإلخ(,  متفج������رة... اإلخ(, ا

لك������ن, ما زلن������ا ل نملك, بل نعجز عن تف�ضير ذل������ك التعار�س الظاهر بي������ن العقل والكون, اإذ 

مين  ُغلِّف������ا بالغمو�س الذي ما زال يف�ضح المجاَل للخرافات وال�ضح������ُر كما يدع الفر�س للمنجِّ

براج ببع�س من قدر الهتمام بالكالم عن  اأن يحرك������وا ف�ضول النا�س لي�ضتمعوا اإلى اأحاديث الأ

الكون والمجرات والكت�ضافات في هذه الميادين. 

العالم كله في تغير وتطور, كما مر معنا مراراً, وكذا جميع عنا�ضره التي هي فري�ضة هذا 

التطور, يموت القديم ويولد الجديد وين�ضاأ.

أكثر اإذا قادنا الف�ضول اإلى ال�ضوؤال: متى وكيف ن�ضاأ الكون, وكيف ن�ضاأت  ربما تزداد ده�ضتنا ا

ر�س؟ الحياة على الأ

ن�ض������اأ النفجار الكبير ال������ذي كان ظهور الكون نتيجة له, من انفجار هائل من نقطة مادية, 

و�ضف������ت باأنها كانت ذات كثافة ل نهائية وحجم م�ض������اٍو لل�ضفر, اأي اإن كل مادة الكون الحالية 

كانت - في لحظة ذلك النفجار اأو لحظة الفرادة- �ضفراً.
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وكما اأجاب )تيم فولغر( عن ت�ضاوؤله: هل العالم موجود حين ل ننظر اإليه؟ حينما تذكر 

أ تطور  بح������اث اأن دورة واحدة من دورات مجرتنا ال�ضماوية ت�ضاوي مليوني عام, واأن مبدا الأ

ن�ض������ان بو�ضفه فكرة ل ي�ضم������ح الكون ول قوانين الفيزياء اإل ب�ضورة دقيقة عّدها تف�ضيراً  الإ

لوجود الحياة.

كث������رت الفر�ضي������ات عن �ضر وجود الك������ون, فعالم الفيزياء ال�ضهير »ج������ون ويلز« الذي 

جابة عن �ضوؤال �ضر وجود الكون  بح������اث الكونية, راأى اأن الإ يُع������ّد م�ضت�ضاراً, في م�ضمار الأ

ت�ضتدع������ي ل محالة الدخ������ول في تعقيدات اإحدى اأغرب جوان������ب الفيزياء الحديثة, فهل 

وج������ود العلم الذي ن�ضميه »ميكانيكا الك������م« �ضيجعل الجواب �ضهاًل؟ يقول الفيزيائي ووتر: 

�ضئلة  جابة عن ه������ذا ال�ضوؤال. وتبقى الأ ل�ض������ت اأدري اإذا كان العق������ل الب�ضري قادراً على الإ

جوبة عن الت�ضاوؤلت ل حدود لهما. اإن موقعنا, بو�ضفنا  تتوارد و�ضغف الب�ضر بالمعرفة والأ

كثر مهابة من تجربتنا,  كائن������ات حية تعي�س وتموت بمرور الزمن, يقع في جذور ال�ضمة الأ

ن�ضانية وحقيقة الكون  األ وهي التفاوت غير المح�ضوب والم�ضتع�ضي بين مقيا�س الحياة الإ

حولنا.

ه�ضة وما ي�ضتدعي الف�ضول ويقود اإلى تطوير معارفنا  ن�ضان دائماً ما يثير الدَّ بين الكون والإ

وتعديلها وتجاوز قديمها ويفتح دروباً للتفكير وطرائق للبحث قد تقود اإلى مفاجاآت في ك�ضوف 

علمية ل تنتهي عند حّد. 

أنه قال:  عن ال�ضاعر اليوناني القديم يو�ضيبيد, ا

له ل يبارك حدثاً اإل ما لم يك������ن متوقعاً. في نظرنا اإلى  أبداً, واإن الإ اإن المتوق������ع ل يق������ع ا

أنه يدخل في باب اليقين, لكن التجربة والممار�ضة  الم�ضتقب������ل يواجهنا كثير مما ا�ضتقر لدينا ا

وتطور العلوم وتزايد ما يبثه العلماء والباحثون من مقولت وفر�ضيات وما �ضابه, يوؤكد مقولة 

المعري, اأما اليقين فال يقين. 

ف������ي المقدم������ة التي كتبها فيدريركو ماي������ور المدير العام لليون�ضكو �ضابق������اً, لكتاب »تربية 

الم�ضتقبل« لموؤلفه اإدغار موران, يتطرق اإلى مو�ضوعة اليقين, فيقول: 

حينم������ا ننظر اإلى الم�ضتقبل نجد ع������دداً من الاليقينات فيما �ضيك������ون عليه عالم اأولدنا 

أردنا اأن توؤّمن  أنه: اإذا ا قل- من �ضيء واحد األ وهو ا واأحفادن������ا, لكن يمك������ن اأن نتيّقن – على الأ

ن�ضاني اأن يتغير,  ر�ضية حاجات الجن�������س الب�ضري الذي يعمرها, فعلى المجتم������ع الإ الك������رة الأ
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ينبغي اأن يكون عالم الغد مختلفاً بعمق عن عالم اليوم. علينا اأن نعمل على بناء م�ضتقبل قابل 

للعي�س ... ول بّد من تغيير طرائق تفكيرنا, واإعادة التفكير في طريقة تنظيم المعرفة وت�ضكيل 

�ضيا�ضات التربية وبرامجها.

يحم������ل العلم معه, على الرغم م������ن جوانبه ال�ضورية نظرية للمعرف������ة �ضفيفة ت�ضتطيع اأن 

تف�ضر كيف يمكننا نحن الب�ضر اأن نفهم العالم. التجربة توؤدي اإلى النظرية, والنظرية الكوانتية 

ن اإحي������اء اإطار الح�س الم�ضت������رك, الذي اأُجريت فيه التجرب������ة, والذي تعي�س فيه 
ت�ضتطي������ع الآ

ن�ضان  دراك العادي لالإ أو الإ دراك الفطري ا حيواتن������ا. والح�س الم�ضترك هن������ا هو ما نعني به الإ

الع������ادي وت�ضوراته العامة للكون وللمعرفة, لذلك فهو م�ضترك بين النا�س اأجمعين. والمق�ضود 

راء الم�ضهورة  بمفه������وم الح�س الم�ضترك ه������و الفهم الم�ضترك, ويطلق في ال�ضتعم������ال على الآ

والم�ضلَّ������م بها لدى النا�س كافة, فمدركاتنا الح�ضية تكوِّن العقل العام الذي تاأتي منه ت�ضوراتنا 

ومكونات لغتنا.

������ر عنه في كتاب, ولول الجمال الذي يفتدي  يق������ول مالرميه: لم يوجد الكون اإّل كي يُعبَّ

الوج������ود وينت�ضله م������ن هاوية العدم, لكان م�ضي������ر المبدع الخالق الرع������ب وح�ضرجة الياأ�س 

والنتحار. 
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لى الَوباء موّدعًا اإ

من كتاب الُحبِّ والَحرب

َك تن�صى �صاأن�صى باأنَّ

¯

¯

¯

�صوقي بغدادي

براهيم عبا�س يا�صين اإ

مها هنيدي

الديـــوان

ال�ســـــرد:

اأباهيُم...

التبا�س

الو�صم

¯

¯

¯

ال�ســـــعر:

جوليا علي

غ�صان حورانية

براهيم عماد الدين اإ
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اإلى الَوباء موّدعًا

�شوقي بغدادي

ال�سـعـر...

اإىل الَوباء موّدعًا

- �لعمل �لفني: �لفنان �لر�حل نعيم �إ�سماعيل.

عندما اأ�ستطيُب الوباَء

واأهم�ُس في اأذِنِه

اأْن ي�ساحَبني

نحو منفاَي

في اآخر الكوِن

ي�سخُر مّني

ويرف�سني

اأنني ل�سُت خ�سمًا َلُه

عندما اأ�ستريْح

�أقوُل َلُه

�أنت تجهلني

فاأنا ال �أطيُق وجودَك قربي

َفكفَّ بالَءَك عن بلدي

غنياَء وُخِذ الأ

دِع الفقراَء اإذْن

يا قبيْح

ُي�صّفُق عندئٍذ

ويقهقُه

وهو ُيَغْمِغُم

يا للغبّي الجهوِل

اأتح�صُبهْم اأغنياَء

اإذا ما تعّفَف واِحُدهْم

وهو دومًا جريْح

ماَء وَيغ�ِصُلها ُيداِري الدِّ

ه منظُرُه قبَل اأن يت�صوَّ
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اإلى الَوباء موّدعًا

وهو ِمْثُل الم�صيْح

فقيٌر، نحيٌف

ُنُه كاأّن الُهزاَل ُيزيِّ

ُنُه وال�صقاَم ُيلوِّ

وخ�صومي �ِصواْه

فكيَف ت�صيُر الثري الك�صيْح

جميع الذي في يديَك وبيِتَك

بع�ٌض من الكلماِت اللطيفِة

ْعَر والنثَر مما ت�صّمونُه ال�صِّ

انه�ْض...

ْهِر تعاَل اإلى الزَّ

والع�صِب

والماِء

والخ�صرِة الّنامَيْة

تعاَل اإلى ف�صحٍة

للهواِء النقيِّ

وغاباِت اأر�ٍض

دٍة بالخراِب ُمَهدَّ

وطيٍر يحّلُق

اأناأى فاأناأى

فاأعلى

مخاَفَة اأن ُي�ْصتباَح

واأّن الرياَح

يِه تداعُب َخدَّ
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اإلى الَوباء موّدعًا

والبحُر ي�صفو لمراآَك

تقفز مثل الطيوِر اإليِه

فكلُّ الف�صاِء لكْم

وجميُع ال�صماْء

وداعًا اإذْن

لجنوِن الهواْء

لظهري الذي يتمّزُق

نحناْء في حفرِة الإ

وداعًا لموتي القريِب

ونومَي عند الم�صاْء

فما ِمن لوح�ٍض ُعواْء

راٍخ وما ِمن �صُ

وما ِمْن وباْء...

❁    ❁    ❁
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من كتاب الُحبِّ والَحرب

اإبراهيم عبا�س يا�سين

ال�سـعـر...

من كتاب احُلبِّ واحَلرب

- �لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

اأقوُل لحا�ضرٍة في الغياِب...

لعْينْيِك اأتلو �ضالتي الجديدْة

واأهج�ُس في حلكِة الوقِت با�ْضمِك...

حتى �ضروق الق�ضيدْة

فاأنِت التي ال يزاُل...

يحا�ضرني كالرياِح العنيدِة حبُّْك

وي�ضاألني كّل ُبْعٍد... 

اإذا ما ا�ضتبّدْت بَي الذكرياُت:

اأما اآَن ُقرُبْك؟

واإني اأحّبِك... 

اإني اأحّبِك... 

اإني اأحّبْك
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من كتاب الُحبِّ والَحرب

ت�صافُر في نومنا الطائراُت... 

اأحبْك

وتق�صُف اأحالمنا الراجماُت... 

اأحّبْك

اأحّبِك في كّل خفقِة قلٍب...

وفي كّل رّفِة ُهْدٍب... 

وما بين حرٍب وحرٍب... اأحّبْك

اأحبِك فيما تقوُل الكواكُب...

غنياِت... في فرِح الأ

وفي اأوجِه العابراِت الجميالِت...

في عطر نرج�صٍة ل يزاُل...

يوؤّثُث اأ�صواقنا الحالمْة

وفي و�صو�صاِت ال�صباِح الـُمذّهِب...

في ُعْرِي �صدرِك لما تنّف�َض كال�صلِح...

في ال�صمِت والبْوِح...

فيما ُت�ِصرُّ �صتائرنا الـُم�ْصدلُت...

وفي )اآِه( �صيحتِك الناعمْة

ومابين ُهْدنِة يومْيِن...

مابين �صوِت انفجاٍر و�صوِت انفجاْر

اأحبِك اآ�صرًة كال�صالِة...

و�صاحكًة مثلما الُجّلناْر 

واأ�صهُد اأنِك طاعنٌة في الغياِب...

وحا�صرٌة في دمي كالنهاْر

وما زال، حيث تركِت ُخطاِك على الدرِب،

بال�صوِء يخ�صّر درُبْك

وقلبي ي�صّفُق كالنهر خلف ال�صلوِع...

اإذا دّق قلُبْك

اأحّبْك.

❁    ❁    ❁
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َك تن�سى �س�أن�سى ب�أنَّ

مها هنيدي

ال�سـعـر...

َك تن�سى �س�أن�سى ب�أنَّ

- �لعمل �لفني: �لفنان  علي �لكفري.

نََّك تن�سى �س�أن�سى ب�أ

واأزُعم اأنَّ الرحيل دع�بْة

�سح�بُة حزٍن تغلُِّف وجَهَك لي�سْت �سح�بْة

وال ذاك حزنً� وي�أ�س�

نََّك تن�سى... واأن�سى ب�أ

اأ�سوُغ الر�س�لَة تلَو الر�س�لِة...

منَك اإليَّ

واأتلو ب�سوِتَك اأبي�َت �سعٍر

على م�سمعيَّ

واأهتُف »اأهال« لطيِفك ج�ء يزوُر �سب�حً�

و»ِعمَت م�س�ء« لطيٍف يغ�درني في الع�سّيْة
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َك تن�سى �س�أن�سى ب�أنَّ

وما ِمن �صيوٍف لديَّ

ول كان ذاك �صرابًا

ول تلك كاأ�صا

َك تاأتي ولكْن.... �صاأزعْم اأنَّ

َك َتن�صى نَّ واأن�صى باأ

�صاأق�صُد درَب المحّطِة ذات �صباٍح... كُكلِّ �صباح...

اأهيُئ كّفي لُلقيا يديْك

ومنديَل عطٍر يكفكف دمعًا

�صين�صاُب- ل بّد- من مقلتيْك

ولكْن...

وحين يغيب نهاري

وياأتي قطاٌر وراء قطاٍر

حّبِة اإّل حبيبي بكّل الأ

�صاأفهُم اأنَّ المجيَء

ا�صتحال عليْك!!

واأنََّك مثلي... تذرف دمعًا

وتاأ�صى

واأزعم اأنََّك ل بّد تاأتي

واأن�صى...

َك َتن�صى. نَّ باأ

❁    ❁    ❁
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�أباهيُم...

رُق �لنوَم من عينيها، حّتى �ل�س����باح �لباكر، من دون �أن تجد م�س����ّوغًا له. كانت ليلة  �بتلع �لأ

ثقيلة حاّرة، مّلتها �ساعاتها �لتي مّرت ببطء. �سعرت ب�سيء ما في يدها، حين �ّتكاأت عليها لتنه�ض 

رهاق. نظرت �إلى �س����اعة �لحائط، �لتي �س����اخت  من �ل�س����رير، غير �أّنها لم تكترث له ب�س����بب �لإ

عد�َد لتبقى معّلقة على جد�ر �لزمن، كانت ت�س����ير �إلى �ل�سابعة. �سمعت  عقارُبها، وهي تالحق �لأ

�س����وت �س����ربات م�سطربة متقّطعة لمعول عامل يحفر جانبًا من �ل�س����ارع �لمقابل لنافذتها، مّما 

ز�د في توّترها. م�س����ْت بتثاقل �س����وب �لمغ�س����لة، وما �إن �أم�سكت �ل�س����نبور، حّتى جَفَلت حين لم 

����عقت من هول �ل�س����دمة، حين مّررْت �أ�سابَع يدها �ليمنى  ي�س����ر! وما لبثت �أن �سُ تجد �إبهاَمها �لأ

�لمرتجف����ة ف����ي مكان �إبهامها �لمفق����ود، فلم تجد له �أّي �أثر! ت�س����ّمرت في مكانه����ا، وفي محاولة 

يائ�س����ة منها لتكذيب حا�ّس����َتي �لروؤية و�للم�ض؛ كررْت عّد �أ�س����ابع يدها �لي�سرى، �لتي �عتادت �أن 

فعال؛ لكّنها �أربعة...  �سياء، وتناول �لطعام، وغير ذلك من �لأ ت�س����تعملها في �لكتابة، و�إم�ساك �لأ

�أربعُة �أ�سابَع فح�سب!

جوليا علي

ال�ســـــرد...

�أباهيُم...

- �لعمل �لفني: �لفنان �لر�حل نعيم �إ�سماعيل.
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�أباهيُم...

ظّن���ت اأّن مر�ض���ًا جديدًا خطي���رًا قد اجتاح 

�لمدينة، وهي �أّول �سحاياه. ت�ساءلت مذعورة:

ي�س���ر  �أّي مر����ض هذ� �لذي �لتهَم �إبهاَمها �لأ

بلقمة و�حدة؟

مر، هذه �لمّرة،  في محاولة �أخرى لتف�سير �لأ

و�إقناع نف�سها بالمنطق، فّكرْت في �سّرها:

مر��َض �لغريبة، �لتي تظهر فجاأة  ل �أحد ُينكر �لأ

بت�سميات مختلفة، �أمر��ض خطيرة، غالبًا  ما تح�سد 

�أرو�َح كثيرين، وجّلهم من �لفقر�ء و�لكادحين!

تفّح�س���ت يَدها ثاني���ة بعيني���ن جاحظتين؛ 

تكاد�ن، هما �أي�س���ًا، �أن تغادر� ج�سدها كي تِجد� 

ها حينما �أيقنت �أّن  لها �إبهاَمها. �رتعدْت فر�ئ�سُ

يَدها �سبُه مم�سوخة؛ باأربعة �أ�سابع!

�س���اقاها �لمرتجفت���ان حملتاها �إل���ى غرفة �لجلو�ض. �رتمت على كر�س���ّي، و�لتقطت باأ�س���ابعها 

ربعة جريدًة، م�س���ى على �إ�سد�رها �أكثر من �أ�س���بوع، وبد�أت تقّلب �سفحاِتها بيِدها �ليمنى، على  �لأ

غير عادتها، �إلى �أن وجدت �س���فحَة �لمفقود�ت، وبد�أت تبحث، عّلها تجد �أنا�س���ًا �آخرين فقدو� 

�أباهيَمهم، �أي�س���ًا، ون�سرو� ذلك في �ل�س���حف، لعّل من يجدها ي�سّلمها �إلى ذويها! لكْن �سرعان 

ما حّدثت نف�سها:

�أّي عاقل ُيْقِدم على ن�س���ر �إعالن بفقد�ن �إبهامه، �أو �أّي ع�س���و من ج�س���ده؟! لو فعل ذلك لرموه 

بالجنون.

�نتف�سْت فجاأة في مكانها، ثّم �أ�سرعت �إلى �سريرها، تبحث عن �إبهامها، لرّبما كان عالقًا ب�سيء ما، 

�أو �أّنه غاَفَل بقّيَة �أ�سابعها، و�ختباأ تحت �لو�سادة لغاية في نف�سه، �أو رّبما �سقط من يدها تحت �ل�سرير!

خرجت م�سرعة من �لبيت، وبعد �أن تجاوزت �لعامل بخطوتين، �نتبهت �إلى �أّنه ل يح�سن �إم�ساك 

معوله. �لتفتت �إليه، و�أمعنت �لنظر في يديه، وذهلت حين ر�أت يَده �ليمنى بال �إبهام!
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�أباهيُم...

ت�صـــارعت خطواتها لت�صابق اأنفا�َصها، اإلى اأن تعّثرت باأحد المطّبات، فاندلقت من ذاكرتها ِفَكر 

راودْت ذهَنها ذات »َم�صير«...

على الرغم من ازدحام ال�صـــوارع، اإّل اأّن ا�صـــطرابًا غريبًا كان يخّيم عليها. انعطفْت اإلى حيُث 

جّرتها �صـــاقاها في �صـــارع، ُيف�صي اإلى مكتب ال�صحيفة؛ حيث تعمل منذ تخّرجت في الجامعة، قبل 

خم�صة وع�صرين عامًا.

دخلت الغرفة، جل�صت متهالكًة اإلى مكتبها، الذي يتو�ّصط مكاتَب زميالتها وزمالئها، ولحظت اأّنهم 

غير منكّبين على الكتابة، كعادتهم، حّتى اإّنهم ل يم�صكون اأقالمهم! اأ�صيبت بدوار، حين جالت بب�صرها 

ي�صر! يمن، وقلياًل منها فقَدت اإبهاَمها الأ بين اأيديهم، ووجدت اأكثريَتها قد فقدْت اإبهاَمها الأ

حين ا�صـــتعادت وعيها، نظرت اإلـــى يد زميل لها؛ هو اأكثرهم تمّيـــزًا وطموحًا وجراأة، كان يقف 

قرب النافذة، يم�صك بلفافة تبغ بين ال�صبابة والو�صطى، وهو يبت�صم �صاخرًا: 

الحمد وال�صكر هلل... اإم�صاك لفافة التبغ ل يحتاج اإلى اإبهام...

حـــوال المدنّيـــة( القريبة، كانـــت اأرتال  فـــّزت مـــن مكانها، وانطلقـــت اإلى دائـــرة النفو�ض )الأ

المراجعين تبتدئ في الطابق الثاني للمبنى، وتنتهي بالمدخل الرئي�ض، اأيديهم ترتفع؛ بال اأباهيَم، 

واأ�صواتهم تتعالى م�صتنكرًة:

م وقد فقدنا اأباهيَمنا؟! - ...وكيف نب�صِ

هرعْت اإلى ال�صارع؛ وفوجئت بح�صد من الب�صر، يرفعون لفتاٍت ُكِتب عليها:

)اأعيدوا لنا اأباهيَمنا(.

لفَتها رجٌل م�صـــّن ينت�صـــب كاأربعينّي بين المحت�صـــدين، ي�صـــند اإلى �صدره كتابًا �صـــميكًا قديمًا 

خرى يحمل لفتة كتب عليها: ربعة، وفي يده الأ باأ�صابعه الأ

)خذوا خنا�صَرنا اأو بنا�صَرنا، واأعيدوا لنا اأباهيَمنا(.

�صـــّقت طريقها بين الجموع اإلى نهاية ال�صارع؛ حيث ا�صـــطدم ب�صرها ال�صارد بواجهة زجاجّية 

لمطعم فخم، ظهر زبائنه بو�صوح. اأ�صيبْت بالذهول، حين راأت كاّلً منهم يم�صك ال�صّكين باأ�صابعه 

خرى!... الخم�صة، وال�صوكة باأ�صابعه الخم�صة الأ

❁    ❁    ❁



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 114

التبا�س

كان عفيف م�س���طرًا في هذا اليوم اإلى الخروج من العمل قبل موعد االن�س���راف ب�ساعة واحدة 

�سنان. ب�سبب موعده عند طبيب االأ

 تاأمل عقارب �س���اعة يده فوجدها تقترب من الثالثة ع�س���رًا، وقبل اأن ي�سع هاتفه المحمول في 

جيبه اأخذ ي�ستعر�س �سريعًا ر�سالة و�سلته من زوجه على )الوات�س اآب(.

 لوى عفيف �سفته ال�سفلى، واأخذ يحرك راأ�سه يمنة، وي�سرة، م�ستهجنًا اأ�سناف كثير من المواد 

ول بنحو ثالثة اأي���ام. تاأّمل تلك  التي حفلت بها ر�س���التها، وال�س���يما اأن ال�س���هر قد تجاوز ن�س���فه االأ

�س���ناف بعناية وبعين ال�س���خط: »زيت نباتي... زعتر اأخ�س���ر... جبنة �س���لل... �س���ّكر... حالوة  االأ

طحينية«.

����س جيبه الخلفي واأخرج محفظته فاإذا ما فيها من نقود ال يكفي ل�س���راء ن�س���ف المطلوب  تح�سَّ

تاأمينه. اأطرق راأ�س���ه، و�س���رع ي�ستذكر الحوار الذي دار ليلة اأم�س بينه وبين زوجه حول حاجة البيت 

اإلى بع�س ال�س���لع ال�س���رورية. وحينما اأعلن عفيف عجزه عن تاأمين طلباتها ارتفعت نبرة الحديث، 

غ�سان حورانية

ال�ســـــرد...

التبا�س

- �لعمل �لفني: �لفنان �لر�حل نعيم �إ�سماعيل.
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وثارت ثائرتها، و�ألّحت عليه �أن 

يطلب �سلفة على �لمعا�ش، فثار 

ره���ا بما عاناه  في وجهها، وذكَّ

من �س���يق وهو ي�س���دد �أق�س���اط 

�ل�سلفة �لقديمة. 

كان���ت �أ�س���رة زوج���ه ن���ور� 

مي�س���ورة �لحال ن�سبيًا، فاأخوها 

تاجر مهم في �س���وق �لحريقة، 

ولديه معمل ل�سناعة �لمالب�ش 

خته ر�تبًا �سهريًا يكفيها م�س���اريفها �ل�سخ�سية، وبع�ش ما يحتاج �إليه  �لقطنية، وكان يخ�س����ش لأ

�أبناوؤها، وهذ� ما جعله بمنجاة ومناأى عن �سرور طلباتها في �ل�سنين �لما�سية، ولم تكن تطلب منه 

خيرة من غالء �لمعي�سة، �سارت  ماًل �إل عند �ل�سرورة، لكنها بعد ما �أ�ساب �لجميع في �ل�سنو�ت �لأ

تنفق ما تح�سل عليه من �أخيها في وقت ق�سير.

ومما ز�د في �نزعاجه من طلباتها �أنه كان قد وعد �لطبيب �أن ي�س���دد له في ذلك �ليوم ع�س���رة 

�آلف ليرة دفعًة على �لح�ساب.

حار في �أمره حيال ما يجري، فهو يعلم �أن زوجه لديها مبلغ من �لمال، لكنه يعلم �أي�سًا �لعو�قب 

�لوخيمة �لتي �ستح�س���ل لو �أنه تجّر�أ وطلب منها �س���يئًا منه على �س���بيل �لقتر��ش، �إذ �س���تعدُّ ذلك 

تطاوًل عليها، و��س���تباحًة لمالها، و�س���يكون فري�س���ة �س���هلة لها، وعليه �أن ين�س���ت باأذن �ساغية �إلى 

�سريط مكرر من »�لهت، و�لنق« و�لنكد م�سبق �ل�سنع حول �إنفاقها �لد�ئم على �لمنزل، �إ�سافة �إلى 

�أ�س���ئلتها �لتقليدية: هل �سقيقها حا�سر وموجود د�ئمًا؟ �إلى متى �ستبقى ت�ستعين به؟ وهل هو مجبر 

�أن ينفق عليهم مدى �لحياة؟

مور ربما ل تنتهي عند هذ� �لحد، فقد تطال ثورتها مجال عمله، فعلى  كان عفي���ف يع���رف �أن �لأ

�لرغ���م م���ن �أنه يبذل جهدً� كبيرً� خالل عمله كاتبًا لل�س���يناريو، ومدققًا در�ميًا في �إحدى �س���ركات 

نتاج �لفني، �إ�س���افة �إلى كتابة �لق�سة �لق�س���يرة، �إل �أن زوجه توجه �إليه �لتهام د�ئمًا بالتر�خي  �لإ
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والبالدة وقلة الحيلة والتقاع�ض في البحث عن العمل الحقيقي المجدي الذي ياأتي بالمال م�صت�صلمًا 

لعمله في الكتابة التي ل ت�صمن ول تغني من جوع.

علـــى الرغـــم من كل مـــا فكر فيه، وعلـــى الرغم من معرفته للنتائج م�صـــبقًا اإل اأنه وجد نف�صـــه 

م�صطرًا اإلى ال�صماح ليده بارتكاب جناية الت�صال بها قبل مغادرته مكان عمله.

وبعد اأخذ ورد، و�صـــرح مطول عن تردي اأحوالها المادية. ا�صتجابت نورا لطلب زوجها، ووافقت 

�صـــنان في  اأخيرًا على منحه ع�صـــرة اآلف ليرة، وقد اأ�صـــعده اأنها تريد الذهاب اأي�صـــًا اإلى طبيب الأ

ذلك اليوم ب�صبب األم متفاقم في اأحد اأ�صنانها، فاتفقا اأن يلتقيا عند العيادة ال�صنية في وقت محدد 

فياأخذ منها المبلغ المتفق عليه.

دخـــل عفيـــف غرفة النتظـــار، فوجد فيها رجاًل طويل القامة، اأ�صـــمر الب�صـــرة يت�صـــفح اإحدى 

المجالت، وكان باب غرفة الطبيب مفتوحًا كعادته... فاأ�صارت اإليه )ال�صكرتيرة( بالدخول.

كانـــت غرفة الطبيب كبيرة. فيها كر�صـــيان للمعالجـــة اعتادت اإحدى الطبيبـــات اأن تعالج على 

طفال، في حين كان الطبيب »�صـــحبان الع�صبي«  اأحدهما بع�ض الحالت للمر�صـــى من الن�صـــاء والأ

يت�صدى للحالت ال�صعبة ن�صبيًا.

خر، فوجد زوجه م�صـــتلقية واأمامها الطبيبة تتابع معالجة �صـــنها،  نظر عفيف اإلى الكر�صـــي الآ

وعلى الرغم من اأنه لم يظهر له اإل جزءًا من وجهها ا�صتطاع اأن يقراأ في تعبيرات مالمحها عالمات 

نها لم ت�صارك الطبيب والطبيبة في رد ال�صالم عليه عند  عدم الر�صـــا، وال�صـــخط، وتاأكد له ذلك لأ

نه من �صمن طباعها التي اعتاد عليها. دخوله، لكنه لم يكترث بذلك لأ

خيرة لل�صن قبل التح�صير لتلبي�صه،  كان الدكتور �صحبان ينوي في هذه الجل�صة و�صع اللم�صات الأ

ـــر الخليط المعدنـــي المطلوب، دار بين الدكتور �صـــحبان وعفيف  وفي حين كانت الممر�صـــة تح�صّ

خير، وما يحمله  حوار يتعلق بكتابة ال�صـــيناريو، اإذ اأخذ عفيف ي�صرح اأمامهم عن طبيعة م�صل�صله الأ

مـــن م�صـــاعر عارمة بالنبل، وال�صـــدق، والعفة، واأن الغنى الحقيقي هو غنـــى النف�ض، وما اإلى ذلك 

من خ�صـــال حميدة تقود البطل في النهاية اإلى النجاح وتكوين الثروة، وكم كان م�صـــرورًا، لتفاعل 

الطبيـــب، والممر�صـــة، والرجل الجال�ض في غرفة النتظار، و)ال�صـــكرتيرة( مع كالمه، وت�صـــوقهم 

لم�صـــاهدة الم�صل�صل بعد ت�صويره، لكن ما اأثار ا�صتغرابه هو اكتفاء زوجه با�صطناع �صحكة �صفراء 
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اعتاد اأن يراها في وجهها دون اأن تعلِّق ب�صـــيء، فعرف اأنها لي�صـــت را�صـــية عنه، وهنا اأخذته الظنة 

خرى قد اأ�صـــابها ما اأ�صـــابه من نفاد للمـــال، فاأزعجها طلبـــه، وربما يكون  اأنهـــا ربمـــا تكون هي الأ

تفاعل الممر�صـــة المبالغ فيه مع كالمه، و�صـــحكتها الرنانة �صـــببًا في غيرتها واتخاذها منه ذلك 

الموقـــف. لم يكتـــرث كثيرًا لذلك وهو يعلم اأنها ل تحتاج عادة اإلى اأ�صـــباب حقيقية لتتخذ منه مثل 

تلك المواقف.

اأفاق عفيف من �صـــروده حينمـــا طلب منه الطبيب اأن يفتح فمه، فا�صـــتمر عدة دقائق على تلك 

مر ما طلب من الممر�صـــة اأن  �صـــعة لأ الحال حتى اأنهى الطبيب عمله، وقبل ان�صـــرافه اإلى غرفة الأ

تزيل القطنة من فم عفيف بعد خم�ض دقائق، ليكون باإمكانه الن�صراف.

ثنـــاء كانت الطبيبة غارقـــة حتى ذقنها في فـــم زوجه تخو�ض غمار معالجة �صـــنها  فـــي هذه الأ

و�صحب ع�صبه، فعرف اأنه لن ي�صتطيع التحدث معها، وطلب المبلغ منها، وهي على تلك الحال.

 ا�صـــتدارت الطبيبة تبحث عن �صيء، فوجد في ذلك فر�صة �صانحة، ليخرج المبلغ المتفق عليه 

غرا�ض المطلوبة ك�صبًا للوقت. من حقيبتها، وين�صرف، ليح�صر الأ

ف�صل عفيف ب�صرعة ع�صرة اآلف ليرة عن رزمة نقود كانت مودعة في الجيب الخلفي للحقيبة، 

ثـــم اأعاد الحقيبة اإلى مكانهـــا، ود�ضَّ النقود في جيبه، وتوجه بثقة وثبـــات نحو غرفة النتظار بغية 

مغادرة العيادة.

�صـــمر وهي   لم يكد يخطو الخطوة الثالثة في غرفة النتظار حتى ا�صـــتوقفْته يُد ذلك الرجل الأ

ت�صـــرب على كتفه بقوة قبل اأن يقول له: هل انتهيت من التحدث عن النبل، وال�صـــرف، وال�صـــدق، 

والعفـــة، والخ�صـــال الحميـــدة، لتغافل الجميـــع بعد ذلك وت�صـــرق الحقائب؟ هيا اأعـــد النقود التي 

د�ص�صتها في جيبك اأيها الل�ض المنافق قبل اأن اأف�صحك.

ْت  اأ�صابت عفيف الده�صة، فراح يتاأمل وجه ذلك الرجل وهو ل يعلم دوافعه اإلى هذا الكالم، ثم افترَّ

�صــــفتاه عن ابت�صامة �صفراء م�صــــطنعة، و�صرع بالتحدث اإليه، لي�صتو�صــــح منه مق�صده، لكنه �صعق في 

مكانــــه حين م�صــــاهدته زوجه تفتح باب غرفــــة النتظار قادمة من خارج العيادة، وهي تلتقط اأنفا�صــــها 

�صباب خارجة عن اإرادتها. ب�صعوبة، لتعتذر منه عن تاأخرها عن مالقاته ح�صب الموعد المتفق لأ

❁    ❁    ❁



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 118

الو�شم

كان يريُد التقاَط �ض���ورٍة للخاتم في اإ�ض���بِعه ليرى مدى ان�ضجاِمه مع �ضاعة اليد، �ضبط الهاتف 

المحمول اللتقاط ال�ض���ورة، ثم... ومي�ض. التقط �ض���ورًة تجمُع الخاتَم الف�ض���يَّ بالر�ضم الهند�ضي 

�ضود... ان�ضجاٌم وا�ضٌح بينهما،  ل( وميناها االأ المنقو�ض على �ض���طحه مع �ض���اعة اليد بلونها )الم�ُن�َكَّ

ًة لفتت نظَرُه ُبقٌع بنيُة الل���وِن على ظاهِر يِده، من اأين  همَّ باأن ي�ض���عَر بال�ض���روِر واالرتياِح، ولكْن فجاأ

ل يَده،  مَّ
َق في البقِع البنية. ترك الهاتف المحمول جانبًا واأخذ يتاأ دًا، دقَّ َر ال�ضورة جيِّ هذه البقع؟ كبَّ

نَّه يراها اأّول مّرة.  ُل البقَع البنيَة وكاأ مَّ
يتاأ

ولى التي يرى يده فيها، �ض���حيح اأن نظره يمرُّ في كل حيٍن على يده... حين  نع���م، اإنه���ا المرة االأ

يكتب... حين يقراأ... حين يغ�ض���ل يديه... حين ي�ضافح �ضديقًا... حين... وحين... وحين... اإلخ، 

ق وُيمعن النظر في ظاهر يديه، �ضعر ب�ضيء من االنك�ضار والخيبة، وَعِلَم اأنَّ  ن، اأّول مّرة، يدقِّ لكن االآ

، ولكنَّ الحقيقة  الزمَن قد اأدركه، واأنَّ ما ي�ضعر به من �ضباٍب وفتوٍة ون�ضاٍط هو �ضعوٌر �ضطحيٌّ ظاهريٌّ

اأنَّ الزمن يفعل فعله فيه. في ج�ض����ده. في كلِّ خليٍة في ج�ض����مه، لكْن بكلِّ هدوٍء و�ض����بٍر ومكٍر اأي�ضًا، 

عماد الدين اإبراهيم

ال�ســـــرد...

الو�شم

- �لعمل �لفني: �لفنان �لر�حل نعيم �إ�سماعيل.
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وال تلهيه عن فعله تل���ك البهرجة التي يحيط 

�سح يخدع بها نف�سه. بها المرء نف�سه، اأو باالأ

ع���اود النظر اإل���ى تلك البق���ع البنية التي 

تتم���دد عل���ى ظاه���ر يده، هي لي�س���ت و�س���مًا 

اأبدًا، فهو منذ �سغره كان يكره الو�سوم وينفر 

منه���ا، على الرغم من اأنه���ا كانت َداِرجًة في 

تلك ال�سنوات قبل عقوٍد من الزمن، كان بع�ض 

برة  َور باالإ ها( لدى النَّ النا�ض يحبذه���ا و)يدقَّ

بو�س���فها نوٍع من الزين���ة والتباهي، اإذ تعطي 

رق���ِة على  لونًا اأخ�س���َر كام���دًا يمي���ُل اإلى الزُّ

َور ماهرين   مختلفٍة، كان النَّ
ٍ
الجلد، وبر�س���وم

في ر�س���م الو�س���وم على الج�س���د، ف���ي اأماكن 

نف، الجبين، القدمان، ال�ساقان... اإلخ. كان بع�ض اأ�سدقائه  مختلفة منه: اليدان، الخدان، اأرنبة االأ

لون  )يدّق���ون( و�س���مًا باأ�س���ماء حبيباتهم، اأو يطلبون ر�س���وماٍت واأ�س���كااًل معينة ُيعَجبون به���ا ويتحمَّ

برة كي يتباهوا بالو�س���م، وربما بعد م�س���يِّ اأ�س���هٍر قليلٍة اأو �سنواٍت يختلفون مع  لم، األَم الوخز باالإ االأ

لم من جديد  ل االأ حبيباتهم، اأو لم يعودوا معَجبين بالر�سِم المو�سوم على يدهم، فيعمدون اإلى تحمُّ

ل  نه غير م�ستعدٍّ لتحمُّ كي يطم�س���وا مالمحه بو�س���ٍم جديٍد. كان يكره هذه الو�س���وم ل�س���ببين: اأواًل الأ

نه ربما غيَّر راأيه في الم�ستقبل -وهذا ما كان يح�سل مع اأ�سدقائه دائمًا- في اأهميِة  لم، وثانيًا الأ االأ

هذا الو�س���م، فماذا �سيفعل؟ لذلك كان ج�سده خاليًا تمامًا من اأيِّ و�سٍم، فِمْن اأين جاءت هذه البقُع 

ُد وتت�سُع على ظاهِر يديه؟  ة التي تتمدَّ يَّ الُبنِّ

تاأمله���ا مج���ددًا وانتابته لحظة حزٍن وانك�س���اٍر. اإنه الزمن، لقد كُبَر، لقد تجاوز الخم�س���ين من 

ن كبيرًة كانت �س���ابقًا نقطًا �س���غيرًة بالكاد ُترى، كانت َنَم�سًا  عمره، وهذه البقع البنية التي يراها االآ

دت وات�س���عت، وتفتََّح  ن تمدَّ يٌّ غامٌق، نقاٌط �س���غيرٌة جدًا، لكنها االآ على ج�س���ده ُخِلَقت معه، لونها ُبنِّ

. يٍّ ترابيٍّ لوُنها اإلى ُبنِّ
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فق البعيد، وحده في المنزل، الجميع خرج اإلى م�صاغله  ه. مدَّ نظره اإلى الأ ا�صترخى على كر�صيِّ

ن ب�صـــيٍء من النك�صـــار والخيبة. نظر اإلى الخاتم ذي اللون الف�صي الذي  واأعماله. وحيدًا يجل�ض الآ

م�ض ونق�ض عليه ر�صـــمًا هند�صـــيًا مميزًا، كْم كان يتوق اإلى اللحظة التي �صيلب�صـــه فيها،  ا�صـــتراه بالأ

ي�صعه في خن�صر اليد الُي�صرى ليرى الن�صجام بينه وبين �صاعة يده. 

لقـــد بحـــث كثيرًا في اأماكن بيع الف�صـــيات من �صـــوق المهـــن اليدوية حتى �صـــوق الحريقة، اإلى 

ر�صفة الذين يبيعون الخواتم  موي، باعة الأ �صاحة الم�صكية في نهاية �صوق الحميدية اأمام الجامع الأ

َن من و�صع  ه من اأيِّ َمعِدٍن كان، حتى يتمكَّ المعدنية والتقليدية، عن خاتٍم دوَن اأيِّ نق�ٍض عليه، ل يهمُّ

الر�صـــم الذي اأعجبه، وهو ر�صـــٌم قراأ عنه في الح�صـــارة الفرعونية، على هيئة نق�ٍض هند�صيٍّ ُيدعى 

هرة(، وجد طلبه لدى بائع يبيع الخواتم التقليدية زهيدة الثمن، كم كان �صروره كبيرًا،  )خاتم الزُّ

ه اإلى محلٍّ اآخر  ع ال�صكل، اأمل�ض خاٍل من اأيِّ نق�ض، ا�صتراه فورًا، توجَّ اإنه ح�صب الطلب، �صطحه مربَّ

يعمل فيه �صابٌّ مخت�ضٌّ باإنزال اأيِّ نق�ٍض يريده الزبوُن على اأيِّ قطعٍة معدنيٍة اأو بال�صتيكيٍة عن طريق 

)الاليزر(، هناك اأعطى ال�صاَب النق�َض المطلوب، فاأدخله على الحا�صب وعالجه باأ�صلوبه الخا�ض، 

ثم تناول منه الخاتم. دقائق قليلة وكان النق�ُض المطلوُب مر�صومًا بكلِّ دقٍة على �صطح الخاتم. �صعر 

ر اأنه حينما  ب�صـــعادٍة كبيرٍة. و�صـــعه في اإ�صبعه، خن�صِر اليِد الُي�صـــرى، وخرج مغمورًا بال�صعادة، فكَّ

ي�صـــل اإلى البيت �صيلتقط �صورًة ليده بالخاتم الجديد المميز مع ال�صاعة، ويجعلها )حالة( له على 

)الوات�ض اآب(، واأي�صـــًا �صـــينزلها على �صـــفحته على )الفي�صبوك(. بالتاأكيد �صـــتكون �صورًة مميزًة 

و�صتلفت انتباه كلِّ اأ�صدقائه.

و�صـــل اإلى البيت، التقط باآلة ت�صـــوير الهاتف المحمول ال�صورة وهمَّ بو�صعها حالًة له. لكْن... 

َبَدت له تلك البقع اللعينة على ظاهر يده، فاألغت كلَّ رغبٍة، وحرفت تفكيره باتجاٍه اآخر. 

عاد بذاكرته �صـــنواٍت و�صـــنوات اإلى الوراء، عاد اإلى الطفولة والمراهقة وال�صباب، كانت هاتان 

م�صاك بالقلم في ال�صف  ولى لالإ ر محاولته الأ اليدان طريتين لدنتين بي�صـــاوين و�صـــغيرتين. تذكَّ

�صـــبع  بهام ُم�صـــِندًا اإياُه اإلى الإ م�صـــاك بالقلم بين ال�صـــبابة والإ ول، كـــم كان يجد �صـــعوبة في الإ الأ

ولى. كم نال من العقاب من معلمته في المدر�صـــة، ومن اأمه في  الو�صـــطى ليخطَّ حروفه وكلماته الأ

البيـــت التي كانت تتابع درا�صـــته مـــع اإخوته رغم اأميتها وعدم معرفتها القـــراءة والكتابة، لكنه كان 



121 الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

الو�شم

يظنهـــا ل تقلُّ عن المعلمة معرفًة وفهمًا. عانى وعانت معه حتى اأتقن اإم�صـــاَك القلم والكتابة بخطٍّ 

جميٍل ومرتٍَّب. 

�صاتذة في المرحلتين  ل ظاهُر يده من العقوبات وال�صرب بالم�صطرة من بع�ض الأ ر كم تحمَّ تذكَّ

عداديـــة، اإذ يعمدون اإلى اأق�صـــى العقوبات، وهي ال�صـــرب على ظاهـــر اليد بخالف  البتدائيـــة والإ

خرين الذين يعاقبون بال�صرب على باطن اليد، اأي على راحة الكف، وهو اأقلُّ األمًا.  المعلمين الآ

ول يديه  ــــر تلك اللعبة التي كانوا يلعبونها �صــــغارًا، اإذ يلعبها اثنان فح�صــــب: ي�صــــع الأ كمــــا تذكَّ

خر -  وهو وا�صــــٌع يديه الثنتين علــــى عينيه - بمفاجاأته  ر�ض، في حين يحاول الآ مقلوبــــة علــــى الأ

خِر وهكذا،  دوار ويحلُّ اأحُدهما مكاَن الآ و�صــــربه على يديه قبل اأن ي�صحبهما، واإذا ف�صــــل تنقلب الأ

ولِد في ذاك  وكــــم مرة جاء اإلى البيت ويداه محمرتان من ال�صــــرب، ولكنها كانت لعبــــًة مثيرًة لالأ

الزمــــن، حــــاول اأن يتذكر �صــــديقه - في تلــــك المرحلة- الــــذي كان يلعب معه تلــــك اللعبة، حاول 

ِرِه، هذا اأي�صــــًا موؤ�صــــٌر اآخُر على  �صــــماَء، لكنه عِجز عن تذكُّ ب في ذاكرته الوجوَه والأ جاهدًا... نقَّ

فعل الزمن، �صعُف الذاكرة، ُترى هل �صي�صيبه مر�ض الزهايمر الذي قراأ عنه كثيرًا في ال�صحف 

خبار في �صــــنوات عمره القادمة؟ انتابه �صــــعوٌر بالخوف، عِجز عن ت�صــــوُِّر نف�صه  و�َصــــِمع عنه في الأ

ِر اأيِّ �صيء، حتَّى اإنَّه خاف من ال�صتمرار بهذا التفكير ولو كان خياًل، وت�صاءل:  غيَر قادٍر على تذكُّ

ر اأنَّ والدَته كانت تدعو دائمًا دعوَتها  ن�صان؟ واأيُّ �صــــيخوخٍة ي�صيُر اإليها؟ تذكَّ اأيُّ م�صــــيٍر ينتظر الإ

المف�صلة: )اهلل ي�صُتر كبرتنا(.

ن؟ حاول  دها بينه وبين نف�صــــه، ُترى كيف �صــــكُل يدي والدته الآ نعم... ما اأجمَلها من دعوٍة، ردَّ

م العجوز، وما فعل الزمن بهما.  َره، لكنه عجز. لم يخطر بباله النتباه اإلى يَدي تلك الأ اأن يت�صــــوَّ

عمال ال�صعبة التي قامتا بهما ا�صتطاع متابعة تعليمه  تلكما اليدان اللتان بف�صلهما وبعذابهما وبالأ

َق النظر في يدي اأمه حين �صــــيزورها،  ر بينه وبين نف�صــــه اأن يدقِّ ن، قرَّ و�صــــار علــــى ما هو عليــــه الآ

ليــــرى مــــا تركه الزمن والعمل من تجاعيد واأخاديد عليهما، ليقارن بين يديه اللتين لم تتعبا كثيرًا 

د في القيام باأي عمٍل  فــــي مزاولة العمل اليدوي والزراعي، ويدي اأمه التي كافحت وتعبت ولم تتردَّ

- مهما كان متعبًا- من اأجلهم ولتاأمين احتياجاتهم. حاول اأن يتذكر اأي�صًا يدي اأبيه المتوفى منذ 

�صنوات... لكن عبثًا لم ي�صتطع.
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غاِرِه وهو َي�صَغُل  �صـــاَقهما في يده. �صعر ب�صـــخافِة تفكيِره، بتفاهِتِه و�صَ ل الخاتَم وال�صـــاعَة واتِّ مَّ
تاأ

ن اإلى  َل لو اأنه الآ ى لو عاد به الزمُن اإلى الوراء ع�صرين... ثالثين �صنة، تخيَّ نف�َصه بهذه الترهات، تمنَّ

جانب اأمه واأبيه يعملون في )حاكورة( البيت، ينك�صـــون التربة ويزرعون الفول والحم�ض، ويبذرون 

البقدون�ض والَخ�ضَّ و�صـــتالت الطماطم لتاأمين حاجة البيت من هذه الخ�صـــراوات والبقول، لكْن... 

هيهات... هيهات. 

نَّ �صـــعَره  ه كبَحها، كبحها ل�صـــببين: لأ نظـــر اإلى هاتفه المحمول، اجتاحته رغبٌة بتحطيِمه، لكنَّ

نَّ هذا  ـــكرُة وتاأتي الفكرُة كمـــا يقولون، ولأ غـــاٍل ولن يتمكَن من �صـــراٍء جهاٍز جديٍد، حين تزوُل ال�صَّ

ر  ن ف�صيندم لحقًا، تذكَّ الجهاز اأ�صبح �صروريًا جدًا في حياتنا، واإذا ان�صاق وراء رغبته النفعالية الآ

ه فهي ت�صتعمله هاتفًا  ا اأمُّ مَّ
اأن اأباه توفي قبل اأن يغزو هذا الجهاز حياتنا ويتغلغل في كل تفا�صيلها، اأ

ا ادخرته، ولم تطلْب  فح�صـــب، لتتوا�صـــَل معهم ويطمئنوا عليها، لقد ا�صترته من تعبها وجهدها وممَّ

عباء التي يتحملها لتاأمين  له عبئًا جديدًا فوق كثير من الأ من اأيٍّ واحٍد منهم �صراءه لها حتى ل تحمِّ

ُر جهوَد والَديه،  َن اأنه ل يقـــدِّ رها، �صـــعر الآ احتياجات اأ�صـــرته، فهي تعرف ظروفهم ال�صـــعبة وُتَقدِّ

با من اأجله واأجل اإخوته، لم يعي�صـــا حياتهما اإل من اأجـــل توفير ما يحتاجون اإليه، ل يذكر  وكـــم تعذَّ

ولد، نعم... له  اأنه كانت لهما رغباٌت خا�صـــة، اأو اأنهما ا�صـــتريا اأ�صياء لهما، كلُّ �صيٍء كان للبيت والأ

ُع وقَته وماله بحثًا عن ات�صـــاق تافٍه بين خاتٍم و�صاعِة يٍد يريُد اأن يتباهى  ن ي�صـــيِّ خوته، وها هو الآ ولإ

غاٍر وفراٍغ و�ُصخٍف و�صَل اإليه  بهما في �صورٍة فارغٍة ي�صُعها على )الوات�ض اآب اأو الفي�صبوك(؟!! اأيُّ �صَ

تفكيُره؟ �صـــعر بالغمِّ يمالأ �صـــدره، نزع الخاتم من اإ�صبعه واألقاه جانبًا، الخاتم الذي كان قبل قليٍل 

مميزًا ومده�صًا �صار قطعًة معدنيًة ل قيمة لها في نف�صه. اأغلق الهاتف المحمول حتى ل ي�صمَع رنيَنه 

د  اإذا مـــا ات�صـــل اأحٌد به. خلع �صـــاعته من يده. راأى من جديد تلك البقَع البنيـــَة بلوِنها الترابي تتمدَّ

د... ُترى ما به؟ ماذا  وتتقلَّ�ض، تتَّ�ِصـــُع وت�صـــُغُر، وظاهُر يِدِه يتجّعُد وينب�صُط، اأ�صابُعه تنكم�ض وتتمدَّ

يمن؟ ُترى اأيُّ �صورٍة اأغم�صت عليها عيناه؟! اأ�صابه؟ لماذا التوى راأ�صه ُمنحنيًا على كتفه الأ

❁    ❁    ❁
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الغ�صا�صنة العرب ودولتهم

اأبو الطيب المتنبي بين ال�صاعرية والحلم ال�صيا�صي

الكون والمقيا�س الن�صبّي للفكر

المعاناة الجتماعية والبعد الجمالي في ق�صائد جمال الم�صري

بدّية والحّب( ال الأ م�صرحّية اأهل الكهف )�صوؤ

في اأخطاء الترجمة وعيوبها

لى العروج للّدكتور وفيق �صليطين من الخروج اإ

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

ح�صام الدين خ�صور

د.محمود حمود

د. فايز عز الدين

فايز فوق العادة

�صبحي �صعيد ق�صيماتي

عبير غالب علبة

عبد الله بديع فا�صل

د. ثناء المحمد

اآفـ�ق املعـرفـة
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يح���قُّ لن���ا، نح���ن �لع���رب، �أن نفتخر باإرث �أدب���ي يعّز مثيله ف���ي �لعالم. لدين���ا تحفة �أدبية 

اب مجهولين على م���دى مئات �ل�سنين،  ل���ت بعمل كتَّ ثقافي���ة، ال تنتم���ي �إل���ى كاتب بعينه، ت�سكَّ

خت �نتماءها �لعربي. وربما �أكثر، حتى �أخذت �سكلها �لحالي، ور�سَّ

�سغ���ل �لعم���ل على �ألف ليلة وليل���ة �لكّتاب، قديمًا وحديثًا، عربًا، وم���ن جن�سيات مختلفة. 

، بعد بحث طويل، 
)1(
عرجي كان �س���وؤ�ل َم���ْن �أّلفها �أحد تلك �لم�ساغل. فقد ن�سبه���ا حمزة �الأ

�إل���ى �أب���ي حيان �لتوحيدي، وحجت���ه في ذلك ت�سابه �أ�سل���وب حكايات �ألف ليل���ة وليلة و�أ�سلوب 

�أعمال �لتوحيدي. وحار �آخرون في �أ�سلها فقال بع�سهم: �إنها فار�سية، ودليلهم على ذلك كتاب 

هز�ر �أف�سانة »�ألف خر�فة«، وقال بع�ض �آخر: �إنها هندية وبرهانهم، هو �أن تقنيات حكايات �ألف 

ليلة وليلة م�سابهة لتقنيات �لحكاية �لهندية، في ذلك �لعهد.

لكنهم اإذا كانوا قد اختلفوا على الن�سب، فقد اتفقوا على اأن ثمة مجموعتين في الحكايات: 

ولى بغدادية والثانية م�سرية. الأ

و�سفوا البغدادية باأنها حكايات �سعبية �سوَّرت النعيم والترف الذي يعي�سه اأهل الب�سرة.

ول في القرن  وقالوا ع������ن المجموعة الم�سرية اإنها تنق�سم اإلى ق�سمي������ن: ينتهي الق�سم الأ

الخام�������س الهجري ويتَّ�سم باأ�سلوبه المه������ّذب، وينتهي الق�سم الثاني في القرن العا�سر الهجري، 

وتدور اأحداثه حول الل�سو�س والمحتالين وق�س�س الت�سوف.

ح�ضام الدين خ�ضور

اآف�ق المعرفة

يف �ألف ليلة وليلة
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بحاث اأي�ضاً طبيعة ال�ضخ�ضيات التي حفلت بها الحكايات, والنظرة النمطية اإلى  تناولت الأ

أة, حتى اإنهم تفننوا في درا�ضة دللة العنوان, فقالوا: اإنه يعني ل نهاية. المرا

ومع ذلك ظلت هناك م�ضاألتان مهمتان مهملتان, لم يعرهما الباحثون اهتماماً, هما الدافع 

وراء الحكاية, والبعد العاطفي في حكاية �ضهرزاد.

أنه������ا الراوي لحكايات األف ليلة. اإن هذه  مفت������اح الدافع نجده لدى �ضهرزاد, التي يُفتَر�س ا

ال�ضخ�ضية, التي األهمت مجموعة من الموهوبين, فاأبدعوا اأعمالً خالدة حملت ا�ضمها -لي�ضت 

رائع������ة ريم�ضكي المو�ضيقية �ضه������رزاد اآخرها- اإذ ابتكرت و�ضيلة اأنقذت بها حياتها وحياة بنات 

مر اأن ذلك ل������م ياأِت م�ضادفة, بل كان عماًل مدبراً  جن�ضه������ا في مملكة �ضهريار. والمهم في الأ

ومر�ضوماً بدقة.

كي������ف تو�ضلت �ضهرزاد اإلى فك������رة اأن لديها المقدرة على اجتذاب اهتمام �ضهريار بحكاية؟ 

أنا, اإلى الق�ضة ب�ضبب  َمْن يراهن على حياته بحكاية, لن يقّدم حكاية عادية. ربما كان مجيئي, ا

تاأثير تلك الحكايات التي كان اأبي - رحمه اهلل- يحكيها لنا وللجيران كل ليلة. كان ذلك قبل 

أب������ي يق�ضده اأهل الحي ل�ضماع حكاياته, التي عرفُت,  اأن نع������رف التلفاز. في ذلك الزمن, كان ا

أنها من حكايات األف ليلة وليلة. لحقاً, ا

�ضئلة التي ن�ضاألها اليوم. كانت الحكايات تتنوع  أ�ضئلة من قبيل الأ لم ي�ضاأل اأحد, وقتئٍذ, اأي ا

كثيراً؛ لكنها حينما ت�ضل اإلى �ضهرزاد كان �ضيء مثل ال�ضحر يم�ضك بنا. كان ال�ضوؤال الذي يدور 

فالت من القتل. كانت الحكاية تم�ضي  في اأذهاننا هو: هل �ضتنجح »�ضهرزاد« هذه المرة في الإ

ويتفّنن اأبي في قطع الحكي حين تطور الحدث اإلى نقطة يتوقف عليها ما �ضياأتي في الحكاية, 

وهك������ذا تنجو �ضه������رزاد ليلة بعد ليلًة, لكن بحكاية جديدة ونهاي������ة تربط المتلقي بما �ضيجري 

ف������ي الغد, اإن هذه المتالزمة الواقعية جداً والفترا�ضية جداً, الغام�ضة جداً والوا�ضحة جداً, 

المقبول������ة جداً والمرفو�ضة جداً, كانت تربطنا اإلى الراوي كما ارتبط �ضهريار ب�ضهرزاد, يريد 

ا تنتِه. كاأنما توليد الحكاية حياة. هنا 
ّ
نهاية للحكاية؛ لكن هيهات! عا�س �ضنوات, واأنجب, ولم�

أة - في  أنها حررت المرا أنه������ا حفظت الحياة, وا أنها مرتبطة بالحياة, وا تكم������ن اأهمية الحكاية ا

مكان محدد, في زمان معين- من القتل.

في األف ليلة وليلة تنت�ضر الحياة, لي�س م�ضادفة, لي�س تلقائياً, لي�س بقهر القاتل في �ضاحة 

حرب, بل بفعل ُمدبَّر بروّية, بالموؤان�ضة, وتزجية الوقت بحكاية.
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هل ت�ضتطيع الق�ضة الحديثة اأن تنقذ حياة؟

نت تقنيات الحكاية �ضاحبها من اإنقاذ حياة, اإنها و�ضيلة لتحقيق ما يريده �ضاحبها, اإنها  مكَّ

أنا,  أردنا اأن نقارن بين الق�ضة والحكاية, نقول: اإن الق�ضة ا مفتوحة على كل الحتمالت. واإذا ا

والحكاية اآخر؛ الق�ضة بنية عقالنية في حين الحكاية خبر.

ا رغبة كات������ب الحكاية فغير محدودة,  مَّ
أ اإنَّ رغب������ة كاتب الق�ض������ة محكومة بقواعد العقل, ا

ولي�ض������ت محكومة بقواعد العقل, بل اإن القوى الخارقة توؤدي دوراً كبيراً فيها. ومع اأن الكاتب 

أنه خالق ديمقراطي في الق�ضة, وخالٌق م�ضتبدٌّ في الحكاية. والم�ضافة �ضا�ضعة بين  خالق, اإل ا

ر�ضي لم�ضلحة خالق الق�ضة,  الخالَقين. اإنها الم�ضافة التي خ�ضر فيها خالق الحكاية مقعده الأ

لهة القديمة. وهبط اإلى موطن الآ

الق�ضة الق�ضيرة الحديثة َخلٌَف اأ�ضيل للحكاية, واإذا اأح�ضن �ضانعها عمله يمكنها اأن تنجز 

ما حققت������ه الحكاية على مدى اآلف ال�ضني������ن بكفاءة عالية. وكما ابتك������ر )الحكواتي( القديم 

روائ������ع خالدة, ابتكر القا�ّس الحديث ويبتك������ر روائع حديثة ذات طبيعة مختلفة ت�ضرك القارئ 

�صهريار و�صهرزاد بري�صة الر�صام فردينايد كيلر عام 1880م
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أ.  ف������ي تحقيق ما ت�ضعى اإليه. الق�ضة عك�س الحكاية, قلّما تُحكى, وقلّما تُلقى. هي تُكتَب لتُقَرا

أنا, وهذه تنتفي  القارئ �ضريك اأ�ضيل في الق�ضة؛ لكنه لي�س �ضريكاً اأ�ضياًل في الحكاية. الق�ضة ا

من دون اآخر, هو القارئ.

القارئ مكوِّن رئي�س من مكونات الق�ضة. هي لي�ضت خبراً ينقله )حكواتي(, ويزينه باأ�ضلوبه. 

هي عمل ياأخذ بالح�ضبان القارئ. كاأنما الق�ضة موجهة اإلى قارئ معين. تقدم له يد الم�ضاعدة 

 لقارئ يتخلّى عن حقه, فت�ضتحثُّه على الدفاع عن 
)2(

ألم تُكتَب ق�ضة »المغفل������ة« عل������ى فعل ما. ا

أّل ي�ضتكين. حقوقه, وعلى ا

�ضئلة التي تطرح نف�ضها هنا هي: هل  أ�ضد تعقيداً. والأ البعد العاطفي في حكايات �ضهرزاد ا

اأحبت �ضهرزاد �ضهريار؟ اأو هل اأحب �ضهريار �ضهرزاد؟ اأو هل تحاّبا؟

أو ي�ضغر؛ لكنه بقدِر ما  مار�ض������ا الجن�س, واأنجبا. في الجن�س �ضيء من الح������ب. �ضيء يكبر ا

يتكرر يكبر. هذه الطاقة الكبيرة التي يتطلبها الجن�س ل يوفرها غير الحب. وفي هذه اللحظة 

عجاب والحتقار, وهي تت�ضارك في تحقيق اللذة. يت�ضاوى الحب والكره, والإ

ل ت�ضج������ل األف ليلة وليلة اأي لقاء غرامي بين �ضهرزاد و�ضهريار, لكننا ن�ضتنتج من النتيجة 

أنهما اأنجبا. لقد عا�ضت �ضهرزاد  أنهما عا�ضا حياة غرامية زوجة وزوجاً بدليل ا التي انتهيا اإليها ا

هول حّد ال�ضيف لحظة, وم�ضت, وبعد تلك اللحظة �ضارت المبادرة في يدها, هي التي تقرر 

مير العادية,  نهاي������ة الحكاية التي لم تنت������ِه اإل بتروي�س �ضهريار وعودته اإلى ممار�ض������ة حياة الأ

أ�ض������رة يحبها وي�ضكن اإليها؛ وعلى مدى �ضنوات الحكاية كانت هي ف�ضاءه  أنه بنى ا ويج������د نف�ضه ا

الروحي.

الهوام�ش

عرجي, حمزة, تاريخ األف ليلة وليلة, دار الوراق, 2011. )1(- الأ

)2(- ق�ضة ق�ضيرة للكاتب الرو�ضي اأنطون ت�ضيخوف.

¥µ
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زد بن الغوث  على، قبيل���ة عربية تن�سب اإلى قبائ���ل الأ الغ�سا�سن���ة، اأو اأولد جفن���ة جده���م الأ

القحطاني���ة، كان���ت منازلهم في �سباأ باأر�ض اليمن قبل المي���اد. تركوا ديارهم وهاجروا ب�سبب 

انهي���ار �س���د ماأرب، وكذلك ب�سبب ال�سراعات القبلية ون�س���وب الفتن وخراب العمران، وما تبعها 

م���ن اأو�س���اع اقت�سادي���ة و�سيا�سي���ة �سيئ���ة، ونزلوا ف���ي عين ماء يق���ال لها غ�سان ف���ي تهامة على 

حمر فُن�سبوا اإليها. وقد ذكرهم الم���وؤرخ اليوناني بطليمو�ض واأورد  ال�ساح���ل ال�سرقي للبح���ر الأ

اأنه���م يقيم���ون على ال�سواط���ئ الغربية لجزيرة العرب. وهذا، اأي�سًا، م���ا يظهر وا�سحًا في �سعر 

ن�ساري في مدحه لهم: ح�سان بن ثابت الأ

����ٌر ُن����ُج����ٌب �إّم���������ا �����ش����األ����َت ف������اإّن������ا َم����ْع���������شَ

���اُن غ�������شّ و�ل������م������اُء  ���َب���ُت���ن���ا  ِن�������شْ ْزُد  �لأَ

مك������ث الغ�سا�سنة عند العين مّدة طويلة من الزمن، ث������م تركوها واتجهوا �سماالً وا�ستوطنوا 

في م�سارف بالد ال�سام الجنوبية ونزلوا بجوار بني �سليح ال�سجاعمة، وهم من ق�ساعة، الذين 

كانت لهم ال�سيادة في بادية بالد ال�سام، ويتمتعون بعالقة قوية مع الدولة الرومانية التي كانت 

تاوة التي اعتاد اأن يتقا�ساها ال�سجاعمة ممن  تحكم �سورية. وبعد اأن ا�ستقروا رف�سوا دفع االأ

تاوة،  ين������زل مناطق �سيطرتهم. فاقتت������ل الطرفان وتغلّب ال�سجاعمة، فقب������ل الغ�سا�سنة دفع االأ

تاوة فتجّدد القتال  ومقداره������ا دينار واحد ع������ن كل رجل. وبعد ازدياد قوتهم رف�سوا دف������ع االأ

د. محمود حمود

اآف�ق المعرفة

الغ�سا�سنة العرب ودولتهم
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الذي انتهى بانت�ضار الغ�ضا�ضنة وطرد ال�ضجاعمة من بالد ال�ضام وقتل ملوكهم. وقد حدث هذا 

على الرغم من عالقة ال�ضجاعمة الوثيقة مع الرومان الذين لم ي�ضتطيعوا التدخل للدفاع عن 

خرى. ولهذا اتبعوا �ضيا�ضة  تابعيهم ب�ضبب ان�ضغالهم في القتال مع الفر�س وبع�س ال�ضراعات الأ

أياديهم اإلى الغ�ضا�ضنة وتوّددوا لهم خوفاً من انحيازهم للفر�س. فاعترفوا  مر الواقع فمّدوا ا الأ

نت اعترافاً با�ضتقاللهم  عوا معهم معاهدة ع�ضكري������ة ت�ضمَّ بملكه������م على بادية ب������الد ال�ضام ووقَّ

من على  الداخلي وبملكهم على مناطق وا�ضعة من بادية ال�ضام, واإعطاءهم دورهم في فر�س الأ

مناطق �ضيطرته������م, وحماية الحدود والطرق التجارية, مقابل معون������ة �ضنوية ومكافاآت نقدية 

يدفعها الروم������ان, ف�ضاًل عما يح�ضلون عليه من غنائم الحروب. ولم تلبث دولة الغ�ضا�ضنة اأن 

لماني »نولدكه« في كتابه »اأمراء  اأخذت و�ضعها الخا�س بو�ضفها حليفة للروم. ويوؤكد الموؤرخ الأ

مر غير موؤكد,  غ�ضان« اأن ظهور الدولة كان في نهاية القرن الخام�س الميالدي. وهذا الأ

خبار الموؤكدة عن  أنها ظهرت في الق������رن الثالث الميالدي, لكن الأ اإذ ي�ضي������ر بع�س الرواة اإلى ا

كبر  أو الحارث الأ عرج ا دولة الغ�ضا�ضنة كانت مع الملك جبلة بن الحارث بن ثعلبة )المعروف بالأ

أو ابن ماوية( الذي ن�ضب اإليه غزو فل�ضطين نحو )500م(.  ا
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ع وتتقلّ�س ح�ضب �ضعف  ل������ت حدود دولة الغ�ضا�ضنة بتبدل �ضلطة ملوكهم فكان������ت تتو�ضَّ تبدَّ

أكبر ات�ضاع لها, من خليج العقبة  أو قوته, وال�ضراع مع القبائل, اإذ و�ضلت حدودها في ا مير ا الأ

اإلى حوران ووادي اليرموك والجولن وغوطة دم�ضق ووادي بردى وتدمر والبادية وحتى الفرات 

طراف. ولم يكن للغ�ضا�ضنة  �ضم������الً. وانح�ضرت في اأحيان اأخرى اإلى البادي������ة وبع�س مراكز الأ

مقرٌّ ثابت, كما كانت الحيرة لدى المناذرة. فهم متنّقلون ح�ضب ن�ضق منتظم من حوران مروراً 

أنها من قرى  بمع�ضكرات �ضبه دائمة اأو مقرات مثل ب�ضرى والجابية في الجولن وُجلّق )يعتقد ا

وادي ب������ردى ولي�ضت دم�ض������ق( حتى منعطف الفرات. ويورد ح�ضان بن ثابت في �ضعره ذكر كثيٍر 

ماكن التي قد ت�ضير اإلى المناطق التي امتدَّ اإليها نفوذ الغ�ضا�ضنة,  أ�ضماء المدن والقرى والأ من ا

على الرغم من اأن نولدكه يرى في ذلك كثيراً من المبالغة. 

بنى الغ�ضا�ضنة ح�ض������ارة راقية كانت مزيجاً من التاأثيرات الرومانية والبيزنطية والمحلية, 

دي������رة والقناطر, واهتموا  براج والق�ضور والكنائ�س والأ بنية والمدن والق������رى والأ فاأ�ض������ادوا الأ

ن�ضطة القت�ضادي������ة, وا�ضتخدموا اللغة  بالزراع������ة والتجارة والعمارة والفن������ون وغيرها من الأ

دباء والمو�ضيقيين  رامية في مرا�ضالتهم اإلى جانب العربية. وكان بالطهم عامراً بال�ضعراء والأ الآ

والمغنيي������ن, الذين اأغدقوا عليهم الهبات والعطايا, وهذا ما تظهره ق�ضائد المديح التي كالها 

له������م ال�ضعراء, ول�ضيما ح�ضان بن ثابت والنابغة الذبيان������ي, وعلقمة بن عبدة, ولبيد بن ربيعة 

العامري الذي قاتل معهم.

  Monophysites اعتنق الغ�ضا�ضنة الديانة الم�ضيحية على المذهب اليعقوبي المونوفي�ضتي

�ضليين والرهبان  القائ������ل بالطبيعة الواحدة لل�ضيد الم�ضيح, ب�ضبب اختالطهم ب�ضكان البالد الأ

�ضارة اإلى اأن مذهب  ال�ضري������ان المتن�ّضكين, وب�ضبب حركة التب�ضي������ر التي رعتها الكنائ�س. مع الإ

مبراطورية البيزنطية الر�ضمي كان المذهب الخلقدوني الذي يعتقد بوجود طبيعتين لل�ضيد  الإ

ح اأن هذا العامل كان �ضبباً في الق�ضاء على دولتهم.  الم�ضيح. ويرجَّ

هن������اك اختالف بين الرواة حول تاريخ هجرة الغ�ضا�ضنة اإل������ى بالد ال�ضام, اإذ يذكر الموؤرخ 

أنهم قاتلوا اإلى جان������ب الفر�س في حملة  الرومان������ي اأميانو�������س مار�ضيلينو�������س )325- 391م( ا

مبراطور البيزنطي يوليان عام )363م(, وكان زعيمهم يدعى الملك بودو�ضاك فيالرخو�س.  الإ

أنها ن�ضاأت اأواخر  أّما الموؤرخون العرب الذين يقّرون بعدم و�ضوح تاريخ ن�ضوء دولتهم فيعتقدون ا ا

القرن الخام�س الميالدي. 
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أ�ضماء ملوكه������م, وتختلف الم�ضادر في ذك������ر عدد هوؤلء  كذل������ك هن������اك عدم و�ضوح ف������ي ا

أ والخبر, اأن عدد  وت�ضل�ضله������م و�ضنوات حكم كل منه������م, فيذكر ابن خلدون في ديوان المبت������دا

������ا الم�ضعودي �ضاحب مروج الذهب  مَّ
أ ملوكه������م اثنان وثالثون ملكاً ومدة حكمهم �ضتمئة �ضنة. ا

أنهم اأحد ع�ضر ملكاً. فيما ينتقد نولدكه هذه الروايات ويذكر اأن عددهم ل يزيد عن  فيذك������ر ا

ع�ضرة ملوك حكموا ال�ضام مدة تقل عن )200�ضنة(.

وم������ن الممك������ن اأن ل تعني كلمة ملك المعن������ى الدقيق للملك واإنما تقت�ض������ر على اأمير. اإذ 

ألقاباً فخم������ة على عدد من �ضيوخ الغ�ضا�ضنة من اأجل ك�ضب وّدهم  مبراطور ج�ضتنيان ا اأطل������ق الإ

وم�ضاعدتهم في التغلب على ال�ضا�ضانيين والمناذرة. لذلك كانوا ين�ضبون اأكثر من اأمير غ�ضاني 

مبراطورية لم يحمل لقب ملك �ضوى  أقاليم من ال�ضام. وفي نظ������م الإ ف������ي اآن واح������د على عدة ا

مبراطور وحده, لذلك فاإن الموؤرخين الكال�ضيكيين يعالجون بحذر حمل الحارث لقب ملك,  الإ

على الرغم من اأن الم�ضادر ال�ضريانية تدعوه ملكاً.

ل َمْن ذكرته الم�ضادر الكال�ضيكية  وَّ
أ ا ا مَّ

أ ا

 Jabalac من ملوك غ�ضان فهو َجَبلة )جبل�س

لدى ثيوفان�������س( دون اأن تذكر ا�ضم والده اأو 

لقبه, وامتاز باأنه ن�ض������ر الروم واأخمد ثورة 

اأقلقت راحتهم, فمنح������وه رتبة فيالرخو�س 

أو رئي�س قبيلة. وج������اء بعده ابنه  أمي������ر ا اأي ا

أ معه  الح������ارث )528- 569م( ال������ذي يب������دا

تاري������خ الغ�ضا�ضنة الموث������ق والموؤكد. ويمكن 

 ,Arethas أريتا�س أّول ملك له �ضاأن يذكر من مل������وك اآل جفنة وتذكره هذه الم�ضادر با�ضم ا ع������ده ا

أنه كان  مبراطور ج�ضتنيان )527- 565م(. وقد ذكر الموؤرخ ال�ضرياني »مالل« ا وكان معا�ضراً لالإ

أ�ضراف الرومان(,  بوه بالبطريق )وهو لقب ا عام������اًل للروم. وقد بالغ البيزنطيون ف������ي تكريمه فلقَّ

نظ������راً ل�ضجاعته وقوة باأ�ضه الت������ي ا�ضتهر بها حتى اإن الن�ضاء كن يخوفن اأولدهن با�ضمه بقولهن: 

أتيتك بالحارث بن َجَبلة.  ا�ضكت واإل ا

مبراطوريتي������ن الرومانية والفار�ضي������ة ت�ضاعد دور  وحينم������ا ا�ضّتدت ح������دة ال�ضراع بين الإ

أّدوا دوراً كبيراً في حماية الحدود. أكثر, وا حليفيهما الغ�ضا�ضنة والمناذرة ا
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مبراطور ج�ضتنيان لم������وؤازرة الجي�س البيزنطي الذي  وق������د لّبى الح������ارث الغ�ضاني طلب الإ

د العا�ضمة  آ�ضيا ال�ضغرى وهدَّ يق������وده بليزاريو�س لطرد الجي�س الفار�ضي, الذي اجتاح �ضورية وا

أنو�ضروان وحليفه المنذر بن ماء ال�ضماء ملك  الق�ضطنطينية, وكان ذلك في عهد الملك ك�ضرى ا

الحيرة. 

أربعين �ضن������ة )529- 569م( ق�ضاها في الحروب والغزوات,  حك������م الحارث بن َجبَلة نحو ا

أكبر ات�ضاع له������ا اإذ امتدت من خليج العقبة جنوباً اإلى  وق������د و�ضل������ت دولة الغ�ضا�ضنة في عهده اإلى ا

أبناء عمومتهم  الر�ضاف������ة �ضم������الً. وقد ا�ضتدت في عه������ده المنازعات والحروب بين الغ�ضا�ضن������ة وا

أ�ضب������اب اختالف الحارث الغ�ضاني م������ع المنذر الثالث ملك  المن������اذرة اللخميي������ن. وكان اأحد اأهم ا

الحيرة, تنازعهما على اأر�س يطلق الروم عليها ا�ضم �ضتراتا »Strata« جنوب تدمر, تمر فيها الطرق 

عراب العراق  البري������ة المو�ضلة اإلى بالد ال�ضام وهي من الطرق الع�ضكري������ة المهمة ومرعى مهم لأ

مه  أ�ضر ابن ع������دوه الحارث الغ�ضاني فقدَّ وب������الد ال�ضام. وقد ا�ضتط������اع ملك الحيرة المنذر الثالث ا

لهة العربية »العزى«, لكن المنذر لم يلبث اأن لقى حتفه لحقاً في معركة وقعت جنوبي  اأ�ضحية لالإ

أو الحيارين, كما قتل فيها ابُُن اآخر للحارث. حلب قرب قن�ضرين في منطقة ت�ضمى الحيار ا

زدي  ارتبط������ت بالحارث اأكثر من ق�ضة معروف������ة اإحداها ق�ضة وفاء ال�ضموءل بن عادياء الأ

أ�ضلحته ودروعه  بلق في تيماء حينما اأودع اأمروؤ القي�س الكندي ملك كندة ا �ضاح������ب الح�ضن الأ

أباه فا�ضتنجد بقبيلتَي بكر وتغلب فاأنجدوه وهربت بنو  أ�ضد ا لديه )نحو560م(, بعد اأن قتل بنو ا

أ�ض������د منهم, ثم تخاذلوا عنه فتفرقت جموع امرئ القي�س و�ضار يدخل على قبائل العرب حتى  ا

أُ�ضير اإليه اأن يق�ضد الحارث  أياماً, وا ق�ض������د ال�ضموءل بن عادياء اليهودي, فاأكرم������ه واأقام لديه ا

مبراط������ور ج�ضتنيان ليطلب منه نجدة, ويوع������ز لحلفائه من قبائل العرب  ليتو�ض������ط له لدى الإ

أ�ضد. وقبل اأن يغادر اأودع اأمروؤ القي�س اأدرعه لدى  أبيه الذي قتله بنو ا خ������ذ بثاأر ا بم�ضاعدت������ه لالأ

مبراطور, لكنه مات في طريق  ال�ضم������وءل وكانت مئة درع, وذهب اإلى الق�ضطنطينية لمالقاة الإ

عودته, ف�ضار الح������ارث الغ�ضاني بجي�ضه اإلى ال�ضموءل فحا�ضره في ح�ضنه وطلب منه ت�ضليمه 

درع, وحينما رف�س فاو�ضه على ابنه الذي كان قد اأخذه رهينة حينما كان خارج الح�ضن في  الأ

أو يقتله, فاأبى ال�ضموءل اأن ي�ضلمها, حفظاً  رحل������ة �ضيد, على اأن يطلقه ل������ه اإذا ما �ضلّم الدروع ا

للعه������د الذي قطعه لمرئ القي�س, ف�ضرب الحارث ابنه ب�ضيف������ه فقطعه ن�ضفين اأمام ناظري 

أبيه, فقال ال�ضموءل قولته ال�ضهيرة:  ا
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وفـــــــيـــــــُت بــــــــــــــــــاأدرِع الــــــكــــــنــــــديِّ اإّنـــــــــي

وفــــــيــــــُت اأقـــــــــــــــــــــواٌم  خـــــــــــــاَن  مــــــــا  اإذا 

ــــــــــاأّل ــــــــــي عـــــــــاديـــــــــًا يــــــــومــــــــًا ب واأو�ــــــــــص

م يـــــــا�ـــــــصـــــــمـــــــوءُل مــــــــا بــــنــــيــــُت تــــــــهــــــــدِّ

 ومنها اأ�ضبح يُ�ضرب المثل المعروف »اأوفى من ال�ضموءل«. كما لهج ال�ضعراء بوفاء ال�ضموءل 

ع�ضى الذي ذكر هذه الحادثة فقال: ومنهم الأ

الـــُهـــمـــاُم بــِه اإْذ طـــاف  ــــْن كــالــ�ــصــمــوءل  ُك

فـــــي جـــحـــفـــٍل كـــهـــزيـــع الـــلـــيـــل جــــــــّراِر

ــــفــــرِد مــــن تـــيـــمـــاَء مـــنـــزُلـــُه ـــق ال ـــل ب بـــالأ

حـــ�ـــصـــٌن حــ�ــصــيــن وجــــــــاٌر غــــيــــُر غـــــــّداِر

ـــــكـــــٌل وغــــــــــدٌر اأنــــــــت بــيــنــهــمــا فــــقــــال ُث

فـــاخـــتـــْر ومـــــا فــيــهــمــا حـــــظٌّ لــمــخــتــاِر

فــــ�ــــصــــكَّ غـــــيـــــَر طـــــويـــــٍل ثـــــم قـــــــال لــــُه

اقـــــتـــــْل اأ�ـــــصـــــيـــــرَك اإنــــــــي مـــــانـــــٌع جـــــاري 

أباغ«  ومن المعارك التي خا�ضها الحارث �ضد المناذرة معركة »يوم ذات الجنار« وت�ضمى »عين ا

نبار على طريق الفرات اإلى ال�ضام, وُقتل فيها المنذر بن ماء ال�ضماء اللخمي  وهي في واٍد غربي الأ

وُه������زم جي�ضه, وحرق الجي�س الغ�ضاني عا�ضمته الحي������رة ودمرها. وحينما خرج المنذر بن المنذر 

أبيه لقاه الحارث ودارت بينهما معركة »يوم حليمة«, وقد دعيت المعركة بهذا ال�ضم  خذ بثاأر ا لالأ

أ�ضه, فقتله  ن الملك الغ�ضاني الحارث بن جبلة وعد بتزويج ابنته حليمة لمن يقتل المنذر وياأتي برا لأ

لبي������د بن عمرو الغ�ضاني وظفر بحليمة وانهزم المناذرة ثانية. وقيل اإن يوم حليمة كثر فيها الغبار 

ن الحارث �ضار بعرب ال�ضام اأجمع والمنذر بعرب العراق اأجمع للقتال. حتى �ضتر ال�ضم�س لأ

تمتع������ت المنطقة باأمان كبير خالل مدة حكم الحارث نظراً للتفاف القبائل العربية حول 

الغ�ضا�ضن������ة ودعم الدولة البيزنطية لهم. وزار الح������ارث الق�ضطنطينية في عام )563م( وذلك 

أ�ضاقفة المناطق  مبراطور بتن�ضيب ابنه المنذر ولي������اً للعهد بعده. كما اأقنعه بتعيين ا قن������اع الإ لإ

ال�ضورية من الطائفة »اليعقوبية المونوفي�ضتية«. 
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وبع������د وف������اة الحارث بن جبلة ع������ام )570م( خلفه ابنه المن������ذر )570-581م(, الذي تابع 

من على البالد. وفي عهده ُعقد المجمع الكن�ضي  أبيه في خدمة البيزنطيين وفر�س الأ �ضيا�ضة ا

�ضن������ة )570م( في جلق )قرب دم�ضق(. وذهب في رحل������ة اإلى الق�ضطنطينية مع ولديه في عام 

ألب�ضه التاج. مبراطور تيبيريو�س )574-582م( وا )580م( فاحتفل به الإ

َل  مبراطور على الفر�س عام )580م( ُحمِّ  لك������ن خدماته لم ت�ضفع له فبعد ف�ضل حملة �ضنَّها الإ

أنه هو من اأخبر الفر�س بالحملة, واأوعز لهم بهدم الج�ضر  المنذر م�ضوؤولية اإخفاق الحملة, واتهموه ا

أثار ال�ضبهة والريبة حوله. فحاول المنذر اأن يثبت ولءه لهم فقام بحملة  على نهر الفرات وهذا ما ا

على الحيرة عا�ضمة المناذرة فاأحرقها ونهبها, لكنه لم ينجح باإعادة ثقتهم به. واتخذ البيزنطيون 

أوائل عام  أُر�ِضل اإلى الق�ضطنطينية ا أُِلقَي القب�س عليه وا قرار النتقام من الحارث والتخل�س منه. فا

مبراطور موريكيو�س  مبراطور تيبيريو�س الذي توفي في العام ذاته, فخلفه الإ )582م( في عهد الإ

موريكيو�س )582-602م(, الذي نفاه اإلى �ضقلية مع اإحدى ن�ضائه وبع�س اأولده. وُقِطَعت الهبات 

ربعة اإلى الن�ضحاب اإلى داخل البادية, 
أبناء المنذر الأ والمعونات ال�ضنوية عن الغ�ضا�ضنة, مما دفع ا

والب������دء ب�ضن الغارات على البيزنطيي������ن, ول�ضيما في ب�ضرى التي توجد فيها حامية لهم. فاأر�ضل 

ن خاللها بمكره م������ن اإلقاء القب�س على  موريكيو�������س حمل������ة بقيادة حاكمه على بالد ال�ض������ام تمكَّ

أ�ضيراً اإلى الق�ضطنطينية عام )583م(. أر�ضله ا النعمان خليفة المنذر وا

وه������ذا ما اأدى اإلى �ضع������ف الدولة التي دبَّت فيها الفو�ضى, وتناف�������س اأمراوؤها على الملك 

ع المن������اذرة وبم�ضاعدة الفر�س على  وانق�ض������م الغ�ضا�ضن������ة اإلى خم�س ع�ضرة فرقة, وهذا ما �ضجَّ

اجتياح �ضورية وذلك �ضنة )612/ 613م(. 

يهم اآخر ملوك الغ�ضا�ضنة )603-636م(,  وبعد حكم عدد م������ن الملوك ا�ضتطاع َجَبلة بن الأ

توحي������د قومه, و�ضاع������د البيزنطيين في النت�ضار على الفر�س ع������ام )629م(. ووقف في وجه 

خرى في معرك������ة موؤتة عام )629م(, ثم في دومة  الم�ضلمي������ن فحاربه������م مع القبائل العربية الأ

مبراطور هرقل في قتاله  الجن������دل �ضنة )633م(, كما �ضاند الجي�س البيزنطي ال������ذي يقوده الإ

بمعرك������ة اليرموك عام )13ه�/ 636م(, التي انتهى فيها وجودهم من بالد ال�ضام وانتهت دولة 

�ضالم لكنه ارتدَّ عنه بعد نزاع  يهم كان قد اعتنق الإ الغ�ضا�ضنة من الوجود. ويبدو اأن َجَبلة بن الأ

م������ع بني ف������زارة. وملخ�س الق�ضة اأن رجاًل من بني فزارة وط������ئ طرف اإزار جبلة فغ�ضب منه 

أبيَت  أنفه, ف�ضكاه اإلى عمر بن الخطاب فقال لجبلة دعه يلطمك كما لطمته واإْن ا م ا ولطمه, فه�ضَّ
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�ضرب������ُت عنقك. ف�ضبر حتى الليل وخرج مع حا�ضيت������ه واأ�ضحابه و�ضار بهم اإلى الق�ضطنطينية, 

�ضالم وظل فيها حتى وفاته �ضنة )20ه�(. وارتدَّ عن الإ

توج������د كثيٌر من البقايا المعماري������ة والنقو�س ولوحات الموازييك التي تع������ود اإلى الغ�ضا�ضنة 

ويُن�ض������ب معظمها اإل������ى الحارث بن جبلة وابنه المنذر, وقد ُعثر عليها في كثيٍر من المواقع منها 

ف������ي ماأدبة, �ضرقي البحر الميت, ومع������ان, وجر�س, وقلعة عمان, وقلع������ة الق�ضطل, وفي حوران 

�ضعري وحمريم )قرب ب�ضرى(, والهيت قرب  وبلداته������ا ومنها: غ�ضم, والجيزة, والطيبة, وتل الأ

حد اأمرائهم, وعنز جن������وب �ضلخد. وفي منطقة ال�ضفا كثير من  �ضهب������ا, والهيات وفيها ق�ضر لأ

أنه ُدِفَن  آثار في الجابية ويبدو ا الخرب والنقو�س والكتابات على الحجارة التي تُن�ضب اإليهم. ولهم ا

عدد من اأمراء الغ�ضا�ضنة فيها. وفي قرية البثنية ُعثر على نق�س يوناني جاء فيه: »بني فالفيو�س 

أيام المنذر البطريق �ضنة )578م(«. ه اإلى اأعاله في ا ُ�ضِّ
أ ألبانو�س هذا ال�ضرح من ا البانو�س وابنه ا

آثاره������م كني�ضة في الر�ضافة ُعِثَر فيها على نق�س ُذك������ر فيه ا�ضم المنذر بن الحارث.  وم������ن ا

وهن������اك برج في حوران ُعثر في������ه على نق�س, وبرج اآخر �ضرقي ال�ضمي������ر لم يبق اإل جزء من 

قاعدته, واإلى الغرب منه موقع الميطرون الذي ُعثر فيه على كني�ضة ور�ضوم جدارية وموزاييك. 

وفي ق�ضر الحير الغربي ُعِثَر على نق�س بالكتابة اليونانية يعود اإلى الحارث بن َجَبلة. ويُن�ضب 

أبين والنار, وكذلك بناء  بي�س, وق�ضور: الم�ضتى وال�ضفا والنمارة وبركة وا اإليهم بناء الق�ضر الأ

اأديرة: حافي والكهف وهند والنبوة وغيرها.
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في اإطار الن�شاأة والحياة

�أبو �لطيب من �أ�صل عربي ينتهي �إلى كهالن من 

�لقحطانيـــة. ولـــد في �لكوفـــة �صنـــة )915م، 303هـ(. 

وترّبـــى فـــي ُعهدة جدته بعـــد موت �أمه وهـــو �صغير. 

ن�صاأ في �لكوفة �أحد مو�طن �لح�صارة لبني �لعبا�س. 

�نتقـــل مـــع و�لـــده عـــام )928م( �إلـــى بغـــد�د عا�صمة 

�لخالفة، و�صرعان ما هجرها �إلى �ل�صام ليتنّقل بين 

باديتهـــا وحا�صرتها ويثّقف نف�صه بف�صيح �للغة من 

�أ�صعار �لجاهلية، كذلك �ّطلع على �لفل�صفة �لرو�قية 

ليت�صاءم من دهره طالما �أنه لم ينل من �صعره حظوة 

فـــي �لنا�س و�لحياة، مما جعله متبّرمًا تغتلي د�خله 

روح �لتمّرد، وعنفو�ن �لكبرياء، فقال:

ال��ّده��ِر م��ن  ق��ن��ع��ُت  اإذا  ف�ضلي  �������ِل  ال����ت����ن����ك����ي����ِداأي����ن  ب����ع����ي���������شٍ ُم�������ع�������جَّ

���ُع���وِداأب�����������دًا اأْق�������َط�������ُع ال������ب������اَد ون��ج��م��ي ف���ي ُن���ُح���و����ش وِه���ّم���ت���ي ف���ي ����ضُ

د. فايز عز الدين

اآف�ق المعرفة

اأبو الطيب املتنبي

بني ال�ساعرية واحللم ال�سيا�سي
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ثم قال:

ـــرَفـــِة الـــهـــوادياأفـــــــّكـــــــر فــــــي مـــــعـــــاقـــــرة  الـــمـــنـــايـــا ـــــــْوِد الــخــيــل ُمـــ�ـــصْ وَق

ــــي َعــــْزمــــي ــــَخــــطِّ والــــبــــواديزعـــــيـــــٌم لـــلـــقـــنـــا ال الـــحـــوا�ـــصـــِر  دِم  بــ�ــصــفــِك 

وبي������ن الدعوة للثورة في بادية ال�ضماوة ومنا�ضرته من بن������ي كلب, و�ضجنه من والي البلدة, 

أتباعه ثم  خ�ضيد ليقاتله, ويبّدد ا فراج عنه, اّدعاء النبّوة وخروج لوؤلوؤ اأمير حم�س من الإ ث������م الإ

فراج عنه, كانت حياته  ياأ�ض������ره وي�ضجنه �ضنتين في حم�س, حت������ى تعّهد باأن يقلع عّما اّدعاه لالإ

في ا�ضطراب م�ضتمر, وناطقة بثورته اإذ قال:

َم�صرِبه مثَل  مني  ُل  �صْ النَّ َمم�صَي�صَحُب  ال�صِّ ّمِة  �صِ عــن  َخــبــري  وينجلي 

ُم�صطبٍر لَت  حــتــى  تــ�ــصــّبــرُت  ُمــقــَتــحــِملــقــد  لَت  حــتــى  قــــَحــــُم  اأَ ن  والآ

تـــــركـــــّن وجـــــــوَه الـــخـــيـــِل �ــصــاهــمــًة والــحــرُب اأْقــــَوُم مــن �ــصــاٍق على َقـــَدِملأ

وق������د ابت�ضم الحظ للمتنبي عند بدر بن عّم������ار العربي قائد الجي�س في طبريا فلزمه مدة 

أّدى اإلى ابتعاده, والعودة اإلى التنّقل. وفي  أثاروا خالفاً بينه وبين بدر مما ا �ضنتين, لكن الح�ّضاد ا

ع������ام )947م( ورده نباأ موت جّدته فنظم فيها رثاًء طوي������اًل طواه على ما في نف�ضه من مرارة, 

وقد عاودت فيه روح الثورة:

لهْم نظمُت  نا  ِع�صْ واإْن  قومًا  ِنمدحُت  والُح�صُ الخيِل  اإنـــاِث  من  ق�صائدًا 

ُذِنتــحــَت الـــَعـــجـــاِج قــوافــيــهــا مــ�ــصــّمــرٌة اأُ لــم  يدخلَن  في  ــدَن   ُتــُنــو�ــصِ اإذا 

بي الع�ضائر الحمداني في اأنطاكية �ضنة  أمي������ر حلب لأ وف������ي زيارة ل�ضيف الدولة الحمداني ا

أثنى  خير اإلى �ضيف الدولة وا أبا الع�ضائر, فقّدم������ه هذا الأ )948م( التق������ى المتنّبي, وهو يمدُح ا

دباء  دب واأ�ضحابه يجمع في بالطه ع������دداً كبيراً من الأ علي������ه, وكان �ضي������ف الدولة محّباً ل������الأ

وال�ضع������راء, ف�ضّم المتنبي ال�ضاعر الجديد اإليه ورجع به اإل������ى حلب, فنال المتنبي منه حظوة 

كبي������رة حتى �ضحبه في بع�������س غزواته وحمالته على الروم. فكان������ت تلك المرحلة من اأطيب 

كرام, وقد �ضار له في ال�ضعر �ضيٌت طوى  مراح������ل حياة اأبي الّطيب, واأخ�ضبها بما لقيه من الإ

أكثَر عليه ح�ّض������اده, فراح يقاومهم بعنف وكبرياء, وامت������ّد الحال بينه وبين  الب������الد, لكن ذلك ا

مير اإلى جفوة حتى قال فيه معاتباً: الأ

ـــِبـــُم َقُموا َحــــــرَّ قـــلـــبـــاُه مـــمـــن قـــلـــُبـــه �ـــصَ �صَ عــنــده  وحــالــي  بج�صمي  ـــْن  وَم
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ـــّرُكـــُم مـــا قــــال حــا�ــصــُدنــا �ـــص ـــــــُماإن كــــان  اأَل اأر�ـــــصـــــاكـــــُم  اإذا  لــــجــــرٍح  فـــمـــا 

ُمعاَمَلتي فــي  اإل  الــنــا�ــسِ  اأعــــدَل  ُم والَحَكُميــا  فيَك الِخ�صاُم واأنَت الَخ�صْ

خ�ضيدي القائم  وحين انتق������ل ال�ضاعر من دم�ضق اإلى الرملة في فل�ضطين �ضمع به كافور الإ

عل������ى م�ضر, ورغب في اأن يك������ون في بالطه, اإذ طلبه من اأمير الرمل������ة, فذهب اإليه ومدحه, 

فوع������ده كافور بولية, طمعاً ببقائه قريباً من������ه, وهنا كبرت اأحالم ال�ضيادة وال�ضيا�ضة عند اأبي 

الطي������ب. وحين م�ضت على الوعد �ضنتان, ولم ينّفذ كافور وع������ده. �ضعر المتنبي بمكر كافور. 

خ�ضيدي اأبي �ضجاع فات������ك, فلقي منه ح�ضن التفات  أ اإل������ى القائد الإ مر, لجا ������ا تبّين له الأ
ّ
ولم�

وم������ودة, لكن الحظ عاند المتنبي بم������وت اأبي �ضجاع فجاأة ليترك لدى ال�ضاعر لوعة واحتداماً 

نّغ�ضا عليه حياته, فعزم اأن يهرب, لكن كافوراً قد منعه, و�ضّيق عليه خ�ضيًة من ل�ضانه وهجائه, 

خ�ضيدي هجاًء اأودع فيه  وفي �ضنة )962م( �ضنحت له الفر�ضة فهرب من م�ضر هاجياً كافوراً الإ

كل ما في نف�ضه من مرارة, واحتقار.

أبو الطيب المتنبي ي�ضرب في الب������الد حتى اأو�ضلته الحال اإلى  وبَعْوَدت������ِه م������ن م�ضر راح ا

العراق من جديد, وفي بغداد التّف حوله جماعة من علماء اللغة والنحو منهم: علي الب�ضري, 

وابن جّني ف�ضرح لهم ديوانه, وا�ضتن�ضخهم اإياه. ومن بغداد ق�ضد ابن العميد وزير ركن الدولة 

البويهي فمدحه, وو�ضل اإلى �ضيراز نزولً عند طلب ع�ضد الدولة البويهي ولقي عنده حظوة 

كبي������رة, وفي �ضهر اآب من �ضنة )965م( غ������ادره مت�ضّوقاً اإلى بالده ووّدعه بق�ضيدة كانت اآخر 

ما نظم من ال�ضعر مطلعها:

ــُر عـــن مــداكــا ِفــــــداكــــــاِفـــــدًى لــــَك َمـــــْن يــقــ�ــصِّ اإل  اإذْن  ـــــــٌك  مـــــــِل فـــــــال 

أبو الطيب فيه �ضيراز عائ������داً اإلى اأرجان توقف قلياًل في وا�ضط  وف������ي الوقت الذي ترك ا

بالع������راق, وانتوى الو�ض������ول اإلى بغداد, لكنه قد ُح������ّذر من الل�ضو�س ف������ي الطريق اإليها فلم 

�ضدي مع  ي�ض������ِغ لمن حّذروه, ف�ضار مع ابنه وبع�س غلمانه حي������ث تعّر�س له فاتك بن جهل الأ

ره������ط من رجال������ه, وكان المتنبي قد هجا اأختاً له, وقيل في اللحظة غير رواية, لكن المتنبي 

أيل������ول من �ضنة )965م(, رم�ضان من �ضنة  ق������د ُقتل, وتناثر ديوانه الذي خّطه بيده, في �ضهر ا

.
)1(

)354ه���(
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ال�صاعرّية في ذاته

أب������ي الطيب المتنبي على المدح والرثاء والهجاء والفخر وتخلّل ذلك كله الغزل,  دار �ضعر ا

والو�ضف, والحكم. وقد �ضهدت الذات لديه تطابقاً كاماًل مع �ضورة اأحواله فيبرز ال�ضعر لديه 

معّب������راً عن �ضخ�ضية �ضاحبه, وتبرز ال�ضخ�ضية بخلجات النف�س فيها �ضعراً قوياً, متوّثباً يمتلئ 

نه ل ير�ضى اأن يرفع  عزًة وكبرياًء, ويبلُغ الولُع في نف�ضه حدَّ م�ضاواتها الدائمة مع ممدوحه لأ

ن غالبية �ضعره تَقلٌُّب  اأح������داً عليه على عك�س نوامي�س المدح والمادحين. ول عجب في ذلك لأ

بداع اإل حين يثُب به  لم؛ لذا فقد غلب النفعال عليه ولم يتاأّت له الإ مل والطموح, والأ بي������ن الأ

أو ي�ضطرم في وجدانه غيظ �ضاخب. وم������ن الدوافع التي كّونت �ضخ�ضيته �ضغفه  أم������ل وا�ضع, ا ا

بالمجد, وطموحه اإلى الزعامة, مما و�ضل به اإلى ما ي�ضبه جنون العظمة الذي تُغري به البنية 

عجاب المفرط بالنف�س اإلى الدرجة التي راأى نف�ضه فيها فوق  القوية, والعاطفة المندفعة, والإ

كل بَ�َضر, اإذ قال:

فـــُعـــْجـــُب عــجــيــٍب ُمــعــجــبــًا  ُكـــــــْن  اأَ ـــِه مــــن مـــزيـــِداإْن  ـــ�ـــصِ ـــْف ل يـــــرى فــــــوَق َن

ويقول:

اأرتــــــــــــــقــــــــــــــي مــــــــــــــحــــــــــــــلٍّ  اأّتـــــــــــقـــــــــــياأيَّ  عـــــــــــظـــــــــــيـــــــــــٍم   اأيَّ 

ـــــــــِق وكــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــا قـــــــــــد خــــــــلــــــــق الـــــــــــــــــْلــــــــــــــــــ... َلـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا لـــــــــــــــَم َيـــــــــْخـــــــــُل

ــــــتــــــي ــــــــــٌر فـــــــــــــي هــــــّم ــــــــــَق ــــــــِرقــــــــيمــــــــــحــــــــــَت ــــــــْف ـــــــــْعـــــــــرٍة فــــــــــي َم كـــــــــ�ـــــــــصَ

ويقول كذلك:

ــوارِدهــا ويخت�صُماأنـــــاُم مــــلَء جــفــونــي عـــن  �ــص جـــّراهـــا  الــَخــْلــُق  ويــ�ــصــهــُر 

نه يَُعدُّ نف�َضه من  وحي������ن كان ين�ضد الملوك كان اإن�ضاده فيه������م عزًة بنف�ضه اإذ يبقى جال�ضاً لأ

ّر الذي ينظمه فيهم. وعليه فقد اأم�ضى  طبقتهم, وحين يجزونه يعّد جزاءهم باأنه اأقلُّ من الدُّ

مال العظ������ام, يقّد�س القوة, ويتم�ّضك بال�ضب������ر والثبات والعزم,  �ضحاب������ة حياته جارياً وراء الآ

مترّفعاً عن كل ما يرتاح له �ضعاف النفو�س, فقال:

فما المجُد اإل ال�صيُف والفتكُة الِبْكُرفـــال تــحــ�ــصــبــّن الــمــجــَد ِزّقـــــًا وَقــيــنــًة
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وم������ع ذلك فق������د قارب المتنبي بطموح������ه واآماله حدود الالمعقول, وم������ا هو فوق طاقته؛ 

وغاياتُه اأن يترك دوّياً كما يقول:    

ــــــًا كــاأنــمــا ُروَتـــــْرُكـــــَك فـــي الـــّدنـــيـــا دوّي الَع�صْ ْنــَمــُلــُه  اأَ الــمــرِء  ــْمــَع  �ــصَ تــــداوَل 

ال�صخ�صية والمكّونات الدافعة لل�صعر

أربعة اأطوار:  حّدد الباحثون للمتنبي في اأطوار حياة ال�ضاعر ا

1- ما نظمه في فتوته قبل ات�ضاله ب�ضيف الدولة, اإذ بدت فتّوة �ضاب ن�ضاأ على حّب المجد 

والعظم������ة, وطلبهما بالقوة, وراأى ال�ضع������ر و�ضيلته لبلوغ مطامحه فجاء �ضع������ره فخراً, وتمرداً 

يلهج بال�ضوؤدد, والغلب������ة والملك ويرى نف�ضه اأحق بال�ضيادة ممن �ضادوا, وبالملك فيمن تملّكوا, 

فيقول:

الزمِن لــدى  اأغــرا�ــسٌ  النا�ِس  الِفَطِناأفا�صُل  من  اأخالهم  الهمِّ  من  يخلو 

ويقول في العزم الذي يقاحم الدهر:

نــي ــزُّ ــِع ــاعــٌة ل ُت ْلمافـــال َعــــَبــــرْت بـــي �ــص الظُّ َتْقَبُل  مهجٌة  ِحبْتني  �صَ ول 

وف������ي هذا المقطع من حياته ال�ضعرية الذي قاله بي������ن م�ضاحبته لبدر بن عمار, وات�ضاله 

راء, والنظرات,  أب������ي الع�ضائر الحمدان������ي كان ال�ضاعر يدر�س ينابيع نف�ضه لي�ضتنب������ط منها الآ با

ألمه. ن�ضانية, يوؤّلفها من تحليل نف�ضه وذاته, حال مرارته وا وال�ضبغة الإ

2- ما نظمه في رحاب �ضيف الدولة وقد بلغ من العمر الرابعة والثالثين َخِبَر بها النا�س, 

مير الذي يمّثل  أبو الطي������ب يرى في �ضيف الدولة الأ والزم������ان, وتعّرف اإلى نف�ضه وقلبه. وكان ا

آخ������ر ما تبقى من دولة العرب, وقد فهمه ممثاًل لقومية العرب, لذلك جاء �ضعره فيه متخطياً  ا

ح�ضا�������س ال�ضخ�ضي ليندمج في ال�ضعور المعّبر عن المجتم������ع الذي يتاأمل من �ضيف الدولة  الإ

الحمدان������ي اأن يرّد ال�ضلطان للع������رب, ويعّد هذا ال�ضعُر المتعلّ������ق بالقومية, والجهاد التج�ضيد 

الطبيع������ي للنزاع القائ������م في وجدانه بين الثقة, والح�ضرة, ول�ضّيم������ا حين تكاثَر الح�ضاد عليه 

مير عنه. وقد قال في مدح �ضيف الدولة: وان�ضرف الأ

ُملّمٍة فــي  بــه  ا�صتكفْت  الــدولــُة  والقلَبااإذا  والكفَّ  ال�صيَف  فكان  كفاها 

ــهــاُب �ــصــيــوُف الــهــنــد َوْهــــَي حــدائــٌد فــكــيــف   اإذا  كــانــت   نـــزارّيـــًة  ُعــْربــاُت
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ألٍم نف�ضي وثورة: وقد قال وهو في لحظة ا

عـــمـــى اإلــــى اأدبـــي ــَمــُماأنــــا الــــذي نــظــر الأ واأ�ــصــمــعــْت كــلــمــاتــي مـــن بــــه  �ــصَ

تعرفني والــبــيــداء  والــلــيــل  والقلُمالــخــيــُل  والقرطا�س   والرمح  وال�صيُف 

3- م������ا نظمه في م�ضر: اأي بعد اأن غ������ادر �ضيف الدولة الحمداني وبيئته العربية اإلى قوم 

ماني؛ فجاء �ضعره ع�ضارة نف�ٍس فا�ضلة تطمع  يمدحهم على كرٍه منه طمعاً بنوال يُبلغه بع�س الأ

يام فالَن ومال اإلى الفن  بالم�ضتقبل دون اأن تن�ضى خذلن الما�ضي, كما فيه لهجة َمْن َك�َضَرتُْه الأ

ن�ضانية الخالدة, وظهرت  ف������ي ال�ضعر وال�ضيا�ضة, لذلك طفح ال�ضعر الم�ضري لديه بالمعاني الإ

في������ه مقدرة جديدة اأبرزت �ضعر ال�ضخرية باأمهر �ضوره. وف������ي م�ضر ا�ضتبّد به الحزن الطويل 

والتاأم������ل مم������ا كاد يرقى به اإلى الفل�ضفة لي�ضدر عن �ضعر الهج������اء الالذع الممتزج بالموعظة 

والحكمة, فقال:

ُظُنوُنُه �صاءْت   المرِء   ِفْعُل   �صاَء  ــــِماإذا  ــــَوهُّ و�ـــــصـــــّدَق مــــا يــــعــــتــــاُده  مــــن َت

ُن وجٍه في الورى وجُه  مح�صٍن ــِمفاأح�صَ ــنــَع واأيـــــمـــــُن  كـــــفٍّ  فـــيـــهـــُم  كــــفُّ ُم

وقد قال في ق�ضيدة اأخرى: 

ال�صفُنمــا كـــلُّ مــا يــتــمــّنــى  الـــمـــرُء  يــدركــه الرياح بما ل ت�صتهي  تجري 

خ�ضيدي في م�ضر, اإذ عاد اإل������ى العراق, وفار�س في  4- م������ا نظم������ه بعد مغادرة كاف������ور الإ

خيرة قبل اأن ينطفئ, اإذ ازداد لينُه, وتراجع غلواوؤه فو�ضف  �ضراجه الذي اأ�ضبح على الخفقة الأ

الطبيعة على غير عادة منه وماألوٍف, اأي و�ضف �ِضْعَب بوان قائاًل:

المغاني ــعــِب طــيــبــًا فــي  الــ�ــصِّ ـــــزمـــــاِنمــغــانــي  بــــمــــنــــزلــــِة الـــــربـــــيـــــِع مـــــن ال

ـــرُق مــنــهــا فــــي ثــيــابــي ـــ�ـــص ـــــــرًا تــــــفــــــرُّ مـــــــن الـــــبـــــنـــــاِنواألــــقــــى ال ـــــــي ـــــــان دن

ـــيـــر اإلـــــــيـــــــَك مـــنـــُه اأواِنلــــهــــا ثـــــمـــــٌر تـــ�ـــص ــــــال  ب ـــــــــَن  ـــــــــْف َوَق ـــــٍة  ـــــرب ـــــص ـــــاأ� ب

ـــــلُّ بــــهــــا حـــ�ـــصـــاهـــا ـــــ�ـــــصِ ــي فــي اأيــــدي الــغــوانــيواأمـــــــــــــــــواٌه َت �ــصــلــيــَل الــُحــْل

طوار على لوحة  ربعة بما �ضجلته هذه الأ وهكذا فقد اّت�ضم �ضعر المتنبي في اأطوار حياته الأ

.
)2(

نف�ضه الثائرة الحالمة بال�ضيادة والمجد
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الفنون ال�صعرية لديه

أبواب المدح, والرثاء, والو�ضف, والهجاء,  أبو الطيب –كما غيره من ال�ضعراء- ا ولَ������َج ا

والفخر, والغزل واأجاد في كل ذلك, لكنه –ِلما اجتمع به من ات�ضاع مدارك و�ضمو اإيحاء- 

ب������واب التقليدية اإطاراً ل�ضعر جدي������د في روحه ولهجته  تمّك������ن م������ن اأن يتخذ من هذه الأ

د علو الهّم������ة, و�ضمّو النف�س, والترّفع ع������ن الدنايا, وروحاً من 
ّ
أ�ضعار تج�ض ف�ض������درت له ا

مثال,  خالقي������ة والجتماعية, جعلته متفّرداً, فحفل �ِضعُره بما جرى مجرى الأ الحكمة الأ

ل�ضن كقواعد خلقي������ة واجتماعية غنية ومخ�ضبة, وعليه فقد قال في المدح  فتداولته الأ

أين������اه لم يطرق باب  م������ا عك�س في������ه اأ�ضله العربي الم�ضبع بنزع������ات البدو واأخالقهم, ورا

ّن المال عن������ده �ضروري فال يقوم المجد  م������راء اإل طمعاً في النوال منهم لأ المل������وك والأ

دونه, فقال:

ماُلُه قــلَّ  لمن  الدنيا  في  مجَد  ول ماَل في الدنيا لمن قلَّ َمْجُدُه)3(فال 

وفي مدائحه جماليات فّنية قّيمة تبرز الخبرة في الأخالق, والحياة العامة, والقدرة على 

الت�ضوي������ر لل�ضفات التي يتمناها الممدوح في نف�ض������ه. وما قاله من مقاطع ملحمية في �ضيف 

الدولة ي�ضمو بالق�ضيدة اإلى جوٍّ رفيٍع قوي التاأثير اإذ قال:

كـــاأنـــَك فــي جــفــن الـــــّردى وهـــو نــائــُموقــفــَت ومــا فــي الــمــوت �ــصــكٌّ لــواقــٍف

بـــطـــال كــلــمــى هــزيــمــًة ــُمتــمــرُّ بـــَك الأ ــص ـــــاٌح وثــــغــــرَك بــا� ووجــــهــــَك و�ـــــصّ

والـــقـــوادُم�صممَت جناحيهْم على القلب �صّمًة تحتها  الــخــوافــي  تــمــوت 

بــبــطــونــهــا مـــ�ـــصـــّيـــَتـــهـــا  ــــــْت  ــــــَق َزِل راقــــُماإذا  الأ ال�صعيد  فــي  ى  تتم�صّ كما 

وف������ي الرثاء َعَم������َد ل�ضدة ما بنف�ضه من كبرياء اإلى ا�ضتخ������دام الحكمة و�ضذرات من فل�ضفة 

لم الثائر المتجّهم,  أبياتاً مثقلًة بالأ مت�ضائمة في الموت والحياة. فكان في رثاء من يحبُّهم ينفُث ا

اإذ قال في جّدته:

ّمااأحــــنُّ اإلـــى الــكــاأ�ــس الــتــي �ــصــربــْت بها �صَ ومـــا   ــتــراَب  ال لمثواها  واأهــــوى 

ـــرورًا بــي فــمــتُّ بــهــا َغــّمــااأتـــاهـــا كــتــابــي بــعــد يـــاأ�ـــسٍ وَتــــْرَحــــٍة فــمــاتــْت �ـــص

ــّمــاحـــــراٌم عــلــى قــلــبــي الـــ�ـــصـــروُر فــاإنــنــي اأُعـــــدُّ الــــذي مــاتــت بــه بــعــدهــا �ــصُ
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قدمين, لكن������ه بعبقريتِه اأعادها من اندفاعه النف�ضي ومن  وف������ي الو�ضف اتكاأ على �ضور الأ

�ضد: قوة مو�ضيقاه بما اأخرجها في هيئة جديدة, فقال ي�ضف الأ

ـــقـــًا مــــن تــيــِهــِه فــــــكــــــاأنــــــه اآ�ــــــــــــــسٍ يـــــجـــــ�ـــــسُّ عـــلـــيـــاليـــطـــاأ الــــثــــرى مـــتـــرفِّ

ـــــه اإكــــلــــيــــالويـــــــــــردُّ ُعــــفــــرتــــه اإلـــــــــى يـــافـــوخـــه ـــــص ـــــراأ� ـــيـــر ل حــــتــــى تـــ�ـــص

ـــُه ــغــولوتــــظــــنــــه  مـــمـــا يـــزمـــجـــر َنـــْفـــ�ـــصُ عـــنـــهـــا لــــ�ــــصــــدِة غـــيـــظـــه  مــ�ــص

َزورِه فــــي  ـــُه  ـــْفـــ�ـــصَ َن يــجــمــع  زال  ولمــــا  الطُّ منه  الــَعــر�ــسَ  بَت  َح�صِ حتى 

وفي الهجاء جاء هجاوؤه طاعناً لذعاً يرمي به المهجو بقوة وبال هوادة ليل�ضق به و�ضمات 

يام ف�ضمعناه في هجاء كافور يقول: ل تزيلها الأ

نفو�صهُم من  نف�صًا  الموُت  يقب�ُس  ـــهـــا  ُعـــــوُدما  ـــِن ـــْت َن اإل وفـــــي يــــــدِه مـــــن  

مــعــُه والــعــ�ــصــا  اإل  الــعــبــَد  تــ�ــصــتــِر  مــنــاكــيــُدل  نــــجــــا�ــــسٌ  لأ الـــعـــبـــيـــَد  اإنَّ 

وفي الفخر كان يعدُّ نف�ضه مفخرة قومه, فيقول:

ـــُرفـــوا بي ـــُرْفـــُت بـــل �ـــصَ بـــجـــدوديل بــقــومــي �ـــصَ َفــــــَخــــــْرُت ل  ــي  وبــنــفــ�ــص

ل�ضن قال: وفي �ضيروة �ضعره على الأ

ق�صائدي ُرواة  مــن  اإل  هـــُر  الـــدَّ داومـــا  ُمن�صِ هُر  الدَّ اأ�صبح  �صعرًا  قلُت  اإذا 

نبياء والملوك, يقول: وحين يرفع نف�ضه فوق الجميع, ويعدُّ نف�ضه من مرتبة الأ

نا مجل�صُ �ــصــمَّ  ممن  الــجــمــُع  بــاأنــنــي خـــيـــُر َمـــــْن تــ�ــصــعــى بـــه قـــدُم�صيعلم 

أة والحرب, في�ض������ف حبيبته بالمّناعة, ويخو�س حرباً للو�ضول  وف������ي الغزل يمزج بين المرا

اإليها. وقد تتمثل له الحرب كمع�ضوقة يفتنه جمالها, فقال ي�ضف نف�ضه:

ُمْرهفاِتِه عــن  بالبي�س  َكنى  ْقِلمحبٌّ  وفي الُح�صِن في اأج�صامهنَّ عن ال�صّ

اأنني غير  القنا  ْمر  �صُ عن  ْمر  ُر�ــصــلــي)4(وبال�صُّ اأحــبــائــي واأطــرافــهــا  جناها 

مل المثقل  م������ل الطامح الموؤمن بالق������وة, والأ أبي������ات في الحكمة قائمة على الأ وللمتنب������ي ا

بالنقم������ة والثورة والت�ضاوؤم. وعليه فاإننا نرى الحياة لديه م�ضرحاً من م�ضارِح تنازِع البقاء, فهي 

�ضاحة حرب وميدان جهاد ول يثبت فيها غير ال�ضجاع, فيقول:

ـــبـــاٌع نـــــيـــــ�ـــــسِ �ـــص ــــــــَرًة واغــــتــــيــــالاإنـــــمـــــا اأنـــــفـــــ�ـــــسُ الأ يــــتــــفــــار�ــــصــــَن َجــــــــْه
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ـــيٍء ِغـــالبـــًا ال)5(مـــن اأطـــــــاَق الــتــمــا�ــَس �ـــص ـــوؤ ـــص ــه � واغــتــ�ــصــابــًا لـــم يــلــتــِمــ�ــصْ

والحي������اة داُر فن������اٍء, والنا�س ل يدوم لهم نعي������ٌم وهم يتوالون اأفواجاً بي������ن الوجود والفناء, 

فيقول:

ــنــا بــعــ�ــصــًا وتــمــ�ــصــي ِفــــــُن بــعــ�ــصُ والــــــــــــيُيــــــدَّ ــــى هــــــــام الأ اأواخـــــــــرنـــــــــا عــــل

أقب������ل على الدنيا كما هي مهماًل الماله������ي وم�ضلِّحاً نَْف�َضُه  وي������رى المتنبي اأن العاقل َمْن ا

أ�ضكاله: أ�ضمى ا بالقوة, وطلب المجد في ا

مـــــــروِم ـــــرٍف  �ـــــص فـــــي  غــــــامــــــرَت  الــــنــــجــــوِماإذا  دون  بــــمــــا  تــــقــــنــــْع  فـــــال 

ْف�ُس العربية المتنبي والنَّ

أبو الطيب المتنب������ي البدو في البادية خالل �ضباه, فظل بدوي النزعة, وقد اأظهر  �ضح������ب ا

نفة, والجلَد, والب�ضالة, والطموح اإلى ال�ضيادة, والكرم  في �ضمائله �ضمائل النف�س العربية في الأ

و�ضّور ذلك كله في �ضعره:

الـــذلـــيـــَل  بــعــيــ�ــسٍ يـــغـــِبـــُط   ربَّ عــيــ�ــسٍ اأخـــــــفُّ  مـــنـــه  الـــِحـــَمـــاُمَذّل مـــن 

مـــــــا لـــــــجـــــــرٍح بـــــمـــــّيـــــٍت اإيـــــــــــــــالم)6(مـــــن يـــهـــن يـــ�ـــصـــهـــل الــــــهــــــوان عــلــيــه

جنبي الطامع, داعياً اإلى  وكان في حما�ضه للع������رب يحّفزهم على جمع كلمتهم لتحطيم الأ

اإعادة الملك للعرب والتخل�س من العجم:

ــــُمواإنــــــمــــــا الـــــنـــــا�ـــــسُ بــــالــــمــــلــــوِك ومــــا ــــَج ــــا َع ــــه ــــوُك ــــُل ـــــــــــْرٌب ُم ــــفــــلــــُح ُع ُت

ــــٌب َحــــ�ــــصَ ول  عــــنــــدهــــم  اأدٌب  ِذمـــــــــــُمل  ول  لــــــهــــــم  ــــــــوٌد  عــــــــه ول 

ـــــهـــــا اأمــــــــــٌم ـــــكـــــل اأر�ـــــــــــــــــسٍ وطـــــئـــــُت ـــــا َغــــــَنــــــُمل ـــــه ُتـــــــرعـــــــى بـــــعـــــبـــــٍد كـــــاأن

جانب حين خاب اأمله بالعرب, لكنه �ضرعان ما خاب اأمله حتى في  وقد لجاأ المتنبي اإلى الأ

ْعِجب في حّث العرب على ال�ضيادة:
ُ
جانب فعاد يتغّنى بالعروبة, وقد قال كثيراً من الم� الأ

نـــــا�ـــــسٍ مـــن نــفــو�ــصــهــُم ــــاداُت كــــلِّ اأُ ــــص ــَزُم� ــَق ال ْعـــُبـــُد  الأَ الم�صلمين  و�ـــصـــادُة 

ثم في ق�ضيدة �ِضعب بّوان يقول:

المغاني ــعــِب طــيــبــًا فــي  الــ�ــصِّ بـــمـــنـــزلـــة الـــــربـــــيـــــِع مـــــن الـــــزمـــــاِنمــغــانــي 

ــــفــــتــــى الــــــعــــــربــــــيَّ فــيــهــا ــــــكــــــّن ال غــــريــــُب الــــوجــــه والــــيــــد والـــلـــ�ـــصـــاِنول
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مويين, فكانوا  وه������ذا الّنَف�ُس العروب������ي القومي قد كان مجهولً لدى �ضع������راء الجاهلية والأ

نهم �ضريحو العروبة ول يناوئهم فيها اأحد. اأما ال�ضعراء العبا�ضيون فقد  يفاخ������رون بقبائلهم لأ

كانوا في �ضوادهم من اأ�ضل غير عربي, وينحازون اإلى نزعة �ضعوبّية تحتقر العرب اأحياناً, واإن 

ُوِج������َد فيهم من َداَفَع عن العرب, اأما المتنبي فقد داف������ع عن العرب, وعن العروبة في مداها 

�ضل  حياِن اأنقى مظاهر العروبة في عرب الجنوب ذوي الأ الرحب ال�ضامل وقد َح�َضَر بع�َس الأ

.
)7(

اليمني الذي كان ينتمي اإليه

ل ي�ضتطيع اأحد اأن ينكر على المتنبي عبقريته ال�ضعرية ولو تنّكر له بع�س المتحّزبين عليه 

أبا العالء المعّري وعدداً كبيراً من الدار�ضين العرب المبدعين قد  ومنه������م ابن خلدون, اإل اأن ا

اأن�ضفوه و�ضهدوا بامتالكه العقل القوي ال�ضمح القادر على اكت�ضاف المعاني ال�ضامية وت�ضمينها 

مل والطموح, وتجاذبته������ا مظاهر الخيبة والياأ�س,  ف������ي �ضعره, وفي عاطفته الت������ي تعاَوَرها الأ

فيقول:

ِجـــيـــُدلم يترِك الدهُر في قلبي ول كبدي عــــيــــٌن ول  ُتــــَتــــّيــــُمــــه  �ـــصـــيـــئـــًا 

و�ـــصـــكـــمـــا كـــوؤ خــــمــــٌر  اأ  ـــاقـــيـــيَّ  �ـــص وتــ�ــصــهــيــُديـــــا  هـــــمٌّ  و�ـــصـــكـــمـــا  كـــوؤ فــــي  اأم 

غــاريــُداأ�ــــصــــخــــرٌة اأنــــــا مـــالـــي ل تــحــّرُكــنــي هــذي الــمــداُم، ول هــذي الأ

ــُه اأّنــــي بــمــا اأنـــا �ــصــاٍك مــنــه مــحــ�ــصــوُد)8(مــــاذا لــقــيــُت مــن الــدنــيــا؟ واأعــجــُب

وق������د اأن�ضفه ابن ر�ضيق القيرواني اإذ قال عنه: »ثم جاء المتنبي فمالأ الدنيا و�ضغل النا�س« 

فكان هذا التعبير اأجمل ما قيل عن ال�ضهرة, وال�ضيرورة اللتين نالهما �ضعر المتنبي. على الرغم 

م������ن اأن كثيرين حاولوا مجاراته واتباع منهجه ف������ي ال�ضعر, لكنهم وقفوا عند �ضيغه الخارجية 

عاجزين عن مجاراته في عبقريته, ولم ي�ضتطيعوا اأن يرقوا اإلى نماذجه في التجديد والتحرر 

أنه قد اأدخل في الحكمة النََّف�������س ال�ضعري القومي الذي  م������ن التقاليد الم�ضطنعة, ول�ضّيم������ا ا

يُخرجه������ا من ال�ضعر التعليمي الج������اف, مما بعث في ق�ضائده قوة وفخامة حافظتا على متانة 

ال�ضع������ر العربي وحيويته الناب�ضة بكل م�ضرق جميل ومبدع. وم������ع اأن المتنبي قد عا�س حياته 

ن�ضاني ل�ضاعر مثله, لكن������ه كان يرى الدهر عدّواً  كفاح������اً من اأجل ال�ضوؤدد, وعظم������ة الوجود الإ

أبداً حرمة العقل, فال ينيله ما يحقُّ  , وينتهك ا حرار وكرام النفو�س, فيمنع التقاء العقِل الحظَّ لالأ

له من التكريم وال�ضلطان:

ــــُه ــــَل ــــْي َه اأُ الــــزمــــان  هـــــذا  ــــــى  اإل ـــْم َوْغــــُداأذمُّ   ـــُه ـــــْدٌم واأحـــزُم فــاأْعــَلــُمــُهــْم َف
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ويقول:

ــبــيــٌب ل جـــــّربـــــُهـــــْم  الــــنــــا�ــــس  مـــــا  ــــــُم وذاقـــــــــااإذا  ــــــُه ــــــُت فــــــــاإنــــــــي  قـــــــد اأكــــــل

ِخـــــداعـــــًا اإل    وّدهــــــــــم  اأَر  ــــفــــاقــــافــــلــــم  ِن اإل  ديـــــَنـــــهـــــم  اأَر  ولـــــــــم 

ويقول: 

والَفهماوما الَجْمُع بين الماء والنار في يدي الَجدَّ  اأْجَمَع  اأن  من  باأ�صعَب 
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 للفكر
ّ
الكون والمقيا�س الن�سبي

ن�ساني �أن  عل���ى �لرغم من �ل�ساآلة �لفيزيائية للمنظومة �لع�سبية, فقد ��ستطاع �لدماغ �لإ

آفاقًا كونية ل حدود لها. كيف ترى �ل�ساآلة �لمذكورة على خلفية �لكون يا ترى؟ ي�ساوي  يجتاز �

حج���م �لدم���اغ ليترً� و�حدً� تقريبًا في حين نحاول �أن نحيط بحجم يكافىء 5210 �سعفًا من 

ن�سان  ه���ذ� �لمق���د�ر )�أي و�حد و�إلى يمينه �ثنان وخم�سون �سف���رً�(. وفي حين ل تزيد حياة �لإ

�لفرد عن قرن, نبحر بعيدً� م�ستقرئين �أزمانًا �أقدم بماليين ماليين �لمر�ت.

ن�ساأنا في بقعة كونية �سغيرة ومعزولة. اإنها دافئة بما يمّكننا من اال�ستمرار. تحيط بالبقعة 

لفة علين������ا منطقاً اأر�سياً  م������ن كل جان������ب ظلمة رهيبة م�سوبة بب������رودة غير معقولة. فر�ست االأ

لفة باأفكارنا لنبني كوناً بعيداً كل البعد عن وتائر  محدداً بمعنى من المعاني. اإننا نخرق تلك االأ

ن�سان اأن يتحدث عن اأر�ض  ر�ض كان بمقدور االإ حياتنا ومقت�سياتها اليومية والحولية. هنا على االأ

تدور حول ال�سم�ض في الوقت الذي ينفي التعّود فيه هذا اال�ستنتاج، لينبهنا اإلى اأن ال�سم�ض هي 

الت������ي تقطع كبد ال�سم������اء في حركة دائرية. وعلى امتداد اأر�سنا التي توحي باأنها م�سطحة نفى 

ن�سان و�سغر جهازه الع�سبي  ر�ض كروية. اإن ق�سر قامة االإ المفكرون الكبار ذلك، ليوؤكدوا اأن االأ

ر�ض. لو كنا اأطول بكثير لما تعّجبنا من عودة رحلة  خذ بمفهوم ا�ستواء االأ هما الم�سوؤوالن عن االأ

ماج������الن من حيث انطلقت، قادمة من االتجاه المعاك�ض، لكن رحلة ماجالن لم تكن ممكنة في 

ر�ض لن تت�سع اإذ ذاك لكائنات طوال القامة. ن االأ هذه الحالة، اإن لم يكن ل�سبب فالأ

فايز فوق العادة

اآف�ق المعرفة

الكون واملقيا�س الن�سبّي للفكر
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يدفعنا الح�س العام اإلى اأخطاء غير ملحوظة نتجاوزها حين درا�ضة الكون. اإن المعلومات 

خرين اإنما تفعل ذلك متاأخرة بع�س الوقت, ف�ضرعة ال�ضوء محدودة  التي ت�ض������ل اأحدنا من الآ

خر يقدم  آنياً, واأن ال�ضخ�س الآ نَّ تبادل المعلومات يحدث ا
أ وكذلك �ضرعة ال�ضوت. يعّد كل منا ا

ن وهنا. ل نرتكب مثل هذا الخطاأ حين درا�ضتنا الكون. اإننا ندرك اأن الحديث عن  معلوماته الآ

ن  مجرة على بعد مئة مليون �ضنة �ضوئية هو حديث يطال ما كان ذات مرة اأمراً محالً, اأما الآ

فهي اأطروحة تخ�سُّ الدار�س في عزلته الزمانية المكانية.

ن للفك������ر �ضيمياء تجعله يتجاوز �ضيق ال�ضتنتاج المبني على المحلية الجغرافية. اإن  لأ

أينما كانت, بل اإنها تطابق المادة في  �ضرة ال�ضم�ضية ا ر�س مطابقة لمادة الأ الم������ادة على الأ

ن وهنا  النجوم والمجرات البعي������دة. ا�ضتناداً اإلى ما تقّدم, يوظف الفكر ما خل�س اإليه الآ

ر�س في محاولته �ضياغة نموذج لما ح������دث بعيداً هناك في المجرات قبل عدة  عل������ى الأ

اآلف م������ن ماليين ال�ضنوات. هكذا نقرر التركي������ب الكيميائي للكون ونذهب من مالحظة 

خرى. اأما  ج�ضام الكونية الأ ر�س اإلى قيا�س الم�ضافات التي تف�ضلنا عن الأ ب�ضيطة على الأ

أكث������ر لدى اقتراب ال�ضيارة منا, في حين  المالحظ������ة فتختزل باأن �ضوت ال�ضيارة يزعجنا ا

يريحنا حين ابتعادها فيما يعرف بظاهرة دوبلر. تتحول ظاهرة دوبلر اإلى المنظور الكوني 

اإذا نقلناها م������ن حيز الموجات ال�ضوتية اإلى قطاع ال�ض������وء والموجات الكهرمغناطي�ضية 

خ������رى. يقول الفيزيائيون اإن انزياح دوبلر ي�ضاوي الف������رق بين طول الموجة المر�ضودة  الأ

وط������ول الموجة المنطلق������ة مق�ضوماً على طول الموجة المنطلق������ة. اإن كانت هذه العالقة 
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أين�ضتاين في ن�ضبيته العامة قد اأعاد �ضياغتها بما هو اأقرب اإلى  غام�ضة اإلى حد ما فاإنَّ ا

أين�ضتاين ي�ضاوي انزياح دوبلر الفرق بين الم�ضافة كما  ر�ضية المحلية. وفق ا اأحا�ضي�ضن������ا الأ

ن, والم�ضافة كما كانت �ضابقاً مق�ضوماً عل������ى الم�ضافة كما كانت �ضابقاً. اإن هذين  ه������ي الآ

ر�س واإْن كان معناهما الكوني  المفهومين لي�ضا بعيدين عما ناألفه في حياتنا على كوكب الأ

مختلفاً جداً.

دة. اإننا نكرر من  و�ض������ل الفكر في �ضب������ره الكون حد القبول بما يخالف م�ضادرات������ه المتعوَّ

التج������ارب المخبرية ما ن�ضاء, لكن الكون ل يتوافر ب�ضفته مادة للتجريب اإل مّرًة واحدة, وفي 

ر�س ب�ض������كل وئيد ومتكرر, يتوقف عن الجري������ان في نقاط كونية  حي������ن يتدّفق الزمن على الأ

أين�ضتاي������ن, اإن الم�ضافة هي الزمن الذاتي.  متف������ردة هي الثقوب الكونية ال�ضوداء. وفق ن�ضبية ا

اإن ما يهم اأحدنا لدى انتقاله من مكان اإلى اآخر هو كم بذل من الطاقة في ذلك النتقال. اإن 

الزم������ن هو المنظور الريا�ضي لمفهوم الطاقة في الفيزياء. اإن اأي قانون انحفاظ في الفيزياء 

ه������و في حقيقت������ه تناظر في الريا�ضيات المج������ردة. هذا ما تن�س عليه نظري������ة العالمة اإيمي 

نويذر.

اإن الرتق������اء الكوني للفك������ر الب�ضري قد و�ضعه في مواجهة مع�ض������الت كبيرة تحتل كلها 

كبر من جداول اأعمال علم������اء الكونيات لهذا القرن. ماذا ع������ن توزع الت�ضكيالت  الحي������ز الأ

المختلف������ة في المجرة وعن اأعمارها وتراكيبها الكيميائية وحركياتها؟ ما هو تاريخ المجرة؟ 

أي������ن الطريق المو�ضلة من النجوم اإلى ال�ضخور؟ هل يوجد حقاً موجة تموت تجتاح المجرة  ا

يه النجوم في حياة المجرة؟ ما العالقة  ّدته وتوؤدِّ
أ م������ن مركزها اإلى محيطها؟ ما الدور الذي ا

ُدم  بي������ن كثافة المادة و�ضكل المجرة؟ ما اأ�ضل الغاز والغبار المجريين ودورهما في حياة ال�ضُّ

والنج������وم ول�ضّيم������ا ال�ضم�س؟ هل يتمدد الك������ون فعاًل وما م�ضتقبله بعي������د التمدد؟ كيف كان 

تط������ور الكون في الب������دء؟ ما مدى �ضحة قيا�ضاتن������ا للم�ضافات الكونية ؟ م������ا المادة العاتمة 

ف������ي الكون؟ ما طبيعة المادة بي������ن المجرات؟ هل هناك روائ������ز هند�ضية محددة في تجمع 

الح�ضود المجرية؟ ماذا عن ال�ضلم ال�ضاعد لح�ضود المجرات وح�ضود الح�ضود وح�ضود ح�ضود 

الح�ض������ود... وهكذا؟ هل يوؤدي ا�ضط������دام المجرات اإلى تقلي�س ه������ذا ال�ضلم؟ هل ن�ضتطيع 

تقلي�������س الم�ضافات الزمانية المكانية للكون في قفزات مبا�ضرة؟ هل تنظم المجرات نف�ضها 

لكترونات نف�ضها في الذرة؟ هل بدء الكون هو بدء الزمان  في الح�ضود المجرية كما تنظم الإ

أو بدء التمدد؟ ا
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جابة بالنفي  ن الإ جابة بالنف������ي. ولأ ه������ل توجد قائمة كامل������ة ناجزة للت�ضاوؤلت الكونية؟ الإ

نتوقف عن عر�س الت�ضاوؤلت الكونية عند هذا الحد.

أ�ضئلة اأخرى ل تقلُّ اأهمية  هل يوجد طراز مغاير من الفكر في الكون؟ يرتبط بهذا ال�ضوؤال ا

ر�س على الرغم من �ضح المعلومات  عنه:م������ا الحياة؟ ما الفكر؟ هل هناك فكر حقيقي على الأ

ر�س اإلى  المتوافرة عن التنوع الحيوي في الكون, فقد انق�ضم الباحثون في علم الحياة خارج الأ

ول اأن الحياة  �ضا�ضي لتلك الحياة. يرى العلماء من الفريق الأ فريقي������ن فيما يتعلق بالمنظور الأ

أ�ضا�س ا�ضتثمار  أب�ضط اإن الحياة المذكورة تقوم على ا ر�س تتميز باأنها تباعدية, وبعبارة ا خارج الأ

خذ بالراأي القائل  فادة من الظروف المتاحة. يذهب علماء الفريق الثاني اإلى الأ الفر�������س والإ

أنه������ا حتمية اأو جبرية, فب�ضرف النظر عن الموؤثرات  ر�س تقاربية بمعنى ا اإن الحي������اة خارج الأ

نَّ الحقيقة 
أ المتغيرة تنتهي الحياة اإلى اأنماط مقررة. نجد عدداً اأقل من العلماء ممن يعتقدون ا

قد تقع بين وجهتي النظر المتطرفتين هاتين وعلى م�ضافة ما من كل منهما:

توؤك������د التباعدي������ة على كل ما هو غير متوقع وما ل يمكن اأن يتكرر من اأطوار الرتقاء التي 

أنماطاً حية مغايرة ف������ي كل مرة, وت�ضهم - من  تف�ض������ي اإلى التجديد والتحدي������ث والتي تقدم ا

ث������م- في تو�ضي������ع امتداد التنوع الحيوي على �ضعيد الك������ون دون اأي التزام بموا�ضفات محددة 

آخ������ر, تقرر التقاربية – دون �ض������ك- اأن الظروف وال�ضتراطات  أو مي������زات مقيدة. من جانب ا ا

جنا�س الحية المختلفة في الكون, لكن وعلى  المتباين������ة ت�ضهم في ظهور فروق وتباينات بين الأ

ي جن�س حي, يجنح  الرغ������م من ذلك فاإنَّ النتقاء الطبيع������ي الذي يكمن على خلفية الرتقاء لأ

أ�ضا�س البحث عن حلول اأمثلية. يتج�ضد ذلك بخطة عامة مت�ضابهة  اإلى اإبراز كائنات حية على ا

عب������ر بنى الكائنات الحية و�ضلوكها. يوؤكد العلم������اء اأن اأي فكر كوني مغاير ل �ضك �ضيكون بالغ 

أم التباعدية. ومن ثم فاإن تحقق التفاهم مع  الغراب������ة �ضواء اإن �ضحت وجهة النظر التقاربي������ة ا

أ. ذلك الفكر �ضيكون �ضعباً من حيث المبدا

ين�ضتاين. وفق هذه  أ�ضا�ضية في نظرية الن�ضبي������ة لأ اإن ثب������ات �ضرعة ال�ضوء ه������ي مو�ضوعة ا

المو�ضوعة ي�ضل ال�ضوء اإلى اأي را�ضد اأو مرجع في الكون بال�ضرعة نف�ضها مهما كان و�ضع هذا 

د  أو المرجع و�ضرعته. اإن لهذه المو�ضوعة ج������ذوراً معلوماتية, فكي يوجد كوٌن موحَّ الرا�ض������د ا

ل ب������ّد اأن تتوزع المعلومات على كل المراجع والرا�ضدي������ن بالمعدل نف�ضه. بالمثل اإن كان لكل 

أو المراجع في الكون اأن ي�ضت�ضعروا الوج������ود نف�ضه فال بّد اأن تكون هناك قوا�ضم  الرا�ضدي������ن ا
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م�ضترك������ة بين منظوماته������م المعلوماتية. توفر فعاليات النتقاء الطبيع������ي تلك القوا�ضم ويبرز 

النتقاء الطبيعي في الحالتين التقاربية والتباعدية.

أ. ت�ضتحيل الهيئات في كون م�ضنوع من  اإنَّ المعلوماتي������ة هي ن�ضاط تذهني من حيث المبدا

المادة والطاقة فح�ضب يعدم المعلومات. اأما الكون الذي تتوافر فيه المادة والمعلومات ويفتقر 

اإل������ى الطاقة فيموت متجمداً عند درجة حرارة ال�ضفر المطلق. ل يمكن اأن تجري اأي �ضياغة 

م اأن  أثر للمادة. يعني ما تََقدَّ ي تعريف في كون يحوي الطاقة والمعلومات ول يوجد فيه اأي ا لأ

ن المعلوماتية هي  �ضا�ضية في بناء الكون, ولأ الم������ادة والطاقة والمعلومات هي المرجعي������ات الأ

ن�ضاط تذهني والن�ضاط التذهني �ضمة حياتية �ضرفة, نخل�س اإلى ا�ضتنتاج مفاده اأن الحياة هي 

�ضا�ضية في الكون. يتاأيد ه������ذا ال�ضتنتاج بحقيقة اأن الت�ضكيالت الكونية جميعها  المرجعي������ة الأ

جنا�س  ولية. كذا هو �ضاأن الأ �ضا�ضية هي الج�ضيمات الأ تخت������زل اإلى مجموعة من المكون������ات الأ

الحي������ة: اإنها تبنى من المجموعة نف�ضها من المكون������ات. اإن عدد الت�ضكيالت الكونية المعرفة 

جنا�س الحي������ة المختلفة يزداد على الدوام. يعني  المتباين������ة منتٍه ومحدود, في حين تعداد الأ

ذلك بال�ضرورة اأن الكون هو الحياة.
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ال�صاع����ر جمال الم�ص����ري  هو ذاك الطائ����ر الذي يحّلق 

بر�صاق����ة ف����ي ف�صائه ال�صع����ري الرح����ب، دون اأن ينف�صل عن 

الواق����ع، بما يموج به م����ن اآالم واأحالم وهم����وم... اإنه يحلق 

ث النج����وم والغيوم عن  ف����ي ف�صائه ال�صع����ري الرحب، ليحدِّ

الحي����اة، ب����كل األوانه����ا االجتماعي����ة والفل�صفي����ة، ويتغّن����ى 

ن�صاني����ة الت����ي تعّبر ع����ن الواقع  باأحالمه����ا وطموحاته����ا االإ

بعمق فل�صفي راق بهيج وب�صور فنية  تنب�ض بحكمة الحكيم 

م����ل، فال يعبر عن  واإيم����ان قل����ب عا�صق مفع����م بالتفاوؤل واالأ

م����ل تجاه الحياة.  الج����راح واآالمه����ا اإال ليفتح طاقة من االأ

مل،  الم والمحن فح�صب، لكنه اأي�صًا جرعة تفاوؤل وافية من االأ فال�صعر لي�ض للتعبير عن االآ

ن�صان على التغلب على العقبات التي تعتر�ض طريقه، ففي ق�صيدته  من اأجل تاأكيد قدرة االإ

ع����ن بي����روت، يفتتحها بجمل����ة توؤكد اإيمانه وتفاوؤل����ه بقدرة هذه المدينة، ف����ي التغلب على 

محنتها. يقول ال�صاعر: 

بيروُت ترف�ُض �أْن تموت

خريْن قلبي ع�شاٌء فاِخٌر للآ

�ضبحي �ضعيد ق�ضيماتي

اآف�ق المعرفة

املعاناة االجتماعية والبعد اجلمايل 

يف ق�صائد جمال امل�صري
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رُجٌل يع�سُّ ثياَبُه

ُه وَجُع ال�صنيْن فيع�صُّ

ُه مازاَل ي�صاأُل نف�صَ

مْن اأيَن ياأتينا الحنيْن

بلدي واأم�صى كّلُه

ِم الغائبيْن. بلدًا بر�صْ

ن�ضانية والوطنية والقومية, فاأي وطن هذا الذي اأ�ضبح بر�ضم  لوحة عميقة في م�ضامينها الإ

الغائبين؟ فال�ضاعر عّبر عن اإيمانه باأن بيروت لن تموت, لكن تحت هذا الرف�س, تكمن جمار 

أ�ضى ولوعة. وهن������ا يذكرنا ال�ضاعر بما قاله  الماأ�ض������اة التي تك������وي قلب ال�ضاعر, وتدمي روحه ا

ننا  أ�ضعاركم؟«, فقال: لأ اأح������د ال�ضعراء في تراثنا العربي, حينما �ضئل: »لماذا مراثيك������م اأجمل ا

نقولها وقلوبنا تحترق, واأرى في ع�ضق ال�ضاعر لبيروت, احتراقاً باأ�ضمى معانيه, لي�س من اأجل 

ط������رد ظالم الياأ�س والقنوط فح�ضب, ب������ل باإ�ضافة لوحات جديدة اإلى عالم ال�ضعر, تحمل هّماً 

أو الجتماعي, وحتى ال�ضيا�ضي المعجون بدموع  اأو حلم������اً اإن�ضانياً, يعبر ع������ن واقعنا الوجداني ا

الواق������ع, بعمق ودقة و�ضفافية الفنان العا�ضق الخبي������ر. فهل يمكن اأن يمر القارئ العميق, اأمام 

هذه الكلمات التي اختتم بها ال�ضاعر ق�ضيدته عن بيروت, من دون اأن يعيد قراءتها غير مرة, 

ليتمثل الماأ�ضاة التي تعبر عنها هذه الكلمات؟

ما وجهي قبيٌح ُربَّ

ِني لكنَّ

تَعاْر لْن اأرتدي وجهًا جميال ُم�صْ

هاْر ماْت النَّ

بيروُت ترف�ُس اأْن تموْت

ماْر مهما تماَدوا بالدَّ

يكفي ال�ضاعر فخراً التم�ضك باأ�ضالته, للمحافظة على جوهره وانتمائه الطبيعي اإلى اأر�ضه 

ووطنه و�ضعبه...
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جمال الم�ضري مهند�������س معماري حائز رتبة م�ضت�ضار في الدرا�ضات الهند�ضية, �ضاعر من 

ول �ضفينة الحالج, والديوان الثاني بعنوان  مواليد طرابل�س )1959م(, له ديوانان مطبوعان: الأ

�ضيبتي من يا�ضمين.

ول نبال������غ اإذا قلن������ا اإنه مهند�س بارع حاذق اأي�ضاً في بن������اء ق�ضيدته, بما ي�ضدنا به اإلى كل 

جملة وعبارة ولوحة �ضعرية, رائع������ة في دللتها البالغية والمعنوية..وقد طرق ال�ضاعُر كثيراً 

من الق�ضايا الفكرية والفل�ضفية, ليعبر عن موقفه تجاه ق�ضايا الواقع المثقل بهمومه واأحالمه, 

أبعاد ومعاٍن ودللت, فهل هناك ق�ضية  أة, وما يرتبط به من ا ب������دءاً من الح������ب, وعالقته بالمرا

طراف؟  أبعد من ق�ضايا الح������ب المعقدة والمركبة, في هذه الحياة مترامية الأ أو�ضع وا اأعم������ق وا

اإنه الحب اللغز المحّير - �ضاحر عقول الع�ضاق:

ل وقلبي ما لعينيِك �صيوٌف 

َهاُم ل ول فيها �صِ

ي مِر اإنِّ كلُّ ما في الأ

قُت في عينيِك اأُم�صي َما َحدَّ كلَّ

مثَل طفٍل لْم يطاوْعُه الكالُم...

عمق للطفل بمن حوله... وها  وللطفول������ة معاٍن ل تح�ضى, ومنها العجز, ع������ن الرتباط الأ

هو ال�ضاعر, يتحول اإلى طفل ل حول له ول قوة, اأمام الحبيب, حينما يحدق في عينَي حبيبته, 

حتى اإنه يعجز عن الكالم:

هْل تال�صيُت اأنا

اأْم تال�صى الزدحاُم

ي ل َيُهمُّ �صياُء عنِّ غاَبِت الأ

... َهمُّ اإنَّ عينيِك الأ

حال������ة نف�ضية عميقة من الن�ضوة التي غمرت ال�ضاعر, بل اأغرقته, اإلى حد التال�ضي. لوحة 

بارعة في ت�ضوير الحبيب, حين يلتقي الحبيبة:

كلُّ اأع�صائي ت�صاوْت

.. مُّ ي اأ�صُ �صرُت مْن كفِّ
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ع�ضاء؟ اإنها حالة وجدانية نف�ضي������ة فريدة ومتميزة من  وه������ل من المعقول اأن تت�ض������اوى الأ

حالت الحب القادر على �ضنع المعجزات.

ويتاب������ع ال�ضاع������ر التعبير عن موقفه تجاه الواق������ع الذي يعي�ضه, بما يغ�������سُّ به من ق�ضايا 

كثي������رة... ومنها على �ضبيل المثال, مو�ضوع الوحدة الت������ي يعي�ضها حينما يختلي بنف�ضه, وهذه 

الحال������ة من الحالت الخ�ضو�ضية التي كثيراً ما يعي�ضها المبدعون... في�ضف لنا هذه الحالة, 

�ضرار الخفية الفريدة لهذه الخلوة:  في لوحة �ضعرية بديعة, تك�ضف الأ

عندما لملمُت نف�صي

خريْن من عيون الآ

واختفينا في التالل

جاءني �صوت الحنيْن

راك�صًا مثل الغزال

كان ظهري مثل رمح

كيف اأم�صى يا �صنيْن

اأحدبًا مثل الهالل

كان لي ظل طويل

م�ِس تم�صي باختياٍل، فاَق حدَّ الحتماِل بْل ظالٌل تحَت �صوِء ال�صَّ

ثمَّ لمـَّا ذاَت عتٍم

لملَم الليُل ظاللي

ي �صرُت وحدي خلُت اأنِّ

واإذا �صرٌّ قديٌم

مدَّ راأ�صًا من مكاٍن في خيالي

ي َن اأنِّ فاكت�صفُت الآ

لم اأكْن اأم�صي وحيدًا

هم كانوا ببالي كلُّ

وقاِت لمـَّا اأ�صعُب الأ

يختلي حالي بحال...
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وهنا تكمن ماأ�ضاة ال�ضاعر, حينما يختلي بنف�ضه, ول يعي�س بعيداً عن النا�س, ول ينقطع عن 

الواق������ع, بل يعي�س هموم النا�س وهم في قلبه وروحه فال�ضاعر حامل هموم النا�س, وهو كذلك 

�ضجرة اأحالمهم...

دبي  لماني غوته... وفاو�ضت هو العمل الأ ويذّكرن������ا في اإحدى ق�ضائده بفاو�ضت ال�ضاعر الأ

ال������ذي يحم������ل ق�ضية فل�ضفية عن جمال وقب������ح الحياة, اأي ال�ضراع بين التف������اوؤل والت�ضاوؤم... 

وال�ضاعر يكتب ق�ضيدة يبدوؤها بلوحة بليغة, تعّبر بعمق عن حالته النف�ضية: 

ي م�ِس عنِّ كتبُت مقالًة بالأ

واأنهيُت المقالَة بالوفاِة

فاعي ف�صارْت اأحرفي مثَل الأ

و�صاَر ال�صمُّ ينزُف من دواتي...

وقد اأفرزت هذه الحالة النف�ضية القاتمة, حالة �ضلوكية غريبة عجيبة:

واإذا بي راك�س، فرك�صت خلفي

وما اأم�صكُت اإلَّ �صعوذاتي...

�ضباب التي اأدت اإلى تلك الحالة, فيوؤكد باأنه: ويبين ال�ضاعر الأ

اآٍت...اأنا ب�صٌر اأعاني من وجود  بـــكـــل  تـــغـــ�ـــس  اأر�ـــــــــس  ـــى  عـــل

�ضباب, �ضاكياً: ويعود بنا ال�ضاعر اإلى الأ

ــــــي ــــسِ اأمِّ ــــا� ــــنَّ ــــفــــالِةرمـــتـــنـــي بـــيـــن هــــــذا ال ـــــرمـــــى قــــتــــيــــٌل فـــــي ال كــــمــــا ُي

حــولــي ــــا�ــــسُ  ــــنَّ وال وحــــدتــــي  ـــرهـــْم بـــذاتـــياأراوُد  واأهـــــجـــــرهـــــْم فـــاأبـــ�ـــص

ث������م ي�ضل في هذه الق�ضيدة اإلى هذه ال�ض������ورة الماأ�ضاوية ال�ضاعقة التي تتقاطع مع ع�ضا 

النبي مو�ضى الذي �ضق البحر بع�ضاه, اأما ال�ضاعر, فع�ضاه قلبه: 

مـــــــواِج قــلــبــي ـــقُّ الــــبــــحــــُر بـــــــالأ ـــْت عـــ�ـــصـــاَي �ـــصـــوى رفـــاتـــييـــ�ـــص ومـــــا �ـــصـــقَّ

أو يلوم  �ضورة موؤلمة عن الحالة التي يعي�ضها ال�ضاعر, ثم ل ندري: هل يلوم ال�ضاعر نف�ضه, ا

الواقع الذي يعي�س:

ــــــارِخ �ـــصـــيـــئـــًا مـــــــُت لــــــلــــــتَّ فـــــكـــــلُّ حــــمــــاقــــٍة مـــــــْن مـــعـــجـــزاتـــيومــــــــا قـــــــدَّ
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ــى ـــاورنـــي عـــــرو�ـــــسُ الــــجــــنِّ حــتَّ اأحـــــــــــاَر بــــمــــا عــــنــــيــــُت بـــمـــفـــرداتـــيتـــ�ـــص

ــــِة راحـــــــــــٍل يـــــجـــــتـــــاُز نــــهــــرًا ــــــــــــُه مـــــثـــــُل الـــحـــ�ـــصـــاِةكــــغــــ�ــــصَّ ويــــــــــــدرُك اأنَّ

حتى ي�ضل ال�ضاعر اإلى �ضيطان فاو�ضت:

كــثــيــرًا يــغــويــنــي  الـــ�ـــصـــيـــطـــاَن  ذاتــــياأرى  بـــعـــ�ـــسُ  اإّل  الـــ�ـــصـــيـــطـــاُن  ومـــــا 

وه������ل هناك اأق�ضى من ه������ذا العتراف, ثم يناجي ال�ضاعر رب������ه, ليعرفنا بما يتمناه, 

ويحلم به:

ـــى ا�ــــصــــيــــاِتفـــــيـــــا رّبـــــــــــــًا عـــــلـــــى طـــــــــــوٍر تـــجـــلَّ عـــَت الــــجــــبــــاَل الــــرَّ ـــدَّ فـــ�ـــص

ــــي اأنِّ اأحــ�ــصــ�ــصــُت  لـــي  و�ـــصـــفـــوَك  اأنـــــا الــمــقــ�ــصــوُد مـــن تـــلـــَك الــ�ــصــفــاِتاإذا 

فهو ي�ضعى اإلى التخل�س من �ضلبيات الواقع الذي ولد فيه, ومن ال�ضلبيات التي يعانيها,ويعاني 

أنه يلوم نف�ضه؟ وتبقى هذه الق�ضيدة من الق�ضائد الرائعة التي يحاكم ال�ضاعر  أم ا تاأثيرها فيه, ا

نف�ض������ه من خاللها, ويحاكم الواقع الذي يعي�ضه... واأمام ه������ذا الواقع المعقد والمر- المرير, 

ل ب������د من �ضرخة اأمل, تعطي وتنع�������س المعنويات, وتمنح النف�س ما تحتاج اإليه من القوة, لكن 

مل( التي يعنون ال�ضاعر بها ق�ضيدته, تهدف اإلى ا�ضتنها�س الهمم, من اأجل تجاوز  )�ضرخة الأ

العقبات التي ت�ضوب ال�ضفاء والقوة.

ل يتوق������ف ال�ضاعر عن محاكاة نف�ضه بلغة نقدية, تحر�������س قواه, وتبعث فيه طاقة, تدفعه 

اإلى الرتقاء:

اإلَم �صتبقى في هواَك ُتكاِبُر

وجرُحَك مفتوٌح وقلُبَك حاِئُر

تخطُّ وتمُحو في الهواِء ر�صاِئاًل

وما اأنَت مجنوٌن ول اأنَت �صاِحُر

رمْتَك الدواهي في بالِدَك ِمزقًة 

عمق, معبراً عنه به������ذه الجملة ال�ضاعقة: )فن�سفك  اإل������ى اأن ي�ضل ال�ضاعر اإلى الجرح الأ

أ�ضد اإيالماً من هذه الماأ�ضاة التي يفقد الوطن  اأمـــوات، ون�سفـــك هاجـــروا( وهل هناك اأعمق, وا

خر؟ فهل هذه العبارة تعبير عن الياأ�س والقنوط,  أبناءه, فم������ا حال الن�ضف الميت الآ فيها ا

أو ه������ي دعوة اإلى النهو�س واليقظة؟ وحين يوؤكد ال�ضاع������ر حبه لبالد, يدعو في الوقت نف�ضه  ا
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ن�ضان الذي يحب وطنه...  يمان في الإ اإلى بعث الب�ضائر التي تقوي الهمم, وتزيد الن�ضاط والإ

فهو يرف�س اأن يبقى وحيداً:

بـــــالٍد تحبها فـــي  وحــــيــــدًا  بــ�ــصــائــُراأتـــبـــقـــى  فـــيـــِه  لــيــ�ــس  انـــتـــظـــاٌر  اإلَم 

�ضباب فهي: اأما الأ

مقاُمُه ــفــو�ــسِ  الــنُّ فــي  عقيٌم  اأربـــاٌح ومــا الكلُّ خا�صُرخـــراٌب  الــحــرِب  وفــي 

رباح ل ت�ضر, ول تب�ضر بالخير: لكن هذه الأ

ُرولـــكـــنَّ اأربــــاحــــًا تــجــيــئــَك مــــْن َدِمــــي كوا�صِ والوحو�ُس  وحو�صًا،  �صتم�صي 

نا بع�صَ نــقــتــُل  حــيــن  عــلــيــنــا  ــتــاِجــُر�ـــصـــالٌم  مـــاِء ُي �ـــصـــالٌم عــلــى مــــْن بـــالـــدِّ

فهناك فرق جوهري ل ي�ضتهان به:

بمحنٍة الق�صور  يبني  الـــذي  واِئـــُراأمــثــل  الـــدَّ الـــذي دارْت عــلــيــِه  كــمــْثــِل 

ـــمـــوَت بــطــلــقــٍة ــــا ُخـــِلـــْقـــنـــا كـــي ن مـــجـــاِوُركــــاأنَّ اأو حــبــيــٌب  غـــريـــٌب  رمـــاهـــا 

لم التي يكابدها ال�ضاعر. فاإذا ت�ضتت �ضملنا: فهذا تحذير �ضديد, يعبِّر عن الآ

�ــصــمــُلــنــا ــت  تــ�ــصــتَّ اإن  عــلــيــنــا  المقابُر�ــــصــــواء  ُتجيَب  لــْن  �صرخنا  فمهما 

اإذن, هو النتحار... وهذا ما ل يريده ال�ضاعر لبالده. وفي هذا الواقع الماأ�ضاوي الحالك, 

يح������اول اأن ين�ضى. لكن وجه الحبيبة ل ي�ضم������ح بالن�ضيان, حيث تختلط الم�ضاعر, بين الن�ضيان 

َباِك ُمَعلٌَّق...(. وهنا تظهر مبادئ ال�ضاعر وهو يرى اأخطر العلل  أنََّك طيٌر في ال�ضِّ والتذك������ر: )كا

ن�ضان: التي يمكن اأن ت�ضيب الإ

ـــِنـــي ـــُع اأاأبـــْي ـــــا  اأن اإل  وطـــنـــي  ومــــا  الجواِهُر...  تفيُد  هْل  نف�صي  ِبْعُت  واإْن 

ق�صيرٌة روُب  والــــدُّ ا�صتياقي  الم�صاِعُريــطــوُل  تــطــوُل  بــْل  درٌب  طــاَل  ومــا 

وي�ضل ال�ضاعر اإلى ا�ضتنت������اج, مطالباً نف�ضه باأن يكف: كفاَك احتجاجاً فالحياة جميعها... 

فقد و�ضل ال�ضاعر اإلى قناعة: 

ِحكايُة مولوٍد و�صيٍخ يغادُر

تغّير اأ�صلوب الكالم و�صكله

واخُر عيه الأ وما من جديد يدَّ
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فه������ل هذا الواق������ع المر المرير- هو �ضنَّة الحياة؟... لكن ل ب������د من اأمل, ول بد من اإيمان 

ي�ضعى اإلى التغيير:

ُمــعــاِكــ�ــسٍ بــاتــجــاٍه  ُدوِري  اأر�ـــــسُ  ُمـــَغـــايـــُرفــيــا  زمــــــاٌن  يـــاأتـــي  اأْن  اآَن  فـــقـــْد 

كي ي�ضل ال�ضاعر اإلى ما يتمناه:

�ـــصـــدر مثلما فــــوق  راأ�ــــصــــي  ال�صفائُرلـــيـــرتـــاح  ت�صتريح  اأمـــي  �ــصــدر  على 

وبذل������ك يبعث ال�ضاعر فين������ا ويوقد حلماً ل ي�ضتهان به... وقادر ه������ذا الحلم على اأن يغّير 

جوهر الماأ�ضاة الحالكة التي تتحكم بظروف الحياة...

أننا: وفي ق�ضيدة »مع وقف التنفيذ« يدرك ال�ضاعر ا

ـــقـــنـــا ل كـــمـــا نــــهــــوى فــــقــــْل لــي قــتــلــي؟ُخـــِل قـــــــررت  اإذا  الـــجـــانـــي  َمــــــن 

أ�ضئلة م�ضيرية  أبعد الحدود, بل يدعو اإلى تفكير عميق... فنحن اأمام ا اإنه خيار �ضعب اإلى ا

عن الحياة... وال�ضاعر يوؤكد:

َحــــلِّاأعـــــيـــــ�ـــــسُ بــــــال حـــــلـــــول غــــيــــر اأنــــــي بــنــ�ــصــف  ـــيـــُت  ر�ـــص اإذا  اأمــــــــوُت 

فاأن�ض������اف الحلول هي اأعمق الم�ضائب, واأكثرها مرارة و�ضوداوية, بما في ذلك في حقول 

خال�س: خر... وهذا ما يدعو اإلى الإ الحب, والعالقة مع الآ

اأر�ـــــــــسٍ بـــــكـــــلِّ  اأغــــــيــــــَب  اأْن  ــــــا  ــــيفــــــاإمَّ ُكــــلِّ اإلــــــيــــــَك  اأعــــــــــــوَد  اأْن  ــــــــــــا  واإمَّ

فكل �ضيء متكامل, ويتمم بع�ضه بع�ضاً:

ـــــٌل مــــــلــــــيٌء بـــالـــمـــعـــانـــي ـــــْك ـــــصَ ـــِلاأنــــــــــا � ـــْك ـــصَ � دوَن  لـــمـــعـــنـــى  مـــعـــنـــى  ول 

أ�ضباب الحياة  نها هي اأحد اأهم ا وق������د حافظ ال�ضاعر, بل اأكد احترامه وتقديره لل�ضم�س, لأ

ب�ضيائها:

ــــــُت يــــا �ـــــصـــــوءًا لــ�ــصــمــ�ــسٍ ــيومــــــا اأذنــــــْب لــتــرمــي فـــــوَق هــــذا الـــــَوْحـــــِل ظــلِّ

فال�ضاع������ر ي�ضب������و اإلى اأن يحتل مكانة مرموقة في هذه الحي������اة... والحب الذي يدعو اإلى 

الخير, هو ما يحلم به ال�ضاعر, فقد:

ـــيكــــفــــرُت بــــكــــلِّ �ــــصــــيٍء فــــي حــيــاتــي ـــجـــلِّ ومــــــــا اآمـــــــنـــــــُت يــــــومــــــًا بـــالـــتَّ

ـــــا اأيــــــقــــــنــــــْت روحــــــــــي بـــحـــّب ـــيولـــــمــــــَّ ـــلِّ ـــ�ـــصَ ُي قـــلـــبـــي  فـــــي  اهلَل  راأيـــــــــــُت 
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ــــّرًا �ــــصِ َن  الآ ادي  فــــــــوؤ مـــــْن  ـــي...فـــخـــذنـــي  لــكــي اأغـــفـــو غــريــبــًا قــــرَب ِخـــلِّ

بو�ضوح و�ضراح������ة, وبلوحات �ضعرية راقية, يعبر ال�ضاعر عن اأهدافه, وما ي�ضبو اإليه, وما 

يريح فوؤاده, فالحبيب هو الحياة التي يحلم بها ال�ضاعر..

وف������ي ق�ضيدة »حكاي������ة قديمة« يبحث ال�ضاعر ف������ي مو�ضوع المفاجاآت غي������ر ال�ضارة التي 

تداهمنا فجاأة, وي�ضرب لنا مثاًل:

ــبــاُح ريـــــاُحِمــــــْن لـــيـــلـــِه ل يــ�ــصــتــكــي الــمــ�ــص ــــُه  فــــاجــــاأْت اإْن  يــ�ــصــتــكــي  بـــــْل 

ــــــــــــٌة ونـــــــــواُحفــــــي كــــــــلِّ ركــــــــــٍن دمــــــعــــــٌة مــــرمــــيــــٌة وعـــــلـــــى الــــمــــقــــاعــــِد اأنَّ

هــــْل اأمـــعـــنـــوا فـــي غـــربـــٍة وارتـــاحـــواوالــــبــــاُب يـــ�ـــصـــاأُل قــفــَلــُه ُمــ�ــصــتــفــ�ــصــرًا

حباب المفاجئ,كما يخاف الم�ضباح من ريح تاأتيه فجاأة...  فال�ضاع������ر يخاف رحيل الأ

أرواح تتاألم م������ن هذه الرياح التي هّب������ت فجاأة, واأبعدت  �ضياء حول������ه, اأ�ضبح لها ا ف������كل الأ

لم الحاد  �ضباح حول ال�ضاع������ر. وبذلك يعّبر عن حالة من حالت الأ حب������اب, واأيقظت الأ الأ

حبة, اإذ تظل������م الدنيا حوله, فاأ�ضبح يحتاج اإلى �ضمعة, يرى بها  الت������ي يكابدها من َفْقد الأ

نور ال�ضباح:

ُب روُحـــُه ـــْن ُتـــعـــذَّ اأرواُحمــا كــنــُت وحـــدي َم لــــهــــا  �ـــصـــبـــابـــيـــكـــي  حــــتــــى 

ـــفـــا�ـــصـــيـــِل الـــتـــي اأهــمــلــتــهــا ـــــــهـــــــا اأ�ــــــصــــــبــــــاُحكـــــلُّ الـــتَّ تــــــرتــــــادنــــــي وكـــــــاأنَّ

�ــصــمــعــًة ـــو  ل اأهـــديـــتـــنـــي  اإْن  �ـــصـــرَّ  مـــن �ــصــمــعــٍة قــــْد يــ�ــصــتــفــيــُق �ــصــبــاُحمـــا 

ــــــــــاُحفــي الــحــلــِم اأمــ�ــصــي فـــوَق مـــاِء بحيرٍة وعـــــلـــــى اأ�ـــــصـــــابـــــِع غــــيــــمــــٍة اأرت

به������ذه ال�ضور ال�ضعرية ال�ضفافة, ير�ضم ال�ضاعر حالت������ه النف�ضية, اإثر ابتعاد الحبيب عنه... 

أنه قد تجري  أنه ب�ضر, قد يعجز عن اكت�ضاف ال�ضر الذي اأدى اإلى هذه الماأ�ضاة, ويدرك ا موؤكداً ا

الرياح بما ل ت�ضتهي ال�ضفن:

ــــــــــُه اأنَّ واأدرُك  بــــ�ــــصــــٌر  ــــنــــي  ــــوجــــوِد ُمـــتـــاُحلــــكــــنَّ مـــا كــــلُّ �ـــصـــيٍء فـــي ال

�ضباب التي تقف خلف هذه الماآ�ضي الموؤلمة... فهل هي ماآ�ضي  وهنا تاأتي الت�ضاوؤلت عن الأ

الحب في ال�ضرق باأ�ضئلته المعقدة؟:

ــٌد ــعــقَّ اُل ُم ـــفـــاُحالــــوقــــُت يــمــ�ــصــي والــــ�ــــصــــوؤ ــــا يــــا اأبـــــــي الـــ�ـــصَّ َمـــــــْن كـــــــاَن مــــنَّ

ـــــْم تــــــزْل اأ�ــــــصــــــراُرُه ــــرٌق غــــريــــٌب ل ـــبـــاُح َرَبـــــاُح�ــــص تــمــ�ــصــي الــهــويــنــى والـــ�ـــصَّ
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�ضئلة, وما يتعلق بها من  واأرى اأن ال�ضاع������ر يطرح هنا مو�ضوع الحب, بما يحوم حوله من الأ

آراء.. هي بذلك حكاية قديمة, يثار حولها كثير من الجرائم الماأ�ضاوية المزمنة... اأجوبة وا

وف������ي ق�ضيدة »رجل في القطار«. ينتق������ل ال�ضاعر اإلى مناق�ضة ق�ضية الظلم التي ل ينقطع 

أكث������ر الق�ضايا التي طرحها المفك������رون وال�ضعراء, ومنهم  الحديث عنه������ا, وهذه الق�ضية من ا

ال�ضاعر زهير بن اأبي �ضلمى في معلقته:

الِحـِه ِب�صِ ِه  َعــْن َحْو�صِ َيــُذْد  َلــْم  ُيْظَلـِمَوَمــْن  ا�َس  الَنّ َيْظِلْم  ل  َوَمــْن  ْم  ُيــَهـــــَدّ

ويقول ال�ضاعر جمال الم�ضري في ق�ضيدة رجل في القطار:

اأفهُمُه ل�صُت  َعــْدٌل  ر�ــسِ  الأ هذه  يظِلُمُهفي  فالّدهُر  ظالمًا  يكْن  لْم  مْن 

أ�ض�س لعدله واإن�ضافه تجاه حبيبته, والق�ضية لي�ضت �ضهلة,  ثم ينتق������ل اإلى البحث عن ا

بل معقدة ومركبة, وتحتاج اإلى �ضجاعة, كي ل يقع الحبيب في ظلم حبيبته:

يتعبني بــاَت  حّبًا  القلِب  في  اأُت  اأكتُمُهخبَّ �صئُت  اإْن  تف�صحني  والــعــيــُن 

ع�صقْت التي  الع�صافيِر  كــلَّ  ــْمــُت  ـــُهكــلَّ ـــُم ـــكـــلِّ ــــي ُت لــــعــــلَّ عــــ�ــــصــــفــــورًة عــــنِّ

اأحٌد وما في خاطري  معظُمُه؟!اأ�صبحُت �صّبًا  مـــاَت  �صيٌخ  �صيفعُل  مـــاذا 

مرحلًة يَن  �صتِّ ُعــُمــِري  مــن  اأفــهــُمــُهجــــاوزُت  كــنــُت  مــن  مــا عـــاد يفهمني 

وحــا�ــصــرِه اأمــ�ــصــي  عـــن  َن  الآ ـــُم  اأعلمُهواأعـــل ل�صُت  غيبًا  الغيِب  فــي  لــكــنَّ 

وهن������ا يع������ود بنا اإلى زهير بن اأبي �ضلمى الذي اأكد باأنه ع������ن علم ما في غد عم, وال�ضاعر 

لم  �ضرار, لذا و�ضل اإلى هذه الحالة من الأ أ�ضباب جفاء الحبيب, وكاأنه �ضر م������ن الأ يبح������ث في ا

والعذاب:

ج�صدي ربــا  عــْن  تناءْت  يوِر  الطُّ ُمـــُهكــلُّ  لــم يــبــَق فــي جــ�ــصــدي لــحــٌم اأقـــدِّ

طراف..ولي�������س بال�ضرورة اأن يقابل الوفاءُ  لك������ن مو�ضوع الظلم وا�ضع وعميق, ومترامي الأ

هداف والظ������روف التي تكون اأحياناً  بالظل������م والجحود, فالحياة يحكمه������ا �ضراع الطبائع والأ

أو يرى في نف�ضه باأنه من اأوفى النا�س. قا�ضية واأقوى من اأن تقاوم..وكل حبيب يدعى, ا

ويتاب������ع ال�ضاعر مو�ضوع الحب, في ق�ضيدة مهمة اأخرى, يوؤكد فيها اأهمية الحب وفاعليته 

أنه )يحيي ويميت(: اإلى حد ا

�ـــصـــواُك ُتدِميِه الـــورِد والأ ا�ُس ما في القلِب ُتخفيِهيــا حــاِمــَل  لو يعلُم النَّ
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كــــــــاأنَّ عــــمــــري زمــــــــاٌن ل غـــــٌد فــيــِهمـــازلـــُت اأحـــيـــا عــلــى مـــا�ـــسٍ اأ�ـــصـــاِمـــُرُه

مــْن عــا�ــَس َوْهــمــًا فـــاإنَّ الــوهــَم يكفيِه

ويتابع ال�ضاع������ر مو�ضوع الحب, في ق�ضيدة بعنوان »ما اأجملك« ي�ضف فيها م�ضاعره تجاه 

أ باأول �ضرارة توقد �ضم�س الحب ال�ضاطعة: الحبيب. ويبدا

ْت يَدْك لمـَّا يدي َلَم�صَ

ماذا جرى لْن اأ�صاأَلْك

ِرِه غاَب الوجوُد باأ�صْ

َمِعي ل �صوَت يدخُل َم�صْ

َمَعْك فاترْك يدي كي اأ�صْ

فّرغت قلبي من �صواك محّبة

وجعلت قلبي منزلْك

فح�صبت اأني عا�صق

ي هئُت لْك وظننُت اأنِّ

فكتبُت �صعرًا حالما

�صاَر الكالُم جناَحُه

كي يحمَلْك..

وفي ق�ضيدة )حنين( يت�ضاءل ال�ضاعر في مطلعها:

�صبحانكم يا اأيها الع�صاُق

كيف ابتردتم والهوى حَراُق؟!

هذا الحنين غريبٌة اأطواره

من دون �صاق يرق�س الم�صتاُق

أ: اإلى اأن ي�ضل ال�ضاعر اإلى قلبه لي�ضاأله اأن ي�ضتكين ويهدا

يا قلب مهاًل وا�صتكْن اأتعبَتني

يكفيَك �صوقًا اأيها الم�صتاُق
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�صابع في يدي خّفاقٌة حتى الأ

اأتظن وحدَك اأنَك الخّفاُق؟

ق�ضيدة بديعة ف������ي �ضورها وكلماتها المعبرة عن الحالة الوجدانية التي تع�ضف بالعا�ضق, 

وتق�سُّ م�ضجعه.

ناق�������س ال�ضاعر جمال الم�ضري كثيراً من الق�ضايا الجتماعية والفكرية والفل�ضفية, ومنها 

: نَّ
أ مو�ضوع الحرية في الواقع الجتماعي, اإذا يوؤكد في اإحدى ق�ضائده بعنوان )المتهم( ا

حريتي اأكذوبٌة

ل �صيء ُيدعى مطلق

ل بدَّ من بع�س القيود

�صم هذا كالم طعمه/ كال�صمِّ في قلب الدَّ

وهذه القيود هي ب�ضبب الواقع الجتماع ال�ضعب والظروف الجتماعية الثقيلة التي تفر�س 

ن�ضان, وهذه القيود هي التي ت�ضيق م�ضاحة الحرية, فهناك �ضراع بين الحقوق  قيودها على الإ

خر... ويرى اأن الحدود هي التي ت�ضّيق  والحري������ة, وكل يريد اأن يو�ّضع م�ضاحته على ح�ضاب الآ

م�ضاحة الحرية والحرية هي ذاك الطير الذي ي�ضعى اإلى اأعلى القمم:

كي ي�صطفي منها الوروْد

ن الحي������اة بظروفها القا�ضية حرمتهم,  نا�س عا�ضوا كالعدم, لأ وال�ضاع������ر يتعاطف, ويتاألم لأ

اأو حا�ضرته������م بم�ضاحات �ضيقة م������ن الحرية, ف�ضيَّقت عليهم م�ضاح������ة الحياة, وحرمتهم من 

ال�ضعادة...

�ضكالي������ة المركبة التي ل ينقطع الحوار  يخو�������س جمال الم�ضري ب�ضعره غمار الق�ضايا الإ

والمناق�ضة حولها, ففي ق�ضيدة بعنوان »الهداية ال�ضالة«, يفتتحها بقوله:

بكلِّ �صذاجٍة اأدميُت نف�صي

مُت كاأ�صي على �صفتي اأنا حطَّ

م�صيُت بال هدًى عْك�َس اتجاهي

محوُت غدي لكي اأحيا باأم�صي
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أ�ضياده عليه  اإل������ى اأن ي�ض������ل اإلى �ضقراط الذي تجرع ال�ضم ب�ضجاعة, احتجاج������اً على ُحْكِم ا

�س ال�ضاعر �ضخ�ضية �ضقراط, ويهرب من ال�ضم الذي فر�ضه على نف�ضه اإذ  بالم������وت, فهل يتقمَّ

يقول:

ول اأرجو نجاًة من �صاللي

الل وجدُت نف�صي؟ ني في ال�صّ لأ

أنه ت�ضخي�س  أو ا أنه اإق������رار بالموت, ا أو ا دمان في قممه العا�ضفة العاتية, ا فهل ه������ذا هو الإ

أ�ضئل������ة وت�ضاوؤلت مركبة, تثير فينا حالة من التفكير العميق. هل ير�ضى  أليم؟ ا لواق������ع ماأ�ضاوي ا

ال�ضاعر باأن يبقى في ال�ضالل, وهو را�س؟ بالتاأكيد.

***

اإنَّ ال�ضاع������ر جمال الم�ضري, مهما حلَّق في ف�ضائه ال�ضعري, يبقى محماًل برائحة الواقع,  

يناق�س كفيل�ضوف حكيم ما ي�ضغل النا�س من اأفكار, يختلفون في تف�ضيرها, وتقييمها, وتحديد 

دورها في حياة المجتمع, في وقت يجنح فيه كثير من ال�ضعراء اإلى التحليق بعيداً عن الواقع 

وما يغ�س به من هموم واأحالم.

¥µ
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ق���ر�أُت مت���رّددة - ف���ي �لبد�ي���ة - م�سرحّي���ة )�أه���ل 

 للكات���ب توفي���ق �لحكي���م ظّن���ًا مّن���ي �أّنه���ا 
)1(
�لكه���ف(

م�سرحي���ة ذ�ت ُبع���د �أيديولوجي/ دين���ّي. و�أكاد ال �أ�سّك 

يديولوجيا هو  �أّن كّل ف���ّن يح�س���ر نف�سه في بوتق���ة �الأ

ف���ّن وحي���د �لُبع���د ال يغن���ي �لق���ارئ، ب���ل يبق���ى �سمن 

د�ئ���رة �لم�سّلمات و�لقول �ليقين���ّي �لّنهائّي �لبعيد عن 

�لّت�ساوؤل و�ل�ّسّك.

و�أ�ستطي���ع �لق���ول بع���د �لق���ر�ءة �لعميق���ة له���ذه 

�لم�سرحّي���ة: �إّنه���ا م�سرحّي���ة تعّب���ر ع���ن قل���ق �لم�سير 

ن�سان  ن�سانّي من �لموت، و�لعالقة �لتر�جيدّية بين �الإ �الإ

و�لّزمن �لمت�سّرب من �أّيامنا �لمت�سّدعة �لعاجزة. 

يديولوجيا  ، فقد نجح في اإقامة م�سافة بينه وبين الأ ّ
ولئن ا�ستفاد الكاتب من الّن�ّص الّديني

أو الّدف������اع عنه، بل لتر�سي������خ قيمة الحّب  ّن الم�سرحّي������ة ل������م تكن لخدم������ة الّدين ا الّدينّي������ة؛ لأ

وتاأكي������د دورها في الّتخفيف من �سطوة الم������وت وغيرها من المع�سالت الحقيقّية التي تواجه 

ن�سان.  الإ

عبير غالب علبة

اآف�ق المعرفة

م�سرحّية اأهل الكهف

بدّية والحّب( ال الأ )�س�ؤ

توفيق الحكيم
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أ الم�ضرحية با�ضتيقاظ ثالثة فتي������ة من نومهم هم  تب������دا

)مرنو�������س, وم�ضلينيا, ويمليخا( ومعهم كلب الّراعي يمليخا, 

وت�ضاوؤله������م عن الم������ّدة التي لبثوا فيها داخ������ل كهف لجوؤوا 

 الذي لحق 
ّ
اإليه هرباً م������ن بط�س الملك دقيانو�������س الوثني

رهاق والجوع ا�ضتبّد بهم,  ّن الإ الم�ضيحيين وا�ضطهدهم, ولأ

كلّف كّل م������ن م�ضيلينيا ومرنو�س الّراع������ي يمليخا بالخروج 

ح�ضار الّطعام, وحين يقّدم يمليخا نقوداً من عهد الملك  لإ

ياد, ثّم يخبر اأهل  يادين يفزع منه ال�ضّ حد ال�ضّ دقيانو�������س لأ

أّن يمليخا وجده. وهكذا ياأتي  المدين������ة عن الكنز الذي ظّن ا

أه������ل المدينة اإل������ى الكهف بحثاً عن الكن������ز, فيفزعون من  ا

الفتي������ة, ويهربون ليخبروا المل������ك الذي بدوره اأح�ضرهم اإلى الق�ضر بع������د اأن اأخبره غاليا�س 

أّنهم قّدي�ضون عا�ضوا في زمن الملك دقيانو�������س ليبعثوا بعد اأكثر من  ميرة بري�ض������كا ا م������وؤّدب الأ

أّن  أينا ا حداث وتتّبعها في ن�������سّ الم�ضرحّية را ثالثمئ������ة عام. بعد ه������ذا ال�ضتعرا�س ال�ضريع لالأ

الكات������ب لم يقّدم �ضخ�ضّياته دفعة واحدة, بل ك�ضف عنها تدريجّياً ليظهر لنا �ضيئاً ف�ضيئاً غربة 

اأهل الكهف عن محيطهم بعد البعث, و�ضراعهم الماأ�ضاوّي مع الّزمن, �ضاعده على تحقيق ذلك 

اإقحام مفهومين مت�ضاّدين في م�ضرحّيته وهما مفهوما الحياة والموت, واإبراز حّدة الّتناق�ضات 

راع الحاّد مع نف�ضه ومع  أتون ال�ضّ ن�ضان في ا  حين ت�ضع الإ
ّ
ن�ضاني بينهما, واأثرها في الوجود الإ

من حوله. 

أّول المكت�ضفين حقيقة نومهم الّطويل حينما خرج ليطمئّن على اأغنامه  كان الّراعي يمليخا ا

الت������ي تركه������ا قبل لجوئه اإلى الكه������ف, لكّنه �ضعر بالغربة عن كّل ما يحي������ط به ب�ضبب الفا�ضل 

 الكبير بين حياته الما�ضية وحياته الحا�ضرة, فيقّرر الرجوع اإلى الكهف ليموت فيه, ثّم 
ّ
الّزمني

يتبعه مرنو�س بعد معرفته بموت ابنه وزوجته, فال �ضيء يربطه بهذا العالم الغريب بعدهما. 

ّنه اأحّب زوجته  ّ اإّل لأ
ومرنو�س يمّثل �ضوت العقل في الم�ضرحّية. لم يوؤمن بالّدين الم�ضيحي

 بين 
ّ
أو بالفا�ضل الّزمني الم�ضيحّي������ة, ولم يكن يهت������ّم بالمّدة الّزمنّية التي لبث فيها في الكهف, ا

حيات������ه الما�ضية وحياته الحا�ضرة طالم������ا زوجته وابنه ينتظرانه, لكّنه حينما تاأّكد من موتهم, 

وبتعبي������ر اآخر حين فق������د الحّب فقد ارتباط������ه بالحياة, وعاد ليموت ف������ي الكهف غير موؤمن 

بالبعث: 
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»م�سلينيا: )في قلق( مرنو�ش؟ اأنت اإذن ل توؤمن بالبعث؟

مرنو�ش: اأحمق! اأولم نَر باأعيننا اإفال�ش البعث!؟

ن كوثنّي؟ م�سلينيا: اأ�ستغفر اهلل. اأنت الذي عا�ش م�سيحّيًا تموت الآ

ن...  مرنو�ش: )في �سوت خافت( نعم... اأموت الآ

يمان...  م�سلينيا: مجّردًا عن الإ

مرنو�ـــش: مجـــّردًا... عن كّل �سيء... عاريًا كما ظهـــرت. ل اأفكار ول عواطف... ول قائد...«، 

)اأهل الكهف �ش 168(.

 وما يفر�س 
ّ
أو الّديني  ا

ّ
يديولوجي ال�ّضيا�ضي وهنا تتجلّى روعة الفّن حين يتجاوز الخطاب الأ

�ضئلة ال�ُمقلقة ال�ُمحّيرة.  من قيود تحرم المبدع طرح الأ

بداعّية التي تنفي العتقاد ال�ّضائد باأّن العقل  عم������ال الإ وتع������ّد م�ضرحّية اأهل الكهف من الأ

ي«, وهي بهذا توؤّكد ن�ضبّية المعرفة, وتناق�س الفكر المتطّرف الذي ي�ضهم   عق������ل »ن�ضّ
ّ
العربي

أو الّنزاع.  أّن الحقيقة مطلقة غير قابلة للجدل ا في اإغالق العقول حين يرى ا

ن�ضان في  أ يكون »اليقين الوحيد هو ال�ّضوؤال واّلاليقين, اأو هو الإ وانطالق������اً من هذا المبدا

ن�ضان اأن يخلق عالماً جمالّياً  ت�ضاوؤلت������ه وفي تناق�ضاته الخ�ضبة, ففي هذه وحدها ما يتيح لالإ

زرق, �س 388(.  ومعرفّي������اً يكون في م�ضتوى الكائن وفي م�ضتوى الكينونة«, )مو�ضيقا الحوت الأ

�ضئلة الم�ضاك�ضة التي تحمل بين طّياتها ال�ّضّك الّدائم والّرغبة في تحرير  فوظيفة الفّن تبّني الأ

فراد. اإرادة الأ

أّم������ا م�ضلينيا فالتقى بعد البعث بري�ضكا )حفيدة بري�ض������كا ابنة دقيانو�س(, وب�ضبب الت�ضابه  ا

أّنه������ا القدي�ضة بري�ضكا الت������ي اأحّبها قبل اأكثر من  الكبي������ر بينها وبي������ن جدتها, اعتقد م�ضلينيا ا

ميرة دفعه اإلى اللّحاق ب�ضاحبيه.  ثالثمئة عام, لكن �ضّد الأ

وف������ي الكه������ف ي�ضتيقظ الفتية بعد �ضهر من عودتهم والّتعب يه������ّد اأج�ضادهم يت�ضاءلون عن 

حداث التي مّرت بهم اأكانت حقيقة اأم حلماً؟  الأ

ريح بين ن�������سّ الم�ضرحّية وق�ضة اأهل الكهف الواردة  �ضارة هنا اإلى الّتنا�س ال�ضّ تج������در الإ

�ضا�ضّية  أّن الكاتب اأ�ض������اف �ضخ�ضيات جديدة اإلى �ضخ�ضيات الق�ضة الأ ف������ي القراآن الكريم اإّل ا

ميرة بري�ضكا,   الموؤم������ن, وغاليا�س موؤّدب الأ
ّ
ميرة بري�ضكا, ووالدها الملك الم�ضيحي وه������ي: الأ
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وابتكر �ضبكة جديدة من العالقات تتفاعل وتتحّرك �ضمن حبكة فنّية متقنة, وغّير في حركّية 

حداث؛ لتخرج من �ضطوة الحكاية ومن �ضطوة الموؤّلف الذي �ضار يكتب ما تمليه عليه حركة  الأ

حداث؛ وهو بذلك نجح في اإخراج عمله من حدود الحكاية  ال�ّضخ�ضّيات, وما يفر�ضه م�ضار الأ

اإلى ف�ضاء الفّن. 

كثار من  أّن ا�ضتخدام الكاتب للغة العربّي������ة الف�ضحى, وابتعاده عن الإ وم������ن الالفت للّنظر ا

الّتعابي������ر المجازّية �ضاعده عل������ى اإي�ضال اأفكاره اإلى المتلقي بي�ض������ر و�ضهولة من جهة, واأظهر 

اإخال�ضه لمنطق ال�ضخ�ضّيات من جهة ثانية. 

أق������وال �ضخ�ضّياته ومواقفها, فقد جعله������ا تخدم هدفه في نهاية  ولئ������ن حّمل الكاتب لغته ا

المطاف. 

دب في تلك  وبالّنظ������ر اإلى المرحل������ة الّتاريخّية التي ُكتبت فيها الم�ضرحّي������ة وو�ضعّية الأ

, وعلى 
ّ
بداع العربي عمال الّدالة على كف������اءة الإ المرحل������ة يمكنن������ا اأن نعّد هذا العمل من الأ

خر واإقامة حوار معه, ولكن اإذا ما ا�ضتثنينا هذا العمل وغيره  �ضعيه اإلى مجاراة اإنجازات الآ

 ما يزال غي������ر متكافئ حّتى هذه 
ّ
خر الغربي بداع������ات الخالدة, فاإّن الحوار م������ع الآ م������ن الإ

اللّحظة. 

ن�ضانّية التي رّكزت عليها الم�ضرحّية واأعلَت  ويمكنن������ا اأن نتوّقف عند القيمة الجمالّي������ة والإ

م������ن �ضاأنها, وهي قيمة الحّب وما تفرزه هذه القيمة من قيم فرعّية. ولئن جعل الكاتب �ضراع 

أراد اأن يكون الح������ّب هو الّنب�س الذي يروي �ضغف  ن�ض������ان م������ع الّزمن عماد م�ضرحّيته, فقد ا الإ

أثن������اء عبوره الخاطف  ن�ض������ان بالحي������اة, والذي يخّفف من ماأ�ضاوّي������ة �ضراعه مع الّزمن في ا الإ

ولى وانتهاء ب�ضهقة الموت.  وال�ّضريع في الوجود بدءاً من �ضهقته الأ

أّداه الحّب في هذه الم�ضرحية من اأجل التخفيف من تراجيدّية الم�ضير  فم������ا الّدور الذي ا

 المحكوم عليه بالفناء؟ 
ّ
ن�ضاني الإ

تية:  يمكننا اأن نجمل دور الحّب في النقاط الآ

يمان حين يغّير عالقتنا  ن�ضان برّبه, فهو اأقوى من الإ اأّوًل: الح������ّب من الّطرق التي ت�ضل الإ

أ�ضيائه وقد لم�ضنا ذلك  خرين, ويجعلنا نعيد الّنظر في عالقتن������ا مع العالم وا م������ع ذاتنا ومع الآ

في الحوار بين م�ضلينيا ومرنو�س: 

يمان. داقة وحّتى الإ »مرنو�ش: اإّن الحّب ليبتلع كّل �سيء حّتى ال�سّ
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يمان؟! م�سلينيا: حّتى الإ

ّنه هو نف�سه اإيمان اأقوى من كّل اإيمان. مرنو�ش: لأ

م�سلينيا: اأدرك ماذا تعني... 

مرنو�ش: ماذا اأعني؟

م�سلينيـــا: لول امراأتـــك الم�سيحّية لما كنَت اعتنقَت دين الم�سيـــح... اأنت الوثنّي الموؤمن 

بالوثنّية«، )اأهل الكهف، �ش 35(.

 واأ�ضاف اإليها �ضخ�ضّيات 
ّ
������ة حا�ضرة في الوعي العاّم الجمعي أّن الكاتب اأخذ ق�ضّ والحال ا

ته مكانة نبيلة ت�ضمو على كّل �ضيء:  جديدة, واأعطى الحّب في ق�ضّ

ر�ش »م�سلينيا: كنِت كذلك يوم كان الحّب يرفعك عن هذه الأ

بري�سكا: الحّب!

ّن عقيدة المالئكة حّب«،  م�سلينيـــا: الـــذي كان عندك اأقوى من العقيدة، اأقوى من الّدين لأ

)اأهل الكهف، �ش 122(.

�ضخا�س الذين تربطنا بهم �ضالت  ثانيـــًا: الح������ّب يزيد ارتباطنا بالحياة, وحينما نفق������د الأ

أّول العائدين اإلى الكهف -الحلقة التي ت�ضله  الح������ّب نفقد ارتباطنا بالحياة, فها هو يمليخ������ا ا

الت في حياته الجدي������دة ت�ضاَعَف �ضعوره  ّنه فقد ال�ضّ تعبي������ره- لأ
ّ
بعالم������ه المفقود, على حد 

أّن زوجته وابنه ينتظرانه,  ّنه ما زال يعتقد ا بالغرب������ة, في حين مرنو�س يرف�س الّذهاب مع������ه لأ

وكذلك م�ضلينيا يقّرر البقاء في الق�ضر قريباً من بري�ضكا لذا نراه يقول: »اأجبني يا يمليخا ! 

ما الذي يجعلك تختلف عنا في هذا. ومع ذلك، َهْب اأّننا نمنا ما �سئَت من اأعوام، فماذا يغّير 

آماًل؟«، )اأهل الكهف، �ش�8(. ن؟ األ�سنا في الحياة ونحمل قلوبًا وا هذا من حياتنا الآ

. يقول اإيرك 
ّ
ن�ضاني أّن الحّب هو الجواب الوحيد عن م�ضكلة الوجود الإ به������ذا الّت�ضّور نرى ا

أّن الحّب هو الج������واب الوحيد ال�ّضليم  أبّي������ن هي ا ف������روم: »اإذا كان������ت الحقيقة كما حاولت اأن ا

أّي مجتمع ي�ضتبعد تطّور الحّب, يجب اأن يموت في  , فاإّن ا ّ
ن�ضاني المقبول عن م�ضكلة الوجود الإ

ن�ضانّية«, )فّن الحّب, �س121(. �ضا�ضّية للطبيعة الإ ّنه يناق�س المتطلّبات الأ نهاية المطاف, لأ

أ�ضهم الحوار في تنميتها يرف�س مرنو�س الحياة الجديدة حين  ومع توالي الحوادث التي ا

الت التي تربطه بها, فال قيمة للحياة بالن�ضبة اإليه بعد موت زوجته وابنه.  تنقطع ال�ضّ
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�ضئلة المحّيرة ع������ن الموت والحياة  راع وع������ذاب الأ ثالثـــًا: على الرغم م������ن ماأ�ضاوّية ال�ضّ

والبع������ث... نجح الكات������ب في جعل الحّب يهادن الّزمن ويخّفف م������ن وطاأته ولو لوقت ق�ضير. 

ن�ضان وي�ضاعده على مواجهة الموت, فها هو م�ضلينيا يتم�ّضك بالحياة ويقاوم  فالح������ّب يقّوي الإ

ّن ل������ه قلباً اأحّب بري�ضكا )الحفيدة(, وبري�ضكا تبكي  الم������وت ليكون اآخر من مات في الكهف, لأ

ال�ضع������ادة التي لمعت ثّم انطفاأت, حين كان م�ضلينيا ي�ض������ارع الموت من اأجل حّبهما فتقول: 

آه يا غاليا�ش...! لو اأّنك تح�ّش وتفهم. يا للق�سوة! اإّني اأبكي تلك ال�ّسعادة التي لمعت كالبرق  »ا

لحظة ثّم انطفاأت... وهذا الم�سهد الموؤلم ال�ّساعة... م�سلينيا يجالد الموت ويتم�ّسك بالحياة 

خير، وهو  ويت�سّبث بها... وفا�ست روحه في الّلحظة التي ظفر فيها بال�ّسعادة ولفظ الّنف�ش الأ

ياأمل في الملتقى. نعم اإلى الملتقى يا حبيبي م�سلينيا! هنا محال... لكن في جيل اآخر حيث 

ل فا�سل بيننا«، )اأهل الكهف, �س177(. 

أّن الموت يعّد من التجارب الغنّية والملهمة للمبدعين بدءاً من جلجام�س وبحثه  والحقيق������ة ا

ن�ضان عن تجاوز عبثّية الموت, حّتى وقتنا الحا�ضر. عن الخلود, ثّم اإدراكه الماأ�ضاوّي لعجز الإ

لفة بين الّنا�س,  ن�ض������ان, ويقّوي روابط الأ ن�ضان من ا�ضطهاد اأخيه الإ رابع������اً: الحّب يمنع الإ

يمن في مذابحه �ضّد الم�ضيحيين يعتنق الم�ضيحّية,  فها هو مرنو�س وزير دقيانو�س و�ضاعده الأ

أة م�ضيحّية اأحّبها وتعلّق بها.  ويمتنع عن مالحقة الم�ضيحّيين بعد زواجه من امرا

ن�ضان؛ لذا كان الحّب  أكثر و�ضائل الّتعبير المتاأ�ّضلة في الإ أّن الفّن ا �ضارة هنا اإلى ا وتجدر الإ

, فقد نجح 
ّ
�ضا�ضّية. ولئن ا�ضتفاد الكاتب من الّن�ّس الّديني وم������ا يدور في فلكه من هواج�ضه الأ

أبرز اأهداف ه������ذا الحوار مّد ج�ضور الّتوا�ضل بين  خر /الغرب/ ولعّل ا ف������ي اإقامة حوار مع الآ

الّدين من جهة, والفّن والح�ضارة من جهة اأخرى. 

�ضياء  بعاد, ل يم�ّس الأ  هدفه ه������و اأدب مّت�ضع الأ
ّ
ن�ضاني دب الذي يجعل الهّم الإ خام�ض������اً: الأ

أ�ضار الكاتب في بدايتها اإلى رغبة  م�ّضاً خارجّياً, بل ينفذ اإلى اأعماقها, وبالعودة اإلى الم�ضرحّية ا

أّل يقت�ضر التماهي على المالمح  بري�ضكا )الحفيدة( في الّتماهي مع �ضفات جّدتها الّداخلّية, وا

الخارجية فح�ضب, والّدليل على ذلك رغبتها في الّتعّرف اإلى تاريخ الجّدة القدي�ضة. 

أّن بري�ضكا في نهاية الم�ضرحّية تق������ّرر اللّحاق بحبيبها م�ضلينيا لتدفن معه في  والحقيق������ة ا

الكهف. ي�ضاعدها على تحقيق هذه المهّمة الموؤّدب دقيانو�س, وبذلك ت�ضدق فيها نبوءة عّراف 

أته بري�ضكا  تنّب������اأ باأّنها قدي�ضة كجدتها. مّهد الكاتب لهذه الفك������رة في بداية الم�ضرحّية بحلم را
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أّنه������ا ُدِفنت حّية, »لكن كيما نتو�ّضل اإلى توليد حل������م فال بّد من تعاون رغبة هي على الّدوام  كا

رورّية لت�ضكيل الُحلم, بينما تقّدم له البقايا  ل�ضعورّي������ة. وهذه الّرغبة تمّثل القّوة المحّركة ال�ضّ

الّنهارّية ماّدته«, )الهذيان والأحالم في الفّن, �س105(.

نعم ثّمة رغبة لدى بري�ضكا في اأن تكون قدي�ضة كجّدتها, ولكن الكاتب عاد ليفاجئنا في نهاية 

بدّية في الحّب...  ثم فح�ضب, بل الأ بدّية لي�ضت في الّطهر والّنقاء والبتعاد عن الإ الم�ضرحّية باأّن الأ

ن�ضان بُعداً كونّياً. وهذا ما عّبرت عنه و�ضّية بري�ضكا لغاليا�س: الحّب القادر على منح الإ

تي وتاريخي فاذكر لهم كما اأو�سيتك...  »بيري�سكا: ومهّمة اأخرى يا غاليا�ش، اإذا عّلْمَت الّنا�ش ق�سّ

غاليا�ش: )وهو يهّم بالخروج( اأّنك قّدي�سة...

حمق الّطّيب. لي�ش هذا ما اأو�سيتك... بري�سكا: كاّل... كاّل... اأّيها الأ

ْت... حَبّ
غاليا�ش: اأّنك امراأة اأ

بري�سكا: نعم... وكفى«. 

)يخرج غاليا�ش وتبقى وحدها ويغلق عليها الكهف وعلى الموتى(، )اأهل الكهف، �ش192(.

***

أ�ضئلته المعّذبة الممتّدة بين ثنائية الخلود  زل اأن يج������د اإجابات عن ا ن�ضان منذ الأ ح������اول الإ

بداع  والفن������اء, واأن يجد بع�س الكوى لينجَو بنف�ض������ه من عالم الموت المعتم الغام�س, فكان الإ

وما يعك�س من تجارب وجهاً اآخر للحياة, يتحّدى الفيزياء وقوانينها.

ن�ضان غير المتكافئة مع الّزمن,  وتوفي������ق الحكيم في م�ضرحّية اأهل الكهف ر�ضد معركة الإ

أّن الكاتب اكتفى بجعل اأهل الكهف يختارون موقف الم�ضالحة  ولم يكن هذا العمل ليقنعنا لو ا

ن�ضان  نه يمّثل �ضراع الإ والقب������ول في نهاية الم�ضرحّية بعد �ضراع مرّكب ومعّقد م������ع الّزمن؛ لأ

أوٍج ما يزعزع الراأي القائل اإنَّ الّنا�س مت�ضاوون اأمام  �ضّد الّطبيعة, لكّنه اأ�ضّر على البحث عن ا

بدّية ما. الموت, فكان الحّب هو العالج لعذابات الذات المتعّط�ضة لأ

أكثر ن�ضجاً وعمقاً في روؤيتها لنف�ضها  دب ا بهذا الت�ضّور ت�ضبح الذات المتفاعلة مع هذا الأ

أي�ضاً.  ا
ّ
خر وللعالم الخارجي ولالآ
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طباء والمهند�ضون والمحامون والق�ضاة  بل���ى يخطئ المترجمون، تمامًا مثلما يخطئ الأ

وال�ضائقون والطيارون والقباطنة...

ومثلما قد ل يتعدى اأثر خطاأ طبي اأن يكون ندبًة �ضغيرة على ج�ضٍد جميل، كذلك قد ل يتعدى 

خطاأ المترِجم اأن يكون ندبة �ضغيرة على ج�ضد ن�ص جميل. ومثلما قد يت�ضبب الخطاأ الطبي 

بعاهة ت�ضّوه الج�ضد، كذلك قد يت�ضبب خطاأ الترجمة بعاهة ت�ضّوه الن�ص.

أ�سباب  ننا ب�س������ر، و�لمهم هو �أن ندرك ذل������ك، ونعرف � خال�س������ة �لق������ول: �إن �لخطاأ و�رد لأ

دنى �لممكن، ويا ليتنا نبلغ ذلك �لحد �لذي ي�سميه  �أخطائنا، ونحاول �أن نقلل منها �إلى �لحد �لأ

خط������اء«، �إذ مثلما يقع على كاهل �لقا�س������ي و�جب بذل »�لعناية  خب������ر�ء �لجودة »�لخلو من �لأ

�لو�جب������ة« لمعرفة �لق�سية �لتي بين يديه وحيثياتها ومالب�ساتها، حتى يتمكن من �لو�سول �إلى 

حكم �سحيح، كذلك يقع على كاهل �لمترِجم و�جب �لتَّق�سي و�لتمحي�ص و�لبحث لفهم �لن�ص 

فهماً �سحيحاً، حتى يتو�سل �إلى ترجمٍة �سحيحة يوثق بها.

هناك، باخت�سار، �أخطاء �أو عيوب ب�سيطة وطبيعية، ويمكن �أن يقع فيها �أي مترِجم، ولهذه 

ألاّ يقع  آليات وطر�ئق كثيرة يمكن �تاّباعها للتقليل منها. وهناك عيوب ج�سيمة يفتر�ص � �لعيوب �

فيها �أي مترجٍم ي�ستحق هذ� �ل�سم.

عبد اهلل بديع فا�ضل

اآف�ق المعرفة

يف اأخطاء الرتجمة وعيوبها
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أنه بلغ الكمال, واأن ترجمته كاملة ل ياأتيها  أ�ضواأ عيب يقع فيه المترجم هو اأن يعتقد ا ولعل ا

�ضف, مترجمون مبتدئون وكذلك  الباطل, فيرف�س اأي نقد اأو مراجعة, وهذا عيب يقع فيه, لالأ

مترجمون ق�ضوا في عمل الترجمة زمناً.

ت�ضتعر�س هذه الورقة مالحظات تراكمت لدي من خالل عملي في الترجمة وتدقيقها ومن 

خالل قراءة الكتب المترجمة, وقد حاولت اأن اأ�ضّنفها �ضمن فئات خا�ضة بكل نوع من العيوب, 

مثلة الواردة فيما ياأتي كلها ماأخوذة من حالت عملية وكتب من�ضورة اأو غير من�ضورة. والأ

�ضلي  يمك������ن ت�ضنيف عي������وب الترجمة ف������ي ت�ضنيفات كثيرة, منه������ا ما يتعلّق بالن�������س الأ

)الم�ضدر(, ومنها ما يتعلق بالن�س الهدف. �ضاأتناول فيما ياأتي عيوب الترجمة تحت العناوين 

تي������ة: م�سكلة المعنى، وم�سكلة الحذف والنق�ش، وم�سكلـــة التدّخل، وم�سكلة الم�سطلحات،  الآ

�سافة اأو الح�سو، وم�سكلـــة ال�سعف في اللغة  �سمـــاء، وم�سكلـــة الت�ساق، وم�سكلـــة الإ وم�سكلـــة الأ

الهـــدف. مع العل������م اأن هذه الم�ضكالت تتداخ������ل فيما بينها, فتكون لدين������ا م�ضكلة الم�ضطلح 

متداخلة مع م�ضكلة الت�ضاق على �ضبيل المثال.

م�صكلة المعنى

اأظ������ن اأن نقل المعنى هو العامل الم�ضت������رك بين نظريات كثيرة في الترجمة الكثيرة, ولعل 

أبرز عيوب الترجمة هو عدم نقل معنى الن�س من اللغة التي ُكتب بها اإلى اللغة المنقول اإليها.  ا

�ضلي فهماً �ضحيحاً, ومن ثّم تقديم ترجمة ل تعك�س  أ�ضا�ضاً عن عدم فهم الن�س الأ وهو ناجٌم ا

�ضباب تتعلّ������ق بطبيعة ذلك الن�س اأو  المعن������ى الحقيقي ف������ي الن�س الم�ضدر. وهو ما يحدث لأ

أو قلّة ثقافته اأو غيرها  أو زمن������ه اأو �ضعف معرفة المترِجم باللغة التي يترجم منه������ا ا قواع������ده ا

م������ن العوامل. واأحياناً ينتج الخطاأ عن عدم فهم الم�ضطلحات والتعابير الم�ضتعملة في ميدان 

معين, اإذ من المعروف اأن للكلمات معاني في �ضياق معين تختلف عن معانيها في �ضياق اآخر, 

وينبغ������ي على المترِجم اأن يفهم معنى الكلمة في �ضياقه������ا. وهو ما ي�ضميه الباحثون »الترجمة 

ح�ضاء, وكلمة  ال�ضياقية«. ومن طرائف ما مّر معي في هذا ال�ضياق, اأني كنت اأراجع كتاباً في الإ

ح�ضاء تعني )المتو�ضط(, لكْن لها معان اأخرى, اأكثرها �ضيوعاً هو )يعني( حين  )mean( في الإ

ترد فعاًل. وعلى ر�ضم بياني ترجم المترجم )mean = 6( ب� )يعني 6(!

أو ال�ضيغة الحتمالية  أو العك�س, ا ثبات اإلى نفي ا وم������ن اأخطاء المعنى اأن يقلب المترِجم الإ

أو ما قبل الميالد اإلى ما بعد  أو الم�ضتقبل اإلى حا�ضر, ا أو الما�ضي اإلى حا�ض������ر, ا اإل������ى موؤّكدة, ا
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المي������الد, اإل������خ. على �ضبيل المثال, في كتاب مترَجم, يتناول مقط������ٌع كتاب اإنجلز ال�ضهير اأ�ضل 

�ضلي  العائل������ة والملكية الخا�ضة والدولة, تكتب المترجمة: )لم ينتبه اإنجلز اإلى اأن التق�ضيم الأ

في العمل كان بين الرجال والن�ضاء لخدمة التنا�ضل(. وفي الحقيقة, لم اأكن بحاجة اإلى العودة 

درك اأن هناك خطاأ ما, فهذا بال�ضبط عك�س ما يقوله اإنجلز في كتابه  نكليزي لأ اإلى الن�س الإ

تي:  �ضلي, وجدت الجملة كالآ ذاك. وعند العودة اإلى الن�س الأ

 (Engels did observe that the original division of labor was between man and 

woman for the purposes of child-breeding). 

م������ن الوا�ضح اأن المترجمة افتر�ض������ت اأن هناك )not( خلف )did(. في حين اأن الغاية من 

ه������ذه ال������� )did( هنا هي التوكيد, وم������ن ثم ت�ضبح ترجمة الجملة: )لق������د اأدرك اإنجلز حقاً اأن 

أرادها الموؤلف  �ضلي...( اإل������ى اآخر الجملة, وهكذا حّولت المترجمُة ال�ضيغَة التي ا التق�ضيم الأ

من التاأكيد اإلى النفي. وهذا قد يقودنا اإلى فكرة اأخرى, وهو ثقافة المترِجم, فلو اأن المترجمة 

مكن اأن تتفادى الوقوع في هذا الخطاأ.      عادت اإلى كتاب اإنجلز المذكور لأ

و�ضم������ن هذا الن������وع من العيوب تندرج العيوب الناجمة عن ع������دم فهم ال�ضبب الذي يجعل 

جنبية, فيترجم المترِجم  أو ا�ضم������اً بحرف كبير )Capital( في اللغة الأ الموؤل������ف يدرج كلمًة ما ا

أكان ا�ضم  أنها ا�ضم علم, �ضواء ا أنها كلمة عادية مع اأن اإيرادها بحرف كبير يدل على ا الكلمة على ا

أم فيلماً اأم غير ذلك. في اإحدى ترجمات كتاب �ضدام الح�ضارات,  أم كتاباً ا �ضخ�������س اأم مكاناً ا

يترجم المترِجم )the Subcontinent( ب�ضبه الجزيرة. ول يمكن لقارئ الن�س العربي اأن يعرف 

أم الهندية, اإلخ. والحقيقة اأن الكلمة حين ترد  أم الكورية ا اأي �ضب������ه جزيرة هي, اأ هي العربي������ة ا

بهذه ال�ضيغة تدل على �ضبه الجزيرة الهندية.

أو بين منطقة واأخرى في  آخ������ر, ا وف������ي ال�ضي������اق نف�ضه, ياأتي عدم فهم الختالف بين بلد وا

معان������ي الكلمات الم�ضتخدمة, حتى لو كانت اللغة نف�ضه������ا. وكذلك بين زمن واآخر, فالكلمات 

ر وتكت�ضب معاني جديدة. تتطوَّ

ويتجلّ������ى هذا العيب ف������ي ن�ضو�س مترجمة ركيكة غير م�ضت�ضاغة ينف������ر منها القارئ فوراً, 

ولكن الم�ضكلة اأن الن�س المترجم قد يكون جمياًل ح�ضن ال�ضياغة وال�ضبك, ول يمكن اإل بقراءة 

�ضلي. مثاًل, في اأحد الكتب,  �ضل معرفة مقدار ابتعاد المترجم عن الن�������س الأ مقارن������ة مع الأ

أ القارئ  نجيل, وحين يقرا ت������ورد الترجم������ة اأن �ضخ�ضاً يجل�س في الحديقة ومعه ن�ضخة م������ن الإ
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نكليزي, يجل�س ال�ضخ�س  العربي هذه الجملة لن ي�ضك في وجود خطاأ, في حين في الن�س الإ

ف������ي الحديق������ة ومعه ن�ضخة من )New Statesman(, وهي مجلة ت�ض������در في بريطانيا. طبعاً, 

لي�ضت الم�ضكلة م�ضكلة عدم فهم كلمة, بل في الدللة المختلفة التي تعطيها كل من الكلمتين؛ 

نجي������ل ورجل يجل�س ومعه  ثم������ة فارق كبير بين رجل يجل�س ف������ي الحديقة ومعه ن�ضخة من الإ

خر ر�ضالة كتبها  أي�ضاً, ما يفعله مترجٌم في ترجمته لآ مثلة على ذلك ا ن�ضخة من مجلة. ومن الأ

 Once again I feel beneath my heels the ribs( :غيفارا لوالدي������ه, فمطلع الر�ضالة يق������ول

of Rocinante. Once more, I’m on the road with my shield on my arm(, ويترجم������ه 

أ�ضعر ب�ضواحل )رو�ضنيات( تحت عقبي! فقد عاودت ال�ضير والتر�س في  المترجم: )مرة اأخرى ا

ي������دي(. في الحقيقة لي�س في ر�ضال������ة غيفارا اأي �ضيء عن )�ضواحل رو�ضنيات(, بل هو يتحدث 

أو رو�ضينانتي( وهو ح�ضان دون كيخوته. وهكذا فقد اأ�ضاع المترِجم كل  عن )اأ�ضالع روثينانتي ا

ذل������ك الزخم ونبرة الدعابة التي ي�ضير بها غيفارا اإلى روحه الحالمة, عبر ت�ضبيه نف�ضه ب�)دون 

كيخوته(, و�ضعوره باأ�ضالع ح�ضانه روثينانتي تحت عقبيه! 

م�صكلة الحذف والنق�س

م������ن عيوب الترجمة الكبرى النق�������س والحذف. واإذا كان بع�س النق�������س ناتجاً عن �ضهو, 

أو لم  نه لم يفهمها ا أ�ضياء لأ �ضب������اب كثيرة. يحذف المترجم ا خر يتم عن عمٍد ولأ ف������اإن بع�ضه الآ

�ضهل: حذفها.  أْن يبذل الجهد لفهمها ومعرفتها, يختار الحال الأ يعرف الغاية منها, وبدلً من ا

�ضباب تتعلق بموقفه  أو كلمات ل حاجة اإليها, ويحذف لأ نه يقّدر اأن مقاطع اأو جماًل ا ويحذف لأ

يديولوجية. وقد لحظت كتباً مترجمة  أو الأ أو ال�ضيا�ضية ا م������ن الن�س بناء على خلفيته الدينية ا

أربعين بالمئة من  مر في اأحدها اأن المترجمة حذفت ما يقارب ا فيها كثير من الحذف, و�ضل الأ

�ضلي. وبع�س الحذف يتخّفى بدهاء, فال يدرك قارئ الن�س المترجم وجود حذف,  الن�������س الأ

أو الذكاء حتى اإنَّ القارئ ينتبه فوراً اإلى وجود النق�س لعدم اكتمال  لكن بع�ضه يفتقد الفطنة ا

أو لوجود نتيجٍة ل مقدمة لها في الن�س. وبع�س الحذف يعطي نتائج م�ضحكة, من مثل  فكرة, ا

�ضلي في مو�ضٍع ما عبارة »كما ذكر في الفقرة ال�ضابقة«, فيترجمها كما  اأن ت������رد في الن�س الأ

أو تلك الفقرة بالكامل. في اإحدى الروايات حذف المترجم  أنه قد حذف تلك الفكرة ا هي, مع ا

أو دورها اأو معناها,  نه لم يفهم اأهميتها ا أو الجم������ل, بب�ضاطة لأ �ضماء ا أو الأ كثي������راً من الكلمات ا

حت������ى اإنه حذف في اأحد الموا�ضع ما يقارب �ضب������ع �ضفحات متتالية. وكان من الممكن القول 
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اإن ذل������ك الحذف حدث دون ق�ضد لو لم يكن ظاهرة تمتد على طول الرواية. وفي كتاٍب اآخر, 

وجدُت الحذف في نحو �ضبعين مو�ضعاً, و�ضل في اأحدها اإلى مئة وخم�ضين �ضطراً متتالياً اأي 

ما يعادل نحو خم�س �ضفحات.     

م�صكلة التدّخل

عي������ب اآخر من عيوب الترجمة هو تدّخ������ل المترِجم في الن�س المترَجم فيدخل في الن�س 

أنه من  اأحكامه. وهو ما يكون على هيئة تعليق يدرجه في المتن بين قو�ضين دون اأن ي�ضير اإلى ا

و�ضع������ه, اأو حتى دون قو�ضين, حتى ليبدو للقارئ اأن الكالم للموؤلف ولي�س للمترِجم. وهذا قد 

أيديولوجية اأحياناً اأخرى. وقد يكون  يكون عن ح�ض������ن نية اأحياناً, لكنه يكون متعمداً ولدوافع ا

تية  أ�ضياء معينة اأو حذفها. في اأحد الكتب يورد المترجم الجملة الآ التدخ������ل عن طريق تغيير ا

بي������ن قو�ضين في مت������ن الن�س )الحروب التي يطلق عليها هنتنغتون Fault Line Wars(, مع اأن 

الكتاب المترَجم نف�ضه من تاأليف هنتنغتون.

م�صكلة الم�صطلحات

ولى دقة الم�ضطلح, والثانية الّت�ضاق. هناك اإ�ضارة  تحت هذا العنوان لدينا م�ضكلت������ان: الأ

اإلى م�ضكلة الّت�ضاق في مكان اآخر؛ اإذ حتى لو لم تكن ترجمة الم�ضطلح دقيقة, ينبغي اللتزام 

بها, ولي�س ترجمة الم�ضطلح بمقابالت مختلفة دون اأن يقت�ضي ال�ضياق ذلك. اأما الدقة, فهي 

أو الفنية, بل حتى في مجالت  تتعلّق با�ضتخدام الم�ضطلحات المعتمدة في المجالت العلمية ا

لي�ضت تخ�ض�ضية تماماً. 

أيته لدى اإح������دى المترجمات, اإذ تترجم )discourse( بالحوار  مثلة على ذلك, ما را م������ن الأ

ولي�س بالخطاب, وتترجم )masculinity( بالرجولة ولي�س بالذكورة, مع اأن الفارق كبير -حتى 

ف������ي العربية- بين المفهومين. وتترجم )biological( بالع�ضوي ولي�س بالبيولوجي. وفي رواية 

�ضماك(, وذلك  �ضماك( ب� )مدر�ضة من الأ لتوني موري�ضون, يترجم المترِجم عبارة )�ضرب من الأ

ن الكاتبة ت�ضتخدم كلمة )school( وهي لدى المترِجم تعني )مدر�ضة( ول �ضيء اآخر.  بب�ضاطة لأ

 كثيرة غير )مدر�ضة(!  
َ
افتح قامو�ضك يا �ضديقي المترِجم, و�ضترى اأن لكلمة )school( معاني

مر ال�ضهل, ولكن  جنبية بالأ طبعاً, لي�س اإيجاد م�ضطلح عربي مقابل لكل م�ضطلح باللغة الأ

أو ا�ضتقاق ترجمة جديدة له.       هناك طرائق منهجية يمكن اعتمادها في اختيار الم�ضطلح ا
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�صماء م�صكلة الأ

�ضماء؟  �ضماء من الم�ضكالت الكبيرة في الترجمة, اإذ ثمة �ضوؤال: كيف نترجم الأ ترجم������ة الأ

�ضماء كما تُلَفظ في اللغة الم�ضدر. ولكن هذا  أننا نترِجم الأ يعطي بع�ضهم جواباً �ضريعاً مفاده ا

�ضماء  ي�ضعنا اأمام م�ضكلة اأخرى, فنتيجة تداخل ال�ضعوب والثقافات وامتزاج الب�ضر, لم تعد الأ

أ�ضماء من  أ�ضماٍء ن�ضاأت في تلك اللغة, بل دخلت فيها ا الم�ضتخدمة في لغة معينة مقت�ضرة على ا

�ضماء الم�ضتق������ة من م�ضادر دينية, ول �ضيما الكتب الدينية  أثر الأ لغ������ات اأخرى. وكذلك هناك ا

نكليزي������ة )Plato(, ولو ترجمناه  المقد�ض������ة, اأو م�ضادر تاريخي������ة. ا�ضم اأفالطون, مثاًل, في الإ

 Isaiah( آخ������ر, هناك فيل�ضوف ا�ضمه نكليزية لوجب اأن نترجمه )بالتو(. مثال ا كم������ا يلفظ بالإ

ول هو ا�ضم وارد في التوراة, فهل نترجمه كما نعرفه في التوراة المترجمة  Berlin(, وا�ضمه الأ
ولى تترجمه كما  نكليزية؟ في الحقيقة, وجدُت الترجمتين: الأ أو كما يلفظ في الإ اإلى العربية, ا

أ�ضعيا(, والثانية تترجمه )اإيزايا(. فاأيهما ال�ضحيح؟ هو في التوراة بن�ضختها العربية )ا

أل������ة اأخرى هي خطاأ  �ضماء, هناك م�ضا �ضكالية ف������ي ترجمة الأ اإل������ى جان������ب هذا الق�ضية الإ

أوروي������ل, ترَجم المترِجم ا�ضَم )Jonah( بيوحنا,  بالتاأكي������د, من وجهة نظري. في رواية لجورج ا

والم�ضكلة اأن ذلك ورد في �ضياق الحديث عن النبي الذي ابتلعه الحوت, فكتب )يوحنا في بطن 

نكليزية, فلي�س مبرراً له مثل  الحوت(. والحقيقة, حتى لو لم يعرف المترجم ال�ضم في اللغة الإ

ديان ال�ضماوية, وحتى الثقاف������ة ال�ضعبية, تقول اإن ال�ضخ�س الذي  ه������ذا الخطاأ؛ ففي بع�س الأ

ابتلع������ه الحوت, ح�ضب اإحدى الحكايات الدينية, هو )يون�س( ولي�س )يوحنا(, وقد تكون ليوحنا 

مكرم������ات اأو معجزات اأخ������رى! وفي كتاب )�ضدام الح�ضارات(, يتح������دث الموؤلف عن مهاتير 

ول فح�ضب )رئي�س ال������وزراء مهاتير( دون الكنية. وهذا ربما غير  محم������د, ولكنه يورد ا�ضمه الأ

أو ا�ضم العائلة. ولكن  نكليزية يج������ب اإيراد ال�ضم كاماًل ا �ضول الإ نكليزية. اإذ طبقاً لالأ لئ������ق بالإ

المترجم يقع في خطاأ مقابل حينما ل يترجم ما ورد كما هو, ول يورد اأي مالحظة تو�ضيحية, 

فهو ل يترجمه )رئي�س ال������وزراء مهاتير(, بل يترجمه برئي�س الوزراء الماليزي. ومكمن الخطاأ 

هن������ا اأن مهاتير محمد ل������م يكن اأي رئي�س وزراء ماليزي, بل �ض������ّكل عالمة فارقة تجعل اإيراده 

أم������راً ل بّد منه لفهم ال�ضياق والفك������رة فهماً منا�ضباً, تماماً مثلم������ا هي الحال حينما  بال�ض������م ا

نتح������دث عن جمال عبد النا�ض������ر, مثاًل؛ ل يكفي اأن نقول عنه الرئي�س الم�ضري دون اأن نذكر 

أكتوبر, تورد المترجمة ا�ضم )تروت�ضكي( ب�)تروكي(. وتترجم  ا�ضمه. وفي رواية تتحدث عن ثورة ا

أنه مفكر  مترجمة ا�ضم المفكر القت�ضادي والجتماعي )�ضارل فورييه( ب�)ت�ضارلز فورير(, مع ا
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نترنت  دبيات القت�ضادية والجتماعية وال�ضتراكية. واإذا اأجريت بحثاً على الإ مع������روف في الأ

ع������ن ا�ضم )�ضارل فورييه( ف�ضتعثر على عدد هائ������ل من النتائج, في حين لن يعطي البحث عن 

يَّ نتائج.
)ت�ضارلز فورير( اأ

م�صكلة الّت�صاق

أي�ضاً األ يكون هناك ات�ضاق لدى المترِجم في ترجمة الم�ضطلحات العلمية  وم������ن العيوب ا

�ضماء. فنراه يترجم الم�ضطلح في كل مرة يرد فيها على  أو التخ�ض�ضية اأو حتى الأ أو الفني������ة ا ا

نح������و مختلف, دون اأن يكون هن������اك م�ضّوغ لذلك. �ضحيح اأن لبع�س الكلمات ترجمات مختلفة 

ح�ض������ب ال�ضياق, لكن يجب توخي الت�ضاق في ترجم������ة الم�ضطلحات. في اأحد الكتب, وجدُت 

المترِج������م يكتب ا�ضم )البو�ضنة والهر�ضك( على هذا النح������و في مو�ضع, ثم يكتبه )البو�ضنة( اأو 

نكليزية )بو�ضنيا هيرزوكوفينا( في  )الهر�ض������ك( فح�ضب في مو�ضع اآخر, ويكتبه كما يلف������ظ بالإ

مو�ض������ع ثالث. اأما في الم�ضطلحات فحّدث ول حرج. هن������اك كثير من الفو�ضى وال�ضطراب 

 )civilizational approach( ف������ي ا�ضتخدام الم�ضطلحات. المترجم الم�ضار اإليه نف�ضه يترجم

بالمدخل الح�ضاراتي مرة وبالقتراب الح�ضاراتي مرة اأخرى.  

�صافة اأو الح�صو م�صكلة الإ

�ضافة التي ل  خر له هو الإ اإذا كان الح������ذف والنق�س اأحد عي������وب الترجمة, فاإن الوجه الآ

أنه ي�ضفي طابعاً عربياً على الن�س, ي�ضيف كالماً ل وجود له  ل������زوم له������ا, اإذ ظناً من المترجم ا

�ضل, ول لزوم له. وهذا يقودنا اإلى ما يعرف باقت�ضاد الترجمة, فحين ن�ضتطيع التعبير  في الأ

مثلة على ذلك, ما وجدته لدى اأحد المترجمين  أو ثالثة؟ اأحد الأ بكلمة, لماذا ن�ضتخدم كلمتين ا

أنه يترجم الحرفين اللذين ي������دلن اخت�ضاراً على تاريخ حدوث اأمر ما بعد الميالد ب�ضت  م������ن ا

كلم������ات. فب������دلً من ترجمة )AD 360(, عل������ى �ضبيل المثال, ب� )الع������ام 360م( اأو )360 ب.م( 

أو ترجم������ة )BC 33( ب�)الع������ام 33 ق.م( وهو ما بات ماألوفاً ومتعارف������اً عليه في العربية, نرى  ا

المترجم يترجمها ب�)بعد ميالد ال�ضيد الم�ضيح عليه ال�ضالم(. من الوا�ضح اأن المترجم في هذا 

المثال ي�ضف������ي موقفه وثقافته, بقوله )ال�ضيد الم�ضيح عليه ال�ض������الم(, اإ�ضافة اإلى المالحظة 

خرى على ذلك اإكثار المترجم من ا�ضتخدام �ضيغة  مثلة الأ المتعلقة باقت�ضاد الترجمة. ومن الأ

أُ�ضير  �ضارة اإلى...( في حين ن�ضتطيع القول بب�ضاطة: )ا أو يتم( قبل الم�ضدر, مثل )تمت الإ )تّم ا

حد الكتب �ضاركُت بها, اختُ�ض������رت الن�ضخة النهائية للترجمة بمقدار  اإل������ى...(. في مراجعٍة لأ
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ول������ى نتيجة ال�ضتغناء عن الكالم الح�ضو الذي بال قيمة. مثال  ع�ضري������ن بالمئة من الترجمة الأ

 )STDs( نكليزي اآخر عل������ى ذلك ما وجدته لدى المترجمة نف�ضها حين تترج������م الخت�ضار الإ

مرا�������س الت������ي تنتقل عبر ممار�ضة الجن�س(, وهي لي�ضت ترجم������ة خطاأ من حيث المعنى,  ب�)الأ

دبيات الطبية  مرا�س المنتقلة جن�ضياً(, وهي ت�ضمية معتمدة في الأ ولكن يمكن اخت�ضارها ب�)الأ

وال�ضحية, اأي اخت�ضرناها بثالث كلمات بدلً من �ضت. وفي الكتاب نف�ضه ت�ضتخدم المترجمة 

كثيراً �ضيغاً من مثل: )هذا ولقد...( و)لبد لنا من القول...(, وهي ل تفيد في �ضيء, بل تزيد 

عدد الكلمات بال اأي داٍع.      

م�صكلة ال�صعف في اللغة الهدف

م������ن العيوب التي كثيراً ما ن�ضادفها هي تل������ك المتعلقة ب�ضعف المترجم في اللغة الهدف, 

أو  ك������ة اأو �ضعيفة ا أت������ي �ضياغة الن�س المترَجم مفكَّ مف������ردات وقواع������د وتراكيب وغير ذلك. فتا

مالئية, في�ضيع المعنى  خطاء القواعدية والنحوية والإ غي������ر مفهومة وكثيراً ما تكون حافلة بالأ

مثلة كثيرة في هذا المجال. من ترجمٍة لرواية  اأحيان������اً ويذهب الت�ضاق في اأحيان اأخ������رى. والأ

نكليزية. كلها تنطوي  )غ�ض������ب( ل�ضلمان ر�ضدي, �ض������اأورد عدةَ جمٍل, قبل اأن اأورد مقابالته������ا الإ

�ضل  نكليزي, و�ضاأورد الأ �ضل الإ عل������ى م�ضكلة في الترجمة اإلى اللغة العربية بغ�س النظر عن الأ

فح�ض������ب. )لفتت نظره الحرج كعازب متمنَّع(, اأيمكن اأن يعرف اأحد معنى هذه الجملة؟ ح�ضناً, 

نكلي������زي )caught his sexually abstinent but still roving eye(. ثم هذه  �ضل الإ ه������ذا هو الأ

ألي�س الغ������دو والرواح بمعنى  الجمل������ة )اأراك تغ������دو وتروح(, وال�ضوؤال ه������و لماذا ’تغدو وتروح’, ا

أو اأراك تقبل وتدبر(؟ لننظر اإلى  أنها )اأراك تاأتي وتذهب, ا واحد يدل على الذهاب؟ األ يحتمل ا

حين المتعاو�َضين  أ: )موكبا المر�ضَّ نكليزي )I see you come, I see you go(. ثم لنقرا �ضل الإ الأ

ولى, ماذا يعني حق������اً )المر�ّضحين  عل������ى الرئا�ضة والرائَعي������ن(, في هذه الجملة م�ضكلت������ان؛ الأ

المتعاو�َضين(, وثانيهما هو الخطاأ في ترجمة )unlovable( بالرائَعين. واأظن اأن الفكرة هنا هي 

خر, وكالهما  َح������ي الرئا�ض������ة ل فرق كبير بينهما, حتى يمكن اأن يحل كل منهما محل الآ اأن مر�ضَّ

 two largely interchangeable and certainly unlovable presidential( .غي������ر محبوبي������ن

candidates(. ثم ماذا تعني كلمة )المحادلين( في هذه الجملة: )المو�ضيقا الهجائية الحقيقية 

قعيون( في جملة: )ولي�س هوؤلء  للمحادلي������ن التروبادوريين الجامايكيين(. وماذا تعني كلمة )الإ

 .)not these crude glove-puppets( :نكليزي أبداً(, واأ�ضلها الإ قعيون الق�ضور ا الإ
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وهذا مثال اآخر ماأخوذ من كتاب »التاريخ والوعي الطبقي« لجورج لوكا�س: )وبالفعل, فاإن 

اإنجل������ز و�ضف مفهوم المنهجية الجدلية باأن جعل������ه مناق�ضاً المفهوم »الميتافيزيقي«؛ اإنه دلل 

�ضياء التي تتواءم معها( قد  فكار )والأ بتعمق على الواقع باأن, في المنهجية الجدلية, ت�ضلب الأ

نَّ الجدلية هي م�ضيرة م�ضتمرة �ضيولية المرور من تقرير اإلى اآخر, وتجاوز م�ضتمر 
أ , وا ا�ضمحلَّ

أّنه, بالنتيج������ة, يجب اإبدال ال�ضببية  خر؛ وا أنها المعبر لم������رور اأحدهما نحو الآ للتناق�ض������ات, وا

حادي������ة الجانب المت�ضل������ة بالتاأثير المتبادل(. حافظت عل������ى القتبا�س كما هو تماماً. وقد  الأ

يخّيل للمرء اأن ركاكة الن�س نابعة من طبيعته الفل�ضفية, ولكن الحقيقة �ضيء اآخر؛ فعند قراءته 

أنه ن�س جميل, متما�ضك, بليغ.  نكليزية ترجمة, تكت�ضف ا نكليزية, وهو مترجم اإلى الإ بالإ

وال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هنا: هل يمكن التقليل من اأخطاء الترجمة وعيوبها؟ وكيف؟

بالتاأكي������د يمكن التقليل من اأخطاء الترجم������ة, فقد باتت بين يدي المترجم حالياً ثروة من 

المعارف والمعلوم������ات والمراجع المتاحة مجاناً وب�ضهولة عل������ى ال�ضابكة, ي�ضتطيع عبرها اأن 

يتحق������ق من اأي �ضيء, واأن يبحث ويتق�ضى ليتاأكد من �ضحة ما ذهب اإليه في ترجمته. لم يعد 

خط������اء م�ضوغاً, هذا اإذا افتر�ضنا الرغبة لدى المترجم في تقديم ترجمة خالية من  معظم الأ

أنف�ضهم عناء  مكان. الم�ضكلة هي اأن مترجمين كثيرين ي�ضت�ضهلون ول يكلِّفون ا خط������اء قدر الإ الأ

أ�ضياء تعّد من البديهيات. وت�ضبح الم�ضكلة اأكبر بوجود  البح������ث, فتراهم يرتكبون اأخطاء ف������ي ا

نا�ضرين ل تهمهم جودة الترجمة, فال يعتمدون مدققين اأو مراجعين.  

أثناء ممار�ضته, وتزداد معارفه, في�ضبح  ل �ض������ّك في اأن المترجم يكت�ضب خبرة ومعرفة في ا

أق������در على تقديم ترجمة جيدة, لذا ل بد له من اأن يبقي عينه وعقله مفتوحين, حتى يتفادى  ا

خطاء. مترجمة �ضاب������ة, على �ضبيل المثال, لم ت�ضمع ب�)مي�ضيل فوكو(, وحين ورد ا�ضمه  تل������ك الأ

أني اأجد �ضاذاً األ يكون  أة ا�ضمها )فوكولت(. ومع ا أنه امرا في الكتاب الذي تترجمه, اأوردته على ا

أتفهم ذلك, لكني ل  مترجم ينتمي اإلى هذا الع�ضر قد �ضمع با�ضم فيل�ضوف مثل )فوكو(, فاإني ا

أّل يقوم بقليل من البحث ليتاأكد ويعرف.  أتفهم ا ا

أدباً  أ, وباللغتين, �ضحافة وا اأول م������ا يجب على المترِجم اأن يفعله اأن يثّقف نف�ضه. اأن يق������را

وتاريخاً وجغرافياً وفناً وفل�ضفة و�ضعراً و�ضيا�ضًة واقت�ضاداً واجتماعاً وعلَم نف�س. وثاني ما يجب 

أن������ى ويمّح�س ويبحث ويتاأمل في المعاني والتراكيب ويبحث عن المنطق  علي������ه اأن يفعله اأن يتا

فيم������ا يترجم������ه. ما يجب على اأي مترجم اأن يقوم به هو اأن ي�ضع نف�ضه في مكان الموؤلف, واأن 
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أ�ضلوبه, وفوق ذلك, هل يقبل المترجم اأن ي�ضّوه اأحٌد ما يريد قوله؟ وبعد  يح������اول فهمه, وفهم ا

أنه فهم الن�������س فهماً �ضحيحاً دقيقاً, اأن ي�ضعى اإلى نقله اإلى اللغة الهدف بلغة  اأن يتحق������ق من ا

�ضحيح������ة معنًى ومبنًى. وقد يكون اأحد اأف�ضل الحلول ه������و الترجمة على مرحلتين: الترجمة 

أ الن�س  ف�ضل اأن يكون َمْن يُترجم غير َمن يدّقق, ثم ياأتي بعدهما ُمراِجع يقرا ثم التدقيق. والأ

أن������ه تقديم ترجمة ذات جودة عالية. كثير من دور الن�ضر,  باللغ������ة العربية فح�ضب. وهذا من �ضا

�ضف, ل يوجد لديها مراجعون ول مدققون, فترى رفوف المكتبات ممتلئة بترجمات تفتقد  لالأ

مانة.   دنى من الدقة والأ اإلى الحد الأ

أثر جيد في جودة الترجمة هو التوا�ضل مع موؤّلف الكتاب  م������ور التي قد يكون لها ا وم������ن الأ

مور التي لي�ضت جلّية. وقد فعلت ذلك �ضخ�ضياً في حالت  قيد الترجمة, لل�ضوؤال عن بع�س الأ

أثر جيد في جودة الترجمة. ولكن الم�ضكلة اأن التوا�ضل مع الموؤلف قد ل يكون  كثيرة, وكان لها ا

, وربما ل يمكن الح�ضول على طريقة للتوا�ضل.  متاحاً دائماً, فربما هو متوفٍّ

أو تعريفية  ول �ضك في اأن القراءة عن موؤّلف الكتاب, وقراءة مراجعات له اأو مقالت نقدية ا

به ت�ضاعد في فهمه, ومن ثم في ترجمته على نحو اأف�ضل.  

مور الت������ي تغني الترجمة, وتجعل الكتاب المترَج������م اأكثر مقروئية, و�ضع  واأظ������ن اأن من الأ

أو الحوادث مما قد ل يكون  فكار ا أو الأ ماك������ن ا أو الأ �ضماء ا حوا�������سٍ تو�ضيحية, تعّرف ببع�س الأ

�ضه������اب في الحوا�ضي, بل مجرد  ماألوف������اً لقارئ اللغ������ة المترَجم اإليها. ولي�س من ال�ضروري الإ

تعريف موجز جداً, ويمكن للقارئ الذي يرغب في ال�ضتزادة اأن ي�ضتزيد.
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ّ م����ن الّن�صو�����ص الّلفت����ة للّنظ����ر  »م����ن كت����اب الخ����روج« ن�����صٌ

لل�ّصاعر الّدكتور وفيق �صليطين؛ ففيه معا�صرٌة، ومحايثٌة واقعّيٌة، 

وجاع وللهموم ال�ّصورّية من دون الّركون اإليها في نهاية  ور�ص����ٌد للأ

المط����اف، فالخ����روُج الذي تك����ّرر بلفظه م����ن دون ا�صتقاقاِته اأكثَر 

م����ن اثنتين وع�صرين م����ّرة؛ مّما يعني هاج�صًا �صاغطًا على الّذات 

هله في  ال�ّصعرّي����ة لمحاول����ة تاأطي����ِر ذلك الخ����روج الم�صتمي����ت لأ

ُف لفظًا  ر�ص����ده ومعاينت����ه ومعاي�صته اأي�ص����ًا، هذا الخ����روج المكثَّ

ومعاي�ص����ًة وطريق����َة اأداء؛ تجاوز واقعّيته المحايث����َة اإلى اأن اأ�صبَح 

في الّنهاية عروجًا.

أّن  أ�ــــــص من �لقول: �إّننا لــــــم ن�ستبعد �لعروَج �لمتوّقع في ن�صٍّ ما لـ )�سليطين(؛ غير � وال با

وفّية، �أو على  ما يلفتنا في هذ� �لّن�ّص دون �سو�ه عدُم �إحاالته �لمكّثفة على تجربة �لوجد �ل�سّ

�سر�قّية، فالمّطلع علــــــى �سعره يلحظ تنّوعاً وزخماً  ــــــة �لّد�ّلة على �لّروؤيا �الإ أّمــــــات �لفل�سفّي �لّتا

أو �إ�سارًة مبا�سرة، وال نبالغ  أي�ساً؛ تلميحاً � �سر�قّية بالقّوة وبالفعِل � ــــــاً محيًا على �لّروؤى �الإ و�قعّي

د. ثناء المحمد

اآف�ق المعرفة

من اخلروج اإىل العروج

ق�سيدة »من كتاب الخروج« للّدكتور وفيق �سليطين

ُعروٌج...  �لخروُج  هذ�  �سنمطُر...  »خارجوَن... 

مير!« وهذ� �لُعروُج... خروٌج �إلى وطٍن في �ل�سَّ
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�ضراقّية  اإذا م������ا ذهبنا اإلى القول: اإّن �ضعَر )�ضليطين( م�ضك������وٌن بالّتاأّمالت الفل�ضفّية وبالّروؤيا الإ

وفّية, وقد نهج ال�ّضاعُر في مجمل اأعماله ال�ّضعرّية نهَج الّتم�ّضك  وباإيحاءات تجربة الوجد ال�ضّ

حالت المكّثفة  , والّتخّفف من������ه على الّدوام, والّتعبير عّما يريد عبر الإ
ّ
الح������ذر بما هو واقعي

أّن �ضاعرنا )�ضليطين(  وفّية والّتاأّمالت الفل�ضفّية, من دون اأن يعني ذلك ا عل������ى الّتجربة ال�ضّ

ن�ضانّية يمكن اأن يرتكز  أ�ضا�ضاً من الواقع في اإبداع������ه؛ اإذ ل يوجد فنٌّ من الفنون الإ ل ينطل������ق ا

؛ حّتى اإن بلغ اأق�ضى درجاِت الّتجريدّية!
ّ
اإلى غير الواقعي

اإّن ر�ضَد م�ضهدّيِة الواقع لمجريات ذلك الخروج يتجلّى في الّن�ّس بطريقٍة محايثٍة ورا�ضدٍة 

لم ال�ّضورّي, يقول �ضليطين: لالأ

مومِة َيْخرجوَن من الَموِت من َحَدقاِت الأُ

من َلوَعِة الَبحِر تحَت الِح�صاِر

ومن اآيٍة في الجداِر معّلقٍة فوَق اأنقا�سِ اأحالمهْم...

يخُرُجون.

َيغلبوَن دمًا َيَتراجُع فيهم اإلى القبِو منهْم

فال عا�صَم اليوَم...

ل َديدَباَن)1( على �صرفِة الموِت مبتَكرًا...

يخرجون اإليه حياًة...

َمالذًا من الَموِت يلتجئوَن اإليه 

يعيدوَن ت�صميَة المفرداِت القديمِة

َي�صَتبِدلوَن باآياِتهم اآيًة من دٍم خارٍج عنهُم...

ْته القوامي�ُس فيهْم. من كالِم الخروِج الذي رّو�صَ

به يخرجوَن اإليهْم...

وفيه، بما كاَن من جلِدهم، يخرجوْن...)2(

آلَم الخارجين,  أكثُر ما ا ّم, التي يوؤمن بها كلُّ منتٍم اإلى بالده, ا يمان بتلك الّثنائّيُة الوطن/ الأ الإ

مومة ا�ّضطراراً وياأ�ضاً وعبث������اً؛ اإذ يغادُر الخارجون الاّلجئون من  فق������د انتُزعوا من حدقات الأ

مالهم ولأحالمهم, وقد تنا�َضوا في  الم������وِت اإليه, منت�ضرين في بقاٍع ل يعرف������ون فيها م�ضتقّراً لآ
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أو م�ضتقبل, فهم خارجون من اأحداق اأوطانهم, ومن ح�ضارهم, ومن  ردهِة الخروج كلَّ حا�ضر ا

ّي مكروه محتمل,  ياُت المعلّقة على الج������دران رّداً لأ أي�ضاً؛ فالآ يمانّيِة الّدينّية ا معتقداته������م الإ

أّن  ّي بلّية ما رّدْت عنهم تيههم وت�ضّردهم وح�ضاَرهم وهروبهم من الموِت اإليه, كما ا أو دفع������اً لأ ا

ّم / الوطن لم يدفع عنهم ما هم فيه من دمار معنوّي وماّدّي. انتماءهم لالأ

وقد تجلّى اإ�ض������راُر الّن�ّس على ر�ضِد ذلك الخروج ب�ضورٍة تعك�س اإحباطاً ذاتّياً وكونّياً عاّماً, 

وت�ضاوؤمّيًة تخّيم على الوجود باأكمله؛ عبر الّرغبة في اّمحاء الّذات الجماعّية, اإذ يرتجي الخارجون 

الخ������روج من جلودهم من جهة, وعبر الّرغبة في اّمحاء الوج������ود في ا�ضتدعاٍء ق�ضديٍّ لطوفان 

لَّ َمن  َم اْلَيْوَم ِمــــْن اأَْمِر اهلّلِ اإِ آنّية {َل َعا�سِ ي������ة القرا ته التي وردت في الآ ن������وح عليه ال�ّضالم, وق�ضّ

ية الكريمة؛ فالّطوفان الذي ا�ضتثنى بع�َس الّناجين  ِحَم})�ضورة هود: 43( من دون ا�ضتثناءات الآ رَّ

 في الوقت الحا�ضر؛ 
ٌّ
 كوني

ٌّ
م������ن الغرق عبر الّتاريخّية التي حفظت للوجود ا�ضتمرارّيتَ������ه �ضمولي

لم ال�ّضورّي وا�ضتغراِقه ووقِعه في نفو�س الخارجين, وتجريٌد  وفي ذلك اإمعاٌن في ر�ضِد تكثيفّيِة الأ

حالته الكونّية الوجودّية؛ اإذ ل رحمَة مرجّوة اأمام هذا الخراب!  لإ
ٌّ
 وجمعي

ٌّ
له مّما هو ذاتي

يح������اول الّن�ّس النفكاك من حّيز مكان الخروج والنتم������اء م�ضتعيناً بالف�ضاء عبر عبارات 

أّن  أولئك الخارجين, غير ا يِق المخّيم, لعلّه يفكُّ اإ�ضاَر ا داّلة على الّزمن, ليعطي مدًى لذلك ال�ضّ

أو ما هو مجّرد   باأجوائه الخانقة رّد ما فيه محاولة للتما�س الف�ضاء, ا
ّ
�ضيط������رة الحيز المكاني

أّنه اأحكم  محاول������ٍة اإلى الو�ض������وِل اإلى الحتكام اإلى ال�ّضموات, رّد ذلك كلّه اإلى )الكفن(؛ بمعنى ا

الخناق واقعّياً مّرة اأخرى:

ر�ُس دورَتها الخروُج الذي ت�صتعيُد به الأ

والع�صافيُر اأحالَمها بالف�صاِء...

هْم ف�صاِء الخروِج الذي انقدَّ من غلِّ

ِه وف�صاِء الخروِج الذي يتخارُج من نف�صِ

في الخروج الذي يتاأّهُب فيه الخروْج.

�صُنِعدُّ لهم باقًة من اأريِج الّتباريِح

مكتومًة في الوجوِه

وِمن قبلها �صُنِعدُّ الّزمْن

ون�صّوُبُه نحو ترحاِلنا في الّن�صيِد
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اإلى َوَطٍن في الَوطْن.

�صُنِعدُّ لنجواهْم قمرًا في الّليالي

وُنلقي َعَليِه نهارًا من الَوهِم

في مهَرجاِن الخروْج.

ماواُت مرمّيٌة فوق َحقِل البنف�صِج  ال�صّ

وقُت الح�صاِد َدَنا...

ذاعاُت تنثُر اأمالَحها، والإ

وا لجرِح الّندى َما يليُق بِه من َكَفن!)3( فاأِعدُّ

ّيق عبر  راع في الّن�ّس؛ ففي محاولة الخروج من المكان ال�ضّ ونلحظ تعّدد م�ضتويات ال�ضّ

الحت������كاِم اإلى الّزم������ن وال�ضتعانِة به عبر عباراٍت محيلٍة على الّزم������ن بالّذات, مثل: )دوران 

ر�������س, والف�ضاء, والقمر, واللّيال������ي, والّنهار, ووقت الح�ضاد...( اإ�ض������ارةٌ اإلى الّرغبة في  الأ

أو لنقل اإّن������ه رغبٌة في تجاوِز المكانّي������ِة الواقعّية بال�ضتعانة  , ا
ّ
الخال�س م������ن الحيز المكاني

أ�ضكاِل )غلِّهم(. هذه  أ�ضكال ظلم الواقع, ولكّل ا بالّزمن الذي يعني فيما يعنيه اأي�ضاً رف�ضاً لكلِّ ا

العبارة الوحيدة التي اأوردها الّن�سُّ بو�ضفها �ضبباً للخروج! ومن هنا يمكننا القول: اإّن الّن�سَّ 

أراد للوطن خراباً وت�ضريداً وقتاًل وح�ضاراً, وَمن خرج  أ�ضهَر غلَّه, وا راع بين َمن ا يعر�������سُ ال�ضّ

أّما ما ي�ضتوجب  ق�ض������راً وظلم������اً وقهراً اإلى الّدرجة التي اأ�ضبح فيها ذلك الخ������روُج مهرجاناً, ا

نَّ الّترح������اَل )اإلى وطٍن في الوطن( -مهما كان- هو َوْهُم ذلك 
أ )تعاطف������اً( حتمّياً فيتمّثل في ا

الخروج.

������راع عبر الّزمن اأي�ضاً في )نُلقي عليه نهاراً م������ن الوهِم في مهرجان الخروج( ي�ضيُر  فال�ضّ

اإل������ى و�ض������وح الوهم وبيانه, فما الّتيه الذي يحياه الخارجون البائ�ض������ون اإّل وهٌم بّين, وما هذا 

المهرجان باأكثَر من طق�ٍس عابٍر ما�سٍ نحو العبور والّتجاوز معاً.

 
ّ
ول بّد من القول: اإّن الّن�ّس انطلق من الواقع ليتخّطاه من حيث الموقف الوجودّي والجمالي

أ�ضماه )�ضتولينتز( بالّتاأّمل ال������ّداّل على الهتمام بما يجري في تفا�ضيل  عل������ى ال�ّضواء, عبر ما ا

راع  أورثَه ال�ضّ , فما ا
)4(

 من جه������ة, وال�ضتغراِق الكامِل فيه من جهٍة اأخ������رى
ّ
المو�ض������وع الجمالي

م������ن اإيحاءاٍت اأورث في المتلّقي الهتمام بتفا�ضيل الحدث, وال�ضتغراَق الكامل بتفا�ضيله عبر 

نَّ الّن�ّس ال�ّضعرّي 
أ  الم�ضترك, والتما�ضاته الّزمانّية على ال�ّضواء. ول �ضكَّ في ا

ّ
تلّب�ضه المكاني
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نا  ل يك������ون �ضعرّياً اإن لم ي�ضتح������وْذ اهتماماً وا�ضتغراقاً فيه, فكيف به وه������و يعالج هّماً هو همُّ

جميعاً معاي�ضًة وتملّكاً وتطلّعات:

خارجوَن ومعطُفنا الّريُح...

�صوُت الّثكالى!

خارجوَن...

وملعُبنا في دمانا!

خارجوَن...

وفي زمٍن خارٍج عن �صريعِتِه في الخروْج)5(

ورة المعّبرة عن كلٍّ  لعّل ال�ضتغراق الكامَل في تج�ضيِد م�ضهدّيِة ذلك الخروِج تجلّى في ال�ضّ

من الّرداء والملعب, وباعتماد المفارقِة والمباعدِة في اآن!

وتكم������ن المفارقُة في جعِل رداء الخارجيَن رياحاً واأ�ضواتاً للّثكالى؛ فمع تعالي وقِع الموِت 

المترّب�ِس بالخارجين لم ياأبهوا ل�ضطحاب ما يرتدونه؛ فارتَدوا عذاباِتهم المتمّثلَة في الرّياح 

العا�ضف������ة باأقدارهم, وفي اأ�ضوات المحزونين المدوّية. كما تكمن المفارقة اأي�ضاً في جعل ما 

أّم������ا المباعدةُ فتكمن في بُعد هذا الّزمن, بما  برياء �ضاحًة للّعب, ا أُري������َق من دماء ال�ّضورّيين الأ ا

, عن حدود العقل والمنطق, فهو زمٌن خارٌج عن نف�ِضه.
ّ
يحتويه من تراجيديا للموت العبثي

أ�ضا�ضاً على العروج فينطلق من الواقع نف�ضه, من الخروج  أّم������ا جوهُر الّن�ّس الذي ارتكز ا ا

م������ن الّتيه واليتم والّت�ضريد اإل������ى اإب�ضار روؤيا العروج, للّنهو�س م������ن تال�ضي الواقع اإلى روؤى 

المعراج:

 خارجوَن

غاني... �صتمطُر فينا الأ

ر�سِ فيها، ونمت�صُق الّروَح في رّفِة الأ

وتفَتُح �صاهدُة القبِر زهرتها

مرفاأً للعبوِر

ها غَدنا... �صتمطُر من اأم�صِ

ميْن!)6( رعِة الَيا�صَ وِك دربًا اإلى �صِ وتحّر�ُس في ال�صّ
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نلحظ في م�ضهدّية العروج الرتكازّية تناوَب مفرَدتي )الخروج والمطر( بما لهما من دللٍت 

يقاع الذي تُحدثاِنه في جر�ِس الع������روج كلّه, لي�ضبَح معراجاً  عاّم������ٍة في الّن�ّس, ف�ضاًل ع������ن الإ

زهار الّنا�ضع الذي يعلن اليا�ضميُن فيه �ضرعته, اإ�ضالحاً وخ�ضباً: يرتقي بالّدماء اإلى الإ

خارجوَن...

�صُنمِطُر...

هذا الخروُج عروٌج...

وهذا العروُج...

ميْر!)7( خروٌج اإلى وطٍن في ال�صّ

لي�������س الغر�������س »من كتاب الخروج« الت������زاَم تلك الحيثّيَة المكانّي������ة؛ اإذ ل بدَّ من تجاوز ما 

 الجاثم باآلمه 
ّ
 مج������ازاً وحقيقًة, فمن زخم الواق������ع الّت�ضاوؤمي

ٌّ
ٌّ اإلى ما هو معراجي

ه������و واقعي

 �ضاغط. وانتقال الّن�ّس مّما 
ّ
وجراحه المثخنة, ل بّد من روؤيا اإ�ضراقّيٍة تجاوزّيٍة لما هو واقعي

لم يعني فيما يعنيه امتالَك الوعي بحقيقة مجريات الواقع  ّ اإل������ى ما فيه معراٌج لالآ
ه������و واقعي

ّم/ الوطن هو عروج  أم������اًل في تجاوزها مهما ا�ضتطالت, وعظم م�ضابُها. والخروج من رحم الأ ا

جمل,  اإل������ى ال�ّضماء بفقد الحياِة, وما يلبث ذلك الفقد حّتى يّت�ضم بالّتجاوزّية نحو الم�ضتقبل الأ

�ضراقّية التي اعتدنا مطالعتَها في �ضعر �ضليطين عاّمة. و�ضولً اإلى الّروؤيا الإ
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قراءات:

�صد في كتاب القائد القومي ب�صار الأ

في رواية رع�صة �صغف

وقفة مع ق�صائد توفيق اأحمد 

¯

¯

¯

منهال الغ�صبان

ياد فايز مر�صد اإ

عبد النور الهندواي

�صدارات جديدة اإ

�صدى المعرفة

¯

¯

ح�صني هالل

ريما محمود

ن�فذة على الثق�فة:
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منهال الغ�ضبان

�سدر عن الهيئ������ة العامة ال�سورية للكتاب تحت 

�سد، قراءة تحليلية  عنوان: القائد القومي ب�سار الأ

مفاهيمية في كلمات������ه الجماهيرية والر�سمية »من 

ول(،  ع������ام 2000 اإلى ع������ام 2010م«، )الج������زء الأ

عالمي الدكت������ور خلف الجراد،  تاألي������ف الباحث الإ

ق������ارن الباحث فيه وفق منهجي������ة تحليلية توثيقية 

المنظوم������ة المفاهيمية الم�سطلحي������ة لدى �سيادة 

�سد، بما فيه������ا تفكيكه  الرئي�������س القائد ب�س������ار الأ

وت�سحيحه ودح�س������ه المنهجي الم�ستمر للمفاهيم 

الم�سلِّل������ة والم�سطلحات الزائفة، التي درج اأعداء 

مة العربية على ترويجها ليل نهار، محاولين »عبر  الأ

أتباعهم وخدمه������م وبمختلف الو�سائل«  حفنة م������ن ا

اإدخالها واإدماجها ف������ي البنية الثقافية وال�سيا�سية 

عالمية للخط������اب العربي المعا�سر، كما بحث  والإ

الدكتور الجراد محلِّاًل العالقة التفاعلية بين الفكر 

قراءات

قراءة يف كتاب:

�سد  القائد القومي ب�سار الأ
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�ضد خ������الل المرحلة مو�ضوع الدرا�ض������ة )طوال العقد  والممار�ض������ة في تجرب������ة القائد ب�ضار الأ

ة لتطور المنحى العام, والدللت  ول م������ن القرن الحادي والع�ضرين( مرتكزاً اإلى متابعة تامَّ الأ

�ضا�ضية  المو�ضوعية التي تجلَّت في الكلمات الجماهيرية والر�ضمية ل�ضيادته, را�ضداً المحاور الأ

�ضتراتيجي والقيادي.  طروحاته الفكرية, وقامو�ضه ال�ضيا�ضي الثقافي الإ لأ

�ُضّدَر الكتاب باإهداء بقلم الدكتورة نجاح العطار نائب الرئي�س لل�ضوؤون الثقافية, تقول في 

ُم�ضتَهلِّه:

على، وهو الجدير  اأيهـــا الكبيـــر فينا- اأيها الب�سار: مجُد الن�سال هو المجد، والوطن هو الأ

بـــكل األـــوان الت�سحيات، ودربك اأيها القائـــد كان اأبدًا درب الن�سال... ويغـــدو التاريخ �سعلًة في 

يدَك، ت�سير اإلى اأن الدرب الجديد؛ درَب الفداء الذي اخترت، هو الذي يقود اإلى م�سارف النور، 

حيث ال�سحب الحمر تتوّهج، وتو�سح الدنيا باأرجوانية، تنتمي اإلى نجيع ال�سهادة..

آمنــــَت اإيمانــــًا كبيرًا باأهميــــة الفكــــر، واأردَت للنهو�ش المعرفــــي اأن يتحقق، ولنهر  ولقــــد ا

مَت الدعَم  مل، وقدَّ م، نا�سرًا على �سّفتيه خ�سرة الوعي، ونبَت الأ المعــــارف اأن يغــــزر ويت�سخَّ

الكبير للغتنا، وحملت م�سعل التنوير حتى في اأحلك الظروف، ورعيت ب�سبر اأمور الثقافة، 

مة ولغتها، كما ا�ستقوت بــــك قوى المقاومة، على مدارات الوطن  وا�ْسَتْعلــــْت معــــك عروبُة الأ

العربي.. 

وق������د وّطاأ الباحث الجراد مدخاًل لدللت المفاهيم ومقاربة الم�ضطلحات كا�ضفاً النقاب 

عن اإ�ضكالي������ة ال�ضطراب في المفاهيم المتداولة في واقعن������ا العربي المعا�ضر, التي تنعك�س 

�ضدقاء على حد �ضواء, »فالوطن العربي يعي�س مرحلة  مبا�ضرة على العالقات مع الخ�ضوم والأ

�ضعبة جداً وخطيرة, نا�ضئة عن التحديات التي تواجهه من اأعدائه, ول �ضيما الكيان ال�ضهيوني 

وحلفائ������ه, وهو ما يتطلَّب تفكيراً موّحداً حول مفاهي������م م�ضبوطة. وحينما يختلف بع�ضنا مع 

أو الحرب مثاًل, ي�ضتطيع الخ�ضم اأن يركب الموجة ليعطي للق�ضايا  بع�������س في مفهوم ال�ضالم ا

من...«,  �ضا�ضي������ة مفهومه الخا�س: الحرب, ال�ضالم, ال�ضلط������ة, القانون, الدولة, الحرية, والأ الأ

يُنظر )�س26(.

ويرى الكاتب اأن المفهوم هو ما يمكن ت�ضّوره, وهو عند المنطقيين ما ح�ضل في العقل, 

أم بالفعل. والمفهوم هو ال�ضورة الذهنية, التي يطلقها المتحّدث  �ض������واء ح�ضل فيه بالقوة ا

أو المفكر... اإلخ على مجموع ال�ضفات التي يت�ضمنها ت�ضّور ال�ضيء,  أو الباحث ا أو الكاتب ا ا
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جمالي,  أو النق������اط الجوهرية المتماثلة بين اأفراد ال�ضف الواح������د, وي�ضمى بالمفهوم الإ ا

ويطلق اأي�ضاً على جميع محمولت الق�ضايا ال�ضحيحة ذات المو�ضوع الواحد.

ويطل������ق المفهوم على مجم������وع ال�ضفات التي يدل عليها اللفظ في ذهن فرد معّين, اأو في 

فراد في اإحدى الجماعات وي�ضّمى بالمفهوم الذاتي.  اأذهان معظم الأ

ويُفتر�������سُ بالمفهوم اأن يكون منطقياً ومّت�ضقاً في دللته ومعناه, في حين اأن »الال مفهوم« 

نه مرادٌف لالمعقول  أو ما ل تتقبله العقول ول تجد له تف�ضيراً, لأ هو ما ل يّت�ضق مع المنطق, ا

أو التناق�س والتهافت, )�س21- 22(.  ا

ولفت الباحث النظر اإلى )المو�ضوعة الفل�ضفية ال�ضوفييتية( التي ترى اأن المفهوم هو �ضكل 

أ�ضكال انعكا�س العالم في العقل... مورداً ع������دة تعريفات علمية للمفهوم منها على �ضبيل  م������ن ا

المثال لدى علي القا�ضمي: 

أو الداخلي عن طريق التجريد«,  - »تمثيل ذهني ي�ضتخدم لت�ضنيف اأفراد العالم الخارجي, ا

�ضياء لها �ضمات م�ضتركة ويعبَّر  أو ل�ضنف من الأ و»تمثي������ل فكري ل�ضيء ما مح�ضو�س اأو مجرد, ا

أو رمز«, )�س22( اأو على حد راأي »ماري كلولوم« في »علم الم�ضطلح«: مبادئ  عنه بم�ضطلح ا

أو بلهجة  وتقنيات باأن المفهوم هو: »وحدة معرفية م�ضتقلة ل ترتبط بال�ضرورة بلغة من اللغات ا

من اللهجات, واإنما تنتمي مبا�ضرة اإلى الم�ضتوى الفكري«, )�س23(. 

اإذن, م������ن الطبيعي اأن كل حقل معرف������ي يت�ضكل من مجموعة مفاهيم, توؤلف معاً »منظومًة 

أو »مفهومية«, ت�ضكل بدورها ن�ضق������اً م�ضتقاًل يرتبط بعالقات ممتدة ومت�ضعبة مع  مفاهيمي������ة« ا

أو المتممة �ضمن البنية الن�ضقية الواحدة.  خرى القريبة ا المنظومات الأ

واأو�ض������ح جراد بما اأن المفهوم هو تجريد, فهناك خ�ضية من تحّوله في لحظة ما, و�ضمن 

أبرز م�ضكالت الفك������ر ال�ضيا�ضي العربي  توّجه������ات معينة, اإل������ى انحراف عن الواقع... فم������ن ا

التداخل في المفاهيم الم�ضتخدمة في كتابات وتحليالت المثقفين العرب عامة, وال�ضيا�ضيين 

منه������م خا�ضًة, وعدم تطابق مدلولتها ومعانيها اإل������ى حد التناق�س والتعار�س وعدم الت�ضاق 

دراك وقاد اإلى فهم قا�ضر و�ضلوك خاطئ  المنطقي, مما انعك�س اأخطاء فادحة في الفهم والإ

آثاره������ا ال�ضلبية على قرارات تخ�س  وتخبط������ات �ضيا�ضية ل������دى �ضيا�ضيين وحّكام عرب تركت ا

م�ضي������ر اأوط������ان وم�ضتقبل اأجيال باأكملها. وه������و ما انعك�س خطورة عل������ى الحياة العربية في 

مناحيها المختلفة.
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ورّك������ز الباحث على ماهية الم�ضطلح واأهميته, وعلى خطورة ا�ضتخداماته المغِر�ضة, مبّيناً 

اأن كلمت������ي »م�سطلـــح وا�سطـــالح« مترادفتان في اللغة العربية.وهم������ا م�ضتقتان من »ا�ضطلح« 

أو ال�ضطالح يدل على اتفاق اأ�ضحاب تخ�ض�س  ن الم�ضطلح ا )وجذره �ضلح( بمعنى »اتفق«, لأ

ما على ا�ضتخدام������ه للتعبير عن مفهوم علمي محدد. فالم�ضطلحات في راأي الخوارزمي هي 

ن الم�ضطلح هو لفظ يعبر  مفاتي������ح العلوم, وقد قي������ل: اإن فهم الم�ضطلحات ن�ضف العل������م, لأ

ع������ن مفهوم, والمعرفة مجموعة م������ن المفاهيم التي ت�ضكل ارتباطاته������ا منظومة فكرية, وقد 

ازدادت اأهمية الم�ضطلح وتعاظم دوره في المجتمع المعا�ضر الذي اأ�ضبح يو�ضف باأنه »مجتمع 

المعلومات« اأو »مجتمع المعرفة« واأ�ضبحت حرب الم�ضطلحات ت�ضكل اليوم جبهة فكرية هي 

عالمية  ن�ضاني������ة ال�ضيا�ضية والثقافية والإ كث������ر ا�ضتعالً و�ضخونة في معظم فروع المعرفة الإ الأ

ب�ضفة خا�ضة. 

أنهما  ورّك������ز الباحث على الفرق بين المفهوم والم�ضطلح نافياً م������ا يراه قلٌة من الباحثين ا

وجه������ان لعملة واح������دة بعودتهم اإلى الق������ول: اإنَّ تحديد المفهوم اإنما ه������و عملية مزدوجة, اإذ 

نَّ َو�ْضَع 
أ حاطة, ومن ثم بات من المنطقي ا ينبغ������ي لوا�ضع الم�ضطلح اأن يحيط بدللته كامل الإ

م�ضطلح معي������ن اإزاء مفهوم معين اإنما يعني اإلحاقه بنظام مح������دد من المفاهيم والتطورات, 

بحيث يتخ�ض�س بهذا المفهوم حتى اإن ا�ضتخدم خارج النظام.

ن لكليهما �ضاأنه و�ضماته وخ�ضو�ضيته,  وراأى اأن المفهوم والم�ضطلح لي�ضا مترادفين لفظياً لأ

أ�ضياء, فلي�س ال�ضتراك يعني الوحدة... ويمكن التفريق بينهما من  واإن ا�ضتركا في �ضيء اأو عدة ا

خ������الل معرفة حقيقة كل منهما وعبر مقارن������ة ب�ضيطة مفادها: اأن المفهوم يركز على ال�ضورة 

ز الم�ضطل������ح على الدللة اللفظية للمفهوم,  أ�ضبق من الم�ضطلح, في حين يركِّ نه ا الذهني������ة لأ

قه اللغوي.  وهو الذي يعطي للمفهوم وجوده وتحقُّ

وقد لفت الدكتور الجراد اإلى بناء المفاهيم وفق درا�ضات معرفية ونماذج تطبيقية تو�ضح 

ارتب������اط المفهوم بمفاهيم اأخرى, وا�ضتراكه معها بعنا�ضر معينة, فعْزُل المفهوم عن منظومته 

المعرفي������ة التي يتبع لها �ضيوؤدي اإلى انقطاع بينه وبي������ن مجموعة الم�ضطلحات المعبرة عنه, 

ّن������ه وعاءٌ جامٌع يحمل كثيراً م������ن خ�ضائ�س الكائن  والفاعل������ة �ضم������ن �ضياق هذه المنظومة, لأ

أثناء  الحي, من حيث هويته, و�ضيرته الذاتية و�ضيرورته وتطوره الدللي, وما قد يعتر�ضه في ا

�ضيرورت������ه من عوامل �ضحة اأو مر�س وعمليات �ضحن وتفريغ وتخلية وتحلية, ولذلك اأ�ضبحت 
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دائ������رة المفاهي������م اأهم ميادين ال�ضراع الفك������ري والثقافي عبر التاري������خ... وكان جمال الدين 

فغان������ي )1838- 1897( داعيُة النه�ضة والتجديد الديني ق������د تنبه اإلى الت�ضوي�س الذي قد  الأ

بواب الفكرية  مة, وفاتحي الأ ر من خطر المقلدين في الأ يعتري الم�ضطلحات والمفاهيم فحذَّ

والثقافية لجيو�س الغزاة والطامعين, فقال: 

دين من كل اأمة، المنتحلين اأطـــوار غيرها، يكونون فيها  مْتنـــا التجـــارب اأنَّ المقلِّ »لقـــد علَّ

دون لهم ال�سبيل،  عداء اإليها... وطالئع لجيو�ش الغالبين واأرباب الغارات، يمهِّ منافذ لتطّرق الأ

تون اأقدامهم«.  بواب، ثم يثبِّ ويفتحون الأ

أو النَُّخ������ب »خ�ضو�ضي������ات اأمتها التاريخي������ة والثقافية  وق������د تتنا�ض������ى ال�ضرائح المثقف������ة ا

والح�ضارية, وتخلط بين ما هو م�ضترك اإن�ضاني وعالمي من مثل العلوم الطبيعية والتطبيقية, 

تمتة والمعلوماتية وغيرها, فتهرع -اإما عن دراية  والتجريبية والطبي������ة وعلوم الريا�ضيات والأ

أو لنزعة ان�ضالخية من تاريخ اأمتها  وق�ضد و�ضابق ت�ضميم وتبعية, اأو عن جهالة و�ضوء تقدير, ا

حباط والهزيمة النف�ضية والمعنوية والأخالقية-  أ�������س والإ أو نتيجة لليا وخ�ضو�ضيتها القومية, ا

أو نقد اأو مراجعة, ومحاولة  خرى, م������ن دون تدقيق ا مم الأ اإل������ى تلقف مفاهيم المجتمعات والأ

مة  أن�ضاق مختارة من المفاهيم الغريبة في ثقافة الأ غر�س وتوطين ُحَزم ومجموعات متنوعة وا

وجامعاتها ومعاهدها ومدار�ضها, وفي مفا�ض������ل المجتمع بمختلف فئاته و�ضرائحه ومكوناته, 

م������ر الذي ينتج عنه– كما ه������و حا�ضل في اأمتنا العربية– المزيد م������ن الغمو�س والرتباك  الأ

فراد والمجتمعات على حد �ضواء. وال�ضياع لالأ

نظمة العربية –  وحي������ن تو�ّضعت فجوة الخالفات والختالفات داخل البني������ة ال�ضيا�ضية لالأ

ّي تهديدات  مة واأهدافه������ا الم�ضروعة, وتت�ضدى لأ أنها تعبر عن م�ضالح الأ الت������ي يفتر�س ا

أداة  لوجودها واأمنه������ا القومي –اأ�ضبحت المفاهيم الوافدة -بحد ذاتها- هدفاً ومق�ضداً وا

يديولوجي������ات المتعار�ضة والمتخا�ضم������ة, اإذ �ضعى كل جناح  ف������ي �ضراع المع�ضك������رات والأ

عالمي������ة وموؤ�ض�ضاته الثقافية وهيئاته  أ�ضلحت������ه المفاهيمية« عبر و�ضائله الإ منه������ا لفر�س »ا

الدبلوما�ضية وغير ذلك.

أنه ثمة اإ�ضرار غريب ومريب على فر�س هذه المفاهيم الغريبة  ولوح������ظ في الوقت نف�ضه ا

ف������ي البنية الثقافية والمجتمعية العربية, حتى ل������و اأدى ذلك اإلى م�ضخ وت�ضويه وتقزيم و�ضياع 

لفاظ  نَّ هذه الأ
أ لفاظ, وغفلت عن ا مة... وانخدعت »جماهير النخبة« ببريق الأ حقوق هذه الأ
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تعب������ر عن مفاهيم وم�ضامين ل يمكن ا�ضتيرادها, واأن البناء الثقافي والح�ضاري على م�ضتوى 

مة, ل يُرّكب تركيباً ول تقليد فيه...  الأ

وراأى الج������راد اأن درا�ضة المفاهيم والم�ضطلحات وتعّمق المفكري������ن وال�ضيا�ضيين والقادة 

عالمي يخلق بع������داً معرفياً وتوعوّياً,  الوطنيي������ن فيها, والنا�ضطين في المج������ال التثقيفي والإ

يك�ضف المفاهيم والم�ضطلحات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية المتدّفقة على منطقتنا العربية ويجعل 

مكان ح�ضرها وتحديدها, من ثم تحييدها ومحا�ضرتها, واإخراجها من �ضاحة التداول  ف������ي الإ

قل ك�ضف مراميها, و�ضّل قدرتها على الفعل والحركة وا�ضتقطابها للراأي العام. اأو على الأ

�ضد باإ�ضكالية ت������داول المفاهي������م, وخطورة خلط  وب������رز اهتمام القائ������د العربي ب�ض������ار الأ

أدائ������ه الق�ضم الد�ضتوري رئي�ضاً  الم�ضطلح������ات وتزييفه������ا بتركيزه منذ اأول خطاب له بمنا�ضبة ا

للجمهورية في )2000/7/17م( على �ضرورة وعي المعاني والدللت الكامنة خلف المفاهيم, 

أو بلوغها في  أو الخافية( الم������راد توظيفها ا ه������داف المر�ضومة )وخا�ضة الم�ضمرة ا وك�ض������ف الأ

أو يُطرُح في  �ضد متابٌع بدقة لما يُكتب ا أو ذاك, مما يوؤكد اأن القائد الأ هذا الخطاب ال�ضيا�ضي ا

عالمي والجيو�ضتراتيجي وغيرها من الميادين.  الميدان الفكري وال�ضيا�ضي والثقافي والإ

أو �ضبه مغّيبة في خطابات  �ضد يتناول اإ�ضكالية غائبة تمام������اً ا أي�ضاً اأن الرئي�������س الأ ويوؤك������د ا

مر الذي ي�ضع  عالمي������ة, الأ وكلم������ات الم�ضوؤولين الع������رب وبياناتهم ولقاءاته������م ال�ضيا�ضية والإ

عالمية والثقافية وال�ضو�ضيولوجية  كاديميين والمهتمين بالدرا�ضات ال�ضيا�ضية والإ الباحثين والأ

وحتى اللغوية/ الم�ضطلحية اأمام ظاهرة نوعية غير م�ضبوقة في هذا المجال )�س 36(. 

�ضد لي�س من الناحية   مم������ا يدفع بع�س هوؤلء اإلى درا�ضة خطابات ال�ضيد الرئي�س ب�ضار الأ

عالمي������ة فح�ضب – كما جرت العادة – واإنما من جهة منهجيتها وبنيتها المفهومية, وتحليل  الإ

أ�ضلوبه������ا العقالن������ي ومفرداتها الخا�ضة, وجمعه������ا الناجح بين العلمي������ة والجماهيرية والنقد  ا

التفكيك������ي للم�ضطلح������ات الزائفة, وطرح البدائل الواقعية في اإط������ار منهجية فكرية متكاملة 

هداف والمواق������ف والتوجهات, ح�ضب ما  الروؤي������ة, متناغم������ة المفاهيم والمفردات, مبدئية الأ

�ضد من  اأورده الدكتور �ضامي كليب في كتابه ال�ضادر عن دار الفارابي تحت عنوان »خطاب الأ

�ضالح اإلى الحرب...«.  الإ

أدائه الق�ضم الد�ضتوري في )2000/7/17م(  ر �ضيادته في اأول خطاب ر�ضمي له – بمنا�ضبة ا حذَّ

أم������ام مجل�س ال�ضعب – من تكرار المفاهيم والم�سطلحات دون تحليل لم�سمونها، فكثير من  ا
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فـــكار قد تكون منا�سبة لحاجاتنا، ولكـــن عدم ا�ستيعابها ب�سكل �سحيح يحّولها اإلى مفاهيم  الأ

قد تكون �سارة. 

وعق������د الكاتب الجراد ف�ض������اًل بعنوان »الواقعية والوقوعية... كم������ا يراهما القائد ب�ضار 

�ض������د«, فالواقعية التي يوؤمن به������ا �ضيادته هي الواقعية الن�سالية فــــي حركتها وديناميتها  الأ

التــــي تاأخذ الواقع المو�سوعي في ح�ساباتهــــا واحتمالته كافة، وتربط النتائج بالمقدمات، 

وتح�سب �سلفًا نتائج اأية خطوة دون انفعال اأو اإدخال للتمنيات والعواطف في هذه الح�سابات، 

وتر�ســــم على اأ�سا�ش هذه المعرفــــة الدقيقة البرامج ال�سرورية لتطوير الواقع وتطويعه تجاه 

هــــداف المر�سومة. وهي نقي�ش الواقعية النهزامية اأو »الوقوعية« التي ت�ست�سلم للظروف  الأ

القائمــــة فــــي اللحظة الراهنــــة, دون محاولة قراءة وا�ضت�ضراف ما بعد الظواهر والتفاعالت 

نية م�ضوغ������ات لالنهزام وعدم  الممكن������ة والمتوقع������ة, ومن ثم تتخ������ذ من هذه الظ������روف الآ

المقاوم������ة, وال�ضت�ضالم للقوى المعادية دون ب������ذل المحاولت الالزمة والق�ضوى للتاأثير في 

هداف الوطنية المبتغاة والتطلعات  يجابية لم�ضلحة الأ حداث, وتح�ضيد العنا�ضر الإ �ضي������ر الأ

القومية الم�ضروعة. 

 وات�ضحت واقعية ال�ضيد الرئي�س جلّياً في ما ورد في كلمته في الجل�ضة الفتتاحية لموؤتمر 

ول عام 2000(, فراأى في ال�ضعف الذي  القم������ة العربية غير العادية في م�ضر )21 ت�ضرين الأ

أنه:  مة العربية حينها ا تعي�ضه الأ

�سباب مختلفة، في الوقـــت الذي نمتلك فيه الكثير  »مجـــرد �سعـــور ذاتي نقنـــع اأنف�سنا به لأ

رادة، وهي اأ�سعب واأ�سواأ  من عوامل القوة، وهذه هي الهزيمة من دون حرب، هزيمة العقيدة والإ

اأنواع الهزائم«.

ألحَّ في جميع القمم العربية وفي لقاءاته بالمنظمات والتحادات  �ضد قد ا واإذا كان القائد الأ

من القومي العربي ف������ي مواجهة اأي عدوان  النقابي������ة والمهنية العربية عل������ى م�ضاألة تعزيز الأ

يِّ دول������ة عربية, فاإن روؤيته الواقعية المو�ضوعي������ة جعلته يوؤكد -في الكلمة 
»اإ�ضرائيل������ي« على اأ

أنه:  نف�ضها- ا

 »لي�ـــش المطلـــوب هو اإعـــالن الحرب، ول القـــرارات الرتجالية، اإنما المطلـــوب هو قرارات 

مكانات المتوفرة بال�سكل الذي ي�سمن  مدرو�ســـة، تمّكننا من ال�ستخدام ال�سليم للطاقـــات والإ

ن، ومـــا قامت به في الما�سي مـــن انتهاكات للمواثيق  ردع »اإ�سرائيـــل« عـــن تكـــرار ما تقوم به الآ
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ن�ســـان، وُيلزمها بعملية ال�سالم العـــادل وال�سامل بال�سكل الذي  والقـــرارات الدولية ولحقوق الإ

يحقق ال�ستقرار في المنطقة...«.

ويتابع ال�ضيد الرئي�س قراءته المو�ضوعية للواقع العربي بما فيه من مكامن قوة و�ضعف, 

آراء عدد كبير من الباحثين والمفكرين  يجابي ا أيه المو�ضوعي الم�ضوؤول والإ اإذ تتطاب������ق مع را

الع������رب الذين يرون حقيقة ما لدى الدول العربية من م�ضادر قوًى ناعمة قد يجهله بع�ضها 

رادة, اأو وهن  أو تف�ضل في توظيفه لخلل في الإ أويتلكاأ في ا�ضتخدامه لحجٍج واهية, ا أو يهمله, ا ا

ف������ي النفو�س, فف�ضاًل ع������ن القوة الب�ضرية غير الم�ضتغلة, توج������د الطاقة المعنوية والتم�ضك 

ر�س وال�ضتعداد لبذل الغالي والرخي�س من اأجل الحقوق وعدم التفريط بذرة من التراب  بالأ

الوطني, فيوؤك������د في القمة عينها: »ولكي ن�سل اإلى و�سع ن�ستثمر فيــــه كل طاقاتنا وقدراتنا 

واإمكاناتنــــا الماديــــة والمعنويــــة، وت�سبح فيه واقعيتنــــا اإيجابية موؤثرة، ولي�ســــت �سلبية تابعة 

لقــــرارات الخــــارج والقوى الدولية، ل بد من ال�ستناد اإلى موقــــف اإ�ستراتيجي دائم وم�ستمر، 

�سرائيلية،  ولي�ــــش لحــــالت ظرفية طارئة، تظهر وتختفي مع تزايــــد اأو تناق�ش التهديدات الإ

وبمعنى اآخر لننتقل من حالة نكون فيها متاأثرين ومنفعلين، اإلى حالة نكون فيها فاعلين 

وموؤثرين«. 

ول من الكتاب بـ»نظاٌم دولي جديد اأم  وعنون الباحث الجراد الف�ضل الخام�س من الباب الأ

عولمة راأ�سمالية �ساملة؟!«, لفتاً اإلى روؤية ال�ضيد الرئي�س لذاك النظام الدولي ولتلك العولمة, 

�ضالمية التا�ضعة التي ُعقدت في الدوحة في )12 ت�ضرين الثاني  ق اإليهما في القمة الإ اإذ تط������رَّ

م������ن عام2000(, وفي الجل�ض������ة الفتتاحية للندوة ال�ضاد�ضة والثالثي������ن لمجل�س وزراء خارجية 

أيار 2009(, مالحظاً »حدوث نقلة تراجعية كبيرة اإلى الوراء  �ضالمية في دم�ضق )23 ا الدول الإ

بالن�سبـــة اإلـــى دول المنطقـــة، ترافقت مع ظهـــور مفاهيم جديدة مختلفـــة وخا�سة في العقد 

الما�ســـي، وفـــي مقدمتها مفهوم »النظام الدولـــي الجديد« اأو ما ي�سميـــه البع�ش بـ»العولمة«، 

وهـــي طبعـــًا �سيء مختلف عن النظام الدولي، ولكننا نـــرى اأن هناك خلطًا بين الم�سطلحين 

عن معرفة، اأو عدم معرفة«.

�ضد هي التي تتمثل اليوم بعملية  ر منها القائد الأ وي������ردف الجراد اإلى اأن العولمة التي حذَّ

بعاد, ولها تاأثيرات بالغة العمق والخطورة, ول�ضّيما في المجتمعات والبلدان  وا�ضعة متعددة الأ

أ�ضا�ضياً منها.   مهماً وا
ً
النامية التي ي�ضكل الوطن العربي جزءا 
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أ�ضئلة العولمة التي  ويعر�������س الجراد في ه������ذا المبحث لوجهة نظر ال�ضيد ي�ضين ف������ي ا

لقاء ال�ضوء على ماهيتها  مريكيين, لإ أبرز علماء ال�ضيا�ضة الأ أثاره������ا )جيم�س روزناو( اأحد ا ا

أ�ضئلة محورية انتهجه������ا في تحديد مفه������وم العولمة وفقاً  وموا�ضفاته������ا ومراميه������ا عب������ر ا

لوجه������ة نظر ال�ضيد ي�ضين, مثل: ما العوامل التي اأدت اإلى بروز ظاهرة العولمة في الوقت 

الراهن؟ 

وهل هذا يرجع اإلى انهيار نظام الدولة ذات الحدود الم�ضتقلة؟

أو تعميق الفوارق والختالفات؟  وهل العولمة تت�ضمن زيادة التجان�س, ا

وه������ل الهدف ه������و توحي������د العال������م, اأو ف�ضل النظ������م الجتماعي������ة عن طري������ق الحدود 

الم�ضنوعة؟ 

زمة  وه������ل العولم������ة تنطل������ق من عوام������ل اقت�ضادي������ة, واإب������داع تقان������ي, اأو من خ������الل الأ

يكولوجية؟ الإ

أبعاد اأخرى؟ أنه مازال هناك ا أو ا وهل هي اتحاد لكل هذه العوامل ا

وهل العولمة تتميز بوجود ثقافات عامة اأو مجموعة من الثقافات المحلية المتنوعة؟

أنها تحول بارز على الم������دى الطويل بين العام والخا�س, وبين  أو ا وه������ل العولمة غام�ضة, ا

المحل������ي والخارجي, وبي������ن المغلق والمفتوح؟ وه������ل هي ا�ضتمرار لنمو الفج������وة بين الفقراء 

غنياء على جميع الم�ضتويات؟ والأ

وهل العولمة تتطلب وجود حكومة عالمية؟

�ضئلة التي تطرحها  أ�ضئلة روزنا وتفتح المج������ال لع�ضرات الأ ويخل�������س ال�ضيد ي�ضين اإلى اأن ا

ّنها ظاهرة غير مكتملة المالمح والق�ضمات, فهي عملية م�ضتمرة تك�ضف  �ضيرورة العولمة... لأ

كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة, )�س103(.

 للتطّورات التقانية 
ٍّ
ويرى بع�س المفكرين اأن العولمة ل يمكن اأن تُفهم بو�ضفها مجرد تجل 

ولثورة المعلومات والت�ضالت, و�ضتظل هذه العوامل غير مفهومة ما لم ترتبط بامتداد النظام 

أ�ضمالي اإلى معظم اأنحاء المعم������ورة, وبالنت�ضار المرحلي لعقيدة ال�ضوق, ولنظام اقت�ضاد  الرا

أ�ضمالية العالمية التي  ال�ضوق المنفت������ح وتيار تحرير التجارة وما اإلى ذلك. فالعولمة ه������ي الرا

مبريالية.  عقبت مرحلة الإ
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تباينت وجهات نظر المفكرين على اخت������الف روؤاهم القت�ضادية وال�ضيا�ضية والجتماعية 

في تحديد زوايا الروؤية للعولمة... لجهة ال�ضراع مع المحلية, فالعولمة التي تقودها الوليات 

المتحدة في هذه المرحلة تريد حدوداً مفتوحة لنتقال �ضلعها واأفكارها, م�ضتخدمة في ذلك 

قدراتها التقنية وو�ضائل الت�ضال المتقدمة والموؤ�ض�ضات الدولية التي يمكن ت�ضميتها موؤ�ض�ضات 

أ�ضمالية تريد حدوداً  العولم������ة )الغات, �ضندوق النقد الدول������ي والبنك الدولي(. والق������وى الرا

مفتوحة بقدر ما يخدم هذا م�ضالحها, وحينما تتعار�س مع م�ضالحها تغلق حدودها, فالعولمة 

انتقا�������س لل�ضيادة الوطنية... فال وجود ل�ضع������ب ل ي�ضتطيع ممار�ضة حقه في ال�ضيادة الوطنية 

التي هي وجود ولي�ضت فكرة.

اء  �ضد قد لفت اإلى التحديات الكبيرة التي تواجه �ضعوبنا ومجتمعاتنا جرَّ وكان القائد الأ

التط������ورات ال�ضيا�ضية والقت�ضادي������ة التي اأ�ضابت العالم وزعزع������ت ا�ضتقراره, وكانت الدول 

�ضالمي������ة في مواجه������ة مبا�ضرة لتداعياتها, اإم������ا بو�ضفها طرفاً واإما هدف������اً... وذلك في  الإ

�ضالمية المنعقدة في  كلمت������ه في افتتاح الدورة ال�ضاد�ض������ة والثالثين لوزراء خارجية الدول الإ

دم�ض������ق ف������ي )23/ 5/ 2009( قائاًل: »فقــــد ترافقت هــــذه التطورات بحملــــة محمومة على 

�ســــالم بهــــدف ت�سويــــه �سورته كمرجعيــــة ح�ساريــــة وعقائديــــة ل�سعوبنا، وعلــــى الم�سلمين  الإ

بهــــدف عزلهــــم والحّط من �ساأنهــــم، وكاأنهم حالة �ساذة على ال�ساحــــة الدولية، اأو ج�سم طارئ 

رادي لحقوقهم الم�سروعة،  ن�ساني، كمــــا ترافقت بالتجاهــــل الإ علــــى الم�ســــرح الح�ساري والإ

رغامها على التخلي عن تم�سكها با�ستقاللها  وممار�ســــة ال�سغوط على البع�ش من دولهــــم لإ

�سفاء  و�سيادتهــــا ورف�سها التدّخل في �سوؤونهــــا الداخلية، وتم ا�ستخدام الموؤ�س�سات الدولية لإ

مر بحقوقها الم�سروعة ول�سيما  ال�سرعية على تلك التوجهات، اأو تعطيلها عندما يتعلق الأ

و�سط«. في منطقة ال�سرق الأ

عالم الغربي, وتنف������خ في نار الحقد  كم������ا لفت �ضيادته اإل������ى المقولت التي يرّوج له������ا الإ

والكراهي������ة بين ال�ضعوب مثل مقولة: »�ضراع الح�ضارات, ومحور الخير وال�ضر...«, اإذ راأى اأن 

ترجمة تلك المقولت عملياً هي: 

�سالم والم�سلميـــن، واعتبارها حقيقة ل جدال فيها، واعتمادها  رهاب بالإ »اإل�ســـاق تهمة الإ

كم�سلمـــة فـــي ر�سم ال�سيا�ســـات، من فر�ش العزلة اإلـــى اإحكام الح�سار، اإلى الحـــرب ال�ستباقية، 

�سافة اإلى التدخل في ال�سوؤون الداخلية للدول، ومحاولت تق�سيمها«.  بالإ
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�ضد في كثير من خطاباته الر�ضمي������ة ولقاءاته الجماهيرية, من  ولطالم������ا ح������ّذر الرئي�س الأ

خط������ورة التالعب بالم�ضطلح������ات وقلب المفاهيم, بل يرى في ه������ذه الم�ضاألة الغائبة ب�ضورٍة 

�ضب������ه كلية عن اأذهان ومواق������ف وكلمات القادة والم�ضوؤولين العرب خط������راً حقيقياً, جاء ذلك 

مة وقادتها في موؤتمر القم������ة العربية بدورتها العادية الرابعة ع�ضرة في  حينم������ا خاطب الأ

كبر لي�ـــش بالحرب الع�سكرية،  : »الخطـــر الحقيقي اأو الأ أنَّ آذار 2002م( موؤكداً ا بي������روت )27 ا

كبر هو في ت�سويه الم�سطلحات ومعانيها، وبالتالي ت�سويه القيم  الحرب خطر، لكن الخطر الأ

والمفاهيـــم، فـــاإذًا علينـــا اأن ندقق في المفاهيـــم التي ُتطَرح من الخـــارج، وعلينا اأن ندقق في 

المفاهيم التي نطرحها دائمًا خا�سًة في موؤتمرات القمة«.

نَّ ق�ضية تبني الم�ضطلحات الم�ض������درة اإلى منطقتنا ومجتمعاتنا 
أ وي������رى الدكتور الجراد ا

كاديميين العرب-  أ�ضكال الغتراب الفكري -بالن�ضبة اإلى المفكرين والأ العربية هي واحدة من ا

مة وحقوقها الم�ضروعة,  بتحّولها اإلى منظومة للتبعية والتنازل عن القرار الوطني, وم�ضالح الأ

ول�ضيم������ا حينما يتبّناها ال�ضيا�ضيون, وياأخذون بالتف�ضيرات المعادية, والم�ضّوقة ب�ضفتها جزءاً 

من الحرب ال�ضاملة على هويتنا وتاريخنا وحا�ضرنا وم�ضتقبلنا. 

�ضد, في غير منا�ضبة وعلى غير منبر عربي ودولي, عند م�ضاألة الخلط  توقف القائد الأ

و�ضاط المعادية للع������رب والم�ضلمين بين المقاوم������ة الوطنية الم�ضروعة,  المتعم������د ف������ي الأ

م������م المتحدة يت�ضمن ن�ضو�ضاً  رهابي������ة المدانة, على الرغم من اأن ميثاق الأ عم������ال الإ والأ

أو التهديد با�ضتخدامها  ع�ضاء من ا�ضتخدام القوة, ا م الحروب, وتمنع الدول الأ �ضريحًة تحرِّ

ف������ي العالقات الدولية. ول يعترف هذا الميثاق ب�ضرعية الحتالل وال�ضتيالء على اأرا�ضي 

�ضد في موؤتمر القمة العربية _ في دورتها العادية  خري������ن بالقوة. فقد لف������ت القائد الأ الآ

_ الرابع������ة ع�ضرة في بي������روت )3/27/ 2002( اإلى ما جاء على ل�ض������ان اأحد الم�ضاركين 

فيه������ا المتاأثر باإع������الم الكيان ال�ضهيوني ال������ذي ينفي �ضبغة الحتالل ع������ن الم�ضتوطنين 

وم�ضتوطناتهم بالقول: 

رهاب... هو كالفـــرق بين �ساحب الحق ومغت�سب هذا   اإذا كان »الفـــرق بيـــن المقاومة والإ

الحـــق... فاإن من �سمن حرب الم�سطلحات طـــرح م�سطلح �سمعناه اليوم في اأحد الخطابات 

برياء(، ومع كل اأ�سف طرح �سابقًا،  مـــن قبـــل اأحد ال�سيوف حول م�سطلح )�سرب المدنييـــن الأ

ولكنا �سقطنا في هذا الفخ عن ح�سن نية، وبداأنا نتجادل م�سوؤولين ومثقفين و�سحفيين: هل 
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برياء هو م�سطلح �سحيح لكن لي�ش في  هذا يجوز اأو ل يجوز. م�سطلح �سرب المدنيين والأ

برياء عندما يكون هناك دولتان  ن اأمام حالة احتالل �سرب المدنيين والأ هذه الحالة، نحن الآ

متجاورتـــان، وهناك عمل ع�سكري بينهما �ســـيء، وعندما يكون هناك احتالل فالمو�سوع �سيء 

اآخر«... 

آذار عام )2002(:  أ�ض������ار �ضيادته مراراً اإلى المب������ادرة العربية التي اأقرتها قمة بي������روت ا و ا

مـــن والزدهار، اإل اأن  »تعبيـــرًا عـــن رغبتنا ال�سادقة بال�ســـالم، و�سعينا لكي تنعـــم منطقتنا بالأ

ـــرت لهذه المبـــادرة، وقامت بت�سعيد قمعهـــا ل�سعبنا الفل�سطينـــي، واإمعانها في  »اإ�سرائيـــل« تنكَّ

ال�سيا�ســـة ال�ستيطانيـــة وعدوانهـــا علـــى الدول العربيـــة المجـــاورة لها. وعملت علـــى تدجيج 

�سلحة النووية التي تتخذ منها اأداة لتكري�ش هيمنتها وعدوانها«.  تر�سانتها بالأ

�ضد وقوى الممانعة الحية  ح������داث دقة ال�ضتنتاج الذي و�ضل اإليه الرئي�س الأ أثبتت الأ وقد ا

م������ة باأن الكيان العن�ض������ري القائم في فل�ضطين المحتلة لي�������س جاهزاً لل�ضالم مع  ف������ي هذه الأ

�ضاطير التوراتية  أيديولوجي������ة »التفوق« والهيمنة والتو�ضع, والأ أ�ضا�ضاً على ا نه يرتكز ا جيران������ه لأ

المتخيلة وتجلياتها ال�ضهيونية البغي�ضة... 

أم اإعالم مت�ضهين ناطق  وعق������د الباحث الج������راد ف�ضاًل تحت عنوان »اإعالم عرب������ي... ا

خيرة من قنوات  باللغ������ة العربي������ة؟!« �ضلَّط من خالله ال�ضوء عل������ى ما �ضهدته ال�ضن������وات الأ

خبار بغ�س  اإعالمي������ة تناف�ضت في البداية على الراأي العام العربي, و�ضرعة بث ال�ضورة والأ

النظ������ر عن الم�ضداقية في المحت������وى, و�ضرعان ما ك�ضفت عن مهمته������ا الرئي�ضة المتمثلة 

جرامية على ال�ضعب  في ن�ض������ر الخطاب ال�ضهيواأمريكي, وت�ضويغ العتداءات ال�ضهيونية الإ

طل�ضي للع������راق, واإثارة الفت������ن الطائفية والمذهبية  مريكي الأ الفل�ضطين������ي, والحت������الل الأ

ف������ي اأنحاء الوطن العرب������ي, وفتحت ف�ضاءاتها للناطقين با�ضم جي�������س الحتالل ال�ضهيوني 

وتحليالته������م المخادعة �ضيا�ضياً, والمزيفة اإعالمياً ونف�ضياً, بغية الو�ضول اإلى الفل�ضطينيين 

�ضالمي كي يعتاد ه������وؤلء تحليالت المحللي������ن والخبراء  والع������رب, والعالمي������ن العرب������ي والإ

ال�ضهاينة, مما يقود اإلى الت�ضكيك في الثوابت الوطنية والقومية, ومن ثم الغتراب والياأ�س 

أّدته ف�ضائيتا الجزيرة والعربية وكثير  وال�ضت������الب اأمام العدو ومخططاته. وهذا الدور قد ا

من الف�ضائيات الناطقة بالعربية على �ضاكلتهما الالتي ك�ضفها المتلقي العربي وخبر كذبها 

وزيفها واأدوارها الم�ضبوهة...
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عالم ف������ي منا�ضبات عدة منها  �ض������د قد نبَّه اإلى خط������ورة هذا النوع من الإ وكان القائ������د الأ

ف������ي لقائه الجماهيري مع الطلبة على مدرج جامعة دم�ضق في )2005/11/10( م�ضدداً على 

عـــالم العربي هو  �ض������رورة »الفرز مـــا بين اإعالم عربـــي، وبين اإعـــالم ناطق باللغـــة العربية، الإ

عالم الناطق باللغة  عـــالم الـــذي يتحدث باللغة العربيـــة، ويتبنى الق�سايا العربية. اأمـــا الإ الإ

عداء والخ�سوم، ولكـــن بلغتنا العربية، وبالتالي،  عـــالم الذي يتبنى ق�سايا الأ العربيـــة فهو الإ

ي�ساهم معهم في المعركة على اأ�سا�ش اأنه من نف�ش الن�سيج وله م�سداقية«.

عالمي الثقافي  وي������رى الجراد اأن ه������ذا النمط قد ياأتي لي�ض������ب في اأهداف التطبي������ع الإ

اإ�ضرائيلياً, اإذ اإن طبيعة الت�ضوية التي تعمل عليها وا�ضنطن لفر�ضها على الدول العربية تتجاوز 

�ضرائيلي(, بالتن�ضيق مع قادة العدو ال�ضهيوني, اإذ تعمل  اإقامة �ضالم بين الجانبين العربي و)الإ

مة العربية وتاريخها وثقافتها وهويتها الح�ضارية  على محاولة اإلغاء منهجي وجذري و�ضامل لالأ

خالقية والدينية ومقاومتها, و�ضخ�ضيتها القومية, وتحويلها اإلى مجرد ماليين من  وقيمه������ا الأ

آلية اقت�ضادية اجتماعية ثقافية م�ضتلبة وقطيعية.  الب�ضر الم�ضتهلكين �ضمن ا

وقد تناول الكتاب في بابه الثاني وف�ضوله ال�ضبعة العالقة التفاعلية بين الفكر والممار�ضة 

�ضد, ومقاربته العملية والواقعية لم�ضاألة التطوير والتحديث عربياً  في تجربة القائد ب�ض������ار الأ

ومحلياً, وتجربة اقت�ضاد ال�ضوق الجتماعي بين النظرية والواقع, وعملية ال�ضالم في المنطقة 

من القومي العربي وخيار المقاومة. �ضتراتيجية, والأ �ضد الإ وروؤية القائد الأ

 وعقد الباحث ف�ضاًل في الدولة الوطنية القومية وم�ضاألة ال�ضيادة, وبحثاً اآخر عنوانه نحن 

والنظام الدولي الجديد. 

 فق������د ق������ارب �ضيادته تلك الق�ضاي������ا والم�ضائل في خطاباته الجماهيري������ة والر�ضمية وفي 

راً ورا�ضماً لل�ضيا�ضات الم�ضتقبلية �ضواء على  اأحاديثه لل�ضحافة العربية والعالمية, منبِّهاً ومحذِّ

ال�ضعيد الوطني اأم على ال�ضعيدين العربي والعالمي, وفق روؤًى مو�ضوعية واإ�ضتراتيجية تر�ضد 

مريكية وتال�ضي  المتغيرات الدولية وتاأثيراتها في ال�ضاحة العربية, ول�ضيما في ظل الهيمنة الأ

أ منذ ت�ضعينيات القرن الما�ضي...  دور القانون الدولي والمنظمات الدولية الذي بدا

أ�ضار الدكتور الجراد اإلى مقاربة �ضيادته العملية والواقعية لم�ضاألة التطوير والتحديث  وا

محلياً وعربياً في القمة العربي������ة القت�ضادية والجتماعية والتنموية المنعقدة في الكويت 

في )19 كانون الثاني 2009( للت�ضامن مع ال�ضعب الفل�ضطيني في غزة, بهدف تدعيم العمل 
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العرب������ي الم�ضترك, وتحقيق المزيد من التكامل والتن�ضي������ق بين الدول العربية... اإذ كا�ضف 

الزعماء والقادة العرب بالعقبات والمعوقات الكثيرة التي تحول دون ال�ضتثمارات والتكامل 

دراك الم�سترك بيــــن القيادات  رادة ال�سيا�سيــــة، وتوّفــــر الإ أنَّ »وجــــود الإ ح������اً ا العربيي������ن مو�ضِّ

همية التعاون القت�ســــادي �سيدفع بعجلة التفاعــــل والتكامل القت�سادي اإلى  ال�سيا�سيــــة لأ

مام«. الأ

محياًل هوؤلء ال�ضا�ضة على العالقة الجدلية بين القت�ضاد وال�ضيا�ضة, مو�ضاًل فكرة مفادها 

يجابية البّناءة بين الدول ال�ضقيقة, هي  من وال�ضتقرار والعالقات الإ اأن ال�ضيا�ضة التي تنتج الأ

مام, والعك�س �ضحيح.  التي تدفع عجلة التنمية اإلى الأ

آذار 2002(,  �ضد لجوهر عملية ال�ضالم ومرتكزاته في قمة بيروت )ا وتجلَّت روؤية القائد الأ

الت������ي اأقرت المب������ادرة العربية لل�ضالم, وبعد اأن ناق�س �ضيادت������ه الظروف ال�ضعبة التي واجهها 

رهاب اإذ اأكد اأن  أيلول 2001(, والتهامات الظالمة للعرب والم�ضلمين بالإ العرب بعد اأحداث )ا

العرب يعلنون مرة اأخرى تم�ضكهم بال�ضالم العادل وال�ضامل وراأى اأن هذه المبادرة ل تخرج باأي 

�ضكال عن الثوابت القومية التي يجري الحديث عنها دائماً والتي تتمثل بالن�ضحاب  �ضكل من الأ

را�ضي العربية المحتلة عام )1967( واإقامة الدولة الفل�ضطينية وعا�ضمتها القد�س  الكامل من الأ

أننا نري������د ال�ضالم... واأ�ضاف  ال�ضرقي������ة, وح������ق العودة وغيرها من الثواب������ت التي توؤكد للعالم ا

�ض������د: »وبالتالي يجب اأن نكـــون حري�سين علـــى األ يكون هنالـــك محاولة ا�ستغالل  القائد الأ

ننا دائمًا نعتمد علـــى ح�سن نيتنا نحن  خريـــن من خالل ثغرة ما ل ننتبـــه لها، لأ مـــن قبـــل الآ

خرين...« واأو�ضح �ضيادته: »هناك خلط بين م�سطلح عملية ال�سالم،  كعرب ونن�سى �سوء نية الآ

ن اأدوات ال�سالم، اأهداف ال�سالم،  و�سع، ويت�سمَّ �سمل، الأ وال�سالم. عملية ال�سالم هي الم�سطلح الأ

ر�ش هي  ر�ش مقابل ال�سالم. الأ مور... مبداأ هذه العملية هـــو الأ مبـــادئ ال�ســـالم، وغيرها من الأ

عن�سر واحد، موؤلفة من عن�سر واحد ل يتجزاأ، اأي اأنه ل يوجد ن�سف اأر�ش، ل يوجد ربع اأر�ش، 

ل يوجـــد ثالثـــة اأرباع فقـــط، يوجد اأر�ش فقط عن�سر واحد، اإما اأن ياأتـــي كاماًل اأو يبقى حتى 

يعود كاماًل. اأما ال�سالم فيتكون من عدة عنا�سر، منها مثاًل مو�سوع المياه، ومو�سوع العالقات، 

منية، ومن هذا المو�سوع نزع اأ�سلحة  هي عن�سر من عنا�سر ال�سالم، منها مو�سوع الترتيبات الأ

�سلحة النووية الموجودة لدى اإ�سرائيل، هذا محور. ل يمكن اأن يكون هناك  الدمار ال�سامل والأ

ر�ش ل ُيفاو�ش عليه«.  ول، عن�سر الأ وجود للعن�سر الثاني، ال�سالم من دون العن�سر الأ
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وقال �ضيادته في الموؤتمر العام لتحاد ال�ضحفيين في الجمهورية العربية ال�ضورية المنعقد 

بدم�ضق في )15 اآب 2006(: 

خرى،  »عندما نقول اخترنا ال�سالم كخيار اإ�ستراتيجي فهذا ل يعني اأننا األغينا الخيارات الأ

بـــل بالعك�ـــش فكلما ابتعد ال�سالم عـــن التحقق، كلما ظهرت اأهمية و�ســـرورة البحث عن طرق 

وحلـــول اأخرى ل�ستعادة حقوقنا، بالمقابل اأكدنا في �سورية على هذا الخيار، اأي خيار ال�سالم، 

منـــذ بدء عمليـــة ال�سالم، مع تم�سكنا بخيار المقاومة طالما اأن ال�سالم لم يتحقق، وخ�سو�سًا 

م لنا الدليل تلو  اأّن ال�سريك المفتر�ش في ال�سالم هو طرف ل يوؤمن بهذه المقولة اأ�ساًل، وقدَّ

الدليل بما يوؤكد ذلك«.

م������ن القومي العربي.. وخيار المقاوم������ة« يلفت الجراد اإلى  وف������ي ف�ضل تحت عنوان »الأ

�ضد, الت������ي �ضكلت البو�ضلة  م������ن القومي التي حددها ال�ضي������د الرئي�س ب�ضار الأ مرتك������زات الأ

تي������ة: »الم�ضلحة  ي عمل عرب������ي ي�ضير في هذا التج������اه ممثلًة بالمرتكزات الآ المر�ض������دة لأ

رادة وحرية القرار, والعمل العربي الجماعي وقدرته على المبادرة  القومية العليا, امتالك الإ

والتاأثير«.

مة العربية على حفظ مواردها  من القومي العرب������ي يتجلّى بقدرة الأ في������رى الباحث باأن الأ

خطار والتهديدات التي تواجهه������ا, �ضواء كان تهديداً يخ�س  وثرواته������ا وقيمه������ا وهويتها من الأ

مة المختلفة المعالجة  مة العربية كلها... اإذ ت�ضتدعي ق�ضايا الأ قطراً عربياً معيناً, اأم يخ�س الأ

منية  وف������ق منظور �ضامل ومتعدد الجوانب, ياأخذ بالح�ضب������ان م�ضادر التهديدات ال�ضيا�ضية والأ

والقت�ضادية والثقافية والجتماعية... 

فعل������ى �ضوء تلك المرتكزات والمحددات التي توؤك������د �ضوابية روؤية ال�ضيد الرئي�س القومية 

خاطب البرلمانيي������ن العرب في افتتاح اأعمال الدورة العادي������ة الثانية لموؤتمرهم المنعقد في 

غراءات لم  دم�ض������ق في )19 ت�ضرين الثان������ي 2008( بقوله: »على الرغم من كل التهديـــدات والإ

�سا�سيـــة للم�سلحة القوميـــة، في وقت  تفقدنـــا البو�سلـــة اأو التجـــاه الذي يحـــدد العناوين الأ

د اأ�سداءها  هداف من جانب اأو�ساط معادية ردَّ تعر�ست فيه �سورية لحمالت منظمة وا�سحة الأ

�سوات العربية بهدف الت�سكيك في مواقفنا والتعري�ش بدوافعنا تحت عناوين  البع�ش من الأ

الواقعية والمرونة والعقالنية. وعلى الرغم من كل الم�ساعب وال�سغوطات، لم يتزعزع اإيماننا 

حداث، عندما  بقـــدرة العرب جميعًا على ا�ستعادة زمام المبادرة والتاأثير الفعلي في مجرى الأ
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�سقاء،  حد اأن ي�سمن اأمنــــه بمعزل عن اأمن الأ رادة، وعندمــــا نعــــي باأنه ل يمكن لأ نمتلــــك الإ

ول اأن يحقق م�سالحه بمناأى عنهم«.

مريكي للع������راق الهادف اإلى تدمير الدولة  ر من الحتالل الأ وكان ال�ضي������د الرئي�س قد حذَّ

العراقية وتمزيق هوية مجتمعها, واإدخاله في دوامة الفو�ضى وال�ضدامات الع�ضائرية والطائفة 

من القومي  راً مما جلبه و�ضيجلبه احتالل العراق من مخاطر وم�ضائب على الأ ثنية... محذِّ والإ

العرب������ي, في ظل ترّدي النظام الر�ضمي العربي واإخفاقه في اأن يعقد قمة عربية عاجلة تتخذ 

من احتالل الع������راق وتداعياته العربية مو�ضوعاً لها, وا�ضتبداله بقمة �ضدا�ضية عربية اأمريكية 

في �ضرم ال�ضيخ )3حزيران2003(... 

ن العراق  مة العربية، لأ نَّ » �سرب العراق فيه �سرب لالأ
أ �ضد بروؤيته القومية ا راأى القائ������د الأ

مة  بلـــد غنيٌّ جـــدًا باإمكاناته القت�ساديـــة العلمية والب�سرية وكخزان قومـــي واإ�سالمي كبير لالأ

العربية...«. 

حزاب العربية في كلية  وف������ي هذا ال�ضي������اق يتابع ال�ضيد الرئي�س في كلمته اأمام موؤتم������ر الأ

آذار 2006(: »ح�سلت لحقًا اأ�سيـــاء ترتبط بهوية  الهند�ض������ة المدني������ة بجامعة دم�ضق ف������ي )4 ا

العـــراق وخا�ســـة الهوية القومية من خالل �ســـرب البنية الوطنية، وبالتالـــي تنزيل –اإذا �سّح 

ن�سان من الم�ستـــوى الوطني والقومي اإلى الم�ستويات ال�سيقة الدينية  التعبيـــر– انتماءات الإ

الطائفية الع�سائرية...«.

أنه من المنطقي  من القومي العرب������ي واإ�ضتراتيجية المقاومة ا وي������رى الجراد من منظور الأ

أداء  والطبيع������ي اأن تبرز قوى المقاومة ال�ضعبية غير الر�ضمي������ة, لتمالأ الفراغ الناجم عن عقم ا

النظ������ام الر�ضمي العربي. فبم������وازاة اأعمال المقاومة العراقية بمختل������ف تياراتها واتجاهاتها 

يديولوجي������ة والفكرية, التي اأجبرت اأمري������كا اأن تن�ضحب ر�ضمياً من  وخلفياته������ا ال�ضيا�ضية والأ

العراق, ا�ضتم������ّرت اأعمال المقاومتين الفل�ضطينية واللبناني������ة فان�ضحبت )اإ�ضرائيل( من قطاع 

غ������زة كما ان�ضحبت من لبنان ع������ام )2000( من قبل..., و�ضكل ع������ام )2006( انعطافة نوعية 

عظيم������ة لم�ضلح������ة المقاومة الوطنية اللبناني������ة ب�ضمودها اأمام الع������دوان ال�ضهيوني الغا�ضم 

نت هذه المقاومة العربية جذوة  تكتيكي������اً واإ�ضتراتيجياً الذي وقع في تم������وز )2006(, وبهذا كوَّ

مة كرامتها, وي�ضعها على الطريق ال�ضحيح, الذي  مل في نهو�س جماهيري عربي يعيد لالأ الأ

يحقق اأهدافها.
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ثّم������ن ال�ضيد الرئي�س تلك المقاومة, ودورها في بعث ال�ضعور القومي عبر كلمته في افتتاح 

الموؤتمر الرابع لتحاد ال�ضحفيين بدم�ضق )15 / 8 /2006(, اإذ قال: »هذه المقاومة �سرورية 

بمقـــدار مـــا هي طبيعية و�سرعيـــة... وكان اأعظم ما في هذه المعارك اأنها اأتـــت رّدًا قوميًا على 

الطروحـــات النهزاميـــة التـــي تمَّ الترويج لها فـــي منطقتنا، وخا�سة بعد غـــزو العراق. وزادها 

عظمـــًة ردُّ فعـــل ال�سعب العربي ب�ســـكل عام، والذي اأتى جوابه عروبيـــًا خال�سًا على الطروحات 

البغي�ســـة المثيـــرة للفتنة التـــي �سمعناها موؤخرًا، وعلى من يقف خلفهـــا، وكاأنه يقول لهوؤلء 

نحـــن عرٌب، وهـــذه مقاومتنا، ومن ل يقف معها لي�ش منا. هذا يعني اأن ال�سعور القومي بخير 

عي البع�ش، بل هو في اأوج اندفاعه...«. وهو لم يتراجع كما يدَّ

❁    ❁    ❁
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�إياد فايز مر�شد

ن�صان في �أرقى �صوره،  رع�صة �صغ������ف تمجيد للإ

حينما يكون عا�صقاً متوجاً بالحب م�صت�صلماً لن�صماته، 

ه، فاأهم ما يميز �لعمل �لرو�ئي قدرته  مبحر�ً في ي�مِّ

عل������ى �إثارة ف�صول �لقارئ وتحفي������زه على �لتم�صك 

أو نََف�س فيها.  برو�يته حتى �آخر نب�صة �

ولى لي�صنع  ينطلق �لكاتب مع خيوط �ل�صم�س �لأ

منه������ا ن�صيج������اً جميًل يعي������د للروح وهجه������ا بعدما 

أل�صنة �لله������ب �لمنبعثة م������ن �لقلوب قبل  �أحرقته������ا �

أة كينونتها �لم�صتهاة وللرجل  مكنة. وليعيد للم������ر� �لأ

وثوقيت������ه �لمحببة، فما جمع �أدهم و�صغف لي�س فتنة 

أة فح�صب، ول رجول������ة �أدهم فح�صب، بل �صعي  �لمر�

كل منهما نحو �لتفرد و�لمطلق من �لجمال و�ل�صهوة. 

�إنهما يبحثان ع������ن علقة حب خارج قيود �لمجتمع 

�لتقليدي������ة، و�إْن كانت �صغف ت�صعى ف������ي �لنهاية �إلى 

تكري�س علقتها من خلل طفل يكون ثمرة حبهما.

قراءات

قراءة يف رواية:

 رع�شة �شغف
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أراد اأن يعيد لها  وتقدي������م البطل كل ما يملك������ه لمحبوبته ما هو اإّل فرو�ضية الحب, الت������ي ا

لق اإ�ضماعيل مروة في روايته, فالحب لديه حالة من الكبرياء والعتزاز وارتقاء بالحياة دون  الأ

أو اإح�ضا�س بالتبعية. خ�ضوع ا

اإن الرواي������ة لي�ض������ت ن�ضاً مغلقاً, هي قطعة من الحياة, ويحق للكاتب اأن يختار منها الجزء 

ق������رب اإلى روحه, ومن ثّم ل نحكم عليها بم������ا نريده نحن من مبدعها, بل نحكم عليها من  الأ

دبي. فال�ضمة الجميلة  أراد اأن ي�ضاركنا به من ق�ضته, واقعية كانت اأم من خياله الأ خ������الل م������ا ا

ف������ي رع�ضة �ضغف هي هذه الحرارة التي تح������اول اأن تبثها من جديد في عالقات الحب التي 

طم�ضته������ا ظروف الحي������اة المعا�ضرة و�ضهولة التوا�ضل بين المحبي������ن. كذلك ما يميز الرواية 

ه������و عذوب������ة لغتها, فهي ت�ضتلهم لغة اأقرب ما تكون اإل������ى ال�ضعرية في الحوار وذلك اأن )اللغة 

بداعي من حيث هو؛ ومن ذلك, الرواية التي ينه�س ت�ضكيلها على  أ�ضا�س الجمال في العمل الإ ا

اللغ������ة بعد اأن فقدت ال�ضخ�ضي������ة »personage« كثيراً من المتيازات الفنية, التي كانت تتمتع 

أي�ضاً... اإنه لم يبق  ول من القرن الع�ضرين ا به������ا طوال القرن التا�ضع ع�ضر, وطوال الن�ضف الأ

, ومن ثّم ل اأدري اإذا كان الكاتب يتطلّع من 
)1(

أناقة ن�ضجها( للرواي������ة �ضيء غيُر جمال لغتها, وا

م ن�ضه المطبوع ب�ضمات روحه وتوق  دبية, ليقدِّ جنا�س الأ خالل ذلك اإلى ك�ضر الحواجز بين الأ

جنحة المتك�ضرة«  قلمه للتميز. فالرواية قادتن������ي بالذاكرة اإلى رائعة جبران خليل جبران »الأ

�ضة باآهات الع�ضق الراقي و�ضبابة الوجد المكتوبتَين  واإلى تلك الرومان�ضية الجميلة فيها المغمَّ

بحروف من �ضوء.

وال������راوي على ل�ض������ان البطل يوؤكد دائماً العالقة التي ت�ضّد وثاقن������ا بالزمن, فما الحياة اإل 

خيرة ف������ي الجولة النهائية, فما  ج������ولت لنا معه, قد نك�ض������ب بع�ضها, لكنه �ضاحب الكلمة الأ

الحياة اإل رحلة ق�ضيرة, وما هي اإّل محطات وتجارب يقف لنا في اآخرها الموت بالمر�ضاد, 

وهذا ما كان في انتظار بطل الرواية اأدهم الذي كان ي�ضت�ضعر نهايته المحتومة.

أم المكانية,  أنتجها, �ضواء من الناحية الزمانية ا والرواية ل تقراأ مف�ضولة عن الواقع الذي ا

كما ل يمكن ال�ض������روع بدرا�ضتها دون التعمق بالظروف الخا�ضة بالمبدع, الذي خطَّ مالمحها 

, )اإن الرواية معادل للتجربة. ولمعظمنا �ضهية لتجربة  ومنحها الك�ضاء الذي تظهر به على المالأ

أو�ضع مما ت�ضتطيع حياتنا اأن تقّدمه لن������ا. وت�ضتطيع اأن تقّدم الرواية ذلك اإلى حدٍّ  ذات م������دى ا

أي�ضاً اأن تزّودنا باأ�ضكال من التجربة التي من �ضاأنها اأن تكون م�ضتحيلة في  م������ا. وهي ت�ضتطيع ا
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ديب اإ�ضماعيل مروة  بداعي لالأ أَر في هذه الرواية اإّل ا�ضتمراراً للم�ض������روع الإ . ول������م ا
)2(

الواق������ع(

الذي تنوع ما بين نقد اأدبي ومقالة �ضحفية و�ضعر وق�ضة ق�ضيرة...اإلخ.

وما هي اإل محاولة جميلة للعودة بالحب اإلى �ضفوفيته وبكوريته ال�ضافية. اإنها ق�ضة حب 

ومن ث������ّم ابتعدت عن الغو�س في تقنيات ال�ضرد الروائي وتعقيداته المبالغ فيها اأحياناً كثيرة, 

مام اأو  حداث فيها يمر ت�ضاعدياً دون ثغرات زمنية اأو هروب نحو الأ فزمنه������ا وا�ضح و�ضي������ر الأ

ا�ضترج������اع لوقائع ف������ي اأزمان وظروف مختلفة, كما اأن »رع�ضة �ضغ������ف« تفتح ذراعيها ب�ضال�ضة 

للقارئ, فال حبكة تغّل قلبه ول عقدة تدّوخه.

اإنه������ا �ضردي������ة يقف فيها الراوي ليخبرن������ا بق�ضة حب يريد منها كاتبه������ا اأن تتحول اإلى ما 

أ�ضار اإلى ذلك من خالل  �ضط������ورة, مكانها دم�ضق وزمانها �ضنوات الحرب ال�ضعب������ة, وا ي�ضب������ه الأ

, وعلى الرغم من كل عناء الحرب  وق������وع انفجار يثير خ������وف اأدهم و�ضغف بع�ضهما على بع�سٍ

أو اأحداثها,  زمة ا والظروف ال�ضعبة التي نحياها اإّل اأن الكاتب لم يوغل في و�ضف تفا�ضيل الأ

أو ت�ضور  فروايت������ه ل يمكن اأن تن�ضب اإلى الروايات المرتبط������ة بالحرب, فهي لم تعالج تبعاتها ا

�ضارات الخاطفة وال�ضريعة التي وردت في  بع�ض������اً من اأحداثها, وما ورد فيها لم يتعدَّ بع�س الإ

نه يتطلع  زمة لأ أراد البتعاد عن الغو�س ف������ي مجريات الأ مت������ن الن�������س الروائي. وكاأن الكاتب ا

حقاد وينت�ضر الحب. فراح ي�ضّور  اإلى تجاوزها, ور�ضم اأفق جديد حيث يزول الكره وتذوب الأ

تفا�ضي������ل عالقة جمع������ت ما بين رجل خم�ضيني, طموح, مكلل بالوق������ار ومتوج بالعلم, مع فتاة 

ولى  مثقف������ة, تفي�س �ضباباً وت�ضبو اإل������ى عالقة حب غير مبتذلة. قد تب������دو الق�ضة للوهلة الأ

كثي������رة التكرار, كما قد يبدو تدّرجها الروائي اعتياّدي������اً, لكن يكمن ال�ضر في ال�ضغف بالرواية 

أّنه  أنها امتلكت اأدواتها الخا�ضة لتجعل القارئ م�ضدوداً اإلى تفا�ضيلها. فالحب هنا يخرج عن ا ا

لقاء بين حبيبين لي�ضبح طق�ضاً من طقو�س العبادة, حتى اإنَّ الكاتب اختار ا�ضم المعبد للمكان 

ال������ذي كان يلجاأ اإليه كال العا�ضقين. و�ضخو�س الرواي������ة قالئل ويدورون في فلك ال�ضخ�ضيتين 

الرئي�ضتين: اأدهم و�ضغف, وهذه ال�ضخو�س ل توؤّدي دوراً موؤثراً في الرواية بقدر ما توؤدي دوراً 

م�ضاعداً في �ضناعة الحدث الخا�س بالبطلين.

نثوي الالفت  الرواية اأخي������راً فيها نزعة للجمال �ضواء منه الج�ضدي المتمث������ل بالجمال الأ

أم الروحي المتمثل بمنح هذه القد�ضية للحب, حيث ل �ضغف  نوثة المتفجرة منها, ا ل�ضغ������ف والأ

تري������د عالقة عادية ول اأدهم المخ�ضرم بالتجارب يبغي عالقة عابرة, اإنهما يدوخان بع�ضهما 
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ف������ي بع�������س ويذوبان في الحب حتى منتهاه, ومن ثّم ميزة هذه الرواية التي �ضدرت عن الهيئة 

أ�ضمى للحياة �ضواء  نه يعطي معنى ا أنها تمجد الحب لأ العام������ة ال�ضورية للكتاب ع������ام )2020م( ا

ق�ض������رت اأم طالت زمنياً, حتى اإنَّ النهاي������ة المتوقعة )موت اأدهم بمر�س القلب( جاءت لتعطي 

ولى للرواية, حينما �ضرع بو�ضف الكهف  ق�ضتهم������ا رمزية �ضعى اإليها الكاتب منذ ال�ضفحات الأ

ال������ذي يقطن������ه نا�ضك منذ ع�ضرة اآلف �ضنة, والذي ما هو اإّل المعبد الذي ذاق في اأرجائه كال 

العا�ضقين الحب ول�ضعتهما في �ضريره حرارة ال�ضوق.   

الهوام�ش
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   )2(- كولن ول�ضون, فن الرواية, ترجمة: محمد دروي�س, الدار العربية للعلوم نا�ضرون, لبنان, ط1, 2008, �س 91.  

❁    ❁    ❁

❁    ❁    ❁
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عبد النور الهندواي

- ق�صائ���د بنكه���ة �لب���ر�ري... و�أخ���رى بنكه���ة 

دغال. �لأ

�صط���ورة... و�صعري���ة  - �ص���ورة م�صغ���رة ع���ن �لأ

م�صن�صلة بالنار.

- �صاع���ر يلته���م �لوقت ببر�عة لت���زوره �لفل�صفة 

�أينما كان.

- ويرغم �للغة �أن تظل ور�ء �لباب.

... اإنه يزغرد للدم، وهذه مهنة رائعة للخطيئة؛ 

وم������ادام االنتهاك يغت�سل بالزجاج، فب�سرعة البرق، 

�سئل������ة الجارحة، وا�ستعمل  امت�������أ توفيق اأحمد باالأ

غوايته بجدارة،... لتظل عذوبتُُه قريبًة من ماأواها، 

مّما يحّفز القارئ على التقاط �سور جديدة لج�سده، 

كي ال تجتاَحُه الخرافة!

قراءات

وقفة مع ق�صائد توفيق �أحمد
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�ضابعه, وهي تمار�س مهنتَها, في كتابة ال�ضعر قبل  وجهاً لوجه, �َضنع توفيق اأحمد تمثالً لأ

الدخ������ول في اأعماله ال�ضعرية, على الق������ارئ النبيه اأن يُجيد العزف على اأي �ضيء, كي ل يتكَئ 

عل������ى ظلّ������ه, وبعد ذلك يطلب من الده�ضة اأن تظلَّ واقفًة على ب������اب الَقَدر, لت�ضهَد على �ضاعر 

تراقبه الدموع!

ف������ي اأعماله ال�ضعرية الكاملة, يعّذُب ال�ضاعُر الناَر, حتى تَ�ضيَر بنكهِة الحرية, متواطئاً مع 

الدم, الذي هو دُم اأهله في العروبة.

أنه كلَّما نزف بلد من بالده, تنزف اأ�ضابُعُه في مكاٍن ما من  ي������درك ال�ضاعر توفيق اأحم������د, ا

نَّ الحريَة لديه, هي نف�ُضها الحريُة الخاّلقة.
بالده... ليختبَئ قلبُُه في مكاٍن ما من الغابة, لأ

هات, وكاأن ل�ضان حاله يقول: لقد  هذا النوع من الكالم, قد يتطلّب اأحياناً نوعاً اآخَر من الآ

آٍن معاً. حان الوقت لتكون �ضّد المكان, وخارج المكان في ا

زهار, كي ل تَْحُدَث  زهار والأ أنه يحقُّ له اأن ينام بين الأ ف������ي ق�ضائده, يوؤك������د توفيق اأحمد, ا

أزم������ة في الده�ضات, مع مالحظته الدقيقة »كيف ا�ضتُبِدل بالوردة الحائط«. �ضحيح اأن توفيق  ا

اأحم������د كتب ق�ضيدته وهي تقطر ببكاء مثل ماء الذهب. واكت�ضف الذي لديه �ضالحية باإيقاظ 

أَ �ضاخناً, ويكتَب  نَّ اهلل اأو�ضاه اأن ينام �ضاخن������اً, ويقرا
أ  احتفظ بكيانه, وا

ّ
ف������واه, وب�ضكل خف������ي الأ

وي�ضتمَع اإلى ق�ضائَد �ضاخنة لم يَ�ضمع بها اأحد.

توفي������ق اأحمد, َكتب كثيراً في ق�ضائ������ده عن ما وراء الجدران من الجثث, وعن ثلوٍج تنبعُث 

أََكلَتْنا, وتركت عظاَمنا, وراء الباب. نَّ ق�ضيدتَُه ا
أ منها رائحُة النيران, اإل ا

»في قرى ت�صبه المدن..

ِل جَّ قالِت الريُح لالنتظاِر الموؤ

ْفُق اأو�صانَي الأُ

َر الماجنْة ْع�صُ ْن اأطرَد الرعَب والزمَن البارَد، الأَ اأَ

كلُّ ذاَك التوح�ِس في الروح ما�سٍ

والمهاميُز بالع�صق تاأتي ول ريب فيها

�صيعتي يا لهيبًا من الرف�س في العمِق

يا خطوطًا من الوحل تن�صاب في الجلد

تغفو على ج�صٍد رافٍل بالبروق«، )�س9(.



213

وقفة مع ق�صائد توفيق �أحمد

الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

ُه التي يَكتُب بها من  ه������ذا الكالم, ي�ضبه اإل������ى حدٍّ ما, ما َخلَّفته الفراغات, وما تحمل������ه كفُّ

نه يعني موت الكتابة. كمياٍت كبيرة من الدم/ ليقف بقّوة �ضّد موت المعنى, لأ

حينما يدقق القارئ في ق�ضيدة »توفيق اأحمد« يكت�ضف اأن لديه كمياٍت اإ�ضافيًة هائلًة من 

أو كما يقول هو نف�ُضُه... ر�ضفة, ا النتماء, واأي�ضاً كمياٍت هائلًة من الخبز لالأ

عرف ماذا يقول التاريُخ عن ال�ضعر. في ق�ضائدي: ل يزاُل الوقت مبكراً لأ

أو الج�ضُد يخرُج  أيها الغبار« يت�ضاءل: هل تخرُج الق�ضيدة من الج�ضد, ا في ق�ضيدته »رفيقي ا

من الق�ضيدة؟

»ل �صيُحَك والقي�صوم

اأكثُر عزلًة

ِمْن �صنوبري وال�صنديان

َتْرُكُلَك النجوُم بخافِت �صوئها

وي�صتبدُّ بغابتي عابدو اليبا�س

ة ريح َيْنَهُرَك النخيُل عند اأول َهبَّ

وي�صتغلُّ اإيماَننا المارقون

نهاراُت عجاِجَك

لي�صْت اأكثَر بريقًا

من �صماواِت اأرواحنا في الجبال«، )�س246(.

�ضياء الميْتَة. نها بنَكهة الأ ُق اإلَّ نف�َضها, لأ يْتَُة ل تُ�ضدِّ
َ
هنا, الوجوه الم�

نَّ ال�ضموَد 
أكث������ُر عزلًة من اأي �ضيء, لأ نيُن من وجه ال�ضاعر الذي هو ا وكلم������ًة كلمًة, ينزُّ الأ

العظيَم ل يحتاُج اإلى ت�ضفيق, بل يلزُمُه كثيٌر من الجنون, هنا نجح ال�ضاعُر, واأدرك تماماً كيف 

�ضاطير! يتدّلى ال�ضحك من الهواء, ومن الأ

أ�ضلحته القروية, ومع  اإنَّ توفيق اأحمد... يُجيد ا�ضتعماَل َفِمِه في الحديث مع ال�ضباح, ومع ا

الوط������ن, ومع اهلل... اإنه يَبَْرُع في فتح ثغرات اإ�ضافي������ة في الجحيم الذي ي�ضاهده, واأي�ضاً في 

اِتها وهي تقُطُر بالدم. ال�ضكاكين التي تكتُُب مذكرَّ
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نَّ حربًا على اأحد. »لم َنُكن ُنريُد اأن َن�صُ

ر�ُس التي اكت�صَف غاليليو فالأ

اأنها تدور بتحدٍّ كبير

كانت تدوُر فعاًل

ُب فيها َفُم المدفع... والحروُب التي ُي�صوَّ

اإلى �صدر الطفلة الوادعة

هي �صناعُة العقل الب�صري«، )�س413(.

ُفَق, فيه �ضيءٌ من النك�ضار, لكْن توفي������ق اأحمد ي�ضتطيع اأن ي�ضنََع وجهاً من  َنَّ الأُ
أ �ضحي������ٌح ا

أرواٍح للحجارة؛ ق�ضيدتُُه تذّكر القارَئ,  رَّ عل������ى �ُضنع ا الطحي������ن البلدي, ويحاول جاهداً اأن يُ�ضِ

أولئك الذين  ������ًة تقُف بكامل قيافتها, بانتظار ا ر, وتجعلُُه جثَّ ا يت�ضوَّ أكثَر واقعيًة ممَّ كي������ف يكون ا

أبوابه. �ضيطرقون ا

ا يجُد نف�ضه في الهواء, اأو في التراب,  أكثر ممَّ �ضجار ا ال�ضاع������ر هنا... يجد نف�َضُه في الأ

أَْن ل اأحَد في الدنيا ي�ضتطيُع اأن يُرغَم اللغَة اأن تَظلَّ  نه يوؤكد بالدليل القاطع, ا اأو في المرايا, لأ

وراء الباب.

َحقق قوةَ الق�ضيدة في كيفية ا�ضتعمال المفردة في موقعها ال�ضحيح وال�ضعب باآن.

أكثر  أنه ذهب اإلى ا ق�ضائد اأعمال������ه الكاملة. مكتوبٌة خ�ضي�ضاً ل�ضطياد الحي������اة, واأعتقُد ا

من ذلك... حتى اإن ذهب وهاَجَر وحيداً اإلى مملكة ال�ضعر, مع قليٍل قليٍل من ال�ضواد الذي لم 

ن�ضاهده في الطبيعة؟

أنه خ������رج وحيداً اإلى ق�ضيدته, بل اإلى م������ا ي�ضبه المكان الذي في  توفي������ق اأحمد, يتباهى ا

الجّن������ة... اإن������ه هو نف�ُضه توفيق اأحم������د الذي كتب عن فمه كما قلت هن������ا, وعن عربة خ�ضبية 

نَّ الخيوَل ل ت�ضنَُع الريَح بل تَتَْبُعها.
يقودها القدر اإلى ال�ضعر, لأ

راِخِه. »الذي ُيقلقني باكرًا ب�صُ

وهو يتدّلى على درج عمارتنا

�صفنج كخيٍط من الإ

هو �صديقي
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والذي يعُبُر ال�صارَع

م�صاك�صًا �صاراِت المرور

كي يفوز بالرقم واحد

في اأي َرْتٍل تلفُظُه المدينة من اأح�صائها«، )وطن، �س409(.

أبعد من ذلك. توفيق اأحمد, يذرُف الدموع, دون �ضابق اإنذار, ول مجال للرهان على ا

فه������و يت�ضاءل بقوة: مت������ى يا تُرى يقُف �ضميُر ال�ضاعر على قدميه؟ فاأولئك الذين ل يحبون 

أبوابَها لل�ضع������راء �ضرخت في  زمنة الميتة, ول������و اأن المدن التي تفت������ح ا ال�ضع������ر, ه������م اأولد الأ

وجوههم... ل يجب كتابة ال�ضعر فيها.

ط������الق الزغاريد على  ف������ي ال�ضعر... يوج������د ن�ضاءٌ رائعات, وقرى رائع������ة ترفع اأ�ضابعها لإ

مداها.

اأظن... حينما تعّرف ال�ضاعر ال�ضعر, تعّرف الحياة, لنتفاء اأي م�ضافة, اأي م�ضافة »ما« بينه 

وبين َمْن جاء به اإلى ال�ضعر.

ال�ضاعر في معظ������م ق�ضائده لم يتخلّ�س من الحياة ومن ال�ضعر, ال�ضاعر نقل الما�ضي اإلى 

أكثَر جمالً وجاذبية, وبذلك  الم�ضتقبل بطريقة خاّلبة, بل اإنه اأعطى الما�ضي �ضعريَّتُه بطريقٍة ا

يُ�ضقُط من اأيدي الموتى, مهّماٍت كثيرًة ومحّددة, يعرُفها القارُئ بالتاأكيد.

وقات, يخاطب - اأي  جوبة, وفي اأغلب الأ ال�ضعريُة لدى ال�ضاعر... وا�ضحٌة بدللتها مثل الأ

أرادها اأن تكون.  ال�ضاعر- الهواَء بيديه, حيال اأي مو�ضوع, اأو ق�ضية ما ا

توفي������ق اأحمد... قب�������س على التاريخ, و�ضار بقدرة قادر قطعًة ن������ادرًة من ال�ضعر. اإنَّه قّرر 

�ضراحًة اأن يبتلَع ال�ضم�س اإيذاناً بنهايِة العالم.

ثم������ة �ضراٌخ خانٌق في �ض������دره, حيث العيوُن الت������ي خّباأها في ق�ضائ������ده, مازالت �ضالحة 

لال�ضتعمال:

بَتاُه ل ترحل فما زال الطريُق اإلى هناَك »اأَ

ُق ال�صفَر الطويْل يعتِّ

اأبتاُه ل ترحْل

وطاِن مّت�صٌع لفار�صها الجميْل ففي الأ
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اأبتاه ل ترحْل

قُد الهديْل فاإن الجرح في ُبْرديَّ متَّ

ُمني �صالًة في كتاب الم�صتحيل َدْع اآخَر الكلمات تر�صُ

َبتاُه اأَ

اأنَت ودمعتي الخر�صاُء في الجرح النبيْل«، )جرح، �س283(.

, قطعًة قطعًة... وحّطم  ال�ضاعر هنا, خّب������اأ ال�ضم�س تحت ثيابه, وعر�س مفاتنه على المالأ

زل, ليظ������ل مطارداً داخل  ف������ق, اأي اإنه دخل في الأ بق������اء ال�ضراب وحيداً داخل الأ الفل�ضف������ة لإ

�ضئلة! الأ

أق������ول لل�ضاعر توفيق اأحمد... عليه اأن يتوقف قلياًل, ليمرَّ موتُُه, جهاراً نهاراً, حّراً طليقاً,  ا

على دّراجة من المخمل!

نه يحاول جاهداً اأن يجعل الدم قلياًل  في ق�ضيدته, ينك�ض������ر ال�ضاعر, كما ينك�ضر الحلم, لأ

في عينيه.

يديولوجي������ا, من اأجل ال�ضيد  نه يكره الأ فاأ�ضابع������ه هي التي باتت وحدها ف������ي الِفرا�س, لأ

رهُ بالكائنات النا�ضفة, ويذكرني, كيف اختلط الخوُف بالعدم, وكيف  أذكِّ ألتقيِه, ا الحطام, كلَّ ما ا

هو ارتدى ق�ضيدتَه بدلً من الغيب.

يام  ف������ي اأي لقاء, يكون باذخاً بكل ت�ضاري�ض������ه, ويكره التفاَح الثقافي المزّي������ف, نكايًة بالأ

المفتَر�ضة:

عريُة القوِل مدًى »�صِ

من َوَهج الروح

ودم القلب والدفء

بها ما في ات�صاع الُحْلم من في�سِ الروؤى

ل َبْرَد في �صقيعها

وارها ول �صالَم في اأُ

وناِرها

ب�صاحِة الروؤى
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وفي م�صيرٍة مزمنٍة

طاعنٍة في مجدها

والتاُج في �صريرها

لها يليق... ل لغيرها«، )�س151- 152(.

ت حقائ������ُق ال�ضاعر بالثلج, و�ضار الماءُ الذي اأمامه, مثل حفرٍة فّذٍة م�ضبعٍة بكل  هنا, امتالأ

�ضياء. الأ

أي�ضاً اأماكَن خاّلقًة ل تحب العار. أّن في وجهه اأماكَن ل يعرفها �ضواه, وا هو يعرف ا

توفيق اأحمد, عّرفنا عالقة الحناجر بالماء البارد, والوجوه الم�ضنوعة من الخ�ضب ل اأحد 

نه يكتب ال�ضعر بكل ما يملك. حالم �ضواه, لأ ي�ضنع الأ

أَ�ضرَم النار في وجهه ليحترق,  أ�ضياَء تُ�ضبُه دقاِت القل������ب, لذلك ا ر�ضفة, وعن ا كت������ب عن الأ

بل ليتوهج.

بع������د النتهاء من اأي ق�ضيدة على القارئ اأن ينه�س... مجفولً, اإلى اأمكنة يجب احتاللها, 

وهكذا ي�ضقط القارئ في الالوعي, »للترّب�س«... بالمعجزات, ليكون- اأي القارئ- قائداً على 

قطعان الهواء.

نَّ اأ�ضابعه م�ضنوعٌة من ال�ضباب, 
أ قبل كتابة ق�ضيدته, اأظن ال�ضاعر, كان يعي�س مثل الريح, وا

أكثر: وكان اأي�ضاً يطلب من النار - اأن تخلع ثيابها لتدوم ا

ئًا من ملح �صوِتِك جئُت اأَروي ق�صتي للحبِر »ُمَتبرِّ

كم في اليوِم اأو في ال�صهِر

هذا النافُر الَغَجريُّ

َيْجَمُح في ف�صاء اأ�صابعي

ِب يا اأنِت يا فر�صًا من القمح المذهَّ

كيف جئِت

ِك العليا ْم�صِ ُتراُه هل َنَفَذ الحنيُن اإلى مالعب �صَ

كما �صاءت م�صيئُة حبنا... كوني اإذن

ودعي المباَهج تحتفي ببهائها«، )�س369(.
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نه على دراية اأكيدة, بم������ن ل يعرف الوقت, فقد كتب  توفي������ق اأحمد, م������الأ ثيابَُه بالهواء, لأ

ال�ضعر كلَُّه ليطمئن على كل من حوله, ولالعتذار من الخطيئة.

أين ينام؟! أين يكون ال�ضعر وا أكثَر رحابًة؟ ا كيف نتذوق ال�ضعر ب�ضياغة ا

�ضياَء ل يمكُن  أ�ضالَء الحياة, فاإن كلم������ة �ضعر, تَعني اإ�ضكاليًة م������ا, لأ وم������ا دامت اللغ������ُة هي ا

حاطُة بو�ضفها... فال�ضعُر هو التراب الذي وقف على قدميه, ُم�َضنْ�َضاًل بما لّذ وطاب. الإ

أيَُه في ال�ضع������ر, وبطريقٍة مختلفة, اأي  اإن الحت������راَق ال������ذي حّققه ال�ضاعر, اأعاد ن�ضبي������اً را

الحتفاظ بما تبّقى لديه من الغنائم.

ن كلَّ �ضيء لديه, يُ�ضبُه كلَّ �ضيٍء لدينا, ارتعا�ضاٌت ل يُمكُن  لماذا امتالأ فُمُه بال�ضعر؟ ذلك لأ

و�ضُفها, ول يمكُن ال�ضيطرةُ عليها.

مام, والي�ضار واليمين, فاإن ال�ضاعر توفيق  ف������اإذا كان تَخريُب الذائقة هو نكراُن ال������وراء والأ

نَّ الطريَق كما قلُت اإلى ال�ضفر, يَفتر�ُس اأن يكوَن طريق 
أوُل من يُقام عليه الحّد, لأ اأحمد, هو ا

الدم/ الكتابِة بالدم.

أ واحداً...  ال�ضاعر ف������ي اأعماله ال�ضعرية... يرى واحداً, وين�ضُد واحداً, ويعلُم واحداً, ويقرا

نين. وهو ي�ضتطيع تغيير �ضكل المقبرة, وي�ضتطيُع َقتَْل اأجزاء من الأ

أبداً اإلى هيكلِه الَعظمي. ْن ل عودةَ ا ال�ضعر لدى توفيق اأحمد, هو مظلَّتُه الوحيدة, لأَ

قد يعتر�ُس اأحدنا على هذه الدللة, فينتقُل من مكان اإلى اآخر, دون اأن يرّف له جفن, لكن 

لغاء المجهول؟ يُّ �ضيٍء اآخَر لإ
أو اأ هل لدينا اإ�ضاراٌت ا

جاً بما ل يعرُفُه اأحد... ه������ذه هي لحظُة الكتابِة للبقاِء  هن������ا ي�ضق������ط ال�ضاعر اأر�ضاً, ُم�َضرَّ

على قيد الحياة!

❁    ❁    ❁
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كُّ النتداِب على فل�صطني والقانون الدويل املعا�صر �صَ

درا�ضة جديدة للدكتور »ج������ورج جبور«, ن�ضرتها حديثاً 

»الرابط������ة العربية للقان������ون الدولي«- وه������ي رابطة قيد 

التاأ�ضي�س.

راء القانونية- كيف تطغى  تبيِّن الدرا�ضة - بالحجج والآ

ولى للقرن الع�ضرين  م�ضالح الدول الكبرى- منذ العقود الأ

ن- على احترام قواعد القانون الدولي  وما تزال حت������ى الآ

أكثر م������ن منا�ضبة وعلى م������دى عقود,  الت������ي انتُهك������ت في ا

ول�ضّيما في حق ال�ضعب الفل�ضطيني.

تتكون الدرا�ضة من:

اأولً: تقديم.

مم المتح������دة في )2020/12/10م(, يتبعها  ثانياً: كلم������ة افتتاح ندوة الرابطة ال�ضورية لالأ

نداء للرابطة العربية للقانون الدولي.

ثالثاً: المرفقات.

ن�فذة على الثق�فة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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لي�س يف اجلنة قبور

مجموعة ق�ض�ضي������ة لموؤلفها ح�ضام الدين خ�ضور, وهي 

المجموعة الثانية من نوعها بعد مجموعته »عربة الذل«.

أوائل العام الجاري )2021م(, �ضمن من�ضورات  �ض������درت ا

الهيئ������ة العامة ال�ضورية للكتاب, وف������ي جعبتها خم�س ع�ضرة 

ق�ض������ة ق�ضيرة, منه������ا: )الجندي الذي �ض������ار �ضجرة زيتون, 

وروبوت ع�ضوي, وق������رار �ضعب, وحفرتان, و�ضائق, وانتقام, 

ومريم(.

م������ع ق�ض�س »ح�ض������ام الدين« يكتنف الق������ارئ �ضعوٌر من 

ريحية والقرب والت�ضاركية, بعيداً عن فكرة )اأديب وقارئ(,  الأ

�ضخا�س – على الرغم من  ح������داث والأ م������ا ب�ضبب واقعية الأ

غرابتهم������ا اأحياناً- م������ن جهة, وب�ضبب لغة ال�ضرد الموجزة المرك������زة وال�ضليمة, من دون تقّعر, 

والمنتقاِة بحرفية, من جهة ثانية.

نزار قباين

أع������الم ومبدعون« التي  تح������ت رقم )55( م������ن �ضل�ضلة »ا

تن�ضرها الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب, يطالعنا كتاب جديد 

للدكتور »نزار بريك هنيدي« عنوانه »نزار قباني«.

يتاألف الكتاب من مقدمة غير تقليدية, يخت�ضر بها »نزار 

بري������ك هنيدي«- باأ�ضلوب ق�ض�ض������ي وا�ضح مكّثف وم�ضوق- 

أ بعدها  �ضي������رورة حياة �ضمّي������ه ال�ضاعر »نزار قبان������ي«, ليبدا

أ�ضا�ضية في �ضخ�ضي������ة �ضاعرنا,  بتفا�ضي������ل مهمة ومراح������ل ا

اأدرجها تحت عنوانات داخلية, منها:

)طفولته وعائلته, ومدر�ضته و�ضخ�ضيته, وولدة الق�ضيدة 

ول, ومن بي������روت اإلى المحطة  ول������ى, وق�ضة الدي������وان الأ الأ

خيرة, و�ضاعر الجمال والحب, ونزار قباني ودم�ضق(. الأ
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خير في  وق������د اختت������م الدكتور »نزار هنيدي« كتابه عن ال�ضاعر »ن������زار قباني« باأبيات لالأ

دم�ضق منها:

الفلُّ يبداأُ من دم�صَق بيا�صُه

طياُب وبعطرها تتطّيُب الأ

والماُء يبداأُ من دم�صَق، فحيثما

َك، جدوٌل ين�صاُب اأ�صندَت راأ�صَ

والحبُّ يبداأ من دم�صَق، فاأهَلنا

عبدوا الجمال، وذّوبوه، وذابوا

كواكب اجلنة املفقودة

رواي������ة جديدة كاتبها »محمد ح�ض������ن الحفري«, �ضدرت 

الرواية عام )2021م(, عن الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب.

أ�ضرة ريفية معدمة,  تتح������دث الرواية عن �ضيرورة حي������اة ا

أُ�ضر فالحي بلدنا الطيبين. ومن خالل �ضخو�س الرواية  من ا

ديب »الحفري« باأ�ضلوب������ه القريب من عامة النا�س,  ي�ضرد الأ

غير حكاي������ة وم�ضير وق�ضة حب, تجم������ع اأ�ضحابها المحبة 

قهم الفقر والظلم وال�ضتعباد. والزمان والمكان, ويفرِّ

يقول »محمود«, وهو اأحد �ضخو�س الرواية, في ال�ضفحة 

دب والفن  أنا �ضخ�ضّياً مع قلة خبرتي بالأ )15( من الرواية: »ا

والكتاب������ة, وعلى الرغم من كوني قد جئت متاأخراً اإلى المهنة الخطاأ التي تاأتي بعك�س قولهم: 

الرجل المنا�ضب في المكان المنا�ضب, فاإنني اأعتقد اأن اأغلب هوؤلء المجتمعين والذين يمثلون 

الثقافة لي�ضوا كّتاباً ول مبدعين...«.

حرب الغياب

ديب »محمد الفهد«, �ضدرت في ه������ذا العام )2021م(, عن  مجموع������ة �ضعرية جدي������دة لالأ

الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب.
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تتواف������ر ق�ضائدها ذات التفعيلة والنثرية, على حواريات 

�ضدق������اء, اإ�ضافة اإل������ى ما تعك�ضه  حب������ة والأ ووجداني������ات لالأ

�ضر في فرحه, كما  م�ضاع������ر �ضاحبها, من منتجات الواقع الآ

في ترحه.

يقول ال�ضاعر في ق�ضيدة »حال ال�ضعراء«:

ي�صتيقظ فجرًا محرو�صًا بع�صيقات الليل

ومحفوفًا ببقايا العتمة تر�صم �صاراٍت ودوائَر

في زاوية الروؤيا يوقظ �صوء ال�صبح مرايا الروح

بواب ت�صير عيونًا يفتح درب الريح على الأ

يتذكر كيف َتجّمَع فوق �صرير الليل

مروٌج من اأزهار الرغبة حتى هربت اأمواج الحزِن

مرايا النوِح وجرِح المنفى...

هم وكان احلرُب لبا�صَ

مجموع������ة �ضعرية �ضدرت في ع������ام )2020م( عن الهيئة 

أ�ضد الخ�ضر«. ديب »ا العامة ال�ضورية للكتاب, لالأ

تت������وزع مو�ضوع������ات الق�ضائ������د, م������ا بي������ن الوجدانيات 

تية من  بيات الآ أ�ضئلة الحياة. وقد اخترن������ا الأ والوطني������ات وا

ق�ضيدة عنوانها: »اأوراق العابر«:

حاماًل اأوراَق اأيامي اأجوُب

لّجَة المعين واأوراقي الدروُب

كّلما عاقَر روحي َنَغٌم

قاَد روحي نحو َمْن اأهواُه كوُب

�صفٌر في الريح... �صوٌق متعٌب

اأم هو الغ�صُن بما فيه يلوُب؟
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الوطن يف ال�صعر العربي املعا�صر يف �صورية

كم������ا هو وا�ضح في عنوان كت������اب الدكتور »نزار عب�ضي« 

اأعاله, فاإن مو�ضوعه, ه������و مفهوم الوطن في ال�ضعر العربي 

عامة, وفي ال�ضعر ال�ضوري خا�ضة.

يتاألف الكتاب ال�ضادر عن الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب, 

أبواب, تت�ضّمن �ضبعة ف�ضول. يعر�س فيها الكاتب  من ثالثة ا

فكرة الوطن ف������ي ال�ضعر العربي الحديث ف������ي �ضورية, منذ 

مرحلة ال�ضتقالل, حتى نهاية القرن الع�ضرين, بما في ذلك, 

مفهوم الوطن والمكان ودللته وجمالياته.

م/ الوطن, ما يبثه نزار قباني  ومن اأبهى �ضور التعلّق بالأ

مه, اإذ يقول:
من لواعج �ضوقه, في اإحدى ر�ضائله لأ

م�صى عامان يا اأُمي،

على الولد الذي اأبحْر

برحلته الخرافّيْة...

وخّباأ في حقائبِه...

خ�صْر �صباح بالده الأ

حمْر... واأنجمها، واأنهرها، وكلَّ �صقيقها الأ

وخّباأ في مالب�صِه

طرابينًا من النعناع والزعتْر...

وليلكًة دم�صقيْة...

املم�صو�صة

ن�ض������رت حديثاً »دار توتول« في دم�ضق, مجموعة ق�ض�������س جديدة للكاتب »اأمين ال�ضاطي« 

بعنوان »المم�ضو�ضة«.

ت�ضم المجموعة ثماني ق�ض�س متو�ضطة الطول هي: )جزر �ضي�ضل, وثورة المو�ضيقا, وناديا, 

والمفاجاأة, والمم�ضو�ضة, والزلزال, ور�ضالة على الما�ضنجر, والم�ضحوق(.
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اأخذ الكاتب في اأكثر ق�ض�ض������ه دور ال�ضارد الخبير بكل 

أ�ضخا�س ق�ض�ض������ه, الذين انتقاهم م������ن واقع حال  اأح������وال ا

مكانات المادية  معظم طبقات مجتمعاتنا ال�ضرقية, ذات الإ

مرا�س والم�ض������كالت ال�ضحية  والثقافي������ة المتوا�ضع������ة, والأ

والنف�ضية المتفاقمة.

من ق�ض������ة »المم�ضو�ضة« التي اأخذت المجموعة عنوانها 

نقتب�س ما ياأتي:

مر اأن تقنع نف�ضها, باأن توتره يعود  »حاولت في بادئ الأ

اإلى بع�������س ال�ضغوطات المادية الت������ي يعانيها, ومن خوفه 

�ضارات  من م�ضوؤوليات الزواج, لكنها اأدركت من مراقبتها لالإ

غير المق�ضودة التي يبثه������ا ج�ضمه, والتي تعبر عن حقيقة 

ما يدور في داخله, باأنها بداأت تخ�ضره...«.

❁    ❁    ❁
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وغاريتية  اأجمل الن�صو�س ال�صعرية باللغة الأ

ثرية, وتحديداً في الم������كان الذي يُطلق عليه »بيت رابعانو« ذائع  اكتُ�ِضَف������ت في مدينة اأوغاريت الأ

�ضهر في اأوغاريت »رابعانو«, مكتبٌة كبيرةٌ احتوت على  ال�ضيت الذي يحمل ا�ضم ال�ضخ�ضية الفكرية الأ

وغاريتية, وهي مرا�ض������الت دبلوما�ضية وملكية مع ملوك  كادية والأ مئ������ات اللوحات المكتوب������ة باللغة الأ

آنذاك,  ال������دول والممال������ك التي كانت تقيم معها اأوغاري������ت عالقات دبلوما�ضية واقت�ضادي������ة وتجارية ا

هة اإلى ملكة اأوغاريت. اإ�ضافة اإلى ر�ضائل موجَّ

واكتُ�ض������ف في هذه المكتب������ة: وثائق عّدة تحوي مف������ردات متعددة اللغ������ات, وقوامي�ُس مو�ضوعية, 

كادي������ة, ون�ضو�ٌس كثيرة تجاوز  ون�ضو�������سٌ لتعليمات حول فن الكتاب������ة, مكتوبة باللغتين ال�ضومرية والأ

خر ما زال ينتظر دوره, وربما تك�ضف لنا الترجمات القادمة  لف, منها المترجم وبع�ضها الآ عددها الآ

ن... أ�ضرار جديدة لم تنطقها اأوغاريت حتى الآ عن حقائق وا

وغاريتية, ُعدَّ من اأجمل الن�ضو�س ال�ضعرية, كتبه �ضاعر  ر باللغة الأ من بين هذه الن�ضو�س ن�سٌّ �ُضطِّ

م الحنون المثالية, يقول الن�س: مه في و�ضف جميل لالأ اأوغاريتي َعبَّر فيه عن عاطفته وحبه لأ

فق »اأمي كانبالج النور في الأ

بِّ اإنها غزالة الجُّ

ونجمة ال�سباح النّيرة حتى في و�سح النهار

ن�فذة على الثق�فة

�سدى املعرفة

اإعداد: رميا حممود
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ر تاألقًا اإنها ُحِليُّ ابنِة ملٍك تتفجَّ

اإنها تمثاٌل رخاميٌّ ينت�سب فوق قاعدة من الالزورد

اإنها لوحة عاٍج ل عيَب فيه مكتمِل الجمال

اأمي هي الغيث في وقته المنا�سب 

رواء بعد البذار اإنها بواكيُر مياه الإ

اإنها الح�ساد الوافر والقمح الممتاز

اإنها ثمرة ربيٍع من نتاج ني�سان

اإنها الجدول الذي يحمل اإلى الم�ساكب ماءُه المنع�ش...«.

مزاد علني لبيع جزء من مكتبة »�صيدة 

بومبادور«

أنها ب�ض������دد عر�س جزء من مكتبة »ماركيز بومبادور«,  اأعلن������ت دار المزادات العلنية »كري�ضتي�س« ا

المعروف������ة ب�»�ضيدة بومبادور« )Madame de Pompadour(, التي كانت �ضديدة النفوذ لدى ملك 

فرن�ض������ا, في الم������زاد الذي �ضيقام في المدة الممتدة من )14 اإل������ى 29( كانون الثاني للعام )2021م(. 

و�ضمت هذه المكتبة في ال�ضنة الموالية لوفاة مالكتها ما ل يقل عن )35000( كتاب.

دب والتاري������خ والفل�ضفة,  وكان������ت »�ضيدة بومبادور« ق������د جمعت مكتبة �ضخمة ت�ض������م مجالت الأ

واأظهرت اهتماماً كبيراً بالكتب الجميلة. 

أ�ضار عليه, بت�ضييد �ضاحة با�ضمه,  وكانت »�ضيدة بومبادور« م�ضت�ضارة للملك حتى توفيت, وهي من ا

اأ�ضبحت تدعى اليوم »�ضاحة مونكورد«. كما اقتنت في عام )1753م( »ق�ضر اأفريه« الذي اأ�ضبح فيما 

ليزيه«.   بعد »ق�ضر الإ

�ضلي,  ولدت جين اأنطوانيت بوا�ضون, وهو ا�ضمها الأ

عام )1721م( في باري�������س وتوفيت عام )1764م( في 

مدينة فر�ضاي. 

واأدخلتها بع�س العالق������ات اإلى البالط ليكت�ضفها 

المل������ك لوي�س الخام�������س ع�ضر, ويقربه������ا منه, ويغدق 

لقاب, من �ضمنها اإقامة »بتي  عليها اأف�ضل العطايا والأ

تريانون« واأر�س »بومبادور« التي اأ�ضبحت ماركيزتها, 

ثم دوقتها.



22�

�صدى املعرفة

الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

ت�صينوا اأت�صيبي

»خمالطة كتاباته ت�صقط جدران ال�صجن«.

فريقية العالية, لي�س لغزارة  أت�ضيب������ي )1930-2013م( ي�ضنَّف �ضمن القامات الإ النيجيري ت�ضينوا ا

�ضاليب الحكم ال�ضابقة في اإفريقيا, ول�ضّيما  اإنتاجه وجودته فح�ضب, واإنما لمواقفه ال�ضجاعة المنتقدة لأ

في بلده نيجيريا الذي �ضهد في الن�ضف الثاني من القرن الع�ضرين �ضل�ضلة من النقالبات والحروب.

أه������م الكّتاب في الق������رن الع�ضرين, قال  يع������ّد اأحد ا

عنه نيل�سون مانديال: »مخالطة كتاباته ت�سقط جدران 

أ�ضياء تتداعى«  ولى »ا أت�ضيبي الأ ال�سجن«. تُرجمت رواية ا

أكثر م������ن )50( لغة, واحتفي بها في العالم اأجمع,  اإلى ا

مبريالية البريطانية,  وتناولت المخلفات الماأ�ضاوية لالإ

ووثَّقت انهيار الحياة القبلية التقليدية في وجه الوجود 

ال�ضتعماري البريطاني في نيجيريا, ويرى بع�س النّقاد 

أت�ضيبي. داب عن ا في ذلك �ضبباً لحجب جائزة نوبل لالآ

وروايت������ه الثاني������ة »لي�س مطمئناً« ع������ام )1960م(, تناولت ق�ضة موظف مت������ورط في ق�ضايا ف�ضاد 

أ�ضياء تتداعى«.  بمدين������ة لغو�س. والبطل في هذه الرواية هو »اأوبي« وه������و حفيد اأكونكو بطل رواية »ا

أت�ضيبي عن تجارب »اأوبي« في لغو�س ليعك�س التحديات  ومن خ������الل اإقامته في مدينة لغو�س, كتب ا

أت�ضيبي براعة وفطنة في  الت������ي تواجه الجيل الجديد الذي �ضي�ضهد ا�ضتق������الل نيجيريا. وبعدما اأظهر ا

أثناء ت�ضويره للحياة القبلية التقليدية, اأظهر مهارة في و�ضف الحياة النيجيرية الحديثة. ا

غبو  أّم������ا روايته الثالث������ة »�ضهم الرب« ع������ام )1964م(, فتك�ضف التداخالت بين ع������ادات قبائل الأ ا

وروبية. وتقع اأح������داث الق�ضة في قرية اأومارو في بدايات الق������رن الع�ضرين, وتحكي  والم�ضيحي������ة الأ

أ�ضياء تتداعى«  ولو, وكما هي الحال مع اأكونكو في رواية »ا الرواية ق�ضة حياة اأوزولو وهو رئي�س كهنة الأ

لة  وكذلك مع اأزولو في رواي������ة »لي�س مطمئناً«, قابل اأوزولو نهايته التراجيدية. ون�ضرت الن�ضخة المعدَّ

أت�ضيبي ب� »نقاط ال�ضعف الهيكلية«. منها في )1974م( لتعديل ما و�ضفه ا

فريقي. دب الإ وحد كان �ضيئاً نادراً في الأ أت�ضيبي م�ضيراً اإلى اأن البطل الأ واأورد ا

فريقية, لكنه  نُ�ضرت رواية »ابن ال�ضعب« عام )1966م(. وتعد الرواية هجاًء يتناول اإحدى الدول الإ

أت�ضيبي جون بيبير كالرك:  لم ي�ضمِّ بلداً بعينها. وبناًء على قراءة ن�ضخة م�ضبقة من الرواية قال �ضديق ا

أنا اأعلم اأنك متنبِّئ. كل �ضيء في هذا الكتاب حدث با�ضتثناء النقالب الع�ضكري«.  »ت�ضينوا, ا
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وبع������د ذلك مبا�ضرًة, قامت محاول������ة انقالب لكنها ُقوبلت بحامالت ع�ضكرية. وكانت نهاية الرواية 

أت�ضيبي بمعرفة اأمر النقالب م�ضبقاً. ال�ضبب في اتهام ا

أي�ضاً »كثبان النمل  طفال »ت�ضيكي والنهر«, ومن اأعماله ا ول لالأ أت�ضيبي عام )1966م( كتابه الأ ن�ضر ا

ف������ي ال�ضافانا« عام )1987م(, ومجموعة »حذار يا �ضقيق ال������روح« ال�ضعرية عام )1971م(, ومجموعة 

»فتيات في زمن الحرب وق�ض�س اأخرى« عام )1972م(.

أت�ضيب������ي منحه و�ضاماً من �ضلط������ات بالده, وهي المرة الثانية الت������ي يرف�س فيها مثل هذا  رف�������س ا

التكريم, و�ضّوغ ذلك باأن نيجيريا من الناحية ال�ضيا�ضية لي�ضت على ما يرام.

ألزمه منذ ذلك الوقت  �س لحادث �ضيارة في نيجيريا اأ�ضابه بال�ضلل الن�ضفي, ا في عام )1990م( تعرَّ

بداعي, حيث كان يعالج ويُدّر�س  كاديمي والإ كر�ضياً متحركاً, وانتقل اإلى العي�س في اأمريكا م�ضتاأنفاً عمله الأ

آيلند, و�ضدرت له مجموعة مقالت »الوطن والمنفى« عام )1998م(, و»تعليم  في جامعة براون في رود ا

�ضبي في محمية بريطانية« عام )2004م(, وكتاب ال�ضيرة الذاتية »كان هناك وطن« عام )2012م(.

بع������د عودة الحكم المدني اإلى نيجيريا عام )1999م(, عاد ت�ضينوا اإلى زيارة وطنه بعد غياب نحو 

ع�ضر �ضنوات, ثم عاد اإلى الوليات المتحدة, لكنه كان يقول: »اإنه ترك قلبه في وطنه«, وحين �ضئل: ِلَم 

ل تكتب عن اأمريكا بما اأنك ع�ضت فيها �ضنوات؟ اأجاب باأن اأمريكا لديها ما يكفي من الُكتَّاب ليحكوا 

عنها, اأما نيجيريا, فحظها اأقل.

أت�ضيبي: »َمن القارئ الذي تكتب ل������ه اأعمالك؟« فكانت اإجابته ال�ضريعة: »نكتب  أل������ت غورديمير ا �ضا

أ اأعمالنا«.  لكل من �ضيقرا

أت�ضيبي ما ي�ضبه  خير »تربية الطف������ل المكلَّل بالتاج« ال�ضادر عام )2013م(, يجم������ع ا ف������ي كتابه الأ

قا�ضي�س, والحكاي������ات والمقالت النقدية التي ت�ض������كل ن�ضو�ضاً ممتلئة بالذكاء  )المانيف�ضت������و( من الأ

الحاد والفكاهة, تخلط التاأمالت الفردية بالق�ضايا ال�ضيا�ضية والقت�ضادية:

يرلندي لالحتفال باألفية  »منذ �ضنوات, كنت من بين ع�ضبة �ضغيرة من المدعوين من هيئة الفن الإ

دب كاحتفالية«. العنوان �ضّبب م�ضكلة لبع�س الزمالء,  مدين������ة دبلن. كانت التظاهرة تحمل عن������وان »الأ

أنا, فقد نا�ضبني تماماً, لقد لّخ�س بكلمتين حقيقة بخ�ضو�س الفن تتداخل بان�ضجام تام مع اإرثي  أّما ا ا

أّنه يتالءم ب�ضدة مع ذوقي ال�ضخ�ضي في ه������ذا الم�ضمار«. �ضبيحة مداخلتي, ن�ضرت  التقلي������دي. كما ا

فريقي«.  دب الإ آيري�س تايم������ز« مقالة مهمة �ضّماني كاتبها المحب ب� »الَرجل الذي اخترع الأ �ضحيفة »ا

أنفي نفياً قاطعاً هذا الزعم. اليوم, وقبل  َرها الحتف������ال كي ا ا�ضتف������دُت من التظاهرة ال�ضعبية التي وفَّ

اأن يظ������ن اأحدكم اأن هذا النف������ي لم يكن اإل توا�ضعاً مّني, اأعِلُن اأمام الم������الأ اأني ل�ضت متوا�ضعاً البتة. 

كال, اإن نفي������ي هو انحناءة غريزية اأمام نوع من )التابو( الخا�س باأ�ضالفي, الذين يمنعهم - مخافة اأن 
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لهة مبا�ضرة اإل������ى العدم - من اأن ين�ضب اأحدهم لنف�ضه ولو جزءاً �ضئياًل من تراث جماعي,  تحيله������م الآ

يبو الذي اأتحدر منه في نيجيريا ا�ضم »مباري«. تقليد »مباري« كان احتفالية عبر  اأطلق عليه �ضعب الإ

الفن, بالعالم ومن ي�ضكنه... 

يبو عب������ر الحكايات التي كان يرويه������ا الم�ضافرون عن  مث������اًل, حين ظه������رت اأوروبا و�ضط �ضعب الإ

خير  بي�س, كان فنانو »مباري« يحجزون لهذا الأ ال�ضخ�ضية الحقيقي������ة والمقلقة ل�ضابط المقاطعة الأ

جر, دون اأن ين�ضوا الغليون وخوذته الم�ضّننة. كانوا يتركون اأحياناً مكاناً لح�ضانه  محلّه و�ضط تماثيل الآ

يبو, يجب على الفن, في واحدة من وظائفه, اأن يرّو�س كل  الحديدي, اأو حتى لدراجته. في عقلية الإ

م������ا هو متوح�س, اأن يت�ضرف ككابح ال�ضواع������ق حين يكّون �ضداً اأمام القوة المدمرة للكهرباء في�ضوقها 

ذى... ر�س ويمنعها من الأ نحو الأ

أو نحتفي بها, ت�ضبح م�ضدراً للقلق  يبو بقوة اأن كل قوة نجهلها, فنكتمها, ثم نرف�س اأن نعترف ا يوؤمن الإ

أو كينونة ما. اإنه نوع من اللباقة  والت�ضتت. بالن�ضبة اإليهم, الحتفاء هو العتراف, ل ال�ضت�ضافة, بوجود ا

عمى بعالم مثالي  عجاب الأ الت������ي تعط������ي كل ذي حق حّقه. وهكذا, لم تكن احتفالية »مباري« نوعاً من الإ

اأو عادل, كانت اعترافاً بالعالم كما يراه فعلياً �ضّكانه, في اأحالمهم وتخيالتهم. لم يكن �ضابط المقاطعة 

أو الرق�س. لكنه كان وحيداً في ذاته, مثل اأي ذات اأخرى تثير القلق... بي�س مدعاة لل�ضحك ا الأ

ن الحديث عن ال�ضتعمار معقد نوعاً ما,  ن يمكنني اأن اأحدثكم قلياًل عن اإرثي ال�ضتعماري. ولأ الآ

أو تاريخه, ثم الجلو�س لتاأليف  أو �ضخ�ضيته, ا هناك اأمر واحد موؤكد: ل يمكننا م�ضادرة اأر�س اإن�ضان ما, ا

أنا�ضيد با�ضمه. َمْن يت�ضرف كذلك هو مثل قاطع الطريق الذي ي�ضتحق اأن ن�ضميه با�ضمه دون  وتلحين ا

مواربة, ما العمل اإذن؟ نخترع حينها اأعذاراً معقدة لت�ضويغ اأفعالنا.

 ِمن هنا, لم يكن برنامج الم�ضتعِمر ليقيم �ضيئاً من الحتفالية بعالم الم�ضتعَمر, على العك�س تماماً 

بي�س في طق�س  يجابية التي كانت تقاِبُل بها اإفريقيا وج������وَد الرجل الأ �ضكالي������ة والإ م������ن الحتفالية الإ

أنه في الق�ضية ال�ضتعمارية, الوجود كان هو  أوؤكد هنا, ا »مباري«. ا�ضتعملُت مّراٍت عدة كلمة »وجود«. وا

الم�ضاألة الح�ضا�ضة, الكلمة- الرمز. 

أو الموافقة, يمكنها اأن  أوؤك������د الفكرة التي انطلقُت منها, الحتفالية ل تعني المديح ا ن اأن ا أري������د الآ ا

فريقي المعا�ضر كي نعرف  دب الإ ف اإلى الأ تحتم������ل �ضيئاً من هذا القبيل, لكن جزئياً. يكف������ي اأن نتعرَّ

�ضا�ضية: نحن ل�ضنا من النوع الذي يتملّق الحاكم. المعركة التي تدور في اإفريقيا بين الحاكم  ميزتنا الأ

�ضالف المن�ِضدين, كانت لهم طريقتهم في التعامل مع  م�س. �ضعراوؤنا م������ن الأ وال�ضاع������ر لي�ضت وليدة الأ

ق�ضو�ضة من �ضهب  لتها قلياًل لأ أُنهي بن�ضخة قد عدَّ �ضكالية, بطرائق م�ضتقيمة واأحياناً ملتوية. ا هذه الإ

ين: الهاوو�ضا في نيجيريا: رائعة مخت�ضرة, ق�ضة �ضيف ذي حدَّ
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فعى فخ������ذ الح�ضان, بطريقته������ا التقليدية في اللتفاف على نف�ضه������ا, وحين التقت  »امتط������ت الأ

خير: معذرة �ضيدتي, لكن هذه لي�ض������ت بالطريقة المثلى لمتطاء �ضهوة  ب�ضف������دع في الطريق, قال الأ

الجواد.

أريتني الطريقة المثالية من ف�ضلك. فعى: هال ا ردت الأ

فعى وت�ضلّق ال�ضفدع ال�ضرج, ليجل�س بو�ضعية متزنة وي�ضول بالح�ضان ذهاباً واإياباً. نزلت الأ

قال ال�ضفدع: هكذا نمتطي جواداً.

فعى: ح�ضناً, انزل من ف�ضلك. اأجابت الأ

فعى فخَذ الجواد ملتّفة على نف�ضها, كما فعلت تماماً في المرة  ر�س و�َضِعدت الأ قفز ال�ضفدع نحو الأ

ولى, ثم التفتت اإلى ال�ضفدع الزاحف على الطريق وقالت: »اإنه لمن الح�ضن اأن نعرف ما هو جيد, لكن  الأ

ن�ضان اأن يكون فار�ضاً حاذقاً اإذا لم يمتلك جواداً؟«. اأن يكون بمتناول يدنا فهذا اأح�ضن. ماذا ينفع الإ

كل َم������ْن يقراأ هذه الق�ض������ة الب�ضيطة يمكن������ه اأن ي�ضتنتج كيف ت�ضهم الق�ض�س ف������ي المحافظة على 

نه فار�ٌس,   ل لأ
ٌّ
أر�ضتقراطي نه ا فعى تمثل �ضخ�ضاً يمتلك اأح�ضنة, لأ حال������ة الجمود في مجتمع طبق������ي. الأ

وال�ضف������دع يمثل ذلك الفار�س الموهوب الذي بعد �ضنوات من الجهد والكفاح لن يحظى ب�ضرف امتالك 

فعى تعّبر باأمانة  ألَّفوا الق�ضة يتحدرون من ثقافة َملَكية, والعبرة التي نطقتها الأ ح�ضان. الهاوو�ضا الذين ا

ع������ن العالق������ات التي تحكم نظامه������م ال�ضيا�ضي, لكن ال�ضاعر الذي اخترع في زم������ن �ضحيق هذه التحفة 

ق�ضو�ضة المِرحة. مع الوقت, الق�ضة نف�ضها تف�ضلها عن  دبي������ة خباأ �ضربة �ضيف معاك�ضة في قل������ب الأ الأ

أر�ضتقراطية فا�ض������دة وغير كفوءة لن ت�ضتثير ال�ضحكات المت�ضامحة, واإنما  طابعه������ا الهجومي في انتقاد ا

النقد القا�ضي.

ن�ضاني في  فريق������ي القديم كما الجدي������د يعي تماماً الفر�ضة المتوافرة ل������ه لالحتفاء بالإ دب الإ الأ

خرى. تقول  فاق الأ أكثر فاأكثر على الآ أُفَقنا المعا�ضر ينفتح ا عالمن������ا هذا. هو يعرف تمام المعرفة اأن ا

اإحدى �ضخ�ضيات الكاتب النيجيري الفذ )�ضيخ حميدو( كان للم�ضتعمر الفرن�ضي في رائعته »المغامرة 

أنتم, لك������ن �ضيكون لنا بالتاأكيد الم�ضتقبل  الغام�ض������ة« ع������ام )1961م(: »لي�س لنا الما�ضي نف�ضه, نحن وا

بداء  خر وكنا م�ضتعدين لإ حادية قد انق�ض������ى. اإن تعلَّمنا اأن نعترف بوجود الآ نف�ض������ه. زمن الم�ضائر الأ

ن�ضانية المتفرقة �ضياأخذ �ضكل  ن�ضاني للجميع, فاإن ماآل هذه الق�ض�س الإ القدر الالزم من الحترام الإ

لقاءات غنية ومتناغمة, واإل �ضيكون العالم مرتعاً للفو�ضى والمرارة«.

آذار 2013م( عن عمر )82( عاماً بع������د معاناة طويلة مع المر�س. ونعت  أت�ضيب������ي يوم )21 ا توف������ي ا

فريقية الحديثة, واأحد اأهم رّواد الحركة  ب الموؤ�ض�س للرواية الإ أت�ضيبي, الأ و�ضاط الثقافية العالمية ا الأ

فريقية والنيجيرية المعا�ضرة. دبية الإ الثقافية والأ

❁    ❁    ❁
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دبـــي اأو ال�سعري، على  ر الأ اأثُّ دبي القديـــم نظرية منهجية حـــول التَّ ـــِع النقد الأ لـــم َي�سَ

اد ال�سعـــر والبالغيين العرب قد لحظـــوا ببراعة هـــذا الت�سابه بين �ساعر  الرغـــم مـــن اأن نقَّ

خذ، فكانوا  غارة، اأو الأ دبيـــة اأو الإ آخـــر، وكانـــوا ُيدرجون ذلك �سمن ما ُيعَرف بال�سرقات الأ وا

يقولـــون: »اأخـــذه عن فالن«. وفي �سيغ ملّطفة كانوا يغّطون هذا الت�سابه الذي يبلغ اأحيانًا 

ح ال�ساعر  عـــارة. ويكفي اأن ي�ســـرِّ حـــّد التطابـــق بمـــا ُيعَرف بالتعار�ـــش، اأو الت�سميـــن، اأو الإ

غارة! بمعار�سته ل�ساعر اآخر حتى ت�سقط عنه تهمة ال�سرقة اأو الإ

غارة على اأ�سعار اأو �سور اأو معاني  ِهُموا بال�سرقة والإ ولعل المتنبي من اأكثر ال�سعراء الذين اتُّ

خريـــن، وتوجـــد روايات وت�سنيفـــات كثيرة حول ذلك، ونذكر على �سبيـــل المثال ل الح�سر  الآ

بانـــة عن �سرقات المتنبي لفظًا ومعنى« للعميـــدي، و»المن�سف لل�سارق والم�سروق  كتـــاب: »الإ

من المتنبي« لبن وكيع. وكان بع�ش العرب يقول حينما تت�سابه المعاني: »المعاني ي�ستدعي 

غارة على  دبية اأو الإ دبي يختلف عن ال�سرقة الأ ر الأ اأثُّ بع�سهـــا بع�ســـًا«. لكن من الموؤكد اأنَّ التَّ

دبية، ول نجد لـــدى القدماء  خريـــن، ونالحـــظ كثيـــرًا من اللغط حـــول ال�سرقـــة الأ اأ�سعـــار الآ

ر  اأثُّ دبـــي اأو تاأثير �ساعر في اآخر! اإل اأن الجرجانـــي كاد يقارب نظرية التَّ مـــن يذكـــر التاأثير الأ

بيـــن �ساعـــر واآخر، يقـــول: »ال�سرقة في ال�سعر داء قديم وعيب عتيق، ومـــا زال ال�ساعر ي�ستعين 

خر وي�ستمد من قريحته، ويعتمد على معناه ولفظه...«. ويمكن اأن يكون التقليد  بخاطر الآ

اآخــر الكالم

دبي ـر الأ اأثُّ التَّ
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ر. ومن باب الطرافة هنا نذكر بع�ش مـــا قاله اأبو تمام في �ساعر  اأثُّ اأو المحـــاكاة �ســـكاًل مـــن التَّ

�سرق �سعره:

عري �صِ ِح  ْ �ـــرَ على  خيُله  َعـــَدْت  ــْن  وهـــــــو لـــلـــحـــن راتــــــــــٌع فـــــــــي كـــتـــابـــيَم

ــي داِبغــــــارٌة اأ�ـــصـــخـــنـــْت عـــيـــوَن الــقــوافـــ الآ حمــــــــــــارَم  ـــــْت  وا�ـــــصـــــتـــــحـــــلَّ

ـــنَّ مـــن بــْعـــ عــــــراِبيـــا عـــــذارى الـــكـــالم �ـــرُت ــي الأ ـــَبـــْعـــَن فـــ ـــــدي �ــصــبــايــا ُت

همـــوا بال�سرقة!  جريـــر والفـــرزدق وب�ســـار واأبو تمام والبحتـــري واأبو نوا�ـــش وغيرهم، اتُّ

آراء متباينة في اأنواع ال�سرقات  ولعبـــد اهلل بن المعتز كتاب »�سرقات ال�سعــــراء«، وللنقاد القدامى ا

دبيــــة، ومــــا يعد مــــن باب ال�سرقات ومــــا ل يعد �سرقة، لكن عالقــــة التوا�سج والقرابــــة بين �ساعر  الأ

آخــــر �سغلــــت النقــــد الحديث، فالت�سابــــه بين ن�سين ل�ساعريــــن من الع�سر نف�ســــه اأو من ع�سرين  وا

ر في  اأثُّ يَغت نظرية التَّ مختلفيــــن، يتعــــّدى م�ساألة ال�سرقة، اإلى ما هو اأبعد من ذلك، وعلى هذا �سِ

النقــــد الحديــــث، واأكبر اأعالمها في الغرب اليــــوم الناقد ال�سهير هارولد بلوم �ساحب نظرية »قلق 

التاأثر« وهي نظرية في ال�سعر. يرى بلوم اأن التاأثيرات بين ال�سعراء الكبار لي�ست عيبًا، بل هي من 

قوياء! وال�سعراء الكبار هم الذين ي�سارعون اأ�سالفهم لي�سقوا طريقهم الخا�ش.  �سمات ال�سعراء الأ

وهــــم بذلــــك يخلقون اأنف�سهم ويعيدون خلق اأ�سالفهم، اإنها خدمات متبادلة على اأر�سية ال�سراع! 

مّرًة، قال ماركيز: »منذ بداياتي اأخذت على عاتقي اأن اأحطم تول�ستوي«. والناقد الكندي ال�سهير 

�سا�سية القديمة ل تموت،  �سطوري يرى اأن الن�سو�ــــش الأ نورثــــروب فراي �ساحــــب نظرية النقد الأ

جيــــال حتى الع�سر الحديث، ون�سو�ــــش ال�سعراء الكبار  بــــل تتنا�سخ فــــي ن�سو�ش ال�سعراء عبر الأ

�سيل ي�سيف بع�ش النزياحات، وعلى الناقد  ولــــى! لكن ال�ساعر الأ �ساطير الأ هــــي َرْجٌع وتكراٌر لالأ

�سلــــي. فق�سة الطوفان  بح�ســــب فــــراي- اأن يكت�ســــف هذه النزياحــــات التي طراأت علــــى الن�ش الأ

نكليز! اإذن، ال�سعراء  مثاًل هي )ميثا( اأولية، تتكرر باأ�سكال مختلفة لدى ال�سعراء الرومان�سيين الإ

قويــــاء يوؤثــــرون ويتاأثــــرون، ول داعي للخوف من تهمة التاأثر، وال�ساعــــر الخائف وال�سعيف هو  الأ

الذي ينكر تاأثره ب�سعراء �سابقين اأو مجايلين. ومن ال�سعب جدًا اأن يكون ثمة �ساعر بال مرجعيات، 

حتــــى بع�ــــش ال�سعر الهذياني الذي ُيكتــــب اليوم لدينا وفي العالم، له مرجعيــــات، وهو نتاج تاأثر 

ربمــــا رديء اأو غيــــر موفق. وما يقلقنا هنا اأن نبقى متاأثرين ل موؤثرين، ونختم كالمنا بمقولة 

ت. �ش. اإليوت ال�سهيرة والطريفة: »ال�ساعر الرديء ي�ستعير، اأما ال�ساعر الجيد في�سرق!«، على األ 

دبي فح�سب.   ر الأ اأثُّ راء نقدية حول التَّ ُيفهم من كالمنا اأننا ن�سّوغ ال�سرقة، ونحن نعر�ش لآ

❁    ❁    ❁



زرق الفندق الأ

كتاب املعرفة ال�شهري

/60 /

�شتيفن كرين
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�ستيفن كرين رو�ئي �أمريكي من مدينة نيويورك ولد عام )1871م(، 

من  مريكية.  �لأ هلية  �لأ �حلرب  عن  ق�س�ساً  وكتب  �سحفياً  مر��ساًل  عمل 

حمر،  �أعماله: ماغي فتاة �ل�سو�رع، و�لقارب �ملك�سور، وو�سام �ل�سجاعة �لأ

خرية �خرتنا هذه �لق�سة، ترجمة عبد �حلميد �سليم،  ومن هذه �ملجموعة �لأ

�سل�سلة رو�يات خمتارة عام  للكتاب،  �مل�سرية  �لعامة  �لهيئة  �سادرة عن 

)1975م(. هذه �لق�سة من �أ�سهر �أعماله �لق�س�سية تنقل بو�قعية �لتوتر�ت 

�لنف�سية و�لجتماعية يف ذ�ك �لع�سر.

عا�ش كرين فقري�ً ومري�ساً، وتوفى عام )1900م( وهو يف �سن �لثامنة 

و�لع�سرين.

�شتيفن  كرين 

)  1871-1900م(
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زرق �لفاتح، بلون ظل �أرجل نوع من  كان فن������دق بال�س في »فورت رومبر« مطلي������ًا باللون �لأ

طائ������ر �لبل�سون، �لذي ي�ستدل به عل������ى مكان �لطائر و�سط �أي منظ������ر. كان فندق بال�س، �إذن، 

�ساخب������ًا و�سارخًا د�ئمًا بطريقة تجعل مناظر »نبر��س������كا« �لخلوية �لباهرة للعيون في �ل�ستاء. 

تبدو ك�سجرة رمادية فح�سب نبتت في م�ستنقع. كان قائمًا وحده و�سط �لمروج، و�إذ� ما ت�ساقط 

�لجلي������د لم تكن ترى �لمدينة على بع������د مئتي ياردة، ولكن �إذ� ما نزل �لم�سافر عند محطة �سكة 

ن يمر بفندق بال�������س قبل �أن يتمكن من بل������وغ مجموعة من �لمنازل  �لحدي������د، كان م�سط������رً� لأ

�لخ�سبي������ة �لتي كانت توؤلف »فورت رومب������ر«، ول يظن �أن �أي م�سافر يمكن �أن يمر بجو�ر فندق 

بال�������س دون �أن يتطلع �إليه. برهن »بات �سكالي« مالك �لفن������دق، على �أنه هو نف�سه كان �أ�ستاذً� 

يام �ل�سحوة  �ستر�تيجي������ة حينما �ختار �أل������و�ن طالئه. وفي �لحقيقة كان يحدث ف������ي �لأ ف������ي �لإ

حينما كانت �لقطار�ت �ل�سريعة �ل�سخمة �لعابرة للقارة و�لموؤلفة من �سفوف طويلة من عربات 

)�لبولمان( �لمتاأرجحة تمر عبر فورت رومبر، �أْن كان �لركاب ي�سحرهم �لمنظر وتذهب بعقولهم 

لو�ن �ل�سرق �لخ�سر�ء �لد�كنة �لتي  لو�ن �لحمر�ء �ل�ساربة للون �لبني و�لتق�سيمات �لفرعية لأ �لأ

عبرت في �سحكة، عن خزي و�سفقة وفزع. ولكن في نظر مو�طني مدينة �لمروج هذه وفي نظر 

�سخا�������س �لذين قد يتوقفون هنا بطبيعة �لحال، كان »بات �سكالي« قد عمل عماًل بارعًا. ومع  �لأ

هذ� �لغنى و�لبهاء، لم يكن لهذه �لطو�ئف و�لطبقات و�ل�سخ�سيات �لمغرورة �لتي كانت تتقاطر 

عبر »رومبر« على قطار�ت �ل�سكة �لحديد يومًا في �إثر يوم، لوٌن م�سترٌك.

غر�ء، فقد كان  زرق كافي������ًا لالإ وكم������ا لو لم يكن ه������ذ� �لبهاء �لو��سح لمثل ه������ذ� �لفندق �لأ

م������ن عادة �سكالي �أن يتوجه كل �سباح وم�ساء ليلتق������ي على مهل بالقطار�ت �لتي كانت تتوقف 

ب�»رومبر« ويبا�سر �إغر�ء�ته على �أي �سخ�س قد يرى في يده زكيبة تترنح.
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وذ�ت �سب������اح حينما كانت �لقاطرة �لمغطاة قمته������ا بالجليد تجر �سفها �لطويل من عربات 

�لب�ساعة وعربة �لم�سافرين �لوحيدة بها �إلى �لمحطة با�سر »�سكالي« �إغر�ءه �لعجيب على �أفر�د 

ثالث������ة كان �أحدهم �سويديًا مترنحًا ثاقب �لب�سر، معه حقيبة �سخمة رخي�سة لمعة، و�آخر كان 

ر�عي بقر مديد �لقامة برونزي �للون، كان في طريقه �إلى عزبة لتربية �لبقر قرب خط »د�كوتا«، 

وثال������ث كان رج������اًل �سئياًل �سامتًا قادمًا من �ل�سرق، ولم يكن يب������دو عليه ذلك ولم يف�سح عنه. 

و��ستط������اع �سكالي �أن يحيلهم عملي������ًا �إلى �أ�سرى له. كان ر�سيق �لحرك������ة، مرحًا ولطيفًا حتى 

�إنَّ كل و�ح������د منهم ربم������ا �أح�ّس �أنه قد يكون في منتهى �لوح�سية لو حاول �لهروب. �سارو� في 

يرلندي �ل�سئيل  توؤدة فوق �لطو�ر�ت �لخ�سبية �لتي كانت ت�سدر �سريفًا، في حر��سة �لرجل �لإ

�لمتحم�������س، وكان �سكالي يرتدي غطاء ر�أ�س من �لفرو �ل�سميك �سغطه باإحكام �إلى �أ�سفل فوق 

ر�أ�سه، فاأدى هذ� �إلى �أن برزت �أذناه �لحمر�و�ن �إلى �لخارج في �سالبة، كما لو كانت قد قدتا 

من ق�سدير.

زرق. كانت �لغرفة  و�أخي������رً� قادهم �سكالي في عناية وح�سن �سيافة، عب������ر بو�بات �لفندق �لأ

�لتي دخلوها �سغيرة. وقد بدت مجرد معبد منا�سب لموقد �سخم، كان يطنطن و�سطها، بجبروت 

لهة، وعلى نقط كثيرة من �سطحه كان �لحديد م�سيئًا، وكان يبرق ببريق �أ�سفر  �أ�سبه بجبروت �لآ

من فعل �لحر�رة. وبجانب �لموقد جل�س »جوني« بن �سكالي، يلعب لعبة �لخم�س ورقات مع فالح 

عجوز له �سارب جمع لونه بين �لرمادي و�لرملي. كانا يت�ساجر�ن، وكثيرً� ما كان �لفالح �لعجوز 

يدير وجهه تجاه �سندوق من ن�سارة �لخ�سب -قد تلّون باللون �لبني من فعل ع�سير �لتبغ- كان 

خلف �لموقد، وكان يب�سق ب�سورة تنم عن �ل�سجر و�لنفعال. وبكلمات رقيقة �أنهى �سكالي لعب 

�لورق، وبعث بابنه �إلى �لطابق �لعلوي ومعه جانب من حقائب �ل�سيوف �لجدد، وقادهم هو نف�سه 

�إلى ثالثة �أحو��س من �أبرد �لمياه في �لعالم. و�سقل ر�عي �لبقر و�ل�سرقي نف�سيهما بهذ� �لماء 

حت������ى �سار� في حمرة �لنار حتى َب������َدَو� كما لو كان ذلك �لماء نوعًا من طالء �لمعادن، في حين 

غم�س �ل�سويدي �أ�سابعه في حذر و�رتعا�س. كان و��سحًا �أنه طو�ل هذه �ل�سل�سلة من �لحتفالت 

�لب�سيطة �أن �أح�ّس �لم�سافرون �لثالثة باأن �سكالي كان �سديد �لكرم. كان يغدق عليهم �لمزيد من 

�لكرم، وكان ي�سلم �لمن�سفة من و�حد �إلى �آخر بطريقة تنطوي على د�فع �إن�ساني.
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ول������ى، وحينما كانو� جلو�سًا بالقرب من �لموقد، ��ستمعو�  وبع������د ذلك توجهو� �إلى �لغرفة �لأ

�إلى درد�سة �سكالي �لف�سولية وهو يتحدث �إلى بناته �لالتي كّن يقمن باإعد�د وجبة �لغد�ء. كانو� 

يفك������رون في هدوء رجال خب������ر�ء يخطون بعناية و�سط �أ�سخا�س جدد. وعلى �لرغم من ذلك فقد 

�أ�س������اح �لفالح �لعجوز، �لثابت �لمح�سن في كر�سيه بالقرب م������ن �أدفاأ جزء في �لموقد، �أ�ساح 

وجه������ه ع������ن �سندوق ن�سارة �لخ�سب من وقت �إلى �آخر ووجه �إل������ى �لغرباء حديثًا عاديًا منمقًا، 

وع������ادة ما كانو� يردون عليه بجمل ق�سيرة وكافية �سو�ء كان �لمجيب ر�عي �لبقر �أم �ل�سرقي، 

�أم������ا �ل�سويدي فلم يقل �سيئًا. كان يبدو م�سغ������وًل في عمل تقييم خفي لكل �سخ�س في �لغرفة. 

ربم������ا ظن و�حد �أن لدي������ه �إح�سا�س �ل�سك �ل�سخيف �لذي ينقلب �إل������ى جريمة. كان ي�سبه رجاًل 

مذعورً� ذعرً� �سديدً�.

وبعد ذلك، في �لع�ساء، تحدث قلياًل ووجه حديثه كله �إلى �سكالي. وقد تطوع وذكر �أنه َقِدَم 

من نيويورك حيث ��ستغل خياطًا لع�سر �سنو�ت. بدت هذه �لحقائق جذ�بة في نظر �سكالي، �لذي 

ربع ع�سرة �سنة. فت�ساءل �ل�سويدي عن �لمحا�سيل  تط������وع بعد ذلك فذكر �أنه عا�س في رومبر لأ

و�أج������ر �لعمل، وبد� �أنه كاد ين�ست �إلى �إجابات �سكال������ي �لم�سهبة. و��ستمرت عيناه في �لتنقل 

من رجل �إلى رجل.

و�أخي������رً�، وفي �سحكة وغمزة، قال �إن بع�س هذه �لجاليات �لغربية كانت خطرً� جدً�، وبعد 

ه به������ذه �لعبارة عدل �ساقيه تحت �لمن�سدة، و�أمال ر�أ�س������ه، و�سحك ثانية ب�سوت عاٍل.  ن تف������وَّ
�أ

خرين. لقد تطلعو� �إليه في �سمت وهم  �سارة لم تكن �سيئ������ًا بالن�سبة �إلى �لآ كان و��سح������ًا �أن �لإ

يتعجبون.

-2-

مامية في جماعة، متثاقلي������ن، كانت �لنافذتان  ف������ي حين كان �لرجال يعودون �إل������ى �لغرفة �لأ

�ل�سغيرت������ان تعر�س������ان م�ساهد لبحر هائج م������ن �لجليد، وكانت �أذرعة �لري������ح �ل�سخمة تحاول 

ور�ق وهي تهب م�سرعة. ووقف عمود  مح������اولت -قوية ود�ئرية ول جدوى من ور�ئها- لتعانق �لأ
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بو�بة، �أ�سبه برجل ثابت وجهه �أبي�س، وقف م�سدوهًا و�سط هذ� �لغ�سب �لبالغ. و�أعلن �سكالي في 

زرق عن تقبلهم لهذ� �لنباأ وهم ي�سعلون  �سوت مخل�س عن قدوم عا�سفة، و�أعلن �سيوف �لفندق �لأ

ي جزي������رة في �لبحر، في درجة برودة هذه  غاليينه������م، في زمجرة م�سحوبة بتكا�سل، ل يمكن لأ

ث جوني بن �سكالي، في نغمة وحدد ر�أيه  �لغرفة �ل�سغيرة، �أن تخلو من موقدها �لمدوي. ثم تحدَّ

ى �لفالح �لعجوز ذ� �ل�سارب ذي �للونين �لرمادي و�لرملي  ف������ي مقدرته بو�سفه لعب ورق، وتحدَّ

باأن يالعبه لعبة �لورقات �لخم�س، فو�فق �لفالح في �سخرية مرة تنم عن �لغرور. وجل�سا بالقرب 

من �لموق������د ورّبعا ركبتيهما تحت لوحة خ�سبية عري�سة، ور�قب ر�عي �لبقر و�ل�سرقي �للعب في 

�هتمام، وظّل �ل�سويدي بالقرب من �لنافذة وحده، ولكن مالمحه كانت تعبر عن ثورة غام�سة.

و�نته������ى فجاأة لعب جوني و�لرجل ذي �للحية �لرمادي������ة، �نتهى فجاأة ب�سجار �آخر، ونه�س 

ر �سترته وم�سى في عزة 
َّ
�لرجل �لعجوز وهو يلقي بنظرة �سخرية حادة �إلى غريمه، وفي بطء زر

نف�س خر�فية وغادر �لغرفة. وفي �ل�سكون �لحذر �لذي ر�ن على كل �لرجال، �سحك �ل�سويدي، 

ونة قد بدوؤو� يتطلعون  وكان �سحكه يرن ب�سورة تكاد تكون �سبيانية، وكان �لرجال في تلك �لآ

�إليه �سررً� كما لو كانو� يودون �أن يعلمو� ما �لذي �آلمه.

و�سكلت لعبة جديدة من باب �لمز�ح، وتطّوع ر�عي �لبقر باأن ي�سبح �سريك جوني، ثم تلفتو� 

جميعه������م لي�ساألو� �ل�سويدي �أن يكون �سريكًا لل�سرقي �ل�سئيل، ف�ساأل بع�س �أ�سئلة عن �للعبة، 

ولما علم �أنها تحمل عدة �أ�سماء و�أنه قد �سبق له �أن لعبها تحت ��سم �ل�سهرة، َقِبَل �لدعوة. وخطا 

نحو �لرج������ال في ع�سبية، كما كان يتوقع �أن يهاجموه، و�أخيرً� جل�س و�أخذ يتفر�س �لوجوه ثم 

�سحك �سحكة مجلجلة. كانت �ل�سحكة غريبة جدً�، حتى �إنَّ �ل�سرقي رفع ناظريه ب�سرعة وجل�س 

ر�عي �لبقر جادً� وقد فغر فاه، وتوقف جوني، ما�سكًا بالورق باأ�سابع ثابتة.

ن«. فجذبو�  وبعد ذلك �سادت مّدة �سكون ق�سيرة، ثم قال جوني: »ح�سنًا لنلعبها. �أ�سرعو� �لآ

مام حتى تجمعت ركبه������م تحت �للوحة �لخ�سبية. وب������دوؤو� في �للعب، وكان  كر��سيه������م �إلى �لأ

خرون �سلوك �ل�سويدي. �هتمامهم باللعب قد �أدى �إلى �أن ن�سي �لآ

كان ر�ع������ي �لبقر من �ساربي �لمو�ئد، وكل مرة يم�س������ك فيها باأور�ق ر�بحة كان يرمي بها 

خرى، في عنف على �لمائدة �لمرتجلة. و�تخذ �سبيل �لحيل في هيئة ��ستعالء  �لو�حدة في �إثر �لأ
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وكبري������اء �أثارت ثور�ت من �ل�سخط في قلوب خ�سوم������ه. ول �سك �أن لعبة بها �سارب مائدة من 

�لموؤك������د �أن ت�سبح لعبة متوترة. وكانت مالم������ح �ل�سرقي و�ل�سويدي تنم عن �لحتقار كلما كان 

ر�عي �لبقر يرمي باآ�ساته وملوكه، في حين كان جوني ي�سحك وي�سحك وعيناه ت�سعان بريقًا.

�ساليب �لغريب������ة �لتي كان يتبعها  ونظ������رً� لنهماكه������م في �للعب لم يفكر �أح������د منهم في �لأ

�ل�سوي������دي. فقد كانو� منتبهين �نتباهًا �سديدً� للعبة، و�أخيرً� خالل مّدة هدوء �سببها دور جديد 

ه �ل�سويدي كالمه فجاأة �إلى جوني قائاًل: »�أعتقد �أنه قتل هنا عدد كبير في هذه  ف������ي �للعب، وجَّ

خرين وتطلعو� �إليه. �لغرفة«. فتدلت فكوك �لآ

فقال جوني: »عمَّ تتحدث بحق �ل�سيطان؟«.

ى بلون من �ل�سجاعة و�لتحدي �لز�ئف،  ف�سح������ك �ل�سويدي ثانية �سحكته �ل�سارخة �لم������الأ

و�أجاب قائاًل: »�آه، �أنت تعلم تمامًا ما �أعنيه«.

فق������ال جون������ي محتجًا: »�أكون كاذبًا لو كنت �أعلم«، وتوقف لع������ب �لورق وحملق �لرجال في 

�ل�سوي������دي، وكان و��سح������ًا �أن جوني قد �أح�ّس باأنه، ب�سفته �بَن �ساحب �لفندق، يجب �أن يقوم 

ن ماذ� ترمي �إليه يا �سي������د؟«، فغمز له �ل�سويدي بعينه. كانت  بتح������رٍّ مبا�سر فقال مت�سائاًل: »و�لآ

غمزة مملوءة بالخبث. كانت �أ�سابعه تهتز على حافة �لمائدة، ثم قال: »�آه، ربما ظننت �أنني ل �أفقه 

�سيئًا. هل ظننتني حديث عهد باللعب؟«.

فاأج������اب جوني: »�إنني ل �أعرف عنك �سيئًا«، و��ستط������رد قائاًل: »ولي�ست لدي �أي فكرة على 

ط������الق عن �أين كنت. �إن كل ما �أ�ستطيع �أن �أقول������ه هو �أنني ل �أعرف ما ترمي �إليه. ولم ُيْقَتل  �لإ

�أحٌد على �لإطالق في هذه �لغرفة«.

ث������م تح������دث ر�عي �لبقر �ل������ذي كان يحملق في ثبات ف������ي �ل�سويدي، وق������ال: »ما خطبك يا 

�سيدي؟«.

فب������د� لل�سويدي بو�سوح �أنه كان في خطر بال������غ، فارتعد و��ستحال لون ب�سرته �أبي�س قرب 

�سفتيه، ونظر نظرة ت�سرع في �تجاه �ل�سرقي �ل�سئيل، وخالل هذه �للحظات لم ين�س �أن يتخذ 

هيئ������ة �سجاع �لخمر، ووجه حديثه �إلى �ل�سرقي ف������ي تعليق �ساخر: »يقولون �إنهم ل يفقهون ما 

�أعنيه«.
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خير بعد تفكير طويل وحذر، قائاًل بال تاأثر: »�إنني ل �أفهمك«. فاأجاب �لأ

وبع������د ذلك تحرك �ل�سويدي حركة عّب������رت عن ظنه �أنه و�جه خيانة من �لجانب �لوحيد �لذي 

كان يتوقع منه �لحنان �إْن لم يكن �لمعونة، وقال: »�آه �أرى �أنكم جميعًا �سدي. �أرى...«.

كان ر�عي �لبقر في حالة من �ل�سخط �لدفين، فقال �سائحًا: »قل«. قالها وهو يوقع �لكر�سي 

�لقما�س بعنف فوق �للوحة �لخ�سبية و��ستطرد: »قل، ماذ� تعنيه، هه؟«.

ر�سية و�ساح قائاًل: »�إنني ل �أريد  فنه�س �ل�سويدي و�قفًا ب�سرعة رجل يهرب من ثعبان على �لأ

�أن �أت�ساجر«. و��ستطرد: »�إنني ل �أريد �أن �أت�ساجر«.

وم������دد ر�عي �لبق������ر قدميه �لطويلتين في تكا�س������ل وتعمد، وكانت يد�ه ف������ي جيبيه، وب�سق 

ف������ي �سن������دوق ن�سارة �لخ�س������ب، وقال مت�سائ������اًل: »ح�سن، َم������ْن بحق �ل�سيطان فك������ر في �أنك 

�ستت�ساجر؟«.

وف������ي �سرعة �أ�سند �ل�سويدي ظه������ره في ركن من �أركان �لغرفة. كانت يد�ه في و�سع وقائي 

�أم������ام �سدره، ولكنه كان يحاول بو�سوح �أن ي�سيطر عل������ى خوفه، وقال مرتجفًا: »�أيها �ل�سادة، 

ْقَتل قب������ل �أن �أغادر هذه �لد�ر!«. كان �أ�سبه ببجعة عل������ى �سفا حفرة من �لموت. 
�أظ������ن �أنني �ساأُ

زرق في  وكان ف������ي ��ستطاعته �أن يرى من خالل �لنافذتي������ن: �لجليد وهو ي�ستحيل �إلى �للون �لأ

ظ������ل �لغ�سق، و�لريح تندفع ب�سدة تجاه �لد�ر، وكان �سيء ما متحرك يدق بانتظام قبالة �لمائدة 

كما لو كانت روح تدق.

و�نفت������ح �لباب ودلف منه �سكالي نف�س������ه. لقد توقف في ده�سة وهو يالحظ �لموقف �لمفجع 

�لذي كان فيه �ل�سويدي، ثم قال: »ما �لخطب هنا؟«.

فاأجابه �ل�سويدي في �سرعة وحما�س: »هوؤلء �لرجال على و�سك �أن يقتلوني«.

ف�ساح �سكالي قائاًل: »يقتلوك!« و��ستطرد: »يقتلوك! ماذ� تقول؟«.

ف�سدرت من �ل�سويدي حركة كحركة �ل�سهيد.

و��ستد�ر �سكالي عاب�سًا تجاه �بنه وقال: »ما هذ� يا جوني؟«.

فا�ستبدت �لكاآبة بالفتى و�أجاب: »لعنة �هلل علي �إذ� كنت �أعلم«. و��ستطرد: »�إنني ل �أ�ستطيع 

�أن �أفقه �سيئًا«، وبد�أ في خلط ورق �للعب وكان ي�سربه ببع�سه �سربة غا�سبة، و��ستطرد قائاًل: 
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فر�د قد ُقِتل������و� في هذه �لغرفة �أو �سيئًا من هذ� �لقبيل. ويقول �إنه  »يق������ول �إن عددً� كبيرً� من �لأ

عل������ى و�سك �أن يقتل هنا �أي�س������ًا. ل �أدري ما �لذي يوؤلمه. �إنه مجن������ون، ومن ثم فلن ي�ستبد بي 

�لعجب«.

ثم تطلع �سكالي باحثًا عن تف�سير من ر�عي �لبقر، ولكن ر�عي �لبقر هّز كتفيه بب�ساطة.

فقال �سكالي ثانية لل�سويدي: »يقتلك؟«، و��ستطرد: »يقتلك؟ �أيها �لرجل �إن بك م�سًا«.

فانفج������ر �ل�سويدي قائاًل: »�آه، �أنا �أعلم«، و��ستط������رد: »�أعلم ما �سيحدث، نعم، �أنا مجنون 

�سى  - نعم. نعم، بال �سك �أنا مجنون- نعم. ولكني �أعرف �سيئًا و�حدً�...«. وبد� نوع من عرق �لأ

و�لخوف على وجهه، و��ستطرد: »�أعلم �أنني لن �أغادر هذ� �لمكان و�أنا على قيد �لحياة«.

وج������ذب ر�عي �لبق������ر نف�سًا عميقًا كما لو كان ذهنه يمر باآخ������ر مر�حل �لهالك، وقال ها�سًا 

لنف�سه: »ح�سن، �إنني بائ�س«.

و��ستد�ر �سكالي فجاأة وو�جه �بنه قائاًل: »لقد �أتعبت هذ� �لرجل!«.

كان �سوت جوني عاليًا بما يحمله من غم، وقال: »ويحك يا �إلهي، �إنني لم �أفعل له �سيئًا«.

وقاطعهم �ل�سويدي قائاًل: »�أيها �ل�سادة ل تعكرو� �سفوكم. �إنني �ساأغادر هذه �لد�ر. �ساأن�سرف 

ْقَتل«. 
نني ل �أريد �أن �أُ نني« -و�تهمهم بنظر�ته �لتي �سوبها �إليهم ب�سورة م�سرحية- »لأ لأ

و��ستدَّ غ�سب �سكالي من �بنه، وقال له: »هال �أخبرتني ما �لخطب �أيها �ل�سيطان �ل�سغير؟ 

ما �لخطب، على �أي حال، �أف�سح!«.

ف�ساح جوني في خيبة �أمل قائاًل: »يا للعار!«، و��ستطرد »�ألم �أقل �إنني ل علم لي؟ �إنه –�إنه 

يقول �إننا نريد �أن تقتله، وهذ� هو كل ما �أعرفه. ل �أدري ما �لذي يوؤلمه«.

و��ستم������ر �ل�سوي������دي يكرر قوله: »ل �سي������ر يا �سيد �سكالي، ل �سي������ر. �ساأغادر هذه �لد�ر. 

نني ل �أريد �أن �أقتل، نعم، ل �س������ك �أنني مجنون- نعم، ولكنني �أعلم �أمرً� و�حدً�!  �ساأت�س������رف لأ

�ساأن�سرف. �ساأغادر هذه �لد�ر... ل �سير، يا �سيد �سكالي، ل �سير. �ساأن�سرف«.

وق������ال �سكالي: »لن تن�س������رف«. و��ستطرد: »�إنك لن تن�سرف حتى �أتع������رف �ل�سبب. لو �أن 

�سخ�سًا �سايقك ف�ساأتولى �أمره. هذه د�ري ولن �أ�سمح باأن يتكدر �سخ�س �آمن هنا«. ونظر نظرة 

مخيفة لكل من جوني ور�عي �لبقر و�ل�سرقي.
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وتح������رك �ل�سويدي تجاه �لباب �ل������ذي كان يف�سي �إلى �لدرج وهو يقول: »ل ي�سير، يا �سيد 

�سكال������ي، ل ي�سير، �ساأن�سرف. ل �أريد �أن �أقتل«. لق������د كان و��سحًا �أن مق�سده هو �أن يتوجه 

فورً� بحثًا عن حقائبه.

و�س������اح �سكالي ب�سورة جازمة: »كال، كال«. ولكن �لرجل ذ� �لوجه �ل�ساحب زلق من جانبه 

ن« و��ستطرد: »ماذ� يعني هذ�؟«. و�ختفى، وقال �سكالي في ق�سوة: »�لآ

ف�ساح جوني ور�عي �لبقر معًا: »ويحك، �إننا لم نفعل به �سيئًا!«.

وكانت عينا �سكالي باردتين وقال: »كال«، و��ستطرد: »لم تفعال!«.

وغاد �لذين ر�أيتهم وح�سية.  يمان وقال: »ويحك، هذ� وغد من �أ�سد �لأ و�أق�سم جوني باأغلظ �لأ

�إننا لم نفعل �سيئًا على �لإطالق. كنا نجل�س هنا ونلعب �لورق فح�سب وهو...«.

ولد  وفج������اأة تحدث �لو�لد �إلى �ل�سرقي وقال مت�سائ������اًل: »يا �سيد بالنك، ماذ� كان هوؤلء �لأ

يفعلون؟«.

وفكر �ل�سرقي مرة �أخرى وقال �أخيرً� في بطء: »لم �أ�سهد �أي �سيء خطاأ على �لإطالق«.

وبد�أ �سكالي في �ل�سياح: »ولكن ماذ� يعني هذ�؟«، وحملق في �بنه ب�سر��سة، وقال: »يا بني 

مر«. �إن لدي من �لعقل ما يدعني �أجلدك على هذ� �لأ

وكان جوني قد جن جنونه فقال �سائحًا في �أبيه: »ح�سن، ماذ� فعلت؟«.

-3-

و�أخيرً� قال �سكالي موجهًا حديثه �إلى �بنه ور�عي �لبقر و�ل�سرقي: »�أظن �أن �أل�سنتكم قد �ألجمت«. 

وفي نهاية هذه �لعبارة �ل�ساخرة غادر �لغرفة. 

وفي �لطابق �لعلوي كان �ل�سويدي يربط �أحزمة حقيبته �ل�سخمة ب�سرعة. وقد حدث �أن كان 

ظه������ره م�ستديرً� ن�سف ��ستد�رة تج������اه �لباب، فلما �سمع �سو�ساء هناك ��ستد�ر ونه�س و�قفًا 

و�س������رخ �سرخة مدوية. كان وجه �سكالي �لمتغ�سن يب������دو مخيفًا في �سوء �لم�سباح �ل�سغير 
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�سفر، �لذي كان ي�سع �إلى �أعلى، يلون مالمحه �لبارزة  �ل������ذي كان يحمله، وكان هذ� �ل�سياء �لأ

فح�سب، وترك عينيه، مثاًل، في ظل غام�س. كان �أ�سبه بالقاتل.

وقال متعجبًا: »يا رجل! يا رجل! هل جننت؟«.

خر قائاًل: »�آه، ل! �آه، ل!«، و��ستطرد: هناك �أنا�س في هذ� �لعالم يعلمون تقريبًا  فرّد عليه �لآ

قدر ما تعلم –�أتفهم؟«.

خر، وبدت على وجنتي �ل�سويدي �ل�ساحبتين �سحوب  ووقف������ا لحظة يحملق كل منهما في �لآ

�لموت������ى، بدت بقعتان قرمزيتان فاتحتان ذ�ت حافتين مدببتين، كما لو كانتا قد �سبغتا بعناية. 

وو�س������ع �سكالي �لم�سب������اح على �لمائدة و�أجل�س نف�سه على حاف������ة �ل�سرير. وتحدث في تفكير 

مر في حياتي. �إنه خلط كامل.  عمي������ق وق������ال: »�أنت مجنون، �إنني لم �أ�سمع قط عن مثل ه������ذ� �لأ

ب�سرفي، ل يمكن �أن �أفكر كيف طر�أ هذ� على ذهنك قط«. وفورً� رفع عينيه، وت�ساءل: »وهل �أنت 

متاأكد من �أنهم مقدمون على قتلك؟«.

وتفر�س �ل�سويدي �لرجل �لعجوز كما لو كان يرغب في �أن يقر�أ �أفكاره، ثم قال �أخيرً�: »�إنني 

متاأك������د«. كان و��سحًا �أنه يت�سكك في �أن هذ� �لجو�ب ق������د يعجل بثورة. وفي حين كان يجذب 

�لرباط ب�سدة �هتز ذر�عه كله، وكان مرفقه يترنح كق�سا�سة �لورق.

و�سرب �سكالي بيده في تاأثر على خ�سب �لفر��س وقال: »ويحك يا رجل، �سيكون لدينا خط 

تر�م كهربي في هذه �لمدينة في �لربيع �لقادم«.

وردد �ل�سويدي في حماقة: »خط تر�م كهربي«.

وق������ال �سكالي: »و�سيقام هناك خط �سكة حديد جديد م������ن »بروكن �آرم« �إلى هنا، ول د�عي 

ربع و�لمدر�س������ة �ل�سخمة �لممتازة �لمبنية بالطوب، وهن������اك �أي�سًا �لم�سنع  لذك������ر �لكنائ�س �لأ

�لكبير. ويحك، �ست�سبح رومبر عا�سمة في مدى �سنتين«.

وبعد �أن �نتهى �ل�سويدي من �إعد�د حقيبته �عتدل وقال في �سجاعة: »يا �سيد �سكالي، بكم 

تدينني؟«.

فقال �لرجل �لعجوز غا�سبًا: »ل�ست مدينًا لي ب�سيء«.

وق������ال �سكالي: »نعم، �أن������ا مدين لك«. و�أخرج من جيبه خم�سة و�سبعي������ن �سنتًا وقدمها �إلى 
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خير جذب �أ�سابعه في رف�س ينم عن �أنفة و�زدر�ء، ومع ذلك فقد حدث �أن �أخذ  �سكالي، وكان �لأ

كالهما يحملق باأ�سلوب غريب في �لثالث قطع �لف�سية على ر�حة �ل�سويدي �لمفتوحة.

وقال �سكالي �أخيرً�: »�إنني لن �آخذ نقودك«. و��ستطرد: »ل، بعدما قد جرى هنا«، ثم بد� �أنه 

ق������د طر�أت له فك������رة، ف�ساح قائاًل: »هنا«. قالها وهو يلتقط م�سباحه ويتحرك تجاه �لباب وقال: 

»هنا! تعال معي لحظة!«.

فقال �ل�سويدي في ذعر بالغ: »كال«.

فحثه �لرجل �لعجوز قائاًل: »نعم، هيا! �أريدك �أن تاأتي وت�ساهد �سورة –عبر �لبهو فح�سب- 

في غرفتي!«.

ول ب������د �أن �ل�سويدي ق������د �أدرك �أن �ساعته قد دنت، فتدّلى فكه وبدت �أ�سنانه كاأ�سنان �لرجل 

�لميت. و�أخيرً� �سار في �أعقاب �سكالي عبر �لبهو، ولكنه كان يخطو كما لو كانت قدماه مكبلتين 

غالل. بالأ

و�سلَّط �سكالي �ل�سوء عاليًا على غرفته، فبدت هناك �سورة غريبة لفتاة �سغيرة كانت تميل 

على �سور قد زخرف زخرفة بديعة، وكانت �أهد�ب �سعرها �لهائلة بارزة. كان �لر�سم ر�سيقًا في 

ر�ساق������ة خابور مركبة جليد م�ستقيم، وف�ساًل عن هذ� فقد كان في لون �لر�سا�س. قال �سكالي 

ف������ي رقة: »هناك« و��ستطرد: »تلك �سورة �بنتي �ل�سغيرة �لتي توفيت. كان ��سمها »كاري« كان 

لها �أجمل �سعر ر�أته عين! لقد كنت مولعًا بها، هي...«.

ولما ��ستد�ر بعد ذلك ر�أى �أن �ل�سويدي لم يكن متطلعًا �إلى �ل�سورة بالمرة، ولكن بدًل من 

ذلك كان ير�قب بحذر �لظالم خلفه.

ف�س������اح �سكالي باإخال�س: »�نظر يا رجل!«، و��ستط������رد: »تلك �سورة �بنتي �ل�سغيرة �لتي 

 في لنكولن وناجح 
ٍ
كبر »مايكل« وهو محام توفي������ت. كان ��سمها كاري. ثم هناك �سورة �بني �لأ

ن! �إنه �ساب لطيف. �نظر �إليه  ف������ي عمله. لقد ربيت ذلك �لولد تربية عظيمة و�أنا مغتب������ط لهذ� �لآ

ن، �ألي�س �سجاعًا كال�سعلة، وهو هناك في لنكولن رجل محترم ومبجل! رجل محترم ومبجل«.  �لآ

هك������ذ� �أنهى �سكالي حديثه في مباهاة. وفي حي������ن كان يقول هذ�، �سرب �ل�سويدي على ظهره 

في مرح.
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و�بت�سم �ل�سويدي في فتور.

ر�س  ن، هناك �سيء و�حد فح�سب غير هذ�« و�نحنى فجاأة على �لأ وقال �لرجل �لعجوز: »�لآ

ودفع ر�أ�سه تحت �لفر��س. كان في ��ستطاعة �ل�سويدي �أن ي�سمع �سوته �لخافت وقال: »وددت 

�أن �أحافظ عليه تحت �سقف د�ري لو لم يكن ذلك �لولد جوني، ثم هناك �لمر�أة �لعجوز –�أين هو 

ن يخرج معك!«. ن؟ �إنني ل �أ�سعه في مكان و�حد مرتين. �آه، �لآ �لآ

وف������ورً�، خرج من تحت �ل�سرير ف������ي �سورة غريبة، يجر معه معطفًا قديمًا ملفوفًا في ربطة، 

ر�س، و�سّوى �لمعطف، و��ستخرج من قلبه زجاجة  وتمتم قائاًل: »لقد بحثت عنه« و�نحنى على �لأ

وي�سكي �سفر�ء �ساربة �إلى �للون �لبني.

وكان �أول عمل قام به هو �أن رفع �لزجاجة عاليًا في مو�جهة �ل�سوء. وو��سح �أنه لما تاأكد 

من �أنه لم يعبث بها �أحد، قدمها �إلى �ل�سويدي في حركة عن �لكرم.

كان �ل�سويدي �لمذعور على و�سك �أن يم�سك بحما�س بهذ� �لعن�سر من عنا�سر �لقوة، ولكنه 

فجاأة دفع يده بعيدً�، ونظر �إلى �سكالي نظرة فزع.

ن في  فق������ال له �لرج������ل �لعجوز في حب: »��س������رب«. وكان قد نه�س على قدمي������ه ووقف �لآ

مو�جهة �ل�سويدي ور�ن �سمت، ثم قال �سكالي ثانية: »��سرب!«.

و�سح������ك �ل�سويدي في وح�سية وجذب �لزجاجة وو�سعها على فمه، وفي حين كانت �سفتاه 

قد �لتوتا حول �لفتحة و�أخذ حلقه يعمل، كان م�سلطًا نظرته �لملتهبة بالكر�هية على وجه �لرجل 

�لعجوز.

-4-

بع������د خروج �سكالي، لذ �لرجال �لثالث������ة، وكانت لوحة �للعب �لخ�سبية ل تز�ل فوق ركبهم، 

لذو� مّدة طويلة ب�سمت م�سوب بالده�سة. ثم قال جوني: »هذ� �أجن �سويدي �سهدته قط«.

وقال ر�عي �لبقر م�ستهزئًا: »�إنه لي�س �سويديًا«.

فقال جوني: »ح�سن، َمْن يكون �إذن؟« و��ستطرد: »َمْن يكون �إذن؟«.
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فاأج������اب ر�عي �لبقر متعمدً�: »هذ� ر�أيي« و��ستط������رد: »�إنه من �لهولنديين«، لقد كانت عادة 

ثون بل�سان ثقيل:  �سخا�س ذوي �ل�سعور �ل�سقر�ء و�لذين يتحدَّ كريمة في �لبالد �أن يلقبو� كل �لأ

بال�سويديي������ن وكنتيج������ة لذلك لم تكن فكرة ر�عي �لبقر مجرد فكرة دون �أن يكون لها ما ور�ءها. 

وكرر قوله »نعم يا �سيدي، �إن من ر�أيي �أن هذ� �لفتى من �لهولنديين«.

وتمت������م جوني في عبو�������س وقال: »ح�سن، على �أي حال، �إنه يقول �إنه �سويدي« ثم �لتفت �إلى 

�ل�سرقي وقال: »ما ر�أيك يا �سيد بالنك؟«.

فاأجاب �ل�سرقي: »�آه، ل �أدري«.

وت�س������اءل ر�عي �لبقر: »ح�سن، ماذ� تظنون �لد�فع �لذي دفعه �إلى �أن ي�سلك هذ� �لم�سلك؟«. 

ف�س������رب �ل�سرقي غليونه على حافة �لموقد وق������ال: »ويحكم، �إنه خائف«، و��ستطرد قائاًل: »كان 

و��سحًا �أنه كان خائفًا من قمة ر�أ�سه �إلى �أخم�س قدميه«.

؟«. ف�ساح جوني ور�عي �لبقر معًا: »ممَّ

ففكر �ل�سرقي في جو�به.

؟«. خر�ن ثانية: »ممَّ و�ساح �لآ

- »�آه، ل �أدري، ولك������ن يبدو لي �أن هذ� �لرجل قد قر�أ رو�يات �سعبية مثيرة، ويظن �أنه فعاًل 

و�سطها، �إطالق ر�سا�س، وقتل، وكل �سيء«.

وق������ال ر�عي �لبقر وقد حّل به ذعر �سديد: »ولكن هذ� �لمكان لي�س ب�»يومنج« ول بو�حد من 

ماكن. هذه نبر��سكا«. تلك �لأ

و�أ�ساف جوني قائاًل: »نعم، ولكن لماذ� لم ينظر حتى يتوجه �إلى �لغرب؟«.

يام ولكنه يظهر �أنه  و�سحك �لم�سافر �ل�سرقي وقال: »ل �ختالف حتى هناك –ل في هذه �لأ

فعاًل و�سط جحيم«.

وفكر جوني ور�عي �لبقر طوياًل.

وعّلق جوني �أخيرً� قائاًل: »�إنه �أمر م�سحك للغاية«.

وق������ال ر�عي �لبقر قائاًل: »نعم، هذه لعبة غريبة، �أرجو �أل نتجمد بالد�خل، �إذ علينا �إذن �أن 

نتحمل هذ� �لرجل هنا لو ظّل معنا طو�ل �لوقت. لن يكون هناك خير في هذ�«.
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وقال جوني: »وددت لو �أن �أبي لفظه«.

وف������ورً�، �سمعو� دقًا عاليًا على �ل������درج م�سحوبًا بنكت رنانة ب�سوت �سكالي �لعجوز، وكان 

هن������اك �سحك، و��سح �أن������ه �سادر عن �ل�سويدي. وحملق �لرج������ال �لجال�سون حول �لموقد في 

غمو�������س بع�سهم في بع�س وقال ر�عي �لبقر: »و�عجبًا!«، و�نفجر �لباب ودلف �سكالي �لعجوز 

م������ن �لباب ف������ي حيوية ومرح، وهو يثرثر مع �ل�سويدي �لذي كان يتبعه، وي�سحك في جر�أة. لقد 

كان دخول �لثنين م�سحوبًا ب�سخب كما لو كانا قادمين من قاعة وليمة.

ن«. وقال �سكالي في �سدة للرجال �لثالثة �لجلو�س: »هيا �لآ

و��ستط������رد: »قومو� و�أعطون������ا فر�سة لنجل�س �إلى �لموقد«. ف�سح������ب ر�عي �لبقر و�ل�سرقي 

كر�سيهم������ا ف������ي �أدب ليف�سحا مجاًل للو�فَدْين �لجديَدْين. وم������ع ذلك فقد �سوى جوني نف�سه في 

و�سع �أكثر ��سترخاء، وظل بال حر�ك.

ثم قال �سكالي: »هيا! �بتعد هناك«.

خر من �لموقد«. فقال جوني: »هناك مكان ف�سيح على �لجانب �لآ

ب: »�أتظن �أننا نريد �أن نجل�س في تيار �لهو�ء؟«. ف�ساح �لأ

ب:  ولك������ن عندئذ تدخل �ل�سويدي في جالل ثقت������ه بنف�سه و�ساح في �سوت م�ستبد قائاًل لالأ

»ل، ل. دع �لولد يجل�س حيثما يحلو له«.

فق������ال �سكال������ي في �حتر�م: »وه������و كذلك! وهو كذل������ك!«. وتبادل ر�عي �لبق������ر و�ل�سرقي نظر�ت 

تعجب.

و�سكل������ت �لكر��سي �لخم�سة في �سورة هالل حول جانب و�حد من �لموقد، وبد�أ �ل�سويدي 

في �لحديث، فتحدث في غطر�سة و�حتقار وغ�سب، فالذ جوني ور�عي �لبقر و�ل�سرقي ب�سمت 

كئيب في حين بد� �سكالي �لعجوز متقباًل ومتحم�سًا له، وكان يقطع �ل�سمت با�ستمر�ر ب�سيحات 

تنم عن �لود.

و�أخي������رً� �أعلن �ل�سويدي �أن������ه ظماآن. وتحرك في كر�سيه، وقال �إن������ه �سيتوجه ليتناول بع�س 

�لماء، ف�ساح �سكالي فورً�: »�ساآتي لك به«.



الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 252

فق������ال �ل�سويدي في غ������رور: »كال، �ساآتي به لنف�سي«، ونه�س وم�س������ى في هيئة مالك يتفقد 

�سخا�س �لذين يتولون �لتنفيذ في �لفندق. �لأ

خرين  وحالما �سار �ل�سويدي بعيدً� عن �أن ي�سمع ما يقال قفز �سكالي على قدميه، وهم�س لالآ

في مبالغة قائاًل: »لما كان في �لطابق �لعلوي ظن �أنني �أحاول �أن �أ�سممه«.

وقال جوني: »�أقول، هذ� يوؤلمني. لماذ� ل تقذف به في �لجليد؟«.

ن«، و��ستط������رد: »لقد كان �ل�سبب �لوحيد هو  فاأعل������ن �سكالي: »ويحكم، �إنه على ما ير�م �لآ

ن على  مر، وهو �لآ �أن������ه ق������ادم من �ل�سرق، وكان يظن �أن هذ� مكان قا�������س. هذ� هو كل ما في �لأ

ما ير�م«.

وتطلع ر�عي �لبقر في �إعجاب �إلى �ل�سرقي وقال: »�أنت على �سو�ب«، و��ستطرد: »كنت على 

�سو�ب فيما قلته عن �أنه هولندي«.

ن، ولكنني ل �أرى ذلك. قبل ذلك كان  وقال جوني لو�لده: »ح�سن، ربما كان على ما ير�م �لآ

ن �سديد �لنتعا�س«.  خائفًا، ولكنه �لآ

�سلوب �لغربي  يرلندي، و�لخنن و�لأ �سلوب �لإ كان حديث �سكالي د�ئمًا خليطًا من �للهجة و�لأ

ومقتطف������ات ماأخوذة في �سورة غريبة من عبارة �سكلي������ة من كتب �لق�س�س ومن �ل�سحف. لقد 

يرلندية، وقال: »ماذ� �أمتلك؟ ماذ� �أمتلك؟ ماذ�  ن على �بنة ب�سيل غريب من �للعنات �لإ �نه������ال �لآ

. و�سفع ركبته ف������ي تاأثر ليو�سح �أنه هو نف�سه كان على  �أمتل������ك« قالها مت�سائاًل في �سوت مدوٍّ

و�سك �أن يجيب و�أن على �لكل �أن ين�ستو�. و�ساح: »�إنني �أمتلك فندقًا«، و��ستطرد: »فندقًا. هل 

تدركون؟ �إنَّ �سيفًا تحت �سقف د�ري له �متياز�ت مقد�سة. يجب �أل يخيفه �أحد. يجب �أل ي�سمع 

ي مكان هنا في  �أي كلم������ة قد تجعله يتحامل ويف�سل �أن ين�سرف. �إنني ل �أقبل هذ�. ل يمكن لأ

نه كان خائفًا من �لبقاء هنا«. و��ستد�ر فجاأة  ه������ذ� �لبلد �أن يقول �إّن������ه �أخذ �سيفًا من �سيوفي لأ

وتلفت �إلى ر�عي �لبقر و�ل�سرقي وقال: »�أل�ست على �سو�ب؟«

فقال ر�عي �لبقر: »نعم، يا �سكالي. �أظن �أنك على �سو�ب«.

وقال �ل�سرقي: »نعم، يا �سيد �سكالي. �أظن �أنك على �سو�ب«.
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ف������ي �ل�ساد�سة م�ساًء، وق������ت �لع�ساء، ثار �ل�سويدي كما لو كان عربة حريق. وقد بد� �أحيانًا 

كم������ا لو كان على و�سك �لنفج������ار في �أغنية هربيدة، وكان في جنونه يلقى ت�سجيعًا من �سكالي 

�لعج������وز، وكان �ل�سرقي �سديد �لتحفظ، وجل�س ر�عي �لبقر في ده�سة فاغرً� فاه، وقد ن�سي �أن 

ياأكل، في حين �أن جوني �لتهم في غ�سبه �أطباقًا كبيرة من �لطعام. ولما �أجبرت بنات �لد�ر على 

��ستكمال �لنق�س من �لب�سكويت، �قتربن بحذر كالهنود، وبعد �أن نجحن في مهمتهن، هربن في 

ف������زع �أ�ساأن �إخفاءه. و�سيطر �ل�سويدي على �لوليمة باأ�سرها و�أعطاها مظهر وليمة عربدة حادة. 

لق������د ب������د� كما لو كان قد ز�د طوله فجاأة، وحدق في �زدر�ء قا�س في كل وجه، وكان �سوته يرن 

ف������ي �أرجاء �لغرفة. ومرة حينما ر�سق �سوكته كال�سنارة ليقطع �لب�سكويت، �أو�سكت �ل�سوكة �أن 

تخرق يد �ل�سرقي �لتي كانت قد �متدت في هدوء طلبًا لقطعة �لب�سكويت نف�سها.

وبع������د �لع�ساء، حينما كان �لرجال يتقاطرون تجاه �لغرفة، �سرب �ل�سويدي �سكالي على كتفه 

ب������ال رحمة وقال: »ح�سن، �أيها �لولد �لعجوز، كانت هذه وجبة طيبة ت�سبع«. وتطلع جوني �إلى �أبيه 

في رجاء. �إذ كان يعلم �أن ذلك �لكتف كان و�هنًا من �سقطة قديمة، وقد بد� في �لحقيقة، للحظة كما 

مر. ولكنه �بت�سم في �لنهاية �بت�سامة باهتة وظل �سامتًا.  لو كان �سكالي على و�سك �أن يثور لهذ� �لأ

خرون من �سلوكه �أنه كان يعترف بم�سوؤوليته عن وجهة نظر �ل�سويدي �لجديدة. �أدرك �لآ

وم������ع ذلك فقد تحدث جوني مع �أبي������ه على �نفر�د وقال له: »لماذ� ل ت�سمح ل�سخ�س ليقذف 

�سفل؟«. فرّد �سكالي على ذلك بتقطيبة غام�سة. بك �إلى �لطابق �لأ

 �ل�سويدي على لعبة �أخرى للورقات �لخم�س، فاأعرب �سكالي 
ّ
ولما تجمعو� حول �لموقد �أ�سر

مر عن رف�سه للفكرة في رقة، ولكن �ل�سويدي �سّوب �إليه نظرة كنظرة �لذئب، فو�فق  في بادئ �لأ

خري������ن، وكان في نغمته د�ئمًا تهديد �سديد، وعّلق  �لرج������ل �لعجوز و�أخذ �ل�سويدي يتفح�س �لآ

ر�عي �لبقر و�ل�سرقي، عّلق كالهما بال �كتر�ث، على �أنهما �سيلعبان، وقال �سكالي �إّنه �سيتوجه 

ف������ورً� للقاء قطار �ل�ساعة 6.58، ومن ثم فقد وجه �ل�سويدي نظر�ت تهديد �إلى جوني، وللحظة 

كانت نظر�تهما نافذة كالن�سال، ثم �بت�سم جوني وقال: »نعم �ساألعب«.
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ن������و� مربعًا وو�سعو� �للوحة �لخ�سبية �ل�سغي������رة على ركبهم وكان �ل�سرقي و�ل�سويدي  وكوَّ

�سريكي������ن مرة �أخرى، وفي حين ��ستمر �للعب كان من �لمالحظ �أن ر�عي �لبقر لم يكن �سارب 

ثناء كان �سكالي، وقد وقف بالقرب من �لم�سباح، قد �رتدى نظارته  �لمائدة كالعادة. وفي هذه �لأ

و�أخ������ذ يقر�أ جريدة في مظهر غريب كمظهر ق�سي�س عجوز. وفي �لوقت �لمنا�سب �ن�سرف للقاء 

قط������ار �ل�ساعة 6.58، وعلى �لرغم م������ن �حتياطاته، هبت ب�سرعة ريح قطبية ودخلت �إلى �لغرفة 

وهو يفتح �لباب، وف�ساًل عن �أنها بعثرت �أور�ق �للعب، فقد �أبردت �لالعبين حتى �لنخاع، فاأخذ 

�ل�سوي������دي يزمجر ب�سكل مريع. وحينما عاد �سكالي �أزعج دخول������ه م�سهدً� حارً� ووديًا، و�أخذ 

�ل�سويدي يلعن ثانية، وكانت �أيديهم تتحرك ب�سرعة. و�تخذ �ل�سويدي �أ�سلوب �سارب �لمائدة.

ورف������ع �سكالي جريدته وظل مّدة طويلة منغم�سًا في �لمو�سوعات �لتي كانت بعيدة عنه بعدً� 

ف������وق �لعادة. وكان �لم�سباح يحترق �حتر�قًا كبيرً�، وتوقف مرة ليعدل �لذبالة. وكانت �لجريدة 

وهو يديرها من �سفحة �إلى �سفحة ت�سدر حفيفًا له �سوت بطيء مريح. ثم فجاأة �سمع �لكلمتين 

�لمروعتين: »�أنت تغ�س!«.

وغالب������ًا م������ا تبرهن مثل هذه �لم�ساه������د على �أنه يمكن �أن يكون هن������اك م�سمون در�مي في 

ي موقف �أن يكون كوميديًا.  �لمحي������ط. �إن �أي غرف������ة يمكن �أن تقدم و�جهة تر�جيدية، ويمك������ن لأ

ن هذ� �لعرين �ل�سغير مخيفًا كغرف������ة تعذيب. ففي لحظة بدلتها �لوجوه  وم������ن ث������م فقد �سار �لآ

�لجدي������دة للرجال �أنف�سهم. كان �ل�سويدي يم�سك بقب�سته �لهائلة �أمام وجه جوني في حين كان 

خي������ر يتطلع فوقها في ثب������ات �إلى ذلك �لمهاجم �لملتهب، و�زد�د �سحوب �ل�سرقي، وتدّلى فك  �لأ

ر�ع������ي �لبقر في ذل������ك �لتعبير عن ده�سة خرقاء، وكان ذلك و�حدً� م������ن �لتعبير�ت �لمهمة �لتي 

يت�سنعه������ا. وبعد �لكلمتين كان �أول �سوت في �لغرفة هو ما �أحدثته جريدة �سكالي وهي ت�سقط 

من�سي������ة �إل������ى قدميه. وكانت نظارته قد �سقطت �أي�سًا من على �أنف������ه، ولكنه بقب�سة �أنقذها وهي 

في �لهو�ء. وظلت يده، وهي مم�سكة بالنظارة، في تو�زن غريب �ل�سكل بالقرب من كتفه. وحدق 

لعبو �لورق.

ربم������ا ر�ن �سكون خالل لحظة �نق�ست. ثم، لو �أن �أر�سية �لغرفة قد �ن�سقت فجاأة من تحت 

�لرج������ال لما كانو� قد تحرك������و� ب�سرعة �أكبر. كان �لخم�سة قد رمو� �أنف�سهم ب�سرعة تجاه نقطة 
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م�سترك������ة. فقد حدث �أن جوني، ف������ي نهو�سه ليرمي بنف�سه على �ل�سوي������دي تعثر قلياًل لعنايته 

�لغريزية �لغريبة بالن�سبة �إلى �لورق ولوحة �للعب �لخ�سبية، وكان �سياع لحظة قد �أتاح �لفر�سة 

لقدوم �سكالي، كما �أتاح �لفر�سة �أي�سًا لر�عي �لبقر �أن يدفع �ل�سويدي دفعة قوية جعلته يترنح 

�إلى �لخلف. وتحدث �لرجال معًا، وكانت هناك �سيحات غ�سب خ�سنة و�سيحات رجاء �أو خوف 

تنطل������ق من كل حنجرة. و�ندفع ر�عي �لبقر نحو �ل�سويدي ودفعه ب�سدة، �أما �ل�سرقي و�سكالي 

فقد �أم�س������كا بجوني بقوة، ولكن عيون �لمت�ساجرين تتطلع د�ئمًا بع�سها �إلى بع�سٍ في نظر�ت 

تحدٍّ كانت فورً� �ساخنة وفولذية.

ن مجموعة ورق �للعب  وبطبيع������ة �لحال، كانت لوحة �للعب �لخ�سبية، قد �نقلبت وتبعثرت �لآ

ر�سية حيث �أحذيتهم طويلة �لرقبة قد ده�ست �ل�سحم فطلت �لملوك و�لملكات  باأ�سرها عل������ى �لأ

وهم يحدقون باأعينهم �لخرقاء في �لحرب �لتي كانت م�ستعلة فوقهم.

ن«. ن! قف، �أقول! قف �لآ كان �سوت �سكالي يتغّلب على �ل�سرخات وقال: »قف �لآ

وكان جوني ي�سيح وهو يكافح ليقتحم �لح�سار �لذي �سكله �سكالي و�ل�سرقي، وكان ي�سيح 

ي �إن�سان �أن  قائاًل: »ح�سن، �إنه يقول �إنني كنت �أغ�س! يقول �إنني كنت �أغ�س! �إنني لن �أ�سمح لأ

يقول �إنني كنت �أغ�س، �إنه...!«.

ن! �ن�سرف، �أل ت�سمع...«. وكان ر�عي �لبقر يقول لل�سويدي: »�ن�سرف �لآ

ولم تتوقف �سرخات �ل�سويدي �لبتة وهو يقول: »كان يغ�س! لقد �سهدته! لقد �سهدته...«.

�أما �ل�سرقي فقد كان يلح في �سوت لم يكن فيه حذر: »�نتظر لحظة، �أل ت�ستطيع �آه، �نتظر 

لحظة، ما جدوى �لقتال على لعبة ورق؟ �نتظر لحظة...«.

جز�ء  وفي هذه �ل�سو�ساء لم تت�سح جمل كاملة: »يغ�س« -»�ن�سر�ف«- يقول: كانت هذه �لأ

تخترق �ل�سخب، وترن ب�سدة. كان و��سحًا �أنه، في حين كان �سكالي يحدث معظم �ل�سو�ساء 

�سو�ت �لتي يمكن �سماعها في هذه �لمجموعة �ل�ساخبة. بال �سك، كان �سوته �أقل �لأ

وفجاأة �ساد �سكون عظيم. لقد بد� كما لو �أن كاّلً قد توقف ليلتقط �أنفا�سه، وعلى �لرغم من 

�أن �لغرفة كانت ما تز�ل ملتهبة بغ�سب �لرجال، فاإنه لم يكن هناك من خطر في �سر�ع �سريع، 

مام، �أو�س������ك �أن ينجح في مو�جهة �ل�سويدي وقال: »ماذ� قلت  وف������ورً� �سق جوني طريقه �إلى �لأ
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ن�سان �أن  عم������ا دفعني �إلى �لغ�س؟ ماذ� قلت عما دفعني �إلى �لغ�س؟ �إنني لم �أغ�س ولن �أ�سمح لإ

يقول �إنني غ�س�ست!«.

فقال �ل�سويدي: »لقد ر�أيتك! لقد ر�أيتك!«.

ف�ساح جوني: »ح�سن، �ساأقاتل �أي �سخ�س يقول �إنني غ�س�ست«.

فقال ر�عي �لبقر: »كال، �إنك لن تفعلها«، و��ستطرد: »لي�س هنا«.

فقال �سكالي وقد وقف بينهما: »�آه، كن ثابتًا، �أل ت�ستطيع؟«.

كان �لهدوء كافيًا لي�سمح ب�سماع �سوت �ل�سرقي، وكان يردد: »�آه، �نتظر لحظة، �أل ت�ستطيع؟ 

ما �لجدوى من قتال على لعبة ورق؟ �نتظر لحظة!«.

حمر من ف������وق كتف �أبيه، وين������ادي قائ������اًل: »�أقلت �إنني  و�إذ� بجون������ي: »يظه������ر بوجه������ه �لأ

غ�س�ست؟«.

فك�سر �ل�سويدي عن �أنيابه وقال: »نعم«.

فقال جوني: »�إذن، علينا �أن نتقابل«.

فق������ال �ل�سويدي �سارخًا. وكان كالمجنون: »نعم، نتقابل«، و��ستطرد: »نعم، نتقاتل! �ساأريك 

�أي �لرج������ال �أن������ا! �ساأريك من تريد �أن تنازله! قد تظن �أنن������ي ل �أ�ستطيع �أن �أقاتل! قد تظن �أنني 

ل �أ�ستطي������ع �أن �أقاتل! �ساأريك! �أيها �لن�ساب، ي������ا غ�سا�س ورق �للعب! نعم. �أنت غ�س�ست! �أنت 

غ�س�ست! �أنت غ�س�ست!«.

فقال جوني في برود: »ح�سنًا �إذن يا �سيد، علينا بالقتال«.

وكان حاجب ر�عي �لبقر قد �نتظمت عليه حبات �لعرق من �أثر جهوده لوقف �أنو�ع �لغار�ت 

ن؟«. كلها، ثم تلفت في ياأ�س �إلى �سكالي وقال: »ماذ� �ستفعل �لآ

ن وكله حما�س، وكانت عيناه   للرجل �لعجوز. بد� �لآ
)1(

كان قد طر�أ تغيير على �لوجه �لكلتي

تبرقان.

و�أجاب في �سجاعة: »�سندعهما يتقاتالن«، و��ستطرد: »�إنني ل �أ�ستطيع �أن �أ�سكت على هذ� 

طوياًل. لقد �أوقفت هذ� �ل�سويدي �للعين حتى �سقت ذرعًا. �سندعهما يتقاتالن«.



25� الـعــــدد  688 كــــانون الـثاين  2021 

-6-

و��ستع������دَّ �لرجال لمغادرة �لفندق. كان �ل�سرقي ع�سبيًا جدً� حتى �إّنه لقي �سعوبة كبيرة 

في �إدخال ذر�عيه في �أكمام معطفه �لجلدي �لجديد. وفي حين كان ر�عي �لبقر يجذب قبعته 

�لم�سنوع������ة من �لفر�ء عل������ى �أذنيه كانت يد�ه ترتع�سان. وكان جون������ي و�سكالي في �لحقيقة، 

وليات من دون  �ل�سخ�سي������ن �لوحيدي������ن �للذين ل������م يظهر� �أي ��سط������ر�ب. وقد تمت ه������ذه �لأ

كلمات.

وفت������ح �سكالي �لباب على م�سر�عيه وقال: »ح�سن، هي������ا« وفورً� ت�سببت ريح مروعة في �أن 

�أخ������ذ لهب �لم�سباح في �لن�سال عند ذبالته، ف������ي حين قفزت من قمة �لمدخنة هبة من �لدخان 

�س������ود. كان �لموقد في منت�س������ف تيار �لريح، وت�سخم �سوته حتى �س������اوى زئير �لعا�سفة،  �لأ

ر�سية ودفعت  كان������ت بع�س �أور�ق �للعب �لملطخ������ة و�لتي بها ندبة قد جذبتها �لريح من على �لأ

به������ا يائ�سة تجاه �لجد�ر �لبعيد. وخف�س �لرج������ال روؤو�سهم وغرقو� في �لعا�سفة كما لو كانو� 

يغرقون في �لبحر.

لم يت�ساقط �أي جليد ولكن �أخذت دو�مات و�سحب عظيمة من �سحائف �لجليد �لتي جرفت من 

ر�س �لمك�سوة  ر�س بفعل �لرياح �لمجنونة، �أخذت تجري جنوبًا ب�سرعة �لر�سا�س. وكانت �لأ �لأ

طل�س �لغريب، ولم يكن هناك من لون �آخر �إل في مكان منخف�س حيث كانت  زرقاء في لمعان �لأ

هن������اك محطة �سكة �لحديد �ل�سود�ء –وقد بدت بعي������دة ب�سورة ل يمكن ت�سديقها- فكان هناك 

�سوء و�حد يلمع كلمعان جوهرة دقيقة. وحينما كان �لرجال يتخبطون في جرف بعمق �لفخذ، 

تبين �أن �ل�سويدي ي�سيح ب�سيء. فتوجه �إليه �سكالي، وو�سع يدً� على كتفه و�أ�سغى �إليه، و�ساح 

قائاًل: »ماذ� تقول؟«.

ف�ساح �ل�سويدي ثانية: »�أقول«، و��ستطرد: »�إنني ل �أحتمل كثيرً� من هذه �لع�سابة، �أنا �أعلم 

�أنكم جميعًا �ستنهالون علي«.

ف�سرب������ه �سكالي عل������ى ذر�عيه موؤنبًا و�ساح قائاًل: »��سكت يا رج������ل«، و�أخذت �لريح تقطع 

�لكلمات �لخارجة من بين �سفتي �سكالي، وت�ستتها بعيدً� عن �لريح.
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فقال �ل�سويدي �سارخًا: »�أنتم جميعًا ع�سابة �ل�«، ولكن �لريح �أي�سًا �أم�سكت بما تبقى من 

هذه �لجملة.

وف������ي �لح������ال �أد�ر �لرجال ظهورهم للري������ح وتحركو� حول ركن �إل������ى �لجانب �لمحمي من 

�لفندق. كانت وظيفة �لبيت �ل�سغير هي �أن يبقى هنا، و�سط هذ� �لكت�ساح �لعظيم للجليد، على 

قد�م. ويمكن  �س������كل حرف v غير منتظم لكالأ مغلف تغليف������ًا كثيفًا، وكان �لجليد يقرقع تحت �لأ

للم������رء �أن يتخيل �لثلوج �ل�سخم������ة �لتي تكومت قبالة جانب هبوب �لريح وحينما بلغت �لجماعة 

�ل�سالم �لن�سبي لهذه �لبقعة تبين �أن �ل�سويدي كان ما يز�ل يجاأر.

مر! �أنا �أعلم �أنكم جميعًا �ستنهالون علي. �أنا ل �أ�ستطيع  مور هذ� �لأ »�آه، �أنا ل �أعلم �أي نوع من �لأ

�أن �أ�سربك������م جميعا!«. فهجم عليه �سكالي كالنمر وقال: »�إنك لن ت�سربنا جميعًابال�سوط. عليك 

�أن ت�سرب �بني جوني بال�سوط، و�أي فرد ي�سايقك في �أثناء هذه �لمّدة �ساأتولى �أمره«.

و�مر �لقاطعة  خر، وكانا يطيعان �لأ و�أع������دت �لترتيبات ب�سرعة وو�جه �لرج������الن كل منهما �لآ

�لتي كان ي�سدرها �سكالي، وكان يمكن روؤية وجهه، في �لظلمة �لمنيرة برقة، م�سطرً� في �لخطوط 

�ل�سارم������ة �لمبهمة �لم�سورة على مالمح �لمحاربين �لرومان �لمحنكين. وكانت �أ�سنان �ل�سرقي 

ت�سطك و�أخذ يقفز فوق وتحت كالدمية �لميكانيكية، ووقف ر�عي �لبقر كمن ُقدَّ من �سخر. 

وخالل ه������ذ� �ل�سكون، كان ذهن �ل�سرق������ي كالفيلم، يلتقط �آخر �نطباع������ات للرجال �لثالثة 

ع�ساب �لفولذية، �سيد �لحف������ل، و�ل�سويدي، �ساحب بال حر�ك، مخيف، وجوني  –�ل�سي������د ذو �لأ

�ساك������ن ومع ذل������ك �سر�س، متوح�س ومع ذلك �سجاع. كان �ل�ستهالل كل������ه فيه ماأ�ساة �أكبر من 

ماأ�س������اة �لعمل، وكان هذ� �لمظهر ت�سخم������ه �ل�سيحة �لطويلة �لرخيمة للريح وهي تدفع ب�سرعة 

�سحائف �لجليد �لمت�ساقطة �لباكية �إلى �لهوة �لمظلمة في �لجنوب.

ن!«. وقال �سكالي: »�لآ

م������ام وتطاحنا معًا كالثورين، و�سمع هناك �سوت �سربات �لحماية،  فقفز �لخ�سمان �إلى �لأ

حد �لخ�سمين.  �سنان �لمطبقة لأ ولعنة مقت�سرة من بين �لأ

�أم������ا عن �لم�ساهدين، فقد �نطلق من �ل�سرقي نف�������سٌ محبو�س مع فرقعة تنم عن �لر�حة، 

ر�ح������ة مطلقة من توتر �لمبادرة، وقفز ر�عي �لبقر �إلى �لهو�ء وهو يعوي. ولم يتحرك �سكالي 
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ح به 
ّ
كم������ا لو كان من روعة �لده�س������ة و�لخوف من �حتد�م �لقتال �لذي كان هو نف�سه قد �سر

ورتبه.

ذرع �لطائرة حتى �إنه لم يقدم مزيدً� من �لتفا�سيل  ولمّدة كان �للقاء في �لظالم يمثل حيرة �لأ

�أكثر مما قد تقدمه عجلة تدور ب�سرعة. ومن حين �إلى �آخر �إذ� بوجه، كما لو كان ي�سيئه ومي�س 

�س������وء، يبرز �ساحبًا وملطخًا ببقع حمر�ء. وبعد ذلك بلحظة يبدو �لرجالن كما لو كانا �سبحين، 

لو يتفوها ل �إر�ديان باأيمان لخرجت من �أفو�ههما في هم�س.

مام في �سرعة �لجو�د. وفجاأة تملكت ر�عي �لبقر حمية �لرغبة في �لقتال فاندفع �إلى �لأ

»�هجم يا جوني! �هجم! �قتله! �قتله!«.

وو�جه������ه �سكالي وقال له: »�بتعد«. وكان في ��ستطاع������ة ر�عي �لبقر �أن يدرك من نظرته �أن 

هذ� �لرجل كان و�لد جوني.

�أما �ل�سرقي فكان يبغ�س �أطر�د قتال ل يتغير. كان هذ� �ل�سطر�ب �لغام�س في �إح�سا�سه 

مرك������زً� في �لت�سوق �إلى �لنهاية، �لنهاية �لتي ل تق������در بثمن. ومرة تمايل �لخ�سمان قريبًا منه، 

وفي حين كان ين�سحب ب�سرعة �إلى �لخلف �سمعهما يتنف�سان كرجلين فوق جو�د.

»�قتله يا جوني �قتله! �قتله! �قتله!«.

قنعة �لمحفوظة بالمتحف، و�لتي تمثل تلك  كان وجه ر�عي �لبقر قد �لتوى كو�حد من تلك �لأ

لم و�لكروب. �لآ

وقال �سكالي في برود: »كن ثابتًا«.

فج������اأة كانت هن������اك زمجرة عالية. غير كاملة، �جتزئ������ت و�إذ� بج�سد جوني يترنح بعيدً� عن 

. كان ر�عي �لبقر قد جاء في �لوقت �لمنا�سب تقريبًا  �ل�سويدي وي�سقط في ثقل و�هن على �لكالأ

، وقال ر�عي �لبقر  ليمنع �ل�سويدي �لمجنون من �أن يقذف بنف�سه على غريمه �لممدد على �لكالأ

وهو يعتر�س بذر�عه، »كال، ل يمكنك«، و��ستطرد: »�نتظر لحظة«.

ووق������ف �سكالي �إلى جانب �بنه وناد�ه: »جوني! جوني! يا بني!«، وكانت ل�سوته �سفة �لرقة 

�لمغموم������ة، وتطلع في قلق �إلى وجه �بنه �لد�مي �لم�سحم وقال: »جوني! �أل ت�ستطيع �أن ت�ستمر 

في �لقتال؟«.
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و�سادت مّدة من �ل�سمت، ثم �أجاب جوني في �سوته �لعادي: »نعم، �أنا –هي- نعم«.

ن حتى  وبمعاون������ة �أبيه نا�سل حتى وقف على قدميه، وقال �لرجل �لعجوز: »�نتظر لحظة �لآ

ت�سترد قو�ك«.

وعلى بعد ب�سع خطو�ت كان ر�عي �لبقر يحا�سر �ل�سويدي ويقول: »كال، ل يمكنك! �نتظر 

لحظة!«.

وكان �ل�سرقي مم�سكًا بك������م �سكالي وقال متو�ساًل: »�آه، هذ� كاف«. و��ستطرد: »هذ� كاف! 

دع �لقتال يقف عند هذ� �لحد. هذ� كاف!«.

ن«، فخطا ر�ع������ي �لبقر جانبًا. كان �لخ�سمان يدفعهما  فق������ال �سكالي: »بيل، ل تتدخل �لآ

خر، ثم �إذ� بال�سويدي  حذر جديد في حين كانا يتقدمان تجاه �للتحام. وحدق كل منهما في �لآ

ي�س������دد �سرب������ة خاطفة نقل������ت معها كل ثقل������ه، وكان و��سحًا �أن جون������ي كان �سبه �أخرق من 

�لوه������ن ولكنه تخل�س منها بمعجزة، ودفعت قب�سته بال�سويدي، �لذي فقد تو�زنه، ممددً� على 

ر�س. �لأ

و�نفجر ر�عي �لبقر و�سكالي و�ل�سرقي في هتاف كان �أ�سبه بكور�س للحن �نت�سار ع�سكري، 

ولك������ن قبل نهايته كان �ل�سويدي قد �س������ارع في ر�ساقة حتى وقف على قدميه وجاء �إلى غريمه 

ذرع �لطائرة. ومرة �أخرى يترنح ج�سد جوني  ف������ي تخاذل جنوني. كانت هناك حي������رة �أخرى لالأ

وي�سق������ط كم������ا لو ربطة �سقطت م������ن فوق �سق������ف. وكان يتنف�س كقاطرة في حي������ن كانت عيناه 

�لوح�سيت������ان �للت������ان ي�سيئهما �للهب تتنقالن من وجه �إلى وج������ه في حين كان �لرجال ينحنون 

فوق جوني. كانت هذه هي عظمة �لوحدة في موقفه في هذه �لمّدة �لتي �أح�س بها �ل�سرقي مرة 

ر�س، �إذ �سهد ذلك �لوجه �لغام�س �لوحيد  حينما كان يرفع عينيه عن �لرجل �لذي وقع على �لأ

في �لنتظار.

وت�ساءل �سكالي في �سوت متك�سر: »�أل تح�س بتح�سن بعد، يا جوني؟«.

فله������ث �لبن وفتح عينيه في وهن. وبعد لحظة �أجاب: »ل –�أنا ل�ست –على ما ير�م- �أبدً�«، 

ثم بد�أ في �لبكاء من خزيه ومن تعبه �لج�سماني، و�أخذت �لدموع ت�سق طريقها على وجهه خالل 

�لبقع �لدموية، وقال: »كان �سديدً� –�سديدً�- �سديد �لثقل بالقيا�س لي«.
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و�نت�س������ب �سكال������ي ووجه كالمه �إلى �ل�سخ�س �لمنتظر، ثم قال �أخي������رً�: »�أيها �لغريب، لقد 

�نته������ى كل �س������يء من جانبنا«، ثم تب������دل �سوته �إلى �سوت خ�سن مهتز، وه������و عادة نغمة �أ�سد 

�لقر�ر�ت ب�ساطة وم�ساء، وقال: »لقد �سرب جوني بال�سوط«.

مامي للفندق. ومن دون جو�ب م�سى �لمنت�سر في طريقه �إلى �لباب �لأ

كان ر�ع������ي �لبق������ر ي�سوغ �سبابًا جديدً� ل يتبدل، وكان �ل�سرق������ي متعجبًا من �أن يجد �أنهم 

قد خرجو� في ريح بدت �آتية مبا�سرة من قطع جليد قطبية ظليلة. �سمع ثانية عويل �لجليد وهو 

ن �أنه طو�ل هذ� �لوقت كان �لبرد يتغلغل فيه  يت�ساقط في مقبرة �لجليد من �لجنوب. لقد علم �لآ

�أعمق و�أعمق وتعجب ِلَم لم يمت. لقد �أح�ّس بعدم �كتر�ثه بحال �لرجل �لمهزوم.

وت�ساءل �سكالي: »جوني، �أت�ستطيع �لم�سي؟«.

وت�ساءل �لبن: »هل �أنا �أ�سبت –�أ�سبته �أّي �إ�سابة؟«.

- »�أت�ستطيع �لم�سي يا بني؟ �أت�ستطيع �لم�سي؟«.

وفج������اأة كان جون������ي قويًا... وتملكه ملل �سديد، ثم قال: »لقد �ساألتك عما �إذ� كنت قد �أ�سبته 

�أي �إ�سابة!«.

ر�س، وما �إن ��ستوى على قدميه حتى �أخذ يترنح على �لرغم من رف�سه  ورفعوه من على �لأ

كل �لمح������اولت لم�ساعدته. ولما ��ستد�رت �لجماعة حول �لركن كانو� �سبه فاقدي �لب�سر من 

ت�ساقط �لجلي������د �ل�سريع. كان يحرق وجوههم كالنار. وحمل ر�عي �لبقر جوني خالل �لجليد 

ر�سية وي�سطدم قبالة  �إل������ى �لباب. وحينم������ا دخلو� كان بع�س ورق �للعب يرتفع ثانية م������ن �لأ

�لجد�ر.

و�ندفع �ل�سرقي �إلى �لموقد. كان �سديد �لبرودة حتى كاد يتجر�أ ويحت�سن �لحديد �لمتوهج. 

ل������م يكن �ل�سويدي في �لغرفة. وهوى جوني في كر�سي وعق������د ذر�عيه على ركبتيه ودفن وجهه 

خرى على حافة �لموقد وهو يتمتم لنف�سه في حزن  فيهم������ا، وكان �سكالي يدفئ قدمًا في �إثر �لأ

كلتي. وكان ر�عي �لبقر قد خلع قبعته �لفرو، وفي هيئة �لمبهور �لحزين كان يجري بيده خالل 

لو�ح  �سعث. ومن فوق روؤو�سهم كان ف������ي ��ستطاعتهم �أن ي�سمعو� قرقعة �لأ خ�س������الت �سعره �لأ

�لخ�سبية في حين كان �ل�سويدي يذرع غرفته جيئة وذهابًا.
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قط������ع �ل�سكون �لحزين فتح مفاج������ئ للباب �لموؤدي �إلى �لمطبخ على م�سر�عيه. و�أعقب هذ� 

ف������ورً� تدفق ن�سوة. �ألقي������ن باأنف�سهم على جون������ي و�سط كور�س من �لنحي������ب، وقبل �أن يحملن 

غنيمته������ن �إلى �لمطبخ كان عليه������ن �أن يحممنه ويعربن عن غ�سبهن في ذلك �لمزيج من �لحنان 

م وحدقت في �سكالي �لعجوز بنظرة فيها  و�ل�ستائ������م �لذي هو من ماآثر جن�سهن، و��ستقامت �لأ

لوم �سديد، و�ساحت قائلة: »عار عليك يا باتريك �سكالي!«. و��ستطردت: »�إنه �بنك �أنت، �أي�سًا. 

عار عليك!«.

ن!«. ن! �هد�أن، �لآ فقال �لرجل �لعجوز في وهن: »�إلى هناك، �لآ

- »عار عليك يا باتريك �سكالي!«.

وكان������ت �لفتي������ات وقد �أجمعن على هذ� �لهتاف �لعد�ئي، قد �أخ������ذن يتن�سقن في �زدر�ء في 

�تج������اه هذين �ل�سريكين �لمرتجفين، ر�عي �لبق������ر و�ل�سرقي. وفورً� حملن جوني بعيدً�، وتركن 

�لرجال �لثالثة في تفكير حزين.

-7-

وقال ر�عي �لبقر وهو يقطع �ل�سمت �لطويل: »وودت لو قاتلت �أنا نف�سي هنا هذ� �لهولندي«.

وه������ّز �سكال������ي ر�أ�سه في حزن وق������ال: »كال، هذ� ل يك������ون. لي�س من �ل�س������و�ب. لي�س من 

�ل�سو�ب«.

فقال ر�عي �لبقر مجادًل: »ح�سن، لماذ�؟«، و��ستطرد: »ل �أرى �سررً� فيه«.

ن يجب �أل  فاأجاب �سكالي في بطولة حزينة: »كال، لي�س من �ل�سو�ب. كان قتال جوني، و�لآ

ن�سرب �لرجل لمجرد �أنه �سرب جوني«.

ف�سل  ف�سل... من �لأ فقال ر�عي �لبقر: »نعم، هذ� �سحيح تمامًا«، ثم ��ستطرد: »ولكن من �لأ

نني ل �أ�ستطيع �أن �أتحمل �أكثر من هذ�«. �أل يبد�أ معي من جديد، لأ

ثن������اء �سمعو� خطو�ت  وق������ال �سكال������ي �آمرً�: »�إنك لن تقول ل������ه �أي كلمة«. وحتى في هذه �لأ

�ل�سوي������دي على �لدرج، وكان دخول������ه م�سرحيًا فقد دفع �لباب ب�سقعة وم�سى مختاًل �إلى و�سط 
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�لغرف������ة. لم يتطلع �إليه �أحد، ثم �ساح بوقاحة في �سكالي قائاًل: »ح�سن، �أعتقد �أنك ت�ستطيع �أن 

تقول لي بكم �أنا مدين لك؟«.

فظّل �لرجل �لعجوز ثابت �لجنان، ثم قال: »ل�ست مدينًا لي ب�سيء«.

فقال �ل�سويدي: »هه!«، ثم ��ستطرد: »هه! ل�ست مدينًا له ب�سيء«.

ن تاأتي  فق������ال ر�عي �لبقر موجهًا حديث������ه لل�سويدي: »�أيها �لغريب، �إنن������ي ل �أرى مدعاة لأ

مختاًل �إلى هنا«.

وف������ورً� كان �سكالي يقظًا، ف�ساح قائاًل: »قف!« قالها وهو يم�سك بذر�ع ر�عي �لبقر بعيدً�، 

و�أ�سابعه �إلى �أعلى، ثم قال: »بيل، ��سكت«.

فب�س������ق ر�عي �لبقر في عدم �كت������ر�ث في �سندوق ن�سارة �لخ�سب وقال مت�سائاًل: »�إنني لم 

�أتفوه بكلمة، �ألي�س كذلك؟«.

فق������ال �ل�سويدي: »يا �سيد �سكالي«، و��ستطرد: »بك������م �أنا مدين لك؟«. وكان و��سحًا �أنه قد 

�رتدى مالب�سه تاأهبًا للرحيل، وكانت حقيبته في يده.

وردد �سكالي قوله بالطريقة �لهادئة نف�سها: »ل�ست مدينًا لي ب�سيء«.

فق������ال �ل�سويدي: »هه!«، ثم قال متلفتًا �إلى ر�عي �لبق������ر: »�أعتقد �أنك على �سو�ب... �أعتقد 

�أن������ه �إذ� كان هن������اك �سيء عن دي������ن بالمرة. فاأنت مدين لي ب�سيء، هذ� م������ا �أعتقده«. و��ستطرد 

قائ������اًل: »�قتله! �قتله! �قتله!«. قالها مقلدً�، ثم قهق������ه منت�سرً�: »�قتله!«، وكان يهتز من �ل�سحك 

�ل�ساخر.

ولك������ن لعله كان ي�سخر م������ن �لموتى، فقد كان �لرجال �لثالثة بال ح������ر�ك �سامتين، وكانو� 

يتطلعون بعيون جامدة �إلى �لموقد.

وفتح �ل�سويدي �لباب ودخل في مجال �لعا�سفة، م�سوبًا نظرة �سخرية خلفه �إلى �لمجموعة 

�ل�ساكنة.

وم������ا كاد يغلق �لب������اب حتى قفز �سكالي ور�عي �لبقر على �أقد�مهم������ا وبد�أ� في �ل�سب. لقد 

�أخذ� يذرعان �لغرفة جيئة وذهابًا، ويلوحان باأذرعهما، وي�سربان في �لهو�ء بقب�ساتهما. و�ساح 

�سكالي: »�آه، ولكن هذه لحظة ع�سيبة!«، و��ستطرد: »كانت هذه لحظة ع�سيبة! كان ينظر �سزرً� 
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ويتهك������م!  كانت �سربة و�ح������دة على �أنفه ت�ساوي �أربعين دولرً� ف������ي نظري تلك �للحظة! كيف 

قاومتها يا بيل؟«.

و�ساح ر�عي �لبقر في �سوت مرتعد: »كيف قاومتها؟«، ثم ��ستطرد: »كيف قاومتها؟ �آه!«.

و�نفج������ر �لرج������ل �لعجوز في حرك������ة مفاجئة و�ساح قائ������اًل: »وددت لو ترك ل������ي �أمر ذلك 

ر�سية �ل�سخرية و�سربته بع�سًا قوية!«. وقعته على �لأ �ل�سويدي«، و��ستطرد »لأ

وتاأوه ر�عي �لبقر في حنان وقال: »وددت لو �أم�سكت برقبته و�نهلت عليه دقًا«. و�نهال بيده 

على كر�سي ب�سو�ساء ك�سو�ساء طلقة �لم�سد�س، و��ستطرد: »�أدق ذلك �لهولندي هناك حتى ل 

يمكن �أن يعرف نف�سه من ذئب ميت!«.

»لكنت �سربته حتى...«.

»لكنت �أعطيته بع�س ما ي�ستحق...«.

ثم �أطلقا معًا �سرخة ��ستياق جنونية: »�أو –و- وه! لو كان في ��ستطاعتنا فح�سب...«.

»نعم!«.

»نعم!«.

»ثم لكنت بعد ذلك...«.

»�أو –و- وه!«.

-8-

�أم�س������ك �ل�سويدي بحقيبته باإحكام، و�سار في مو�جه������ة �لعا�سفة كما لو كان يحمل قالعًا، 

�سج������ار �ل�سغيرة �لعارية �لمت�سابكة �لتي كان يعلم �أنها ل بد �أن  وكان يقتف������ي �أثر �سف من �لأ

تحدد معالم �لطريق �لعام. كان وجهه غ�سًا من دق قب�سات جوني، وقد �أح�ّس بمزيد من �لغبطة 

�سكال �لمربعة، وكان  لم من �لريح ومن �لجليد �لمت�ساقط. و�أخي������رً� لح له عدد من �لأ يف������وق �لأ

يعل������م �أنها بيوتات �لهيئة �لرئي�سية للمدينة. وجد �سارعًا و�سار على �متد�ده، وهو يميل متثاقاًل 

مع �لريح، في ركن، كلما �أم�سكت به ريح رهيبة.
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لعل������ه كان من قرية مهجورة، �إننا ن�سّور �لعالم كثيفًا باإن�سانية قاهرة تتيه عجبًا، ولكن هنا، 

مع ق�سف �أبو�ق �لعا�سفة، كان من �ل�سعب تخّيل �أر�س �آهلة بال�سكان. ومن ثم يعّد �لمرء وجود 

�سفى �سحرً� من �لعجب على ذلك �لقمل �ل������ذي كان يلجاأ �إلى �للت�ساق  ن�س������ان معج������زة ولأ �لإ

مر��س وفقدت خبرها. كان مفهوم  بب�سلة مدورة، �أ�سابتها �لنار، و�أعاقها �لجليد، و�أ�سابتها �لأ

ن�سان تف�سره هذه �لعا�سفة على �أنه هو قاطرة �لحياة نف�سها. كان �لمرء مختاًل �أنه لن يموت  �لإ

فيها. ومع ذلك فقد وجد �ل�سويدي حانة.

كان يحت������رق �أمامه �سوء �أحمر جموح، وكان������ت �سحائف �لجليد لها لون �لدم وهي تتطاير 

عب������ر �لحدود �لد�ئرية �لمحيطة بلمعان �لم�سباح، ودف������ع �ل�سويدي باب �لحانة فانفتح ودخل. 

كان �أمامه �متد�د من �لرمال جل�س في نهايته �أربعة رجال حول مائدة ي�سربون، و�أ�سفل جانب 

من �لغرفة �متد بار بر�ق كان حار�سه يميل بمرفقيه م�ستمعًا �إلى حديث �لرجال �لجال�سين �إلى 

ر�سية و�بت�س������م لحار�س �لبار وقال: »هال �أعطيتني  �لمائ������دة. و�أ�سقط �ل�سويدي حقيبته على �لأ

بع�������س �لوي�سكي؟«. فو�سع �لرجل على �لبار زجاجة وكاأ�س وي�سكي وكاأ�سًا فيه قطع من �لثلج. 

و�سب �ل�سويدي لنف�سه قدرً� غير عادي من �لوي�سكي و�سربه على ثالث جرعات. وعّلق حار�س 

�لب������ار في عدم �كتر�ث: »ليلة �سيئة جدً�«، وكان يتخذ �سفة �لتظاهر بالجهل �لتي هي عادة من 

مزّيات فئته، ولكن ربما �سوهد �أنه كان يفح�س خل�سة بقع �لدم �لتي محا ن�سفها من على وجه 

�ل�سويدي، وقال ثانية: »ليلة �سيئة«.

فاأجاب �ل�سويدي ب�سعوبة: »�أو�ه، �إنها ليلة لطيفة في نظري« قالها وهو ي�سب لنف�سه مزيدً� 

م������ن �لوي�سكي. وتناول حار�س �لبار عملته ودفعه������ا خالل م�ستقبلها باآلة �لدفع �لمطلية بالنيكل 

طالًء رفيعًا. دق جر�س فظهرت بطاقة معنون عليها »20 �سنتًا«.

و��ستم������ر �ل�سويدي في حديثه فقال: »كال، لي�س هذ� بالطق�س �سديد �ل�سوء. �إنه لطيف جدً� 

في نظري«.

وتمتم حار�س �لبار في فتور: »هكذ�؟«.

وجعل������ت جرعات �لخمر �لوفيرة عيني �ل�سويدي ت�سبحان. وتنف�س تنف�سًا ثقياًل �إلى حد ما، 

و��ستطرد قائاًل: »نعم، �إنني �أحب هذ� �لطق�س. �أحّبه. �إّنه يالئمني«. وكان و��سحًا �أّن ت�سميمه 

 عميقًا لهذه �لكلمات.
ً
يعطي معنى
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وتمتم حار�س �لبار ثانية: »هكذ�؟«، وتلفت ليحملق حالمًا في �لطيور �لتي على �سورة ملفات 

زخرفي������ة وفي ملفات زخرفية على هيئة طيور كانت مر�سوم������ة بال�سابون على �لمر�يا في ظهر 

�لبار.

وق������ال �ل�سويدي فورً�: »ح�سنًا، �أعتقد �أنني �ساأتن������اول �سر�بًا �آخر« و��ستطرد: »هل ت�سرب 

�سيئًا؟«.

فاأجاب حار�س �لبار: »كال، �إنني لن �أ�سرب« وبعد ذلك ت�ساءل: »كيف جرحت وجهك؟«.

وفورً� بد�أ �ل�سويدي يتفاخر ب�سوت عال: »ويحك. في عر�ك، لقد كدت �أزهق روح رجل هنا 

في فندق �سكالي«.

ربعة �لجال�سين �إلى �لمائدة.       و�أخيرً� ثار �هتمام �لأ

فقال و�حد: »من كان ذلك �ل�سخ�س؟«.

فقال �ل�سويدي متباهيًا: »جوني �سكالي« و��ستطرد: »�بن �لرجل �لذي يدير �لفندق. �سيكون 

عل������ى �سفا �لم������وت تمامًا في خالل ب�سعة �أ�سابيع. �إنني �أ�ستطي������ع �أن �أجزم بذلك. �أحلته �سيئًا 

طريفًا. لقد فعلت. لم يكن في ��ستطاعته �لنهو�س. لقد حملوه �إلى �لمنزل. �أل ت�سربون؟«.

وف������ورً� �حتاط �لرج������ال �أنف�سهم بطريقة لبقة وقال و�ح������د: »كال، �سكرً�«، وكانت �لمجموعة 

عمال �لمحليي������ن �لم�سهورين وو�حد مدعي �لحي  م�سكل������ة ت�سكي������اًل غريبًا: »�ثنان من رجال �لأ

وو�حد مقامر محترف من �لنوع �لمعروف با�سم »طر�ز قديم«. ولكن �إذ� ما تفح�ست �لمجموعة 

قد يعجز �لم�ساهد عن �لتقاط �لمقامر من �لرجال ذوي �ل�سهرة ذ�ئعة �ل�سيت. كان في �لحقيقة، 

رجاًل رقيقًا في �سلوكه، �إذ� كان بين �أنا�س من طبقة متو�سطة، وكان فطنًا في �ختياره لق�ساياه، 

حت������ى �سار في ذلك �لمجال من حياة �لمدينة �لمق�سور على �لرجال وحدهم، �سار مو�سع ثقة 

�س������ل. كان �لخوف و�ل�ستهز�ء �للذ�ن ينظر بهما  وتقدي������ر بالغين. وكان �لنا�س يدعونه كريم �لأ

�لنا�������س �إل������ى مهنته هما بال �سك �ل�سبب في �أن كانت عزة نف�س������ه �لهادئة تبدو مثارً� لل�سك عن 

ع������زة نف�س من كانو� بائعي قبعات �أو م�سجل������ي لعبة �لبلياردو، �أو كاتبي محالت �لبقالة. وفيما 

عد� م�سافر مته������ور جاء عر�سًا بالقطار، كان مفرو�سًا �أن يفتك هذ� �لمقامر فح�سب بفالحين 

مغامري������ن �أو بهم خرف �ل�سيخوخة، كانو� يتدفق������ون مع �لمحا�سيل �لطيبة، �إلى �لمدينة وكلهم 
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فخ������ر وثقة في حماقة مطلق������ة ل تقبل �لطعن. وحينما كان �لرجال �لمهمون في رومبر ي�سمعون 

م������ن وقت �إلى �آخر عن �لطرقة �لملتوية ل�سلب مثل هذ� �لف������الح، كانو� ي�سحكون في ��ستهز�ء 

م�ستمر على �ل�سحية، و�إذ� فكرو� مرة في �لذئب، فقد كانو� يفكرون بنوع من �لفخر لعلمهم باأنه 

ربم������ا لن يجروؤ قط على �أن يهاجم حكمتهم و�سجاعتهم. وف�ساًل عن هذ� فقد كان معروفًا لدى 

�لجمهور �أن هذ� �لمقامر حقيقة له زوجة وولد�ن يعي�سون في كوخ �أنيق في �ساحية، حيث كان 

يحيا حياة منزلية مثالية، ولو ظّن و�حد قط �أن هناك تناق�سًا في �سخ�سيته لهتف �لح�سد فورً� 

فر�د هذه �لعائلة �لفا�سلة. كم������ا �أن �لرجال �لذين كانو� يحيون حياة عائلية مثالية  باأو�س������اف لأ

�أو �أولئك �لذين ل يحيون حياة عائلية مثالية، كانو� جميعهم يعلقون على �أنهم ل ي�ستطيعون �أن 

ي�سيفو� �سيئًا �إلى ما قيل.

ومع ذلك، فاإذ� ما فر�س عليه قيد –كما يحدث على �سبيل �لمثال. حينما ترف�س ثلة قوية من 

�أع�ساء نادي »بوليووج« �لجديد �أن ت�سمح له. حتى ب�سفته متفرجًا، �أن يظهر في غرف �لهيئة- 

كانت �ل�سر�حة و�لرقة �لتي يتقبل بها �لحكم، تفحم كثيرين من �أعد�ئه، وتجعل �أ�سدقاءه �أكثر 

ن يكونو� م�سايعين له. كان د�ئمًا يفرق بين نف�سه ورجل مبجل من رجال رومبر ب�سرعة  تهورً� لأ

وب�سر�حة حتى بد� فعاًل �أن �سلوكه دعاية م�ستمرة للثناء عليه.

�سا�سية لو�سعه �لكامل في رومبر، �إذ �إنه مما ل  ويجب �أل ين�سى �لمرء �أن يعلن �لحقيقة �لأ

مور جميعها �لتي تحدث على �لدو�م  يمكن دح�سه �أنه في كل �ل�سوؤون خارج نطاق عمله، وفي �لأ

وعل������ى وج������ه �لعموم بين �إن�سان و�إن�سان، كان هذ� �لل�س لعب �ل������ورق كريمًا جدً� وعادًل جدً� 

و�أخالقيًا جدً�، حتى �إّنه ي�ستطيع في مناف�سة �أْن يهزم �سمائر ت�سعة �أع�سار مو�طني رومبر.

وم������ن ثم فقد ح������دث �أن جل�س في هذه �لحان������ة مع تاجرين محليي������ن مرموقين ومع مدعي 

�لحي.

و��ستم������ر �ل�سويدي في �س������رب �لوي�سكي �لخام، وفي �أثناء ذلك كان يثرثر مع حار�س �لبار، 

ويح������اول �أن ي�ستميله لينغم�س في �ل�سرب وقال له: »��س������رب، هيا... ماذ�... ل؟ ح�سن. ��سرب 

كاأ�سًا �سغيرة، �إذن. يا �إلهي، لقد �سربت �لليلة رجاًل و�أريد �أن �أحتفل. لقد �سربته �سربًا مبرحًا 

�أي�سًا يا �سادة«. و�ساح �ل�سويدي في �لرجال �لجال�سين �إلى �لمائدة قائاًل: »�أل ت�سربون؟«.
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فقال حار�س �لبار: »��سكت!«.

وكانت �لمجموعة �لجال�سة �إلى �لمائدة، على �لرغم من �نتباهها خل�سة، كانت تتظاهر باأنها 

ن �أن رفع رجل عينيه تج������اه �ل�سويدي وقال مقت�سبًا:  م�ستغرق������ة في �لحديث، ولكن ح������دث �لآ

»�سكرً�، ل نريد مزيدً�«.

وحين �سماع �ل�سوي������دي لهذ� �لرد نفخ �سدره كالديك �لرومي و�نفجر قائاًل: »ح�سن، يبدو 

�أنني ل يمكنني �أن �أجد �أحدً� ي�سرب معي في هذه �لمدينة. يبدو هكذ�، �ألي�س كذلك؟ ح�سن!«. 

فقال حار�س �لبار: »��سكت!«.

وزمج������ر �ل�سويدي قائاًل: »�أقول«، و��ستط������رد: »�إنك لن تحاول �أن ت�سكتني. �إنني لن �أقبلها. 

ن –�أل تفهم؟«  ن. �لآ �إنن������ي )جنتلمان( و�أريد �أنا�سًا ي�سربون معي. و�أنا �أريدهم ي�سربون معي �لآ

و�سرب �لبار بجمع يده.

لق������د جعلت �سنو�ت �لخبرة حار�������س �لبار عديم �لتاأثر. لقد تجه������م فح�سب، ثم �أجاب: »�أنا 

�أ�سمعك«.

ف�ساح �ل�سويدي: »ح�سن، �أن�ست مليًا �إذن، هل ترى �أولئك �لرجال �لجال�سين هناك؟ ح�سن، 

ن �ساهد«. �إنهم �سي�سربون معي، ول تن�س ذلك، و�لآ

و�ساح حار�س �لبار: »هيه!«، و��ستطرد: »هذ� لن يحدث!«. 

وت�ساءل �ل�سويدي قائاًل: »لماذ� لن يحدث؟« وم�سى �إلى �لمائدة. وبمح�س �لم�سادفة و�سع 

ي������ده  عل������ى كتف �لمقامر وت�ساءل غا�سب������ًا: »ما ر�أيك في هذ�؟«: »�إنن������ي �أطلب منك �أن ت�سرب 

معي«.

وفي ب�ساطة لوى �لمقامر ر�أ�سه وتحدث من فوق كتفه: »يا �سديقي، �أنا ل �أعرفك«.

فاأجاب �ل�سويدي: »�آه، يا للجحيم!«، و��ستطرد: »تعال و��سرب«.

ن يا ولدي« و��ستطرد: »�رفع يدك عن كتفي و�ن�سرف،  فن�سحه �لمقامر في �سفقة قائاًل: »و�لآ

و�ذه������ب �أنت و�ساأنك«. كان رجاًل �سغي������رً� نحيفًا، وبد� عجيبًا �أن ت�سمعه ي�ستخدم هذه �لنغمة، 

خرون �لجال�سون �إلى  �لت������ي ي�ستخدمها عميل بطل، مع �ل�سويدي �لثائر. ول������م يتفوه �لرجال �لآ

�لمائدة ب�سيء.
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- »ويحك! �أنت ل تريد �أن ت�سرب معي �أيها �لمتحذلق �ل�سغير؟ �ساأجبرك �إذن! �ساأجبرك!«. 

و�أم�س������ك �ل�سويدي بحنج������رة �لمقامر في جن������ون، وكان يجذبه من كر�سي������ه فنه�س �لرجال 

خرون. و�ندفع حار�س �لبار حول ركن من باره. كانت هناك �سجة كبيرة، ثم �سوهد ن�سل  �لآ

مام، و�إذ� بج�سد �آدم������ي، �إذ� بهذه �لقلعة من �لف�سيلة  طوي������ل في يد �لمقامر، و�سّوبه �إلى �لأ

و�لحكم������ة و�لقوة قد طعنت ب�سهولة كما لو كانت بطيخة، و�سقط �ل�سويدي في �سرخة تنطوي 

على �لخوف �لبالغ.

ول بد �أن �لتاجرين �لمرموقين ومدعي �لحي، ل بد �أنهم قد تر�جعو� فورً�، �إلى �لخلف بعيدً� 

عن �لمكان. ووجد حار�س �لبار نف�سه يعرج مم�سكًا بذر�ع �لكر�سي ويحملق في عيني �لقاتل.

خير وهو يجفف �سكين������ه على من�سفة من �لمنا�سف �لمعلق������ة تحت در�بزين �لبار  وق������ال �لأ

»هن������ري«، ثم ��ستطرد: »�أخبرهم �أنهم ي�ستطيعون �أن يجدوني. �ساأتوجه �إلى د�ري و�ساأكون في 

�نتظارهم«، ثم �ختفى. وبعد ذلك بلحظة كان حار�س �لبار في �ل�سارع ي�سيح عبر �لعا�سفة طلبًا 

للعون، ف�ساًل عن �أنه كان يريد �أحدً� في �سحبته.

كان������ت جثة �ل�سويدي وحدها في �لحانة، وكانت عيناها مثبتتين على �أ�سطورة مخيفة كانت 

تعي�س في قمة �آلة �لنقد: »هذ� ت�سجيل لمقد�ر م�سترياتك«.

-9-

بعد ذلك ب�سهور كان ر�عي �لبقر ي�سوي لحم خنزير على موقد في عزبة تربية بقر بقرب خط 

د�كوتا، حينما �سمع بالخارج �سوت طرق �سريع لحو�فر جو�د، وفورً� دخل �ل�سرقي بالخطابات 

و�ل�سحف.

وق������ال �ل�سرقي ف������ورً�: »ح�سن«. و��ستطرد: »لقد حكم على �ل�سخ�������س �لذي قتل �ل�سويدي 

بثالث �سنو�ت. لي�ست بالمدة �لطويلة، �ألي�س كذلك؟«.

»حكم علي������ه؟ بثالث �سنو�ت« قالها ر�عي �لبقر وهو يعّدل وعاءه �لذي يحوي لحم �لخنزير، 

في حين يفكر في �لنباأ: »ثالث �سنو�ت. لي�ست بالمدة �لطويلة«.
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و�أجاب �ل�سرقي وهو يحل مهمازه: »كال، �إنه حكم مخفف«. و��ستطرد: »يبدو �أن هناك عطفًا 

�سديدً� عليه في رومبر«.

مر ول�سرب ذلك  وعّل������ق ر�ع������ي �لبقر مفكرً�: »لو كان حار�������س �لبار به خير لتدخل ف������ي �لأ

وقف كل هذ� �لقتل«. مر ولأ �لهولندي على ر�أ�سه بزجاجة في بد�ية �لأ

مور«. فقال �ل�سرقي م�ستهزئًا: »نعم، ولربما حدثت �آلف �لأ

و�أعاد ر�عي �لبقر وعاءه �لذي يحوي لحم خنزير �إلى �لنار، ولكنه ��ستمر في فل�سفته وقال: 

»�إنه �أمر م�سحك، �ألي�س كذلك؟ لو �أنه لم يقل �إن جوني كان يغ�س لكان على قيد �لحياة في هذه 

�للحظة. كان �أحمق فظيعًا، كانت لعبة تلعب لمجرد �لت�سلية. �أي�سًا، ولم يكن من ور�ئها ك�سب، 

�إنني �أعتقد �أنه كان مجنونًا«.

�سى لهذ� �لمقامر«. وقال �ل�سرقي: »�أ�سعر بالأ

فق������ال ر�عي �لبقر: »�آه، و�أنا كذلك«، و��ستطرد: »�إنه ل ي�ستحق �سيئًا مما حكم عليه به لقتله 

من ت�سبب في �لقتل«.

- »ربما لم يقدم على قتل �ل�سويدي لو �أن كل �سيء �سار على �لطريق �ل�سوي«.

فقال ر�عي �لبقر متعجبًا: »ربما لم يقدم على �لقتل؟«، و��ستطرد: »لو �أن كل �سيء �سار على 

حمق؟ ثم  �لطري������ق �ل�سوي؟ ويحك، وحينما قال �إن جوني كان يغ�س وت�سرف مثلما يت�سرف �لأ

ف������ي �لحانة حينما �ندفع تم������ام �لندفاع كي ل يتلقى �ل�سربة؟« بهذه �لحجج �نتهر ر�عي �لبقر 

�ل�سرقي و��ست�ساط غ�سبه.

ف�ساح �ل�سرقي في حدة: »�أنت �أحمق!«، ثم ��ستطرد قائاًل: »�أنت �أحمق من �ل�سويدي بمليون 

ن دعني �أقول لك �سيئًا و�حدً�. دعني �أقول لك �سيئًا. �ن�ست! جوني كان يغ�س!«. مرة، و�لآ

وق������ال ر�عي �لبقر في ده�سة: »جوني«، وم������رت مّدة �سمت، ثم قال في جر�أة: »ويحك، ل... 

كان �للعب لمجرد �لت�سلية«.

فق������ال �ل�سرقي: »�سو�ء لمجرد �لت�سلية �أم لغيرها«، ثم ��ستطرد: »فقد كان جوني يغ�س. لقد 

ر�أيته. كنت �أعلم ذلك. وقد رف�ست �أن �أقف و�أكون رجاًل. لقد تركت �ل�سويدي يقاتل وحده. و�أنت 

–�أن������ت كنت فح�سب تلهث حول �لم������كان وتريد �أن تقاتل، ثم هناك �سكالي �لعجوز هو نف�سه! لقد 
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��ستركن������ا جميعًا فيها! هذ� �لمقام������ر �لم�سكين لي�س حتى ��سمًا. �إنه نوع من ظروف �لزمان �أو 

�لم������كان. �إن كان خطيئة هي نتيج������ة ��ستر�ك في عمل. لقد ��ستركنا نحن خم�ستنا في قتل هذ� 

ين دورً� حقيقيًا في كل  دَّ
�ل�سوي������دي. وعادة هناك من �ثنتي ع�سرة �مر�أة �إلى �أربعين �مر�أة قد �أ

جريم������ة قتل. ولكن في ه������ذه �لحالة يبدو �أن �لم�ستركين هم خم�س������ة رجال فح�سب –�أنت و�أنا 

حمق �سيِّئ �لحظ �لذي جاء فح�سب ليبلغ �أق�سى درجة وذروة  و�سكالي �لعجوز وذلك �لمقامر �لأ

�ل�ستفز�ز �لب�سري ويتلّقى �لعقاب كله«.

ف������اإذ� بر�عي �لبقر. وقد �أح�ّس باأنه �أوذي و�سق عليه ع�سا �لطاعة، ي�سرخ بغباوة في حيرة 

من هذه �لفكرة �لغام�سة قائاًل: »ح�سن، �إنني لم �أفعل �سيئًا، �ألي�س كذلك؟«.
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