العـ ـ ـ ــدد  688ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  - 59جمادى أ
الوىل  1442هـ  -كانون الثاين 2021م

املدير امل�ســ�ؤول

رئيــ�س التحـرير

د .ثائر زين الدين

ناظم مهنا
�أمينة التحرير

د� .شهلة ال�سيد عي�سى

هيئة التحرير
د� .إن�صــاف حــمـد
د .خلــف اجلـــراد
د� .سـعد الدين كليب
حممـــود نـق�شــــو
د .نـــاديــا خو�ســـــت
د .وائــل بـركـــات

إال�رشاف الطباعي :أ�ن�س احل�سن

والخراج :رميا حممود
الت�صميم
إ

التدقيق اللغوي :أ�ماين الذبيان  -د.طارق مقبل

دعوة �إىل

الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

ن�شكر إ��سهامات ُ
الك َّتاب فـي املجلة ،ون أ�مل منهم مراعاة �رشوط الن�رش اجلديدة (عدد الكلمات).

ترح��ب جملّ��ة املعرف��ة ب�إ�س��هامات الكتّ��اب وت أ�م��ل أ�ن يراعوا ال�ش��روط
آ
التية فـي موادهم:
 يف�ضل أ�ن يرتاوح حجم املقال بني  2500 - 2000كلمة ,وحجم البحث بني 3500 - 3000كلمة.
بال�شارات املرجعية وفق الرتتيب آ
التي:
ال�سهامات أ�ن تكون موثقة إ
 ُيراعى فـي إا�س��م امل ؤ�لّ��ف  -عن��وان الكِت��اب  -دار الن�ش��ر والتاري��خ  -رقم ال�ص��فحة مع
ذك��ر ا�س��م املحق��ق �إ ْن كان الكِت��اب حمقق ًا ،وا�س��م املرتج��م �إ ْن كان الكتاب
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املواد املن�شورة فـي املجلة تعرب عن ر أ�ي أ��صحابها،
وال تعرب بال�ضرورة عن ر أ�ي املجلة .وترتيبها
يخ�ضع العتبارات فنية.
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فـي اليوم العاملي أ
للمر�ة...
وقبلة عطاء
املر أ�ة ال�سورية رم ٌز ِ

احتفلنا منذ �أيام مع �صندوق أ
المم املتحدة لل�سكان مبنا�سبة اليوم العاملي
للمر�أة وعيد أ
الم .يومان �أثريان على قلوبنا جميعاً ملا يحمالنه من رمزية عالية
الن�سانية،
الن�سان واملجتمع واحل�ضارة إ
يف تقدير املر�أة ودورها يف بناء إ
ويف �إحالل قيم الت�سامح واملحبة وال�سالم.
من نافل القول �إن �سورية دول ٌة رائد ٌة يف م�س�ألة م�ساواة اجلن�سني يف حق
التعليم والعمل وامل�ساواة التا ّمة يف احلقوق والواجبات الوظيفية ،وكانت املر�أة
ال�سورية �أول من ح�صل يف عام (1949م) على حق االنتخاب يف املنطقة العربية،
بل كان ذلك حقاً مل ْتر َق �إليه الن�ساء يف دول تع ُّد من �أكرث الدول تقدماً � إ اّل بعد
والفادة من
عقود .كانت �سورية �سبّاقة يف �إبراز دور املر�أة واحرتام قدراتها إ
خرباتها ،أ
المر الذي جعلها تتب ّو�أ مكانة مرموقة ا�ستح َّق ْتها بجدارة وا�ضطلعت
مب�س ؤ�ولياتها باقتدار ،فكانت نائباً لرئي�س اجلمهورية ،وتق ّلدت منا�صب رفيعة
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وقبلة عطاء
فـي اليوم العاملي للمر�أة ...املر�أة ال�سورية رمز ِ

يف ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية ،مما انعك�س م�شاركة فاعلة يف �صناعة القرار.
كان متثيلها فاع ًال ال �ساكناً يف احلياة ال�سورية العامة كما يف احلياة ال�سيا�سية،
وكان لها ح�ضو ُرها البارز يف املجال�س املحلية وامل ؤ��س�سات االقت�صادية
والبداعي.
والع�سكرية والرتبوية واالجتماعية ،وطبعاً يف الفعل الثقايف إ
خ�ص الد�ستور ال�سوري اجلديد ال�صادر عام (2012م) املر�أة مبادتني:
وقد ّ
املادة  23وامل��ادة .33
وتن�ص املادة  23على ا آلت��ي« :توفر الدولة للمر�أة
ّ
جميع الفر�ص التي تتيح لها امل�ساهمة الفعالة والكاملة يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وتعمل على �إزالة القيود التي متنع تطورها
وم�شاركتها يف بناء املجتمع» .وقد �ساوت املادة  33بني جميع املواطنني يف
احلقوق والواجبات ،دون متييز يف ذلك بني اجلن�س �أو أ
ال�صل �أو اللغة
�أو الدين �أو العقيدة.
ويبقى طموحنا  -ن�سا ًء ومواطنات � -أكرب ،ويحق لنا �أن نطمح مبكت�سبات
�أكرب ،ال بل هو واجبنا جتاه الوطن ك ّله ،وجتاه أال�رسة ،واملر�أة عمادها أال�سا�س.
طموحنا �أن تنال املر�أة على �أر�ض الواقع ويف املمار�سات احلياتية اليومية
ما ت�ستحقه من حقوق ،و�أن ت ؤ�دي ما عليها من واجبات مق َّد�سة يف احلفاظ على
�أ�رستها ومتا�سكها القيمي أ
وال�سهام يف تن�شئة �أجيال ت ؤ�من بقد�سية
والخالقي ،إ
الوطن ،واحلفاظ عليه ،ودرء املخاطر عنه .وهذا ما يع َّول على بنائه يف العم َلني
الرتبوي والثقايف.
ال ي�سعني يف هذه املنا�سبة �إال �أن �أحيّي املر�أة ال�سورية التي كابدت طوال
�سنوات احلرب الظاملة على وطنها ،ومل تزل� ،صنوف التعب أ
والمل نتيجة
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وقبلة عطاء
فـي اليوم العاملي للمر�أة ...املر�أة ال�سورية رمز ِ

الره��اب أ
وع ّلة
ال�سود ثمرة عمرها ِ
الره��اب واحل�صار .لقد ا�ستهدف إ
إ
وجودها� ،إذ انتهك ُح ُرما ِتها ،فقتل �أبناءها ،و�سبى بنا ِتها ،و�شتَّت �أ�رستَها...
و�أراد تدمري وط ِنها الذي �أ�سهمت �أ مّيا �إ�سهام يف بنائه و�إعالء �ش�أنه.
املر�أة ال�سورية ...وما �أدراك َم ْن هي؟

يفوح عطرها �أينما حلّت .هي ال�شاخمة الرا�سخة
هي يا�سمينة ال�رشق ُ
ال تهتز حتتَها �أر�� ٌ�ض وال يك�سرِ ُها حزن .و�إذا ما �أقفرت الدنيا و�ضاقت،
ت�شمخ ب�صربها
تكفكف دمعها خمافة �أن يحجِ َب حزنُها نو َر احلياة .هي َم ْن
ُ
وقفت يوماً على م�رسح دار أ
ال�سد للثقافة والفنون مبنا�سبة
هامات الرجال.
ُ
ْ
كبدها �أربع ُة
تكرمي الدولة ألمهات ال�شهداء،
وقفت ،وقد ارتقى من فلذات ِ
ْ
�شهداء ،ف�رصخت بعزمية جبّارة وقلب �صادق:
«يا ليتني �أعود �شابة يافعة ،أُلجنِب �أربع ًة �آخرين و�أق ِّد َمهم قرباناً للوطن».

تلك هي املر�أة ال�سورية :ه ّزت ب�أناملها الرقيقة مهد أ
الباطرة ،وبعزميتها
عرو�ش اجلبابرة ،وب�صربها �ستف�شل كل امل ؤ�امرات.

ت �أيَّتها أ
ِ
ُحيي ِ
لعظمتك التي تليق بعظمة الوطن.
الم الثكلى ...يا َم ْن ننحني
ُحيي ِ
ت �أيَّتها املر�أة ال�سورية القدوة� ،أيَّتها العاملة املكافحة� ،أيَّتها املربية املتفانية
واملهند�سة والطبيبة والرائدة يف جمال أ
العمال ،والباحثة والعاملة الف َّذة� .أيَّتها
ِ
القا�ضية ال َع ْدل� ...أيَّتها املنا�ضلة �أينما ِ
وقفت بثبات
كنت وعلى �أ ِّي جبهة
منك احلياةِ ،
وطنك وتعيدي بناء م�ستقبلهِ ....
ِ
الن�سان
لتحمي
وبك يرتقي إ
وت�سلم أ
الوطان ،وتبلغ �ش�أواً عظيماً.
ُ
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واليوم واجبنا جميعاً رجا ًال ون�سا ًء �أن نعمل وب�أق�صى طاقتنا لبناء حياة
كرمية لنا أ
وللجيال من بعدنا ،و�أن ن�ضمن �سالمة أ
ال�رسة التي ت ؤ�لِّف بلحمتها
وقيمها أ
الخالقية �أ�سا�ساً ل�سالمة الوطن ورفعته.
�إىل املر�أة ال�سورية خا�صةً ،و�إىل كل الن�ساء املنا�ضالت يف العامل ....كل عام
الن�سان و�إعمار أ
الوطان.
و�أن َّ
نت �رشيكات الرجل يف بناء إ
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م�س�ألتان

كلمة العدد

أ
م�س�لتان
ناظم مهنا
رئي�س التحرير
�����ص َ
��رت ب��ال��راح��ة ال��ك�برى ،فلم ترها
« َب ِ
ُت ُ
��ب»
���ن���ال �إلاّ ع��ل��ى ج�����س ٍ��ر م���ن ال��ت��ع ِ
أبو متام

امل�س�ألة الأوىل:
المعري
ِّ

َم ْن يقر�أ
�صب بهذه ال�صدمة الدائمة (الورطة) التي ال خروج منها.
المعري يُ ْ
ِّ
المعري ال مكان للك�سل الفكري ،بل ال ب َّد من ا�ستنفار
�إنه اال�ستغراق في لذة إ
البداع ،مع ِّ
العقل ،وفي كل لحظة تكت�شف معنى جديداً �أو لغزاً يحتاج �إلى ٍّ
حل .وفي اعتقادي لي�س
المعري فيل�سوفاً ممجداً للعقل� ،أو مجرد �شاعر تراثي مرموق� ،إنه حالة خا�صة في تراث
ِّ
الب�شرية ،هو �أكبر من فيل�سوف ،وحكمته التي يتح َّدث عنها النقاد وم ؤ�رخو أالدب ال ت�شبه
حكمة الطاعنين في ال�سن ،وال ت�شبه �شذرات �أو تهويمات ال�صوفيين �أو �شطحات خيالهم.
المعري كالمه كثيف المعنى مر َّكز وي�ضرب في ال�صميم ،و�شعره �أغرب من �أي �شعر،
ِّ
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م�س�ألتان

وهو عابر أ
للزمنة ويتج َّدد في فكر الفال�سفة ومكت�شفي النظريات أالدبية واالجتماعية
حر التفكير ،و�صاحب عقل يعي ذاته،
المعري ب�صفته رج ًال َّ
والنف�سية .وفي اعتقادي �أن ِّ
لم يخطط ولم يهتم ب�أن يكون فيل�سوفاً بين الفال�سفة �أو بين علماء الكالم� ،أو �ضمن
الغريق
الت�سل�سل التاريخي لعظماء الحكماء �أو الفال�سفة ،و�أعتقد �أي�ضاً �أنه قر�أ الفال�سفة إ
الغريق ولم يبهره �أح ٌد من الرهط ال�شرقي �أو اليوناني �أو الروماني �أو الفار�سي
وغير إ
�أو العربي .كان يدرك �أنه �شاعر في �أمة َ�ص ْن َعتُها ال�شعر ،و�أنه �شاعر في زمن �صعب ،و�أن
الن�سان ،في الحالة الطبيعية ،م�شروط ب�شروط �إن�سانيته التي فر�ضتها الطبيعة البيولوجية
إ
الن�سان بعاهة �أو �إعاقة،
والطبيعية الخارجية (الذاتية والمو�ضوعية) .فكيف �إذا �أ�صيب إ
فك أ
المعري فيها ٌّ
للغالل� ،أو �صراع مع هذه
المعري؟! و�أعتقد �أن الكتابة لدى ِّ
كما مع ِّ
وتحر ٍر منها.
ال�شروط ،على �أن يتكلم بحرية ُّ

المعري �آرا َء جريئة ،ولكنه قالها بحذر ،خ�شية ال�سفهاء في ع�صره .ولم يكن
قال ِّ
يوجه نقده المر َّكز �إلى البذرة أال�سا�سية للب�شر ،وطرائق تفكيرهم
المعري �إ�صالحياً ،كان ِّ
ِّ
و�أ�ساليب عي�شهم و�سيا�ساتهم .يقولون عنه �إنه مت�شائم ،و�أرى �أنه بحق �إن�سان الجوهر
الن�سان �إن�ساناً ،و�سط بحر متالطم من ال�صخب زمن
والكينونة العارف بم�أ�ساة �أن يكون إ
الفتن وال�صراعات والحروب ،وم�أ�ساته م�ضاعفة ألنه �أعمى و�سط عميان ،وهو القائل:

الم ْنـ
�أن���ا �أع��م��ى ،فكيف �أه���دي �إل���ى َ
��م ُع���م���ي���ا ُن؟!
ه���ج وال���ن���ا�� ُ��س ُك��� ُّل���ه� ّ
خ��ي��ر م���ن ال��ق��ا
وال��ع�����ص��ا ل��ل��� َّ��ض��ري � ِر
ٌ
����د ف���ي���ه ال���ف���ج���و ُر وال��ع�����ص��ي��انُ
ئ� ِ
ويقول �أي�ضاً:
�����ص��ي��ر أ
م��ث��ل��ي �أع��م��ى
الق��������وا ِم
وبَ
ُ
َ
���د�� ٍ���س ن��ت�لاط� ْ�م
ف��ه��ل��م��وا ف���ي َح���� ْن� ِ
ُّ

10

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

م�س�ألتان

الم�س�ألة التي �أطرحها هنا ،كانت تقلقني منذ �سنوات وت ؤ�لمني �أي�ضاً ،وهي عر�ضية لو
ي�ضج
�أردنا �أن نتجاوزها ،ولكنها تعني كثيراً ،لمكانة الفاعلين فيها ،وهي الحادثة التي ُّ
يمرون على حياة �أبي العالء ،الحادثة التي يقال �إنها جرت معه في بغداد
بها النا�س حين ُّ
المعري �إثر نقا�ش بينه وبين نقيب
في منزل ال�شريف المرت�ضى ،إ
والهانة التي تعر�ض لها ِّ
أ
�صح ح ّقاً ،فهو يدل على �سفاهة وحماقة ال نخالها
ال�شراف حول المتنبي ،والموقف لو َّ
موجودة لدى ال�شريف ،وهو �أديب كبير وعالم في ال�شعر بمكانة �أبي العالء ،و�أخبار
المعري في بغداد تفيدنا �أن والد ال�شريفين :المرت�ضى والر�ضي توفي في �أثناء و�صول
ِّ
أ
المعري رثاء نال عليه الثناء واالحتفاء في �ثناء ح�ضوره هذا
المعري �إلى بغداد ،ورثاه ِّ
ِّ
المعري يتردد �إلى منزل ال�شريف ب�صفته �ضيفاً له منزلته المق َّدرة .ومن غير
الم�أتم ،وكان ِّ
بالمعري وهو يقول ر�أياً فيه وفاء ل�شاعره أ
المعقول �أن ي�ضيق هذا الكريم ذرعاً
الثير �أبي
ِّ
الطيب ،ال يخفى على المرت�ضى مكانة المتنبي في نف�س �ضيفه �أو جلي�سه ومقدار حبِّه
المعري منذ �شبابه ،وت�أثره
له .و�أنا �أعتقد �أن المتنبي وال �أحد �سواه هو المفجر لعبقرية ِّ
به بيّ ٌن للغاية ،حتى يكاد المرء يخلط بينهما في بع�ض أ
الحيان ،وال�سيما �أ�شعار ال�صبا
في رغبة
لدى ِّ
المعري .وظلت هذه الم�س�ألة كلما ُذكرت تبرز �أمامي ال �شعورياً ،و تثير َّ
الت�شكيك فيها �أو نق�ضها ،وكنت �أواجه بقوتها وح�ضورها في ذاكرة النا�س وفي أ
الخبار
المعري م ّدة وجوده في بغداد� ،إال �أنني وبالم�صادفة قر�أت مقا ًال مثيراً
والحكايات عن ِّ
لل�شاعر الكبير �صالح عبد ال�صبور بعنوان« :المنحنى ال�شخ�صي في حياة �أبي العالء
تطرق فيه �إلى هذه الم�س�ألة َّ
و�شكك فيها.
المعري» َّ
ِّ
جاء في هذا المقال عن عالقة �أبي العالء بالمتنبي قول عبد ال�صبور« :ال �شك �أن �أبا
العالء قد ت�أثر في �شبابه ال ب�شعر المتنبي فح�سب ،بل باندفاعة نف�سه العا�صفة ...وتطالعنا
بيات كثيرة متنبّية المنبع»،
في �صفحات «�سقط الزند» � -أولى مجموعتَي �أبي العالء� -أ ٌ
ويورد عبد ال�صبور �أبياتاً للمعري وا�ضحة الت�أثر بمبالغات المتنبي ويعيدها �إلى �سن ال�شباب
المعري ،ولو عر�ضت على المعري في �شيخوخته ألنكرها .ويرى �شاعرنا الحديث
لدى ِّ
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021
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�أن للمتنبي فتنة ت�شبه فتنة الحب أ
الول .وقبل �أن نعود �إلى الم�س�ألة التي طرحناها ،نرى
من المفيد �أن نعر�ض لكم ر�أي عبد ال�صبور وتف�سيره لعنوان المقال (المنحنى ال�شخ�صي
المعري) ،يقول« :المنحنى ال�شخ�صي� ،أو المنحنى النف�سي ،ح�سب �أ�صحاب
في حياة ِّ
المدر�سة ال�شخ�صانية في الفل�سفة ،مونييه و�أتباعه ،هو انتقال ال�شخ�ص �إثر تجربة حادة
من نقي�ض �إلى نقي�ض ،من ولع بالحياة �إلى الزهد فيها� ،أو من تكا�سل �إلى حمية ون�شاط،
المعري
�أو من تفا ؤ�ل مطلق �إلى ت�شا ؤ�م �سابغ ،»...ويخل�ص عبد ال�صبور �إلى �أن زيارة ِّ
لبغداد لي�ست الباعث على التحول في �شخ�صيته وان�صرافه �إلى االعتزال .وقد يقول
قائل �إن وفاة والدته كان له �أثر نف�سي عليه ،وكان قد قارب أ
الربعين من عمره ،والمعري
يدرك �أن الموت َق َد ٌر ال را َّد له ،وكانت والدته في ال�ستين حين فارقت الحياة ،والتجربة
الم�صيرية التي غيرت حياته ،لي�ست تجربة فكرية ،بل تجربة �شخ�صية ،في زعم عبد
ال�صبور ،ويقول« :ف�أبو العالء حين قارب أ
الربعين لم يزدد علماً ب�شيء ،ال باللغة التي
�أتقنها ،وال بالنحو الذي �أحاط به ،وال بالمذاهب الدينية والفل�سفية التي ت�أمل فيها و�أطال
البدالي
الت�أمل .»...يخل�ص عبد ال�صبور  -من خالل قراءته �شعر�أبي العالء وفق المنهج إ
لفهم ال�شعر (�إبدال الكلمات �أو عك�س حروفها� ،أو �إعادة نثر المنظوم) ،و�إيراده �أبياتاً
المعري
له يتحدث فيها ب�سلبية عن المر�أة وكثرة ت�شبيه الدنيا
ِ
بالعرو�س في �شعره� -أن ِّ
عرف المر�أة في بغداد عا�شقاًَّ ،
وفكر في �أن يتزوج ،ولكن بدت له �أحوال �آثر معها
ال�سالمة من كل ذلك ،ودخل في عزلته ال�شاملة ،ويقول« :يبدو لي �أبو العالء في حديثه
عن المر�أة في اللزوميات ،عا�شقاً مهزوماً ،قنع من الدنيا ب�أدنى ن�صيب ،وقطع �صلته
بالحياة في توالدها وتكاثرها ،حين �آثر �أال يجني على �أحد مثلما جنى �أبوه عليه ...وحين
الن�سان توالد الحياة وتكاثرها ،فك�أنه يرف�ض الحياة جملة وتف�صي ًال».
يرف�ض إ
المعري ،ينفي عبد ال�صبور الرواية
وعود ًة �إلى الم�س�ألة التي نختم فيها حديثنا عن ِّ
(الم�س�ألة) التي لم ترد �إال لدى ياقوت الحموي ،ويرى عبد ال�صبور �أن ياقوت قد يكون
�سمعها فرواها ،و�أنها من تَ َزيُّد الرواة ومجال�س المتظرفين ،كي يدللوا بها على ذكاء
12
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المعري وياقوت مئتا عام ،و�أن م ؤ�لفاً
الرجلين� :أبي العالء وال�شريف المرت�ضى ،فبَين ِّ
المعري لم
لم ي�شر �إلى هذه الق�صة قبل ياقوت ،ومما يدح�ض هذه الق�صة دح�ضاً �أن ِّ
يحفظ لبغداد بعد �أن غادرها �إال �أجمل الذكريات ،وذلك وا�ضح في ر�سالة له �إلى خاله
حين عودته من بغداد ،يقول فيها« :ورعاية اهلل �شاملة لمن عرفته ببغداد ،فلقد �أفردوني
بح�سن المعاملة ،و�أثنوا علي في الغيبة ،و�أكرموني دون النظراء والطبقة ،ولما �آن�سوا
ت�شميري للرحيل ،و�أح�سوا ت�أهبي للظعن� ،أظهروا ك�سوف بال ،وقالوا من جميل كل
مقال ،وتلفَّعوا من أ
ال�سف ببُ ْرد ق�شيب ،وذرفت عيون �أ�شياخ �شيب ،»...ولو تعر�ض
المعري في بغداد للحادثة التي رواها ياقوت ،لكان م�ستبعداً �أن يقول هذا الكالم الطيب
ِّ
عن �أهلها و�أ�شياخها ،وال�شريف المرت�ضى من �أعالم بغداد في زمنه.

امل�س�ألة الثانية:
اقتراح في فعل القراءة
ٌ

والقراء �أي�ضاً
القراء ،يقر ؤ�ون وينفعلون بما يقر ؤ�ون ،وللقراءة طرائق متنوعة،
ّ
ّ
يندرجون في طبقات متفاوتة و�أ�ساليب.
قراء ا آلداب والفنون أ
وقراء الفل�سفة والعلم،
قراء التاريخ ّ
الدبية يختلفون عن ّ
ّ
ولكنهم ي�شتركون في االنفعال واال�ستجابة للمقروء ...وردود الفعل تجاه الن�صو�ص
تختلف من قارئ �إلى �آخر...
للقراء ،وفق ا�ستق�صاءات التحليل النف�سي المعا�صر،
يق ّدم النقد المعا�صر ت�صنيفات ّ
منها« :القارئ الف ّذ» ،و«القارئ الم َّطلع» ،و«القارئ المق�صود» ،وكثير غيرها ،وكل
النواع ي�أتي بم�صطلحات خا�صة به ...مع �أن هذه أ
نوع من هذه أ
النواع من القراء
َ
عوامل ت�ساعد على الك�شف� ،إال �أنهم ي�ستقون من مجموعات محددة من القراء
يُع ّدون
الموجودين الحقيقيين ...في نظر �أ�صحاب هذه الت�صنيفات ،يمثل القارئ الفذ مجموعة
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021
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من المعلمين ،يجتمعون دائماً عند نقاط العقدة في الن�ص ،ويثبتون بذلك وجود «حقيقة
�أ�سلوبية» من خالل ردود �أفعالهم الم�شتركة� .أما القارئ العليم �أو المطلع ،فهو �شخ�ص
يتحدث اللغة التي بُني الن�ص بها باقتدارُ ،م ِل ٌّم تماماً بالمعارف الداللية التي ي�أتي بها
الن�ص� ،أما القارئ المق�صود ،فهو القارئ الذي يريد الم ؤ�لف مخاطبته ...وقد يكون
فرداً �أو �أفراداً �أو جمهوراً...
في كل أ
الحوال �أحيل القارئ على الكتاب المهم لـ«...فولفغانغ �إيزر» فعل القراء،
نظرية في اال�ستجابة الجمالية ،ترجمة الدكتور عبد الوهاب علوب ،المجل�س أ
العلى
للثقافة بم�صر ،عام (2000م).
من خالل تجربتي ال�شخ�صية في القراءة ،ا�سمحوا لي �إذا جاز �أن �أتق َّدم باقتراح
لقراءة الن�صو�ص القديمة والتاريخية ،ت�ساعد في فهم هذه الن�صو�ص فهماً مو�ضوعياً،
لدي هذه الطريقة من التجربة الطويلة ن�سبياً في القراءة االحترافية،
وكانت قد تولدت َّ
وتقوم على النظر �إلى ال�سردية المقروءة على �أنها حدثت في زمن خارج ذاتنا ،و�أن
نحيِّد االنفعال بها � ،إ اّل من ناحية منطقيتها و�أ�سلوب عر�ضها� ،أي �أن نجعلها �سرديات
منف�صلة عنا ،ويتوقف علينا بو�صفنا قرا ًء المقدرة على تحويلها �إلى حكاية معا�صرة �أو
تجاهلها وتالفي ال�ضار منها وفيها ،و�أن ننظر �إلى ال�سردية القديمة ،كما لو �أننا نقر�أ
رواية معا�صرة ،نت�أمل في �شكلها وزمنها ومكانها وال�شخ�صيات التي ترد فيها و َمن
البطل �أو ال�شخ�صية أ
ُ
الولى فيها ،و َمن ال�شخ�صيات الفاعلة والتالية والفرعية ،بقليل من
االهتمام بم ؤ�لف ال�سردية و�أهوائه وميوله ،لكيال ن�سمح له بت�ضليلنا �أو اللعب بانفعاالتنا
�أو ا�ستجابتنا للقراءة وت�أولينا لها وفق المناهج الع�صرية .ويمكن �أن نقر�أ ،وفق ذلك
االقتراح ،الروايات التاريخية للمراحل والحقب وال�صراعات على �أنَّها حدثت في
الما�ضي وال يمكننا ت�صويبها �أو التعديل فيها ،وال فائدة من ت�صديقها �أو تكذيبها ،فنحن
ال نك ِّذب الروايات الحديثة التي نقر ؤ�ها ،بل ننظر �إليها على �أنها روايات فح�سب.
❁
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فوكوياما ,و�أطروحة «نهاية التاريخ»
من �أثر ترجمة الألفاظ وا أل�ساليب في العربية المعا�صرة
المونودراما والمناجاة في ال�شعر ال�سوري المعا�صر
الثورة الرقمية
في حانة القنديل هاج�س التحوّ ل واالنعتاق
ت�سا�ؤالت المعرفة :في الكون والإ ن�سان
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د .عبد النا�صر إ��سماعيل ع�ساف
د .جمال �أبو �سمرة
وائل ديوب
ح�سام ال سّ� عدي
إ��سماعيل الملحم
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الدرا�سات والبحوث

فوكوياما ,و أ�طروحة «نهاية التاريخ»
(مقاربة نقد ّية �أ ّولية)
د .خلف الجراد

َمن «فوكوياما»؟
ول ��د «يو�شيهيرو فران�سي�س فوكويام ��ا» ( )Yoshihiro Francis Fukuyamaفي مدينة «�شيكاغو»
المريكية ,في ( 27ت�شرين أ
أ
الول عام  ,)1952ألب �أمريكي ,من الجيل الثاني للمهاجرين اليابانيين,
وكان �أب ��وه «يو�شي ��و فوكوياما» ,الهوتي ًا يحمل �شهادة الدكت ��وراه في علم االجتماع ,و«�سفير ًا» لتجمع
الكني�سة في واليته � .أ ّما والدته «تو�شيكو فوكوياما» فقد ولدت في اليابان ,وكان �أبوها «�شيروكاواتا»,
م ؤ��س� ��س ق�سم االقت�صاد في «جامعة كيوتو» .ل ��م يتعلم «فوكوياما» اللغة اليابانية؛ وقد �صنف نف�سه
مبك ��ر ًا ب�صفت ��ه �شخ�ص� � ًا «ال �أدري� � ًا» (� /Agnosticشكّ ّي� � ًا)( ,)1إ�ذ ق ��ال :إ�نّ «م ��ن ال�صعب علي ��ه �أن يكون
م ؤ�من� � ًا»( .)2وكان «فوكويام ��ا» قد ح�صل على الدكتوراه ف ��ي الفل�سفة ال�سيا�سية من «جامعة هارفارد»,
وعم ��ل ف ��ي ق�سم العل ��وم ال�سيا�سية «بم ؤ��س�س ��ة راند» (� ,)RANDأكب ��ر الم ؤ��س�سات البحثي ��ة العالمية
المريكية (البنتاغون) ,كما عمل في وزارة الخارجية أ
القريبة من وزارة الدفاع أ
عد
المريكية ,وكان ُي ّ
في مرحلة ما من �أهم مفكري �أو ّ
منظري تيار «المحافظين الجدد» في الواليات المتحدة.
والن�سان أ
الخير»( ,)3الذي
والحقيق� � ��ة �إ ّن �سبب �شهرة «فوكوياما» هو كتابه «نهاية التاري ��خ إ
وال�شكالية ,وقد حافظ على هذه ال�سمة
ر�أى فيه بع�ض المحللين انعكا�ساً ل�شخ�صيته الجدلية إ
�إل� � ��ى يومنا هذا� ,إذ �أحدث �ضجة كبيرة ,ونقا�ش � � �اً �ساخناً بين ا ألكاديميين والباحثين ,فبع�ضهم
ي�ص ّنفه على �أنه مفكر كبير ,و�آخرون يرونه �أداة دعائية لل�سلطة ا ألمريكية لي�س غير.
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وقد بان������ت مالمحه ال�سيا�سية بو�ضوح حينما انتقل م������ن المجال العلمي -ا ألكاديمي
�أو الفك� � ��ري �إلى �أروقة «البيت ا ألبي�ض»� ,أي حينما عمل «م�ست�شاراً �سيا�سياً» للرئي�س ا ألمريكي
ا أل�سبق «رونالد ريغان» في �أثناء حربه (الباردة) العنيفة على االتحاد ال�سوفييتي ,فحينها كتب
«فوكوياما» ر�سالة الدكتوراه حول ال�سيا�سة الخارجية ال�سوفييتية في «جامعة هارفارد»� .إ�ضافة
�إل� � ��ى �أنه كان ع�ضواً فاع ً
تقدم
ال ف� � ��ي «م�ؤ�س�سة راند» ,المدعومة من إ
الدارات ا ألمريكية ,التي ّ
همها ا ألبحاث التحليلية للجي�ش ا ألمريكي ,فقد ن�شر
درا�سات وا�ست�شارات لم�ؤ�س�سات الدولة ,و� أ ّ
«فوكويام� � ��ا» في �أثناء عمله في تلك الم�ؤ�س�سة مجموعة م� � ��ن الدرا�سات والمقاالت ال�سيا�سية,
ومنها مقال� � ��ه ال�شهير «نهاية التاريخ» التي ن�شرها في دوري� � ��ة «نا�شونال �إنتر�ست» (National
 )Interestفي عام (.)1989

يعمل «فوكوياما» �أ�ستاذاً لالقت�صاد ال�سيا�سي ومديراً لبرامج التنمية الدولية «بجامعة جونز
هوبكنز» ا ألمريكية .وقد ا�شتغل �سابقاً في كلية ال�سيا�سة العامة بجامعة «جورج ما�سون».
نال ع�ضوية جهاز التخطيط ال�سيا�سي في وزارة الخارجية ا ألمريكية بو�صفه ع�ضواً نظامياً
الو�سط» ,وع�ضوية البعث� � ��ة أ
متخ�ص�ص � � �اً في «�ش�ؤون ال�شرق أ
(ال�سرائيلية) –
المريكية للمحادثات إ

الم�صرية حول الحكم الذاتي الفل�سطيني الجارية بين عامي (.)1982-1981

�إ�ضافة �إلى ذلك؛ ف�إ ّن «فوكوياما» ع�ضو في عدد من الهيئات ,مثل« :جمعية العلوم ال�سيا�سية
ا ألمريكية» ,و«مجل�س العالقات الخارجية» ,و«المجل�س البا�سيفيكي لل�سيا�سة الدولية» ,و«�شبكة
غلوبال بزن�س».
كما ي�شغل �أي�ض � � �اً ع�ضوية مجل�س الرئي�س ا ألمريكي أ
للخالقي� � ��ات الحيوية (,)Bioethics
وع�ضوي� � ��ة المجال�� � ��س اال�ست�شاري� � ��ة للمن� � ��ح الوطنية م� � ��ن �أج� � ��ل الديمقراطي� � ��ة ,و«الم�صلحة
الديمقراطية» ,و«مجلة الديمقراطية» ,و«م�ؤ�س�سة �أمريكا الجديدة».

توجه «فوكوياما» ال�سيا�سي ,وتجربته الفكرية
ّ

انتمى «فوكوياما» �إلى مع�سكر «المحافظين الجدد» في �أوج قوتهم ونفوذهم ,فكان واحداً من
مو ّقع� � ��ي ر�سالة موجهة �إلى الرئي�� � ��س ا ألمريكي ا أل�سبق «جورج دبليو بو�ش» عقب �أحداث الحادي
ع�شر من �أيلول عام ( )2001تطالبه ب�إ�سقاط نظام الرئي�س العراقي الراحل �ص ّدام ح�سين.
جمع «فوكويام� � ��ا» في م�سيرته العلمية والعملية بين التنظير ال�سيا�سي والتدري�س الجامعي
واهتم بدرا�سة
والجانب العملي ,ف�شغل عدداً من الوظائف� ،أك�سبته كثيراً من الخبرة والثقافة,
ّ
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مدة طويلة «م�ست�شاراً للم�صرف الدولي»
التط� � ��ور االقت�صادي في المجتمعات الب�شرية ,وعمل ّ
في نيويورك ,وفي كثير من الم�ؤ�س�سات وا ألجهزة ا ألخرى.

لك� � � ّ�ن �شهرته العالمية �-إذا �ص� � � ّ�ح القول -قد بد�أت في عام ( ,)1989حينما ن�شر في دورية
«الم�صلحة الوطنية» �أو «الم�صلحة القومية» «ذا نا�شونال إ�نتر�ست» ()The National interset
مق� � ��االً تحت عنوان «نهاية التاري���خ» ,ركّز فيه على فكرة م�ؤ ّداها�« :أن تاريخ اال�ضطهاد والنظم
ال�شمولي� � ��ة قد ولّى وانتهى بغير رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم �سور برلين ,لتح ّل محلّه
الليبرالي� � ��ة وقيم الديمقراطية الغربي� � ��ة ,واقت�صاد ال�سوق ,التي ت�ش � � �كّل نهاية التطور الفكري
ال�شكالي
للن�س� � ��ان»( ،)4وقد احت ّل هذا المقال إ
الب�ش� � ��ري و�أق�صى مراحل التطور ا أليديولوجي إ
وعمقه ,و�شرح
حيزاً ملحوظاً في تاريخ النظريات ال�سيا�سية المعا�صرة ,وال �سيما بعد �أن ّ
ّ
ف�صله ّ
�أبعاده ونقاطه المحورية – االرتكازية في كتابه ال�صادر في عام ( )1992تحت عنوان« :نهاية
والن�سان أ
الخير» ( ,)The End of History and the Last Manالذي �أثار بدوره كثيراً
التاريخ إ
من الجدل والنقا�شات ,واكت�سب �شهرة عالمية وا�سعة ,فبلغ عدد طبعاته �أكثر من ع�شرين طبعة
مختلفة ,وكان في قائمة �أكثر الكتب ال�سيا�سية مبيعاً.

منطلقات الكتاب ومقا�صده ا أل�سا�سية
من الناحية الظاهري� � ��ة وال�شكلية ي�ستند «فوكوياما» �إلى مقولة الفيل�سوف ا أللماني «جورج
هيغ� � ��ل» ب�ش�أن «نهاية التاريخ»� ,إذ يطيب لـ«فوكوياما» �أن يردد ا�سم «هيغل» ب�صورة م�ستمرة في
اليمان� � ��ي الميتافيزيقي القاطع بحتمي� � ��ة «االنت�صار الكوني الحا�سم
�سي� � ��اق ت�أكيد «فوكوياما» إ
للديمقراطي� � ��ة الليبرالية» .وهذا ما ح� � ��دا ببع�ض الباحثين �إلى ت�صني� � ��ف «فوكوياما» بو�صفه
«تلميذاً» جديداً للفيل�سوف ا أللماني الكبير «هيغل».
تعبر
والواقع �إن «هيغل» كان ي�ؤمن ب�أن التاريخ العام (ال�شمولي) ميدان لفاعلية الروح التي ّ
الن�سان ,و�أن الدرا�سة الفل�سفية للتاريخ تعني درا�سته من خالل تطور تاريخ الفكر,
ع� � ��ن تاريخ إ
ومن منطلق ربط الفكر و�سيرورته بالواقع ,وذلك لما بين الفكر والواقع من �صلة وثيقة� ,إذ «�إ ّن
الهدف الرئي�س لفل�سفة هيغل – كما يقول ف�ؤاد زكريا -هو تحقيق الوحدة بين الفكر والواقع,
وبي� � ��ن ال�شكل والم�ضمون عل� � ��ى نحو ي�ضمن الجمع بين هذه ا ألط� � ��راف ,وتجاوزها في مركّب
�أعلى؛ ففل�سفة هيغل كانت في نظره مركّباً ي�ضم ك ّل ما �سبقها ,ال في ميدان الفل�سفة فح�سب,
()5
فيبين «هيغ� � ��ل» � أ ّن عن�صر ال�صراع الجدلي هو
ب� � ��ل في كل ميادين ن�شاط الروح إ
الن�سانية» ّ .
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المح� � � ّ�رك الرئي�س للتاريخ ,م�ستنداً في ذلك �إل� � ��ى الوظيفة ا أل�سا�سية التي يقوم بها الوعي في
ه� � ��ذا ال�صراع ,و�سعيه في نهاية المطاف �إلى ا�ست�شراف الغاية النهائية التي تتجه �إليها م�سيرة
التاريخ وت�سعى �إلى تحقيقها(.)6

الن�ساني
ويعتقد � أ ّن م�سار الروح ف� � ��ي التاريخ تفر�ضها ظروف الطبيعة �أو طبيعة العقل إ
بد من � أ ْن ينتهي هذا الم�سار �إلى تحقيق الروح ألهدافها في الو�صول �إلى
�أو كالهما معاً ,وال ّ
الكمال(.)7

ومن المعروف للمطّ لعين جيداً على فل�سفة هيغل ومقا�صدها المثالية� ,أنه يرى في التاريخ
الكوني مدى التقدم الدائم لل�شعور �أو الوعي بالحرية من جانب الروح وتحقيقها نتيجة لذلك,
�إذ يتب� � ��ع هذا التقدم مجموعة مراح� � ��ل في و�ضع جدلي ،غير م�ستقيم �أو خطّ ي؛ فالفكرة (وهي
المقول� � ��ة ا أل�سا�سية لدى هيغل) تتخذ لديه �صوراً متوالي� � ��ة ,كل واحدة منها ت�سمو على ال�صورة
ال�سابقة ,و�إ ّن لك ّل �أمة عبقريتها القومية التي تبرز من خالل مظاهر وعيها ,و�إ ّن ديانتها و�آدابها
ونظمه� � ��ا ال�سيا�سية وقوانينها ا ألخالقية وبراعتها ا آللية تحمل طابع هذه العبقرية ,و� أ ّن ال�شيء
التدرج في تطور المبد� أ
الجوهري في التاريخ هو ال�شعور بالحرية( ,)8وتاريخ العالم لديه يعر�ض
ّ
ال� � ��ذي يكون م�ضمونه الجوهري هو الوعي بالحري� � ��ة( ,)9وفكرة الحرية لدى «هيغل» هي هدف
مطلق ونهائي( ,)10حتى �إنه �سوف يكتب في نهاية حياته �إ ّن غاية العالم هو �أن تعي حرية الروح
يعبر عن ذلك بقوله�« :إ ّن الهدف النهائي للعالم هو وعي حرية الروح ولكن �أحداً لم يعرف
�إذ ّ
()11
�أو لم يعان با ألحرى كما نعرف ونعاني في ع�صرنا اللاّ تعين الذي تت�سم به هذه الحرية» .
وم� � ��ع ذلك ,ف�إ ّن بع�ض الباحثين يرى � أ ّن «ن�صو�� � ��ص هيغل عن م�س�ألة نهاية التاريخ غام�ضة
ب�صورة ملحوظة» ,ألن هناك تعار�ضاً بين فكرة هيغل عن «�ضرورة الحرب» ,وفكرته عن «نهاية
التاريخ»(.)12

وفي �إط� � ��ار درا�ستهم لفكرة «نهاية التاريخ» لدى هيغل ,ذكر بع�ض الباحثين � أ ّن هيغل توقّع
لنابليون � أ ْن ي�ؤ�س�س دولة كونية ت�شكل نهاية التاريخ()13؛ فقد كانت �إمبراطورية نابليون في نظره
تمثّل تحقيق �سيطرة العقل على ا ألر�ض ,وحتى حينما يكون نابليون قد �سقط ,ف�إ ّن هيغل �سيع ّد
النظام الذي �أقامه �إكماالً لعمل الثورة الفرن�سية ,و�أنه �سينت�صر حتماً في ك ّل دولة حديثة(.)14

ت�صور � أ ّن التاريخ
ويمك� � ��ن �إجراء مقاربة بي� � ��ن الر�ؤيتين ,اللتين تقول واحدة منهما �إ ّن هيغل
َّ
�سينته� � ��ي بوعي حرية الروح ,وا ألخرى التي تقول �إ َّن التاريخ �سينتهي مع ت�أ�سي�س نابليون لدولة
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كوني� � ��ة ,ذلك ب � � ��أن هيغل قد ذكر � أ ّن وعي الحرية و�صل �إلى نهايت� � ��ه� ,إذ تحقق مع نابليون ,ألنه
الحا�ض� � ��ر والواقع .فما عمله هيغل هنا �أنه عقل� � ��ن الحا�ضر الذي كان يعي�شه ,ولم يعلن عقلنة
ين�صب بالن�سبة �إلى
الم�ستقبل ,وهذا ما يالحظ ب�شكل وا�ضح في قوله « :أل ّن اهتمامنا ال ب ّد � أ ْن
َّ
التاريخ على ماحدث في الما�ضي وربما يحدث في الحا�ضر � ,أ ّما بالن�سبة �إلى الفل�سفة ف�إ ّن ما ي�شغلها
لي�� � ��س هو الما�ضي وال الم�ستقبل �إن �شئنا الدقة و�إنما هو الحا�ضر� ,أعني ما هو موجود وماله
وجود �أبدي وهو العقل»(.)15

وعودة �إلى مقوالت «فوكوياما» ,التي �أراد في �سياقها االحتماء ب�أ�سماء عدد كبير من الفال�سفة
وعلم� � ��اء االجتماع لي�ؤكد اطالعه الجيد على نتاج ه � � ��ؤالء المفكرين من جهة ,وللزعم ب�أنه يمثّل
الن�ساني الممتد �إلى مئات ال�سنين من جهة �أخرى ,نجد �أنه لم ينجح في تجاوز
ذروة هذا الفكر إ
تعبر عن رغبوية
مقا�صده النفعية �أو تمويهها فل�سفياً و�سو�سيولوجياً ,وبقيت مك�شوفة ,مف�ضوحة ّ
والتموج والتناق�ضات,
مب�سط لر�ؤية �أحادية قا�ص� � ��رة لعالم �شديد التعقيد
ّ
فاقع� � ��ة وطرح �أمريكي ّ
ر�سم خريطة تنب�ؤية ألحداثه البعيدة منها� ,أو حتى القريبة في �أحيان كثيرة.
فيكون ُمحاالً ُ
متبح� � ��رة بعين نقدية فل�سفية –مو�ضوعية لكت� � ��اب «فران�سي�س فوكوياما» (نهاية
�إن ق� � ��راءة
ّ
والن�سان أ
الخير) ,ال ب ّد �أن ت�صل �إلى اال�ستنتاجات والخال�صات ا آلتية(:)16
التاريخ إ

ن�صاً فل�سفياً متما�سكاً ي�ضيف �شيئاً جديداً �إلى التراث
 -1ال يمكن مقاربة الكتاب بو�صفه ّ
يحمل بع�ض مفا�صل الجدل الهيغلي ا�ستنتاجات وتحليالت
الهيغلي ،لكنه في الوقت نف�سه ّ
هم ما يرتكبه الت�أويل «الفوكويامي»
ي�سوغها منطقه الذاتي .و� أ ّ
ال تطيقها مقدمات ن�صو�صه ,وال ّ
القحام ,غير ال ُـمعلّل �أبداً ,لمذهب الديالكتيك في �أن تكون
في �ش�أن الن�ص الهيغلي ,هو هذا إ
له هذه النهاية -الق�سرية جداً -وهي انت�صار الليبرالية ,ا ألمريكية بالذات.

 -2ك ّل ه� � ��ذا الح�شد م� � ��ن �آراء الفال�سف� � ��ة والمفكرين ال يمكنه �أن يدخ� � ��ل �ضمن البرهنة
المن�ش� � ��ودة على �أطروحة الكتاب ا أل�صلية ذات الم�ستويي� � ��ن المفهومي-والخطابي معاً( :نهاية
التاري� � ��خ ,وانطباقها عل� � ��ى الليبرالية ا ألمريكي� � ��ة) ،ولذلك قد ي�ستمتع الق� � ��ارئ بكثير من �آراء
الفال�سفة والباحثين الواردة في مختلف ت�ضاعيف هذا الكتاب ،وقد يعفو عن االجتزاء والقفز
الم�سوغ ،حتى �إنه يمكن تنا�سي المو�ضوع ا أل�صلي الذي يوجه غر�ض الدرا�سة.
غير
َّ
 -3غن� � � ٌّ�ي عن البي� � ��ان � أ ّن الن�ص الفوكويامي يرف�ض عن �ساب� � ��ق ت�صميم الدخول في الجدل
الفل�سفي ال�صحيح ،فعلى �صعيد الطرح المعرفي ا ألنطولوجي نرى � أ ّن «فوكوياما» يتجنب الخو�ض
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ف� � ��ي هذه الم�س�ألة تماماً ,بل ي�سارع �إلى ا�ستنباط عدد من النتائج لي�ستخدمها في دعم �أحكامه
المطلق� � ��ة الت� � ��ي ي�صدرها وك�أنها م�سلّم� � ��ات ت�سبق الن�ص ون�سيجه الفك� � ��ري .و� أ ّما على ال�صعيد
يت�شبث بلحظة ا�ستثنائية من حا�ض� � ��ر ا�ستحوذ على الم�شهد
الحدث� � ��ي �أو التاريخي ف � � ��إ ّن الن�ص
ّ
العالم� � ��ي� ،إذ كُتب الن�ص تحت وط � � ��أة العنف المادي لهذا الحدث المبا�شر ,بحيث �إنه لم ينتظر
«التيمو�سية» الفجائية المتفجرة لل�شعوب بعد �أ�شهر قليلة من وقوع
حت� � ��ى يرى ماذا �أعطت هذه
ّ
هيغلي� � ��ة �أو نيت�شو ّية يمكن �أن تو�صف بها اليوم
ه� � ��ذا الخ�سوف العظيم ،ف� أ ُّي «تيمو�سية حيوية»
ّ
�أح� � ��وال ما كان ي�سمى بـ«لمع�سك� � ��ر ال�شرقي»؟ و�أي «نهاية للتاريخ» تلك الت� � ��ي تتمتع بها �أمريكا
وحده� � ��ا من دون العال� � ��م؟ و� أ ّي «نظام عالمي جديد» يلف المعمورة المه � � � ّددة باللبننة والبلقنة
وال�صوملة ,وبكل «وحو�ش التاريخ» التي يثبت هذا التاريخ نف�سه �أنه لم يتجاوزها قيد �أنملة؟
الرادوي ليقينياته ال�سيا�سية م� � ��ن الم�ستوى
 -4يق� � ��وم «فوكويام� � ��ا» باالنتق� � ��ال التع�سف� � ��ي إ
يو�سع من
ال�سيكولوجي الخال�ص �إلى الم�ستوى ا ألنطولوجي (المعرفي) إ
الطالقي؛ من حيث �إنه ّ
مفه� � ��وم
«التيمو�سية» نظرياً ,فيوحي في كتابه �أن تحققها ق� � ��د � ُأنجز ,و�صار �أمراً مفروغاً منه.
ّ
والحدي� � ��ث ب�ش�أن «المثال الفكري» والتعامل مع �أقواله وترميزاته ,يغدو كما لو �أنه و�صف لواقع
مغيباً كله تحت طبقة من التحليالت المتداخلة مع �أقوال
قائم .في حين � أ ّن الواقع الفعلي يظ ّل ّ
و�آراء ومق� � ��والت فكرية ,تحي� � ��ل القارئ على مرجعيات فل�سفية كبرى ,دون �أن ت�ستند �إلى متونها
والقناع بحجتها الدافعة .بحيث �إننا نجد �أنف�سنا في
لليهام إ
ا أل�صلية� ,أي �إنها تكتفي بانتقائية إ
ورو�سو وهيغل ونيت�شه ,هم
النهاية �أمام م�آل الن�ص ا ألخير الذي يطالبنا بالنظر �إلى � أ ّن �أفالطون
ّ
جميع � � �اً وعلى اختالف �أنظمتهم المعرفية ,قد غدوا �آباء حقيقيين لليبرالية ,وال�سيما لجناحها
المو�صوف واقعاً وحقيقة بـ «الوح�شي» �أو «المتوح�ش» (تات�شر وريغان وبو�ش االبن وغيرهم).
يتعدى مجرد ال�شائعة ا أليديولوجية
� -5إن تق�سي� � ��م العالم بين «تاريخي» و«ما بعد تارخ���ي» ّ
الجدي� � ��دة ,ويم ّهد �إلى نوع من �إعادة تدوير كل ت� � ��راث اال�ستقطاب الثنائي ال�سابق الذي تحكّم
ف� � ��ي فكر ال�سيا�سة الدولي� � ��ة ,وذلك قبل انهيار االتحاد ال�سوفييت� � ��ي ,وتفكك الكتلة اال�شتراكية
العالمية .ويحاول هذا التق�سيم «الجديد» ,الذي يتخ ّفى تحت ا ألقنعة المعرفية الكبرى ,ت�أ�سي�س
خرج معظم �أو بقي� � ��ة العالم من ت�صنيف الب�شر
قطيع� � ��ة �صارم� � ��ة في �صميم الكيان إ
الن�ساني؛ تُ ِ
القادرين على فر�ض االعتراف بهم ,مما ي�س ّوغ –من ث َّم -حرمان ه�ؤالء الب�شر الفا�شلين (�أو الدول
الن�سانية الخلاّ قة),
والكيانات المو�صوم� � ��ة بـ«الف�شل») في «المعركة
التيمو�سية» (ال� � ��روح إ
ّ
م� � ��ن �إمكان تجاوز القطيعة ,وتخطي الدورة التاريخية ,ومن ثم الو�صول �إلى حالة التطابق بين
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

21

فوكوياما ,و�أطروحة «نهاية التاريخ»

ا�ستثناء تمييزياً �أعلى ال يناله �إال �أولئك الم�ؤهلون �سلفاً
المث� � ��ل والواقع؛ تلك الحالة التي تغدو
ً
ومقدماً ,لك�سر الدائرة التاريخية المغلقة وبلوغ الكمال ا ألخير.
ّ
� -6إ ّن هذه «النخبوية الجديدة» لي�ست �أ�سطورية وال دينية �أو �أيديولوجية؛ لكنها -وللمفارقة
تدعي
الكبيرة -تريد �أن ت�ستند بكل �صراحة وو�ضوح �إلى المبد� أ نف�سه
المحرك للتاريخ ,الذي ّ
ّ
القوة بمعناها
التب� � ��ر�ؤ منه والتحرر من ربقته� ,أال وهو ا�ستبداد العنف العاري عينه� ,أو فل�سفة ّ
ال�شامل ،فك ّل الذخيرة البرهانية التي يتمتع بها كتاب «نهاية التاريخ»� ,إنما ت�ستند �إلى مو�ضوع
انهيار اال�ستقطاب الثنائي لمرحلة «الحرب الباردة» في النظام العالمي القديم ،وك ّل ما يفعله
خط� � ��اب ه� � ��ذه «النهاية» هو �أنه ينتقل من ن�سق ت�صنيفي� ,إلى ن�س� � ��ق �آخر ،لكن االنتقال يحدث
ويقع على ا ألر�ضي� � ��ة نف�سها من التنب�ؤية الت�صنيمية التي توكل حركة التاريخ �إلى غائية كمالية
– تمامي� � ��ة معينة ,تح�شر كل م�صادفات الحياة وتطوراتها تحت �سلطتها ,وت�سوقها �إلى الخاتمة
المظ ّف� � ��رة ,حينما تطلق عليها ا�س� � ��م ذلك الكمال الذي يغلق «دائرة التاريخ الكوني» بفعل حكم
يمر بها العالم .وال يتجاوز «فوكوياما»
ا�ستعالئي �أحادي م�ستند �إلى واقع الفو�ضى الم�ؤقتة التي ّ
ف� � ��ي هذه الفكرة – ا ألطروحة مختلف ا ألحكام االعتباطية الكبرى ال�سابقة ,التي �شكّلت عنف
والم�سوغات لمذابح الما�ضي ,وكوارث
ا أل�سط� � ��رة وا ألدلجة و�أوجدت في هذا ال�سي� � ��اق الذرائع
ّ
اال�ستف� � ��راد بالعالم �أو ب�أجزاء منه ,بح�سب ما يمتلئ به ِ�س ْفر التاريخ الب�شري ال�ضخم .وفي ك ّل
المتفردة -م�ؤقت � � �اً« -انت�صارها» على القوى ا ألخرى المناف�سة� ,أو على ق�سم
ت�سمي القوة
م� � � ّ�رة ّ
ّ
الن�ساني
للن�سانية كلها»�( ,أي كماالً للتاريخ إ
م� � ��ن إ
الن�سانية� ,أو حتى عليها ب�أجمعها« ,انت�صاراً إ
نهاء ظافراً له!).
ّ
برمته و�إ ً

ّ
«تخطاه و�أكمل
 -7ت�أت� � ��ي «ق�سمة العال����م مجدداً» �إلى من «هو من����ه داخل التاري����خ» ,ومن
تحقيبه» ,لتتماثل مع �شبيهاتها من ك ّل تلك ا ألطروحات ال�شمولية التي كانت ت�ص ّنف الب�شرية
«الق�صاء عن التاريخ» يقع
بي� � ��ن تلك «الحامل����ة لحركة التاريخ» «وتلك الخارجة عن����ه» .وكان إ
دائم � � �اً على ال�شعوب الخارجة �أ�ص ً
ال عن الت�صنيف الغرب� � ��ي .واليوم ف�إن «الفوكويامية» تعيد
�إق�ص� � ��اء «بقية العالم» لي�س خارج التاريخ ,ولكن «تحكم عليها» بال�سجن الم�ؤبد داخل «قف�ص
التاري����خ» و«دورت����ه المغلق����ة» .فمن �سوف يو�صف بعد «نهاية التاريخ» على طريقة «فوكوياما»,
مكب التاري� � ��خ �أو مزبلته.
م� � ��ن ال�شع� � ��وب ب�صفة التاريخية� ,س� � ��وف يكون م�صيره عملي � � �اً �إلى ّ
وتبع � � �اً لهذه المعادلة النخبوية «الغربوية» «الت�أمركي� � ��ة» الرافعة لراية الليبرالية الديمقراطية
المح�ص� � ��ورة با ألقلية الظافرة في العالم ,فقد ُحك� � ��م على «ا آلخرين» لي�س بالت�أبد تحت وط�أة
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بالق�صاء التام ع� � ��ن كل هذه العملية� ,سواء لمن هم منهم
الحلق� � ��ة التاريخية المفرغة ,ولكن إ
«داخ����ل –التاري����خ»� ,أم لمن «�سيك����ون – بعد – التاريخ» .ولذل� � ��ك يمكننا اال�ستنتاج من مجمل
ا�ستعرا�ض� � ��ات «فوكوياما» و�صوره «الهوليوودية» ال�صادمة � أ ّن معظم الب�شرية �سوف تظل قابعة
ف� � ��ي مرحلة م� � ��ا قبل التاريخ .في حين � أ ّن «التيمو�سيين»� ,أي �شع� � ��ب النخبة الب�شرية الجديدة
المختارة ,الذين �سيفوزون وحدهم بما «بعد التاريخ» هم �شعب «القومية االقت�صادية» ,متمث ً
ال
بالنم� � ��وذج الياباني المحافظ على التقاليد ا أل�سرية والثقاف� � ��ة ا آل�سيوية ,لكنه م�شبع بالتقانة

ا ألمريكي� � ��ة المتط� � ��ورة(� ,)17أي �إنه يريد من الج�س� � ��د �أن يظ ّل يابانياً� ,أم� � ��ا الر�أ�س في�صبح �آلة
حا�سوبية �أمريكية.

 -8يب� � ��دو لـ«فوكوياما» الذي حاول �إعطاء حلول ناج� � ��زة و�إجابات «ذكية» لع�شرات ا أل�سئلة
والم�ش� � ��كالت التي تتنا�سل طبيعياً من �إنائه الليبرالي المرقّع �أ�سا�ساً � ,أ ّن الم�شكلة التي ت�ستحق
ينف دورها الكبير «في
التوق� � ��ف عندها في نهاي� � ��ة كتابه هي «الم�شكلة القومي���ة» ,ومع �أنه لم ِ

عال� � ��م ما بع� � ��د الحرب الباردة» �أو «�سلطتها في قطاعات كثي� � ��رة»� ,إ اّل �أنه َع َّد «النظر �إلى هذه
ويعبر عن ر�ؤية ق�صيرة
الظاه� � ��رة بح�سبانه� � ��ا ذات ديمومة وقابلة للغلبة دائماً ,لي�س �صحيح � � �اً ّ
()18
معي� � ��ن .ففي بع�ض لحظات
الم� � ��دى» !؛ فللنزع� � ��ات القومية – كما ي�ؤك� � ��د فوكوياما -تاريخ ّ
التط� � ��ور التاريخي ,كما هي الحال بالن�سبة �إلى المجتمع� � ��ات الفالحية ,لم توجد هذه النزعة
�أبداً في وعي النا�س .هذه النزعات تكبر خا�صة حين التحول نحو المجتمع ال�صناعي ,وت�صبح

حا ّدة حينما ال يعترف في الوقت عينه بالهوية القومية والحرية ال�سيا�سية ل�شعب حقق حداثته

االقت�صادية(.)19

 -9ومن �أجل «بعث رابطة حقيقية أ
ال�ضعف القاتل» الذي تعانيه المنظمات
للمم ال تعاني
َ
الدولي� � ��ة ...ي� � ��رى منظّ ر «ما بعد التاريخ» وب�صراحة �شديدة «�أن� � ��ه ينبغي على هذه الرابطة �أن
ت�شب� � ��ه منظمة حلف �شمال ا ألطل�سي (الناتو) �أكثر م� � ��ن ا ألمم المتحدة� ,أي يجب �أن تجمع بين

دول ُح� � � ّ�رة حقيقة يوحد بينها التزامها الم�شترك تج� � ��اه المبادئ الليبرالية»( .)20وهذا هو بيت
المر�صعة بع�شرات ا أل�سماء لفال�سفة وعلماء اجتماع
الق�صيد والغاية من هذه ال�ضجة المفتعلة
ّ
الن�ساني على مدى مئات ال�سنين.
وباحثين ومفكرين ,عرفتهم م�سيرة الفكر إ

 -10والواق� � ��ع �إننا لم نفهم ما ال�صلة الفل�سفية بين «كانط» -مثالً -ونمط «النظام الدولي
الجدي� � ��د» الذي يب�شّ ر به «فوكوياما» لمرحلة «ما بعد الح� � ��رب الباردة» �أو إلن�شاء رابطة دولية
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(تح ّل مح َل هيئة ا ألمم المتحدة المف�شّ لة من جانب الدول الغربية الكبرى) لمجابهة «ا ألخطار
ا آلتية من البقاع غير الديمقراطية من العالم»()21؟!

�	-11إنن� � ��ا نتفق تماماً مع الر�أي القائ� � ��ل� :إ ّن الجديد الذي يب�شّ ر به «فوكوياما» هو م�شروع
الن�سانية بح�سب فرز الثقافات �إلى ما
التق�سي� � ��م الجيو�سيا�سي تحت القناع الم�ستعار ,لتق�سيم إ
تقدم منها نحو ما بعد التاري� � ��خ ،فلقد �أراد «فوكوياما» �أن
�ت رجعياً �إلى التاري� � ��خ ,و�إلى ما َّ
يم� � � ّ
يدع� � ��م �إعالن رئي�سه (بو�ش) عن «النظام العالمي الجدي� � ��د» بالوثيقة الفكروية التي ُخ ّيل �إليه
�أنه� � ��ا ت�ؤ�س�س �شبكة التنظير القادم ,لع�صر ما بع� � ��د نهاية التاريخ .فالكتاب الذي اعتمد �إعالم
مرحلة االنتقال هذه ,لم يتمكن من التحليق فوق ا ألر�ضية الخام للحدث نف�سه .لم يحقق حتى
ي�سمى تنظيراً للواقعة .فكي� � ��ف با ألحرى ير�شح نف�سه ليكون افتتاحية
الم�ست� � ��وى المطلوب لما ّ
مجلجلة أليديولوجيا ما بعد التاريخ ,و(بياناً ثورياً) لها وعنها(.)22

ال�شكالية – النقدية المتقدمة في
�	-12أخيراً يبقى �س�ؤاالن محوريان بعد مجمل النقاط إ
والي�ضاح والتمعن ,وربما �إلى �أكثر من
م� � ��ا يخ�ص �أطروحة «نهاية التاريخ» ,يحتاجان �إلى الرد إ
معمقة �أخرى ,وهما -1 :هل بقي «فوكوياما» وفياً ألفكاره المت�ضمنة في هذا
درا�سة تف�صيلية ّ
الكت� � ��اب؟ وهل بقي عل� � ��ى والئه القوي لتيار «المحافظين الج� � ��دد»؟؛  -2هل برهنت ال�سنوات
الما�ضية على قدرة «الديمقراطية الليبرالية» ا ألمريكية خا�صة على ح ّل � أ ٍّي من م�شكالت عالم
م� � ��ا بعد الثنائية القطبية� ,أو على ت�أكيد واقعية و�صحة مقولة «نهاية التاريخ» الفوكويامية ب�أي
�صورة من ال�صور ...؟!

الهوام�ش
( -)1اللاّ �أدر ّية ( :)Agnoticismفل�سفة تطلق على �إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة� ,أو على �إنكار معرفة
المطلق (هك�سلي)� ,أو على القول ببطالن علم ما بعد الطبيعة ,ف�إذا عر�ضت على �أحد الال �أدريين م�س�ألة من
م�سائل هذا العلم لم يتكلم عليها بنفي �أو �إثبات ,بل توقف عن الحكم فيها ,العتقاده �أنها ال تقبل الحلّ.
وتطل� � ��ق «الال �أدرية» �أي�ضاً على المذاهب الفل�سفية التي تقول بعجز العقل عن معرفة الحقائق التي تجاوز
تطوره ,من مثل و�ضعية (�أوغ�ست كونت) ,وتطورية (هربرت �سبن�سر) ,ون�سبية (هاملتون) ,ونقدية (كانط).
ّ
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ف� � ��كل فيل�س� � ��وف ينك� � ��ر المعرفة� ,أو يق� � ��ول بوجود حقائ� � ��ق ال �سبيل �إلى معرفته� � ��ا ,فهو من «ال� �ل��ا �أدر ّية»
( .)Agnostiqueانظر :الدكتور جميل �صليبا ,المعجم الفل�سفي2 ,ج ,ط ،1بيروت :دار الكتاب اللبناني,
 ,1973ج�� � �� ,2ص258؛ مراد وهبة ,المعج� � ��م الفل�سفي ,ط ،5القاهرة :دار قب� � ��اء الحديثة للطباعة والن�شر
والتوزي� � ��ع2007 ,؛ المو�سوع� � ��ة الفل�سفية ,و�ضع لجنة من العلم� � ��اء وا ألكاديميين ال�سوفيي� � ��ت ,ب�إ�شراف :م.
روزنت� � ��ال ,ي.يودين ,ترجم� � ��ة� :سمير كرم ,ط ،2بيروت :دار الطليعة للطباع� � ��ة والن�شر1980 ,؛ وبالرو�سية:
ي.ت .فرولوف (و�آخرون ,)...القامو�س الفل�سفي ,ط ،5مو�سكو :دار ا ألدب ال�سيا�سي.1987 ,

(« -)2فران�سي�� � ��س فوكوياما ...الفيل�سوف المثير للجدل» �سا�س� � ��ة بو�ست� 13 ,آب .2019 ،اطُّ لع على المقال في
.2020 /12 /8
والن�سان ا ألخير ,ترجمة :د.ف�ؤاد �شاهين ,د .جميل قا�سم ,ر�ضا
( -)3انظر :فران�سي�س فوكوياما ,نهاية التاريخ إ
النماء القومي.1993 ,
ال�شايبي ,بيروت :مركز إ

(4)- Francis Fukuyama, «The End of History?» The National Interest, summer 1989.
http://www.wesjones.com/eoh.htm
http://www.law.corne/edu/ uscode/

( -)5الدكتور ف�ؤاد زكريا« ,هيغل في ميزان النقد» ،الفكر المعا�صر ,الهيئة الم�صرية للت�أليف والن�شر ,القاهرة,
العدد  ,67المجلد � ,1970 ,12ص .116
( -)6عبد الرزاق الد ّواي« ,الخطاب عن حرب الثقافات في الفكر الغربي» ،عالم الفكر ,الكويت ,المجلد ,36
العدد  ،2ت�شرين ا ألول -كانون ا ألول � ,2007ص .116
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فوكوياما ,و�أطروحة «نهاية التاريخ»

( -)15هيغل ,العقل في التاريخ ,المجلد ا ألول ,م�صدر �سابق� ,ص .166
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ّ
والن�سان ا ألخير»� ,ص.18-17
إ
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الدرا�سات والبحوث

من أ�ثر ترجمة ا أللفاظ وا أل�ساليب
()1
يف العربية املعا�صرة
د .عبد النا�صر �إ�سماعيل ع�ساف

ن�ساني مركّ ب ،مفتاحه معرفة لغتين ف�أكثر معرفة المتمكّ ن الحاذق ،وهو
الترجمة ن�شاط إ�
ٌّ
متعدد الغايات أ
جمة.
ن�شاط
ّ
والهداف والمو�ضوعات ،وله � آ ٌ
ثار ّ
الممتد في
وقد كان لهذا الن�شاط بغاياته التوا�صلية والعلمية والثقافية ح�ضو ُره القديم
ّ
الحياء في القرن التا�سع
تاريخ العرب .وكانت الترجمة في ع�صر العرب الحديث ،منذ �أن كان إ
ع�ش ��ر حتى � أ ّيامن ��ا� ،أكث َر �سبل االت�صال بالعال ��م ،و�أظهر م�سالك التالق ��ح الح�ضاري والثقافي
والمم وال�شعوب أ
والعلمي ما بين العرب أ
الخرى.
ّ
الخرى ،وال �س ّيما اللغ ��ات أ
الد ؤ�وب من اللغ ��ات أ
الوروبية ،إ�لى اللغة
وترك ��ت ه ��ذه الترجمة َّ
العربي ��ة �آثار ًا وا�سع ��ة تغلغلت في اللغة العربية المعا�صرة ،في متنه ��ا �ألفاظ ًا وم�صطلحات،
وفي بناها ،وفي بنيتها تراكيب و�أ�ساليب.
وتلك ا آلثار عند التحقيق والت� أ ّمل �ضربان:

يعبرون به من �ألفاظ وم�صطلحات
� -1ض� � � ٌ
�رب يُ�سهم في تنمية اللغة ،ويم ُّد م�ستعمليها بما ّ
�أو تراكيب عن مقا�صدهم وغاياتهم.
�رب ال يُنا�سب قواعد العربي� � ��ة و�ضوابطها ،بل يخرج عن نظامه� � ��ا المتعارف خروجاً
� -2ض� � � ٌ
ال �ش� � ��كّ فيه ،وينازعها فيما لم يكن من كيانها �سماع � � �اً �أو قيا�ساً ،فيُلحق لذلك بها ال�ضيم ،ويُع ُّد
اعتداء عليها وتغريباً.
ً
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اللغوي( ،المدر�سة)
مما يدلّ عليه واق� � ��ع اال�ستعمال
ّ
كثير ّ
وم� � ��ن �أمثلة ال�ضرب ا أل ّول ،وفيه ٌ
النقدي�...إلخ ،فهي بهذا المعنى ترجمة لكلمة
بمعن� � ��ى المذهب الفكري �أو ا ألدبي �أو الف ّني �أو
ّ
الممتد هو ا�سم المكان الذي
()E school؛ ذل� � ��ك � أ ّن الم� � ��راد من هذه الكلمة في تاريخ العربية
ّ
يكون فيه التدري�س والتعليم.
ومن� � ��ه (الجامعة) في التعبير عن الم�ؤ�س�سة العلمية التعليمية المعروفة ،فهي كما ال يخفى
ترجمة لكلم� � ��ة ()university E؛ وكان يترجمها �أحمد فار�س ال�شدياق (ت1887م) بـ«المدر�سة
()2
ثم كان م�آلها فيما يبدو االخت�صار واال�ستغناء بالو�صف دون المو�صوف.
الجامعة» ّ ،

و(الجرار=تركتور) في ترجمة (،)tractor E
ومن ذلك(( )3الجرثومة) في ترجمة (،)microbe E
ّ
و(ال�صحيفة ،الجريدة) في ترجمة ( ،)journal Fو(المجمع) في ترجمة (.)academie F
ومن ا أللفاظ التي نُقِ لت من اللغات الغربية ب�ألفاظها كما تُلفظ في تلك اللغات� ،أو بتغيير
طفيف:

(�أتمتة=  ،)automate Eو(�أطل�س=  ،)atlas F- Eو(�إمبريالية=  ،)imperialism Eو(�إنترنت=
 ،)internet Eو(براغماتية=  ،)pragmatic Eو(بن�سلين=  ،)penicillin Eو(جينز= ،)jeans E
و(دكتات� � ��ور=  ،)dictator Eو(دكت� � ��وراه=  ،)doctorat Eو(�سينم� � ��ا=  ،)cinema Eو(�سندوي�ش=
 ،)sandawich Eو(فيتامي� � ��ن=  ،)vitamine F٫vitamin Eو(كاميرا ،كامرة ،كمرة= ،)camera E
و(ماج�ستير=.)magister L

المقتر�ض بالترجمة
«وف� � ��ي العربية الحديثة في �ش ّت� � ��ى ميادين المعرفة �ألوف من مثل هذا
َ
�أو التعري� � ��ب ،من� � ��ه ما بقي �شاهداً على انتمائه في ا أل�صل �إلى لغة �أخرى ،ومنه ما �أنجب ذر ّية،
�سواء ب�سواء ،مثل لفظ (التلفزيون) الذي �أ�صبح التلفاز ،وولد
فولد جذراً و�صار بمنزلة العربي
ً
ج� � ��ذراً رباعياً على غرار جذور العربية (ت ل ف ز) ،و�ص� � ��ار له فعل وم�صدر وم�شتقات :تلفز
تلفزة ومتلفِ ـَز»(.)4

ت�ستعمل مث� � ��ل ا ألمثال و�أ�شباهها ،وهي
وم� � ��ن هذا ال�ضرب تل� � ��ك التراكيب المحفوظة التي
َ
()5
ذر الرماد في العيون ،العين
مر ،دم� � ��وع التما�سيحَّ ،
مترجم� � ��ة من اللغات الغربية ،نحو « :نقد ّ
ّ
القط»؛
المجردة ،ال�صحافة ال�صفراء ،ي�صطاد في الماء العكر ،ال جديد تحت ال�شم�س ،مخلب
ّ
فه� � ��ذه التراكيب ترجمة لما يُر ّدد في بع�ض اللغات ا ألوروبية ،ومنها مث ً
النكليزية ،من
ال اللغة إ
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) .

وال�ش� � ��كّ في � أ ّن ه� � ��ذه ا ألمثلة التي �أحدثتها الترجمة ،ومثلها كثي� � ��ر ،قد ا�ستوعبتها العربية
ليتوهم المرء،
ب�سماحتها ولينها وطواعيتها ،ولم تتنكّر لها ،ف َق ِبلها اال�ستعمال ورا�ضها ،حتى �إنّه
ّ
وهو يقر� أ ذلك �أو ي�سمعه� ،أنّه عربي لم يعتوره دخيل.
وقد ذك� � ��ر الدكتور محمد ر�شاد الحم� � ��زاوي (ت 2018م) في �سي� � ��اق كالمه على التداخل
بع�ض ما نُقِ ل من ه� � ��ذه التراكيب والجمل من
ا أل�سلوب� � ��ي النحوي بي� � ��ن العربية والفرن�سي� � ��ة(َ )6
الفرن�سي� � ��ة نق ً
ونبه على � أ ّن
ال
ّ
حرفياً ،نحوّ :
«ذر الرماد في العيون» ،و«ال جديد تحت ال�شم�س»ّ ،
ذهنية م� � ��ن خ�صائ�ص الح�ضارة العالمية التي
ت�صورات
تعبر عن
ّ
م� � ��ا فيها من «�أمثال � أ ّ
ّ
وروبية ّ
ت�ستند �إليها الح�ضارة واللغة الفرن�سية».
ث ّم قال�« :إ ّن هذه التراكيب ال تخرق القواعد النحوية العربية ،بل تخرق في الواقع ال�صور أ
وال�شكال

البالغية العرب ّية الكال�سيكية التي ت�ستحقّ درا�سة جديدة لمراجعة معاييرها وتحديداتها».
وه� � ��ذا الر�أي يدلّك على � أ ّن الترجم� � ��ة الحرفية تكون مقبولة �صحيحة �إذا لم تخرق قواعد
التركيبي ،ولو خرجت على نظام البالغة العربية الم�أثورة و�صورها؛
العربية ونظامها النحوي
ّ
لل�صح� � ��ة معياراً يختلف عن معيار الف�صاح� � ��ة؛ و� أ ّن الغفلة عن النمط البالغي العربي في
و� أ ّن
ّ
التركيب المترجم ال يخرج به عن جادة ال�صواب ،ويلقي به في �أودية ال�ضالل� ،إذا التزم بقواعد
ثم لي�س من ال�صواب والحكمة �أن تُلقي ك ّل ما تُرجم
العربية و�ضوابطها ،وحفظ حرمتها .ومن ّ
ترجمة حرفية من تركيب �أو جملة من حالق� ،أو �أن ت�سرده في قائمة اللحن والخط�أ.

ومن �أمثلة هذا الت�أثير التركيبية اقتران النافيين(« )7لم» و«لن»� ،أو «ال» و«لن» ،والجمع بينهما
مما لم ي�ؤثر
ب� � ��واو العطف في نحو« :لم ولن يفهم»؛ و«ال ولن يكتب �إليه» .فهذا النمط
التركيبي ّ
ّ
النكليزية مث ً
ال يقال:
جنبية؛ ففي إ
عن العرب ،وقد �أنجبته الترجمة الحرفية من اللغات ا أل ّ
(He didn’t and will understand ¸ He don’t and will not write to him).

ولو �أردت �أن تترجم هاتين العبارتين كما تقت�ضي قواعد العربية التي جرى عليها اال�ستعمال
التركيبي ترجمة حرفي� � ��ة ،ويتمكّن من عبارة المعا�صرين،
ترجم هذا النمط
العرب� � ��ي قبل �أن يُ َ
ّ
لقلت« :لم يفهم ،ولن يفهم»؛ و« :ال يكتب �إليه ،ولن يكتب».
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ن�صه على �أنّه غير
وق� � ��د �أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة ا�ستعم� � ��ال هذا النمط ،مع ّ
م�أث� � ��ور ،ور�أى ر� أ َي الدكتور �شوق� � ��ي �ضيف (ت  )2005في َح ْمل هذا التركيب على باب التنازع،
تنازع فيه العامالن (حرفا النفي) معموالً واحداً ،وكان العمل في المعمول للعامل الثاني على
ر�أي الب�صريين ،مع ال�سعة في تطبيق قاعدة التنازع على الحروف.

حمل ذلك على عطف جملة على جملة،
وكان ر�أي الدكت� � ��ور محم� � ��د ح�سن عبد العزيز �أن يُ َ
الم�صدرة بالنافي ا أل ّول ما تدلّ عليه الجملة الثانية ،فكان في
وق� � ��د ُحذِ ف من الجملة ا ألولى
ّ
ذلك اخت�صار وا�ستغناء.
وال� � ��ر�أي ال� � ��ذي ارت�آه المجمع في تخريج هذا النمط التركيب� � ��ي ،وهو جواز تنازع الحروف
ا ّت�ساعاً ،يمكن �أن نجد له �سنداً قديماً.

لكن بع�ض القدماء
نع� � ��م� .إ ّن تن� � ��ازع الحروف منعه الجمهور منعاً ي�صل �إلى ح � � � ّد إ
الجماعّ ،
()8
ن�ص �صاحب (الت�صريح) م�ستنداً �إلى
�أج� � ��ازوه؛ فقد �أجاز ابن العِ لْ� � ��ج التنازع بين حرفين كما ّ
َّ���م َتفْ َع ُلو ْا َو َل���ن َتفْ َع ُلو ْا َفاتَّقُ و ْا
م� � ��ا بين الحرفي� � ��ن�« :إ ْن» و«لم» من ذلك في قوله تعالىَ } :ف ِ إ�ن ل ْ
َّا����س َوال ِْح َجا َر ُة ُ� أ ِع َّد ْت ِل ْل َك ِاف ِرينَ { [البق� � ��رة ،]24:و�أ�شعر كالم ال�شاطبي
النَّ���ا َر ال َِّت���ي َو ُق ُ
ود َها الن ُ
الفار�سي �أجازه في كتابه (التذكرة) �إذ �أن�شد -مع ظهور الحرفين -قول
علي
(ت790هـ) � أ ّن �أبا ٍّ
ّ
الراجز(:)9
����������������� َّن وك أ
أ
������������ ْن
ح�����ت�����ى ت�������راه�������ا وك

�أع���ن ُ
�������رن
�����ش��رب��ات ف���ي َق َ
���اق���ه���ن م َّ

()10

المبني َة عل� � ��ى حذف الفعل بعد الناف� � ��ي ا أل ّول بال�صورة
وازنت �صورةَ ه� � ��ذا التركيب
ول� � ��و
َ
ّ
المبنية على ذكر ذل� � ��ك الفعل لبدا لك المق�صود فيهما واحداً ال اختالف فيه؛ ولبدا
ا ألخ� � ��رى
ّ
الحرفية) فيهما �أوج ُز في اللفظ،
المبنية على الحذف (�أي :المطابقة للترجمة
لك � أ ّن ال�صورة
ّ
ّ
و�أوق� � ��ع في ال�سمع .وت� أ ّمل ما ُحمِ لت عليه تلك ال�صورة من تنازع بين الحرفين� ،أو حذف بع�ض
ما في المعطوف عليه يدلّك على � أ ّن ذلك وجه من التعبير مقبول.
وما كان من ذلك فيه �إغناء للعربية بمفاهيم جديدة ،و�ألفاظ وم�صطلحات جديدة ،وتراكيب
عما ج ّد في حياة النا�� � ��س ،وما ج ّد في مختلف
و�أ�سالي� � ��ب جديدة ،ت�سمح بالتعبي� � ��ر
َ
بطواعية ّ
عما
التعدد
مج� � ��االت المعرفة ،وتتيح لم�ستعملي العربي� � ��ة
ّ
ّ
والتنوع في طرائق التعبير المنا�سبة ّ
العربية
يريدون التعبير عنه .وك ُّل ذلك دليل �صحيح يدفع ال�شكّ عن �إ�سهام الترجمة في تنمية
ّ
وتطويرها ،وهو ما ال يكاد ينكره �إ اّل مكابر .ولو بُعِ ث ا ألقدمون من قبورهم في � أ ّيامنا لوجدوا
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�أحياناً عنتاً ف� � ��ي التعبير عن بع�ض ما في حياتنا المعا�صرة بغير تلك ا أللفاظ والم�صطلحات
والتراكيب وا أل�ساليب التي �أثمرتها الترجمة(.)11

ومن �ص� � ��ور النمط الثاني ترجم ُة بع�� � ��ض ا أللفاظ والم�صطلحات بنطقه� � ��ا الذي تُنطَ ق به
م�ضاه لذلك ،عل� � ��ى ما في ذلك م� � ��ن ِث َقل في النطق
ف� � ��ي لغاتها الت� � ��ي كانت فيه� � ��ا� ،أو بنطق
ٍ
وتو ّق� � ��ف �أو تعثُّر في فهم المق�صود ،مثل قول بع�ض المترجمي� � ��ن« :ديالكتولوجيا» في التعبير
عن «درا�سة اللهجات» ،في ترجم� � ��ة ()dialectology؛ و«الكوديكولوجيا» في التعبير عن «علم
المخطوطات» ،في ترجمة ()codicologie؛ و«البولي�سيمي» في التعبير عن الم�شترك اللفظي،
ترجمة لـ (.)polysemy

ومنه� � ��ا الترجمة الهجينة القائم� � ��ة( )12على المزج بين لفظ عربي ولف� � ��ظ � أ
عجمي� ،أو بين
ّ
مكونات لفظ � أ
عجمي ،قد يكون �سابق� � ��ة �أو الحقة� ،أو جزءاً من كلمة
لف� � ��ظ عرب� � � ٍّ�ي
ومكون من ّ
ّ
ٍّ
يونانية �أو التينية قديمة .ومن �أمثلة ذلك هذه (ال ُـمحدثات)�«:سو�سيو ل�سانيات» في التعبير عن
«الل�سانيات االجتماعية» ترجمة لم�صطل� � ��ح (( ،sociolinguisticsو«�سيكو ل�سانيات» و«بْ�سيكو
ل�سانيات» للتعبير عن (الل�سانيات النف�سية) في ترجمة م�صطلح ()psycholingustics؛ و«ميتا
لغة» في ترجمة م�صطلح ( ،)meta-languageو«ميتا خطاب» في ترجمة ((،meta-discourse
و«ميتا نقد» في ترجم� � ��ة ( ...،)Meta-criticismو«�صوتيم� ،صوتم» في ترجمة (،)phoneme
و«�صرفيم� ،صيغم» في ترجمة ( ،)morphemeو«دالليم» في ترجمة (.)sememe
ال�صرفي،
وه������ذه �صور وا�ضحة من �صور التغريب التي ال تالئم نظام اللغة العربية
ّ
المقطعي ،وفيها تجاهل إلمكانات اللغة العربية الحقيقية ،وت�ضليل للم�ستخدمين.
�أو نظامها
ّ

المترجمة التي تغلغلت في ا�ستعم� � ��ال النا�س في زماننا،
وم� � ��ن �أمثلة التراكي� � ��ب وا أل�ساليب
َ
الكتاب
م� � ��ع خروجه� � ��ا على قواعد اللغة العربي� � ��ة و�ضوابطها ،وهي كثيرة ،قولُه� � ��مُ �« :ألِّف هذا
ُ
م� � ��ن �أحم� � ��د� ،أو بوا�سطة �أحمد .وكلّما عمل كلّما ربح .و�سوف ل� � ��ن ي�سافر .و�أه ً
ال بكم �إلى هذا
البرنامج».

وه� � ��ذه ا ألمثل� � ��ة ـ وه� � ��ي و�أمثالها ثمرة م� � � ّ�رة من ثم� � ��رات الترجمة ـ ترجم� � ��ة حرفية لهذه
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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التركيبي للغة العربية �إذا ما ترجموا هذه التراكيب
النحوي
ولو حفِ ظ المترجمون المعادل
ّ
ّ
الكتاب �أحمد .وكلّما عمل ربح .ولن ي�سافر .و�أه ً
ال بكم في هذا البرنامج».
َّف هذا
لقالوا�« :أل َ
َ

�شيء م� � ��ن عدول عن النظام
بع�ض ما كان فيه من ذلك
عل� � ��ى � أ ّن بع�� � ��ض المعا�صرين ز ّي � � � َن َ
ٌ
المبني
المبنية عل� � ��ى الفعل
التركيب� � � ّ�ي العرب� � ��ي ،وخل ََع عليه لبا�س القب� � ��ول .ومن ذلك الجملة
ّ
ّ
المعنوي.
للمجهول التي يُعل َن فيها الفاعل
ّ

ق� � ��ال الدكت� � ��ور عبد القادر المهي� � � ّ
الوزير ا أل ّول من قب� � ��ل رئي�س الجمهورية،
�ري(« :)13ا�ستُق ِبل
ُ
�أو م� � ��ن طرف رئي�س الجمهورية :هذا التركيب �شاع من ت�أثي� � ��ر الترجمة .وقد يت�ساءل المرء عن
الوزير ا أل ّول؟ الواقع � أ ّن المقام قد
ا�ستقبل رئي�س الجمهورية
فائدته ،فلماذا ال يقال بك ّل ب�ساطة:
َ
َ
المبني
يقت�ضي لفت االنتباه �إلى ن�شاط الوزير ا أل ّول ،ال �إلى �إبراز ن�شاط الرئي�س ،فيكون التركيب
ّ
العربي».
ي�ضر بنظام التركيب
ظن �أنّه
ثم �أنجع في التبليغ .وال � أ ّ
للمجهول �أكثر وجاهة ،ومن ّ
ّ
ّ

اليحاء به ،يمك� � ��ن �أن يتح ّقق بغير
ولمع ّق� � � ٍ�ب �أن يُع ّق� � ��ب ب� أ ّن الداللة عل� � ��ى هذا الغر�ض� ،أو إ
المعنوي �إذا ما بُني الفعل
ذلك ،دون �إخالل ببنية التركيب العربي التي تقت�ضي حذف الفاعل
ّ
الوزير
تقديم المفعول على الفاعل ،فيقال« :ا�ستقب َل
ومما يمكن �أن يكون به ذل� � ��ك
ُ
َ
للمجه� � ��ولّ .
رئي�س الجمهور ّية».
ا أل ّو َل
ُ

العربي في م�ستوياته ال�صوتية
اللغوي
ومهم� � ��ا يكن فهذه ال�صور و�أمثالُها التي تُهمِ ل النظام
َّ
ّ
وال�صرفية والتركيبية وا أل�سلوبية تُزري با أل�صل ،وتُف�ضي تدريجياً �إلى تغريب اللغة العربية في
ّ
أ
أ
هوة عميقة
ه� � ��ذه ا أللفاظ والتراكيب وال�ساليب عن منظومتها الولى؛ ومن ث َّم ت�ؤ ّدي �إلى خلق ّ
م�شوح(.)14
معياري وما هو متداول ،كما تقول الدكتورة لبانة
بين ما هو
ّ
ّ

عدان من (بنات الترجمة)
و�إل� � ��ى هذين ال�ضربين الباديَين في
العربية المعا�ص� � ��رة اللذين يُ ّ
ّ
ننبه على �أثر �آخر من �آثار الترجمة ،وهو �إ�سهام الترجمة في انح�سار دائرة ا�ستعمال
يجب �أن ّ
بع�ض المقوالت النحو ّية وال�صرفية ومتعلّقاتها من تراكيب و �صيغ� ،أو ا ّت�ساعها و�شيوعها.

ومن �أمثلة ذلك مث ً
ال قلّ ُة لجوء المترجمين �إلى المفعول المطلق ،وا�ستغنا�ؤهم عنه بتركيب
ي�ضر با أل�سلوب ،ويُف�ضي بالتدريج �إلى
(جار ومجرور) يدلّ على المعنى المق�صود ،لك ّنه
ظرفي
ّ
ّ
هجران مقولة نحوية هجراناً قد يُف�ضي بها �إلى االنقرا�ض �أو الموت.

يقولون مث ً
والمنا�سب
ال في ترجمة ( :)He sleep deeplyنام ب�شكل عميق� ،أو :ب�صورة عميقة.
ُ
لقواعد العربية في مثله �أن تقول :نام نوماً عميقاً .ولك �أن تقول مطمئناً فيما �أرى :نام بعمق.
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وه� � ��ذه ال�صورة ا ألخيرة «نام بعمق» تطابق الترجمة الحرفية مطابقة لفظ ومع ًنى ال تخرج
الجار والمجرور
والزراء .وفيها تك� � ��ون الباء للحال ،ويك� � ��ون
حد النب� � ��ز والتغليط إ
معه� � ��ا �إلى ّ
ّ
متلب�ساً بعميق نوم.
متعلقين بحال ّ
مقدرة؛ �أي :نام ّ
ننظر ذلك بقوله تعالىَ } :ف ُخذْ هَ ا ِب ُق َّو ٍة{ أ
ولن�� ��ا �أن ّ
[الع�� ��راف ،]145:وبقوله تعالىَ } :يا َي ْح َيى ُخ ِذ

َاب ِبقُ َّو ٍة{[مريم ،]12:وقد ُحمِ ل التركيب الظرفي فيهما على الحال من الفاعل �أو المفعول،
ال ِْكت َ
متلب�ساً� ،أو ملتب�سة� ،أو ملتب�ساً؛ وب�شواهد كثيرة من هذا القبيل .ومن ذلك مث ً
ال ما ورد
بتقديرّ :
()15
عط ب�سماحة وطيب نف�س».
في و�صية طاهر بن الح�سين (ت207هـ) « :ف� أ ِ

المبين� � ��ة لهذا الوجه من الت�أثير ُزه ُد المترجمين في �صيغ الت�صغير
وم� � ��ن ا ألمثلة الم�ؤ ّيدة
ّ
العربي� � ��ة فيما يترجمون� :أعن� � ��ي الت�صغير على �صيغ ( ُف َعيْل ،و ُف َعيْعِ � � ��ل ،و ُف َعيْعِ يل) ،واللجوءُ �إلى
الت�صغير بالو�صف (قليل� ،صغير ،قريب� ...،إلخ) .وهذا مع انت�شار لغة الترجمة ،وميل الك ّتاب
والمتكلّمي� � ��ن �إل� � ��ى الت�صغير بالو�صف ال بال�صي� � ��غ ،يف�ضي �إلى تقلُّ�ص م�ساح� � ��ة ا�ستعمال �صيغ
الت�صغير.

وم� � ��ن ا ألمثلة الدا ّل� � ��ة �أي�ضاً على هذا ال�ضرب من �آثار الترجم� � ��ة ت�ص ّدر المفعول من � أ ْجله
الجمل� � ��ة؛ �إذ يقول النا�� � ��س في زماننا مثالً« :تلبي ًة لدعوة فالن ق� � ��ام بزيارته ،ورغب ًة في تعزيز
العالقات قام بزيارة ال�سودان».

تقدم المفعول م� � ��ن � أ ْجله (المفعول له) على ما ح ّقه التق � � � ّدم كالعامل فيه قديم،
ذل� � ��ك � أ ّن ّ
ثعلب وطائفة .وقد ورد في �شعر القدماء بقدر.
�أجازه الجمهور� ،إن لم يكن فيه مانع؛ ومنعه
ٌ
ق� � ��ال ابن جني(« :)16ويجوز تقديم المفعول له عل� � ��ى الفعل النا�صبة؛ نحو قولك :طمعاً في
برك زرتك ،ورغب ًة في �صلتك ق�صدتك».
ّ

حيان(« :)17ويجوز تقديم المفع� � ��ول له على عامله الفِ ْعل �أو الجاري مجراه �إن لم
وق� � ��ال �أبو ّ
يكن فيه مانع ،وما تلزم فيه الالم يقوى فيه اللزوم في التقديم ل�ضعف العامل ،و�أما ما تُحذَف
من� � ��ه فيقوى ذكر الالم عن� � ��د التقديم ،فتقول :للطمع جئتك ،ويج� � ��وز تركها .ومنه تقديمه مع
«� أ َّما» ،نحو � :أ ّما تقويماً ف�أنا �أ�ضربك .ويجوز �أن يكون العامل فيه الفعل الذي دلت عليه «� أ ّما»،
وحذِ فت هنا �سماعاً».
ويكون �أ�صله الالمُ ،
ثعلب .وال�سما ُع ير ُّد عليهم ،قال جحدر:
قوم تقديم المفعول له على العامل ،منهم
ٌ
ومنع ٌ

ورب ال���ن���ا����س� -أب��ك��يف��م��ا ج���زع��� ًا
ِّ
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وقال الكميت:
طربت ،وما �شوق ًا �إلى البي�ض �أ
طرب
ُ
ُ

يلعب؟!
وال لعب ًا مني ،وذو ال�شيب
ُ

فقدم «�شوقاً» -وهو مفعول له -على العامل فيه ،وهو «�أطرب».
لك� � � ّ�ن ذلك لم يكن من الكثرة بحيث يراه ك ّل باحث؛ ولذلك ر�أيت بع�ض الباحثين(� )18إذ «لم

يج� � ��د هذا الت�ص� � � ّ�در في م�شهور قواعد الف�صحى ،وال في الكتاب� � ��ات التي توالت عبر القرون»
يقطع ب�أنّه ثمرة ت�أثر با أل�ساليب المترجمة.

ق� � ��ال« :نقول دون حرج� :إنّه نتيجة الت�أث� � ��ر با أل�ساليب ا ألجنبية المترجمة« ،فهي ت�سير على
النكليزية التي تبد� أ بـ«.»gerund
نمط الجملة إ

مما طر� أ
تطمئن �إليه ما
والذي ينبغي �أن
ّ
ُ
قطعت القو َل به من � أ ّن هذا اال�ستعمال قديم ،ال ّ

و�أحدثته الترجمة في
لكن الترجمة �أ�سهمت في �شيوع ذلك وا ّت�ساع دائرة
العربية المعا�صرة(ّ .)19
ّ
الكالم ،ولم ي�سبقه �شيء ،ولو ي�سيراً ،وكان ذلك
ت�صدر المفعول أل ْجله
�سيما �إذا
ّ
ا�ستعماله ،وال ّ
َ
خا�صة في الكالم العام :لغة ا ألخبار وال�صحف والم�ؤتمرات...
ّ

وم� � ��ن ا ألمثلة الدا ّل� � ��ة �أي�ضاً على هذا ال�ضرب من الت�أثير كثرةُ ع� � ��ودة ال�ضمير على مت� أ ّخر
لفظ � � �اً ال رتبة في مثل« :في كلمة له قال الم�س�ؤول .»...فهذا من الجائز الذي تبيحه العربية،
بيد � أ ّن دائرة ا�ستعماله كانت من ال�ضيق بحيث لم ي�شتهر ا�شتهاراً ،ولم يُكتَب له الذيوع ،ولذلك

حم� � ��ل عليه جماعة م� � ��ن المحدثين فغلّطوه ،و�أل�صقوه بالترجم� � ��ة .وال�صواب الذي يهدي �إليه
مما �أحدثته الترجمة ،وهو جائز في العربية بالفعل
التحقي� � ��ق � أ ّن هذا اال�ستعمال قديم ،ولي�س ّ
وبالقوة.
ّ

� أ ّم� � ��ا جوازه بالفعل في� � ��دلّ عليه من كالم العرب قولُهم في �أمثاله� � ��م(« :)20على �أهلها تجني
الحذِ ر».
براق�ش ،و :في بيته ي�ؤتى الحكم ،و :من م�أمنه يُ�ؤتى َ
ن�ص العلماء على جواز عودة ال�ضمير على مت� أ ّخر لفظاً ال رتبة،
و� أ ّما جوازه
بالقوة فدليله ّ
ّ

ومنه ما نحن فيه.

تقدم لفظاً ومع ًنى...،
ق� � ��ال ابن يعي�ش(�« :)21إِن تقديم
الم�ضمر على الظاهر �إنّما يمتنع �إذا ّ
َ
تقدم لفظ � � �اً
خير ،فال بَ� أ َْ�س به ،نحو�« :ض� � ��رب غال َمه زي ٌد»؛ �أال ترى �أن
و� أ ّم� � ��ا �إذا ّ
ّ
والني ُة به الت� أ ُ

تقدم لفظاً ،فهو م�ؤ َّخ ٌر
الغ� �ل��ام هاهنا مفعولٌ ،ومرتبة المفعول �أن يكون بعد الفاعل ،فهو ،و�إن ّ
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و�س���ى{ [طه .]67:الهاء في
وحكْماً .ومنه قول� � ��ه تعالىَ } :ف�َأ ْو َج َ�س ِفي َنفْ ِ�س ِ���ه ِخيف ًَة ُّم َ
تقدي� � ��راً ُ
المقدم من حيث كان
(نف�س� � ��ه) عائ� � ��دةٌ �إلى (مو�سى) ،و�إن كان الظاهر مت� أ ّخراً ،أل ّن� � ��ه في حكم
َّ
الحك َُم» .فقد
المي ُت» ،وقالوا« :في بَيْته يُ ْ�ؤتَى َ
فاع� �ل �اً ،ومثله قولهم في ال َـمثَل« :في �َ أكْفانه ل َُّف ّ
الميت في
والتقدير :ل َُّف
النية بهما الت�أخي� � ��ر،
ُ
تق� � � ّ�دم الم�ضمر على الظاهر فيهما لفظاً ،أل ّن ّ
ُ
الحكم في بيته.»...،
�أكفانه ،ويُ ْ�ؤتَى
ُ

الحرفي� � ��ة �ساعدت على �شيوع ه� � ��ذا الوجه من القول
ث� � � ّ�م لك بع ُد �أن تق� � ��ول� :إ ّن الترجمة
ّ
والزراء به .ولي�س من قطع العلم ويقينه �أن
وانت�ش� � ��اره ،فال معنى لذل� � ��ك لتغليطه والنفور منه ،إ
النكليزية:
تج� � ��زم ب� أ ّن المثال ال�سابق« :في كلمة له ق� � ��ال الم�س�ؤول »...ترجمة حرفية للجملة إ
( )… In his speech¸ the official saidخارج� � ��ة عن قانون العربية و�ضوابطها ،و� أ ّن ال�صواب
هنا �أن يقال :قال الم�س�ؤول في خطابه...
وه� � ��ذان المثاالن (ا ألخيران) يدعوان �إلى النظر ف� � ��ي ع�شرات التراكيب وا أل�ساليب ووجوه
اال�ستعم� � ��ال التي تجري بها عبارة النا�س ،ويبادر بع�ض الباحثين والك ّتاب �إلى تغليطها ،بذريعة
حرفية ،و� أ ّن العرب ال عهد لهم بمثلها.
�أنّها مترجمة ترجم ًة
ّ

ومن �أمثلة ذلك  -وفي �سرد بع�ضها فائدة للقارئ  -تغليط تعدية الفعل «و�صل» بنف�سه في
العربية الزم
وحجة المغلّطين � أ ّن الفعل (و�صل) في
الدار».
مثل« :و�صل دم�شق مبكّراً» ،و«و�صل
ّ
ّ
َ
النكليزية ()arrive
يتع� � � ّ�دى بحرف
الجر (�إلى) ،و� أ ّن تعديته بنف�سه ثمرة ترجمة حرفية للكلمة إ
ّ
�أو (.)reach
الجر «�إلى» في هذا
يتعدى بحرف
وهذا غلط مح�ض؛ أل ّن الفعل (و�صل) في اللغة
العربية ّ
ّ
ّ
و�شارحه على
ن�ص �صاح� � ��ب (القامو�س المحيط)
المعنى ،وه� � ��و الغالب،
ّ
ُ
ويتعدى بنف�سه .وقد ّ
ن�صاً.
الوجه الثاني ّ
و�صلَةً:
«و�ص َل
قال الفيروز �آب� � ��ادي ،وتبعه
�صل َ ًة ِ
ّ
الزبيدي (و�صل)َ :
َ
ال�شيء ،و�إلي� � ��ه ُو�صوالً و ُو ْ
بَل َ َغ ُه وانتهى �إليه».

يت �إلى �أمثل� � ��ة منا�سبة من كالم القدم� � ��اء ت�شهد بقديم
ول� � ��و
بحثت في كت� � ��ب التراث ل ُهدِ َ
َ
متعدياً بنف�س� � ��ه بمعنى :بلوغ ال�شيء واالنتهاء �إلي� � ��ه؛ وتدفع دعوى تقليد
ا�ستعم� � ��ال هذا الفعل
ّ
النكليزية في ذلك ،وت�أثير الترجمة الحرفية؛ �أو تثير حولهما عجاجة من �شكّ  .وهذان مثاالن
إ
من ذلك:
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ال�سار الم�ؤن�س؛ فكان
ق� � ��ال �إبراهيم بن المهدي (ت224هـ) في كلمة له(« :)22و�صلني كتابك
ُّ
�سر طالع ِ�إل َّي ،و�أح�سنه موقعاً م ّني.»...،
� أ َّ

وفي كت� � ��اب (ا ألوائل) ألبي هالل الع�سكري (ت نحو395ه � � �ـ)(« :)23فجاء حتى و�صل طرف

المفازة ،فالتم�س دليالً».

ومن� � ��ه تغليط بع�ض النا�س قو َل م� � ��ن يقول« :ممنوع التدخين» ،و«ممن� � ��وع لعب ال�شطرنج»،
النكليزية
بحج� � ��ة � أ ّن هذا من �آث� � ��ار الترجمة الحرفية الت� � ��ي ت�سلّلت �إلى ا ألقالم من اللغ� � ��ات إ
ّ

ت�سرب �إلى الم�ستوى الجديد من اال�ستعمال
وغيره� � ��ا؛ و� أ ّن هذا اال�ستعمال غير الف�صيح الذي ّ
م�سوغ على ر�أي باحث؛ �أو على
يتقم�ص العبارات ا ألجنبية يقوم على االبتداء بنكرة بال ّ
ال� � ��ذي ّ

م�سوغ في ر�أي �آخر(.)24
تقديم الخبر على المبتد� أ دونما
ٍ

ت�صوراً وحكماً يجافي الح� � � َّ�ق ،وال يثبت للنقد والتحقي� � ��ق؛ أل ّن هذا التعبير
وه� � ��ذا ال� � ��ر�أي
ّ
مما بُني على االبتداء بنكرة ،و�أين ذلك؟!؛ بل فيه تقديم الخبر ،فالمق ّدم هنا هو
و�أمثاله لي�س ّ
م�سوغ.
الخبر «ممنوع» ،والمبتد� أ هو المت� أ ّخر .ومثل ُه جائز عند الجمهور ،وال حاجة فيه �إلى
ّ

خبر المبتد� أ مف� � ��رداً كان �أو جملةً ،فمثا ُل المفرد قولك:
قال اب� � ��ن يعي�ش(« :)25يجوز
تقديم ِ
ُ
عمرو» ،فـ«�أبوه»
قائم زي ٌد» ،و«�أخوه
«قائ� � � ٌ�م زي ٌد»،
ٌ
ٌ
عمر» ...ومث� � ��ا ُل الجملة�« :أبوه ٌ
ذاهب ٌ
و«ذاهب ٌ
مبت� � ��د� ٌأ
خبره ،والجمل � � � ُة في مو�ضع الخبر عن «زيد» ،وقد تق � � � ّدم عليه .وكذلك «�أخوه
ٌ
و«قائم» ُ
واحتجوا ب�أن ذلك ي�ؤدي �إلى تقديم �ضمير اال�سم
ذاهب» ...وذهب الكوفيون �إلى منع جواز ذلك،
ّ
ٌ
وء من يَ�شْ نَ ُ�ؤكَ »،
عل� � ��ى ظاهره ...،والمذهب ا أل ّول لكث� � ��ر ِة ا�ستعماله في كالم العرب قالواَ « :م�شْ نُ ٌ

«تميمي �أنا»:
مقد ٌم .وكذلك
«م�شنوء»
و«تميم� � � ٌّ�ي �أنا» ،فـ«من ي�شن�ؤك» مبتد�أ ،وقوله:
الخبر .وهو َّ
ُ
ٌ
ٌّ
«�أن� � ��ا» مبتد� أ
مقد ٌم ...و� أ ّما قوله� � ��م� :إِنه ي�ؤ ّدي �إلى تقديم الم�ضمر على الظاهر،
خبر َّ
و«تميمي» ٌ
ٌّ

غالمه
«�ض َر َب
فنقول� :إِن تقديم الم�ضمر على الظاهر �إنّما يمتنع �إذا تق ّدم لفظاً ومع ًنى ،نحوَ :
ُ
زي� � ��داً» .و� أ ّما �إذا تق ّدم لفظاً
خير ،فال بَ� أ َْ�س به ،نحو�« :ضرب غال َمه زي ٌد»؛ �أال ترى
ّ
والني ُة به الت� أ ُ
�أن الغالم هاهنا مفعولٌ ،ومرتبة المفعول �أن يكون بعد الفاعل ،فهو ،و�إن تق ّدم لفظاً ،فهو م�ؤ َّخ ٌر
المي ُت» ،وقال� � ��وا« :في بَيْته يُ ْ�ؤتَى
تقدي� � ��راً ُ
وحكْماً ....ومثله قولهم ف� � ��ي ال َـمثَل« :في �َ أكْفانه ل َُّف ّ
والتقدير :ل َُّف
النية بهما الت�أخير،
َ
الح َك� � � ُ�م» .فقد تق ّدم الم�ضمر على الظاهر فيهما لفظاً ،أل ّن ّ
ُ
الحكم ف� � ��ي بيته ،و�إذا ثبت ما ذكرناه ،جاز تقديم خبر المبتد� أ عليه،
�ت في �أكفانه ،ويُ ْ�ؤتَى
المي� � � ُ
ُ
و�إن كان فيه �ضمير ،ألن النية فيه الت�أخير ،من قبل �أن مرتبة المبتد� أ قبل الخبر فاعرفه».

36

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

اللفاظ أ
من �أثر ترجمة أ
وال�ساليب في العربية المعا�صرة

يتبين لمن منع تقديم الخبر على المبتد� أ في هذا التعبير � أ ّن هذا التقديم �سائغ،
وم� � ��ن ثَ� � � ّ�م ّ
لفظي � � �اً �أم لم يُرد .وللباحث �أن يجتهد في
�أراد المتكلّ� � ��م �أو الكات� � ��ب من ذلك غر�ضاً معنو ّياً �أو
ّ
الن�صاف ،وهو خير من
حب إ
تقدير الداعي �إلى تقديم الخبر في ذلك التعبير �إذا �أراد ذلك ،و� أ ّ
�أن يهج� � ��م عليه ،ويل ّفق له تهماً هو منها براء .ولو ت� أ ّملت ذلك التعبير «ممنوع التدخين» ونحوه
لبدا لك اهتم� � ��ام الكاتب �أو المتكلّم ب�إبداء الحكم ،وهو المنع ،وتنبيه المخاطب عليه؛ ولذلك
قدم الخبر الم�سنَ َد �إلى المبتد� أ الدالَّ على ذلك؛ و�أحرز مق�صوده.
ّ
()26
يجرب كلَّ يوم» بمعنى:
وم� � ��ن �أغرب ما ت�صادفه َع ُّد الظرف «كلّ» في قول القائل« :فهو ِّ
والتحول عن ا أل�سالي� � ��ب العربية �إلى ما ال يوافق
يومي � � �اً = من قبيل الت�أث� � ��ر باللغات ا ألجنبية،
ّ
ّ
العربية!
ّ

الحق �إذا ما ُو ِ�ضع ب�إزاء قوله تعالىُ :
}كلَّ َي ْو ٍم ُه َو ِفي
و�أين هذا الحكم العجيب الغريب من
ّ
َ�ش�أ ٍْن{ [الرحمن� ،]29:أو ب�إزاء قول ال�شاعر(:)27
�أع������لّ������م������ه ال�������رم�������اي َ
�������وم
�������ة ك َّ
���������ل ي ٍ

�����د ������س�����اع�����ده رم����ان����ي
����م����ا ا������س�����ت ّ
ف����ل ّ

��������وم ب ِ���ع���ب���رة
و�إ ّن�����������ا ل����نُ ����رم����ى ك َّ
������ل ي ٍ

ن�����راه�����ا ف���م���ا ن���������زداد �إ اّل ت���م���ادي���ا

وقول �أبي العتاهية(:)28

وع�شرات ال�شواهد من مثل ذلك من كالم العرب ،بل �أكثر؟
ِ

تبين � أ ّن ت�صني� � ��ف بع�ض ا أل�ساليب والتراكيب و�ص� � ��ور اال�ستعمال المتداولة
وه� � ��ذه ا ألمثلة ّ
فيما �أنجبته الترجمة هو من قبيل القول بغير علم ،و�إلقاء ا ألحكام جزافاً؛ وتدعو �إلى وجوب
(غبار الترجمة) قبل القطع بالحكم عليه.
خيل للمرء � أ ّن عليه
َ
مما قد يُ ّ
التح ّقق ّ

نتبين من بع�ض ا ألمثلة التي ُ�س ِردت في هذه الكلمة و�أمثالها � أ ْن لي�س من
و�إل� � ��ى هذا وذاك ّ
والوقوف
�سلبي� � ��ة مثل الرداءة والخط�أ،
حرفية ب�أحكام قيمة
الحكم على ك ّل ترجمة
ال�ص� � ��واب
ُ
ّ
ّ
ُ
الجيد المنا�سب ،وفيها
موقف ا�ستهجان وا�سترذال؛ بل ال ب ّد م� � ��ن التف�صيل فيها ،ففيها
منه� � ��ا
َ
ّ
غير ذلك.
ال�صحيح ،وفيها ُ

الج�سام �أن
ث� � � ّ�م �إ ّن ك ّل ذلك دالٌّ عل� � ��ى � أ ّن من م�س�ؤوليات المترجم الحاذق الخبي� � ��ر ا ألمين
ِ
اللغوي في
يحاف� � ��ظ على اللغة العربية �سليمة من ال�شوائب ،وعمل ُه في ذلك يكاد يالم�س عمل
ّ
العربي ،و�صوغ
جان� � ��ب منه ،ي�سعى �إلى نقل المعاني ،والتعبير عنها بما يوافق النظام التركيبي
ّ
ويو�سع �آفاقها ،لتتالءم وحاجات الع�صر،
ويطور مخزونها،
ا أللف� � ��اظ والم�صطلحات المنا�سبة،
ِّ
ّ
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العربية ،ويرب� أ بنف�سه عن �أن يُقحم فيها ما يُلحق
عما ال ينا�سب نظام اللغة
ّ
وين�أى في ترجمته ّ
ولية اللغو ّيي� � ��ن ر�ص َد ا آلثار اللغو ّية للترجمة،
بها الت�شوي � � � َه ،ويكون
اعتداء عليها؛ و� أ ّن من م�س�ؤ ّ
ً
العربية،
يح�صن اللغة
والتدقي� � ��ق فيها ،وتنقيتها من �شوائبه� � ��ا ،و�إثبات م�آثرها� ،سعياً �إلى م� � ��ا
ّ
ّ
ويحميه� � ��ا م� � ��ن ال�ضياع في عولمة ثقافية وفكرية ولغوية طاغي� � ��ة( .)29وال �شكّ في � أ ّن من تمام
و�ض َع ا أل�شياء في ن�صابها ،على الوجه الذي يقت�ضيه التحقيق والفح�ص؛ بعيداً
تلك الم�س�ؤولية ْ
ال�ضارة .ولع ّل في هذه الكلمة �شيئاً من ذلك
ع� � ��ن ا ألحكام والت�صنيفات المتعجلة واالعتباطية
ّ
مقبوالً.

الهوام�ش
(� -)1أ�ص� � ��ل هذه المقالة كلمة �شارك� � ��ت بها في الندوة التي �أقامتها اللجنة الفرعي� � ��ة للتمكين للغة العربية في
وزارة الثقاف� � ��ة ،بمنا�سب� � ��ة اليوم العالمي للغة العربية ،في مكتبة ا أل�س� � ��د الوطنية ،بعنوان (تحديات العربية
المعا�ص� � ��رة) ،ي� � ��وم الخمي�س  .2020/12/17وق� � ��د � أ
حدثت فيها بعد ذلك ما بدا ل� � ��ي منا�سباً ،فكانت هذه
ُ
المقالة لذلك مزيدة من ّقحة.
( -)2انظر :م�صطلحات �شدياقية ،ظافر القا�سمي ،مجلة المجمع العلمي العربي ،دم�شق ،1965 ،م،433/2 ،40
وجه� � ��ود �أحمد فار�س ال�شدياق في تطوير المعجم العربي ،د.يو�سف �أبو العدو�س ،في كتاب :في المعجمية
العربي� � ��ة المعا�ص� � ��رة :وقائع ندوة مئوية لـ �أحمد فار�س ال�شدياق ،وبطر�� � ��س الب�ستاني ،ورينهارت دوزي ،دار
ال�سالمي ،بيروت ،ط.85/1 ،1987 ،1
الغرب إ
( -)3انظر في هذه ا ألمثلة والتي تليها :معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها ،د .ف .عبد الرحيم،
دار القل� � ��م ،دم�شق ،ط ،2011 ،1عل� � ��ى التوالي� :ص 206ـ 32 -31 ،91 ،80 ،207؛ و �ص ،37 ،35 ،30 ،18
 125 ،105 ،96 ،67 ،52ـ  159 ،126ـ .195 ،171 ،160
(تبي� � ��ن) للدرا�سات الفكرية والثقافية،
( -)4الترجم� � ��ة وتطوير
العربية :الوج� � ��ه والقفا ،د .ح�سن حمزة ،مجلة ّ
ّ
بت�صرف ي�سير.
الدوحة ،م  ،2ع � ،2013 ،6ص ،11
ّ

( -)5انظ� � ��ر ف� � ��ي هذه ا ألمثلة وغيرها :معجم ودرا�س� � ��ة في العربية المعا�صرة ،د� .إبراهي� � ��م ال�سامرائي ،مكتبة
لبن� � ��ان نا�شرون ،بيروت ،ط�� � �� ،2000 ،1ص 12 -1؛ ومعجم الدخيل في اللغة العربي� � ��ة الحديثة ولهجاتها،
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�� � ��ص .231 -228ومن المفيد هنا �أن يعرف القارئ داللة بع�ض تلك العبارات« :دموع التما�سيح» :كناية عن
«ذر
الرياء وال�شفقة الكاذبة ،والتباكي والتظاهر بالحزن؛ أل ّن التما�سيح ت�سيل دموعها ،وهي تلتهم فري�ستهاّ .
الثارة والف�ضائح
الرم� � ��اد في العيون» :كناية عن الت�ضليل والتمويه« .ال�صحاف� � ��ة ال�صفراء» تعني� :صحافة إ
أ
وت�شده� � ��م« .ي�صطاد في الماء العك� � ��ر» تعني :اال�ستفادة من ا�ضط� � ��راب المور لتحقيق
القراء
ّ
الت� � ��ي تثي� � ��ر ّ
آ
ّ
القط» :كناية عن ال�شخ�ص الذي ي�ستخدمه �خر
ا ألهداف ،وال�سعي لالنتفاع من الفو�ضى ال�سائدة« .مخلب
لتحقيق م�آربه.

ال�سالمي  -بيروت،
( -)6العربي� � ��ة والحداثة� ،أو الف�صاحة ف�صاحات ،د.محمد ر�شاد الحم� � ��زاوي ،دار الغرب إ
� ،1986ص  .181 - 180والمو�ضوع الذي �أحيل عليه في هذا الكتاب ن�شره الباحث �أول ما ن�شره في بحث
عنوانه (التداخل ا أل�سلوبي في الفرن�سية والعربية) ،في حوليات الجامعة التون�سية ،1974 ،ع � ،11ص -36
 .37على � أ ّن الباحث قد �أغرب في خاتمة تعقيبه في التف�سير والحكم �إغراباً � ُأراه ال يُرت�ضى ،ولعل ر�أيه في
ذلك ال يثبت للنقد عند التحقيق؛ فكان تركه هنا لذلك في ر�أيي �أولى.
( -)7انظ� � ��ر في الكالم على هذا النم� � ��ط التركيبي :العربية الف�صيحة الحديثة� ،ستتكيفت�ش ،ترجمة وتعليق :د.
محم� � ��د ح�سن عبد العزيز�� � �� ،ص ،247 -246و ،270 -269وخ�صائ�ص العربية المعا�صرة ،د .محمد ح�سن
عبد العزيز ،مجلة الل�سان العربي ،مكتب تن�سيق التعريب ،الرباط ،1998 ،العدد � ،45ص .160 -159
ال�شبيل� � � ّ�ي من علماء القرن ال�سابع الهجري ،له
( -)8اب� � ��ن العِ لْ� � ��ج :هو �أبو عبد اهلل �ضياء الدين محمد بن علي إ
(الب�سيط) في النحو ،وهو كتاب كبير نفي�س في ع ّدة مجلدات .انظر :ابن العلج وكتابه الب�سيط ،د .محمد
ح�سن عواد ،مجلة مجمع اللغة العربية ا ألردني ،ع � ،1994 ،47ص .248 - 195

ثمة على
( -)9الرج� � ��ز مجهول القائل ،وقد رواه �أبو زيد ا ألن�صاري في نوادره برواية� :أعناقها
م�سرباتّ .
ون�ص ّ
َّ
«م�شربات» بال�شين وت�شديد الراء .وفيه عن المازني و�أبي حاتم�« :أعناقهن م�شْ َربات» ،و«الم�شربات»:
رواية
ّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
«م�شربات»
«م�شْ َربات» ،و� ّن
ثمة �ي�ضاً عن �بي الح�س� � ��ن الخف�ش � ّن �جود هذه الروايات ُ
المدخ� �ل��ات .وفيه ّ
َّ
ت�سرب في
جائ� � ��ز على المبالغة ،و� أ ّن م� � ��ن روى
«م�سربات» بال�سين المهملة يذهب �إلى � أ ّنه� � ��ا � -أي :إ
َّ
البل ُ -
ال َق� � � َ�رن ،وهو الحبل الذي تذهب وتجيء فيه .ورد ذل� � ��ك في (النوادر) ،ومنه نقله البغدادي في (الخزانة).
الن� � ��وادر في اللغة� ،أبو زيد ا ألن�صاري ،تحقيق ودرا�سة :د .محم� � ��د عبد القادر �أحمد ،دار ال�شروق ،بيروت
والقاه� � ��رة ،ط� ،1981 ،1ص ،344وخزانة ا ألدب ،عبد القادر البغدادي ،تحقيق و�شرح :عبد ال�سالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط.423 /7 ،1997 ،4
( -)10انظ� � ��ر :الت�صري� � ��ح بم�ضمون التو�ضي� � ��ح ،خالد ا ألزهري ،تحقيق :محمد با�سل عي� � ��ون ال�سود ،دار الكتب
العلمي� � ��ة ،بيروت ،ط 477/1 ،2000 ،1ـ 478؛ والمقا�ص� � ��د ال�شافية في �شرح الخال�صة الوافية ،ال�شاطبي،
ج ،3تحقيق :د .عياد الثبيتي ،جامعة �أم القرى ،مكة المكرمة ،ط� ،2000 ،1ص.174
(تبي� � ��ن) ،م  ،2ع � ،2013 ،6ص ،12
( -)11الترجم� � ��ة وتطوي� � ��ر
العربية :الوجه والقف� � ��ا ،د .ح�سن حمزة ،مجلة ّ
ّ
بت�صرف.
ّ
( -)12المرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .17-16
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الدولي
( -)13العربي� � ��ة بين اال�ستقرار والتطور ،د .عبد القادر المهيري ،مركز الملك عبد اهلل بن عبد العزيز
ّ
لخدمة اللغة العربية ،الريا�ض ،ط� ،2014 ،1ص .25
( -)14انظر :من المحاكاة اللغوية �إلى االقترا�ض النظمي :المبني للمجهول الفاعلي في اللغة العربية ،د .لبانة
م�شوح ،بحث ق ُِّدم في ندوة الترجمة في جامعة ت�شرين ،عام � ،2005ص.414
ّ

( -)15جمهرة خطب العرب في ع�صور العربية الزاهرة� ،أحمد زكي �صفوت ،دار الكتب العلمية ،بيروت.142/3 ،
( -)16الخ�صائ�ص ،ابن جني ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار الكتب الم�صرية ،ط.383/2 ،1952 ،2

( -)17التذييل والتكميل في �شرح الت�سهيل� ،أبو حيان ا ألندل�سي ،تحقيق :د .ح�سن هنداوي ،ج ،7دار كنوز �إ�شبيليا،
ثمة.
الريا�� � ��ض ،ط� ،2008 ،1ص  .246وتخريج البيتي� � ��ن المذكورين في
ّ
الن�ص مذكور في حوا�شي المح ّقق ّ
وانظر �أي�ضاً :الموجز في قواعد اللغة العربية� ،سعيد ا ألفغاني ،دار الفكر ،ييروت� ،2003 ،ص .279
( -)18العربية الف�صحى المعا�صرة و�أ�صولها التراثية ،د .عبا�س ال�سو�سوة ،دار غريب ،القاهرة� ،2002 ،ص.142

ن�ص�صت عليه في �أ�صل هذه الكلمة التي �ألقيتها بين يدي الجمهور في الندوة
عما
ُ
( -)19ر�أيي هاهنا فيه رجوع ّ
الت� � ��ي � ُأقيمت في مكتبة ا أل�سد بمنا�سبة الي� � ��وم العالمي للغة العربية� ،أو ما ورد في محا�ضرتي التي �ألقيتها
في مجمع اللغة العربية بدم�شق ،في  2017 /5/31بعنوان (التطور اللغوي في العربية المعا�صرة� :إطاللة
عامة) ،ونُ�شرت في مجلة المجمع ،م ،92جـ 3و� ،4ص  :550من «� أ ّن هذا من ال�شائع الجائز المعروف الذي
ّ
أ
ن�ص � � �اً عليه �و �إ�شارة �إليه ،كما ال نجد في كالم القدماء فيما
ال نج� � ��د في قواعد العربية ون�صو�ص العلماء ّ
انتهى �إلينا ما يدل على ا�ستعمالهم له».
( -)20انظ� � ��ر هذه ا ألمثال ف� � ��ي :مجمع ا ألمثال ،الميداني ،تحقيق :محيي الدي� � ��ن عبد الحميد ،مطبعة ال�سنة
المحمدي� � ��ة ،القاهرة .310 ،72 ،14/2 ،1955 ،وانظر �أمثلة �أخرى ف� � ��ي مقالة :عود ال�ضمير على مت�أخر
وم�سائل �أخر� ،سالم علي �سالم ،مجلة مجمع اللغة العربية ا ألردني ،عمان ،ع � ،1987 ،33ص.335
(� -)21ش� � ��رح المف�صل ،ابن يعي�� � ��ش ،المطبعة المنيرية ،القاهرة .92 /1 ،وانظر :التبيين عن مذاهب النحويين
ال�سالمي ،بيروت،
الب�صريين والكوفيين� ،أبو البقاء العكبري ،تحقيق :د .عبد الرحمن العثيمين ،دار الغرب إ
ط� ،1986 ،1ص.385 ،248 ،234
( -)22نث� � ��ر ال� � ��در في المحا�ضرات ،من�صور بن الح�سين ا آلبي ،تحقي� � ��ق :خالد عبد الغني محفوظ ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط.100/3 ،2004 ،1

( -)23ا ألوائ� � ��ل� ،أبو ه� �ل��ال الع�سكري ،تحقيق :د .محمد ال�سيد الوكي� � ��ل ،دار الب�شير ،طنطا والمن�صورة ،ط،1
� ،1987ص.285

( -)24انظ� � ��ر :في تح� � � ّ�ول ا أل�ساليب النحوية (التركيبية) في اللغة العربية ف� � ��ي العقدين ال�سابقين على مرحلة
العولم� � ��ة :الق�صة الق�صيرة في ا ألردن نموذجاً ،د� .آمنة �صالح الزعبي ،مجلة جامعة دم�شق آ
للداب والعلوم
اللغوي ،د .مهن� � ��د بيازيد ،وزارة الثقافة،
الن�ساني� � ��ة ،م ،2ع  1و�� � �� ،2006 ،2ص147 -146؛ وفي الت�صحيح
إ
ّ
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،دم�شق� ،2020،ص .43
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(� -)25ش� � ��رح المف�صل ،ابن يعي�� � ��ش .93 - 92/1 ،وانظر :الكتاب� ،سيبويه ،تحقيق :عبد ال�سالم محمد هارون،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط127 /2 ،1988 ،3؛ والتذييل والتكميل في �شرح الت�سهيل� ،أبو حيان ا ألندل�سي،
تحقيق :د .ح�سن هنداوي ،ج ،3دار القلم ،دم�شق ،ط ،273 - 272 ،2000 ،1و.353 - 352

تحول ا أل�ساليب النحوية (التركيبية) في اللغة العربية في العقدين ،...د� .آمنة �صالح الزعبي،
( -)26انظر :في ّ
مجلة جامعة دم�شق آ
الن�سانية ،م ،2ع  1و� ،2006 ،2ص.152
للداب والعلوم إ
( -)27البيت من نونية لمعن بن �أو�س المزني ،وهي في ديوانه ،ويُن�سب �إلى غيره :مالك بن فهم ا ألزدي ،وعقيل
ب� � ��ن علف� � ��ة .انظر :ديوان معن بن �أو�� � ��س المزني� ،صنعة :د .نوري حمودي القي�س� � ��ي وحاتم �صالح ال�ضامن،
مطبع� � ��ة دار الجاح� � ��ظ ،بغداد�� � �� ،1977 ،ص  ،72 - 71و .122 - 121وا�ست ّد �ساع� � ��ده :ا�ستقام .وفي رواية
�أخرى :ا�شت ّد؛ �أي :قوي.
يائية له في ديوانه ،انظر� :أب� � ��و العتاهية �أ�شعاره و�أخباره ،تحقيق :د� .شكري في�صل،
( -)28البي� � ��ت من ق�صيدة ّ
مطبعة جامعة دم�شق� ،1965 ،ص.434

م�شوح ،مجلة (التعري� � ��ب) ،المركز العربي للتعريب
( -)29انظ� � ��ر� :أثر الترجمة ف� � ��ي تطوير اللغة ا أل ّم ،د .لبانة ّ
بت�صرف.
والترجمة والت�أليف والن�شر ،دم�شق ،ع  ،52حزيران� ،2017 ،ص،157
ّ

¥µ
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الدرا�سات والبحوث

املونودراما واملناجاة
يف ال�شعر ال�سوري املعا�صر
د .جمال �أبو �سمرة

ّ
وظف ال�شاعر ال�سوري المعا�صر المونولوج الدرامي في خطابه ال�شعري ،فكان جزء ًا حيو ّي ًا
م ��ن الق�صي ��دة ،يتالءم مع النزعة الغنائ ّية المتجذّ رة في النف�س العرب ّية ،التي �سيطرت عليها
يقدم من خاللها
قرون� � ًا م ��ن الزمن ،فكان لزام ًا عليه �أن يبتدع تقن ّياته وو�سائله التي يمكن �أن ّ
قيمة فن ّية م�ضافة تخلّ�ص الق�صيدة من النمط ّية التي ظلّت مالزمة للتعبير الغنائي ،إ��ضافة
بحد ذاته ��ا ،فا�ستط ��اع بذلك �أن يج ّل ��ي -من خالل تقن ّي ��ة المونولوج
إ�ل ��ى تقلي� ��ص الغنائ ّي ��ة ّ
مما منح الق�صيدة غنى على الم�ستوى الفنّي� ،أ�صبح
الدرامي -ال�صراع بم�ستوياته المختلفةّ ،
مع ��ه ال�شاع ��ر يع ّبر بالحدث بد ًال م ��ن التعبير عنه ،ف�أغنى بذلك الق�صي ��دة بعن�ص َر ْي الحركة
حد ًا �أبدع معه ق�صائد
والتوتّر م�شع ًال بنيتها الداخل ّية بال�صراع ،وقد و�صل توظيفه المونولوج ّ
مونولوج ّي ��ة كامل ��ة ،تج ّل ��ت من خالل ق�صائ ��د المونودراما ،كما ّ
وظف المناج ��اة ،للك�شف عن
الجوان ��ب الغام�ض ��ة والخف ّي ��ة ف ��ي ال�شخ�ص ّي ��ة ،وتظهير ال�صراع فيه ��ا ،وقد ا�ستخ ��دم تقن ّيات
وتق�ص ��ي تجلياتها و�آليات توظيفها
و�أ�سالي ��ب مختلفة ف ��ي �سبيل ذلك ،يمكن الوقوف عندها،
ّ
فيما ي�أتي:
� أ ّو ًال :المونودراما:
تُع� � � ّ�د المونودراما امتداداً
ال�شرعية له� ،إذ �إنّها تحاكيه من
منهجياً للمونولوج ،فه� � ��ي البنت
ّ
ّ
ع� � � ّ�دة نقاط وتفارقه في �أخرى ،ف�ض ً
م�سرحياً؛ فهي في ا أل�صل
ال عن � أ ّن بذرتها ا ألولى ظهرت
ّ

42
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حق الكالم على خ�شبة الم�سرح،
«م�سرحي� � ��ة يقوم بتمثيلها ممثّل واحد يكون الوحي� � ��د الذي له ّ
ّ
أ
أ
وي�ستعي� � ��ن الن�� � ��ص المونودرامي في بع�ض الحيان بعدد من الممثّلي� � ��ن؛ ولكن عليهم �ن يظلّوا
�صامتين طول العر�ض»( ،)1وبناء عليه ف�إنّه في المونودراما يخت�صر الفرد المجموع ،وهو يق ّدم
نف�سية،
عمليات تفكير ،ويداخلها من تداعيات
وال�شخ�صيات وما يعتمل داخلها من
ا ألح� � ��داث
ّ
ّ
ّ

الفاعلية �إال في المجال
حيز
لكن من خالل نظرته
ّ
كلية عن ّ
الذاتية؛ فالجماعة غائبة ب�صورة ّ
ّ
«ال�شخ�صيات وا ألحداث
الذي يرويه الراوي في المونودراما ،وبذلك ف�إنّنا في المونودراما نرى
ّ
()2
يف�سره والدة المونودراما واكتمالها في
ب�أذهانن� � ��ا من خالل ذهن
ّ
�شخ�صية واحدة»  ،وهو �أمر ّ
الرومان�سية �إلى مرحلة التقدي�س ،عبر و�ضعها
�أح�ضان النزعة الفرد ّية التي و�صلت بها الحركة
ّ

الخال�ص الفردي فوق الخال�ص الجماعي ،ونقلها ب�ؤرة التركيز من جدل الفرد والجماعة �إلى
النف�� � ��س في انغالقها عل� � ��ى نف�سها وجدلها العقيم مع ذاتها ،وبذلك ف � � ��إ ّن اال ّتجاه نحو التعبير
بالمونودرام� � ��ا يعط� � ��ي م�ؤ�شّ راً �إلى عزلة الف� � ��رد ،وعدم قدرته على االنخ� � ��راط في الجماعة،
االجتماعية(.)3
وا�ستحالة التوا�صل معها ،والي�أ�س من الحلول
ّ

كلية واحدة قائمة بذاتها ،مرتكزة على
وي�أخذ المونولوج في المونودرام� � ��ا ال�شعر ّية �صورة ّ

�شخ�صية تروي ك ّل
يتميز بطول� � ��ه الن�سبي ،فهو يقوم عل� � ��ى
�ص� � ��وت تقوم ب� � ��ه
ّ
�شخ�صية واحدةّ ،
ّ
عملية تفريغ ل� � ��ك ّل ما يداخلها من هموم
م� � ��ا لديها من �أحالم وطموح� � ��ات �أو مالحظات عبر
ّ
المو�ضوعية وا�ستقاللها الن�سبي في
«وتتميز بوحدته� � ��ا
و�أوج� � ��اع وم�شاهدات مفارقة لرغبتها،
ّ
ّ
الداللة»(.)4

�سيا�سية
متنوعة
ّ
وظّ ف ال�شاعر ال�س� � ��وري المعا�صر ق�صيدة المونودراما للتعبير عن ق�ضايا ّ

واجتماعية�...إلخ ،ويمكن التمثيل لذلك بق�صيدة «ابن حرام يحلم»( )5لممدوح عدوان.
ّ

لل�شخ�صية
ال�شارات التي توحي بالفرد ّية والعزلة الق�سر ّية
ببث إ
تبد� أ الق�صيدة من العنوان ّ
ّ

ُقي� � ��ة (ابن حرام)؛ فا�صطالح ابن
بفع� � ��ل نبذ المجتم� � ��ع للفرد غير المتجان�س مع قوانينها الخل ّ
ال�شرعية كما �سيك�شف الن�� � ��ص ،كما ي�أخذنا �أي�ضاً باتجاه
بوة غير
ّ
الح� � ��رام هن� � ��ا ي�أخذ معنى ا أل ّ
يقرها قانون �سماوي �أو و�ضعي ،وال ت�ست�سيغه النف�س الب�شر ّية؛ لما يحمل لها
ا ألفع� � ��ال الت� � ��ي ال ّ

الفاعلية على �أر�ض الواقع ،وي�أتي
م� � ��ن ُرهاب وخوف � ،أ ّما الدالّ (يحلم) فيوحي بعدم تح ّق� � ��ق
ّ
ال�شر وا ألذ ّية آ
للخرين ،ألنّه لن يكون واقعاً
بو�صفه �صادراً عن (ابن حرام) حلماً مفزعاً يجلب
ّ
في دائرة الخير.
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�شخ�صية واحدة؛ �أي يقع في �إطار
وم� � ��ا دام ه� � ��ذا الن�ص في �إطار الحلم ،وما دام يُ�ؤ ّدى من
ّ
فعلية ،فك ّل ما �ستق ّدمه
المونودرام� � ��ا ،ف�إ ّن ذلك �سيحول -بالقطع -دون وق� � ��وع �أحداث
درامية ّ
ّ
ال�شخ�صية من �أحداث �إنّما تكون �أحداثاً
تعبر عن وجدانها
وت�صوراتها()6؛ لذلك ف�إنّها
ّ
ّ
ّ
انفعالية ّ
أ
ثم ف�إن «م�سرح الحداث
انعكا�س لفكره الباطن ،ورغباته المكبوتة التي تط ّل عبر الحلم ،ومن ّ
هو النف�س الب�شر ّية»( )7وما يعتمل داخلها من ا�صطراعات ورغبات.

في�صور
يبد� أ البطل  /الراوي الن�ص بر�سم �صورة تعك�س الحال المزرية التي يعي�شها وربيبه،
ّ
المبنية
لن� � ��ا الم� � ��كان الذي يعي�شان فيه (قبو معتم عفن) في �إطار العالق� � ��ة الناظمة مع ا آلخر
ّ

عل� � ��ى اال�ستغالل ،والتفاوت الطبقي ،م ّتخذاً م� � ��ن المفارقة الت�صوير ّية ج�سراً لتو�ضيح ال�صراع
بين الطرفين:

ُ
طوابقهم
العتمة في قبوي من �ضو�ضاء
مهما هطلت هذي
ْ
�سوار ،و�أحاطت قبوي تمنع عنّ ي النور
مهما
ْ
ارتفعت �أ ٌ
المتكو ِم قربي
القهر بقلب ربيبي
وازداد
ّ
ُ
كوام النقمةْ
تالل
بين ِ
الجوع و�أ ِ
ِ
مهما �أ ّن ّ
وعذبه وجهي المجدور
العتمه
وتقلّب من نب�ض جراحات الفقر ،ووجهي الظاهر رغم
ْ
وت�ساءل في حرقته عن ن�سبي
أ
ُ
ُ
تولد
دمه
جوبة
وال
ُ
الطالعة بروق ًا في ِ
ُ
�سينه�ض ذات �صباح
بد
ال َّ
ي�صنع من هذا العتم لنا نور ًا

()8

فالم�أ�ساة الت� � ��ي يعي�شها الراوي هي نتيجة اعتداء ا آلخرين على حقوقه؛ فارتفاع طوابقهم
وربيبه نتيجة
بوته �سبب في �ضياع ن�سبه ،وجو ُعه َ
�سبب في �إغراقه بالعتمة والعذاب ،و�إنكارهم � أ ّ

عما تختزن نف�س الراوي من م�شاع� � ��ر حقد نتيجة ما اقترفته
مما يك�ش� � ��ف ّ
غناه� � ��م الفاح�شّ ،
الكلية
ي� � ��د الجناة في اعتدائها المزدوج؛ الفقر ،و�ضياع الن�سب ،وهم� � ��ا ب�ؤرتان تغذّيان اللوحة
ّ
عملية
�شخ�صية م�أزومة تروي بل�سانها مالمحها عبر
للن�� � ��ص ب�ش ّتى الم�شاعر التي تتك�شّ ف عن
ّ
ّ
المونولوج.
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ال�شخ�صية ا ألخرى
ال�شخ�صية ما بد�أت ب� � ��ه ،وهي تحلّل ما يكمن داخلها وداخ� � ��ل
وتكم� � ��ل
ّ
ّ

�شخ�صية الربيب التي ال وجود لها في الم�شهد �إال بقدر ما ي�صف لنا الراوي:
ال�صامتة؛
ّ
ً
�صارخة:
نظرات
نتبادل
ٍ

يعرف �أنّي �ضربتُ ُه أ
ُ
الولى
خطوت ُه أ
ُ
الولى
		

يقترب من الوطن المبعد
كي
َ

مت
}ح�سبوا �أنّي ُّ
عجف ال�سنوات
فرباني في
ِ
ّ
ُ
�صرت دم ًا في قب�ضته
ما عرفوا �أنّي
غ�ضب ًا في نب�ضته
�ضوء الدرب له في أ
الزمات{
َ

()9

المعبر عنه
النف�سية وطبيعة تفكي� � ��ره القائمة على ال�صراع الداخلي
ير�س� � ��م الراوي حدوده
ّ
ّ
الن�ص
�شخ�صية الربيب ال�صامتة في
الحالة ،ي ّتجه في ا أل ّول للحديث عن
ب�صوتي� � ��ن مزدوجي إ
ّ
ّ
النف�سية الج�سد ّية (العذاب ،والحقد ،والغربة،
(يعرف �أنّي �ضربته )...كا�شفاً لنا ع� � ��ن �سماتها
ّ
والعج� � ��ز) ،وي ّتجه في الثاني �إلى نف�سه وعالقته با آلخري� � ��ن  /المجتمع (ح�سبوا ...ما عرفوا)

ي�ضمن ما بينهما
الداخلية ،ي�ضعها الراوي بين قو�سي� � ��ن كبيرين،
عبر ت� � ��رك م�ساحة للمناجاة
ّ
ّ
تحول ،م�ستخدماً فيه �أ�سلوب ال�سرد عبر
حديثاً �سر ّياً يبوح به �إلى نف�سه وما �آلت �إليه حاله من ّ
الما�ضية (ح�سبوا ،وعرفوا ،و�صرت) التي يقلّل الراوي من ا�ستخدامها ،ما دام
توظيف ا ألفعال
ّ
متلب�ساً با ألفعال الم�ضارعة الدالّة على اال�ستقبال:
يحلم ،والحلم ي�أتي ّ
الغمد،
و� أس�خرج كال�سيف من
ِ

		

و�أظهر في باب المبنى

و�ستجمد �أقدام ال�سابلة
ُ
الكلمات على أ
وتيب�س �أ
ُ
�سنان
ال
ن�صاف
ِ
ْ
ُ
ويب�سمل ٌ
�شيخ م�شدوه
َ
تر�سم عابرةٌ
�شكل �صليب
ُ
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ُ
الجدران
وترتجف
ال�شرطي،
يمتقع
ْ
ُ
ُّ
ُ
مظلم
ينه�ض من قبو
عازر
}�أ ِل ُ
ْ
ُ
الفقراء
غ�ضب
يبعث ُه
ُ
ْ
ُ
َ
المو�سم{
الحقد لهذا
�سيف
يحمل
ِ
ْ

()10

ال�شخ�صيات
ال�شخ�صية على مالمح الراوي ،وعلى
تقدمه
يركّز ال�شاعر عبر المونولوج الذي ّ
ّ
ّ
عما يمكن �أن يفوت المتلقي من الم�شاهدة
الت� � ��ي يحكي عنها ،ليخلق م�شهداً ت�صوير ّياً ّ
يعو�ض ّ
وتعبر
واليماءات؛ ولغة الج�سد «وهي لغة تُ�ستخدم ب�شكل ال
التي ترتكز على الحركات إ
ّ
�شعوريّ ،
حقيقية من ذواتنا ،من م�شاعرنا وانفعاالتنا وحاجاتنا وا ّتجاهاتنا ،وهذه
ع� � ��ن الجوانب ا ألكثر
ّ
ال�شخ�صية
همية في العالقات
ّ
اللغ� � ��ة هي ا ألكثر �صعوبة في كتابتها ،لك ّنه� � ��ا ر ّبما كانت ا ألكثر � أ ّ
المتبادل� � ��ة فيما بيننا»( ،)11وهن� � ��ا تخلق هذه ال�صور المثيرات التي تطل� � ��ق العنان لم�ساحة من
ال�شخ�صيات وحركاتها الدالّة على الفزع ،لينطلق �صوت
التخيل تغطّ ي الم�شهد ،وتر�سم مالمح
ّ
ّ
الذاتية التي تر�سم حلمها بخال�ص الفقراء مدفوعة بما تحمله
مرة �أخرى عبر مناجاته
ّ
الراوي ّ
الت�ضخم التي
وي�ستمر الراوي في ر�سم الم�شهد المهول الذي يعك�س حالة
من حقدها الدفين،
ّ
ّ
يمتلئ بها في الحلم ،ليحا�سب ويحاكم وي�أمر:
مدفوعين بفعل الخوف
يحت�شدون ورائي
�أم�شي...
َ
َ
يتجمد
وعلى باب المبنى ت�صبح �أوجههم لغط ًا
ّ
«ا�ستر يا رب»
تلحقني منه:
ْ
تئن أ
البواب
�أط أ� الدرجاتُّ ،

�أتبع َ
هات الغنج َّ
ال�ش ِبقةْ
ال�ضحكات
�سيل
المت�سربة ،و� آ ِ
ِ
ّ
ّ
يتحطم
ال�صاخب
باب البيت
رف�س َ
ِ
�أ ُ

ُ
�صبح غفلوا عنه
هبة نور من
تدخل ّ
قدامي ّ
ٍ
ٌ
ُ
ُ
ت�سقط ك أ� ٌ�س من �شفتَ ي �شاربها
غانية،
ت�شهق
ُ
الب�سمة في وجه منافق
ن�صف
يت�سم ُر
ِ
ّ
كف في خ�صر امر�أة َع ِبقْ ةْ
تجمد ٌّ

ُ
الحركات اللبقةْ
الرعب ،يجفّ ُف تلك
ينبثق
ِ
ُ
تتعلّق �أعينهم بي

()12
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يقوم البط� � ��ل بالتالعب الزمني ،فهو دائماً ي�سل�سل ا ألحداث ف� � ��ي لحظة الم�ضارعة ،لك ّنه
ال�سكونية؛ فـ«مر�س� � ��ل المونولوج لديه قدرة على �ضغط
ق� � ��ادر على �إيقافها ،ومنحها اللحظات
ّ
والتحرك كيفما �ش� � ��اء �إلى الخلف و�إلى ا ألمام وا�ضعاً في المقدمة مفهوم
الزم� � ��ن� ،أو تجميده،
ّ
()13
يجمد اللحظات والمواقف كيفما �شاء (ت�صبح �أوجههم لغطاً
الوق� � ��ت من قِ بل ال�سارد»  ،فهو ّ
كف في خ�صر امر�أة ،ويج ّفف تلك الحركات ،وتتعلّق
يتجم� � ��د،
ويت�سمر ن�صف الب�سمة ،وتجمد ُّ
ّ
ّ
تبث الرعب في النفو�س ،فتحكيها
�أعينهم بي)؛ فح�ضور البطل هو ح�ضور لحظة الحقيقة التي ّ
الوجوه والمالمح المن�صعقة بهذا الح�ضور ،ويتابع البطل الم�أزوم لملمة جراحه والث�أر لها عبر
مالحق� � ��ة كل �أوجه الله� � ��و والف�ساد �أينما ُوجدت ،وهو ي�ستبطن النفو�� � ��س ويحلّل �سلوكاتها غير
الحقيقية
ليفجر �أمامهم م�أ�ساته
تتجمد في لحظة الرعب الذي يح�ضر بح�ضوره،
ال�سو ّية التي
ّ
ّ
ّ
التي كانوا خيوطاً و�أدوات في ن�سج مالمحها:
ُ
الدام�س
حزيران
مالمحي
بين
ُ
}يبرق َ
َ
ْ
ُ
يعرف ٌّ
كل منهم وجهي العاب�س
ُ
حجم ذنوبه{
يعرف فيه
َ

()14

ت�شتم فيها ال� � ��ذات بوادر انت�صارها تنك�شف حقائق عن
الداخلية التي
عب� � ��ر هذه المناجاة
ّ
ّ
ليقدم لنا منظوره الخا�ص حولها« ،عن
�شخ�صية (ابن الحرام) ،التي � أ ّخر الراوي الك�شف عنها ّ
ّ
أ
طريق ما يظهر وما يجاهد في �إخفائه� ،و ت�شويهه ليدفعنا �إلى قراءة ما بين ال�سطور والتفاعل
معه ،واعتياد الر�ؤية المفارقة غير الم�ألوفة أ
لل�شياء ،التي قد تبعد عن ر�ؤيتنا المعتادة لها»()15؛
فـ(اب� � ��ن الحرام) هو نك�سة حزي� � ��ران (1967م) التي تعا�ضدت ك ّل �أ�شكال الف�ساد والظلم والقهر
والطبقية في خلقها ،وه� � ��ذه الهزيمة هي التي جاءت لتحا�سب وت�أخذ الق�صا�ص ،وبهذا يرقى
ّ
أ
ال�شخ�صية من الداخل �صوب
تحرك
المونول� � ��وج
ّ
ّ
ويتطور حينما تتجه «الفكار والميول ،الت� � ��ي ّ
القيام بعمل حا�سم»(:)16
تقدم في ال�صمت الناب�ض
�أ ّ
تحت حذائي النظرات القلقةْ
تتك�سر
َ
ّ
ً
ُ
ُ
مذهوال
وي�شهق
يو�سع عينيه
والم�صباح
المرتجف ّ
تتهي أ�
وهج الحقد جروح ًا
ّ
و�أنا �أب�صر في ِ

		

للنزف بطعناتي النَّ زقةْ
ِ
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ال�شارع
النور وي�سمعنا
فتح نافذة كي ي أ�تيني
�أ ّ
تقد ُم� ،أ ُ
ُ
ْ
ُ
هر ْب
نظرات
�ألتفت �إليهم� ،أ�ضبط
ٍ
تبحث عن َم َ

()17

وتم�ض� � ��ي الق�صيدة هكذا ح ّتى �آخر الن�ص؛ وه� � ��ي تر�صد الحركات وال�سكنات واالنفعاالت
النف�سي� � ��ة التي تحيل الم�شه� � ��د �إلى حال من اال�ضطراب �إلى �أن يلتق� � ��ي الراوي ب� أ ّمه الموم�س،
ّ
نف�سية لهذ ا ألم القلقة وهو يحملها على االعتراف ،في اللحظة التي كانت فيها
فير�س� � ��م لوحة
ّ
�ستهم بالرذيلة قبل دخوله القاعة:
ّ

الم�ستور ي�ضيء
قولي :هو ذا الذنب
ُ
ال�شاهد والقا�ضي والجالد
جاء يقا�ضيكم فهو
ُ
حنت بذنوب العمر
قولي :هذي القاعة قد ُ�ش ْ
فال �أحد من �آالم القبو بريء
الهادر بين عروق أ
البناء
بالغ�ضب
دموعك
وافتخري بين
ِ
ِ
ِ
الجوع ونكران آ
الباء
�شحذته �سنوات
ين
ُ
�أنا فيهم �سكّ ٌ
ِ

()18

المتخيل �إل� � ��ى حقيقة يمكن �أن يلم�سها
وف� � ��ي لحظ� � ��ات المونولوج هذه التي تحيل الم�شهد
ّ
ويقو�ض �أركانه عبر
ال�سام� � ��ع ،ل�ش� � � ّ�دة اندماجه مع راوي الح� � ��دث ،يهدم الراوي هذا الم�شه� � ��د ّ
تعبر عن �صدمته ،بعد ك ّل تلك االنفعاالت التي بلغت ذروتها:
مناجاته التي ّ
}�أمي ال ت�سمع �صوتي{

()19

لكن هذه ال�صدمة (انتفاء ا�ستماع أ
الم لل�صوت) تكون بمنزلة ال�شرارة التي تذكي نار الحقد
ّ

في نف�س الراوي من جديد ،لي�ضع نف�سه وجه ًا لوجه �أمام جلاّ ديه ،وهو يدينهم الواحد تلو
آ
الخر ،ويراقب ما ت�صل �إليه نفو�سهم من حاالت الخوف واالنهيار:
يب�سها الخوف
بلع
ِ
يبد�أ ُ
الريق ،وتحريك �شفاهٍ ّ
ّقة
تبد�أ ب�سمات
مترددةٌ ترجف فوق وجوه متمل ٍ
ّ
يجهد ٌّ
كل منهم �أن ينطق،
ُ
ال�صوت �صدى من �أعماق آ
ُ
البار
ي أ�تي

()20

المبنية على الرعب المبثوث في
ب�صالت القربى والدم الزائفة
وما �إن تبد� أ حاالت
التو�سل ِ
ّ
ّ

ي�صم الراوي �سمعه عنهم ،فهو لن يغفر بانتظار ربيبه الذي �سيحا�سبهم:
نفو�سهم ،ح ّتى
ّ
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خوف �صلة القربى
ين�سج في
الحب الزائف
يبد�أ لغط
ٍ
ُ
ِّ
التجار
يغرقني بعواطف يتقنها ّ

و�أنا ال �أ
�سمعهم
ْ
�صمت ّ
	�أ ّ
ات ال�ساعة
ترقب في
دق ِ
ٍ
قدوم ربيبي
�أنتظر
َ
لن يخرج من هذي القاعة �صافر نار

()21

فالبطل هنا في حالة �صراع لم ت�أخذ مداها �إيغاالً في التفكير ح ّتى تح�سم قرارها� ،إذ هو

الجمع ا�ستثارتها فيه ،لك ّنها �سرعان ما
ن�سانية التي يحاول
ال
يقب� � ��ع ما بين
وح�شيته وعواطفه إ
ّ
ّ
ُ

تر�سخت في نف�سه نتيجة ما لحقه من ظلم ومقت.
تنح�سم لم�صلحة
ّ
وح�شيته التي ّ

�إ ّن ك ّل ه� � ��ذه ا ألحداث التي ين�سجها البطل هنا ،لم تغ� � ��ادر م�سرحها في نف�س الراوي ،ولم
داخلية عك�سها الواقع
تتخلّ� � ��ق على �أر�ض الواق� � ��ع� ،إذ هي رغبات مكبوتة و�صرخات احتج� � ��اج
ّ

وانك�سارات� � ��ه ،فانطلقت معلن� � ��ة عن نف�سها عب� � ��ر المونولوج ،وهي تلعب عل� � ��ى �أوتار الم�شاعر
انية لل�شخو�ص ا ألخرى ال�صامتة في الن�ص التي ال يروي لنا البطل �إال
ور�صد االنفعاالت
الجو ّ
ّ
تتعد حركات الج�سد
�ضيقة بحكم القب�ض عليها من قبله ،لم ّ
�سلوكاتها؛ فكانت تبدو في حدود ّ
الرهاب والخوف.
و�إيماءاته في حاالت ّ

تبدت من خالل طرفي� � ��ن متنازعين ك ّل منهما يحاول
يحف� � ��ل الن�ص بعنا�صر ال�صراع التي ّ
�أن يتغلّ� � ��ب عل� � ��ى ا آلخر ،و�إذا ما كان ا أل ّول قد ح ّقق الغلبة على �أر�ض الواقع (الفقر ،وال�سفاح/

الهزيم� � ��ة) ،ف � � ��إ ّن الثاني لم يح ّقق حلم� � ��ه (المحا�سبة ،وا ألخذ بالث � � ��أر) �إال على �صعيد ا ألحالم
والرغب� � ��ات ،كما � أ ّن هناك تداخ ً
ال وفّره هذا النوع من المونولوج (المونودراما) بين المونولوج

والمناج� � ��اة التي كانت تط ّل بر�أ�سها بين حين و�آخر من خالل توجيه حديث النف�س �إلى النف�س
القوي الذي
طياتها تعليقاً على حدث ما ،ي�ؤكّد للذات ح�ضورها
ّ
ب�سر ّية ّ
تامة ،وهي تحمل بين ّ
للم�ضي في طريق ث�أرها ،وهي و�إن كانت م ّت�سقة �شعور ّياً مع
يبث الرعب في النفو�س ،ويح ّفزها
ّ
ّ

القوة والقدرات
المونولوج �إال �أنّها كانت تحمل جرعة زائدة من تفكير البطل بذاته في امتالك ّ
الخارق� � ��ة التي ال ت ّت�س� � ��ق وواقع حاله ،وهي ت�ضمر المزيد من الوعيد ،فهو تارة �أليعازر «يحمل
ومرة �أخرى �أولي�س:
�سيف الحقد لهذا المو�سم»ّ ،

يهيئ في ال�صمت ّ
لكل �سهمه»
«يطلق �سهم ًا ،يمرق نار ًا بينهمّ ...
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م�سرحي� � ��ة ي�شير �إليها البطل �صراح� � ��ة �أو تُفهم من
وع� � ��دوان في ق�صيدته ه� � ��ذه يخلق بيئة
ّ
ال�سي� � ��اق؛ بدءاً م� � ��ن القبو المعتم ،وباب المبنى ،وال�شارع ،والمله� � ��ى ،ودار البغاء ،وزاوية القاعة،
معينة ،فالراوي في الن�ص
كما �أنّه ي�ستثمر
ق�ضيتي إ
ال�ضاءة والعتمة في تركيز الر�ؤية على دالالت ّ
ّ
منذ البداية يغرق في العتمة بفعل � أ ّن هناك �أيادي تحجب النور عنه لغاية مق�صودة ،ت�أخذ منحى
الديمومة واال�ستمرار ّية (مهما هطلت هذي العتمة في قبوي من �ضو�ضاء طوابقهم) ،لكن هذا
ا ألمر ال يبقى على حاله؛ �إذ تتب ّدل المواقع ،ليفتح الراوي في الن�ص عبر مونولوجه كوى النور،
وي�ض� � ��يء بها الزوايا المعتمة التي يغرقون فيها؛ (�أرف�س ب� � ��اب البيت ال�صاخب يتحطّ م  /تدخل
يو�سع عينيه وي�شه ُق مذهوالً /
هبة نور من �صبح غفلوا عنه)( ،والم�صباح المرتج� � � ُ
ق ّدام� � ��ي ّ
�ف ّ
فتح نافذة كي ي�أتيني النو ُر وي�سمعنا ال�شارع) ،كما � أ ّن العتم ي�صبح رمزاً للرذيلة وال�سقوط
�أتق ّد ُم � ،أ ُ
ومرغها العت� � ��م على �أقدام الغرباء)( ،)23وبي� � ��ن العتم وال�ضوء يتمحور
(ي� � ��ا � أ ّماً موم�سها الفقر ّ /
ال�شخ�صيات مواقعها فتتب ّدل ا ألدوار ،ومواقع القوى وال�ضعف.
ال�صراع بجملته ،وتفارق
ّ

يتبين ان�صباب اهتمام ال�شاعر في المونودراما على النف�س الب�شر ّية ،وما
بناء على ما �سبق ّ
يعتمل داخلها من م�شاعر م�صطرعة ،وهو يتناولها تناوالً
درامياً من وجهتين متقابلتين؛ تندفع
ّ
وحيزها الحلم من الطبقات الفقي� � ��رة المنك�سرة التي احتملت نك�سة حزيران ،وكابدت
ا ألول� � ��ى ّ
تعبر عن ذاتها ب�صيغتها المفردة،
م� � ��ن تبعاتها الم�ش ّقات والذل ،وهي ال ذنب لها فيه� � ��ا ،لك ّنها ّ
وهي بذلك ت�ضع الفرد مقاب ً
يتطور
داخلي ال
ال للجماعة ،ليدخل معها في �صراع ،لك ّنه �صراع
ّ
ّ
وحيزها الفعل
با ّتج� � ��اه فع� � ��ل خارجي
ّ
ممتد ذي �أثر على �أر�ض الواقع ،في حي� � ��ن تندفع الثانية ّ
ثراء فاح�شاً
الحقيق� � ��ي م� � ��ن الطبقات
ّ
الغنية التي كانت �سبباً في هذه النك�سة ،ولم تزدد بها �إال ً
و�سلطة تقهر بها الطبقة الم�سحوقة.

يتدخل ليروي الحدث،
مو�ضوعية� ،إذ �إن ال�شاعر ل� � ��م
الق�ضية ب�ص� � ��ورة
وق� � ��د ج� � ��رى تناول
ّ
ّ
ّ
بتقم�ص انفعاالتها ،ا ألمر الذي تتح ّقق
فظ ّل على م�سافة من
ّ
ال�شخ�صية على الرغم من قيامه ّ
الدرامية ب�صورة راقية؛ «ذل� � ��ك أل ّن الدراما ال يكون لها وج� � ��ود �إال في مكان بين قطبي
مع� � ��ه
ّ
()24
الن�ص ،وقد
التقم�� � ��ص التعاطفي الكام� � ��ل واالنعزال التام»  ،كما �أنّه لم يح�س� � ��م ال�صراع في
ّ
ّ
أ
لكن هذا المر
ت� � ��رك النهاية مفتوحة في ر�سم نهاية لك ّل ه�ؤالء الذين
يتحملون عبء النك�سةّ ،
ّ
ل� � ��م يفارق الحلم ،الذي يدلّ عليه ك ّل من عن� � ��وان الق�صيدة (ابن حرام يحلم) ،وعنوان الديوان
م�شروعيته في الزمن
(�أقب� � ��ل الزمن الم�ستحيل) ،وكالهما يحمل من المفارقة م� � ��ا ي�ؤكّد عدم
ّ
العرب� � ��ي ،ف�أحالم ابن الحرام هي ر�ؤيا الح� � ��ق التي يجب �أن تتح ّقق من خالل محا�سبة الخونة
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والمق�صري� � ��ن ،و�إقبال الزمن الم�ستحيل يعني �أنّه لن يقبل �أبداً ما دام م�ستحيالً ،ليبقى م�ؤطّ راً
ّ

ف� � ��ي �إطار الحلم والمونولوج ال� � ��ذي يزخر به هذا الديوان ،وبهذا يك� � ��ون اال ّتجاه نحو ق�صيدة
الن�سان العربي قد يئ�س من قدرته
المونودراما للتعبير عن مثل هذه الم�ضامين داللة على «� أ ّن إ
والم�ساك بتالبيب
عل� � ��ى ال�سيطرة على قدره ،وااللتحام مع هيئاته وم�ؤ ّ�س�ساته في �صراع ب ّناء ،إ
فالتف بفرد ّيته ،وانزوى داخل ذاته يبحث عن خال�ص فردي بعد �أن يئ�س من الخال�ص
التاريخ،
ّ
الجماعي»(.)25

ثاني ًا :المناجاة:
تنطوي المناجاة بو�صفها حواراً
داخلياً تحت عباءة المونولوج الدرامي ،لك ّنها تختلف عنه
ّ
تميزها منه؛ فالمناجاة ت�أخذ بع� � ��داً
باطنياً �شديد ال�سر ّية،
ّ
بجمل� � ��ة من ا ألمور وال�سم� � ��ات التي ّ
وه� � ��ي ت ّتجه نحو الذات ل�سبر �أغواره� � ��ا العميقة ،وقراءة انفعاالته� � ��ا؛ فالغر�ض منها «تو�صيل
الفنية وبالفعل الف ّني ،في حين � أ ّن غر�ض المونولوج هو
الم�شاع� � ��ر وا ألفكار الم ّت�صلة بالحبكة
ّ
الذهنية»( ،)26ف�ض ً
قبل ك ّل �شيء -تو�صيل الهو ّيةال عن � أ ّن المناجاة تختلف عن المونولوج من
ّ
حيث المو�ضوع الذي تتناوله ،واال ّتجاه الذي تركّز عليه ب�ؤرة االهتمام؛ ف�شغلها ال�شاغل الذات
الداخلي� � ��ة ال المو�ضوع الخارجي؛ فـ«مو�ضوع المناجاة هو نف�س ال ُـمناجي،
ن�سانية ونزعاتها
ال
إ
ّ
ّ
()27
يوج� � ��ه المتح ّدث في المونولوج الدرام� � ��ي اهتمامه �إلى الخ� � ��ارج»  ،وهذا ال يعني � أ ّن
بينم� � ��ا ّ
تعر�ض� � ��ه لموقف خارجي �أو حدث
المناج� � ��ي منف�صل عن الواقع ،فه� � ��و يدخل المناجاة بفعل ّ
داخلي ،تتك�شّ ف معه ا ألزمة التي تحيط به،
ا�ستثنائ� � ��ي يع�صف ب� � ��ه ،يدخل معه في حالة �صراع
ّ
ال�شخ�صية واقعة «تحت وط�أة انفعال جارف،
وبن� � ��اء عليه ف�إ ّن المناجاة ال تح�صل �إذا لم تك� � ��ن
ّ
درامية
�أو �أزم� � ��ة عنيفة تحيل فكرها ووجدانها �إلى م�سرح حافل با ألحداث»( ،)28ومن هنا تنبع
ّ
ال�شارة �إليه هو � أ ّن المناجاة
المناجاة ،فال�صراع هو ال�شرارة ا ألولى
المفجرة لها ،لكن ما يجب إ
ّ
ال�شخ�صية في لحظة ما� ،أو �أمام موقف ما،
و�إن كان� � ��ت تعك�س ال�صراع النف�سي الذي تعاي�ش� � ��ه
ّ
ال�شخ�صية والعالم
درامية؛ أل ّنه� � ��ا ال تعك�س ال�صراع ما بين
عد من �أقل �أنواع الحوار
�إال � أ ّنه� � ��ا تُ ّ
ّ
ّ
ال�شخ�صيات ا ألخرى �أم الواقع المو�ضوعي� ،إنّما هي تعك�س ال�صراع
الخارجي �س� � ��واء �أكان مع
ّ
الن�سان بذاته ،فك ّل من الحوار الخارجي والمونولوج «يخدم �أغرا�ض
في النف�س الواحدة وعالقة إ
الن�سان من ع�صره ومجتمعه ،قبل �أن يركّز على
ا ألديب النا�ضج الذي ي�سعى �إلى بلورة موقف إ
ال�شخ�صي� � ��ة»( )29التي ي�ستخدم فيها ا ألديب المناجاة ج�سراً
الن�سان من نف�سه ورغباته
موق� � ��ف إ
ّ
فنياً بغية تحقيق هذه الغاية.
ّ
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درامية ،هي �سمة
تلم�سها في المناجاة وتمنحه� � ��ا �سمة
ّ
وم� � ��ن ال�سمات ا ألخ� � ��رى التي يمكن ّ

المو�ضوعية التي ت�سم طريقة الطرح في المناجاة عبر مجابهة المناجي ذاتَه ،وو�ضعها مو�ضع
ّ
جدلية ،قادراً من خاللها على نقد الذات
الط� � ��رف المقابل له ،فيكون بذلك طرفاً في عالقة
ّ
وتعري� � ��ة حقيقته� � ��ا ،بو�صفها تحظى بعالقة �سر ّية ،ت�ستطيع معه� � ��ا الدخول في مكا�شفات تبرز

اجتماعية
تحمل عواقب
ّ
مما يعفيها من ّ
معه� � ��ا نقاط �ضعفها بحر ّي� � ��ة و�صراحة من غير رقيبّ ،
�شخ�صيته و�أحا�سي�سها
�سيا�سي� � ��ة �أو ،...وبذل� � ��ك ف�إ ّن المناجي «ال يكتفي بالتعبير عن �أبع� � ��اد
�أو
ّ
ّ
يتعدى ذلك �إلى محاولة فهم نف�سه بتع ّقل»(.)30
الداخلية ودوافعها ،لكن ّ
ّ

لدواع
وظّ ف ال�شاعر ال�سوري المعا�صر المناجاة في خطابه ال�شعري ،وقد جاء توظيفه لها
ٍ
و�أه� � ��داف متع� � � ّ�ددة ف�ض ً
تنوع المواق� � ��ف التي وظّ ف فيها هذه المناج� � ��اة ،وهو ما يمكن
ال عن ّ
الك�شف عنه فيما ي�أتي:
ال�شخ�صية في ورطة
قد يوظّ ف ال�شاع� � ��ر ال�سوري المعا�صر المناجاة في موقف تكون فيه
ّ
كبي� � ��رة ،يتطلّ� � ��ب منها ا ّتخاذ قرار حا�سم لالختيار بين �أمرين تت� � ��ر ّدد �إزاء اختيار �أحدهما؛ لما

جلياً في ق�صيدة (انك�سارات
م�ضار وعواقب
ينت� � ��ج عن ذلك من
تلم�سه ّ
ّ
ّ
�سلبية ،وهو ما يمك� � ��ن ّ
خ�ضور في المقطع المعنون بـ(االعتراف) ،وفيه يقول:
قاتمة)( )31لفايز ّ

ُ
َ
ُ
ـ�صـروا
ذاكر
الحمى ،ف أ�
نوبة
 ...وت أ�تي
رتجف �أ ُ
ّ
�صوت �أ�صحابي� :صدى َمن ق ّ
الدرب ،من �سقطوا ،ومن وقفوا .و�أ ُ
اليب�سان،
ريقي
م�ضغ
في
َ
ِ
َ
لجالد على ر�أ�سي.
بهم،
ٍ
�أخ�شى �أن �أبوح ْ

يجاهد لو ُ�أ
ُ
با�سمهم ـ في غمرة الهذيان ـ لو �أ ُ
�صف.
مغمغ
ُ
ْ
غ�ص
الل�سان� ،أقهقر
ع�ض على
�أ ُّ
ِ
ِ
الكلمات� ،أبلعها� ،أ ُّ
بها و�أ
ُ
ُ
ُ
ويعبر
الكابو�س عن رئتي.
غيمة
وترحل
لتحف.
ِ
ُ
ٌ
ُ
نوبة �أق�سى...
وينق�صف .فترجع
وردي،
هاج�س بالبال،
ٌّ
ٌ
�أ
ُ
حب ٍة غابوا ،عن العينيـن.
همهم حين يدهمني
ُ
�شريط �أ َّ
وال�س ُ
لهم.
بعيد
واراه ْم
ُ
ُ
ِ
جف و�أرغب في الن�شيد ْ
البيت ّ
الكلمات من حولي ،ويا ويلي �إذا عرفوا.
فيخنق في دمي
ِ
َ
كم
حبل
بتر ُت
ِ
العهد :كم ناموا على زَ ندي ،ودمع ًا �آهِ ـ ْ
�أكون ْ
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وبالنيران أ
بالحمى ُ�أ
�شجار كم حلفوا� .أ
وال
ذرفوا
بادلهم،
ِ
ِ
ّ
ْ
و�أ
ُ
ُ
اللوم
ذليل
عترف .و�أق�ضي ،بعدما �أ�صحو ،ويلهو بي
ِ

لتدغم �صورةَ أ
أ
ٌ
ُ
وال ُ
�صحاب
ال
نوبة �أعتى،
فتهطل
�سف.؟!.
َ
ِ
أ
ُ
ال�سج ِان في وجهي
�سحنة
تجمعهم لي أ�تلفوا ...وتب�صق
حباب،
بال
ُ
ّ
ِ
(�أ�أك�شفُ هم ،و�أ
ُ
نك�شف.؟!) .وهم عندي

ً
ٌ
ُ
ثمالة ،و�أ ُّ
�أ ُّ
قليل دونهم
ال�صدف
واتت
النعا�س
من
لذ َ
ممن ِ
ِ
جل ّ
ال�شهداء � آ ٌ
ُ
من
الف:
موتي .وفي وطني من
ِ
تخاف الريـ ُـح ْ

حزان �أ
وتغار من �أ
عا�شوراء،
�شهيد
طقو�س
هليهم،
�أ�سمائهم،
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
ْ

والنّ ُ
اي
جف ..!!..فيا زنزانة
ِ
حم َ
�ضميني ،دعي ّ
التابوت ّ
ُ
ُ
بين �أ�سناني :ر�صا�ص ًا نافر ًا
الكلمات
تنه�شني .هي
ْ
�صارت َ

كالنمل .هل �أخ�شى
بائ�س
بموت
هددني،
نهر �أوردتيُ :ي ّ
ٍ
ِ
من ِ
ٍ
ليل �أغطيتي ،و�أ
هجر َ
�صوب
�صعد
المر؟ ها �إنّي � أس�
َ
ُ
َ
ُ
الوعيد َّ
«محرقتي» .خذوا ج�سدي و�أمتعتي .ف إ�نّي ل�سـ ُـت �أ
ُ
عترف،

ل�س ُت �أ
ُ
عترف.)32(!!...
يمين ًا ْ

الذاتية ،وحالة ال�صراع التي تحياها الذات ،وهي
خ�ضور ال�سابق المعاناة
ن�ص فايز ّ
ّ
يُب� � � ِ�ر ُز ّ
(الحمى ،وغرفة التحقيق ،والجالد ،والمحرقة) ،فهي في محنة
في �أحلك الظروف و�أ�صعبها؛
ّ
حقيقية تدير حواراً بين الكينونة والم�صير ،بين �أن تعترف با أل�صحاب وت�سوقهم �إلى ال�سجون،
ّ
ثم فهي مجبرة على ا ّتخاذ موقفها،
�أو �أن تُ�س� � ��اق بفعل كتمانها �إلى إ
الع� � ��دام  /المحرقة ،ومن ّ
يطور الحدث عبر القيام بفعل خارجي.
والتفريغ نحو ا ّتخاذ �إجراء �سلوكي ّ

الحر؛ في�سرد ا ألح� � ��داث وهو في حالة من
عملية التداع� � ��ي
خ�ضور الح� � ��دث عبر
ي� � ��روي ّ
ّ
ّ
الرادة ،وهي تجاه� � ��د �أن تخفي عن الجالد
الهذي� � ��ان الت� � ��ي يغيب فيه� � ��ا القب�ض الكلّي عل� � ��ى إ
�أ�سماء ا أل�صحاب الذين تجمعهم مع� � ��ه الذكريات الجميلة �إ�ضافة �إلى العمل الثوري والن�ضال،
فتب� � ��د� أ الذات مناجاتها في حال من ال�سر ّية والخفاء ،ألنّها �أمام جالد ال يرحم ،كما �أنّها �أمام
موقف م�صيري وخيار �صعب �أمام معادلة الحياة �أو الموت ،فتبد� أ حالة من ال�صراع تغتلي في
نف�� � ��س ال�شاعر ،ف�إ ّما �أن يعترف ويكون الخائن في نظ� � ��ر ا أل�صحاب ،و�إما �أن يكتم ويذهب �إلى
لكن الذات تنتهي �إلى اختيار المحرقة و�إنهاء حالة ال�صراع الذي تعي�شه.
المحرقةّ ،
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لل�شخ�صية عبر �إبراز جوانب ال�صراع التي تعتمل
الخفية
�أظهرت المناجاة هنا الم�ستويات
ّ
ّ
في نف�س ال�شاعر ،والك�شف ع� � ��ن بواطن ا ألمور وجوانبها الم�ستترة� ،إ�ضافة �إلى �إبراز ال�سمات

تهتم
ال�شخ�صية؛ «وهو
النف�سية وال�صفات التي تنطوي عليها
ّ
ّ
ّ
الخا�صية المالزمة للمناجاة التي ّ
أ
للخفاء
الداخلية وم�شاعرها وذكرياتها
ال�شخ�صية
بنق� � ��ل �حا�سي�س
(الحقيقية) دون محاولة إ
ّ
ّ
ّ
المتحدث في المونولوج الدرام� � ��ي»( ،)33ولهذا اقترب اللبو�س
�أو الت�شوي� � ��ه ال� � ��ذي قد يلج� أ �إليه
ّ
الف ّني لهذا المقطع من ال�شكل العمودي على م�ستوى الوزن والقافية( ،)34و�إن اختار له ال�شاعر
قوتين تتنازعان ال�شاعر ،تتمظهر
مما يوحي ب�أن هناك ّ
الكتابة وفق ال�شكل الحداثي (التفعيلة)ّ ،
ا ألول� � ��ى عبر التغ ّني بالم�شاعر وا ألحا�سي�� � ��س التي طفت على ال�سطح عبر االقتراب من ال�شكل

التقلي� � ��دي الناجز ،في حين تتمظهر ا ألخرى عب� � ��ر محاولة تجلية ال�صراع بم�ستويات مختلفة،
مما يخلق نوعاً من التجاذبات
تغتلي في البنية العميقة لل ّن�ص،
ّ
وت�شد التعبير با ّتجاه التفعيلةّ ،
والدرامية) ،من غير �أن
(الغنائية،
الن�ص ال�شعري ،بين �أ�سلوبين من �أ�ساليب التعبير
والتو ّتر في
ّ
ّ
ّ
تلم�س حقيقة المناجاة
تح ّقق انت�صاراً ألحدهما على ا آلخر ،وهو ا ألمر الذي يمكن من خالله ّ

ن�سانية ،لك ّنها
الت� � ��ي تحتفي با أل�سلوبين مع � � �اً ،أل ّن م�سرحها الذات وما تحفل به م� � ��ن م�شاعر �إ
ّ

�سري.
الذات المتفاعلة مع الخارج با ّتجاه
داخلي ّ
ّ

ويعتمد �أدوني�س على المناجاة ف� � ��ي بع�ض �أجزاء ق�صيدته «البعث والرماد»( ،)35التي ت�أخذ
تنا�ص وا�ضح
درامياً بدءاً من العنوان الذي ُذ ّيل بعبارة (ق�صيدة من �أربعة �أنا�شيد) ،في
منح� � � ً�ى
ٍّ
ّ
يتوحد
تبين ع� � ��دد الم�شاهد في
م� � ��ع ّ
الم�سرحي� � ��ة ،ف�أدوني�س ّ
ّ
فن الم�س� � ��رح الذي يبد� أ بعبارات ّ

بالفيني� � ��ق الذي يحاوره ف� � ��ي الن�شيد الثاني «ن�شيد الغربة» حواراً م� � ��ن طرف واحد يقوم على
ت�س� � ��ا�ؤالت ال يُبتغى من ورائها الح�صول على �إجابة ،بق� � ��در ما يُراد لها �أن تكون ك�شفاً لتجربة
والتحول� ،إلى �أن ي�صبح ال�شاعر جزءاً
البعث القائمة على العذاب والمعاناة في رحلة االحتراق
ّ

من الفينيق الذي ي�سرد معاناته وعذاباته تجاه والديه:
ُ
هجرتها
ُ
هجرت �أ ّمي ُمكره ًا ّ
معذب ًا
ً
الح�صير ،تائه ًا
قطعة من
الح�صير،
تركتُ ها على
ِ
ِ
والتراب في فمي
يدي معي وجبهتي على الح�صير،
ُ
ُ
هجرت ُه،
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�أبي الذي �أطعمني جفون َُه
الجميع؛
محب َة
علّمني
ّ
ِ
وها �أنا �أ ُ
عي�ش َ
مطارد
طائر
مثل
ٍ
ٍ
«�أغنيتيُ ،يقال عن �أغنيتي،
ٌ
غريبة،
وتر وال �صدى
لي�س بها من
ِ
الركام ٌ
ُ
يقال ،مثلها غريبة.)36(».
وجبهتي ،كما

يج�سد حالة من ال�ص� � ��راع التي تتجاذبها حالتا
�إ ّن المناج� � ��اة تق� � ��وم هنا على عذاب
روحي ّ
ّ
المر عنه ،هذا التخلّي المحكوم بالعقوق،
االرتب� � ��اط إ
بالرث (ا ألم –ا ألب -التراب) ،والتخلّ� � ��ي ّ

ثم ف�إ ّن
ففك� � ��رة التخلّي هنا من �أج� � ��ل االرتقاء تحيلنا على عنوان الن�ص (البعث والرماد) ،ومن ّ
ال�شاعر  /الفينيق يرى في �إرثه /الح�صير-التراب -الركام  -ال�صدى  ،/ما ّدة قابلة لالحتراق
على الرغم من ارتباطه الع�ضوي بها ،لذلك تن�شئ الذات لها مكاناً جديداً في عالم تبدو فيه
غريبة غير منتمية �إليه.

ويتخلّل الن�شيد الثالث «رماد عائ�شة» �أي�ضاً فقرات تقوم على المناجاة ال�شفيفة التي تتجه
الرب بالدعوات واالبتهاالت� ،أبرزها مناجاة عائ�شة ،التي ت�شتكي لر ّبها �ضعفها ،وتتوق �إلى
�إلى
ّ

مكان لها في جواره:

ُ
�صرت �آخراً:
رب
«يا ِّ
م�سامر
(مفا�صلي
ٌ
خ�شب)
وركبتاي
َ
ٌ
الذليل
لعبد َك
هيئ مو�ضع ًا مبارك ًا
ِ
ِ
ربي ِّ
َ
ف�ض ٍة
كواب ُه من ّ
منعم ًا �أ ُ
َهبني مقعد ًا ّ
ّدون –
وذهب ،ولدانُ ُه مخل َ
ٍ
َ
جوارك الحبيب ،يا �إلهي»(.)37
الخلود في
هبني
َ
َ

يوظّ ف ال�شاعر عائ�شة بو�صفها رمزاً أ
لل ّمة ال�ضعيفة التي تقيم عالقتها مع ا آلخر على �أ�سا�س

واليمان بالق�ضاء والقدر ،وال حيلة لها �إال الدعاء الذي يك�شف من خالل هذه المناجاة
الحلم إ
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خ�شب)؛ فالذات
وركبتاي
م�سامر
هزيم� � ��ة الذات و�ضعفها حينما تجد نف�سها وحيدة (مفا�صلي
َ
ٌ
ٌ
مما ي�سهم في خلق
رب
تن�شق ع� � ��ن
ّ
ُ
ال�شخ�صية الرئي�سة في المقطع ال�شعري (يا ِّ
ّ
�صرت �آخراً)ّ ،
منطقية ،تك�شف
درامية ت�ضع الذات في طرف مقابل لها ،كما �أنّها تقيم رغبتها على �أ�س�س غير
ّ
ّ
منعم،
عن ا�ستحكام ال�ضعف والرغبة في النف�س في �آن معاً ،فبدالً من �أن تحلم عائ�شة بمقعد ّ
بالقوة التي تجعل منها عن�صراً فاع ً
ال ي�سعى �إلى تحقيق ما يريد ،ومن
كان ا ألجدر بها �أن تحلم
ّ
هنا ف�إ ّن ال�شاعر يبني مناجاته على �أ�سا�س التناق�ض الذي يمنح الن�ص بعداً
درامياً.
ّ

دينية  )...-بهدف ا�ستثارة
التراثية
ال�شخ�صيات
ور ّبما ا�ستمر� أ ال�شعراء معار�ضة
(تاريخية – ّ
ّ
ّ
ّ
يجر الم�شهد الكلّي والمناخ االنفعالي التكويني �إلى المفارقة
النفو�س تجاه ق�ضايا معا�صرةّ ،
مما ّ
مما يظهر ،مولّداً حق ً
ال �إ�شار ّياً ،ال يني ي�شير �إلى الحا�ضر ب�شخو�ص
الت�صوير ّية ،وهو ي�ضمر �أكثر ّ
الدينية غالباً عن مفارقة
التراثي� � ��ة
ال�شخ�صية
تراثي� � ��ة ،وال تخرج فيه
و�أمكن� � ��ة و�أزمنة و�أحداث
ّ
ّ
ّ
ّ
�رب موقف الن ّد الراف�ض ،وفي
مواقفه� � ��ا ال�سابق� � ��ة في معاندة الم�شيئة إ
الله ّية ،والوقوف من ال� � � ّ
والبحار نحو
�أف�ض� � ��ل ا ألح� � ��وال تكون المكا�شفة الملج� أ ا ألخف وط�أة في ا�ستقال� � ��ة هذا المركب إ
ق�ضايا الع�صر ،ويمكن التمثيل لذلك بق�صيدة «الخروج من �سدوم»( )38للدكتور ثائر زين الدين.

مكون درامي ،وت�شتغل على تجلي� � ��ة ال�صراع بوجهيه الداخلي
ت�شتمل الق�صي� � ��دة على غير ّ
والخارج� � ��ي ف�ض ً
ال عن الحدث والتو ّتر وال�سرد الق�ص�صي ،وهو ما يمكن ر�صده فيما ي�أتي من
الخطاب ال�شعري:
نذارك آ
َ
رب.
تلقي ُت �إ
ال َن يا ُّ
ّ
يرتع�شان،
المالكان
جاء
ِ
ِ
َ
ُ
معمورة،
ريح
ُت
ٍ
رفرف حو َل ُهما ُ
بناءها،
ت أ� ُك ُل
ُ
النار �أ َ
و�أ
ً
ُ
والقار
�سيال من النفط
ب�صرت
ِ
َ
خلف
الجفون(.)39
ْ

تب� � ��د� أ عتبة اال�ستهالل م�شحون� � ��ة بالتو ّتر اللفظي والمعنوي ال� � ��ذي يعك�س حالة اال�ضطرام
�سكونياً في الظاه� � ��ر� ،إال �أنّه يغلي
ل�شخ�صية ل� � ��وط ال ُـمتق َّنع بها ،و�إن ب� � ��دا الم�شهد
الداخل� � ��ي
ّ
ّ
باطنياً ،ي�شي بذلك ح�شد المتقابالت؛ (ا ألنا – الرب  /تل ّقيت (وما يوحي به التل ّقي من الر�ضا
ّ
والهدوء) – �إنذارك (وما يكتنز به الدال من ال�سخط وحالة الغليان واالنفعال ال�سابق للفعل) /
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مما ي�ؤثّث لل�صرخة التي تعقب
ترفرف – ت�أكل  /النار – ال�سيل � /أب�صرت – خلف الجفون)ّ ،
الر�ؤيا (خلف الجفون) ،وهي �صرخة مدو ّية تمتزج بالمناجاة النابعة من ال�ضعف الذي تك�شف

عنه متواليات الخطاب ال�شعري:
خرج؟!
�إلى �أ َ
ين �أ ُ

ٌ
ال�سنون
قو�ست ظهر قلبي
ْ
�شيخ �أنا! ّ
�سع للت�سكّ ع
وما عاد في العمر متّ ٌ
ّ
للترق ِب
للبدء �أو
ٌ
�شيخ �أنا!
ُ
الرب �شعبي
والنمال التي َك ْ
فرت – �أيها ُّ
ُ
البغي�ضة بيتي.
«ال�سدوم»
وهذي
ُ
رفعت حجارةَ �أ�سوارها حجر ًا حجر ًا
ُ
ُ
و�شهدت والدةَ �أبنائها،
مها.
وخراف
ِ
ِ
موا�س ِ
واحد ًا واحد ًا(.)40

الرب نموذج � � �اً للمناجاة المتواترة بين م�ستويين متناق�ضين،
يقدم الت�سا�ؤل المطروح على
ّ
ّ
م�ست� � ��وى ال�ضعف ال� � ��ذي �ألج� أ لوطاً �إل� � ��ى االبتهال ،وهو يحيل على الحا�ض� � ��ر ،كما يحيل على
�سع للت�سكّع
النف�� � ��س وي ّت�صل بها؛ (�شيخّ ،
مقو�س الظه� � ��ر ،يائ�س ال �أمل له «وما عاد في العمر م ّت ٌ
القوة والملك ،وهو يحيل عل� � ��ى الما�ضي ،وعلى ا آلخر؛ �أي على
للب� � ��دء �أو للترق ِّب») ،وم�ستوى ّ

�شهدت)،
رفعت -
مو�ض� � ��وع خارج الذات لك ّنه م ّت�صل بها بحكم الت�أثير الناجز؛ (�شعبي -بيتي-
ُ
ُ
وهي ت�ستغ� � ��رق الزمن بحكم التكرار اللفظي للدوال (حجراً حج� � ��راً – واحداً واحداً) ،م�ؤكّدة
خارجي� ،إال �أنّه
الرب ،و�إذا كان هذا التم� � � ّ�رد ال يتح ّقق في فعل
التمرد على
م�شروعيته� � ��ا في
ّ
ّ
ّ
ّ
ينعك�� � ��س �صراعاً
داخلياً عب� � ��ر الت�سا�ؤل (�إلى �أي َن �أخرج؟!) ،الذي يق� � ��ود �إلى م�ستوى جديد من
ّ
الت�سا�ؤل في متواليات الخطاب:
خر ُج؟!
كيف �أ ُ
والظلمة آ
ُ
ال َن �أ ُ
ثور
�سمك من َد ِم ٍ
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على الدرب؟
َ
ب�صف�صافة خب أ� ْت ُق َبلي؟
مر
ٍ
كيف �أ ُّ
كيف �أ
ُ
َ
بلوط ِه
مابين
تقافزت
هجر حر�ش ًا
َ
ِ
ُ
ماعز ًا �أ�شعث ًا؟!
كيف �أ ُ
َ
بنتي؛
ترك �سقف ًا يظل ُّل
َّ
الع�صافير،
ليه
وب �إ ِ
�سقف ًا ت ؤ� ُ
ُ

حناياه
المحب ُة �أع�شا�شها في
تبني
ُ
ّ
بين ٍّ
وطين!
ق�ش
ما َ
ْ
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الجابة من الم�س�ؤول �إلى حالة من اال�ستفهام
�صلية بانتظار إ
يخ� � ��رج اال�ستفهام من حالته ا أل ّ
ويت�شعب �إلى �أربع عتبات تقفو ا ألولى حالة الرعب وال�سوداو ّية في االنقياد وراء
اال�ستن� � ��كاري،
ّ
م�صير �أ�سود اّ
الحالة
دالته
اللفظية (الدرب = الظلمة  -دم  -ثور) � ،أ ّما المعنو ّية فمتح ّققة عبر إ
ّ
عل� � ��ى �أ�سطورة الموت واالنبعاث ،واالنقالب عليها في �آن ،فالدرب ال تُ�ستق ُّل �إال عبر المجهول
لكن الدم هنا ه� � ��و دم الثور ،ال دم البطل ،ومن ث� � � ّ�م فالنهاية الموت الحتمي
والرع� � ��ب وال� � ��دمّ ،
ال�سطحية تف�ضي
المف�ض� � ��ي �إلى العدم ،فال انبعاث وال ربيع يلوح في ا ألفق ،و�إن كانت الداللة
ّ
�إلى المبالغة في ر�سم م�شهد ّية الظلمة ،وهو م�شهد ي�ست�شرف �صورة ا آلتي المتوقّع � ،أ ّما العتبات
وجدانية ت�ستنفر
الثالث ا ألخرى ،فهي تتناق�ض مع ا ألولى عبر الحفر في الما�ضي ،با ّتجاهات
ّ
ب�صف�صافة
مر
ت�شف عن ح�ض� � ��ور ال�شاعر:
الذكري� � ��ات والحا�ضر بلغة �شاعر ّية
(الحب)َ :
ّ
ٍ
ّ
كيف � أ ُّ
هجر حر�شاً
بلوطهِ ماعزاً �أ�شعثاً؟!،
تقافزت ما بي � � � َن ِ
خب � � �� أ ْت ق َُبلي؟( ،مرابع الطفول� � ��ة)َ :
ُ
كيف � أ ُ
وتقافزت)،
بنتي؛ ،...فلوط يتن ّقل ما بين الما�ضي (خب� أ ُت،
(ا أل�سرة)َ :
ُ
كيف �أت� � ��ركُ �سقفاً يظلّ ُل َّ
انفعالي يتواتر ب�صورة
مر ،و�أهجر ،و�أت� � ��رك ،وت�ؤوب ،وتبني) ،فيت�شكّل بذلك مناخ
والحا�ضر (� أ ُّ
ّ
مر،
متقابلة بي� � ��ن الما�ضي ال ُـمنجز والحا�ضر المتوقّع من جهة ،والنو�سان بين حركتي الهدم (� أ ّ
و�أهجر ،و�أترك) ،والبناء (ت�ؤوب ،وتبني) من جهة �أخرى ،كما تظهر بوادر التنازع لل�سيطرة على
الخط� � ��اب ما بين النبي المتق ّنع به ،وال�شاعر ،و�إن كان ل�سيطرة ال�شعر ّية بمن�سوبها المرتفع ما
فنياً من وجود الموقف الذي ي�ستدعي ذلك (الهجرة) ،وهو موقف يت�ساوى فيه ال�شاعر
ي�سوغه ّ
ّ
العاطفية الهائلة
الح�س االنفعالي ،والطاقات
وتفجر
مع غير ال�شاعر من حيث تدفّق الم�شاعر
ّ
ّ
ّ
�إ ّبان الهج� � ��رة؛ وبذلك ي�ؤ ّدي ت�صادم المتقابالت ال�سابقة جميعاً �إلى االحتكاك وتوليد ال�صراع
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تحديها
للرادة ويدفعها لخو�ض �صراع
خارجي مع الم�شيئة إ
الداخلي الذي ينت�صر إ
لهية عبر ّ
ال ّ
ّ
الند ،بل في الرتبة ا ألقل عبر التقليل من تجربتها وتجريدها من المعرفة:
وو�ضعها مو�ضع ّ
خر ُج؟
�إلى �أ َ
ين �أ ُ

َ
تتغر َب
بت �أن
ليتك َج ّر َ
ّ

النا�س �أ
َ
بوابهم...
يغلق
�أن
ُ
ْ
ت�سير وحيداً...
�أن
َ

َ
َهم
ت�شاهد
ُ
خلف النوافذ نيران ْ

روائح �أ
طعامهم...
وت�شم
َ
ُّ
ْ

َ
بت �أن تحتمي
ُث َّم
جر َ
ليتك ّ

بالغ�صون!
بالمغارات �أو
ِ
ْ
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الرب مو�ضع لوط وعك�س ا ألدوار االفترا�ضي عبر التم ّني الم�ستحيل تح ّققه ،يُف�ضي
و�ض� � ��ع
ّ
ال�شخ�صية ال ُـمتق ّنع بها ،ونفي علم
مرت بها
�إل� � ��ى ا�ستعرا�ض حالة ا أللم والوحدة
ّ
والت�شرد التي ّ
ّ
مر بهذه التجربة لما �ألزم لوطاً بها ،وهو �أمر يعك�س حالة ال�صراع الذي تعي�شه
ّ
الرب بها ،فلو ّ
أ
أ
والتمرد عليها ،تحت وط�ة انفعال جارف تع ّززه �لفة
ال�شخ�صية ما بين االمتثال لم�شيئة الرب،
ّ
ّ
أ
الحب والحلم ،وال تلبث هذه
الم� � ��كان والزمان ،وااللتحام بالجغرافيا؛ م�سقط الر��� � ��س ومنبت
ّ
تتحول �إلى �إدانة �شاملة لك ّل معطيات الع�صر:
المعطيات �أن
ّ
حولي آ
خرج؟ ُّ /
الن
المدائن من
كل
�إلى �أ َ
ِ
ين �أ ُ
َ
ُ
والقهر.
والبط�ش /
هر /
يحكُ مها ُ
ُ
الع ُ

ُك ُّل ال�سواقي َد ٌم،

ُّ
حا�ضرة علّقت َ
فوق �أ�سوارها
كل
ٍ
جثث أ
َ
نبياء...
ال
ِ
ين قالوا/ :
جميع
لو �أن
النبي َ
َ
ّ
«�سنخرج من دارنا»...
ُ

ال�صعاليك �صاحوا:
جميع
لو �أ َّن
ِ
َ
«وفي أ
ر�ض من أ� ّى»...؛
ال ِ

رب...
لما ُك َ
نت ُت ْع َب ُد يا ُّ
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قارة ال تتزحزح
تبن� � ��ى عتبة اال�ستنكار هنا على ثالث� � ��ة تراكيب
ّ
ا�سمية ،تعك�س ثالث حقائق ّ
ال�شخ�صية:
من وجهة نظر
ّ
والقهر.
والبط�ش
هر
المدائن من
 ك ُّلُ
ِ
حولي ا آلن يحكُمها ُ
ُ
الع ُ
َ
ُ -ك ُّل ال�سواقي َد ٌم،

جثث ا ألنبياءِ ...
حا�ضرة علّقت فو َق �أ�سوارها
 ك ُّلَ
ٍ

هنا ي ّتحد النبي بال�شاعر ،فكالهما ي�ست�شعر حالة الفزع المحيقة به ،ومكانته في المجتمع،
فالت�شبث بالدار– ا ألر�ض ،ه� � ��و الر�ؤيا التي ينطلق منها الخطاب ال�شعري ،على ل�سان
ثم
وم� � ��ن ّ
ّ
المتلب�س الخطاب النبوي المخالف أ
لل�صل ،فالر�ؤيا ع�صر ّية م�سي�سة بالواقع ،تنه�ض
ال�شاع� � ��ر
ّ
وتتلب�سه للخروج في لبو�س �أكثر ا ّت�ساقاً ،عبر مو�ضعة الذات؛ فـ«لحظة االندماج
عل� � ��ى التراث،
ّ
يتوجب على ال�شاعر العربي الحديث تحقيقه
المتو ّت� � ��ر الفريد بين الحا�ض� � ��ر والما�ضي هي ما ّ
وعي � � �اً وممار�سة ،وعبر هذه اللحظة بالغة الفرادة يت� � � ّ�م التحام الحا�ضر والما�ضي معاً لي�ضيء
�أحدهما ا آلخر ،وي�صبح ك ّل منهما �أكثر معرفة بنف�سه»(.)44
ال�صعاليك
جميع
ال�شعري� � ��ة (لو � أ َّن
التراثية
ال�شارة
ويتك�شّ � � ��ف ا ّتح� � ��اد
ِ
النبي بال�شاعر عبر إ
ّ
َ
ّ
ّ
«تتميز بالتركيز والكثافة واالكتناز،
وال�شارة التراثية هن� � ��ا
ر�ض من� أ ّى»...؛ إ
�صاح� � ��وا« :وفي ا أل ِ
ّ
وال�شارة �ش�أن التماعة ال�ضوء قد تكون �سريعة
عل� � ��ى حين ال يفقدها هذا التركيز طاقة البوح إ
تفجر ب�ألقها �أبعاد المكان»( )45ا ألمر الذي �أذكى الداللة و�أغناها؛ فال�صعاليك
خاطف� � ��ة ،لك ّنها ّ
هن� � ��ا هم ال�شعراء �أ�صحاب الكلمة والموقف والر�سالة ،وه� � ��م ا ألنبياء بل فوق رتبتهم الرتباط
الن�ص ال�شعري ،ومن ث� � � ّ�م لي�س ك ّل ال�شعراء هم ال�صعاليك في
الله ،خارج
م�شيئته� � ��م بم�شيئة إ
ّ
ا ّتخاذهم موق� � ��ف المواجهة والمجابهة ،كما لي�س لوط في الن�ص ال�شعري لوطاً في الخطاب
عدة م�ستويات ،وتف�ضي �إلى م�ستوى جديد من االرتباط
الدين� � ��ي ،فالمفارقة تتح ّقق هنا على ّ
والتمرد في �آن ،عبر �إنت� � ��اج معادلة مفارق� � ��ة للمنجز في الخطاب
والتخلّ� � ��ي ،من الخ�ض� � ��وع
ّ
الديني:
�سوف �أبد ُ�أ
ً
َ
َ
دعني �إذ ًا /
ثانية
با�سمك
العيون
/فالريح تدمي
خر ُج؛
ُ
ْ
ُ
ل�ست �أ ُ
ً
«ال�سدوم» التي �أ ّر َ
طويال
قتك
وهذي
ُ
هوي ُة هذا الزمان
اللعين(.)46
ْ
ّ
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فالنتيج� � ��ة التي يف�ضي �إليها الخطاب ال�شعري على ل�سان لوط /ال�شاعر هي الوقوف على
تغير في البناء عبر مخالفة
ر�ضي� � ��ة را�سخة ،ومبد� أ ثابت (�سوف �أب� � ��د� أ با�سمك ثانية) ،لكن مع ّ
�أ ّ
الرب ،والخروج عليها وفقاً لنوازع النف�س ،ور�ؤيتها النابعة من التفكّر والتحليل و�صوالً
م�شيئ� � ��ة
ّ
�إل� � ��ى ا ّتخ� � ��اذ القرار ال تل ّقيه ،وهو �أمر ي�ؤ�شّ � � ��ر �إلى � أ ّن النبي  /ال�شاع� � ��ر �صاحب الر�ؤيا يتجاوز
اوالجتماعية ،وال�سلطو ّية� ...إلخ.
الدينية،
الو�صاية بك ّل تجلّياتها؛
ّ
ّ

ال�شعري؟! فنحن
لكن ،ما موقف الدكتور زين الدين؟ وما الر�ؤيا التي تنبثق من ثنايا خطابه
ّ
�إذا م� � ��ا انطلقن� � ��ا من � أ ّن النار تطهير ،و�إعادة خلق وفق الر�ؤي� � ��ا ا أل�سطور ّية الم�ستندة �إلى طائر
الفيني� � ��ق ،وهي انتق� � ��ام اهلل من قوم لوط عبر �إهالكهم لخروجهم عل� � ��ى م�شيئته ،فين�شئ على
يحمل النبي لوطاً موقف الراف�ض للقرار
�أنقا�ضه� � ��م �أمماً تخ�ضع له ،ف�إ ّن الدكتور زين الدي� � ��ن ّ
الله� � ��ي؛ لي�س ألنّه ي�ست�شعر �أم ً
وال�صالح ،وال ا�ست�شعاراً منه ببعث قريب من�شود،
ال في التغيير إ
إ
بل �إمعا ٌن منه ب� أ ّن هذه ال�سدوم – ا أل ّمة ،ما هي �إال جزء من كلٍّ
حامل ال�سمات نف�سها( ،وهذي
ٍ
�دوم» الت� � ��ي � أ ّرقتكَ طوي ً
ال هو ّي ُة هذا الزمان اللعي ْن) ،فلعن� � ��ة �سدوم قد حلّت في ا ألجيال
«ال�س� � � ُ
مية �سوداو ّية ،ترى
الالحق� � ��ة ،وا�ستوطنت في جينات ه� � ��ذه ا أل ّمة ،وهو ا�ست�شراف لر�ؤي� � ��ا ت�شا�ؤ ّ
ا�ستحالة التغيير في � أ ّمة �أدمنت اللعنات.
وتبتدع المناجاة �أ�شكالها من حيث توجيه الخطاب؛ فهي و�إن كانت الذات مو�ضع اهتمامها
�إال � أ ّنه� � ��ا تبني الج�سور التي تجلّي م� � ��ن خاللها ما يعتمل داخلها من �أ�شكال ال�صراع المختلفة،
يوجه حديثه �إلى بع�ض الحيوانات
فه� � ��ي «قد تلج� أ �إلى بع�ض التموي� � ��ه والتحايل بجعل المتكلّم ّ
�أو �صورة من ال�صور� ،أو � أ ّي �شيء �آخر»( ،)47وهو ما يمكن التمثيل له بق�صيدة (حوار من طرف
يتوجه فيه الحوار �إلى النف�س م ّتخ� � ��ذاً من اللوحة المعلّقة على
واح� � ��د) لم� � ��روان الخاطر التي ّ
الجدار نقطة الت� أ ّزم التي ينفجر معها ال�صراع النف�سي:
ت�سكت آ
َ
ال َن وت�صغي،
لديك
ماذا
ُ

ُ
تخاف،
حاجب الذي
ل�ست
َ
َ
َ
ُ
تخاف،
ال�سي ُد الذي
مات
ّ
�سر ِح العينين...
ترقب
ُ
َ
الجدارّ ،
اللوحة...
في الجدار ،في
ِ
َ
ُ
ت�ضم ُه
ي�ضمها،
الجدار �أن
يرف�ض
كيف
ُ
َّ
ّ
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دوامة أ
تر أ
ال َ
�سود،
ال ِ
ّ
بي�ض في ّ
حد ْق َ
َ
اللوحة ماذا؟
عيناك في
ها
ِ
	�أ ُ
ال�سر الذي...
عرف
َّ
الراف�ض،
واترك ال�صورةَ  /...في �إطارها
قلْ
ِ
ِ
المزيج أ
لوان،
غير
وال َ
َ
قم ّ
	�أو ْ
ال�سكوت،
عهد
ُ
ت�سكت ،انتهى ُ
ِ
قل ُْت َ
تخافه
ال�سي ُد الذي
مات
ُ
ّ
تجبن آ
ُ
ال َن وت�صغي،
تخاف؟
ممن
ُ
ّ
	�أ ُ
عرف الذي...
لكنّ ني �أ ُ
ردت �أ ْن...
َ
الزائر
وانطلق
ْ

()48

توجه الد ّفة باتجاه المناجاة �إذ �إ ّن الحوار
تنبني الق�صيدة منذ العنوان على الحوار ،وهي ّ
موجه �إلى الذات نف�سها في غيبة ا آلخرين� ،أي �إ ّن الذات
م� � ��ن طرف واحد ،هو الذات ،وهو ّ

اليجابي المتفاعل الذي يحاول �أن ي�س�أل وي�ضيء ويح ّفز
�أ�ضحت ذاتَين ،تمثّل ا ألولى الطرف إ
الحج� � ��ة والبرهان على زوال
والتبعية ،وهو يقيم
التحرر من الخ� � ��وف
الط� � ��رف ا آلخ� � ��ر على
ّ
ّ
ّ

ت�ضمه ،)...وت�شكّل اللوحة
ي�ضمها
ال�سيد -يرف�ض الجدار �أن
�أ�سباب الخوف ودواعيه؛ (مات
ّ
ّ
ّ

يفجر هذا ال�صراع �صلة الو�صل بين الذاتين في �صراعهما ،فهما
الجان� � ��ب المو�ضوعي الذي ّ
تلتقي� � ��ان فيها ،لك ّنهما ال تلبثان �أن ترت� � � ّ�دا عنها م�شكّلتين ر�ؤيتين مت�ضا ّدتين ،ففي حين تبدو
التحرر منه ،لذلك يغدو
متحررة من خوفه� � ��ا ،تبدو ا ألخرى غارقة فيه ال ت�ستطي� � ��ع
ا ألول� � ��ى
ّ
ّ
ح�ضوره� � ��ا في الن�ص ال�شعري ح�ضوراً خجوالً ُمربكاً ُمحاط � � �اً
بال�سرية والكتمان الناتج عن
ّ
ردت �أن / )...وتنتهي
عرف
الكب� � ��ت والخوف (� أ ُ
ال�سر الذي�( / )...أعرف ال� � ��ذي / ..لك ّنني � أ ُ
َّ
بالهروب (وانطل َق الزائر).

�شخ�صية ،وينحو به منحى �آخر يتجاوز
ويبدو � أ ّن ال�شاعر هنا يتجاوز الخوف بو�صفه م�س�ألة
ّ
الذات ،و�إن حاول تجليته عبرها من خالل هذه المناجاة ،لذلك ت�أخذ المناجاة هنا بعداً رمز ّياً
مرات في الن�ص يتع ّدى ت�شكيله الما ّدي لي�أخذ �أبعاداً
تكرر لفظه ع ّدة ّ
موحياً ،فالج� � ��دار الذي ّ
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بي�ض في
معنو ّية ت�شكّل الحياة �أحد �أبعادها ،متمثّلة بجانبيها التفا�ؤلي والت�شا�ؤمي( ،ح ّدق تر ا أل َ
د ّوامة ا أل�سودِ ) ،ما يمثّل دعوة �إلى ابتداع ا ألمل في وجه الحياة المظلم ،والنظر �إليها من غير
حولت ال�صراع الذي يعتمل داخل
(غير
َ
منظور ّ
المزيج وا أللوان)؛ وبناء عليه ف�إ ّن المناجاة هنا ّ
بمو�ضوعية،
ال�ضيقة �إلى �صراع وج� � ��ودي ،حاولت ا�ستجالء �أ�سبابه وتناوله
النف�� � ��س من الدائرة
ّ
ّ
عبر طرفي حوار يقعان في دائرة التخالف ،و�إن كانا ينتميان �إلى ذات واحدة.

وقد ي ّتخذ ال�شاعر ال�سوري المعا�صر من المر�آة و�سيلة لعقد المناجاة ،رغبة منه في ك�شف
موقعه في هذا العالم؛ �إذ ي�ستطيع من خالل انعكا�س �صورته عليها محاورة نف�سه وك�أنّها �شخ�ص
�آخ� � ��ر ،فيعقد معها حواراً يف�ضح عبره ما تنطوي علي� � ��ه ذاته من م�شاعر وانفعاالت ،وما يكنز
(هجائية
داخلها من مواقف ،ويمكن في �سبيل بيان ذلك الوقوف عند العنوان الفرعي الثالث
ّ
الوجه) من ق�صيدة (غبار الليل) لممدوح ال�سكاف:
لمح وجهي...
لي�س ما �أ ُ
القطران� ،أ ُ
�إنّه ٌ
عرف ُه
برك من
ِ
قلت �شيئ ًا بالغ ًا؟...
م�ستنقع ...هل ُ
ٌ
�صديدي� ...أغالي؟!...
طفح
ٌّ
ٌ
لي�س وجهي /ال �أرى وجهي بمر�آتي،
الَ ...
ولكنّ ي �أ
�شاهد مقبرةْ� /!!...أ�أنا� ...أ ُ
بالغ� ...أم �أغالي...
ُ
ّ
وجه
حط ُ
مت مر�آتي ،ألحيا دون ٍ
ّ
حطمتُ ها ...كيال �أرى يوم ًا جراحي الموغرةْ !...

()49

االجتماعية وموقعه فيها ،فيرف�ض
وتمرد على هيئته
يدخل ال�شاعر هنا ف� � ��ي حالة رف�ض
ّ
ّ
حي� � ��ز االرتباط مبرزاً بذلك اغترابه الروح� � ��ي ،فالمناجاة و�إن برز
ك ّل العالق� � ��ات التي تدخله ّ
تحوله من ا أل�سلوب
فيه� � ��ا ال�شاعر وحيداً مع �صورته المنعك�سة عبر المر�آة يهجو وجهه� ،إال � أ ّن ّ
الن�شائي المتجلّي عبر �صيغة اال�ستفهام اال�ستنكاري ،يبرز الح�ضور الفاعل للر�ؤيا
الخبري �إلى إ
قلت �شيئاً بالغاً�...-أغالي؟!�-أ�أنا �أبال ُغ �أم �أغالي؟)،
المناق�ضة لطرحه ،المتولّدة في النف�س؛ (هل ُ
واالن�سيابية
اال�ستفهامية في مواقع تحول دون الت�سل�سل
تو�ضع هذه الجمل
يرجح ذلك ّ
ومم� � ��ا ّ
ّ
ّ
ّ
للدفقة ال�شعر ّية ،وك�أنّها جاءت ر ّداً من الذات على نف�سها ال�ستنكارها مقوالتها ،وعدم ا ّت�ساقها
ن�شائية لما كان هناك مناجاة في الخطاب ال�شعري،
ال
معها في الر�ؤيا ،ولو ُحذفت هذه الجمل إ
ّ
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القطران،
لمح وجهي� / ...إنّه بركٌ من
ذاتي
ِ
ّ
غنائي يفتقد لل�صراع؛ (لي�س ما � أ ُ
ّ
وتحول �إلى بوح ّ
أ
لي�س وجهي
طفح
قلت �شيئاً بالغاً؟/ ...
�أعر ُف ُه /
ٌّ
م�ستنقع ...هل ُ
ٌ
ٌ
�صديدي� ...غالي؟ / !..الَ ...
مت
 /ال �أرى وجهي بمر�آتي / ،ولك ّني �أ�شاه ُد مقبرةْ� / !!..أ�أنا� ...أبال ُغ� ...أم �أغالي / ...حطّ ُ
وجه  /حطّ متُها ...كيال �أرى يوماً جراحي الموغرةْ).
مر�آتي ،ألحيا دون ٍ
وتعك�� � ��س هذه المناجاة عالقة ال�شاعر بمحيطه ،فينقل م� � ��ن خاللها ا ألثر االجتماعي في
نف�س� � ��ه ،وما �آلت �إليه عالقته مع ا آلخر من التخلّي وفكّ االرتباط ،فالمر�آة هي المجتمع الذي
يرى فيه وجهه /موقعه فيه ،وهو الموقع الذي يرف�ضه ال�شاعر ،ويعاني معه االغتراب أ
واللم،

ألنّه لي�س موقعه الحقيقي الذي يجب �أن ت�شغله الذات فيه؛ (لي�س ما �ألمح وجهي-ال لي�س وجهي-
ال �أرى وجهي بمر�آتي) ،وبناء عليه تحيل هذه العالقة غير المتكافئة بين ر�ؤية الذات لنف�سها،
مت مر�آتي ،ألحيا
ور�ؤي� � ��ة المجتمع لها �إلى رف�ض هذا المجتمع /الم� � ��ر�آة واختيار العزلة (حطّ ُ

يلبي ا�ستقرارها النف�سي وطموحها (حطّ متُها...
دون وج� � � ٍ�ه) ،بدالً من �شغلها (الذات) موقعاً ال ّ
كي� �ل��ا �أرى يوماً جراحي الموغرهْ) ،ومن هنا ف�إ ّن المناجاة �أظهرت �صورة الذات ال�صادمة التي
ينظ� � ��ر فيها ال�شاعر �إلى نف�سه ،فا ّتخذ من المر�آة و�سيلة لعقد المناجاة وتفجير الدالالت التي
تحيل على «موقف كلّي �سلبي من الذات والمجتمع؛ فحواه العجز واالغتراب من جهة ،والرف�ض
()50
االجتماعية،
الفاعلية
م�سوغاتها لتن�سحب من
ّ
ّ
والتمرد من جهة �أخرى»  ،وبذلك تخلق الذات ّ
ّ
ليقينها بعجزها عن خلق التغيير فيه.
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الدرا�سات والبحوث

الثورة الرقمية :هل تقودنا من احلتمية
التكنولوجية إ�ىل العبودية احلتمية؟!
وائل ديوب

الث ��ورة الرقمي ��ة جعلت �أ�شياء كثيرة لم نكن نت�ص ��ور حدوثها قبل عقود قليلة �أمر ًا �ضروري ًا
الن�سان
لحياتنا اليوم ،وال يمكن �أن نتخيل حياتنا من دونها .يعني باخت�صار يمكن القول إ�ن إ
�أ�صبح عبد ًا للتكنولوجيا بكل ما تعنيه كلمة عبد من معنى.
الن�سان ،وعلى أ
العمال التي تحتّم طبيعتها
على الرغم من ف�ضل و�سائل التكنولوجيا على إ

ع ��دم اال�ستغن ��اء عنه ��ا ،وع ��ن اال�ستخدامات ال�ضروري ��ة والالزمة له ��ا ،التي تتطل ��ب التوا�صل
الم�ستم ��ر معه ��ا ،فقد حذّ ر بع�ض الفال�سفة وعلماء االجتماع واالت�صال والباحثين منذ بداية
الن�سان عبد ًا يطيعها ويطبق �أوامرها ،ويغرق
القرن الع�شرين إ�لى �أن التكنولوجيا �ستجعل من إ
الن�سان عبد ًا للتكنولوجيا حقّ ًا؟!
في تف�صيالتها وقت ًا طوي ًال .فهل �أ�صبح إ
�أ�ضحت التكنولوجيا في مجتمعاتنا المعا�صرة تحتل مكانة مركزية ،وعلى الرغم من بع�ض
االختالف� � ��ات بي� � ��ن دول ال�شمال ودول الجن� � ��وب� ،إال �أنها اليوم �صارت تخت� � ��رق كل القطاعات
والمج� � ��االت ،ويبدو هذا �أكثر و�ضوحاً فيما يخ�� � ��ص التكنولوجيا الرقمية ،فمعظم النا�س اليوم
يمتلك� � ��ون هواتف ذكية محمولة ،وي�ستخدمون من خالله� � ��ا مجموعة من التطبيقات والبرامج
تعد جزءاً ال يتجز� أ من حياتهم اليومية.
التي ّ

الن�سان بالتكنولوجيا
يعبر عن طبيعة العالقة التي �أ�صبحت تربط إ
يطل علينا اليوم مفهوم ّ
ب�ش� � ��كل عام ،هو العبودية الرقمية .مازال المفهوم في بداية تكّونه أل َّن التكنولوجيا الرقمية لم
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تظه� � ��ر �إال في العقد ا ألخير م� � ��ن القرن الع�شرين ،لكن يمكن القول �إنه قطع �شوطاً ال ب�أ�س به،
النترنت واالت�صاالت الرقمية .وهذا بطبيعة
ويعاني� � ��ه بالدرجة ا ألولى الجيل الب�صري و�أجيال إ
الح� � ��ال ال يقت�ص� � ��ر على بلدان العالم الثالث ،الم�ستهلك� � ��ة للتكنولوجيا ،بل يمكن �أن يعمم على
مختلف دول العالم.

وعل� � ��ى الرغم من وجود بع�� � ��ض ا ألبحاث والدرا�سات التي تتحدث ع� � ��ن العبودية الرقمية،
َ
يحظ باالهتمام الكاف� � ��ي ،ولم تر�سخ بعد معالم� � ��ه ومحدداته ،غير �أن
ف � � ��إن هذا المفه� � ��وم لم

ه� � ��ذا لي�س م�ستغرباً ،فالحديث عن العبودي� � ��ة الرقمية يعني الت�سا�ؤل عن ماهية التكنولوجيات
الجدي� � ��دة التي تمكنت من المجتمع� � ��ات المعا�صرة ،وعن �أ�سياد ه� � ��ذه التكنولوجيات وحقيقة
�أهدافهم وغاياتهم ورغباتهم في ال�سيط� � ��رة على العالم وت�سخيره لم�صلحتهم ،و�سعيهم لقيادة
العال� � ��م بو�ساطة تفوقهم وا�ستعالئهم ،ومحاولة �إعادة ال�سيطرة واال�ستالب واال�ستعباد ب�أي
و�سيل� � ��ة �أو �أداة ،وي�صبح م�ستهلكو التكنولوجيا عبي� � ��داً أل�سياد التكنولوجيا ،وفق نموذج ال�سادة

الم�ستعبدة ،ويعمل �أ�سياد التكنولوجيا على جمع بيانات الم�ستخدمين ال�شخ�صية
القلة والكثرة
َ
لي�شه� � ��د القرن الح� � ��ادي والع�شرين نهاية مفه� � ��وم الخ�صو�صية ،ويكون ع�ص� � ��راً ال مثيل له في
الن�سان.
المراقبة الدقيقة لكل ما يقوم به إ

ف� � ��ي بداية العام الجاري ،بد� أ �إ�شع� � ��ار جديد على «وات�س �آب» يظهر للم�ستخدمين حول العالم،
يفيد ب�أن التطبيق يُح ِّدث ال�شروط وال�سيا�سات الخا�صة به ،وب�أنه �سي�شارك بيانات م�ستخدميه مع
ال�شركة أ
الم «في�سبوك» ،و�أمهل الم�ستخدمين حتى الثامن من �شباط لقبول هذه ال�شروط الجديدة،

محذراً من �أن من يرف�ض القبول بتلك التحديثات �سيحذف .ما �سيجري عملياً هو �أن «وات�س �آب»

�سي�ش� � ��ارك بيانات الم�ستخدم مع (في�سبوك و�إن�ستغرام) بداعي ت�سهيل وتح�سين خدماته ،وتت�ضمن
رق� � ��م الهاتف المحمول والمعلومات أ
ال�سا�سية الت� � ��ي يقدمها الم�ستخدم حين �إن�شاء ح�ساب «وات�س

�آب» ،كما �ستجمع بيانات ن�شاط الم�ستخدم وعدد المرات التي يلج فيها �إلى التطبيق .أ
المر الذي
�أثار ا�ستياء و�سخطاً لدى م�ستخدميه ،والهجرة �إلى تطبيقات يظنونها �أكثر �أمناً.
حمل �صورة الملف ال�شخ�صي
وت�س� � ��ود اليوم ظاهرة اختراق الح�سابات إ
اللكترونية ،بحيث تُ َّ
للم�ستخ������دم وبياناته ال�شخ�صية من ح�ساب (في�سبوك) الخا�ص به إلن�شاء ح�ساب �آخر له،
ث� � ��م �إر�سال طلب �إ�ضافة �إل� � ��ى �أ�صدقائه .وبهذه الطريقة يتمكن القرا�صنة من �إر�سال ون�شر

ما يريدون با�سمه ،ثم يبت ّزونه وقت الحاجة.

68

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

الثورة الرقمية :هل تقودنا من الحتمية التكنولوجية إ�لى العبودية الحتمية؟!

تي�سر التعامل
�أ�صبح� � ��ت التكنولوجيا الرقمية ت�ؤلف عن�صراً �أ�سا�سياً في حياتنا ،و�صارت ال ِّ
م� � ��ع معطيات الواقع فح�س� � ��ب ،بل �صارت ت�صنع الواقع نف�سه .و�أم� � ��ام التغلغل التكنولوجي في
مختل� � ��ف مناحي الحياة� ،صارت ا ألجيال معر�ضة لخطر م� � ��ا � ُأطلق عليه -ب�شكل غير م�سبوق-
«العبودية الحتمية».

من معان� � ��ي اال�ستعباد �أن يكون المرء عبداً لقانون الطبيع� � ��ة ،لكن يجب �أن يقترن بمفهوم
ال�ض� � ��رورة ،كما يرتبط بم�س�ألة الحرية .فا�ستقالل الفرد فيما يخ�ص ذاته هو ا�ستقالل مطلق.
فه� � ��و �سي� � ��د على نف�سه ،وعلى ج�سده وعقله .فالحرية هنا ت�شي� � ��ر �إلى �أنه يمكن للفرد �أن يفعل
ال�ش� � ��ارة �إلى التوجه الميتافيزيقي
� أ َّي �ش� � ��يء ب�ش� � ��رط �أال يُ ِ
لح َق ا ألذى با آلخرين ،لكن ال بد من إ
المتطرف الذي يرى �أن الحرية هي «كل �شيء �أو ال �شيء» ،وهي دعوى تفيد �أنه �إذا لم ن�ستطع
�أن نكون �أحراراً ب�شكل كلي ،فلي�ست لدينا حرية ،مما يعني في النهاية �أننا كلنا عبيد.

فالن�س� � ��ان بفع� � ��ل التكنولوجيا لم يعد حراً ،ب� � ��ل �أ�صبح م�س ّيراً بحكمها �إل� � ��ى حد كبير و ُمقاداً
إ
الن�سان اليومية تتك َّون �إلى حد بعيد من خالل تلك الو�سائل
نح� � ��و الخ�ضوع لها .و�أ�صبحت حي� � ��اة إ
والدوات التكنولوجي� � ��ة ،التي لم تعد ت�ؤثر فح�سب ،ب� � ��ل �صارت تح ِّدد وتك ّون حياة أ
أ
الفراد .و�شيئاً
ف�شيئ � � �اً �ص� � ��ارت تجعل الفرد مرتبطاً بها وتابعاً لها ب�صورة تخ� � ��رج على َع ِّدها مجرد �أداة من بين
الن�سان� ،إذ �صار النا�س يق�ضون كثيراً من أ
أ
الوقات �أمام ال�شا�شات
الدوات المتاحة لت�سهيل حياة إ

الرقمي� � ��ة ،ويت�صفحون هواتفهم وهم ي�سيرون في ال�شارع ،وهم ي�ستقلّون و�سائط النقل الجماعي،
�أو حت� � ��ى في �أثناء قيادتهم ال�سي� � ��ارة ،دون االهتمام بما يدور حولهم .كثيرون �أ�صبحوا في و�ضعية
الت�شغيل وعلى ات�صال �شبه دائم مع الو�سائل التكنولوجية ،يم�ضون معظم وقتهم وحيدين ومنعزلين
مع �إحداها ،ويجدون �أنف�سهم �أ�سرى �أو �سجناء هذه التقنيات� ،إن لم يكونوا عبيداً لها.

الحتمية التكنولوجية
ه� � ��ي نظرية اختزالية تفتر�� � ��ض �أن التكنولوجيا ال�سائدة في المجتم� � ��ع تحدد تطور هيكله
االجتماعي وقيمته الثقافية .ويعد التقدم التكنولوجي تحدياً جدياً ،ألن م�س�ألة قبول �أو رف�ض
التقني� � ��ات الجديدة لم يعد خياراً متاحاً ،بل �أ�صب� � ��ح حتمياً من ناحية ،وم�س�ألة وعي اجتماعي
من ناحية �أخرى.
من� � ��ذ بدء التاريخ الب�شري كان� � ��ت الجغرافيا والمناخ وغيرهما م� � ��ن العوامل الطبيعية هي
المح� � ��ددة �إلى حد كبير لمعايير الظ� � ��روف االجتماعية للب�شر .ولدرا�س� � ��ة العالقات التبادلية
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

69

الثورة الرقمية :هل تقودنا من الحتمية التكنولوجية إ�لى العبودية الحتمية؟!

الن�س� � ��ان وبيئته ظهرت مدر�ستان هما :المدر�س� � ��ة الحتمية التي ترى خ�ضوع
والتفاعلي� � ��ة بين إ
الن�سان لديه
المكانية التي ت� � ��رى �أن إ
الن�س� � ��ان الكامل لظروف البيئة الطبيعي� � ��ة ،والمدر�سة إ
إ

�إمكانات الختيار ما ينا�سبه ،وهو ي�ؤثر في البيئة مثلما يت�أثر بها .وفي كلتا الحالتين يجب فهم

ال�سلوك الب�شري وارتباطاته المكانية.

وبانتقال �سريع �إلى الع�صور الحديثة �أ�صبحت التكنولوجيا هي العامل المو�ضوعي المهيمن
�إلى حد كبير ب�سبب القوى التي �أطلقتها الثورة ال�صناعية بمراحلها ،وت�أثيرها في المجتمعات

وفي طرق الت�صنيع واالنتقال واالت�صال.

مرت الثورة ال�صناعي� � ��ة ب�أربع مراحل :ا ألولى عام ( ،)1784بد�أت باختراع ا آللة البخارية،
النتاج واالنتقال بو�ساطة الطاقة البخارية .الثانية عام ( ،)1870حين بد� أ التحول
وبدء مكننة إ

�إلى ا�ستخدام الطاقة الكهربائية ،و�إحداث طفرة في حياة الب�شر .الثالثة عام (� ،)1969أحدثتها
م� � ��ا �أطلق علي� � ��ه «الرقمنة الب�سيطة» والمعالج� � ��ات الدقيقة والبرمجي� � ��ات واختراع الحا�سوب

النترنت ،ودخول
والق� � ��درة على تخزين المعلوم� � ��ات ومعالجتها ،ونقل �أول ر�سالة عن طري� � ��ق إ

الحوا�سي� � ��ب ف� � ��ي معظم مناحي الحياة .وفي ه� � ��ذه المرحلة انتُقِ ل من الع�ص� � ��ر ال�صناعي �إلى
ع�ص� � ��ر المعلومات وانطُ ِل� � ��ق نحو ثورة تكنولوجيا االت�صاالت والمعلوم� � ��ات .والمرحلة الرابعة،
البداعية� ،إذ ظه� � ��رت تقنيات (الروبوتات)
وتع� � � ّ�د امتداداً للثالثة ،وتو�ص� � ��ف بمرحلة الرقمنة إ
وتعلي� � ��م ا آلالت ،وتقنية النانو ،وتطبيق الطباعة ثالثية ا ألبعاد ،والتكنولوجيا الحيوية والتحكم

بالجين� � ��ات ،واالختراق� � ��ات الكبيرة في مجال تكنولوجيا ال� � ��ذكاء ال�صناعي وغير ذلك .وتت�سم
التطورات التكنولوجي� � ��ة بال�سرعة واالنت�شار والت�أثيرات الممتدة من الر�سالة �إلى الو�سيلة� ،إلى
الجماهي� � ��ر داخل المجتمع الواح� � ��د �أو بين المجتمعات .وت�شمل ثالث� � ��ة مجاالت :المعلومات
واالنفج� � ��ار المعرف� � ��ي ال�ضخم ،وو�سائل االت�ص� � ��ال الحديثة التي ب� � ��د�أت باالت�صاالت ال�سلكية
اللكترونية
والنترنت والح�سابات إ
والال�سلكية وانتهت با ألقمار ال�صناعية وا أللياف الب�صرية ،إ
التي امتزجت بو�سائل االت�صال.

كان الفيل�سوف واالقت�صادي ا أللماني كارل مارك�س ي�ؤمن بالحتمية االقت�صادية ،وب�أن التنظيم
االقت�صادي للمجتمع ي�ؤلِّف جانباً �أ�سا�سياً من جوانب حياته ،غير �أن كثيرين من المهتمين يرون
�أن نظريت� � ��ه ف� � ��ي التاريخ الب�شري هي حتمية تكنولوجية ،فقد ج� � ��اء �أول تطور رئي�سي لمنظور

حتمي تكنولوجي للتنمية االجتماعية واالقت�صادية من مارك�س ،الذي كان �إطاره النظري قائماً
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النتاجية ،ت�أثير �أ�سا�سي في
على منظور �أن للتغيرات في التكنولوجيا ،وبالتحديد التكنولوجيا إ
العالقات االجتماعية الب�شرية والتنظيمي� � ��ة ،و�أن العالقات االجتماعية والممار�سات الثقافية

ت� � ��دور في نهاية المطاف حول القاعدة التكنولوجي� � ��ة واالقت�صادية لمجتمع معين .وقد �أ�صبح
موقف مارك�س جزءاً ال يتجز� أ من المجتمع المعا�صر� ،إذ �شاعت الفكرة القائلة �إ َّن التكنولوجيا
�سريعة التغيير تغ ِّي ُر حياة الب�شر.

ور�أى م�ؤي� � ��دو هذه الفكرة �أن التكنولوجيا ،بو�ساطة �أجهزتها ،يمكن �أن ت�سبب تغيراً تاريخياً

ع� � ��ن طريق تغيير الظروف المادية للوجود الب�شري ،ثم جاء المفكر الكندي مار�شال ماكلوهان

ليكر�س «الحتمية التكنولوجية»� ،إ ْذ
وه� � ��و من رواد علوم االت�صال إ
والعالم في القرن الع�شرين ّ
كان ي�ؤم� � ��ن ب�أن االختراعات التكنولوجية المهمة هي التي ت�ؤثر ت�أثيراً �أ�سا�سياً في المجتمعات.
وي� � ��رى �أن التحول ا أل�سا�سي في االت�صال التكنولوج� � ��ي يجعل التحوالت الكبرى تبد�أ ،لي�س في

الن�سانية .والنظام االجتماعي في
التنظي� � ��م االجتماعي وح�سب ،لكن �أي�ضاً في الح�سا�سي� � ��ات إ
ر�أيه يحدده الم�ضمون الذي تحمله الو�سائل التكنولوجية.
ينطل� � ��ق ماكلوهان من مقولته ال�شهيرة «الو�سيلة هي الر�سالة»� ،أي �إن طبيعة كل و�سيلة هي

ا أل�سا�س في تك� � � ّ�ون المجتمعات ،من حيث �إن لكل و�سيلة جمهورها الخا�ص الذي ي�ستفيد مما
تعر�ضه.

الن�سان� ،إذ يتكيف النا�س مع ظروف البيئة
ويع � � � ُّد �أن و�سائل االت�صال ه� � ��ي امتداد لحوا�س إ
ُ

ف� � ��ي كل ع�ص� � ��ر من خالل ا�ستخدام حوا�� � ��س معينة ذات �صلة بنوع الو�سيل� � ��ة وطريقة عر�ضها.
الن�ساني �إلى �أربع مراحل :المرحلـة ال�شفوية ما قبل
وم� � ��ن هنا يق�سم ماكلوهان تط� � ��ور التاريخ إ

التعل� � ��م ،مرحلة الكتابة والن�س� � ��خ التي ظهرت في اليونان القديم� � ��ة وا�ستمرت نحو �ألفي عام،
العالم
مرحل� � ��ة الطباعة التي ا�ستمرت بين عام� � ��ي ( )1900-1500تقريباً ،ثم مرحلة و�سائل إ
اللكترونية الم�ستمرة حتى وقتنا الحالي.
إ

الن�سان حوله ب�شكل ظاهر
بديه� � ��ي �أن الو�سائل التكنولوجية لي�ست م� � ��وارد طبيعية وجدها إ

الن�سان نف�سه ،يطورها با�ستمرار لتلبية حاجاته واحتياجاته ،وي�سعى
�أو باطن ،لكنها من �صنع إ

النتاجية وجودة خدماتها وت�سخيرها لم�صلحت� � ��ه ولمواكبة متطلبات الحياة
لزيادة قدراته� � ��ا إ
الع�صري� � ��ة� ،سواء في البحث عن العلم والمعرفة� ،أم في مجاالت المتعة والترفيه والترويح عن
النتاج لتحقيق م�ستوى
النف�� � ��س� ،أم في متطلبات الحياة اليومية وتح�سين و�سائل العمل وزيادة إ
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�أف�ضل .وقد �أ�صبحت متطلبات العمل تحتاج �إلى زيادات م�ستمرة في �سرعة معالجة البيانات،
والقدرات الح�سابية الفائقة ،والطاقة التخزينية العمالقة.

بمعن� � ��ى �أن الحتمية التكنولوجية تقت�ض� � ��ي �ضرورة اال�ستمرار ف� � ��ي تطوير جميع منتجات
التكنولوجي� � ��ا �إلى منتج �أحدث منها على كل الم�ستويات ،وفي جميع المجاالت ،ألن المنتجات
الجديدة ف� � ��ي عالم التكنولوجيات الحديث� � ��ة تتقادم خالل م ّدة ق�صيرة ن�سبي � � �اً ،نتيجة �سرعة
التقدم والتطور التي فر�ضتها ثورة تكنولوجيا االت�صاالت والثورة الرقمية وما حققته من تحول
�سريع ف� � ��ي �سرعة انتقال المعلومات والبيانات وال�صور والفيديوهات عبر �شبكات الحوا�سيب،
وال�شبك� � ��ة العنكبوتية التي تجاوزت حواجز الم� � ��كان والزمان ،فقد تحول الحا�سوب ،الذي كان
يحت� � ��ل م�ساحة غرفة كامل� � ��ة ،تدريجياً وخالل زم� � ��ن ق�صير �إلى حقيبة محمول� � ��ة� ،أو ملبو�سة
النترنت و�أ�صبحت �سريعة ودقيقة جداً في الو�صول
كال�ساعة .وتطورت محركات البحث على إ
�إل� � ��ى م�صادر المعلومات المختلف� � ��ة ب�سهولة وب�أقل جهد و�أ�سرع وقت ،وما رافقها من تطور في
و�سائ� � ��ل التوا�صل االجتماعي المختلفة ،التي ازدادت ب�شكل كبي� � ��ر مع التطور الرقمي ،وحلت
محل كل و�سائل االت�صاالت التقليدية ،وكادت تلغيها ،و�أ�صبح الم�ستخدمون العاديون م�شاركين
اللكترونية ،و�صوالً
اللكترونية ،وخدمات التجارة إ
في �صناعة المعلومة ،وخدمات الحكومات إ
بالنترنت
اللكترونية عل� � ��ى ال�شا�شات التي تطورت �إلى �ألع� � ��اب تفاعلية مت�صلة إ
�إل� � ��ى ا أللعاب إ
ت�سمح بالتخاطب والتفاعل و�إعط� � ��اء ا ألوامر والتعليمات والتجاوب بينها وبين ا ألطفال الذين
يمار�سونها ،و�إمكان تتبع ا ألهل ألماكن وجود �أبنائهم ،وغير ذلك.

التكنولوجيا وحوا�سنا الخم�س
�أنع� � ��م اهلل علينا بخم�س حوا�س ،لك� � ��ن التطور التكنولوجي جاد علين� � ��ا بحا�سة �ساد�سة.
مكون من �آلة ت�صوير وجهاز �إ�سق� � ��اط (كاميرا وبروجكتور) وح�سا�سات لم�س في
ه� � ��ي جهاز َّ
بالنترنت،
ا أل�صاب� � ��ع ،بحيث يرتبط بالهاتف المحم� � ��ول �أو الحا�سوب الذي يرتبط ب� � ��دوره إ
لتكوي� � ��ن قاعدة بيانات �ضخمة تتيح لنا معرفة كل �ش� � ��يء .وبذلك ي�صبح ب�إمكان الم�ستخدم
معرف� � ��ة ن�سخ الكتب القديمة لكتب يقر�ؤها� ،أو �إج� � ��راء عملية ح�سابية� ،أو االت�صال بو�ساطة
حرك� � ��ة ا أليدي �أو حتى معرفة �صحة الطعام ال� � ��ذي ي�شتريه .وحينما تقابل �شخ�صاً ما يقوم
الجه� � ��از بالتقاط �صورة له والبحث عنه ف� � ��ي كل المدونات وال�شبكات االجتماعية ويخبرك
بتفا�صيل اهتماماته.
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الن�سانية من الت�أثيرات ال�سلبية لحركة التطور التكنولوجي والمعلوماتي
ولم ت�سلم الحوا�س إ
الن�سان
�س� � ��واء في مجال االت�صاالت �أم ال�صناعة والنقل ،ألن الحوا�س الخم�س التي يتمتع بها إ

ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع البيئة التي يعي�ش فيها ،تتطور �أو تتدهور مع تغيرات العوامل الخارجية
وال�سيما في
وت�أثيراته� � ��ا� ،إذ يرتبط تلوث الحوا�� � ��س ارتباطاً وثيقاً بعوامل التح�ض� � ��ر والتق ّدم،
ّ
ا ألماك� � ��ن التي تقوم على ا�ستخدام ا آلالت وو�سائ� � ��ل التكنولوجيا الحديثة ،و�أم�سينا ندرك قيمة
الن�سان مقابل ال�سعي والتناف�س نحو التطور.
�ضحى بها إ
الخ�سارة التي ّ

ي� � ��رى علماء ا ألنثروبولوجيا وعلم الوراث� � ��ة الطبية �أن حدة حوا�سنا الخم�س قد تطورت في

الن�سان في مراحل ما قبل الكتاب� � ��ة والتعلم والطباعة يعي�ش في
�أح�ض� � ��ان الطبيعة ،فقد كان إ
ع�ص� � ��ر �أ�شياء كثيرة وو�سائل قليلة ،وكان يدرك ا أل�شياء غالباً بو�ساطة ب�صره و�سمعه و�إح�سا�سه،

الن�سان قبل انت�شار
ويمتل� � ��ك ذاك� � ��رة قوية ،لكن في حدود ال�ص� � ��وت وال�صورة الذهني� � ��ة .وكان إ
ا ألجهزة الذكية قادراً على حفظ كثير من �أرقام هواتف �أقاربه و�أ�صدقائه عن ظهر قلب ،لكنه
اليوم �أ�صبح يخ ّزنها في الهاتف المحمول بالدرجة ا ألولى �أو الحا�سوب ،و�إذا �أراد �أياً منها يلج� أ
ب�ش� � ��كل تلقائي �إلى ذاكرة التخزين ،وقد ي�صل ا ألمر ب� � ��ه �إلى حد عدم حفظ رقمه ال�شخ�صي،
كذل� � ��ك هي الحال في حفظ المواد والعلوم ،فكلم� � ��ا �أراد �شخ�ص �أن يعود �إليها عاد �إلى حيث
ُخ ّزنت .وهذا بدوره ي�ؤدي مع مرور الزمن �إلى �إهمال الذاكرة وتعطيلها.

ت�ؤك� � ��د ا ألبحاث العلمية �أن �أحد عوامل قوة الذاكرة ه� � ��و تمرينها وتعويدها ،لكن االتكالية
المطلقة عل� � ��ى الو�سائل الحديثة في بع�ض الحاالت �أدت �إلى �شكل من �أ�شكال الخمول البدني

الذي يح�ص� � ��ل نتيجة لقلة الحركة الج�سدية والع�ضلية ،وكذل� � ��ك �أدت �إلى اال�ست�سالم والك�سل
مح�صل � � � ًة لتعطيل بع�ض الملكات العقلية مث� � ��ل التذكر والحفظ والتخزين
الذهن� � ��ي بو�صفهما
ِّ
والقدرة على اال�سترجاع.

ج� � ��اءت الو�سائل التقنية الحديثة لتكّون امت� � ��داداً لحوا�س الفرد وتطوراً �أ�سا�سياً في حياته،
الن�سان و�إع� � ��ادة �صياغة حوا�سه وجعله ف� � ��رداً اجتماعياً داخل
و�ساع� � ��دت عل� � ��ى تطوير خيال إ
اللكترونية ،ألنها تعمل على تقليد وتو�سي� � ��ع عمل العقل الب�شري و�إدماجه في النظم
الدوائ� � ��ر إ
االجتماعية.

الن�سان� ،إذ يتكيف النا�س مع ظروف
ي� � ��رى ماكلوهان �أن و�سائل االت�صال هي امتداد لحوا�س إ

البيئة في كل ع�صر با�ستخدام حوا�س معينة ذات �صلة بنوع الو�سيلة وطريقة عر�ضها .ويقول �إن
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«الو�سي� � ��ط يغيرنا وي�ؤثر في البنية الفردية واالجتماعية ،ألنن� � ��ا نتفاعل معه مراراً وتكراراً حتى
والنترنت،
ي�صبح جزءاً من �أنف�سنا ،فنحن اليوم ال ن�ستطيع تخيل حياتنا من دون الهواتف الذكية إ
ألن كل و�سيط يدفعنا �إلى ا�ستخدام حوا�س معينة ليخلق عادة نداوم على ممار�ستها� .إن االنخراط

ب�ش� � ��كل يومي في �أحد الو�سائط يوم � � �اً بعد يوم يحفز �إحدى الحوا�س لدينا ال�ستخدامها �أكثر من
غيرها ،فالو�سيط ال�سمعي ا ألغاني مث ً
ال يحفز حا�سة ال�سمع �أكثر من حا�سة النظر �إذا ا�ستخدِ مت
ب�ش� � ��كل �أكبر ،تماماً مثل ال�ضري� � ��ر� ،إذ ت�صبح حا�سة ال�سمع لديه متفوق� � ��ة ب�شكل ملحوظ .وعلى
ال�صعيد االجتماعي فالمجتمع ي�صاغ بح�سب الو�سيط ا ألكثر انت�شاراً بين �أفراده».

ق� � ��د ال يدرك �أحدنا �أن التطور والتقدم المتزاي َدين ي�ؤث� � ��ران فيه ب�شكل مبا�شر ،مثل غياب
مظاهر الراحة والقدرة على الت�أمل التي تُ َع ُّد من ا ألمور ا أل�سا�سية في عملية التوازن واال�ستقرار

الداخل� � ��ي للفرد .فهي مث ً
ال تحرم العين من ر�ؤية الم�شاهد الجميلة الطبيعية وتقلل من الح�س
الن�سان يق�ضي قدراً كبيراً من الوقت ب�شكل مغلق ،وهذا ا ألمر
الجمال� � ��ي لحا�سة الب�ص� � ��ر ،ألن إ

يعي� � ��د ت�شكيل حا�سة الب�صر لديه .وهناك �أدلة متزايدة على �أن البيئات ال�ضوئية الب�شرية ت�ؤثر
ف� � ��ي حدة النظر لدينا .فعلى �سبيل المث� � ��ال ازدادت حاالت ق�صر النظر في ال�سنوات ا ألخيرة،

وال�ضاءة ال�صناعية ومهام العمل القريبة م� � ��ن مثل التحديق في �شا�شة
ألن الغ� � ��رف المظلم� � ��ة إ
الحا�سوب �أو المجهر ت�سهم في ذلك.

وكم� � ��ا ت�أثرت حا�سة الب�صر ،فقد ت�أثرت باقي حوا�سنا ،مثل حا�سة ال�سمع ،ب�سبب ال�ضو�ضاء
المنت�ش� � ��رة في البيت وال�ش� � ��ارع وا ألماكن العامة ،وا أل�صوات ال�صاخب� � ��ة ،ا ألمر الذي ي�ؤثر على
الرهاق و�ضعف القدرة عل� � ��ى التركيز والتمييز ،مثلما ت�سبب
المدى البعي� � ��د في ارتفاع ن�سبة إ
كثيراً من م�شكالت ا ألرق وقلة النوم.
ف� � ��ي ظل التطور التكنولوج� � ��ي ال�شامل لمختلف مناحي الحياة تُط� � ��رح الحلول التكنولوجية

الن�سان في التعامل
البديل� � ��ة� ،إذ تعمل �شركات تقنية مخت�ص� � ��ة على تطوير حوا�س ذكية ت�ساعد إ
بطريق� � ��ة مغايرة مع البيئة المحيطة لم�ساً و�سمعاً وتذوق � � �اً و�إح�سا�ساً ور�ؤية ،فقد بتنا نقر� أ عن
الن�سان وتمييز
اللكتروني وا ألنف التكنولوجي الذي يقوم بعملية ال�شم عو�ضاً عن إ
تقنية التذوق إ
الطعام الفا�سد ،واخت� � ��راع تقنية تخفف ال�ضو�ضاء المنبعثة من �آالت المعامل والم�صانع وتقلل
من �ضجيج ا ألجهزة المنزلية ،لكن حينما تكون الحوا�س م�شبعة بجميع و�سائل التقدم والتح�ضر

الن�سان تذوق جمال اللحظات ال�صغيرة العابرة ،كما يتذوق الل�سان
الدارجة ،فلن يعود بمقدور إ
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حالوة ال�سكر مث ً
ال .وهذه لي�ست با ألمور ال�صغيرة ،ألنها تنعك�س على نف�سية الفرد وقدرته على
ثم ت�ؤثر �سلبياً ف� � ��ي �سلوكه وكفاءته و�أدائه ،وتجعله ي�شعر بالك�آبة والتوتر والتقلب
التحم� � ��ل ،ومن َّ
المفاجئ للمزاج والم�شاعر ،مثل ال�شعور بالفرح الذي يتبعه �إح�سا�س مفاجئ بال�ضيق.

هل �أ�صبح إالن�سان عبد ًا للتكنولوجيا؟
والمكانات التي مكَّنت
كلم� � ��ا طُ رح الحديث عن التكنولوجيا قفزت �إلى الذهن الق� � ��درات إ
الن�سان من �أ�شياء كثيرة وجعلت في متناوله �أموراً و�أعماالً كانت تع ُّد من الم�ستحيالت ،وفَّرت
إ
وي�سرت الم�ستع�صي و�س َّهلت كل ع�سير ،لكن هذه الوفرة
الجه� � ��د والوقت والمال َّ
وقربت البعيد َّ
والتمكين من �أداء كثير من ا ألعمال قد ت�ؤدي �إلى نقي�ضها� ،إذا ما ا�ستخدمت ا�ستخداماً �سيئاً،
فالغواية والده�شة واالفتتان واالتكالية والركون �إلى و�سائلها المبتكرة والمتجددة قد تقود �إلى
�ضياع الوقت وهدر المال وم�ضاعفة الجهد وتدمير الذات.

تتعدد منتجات التكنولوجيا من �أدوات و�أجهزة ومعدات و�آالت وبرمجيات تُ�ستخدم يومياً من
اللكترونية
النترنت ومحركات البحث وما يرتبط بها من المواقع إ
الب�ش� � ��ر .ي�أتي في مقدمتها إ
اللكتروني وو�سائل التوا�صل االجتماعي على اختالفها ،والهواتف الذكية وا�ستعماالتها،
والبريد إ
اللكترونية و�أنواعها ،ولي�س انتهاء بـ«الروبوتات»
والمحطات الف�ضائية وت�شعباتها .وا أللع� � ��اب إ
وغزوها المرتقب للحياة الب�شرية .ويمتلك «الجيل الب�صري» كثيراً من ا ألدوات التي تمكّنه من
المكانات التعليمية الهائلة المتوافرة على ال�شبكة العنكبوتية،
�صقل مهاراته وتدريبه،
وال�سيما إ
ّ
الت� � ��ي يتجاهلها مقابل متابع� � ��ة الم�سل�سالت وا ألفالم ومقاطع الفيدي� � ��و الترفيهية والم�شبوهة
وا ألخبار المثيرة لنجوم الفن واال�ستعرا�ض والريا�ضة وغيرها.

النترنت الم�صدر ا أل�سا�سي للمعلوم� � ��ات ،لكن مع التكاثر المعلوماتي الكثيف
وتع � � � ُّد �شبكة إ
�أ�صبحن� � ��ا عر�ض� � ��ة ل�سيل هائل من المعلوم� � ��ات يجرفنا �إلى حيث ال نريد ف� � ��ي بع�ض ا ألحيان،
وي�صب� � ��ح من ال�صعب علينا التمييز بين الحقيق� � ��ي والمزيف ،فنر�ضخ لها ون�ست�سلم ون�سلِّم لها،
دون �أن نتحق� � ��ق منها �س� � ��واء �أكانت تهمنا �شخ�صي � � �اً �أم لها عالقة بال�ش�أن الع� � ��ام .ومع �سهولة
التوا�صل االجتماعي يتحول انتقال المعلومة �إلى وباء يدمر �شخ�صية الم�ستخدم.

النترنت �أ�صبح الو�سيلة ا أل�سرع ،وهو متاح تقريباً للجميع ،ويك ِّون فر�صة
ي� � ��رى ال�شباب �أن إ
للترفي� � ��ه ،ف�ض� �ل � ً
ا عن �أن ا�ستخدامهم له� � ��ا يه ِّيئ لهم حيزاً �أكثر خ�صو�صي� � ��ة ،كما �أن كثيراً من
النترنت تفاعلية ،وتعطي ال�شباب مجاالً للتعبير عن وجهة نظرهم .غير �أن المراقبين
مواقع إ
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الدمان �أو الهو�س
يحذرون ال�شباب من �أن ت�ستخدمهم التكنولوجيا وتجعلهم عبيداً لها من خالل إ
به� � ��ا من دون فائ� � ��دة �أو نتيجة �سوى اال�ستخدام الكثيف مما ي�سب� � ��ب �إنهاكاً لج�سدهم ولعقلهم،
م�ؤكدي� � ��ن في الوقت نف�سه � أ َّن للتكنولوجي� � ��ا فوائد كثيرة يجب على ال�شباب اال�ستفادة منها في
تطوير قدراتهم ،وجعلهم فعالين ،وجعل حياتهم �أكثر ي�سراً.

�أجهزة االت�صال الذكية
ل� � ��م يعد ينظر �إلى المنتجات التكنولوجية بو�صفه� � ��ا �شيئاً موجوداً ،بل �أ�صبحت كائنات لها
وجود ،نخاطبها وتخاطبنا ،ن�أمرها وت�أمرنا ،تهددنا وتحذرنا� .أوجدت لدينا عادة ال�سهر معها،
والن� � ��وم واليقظة بمقت�ضاها ،نودعها �أ�سرارنا ونراقبها ونكون حذرين منها كي نكون في م�أمن
وال نق� � ��ع ف� � ��ي المحظور .ولم تعد هذه التقنيات الحديثة مج� � ��رد �أدوات �أو ملحقات ثانوية في
حياتنا ،بل �أ�صبحت ا أل�سا�س المعتمد عليه في تحديد خططنا اليومية ،بدءاً من �ضبط �ساعة
المنبه ،و�سماع ا ألخبار العالمية ،وتحديد مواعيد ا ألن�شطة ال�شخ�صية ا آلنية والم�ؤجلة ،و�إتمام
ا ألعم� � ��ال ب�أقل وقت وجهد ممكنين ،وغير ذلك .هذه ا ألن�شطة وال�سلوكيات يمكن �أن نختزلها،
على �سبيل المثال ال الح�صر ،في منتج واحد هو الهاتف المحمول ،الذي يع ُّده الجيل الب�صري
عين� � ��ه على العالم و�صوته وف�ضاءه الذي يتنف�س منه ،فكثير منا يق�ضي وقتاً طوي ً
ال مع جهازه،
يالزم� � ��ه في قيامه وقع� � ��وده ،يتفقده ب�شكل دائم ويالم�سه ،ويظل حري�ص � � �اً عليه من ال�سقوط،
ويحافظ على �سالمته بتح�صين واجهته وخلفيته ،وي�شعر بالنق�ص وال�ضياع النف�سي �إن ح�صل
ون�سيه مرة� ،أو بالخلل والتوتر وتلف ا ألع�صاب �إن �ضاع الجهاز �أو تلف.

وال�سيما في قطاع ا ألعمال ،الوقت وال�سرعة والجهد
وفر الهاتف المحمول للمتعاملين به،
ّ
والم� � ��ال إلنج� � ��از �أعمالهم �أو �إبرام �صفقاته� � ��م ،لكن المحمول قد يكون بالن�سب� � ��ة �إلى ال�شباب
م�ضيعة للوقت ،حينما يطيل الثرثرة �أو يجري به ات�صاالت لغر�ض التباهي والظهور والخو�ض
وال�سيما في ظل العرو�ض ال�سخية التي تتناف�س ال�شركات العاملة
في �أحاديث ال طائل منه� � ��ا،
ّ
على تقديمها ،فيهدر المال والوقت بدالً من �أن ي�ستغلها في البحث عما هو مفيد ،مثل التعليم
والنترنت وغيرهما .و�شيئاً ف�شيئاً
والتثقي� � ��ف ،كذلك حال الو�سائل ا ألخرى من مثل الحا�سوب إ
ي�صبح ال�شباب �أ�سرى هذا الجهاز الذكي ،يقلبون ال�صفحات وي�شاهدون المقاطع (الفي�سبوكية)،
ويتابعون م�سل�سالته� � ��م المف�ضلة وك�أنها حبي�سة تلك ال�شا�شة ،في حين �أن كتبهم ومحا�ضراتهم
مهملة في ركن فو�ضوي.
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وكم� � ��ا �أن االنفتاح عل� � ��ى التكنولوجيا يتيح لل�شباب فر�صة اكت�ش� � ��اف العالم بك�سره لحواجز
التوا�ص� � ��ل وتبادل ا ألفكار فيما بينه� � ��م ،وبما يثري معارفهم ويجدده� � ��ا ،ف�إنها بالمقابل تخلق

حالة من العزلة االجتماعية حتى في ا ألو�ساط ال�ضيقة� ،إذ ت�ؤدي �إلى الهجرة المنزلية ،فتعي�ش
ا أل�س� � ��رة اغتراباً حقيقي � � �اً حينما ينزوي كل فرد من �أفرادها في م� � ��كان ممتطياً لوحة مفاتيح
هاتف� � ��ه المحم� � ��ول �أو حا�سبه م�أ�سوراً في عال� � ��م افترا�ضي ،و�صوالً �إل� � ��ى التوحد االجتماعي
والثقافي ،وما يرافقه من �ضعف في التفاعل االجتماعي ،وف�شل في �إقامة عالقات اجتماعية
طبيعية ،وبروز اهتمامات و�أنماط �سلوكية فردية.
في كتاب «العقل الناجح» الذي �شاركت في ت�أليفه كري�ستينا ك�شر ،خبيرة التدريب ال�سورية
المخت�ص� � ��ة بتطوير قدرات القيادة والتوا�صل� ،أ�شارت ك�شر �إلى �ضرورة �إهمال �أجهزة الهواتف
ّ

نمطية �سلوكنا ،وك�سرت الدفء العائلي الذي غاب عنه
الذكية (المحمولة) التي �سيطرت على
ّ
ال�س�ؤال والحوار.
�إذن ،العبودي� � ��ة الرقمي� � ��ة موجودة ،لكنه� � ��ا غير ملحوظة وغير معترف به� � ��ا ،وفي كثير من
الحاالت تُدعم وتُع َّزز دون وعي .ينجرف ال�شباب �أمام �سيل ال�صور ومقاطع الفيديو والتطبيقات

وال�سيما �أنها ت�ستجيب لحاجات نف�سية
الت� � ��ي تغزوهم ،مما يجعل من ال�صع� � ��ب الخال�ص منها،
ّ
دفينة� .صحيح �أنهم يعتقدون �أنهم يختارون ذلك بكل وعي وحرية ،لكن هذا االعتقاد هو �إحدى

النقاط القوية التي تميز العبودية الرقمية.

الهاتف �سيداً ،يفر�ض علينا �سلطته في كل �شيء ،و�أعادنا
�إنه� � ��ا عبودية جديدة ،فقد جعل ْنا
َ
الن�سان مختلف الو�سائل لنيل حريته
�إل� � ��ى حالة ال�صراع بين الحرية والعبودية� .سابقاً ا�ستعمل إ
المطلق� � ��ة� ،أما اليوم ف�إنه ي�سعى ب� � ��كل الو�سائل لتكري�س عبودية من نوع �آخ� � ��ر ،و�أ�صبح النا�س
ي�صارعون من �أجل عبوديتهم كما كانوا يكافحون من �أجل خال�صهم.

الن�سان للتكنولوجيا،
هناك بع�ض الم�ؤ�ش� � ��رات التى يمكن من خاللها معرفة مدى خ�ضوع إ
ب� � ��دالً من �إخ�ضاعها لخدمته ،واال�ستفادة منها ف� � ��ي تح�سين م�ستوى حياته وتطوره االجتماعي
واالقت�ص� � ��ادي والمعرفي� .أولها ،القلق واالنزعاج وال�شع� � ��ور بالملل من دون التعامل مع �إحدى
الو�سائل التكنولوجية ،ومحاول� � ��ة �إيجاد ا ألعذار للجوء �إليها حين توافرها ،والرغبة الم�ستمرة
في االبتعاد عن ا آلخرين والهروب من التفاعل معهم وجهاً لوجه ،وعدم القدرة على التخلي عن
الهاتف الذكي (المحمول) �أو تقنين ا�ستعماله ،والحفاظ عليه دائماً في و�ضعية ات�صال وعر�ض
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والح�سا�س بالتوتر
النترن� � ��ت ،إ
ذات� � ��ي م�ستم� � ��ر ،وعدم القدرة على التوقف ع� � ��ن ت�صفح مواقع إ
ب�سبب بطء ال�شبكة ،واالنزعاج حال انقطاعها ،و�صعوبة التعاطف مع ا آلخرين ،والتعامل معهم
ك�أ�شياء ،والراحة والر�ضا في حالة توافرها الدائم.

�إل� � ��ى وقت قريب كن� � ��ا ن�شهد عمليات المكنن� � ��ة وا ألتمتة في مج� � ��االت الزراعة وال�صناعة
المختلفة ،وا�ستبدال بالقوة الج�سدية والع�ضلية القوة الميكانيكية والتخلي عن جزء من القوى
النتاج� .أما اليوم ف�إننا ن�شهد تطبيقات الذكاء اال�صطناعي،
الب�شرية العاملة الم�سخرة ألعمال إ
وا�ستخدام� � ��ات الهواتف الذكية (المحمولة) و(الروبوتات) في حياتنا اليومية ،ونرى ال�سيارات
والطي� � ��ارات ذاتية القيادة ،واال�ستغن� � ��اء عن جزء �آخر من القوى العامل� � ��ة ،في فعل ا�ستعبادي
معاك�س.
الن�سان نف�سه ،وهو
�إن التوج� � ��ه الوا�ضح للقوى الكبرى هو رقمنة كل القطاعات ،بل رقمنة إ
ا ألمر الذي ي�ضع ا ألفراد والم�ؤ�س�سات والدول �أمام لحظة حا�سمة فيما يخ�ص �أمنهم وحريتهم.
كم� � ��ا �أن امت� �ل��اك البيانات ال�شخ�صية من طرف �آخر والتفاع� �ل��ات الحا�صلة يعني التعامل مع
الم�ستخدمين بو�صفهم موجودات رقمية.

الن�سان �أكثر �سعادة و�أكثر قدرة على
تُبنى التكنولوجيا الجديدة على االعتقاد �أنها �ستجعل إ
الن�سان هو الذي يحدد طبيعة ا�ستخدام الو�سائل
التوا�ص� � ��ل و�أكثر ارتباطاً و�أكثر معرف� � ��ة .لكن إ
التكنولوجية ،وا�ستيراد هذه الو�سائل وتوطينها والوقوع في �أ�سرها ال يعني �أن ي�صبح عبداً لها.
الن�سان ولي�س العك�س .فالمبتكرات التكنولوجية �أمرها
يج� � ��ب �أن تكون التكنولوجيا في خدمة إ
متروك للب�شر ،يوجهونها الوجهة التي يبتغون من ورائها حاجتهم وفائدتهم منها ،كي ال تنقلب
�إلى وبال على الفرد والمجتمع.

الن�سان ،وجعلته يق�ضي معظم وقته
لك� � ��ن يبدو �أن الو�سائل التكنولوجية الحديثة حا�صرت إ
ف� � ��ي التنق� � ��ل بين مخالبها الناعمة التي تق� � ��دم نف�سها له على �أ�سا�س �أنه� � ��ا مجرد �أدوات بريئة
الن�سان عبداً فيزيائي � � �اً (ج�سدياً) ورقمياً ،غير
ومحايدة
َّ
م�سخ� � ��رة لخدمته .بالنتيجة ،ي�صبح إ
�أن الراب� � ��ح والخا�سر في العبودي� � ��ة الفيزيائية يكون وا�ضحاً ،لكن في العبودية الرقمية جميعنا
خا�سرون ،ألنه في اللحظة نف�سها التي ن ّدعي �أننا مالكون نكون مملوكين وخا�ضعين لها.
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المراجع
� -1إبراهيم برالل ،العبودية الرقمية ووباء كورونا ،نحو مزيد من اال�ستعباد.
الن�سان نحو العبودية؟!
-2جعفر لعزيز ،هل تقود التكنولوجيا إ
-3خالد �إبراهيم الحجي ،الحتمية التكنولوجية.
-4محمد طيفوري ،العبودية الناعمة ...تكنولوجيا تقدم الغائب على الحا�ضر.
والن�سانَ ...م ْن يتحكم با آلخر؟
-5نور علوان ،التكنولوجيا إ

-6يا�سين قرناني ،قراءة تحليلية لنظرية الحتمية التكنولوجية والحتمية القيمية.
الن�سان-درا�سة علمية.
-7البيئة المحيطة
والتطور يعيدان ت�شكيل حوا�س إ
ّ
-8الثورة الرقمية وم�ستقبل الوطن العربي ،مجموعة من الكتاب.
-9الحتمية التكنولوجية ،ويكيبيديا.

¥µ

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

79

التحول واالنعتاق
في حانة القنديل هاج�س
ّ

الدرا�سات والبحوث

يف حانة القنديل
هاج�س التح ّول واالنعتاق
ال�سعدي
ح�سام ّ

يف احلانة

()1

«القنديل»
في حانة
ِ
البعيد من أ
�أ
ماكن
ختار
َ
ال ِ
ُ
و�ضجة أ
نغام
الراق�صين
عن �صراخ
َ
ّ
ال ِ
ً
جل�س �صخرةً
مغلقة
مل�ساء
َ
�أ ُ
ّ
المياه
تغطيها
ُ
الوفاء
�شبح
ِ
�أ ُّ
فر من ِ
ومن �أ
الحنين!
حابيل
ِ
ْ
«القنديل»؛
في حانة
ِ
فيه
تتراق�ص
موقد
قربي
ُ
ٌ
النيران ِ
ُ
على �صدى أ
نغام
ال ِ
أ
�أ ُ
مه ٍل
�سي
الملى على َ
ر�شف ك أ� َ
و�أ ُ
والخمول
عادة
ال�س ِ
ِ
غرق في ّ
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خمول من هزمتْ ُه طيبتُ ُه
ِ
ُ
قلبه
�شهامة
ِ

()2
«القنديل»
في حانة
ِ

ُ
الحادثات عن الف ؤ� ِاد
تنبو
الجنون
بي
ْ
ُّ
يمر َ

غناء...
رق�ص ًا...
ً

عالم ًا يم�ضي �إلى ما لي�س َي ْع ِر ُف!
تقد ُم وردةً
هذه امر�أةٌ ّ

نحو رفاقها؛
ُ
وتعود َ

ف أ� ُ
نت!
كنت �أ ِ
قول :ليتَ ِك ِ

يرفع نخبي با�سم ًا
فتى
ُ
وذا ً

عرف أ
�سعيد �أنّني ال �أ ُ
�شخا�ص
ال
و�أنا
ٌ
َ

من حولي؛
الخ�ضراء،
العزلة
لحاء
يق�شر عن ج�سدي
�سي ٍد
ِ
ِ
وما من ّ
َ
ُ
تك�سر درعي
«م ْر�أ ٍة»
ما من َ
ُ
ال � ؤ
�شخ�ص بي،
ون أل ِّي
ش� َ
ٍ
ا�س.
ال � أش� َن لي بالنّ ِ

()3
«القنديل»
في
ِ
ً
�أ ُ
زنبقة
قلب
غرق
ٍ
نحلة في ِ
و�أ
ُ
مقلتي
غم�ض
َّ

الو�ساو�س
عن
ِ
ّ
نون.
والظ ْ
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ّ

�س الفارق بين ثقافتين :ثقافة مثّلتها الجزيرة العرب ّية و�أخرى
كان لقائي بال ّن ّ
�ص حين بد� أ ُت � أ ّ
تلم ُ
ثقافي
جانب يبدو �شديد الغرابة في قدرته على تكوين فارق
الرافدين ،في ٍ
مثّلتها بالد ال�شّ ام وبالد ّ
ّ
للوهلة أ
الولى� .إنّه الفرح من�سوباً �إلى الثقافة في ال�شام وبالد الرافدين ،والحزن من�سوباً �إلى ثقافة
نظر من زاوية المكان ،ومن �أن�شطة مار�سها ال ّنا�س هنا وهناك� ،ألي�س للقحط
الجزي� � ��رة ،وفي هذا ٌ
()2
الروح ّية و�أبعادها على ح ّد تعبير �أدوني�س؟
في جزيرة العرب ٌ
دور في ت�شكيل الجغرافية ّ
�ألي�� � ��س �شعور العربي باالنك�سار واله�شا�شة ولي� � ��د بيئة جافّة قاهرة ت�صفع �أبناءها بالجفاف
وتال�ش� � ��ي الخ�صب �سريعاً ،وبالمقابل في ن�صو�ص قديم� � ��ة تعود �إلى ح�ضارات ال�شّ رق القديمة
الن�سان زائل ،وا آللهة
الرافدين مثل ماري و�إيمار و�إيبال و�أوغاريت ...ت�ؤكّد � أ ّن إ
في �سورية وبالد ّ
والتذمر ،ومن دوافع تلك
للن�سان �أن يحيا فرحاً بعيداً عن الحزن
وحدها خالدة؛ لذلك ينبغي إ
ّ
وفي�ضها �سحراً
وحنواً على �أبنائها
الفل�سفة الب�سيطة للحياة :خ�ص� � ��ب ا ألر�ض وجمال طبيعتها
ُ
ّ
لتنوعاتها
مم� � ��ا جعلهم يحتفو َن بالحي� � ��اة وبهائها ،ويبدعون �صوراً من االحتفاء به� � ��ا ،ويقيمون ّ
�أعياداً مملوءة بالفرح والغبطة.
الن�سان،
�إ ّن� � ��ه لم� � ��ن
تقدم �أن يُقال� :إ ّن الف� � ��رح ،بو�صفه �سمة ألن�شطة إ
المنطقي في �ضوء ما ّ
ّ
ج�سدتها �إبداعات
عميق الجذور في ثقافة مائلة �إلى
ّ
التمدن ،وكذلك يكون الحزن ،بو�صفه �سمة ّ
ال�صحروا ّية ،عميق الجذور في البيئة البدو ّية الخ�شنة.
�أهل الجزيرة المت�أثّرة بالبيئة ّ

عل� � ��ى �أن يُنظر للكالم نظراً
تخت�ص به
�شيء ال
المتنوعة
ن�سانية
ال
ن�سبياً ،فتناول الم�شاعر إ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
تج�سده
ال�سابقة ،وما تق�ص ُد �إليه الفرح والحزن بما ّ
بيئ� � ��ة دون �أخرى ،وهذا ال تعنيه ا أل�سط� � ��ر ّ
الن�سان في ك ّل بيئة بقدر ن�صيبها من التم � � � ّدن وثراء البيئة المنعك�سين �إبداعاً خليقاً
�أن�شط� � ��ة إ
بالتناول في كلتا البيئتين.
تراثي لتميم
ن�ص
م� � ��ا قادني �إلى هذا كلّه
ن�ص (في الحانة) بين ّ
التنا�ص ال� � ��ذي لم�سته في ّ
ّ
ّ
الن�ص ا ألخير كان وفق ر�ؤية
الن�صي في
ون�ص (في الحان� � ��ة)ّ ،
ّ
لكن هذا الح�ضور ّ
ب� � ��ن مقبل(ّ )3
ح�سا�سية جديدة هاج�سة بعالم
التراثي في بوتق� � ��ة مبتكرة تقوم على
المكون
تحويلي� � ��ة �صهرت
ّ
ّ
ّ
ّ
آ
أ
مية و�خرى ترجع �إلى الحلم بوجود جديد ،وهذا
ٍ
مكونات تعود �إلى بيئة �ش� ّ
محدث ،ينطلق من ّ
عمقياً تراث الجزيرة.
ما يخالف
ّ

ن�ص (في الحانة) من تمثيله للفرح ،بو�صفه موقفاً من الحياة و�سلوكاً
االنطالقة في درا�سة ّ
بديعاً ،يبدو �أمراً م�ستغرباً من وجهين اثنين:
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للن�ص يبدو الحزن رفيقاً لمن دخل الحانة كي ين�سى تجربة خافقة
�أ -ففي القراءة ا ألولى
ّ
الن�ص من الحزن ا أل ّولي
البنيوي حين ي ّتخذ
�ص
الحب،
ف� � ��ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن ا ألمر يختلف في تحليل ال ّن ّ
-بو�صفه �سمة عار�ضة -نقطة انطالق للفرح والعبور �إليه.

الدرا�سة من اختيار مركز تنطلق منه لتحليل
ب � -أ ّما الوجه الثاني المثير للت�سا�ؤل فانطالق ّ
تحددها زوايا التل ّقي
تكون
الن�ص ف� � ��ي ر�ؤى �إ
بداعية جديدة ّ
ّ
ّ
الن�� � ّ��ص ،وهذا ما يكثّر احتماالت ّ
النهائية ،وقد ذهب كمال �أبو ديب ه� � ��ذا المذهب في درا�ساته البنيو ّية و�أكّد ذلك بقوله:
غي� � ��ر
ّ
عملية اكتناه للعالقات المت�شابكة وال ّتفاعالت التي تن�ش� أ
العملية النقد ّية في جوهرها
«ت�صبح
ّ
ّ
جدلية الخفاء والتجلّي).
�ص»(( )4كمال �أبو ديب� ،ص،299
معين لل ّن ّ
من اختيار مركز ّ
ّ
يب� � ��د� أ الن�� � ّ��ص بتحديد �صارم للمكان (ف� � ��ي حانة القنديل) فحرف الج� � � ّ�ر (في) من معانيه
بالمكانية يح ّدده اال�سم المجرور بعده ،وهذا
زماني� � ��ة ،واخت�صا�صه
مكانية �أم
الظرفي� � ��ة �أكانت
ّ
ّ
ّ
ّ
بال�ضافة مزيلة � أ ّي التبا�س
ال
�ضافي (حانة القنديل) فالحانة المكانُ ،ع ّرفت إ
ما فعله التركيب إ
ّ
بال�صالبة والثبات ف� � ��ي � أ ّول ا ألمر ،وما يدفع المتل ّقي �إلى
ف� � ��ي تحديد المكان وهذا ما يوحي ّ
تحول
تو ّقع� � ��ات خائبة تزيد من متعة التل ّقي بعد �أن تُكت�شف ليونة المكان وان�صهاره في
ّ
عملية ّ
وا�ضحي� � ��ن ،وقد ظهر ذلك
ح�س وانبالج
َ
قادته� � ��ا بنى الن�� � ّ��ص المرهفة المتنامية في رهاف� � ��ة ّ
الن�ص المفتوحة على مكان �آخر �أقرب �إل� � ��ى ف�ضاء ف�سيح يتولّد من تمازج
التح� � � ّ�و ُل ف� � ��ي نهاية
ّ
مكونات
المعا�صرة في
نمتها
ا ألمكنة وان�صهارها في ر�ؤية ت�ستند �إلى
َ
ّ
تمازج مع ّ
ح�سا�سية وليدة ّ
ٍ
تراثية بادية
مكونات
ن�ص �إ
ّ
ح�ضار ّية قديمة ،ال يمكن �أن يُنكَر فعل ُها في ّ
بداعي يقيم حواراً مع ّ
ّ
وح�سا�سية وليدة.
الن�ص ،ويخرجها �إلى الحياة في ن�سيج جديد
في
ّ
ّ
الن�ص في ف�ضاء من التح ّوالت التي فر�ضتها ثنائ ّياته ال�ضد ّية في حركتين اثنتين:
يتحرك
ّ
ّ

تكون ف�ضاء تل� � ��ك الحركة من �أفعال (�أختار� ،أجل�س،
�أ -حرك� � ��ة (التال�شي ،االنغالق) وقد ّ
فر� ،أر�شف� ،أغرق )...وتظ ّل تلك ا ألفعال عالمات ال تعني بنف�سها �شيئاً ما لم تُربط ب�سياقاتها
�أ ّ
الن�ص؛ وهذا ما يدفع �إلى �إبراز ارتباطاتها:
في
ّ
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ّ

الح�سا�س بالحا�ضر
تطغى على بنية ا ألفعال في الحركة ا ألولى ا ألفعال الم�ضارعة ،وتمكّن إ

وراهني� � ��ة حدوثها ،فهي لم تن�سرب لت�صير ما�ضياً،
زمانية ت�شي بحرارة التجربة
ان�سيابية
ف� � ��ي
ّ
ّ
ّ
وح ّتى ما ورد منها ما�ضياً احتوته �سل�سلة الزمن الحا�ضر وجعلته مولّداً لها ،وك� أ ّن الما�ضي منذ

مر ،ف�ض ً
ال�صلة؛ ليكون جزءاً من تف�سير
ال عن مجيء ذلك الفعل في �ص� � ��در جملة ّ
لحظ� � ��ة قد ّ
الهزيمة التي �أحدثت هذا الفرار بك ّل لينه ولطفه.

يُالحظُ على بنى الجمل ا ّتحادها بالفاعل المذكّر� ،سوى ما ورد في �صيغة الما�ضي هادماً
�ضدية عار�ضة يعود
ثنائية
ومنبهاً للهازم والمهزوم ،وكالهما في دائرة الذات ي�شكّالن
الن�سق،
ّ
ّ
ّ
ال�سلبي في المهزوم ،فلوال طيبة القلب و�شهامته لما انك�سر
لها الف�ضل في ك�شف �أثر الم�ؤنّث
ّ
ثنائي� � ��ة المذكّر والم�ؤنّث
ن�س� � ��ق ا ألفعال من جهة ون�سق الفاعل م� � ��ن جهة �أخرى ،بالنظر �إلى
ّ
العار�ضة.

� أ ّما ما ت�شكّله ا ألفعال من حركة االنغالق �أو التال�شي ،بو�صفه نقي�ضاً للح�ضور ،فهو ظاهر
يتوج
فر انتهاء بفعل �أغرق ...الذي ّ
من خالل الت�سل�سل من فعل �أختارّ ،
ثم فعل �أجل�س �إلى فعل � أ ّ
الموحدة
ح� � � ّ�دي الحركة
الن�ص العميقة ،فالغرق غيبوبة
الم�ستقرة في بنية
للن�ص� ،أي الحركة
ّ
ّ
ّ
ّ

تتحر ُر فيه الحركة من ك ّل قيد...
الواقع �إلى ف�ضاء ف�سيح
الحالم
يعبر من خاللها
َ
ّ
ُ
ّ
حلمية ُ

ي�سببهم� � ��ا االنت�شاء فراراً من
وف� � ��ي ه� � ��ذا المقطع كان االنتهاء بالغرق ف� � ��ي �سعادة وخمول ّ
حولت �صاحبها �إلى �صخرة مل�ساء
�أحابي� � ��ل الحنين والوفاء لمن �أحدثت هذا الولوج �إل� � ��ى ذات ّ

مغلق� � ��ة �أ�شبه بحجر ابن مقبل يقيه �أخطار ال�صح� � ��راء ،لك ّنها �صخرة �أغرقتها مياه الحزن
الن�ص العميقة فيما بعد ،وفي هذا تغيير ال ّتجاه الحزن ،من حزن
�أو الخل� � ��ق كما �ستظهره بنى
ّ
وجودي و�إح�سا�س به�شا�شة الحياة� ،إلى حزن دفع زائر الحانة �إلى غرق
�أغرق ابن مقبل في قلق
ّ
مائي في ال�سعادة والحبور.
ّ
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ّ

�إ ّن المقطع الثاني الذي يبد� أ بـ( في حانة القنديل) ت�ش ّكل حركته �سل�سلة من �أفعال م�ضارعة توحي
والطاللة على عالم آ
ال�صاخب في الحانة.
بالتو�سط بين االنغالق والفرار �إلى دائرة الذات ،إ
الخر ّ
ّ

86

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

التحول واالنعتاق
في حانة القنديل هاج�س
ّ

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

87

التحول واالنعتاق
في حانة القنديل هاج�س
ّ

تتو�سط حركتَي االنغالق واالنفتاح �أو التال�شي والح�ضور يط ّل العالم
في هذه الحركة التي ّ
الفار المنتح� � ��ي زاوية ال تبلغها �سوى ا أل�صداء �-أ�صداء ال�صوت-
عال� � ��م الحانة -على زائرهاّ

يمر ،يم�ضي ،تق ّدم ،تعود ،يرف� � ��ع) الفاعل فيها جميعاً غير ال ّزائر،
وا آلخ� � ��رون ا أل�صداء (تنبوّ ،
فالحادث� � ��ات تخطئ ال�شاعر وت�صبح واقعاً ،وتخالف بذلك اب� � ��ن مقبل الذي تم ّنى �أن تخطئه،

ثنائية التح ّقق /امتناع التح ّقق.
للن�ص
وبهذا تت�شكّل �ض ّد ّية را�سخة في قعر البنى الم�شكّلة
ّ
ّ

(يمر) الجنون ،والجنون احتجاب العقل
وتم�ض� � ��ي ا ألفعال م�شكّلة ف�ضاء الحركة في فع� � ��ل
ّ
الراق�صون ال يعرفون �إلى �أين (يم�ضون) ،فك ّل من في الحانة �سيك�سر �أ�سر
والمنطق ،وا آلخرون ّ
المكان ،وينطلق �إلى ف�ضاء ال يعرفه �أو يعرفه ...كما في حالة ال�شاعر هذه ،وتتابع ا ألفعال في
الن�ص...
ر�سم حركة ت ّت�صل بالحركة ا ألخيرة في
ّ

تو�سط
كنت � أ ِ
ليتك ِ
عر�ض ال�شاعر عنها ،ويق� � ��ولِ :
تقدم وردة فيُ ِ
فت� � ��اة ّ
نت! هذا الحنين ي�ؤكّد ّ

هذه الحركة بين الفرار �إلى الذات واالنعتاق وولوج ف�ضاء طليق ،وهذا فتى يرفع نخب ال�شاعر
فيعر�� � ��ض عنه ،ويقطع �أحابيل ك ّل من الحنين والتوا�صل مع عالم الحانة ،وي�سعد ب�أنّه ال يعرف
وم�ضي �إلى دائرة الذات التي يعرف الدوران فيها.
�شيئاً ،وهذا انغالق
ّ
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ّ

ومن البارز هنا ت�أنيث الفاعلين :الحادثات ،مر�أة ،فكالهما ال ينفُذان �إلى ال�شّ اعر وال يخترقان

ن�ص الحانة
عزلته وال درعه الواقي ،تلك العزلة الخ�ضراء المورقة ،وهذا ما يجعل ال�صخرة في ّ

غارقة في ماء الخلق ،ولي�ست مجرد درع يقي من حوادث الدهر كما يرى ابن مقبل.

اال�سمية ت�أكي� � ��د عزلة ال�شاعر الذي ينوي العبور �إلى عالم يعرفه ويدركه
وق� � ��د � أ ّدت الجمل
ّ
على عك�س ر ّواد الحانة ا آلخرين ،وقد �أكّدت على �سبيل اال�ستغراق ،نافية � أ ّي احتمال (ال �ش�ؤون
فالعرا�ض
والفراد (�ش�ؤون ...بالنا�س) إ
أل ّي �شخ�ص بي ،ال �ش�أن لي بالنا�س) مع مالحظة الجمع إ

غامر ال رجعة فيه.

ويمكن �أن ن�ستدلّ على اقتحام ا آلخر عزلة ال�شاعر في �أ�سطر �شعر ّية هي:
يرفع نخبي با�سم ًا
فتى
ُ
وذا ً

الخ�ضراء
العزلة
لحاء
يق�شر عن ج�سدي
�سي ٍد
ِ
ِ
وما من ّ
َ
ُ
تك�سر درعي
ما من مر�أ ٍة
ُ

اليقاع
وما يالحظ فيها خروج عن �إيقاع الكامل وخلط �إيقاعاته بالرجز ،وهذا
التنوع في إ
ّ
وال�سيما �أنها
الداخلة في ن�سيج الكامل
ينب� � ��ه المتل ّقي �إلى تغيير
داللي تفر�ضه �إيقاعات الرجز ّ
ّ
ّ
ّ

من جوازات الرجز التي ال ي�شترك فيها البحران (مفتعلن).
الحركة الثانية ت�شكّلها ا ألفعال الم�ضارعة ا آلتية:
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لن�سق توالى في بداي� � ��ات المقاطع (في حانة
�إ ّن� � ��ه لم� � ��ن البارق في هذه الحركة ك�سره� � ��ا ٍ
الن�ص ي� � ��رى �أنّه لي�س من المخالفة لمنطق
والمتتبع لحركة
القندي� � ��ل) لي�صبح (في القنديل)،
ّ
ّ
الن�ص �أن تكون الحركة ا ألخي� � ��رة ،البادئة بالتال�شي في اختفاء الحانة /المكان ،حركة انفتاح
ّ
آ
فالن�ص يبد� أ من هنا ويح�ضر ف� � ��ي غياب للمكان وانبالج لخر ير�سمه فعالن:
ولي�� � ��س انغالق،
ّ

�أحدهما اندرج في توقّع المتل ّقي (�أغرق) ،و�آخر �شكّل ان�سحاباً في ظاهره وانفتاحاً على عالم
حلمي،
حلمي في عمقه �أو في بنيته الم�ست�شرفة� .إ ّن غرق ال�شاعر في زنبقة هو غرق في مكان
ّ
ّ

حبها للرحيل
يتج� � ��اوز م� � ��كان الحانة ويوحي برحلة نحلة ال ت�ستوقفها زه� � ��رة ،وال تق�ضي على ّ
واليم� � ��ان بتج ّددها وانهدام �أ�سواره� � ��ا ،وهذا ما يدفع
�إل� � ��ى زهرات �أخ� � ��رى� .إنّه ع�شق الحياة إ
ال�شاعر �إلى �إ�سدال �ستائر عالم الخيبة وافتتاح عوالم �أرحب في �إغما�ضة العينين عن الو�ساو�س

ال�سكينة التي غم� � ��رت ال�شاعر في الوقوف على نون �ساكنة
والظن� � ��ون ،وال ّ
مفر لنا من التقاط َّ
والمرور ب�أحرف هم�س أ
ملت المكان ب�أنغامها.
تموجاته االحتفاء بالحي� � ��اة والفرح ،حين
ير�س� � ��خ الن�� � ّ��ص في حركته المده�ش� � ��ة وفي ّ
�إذنّ ،
يخرج من �إ�سار الحزن �إلى ف�ضاء رحب .ي�ؤكّد موران الحياة وبهائها من جهة ،وانتفاء جمودها
�سمفونية معا�صرة.
الن�ص نغماً يندرج في
وتوقّفها من جهة �أخرى ،وهذا ما يجعل
ّ
ّ

الهوام�ش
( -)1ورميت نرج�س ًة عليك ،من�شورات ا ّتحاد ك ّتاب العرب ،دم�شق ،ط� ،2016 ،1ص.44 -41
العربي ،دار العودة ،بيروت ،ط� ،1979 ،3ص.13
مقدمة لل�شعر
(� -)2أدوني�سّ ،
ّ
( -)3قال تميم بن مقبل:

العي�ش! لو � أ ّن الفتى َح َج ٌر
طيب
		
َ
ما � أ َ
جدلية الخفاء وال ّتجلّي ،دار العلم للماليين ،ط� ،1984 ،3ص.299
( -)4كمال �أبو ديب،
ّ

ْموم
تنبو
ُ
الم�صائب عنه َو ْه َو َمل ُ
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والن�سان
ت�سا ؤ�الت المعرفة :في الكون إ

الدرا�سات والبحوث

ت�سا ؤ�الت املعرفة :يف الكون وا إلن�سان
�إ�سماعيل الملحم

تم�س الحاجة �إليه لي�س �إقامة ثقافة عالمية موحدة كالإ �سبرنتو ،وال هو اختراع
ُّ
إن ما
� َّ

تقنية وا�سعة المدى لإ دارة الإ ن�سان ،بل هو تو�سيع �إمكان �إجراء خطاب مفهوم بين النا�س

المختلفين فيما بينهم في الم�صلحة والنظرة العامة والثراء والقوة ،على الرغم من
�أنهم كلهم موجودون في عالم هم فيه في ات�صال ال نهائي ,وال يوجد فيه لأ حدهم
فر�صة لالبتعاد عن طريق الآ خر.

غليفورد غيرتز ،ت�أويل الثقافات.

الن�سان اليوم �أكثر منه في �أي يوم �آخر ،مما طوته أ
الزمنة ،كائن ُملقى في الكون ال�شا�سع،
إ
حيث يتعذر وجود حدود ثابتة ،وحيث عوالم االختالف ال حدود لها بين كائن و�آخر وجماعة
و�أخ ��رى ،وه ��ي عوالم يتفاعل الكائن معها فت�صوغ هويته التي ه ��ي في تغير م�ستمر ،وتنتهك
خ�صو�صيات ��ه بفع ��ل عوام ��ل ي�صعب تحديدها ،منه ��ا عوامل االت�ص ��ال والموا�صالت ومختلف
التطورات التكنولوجية.
الن�سان خ� �ل��ال ماليين ال�سنين ،من وجوده في هذا الك� � ��ون الزاخر با أل�سرار،
ل� � ��م ي�ستطع إ
�إغالق �أبواب المعرفة الم�شرعة على الكون والعقل والحياة ،منذ �أن �أخذ يعتاد االنف�صا َل عن

عال� � ��م المخلوقات ا ألخ� � ��رى ،فهو  -منذ انبثاقه ب�صفته نوعاً -ال يزال يبحث في �أن�سنته ،وهو،
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الن�س� � ��ان  -يظل قائم � � �اً في الزمان والمكان ،ولم ت�ستطع طبيع� � ��ة الكون مقاومة �شجاعة
�أي إالمعرف� � ��ة ،فانفتح الباب �أمام هذه ال�شجاعة ،ال�ستجالء الحقائق ،منذ وعيه لهذا الكون مروراً
ب�أفالطون ولي�س انتهاء بفل�سفة الكوانتم.
يتخط� � ��ى الب�شر فك� � ��رة �أن الحيوانات ت�صن� � ��ع نموذجاً للعالم بح�س� � ��ب المكان ،وبح�سب
الن�سان نموذج � � �اً للعالم بح�سب
عالقاته� � ��ا بع�ضها ببع�� � ��ض ب�شكل رئي�س ،في حي� � ��ن ي�صنع إ
الن�سان من الكائن� � ��ات ا ألخرى ،في�سمو
الزم� � ��ان� ،إلى الوراء وا ألمام وا ألعلى ،به� � ��ذا يمتاز إ
عليه� � ��ا وي�ستمر ب�إثراء حياته بفع� � ��ل ما ي�سمح به وعيه .فم�سوحات الرنين المغناطي�سي و�آلة
والح�سا�س بما يمكّن من
التحري�ض الكهربائي مثالً� ،أف�سحا المجال لتتبع عمليات التفكير إ
قراءة ا ألفكار التي تدار في عقولنا ،و�أمكن �أي�ضاً ،على �سبيل المثال ،و�ضع �شريحة في دماغ
الم�شلول كلياً وو�صلها بحا�سوب ،مما �أتاح للمري�ض با�ستخدام الحا�سوب فعل كل �شيء يمكن
ل�شخ�ص عادي �أن يفعله.

مقدمين في�ضاً من ا ألدوات وا آلليات
� أ ّدى الفيزيائي� � ��ون دوراً محورياً في هذا المجه� � ��ودِّ ،
غيرت ب�شكل كبير درا�سة الدماغ ،وا�ستطاع العلماء فج�أة ،لي�س قراءة ا ألفكار
الجدي� � ��دة التي ّ

داخ� � ��ل الدماغ ،بل ر�ؤية ا ألف� � ��كار وهي تتحرك �ضمن هذا الع�ضو الح� � ��ي الذي ال ينفكُّ عن
الحركة كم� � ��ا ي�ؤكد الفيزيائي الهن� � ��دي راما�شاه تدران بقوله :لي�س� � ��ت �أفكارنا �صوراً مجردة
الن�سان
ومرايا ،بقدر ما هي �إ�ستراتيجية لمعرفة العالم ،وما التفكير �إال كل ما يجري داخل إ
�شخ�صه ديكارت لي�س كلمة �أو كلمات مثل يفهم
على نحو يدركه بنف�سه مبا�شرة .فالفكر كما َّ

ويتمنى ويتخيل فح�سب ،بل �أي�ضاً ما تعنيه كلمة يح�س وما تعنيه تماماً .ولي�س التفكير عملية
الن�سانية ،بل هو عملية علنية تجري في الحياة االجتماعية
خا�صة تجري في خفايا النف�س إ
للن�سان في
كم� � ��ا في ا ألماكن العامة .وهو – �أي التفكير -عملي� � ��ة الزمة ليكون
�صمام � أ ٍ
مان إ
َ
عدم االنزالق �إلى حالة مادية في العالم ،ال روح فيها ،ت�ؤن�سنها وتحكم عليها ،من حيث �إنها
عمر الكون
تحاف� � ��ظ على الحياة وتحترمها� ،أو من حيث �إنها ال تقيم وزناً لهذا الكائن الذي ّ
وغي� � ��ر ف� � ��ي الطبيعة وجعلها خادمة لنموه وتقدمه ،و�صن� � ��ع بالفل�سفة ما لم ن�شهده من �إعالء
ّ
أ
الت�صور لي�ست الفل�سفة في هذا الباب قوة
معية .بهذا
للقيم
وتجاوز لكل ��شكال ال�سذاجة إ
ٍ
وال َّ
ُّ
اليمان بالعقل فح�سب ،بل هي قوة ذات �أهداف �أخالقية تثير
فكري� � ��ة عالية ألنها تقوم على إ
فالن�سان خالفاً للحيوانات ال يوجد في
العجاب .إ
وتنمي قدرته على إ
�إح�سا�س المرء بالقيمّ ،
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بيئ� � ��ة طبيعية فح�سب ،بل �أي�ضاً في بيئة فوق ع�ضوية� ،أي في بيئة اجتماعية يتل ّقى م�ؤثراتها
التكي� � ��ف معها ،فت�صبح هاتان البيئتان الطبيعي� � ��ة واالجتماعية �-أكثر تعقيداً،
وي�ضط� � ��ر �إلى
ّ
بفعل ظهور عوامل م�ؤثرة جديدة ،مثل اللغة و�سائر الم�ؤ�س�سات االجتماعية .حكم على عالم
الن�سان �أن يعاني ب�سبب ما �سبق من التناق�ضات بين عالم معقد ديناميكي وخلاّ ق من ناحية،
إ
و�أطر العمل الجامدة والحتمية �أحياناً ،التي ي�ستخدمها المرء لفهم هذا الواقع وتطوراته من
ناحي� � ��ة �أخرى ،ف�ض ً
يقدمها هذا الواقع .وال يقف ما يواجه الب�شر
ال عن فهم الخيارات التي ِّ
 خالفاً ل�سائر ا ألحياء -عند هذه الحدود ،بل ما يتعر�ضون له من م�ستجدات �أو من مخاطرواجه فيها
تنذرهم بحاجتهم �إلى فهم الم�ستقبل وا�ستخدامه ،حيث الطرائق الف�ضلى التي �ستُ َ
الم�ش� � ��كالت المختلفة في جميع المجاالت التي تتنب� أ بها العل� � ��وم االجتماعية ،وتفاجئنا بها
الحياة يومياً .فالكرة ا ألر�ضية اليوم �أ�صبحت على حال مختلفة عما كانت عليه فيما م�ضى،
تغيرات ف� � ��ي مفاهيم تتعلق بالوطن
�إذ ظه� � ��رت مج� � ��االت مفتوحة على كل الجهات ف�أحدثت ّ
والع� � ��رق والجن�سية ،تفر�ضها الهجرات المفتوحة على مدار ال�ساعة ،من هجرات فردية �إلى
الهجرات ذات ال�شكل الجمعي ،ومن تهجير ق�سري �أو ممنهج� ،إ�ضافة �إلى ا آلثار الناجمة في
هذا المجال عن �سهولة االنتقال وتنوع و�سائل النقل والموا�صالت وتغير المهن واالنفتاح على
تم�س الهوية ،تعدي ً
ال وانتقاالً وغير ذلك.
خيارات النهاية لها وتغيرات ُّ

الن�سان ف� � ��ي عالقاته مع التطور
كون وال يزال عقب� � ��ات وم�شكالت تتحدى إ
كل م� � ��ا �سب� � ��ق َّ
والتغير الذي ي�شمل جميع مناحي الحياة التي تتعدى الج�سد والطبيعة البيولوجية� ،إلى ما له
عالقة بالمعارف ،في تج ُّددها وما يطر� أ عليها من تعديل و�إلغاء و�إ�ضافة م�ستجدات .كما �أن
الن�سان مع الكون وما فيه ت�ؤلف
الحي� � ��اة االجتماعية في تجدده� � ��ا ومتغيراتها جعلت عالقة إ
تحدي � � �اً ،وال�سيما � أ َّن التغيرات ال�شدي� � ��دة والمتنوعة تفر�ض على ا ألفراد والمجتمعات تطوير
نظرتهم �إلى الكون والحياة ليحققوا ما ي�ساعدهم على تح�سين ظروف التكيف التي تتطلّبها،
توازن � � �اً ومالءمة ،مع التغيرات الهائلة في ُم َد ٍد زمنية في منتهى ال�صغر .وتطرح الحياة �أمام
الن�س� � ��ان ما يتعلق ب�سائر مناح� � ��ي الحياة في تفاعلها وتطورها وتجديدها أل�سباب تتعلق بما
إ
بلغ� � ��ه التحدي الذي تطرحه المكت�شفات العلمية الغزيرة ،وال�سيما ما ي�ستجد من مكت�شفات،
غيرت كثيراً
لي�� � ��س في العالم الخارجي فح�سب ،بل في ما يتعلق بالدماغ من معارف جديدة ّ
الن�سان وعالم� � ��ه الداخلي� ،إ�ضافة �إلى عالقاته
ج� � ��داً من معارف الب�شر ومن العالقات بين إ
و�أو�ضاعه االجتماعية.
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إالن�سان ونهم المعرفة
الن�سان:
معبراً عن نهم المعرفة لدى إ
يقول �أك�سينوفان ّ
كل أ
ال�شياء لنا ،لكن بمرور الوقت،

وبو�ساطة البحث نتعلم ونعرف أ
ال�شياء �أف�ضل.
وبالحد�س نرى �أن هاتيك أ
ال�شياء تماثل الحقيقة
�أما عن الحقيقة اليقينية فال يبلغها �إن�سان
وال يعرفها �إن�سان ،وال �أحد من آ
اللهة
ولن يعرف كل أ
ال�شياء التي نتحدث عنها
حتى �إذا تفوه �أحد م�صادفة بالحقيقة النهائية
ألنه هو نف�سه لن يعرف هذا أ
المر الذي ال يعدو �أن يكون �شبكة من التخمينات.

�إن الكائ� � ��ن الب�شري لي�س فيزيائياً في جزيئاته ،وذرات� � ��ه ال�صغيرة والكبيرة فح�سب ،بل �إن
لتكون الحياة،
تنظيم� � ��ه الذاتي ناجم ع� � ��ن تنظيم فيزيائي – كيميائ� � ��ي� ،أنتج �سمات انبثق� � ��ت ّ
وتتطلّب جميع �أن�شطته ذاتية التنظيم عمليات فيزيائية وكيميائية ،وهو بهذا �آلية حرارية �أي�ضاً
تعمل في درجة حرارة ( )37مئوية.

الن�سان  -مدفوع � � �اً بدافع الف�ضول -عن نهمه لفهم الكون وما يرافق ذلك من
ل� � ��م يتوقف إ

تطورات تكنولوجية ،وبما يتح�صل لديه من المعلومات والمعارف واالبتكارات ،ولن يتوقف عن
البحث وارتياد المجه� � ��ول .و�ستظل حاجته �إلى البحث في نمو مطرد ،و�ست�ستمر �أ�سرار الكون

الغام�ض� � ��ة تناديه لب� � ��ذل المزيد من الجهد والجد واالكت�ش� � ��اف .و�سيبقى مواظباً على تح�سين
الن�سان
�أدائه ورفع م�ستوى مهاراته وطموحه �إلى بلوغ ما ال يمكن بلوغه� .إن الواقع الذي ي�شمل إ

ال يقت�صر على ما هو عليه فح�سب ،بل ي�شمل �أي�ضاً ما �سيكون عليه في الم�ستقبل� .إنه ي�شمل
�إ�ضاف� � ��ة �إلى ما ذكر �أعاله �أحالم النا�س� -أفراداً وجماع� � ��ات -وتظل �أ�ساطير ال�شعوب خميرة

الم�ستقبل ،كما يقول روجيه غارودي.

ال يغي� � ��ب عن البال �أن المعرف� � ��ة ظاهرة ب�شرية ،وهي مخطط يهدف �إل� � ��ى تف�سير ال�س�ؤال
المتك� � ��رر :كيف يمكن للوع� � ��ي الب�شري �أن يع� � � ّ�رف المنهج الذي يطيع القواني� � ��ن الخا�صة به؟
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معطى ناجزاً ولي�ست في طريقها ألن تكون منجزة ,فنحن �سائرون �إلى نظرية
لي�س� � ��ت المعرفة
ً
للمعرفة ،تحت عنوان (منظورات تتال�شى) ،يقول روالن �أومني�س:
العنا�صر الجديدة في الو�ضع الحالي يمكن �إجمالها في نقاط ثالث ،هي:
� -1إن المنط� � ��ق يتوغل ف� � ��ي العالم وي�سير قدم � � �اً �إلى م�ستوى المادة ،ولي�� � ��س �إلى م�ستوى

وعينا.

 -2معرفتنا بقوانين الواقع ا آلن لي�ست نا�ضجة �إلى الدرجة التي ت�شبع هذا الوعي.

وتقبل وجود ف�صل غير قابل لالختزال،
 -3نحن على ا�ستعداد لتعليق �أمر البيان المكتملُّ ،

مثل �صدع بين النظرية والواقع.

يظ� � ��ل الطموح في �إنجاز نظرية المعرفة قائماً ،ا�ستن� � ��اداً �إلى الفل�سفة التي ت�ؤمن ب�أن هذا

الك� � ��ون قابل للتعق� � ��ل� .إن الب�شرية تجد نف�سها با�ستمرار بحاجة �إل� � ��ى نظرية للمعرفة ب�صفتها
مخطّ ط � � �اً يهدف �إلى تف�سير ال�س � � ��ؤال الدائم :كيف يمكن للوعي الب�شري �أن يعرف العالم الذي
يطيع القوانين الخا�صة به؟

الن�سان على هذا الكوكب يعي�ش على الم�ستوى المعرفي  -على الرغم من التقدم
ال يزال إ

حاالت من التعثر والتجزيء .دخل الب�شر �إلى تجربة
الهائ� � ��ل الذي بلغته االكت�شافات العلمية-
ٍ

ع�ص� � ��ر كوكبي غير م�سبوق وغير متوقع ،كما تغيرت النظ� � ��رة �إلى الكون من خالل التراكمات
العلمية الغزيرة في القرن الع�شرين.

ا ألن�سنة
الن�سان من� � ��ذ انبثاقه ب�صفته نوعاً من المخلوقات يبحث ف� � ��ي �أن�سنته .لقد ك َّفت
ال ي� � ��زال إ
الن�ساني� � ��ة ،ربما للمرة ا ألولى ،عن �أنّها مجرد مفهوم بيولوج� � ��ي على الرغم من �أنها منف�صلة
إ

عن المحيط الحيوي .ك َّفت عن �أن تكون مفهوماً بال جذور� ،إنها متجذرة في �أر�ض وجغرافية
حي ألنها �أ�صبحت
هذه ا ألر�ض ،و�إ ْن كانت هذه ا ألر�ض (وطناً) فهي وطن في خطر� .إنها واقع ّ
وللمرة ا ألولى مهددة بالموت ،كما �أنها ك َّفت عن �أن تكون مفهوماً مثالياً .لقد �أ�صبحت جماعة
ذات م�صي� � ��ر م�شت� � ��رك ،و�إن وحدة الوعي بهذه الجماعة يمكن �أن يق� � ��ود �إلى ما يمكن ت�سميته
بجماعة الحياة.
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�أو�ضح ليونتيف في درا�سته لتطور النف�س ب�صفتها ظاهرة حياتية على امتداد عالم الحيوان
حي� � ��ث كان الكائن يخ�ض� � ��ع لقوانين االرتقاء البيولوجي ،لكنه بد� أ  -في مرحلة الحقة -يخ�ضع

لقوانين التطور التاريخي االجتماعي ،فاالنعكا�س الواعي في مراحل النمو حقق نقلة مختلفة

ع� � ��ن االنعكا�س النف�سي الخا�ص بالحيوان الذي هو انعكا�س الواقع المادي بمعزل عن العالقة
العاب� � ��رة للذات به� ،أي االنعكا�س الذي يميز �صفات� � ��ه المو�ضوعية الثابتة ،فال�شروط التي تولّد
وتكون
ه� � ��ذا ال�شكل العالي للنف�� � ��س� ،أي الوعي الب�شري ،يعقبها البحث بدءاً م� � ��ن ن�شوء العمل
ُّ
الن�سان.
المجتمع الب�شري ،الذي يكمن في �أ�سا�س �أن�سنة إ

الن�س� � ��ان ظاه� � ��رة من ظواهر العال� � ��م الح�سي ،وبما هو كذلك علة م� � ��ن علل الطبيعة التي
إ
تخ�ض� � ��ع للقوانين التجريبية ،وي�سعى �أي�ضاً كي يحمل الخا�صية التجريبية على نحو ما تحملها
�أ�شياء الطبيعة.

والن�س� � ��ان م� � ��ن جهة ثانية كائن عقالن� � ��ي يعمل على ا�ستقالل ا أل�ش� � ��كال التجريدية عن
إ
الن�سانية على الرغم من
الرادة إ
الم�ؤث� � ��رات الح�سية ،ومما يجدر ذكره في ه� � ��ذا ال�صدد �أن إ
�أنه� � ��ا تخ�ضع لنزوات الح�س ،لكن �صاحبها يظ� � ��ل قادراً على مقاومتها والتحرر منها� ،أي �إ َّن

الن�سان يمتلك الق� � ��درة على �أن يقرر بنف�سه وبكل ا�ستقاللية عن �ضغوط النزوات الح�سية.
إ
والكائ� � ��ن الب�شري يتفرد ع� � ��ن المخلوقات ا ألخرى بالقلق ،فهو مخل� � ��وق متفرد بالن�سبة �إلى

وعي� � ��ه ويع� � ��ي �أنه محكوم بالموت ،ففي �أي ن�شاط من ن�شاطات� � ��ه يبقى حري�صاً على التفكير
ف� � ��ي م�صيره ب�صفته فرداً وب�صفته جزءاً م� � ��ن الجماعة في مختلف ال�ساحات التي ي�شغلها.
�سير المخاوف
إ
والن�سان في هذا المعنى يظل � -إلى حدود مختلفة من �شخ�ص �إلى �آخر � -أ َ

يكون الخوف من الموت وتوقعاته ومباغتته حيزاً لي�س قلي ً
الن�سانية
ال منها� .أ�صبحت إ
التي ّ
عل� � ��ى الخ�صو�ص مفهوماً �أخالقياً� .إنها ما يجب �أن يتحقق من طرف الجميع ،وما يجب �أن

يتحقق كلياً داخل كل واحد منا ،ففي حين ال يزال النوع الب�شري م�ستمراً في مغامراته تحت
اللزام ا ألخالق� � ��ي -بح�سب �إدغار موران -ي�ستلزم رفع �شعار :لننقذ
التدمير الذاتي �أ�صبح إ
ا ألن�سنة بالعمل على تحقيقها.

الن�سان ب�صفته
الن�سان يجب �أن تكون �أكثر عملية و�أكثر فل�سفية و�أكثر هوية .إ
�أي �إن معرفة إ
م�صطلحاً يعن� � ��ي �أن يُعنى كل فرد بالطابع المركب لهويته ب�صفته فرداً ،ولهويته الم�شتركة مع
ا آلخري� � ��ن ،و�إذ ت�ستدعي الظاه� � ��رة الب�شرية با�ستمرار تو�سيع ف�ضائه� � ��ا ،فهذا الم�صطلح غني
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ومتناق�� � ��ض ومزدوج ،وهذه الظاهرة في الواقع �شديدة التعقيد -كما جاء في كتاب النهج -
�إذ �أ�ضاف موران:
ي�ضيء كلٌّ من زاويته على جميع العلوم والفنون ،لكنها �إ�ضاءات منف�صل بع�ضها عن بع�ض

الن�سان يبحث في عنا�صر
بمناط� � ��ق غام�ضة وعميقة تع� � ��وق �إدراك الهوية الم�شتركة ،وال يزال إ

التعقي� � ��د ووحدتها ،كما هو البحث الدائم في الك� � ��ون وفي وحدة العلوم وتقاطعاتها ،وكما في

الن�سانية ،في م�ستوييها الفردي والجماعي .كل واحد منا يحمل في داخله
وح� � ��دة ال�شخ�صية إ
عزل� � ��ة ال تُعقل ،وتعددية غريبة ،وكوناً ال يُ�سبر .يق� � ��ول كارل �ساغان في كتابه «الكون» :خلقت
الكائنات الب�شرية كي تفكر ،والفهم متعة ،والمعرفة �شرط ال�ستمرار الحياة.

فهذا الكون غني بالمعارف التي ال تنتهي :الماء يبدو جذاباً ،والمحيط يدعونا �إليه ،وثمة
جزء من كياننا يدرك �أننا جئنا من هذا المكان ،ونحن ن�شتاق �إلى العودة �إليه.

يع� � ��ود ال�س�ؤال �إلى طرح نف�س� � ��ه ،كيف يمكن �أن يكون العلم؟ ال�س � � ��ؤال وا�ضح ،ولكن الجواب
عنه وال�صمت الرهيب المحيق به بمنزلة رجع ال�صدى لكلمات �أر�سطو البديعة� :سطوع ال�شم�س
يعمي عيون طيور الليل ،وبالمثل تماماً عيون عقلنا يعميها التحقيق في الحقائق ا أل�شد �سطوعاً.
العلم ممكن ألن الوعي ين�ش� أ عن نظام الواقع ،الوعي الذي �سوف يكت�شف هذا النظام� ،إنه رجع

ال�صدى العجيب لعبارة �سقراط التي كان يرددها :اعرف نف�سك� .إنها التي تذهب بنا �إلى نوعية
من معرفة المعرفة ب�أنف�سنا� ،إذ يعرف الواقع نف�سه في الوعي الب�شري الذي ينتمي �إليه.

م� � ��ا يهم حقاً هو �أن نعرف �أننا نتقدم �صوب ا ألم� � ��ام ،و�سوف يكون ثمة احتفاليات بالعقل،
وربما يكون ثمة فل�سفة �سرعان ما تبد� أ من جديد.

إالن�سان والكون
الن�سان:
يقول فري في كتابه «تعلّم الحياة» مخاطباً إ

�أن� � ��ت موجود كجزء و�ستختفي في الكل الذي �أنتجك ،با ألحرى فمِ ْن طريق المتحول �سوف
ي�ستقبل� � ��ك في كنهه الخلاّ ق .لن يتوقف عن الوجود بما �أن الكون خالد �أبداً وبما �أننا مدعوون
ألن نكون جزءاً منه �إلى ا ألبد.

في ثانية واحدة يقطع �شعاع ال�ضوء � 300ألف كم تقريباً� ،أي �إنه يدور حول الكرة ا ألر�ضية
�سبع مرات ون�صف المرة ،ويقطع الم�سافة بين ا ألر�ض وال�شم�س في ثمانين دقيقة.
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الك� � ��ون فارغ ف� � ��ي معظمه ،والمكان النموذجي الوحيد الموجود ف� � ��ي الفراغ الكوني البارد
والوا�سع .هو ذلك الليل ا ألبدي في الف�ضاء الذي يف�صل بين المجرات ،وهو مكان بالغ الغرابة
ومقفر تماماً .تبدو الكواكب والنجوم والمجرات �إذا ما قورنت به نادرة جداً ورائعة.

الن�سان يفكر ،لكن الجواب عنه ال يزال يتعثَّر
�أين تقع حدود الكون؟ �س�ؤال مطروح منذ بد� أ إ
أل�سباب تتعلق بمحدودية المعارف التي تتعلق بهذا ال�س�ؤال .وهو –�أي الكون -كما يذكر كولن
تت�سرب فيما بعد في مجرى المعرفة
ول�سون -مملوء بالحقائق النادرة التي تنتظر جميعها �أن
َّ
الب�شري� � ��ة .نحن نعي�ش فوق كوكب يدور حول نجم عل� � ��ى ذراع خارجي لمجرتنا الكوكبية ،درب
التبانة.

لي�� � ��س الكون غريباً عما نفكر فيه وح�سب ،بل ه� � ��و غريب عما ن�ستطيع �أن نفكر فيه .على
الم� � ��رء �أن يتذك� � ��ر �أن ما نالحظه لي�� � ��س الطبيعة نف�سها ،بل ما يتك�ش� � ��ف منها فح�سب بطريقة
طرحنا أ
لل�سئلة ،فالعلم الطبيعي ال يقت�صر على و�صف الطبيعة وتف�سيرها ،و�إنما هو جزء من
التفاعل بين الطبيعة و�أنف�سنا ،فكل �إن�سان يحمل في داخله الكون.
يبدو الكون اليوم جوهر نمو المعرفة ،فالمعرفة قوة تفعل خارج الت�صنيفات العقائدية التي
جاءت من زمن بعيد ف�أفقدتها المرونة الكافية لتنمو وتتطور ،وهي في حالها المتنقل من جيل
والتغير �شرط حركة الحياة ،لكن
�إل� � ��ى �آخر قد تفتقد �شرط التغير ،في حين كل �ش� � ��يء يتغير،
ُّ
العقائدية ينق�صها �شرط التغير ،وهي محكومة بال�سكون وتفتقد �إلى قوة النمو.
ماهية الكون الخفية  -بح�سب هيغل لي�ست لها قوة ت�ستطيع مقاومة حب الحقيقة ،والكون
بد من �أن ينك�شف و�أن ين�شر ثروات الطبيعة و�أعماقها.
ال ّ

الن�س� � ��ان اليوم ،كم� � ��ا كان منذ ُوجد على هذا الكوكب ا ألر�ض� � ��ي ال يقتنع بما �أو�صلته �إليه
إ
المكت�شف� � ��ات والقواني� � ��ن العلمية ،بل هو ف� � ��ي نهم دائم –كما ذكرنا� -إل� � ��ى اال�ستزادة من �سيل
ا ألجوبة عن �س�ؤال� � ��ه� :أين حدود الكون ومتى بد�أت الحياة على كوكبنا؟ وتبدو نظرية االنفجار
الن�سان
للجابة عن� � ��ه ،فهل ارتوى ف�ضول إ
ا ألعظم ق� � ��ادرة على اجتراح المعلومات والمعارف إ
ونهم المعرفة لديه؟ الجواب ال.

كان الكون مركَّزاً حول ا ألر�ض ،ثم حول ال�شم�س ،بعد ذلك كان دائماً محدداً ب�أجرام �سماوية
قابل� � ��ة للر�صد بالعين المجردة� ،إال �أن ظهور المناظير الفلكية مع بدايات القرن ال�سابع ع�شر،
ُح ِّ�سنت �شيئاً ف�شيئاً حتى و�صلت �إلى (التل�سكوبات) ال�ضخمة الحالية التي دفعت بتلك الحدود

98

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

والن�سان
ت�سا ؤ�الت المعرفة :في الكون إ

�أبعد ف�أبعد ،ومع التط� � ��ورات الثقافية والمفاهيمية ازدادت �أبعاد الكون على نحو عجيب .في
الوقت نف�سه ،ومع مرور الزمن تقل�صت مركزية مكاننا في الكون �شيئاً ف�شيئاً.

ا ألر�� � ��ض اليوم مجرد كوكب ب�سيط ،وال�شم�س واحدة من نجوم �أخرى كثيرة ،ومجرتنا ،درب
ع�صر كو ٌن ،وهذا
التبانة ،ه� � ��ي واحدة بين المئة مليار مجرة التي تعمر الكون المر�صود .لك ِّل
ٍ
ّ
الجواب �سيتردد جي ً
ال بعد جيل.
الن�سان �إلى اخت� � ��راع (التلي�سكوب) منذ �أكثر م� � ��ن ( )400عام ،بين ع�شية
حينم� � ��ا تو�ص� � ��ل إ
تغيرت موا�صفات بع�ض
و�ضحاه� � ��ا ،و�إذ َّ
حدقت هذه ا آللة الخارقة في ليل ا ألج�سام ال�سماويةّ ،
الكواك� � ��ب وا ألجرام ،فماذا ح�ص� � ��ل؟ ظهرت على �سطح القمر الجميل مع�ش� � ��وق ال�شعراء ُح َفر
خ�شنة ،كم� � ��ا ظهرت ثقوب �سوداء في ال�شم�� � ��س ،و�أقمار للم�شتري ،و�أط� � ��وار للزهرة ،وحلقات
لزح� � ��ل .خ� �ل��ال خم�سة ع�شر عاماً من ذل� � ��ك االختراع العجيب ُعرف عن الك� � ��ون ما كان غير
معروف خ� �ل��ال تاريخ الب�شر على وجه ه� � ��ذه المعمورة .فالكون والعقل يظ� �ل��ان م�صدر �إثارة
الن�س� � ��ان التي تتكرر على الدوام  -حتى قبل �أن ت�أخذ بتالليب �أر�سطو ،فتثير ف�ضوله
لده�ش� � ��ة إ
في�ضع �أ�س�س المنطق ال�صوري ليب ِّدد ده�شته والتي ماتزال م�ستمرة.

يتعلَّق الكون بات�ساع الف�ضاء الخارجي بما فيه من (ثقوب �سوداء ،وت�صادم مجرات ،ونجوم
متفج� � ��رة� ...إلخ)� ،أم� � ��ا العقل فيتعلق بالف�ضاء الداخلي بما فيه م� � ��ن (رغبات ،و�آمال� ...إلخ)،
لك� � ��ن ،ما زلن� � ��ا ال نملك ،بل نعجز عن تف�سير ذل� � ��ك التعار�ض الظاهر بي� � ��ن العقل والكون� ،إذ
للمنجمين
ُغلِّف� � ��ا بالغمو�ض الذي ما زال يف�سح المجا َل للخرافات وال�سح� � � ُ�ر كما يدع الفر�ص
ِّ
�أن يحرك� � ��وا ف�ضول النا�س لي�ستمعوا �إلى �أحاديث ا ألبراج ببع�ض من قدر االهتمام بالكالم عن
الكون والمجرات واالكت�شافات في هذه الميادين.
العالم كله في تغير وتطور ،كما مر معنا مراراً ،وكذا جميع عنا�صره التي هي فري�سة هذا
التطور ،يموت القديم ويولد الجديد وين�ش�أ.

ربما تزداد ده�شتنا �أكثر �إذا قادنا الف�ضول �إلى ال�س�ؤال :متى وكيف ن�ش� أ الكون ،وكيف ن�ش�أت
الحياة على ا ألر�ض؟

ن�ش � � �� أ االنفجار الكبير ال� � ��ذي كان ظهور الكون نتيجة له ،من انفجار هائل من نقطة مادية،
و�صف� � ��ت ب�أنها كانت ذات كثافة ال نهائية وحجم م�س� � � ٍ�او لل�صفر� ،أي �إن كل مادة الكون الحالية
كانت  -في لحظة ذلك االنفجار �أو لحظة الفرادة� -صفراً.
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وكما �أجاب (تيم فولغر) عن ت�سا�ؤله :هل العالم موجود حين ال ننظر �إليه؟ حينما تذكر
ا ألبح� � ��اث �أن دورة واحدة من دورات مجرتنا ال�سماوية ت�ساوي مليوني عام ،و�أن مبد� أ تطور
عدها تف�سيراً
إ
الن�س� � ��ان بو�صفه فكرة ال ي�سم� � ��ح الكون وال قوانين الفيزياء �إال ب�صورة دقيقة ّ
لوجود الحياة.
كث� � ��رت الفر�ضي� � ��ات عن �سر وجود الك� � ��ون ،فعالم الفيزياء ال�شهير «ج� � ��ون ويلز» الذي
الجابة عن �س�ؤال �سر وجود الكون
يُع� � � ّ�د م�ست�شاراً ،في م�ضمار ا ألبح� � ��اث الكونية ،ر�أى �أن إ
ت�ستدع� � ��ي ال محالة الدخ� � ��ول في تعقيدات �إحدى �أغرب جوان� � ��ب الفيزياء الحديثة ،فهل
وج� � ��ود العلم الذي ن�سميه «ميكانيكا الك� � ��م» �سيجعل الجواب �سهالً؟ يقول الفيزيائي ووتر:
الجابة عن ه� � ��ذا ال�س�ؤال .وتبقى ا أل�سئلة
ل�س� � ��ت �أدري �إذا كان العق� � ��ل الب�شري قادراً على إ
تتوارد و�شغف الب�شر بالمعرفة وا ألجوبة عن الت�سا�ؤالت ال حدود لهما� .إن موقعنا ،بو�صفنا
كائن� � ��ات حية تعي�ش وتموت بمرور الزمن ،يقع في جذور ال�سمة ا ألكثر مهابة من تجربتنا،
الن�سانية وحقيقة الكون
�أال وهي التفاوت غير المح�سوب والم�ستع�صي بين مقيا�س الحياة إ
حولنا.
الده�شة وما ي�ستدعي الف�ضول ويقود �إلى تطوير معارفنا
بين الكون إ
والن�سان دائماً ما يثير َّ
وتعديلها وتجاوز قديمها ويفتح دروباً للتفكير وطرائق للبحث قد تقود �إلى مفاج�آت في ك�شوف
حد.
علمية ال تنتهي عند ّ
عن ال�شاعر اليوناني القديم يو�سيبيد� ،أنه قال:

الله ال يبارك حدثاً �إال ما لم يك� � ��ن متوقعاً .في نظرنا �إلى
�إن المتوق� � ��ع ال يق� � ��ع �أبداً ،و�إن إ
الم�ستقب� � ��ل يواجهنا كثير مما ا�ستقر لدينا �أنه يدخل في باب اليقين ،لكن التجربة والممار�سة
وتطور العلوم وتزايد ما يبثه العلماء والباحثون من مقوالت وفر�ضيات وما �شابه ،ي�ؤكد مقولة
المعري� ،أما اليقين فال يقين.
ف� � ��ي المقدم� � ��ة التي كتبها فيدريركو ماي� � ��ور المدير العام لليون�سكو �سابق � � �اً ،لكتاب «تربية
الم�ستقبل» لم�ؤلفه �إدغار موران ،يتطرق �إلى مو�ضوعة اليقين ،فيقول:

حينم� � ��ا ننظر �إلى الم�ستقبل نجد ع� � ��دداً من الاليقينات فيما �سيك� � ��ون عليه عالم �أوالدنا
و�أحفادن� � ��ا ،لكن يمك� � ��ن �أن نتي ّقن – على ا ألقل -من �شيء واحد �أال وهو �أنه� :إذا �أردنا �أن ت�ؤ ّمن
الن�ساني �أن يتغير،
الك� � ��رة ا ألر�ضية حاجات الجن�� � ��س الب�شري الذي يعمرها ،فعلى المجتم� � ��ع إ
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ينبغي �أن يكون عالم الغد مختلفاً بعمق عن عالم اليوم .علينا �أن نعمل على بناء م�ستقبل قابل

بد من تغيير طرائق تفكيرنا ،و�إعادة التفكير في طريقة تنظيم المعرفة وت�شكيل
للعي�ش  ...وال ّ

�سيا�سات التربية وبرامجها.

يحم� � ��ل العلم معه ،على الرغم م� � ��ن جوانبه ال�صورية نظرية للمعرف� � ��ة �شفيفة ت�ستطيع �أن
تف�سر كيف يمكننا نحن الب�شر �أن نفهم العالم .التجربة ت�ؤدي �إلى النظرية ،والنظرية الكوانتية
ت�ستطي� � ��ع ا آلن �إحي� � ��اء �إطار الح�س الم�شت� � ��رك ،الذي � ُأجريت فيه التجرب� � ��ة ،والذي تعي�ش فيه

للن�سان
الدراك الفطري �أو إ
حيواتن� � ��ا .والح�س الم�شترك هن� � ��ا هو ما نعني به إ
الدراك العادي إ
الع� � ��ادي وت�صوراته العامة للكون وللمعرفة ،لذلك فهو م�شترك بين النا�س �أجمعين .والمق�صود
بمفه� � ��وم الح�س الم�شترك ه� � ��و الفهم الم�شترك ،ويطلق في اال�ستعم� � ��ال على ا آلراء الم�شهورة

والم�سلَّ� � ��م بها لدى النا�س كافة ،فمدركاتنا الح�سية تك ِّون العقل العام الذي ت�أتي منه ت�صوراتنا
ومكونات لغتنا.

عب� � ��ر عنه في كتاب ,ولوال الجمال الذي يفتدي
يق� � ��ول ماالرميه :لم يوجد الكون �إ اّل كي يُ َّ
الوج� � ��ود وينت�شله م� � ��ن هاوية العدم ،لكان م�صي� � ��ر المبدع الخالق الرع� � ��ب وح�شرجة الي�أ�س
واالنتحار.
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الديـــوان
ال�شـــــعر:

¯
¯
¯

�إلى الوَ باء مودّ ع ًا
من كتاب الحُ بِّ والحَ رب
�س�أن�سى ب أ�ن ََّك تن�سى

�شوقي بغدادي
�إبراهيم عبا�س يا�سين
مها هنيدي

ال�ســـــرد:

¯
¯
¯

�أباهيمُ ...
التبا�س
الو�شم
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ال�شـعـر...

�إىل ال َوباء مو ّدع ًا
�شوقي بغدادي

�ستطيب الوبا َء
عندما أ�
ُ
هم�س في أ�ذ ِن ِه
و أ� ُ
أ�نْ ي�صاح َبني
نحو منفايَ
الكون
في �آخر ِ
ي�سخ ُر م ّني
ويرف�ضني
أ�نني ل�ستُ خ�صم ًا َل ُه
�ستريح
عندما أ� ْ
أ� ُ
قول َل ُه
أ�نت تجهلني
َ
ف أ�نا ال أ� ُ
وجودك قربي
طيق

َف َّ
كف بال َء َك عن بلدي
ُ
وخ ِذ أالغنيا َء
د ِع الفقرا َء �إذنْ
قبيح
يا ْ
عندئذ
ُي�ص ّف ُق
ٍ
ويقهق ُه
وهو ُي َغ ْم ِغ ُم
الجهول
للغبي
ِ
يا ّ
هم أ�غنيا َء
أ�تح�س ُب ْ
ُهم
�إذا ما تع ّف َف ِ
واحد ْ
جريح
وهو دوم ًا ْ
غ�س ُلها
ُيدا ِري الدِّ ما َء و َي ِ
َ
قبل أ�ن يت�ش َّوه منظ ُر ُه

 -العمل الفني :الفنان الراحل نعيم �إ�سماعيل.
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الم�سيح
وهو ِم ْث ُل
ْ
فقي ٌرٌ ،
نحيف
ك أ�نّ اله َ
ُزال ُيز ِّي ُن ُه
وال�سقام ُيل ِّو ُن ُه
َ
وخ�صومي ِ�سوا ْه
َ
الك�سيح
فكيف ت�صي ُر الثري
ْ
جميع الذي في َ
يديك وبي ِت َك
ٌ
الكلمات اللطيف ِة
بع�ض من
ِ
مما ت�س ّمون ُه ِّ
ال�ش ْع َر والنث َر
ْ
انه�ض...
َ
تعال �إلى ال َّزهْ ِر
والع�شب
ِ
والما ِء
والخ�ضر ِة ال ّنام َي ْة
َ
تعال �إلى ف�سح ٍة
النقي
للهوا ِء ِّ
ر�ض
ِ
وغابات أ� ٍ
بالخراب
ُم َهدَّد ٍة
ِ
وطير يح ّل ُق
ٍ
أ�ن أ�ى ف أ�ن أ�ى
ف أ�على
تباح
مخا َف َة أ�ن ُي ْ�س َ
و أ�نّ
الرياح
َ
تداعب َخدَّي ِه
ُ
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والبح ُر ي�صفو لمر�آ َك
تقفز مثل الطيو ِر �إلي ِه
لكم
فك ُّل الف�ضا ِء ْ
وجمي ُع ال�سما ْء

لظهري الذي يتم ّز ُق
في حفر ِة ا إلنحنا ْء
القريب
وداع ًا لموتي
ِ
ونومي عند الم�سا ْء
َ
لوح�ش ُعوا ْء
فما ِمن ٍ
راخ
وما ِمن ُ�ص ٍ
وما ِمنْ وبا ْء...

وداع ًا �إذنْ
لجنون الهوا ْء
ِ

❁
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والحرب
الح ِّب
من كتاب ُ
َ

ال�شـعـر...

حل ِّب وا َ
من كتاب ا ُ
حلرب
�إبراهيم عبا�س يا�سين

أ� ُ
الغياب...
قول لحا�ضر ٍة في ِ
لع ْين ْي ِك أ�تلو �صالتي الجديد ْة
مك...
هج�س في حلك ِة ِ
با�س ِ
و أ� ُ
الوقت ْ
حتى �شروق الق�صيد ْة
نت التي ال ُ
يزال...
ف أ� ِ
كالرياح العنيد ِة ح ُّب ْك
يحا�صرني
ِ
وي� أس�لني ك ّل ُب ْع ٍد...
�إذا ما ا�ستبدّتْ َبي الذكرياتُ :
أ�ما �آنَ ُقر ُب ْك؟
و�إني أ�ح ّب ِك...
�إني أ�ح ّب ِك...
�إني أ�ح ّب ْك
 -العمل الفني :الفنان علي الكفري.
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والحرب
الح ِّب
من كتاب ُ
َ

ت�ساف ُر في نومنا الطائراتُ ...
أ� ْ
حبك
ُ
وتق�صف أ�حالمنا الراجماتُ ...
أ�ح ّب ْك
قلب...
أ�ح ّب ِك في ك ّل خفق ِة ٍ
وفي ك ّل ر ّف ِة هُ د ٍْب...
وحرب ...أ�ح ّب ْك
حرب ٍ
وما بين ٍ
حبك فيما ُ
الكواكب...
تقول
ُ
أ� ِ
غنيات...
فرح أال ِ
في ِ
الجميالت...
العابرات
وفي أ�وج ِه
ِ
ِ
في عطر نرج�س ٍة ال ُ
يزال...
ي ؤ� ّث ُث أ��شواقنا الحالم ْة
ال�صباح الـ ُمذهّ ِب...
و�شو�شات
وفي
ِ
ِ
كال�صلح...
�صدرك لما تن ّف َ�س
في ُع ْر ِي
ِ
ِ

❁
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ال�صمت والب ْو ِح...
في
ِ
فيما ُت ِ�س ُّر �ستائرنا الـ ُم ْ�سدالتُ ...
�صيحتك الناعم ْة
وفي (�آ ِه)
ِ
ومابين هُ دْن ِة يوم ْي ِن...
و�صوت انفجا ْر
�صوت انفجا ٍر
ِ
مابين ِ
حبك �آ�سر ًة كال�صال ِة...
أ� ِ
الج ّلنا ْر
و�ضاحك ًة مثلما ُ
الغياب...
و أ��شه ُد أ� ِ
نك طاعن ٌة في ِ
وحا�ضر ٌة في دمي كالنها ْر
الدرب،
وما زال ،حيث ِ
تركت ُخ ِ
طاك على ِ
بال�ضو ِء يخ�ض ّر در ُب ْك
وقلبي ي�ص ّف ُق كالنهر خلف ال�ضلو ِع...
�إذا ّ
دق قل ُب ْك
أ�ح ّب ْك.

❁
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�س�أن�سى ب�أ َّن َ
ك تن�سى

ال�شـعـر...

�س أ�ن�سى ب أ� َّن َك تن�سى
مها هنيدي

�س أ�ن�سى ب أ� َّن َك تن�سى
زعم أ�نَّ الرحيل دعاب ْة
و أ� ُ
حزن تغ ِّل ُف وج َه َك لي�ستْ �سحاب ْة
�سحاب ُة ٍ
وال ذاك حزن ًا وي أ��سا
و أ�ن�سى ب أ� َّن َك تن�سى...
أ��صو ُغ الر�سال َة تل َو الر�سال ِة...
َ
منك � إ َّلي
�شعر
و أ�تلو ب�صو ِت َك أ�بياتَ ٍ
م�سمعي
على
َّ
و أ� ُ
هتف « أ�هال» لطي ِفك جاء يزو ُر �صباح ًا
لطيف يغادرني في الع�ش ّي ْة
و«عمتَ م�ساء» ٍ
ِ
 -العمل الفني :الفنان علي الكفري.
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�س�أن�سى ب�أ َّن َ
ك تن�سى

لدي
وما ِمن
�ضيوف َّ
ٍ
وال كان ذاك �شراب ًا
وال تلك ك أ��سا
زعم أ� َّن َك ت أ�تي
ولكنْ  � ....أس� ْ
و أ�ن�سى ب أ� َّن َك َتن�سى
ّ
�صباح ...ك ُك ِّل �صباح...
درب
� أس�ق�ص ُد َ
المحط ِة ذات ٍ

أ� ُ
هيئ ك ّفي ل ُلقيا ْ
يديك
َ
عطر يكفكف دمع ًا
ومنديل ٍ
ْ
مقلتيك
�سين�ساب -ال بدّ -من
ُ
ولكنْ ...
وحين يغيب نهاري
وي أ�تي قطا ٌر وراء قطا ٍر
بك ّل أالح ّب ِة � إ اّل حبيبي
فهم أ�نَّ المجي َء
� أس� ُ
ا�ستحال ْ
عليك!!
و أ� َّن َك مثلي ...تذرف دمع ًا
وت أ��سى
و أ�زعم أ� َّن َك ال ب ّد ت أ�تي
و أ�ن�سى...
ب أ� َّن َك َتن�سى.

❁

110

❁

❁

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

�أ
باهيم...
ُ

ال�ســـــرد...

باهيم...
أ� ُ
جوليا علي

ابتلع أال ُ
النوم من عينيها ،حتّى ال�ص ��باح الباكر ،من دون أ�ن تجد م�س� � ّوغ ًا له .كانت ليلة
رق َ
ثقيلة حا ّرة ،م ّلتها �ساعاتها التي م ّرت ببطء� .شعرت ب�شيء ما في يدها ،حين اتّك أ�ت عليها لتنه�ض
من ال�س ��رير ،غير أ� ّنها لم تكترث له ب�س ��بب ا إلرهاق .نظرت �إلى �س ��اعة الحائط ،التي �ش ��اخت
عقار ُبها ،وهي تالحق أالعدا َد لتبقى مع ّلقة على جدار الزمن ،كانت ت�ش ��ير �إلى ال�سابعة� .سمعت
�ص ��وت �ض ��ربات م�ضطربة ّ
متقطعة لمعول عامل يحفر جانب ًا من ال�ش ��ارع المقابل لنافذتها ،م ّما
زاد في توتّرها .م�ش � ْ�ت بتثاقل �ص ��وب المغ�س ��لة ،وما �إن أ�م�سكت ال�ص ��نبور ،حتّى ج َف َلت حين لم
رت أ��صاب َع يدها اليمنى
بهامها أالي�س ��ر! وما لبثت أ�ن ُ�ص ��عقت من هول ال�ص ��دمة ،حين م ّر ْ
تجد � إ َ
المرتجف ��ة ف ��ي مكان �إبهامها المفق ��ود ،فلم تجد له أ� ّي أ�ثر! ت�س� � ّمرت في مكانه ��ا ،وفي محاولة
كررت ع ّد أ��ص ��ابع يدها الي�سرى ،التي اعتادت أ�ن
حا�س� �تَي الر ؤ�ية واللم�س؛ ْ
يائ�س ��ة منها لتكذيب ّ
ت�س ��تعملها في الكتابة ،و�إم�ساك أال�شياء ،وتناول الطعام ،وغير ذلك من أالفعال؛ لك ّنها أ�ربعة...
أ�ربع ُة أ��صاب َع فح�سب!
 -العمل الفني :الفنان الراحل نعيم �إ�سماعيل.
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�أ
باهيم...
ُ

ظ ّن ��ت أ�نّ مر�ض� � ًا جديد ًا خطي ��ر ًا قد اجتاح
المدينة ،وهي أ� ّول �ضحاياه .ت�ساءلت مذعورة:
بهامها أالي�س ��ر
أ�يّ مر� ��ض هذا الذي َ
التهم � إ َ
بلقمة واحدة؟
في محاولة أ�خرى لتف�سير أالمر ،هذه الم ّرة،
و�إقناع نف�سها بالمنطق ،ف ّكرتْ في �س ّرها:
مرا�ض الغريبة ،التي تظهر أ
ال أ�حد يُنكر أال َ
فج�ة
بت�سميات مختلفة ،أ�مرا�ض خطيرةً ،
غالبا ما تح�صد
رواح كثيرين ،وج ّلهم من الفقراء والكادحين!
أ� َ
تفح�ص ��ت يدَ ها ثاني ��ة بعيني ��ن جاحظتين؛
ّ
تكادان ،هما أ�ي�ض� � ًا ،أ�ن تغادرا ج�سدها كي ِتجدا
فرائ�صها حينما أ�يقنت أ�نّ
بهامها .ارتعدتْ
ُ
لها � إ َ
يدَ ها �شب ُه مم�سوخة؛ ب أ�ربعة أ��صابع!
�س ��اقاها المرتجفت ��ان حملتاها �إل ��ى غرفة الجلو�س .ارتمت على كر�س � ّ�ي ،والتقطت ب أ��ص ��ابعها
بيدها اليمنى ،على
أالربعة جريد ًة ،م�ض ��ى على �إ�صدارها أ�كثر من أ��س ��بوع ،وبد أ�ت تق ّلب �صفحا ِتها ِ
غير عادتها� ،إلى أ�ن وجدت �ص ��فح َة المفقودات ،وبد أ�ت تبحث ،ع ّلها تجد أ�نا�س� � ًا �آخرين فقدوا
أ�باهي َمهم ،أ�ي�ض� � ًا ،ون�شروا ذلك في ال�ص ��حف ،لع ّل من يجدها ي�س ّلمها �إلى ذويها! لكنْ �سرعان
ما حدّثت نف�سها:
أ�يّ عاقل ُي ْق ِدم على ن�ش ��ر �إعالن بفقدان �إبهامه ،أ�و أ�يّ ع�ض ��و من ج�س ��ده؟! لو فعل ذلك لرموه
بالجنون.
انتف�ضتْ فج أ�ة في مكانهاّ ،ثم أ��سرعت �إلى �سريرها ،تبحث عن �إبهامها ،لر ّبما كان عالق ًا ب�شيء ما،
أ�و أ� ّنه غا َف َل بق ّي َة أ��صابعها ،واختب أ� تحت الو�سادة لغاية في نف�سه ،أ�و ر ّبما �سقط من يدها تحت ال�سرير!
خرجت م�سرعة من البيت ،وبعد أ�ن تجاوزت العامل بخطوتين ،انتبهت �إلى أ� ّنه ال يح�سن �إم�ساك
معوله .التفتت �إليه ،و أ�معنت النظر في يديه ،وذهلت حين ر أ�ت يدَ ه اليمنى بال �إبهام!
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نفا�سها� ،إلى أ�ن تع ّثرت ب أ�حد المط ّبات ،فاندلقت من ذاكرتها ِف َكر
ت�س���ارعت خطواتها لت�سابق أ� َ
راودتْ ذه َنها ذات َ«م�صير»...
على الرغم من ازدحام ال�ش���وارع � ،إ اّل أ�نّ ا�ض���طراب ًا غريب ًا كان يخ ّيم عليها .انعطفتْ �إلى ُ
حيث
ج ّرتها �س���اقاها في �ش���ارعُ ،يف�ضي �إلى مكتب ال�صحيفة؛ حيث تعمل منذ تخ ّرجت في الجامعة ،قبل
خم�سة وع�شرين عام ًا.
مكاتب زميالتها وزمالئها ،والحظت أ� ّنهم
يتو�سط َ
دخلت الغرفة ،جل�ست متهالك ًة �إلى مكتبها ،الذي ّ
غير منك ّبين على الكتابة ،كعادتهم ،ح ّتى � إ ّنهم ال يم�سكون أ�قالمهم! أ��صيبت بدوار ،حين جالت بب�صرها
بين أ�يديهم ،ووجدت أ�كثري َتها قد فقدتْ �إبها َمها أاليمن ،وقلي ًال منها فقدَت �إبها َمها أالي�سر!
حين ا�س���تعادت وعيها ،نظرت �إل���ى يد زميل لها؛ هو أ�كثرهم تم ّي���ز ًا وطموح ًا وجر أ�ة ،كان يقف
قرب النافذة ،يم�سك بلفافة تبغ بين ال�سبابة والو�سطى ،وهو يبت�سم �ساخر ًا:
الحمد وال�شكر هلل� ...إم�ساك لفافة التبغ ال يحتاج �إلى �إبهام...
ف��� ّزت م���ن مكانها ،وانطلق���ت �إلى دائ���رة النفو�س أ
(الح���وال المدن ّي���ة) القريبة ،كان���ت أ�رتال
باهيم،
المراجعين تبتدئ في الطابق الثاني للمبنى ،وتنتهي بالمدخل الرئي�س ،أ�يديهم ترتفع؛ بال أ� َ
و أ��صواتهم تتعالى م�ستنكر ًة:
نب�صم وقد فقدنا أ�باهي َمنا؟!
 ...وكيف ِالفتات ُك ِتب عليها:
هرعتْ �إلى ال�شارع؛ وفوجئت بح�شد من الب�شر ،يرفعون ٍ
( أ�عيدوا لنا أ�باهي َمنا).
ربعيني بين المحت�ش���دين ،ي�س���ند �إلى �صدره كتاب ًا �س���ميك ًا قديم ًا
لف َتها رج ٌل م�س���نّ ينت�ص���ب ك أ� ّ
ب أ��صابعه أالربعة ،وفي يده أالخرى يحمل الفتة كتب عليها:
(خذوا خنا�ص َرنا أ�و بنا�ص َرنا ،و أ�عيدوا لنا أ�باهي َمنا).
�ش��� ّقت طريقها بين الجموع �إلى نهاية ال�شارع؛ حيث ا�ص���طدم ب�صرها ال�شارد بواجهة زجاج ّية
لمطعم فخم ،ظهر زبائنه بو�ضوح .أ��صيبتْ بالذهول ،حين ر أ�ت كلاّ ً منهم يم�سك ال�س ّكين ب أ��صابعه
الخم�سة ،وال�شوكة ب أ��صابعه الخم�سة أالخرى!...
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ال�ســـــرد...

التبا�س
غ�سان حورانية

كان عفيف م�ض ��طر ًا في هذا اليوم �إلى الخروج من العمل قبل موعد االن�ص ��راف ب�ساعة واحدة
ب�سبب موعده عند طبيب أال�سنان.
ت أ�مل عقارب �س ��اعة يده فوجدها تقترب من الثالثة ع�ص ��ر ًا ،وقبل أ�ن ي�ضع هاتفه المحمول في
جيبه أ�خذ ي�ستعر�ض �سريع ًا ر�سالة و�صلته من زوجه على (الوات�س �آب).
لوى عفيف �شفته ال�سفلى ،و أ�خذ يحرك ر أ��سه يمنة ،وي�سرة ،م�ستهجن ًا أ��صناف كثير من المواد
التي حفلت بها ر�س ��التها ،وال�س ��يما أ�ن ال�ش ��هر قد تجاوز ن�ص ��فه أالول بنحو ثالثة أ�ي ��ام .ت أ� ّمل تلك
أال�ص ��ناف بعناية وبعين ال�س ��خط« :زيت نباتي ...زعتر أ�خ�ض ��ر ...جبنة �ش ��لل� ...س� � ّكر ...حالوة
طحينية».
تح�س ���س جيبه الخلفي و أ�خرج محفظته ف�إذا ما فيها من نقود ال يكفي ل�ش ��راء ن�ص ��ف المطلوب
َّ
ت أ�مينه .أ�طرق ر أ��س ��ه ،و�ش ��رع ي�ستذكر الحوار الذي دار ليلة أ�م�س بينه وبين زوجه حول حاجة البيت
�إلى بع�ض ال�س ��لع ال�ض ��رورية .وحينما أ�علن عفيف عجزه عن ت أ�مين طلباتها ارتفعت نبرة الحديث،
 -العمل الفني :الفنان الراحل نعيم �إ�سماعيل.
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وثارت ثائرتها ،و أ� ّلحت عليه أ�ن
يطلب �سلفة على المعا�ش ،فثار
في وجهها ،وذ َّكره ��ا بما عاناه
من �ض ��يق وهو ي�س ��دد أ�ق�س ��اط
ال�سلفة القديمة.
كان ��ت أ��س ��رة زوج ��ه ن ��ورا
مي�س ��ورة الحال ن�سبي ًا ،ف أ�خوها
تاجر مهم في �س ��وق الحريقة،
ولديه معمل ل�صناعة المالب�س
القطنية ،وكان يخ�ص ���ص ألخته راتب ًا �شهري ًا يكفيها م�ص ��اريفها ال�شخ�صية ،وبع�ض ما يحتاج �إليه
أ�بنا ؤ�ها ،وهذا ما جعله بمنجاة ومن أ�ى عن �شرور طلباتها في ال�سنين الما�ضية ،ولم تكن تطلب منه
ما ًال �إال عند ال�ضرورة ،لكنها بعد ما أ��صاب الجميع في ال�سنوات أالخيرة من غالء المعي�شة� ،صارت
تنفق ما تح�صل عليه من أ�خيها في وقت ق�صير.
ومما زاد في انزعاجه من طلباتها أ�نه كان قد وعد الطبيب أ�ن ي�س ��دد له في ذلك اليوم ع�ش ��رة
�آالف ليرة دفع ًة على الح�ساب.
حار في أ�مره حيال ما يجري ،فهو يعلم أ�ن زوجه لديها مبلغ من المال ،لكنه يعلم أ�ي�ض ًا العواقب
الوخيمة التي �ستح�ص ��ل لو أ�نه تج ّر أ� وطلب منها �ش ��يئ ًا منه على �س ��بيل االقترا�ض� ،إذ �س ��تع ُّد ذلك
تطاو ًال عليها ،وا�س ��تباح ًة لمالها ،و�س ��يكون فري�س ��ة �س ��هلة لها ،وعليه أ�ن ين�ص ��ت ب أ�ذن �صاغية �إلى
�شريط مكرر من «الهت ،والنق» والنكد م�سبق ال�صنع حول �إنفاقها الدائم على المنزل� ،إ�ضافة �إلى
أ��س ��ئلتها التقليدية :هل �شقيقها حا�ضر وموجود دائم ًا؟ �إلى متى �ستبقى ت�ستعين به؟ وهل هو مجبر
أ�ن ينفق عليهم مدى الحياة؟
كان عفي ��ف يع ��رف أ�ن أالمور ربما ال تنتهي عند هذا الحد ،فقد تطال ثورتها مجال عمله ،فعلى
الرغ ��م م ��ن أ�نه يبذل جهد ًا كبير ًا خالل عمله كاتب ًا لل�س ��يناريو ،ومدقق ًا درامي ًا في �إحدى �ش ��ركات
ا إلنتاج الفني� ،إ�ض ��افة �إلى كتابة الق�صة الق�ص ��يرة� ،إال أ�ن زوجه توجه �إليه االتهام دائم ًا بالتراخي
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والبالدة وقلة الحيلة والتقاع�س في البحث عن العمل الحقيقي المجدي الذي ي أ�تي بالمال م�ست�سلم ًا
لعمله في الكتابة التي ال ت�سمن وال تغني من جوع.
عل���ى الرغ���م من كل م���ا فكر فيه ،وعل���ى الرغم من معرفته للنتائج م�س���بق ًا �إال أ�نه وجد نف�س���ه
م�ضطر ًا �إلى ال�سماح ليده بارتكاب جناية االت�صال بها قبل مغادرته مكان عمله.
وبعد أ�خذ ورد ،و�ش���رح مطول عن تردي أ�حوالها المادية .ا�ستجابت نورا لطلب زوجها ،ووافقت
أ�خير ًا على منحه ع�ش���رة �آالف ليرة ،وقد أ��س���عده أ�نها تريد الذهاب أ�ي�ض��� ًا �إلى طبيب أال�س���نان في
ذلك اليوم ب�سبب أ�لم متفاقم في أ�حد أ��سنانها ،فاتفقا أ�ن يلتقيا عند العيادة ال�سنية في وقت محدد
في أ�خذ منها المبلغ المتفق عليه.
دخ���ل عفي���ف غرفة االنتظ���ار ،فوجد فيها رج ًال طويل القامة ،أ��س���مر الب�ش���رة يت�ص���فح �إحدى
المجالت ،وكان باب غرفة الطبيب مفتوح ًا كعادته ...ف أ��شارت �إليه (ال�سكرتيرة) بالدخول.
كان���ت غرفة الطبيب كبيرة .فيها كر�س���يان للمعالج���ة اعتادت �إحدى الطبيب���ات أ�ن تعالج على
أ�حدهما بع�ض الحاالت للمر�ض���ى من الن�س���اء أ
والطفال ،في حين كان الطبيب «�س���حبان الع�صبي»
يت�صدى للحاالت ال�صعبة ن�سبي ًا.
نظر عفيف �إلى الكر�س���ي ا آلخر ،فوجد زوجه م�س���تلقية و أ�مامها الطبيبة تتابع معالجة �س���نها،
وعلى الرغم من أ�نه لم يظهر له �إال جزء ًا من وجهها ا�ستطاع أ�ن يقر أ� في تعبيرات مالمحها عالمات
عدم الر�ض���ا ،وال�س���خط ،وت أ�كد له ذلك ألنها لم ت�شارك الطبيب والطبيبة في رد ال�سالم عليه عند
دخوله ،لكنه لم يكترث بذلك ألنه من �ضمن طباعها التي اعتاد عليها.
كان الدكتور �سحبان ينوي في هذه الجل�سة و�ضع اللم�سات أالخيرة لل�سن قبل التح�ضير لتلبي�سه،
وفي حين كانت الممر�ض���ة ّ
تح�ض���ر الخليط المعدن���ي المطلوب ،دار بين الدكتور �س���حبان وعفيف
حوار يتعلق بكتابة ال�س���يناريو� ،إذ أ�خذ عفيف ي�شرح أ�مامهم عن طبيعة م�سل�سله أالخير ،وما يحمله
م���ن م�ش���اعر عارمة بالنبل ،وال�ص���دق ،والعفة ،و أ�ن الغنى الحقيقي هو غن���ى النف�س ،وما �إلى ذلك
من خ�ص���ال حميدة تقود البطل في النهاية �إلى النجاح وتكوين الثروة ،وكم كان م�س���رور ًا ،لتفاعل
الطبي���ب ،والممر�ض���ة ،والرجل الجال�س في غرفة االنتظار ،و(ال�س���كرتيرة) مع كالمه ،وت�ش���وقهم
لم�ش���اهدة الم�سل�سل بعد ت�صويره ،لكن ما أ�ثار ا�ستغرابه هو اكتفاء زوجه با�صطناع �ضحكة �صفراء
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اعتاد أ�ن يراها في وجهها دون أ�ن تع ِّلق ب�ش���يء ،فعرف أ�نها لي�س���ت را�ض���ية عنه ،وهنا أ�خذته الظنة
أ�نه���ا ربم���ا تكون هي أالخرى قد أ��ص���ابها ما أ��ص���ابه من نفاد للم���ال ،ف أ�زعجها طلب���ه ،وربما يكون
تفاعل الممر�ض���ة المبالغ فيه مع كالمه ،و�ض���حكتها الرنانة �س���بب ًا في غيرتها واتخاذها منه ذلك
الموق���ف .لم يكت���رث كثير ًا لذلك وهو يعلم أ�نها ال تحتاج عادة �إلى أ��س���باب حقيقية لتتخذ منه مثل
تلك المواقف.
أ�فاق عفيف من �ش���روده حينم���ا طلب منه الطبيب أ�ن يفتح فمه ،فا�س���تمر عدة دقائق على تلك
الحال حتى أ�نهى الطبيب عمله ،وقبل ان�ص���رافه �إلى غرفة أال�ش���عة ألمر ما طلب من الممر�ض���ة أ�ن
تزيل القطنة من فم عفيف بعد خم�س دقائق ،ليكون ب�إمكانه االن�صراف.
ف���ي هذه أالثن���اء كانت الطبيبة غارق���ة حتى ذقنها في ف���م زوجه تخو�ض غمار معالجة �س���نها
و�سحب ع�صبه ،فعرف أ�نه لن ي�ستطيع التحدث معها ،وطلب المبلغ منها ،وهي على تلك الحال.
ا�س���تدارت الطبيبة تبحث عن �شيء ،فوجد في ذلك فر�صة �سانحة ،ليخرج المبلغ المتفق عليه
من حقيبتها ،وين�صرف ،ليح�ضر أالغرا�ض المطلوبة ك�سب ًا للوقت.
ف�صل عفيف ب�سرعة ع�شرة �آالف ليرة عن رزمة نقود كانت مودعة في الجيب الخلفي للحقيبة،
ود�س النقود في جيبه ،وتوجه بثقة وثب���ات نحو غرفة االنتظار بغية
ث���م أ�عاد الحقيبة �إلى مكانه���اَّ ،
مغادرة العيادة.
لم يكد يخطو الخطوة الثالثة في غرفة االنتظار حتى ا�س���توقفتْه ي ُد ذلك الرجل أال�س���مر وهي
ت�ض���رب على كتفه بقوة قبل أ�ن يقول له :هل انتهيت من التحدث عن النبل ،وال�ش���رف ،وال�ص���دق،
والعف���ة ،والخ�ص���ال الحمي���دة ،لتغافل الجمي���ع بعد ذلك وت�س���رق الحقائب؟ هيا أ�ع���د النقود التي
د�س�ستها في جيبك أ�يها الل�ص المنافق قبل أ�ن أ�ف�ضحك.
أ��صابت عفيف الده�شة ،فراح يت أ�مل وجه ذلك الرجل وهو ال يعلم دوافعه �إلى هذا الكالم ،ثم افت َّرتْ
�ش����فتاه عن ابت�سامة �صفراء م�ص����طنعة ،و�شرع بالتحدث �إليه ،لي�ستو�ض����ح منه مق�صده ،لكنه �صعق في
مكان����ه حين م�ش����اهدته زوجه تفتح باب غرف����ة االنتظار قادمة من خارج العيادة ،وهي تلتقط أ�نفا�س����ها
ب�صعوبة ،لتعتذر منه عن ت أ�خرها عن مالقاته ح�سب الموعد المتفق أل�سباب خارجة عن �إرادتها.
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الو�شم
عماد الدين �إبراهيم

َ
ان�سجامه مع �ساعة اليد� ،ضبط الهاتف
التقاط �ص ��ور ٍة للخاتم في �إ�ص ��ب ِعه ليرى مدى
كان يري ُد
ِ
الخاتم الف�ض � َّ�ي بالر�سم الهند�سي
المحمول اللتقاط ال�ص ��ورة ،ثم ...ومي�ض .التقط �ص ��ور ًة تجم ُع
َ
المنقو�ش على �س ��طحه مع �س ��اعة اليد بلونها (المـُنـَ َّكل) وميناها أال�سود ...ان�سجا ٌم وا�ض ٌح بينهما،
ظاهر ِيده ،من أ�ين
هم ب أ�ن ي�ش ��ع َر بال�س ��رو ِر
واالرتياح ،ولكنْ فج أ� ًة لفتت نظ َر ُه ُبق ٌع بني ُة الل � ِ
َّ
�ون على ِ
ِ
هذه البقع؟ ك َّب َر ال�صورة ج ِّيد ًا ،د َّق َق في البق ِع البنية .ترك الهاتف المحمول جانب ًا و أ�خذ يت أ� َّمل يدَ ه،
يت أ� َّم ُل البق َع البني َة وك أ� َّنه يراها أ� ّول م ّرة.
حين على يده ...حين
نع ��م� ،إنه ��ا المرة أالولى التي يرى يده فيها� ،ص ��حيح أ�ن نظره يم ُّر في كل ٍ
يكتب ...حين يقر أ� ...حين يغ�س ��ل يديه ...حين ي�صافح �صديق ًا ...حين ...وحين ...وحين� ...إلخ،
لكن ا آلن ،أ� ّول م ّرة ،يد ِّقق و ُيمعن النظر في ظاهر يديه� ،شعر ب�شيء من االنك�سار والخيبةَ ،وع ِل َم أ�نَّ
�سطحي ظاهريٌّ  ،ولكنَّ الحقيقة
ون�شاط هو �شعو ٌر
�شباب وفتو ٍة
ٍ
الزمنَ قد أ�دركه ،و أ�نَّ ما ي�شعر به من ٍ
ٌّ
كل خلي ٍة في ج�س ��مه ،لكنْ ِّ
أ�نَّ الزمن يفعل فعله فيه .في ج�س ��ده .في ِّ
ومكر أ�ي�ض ًا،
�بر ٍ
بكل هدو ٍء و�ص � ٍ
 -العمل الفني :الفنان الراحل نعيم �إ�سماعيل.
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وال تلهيه عن فعله تل ��ك البهرجة التي يحيط
بها المرء نف�سه ،أ�و أ
بال�صح يخدع بها نف�سه.
ع ��اود النظر �إل ��ى تلك البق ��ع البنية التي
تتم ��دد عل ��ى ظاه ��ر يده ،هي لي�س ��ت و�ش ��م ًا
أ�بد ًا ،فهو منذ �صغره كان يكره الو�شوم وينفر
منه ��ا ،على الرغم من أ�نه ��ا كانت دَا ِرج ًة في
عقود من الزمن ،كان بع�ض
تلك ال�سنوات قبل ٍ
النا�س يحبذه ��ا و(يد َّقها) لدى ال َّن َور با إلبرة
نوع من الزين ��ة والتباهي� ،إذ تعطي
بو�ص ��فها ٍ
لون ًا أ�خ�ض� � َر كام ��د ًا يمي� � ُل �إلى ال ُّزرق� � ِة على
�وم مختلف ٍة ،كان ال َّن َور ماهرين
الجلد ،وبر�س � ٍ
في ر�س ��م الو�ش ��وم على الج�س ��د ،ف ��ي أ�ماكن
مختلفة منه :اليدان ،الخدان ،أ�رنبة أالنف ،الجبين ،القدمان ،ال�ساقان� ...إلخ .كان بع�ض أ��صدقائه
عجبون به ��ا ويتح َّملون
(يد ّق ��ون) و�ش ��م ًا ب أ��س ��ماء حبيباتهم ،أ�و يطلبون ر�س � ٍ
�ومات و أ��ش ��كا ًال معينة ُي َ
�سنوات يختلفون مع
�هر قليل ٍة أ�و
ٍ
أاللم ،أ� َلم الوخز با إلبرة كي يتباهوا بالو�ش ��م ،وربما بعد م�ض � ِّ�ي أ��ش � ٍ
بالر�سم المو�شوم على يدهم ،فيعمدون �إلى تح ُّمل أاللم من جديد
معجبين
حبيباتهم ،أ�و لم يعودوا َ
ِ
جديد .كان يكره هذه الو�ش ��وم ل�س ��ببين :أ�و ًال ألنه غير م�ستع ٍّد لتح ُّمل
كي يطم�س ��وا مالمحه بو�ش � ٍ�م ٍ
أاللم ،وثاني ًا ألنه ربما غ َّير ر أ�يه في الم�ستقبل -وهذا ما كان يح�صل مع أ��صدقائه دائم ًا -في أ�همي ِة
و�شمِ ،فمنْ أ�ين جاءت هذه البق ُع
هذا الو�ش ��م ،فماذا �سيفعل؟ لذلك كان ج�سده خالي ًا تمام ًا من أ�يِّ ٍ
ظاهر يديه؟
ال ُب ِّن َّية التي تتم َّد ُد وتت�س ُع على ِ
حزن وانك�س ��ا ٍر� .إنه الزمن ،لقد ك ُب َر ،لقد تجاوز الخم�س ��ين من
ت أ�مله ��ا مج ��دد ًا وانتابته لحظة ٍ
عمره ،وهذه البقع البنية التي يراها ا آلن كبير ًة كانت �س ��ابق ًا نقط ًا �ص ��غير ًة بالكاد ُترى ،كانت َن َم�ش ًا
على ج�س ��ده ُخ ِل َقت معه ،لونها ُب ِّن ٌّي غام ٌقٌ ،
نقاط �ص ��غير ٌة جد ًا ،لكنها ا آلن تمدَّدت وات�س ��عت ،وتفت ََّح
ترابي.
لو ُنها �إلى ُب ِّن ٍّي ٍّ
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ا�سترخى على كر�س ِّيه .م َّد نظره �إلى أالفق البعيد ،وحده في المنزل ،الجميع خرج �إلى م�شاغله
و أ�عماله .وحيد ًا يجل�س ا آلن ب�ش���ي ٍء من االنك�س���ار والخيبة .نظر �إلى الخاتم ذي اللون الف�ضي الذي
ا�ش���تراه أ
كم كان يتوق �إلى اللحظة التي �سيلب�س���ه فيها،
بالم�س ونق�ش عليه ر�س���م ًا هند�س���ي ًا مميز ًاْ ،
ي�ضعه في خن�صر اليد ال ُي�سرى ليرى االن�سجام بينه وبين �ساعة يده.
لق���د بح���ث كثير ًا في أ�ماكن بيع الف�ض���يات من �س���وق المه���ن اليدوية حتى �س���وق الحريقة� ،إلى
�ساحة الم�سكية في نهاية �سوق الحميدية أ�مام الجامع أالموي ،باعة أالر�صفة الذين يبيعون الخواتم
نق�ش عليه ،ال يه ُّمه من أ�يِّ َم ِعد ٍن كان ،حتى يتم َّكنَ من و�ضع
خاتم دونَ أ�يِّ ٍ
المعدنية والتقليدية ،عن ٍ
هند�سي ُيدعى
نق�ش
الر�س���م الذي أ�عجبه ،وهو ر�س��� ٌم قر أ� عنه في الح�ض���ارة الفرعونية ،على هيئة ٍ
ٍّ
(خاتم ال ُّزهرة) ،وجد طلبه لدى بائع يبيع الخواتم التقليدية زهيدة الثمن ،كم كان �سروره كبير ًا،
توجه �إلى مح ٍّل �آخر
�إنه ح�سب الطلب� ،سطحه مر َّبع ال�شكل ،أ�مل�س ٍ
خال من أ�يِّ نق�ش ،ا�شتراه فور ًاَّ ،
نق�ش يريده الزبونُ على أ�يِّ قطع ٍة معدني ٍة أ�و بال�ستيكي ٍة عن طريق
�شاب
يعمل فيه ٌّ
ٌّ
مخت�ص ب�إنزال أ�يِّ ٍ
ال�شاب َ
النق�ش المطلوب ،ف أ�دخله على الحا�سب وعالجه ب أ��سلوبه الخا�ص،
(الاليزر) ،هناك أ�عطى َ
المطلوب مر�سوم ًا ِّ
ثم تناول منه الخاتم .دقائق قليلة وكان ُ
بكل دق ٍة على �سطح الخاتم� .شعر
النق�ش
ُ
اليد ال ُي�س���رى ،وخرج مغمور ًا بال�سعادة ،ف َّكر أ�نه حينما
ب�س���عاد ٍة كبير ٍة .و�ض���عه في �إ�صبعه،
خن�صر ِ
ِ
ي�ص���ل �إلى البيت �سيلتقط �صور ًة ليده بالخاتم الجديد المميز مع ال�ساعة ،ويجعلها (حالة) له على
(الوات�س �آب) ،و أ�ي�ض��� ًا �س���ينزلها على �ص���فحته على (الفي�سبوك) .بالت أ�كيد �س���تكون �صور ًة مميز ًة
و�ستلفت انتباه ِّ
كل أ��صدقائه.
وهم بو�ضعها حال ًة له .لكنْ ...
و�ص���ل �إلى البيت ،التقط ب آ�لة ت�ص���وير الهاتف المحمول ال�صورة َّ
َبدَ ت له تلك البقع اللعينة على ظاهر يده ،ف أ�لغت ك َّل رغب ٍة ،وحرفت تفكيره باتجا ٍه �آخر.
�س���نوات و�س���نوات �إلى الوراء ،عاد �إلى الطفولة والمراهقة وال�شباب ،كانت هاتان
عاد بذاكرته
ٍ
للم�ساك بالقلم في ال�صف
اليدان طريتين لدنتين بي�ض���اوين و�ص���غيرتين .تذ َّكر محاوالته أالولى إ
أالول ،ك���م كان يجد �ص���عوبة في ا إلم�س���اك بالقلم بين ال�س���بابة وا إلبهام ُم�س��� ِند ًا �إيا ُه �إلى ا إل�ص���بع
الو�س���طى َّ
ليخط حروفه وكلماته أالولى .كم نال من العقاب من معلمته في المدر�س���ة ،ومن أ�مه في
البي���ت التي كانت تتابع درا�س���ته م���ع �إخوته رغم أ�ميتها وعدم معرفتها الق���راءة والكتابة ،لكنه كان
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م�س���اك القلم والكتابة ٍّ
َ
بخط
يظنه���ا ال تق ُّل عن المعلمة معرف ًة وفهم ًا .عانى وعانت معه حتى أ�تقن � إ
جميل ومر َّت ٍب.
ٍ
تذ َّكر كم تح َّمل ظاه ُر يده من العقوبات وال�ضرب بالم�سطرة من بع�ض أال�ساتذة في المرحلتين
االبتدائي���ة وا إلعدادي���ة� ،إذ يعمدون �إلى أ�ق�س���ى العقوبات ،وهي ال�ض���رب على ظاه���ر اليد بخالف
المعلمين ا آلخرين الذين يعاقبون بال�ضرب على باطن اليد ،أ�ي على راحة الكف ،وهو أ�ق ُّل أ�لم ًا.
كم����ا تذ َّك����ر تلك اللعبة التي كانوا يلعبونها �ص����غار ًا� ،إذ يلعبها اثنان فح�س����ب :ي�ض����ع أالول يديه
مقلوب����ة عل����ى أالر�ض ،في حين يحاول ا آلخر  -وهو وا�ض���� ٌع يديه االثنتين عل����ى عينيه  -بمفاج أ�ته
خر وهكذا،
و�ض����ربه على يديه قبل أ�ن ي�سحبهما ،و�إذا ف�ش����ل تنقلب أالدوار ويح ُّل أ�حدُهما مكانَ ا آل ِ
وك����م مرة جاء �إلى البيت ويداه محمرتان من ال�ض����رب ،ولكنها كانت لعب���� ًة مثير ًة أ
للوال ِد في ذاك
الزم����ن ،ح����اول أ�ن يتذكر �ص����ديقه  -في تل����ك المرحلة -ال����ذي كان يلعب معه تل����ك اللعبة ،حاول
جاهد ًا ...ن َّقب في ذاكرته الوجو َه أ
عجز عن تذ ُّك ِر ِه ،هذا أ�ي�ض���� ًا م ؤ��ش���� ٌر �آخ ُر على
وال�س����ما َء ،لكنه ِ
فعل الزمنُ ،
�ضعف الذاكرةُ ،ترى هل �سي�صيبه مر�ض الزهايمر الذي قر أ� عنه كثير ًا في ال�صحف
عجز عن ت�ص���� ُّو ِر نف�سه
و�س ِ����مع عنه في أالخبار في �س����نوات عمره القادمة؟ انتابه �ش����عو ٌر بالخوفِ ،
َ
غي َر قاد ٍر على تذ ُّك ِر أ�يِّ �شيء ،حتَّى � إ َّنه خاف من اال�ستمرار بهذا التفكير ولو كان خيا ًال ،وت�ساءل:
����ير ينتظر ا إلن�سان؟ و أ� ُّي �ش����يخوخ ٍة ي�صي ُر �إليها؟ تذ َّكر أ�نَّ والد َته كانت تدعو دائم ًا دعو َتها
أ� ُّي م�ص ٍ
المف�ضلة( :اهلل ي�س ُتر كبرتنا).
نعم ...ما أ�جم َلها من دعو ٍة ،ردَّدها بينه وبين نف�س����هُ ،ترى كيف �ش����ك ُل يدي والدته ا آلن؟ حاول
أ�ن يت�ص���� َّو َره ،لكنه عجز .لم يخطر بباله االنتباه �إلى يدَ ي تلك أالم العجوز ،وما فعل الزمن بهما.
تلكما اليدان اللتان بف�ضلهما وبعذابهما أ
وبالعمال ال�صعبة التي قامتا بهما ا�ستطاع متابعة تعليمه
و�ص����ار عل����ى ما هو علي����ه ا آلن ،ق َّرر بينه وبين نف�س����ه أ�ن يد ِّققَ النظر في يدي أ�مه حين �س����يزورها،
لي����رى م����ا تركه الزمن والعمل من تجاعيد و أ�خاديد عليهما ،ليقارن بين يديه اللتين لم تتعبا كثير ًا
عمل
ف����ي مزاولة العمل اليدوي والزراعي ،ويدي أ�مه التي كافحت وتعبت ولم تتردَّد في القيام ب أ�ي ٍ
 مهما كان متعب ًا -من أ�جلهم ولت أ�مين احتياجاتهم .حاول أ�ن يتذكر أ�ي�ض ًا يدي أ�بيه المتوفى منذ�سنوات ...لكن عبث ًا لم ي�ستطع.
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و�صغا ِر ِه وهو َي�ش َغ ُل
ت أ� َّمل
َ
تفكيره ،بتفاه ِت ِه َ
الخاتم وال�س���اع َة وا ِّت�س���ا َقهما في يده� .شعر ب�س���خاف ِة ِ
نف�سه بهذه الترهات ،تم َّنى لو عاد به الزمنُ �إلى الوراء ع�شرين ...ثالثين �سنة ،تخ َّي َل لو أ�نه ا آلن �إلى
َ
جانب أ�مه و أ�بيه يعملون في (حاكورة) البيت ،ينك�ش���ون التربة ويزرعون الفول والحم�ص ،ويبذرون
البقدون�س َ
والخ َّ�س و�ش���تالت الطماطم لت أ�مين حاجة البيت من هذه الخ�ض���راوات والبقول ،لكنْ ...
هيهات ...هيهات.
كبحها ،كبحها ل�س���ببين :ألنَّ �س���ع َره
نظ���ر �إلى هاتفه المحمول ،اجتاحته رغب ٌة
ِ
بتحطيمه ،لك َّنه َ
ال�س���كر ُة وت أ�تي الفكر ُة كم���ا يقولون ،أ
جديد ،حين ُ
ولنَّ هذا
���ال ولن يتمكنَ من �ش���را ٍء جها ٍز ٍ
غ ٍ
تزول َّ
الجهاز أ��صبح �ضروري ًا جد ًا في حياتنا ،و�إذا ان�ساق وراء رغبته االنفعالية ا آلن ف�سيندم الحق ًا ،تذ َّكر
أ�ن أ�باه توفي قبل أ�ن يغزو هذا الجهاز حياتنا ويتغلغل في كل تفا�صيلها ،أ� َّما أ� ُّمه فهي ت�ستعمله هاتف ًا
تطلب
فح�س���ب ،لتتوا�ص َ���ل معهم ويطمئنوا عليها ،لقد ا�شترته من تعبها وجهدها وم َّما ادخرته ،ولم ْ
واحد منهم �شراءه لها حتى ال تح ِّمله عبئ ًا جديد ًا فوق كثير من أالعباء التي يتحملها لت أ�مين
من أ�يٍّ ٍ
احتياجات أ��س���رته ،فهي تعرف ظروفهم ال�ص���عبة و ُت َقدِّ رها� ،ش���عر ا آلنَ أ�نه ال يق���دِّ ُر جهو َد والدَ يه،
وك���م تع َّذبا من أ�جله و أ�جل �إخوته ،لم يعي�ش���ا حياتهما �إال من أ�ج���ل توفير ما يحتاجون �إليه ،ال يذكر
أ�نه كانت لهما رغباتٌ خا�ص���ة ،أ�و أ�نهما ا�ش���تريا أ��شياء لهما ،ك ُّل �شي ٍء كان للبيت أ
والوالد ،نعم ...له
خاتم و�ساع ِة ٍيد يري ُد أ�ن يتباهى
و إلخوته ،وها هو ا آلن ي�ض��� ِّي ُع وق َته وماله بحث ًا عن ات�س���اق تاف ٍه بين ٍ
خف َ
و�صل �إليه
و�س ٍ
بهما في �صور ٍة فارغ ٍة ي�ض ُعها على (الوات�س �آب أ�و الفي�سبوك)؟!! أ�يُّ َ�صغا ٍر وفرا ٍغ ُ
بالغم أ
قليل
تفكي ُره؟ �ش���عر ِّ
يمل �ص���دره ،نزع الخاتم من �إ�صبعه و أ�لقاه جانب ًا ،الخاتم الذي كان قبل ٍ
مميز ًا ومده�ش ًا �صار قطع ًة معدني ًة ال قيمة لها في نف�سه .أ�غلق الهاتف المحمول حتى ال ي�سم َع رني َنه
�إذا م���ا ات�ص���ل أ�ح ٌد به .خلع �س���اعته من يده .ر أ�ى من جديد تلك البق َع البني��� َة بلو ِنها الترابي تتمدَّد
ُ
وينب�سط ،أ��صاب ُعه تنكم�ش وتتمدَّدُ ...ترى ما به؟ ماذا
وتتق َّل�ص ،تت َِّ�س��� ُع وت�ص��� ُغ ُر ،وظاه ُر ِيد ِه يتج ّع ُد
أ��صابه؟ لماذا التوى ر أ��سه ُمنحني ًا على كتفه أاليمن؟ ُترى أ�يُّ �صور ٍة أ�غم�ضت عليها عيناه؟!
❁
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ح�سام الدين خ�ضور
في �ألف ليلة وليلة
د.محمود حمود
الغ�سا�سنة العرب ودولتهم
�أبو الطيب المتنبي بين ال�شاعرية والحلم ال�سيا�سي د .فايز عز الدين
فايز فوق العادة
سبي للفكر
الكون والمقيا�س الن� ّ
المعاناة االجتماعية والبعد الجمالي في ق�صائد جمال الم�صري �صبحي �سعيد ق�ضيماتي
م�سرحيّ ة �أهل الكهف (�س�ؤ ال الأبديّة والحبّ ) عبير غالب علبة
عبد الله بديع فا�ضل
في �أخطاء الترجمة وعيوبها
من الخروج �إلى العروج للدّ كتور وفيق �سليطين د .ثناء المحمد
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يف أ�لف ليلة وليلة
ح�سام الدين خ�ضور

يح � ُّ�ق لن ��ا ،نح ��ن الع ��رب� ،أن نفتخر ب إ�رث �أدب ��ي يع ّز مثيله ف ��ي العالم .لدين ��ا تحفة �أدبية
ثقافي ��ة ،ال تنتم ��ي إ�ل ��ى كاتب بعينه ،ت�شكَّ ل ��ت بعمل كتَّ اب مجهولين على م ��دى مئات ال�سنين،
ور�سخت انتماءها العربي.
وربما �أكثر ،حتى �أخذت �شكلها الحاليَّ ،
�شغ ��ل العم ��ل على �ألف ليلة وليل ��ة الكتّاب ،قديم ًا وحديث ًا ،عرب ًا ،وم ��ن جن�سيات مختلفة.
كان �س� � ؤ�ال َم � ْ�ن �ألّفها �أحد تلك الم�شاغل .فقد ن�سبه ��ا حمزة أ
العرجي( ،)1بعد بحث طويل،
إ�ل ��ى �أب ��ي حيان التوحيدي ،وحجت ��ه في ذلك ت�شابه �أ�سل ��وب حكايات �ألف ليل ��ة وليلة و�أ�سلوب
�أعمال التوحيدي .وحار �آخرون في �أ�صلها فقال بع�ضهم :إ�نها فار�سية ،ودليلهم على ذلك كتاب
هزار �أف�سانة «�ألف خرافة» ،وقال بع�ض �آخر :إ�نها هندية وبرهانهم ،هو �أن تقنيات حكايات �ألف

ليلة وليلة م�شابهة لتقنيات الحكاية الهندية ،في ذلك العهد.

لكنهم �إذا كانوا قد اختلفوا على الن�سب ،فقد اتفقوا على �أن ثمة مجموعتين في الحكايات:
ا ألولى بغدادية والثانية م�صرية.
�صورت النعيم والترف الذي يعي�شه �أهل الب�صرة.
و�صفوا البغدادية ب�أنها حكايات �شعبية َّ

وقالوا ع� � ��ن المجموعة الم�صرية �إنها تنق�سم �إلى ق�سمي� � ��ن :ينتهي الق�سم ا ألول في القرن
الخام�� � ��س الهجري وي َّت�سم ب�أ�سلوبه المه� � ��ذّ ب ،وينتهي الق�سم الثاني في القرن العا�شر الهجري،
وتدور �أحداثه حول الل�صو�ص والمحتالين وق�ص�ص الت�صوف.
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تناولت ا ألبحاث �أي�ضاً طبيعة ال�شخ�صيات التي حفلت بها الحكايات ،والنظرة النمطية �إلى
المر�أة ،حتى �إنهم تفننوا في درا�سة داللة العنوان ،فقالوا� :إنه يعني ال نهاية.

ومع ذلك ظلت هناك م�س�ألتان مهمتان مهملتان ،لم يعرهما الباحثون اهتماماً ،هما الدافع
وراء الحكاية ،والبعد العاطفي في حكاية �شهرزاد.

فتر�ض �أنه� � ��ا الراوي لحكايات �ألف ليلة� .إن هذه
مفت� � ��اح الدافع نجده لدى �شهرزاد ،التي يُ َ
ال�شخ�صية ،التي �ألهمت مجموعة من الموهوبين ،ف�أبدعوا �أعماالً خالدة حملت ا�سمها -لي�ست
رائع� � ��ة ريم�سكي المو�سيقية �شه� � ��رزاد �آخرها� -إذ ابتكرت و�سيلة �أنقذت بها حياتها وحياة بنات
ال مدبراً
جن�سه� � ��ا في مملكة �شهريار .والمهم في ا ألمر �أن ذلك ل� � ��م ي� أ ِت م�صادفة ،بل كان عم ً
ومر�سوماً بدقة.
كي� � ��ف تو�صلت �شهرزاد �إلى فك� � ��رة �أن لديها المقدرة على اجتذاب اهتمام �شهريار بحكاية؟
يقدم حكاية عادية .ربما كان مجيئي� ،أنا� ،إلى الق�صة ب�سبب
َم ْن يراهن على حياته بحكاية ،لن ّ
ت�أثير تلك الحكايات التي كان �أبي  -رحمه اهلل -يحكيها لنا وللجيران كل ليلة .كان ذلك قبل
عرفت،
�أن نع� � ��رف التلفاز .في ذلك الزمن ،كان �أب� � ��ي يق�صده �أهل الحي ل�سماع حكاياته ،التي
ُ
الحقاً� ،أنها من حكايات �ألف ليلة وليلة.

وقتئذ� ،أي �أ�سئلة من قبيل ا أل�سئلة التي ن�س�ألها اليوم .كانت الحكايات تتنوع
لم ي�س�أل �أحد،
ٍ
كثيراً؛ لكنها حينما ت�صل �إلى �شهرزاد كان �شيء مثل ال�سحر يم�سك بنا .كان ال�س�ؤال الذي يدور
الفالت من القتل .كانت الحكاية تم�ضي
في �أذهاننا هو :هل �ستنجح «�شهرزاد» هذه المرة في إ
ويتف ّنن �أبي في قطع الحكي حين تطور الحدث �إلى نقطة يتوقف عليها ما �سي�أتي في الحكاية،
وهك� � ��ذا تنجو �شه� � ��رزاد ليلة بعد ليلةً ،لكن بحكاية جديدة ونهاي� � ��ة تربط المتلقي بما �سيجري
ف� � ��ي الغد� ،إن هذه المتالزمة الواقعية جداً واالفترا�ضية جداً ،الغام�ضة جداً والوا�ضحة جداً،
المقبول� � ��ة جداً والمرفو�ضة جداً ،كانت تربطنا �إلى الراوي كما ارتبط �شهريار ب�شهرزاد ،يريد
نهاية للحكاية؛ لكن هيهات! عا�ش �سنوات ،و�أنجب ،ولمـّا تنتهِ  .ك�أنما توليد الحكاية حياة .هنا
تكم� � ��ن �أهمية الحكاية �أنها مرتبطة بالحياة ،و�أنه� � ��ا حفظت الحياة ،و�أنها حررت المر�أة  -في
مكان محدد ،في زمان معين -من القتل.
في �ألف ليلة وليلة تنت�صر الحياة ،لي�س م�صادفة ،لي�س تلقائياً ،لي�س بقهر القاتل في �ساحة
حرب ،بل بفعل ُمد َّبر برو ّية ،بالم�ؤان�سة ،وتزجية الوقت بحكاية.
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�شهريار و�شهرزاد بري�شة الر�سام فردينايد كيلر عام 1880م

هل ت�ستطيع الق�صة الحديثة �أن تنقذ حياة؟
مكَّنت تقنيات الحكاية �صاحبها من �إنقاذ حياة� ،إنها و�سيلة لتحقيق ما يريده �صاحبها� ،إنها
مفتوحة على كل االحتماالت .و�إذا �أردنا �أن نقارن بين الق�صة والحكاية ،نقول� :إن الق�صة �أنا،
والحكاية �آخر؛ الق�صة بنية عقالنية في حين الحكاية خبر.

�إ َّن رغب� � ��ة كاتب الق�ص� � ��ة محكومة بقواعد العقل � ،أ َّما رغبة كات� � ��ب الحكاية فغير محدودة،
ولي�س� � ��ت محكومة بقواعد العقل ،بل �إن القوى الخارقة ت�ؤدي دوراً كبيراً فيها .ومع �أن الكاتب
م�ستبد في الحكاية .والم�سافة �شا�سعة بين
خالق� ،إال �أنه خالق ديمقراطي في الق�صة ،وخال ٌق
ٌّ
الخال َقين� .إنها الم�سافة التي خ�سر فيها خالق الحكاية مقعده ا ألر�ضي لم�صلحة خالق الق�صة،
وهبط �إلى موطن ا آللهة القديمة.
الق�صة الق�صيرة الحديثة َخل ٌَف �أ�صيل للحكاية ،و�إذا �أح�سن �صانعها عمله يمكنها �أن تنجز
ما حققت� � ��ه الحكاية على مدى �آالف ال�سني� � ��ن بكفاءة عالية .وكما ابتك� � ��ر (الحكواتي) القديم
القا�ص الحديث ويبتك� � ��ر روائع حديثة ذات طبيعة مختلفة ت�شرك القارئ
روائ� � ��ع خالدة ،ابتكر
ّ
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قر�أ.
ف� � ��ي تحقيق ما ت�سعى �إليه .الق�صة عك�س الحكاية ،قلّما تُحكى ،وقلّما تُلقى .هي تُكتَب لتُ َ
القارئ �شريك �أ�صيل في الق�صة؛ لكنه لي�س �شريكاً �أ�صي ً
ال في الحكاية .الق�صة �أنا ،وهذه تنتفي
من دون �آخر ،هو القارئ.
القارئ مك ِّون رئي�س من مكونات الق�صة .هي لي�ست خبراً ينقله (حكواتي) ،ويزينه ب�أ�سلوبه.
هي عمل ي�أخذ بالح�سبان القارئ .ك�أنما الق�صة موجهة �إلى قارئ معين .تقدم له يد الم�ساعدة
عل� � ��ى فعل ما� .ألم تُكتَب ق�صة «المغفل� � ��ة»( )2لقارئ يتخلّى عن حقه ،فت�ستحثُّه على الدفاع عن
حقوقه ،وعلى � أ اّل ي�ستكين.
البعد العاطفي في حكايات �شهرزاد �أ�شد تعقيداً .وا أل�سئلة التي تطرح نف�سها هنا هي :هل
�أحبت �شهرزاد �شهريار؟ �أو هل �أحب �شهريار �شهرزاد؟ �أو هل تحا ّبا؟

بقدر ما
مار�س� � ��ا الجن�س ،و�أنجبا .في الجن�س �شيء من الح� � ��ب� .شيء يكبر �أو ي�صغر؛ لكنه
ِ
يتكرر يكبر .هذه الطاقة الكبيرة التي يتطلبها الجن�س ال يوفرها غير الحب .وفي هذه اللحظة
والعجاب واالحتقار ،وهي تت�شارك في تحقيق اللذة.
يت�ساوى الحب والكره ،إ

ال ت�سج� � ��ل �ألف ليلة وليلة �أي لقاء غرامي بين �شهرزاد و�شهريار ،لكننا ن�ستنتج من النتيجة
التي انتهيا �إليها �أنهما عا�شا حياة غرامية زوجة وزوجاً بدليل �أنهما �أنجبا .لقد عا�شت �شهرزاد
حد ال�سيف لحظة ،وم�ضت ،وبعد تلك اللحظة �صارت المبادرة في يدها ،هي التي تقرر
هول ّ
نهاي� � ��ة الحكاية التي لم تنت� � ��هِ �إال بتروي�ض �شهريار وعودته �إلى ممار�س� � ��ة حياة ا ألمير العادية،
ويج� � ��د نف�سه �أنه بنى �أ�س� � ��رة يحبها وي�سكن �إليها؛ وعلى مدى �سنوات الحكاية كانت هي ف�ضاءه
الروحي.

الهوام�ش
( -)1ا ألعرجي ،حمزة ،تاريخ �ألف ليلة وليلة ،دار الوراق.2011 ،
( -)2ق�صة ق�صيرة للكاتب الرو�سي �أنطون ت�شيخوف.
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الغ�سا�سنة العرب ودولتهم
د .محمود حمود

العلى ،قبيل ��ة عربية تن�سب إ�لى قبائ ��ل أ
الغ�سا�سن ��ة� ،أو �أوالد جفن ��ة جده ��م أ
الزد بن الغوث
القحطاني ��ة ،كان ��ت منازلهم في �سب�أ ب�أر�ض اليمن قبل المي�ل�اد .تركوا ديارهم وهاجروا ب�سبب
انهي ��ار �س ��د م�أرب ،وكذلك ب�سبب ال�صراعات القبلية ون�ش ��وب الفتن وخراب العمران ،وما تبعها
م ��ن �أو�ض ��اع اقت�صادي ��ة و�سيا�سي ��ة �سيئ ��ة ،ونزلوا ف ��ي عين ماء يق ��ال لها غ�سان ف ��ي تهامة على
ال�ساح ��ل ال�شرقي للبح ��ر أ
الحمر فنُ�سبوا إ�ليها .وقد ذكرهم الم� � ؤ�رخ اليوناني بطليمو�س و�أورد
�أنه ��م يقيم ��ون على ال�شواط ��ئ الغربية لجزيرة العرب .وهذا� ،أي�ض ًا ،م ��ا يظهر وا�ضح ًا في �شعر
ح�سان بن ثابت أ
الن�صاري في مدحه لهم:
�ب
�إ ّم � � � ��ا � � �س � � أ�ل� � َ
�ت ف� � � إ� ّن�� ��ا َم� � ْ�ع � ��� َ��ش� � ٌ�ر نُ � � ُ
�ج� � ٌ
َأ
�ان
�اء غ� �� ّ��س � ُ
ال ْز ُد نِ � �� ْ��س � َ�ب ��تُ � �ن ��ا وال � � �م� � � ُ

مدة طويلة من الزمن ،ث� � ��م تركوها واتجهوا �شماالً وا�ستوطنوا
مك� � ��ث الغ�سا�سنة عند العين ّ
في م�شارف بالد ال�شام الجنوبية ونزلوا بجوار بني �سليح ال�ضجاعمة ،وهم من ق�ضاعة ،الذين
كانت لهم ال�سيادة في بادية بالد ال�شام ،ويتمتعون بعالقة قوية مع الدولة الرومانية التي كانت
تحكم �سورية .وبعد �أن ا�ستقروا رف�ضوا دفع ا ألتاوة التي اعتاد �أن يتقا�ضاها ال�ضجاعمة ممن
ين� � ��زل مناطق �سيطرتهم .فاقتت� � ��ل الطرفان وتغلّب ال�ضجاعمة ،فقب� � ��ل الغ�سا�سنة دفع ا ألتاوة،
ومقداره� � ��ا دينار واحد ع� � ��ن كل رجل .وبعد ازدياد قوتهم رف�ضوا دف� � ��ع ا ألتاوة فتج ّدد القتال
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الذي انتهى بانت�صار الغ�سا�سنة وطرد ال�ضجاعمة من بالد ال�شام وقتل ملوكهم .وقد حدث هذا
على الرغم من عالقة ال�ضجاعمة الوثيقة مع الرومان الذين لم ي�ستطيعوا التدخل للدفاع عن
تابعيهم ب�سبب ان�شغالهم في القتال مع الفر�س وبع�ض ال�صراعات ا ألخرى .ولهذا اتبعوا �سيا�سة
فمدوا �أياديهم �إلى الغ�سا�سنة وتو ّددوا لهم خوفاً من انحيازهم للفر�س .فاعترفوا
ا ألمر الواقع ّ

ت�ضمنت اعترافاً با�ستقاللهم
بملكه� � ��م على بادية ب� �ل��اد ال�شام ووقَّعوا معهم معاهدة ع�سكري� � ��ة
َّ
الداخلي وبملكهم على مناطق وا�سعة من بادية ال�شام ،و�إعطاءهم دورهم في فر�ض ا ألمن على

مناطق �سيطرته� � ��م ،وحماية الحدود والطرق التجارية ،مقابل معون� � ��ة �سنوية ومكاف�آت نقدية
يدفعها الروم� � ��ان ،ف�ض ً
ال عما يح�صلون عليه من غنائم الحروب .ولم تلبث دولة الغ�سا�سنة �أن

�أخذت و�ضعها الخا�ص بو�صفها حليفة للروم .وي�ؤكد الم�ؤرخ ا أللماني «نولدكه» في كتابه «�أمراء
غ�سان» �أن ظهور الدولة كان في نهاية القرن الخام�س الميالدي .وهذا ا ألمر غير م�ؤكد،
�إذ ي�شي� � ��ر بع�ض الرواة �إلى �أنها ظهرت في الق� � ��رن الثالث الميالدي ،لكن ا ألخبار الم�ؤكدة عن

دولة الغ�سا�سنة كانت مع الملك جبلة بن الحارث بن ثعلبة (المعروف با ألعرج �أو الحارث ا ألكبر
�أو ابن ماوية) الذي ن�سب �إليه غزو فل�سطين نحو (500م).
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تتو�سع وتتقلّ�ص ح�سب �ضعف
َّ
تبدل� � ��ت حدود دولة الغ�سا�سنة بتبدل �سلطة ملوكهم فكان� � ��ت َّ
أ
أ
ا ألمير �و قوته ،وال�صراع مع القبائل� ،إذ و�صلت حدودها في �كبر ات�ساع لها ،من خليج العقبة

�إلى حوران ووادي اليرموك والجوالن وغوطة دم�شق ووادي بردى وتدمر والبادية وحتى الفرات
�شم� � ��االً .وانح�سرت في �أحيان �أخرى �إلى البادي� � ��ة وبع�ض مراكز ا ألطراف .ولم يكن للغ�سا�سنة

مقر ثابت ،كما كانت الحيرة لدى المناذرة .فهم متن ّقلون ح�سب ن�سق منتظم من حوران مروراً
ٌّ
أ
أ
وجلّق (يعتقد �نها من قرى
بمع�سكرات �شبه دائمة �و مقرات مثل ب�صرى والجابية في الجوالن ُ
كثير
وادي ب� � ��ردى ولي�ست دم�ش� � ��ق) حتى منعطف الفرات .ويورد ح�سان بن ثابت في �شعره ذكر ٍ
امتد �إليها نفوذ الغ�سا�سنة،
من �أ�سماء المدن والقرى وا ألماكن التي قد ت�شير �إلى المناطق التي َّ
على الرغم من �أن نولدكه يرى في ذلك كثيراً من المبالغة.

بنى الغ�سا�سنة ح�ض� � ��ارة راقية كانت مزيجاً من الت�أثيرات الرومانية والبيزنطية والمحلية،
ف�أ�ش� � ��ادوا ا ألبنية والمدن والق� � ��رى وا ألبراج والق�صور والكنائ�س وا ألدي� � ��رة والقناطر ،واهتموا
بالزراع� � ��ة والتجارة والعمارة والفن� � ��ون وغيرها من ا ألن�شطة االقت�صادي� � ��ة ،وا�ستخدموا اللغة

ا آلرامية في مرا�سالتهم �إلى جانب العربية .وكان بالطهم عامراً بال�شعراء وا ألدباء والمو�سيقيين
والمغنيي� � ��ن ،الذين �أغدقوا عليهم الهبات والعطايا ،وهذا ما تظهره ق�صائد المديح التي كالها
له� � ��م ال�شعراء ،وال�سيما ح�سان بن ثابت والنابغة الذبيان� � ��ي ،وعلقمة بن عبدة ،ولبيد بن ربيعة

العامري الذي قاتل معهم.

اعتنق الغ�سا�سنة الديانة الم�سيحية على المذهب اليعقوبي المونوفي�ستي Monophysites

القائ� � ��ل بالطبيعة الواحدة لل�سيد الم�سيح ،ب�سبب اختالطهم ب�سكان البالد ا أل�صليين والرهبان
ال�شارة �إلى �أن مذهب
ال�سري� � ��ان
المتن�سكين ،وب�سبب حركة التب�شي� � ��ر التي رعتها الكنائ�س .مع إ
ّ

المبراطورية البيزنطية الر�سمي كان المذهب الخلقدوني الذي يعتقد بوجود طبيعتين لل�سيد
إ
ويرجح �أن هذا العامل كان �سبباً في الق�ضاء على دولتهم.
الم�سيح.
َّ

هن� � ��اك اختالف بين الرواة حول تاريخ هجرة الغ�سا�سنة �إل� � ��ى بالد ال�شام� ،إذ يذكر الم�ؤرخ
الرومان� � ��ي �أميانو�� � ��س مار�سيلينو�� � ��س (391 -325م) �أنهم قاتلوا �إلى جان� � ��ب الفر�س في حملة

المبراطور البيزنطي يوليان عام (363م) ،وكان زعيمهم يدعى الملك بودو�ساك فيالرخو�س.
إ
يقرون بعدم و�ضوح تاريخ ن�شوء دولتهم فيعتقدون �أنها ن�ش�أت �أواخر
� أ ّما الم�ؤرخون العرب الذين ّ
القرن الخام�س الميالدي.
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كذل� � ��ك هن� � ��اك عدم و�ضوح ف� � ��ي �أ�سماء ملوكه� � ��م ،وتختلف الم�صادر في ذك� � ��ر عدد ه�ؤالء
وت�سل�سله� � ��م و�سنوات حكم كل منه� � ��م ،فيذكر ابن خلدون في ديوان المبت� � ��د� أ والخبر� ،أن عدد
ملوكه� � ��م اثنان وثالثون ملكاً ومدة حكمهم �ستمئة �سنة � .أ َّم� � ��ا الم�سعودي �صاحب مروج الذهب
فيذك� � ��ر �أنهم �أحد ع�شر ملكاً .فيما ينتقد نولدكه هذه الروايات ويذكر �أن عددهم ال يزيد عن
ع�شرة ملوك حكموا ال�شام مدة تقل عن (�200سنة).

وم� � ��ن الممك� � ��ن �أن ال تعني كلمة ملك المعن� � ��ى الدقيق للملك و�إنما تقت�ص� � ��ر على �أمير� .إذ
المبراطور ج�ستنيان �ألقاباً فخم� � ��ة على عدد من �شيوخ الغ�سا�سنة من �أجل ك�سب و ّدهم
�أطل� � ��ق إ
وم�ساعدتهم في التغلب على ال�سا�سانيين والمناذرة .لذلك كانوا ين�صبون �أكثر من �أمير غ�ساني
المبراطورية لم يحمل لقب ملك �سوى
ف� � ��ي �آن واح� � ��د على عدة �أقاليم من ال�شام .وفي نظ� � ��م إ
المبراطور وحده ،لذلك ف�إن الم�ؤرخين الكال�سيكيين يعالجون بحذر حمل الحارث لقب ملك،
إ
على الرغم من �أن الم�صادر ال�سريانية تدعوه ملكاً.
� أ َّما � أ َّول َم ْن ذكرته الم�صادر الكال�سيكية

من ملوك غ�سان فهو َج َبلة (جبل�س Jabalac

لدى ثيوفان�� � ��س) دون �أن تذكر ا�سم والده �أو
لقبه ،وامتاز ب�أنه ن�ص� � ��ر الروم و�أخمد ثورة

�أقلقت راحتهم ،فمنح� � ��وه رتبة فيالرخو�س
�أي �أمي� � ��ر �أو رئي�س قبيلة .وج� � ��اء بعده ابنه

الح� � ��ارث (569 -528م) ال� � ��ذي يب� � ��د� أ معه
تاري� � ��خ الغ�سا�سنة الموث� � ��ق والم�ؤكد .ويمكن
ع� � ��ده � أ ّول ملك له �ش�أن يذكر من مل� � ��وك �آل جفنة وتذكره هذه الم�صادر با�سم �أريتا�س ،Arethas
للمبراطور ج�ستنيان (565 -527م) .وقد ذكر الم�ؤرخ ال�سرياني «مالال» �أنه كان
وكان معا�صراً إ
عام� �ل � ً
ا للروم .وقد بالغ البيزنطيون ف� � ��ي تكريمه فل َّقبوه بالبطريق (وهو لقب �أ�شراف الرومان)،

نظ� � ��راً ل�شجاعته وقوة ب�أ�سه الت� � ��ي ا�شتهر بها حتى �إن الن�ساء كن يخوفن �أوالدهن با�سمه بقولهن:
ا�سكت و�إال �أتيتك بالحارث بن َج َبلة.

المبراطوريتي� � ��ن الرومانية والفار�سي� � ��ة ت�صاعد دور
وحينم� � ��ا ا�ش ّتدت ح� � ��دة ال�صراع بين إ
حليفيهما الغ�سا�سنة والمناذرة �أكثر ،و� أ ّدوا دوراً كبيراً في حماية الحدود.
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المبراطور ج�ستنيان لم � � ��ؤازرة الجي�ش البيزنطي الذي
لبى الح� � ��ارث الغ�ساني طلب إ
وق� � ��د ّ
وهدد العا�صمة
يق� � ��وده بليزاريو�س لطرد الجي�ش الفار�سي ،الذي اجتاح �سورية و�آ�سيا ال�صغرى َّ
الق�سطنطينية ،وكان ذلك في عهد الملك ك�سرى �أنو�شروان وحليفه المنذر بن ماء ال�سماء ملك

الحيرة.

حك� � ��م الحارث بن َج َبلة نحو �أربعين �سن� � ��ة (569 -529م) ق�ضاها في الحروب والغزوات،
وق� � ��د و�صل� � ��ت دولة الغ�سا�سنة في عهده �إلى �أكبر ات�ساع له� � ��ا �إذ امتدت من خليج العقبة جنوباً �إلى
الر�صاف� � ��ة �شم� � ��االً .وقد ا�شتدت في عه� � ��ده المنازعات والحروب بين الغ�سا�سن� � ��ة و�أبناء عمومتهم

المن� � ��اذرة اللخميي� � ��ن .وكان �أحد �أهم �أ�سب� � ��اب اختالف الحارث الغ�ساني م� � ��ع المنذر الثالث ملك
الحيرة ،تنازعهما على �أر�ض يطلق الروم عليها ا�سم �ستراتا « »Strataجنوب تدمر ،تمر فيها الطرق

البري� � ��ة المو�صلة �إلى بالد ال�شام وهي من الطرق الع�سكري� � ��ة المهمة ومرعى مهم ألعراب العراق
فقدمه
وب� �ل��اد ال�شام .وقد ا�ستط� � ��اع ملك الحيرة المنذر الثالث �أ�سر ابن ع� � ��دوه الحارث الغ�ساني َّ

لللهة العربية «العزى» ،لكن المنذر لم يلبث �أن القى حتفه الحقاً في معركة وقعت جنوبي
�أ�ضحية إ
حلب قرب قن�سرين في منطقة ت�سمى الحيار �أو الحيارين ،كما قتل فيها ابُ ُن �آخر للحارث.

ارتبط� � ��ت بالحارث �أكثر من ق�صة معروف� � ��ة �إحداها ق�صة وفاء ال�سموءل بن عادياء ا ألزدي
�صاح� � ��ب الح�صن ا ألبلق في تيماء حينما �أودع �أمر�ؤ القي�س الكندي ملك كندة �أ�سلحته ودروعه

لديه (نحو560م) ،بعد �أن قتل بنو �أ�سد �أباه فا�ستنجد بقبيلتَي بكر وتغلب ف�أنجدوه وهربت بنو
�أ�س� � ��د منهم ،ثم تخاذلوا عنه فتفرقت جموع امرئ القي�س و�صار يدخل على قبائل العرب حتى
ق�ص� � ��د ال�سموءل بن عادياء اليهودي ،ف�أكرم� � ��ه و�أقام لديه �أياماً ،و� ُأ�شير �إليه �أن يق�صد الحارث
المبراط� � ��ور ج�ستنيان ليطلب منه نجدة ،ويوع� � ��ز لحلفائه من قبائل العرب
ليتو�س� � ��ط له لدى إ
بم�ساعدت� � ��ه أ
للخ� � ��ذ بث�أر �أبيه الذي قتله بنو �أ�سد .وقبل �أن يغادر �أودع �أمر�ؤ القي�س �أدرعه لدى
المبراطور ،لكنه مات في طريق
ال�سم� � ��وءل وكانت مئة درع ،وذهب �إلى الق�سطنطينية لمالقاة إ

عودته ،ف�سار الح� � ��ارث الغ�ساني بجي�شه �إلى ال�سموءل فحا�صره في ح�صنه وطلب منه ت�سليمه
ا ألدرع ،وحينما رف�ض فاو�ضه على ابنه الذي كان قد �أخذه رهينة حينما كان خارج الح�صن في

رحل� � ��ة �صيد ،على �أن يطلقه ل� � ��ه �إذا ما �سلّم الدروع �أو يقتله ،ف�أبى ال�سموءل �أن ي�سلمها ،حفظاً
للعه� � ��د الذي قطعه المرئ القي�س ،ف�ضرب الحارث ابنه ب�سيف� � ��ه فقطعه ن�صفين �أمام ناظري
�أبيه ،فقال ال�سموءل قولته ال�شهيرة:
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أ
������دي �إ ّن���������ي
درع ال������ك������ن
�������ت ب
وف�������ي ُ
ِّ
������������������� ِ

������ت
�������������ان �أق
�إذا م��������ا خ
���������������������وام وف������ي ُ
َ
ٌ

و�أو�����������ص����������ي ع���������ادي��������� ًا ي��������وم�������� ًا ب أ
����������� اّل
����ت
��������دم ي�������ا��������س�������م
ُ
�������وءل م��������ا ب����ن����ي ُ
ت��������ه ِّ

ومنها �أ�صبح يُ�ضرب المثل المعروف «�أوفى من ال�سموءل» .كما لهج ال�شعراء بوفاء ال�سموءل
ومنهم ا ألع�شى الذي ذكر هذه الحادثة فقال:
���ام ب ِ��ه
����ن ك��ال�����س��م��وءل �إ ْذ ط���اف ال ُ���ه���م ُ
كُ ْ

��������ر ِار
ف�����ي ج���ح���ف ٍ
���ل ك���ه���زي���ع ال���ل���ي���ل ج ّ

ب أ
���ه
���الب���ل���ق ال����ف ِ
���اء م���ن���زلُ ُ
����رد م����ن ت���ي���م َ

�������د ِار
ح�������ص ٌ
����ر غ ّ
���ن ح�����ص��ي��ن وج ٌ
��������ار غ����ي ُ

ف����ق����ال ثُ �����ك ٌ
����������در �أن��������ت ب��ي��ن��ه��م��ا
�����ل وغ
ٌ

��ار
���ر وم�����ا ف��ي��ه��م��ا ح ٌّ
�����ظ ل��م��خ��ت ِ
ف���اخ���ت ْ

����ه
ف����� َّ
�����ل ث�����م ق�������ال ل ُ
�����ر ط�����وي ٍ
����ش����ك غ�����ي َ

�����ع ج�����اري
�����ل �أ������س�����ي َ
اق�����ت ْ
�����رك �إن��������ي م�����ان ٌ

ومن المعارك التي خا�ضها الحارث �ضد المناذرة معركة «يوم ذات الجنار» وت�سمى «عين �أباغ»
واد غربي أ
النبار على طريق الفرات �إلى ال�شام ،وقُتل فيها المنذر بن ماء ال�سماء اللخمي
وهي في ٍ

و ُه� � ��زم جي�شه ،وحرق الجي�ش الغ�ساني عا�صمته الحي� � ��رة ودمرها .وحينما خرج المنذر بن المنذر
أ
للخذ بث�أر �أبيه القاه الحارث ودارت بينهما معركة «يوم حليمة» ،وقد دعيت المعركة بهذا اال�سم
ألن الملك الغ�ساني الحارث بن جبلة وعد بتزويج ابنته حليمة لمن يقتل المنذر وي�أتي بر�أ�سه ،فقتله

لبي� � ��د بن عمرو الغ�ساني وظفر بحليمة وانهزم المناذرة ثانية .وقيل �إن يوم حليمة كثر فيها الغبار
حتى �ستر ال�شم�س ألن الحارث �سار بعرب ال�شام �أجمع والمنذر بعرب العراق �أجمع للقتال.
تمتع� � ��ت المنطقة ب�أمان كبير خالل مدة حكم الحارث نظراً اللتفاف القبائل العربية حول

الغ�سا�سن� � ��ة ودعم الدولة البيزنطية لهم .وزار الح� � ��ارث الق�سطنطينية في عام (563م) وذلك
المبراطور بتن�صيب ابنه المنذر ولي � � �اً للعهد بعده .كما �أقنعه بتعيين �أ�ساقفة المناطق
إلقن� � ��اع إ
ال�سورية من الطائفة «اليعقوبية المونوفي�ستية».
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وبع� � ��د وف� � ��اة الحارث بن جبلة ع� � ��ام (570م) خلفه ابنه المن� � ��ذر (581-570م) ،الذي تابع
�سيا�سة �أبيه في خدمة البيزنطيين وفر�ض ا ألمن على البالد .وفي عهده ُعقد المجمع الكن�سي

�سن� � ��ة (570م) في جلق (قرب دم�شق) .وذهب في رحل� � ��ة �إلى الق�سطنطينية مع ولديه في عام
المبراطور تيبيريو�س (582-574م) و�ألب�سه التاج.
(580م) فاحتفل به إ
المبراطور على الفر�س عام (580م) ُح ِّم َل
لك� � ��ن خدماته لم ت�شفع له فبعد ف�شل حملة �ش َّنها إ
المنذر م�س�ؤولية �إخفاق الحملة ،واتهموه �أنه هو من �أخبر الفر�س بالحملة ،و�أوعز لهم بهدم الج�سر
على نهر الفرات وهذا ما �أثار ال�شبهة والريبة حوله .فحاول المنذر �أن يثبت والءه لهم فقام بحملة

على الحيرة عا�صمة المناذرة ف�أحرقها ونهبها ،لكنه لم ينجح ب�إعادة ثقتهم به .واتخذ البيزنطيون
ُ
ر�سل �إلى الق�سطنطينية �أوائل عام
قي القب�ض عليه و� ُأ ِ
قرار االنتقام من الحارث والتخل�ص منه .ف� أ ِل َ

المبراطور موريكيو�س
المبراطور تيبيريو�س الذي توفي في العام ذاته ،فخلفه إ
(582م) في عهد إ
موريكيو�س (602-582م) ،الذي نفاه �إلى �صقلية مع �إحدى ن�سائه وبع�ض �أوالده .وق ُِط َعت الهبات
والمعونات ال�سنوية عن الغ�سا�سنة ،مما دفع �أبناء المنذر أ
الربعة �إلى االن�سحاب �إلى داخل البادية،

والب� � ��دء ب�شن الغارات على البيزنطيي� � ��ن ،وال�سيما في ب�صرى التي توجد فيها حامية لهم .ف�أر�سل
موريكيو�� � ��س حمل� � ��ة بقيادة حاكمه على بالد ال�ش� � ��ام تمكَّن خاللها بمكره م� � ��ن �إلقاء القب�ض على
النعمان خليفة المنذر و�أر�سله �أ�سيراً �إلى الق�سطنطينية عام (583م).
وه� � ��ذا ما �أدى �إلى �ضع� � ��ف الدولة التي د َّبت فيها الفو�ضى ،وتناف�� � ��س �أمرا�ؤها على الملك

�شجع المن� � ��اذرة وبم�ساعدة الفر�س على
وانق�س� � ��م الغ�سا�سن� � ��ة �إلى خم�س ع�شرة فرقة ،وهذا ما َّ
اجتياح �سورية وذلك �سنة (613 /612م).

وبعد حكم عدد م� � ��ن الملوك ا�ستطاع َج َبلة بن ا أليهم �آخر ملوك الغ�سا�سنة (636-603م)،

توحي� � ��د قومه ،و�ساع� � ��د البيزنطيين في االنت�صار على الفر�س ع� � ��ام (629م) .ووقف في وجه
الم�سلمي� � ��ن فحاربه� � ��م مع القبائل العربية ا ألخرى في معرك� � ��ة م�ؤتة عام (629م) ،ثم في دومة

المبراطور هرقل في قتاله
الجن� � ��دل �سنة (633م) ،كما �ساند الجي�ش البيزنطي ال� � ��ذي يقوده إ

بمعرك� � ��ة اليرموك عام (13هـ636 /م) ،التي انتهى فيها وجودهم من بالد ال�شام وانتهت دولة
ارتد عنه بعد نزاع
الغ�سا�سنة من الوجود .ويبدو �أن َج َبلة بن ا أليهم كان قد اعتنق إ
ال�سالم لكنه َّ

م� � ��ع بني ف� � ��زارة .وملخ�ص الق�صة �أن رج ً
ال من بني فزارة وط� � ��ئ طرف �إزار جبلة فغ�ضب منه
بيت
ولطمه ،فه�شَّ م �أنفه ،ف�شكاه �إلى عمر بن الخطاب فقال لجبلة دعه يلطمك كما لطمته و�إ ْن � أ َ
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�ت عنقك .ف�صبر حتى الليل وخرج مع حا�شيت� � ��ه و�أ�صحابه و�سار بهم �إلى الق�سطنطينية،
�ضرب� � � ُ
ال�سالم وظل فيها حتى وفاته �سنة (20هـ).
وارتد عن إ
َّ

كثير من البقايا المعماري� � ��ة والنقو�ش ولوحات الموازييك التي تع� � ��ود �إلى الغ�سا�سنة
توج� � ��د ٌ
كثير من المواقع منها
ويُن�س� � ��ب معظمها �إل� � ��ى الحارث بن جبلة وابنه المنذر ،وقد ُعثر عليها في ٍ
ف� � ��ي م�أدبة� ،شرقي البحر الميت ،ومع� � ��ان ،وجر�ش ،وقلعة عمان ،وقلع� � ��ة الق�سطل ،وفي حوران
وبلداته� � ��ا ومنها :غ�صم ،والجيزة ،والطيبة ،وتل ا أل�شعري وحمريم (قرب ب�صرى) ،والهيت قرب
�شهب� � ��ا ،والهيات وفيها ق�صر ألحد �أمرائهم ،وعنز جن� � ��وب �صلخد .وفي منطقة ال�صفا كثير من
الخرب والنقو�ش والكتابات على الحجارة التي تُن�سب �إليهم .ولهم �آثار في الجابية ويبدو �أنه ُد ِف َن
عدد من �أمراء الغ�سا�سنة فيها .وفي قرية البثنية ُعثر على نق�ش يوناني جاء فيه« :بني فالفيو�س
البانو�س وابنه �ألبانو�س هذا ال�صرح من � ُأ ِّ�سه �إلى �أعاله في �أيام المنذر البطريق �سنة (578م)».

وم� � ��ن �آثاره� � ��م كني�سة في الر�صافة ُعث َِر فيها على نق�ش ُذك� � ��ر فيه ا�سم المنذر بن الحارث.
وهن� � ��اك برج في حوران ُعثر في� � ��ه على نق�ش ،وبرج �آخر �شرقي ال�ضمي� � ��ر لم يبق �إال جزء من
قاعدته ،و�إلى الغرب منه موقع الميطرون الذي ُعثر فيه على كني�سة ور�سوم جدارية وموزاييك.
وفي ق�صر الحير الغربي ُعث َِر على نق�ش بالكتابة اليونانية يعود �إلى الحارث بن َج َبلة .ويُن�سب
�إليهم بناء الق�صر ا ألبي�ض ،وق�صور :الم�شتى وال�صفا والنمارة وبركة و�أبين والنار ،وكذلك بناء
�أديرة :حافي والكهف وهند والنبوة وغيرها.

المراجع
( -)1الجميلي� ،أحمد ح�سين :العالقات الخارجية لدولة الغ�سا�سنة ،دار �أمجد للن�شر ،ط ،1عمان.2016 ،
( -)2الدب�س ،يو�سف :تاريخ �سورية الديني والدنيوي ،ج ،4دار نظير عبود ،بيروت.1903 ،
ال�سالم ،بيروت دار العلم للماليين.1969 ،
( -)3علي ،جواد:
المف�صل في تاريخ العرب قبل إ
َّ

( -)4العي�سى� ،سالم :تاريخ الغ�سا�سنة :ن�سبهم – حروبهم – تنقالتهم – ديانتهم  -ثقافتهم ،دار النمير ،دم�شق.2007 ،

( -)5نولدكه ،ثيودور� :أمراء غ�سان ،ترجمة :بندلي جوزني وق�سطنطين زريق ،بيروت ،المطبعة الكاثوليكية.1933 ،
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آ�فاق المعرفة

أ�بو الطيب املتنبي
بني ال�شاعرية واحللم ال�سيا�سي
د .فايز عز الدين

في إ�طار الن�ش أ�ة والحياة
�أبو الطيب من �أ�صل عربي ينتهي إ�لى كهالن من
القحطاني���ة .ول���د في الكوف���ة �سن���ة (915م303 ،هـ).
وتر ّب���ى ف���ي ُعهدة جدته بع���د موت �أمه وه���و �صغير.
ن�ش�أ في الكوفة �أحد مواطن الح�ضارة لبني العبا�س.
انتق���ل م���ع وال���ده ع���ام (928م) إ�ل���ى بغ���داد عا�صمة
الخالفة ،و�سرعان ما هجرها إ�لى ال�شام ليتنقّ ل بين
باديته���ا وحا�ضرتها ويثقّ ف نف�سه بف�صيح اللغة من
�أ�شعار الجاهلية ،كذلك ّ
اطلع على الفل�سفة الرواقية
ليت�شاءم من دهره طالما �أنه لم ينل من �شعره حظوة
ف���ي النا�س والحياة ،مما جعله متب ّرم ًا تغتلي داخله
روح التم ّرد ،وعنفوان الكبرياء ،فقال:
�ت م��ن ال� ّ�ده� ِ�ر
�أي���ن ف�ضلي �إذا ق �ن �ع� ُ
�اد ون �ج �م��ي
�أب � � � � ��د ًا �أقْ � � � َ
�ط � � � ُ�ع ال� � �ب��ل� َ
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�ج � � � ِ�ل ال� �ت� �ن� �ك� �ي � ِ�د
ب � �ع � �ي � ��� ٍ��ش ُم� � � �ع � � � َّ

�ود
وه � ّ�م� �ت ��ي ف ��ي � ُ��س� ُ�ع� ِ
�ح ��و� ��س ِ
ف ��ي نُ � ُ
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ثم قال:
�������ك�������ر ف������ي م�����ع�����اق�����رة ال���م���ن���اي���ا
�أف ّ
����خ ِّ
����زم����ي
�����م ل���ل���ق���ن���ا ال َ
����ط����ي َع ْ
زع�����ي ٌ

َ
�������ش���رفَ ِ���ة ال���ه���وادي
�������و ِد ال��خ��ي��ل ُم ْ
وق ْ

���ض���ر وال����ب����وادي
ب�����س��ف ِ
دم ال���ح���وا� ِ
��ك ِ

وبي� � ��ن الدعوة للثورة في بادية ال�سماوة ومنا�صرته من بن� � ��ي كلب ،و�سجنه من والي البلدة،
ويبدد �أتباعه ثم
الفراج عنه ،ا ّدعاء
النبوة وخروج ل�ؤل�ؤ �أمير حم�ص من إ
ث� � ��م إ
الخ�شيد ليقاتلهّ ،
ّ
للفراج عنه ،كانت حياته
عما ا ّدعاه إ
ي�أ�س� � ��ره وي�سجنه �سنتين في حم�ص ،حت� � ��ى تع ّهد ب�أن يقلع ّ
في ا�ضطراب م�ستمر ،وناطقة بثورته �إذ قال:
�ضربه
الن ْ�ص ُل مني
َ
�صح ُب َّ
مثل َم ِ
�سي َ
َ
�صطبر
الت ُم
��رت ح��ت��ى
َ
ل��ق��د ت�����ص ّ��ب ُ
ٍ

���ل ���س��اه��م ً��ة
�������وه ال���خ���ي ِ
ألت�����رك ّ
�����ن وج َ

ال�ص َمم
وينجلي َخ��ب��ري ع��ن ِ�ص ّم ِة ِّ
آ
الت ُم��ق��تَ ��ح ِ��م
����م ح��ت��ى
َ
والن َ�أق َ
����ح ُ

���د ِم
��س��اق على َق َ
����و ُم م��ن � ٍ
وال��ح ُ
��رب �أقْ َ

عم� � ��ار العربي قائد الجي�ش في طبريا فلزمه مدة
وق� � ��د ابت�سم الحظ للمتنبي عند بدر بن ّ
الح�ساد �أثاروا خالفاً بينه وبين بدر مما � أ ّدى �إلى ابتعاده ،والعودة �إلى التن ّقل .وفي
�سنتين ،لكن
ّ
رثاء طوي� �ل � ً
ا طواه على ما في نف�سه من مرارة،
ع� � ��ام (947م) ورده نب� أ موت ّ
جدته فنظم فيها ً
وقد عاودت فيه روح الثورة:
لهم
مدحت قوم ًا و�إ ْن ِع ْ�شنا
ُ
ُ
نظمت ْ
��ض��م��رةٌ
ت��ح َ
��ت ال َ
���ع���ج ِ
���اج ق��واف��ي��ه��ا م��� ّ

والح ُ�ص ِن
الخيل
���اث
ق�صائد ًا من �إن ِ
ِ
ُ
يدخلن في ُ�أذُ ِن
��دن ل��م
�إذا تُ ��نُ ِ
��و���ش َ
َ

وف� � ��ي زيارة ل�سيف الدولة الحمداني �أمي� � ��ر حلب ألبي الع�شائر الحمداني في �أنطاكية �سنة
فقدم� � ��ه هذا ا ألخير �إلى �سيف الدولة و�أثنى
المتنبي ،وهو
(948م) التق� � ��ى
يمدح �أبا الع�شائرّ ،
ُ
ّ
محباً ل� �ل� أ
��دب و�أ�صحابه يجمع في بالطه ع� � ��دداً كبيراً من ا ألدباء
علي� � ��ه ،وكان �سي� � ��ف الدولة ّ
ف�ضم المتنبي ال�شاعر الجديد �إليه ورجع به �إل� � ��ى حلب ،فنال المتنبي منه حظوة
وال�شع� � ��راء،
ّ
كبي� � ��رة حتى �صحبه في بع�� � ��ض غزواته وحمالته على الروم .فكان� � ��ت تلك المرحلة من �أطيب
�صيت طوى
الكرام ،وقد �صار له في ال�شعر
مراح� � ��ل حياة �أبي الطّ يب ،و�أخ�صبها بما لقيه من إ
ٌ
ح�س� � ��اده ،فراح يقاومهم بعنف وكبرياء ،وامت� � � ّ�د الحال بينه وبين
الب� �ل��اد ،لكن ذلك � أ َ
كثر عليه ّ
ا ألمير �إلى جفوة حتى قال فيه معاتباً:
���م
������ر ق���ل���ب ُ
���اه م���م���ن ق���ل ُ���ب���ه َ����ش ِ���ب ُ
وا َح َّ
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��ا���س��دن��ا
���م م���ا ق����ال ح
�إن ك����ان
ُ
����س���ركُ ُ
ّ
عاملَتي
ي��ا �أع َ
����دل ال��ن��ا� ِ��س �إال ف��ي ُم َ

�������م
�����م �ألَ ُ
����رح �إذا �أر������ض�����اك ُ
ف���م���ا ل����ج ٍ
والحكَ ُم
الخ ْ�ص ُم
َ
نت َ
فيك ِ
�صام و�أ َ
الخ ُ
َ

الخ�شيدي القائم
وحين انتق� � ��ل ال�شاعر من دم�شق �إلى الرملة في فل�سطين �سمع به كافور إ
عل� � ��ى م�صر ،ورغب في �أن يك� � ��ون في بالطه� ،إذ طلبه من �أمير الرمل� � ��ة ،فذهب �إليه ومدحه،
فوع� � ��ده كافور بوالية ،طمعاً ببقائه قريباً من� � ��ه ،وهنا كبرت �أحالم ال�سيادة وال�سيا�سة عند �أبي

الطي� � ��ب .وحين م�ضت على الوعد �سنتان ،ولم ين ّفذ كافور وع� � ��ده� .شعر المتنبي بمكر كافور.
الخ�شيدي �أبي �شجاع فات� � ��ك ،فلقي منه ح�سن التفات
تبين له ا ألمر ،لج� أ �إل� � ��ى القائد إ
ولمـّ� � ��ا ّ
وم� � ��ودة ،لكن الحظ عاند المتنبي بم� � ��وت �أبي �شجاع فج�أة ليترك لدى ال�شاعر لوعة واحتداماً
و�ضيق عليه خ�شي ًة من ل�سانه وهجائه،
ن ّغ�صا عليه حياته ،فعزم �أن يهرب ،لكن كافوراً قد منعه،
ّ
هجاء �أودع فيه
الخ�شيدي
وفي �سنة (962م) �سنحت له الفر�صة فهرب من م�صر هاجياً كافوراً إ
ً
كل ما في نف�سه من مرارة ،واحتقار.

وبع ْو َدت� � ��هِ م� � ��ن م�صر راح �أبو الطيب المتنبي ي�ضرب في الب� �ل��اد حتى �أو�صلته الحال �إلى
َ
التف حوله جماعة من علماء اللغة والنحو منهم :علي الب�صري،
العراق من جديد ،وفي بغداد ّ
وابن ج ّني ف�شرح لهم ديوانه ،وا�ستن�سخهم �إياه .ومن بغداد ق�صد ابن العميد وزير ركن الدولة

البويهي فمدحه ،وو�صل �إلى �شيراز نزوالً عند طلب ع�ضد الدولة البويهي ولقي عنده حظوة
مت�شوقاً �إلى بالده وو ّدعه بق�صيدة كانت �آخر
كبي� � ��رة ،وفي �شهر �آب من �سنة (965م) غ� � ��ادره
ّ

ما نظم من ال�شعر مطلعها:

���ص ُ��ر ع���ن م��داك��ا
�����دى ل َ
ِف ً
����ك َم ْ
�����ن ي��ق�� ِّ

ف���ل���ا م�������لِ ٌ
ذن �إال ِف������داك������ا
�������ك �إ ْ

وف� � ��ي الوقت الذي ترك �أبو الطيب فيه �شيراز عائ� � ��داً �إلى �أرجان توقف قلي ً
ال في وا�سط

بالع� � ��راق ،وانتوى الو�ص� � ��ول �إلى بغداد ،لكنه قد ُح� � ��ذّ ر من الل�صو�ص ف� � ��ي الطريق �إليها فلم
تعر�ض له فاتك بن جهل ا أل�سدي مع
ي�ص� � � ِ�غ لمن حذّ روه ،ف�سار مع ابنه وبع�ض غلمانه حي� � ��ث ّ

ره� � ��ط من رجال� � ��ه ،وكان المتنبي قد هجا �أختاً له ،وقيل في اللحظة غير رواية ،لكن المتنبي
ق� � ��د قُتل ،وتناثر ديوانه الذي خطّ ه بيده ،في �شهر �أيل� � ��ول من �سنة (965م) ،رم�ضان من �سنة
(354هـــ)(.)1
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ال�شاعر ّية في ذاته
دار �شعر �أب� � ��ي الطيب المتنبي على المدح والرثاء والهجاء والفخر وتخلّل ذلك كله الغزل،
والو�صف ،والحكم .وقد �شهدت الذات لديه تطابقاً كام ً
ال مع �صورة �أحواله فيبرز ال�شعر لديه
معب� � ��راً عن �شخ�صية �صاحبه ،وتبرز ال�شخ�صية بخلجات النف�س فيها �شعراً قوياً ،متوثّباً يمتلئ
ّ
حد م�ساواتها الدائمة مع ممدوحه ألنه ال ير�ضى �أن يرفع
وكبرياء ،ويبل ُغ
عز ًة
الولع في نف�سه َّ
ً
ُ

�أح� � ��داً عليه على عك�س نوامي�س المدح والمادحين .وال عجب في ذلك ألن غالبية �شعره تَقل ٌُّب
يثب به
بي� � ��ن ا ألمل والطموح ،وا أللم؛ لذا فقد غلب االنفعال عليه ولم يت� أ ّت له إ
البداع �إال حين ُ
كونت �شخ�صيته �شغفه
�أم� � ��ل وا�سع� ،أو ي�ضطرم في وجدانه غيظ �صاخب .وم� � ��ن الدوافع التي ّ

بالمجد ،وطموحه �إلى الزعامة ،مما و�صل به �إلى ما ي�شبه جنون العظمة الذي تُغري به البنية
والعجاب المفرط بالنف�س �إلى الدرجة التي ر�أى نف�سه فيها فوق
القوية ،والعاطفة المندفعة ،إ
كل بَ�شَ ر� ،إذ قال:

���ب ع��ج��ي ٍ��ب
�إ ْن َ�أكُ ْ
���ج ُ
�������ن ُم��ع��ج��ب�� ًا ف ُ���ع ْ

���ه م����ن م���زي ِ���د
ال ي�����رى ف َ
�������س ِ
���ف ِ
������وق نَ ْ

ويقول:
�أ َّي

��������������ل
م��������������ح
ٍّ

�أرت��������������ق��������������ي

�����������م
�أ َّي ع�����������ظ�����������ي ٍ

�أتّ �����������ق�����������ي

ُ���������ق
������������������ل م�����������ا ق�����������د خ��������ل��������ق ال����������������� ْل�����������������ـ ...لَ ���������������ه وم���������������ا ل
وك
ُّ
���������خ���������ل ِ
���������������م َي ْ
َ
������م������ت������ي
م����������ح����������تَ ����������قَ ٌ
����������ر ف�������������ي ه ّ

َ
��������رق��������ي
ك
���������ع ٍ
��������ف ِ
���������رة ف����������ي َم ْ
�������������������ش ْ

ويقول كذلك:
���ش��وارده��ا
����لء ج��ف��ون��ي ع���ن
ِ
�أن ُ
�����ام م َ

ويخت�صم
���راه���ا
وي�����س��ه ُ��ر ال َ
��خ�� ْل ُ
ُ
��ق ج ّ

نف�سه من
وحي� � ��ن كان ين�شد الملوك كان �إن�شاده فيه� � ��م عز ًة بنف�سه �إذ يبقى جال�ساً ألنه يَ ُع ُّد َ
يعد جزاءهم ب�أنه �أق ُّل من ال ُّد ّر الذي ينظمه فيهم .وعليه فقد �أم�ضى
طبقتهم ،وحين يجزونه ّ

ويتم�سك بال�صب� � ��ر والثبات والعزم،
�سحاب� � ��ة حياته جارياً وراء ا آلمال العظ� � ��ام ،يق ّد�س القوة،
ّ
مترفّعاً عن كل ما يرتاح له �ضعاف النفو�س ،فقال:
��د ِز ّق����� ًا َ
وق��ي��ن ً��ة
ف�ل�ا ت��ح�����س��ب ّ��ن ال��م��ج َ
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ُ
الب ْك ُر
ال�سيف
المجد �إال
فما
ُ
ُ
والفتكة ِ
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وم� � ��ع ذلك فق� � ��د قارب المتنبي بطموح� � ��ه و�آماله حدود الالمعقول ،وم� � ��ا هو فوق طاقته؛
وغاياتُه �أن يترك دو ّياً كما يقول:
دوي������ ًا ك أ���ن��م��ا
�����ركُ َ
�����ك ف���ي ال ّ
���دن���ي���ا ّ
وتَ ْ

����داول َ���س ْ��م َ��ع ال��م ِ
ت
الع ْ�ش ُر
َ
��م��ل ُ
ُ��ه َ
��رء َ�أ ْن َ

والمكونات الدافعة لل�شعر
ال�شخ�صية
ّ

حدد الباحثون للمتنبي في �أطوار حياة ال�شاعر �أربعة �أطوار:
ّ

حب المجد
فتوة �شاب ن�ش� أ على ّ
 -1ما نظمه في فتوته قبل ات�صاله ب�سيف الدولة� ،إذ بدت ّ
والعظم� � ��ة ،وطلبهما بالقوة ،ور�أى ال�شع� � ��ر و�سيلته لبلوغ مطامحه فجاء �شع� � ��ره فخراً ،وتمرداً

يلهج بال�س�ؤدد ،والغلب� � ��ة والملك ويرى نف�سه �أحق بال�سيادة ممن �سادوا ،وبالملك فيمن تملّكوا،
فيقول:

�أ
الزمن
��را���ض ل��دى
النا�س �أغ
فا�ضل
ُ
ٌ
ِ
ِ

الف َط ِن
يخلو من
الهم �أخالهم من ِ
ِّ

ويقول في العزم الذي يقاحم الدهر:
����رت ب���ي ���س��اع ٌ��ة ال تُ ِ��ع ُّ��زن��ي
����ب ْ
ف�ل�ا َع َ

ٌ
الظ ْلما
بتني
مهجة تَ ْق َب ُل ُّ
وال َ�ص ِح ْ

وف� � ��ي هذا المقطع من حياته ال�شعرية الذي قاله بي� � ��ن م�صاحبته لبدر بن عمار ،وات�صاله
ب�أب� � ��ي الع�شائر الحمدان� � ��ي كان ال�شاعر يدر�س ينابيع نف�سه لي�ستنب� � ��ط منها ا آلراء ،والنظرات،
الن�سانية ،ي�ؤلّفها من تحليل نف�سه وذاته ،حال مرارته و�ألمه.
وال�صبغة إ

 -2ما نظمه في رحاب �سيف الدولة وقد بلغ من العمر الرابعة والثالثين َخ ِب َر بها النا�س،
وتعرف �إلى نف�سه وقلبه .وكان �أبو الطي� � ��ب يرى في �سيف الدولة ا ألمير الذي يمثّل
والزم� � ��انّ ،

ال لقومية العرب ،لذلك جاء �شعره فيه متخطياً
�آخ� � ��ر ما تبقى من دولة العرب ،وقد فهمه ممث ً
المعبر عن المجتم� � ��ع الذي يت�أمل من �سيف الدولة
الح�سا�� � ��س ال�شخ�صي ليندمج في ال�شعور
إ
ّ

ال�شعر المتعلّ� � ��ق بالقومية ،والجهاد التج�سيد
ويعد هذا
الحمدان� � ��ي �أن ير ّد ال�سلطان للع� � ��رب،
ّ
ُ

تكاثر الح�ساد عليه
وال�سيم� � ��ا حين
الطبيع� � ��ي للنزاع القائ� � ��م في وجدانه بين الثقة ،والح�سرة،
ّ
َ
وان�صرف ا ألمير عنه .وقد قال في مدح �سيف الدولة:
�إذا ال��دول ُ
لم ٍة
��ة
ْ
ا�ستكفت ب��ه ف��ي ُم ّ

����ي ح��دائ ٌ��د
��اب ���س��ي ُ
تُ ��ه ُ
��وف ال��ه��ن��د َو ْه َ
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والقلبا
والكف
ال�سيف
كفاها فكان
َ
َّ
َ
���زاري ً
���ة ُع ْ��رب��ا
ف��ك��ي��ف �إذا ك��ان��ت ن
ّ
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وقد قال وهو في لحظة � أ ٍلم نف�سي وثورة:
�أن����ا ال����ذي ن��ظ��ر أ
الع���م���ى �إل����ى �أدب���ي

ال��خ��ي ُ��ل وال��ل��ي��ل وال��ب��ي��داء تعرفني

���ص َ��م ُ��م
و�أ���س��م��ع ْ
��ت ك��ل��م��ات��ي م���ن ب����ه َ
والقلم
وال�سيف والرمح والقرطا�س
ُ
ُ

 -3م� � ��ا نظمه في م�صر� :أي بعد �أن غ� � ��ادر �سيف الدولة الحمداني وبيئته العربية �إلى قوم
نف�س فا�شلة تطمع
يمدحهم على ٍ
كره منه طمعاً بنوال يُبلغه بع�ض ا ألماني؛ فجاء �شعره ع�صارة ٍ

بالم�ستقبل دون �أن تن�سى خذالن الما�ضي ،كما فيه لهجة َم ْن ك ََ�س َرتْ ُه ا أليام فال َن ومال �إلى الفن

الن�سانية الخالدة ،وظهرت
ف� � ��ي ال�شعر وال�سيا�سة ،لذلك طفح ال�شعر الم�صري لديه بالمعاني إ
ا�ستبد به الحزن الطويل
في� � ��ه مقدرة جديدة �أبرزت �شعر ال�سخرية ب�أمهر �صوره .وف� � ��ي م�صر
ّ
والت�أم� � ��ل مم� � ��ا كاد يرقى به �إلى الفل�سفة لي�صدر عن �شعر الهج� � ��اء الالذع الممتزج بالموعظة
والحكمة ،فقال:

�ساءت ُظنُ ونُ ُه
المرء
ِ
�ساء ِف ْع ُل
ْ
�إذا َ

����م
و������ص ّ
�����د َق م����ا ي����ع����ت ُ
����و ُّه ِ
����اده م����ن تَ َ

مح�سن
وجه
وجه في الورى
ح�س ُن
ٍ
ُ
ٍ
ف أ� َ

����ف ُم��ن َ��ع ِ��م
�����ن ك ٍّ
���م ك ُّ
و�أي�����م ُ
�����ف ف���ي���ه ُ

���رء ي��درك��ه
م��ا ك ُّ
���ل م��ا ي��ت��م ّ��ن��ى ال���م ُ

ال�سفن
تجري الرياح بما ال ت�شتهي
ُ

وقد قال في ق�صيدة �أخرى:

الخ�شيدي في م�صر� ،إذ عاد �إل� � ��ى العراق ،وفار�س في
 -4م� � ��ا نظم� � ��ه بعد مغادرة كاف� � ��ور إ
�سراجه الذي �أ�صبح على الخفقة ا ألخيرة قبل �أن ينطفئ� ،إذ ازداد لينُه ،وتراجع غلوا�ؤه فو�صف
لوف� ،أي و�صف ِ�ش ْع َب بوان قائالً:
الطبيعة على غير عادة منه وم� أ ٍ
م��غ��ان��ي ال ِّ
�����ش��ع ِ��ب ط��ي��ب�� ًا ف��ي المغاني

�����ان
ب����م����ن����زل ِ
�����ع م�����ن ال�����زم ِ
����ة ال�����رب�����ي ِ

�������ش���رق م��ن��ه��ا ف����ي ث��ي��اب��ي
و�أل����ق����ى ال
ُ

�����ان
������ر م�������ن ال�����ب�����ن ِ
دن�������ان�������ي�������ر ًا ت������ف ُّ

�����ل ب����ه����ا ح�������ص���اه���ا
و�أم
�����������������واه تَ ������ِ�����ص ُّ
ٌ

��ح�� ْل��ي ف��ي �أي����دي ال��غ��وان��ي
���ص��ل��ي َ��ل ال ُ

���ه
�����ر ت�������ش���ي���ر �إل�������ي َ
�������ك م���ن ُ
ل����ه����ا ث�����م ٌ

ب أ
وان
������������ش�����رب ٍ
���������ن ب���ل��ا �أ ِ
�����ة َو َق ْ
���������ف َ

وهكذا فقد ا ّت�سم �شعر المتنبي في �أطوار حياته ا ألربعة بما �سجلته هذه ا ألطوار على لوحة

نف�سه الثائرة الحالمة بال�سيادة والمجد(.)2
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الفنون ال�شعرية لديه
�����ج �أبو الطيب –كما غيره من ال�شعراء� -أبواب المدح ،والرثاء ،والو�صف ،والهجاء،
ولَ� َ
والفخر ،والغزل و�أجاد في كل ذلك ،لكنه –لِما اجتمع به من ات�ساع مدارك و�سمو �إيحاء-

تم ّك������ن م������ن �أن يتخذ من هذه ا ألب������واب التقليدية �إطاراً ل�شعر جدي������د في روحه ولهجته
و�سمو النف�س ،والتر ّفع ع������ن الدنايا ،وروحاً من
الهم������ة،
ف�ص������درت له �أ�شعار
ّ
تج�سد علو ّ
ّ

عره بما جرى مجرى ا ألمثال،
الحكمة ا ألخالقي������ة واالجتماعية ،جعلته
ّ
متفرداً ،فحفل ِ�ش ُ
فتداولته ا ألل�سن كقواعد خلقي������ة واجتماعية غنية ومخ�صبة ،وعليه فقد قال في المدح

م������ا عك�س في������ه �أ�صله العربي الم�شبع بنزع������ات البدو و�أخالقهم ،ور�أين������اه لم يطرق باب
المل������وك وا ألم������راء �إال طمعاً في النوال منهم أل ّن المال عن������ده �ضروري فال يقوم المجد
دونه ،فقال:

مجد في الدنيا لمن ق َّ��ل مالُ ُه
فال
َ

قل َم ْج ُد ُه
وال َ
مال في الدنيا لمن َّ

()3

قيمة تبرز الخبرة في ا ألخالق ،والحياة العامة ،والقدرة على
وفي مدائحه جماليات ف ّنية ّ

الت�صوي� � ��ر لل�صفات التي يتمناها الممدوح في نف�س� � ��ه .وما قاله من مقاطع ملحمية في �سيف
رفيع قوي الت�أثير �إذ قال:
الدولة ي�سمو بالق�صيدة �إلى ج ٍّو ٍ
��ف
��ت وم��ا ف��ي ال��م��وت � ٌّ
��ش��ك ل��واق ٍ
وق��ف َ

�����ردى وه���و ن��ائ ُ��م
ك أ����ن َ
���ك ف��ي ج��ف��ن ال ّ

���ك أ
الب���ط���ال ك��ل��م��ى ه��زي��م ً��ة
ت��م ُّ��ر ب َ

��ا���س��م
����رك ب
ووج����ه َ
�����اح وث����غ َ
����ك ّ
و������ض ٌ
ُ

���ش���ي���تَ ���ه���ا ب��ب��ط��ون��ه��ا
�إذا زَ لِ ������قَ ْ
������ت م���� ّ

تتم�شى ف��ي ال�صعيد أ
����م
كما
ّ
الراق ُ

�ضم ًة
�ضممت
َ
جناحيهم على القلب ّ
ْ

���وادم
ت��م��وت ال��خ��واف��ي تحتها وال���ق
ُ

وف� � ��ي الرثاء َع َم � � � َد ل�شدة ما بنف�سه من كبرياء �إلى ا�ستخ� � ��دام الحكمة و�شذرات من فل�سفة
ينفث �أبياتاً مثقل ًة با أللم الثائر المتج ّهم،
يحبهم
ُ
مت�شائمة في الموت والحياة .فكان في رثاء من ُّ
جدته:
�إذ قال في ّ

��ت بها
�أح ُّ
����ن �إل���ى ال��ك أ������س ال��ت��ي ���ش��رب ْ

�أت���اه���ا ك��ت��اب��ي ب��ع��د ي أ
����ة
����ر َح ٍ
����� ٍ���س وتَ ْ

���س���رور ف إ���ن��ن��ي
�����رام ع��ل��ى ق��ل��ب��ي ال����
ح ٌ
ُ
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��راب وم���ا َ�ض ّما
و�أه����وى لمثواها ال��ت َ

��ت ب��ه��ا َغ ّ��م��ا
��ت ����س���رور ًا ب��ي ف��م ُّ
ف��م��ات ْ
�����د ال����ذي م��ات��ت ب��ه ب��ع��ده��ا ُ���س ّ��م��ا
�أ ُع ُّ
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وف� � ��ي الو�صف اتك� أ على �صور ا ألقدمين ،لكن� � ��ه بعبقريتهِ �أعادها من اندفاعه النف�سي ومن
قوة مو�سيقاه بما �أخرجها في هيئة جديدة ،فقال ي�صف ا أل�سد:
ي���ط أ
���� ال����ث����رى م���ت���رفِّ ���ق��� ًا م����ن ت��ي ِ��ه ِ��ه

�����������رد ُع����ف����رت����ه �إل���������ى ي���اف���وخ���ه
وي
ُّ

���ه
�������س ُ
وت����ظ����ن����ه م���م���ا ي���زم���ج���ر نَ ْ
���ف ُ
وره
���ه ف����ي زَ ِ
�������س ُ
م����ا زال ي��ج��م��ع نَ ْ
���ف َ

ف������ك أ
��������������س ي�����ج������ ُّ�����س ع���ل���ي�ل�ا
�������ن������ه �آ� ٍ

ح����ت����ى ت�������ص���ي���ر ل�����ر�أ������س�����ه �إك����ل����ي��ل�ا

����ش����دة غ���ي���ظ���ه م�����ش��غ��وال
ع���ن���ه���ا ل�����
ِ
الطوال
��ر���ض منه ُّ
بت ال َ��ع َ
حتى َح ِ�س َ

وفي الهجاء جاء هجا�ؤه طاعناً الذعاً يرمي به المهجو بقوة وبال هوادة ليل�صق به و�صمات
ال تزيلها ا أليام ف�سمعناه في هجاء كافور يقول:
نفو�سهم
الموت نف�س ًا من
يقب�ض
ما
ُ
ُ
ُ
��د �إال وال��ع�����ص��ا م��ع ُ��ه
ال ت�����ش��ت ِ��ر ال��ع��ب َ

�����ود
�إال وف�����ي ي ِ
������ده م�����ن نَ ْ
���ت ِ���ن���ه���ا ُع ُ
��د
���د ألن����ج����ا� ٌ����س م��ن��اك��ي ُ
�إ َّن ال���ع���ب���ي َ

وفي الفخر كان يع ُّد نف�سه مفخرة قومه ،فيقول:
���ت ب���ل َ����ش ُ���رف���وا بي
���ر ْف ُ
ال ب��ق��وم��ي َ����ش ُ

������ر ُت ال ب���ج���دودي
وب��ن��ف�����س��ي فَ َ
������خ ْ

وفي �سيروة �شعره على ا ألل�سن قال:
���ر �إال م��ن ُرواة ق�صائدي
وم���ا ال َّ
���ده ُ

ن�شدا
�إذا
هر ُم ِ
ُ
قلت �شعر ًا �أ�صبح َّ
الد ُ

وحين يرفع نف�سه فوق الجميع ،ويع ُّد نف�سه من مرتبة ا ألنبياء والملوك ،يقول:
مجل�سنا
��ض��م
�سيعلم ال��ج��م ُ��ع ممن � َّ
ُ

���دم
�����ن ت�����س��ع��ى ب���ه ق ُ
ب أ���ن��ن��ي خ���ي ُ���ر َم ْ

وف� � ��ي الغزل يمزج بين المر�أة والحرب ،في�ص� � ��ف حبيبته بالم ّناعة ،ويخو�ض حرباً للو�صول
�إليها .وقد تتمثل له الحرب كمع�شوقة يفتنه جمالها ،فقال ي�صف نف�سه:
هفات ِه
محب كَ نى بالبي�ض ع��ن ُم ْر
ِ
ٌّ
وبال�س ْمر عن ُ�س ْمر القنا غير �أنني
ُّ

�سن في �أ
ال�ص ْق ِل
الح ِ
َّ
وفي ُ
ج�سامهن عن ّ
جناها �أح��ب��ائ��ي و�أط��راف��ه��ا ُر���س��ل��ي

()4

وللمتنب� � ��ي �أبي� � ��ات في الحكمة قائمة على ا ألم� � ��ل الطامح الم�ؤمن بالق� � ��وة ،وا ألمل المثقل
تنازع البقاء ،فهي
م�سارح
بالنقم� � ��ة والثورة والت�شا�ؤم .وعليه ف�إننا نرى الحياة لديه م�سرحاً من
ِ
ِ
�ساحة حرب وميدان جهاد وال يثبت فيها غير ال�شجاع ،فيقول:
�إن�����م�����ا �أن�����ف������ ُ�����س أ
���اع
الن�����ي������ ِ�����س ����س���ب ٌ
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��������رةً واغ����ت����ي����اال
ي����ت����ف����ار� َ
����س����ن َج ْ
��������ه َ
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����ش���يء ِغ�ل�اب��� ًا
�������اق ال��ت��م��ا� َ��س
ٍ
م���ن �أط َ

�����س��ه � ؤ
���س����اال
واغ��ت�����ص��اب�� ًا ل���م ي��ل��ت ِ��م ْ

()5

دار فن� � ��اءٍ  ،والنا�س ال يدوم لهم نعي� � � ٌ�م وهم يتوالون �أفواجاً بي� � ��ن الوجود والفناء،
والحي� � ��اة ُ
فيقول:
�����ض��ن��ا ب��ع�����ض�� ًا وت��م�����ش��ي
������ن ب��ع ُ
������د ِف ُ
ُي َّ

�أواخ���������رن���������ا ع����ل����ى ه��������ام أ
الوال������������ي

وي� � ��رى المتنبي �أن العاقل َم ْن �أقب� � ��ل على الدنيا كما هي مهم ً
ال الماله� � ��ي وم�سلِّحاً نَ ْف َ�س ُه
بالقوة ،وطلب المجد في �أ�سمى �أ�شكاله:
�������روم
������ش�����رف م
������رت ف�����ي
�إذا غ������ام َ
ٍ
ِ

����وم
����ع ب����م����ا دون ال����ن����ج ِ
ف��ل��ا ت����ق����ن ْ

المتنبي وال َّنفْ ُ�س العربية

�صح� � ��ب �أبو الطيب المتنب� � ��ي البدو في البادية خالل �صباه ،فظل بدوي النزعة ،وقد �أظهر
في �شمائله �شمائل النف�س العربية في ا ألنفة ،والجل َد ،والب�سالة ،والطموح �إلى ال�سيادة ،والكرم
و�صور ذلك كله في �شعره:
ّ
�����ش
���ط ال���ذل���ي َ
ذَ ّل م���ن ي���غ ِ���ب ُ
���ل ب��ع��ي ٍ

م�����ن ي���ه���ن ي�������س���ه���ل ال������ه������وان ع��ل��ي��ه

���ام
�������ف م���ن���ه ال ِ
�����ش �أخ ُّ
رب ع��ي ٍ
���م ُ
َّ
���ح َ

�����ت �إي�������ل�������ام
�����ي ٍ
م�������ا ل�������ج ٍ
�������رح ب�����م ّ

()6

وكان في حما�سه للع� � ��رب يح ّفزهم على جمع كلمتهم لتحطيم ا ألجنبي الطامع ،داعياً �إلى
�إعادة الملك للعرب والتخل�ص من العجم:
����وك وم����ا
و�إن������م������ا ال�����ن�����ا� ُ�����س ب����ال����م����ل ِ

����ب
ال �أ ٌ
���������س ٌ
دب ع����ن����ده����م وال َح َ
ل�����ك�����ل �أ
����������م
ٍ
ر������������������ض وط�����ئ�����تُ �����ه�����ا �أم ٌ

����م
�����������ر ٌب ُم����لُ����وكُ ����ه����ا َع َ
����ج ُ
تُ ����ف����ل ُ
����ح ُع ْ
�����������م
وال ع��������ه
ٌ
��������ود ل������ه������م وال ِذم ُ
�����د ك أ
������م
تُ �������رع�������ى ب�����ع�����ب ٍ
������ن�����ه�����ا َغ������نَ ُ

وقد لج� أ المتنبي �إلى ا ألجانب حين خاب �أمله بالعرب ،لكنه �سرعان ما خاب �أمله حتى في
حث العرب على ال�سيادة:
ا ألجانب فعاد يتغ ّنى بالعروبة ،وقد قال كثيراً من المـ ُ ْع ِجب في ّ
�����س����ادات ك ِّ
����ل ُ�أن�����ا� ٍ�����س م���ن ن��ف��و���س��ه ُ��م
ُ

بوان يقول:
ثم في ق�صيدة ِ�شعب ّ

م��غ��ان��ي ال ِّ
�����ش��ع ِ��ب ط��ي��ب�� ًا ف��ي المغاني
������ي ف��ي��ه��ا
ول������ك ّ
������ن ال����ف����ت����ى ال������ع������رب َّ
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و����س���ادةُ الم�سلمين َ أ
���د ال��قَ ��زَ ُم
���ب ُ
ال ْع ُ

�����ان
�����ع م�����ن ال�����زم ِ
ب���م���ن���زل���ة ال�����رب�����ي ِ

���س���ان
����ب ال����وج����ه وال����ي����د وال���ل���� ِ
غ����ري ُ
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�س العروب� � ��ي القومي قد كان مجهوالً لدى �شع� � ��راء الجاهلية وا ألمويين ،فكانوا
وه� � ��ذا ال ّن َف ُ
يفاخ� � ��رون بقبائلهم ألنهم �صريحو العروبة وال يناوئهم فيها �أحد� .أما ال�شعراء العبا�سيون فقد
�شعوبية تحتقر العرب �أحياناً ،و�إن
كانوا في �سوادهم من �أ�صل غير عربي ،وينحازون �إلى نزعة
ّ
ُو ِج � � � َد فيهم من َداف ََع عن العرب� ،أما المتنبي فقد داف� � ��ع عن العرب ،وعن العروبة في مداها
حيان �أنقى مظاهر العروبة في عرب الجنوب ذوي ا أل�صل
بع�ض ا أل ِ
�ص َر َ
الرحب ال�شامل وقد َح َ
()7
اليمني الذي كان ينتمي �إليه .

ال ي�ستطيع �أحد �أن ينكر على المتنبي عبقريته ال�شعرية ولو تنكّر له بع�ض المتح ّزبين عليه
المعري وعدداً كبيراً من الدار�سين العرب المبدعين قد
ومنه� � ��م ابن خلدون� ،إال �أن �أبا العالء
ّ
�أن�صفوه و�شهدوا بامتالكه العقل القوي ال�سمح القادر على اكت�شاف المعاني ال�سامية وت�ضمينها
ف� � ��ي �شعره ،وفي عاطفته الت� � ��ي تعا َو َرها ا ألمل والطموح ،وتجاذبته� � ��ا مظاهر الخيبة والي�أ�س،
فيقول:
الدهر في قلبي وال كبدي
يترك
لم
ِ
ُ

���د
����ن وال ِج���ي ُ
����م����ه ع����ي ٌ
����ي ُ
����ش���ي���ئ��� ًا تُ ����تَ ّ

�أ�����ص����خ����رةٌ �أن������ا م���ال���ي ال ت��ح ّ��ركُ ��ن��ي

��دام ،وال ه��ذي أ
��د
الغ��اري ُ
ه��ذي ال��م ُ

����ر ك ؤ
����و����س���ك���م���ا
���ي �أ خ����م ٌ
ي�����ا ����س���اق���ي َّ

��ت م��ن ال��دن��ي��ا؟ و�أع��ج ُ��ب ُ��ه
م����اذا ل��ق��ي ُ

�أم ف����ي ك ؤ
��د
�����م وت�����س��ه��ي ُ
����و����س���ك���م���ا ه ٌّ
��س��ود
�أ ّن����ي ب��م��ا �أن���ا
ٍ
���ش��اك م��ن��ه م��ح��� ُ

()8

أ
فمل الدنيا و�شغل النا�س»
وق� � ��د �أن�صفه ابن ر�شيق القيرواني �إذ قال عنه« :ثم جاء المتنبي
فكان هذا التعبير �أجمل ما قيل عن ال�شهرة ،وال�سيرورة اللتين نالهما �شعر المتنبي .على الرغم
م� � ��ن �أن كثيرين حاولوا مجاراته واتباع منهجه ف� � ��ي ال�شعر ،لكنهم وقفوا عند �صيغه الخارجية
عاجزين عن مجاراته في عبقريته ،ولم ي�ستطيعوا �أن يرقوا �إلى نماذجه في التجديد والتحرر
وال�سيم� � ��ا �أنه قد �أدخل في الحكمة ال َّن َف�� � ��س ال�شعري القومي الذي
م� � ��ن التقاليد الم�صطنعة،
ّ
يُخرجه� � ��ا من ال�شعر التعليمي الج� � ��اف ،مما بعث في ق�صائده قوة وفخامة حافظتا على متانة
ال�شع� � ��ر العربي وحيويته الناب�ضة بكل م�شرق جميل ومبدع .وم� � ��ع �أن المتنبي قد عا�ش حياته
الن�ساني ل�شاعر مثله ،لكن� � ��ه كان يرى الدهر عد ّواً
كفاح � � �اً من �أجل ال�س�ؤدد ،وعظم� � ��ة الوجود إ
أ
َّ
يحق
العقل
للحرار وكرام النفو�س ،فيمنع التقاء
الحظ ،وينتهك �أبداً حرمة العقل ،فال ينيله ما ُّ
ِ
له من التكريم وال�سلطان:
َ����ه
����ي����ل ُ
�أ ُّ
ذم �إل������ى ه�����ذا ال����زم����ان ُ�أ َه ْ
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����د
���م َو ْغ ُ
��م فَ ْ
���زم ُ
�����د ٌم و�أح ُ
ف أ��� ْع��ل ُ
���ه ْ
َ��م ُ��ه ْ
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ويقول:
��ب
�����رب ُ
�����م ل��ب��ي ٌ
�����ه ْ
�إذا م�����ا ال����ن����ا�����س ج ّ
ِخ�����داع����� ًا
وده����������م �إال
ف����ل����م �أ َر ّ

������م وذاق���������ا
ف إ
���������ن��������ي ق�������د �أك������ل������تُ ُ
������ه ُ

ول���������م �أ َر دي�����نَ �����ه�����م �إال نِ ����ف����اق����ا

ويقول:
الج ْم ُع بين الماء والنار في يدي
وما َ

الج َّد والفَ هما
ب أ�
�صعب من �أن �أ ْج َم َع َ
َ
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الن�سبي للفكر
الكون والمقيا�س
ّ

آ�فاق المعرفة

سبي للفكر
الكون واملقيا�س الن� ّ
فايز فوق العادة

الن�ساني �أن
عل ��ى الرغم من ال�ض�آلة الفيزيائية للمنظومة الع�صبية ,فقد ا�ستطاع الدماغ إ
يجتاز �آفاق ًا كونية ال حدود لها .كيف ترى ال�ض�آلة المذكورة على خلفية الكون يا ترى؟ ي�ساوي
حج ��م الدم ��اغ ليتر ًا واحد ًا تقريب ًا في حين نحاول �أن نحيط بحجم يكافىء � 5210ضعف ًا من
الن�سان
ه ��ذا المق ��دار (�أي واحد و إ�لى يمينه اثنان وخم�سون �صف ��راً) .وفي حين ال تزيد حياة إ
الفرد عن قرن ,نبحر بعيد ًا م�ستقرئين �أزمان ًا �أقدم بماليين ماليين المرات.

ن�ش�أنا في بقعة كونية �صغيرة ومعزولة� .إنها دافئة بما يمكّننا من اال�ستمرار .تحيط بالبقعة
م� � ��ن كل جان� � ��ب ظلمة رهيبة م�شوبة بب� � ��رودة غير معقولة .فر�ضت ا أللفة علين� � ��ا منطقاً �أر�ضياً
محدداً بمعنى من المعاني� .إننا نخرق تلك ا أللفة ب�أفكارنا لنبني كوناً بعيداً كل البعد عن وتائر
الن�سان �أن يتحدث عن �أر�ض
حياتنا ومقت�ضياتها اليومية والحولية .هنا على ا ألر�ض كان بمقدور إ
التعود فيه هذا اال�ستنتاج ،لينبهنا �إلى �أن ال�شم�س هي
تدور حول ال�شم�س في الوقت الذي ينفي
ّ

الت� � ��ي تقطع كبد ال�سم� � ��اء في حركة دائرية .وعلى امتداد �أر�ضنا التي توحي ب�أنها م�سطحة نفى
الن�سان و�صغر جهازه الع�صبي
المفكرون الكبار ذلك ،لي�ؤكدوا �أن ا ألر�ض كروية� .إن ق�صر قامة إ
تعجبنا من عودة رحلة
هما الم�س�ؤوالن عن ا ألخذ بمفهوم ا�ستواء ا ألر�ض .لو كنا �أطول بكثير لما ّ
ماج� �ل��ان من حيث انطلقت ،قادمة من االتجاه المعاك�س ،لكن رحلة ماجالن لم تكن ممكنة في
هذه الحالة� ,إن لم يكن ل�سبب أ
فلن ا ألر�ض لن تت�سع �إذ ذاك لكائنات طوال القامة.
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

147

الن�سبي للفكر
الكون والمقيا�س
ّ

يدفعنا الح�س العام �إلى �أخطاء غير ملحوظة نتجاوزها حين درا�سة الكون� .إن المعلومات
التي ت�ص� � ��ل �أحدنا من ا آلخرين �إنما تفعل ذلك مت�أخرة بع�ض الوقت ،ف�سرعة ال�ضوء محدودة

يعد كل منا � أ َّن تبادل المعلومات يحدث �آنياً ،و�أن ال�شخ�ص ا آلخر يقدم
وكذلك �سرعة ال�صوتّ .
معلوماته ا آلن وهنا .ال نرتكب مثل هذا الخط� أ حين درا�ستنا الكون� .إننا ندرك �أن الحديث عن

مجرة على بعد مئة مليون �سنة �ضوئية هو حديث يطال ما كان ذات مرة �أمراً محاالً� ,أما ا آلن
تخ�ص الدار�س في عزلته الزمانية المكانية.
فهي �أطروحة
ُّ
ألن للفك� � ��ر �سيمياء تجعله يتجاوز �ضيق اال�ستنتاج المبني على المحلية الجغرافية� .إن
الم� � ��ادة على ا ألر�ض مطابقة لمادة ا أل�سرة ال�شم�سية �أينما كانت ,بل �إنها تطابق المادة في
تقدم ,يوظف الفكر ما خل�ص �إليه ا آلن وهنا
النجوم والمجرات البعي� � ��دة .ا�ستناداً �إلى ما ّ

عل� � ��ى ا ألر�ض في محاولته �صياغة نموذج لما ح� � ��دث بعيداً هناك في المجرات قبل عدة
�آالف م� � ��ن ماليين ال�سنوات .هكذا نقرر التركي� � ��ب الكيميائي للكون ونذهب من مالحظة

ب�سيطة على ا ألر�ض �إلى قيا�س الم�سافات التي تف�صلنا عن ا ألج�سام الكونية ا ألخرى� .أما
المالحظ� � ��ة فتختزل ب�أن �صوت ال�سيارة يزعجنا �أكث� � ��ر لدى اقتراب ال�سيارة منا ،في حين

يريحنا حين ابتعادها فيما يعرف بظاهرة دوبلر .تتحول ظاهرة دوبلر �إلى المنظور الكوني
�إذا نقلناها م� � ��ن حيز الموجات ال�صوتية �إلى قطاع ال�ض� � ��وء والموجات الكهرمغناطي�سية
ا ألخ� � ��رى .يقول الفيزيائيون �إن انزياح دوبلر ي�ساوي الف� � ��رق بين طول الموجة المر�صودة
وط� � ��ول الموجة المنطلق� � ��ة مق�سوماً على طول الموجة المنطلق� � ��ة� .إن كانت هذه العالقة
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غام�ضة �إلى حد ما ف�إ َّن �أين�شتاين في ن�سبيته العامة قد �أعاد �صياغتها بما هو �أقرب �إلى
�أحا�سي�سن� � ��ا ا ألر�ضية المحلية .وفق �أين�شتاين ي�ساوي انزياح دوبلر الفرق بين الم�سافة كما
ه� � ��ي ا آلن ،والم�سافة كما كانت �سابقاً مق�سوماً عل� � ��ى الم�سافة كما كانت �سابقاً� .إن هذين
المفهومين لي�سا بعيدين عما ن�ألفه في حياتنا على كوكب ا ألر�ض و�إ ْن كان معناهما الكوني
مختلفاً جداً.
المتعودة� .إننا نكرر من
و�ص� � ��ل الفكر في �سب� � ��ره الكون حد القبول بما يخالف م�صادرات� � ��ه
َّ
مر ًة واحدة ،وفي
التج� � ��ارب المخبرية ما ن�شاء ,لكن الكون ال يتوافر ب�صفته مادة للتجريب �إال ّ
حي� � ��ن يتدفّق الزمن على ا ألر�ض ب�ش� � ��كل وئيد ومتكرر ,يتوقف عن الجري� � ��ان في نقاط كونية
متف� � ��ردة هي الثقوب الكونية ال�سوداء .وفق ن�سبية �أين�شتاي� � ��ن� ,إن الم�سافة هي الزمن الذاتي.
�إن ما يهم �أحدنا لدى انتقاله من مكان �إلى �آخر هو كم بذل من الطاقة في ذلك االنتقال� .إن
الزم� � ��ن هو المنظور الريا�ضي لمفهوم الطاقة في الفيزياء� .إن �أي قانون انحفاظ في الفيزياء
ه� � ��و في حقيقت� � ��ه تناظر في الريا�ضيات المج� � ��ردة .هذا ما تن�ص عليه نظري� � ��ة العالمة �إيمي
نويذر.
�إن االرتق� � ��اء الكوني للفك� � ��ر الب�شري قد و�ضعه في مواجهة مع�ض� �ل��ات كبيرة تحتل كلها
الحي� � ��ز ا ألكبر من جداول �أعمال علم� � ��اء الكونيات لهذا القرن .ماذا ع� � ��ن توزع الت�شكيالت
المختلف� � ��ة في المجرة وعن �أعمارها وتراكيبها الكيميائية وحركياتها؟ ما هو تاريخ المجرة؟
�أي� � ��ن الطريق المو�صلة من النجوم �إلى ال�صخور؟ هل يوجد حقاً موجة تموت تجتاح المجرة
م� � ��ن مركزها �إلى محيطها؟ ما الدور الذي � أ ّدته وت�ؤ ِّديه النجوم في حياة المجرة؟ ما العالقة
ال�س ُدم
بي� � ��ن كثافة المادة و�شكل المجرة؟ ما �أ�صل الغاز والغبار المجريين ودورهما في حياة ُّ
وال�سيم� � ��ا ال�شم�س؟ هل يتمدد الك� � ��ون فع ً
ال وما م�ستقبله بعي� � ��د التمدد؟ كيف كان
والنج� � ��وم
ّ
تط� � ��ور الكون في الب� � ��دء؟ ما مدى �صحة قيا�ساتن� � ��ا للم�سافات الكونية ؟ م� � ��ا المادة العاتمة
ف� � ��ي الكون؟ ما طبيعة المادة بي� � ��ن المجرات؟ هل هناك روائ� � ��ز هند�سية محددة في تجمع
الح�شود المجرية؟ ماذا عن ال�سلم ال�صاعد لح�شود المجرات وح�شود الح�شود وح�شود ح�شود
الح�ش� � ��ود ...وهكذا؟ هل ي�ؤدي ا�صط� � ��دام المجرات �إلى تقلي�ص ه� � ��ذا ال�سلم؟ هل ن�ستطيع
تقلي�� � ��ص الم�سافات الزمانية المكانية للكون في قفزات مبا�شرة؟ هل تنظم المجرات نف�سها
اللكترونات نف�سها في الذرة؟ هل بدء الكون هو بدء الزمان
في الح�شود المجرية كما تنظم إ
�أو بدء التمدد؟
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الجابة بالنفي
الجابة بالنف� � ��ي .و ألن إ
ه� � ��ل توجد قائمة كامل� � ��ة ناجزة للت�سا�ؤالت الكونية؟ إ
نتوقف عن عر�ض الت�سا�ؤالت الكونية عند هذا الحد.

هل يوجد طراز مغاير من الفكر في الكون؟ يرتبط بهذا ال�س�ؤال �أ�سئلة �أخرى ال تق ُّل �أهمية
عنه:م� � ��ا الحياة؟ ما الفكر؟ هل هناك فكر حقيقي على ا ألر�ض على الرغم من �شح المعلومات

المتوافرة عن التنوع الحيوي في الكون ,فقد انق�سم الباحثون في علم الحياة خارج ا ألر�ض �إلى
فريقي� � ��ن فيما يتعلق بالمنظور ا أل�سا�سي لتلك الحياة .يرى العلماء من الفريق ا ألول �أن الحياة
خارج ا ألر�ض تتميز ب�أنها تباعدية ،وبعبارة �أب�سط �إن الحياة المذكورة تقوم على �أ�سا�س ا�ستثمار

والفادة من الظروف المتاحة .يذهب علماء الفريق الثاني �إلى ا ألخذ بالر�أي القائل
الفر�� � ��ص إ
�إن الحي� � ��اة خارج ا ألر�ض تقاربية بمعنى �أنه� � ��ا حتمية �أو جبرية ,فب�صرف النظر عن الم�ؤثرات
المتغيرة تنتهي الحياة �إلى �أنماط مقررة .نجد عدداً �أقل من العلماء ممن يعتقدون � أ َّن الحقيقة
قد تقع بين وجهتي النظر المتطرفتين هاتين وعلى م�سافة ما من كل منهما:

ت�ؤك� � ��د التباعدي� � ��ة على كل ما هو غير متوقع وما ال يمكن �أن يتكرر من �أطوار االرتقاء التي
تف�ض� � ��ي �إلى التجديد والتحدي� � ��ث والتي تقدم �أنماطاً حية مغايرة ف� � ��ي كل مرة ،وت�سهم  -من

ث� � ��م -في تو�سي� � ��ع امتداد التنوع الحيوي على �صعيد الك� � ��ون دون �أي التزام بموا�صفات محددة
�أو مي� � ��زات مقيدة .من جانب �آخ� � ��ر ,تقرر التقاربية – دون �ش� � ��ك� -أن الظروف واال�شتراطات
المتباين� � ��ة ت�سهم في ظهور فروق وتباينات بين ا ألجنا�س الحية المختلفة في الكون ،لكن وعلى

الرغ� � ��م من ذلك ف�إ َّن االنتقاء الطبيع� � ��ي الذي يكمن على خلفية االرتقاء ألي جن�س حي ,يجنح
�إلى �إبراز كائنات حية على �أ�سا�س البحث عن حلول �أمثلية .يتج�سد ذلك بخطة عامة مت�شابهة

عب� � ��ر بنى الكائنات الحية و�سلوكها .ي�ؤكد العلم� � ��اء �أن �أي فكر كوني مغاير ال �شك �سيكون بالغ
الغراب� � ��ة �سواء �إن �صحت وجهة النظر التقاربي� � ��ة �أم التباعدية .ومن ثم ف�إن تحقق التفاهم مع
ذلك الفكر �سيكون �صعباً من حيث المبد�أ.

�إن ثب� � ��ات �سرعة ال�ضوء ه� � ��ي مو�ضوعة �أ�سا�سية في نظرية الن�سبي� � ��ة ألين�شتاين .وفق هذه
المو�ضوعة ي�صل ال�ضوء �إلى �أي را�صد �أو مرجع في الكون بال�سرعة نف�سها مهما كان و�ضع هذا
موحد
الرا�ص� � ��د �أو المرجع و�سرعته� .إن لهذه المو�ضوعة ج� � ��ذوراً معلوماتية ,فكي يوجد كو ٌن َّ
ال ب� � � ّ�د �أن تتوزع المعلومات على كل المراجع والرا�صدي� � ��ن بالمعدل نف�سه .بالمثل �إن كان لكل
الرا�صدي� � ��ن �أو المراجع في الكون �أن ي�ست�شعروا الوج� � ��ود نف�سه فال ب ّد �أن تكون هناك قوا�سم
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م�شترك� � ��ة بين منظوماته� � ��م المعلوماتية .توفر فعاليات االنتقاء الطبيع� � ��ي تلك القوا�سم ويبرز
االنتقاء الطبيعي في الحالتين التقاربية والتباعدية.

�إ َّن المعلوماتي� � ��ة هي ن�شاط تذهني من حيث المبد�أ .ت�ستحيل الهيئات في كون م�صنوع من
المادة والطاقة فح�سب يعدم المعلومات� .أما الكون الذي تتوافر فيه المادة والمعلومات ويفتقر
�إل� � ��ى الطاقة فيموت متجمداً عند درجة حرارة ال�صفر المطلق .ال يمكن �أن تجري �أي �صياغة
ألي تعريف في كون يحوي الطاقة والمعلومات وال يوجد فيه �أي �أثر للمادة .يعني ما تَ َق َّدم �أن
الم� � ��ادة والطاقة والمعلومات هي المرجعي� � ��ات ا أل�سا�سية في بناء الكون ،و ألن المعلوماتية هي
ن�شاط تذهني والن�شاط التذهني �سمة حياتية �صرفة ،نخل�ص �إلى ا�ستنتاج مفاده �أن الحياة هي
المرجعي� � ��ة ا أل�سا�سية في الكون .يت�أيد ه� � ��ذا اال�ستنتاج بحقيقة �أن الت�شكيالت الكونية جميعها
تخت� � ��زل �إلى مجموعة من المكون� � ��ات ا أل�سا�سية هي الج�سيمات ا ألولية .كذا هو �ش�أن ا ألجنا�س
الحي� � ��ة� :إنها تبنى من المجموعة نف�سها من المكون� � ��ات� .إن عدد الت�شكيالت الكونية المعرفة
منته ومحدود ,في حين تعداد ا ألجنا�س الحي� � ��ة المختلفة يزداد على الدوام .يعني
المتباين� � ��ة ٍ
ذلك بال�ضرورة �أن الكون هو الحياة.

المراجع
(1)-Mindful Universe,Henry P. Stapp, 2014, springer.
(2)- Mind, life, and Universe, Lynn Margulis (Editor), 2007,Chelsea Green Publishing.
(3)- Our Universe, Jo Dunkley, 2019, Pelican Book.
(4)- Information and The Internal Structure of The Universe, Tom Stonier, 1990,
Sprnger.
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آ�فاق المعرفة

املعاناة االجتماعية والبعد اجلمايل

يف ق�صائد جمال امل�صري

�صبحي �سعيد ق�ضيماتي

ال�شاع ��ر جمال الم�ص ��ري هو ذاك الطائ ��ر الذي يحلّق
بر�شاق ��ة ف ��ي ف�ضائه ال�شع ��ري الرح ��ب ،دون �أن ينف�صل عن
الواق ��ع ،بما يموج به م ��ن �آالم و�أحالم وهم ��وم ...إ�نه يحلق
ليحدث النج ��وم والغيوم عن
ف ��ي ف�ضائه ال�شع ��ري الرحب،
ِّ
الحي ��اة ،ب ��كل �ألوانه ��ا االجتماعي ��ة والفل�سفي ��ة ،ويتغ ّن ��ى
الن�ساني ��ة الت ��ي تع ّبر ع ��ن الواقع
ب�أحالمه ��ا وطموحاته ��ا إ
بعمق فل�سفي راق بهيج وب�صور فنية تنب�ض بحكمة الحكيم
و إ�يم ��ان قل ��ب عا�شق مفع ��م بالتفا ؤ�ل أ
والم ��ل ،فال يعبر عن
الج ��راح و�آالمه ��ا إ�ال ليفتح طاقة من أ
الم ��ل تجاه الحياة.
الالم والمحن فح�سب ،لكنه �أي�ض ًا جرعة تفا ؤ�ل وافية من أ
فال�شعر لي�س للتعبير عن آ
المل،
الن�سان على التغلب على العقبات التي تعتر�ض طريقه ،ففي ق�صيدته
من �أجل ت�أكيد قدرة إ
ع ��ن بي ��روت ،يفتتحها بجمل ��ة ت ؤ�كد إ�يمانه وتفا ؤ�ل ��ه بقدرة هذه المدينة ،ف ��ي التغلب على
محنتها .يقول ال�شاعر:
ُ
ُ
ترف�ض �أ ْن تموت
بيروت

فاخ ٌر آ
خرين
لل
قلبي
ع�شاء ِ
ْ
ٌ
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ثياب ُه
رج ٌل
ُّ
يع�ض َ
ُ
ال�سنين
وج ُع
ُّ
ْ
فيع�ض ُه َ
َ
نف�س ُه
مازال ي� أس� ُل َ
الحنين
ين ي أ�تينا
من �أ َ
ْ
ْ
بلدي و�أم�سى كل ُّه
الغائبين.
بر�س ِم
ْ
بلد ًا ْ

الن�سانية والوطنية والقومية ،ف�أي وطن هذا الذي �أ�صبح بر�سم
لوحة عميقة في م�ضامينها إ
عبر عن �إيمانه ب�أن بيروت لن تموت ،لكن تحت هذا الرف�ض ،تكمن جمار
الغائبين؟ فال�شاعر ّ

الم�أ�س� � ��اة التي تك� � ��وي قلب ال�شاعر ،وتدمي روحه �أ�سى ولوعة .وهن� � ��ا يذكرنا ال�شاعر بما قاله
�أح� � ��د ال�شعراء في تراثنا العربي ،حينما �سئل« :لماذا مراثيك� � ��م �أجمل �أ�شعاركم؟» ،فقال :ألننا

نقولها وقلوبنا تحترق ،و�أرى في ع�شق ال�شاعر لبيروت ،احتراقاً ب�أ�سمى معانيه ،لي�س من �أجل
هماً
ط� � ��رد ظالم الي�أ�س والقنوط فح�سب ،ب� � ��ل ب�إ�ضافة لوحات جديدة �إلى عالم ال�شعر ،تحمل ّ
�أو حلم � � �اً �إن�سانياً ،يعبر ع� � ��ن واقعنا الوجداني �أو االجتماعي ،وحتى ال�سيا�سي المعجون بدموع
الواق� � ��ع ،بعمق ودقة و�شفافية الفنان العا�شق الخبي� � ��ر .فهل يمكن �أن يمر القارئ العميق� ،أمام

هذه الكلمات التي اختتم بها ال�شاعر ق�صيدته عن بيروت ،من دون �أن يعيد قراءتها غير مرة،
ليتمثل الم�أ�ساة التي تعبر عنها هذه الكلمات؟
قبيح ُر َّبما
وجهي
ٌ
لكنَّ ِني
ار
ْ
لن �أرتدي وجه ًا جميال ُم ْ�س َ
تع ْ
هار
ْ
مات النَّ ْ
ُ
ُ
تموت
ترف�ض �أ ْن
بيروت
ْ
مار
مهما
تمادوا َّ
َ
بالد ْ

يكفي ال�شاعر فخراً التم�سك ب�أ�صالته ،للمحافظة على جوهره وانتمائه الطبيعي �إلى �أر�ضه

ووطنه و�شعبه...
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جمال الم�صري مهند�� � ��س معماري حائز رتبة م�ست�شار في الدرا�سات الهند�سية� ،شاعر من
مواليد طرابل�س (1959م) ،له ديوانان مطبوعان :ا ألول �سفينة الحالج ،والديوان الثاني بعنوان
�شيبتي من يا�سمين.

وال نبال� � ��غ �إذا قلن� � ��ا �إنه مهند�س بارع حاذق �أي�ضاً في بن� � ��اء ق�صيدته ،بما ي�شدنا به �إلى كل
ال�شاعر كثيراً
جملة وعبارة ولوحة �شعرية ،رائع� � ��ة في دالالتها البالغية والمعنوية..وقد طرق
ُ
من الق�ضايا الفكرية والفل�سفية ،ليعبر عن موقفه تجاه ق�ضايا الواقع المثقل بهمومه و�أحالمه،
ومعان ودالالت ،فهل هناك ق�ضية
ب� � ��دءاً من الح� � ��ب ،وعالقته بالمر�أة ،وما يرتبط به من �أبعاد
ٍ
�أعم� � ��ق و�أو�سع و�أبعد من ق�ضايا الح� � ��ب المعقدة والمركبة ،في هذه الحياة مترامية ا ألطراف؟
المحير � -ساحر عقول الع�شاق:
�إنه الحب اللغز
ّ
ٌ
�سيوف
لعينيك
ال وقلبي ما
ِ
ام
ال وال فيها ِ�س َه ُ
كل ما في أ
ُّ
مر �إ ِّني
ال ِ

قت في
عينيك ُ�أم�سي
كل ََّما َح َّد ُ
ِ
َ
الكالم...
يطاوع ُه
لم
مثل
ٍ
ُ
ْ
طفل ْ

معان ال تح�صى ،ومنها العجز ،ع� � ��ن االرتباط ا ألعمق للطفل بمن حوله ...وها
وللطفول� � ��ة ٍ
هو ال�شاعر ،يتحول �إلى طفل ال حول له وال قوة� ،أمام الحبيب ،حينما يحدق في عينَي حبيبته،
حتى �إنه يعجز عن الكالم:
تال�شيت �أنا
ُ
هلْ

االزدحام
�أ ْم تال�شى
ُ

غاب ِت أ
�شياء عنِّ ي ال َي ُه ُّم
َ
ال ُ
عينيك أ
ال َه ُّم...
�إ َّن
ِ

حال� � ��ة نف�سية عميقة من الن�شوة التي غمرت ال�شاعر ،بل �أغرقته� ،إلى حد التال�شي .لوحة
بارعة في ت�صوير الحبيب ،حين يلتقي الحبيبة:
ُّ
ت�ساوت
كل �أع�ضائي
ْ
ُ
من كفِّ ي �أ ُ�ش ُّم..
�صرت ْ
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وه� � ��ل من المعقول �أن تت�س� � ��اوى ا ألع�ضاء؟ �إنها حالة وجدانية نف�سي� � ��ة فريدة ومتميزة من
حاالت الحب القادر على �صنع المعجزات.
ويتاب� � ��ع ال�شاع� � ��ر التعبير عن موقفه تجاه الواق� � ��ع الذي يعي�شه ،بما يغ�� � ُّ��ص به من ق�ضايا
كثي� � ��رة ...ومنها على �سبيل المثال ،مو�ضوع الوحدة الت� � ��ي يعي�شها حينما يختلي بنف�سه ،وهذه
الحال� � ��ة من الحاالت الخ�صو�صية التي كثيراً ما يعي�شها المبدعون ...في�صف لنا هذه الحالة،
في لوحة �شعرية بديعة ،تك�شف ا أل�سرار الخفية الفريدة لهذه الخلوة:
لملمت نف�سي
عندما
ُ
من عيون آ
خرين
ال
ْ
واختفينا في التالل
الحنين
جاءني �صوت
ْ
راك�ض ًا مثل الغزال
كان ظهري مثل رمح
�سنين
كيف �أم�سى يا
ْ
�أحدب ًا مثل الهالل
كان لي ظل طويل
ٌ
�ضوء َّ
باختيالَ ،
االحتمال
حد
م�س تم�شي
تحت
ظالل
َ
بلْ
ِ
فاق َّ
ِ
ٍ
ال�ش ِ
ثم لمـَّا َ
عتم
َّ
ذات ٍ

ُ
الليل ظاللي
لملم
َ

ُ
�صرت وحدي
خلت �أ ِّني
ُ
قديم
�سر
ٌ
و�إذا ٌّ

مكان في خيالي
مد ر�أ�س ًا من
َّ
ٍ
فاكت�شفت آ
ال َن �أ ِّني
ُ

كن �أم�شي وحيد ًا
لم �أ ْ
كلُّهم كانوا ببالي
�صعب أ
�أ
وقات لمـَّا
ال ِ
ُ

يختلي حالي بحال...
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وهنا تكمن م�أ�ساة ال�شاعر ،حينما يختلي بنف�سه ،وال يعي�ش بعيداً عن النا�س ،وال ينقطع عن
الواق� � ��ع ،بل يعي�ش هموم النا�س وهم في قلبه وروحه فال�شاعر حامل هموم النا�س ،وهو كذلك
�شجرة �أحالمهم...

ويذكّرن� � ��ا في �إحدى ق�صائده بفاو�ست ال�شاعر ا أللماني غوته ...وفاو�ست هو العمل ا ألدبي
ال� � ��ذي يحم� � ��ل ق�ضية فل�سفية عن جمال وقب� � ��ح الحياة� ،أي ال�صراع بين التف� � ��ا�ؤل والت�شا�ؤم...
تعبر بعمق عن حالته النف�سية:
وال�شاعر يكتب ق�صيدة يبد�ؤها بلوحة بليغةّ ،
مقالة أ
ً
م�س عنِّ ي
كتبت
ُ
بال ِ
َ
بالوفاة
المقالة
نهيت
و�أ ُ
ِ
مثل أ
ف�صارت �أحرفي َ
الفاعي
ْ
ُ
ينزف من دواتي...
ال�سم
و�صار
َ
ُّ

وقد �أفرزت هذه الحالة النف�سية القاتمة ،حالة �سلوكية غريبة عجيبة:
و�إذا بي راك�ض ،فرك�ضت خلفي
وما �أ
م�سكت �إ اَّل �شعوذاتي...
ُ

ويبين ال�شاعر ا أل�سباب التي �أدت �إلى تلك الحالة ،في�ؤكد ب�أنه:
ب�شر �أعاني من وجود
�أنا
ٌ

ع���ل���ى �أر����������ض ت���غ�������ص ب���ك���ل � ٍآت...

ويعود بنا ال�شاعر �إلى ا أل�سباب� ،شاكياً:
����ن����ا� ِ����س �أ ِّم������ي
رم���ت���ن���ي ب���ي���ن ه������ذا ال َّ
����ن����ا� ُ����س ح��ول��ي
راود وح����دت����ي وال َّ
�أ ُ

ك����م����ا ُي�����رم�����ى ق����ت����ي ٌ
����ف��ل�اة
����ل ف�����ي ال
ِ

�����م ف أ
���م ب���ذات���ي
����ب�������ص���ره ْ
و�أه�����ج�����ره ْ

ث� � ��م ي�صل في هذه الق�صيدة �إلى هذه ال�ص� � ��ورة الم�أ�ساوية ال�صاعقة التي تتقاطع مع ع�صا
النبي مو�سى الذي �شق البحر بع�صاه� ،أما ال�شاعر ،فع�صاه قلبه:
����ر ب أ
�������واج ق��ل��ب��ي
�������الم
ي
ُّ
ِ
�������ش���ق ال����ب����ح ُ

���اي ����س���وى رف���ات���ي
وم�����ا � َّ
���ت ع�������ص َ
���ش���ق ْ

�صورة م�ؤلمة عن الحالة التي يعي�شها ال�شاعر ،ثم ال ندري :هل يلوم ال�شاعر نف�سه� ،أو يلوم
الواقع الذي يعي�ش:
������ارخ ����ش���ي���ئ��� ًا
�������ت ل������ل َّ
�������دم ُ
وم��������ا ق َّ
������ت ِ
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ف�����ك ُّ
�����ل ح����م����اق ٍ
����ة م ْ
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����ن ح َّ��ت��ى
ت�������س���اورن���ي ع�����رو� ُ�����س ال����ج ِّ

�����������ل ي�����ج�����ت�����ازُ ن����ه����ر ًا
ك����غ����� َّ����ص ِ
����ة راح ٍ

����ت ب���م���ف���ردات���ي
�أح
�����������ار ب����م����ا ع����ن����ي ُ
َ
���اة
وي
������������ه م�����ث ُ
ُ
�����ل ال���ح�������ص ِ
������������درك �أ َّن ُ

حتى ي�صل ال�شاعر �إلى �شيطان فاو�ست:
���ان ي��غ��وي��ن��ي ك��ث��ي��ر ًا
�أرى ال�������ش���ي���ط َ

�������ض ذات����ي
���ان �إ اّل ب���ع ُ
وم�����ا ال�������ش���ي���ط ُ

وه������ل هناك �أق�سى من ه������ذا االعتراف ،ثم يناجي ال�شاعر رب������ه ،ليعرفنا بما يتمناه،
ويحلم به:
�����������ور ت���ج���لَّ���ى
رب������������� ًا ع�����ل�����ى ط
ٍ
ف�����ي�����ا ّ

�����س�����س��ت �أنِّ ����ي
���وك ل���ي �أح
�إذا و����ص���ف َ
ُ

����ات
���ت ال����ج����ب َ
����را�����س����ي ِ
���دع َ
ف�������ص َّ
����ال ال َّ

��ات
��ود م���ن ت���ل َ
���ك ال�����ص��ف ِ
�أن�����ا ال��م��ق�����ص ُ

فهو ي�سعى �إلى التخل�ص من �سلبيات الواقع الذي ولد فيه ،ومن ال�سلبيات التي يعانيها،ويعاني
ت�أثيرها فيه� ،أم �أنه يلوم نف�سه؟ وتبقى هذه الق�صيدة من الق�صائد الرائعة التي يحاكم ال�شاعر
نف�س� � ��ه من خاللها ،ويحاكم الواقع الذي يعي�شه ...و�أمام ه� � ��ذا الواقع المعقد والمر -المرير،
ال ب� � ��د من �صرخة �أمل ،تعطي وتنع�� � ��ش المعنويات ،وتمنح النف�س ما تحتاج �إليه من القوة ،لكن
(�صرخة ا ألمل) التي يعنون ال�شاعر بها ق�صيدته ،تهدف �إلى ا�ستنها�ض الهمم ،من �أجل تجاوز
العقبات التي ت�شوب ال�صفاء والقوة.
ال يتوق� � ��ف ال�شاعر عن محاكاة نف�سه بلغة نقدية ،تحر�� � ��ض قواه ،وتبعث فيه طاقة ،تدفعه
�إلى االرتقاء:
َ
كاب ُر
الم �ستبقى في
�إ َ
هواك ُت ِ
حائ ُر
مفتوح
وجرح َك
وقلب َك ِ
ٌ
ُ
ُ
ر�سائ ً
ُّ
ال
وتمحو في
تخط
ِ
الهواء ِ
ُ
�ساح ُر
نت
مجنون وال �أ َ
وما �أ َ
ٌ
نت ِ
بالد َك ِم ً
زقة
رمتْ َك الدواهي في ِ

�إل� � ��ى �أن ي�صل ال�شاعر �إلى الجرح ا ألعمق ،معبراً عنه به� � ��ذه الجملة ال�صاعقة( :فن�صفك
�أم���وات ،ون�صف���ك هاج���روا) وهل هناك �أعمق ،و�أ�شد �إيالماً من هذه الم�أ�ساة التي يفقد الوطن
فيها �أبناءه ،فم� � ��ا حال الن�صف الميت ا آلخر؟ فهل هذه العبارة تعبير عن الي�أ�س والقنوط،
�أو ه� � ��ي دعوة �إلى النهو�ض واليقظة؟ وحين ي�ؤكد ال�شاع� � ��ر حبه لبالد ،يدعو في الوقت نف�سه
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الن�سان الذي يحب وطنه...
واليمان في إ
�إلى بعث الب�شائر التي تقوي الهمم ،وتزيد الن�شاط إ
فهو يرف�ض �أن يبقى وحيداً:
ب��ل��اد تحبها
�أت���ب���ق���ى وح����ي����د ًا ف���ي
ٍ

���ه ب�����ش��ائ ُ��ر
���ار ل��ي�����س ف���ي ِ
�إ َ
الم ان���ت���ظ ٌ

�أما ا أل�سباب فهي:
مقام ُه
عقيم ف��ي ال ُّ��ن��ف��و� ِ��س
���راب
خ ٌ
ُ
ٌ

خا�سر
الكل
���اح وم��ا
ُّ
وف��ي ال��ح ِ
��رب �أرب ٌ
ُ

لكن هذه ا ألرباح ال ت�سر ،وال تب�شر بالخير:
����ن َد ِم����ي
���ن �أرب����اح���� ًا ت��ج��ي��ئ َ
ول���ك َّ
��ك م ْ

بع�ضنا
��ل
����س�ل�ام ع��ل��ي��ن��ا ح��ي��ن ن��ق��ت ُ
َ
ٌ

ُ
كوا�س ُر
والوحو�ش
�ستم�سي وحو�شاً،
ِ
��اج ُ��ر
���دم ِ
����ن ب���ال ِّ
���اء ُي��ت ِ
ٌ
����س�ل�ام ع��ل��ى م ْ

فهناك فرق جوهري ال ي�ستهان به:
بمحنة
�أم��ث��ل ال���ذي يبني الق�صور
ٍ
ك أ
���وت ب��ط��ل��ق ٍ��ة
���ق���ن���ا ك���ي ن���م َ
����� َّن����ا ُخ���لِ ْ

���ر
ك��م ْ��ث ِ��ل ال���ذي
���د ِ
ْ
دارت ع��ل��ي ِ��ه ال َّ
وائ ُ
���او ُر
��ب م���ج ِ
���ب �أو ح��ب��ي ٌ
رم���اه���ا غ���ري ٌ

فهذا تحذير �شديد ،يع ِّبر عن ا آلالم التي يكابدها ال�شاعر .ف�إذا ت�شتت �شملنا:
�����ش��ت��ت ���ش��م��لُ��ن��ا
�����س����واء ع��ل��ي��ن��ا �إن ت َّ

المقابر
جيب
��ن تُ
فمهما �صرخنا ل ْ
َ
ُ

�إذن ،هو االنتحار ...وهذا ما ال يريده ال�شاعر لبالده .وفي هذا الواقع الم�أ�ساوي الحالك،
يح� � ��اول �أن ين�سى .لكن وجه الحبيبة ال ي�سم� � ��ح بالن�سيان ،حيث تختلط الم�شاعر ،بين الن�سيان
والتذك� � ��ر( :ك�أنَّكَ
اك ُم َعلَّ ٌق .)...وهنا تظهر مبادئ ال�شاعر وهو يرى �أخطر العلل
طير في ال�شِّ َب ِ
ٌ
الن�سان:
التي يمكن �أن ت�صيب إ
���ع ِ���ن���ي
���ي ُ
 ...وم����ا وط���ن���ي �إال �أن�����ا �أ�أب ْ
ي��ط ُ
روب ق�صيرةٌ
��ول ا�شتياقي وال ُّ
����د ُ

الجواه ُر
تفيد
هل
ِ
و�إ ْن ِب ْع ُت نف�سي ْ
ُ
الم�شاع ُر
��ول
��ال
وم��ا ط َ
��ل ت��ط ُ
ِ
درب ب ْ
ٌ

وي�صل ال�شاعر �إلى ا�ستنت� � ��اج ،مطالباً نف�سه ب�أن يكف :كفاكَ احتجاجاً فالحياة جميعها...
فقد و�صل ال�شاعر �إلى قناعة:
ِح ُ
يغادر
و�شيخ
مولود
كاية
ٍ
ُ
ٍ
تغير �أ�سلوب الكالم و�شكله
ّ

يدعيه أ
واخر
ال
وما من جديد َّ
ُ
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فه� � ��ل هذا الواق� � ��ع المر المرير -هو �س َّنة الحياة؟ ...لكن ال ب� � ��د من �أمل ،وال بد من �إيمان
ي�سعى �إلى التغيير:
��اك��� ٍ��س
وري ب��ات��ج ٍ
ف��ي��ا �أ ُ
��اه ُم��ع ِ
ر������ض ُد ِ

���د � َآن �أ ْن ي أ
���ر
����ت���ي زم ٌ
ف���ق ْ
������ان ُم���غَ ���اي ُ

كي ي�صل ال�شاعر �إلى ما يتمناه:
ل���ي���رت���اح ر�أ�����س����ي ف����وق ����ص���در مثلما

ال�ضفائر
على ���ص��در �أم���ي ت�ستريح
ُ

يغير
وبذل� � ��ك يبعث ال�شاعر فين� � ��ا ويوقد حلماً ال ي�ستهان به ...وقادر ه� � ��ذا الحلم على �أن ّ
جوهر الم�أ�ساة الحالكة التي تتحكم بظروف الحياة...
وفي ق�صيدة «مع وقف التنفيذ» يدرك ال�شاعر �أننا:
����ل ل��ي
ُخ���لِ ���ق���ن���ا ال ك���م���ا ن����ه����وى ف����ق ْ

َم������ن ال���ج���ان���ي �إذا ق�������ررت ق��ت��ل��ي؟

�إنه خيار �صعب �إلى �أبعد الحدود ،بل يدعو �إلى تفكير عميق ...فنحن �أمام �أ�سئلة م�صيرية
عن الحياة ...وال�شاعر ي�ؤكد:
�أع�����ي ُ
�����������ش ب���ل��ا ح�����ل�����ول غ����ي����ر �أن������ي

���ت ب��ن�����ص��ف َح ِّ
����ل
�أم
ُ
��������وت �إذا ر����ض���ي ُ

������ب ب�����ك ِّ
ر����������ض
ف إ
�����ل �أ ٍ
������� َّم������ا �أ ْن �أغ������ي َ

������ك كُ ����لِّ����ي
و�إ َّم������������ا �أ ْن �أع
������������ود �إل������ي َ
َ

ف�أن�ص� � ��اف الحلول هي �أعمق الم�صائب ,و�أكثرها مرارة و�سوداوية ،بما في ذلك في حقول
الخال�ص:
الحب ،والعالقة مع ا آلخر ...وهذا ما يدعو �إلى إ
فكل �شيء متكامل ،ويتمم بع�ضه بع�ضاً:
�أن����������ا َ
�����ك ٌ
������يء ب���ال���م���ع���ان���ي
������ش ْ
�����ل م������ل ٌ

دون َ
���ل
وال م���ع���ن���ى ل���م���ع���ن���ى
���ك ِ
َ
����ش ْ

وق� � ��د حافظ ال�شاعر ،بل �أكد احترامه وتقديره لل�شم�س ،ألنها هي �أحد �أهم �أ�سباب الحياة
ب�ضيائها:
������ت ي����ا ������ض�����وء ًا ل�����ش��م��� ٍ��س
������ب ُ
وم������ا �أذن ْ

�����ل ظ��لِّ��ي
ل��ت��رم��ي ف َ
�����و ْح ِ
�����وق ه����ذا ال َ

فال�شاع� � ��ر ي�صب� � ��و �إلى �أن يحتل مكانة مرموقة في هذه الحي� � ��اة ...والحب الذي يدعو �إلى
الخير ،هو ما يحلم به ال�شاعر ،فقد:
����رت ب����ك ِّ
�����ش����يء ف����ي ح��ي��ات��ي
����ل
ٍ
ك����ف ُ
���ب
ول�����م�����ـَّ�����ا �أي������ق������ن ْ
������ت روح����������ي ب���ح ّ
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���ت���ج���لِّ���ي
�������ت ي������وم������ ًا ب���ال َّ
وم��������ا �آم�������ن ُ
َ
اهلل ف�����ي ق���ل���ب���ي ُي����َ���ص���لِّ���ي
�����������ت
ر�أي ُ
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���������ادي آ
�����ن ف ؤ
����ر ًا
ف���خ���ذن���ي م ْ
ال َن ِ�����س ّ

����رب ِخ���لِّ���ي...
ل��ك��ي �أغ���ف���و غ��ري��ب�� ًا ق َ

بو�ضوح و�صراح� � ��ة ،وبلوحات �شعرية راقية ،يعبر ال�شاعر عن �أهدافه ،وما ي�صبو �إليه ،وما
يريح ف�ؤاده ،فالحبيب هو الحياة التي يحلم بها ال�شاعر..

وف� � ��ي ق�صيدة «حكاي� � ��ة قديمة» يبحث ال�شاعر ف� � ��ي مو�ضوع المفاج�آت غي� � ��ر ال�سارة التي
تداهمنا فج�أة ،وي�ضرب لنا مثالً:
��اح
ِم ْ
������ن ل���ي���ل ِ���ه ال ي�����ش��ت��ك��ي ال��م�����ص��ب ُ

������ة م����رم����ي ٌ
����������ن دم������ع ٌ
ف������ي ك ِّ
����ة
��������ل رك ٍ

����اب ي���� أ
َ��ه ُم�����س��ت��ف�����س��ر ًا
���س���� ُل ق��ف��ل ُ
وال����ب ُ

�����ل ي�����ش��ت��ك��ي �إ ْن ف����اج أ
�����اح
����� ْت ُ
ب ْ
����ه ري ُ
����د �أ َّن ٌ
���������واح
������������ة ون
وع�����ل�����ى ال����م����ق����اع ِ
ُ
����ل �أم���ع���ن���وا ف���ي غ���رب ٍ���ة وارت���اح���وا
ه ْ

فال�شاع� � ��ر يخاف رحيل ا ألحباب المفاجئ،كما يخاف الم�صباح من ريح ت�أتيه فج�أة...
هب� � ��ت فج�أة ،و�أبعدت
ف� � ��كل ا أل�شياء حول� � ��ه� ،أ�صبح لها �أرواح تت�ألم م� � ��ن هذه الرياح التي ّ

يعبر عن حالة من حاالت ا أللم الحاد
ا ألحب� � ��اب ،و�أيقظت ا أل�شباح حول ال�شاع� � ��ر .وبذلك ّ
الت� � ��ي يكابدها من َف ْقد ا ألحبة� ،إذ تظل� � ��م الدنيا حوله ،ف�أ�صبح يحتاج �إلى �شمعة ،يرى بها
نور ال�صباح:

���ه
���ن تُ ���ع َّ
م��ا ك��ن ُ
روح ُ
��ت وح���دي َم ْ
���ذ ُب ُ

���ل ال���ت���ي �أه��م��ل��ت��ه��ا
ك ُّ
�����ل ال َّ���ت���ف���ا����ص���ي ِ

���ض���ر �إ ْن �أه���دي���ت���ن���ي ل���و ���ش��م��ع ً��ة
م���ا � َّ

بحيرة
���اء
���وق م ِ
ف��ي ال��ح��ل ِ��م �أم�����ش��ي ف َ
ٍ

رواح
ح����ت����ى ����ش���ب���اب���ي���ك���ي ل����ه����ا �أ ُ
ت������رت������ادن������ي وك أ
������اح
�������� َّن�������ه�������ا �أ�������ش������ب ُ

��اح
����د ي�����س��ت��ف��ي ُ
م���ن ���ش��م��ع ٍ��ة ق ْ
��ق ���ص��ب ُ
����������اح
����ة �أرت
�����ع غ����ي����م ٍ
ُ
وع�����ل�����ى �أ������ص�����اب ِ

به� � ��ذه ال�صور ال�شعرية ال�شفافة ،ير�سم ال�شاعر حالت� � ��ه النف�سية� ،إثر ابتعاد الحبيب عنه...
م�ؤكداً �أنه ب�شر ،قد يعجز عن اكت�شاف ال�سر الذي �أدى �إلى هذه الم�أ�ساة ،ويدرك �أنه قد تجري

الرياح بما ال ت�شتهي ال�سفن:

����������ه
����ن����ن����ي ب
���������ش����ر و�أ ُ
درك �أ َّن ُ
ل����ك َّ
ٌ

���اح
����ل
ٍ
م���ا ك ُّ
����ش���يء ف���ي ال����وج ِ
����ود ُم���ت ُ

وهنا ت�أتي الت�سا�ؤالت عن ا أل�سباب التي تقف خلف هذه الم�آ�سي الم�ؤلمة ...فهل هي م�آ�سي
الحب في ال�شرق ب�أ�سئلته المعقدة؟:
����ت ي��م�����ض��ي وال����� ؤ
��د
����س����� ُ
ال����وق ُ
ال ُم��ع َّ��ق ٌ

������س������رار ُه
������زل �أ�
ٌ
�����م ت ْ
�����ش����رق غ����ري ٌ
ُ
����ب ل ْ
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���اح
�������ان م َّ
�������ن ك َ
َم ْ
�������س���ف ُ
����ن����ا ي����ا �أب�������ي ال َّ

�����اح
���اح َر َب ُ
����ص���ب ُ
ت��م�����ش��ي ال��ه��وي��ن��ى وال��� َّ
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و�أرى �أن ال�شاع� � ��ر يطرح هنا مو�ضوع الحب ،بما يحوم حوله من ا أل�سئلة ،وما يتعلق بها من
�أجوبة و�آراء ..هي بذلك حكاية قديمة ،يثار حولها كثير من الجرائم الم�أ�ساوية المزمنة...
وف� � ��ي ق�صيدة «رجل في القطار» .ينتق� � ��ل ال�شاعر �إلى مناق�شة ق�ضية الظلم التي ال ينقطع
الحديث عنه� � ��ا ،وهذه الق�ضية من �أكث� � ��ر الق�ضايا التي طرحها المفك� � ��رون وال�شعراء ،ومنهم
ال�شاعر زهير بن �أبي �سلمى في معلقته:
الح ِـه
��ن لَ ْ��م َي ُ
��ذ ْد َع ْ��ن َح ْو ِ�ض ِه ِب ِ�س ِ
َو َم ْ

ا�س ُي ْظل َِـم
��ن ال َي ْظلِ ْم َّ
ُي َ��ه��ـ َّ��د ْم َو َم ْ
الن َ

ويقول ال�شاعر جمال الم�صري في ق�صيدة رجل في القطار:
في هذه أ
فهم ُه
��د ٌل
ُ
ال ِ
ر���ض َع ْ
ل�ست �أ ُ

هر يظلِ ُم ُه
يكن ظالم ًا
لم
ّ
ْ
ْ
فالد ُ
من ْ

ثم ينتق������ل �إلى البحث عن �أ�س�س لعدله و�إن�صافه تجاه حبيبته ،والق�ضية لي�ست �سهلة،
بل معقدة ومركبة ،وتحتاج �إلى �شجاعة ،كي ال يقع الحبيب في ظلم حبيبته:
��ات يتعبني
خب أ� ُت في
حب ًا ب َ
ِ
َّ
القلب ّ

كتم ُه
وال��ع��ي ُ��ن تف�ضحني �إ ْن
ُ
�شئت �أ ُ

ع�شقت
الع�صافير التي
��ل
��ت ك َّ
َّ��م ُ
ِ
ْ
ك��ل ْ
�أ
حد
ُ
�صب ًا وما في خاطري �أ ٌ
�صبحت ّ

معظم ُه؟!
���ات
�سيفعل
م���اذا
�شيخ م َ
ُ
ٌ
ُ

���م آ
��ا���ض��ره
ال َن ع���ن �أم�����س��ي وح
ِ
و�أع���ل ُ

ل�ست �أ
علمه
الغيب غيب ًا
ل��ك َّ��ن ف��ي
ُ
ُ
ِ

ً
مرحلة
ين
ج
ُ
��م ِ��ري �ستِّ َ
����اوزت م��ن ُع ُ

���ه
ل����ع َّ
ِّ���م ُ
����ل ع���������ص����ف����ورةً ع����نِّ ����ي تُ ���ك���ل ُ
��ت �أف��ه ُ��م ُ��ه
م��ا ع���اد يفهمني م��ن ك��ن ُ

وهن� � ��ا يع� � ��ود بنا �إلى زهير بن �أبي �سلمى الذي �أكد ب�أنه ع� � ��ن علم ما في غد عم ،وال�شاعر
يبح� � ��ث في �أ�سباب جفاء الحبيب ،وك�أنه �سر م� � ��ن ا أل�سرار ،لذا و�صل �إلى هذه الحالة من ا أللم
والعذاب:
تناءت ع ْ��ن رب��ا ج�سدي
يور
ك ُّ��ل ُّ
ْ
الط ِ

���ه
ل��م ي��ب َ
���د ُم ُ
��ق ف��ي ج�����س��دي ل��ح ٌ��م �أق ِّ

لك� � ��ن مو�ضوع الظلم وا�سع وعميق ،ومترامي ا ألطراف..ولي�� � ��س بال�ضرورة �أن يقابل الوفاءُ
بالظل� � ��م والجحود ،فالحياة يحكمه� � ��ا �صراع الطبائع وا ألهداف والظ� � ��روف التي تكون �أحياناً
قا�سية و�أقوى من �أن تقاوم..وكل حبيب يدعى� ،أو يرى في نف�سه ب�أنه من �أوفى النا�س.
ويتاب� � ��ع ال�شاعر مو�ضوع الحب ،في ق�صيدة مهمة �أخرى ،ي�ؤكد فيها �أهمية الحب وفاعليته
�إلى حد �أنه (يحيي ويميت):
���ورد أ
يه
وال�
ُ
دم ِ
���ش���واك تُ ِ
��ام َ��ل ال ِ
ي��ا ح ِ
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ا�س ما في
لو
القلب تُ
ِ
يعلم َّ
ِ
ُ
الن ُ
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���ر ُه
���ا����ض �أ� ِ
م���ازل ُ
���ت �أح���ي���ا ع��ل��ى م ٍ
���س���ام ُ

��ن ع َ
يكفيه
��ا���ش َو ْه��م�� ًا ف إ���� َّن ال��وه َ��م
ِ
م ْ

ك أ
�����د ف��ي ِ��ه
��������� َّن ع����م����ري زم ٌ
��������ان ال غ ٌ

ويتابع ال�شاع� � ��ر مو�ضوع الحب ،في ق�صيدة بعنوان «ما �أجملك» ي�صف فيها م�شاعره تجاه
الحبيب .ويبد� أ ب�أول �شرارة توقد �شم�س الحب ال�ساطعة:
يد ْك
لمـَّا يدي َل َم َ�س ْت َ
لن �أ� أس� َل ْك
ماذا جرى ْ
غاب
الوجود ب أ� ْ�س ِرهِ
ُ
َ
َ
ُ
يدخل َم ْ�س َم ِعي
�صوت
ال

فاترك يدي كي �أ ْ�س َم َع ْك
ْ
محبة
فرغت قلبي من �سواك
ّ
ّ

منزلك
وجعلت قلبي
ْ
فح�سبت �أني عا�شق
لك
وظننت �أ ِّني ُ
ُ
هئت ْ
فكتبت �شعر ًا حالما
ُ
جناح ُه
الكالم
�صار
ُ
َ
َ
كي يحم َل ْك..

وفي ق�صيدة (حنين) يت�ساءل ال�شاعر في مطلعها:
ُ
الع�شاق
�سبحانكم يا �أيها
حر ُ
اق؟!
كيف ابتردتم والهوى َ
ٌ
غريبة �أطواره
هذا الحنين
ُ
الم�شتاق
من دون �ساق يرق�ص

�إلى �أن ي�صل ال�شاعر �إلى قلبه لي�س�أله �أن ي�ستكين ويهد�أ:
ً
وا�ستكن �أتعبتَ ني
مهال
يا قلب
ْ
َ
ُ
الم�شتاق
يكفيك �شوق ًا �أيها
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حتى أ
ال�صابع في يدي خفّ ٌ
اقة
وحدك �أ َ
َ
نك الخفّ ُ
اق؟
�أتظن

ق�صيدة بديعة ف� � ��ي �صورها وكلماتها المعبرة عن الحالة الوجدانية التي تع�صف بالعا�شق،

وتق�ض م�ضجعه.
ُّ

ناق�� � ��ش ال�شاعر جمال الم�صري كثيراً من الق�ضايا االجتماعية والفكرية والفل�سفية ،ومنها
مو�ضوع الحرية في الواقع االجتماعي� ،إذا ي�ؤكد في �إحدى ق�صائده بعنوان (المتهم) � أ َّن:
حريتي �أ
ٌ
كذوبة
ال �شيء ُيدعى مطلق
بد من بع�ض القيود
ال َّ
الد�سم
هذا كالم طعمه/
كال�سم في قلب َّ
ِّ

وهذه القيود هي ب�سبب الواقع االجتماع ال�صعب والظروف االجتماعية الثقيلة التي تفر�ض

الن�سان ،وهذه القيود هي التي ت�ضيق م�ساحة الحرية ،فهناك �صراع بين الحقوق
قيودها على إ
ت�ضيق
يو�سع م�ساحته على ح�ساب ا آلخر ...ويرى �أن الحدود هي التي
ّ
والحري� � ��ة ،وكل يريد �أن ّ

م�ساحة الحرية والحرية هي ذاك الطير الذي ي�سعى �إلى �أعلى القمم:
الورود
كي ي�صطفي منها
ْ

وال�شاع� � ��ر يتعاطف ،ويت�ألم ألنا�س عا�شوا كالعدم ،ألن الحي� � ��اة بظروفها القا�سية حرمتهم،

ف�ضيقت عليهم م�ساح� � ��ة الحياة ،وحرمتهم من
�أو حا�صرته� � ��م بم�ساحات �ضيقة م� � ��ن الحرية،
َّ

ال�سعادة...

ال�شكالي� � ��ة المركبة التي ال ينقطع الحوار
يخو�� � ��ض جمال الم�صري ب�شعره غمار الق�ضايا إ

والمناق�شة حولها ،ففي ق�صيدة بعنوان «الهداية ال�ضالة» ،يفتتحها بقوله:
�سذاجة �أ
ِّ
دميت نف�سي
بكل
ُ
ٍ
على �شفتي �أنا َّ
مت ك أ��سي
حط ُ
هدى عكْ َ�س اتجاهي
م�شيت بال
ُ
ً
ُ
محوت غدي لكي �أحيا ب أ�م�سي
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�إل� � ��ى �أن ي�ص� � ��ل �إلى �سقراط الذي تجرع ال�سم ب�شجاعة ،احتجاج � � �اً على ُحك ِْم �أ�سياده عليه
يتقم�ص ال�شاعر �شخ�صية �سقراط ،ويهرب من ال�سم الذي فر�ضه على نف�سه �إذ
بالم� � ��وت ،فهل َّ
يقول:
وال �أرجو نجاةً من �ضاللي
ُ
وجدت نف�سي؟
ال�ضالل
ألني في ّ

الدمان في قممه العا�صفة العاتية� ،أو �أنه �إق� � ��رار بالموت� ،أو �أنه ت�شخي�ص
فهل ه� � ��ذا هو إ
لواق� � ��ع م�أ�ساوي �أليم؟ �أ�سئل� � ��ة وت�سا�ؤالت مركبة ،تثير فينا حالة من التفكير العميق .هل ير�ضى
ال�شاعر ب�أن يبقى في ال�ضالل ،وهو را�ض؟ بالت�أكيد.

***
�إ َّن ال�شاع� � ��ر جمال الم�صري ،مهما حلَّق في ف�ضائه ال�شعري ،يبقى محم ً
ال برائحة الواقع،
يناق�ش كفيل�سوف حكيم ما ي�شغل النا�س من �أفكار ،يختلفون في تف�سيرها ،وتقييمها ،وتحديد
دورها في حياة المجتمع ،في وقت يجنح فيه كثير من ال�شعراء �إلى التحليق بعيداً عن الواقع
وما يغ�ص به من هموم و�أحالم.

¥µ
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م�سرحية �أهل الكهف (�س ؤ�ال أ
والحب)
بدية
ال ّ
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آ�فاق المعرفة

م�سرح ّية أ�هل الكهف
والحب)
(� ؤس�ال ا ألبد ّية
ّ

عبير غالب علبة

ق ��ر� أ ُت مت ��ر ّددة  -ف ��ي البداي ��ة  -م�سرح ّي ��ة (�أه ��ل
الكه ��ف)( )1للكات ��ب توفي ��ق الحكي ��م ظ ّن� � ًا م ّن ��ي � أ ّنه ��ا
م�سرحي ��ة ذات ُبع ��د �أيديولوجي /دين � ّ�ي .و�أكاد ال � أ ّ
�شك
� أ ّن كلّ ف � ّ�ن يح�ص ��ر نف�سه في بوتق ��ة أ
اليديولوجيا هو
ف � ّ�ن وحي ��د ال ُبع ��د ال يغن ��ي الق ��ارئ ،ب ��ل يبق ��ى �ضمن
ّهائي البعيد عن
دائ ��رة الم�سلّمات والقول اليقين � ّ�ي الن ّ
التّ�سا ؤ�ل وال�شّ ّك.
و�أ�ستطي ��ع الق ��ول بع ��د الق ��راءة العميق ��ة له ��ذه
الم�سرح ّي ��ة :إ� ّنه ��ا م�سرح ّي ��ة تع ّب ��ر ع ��ن قل ��ق الم�صير

الن�سان
ال
ن�ساني من الموت ،والعالقة التراجيد ّية بين إ
إ
ّ
المت�صدعة العاجزة.
والزّمن المت�س ّرب من � أ ّيامنا
ّ

توفيق الحكيم

يني ،فقد نجح في �إقامة م�سافة بينه وبين ا أليديولوجيا
�ص ّ
ولئن ا�ستفاد الكاتب من ال ّن ّ
الد ّ
الحب
الدين �أو ال ّدف� � ��اع عنه ،بل لتر�سي� � ��خ قيمة
يني� � ��ة؛ أل ّن
الم�سرحي� � ��ة ل� � ��م تكن لخدم� � ��ة ّ
ّ
ّ
ال ّد ّ
الحقيقية التي تواجه
وت�أكي� � ��د دورها في ال ّتخفيف من �سطوة الم� � ��وت وغيرها من المع�ضالت
ّ
الن�سان.
إ
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ّ
ّ

تب� � ��د� أ الم�سرحية با�ستيقاظ ثالثة فتي� � ��ة من نومهم هم
الراعي يمليخا،
(مرنو�� � ��ش ،وم�شلينيا ،ويمليخا) ومعهم كلب ّ
وت�سا�ؤله� � ��م عن الم� � � ّ�دة التي لبثوا فيها داخ� � ��ل كهف لج�ؤوا
الوثني الذي الحق
�إليه هرباً م� � ��ن بط�ش الملك دقيانو�� � ��س
ّ
ا�ستبد بهم،
الرهاق والجوع
الم�سيحيين وا�ضطهدهم ،و أل ّن إ
ّ
الراع� � ��ي يمليخا بالخروج
كلّف ك ّل م� � ��ن م�شيلينيا ومرنو�ش ّ
يقدم يمليخا نقوداً من عهد الملك
إلح�ضار الطّ عام ،وحين ّ
ثم يخبر �أهل
ال�صيادين يفزع منه ّ
دقيانو�� � ��س ألحد ّ
ال�صيادّ ،
ظن � أ ّن يمليخا وجده .وهكذا ي�أتي
المدين� � ��ة عن الكنز الذي ّ
�أه� � ��ل المدينة �إل� � ��ى الكهف بحثاً عن الكن� � ��ز ،فيفزعون من
الفتي� � ��ة ،ويهربون ليخبروا المل� � ��ك الذي بدوره �أح�ضرهم �إلى الق�صر بع� � ��د �أن �أخبره غاليا�س
قدي�سون عا�شوا في زمن الملك دقيانو�� � ��س ليبعثوا بعد �أكثر من
م � � ��ؤ ّدب ا ألميرة بري�س� � ��كا �أنّهم ّ
ثالثمئ� � ��ة عام .بعد ه� � ��ذا اال�ستعرا�ض ال�سريع أ
الم�سرحية ر�أينا � أ ّن
وتتبعها في ن�� � ّ��ص
ّ
للحداث ّ
تدريجياً ليظهر لنا �شيئاً ف�شيئاً غربة
�شخ�صياته دفعة واحدة ،بل ك�شف عنها
الكات� � ��ب لم يق ّدم
ّ
ّ
�ساوي مع ال ّزمن� ،ساعده على تحقيق ذلك
�أهل الكهف عن محيطهم بعد البعث ،و�صراعهم الم� أ ّ
م�سرحيته وهما مفهوما الحياة والموت ،و�إبراز ح ّدة ال ّتناق�ضات
�إقحام مفهومين مت�ضا ّدين في
ّ
ال�صراع الحا ّد مع نف�سه ومع
ال
ن�ساني حين ت�ضع إ
بينهما ،و�أثرها في الوجود إ
الن�سان في �أتون ّ
ّ
من حوله.

ليطمئن على �أغنامه
الراعي يمليخا � أ ّول المكت�شفين حقيقة نومهم الطّ ويل حينما خرج
ّ
كان ّ
الت� � ��ي تركه� � ��ا قبل لجوئه �إلى الكه� � ��ف ،لك ّنه �شعر بالغربة عن ك ّل ما يحي� � ��ط به ب�سبب الفا�صل
ثم
مني الكبير بين حياته الما�ضية وحياته الحا�ضرة،
فيقرر الرجوع �إلى الكهف ليموت فيهّ ،
ّ
ال ّز ّ
يتبعه مرنو�ش بعد معرفته بموت ابنه وزوجته ،فال �شيء يربطه بهذا العالم الغريب بعدهما.
حب زوجته
بالدين
ومرنو�ش يمثّل �صوت العقل في
الم�سرحية .لم ي�ؤمن ّ
الم�سيحي �إ اّل ألنّه � أ ّ
ّ
ّ
مني بين
الم�سيحي� � ��ة ،ولم يكن يهت� � � ّ�م
ّ
بالمدة ال ّز ّ
ّ
منية التي لبث فيها في الكهف� ،أو بالفا�صل ال ّز ّ
حيات� � ��ه الما�ضية وحياته الحا�ضرة طالم� � ��ا زوجته وابنه ينتظرانه ،لك ّنه حينما ت�أكّد من موتهم،
الحب فقد ارتباط� � ��ه بالحياة ،وعاد ليموت ف� � ��ي الكهف غير م�ؤمن
وبتعبي� � ��ر �آخر حين فق� � ��د
ّ
بالبعث:
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«م�شلينيا( :في قلق) مرنو�ش؟ �أنت إ�ذن ال ت ؤ�من بالبعث؟
مرنو�ش� :أحمق! �أولم ن َر ب�أعيننا إ�فال�س البعث!؟
م�شلينيا� :أ�ستغفر اهلل� .أنت الذي عا�ش م�سيح ّي ًا تموت آ
كوثني؟
الن
ّ
مرنو�ش( :في �صوت خافت) نعم� ...أموت آ
الن...
اليمان...
م�شلينيا :مج ّرد ًا عن إ

مرنو����ش :مج��� ّرداً ...عن كلّ �شيء ...عاري ًا كما ظه���رت .ال �أفكار وال عواطف ...وال قائد،»...

(�أهل الكهف �ص .)168

يني وما يفر�ض
يا�سي �أو ّ
وهنا تتجلّى روعة ّ
الفن حين يتجاوز الخطاب ا أليديولوجي ّ
الد ّ
ال�س ّ
حيرة.
من قيود تحرم المبدع طرح ا أل�سئلة ال ُـمقلقة ال ُـم ّ

ال�سائد ب� أ ّن العقل
ال
وتع� � � ّ�د
م�سرحية �أهل الكهف من ا ألعم� � ��ال إ
ّ
ّ
بداعية التي تنفي االعتقاد ّ
المتطرف الذي ي�سهم
ن�سبية المعرفة ،وتناق�ض الفكر
«ن�صي» ،وهي بهذا ت�ؤكّد
ّ
العربي عق� � ��ل ّ
ّ
ّ
أ
أ
في �إغالق العقول حين يرى � ّن الحقيقة مطلقة غير قابلة للجدل �و ال ّنزاع.

الن�سان في
ال�س�ؤال والّاليقين� ،أو هو إ
وانطالق � � �اً من هذا المبد� أ يكون «اليقين الوحيد هو ّ
جمالياً
للن�سان �أن يخلق عالماً
ت�سا�ؤالت� � ��ه وفي تناق�ضاته الخ�صبة ،ففي هذه وحدها ما يتيح إ
ّ
ومعرفي � � �اً يكون في م�ستوى الكائن وفي م�ستوى الكينونة»( ،مو�سيقا الحوت ا ألزرق� ،ص .)388
ّ
والرغبة في تحرير
طياتها ال�شّ كّ ّ
فوظيفة ّ
الفن تب ّني ا أل�سئلة الم�شاك�سة التي تحمل بين ّ
الدائم ّ
�إرادة ا ألفراد.

� أ ّم� � ��ا م�شلينيا فالتقى بعد البعث بري�سكا (حفيدة بري�س� � ��كا ابنة دقيانو�س) ،وب�سبب الت�شابه
حبها قبل �أكثر من
الكبي� � ��ر بينها وبي� � ��ن جدتها ،اعتقد م�شلينيا � أ ّنه� � ��ا القدي�سة بري�سكا الت� � ��ي � أ ّ
�صد ا ألميرة دفعه �إلى اللّحاق ب�صاحبيه.
ثالثمئة عام ،لكن ّ
وف� � ��ي الكه� � ��ف ي�ستيقظ الفتية بعد �شهر من عودتهم وال ّتعب يه � � � ّد �أج�سادهم يت�ساءلون عن
مرت بهم �أكانت حقيقة �أم حلماً؟
ا ألحداث التي ّ

الم�سرحية وق�صة �أهل الكهف الواردة
ال�صريح بين ن�� � ّ��ص
تج� � ��در إ
ّ
ال�شارة هنا �إلى ال ّتنا�ص ّ
�سا�سية
ف� � ��ي القر�آن الكريم �إ اّل � أ ّن الكاتب �أ�ض� � ��اف �شخ�صيات جديدة �إلى �شخ�صيات الق�صة ا أل
ّ
الم�سيحي الم�ؤم� � ��ن ،وغاليا�س م�ؤ ّدب ا ألميرة بري�سكا،
وه� � ��ي :ا ألميرة بري�سكا ،ووالدها الملك
ّ
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حركية
وغير في
وابتكر �شبكة جديدة من العالقات تتفاعل
ّ
فنية متقنةّ ،
وتتحرك �ضمن حبكة ّ
ّ
ا ألحداث؛ لتخرج من �سطوة الحكاية ومن �سطوة الم�ؤلّف الذي �صار يكتب ما تمليه عليه حركة
خ�صيات ،وما يفر�ضه م�سار ا ألحداث؛ وهو بذلك نجح في �إخراج عمله من حدود الحكاية
ال�شّ
ّ
الفن.
�إلى ف�ضاء ّ

الكثار من
وم� � ��ن الالفت لل ّنظر � أ ّن ا�ستخدام الكاتب للغة
العربي� � ��ة الف�صحى ،وابتعاده عن إ
ّ
ال ّتعابي� � ��ر المجاز ّية �ساعده عل� � ��ى �إي�صال �أفكاره �إلى المتلقي بي�س� � ��ر و�سهولة من جهة ،و�أظهر
ال�شخ�صيات من جهة ثانية.
�إخال�صه لمنطق
ّ
�شخ�صياته ومواقفها ،فقد جعله� � ��ا تخدم هدفه في نهاية
حمل الكاتب لغته �أق� � ��وال
ّ
ولئ� � ��ن ّ
المطاف.

وو�ضعية ا ألدب في تلك
الم�سرحي� � ��ة
اريخية التي كُتبت فيها
وبال ّنظ� � ��ر �إلى المرحل� � ��ة ال ّت
ّ
ّ
ّ
العربي ،وعلى
البداع
الدالة على كف� � ��اءة إ
نعد هذا العمل من ا ألعمال ّ
المرحل� � ��ة يمكنن� � ��ا �أن ّ
ّ
�سعيه �إلى مجاراة �إنجازات ا آلخر و�إقامة حوار معه ،ولكن �إذا ما ا�ستثنينا هذا العمل وغيره
الغربي ما يزال غي� � ��ر متكافئ ح ّتى هذه
البداع� � ��ات الخالدة ،ف�إ ّن الحوار م� � ��ع ا آلخر
م� � ��ن إ
ّ
اللّحظة.

الم�سرحية و�أعل َت
ن�سانية التي ركّزت عليها
وال
ويمكنن� � ��ا �أن نتوقّف عند القيمة
الجمالي� � ��ة إ
ّ
ّ
ّ
فرعية .ولئن جعل الكاتب �صراع
الحب وما تفرزه هذه القيمة من قيم
م� � ��ن �ش�أنها ،وهي قيمة
ّ
ّ
�ب هو ال ّنب�ض الذي يروي �شغف
الن�س� � ��ان م� � ��ع ال ّزمن عماد
إ
م�سرحيته ،فقد �أراد �أن يكون الح� � � ّ
ّ
الن�س� � ��ان بالحي� � ��اة ،والذي يخ ّفف من م�أ�ساو ّي� � ��ة �صراعه مع ال ّزمن في �أثن� � ��اء عبوره الخاطف
إ
وال�سريع في الوجود بدءاً من �شهقته ا ألولى وانتهاء ب�شهقة الموت.
ّ
الحب في هذه الم�سرحية من �أجل التخفيف من تراجيد ّية الم�صير
الدور الذي � أ ّداه
فم� � ��ا ّ
ّ
ن�ساني المحكوم عليه بالفناء؟
ال
إ
ّ
الحب في النقاط ا آلتية:
يمكننا �أن نجمل دور
ّ

يغير عالقتنا
الن�سان بر ّبه ،فهو �أقوى من إ
�ب من الطّ رق التي ت�صل إ
� أ ّو ًال :الح� � � ّ
اليمان حين ّ
م� � ��ع ذاتنا ومع ا آلخرين ،ويجعلنا نعيد ال ّنظر في عالقتن� � ��ا مع العالم و�أ�شيائه وقد لم�سنا ذلك
في الحوار بين م�شلينيا ومرنو�ش:
اليمان.
«مرنو�ش :إ� ّن
ال�صداقة وحتّى إ
الحب ليبتلع كلّ �شيء حتّى ّ
ّ
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اليمان؟!
م�شلينيا :حتّى إ
مرنو�ش :ألنّه هو نف�سه إ�يمان �أقوى من كلّ إ�يمان.
م�شلينيا� :أدرك ماذا تعني...
مرنو�ش :ماذا �أعني؟
الوثني الم ؤ�من
م�شليني���ا :لوال امر�أت���ك الم�سيح ّية لما كنتَ اعتنقتَ دين الم�سي���ح� ...أنت
ّ
بالوثن ّية»�( ،أهل الكهف� ،ص .)35

�شخ�صيات
الجمعي و�أ�ضاف �إليها
العام
ق�ص� � ��ة حا�ضرة في الوعي
ّ
والحال � أ ّن الكاتب �أخذ ّ
ّ
ّ
ق�صته مكانة نبيلة ت�سمو على ك ّل �شيء:
جديدة ،و�أعطى
ّ
الحب في ّ
الحب يرفعك عن هذه أ
الر�ض
كنت كذلك يوم كان
«م�شلينياِ :
ّ
الحب!
بري�سكا:
ّ

حب»،
م�شليني���ا :ال���ذي كان عندك �أقوى من العقيدة� ،أقوى من ّ
الدين أل ّن عقيدة المالئكة ّ

(�أهل الكهف� ،ص .)122

�ب يزيد ارتباطنا بالحياة ،وحينما نفق� � ��د ا أل�شخا�ص الذين تربطنا بهم �صالت
ثاني��� ًا :الح� � � ّ
�ب نفقد ارتباطنا بالحياة ،فها هو يمليخ� � ��ا � أ ّول العائدين �إلى الكهف -الحلقة التي ت�صله
الح� � � ّ

ت�ضاع َف �شعوره
ال�صالت في حياته الجدي� � ��دة
َ
بعالم� � ��ه المفقود ،على حد ّتعبي� � ��ره -ألنّه فقد ّ
بالغرب� � ��ة ،في حين مرنو�ش يرف�ض الذّهاب مع� � ��ه ألنّه ما زال يعتقد � أ ّن زوجته وابنه ينتظرانه،

يقرر البقاء في الق�صر قريباً من بري�سكا لذا نراه يقول�« :أجبني يا يمليخا !
وكذلك م�شلينيا ّ
ما الذي يجعلك تختلف عنا في هذا .ومع ذلكَ ،ه ْب �أنّنا نمنا ما �شئتَ من �أعوام ،فماذا يغ ّير
هذا من حياتنا آ
الن؟ �أل�سنا في الحياة ونحمل قلوب ًا و�آما ًال؟»�( ،أهل الكهف� ،ص.)87
ن�ساني .يقول �إيرك
ال
�صور نرى � أ ّن
الحب هو الجواب الوحيد عن م�شكلة الوجود إ
ّ
به� � ��ذا ال ّت ّ
ّ
ال�سليم
بي� � ��ن هي � أ ّن
ّ
ف� � ��روم�« :إذا كان� � ��ت الحقيقة كما حاولت �أن � أ ّ
الحب هو الج� � ��واب الوحيد ّ
الحب ،يجب �أن يموت في
تطور
ال
المقبول عن م�شكلة الوجود إ
ّ
ن�ساني ،ف�إ ّن � أ ّي مجتمع ي�ستبعد ّ
ّ
الحب� ،ص.)121
(فن
ال
نهاية المطاف ،ألنّه يناق�ض المتطلّبات ا أل
�سا�سية للطبيعة إ
ن�سانية»ّ ،
ّ
ّ
ّ

ومع توالي الحوادث التي �أ�سهم الحوار في تنميتها يرف�ض مرنو�ش الحياة الجديدة حين

ال�صالت التي تربطه بها ،فال قيمة للحياة بالن�سبة �إليه بعد موت زوجته وابنه.
تنقطع ّ
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م�سرحية �أهل الكهف (�س ؤ�ال أ
والحب)
بدية
ال ّ
ّ
ّ

المحيرة ع� � ��ن الموت والحياة
ال�صراع وع� � ��ذاب ا أل�سئلة
ّ
ثالث��� ًا :على الرغم م� � ��ن م�أ�ساو ّية ّ
الحب يهادن ال ّزمن ويخ ّفف م� � ��ن وط�أته ولو لوقت ق�صير.
والبع� � ��ث ...نجح الكات� � ��ب في جعل
ّ
يتم�سك بالحياة ويقاوم
الن�سان وي�ساعده على مواجهة الموت ،فها هو م�شلينيا
يقوي إ
فالح� � � ّ
�ب ّ
ّ
حب بري�سكا (الحفيدة) ،وبري�سكا تبكي
الم� � ��وت ليكون �آخر من مات في الكهف ،أل ّن ل� � ��ه قلباً � أ ّ
حبهما فتقول:
ال�سع� � ��ادة التي لمعت ّ
ثم انطف�أت ،حين كان م�شلينيا ي�ص� � ��ارع الموت من �أجل ّ
ال�سعادة التي لمعت كالبرق
«�آه يا غاليا�س !...لو �أنّك
تح�س وتفهم .يا للق�سوة! إ�نّي �أبكي تلك ّ
ّ
ويتم�سك بالحياة
ال�ساعة ...م�شلينيا يجالد الموت
لحظة ّ
ّ
ثم انطف�أت ...وهذا الم�شهد الم ؤ�لم ّ
بال�سعادة ولفظ النّف�س أ
الخير ،وهو
ويت�ش ّبث بها ...وفا�ضت روحه في اللّحظة التي ظفر فيها ّ
ي�أمل في الملتقى .نعم إ�لى الملتقى يا حبيبي م�شلينيا! هنا محال ...لكن في جيل �آخر حيث
ال فا�صل بيننا»�( ،أهل الكهف� ،ص.)177
الغنية والملهمة للمبدعين بدءاً من جلجام�ش وبحثه
والحقيق� � ��ة � أ ّن الموت يع ّد من التجارب
ّ
الن�سان عن تجاوز عبث ّية الموت ،ح ّتى وقتنا الحا�ضر.
�ساوي لعجز إ
ثم �إدراكه الم� أ ّ
عن الخلودّ ،

ويقوي روابط ا أللفة بين ال ّنا�س،
رابع � � �اً:
الن�سان من ا�ضطهاد �أخيه إ
الحب يمنع إ
ّ
الن�س� � ��انّ ،
الم�سيحية،
فها هو مرنو�ش وزير دقيانو�س و�ساعده ا أليمن في مذابحه �ض ّد الم�سيحيين يعتنق
ّ
حبها وتعلّق بها.
الم�سيحيين بعد زواجه من امر�أة
ويمتنع عن مالحقة
ّ
ّ
م�سيحية � أ ّ
الحب
الن�سان؛ لذا كان
الفن �أكثر و�سائل ال ّتعبير المت� أ ّ�صلة في إ
وتجدر إ
ال�شارة هنا �إلى � أ ّن ّ
ّ
يني ،فقد نجح
وم� � ��ا يدور في فلكه من هواج�سه ا أل
�سا�سية .ولئن ا�ستفاد الكاتب من ال ّن ّ
ّ
�ص ال ّد ّ
مد ج�سور ال ّتوا�صل بين
ف� � ��ي �إقامة حوار مع ا آلخر /الغرب /ولع ّل �أبرز �أهداف ه� � ��ذا الحوار ّ
والفن والح�ضارة من جهة �أخرى.
الدين من جهة،
ّ
ّ

يم�س ا أل�شياء
ال
الهم إ
خام�س � � �اً :ا ألدب الذي يجعل ّ
ن�ساني هدفه ه� � ��و �أدب م ّت�سع ا ألبعاد ،ال ّ
ّ
م�ساً
الم�سرحية �أ�شار الكاتب في بدايتها �إلى رغبة
خارجياً ،بل ينفذ �إلى �أعماقها ،وبالعودة �إلى
ّ
ّ
ّ
اخلية ،و� أ اّل يقت�صر التماهي على المالمح
بري�سكا (الحفيدة) في ال ّتماهي مع �صفات ّ
جدتها ال ّد ّ
عرف �إلى تاريخ الج ّدة القدي�سة.
الخارجية فح�سبّ ،
والدليل على ذلك رغبتها في ال ّت ّ

الم�سرحية تق� � � ّ�رر اللّحاق بحبيبها م�شلينيا لتدفن معه في
والحقيق� � ��ة � أ ّن بري�سكا في نهاية
ّ
عراف
الكهف .ي�ساعدها على تحقيق هذه
ّ
المهمة الم�ؤ ّدب دقيانو�س ،وبذلك ت�صدق فيها نبوءة ّ
الم�سرحية بحلم ر�أته بري�سكا
تنب � � �� أ ب�أنّها قدي�سة كجدتها .م ّهد الكاتب لهذه الفك� � ��رة في بداية
ّ
ّ
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والحب)
بدية
ال ّ
ّ
ّ

الدوام
حية« ،لكن كيما
نتو�صل �إلى توليد حل� � ��م فال ب ّد من تعاون رغبة هي على ّ
ك� أ ّنه� � ��ا ُدفِ نت ّ
ّ
تقدم له البقايا
القوة
المحركة ّ
الحلم ،بينما ّ
ال�ضرور ّية لت�شكيل ُ
الرغبة تمثّل ّ
ّ
ال�شعور ّي� � ��ة .وهذه ّ
الفن� ،ص.)105
ال ّنهار ّية ما ّدته»( ،الهذيان وا ألحالم في ّ
ثمة رغبة لدى بري�سكا في �أن تكون قدي�سة كج ّدتها ،ولكن الكاتب عاد ليفاجئنا في نهاية
نعم ّ
الثم فح�سب ،بل أ
الم�سرح ّية ب� أ ّن أ
البد ّية لي�ست في ّ
الحب...
البد ّية في
الطهر وال ّنقاء واالبتعاد عن إ
ّ
عبرت عنه و�ص ّية بري�سكا لغاليا�س:
الحب القادر على منح إ
ّ
الن�سان بُعداً كون ّياً .وهذا ما ّ

ق�صتي وتاريخي فاذكر لهم كما �أو�صيتك...
«بيري�سكا:
ومهمة �أخرى يا غاليا�س ،إ�ذا ع ّل ْمتَ النّا�س ّ
ّ

قدي�سة...
يهم بالخروج) �أنّك ّ
غاليا�س( :وهو ّ
بري�سكا :كلاّ  ...كلاّ  � ...أ ّيها أ
الحمق ّ
الط ّيب .لي�س هذا ما �أو�صيتك...
غاليا�س� :أنّك امر�أة �أح ّ َب ْت...

بري�سكا :نعم ...وكفى».
(يخرج غاليا�س وتبقى وحدها ويغلق عليها الكهف وعلى الموتى)�( ،أهل الكهف� ،ص.)192
***
الن�سان منذ ا ألزل �أن يج� � ��د �إجابات عن �أ�سئلته المع ّذبة الممت ّدة بين ثنائية الخلود
ح� � ��اول إ
البداع
والفن� � ��اء ،و�أن يجد بع�ض الكوى
لينجو بنف�س� � ��ه من عالم الموت المعتم الغام�ض ،فكان إ
َ
وما يعك�س من تجارب وجهاً �آخر للحياة ،يتح ّدى الفيزياء وقوانينها.

الن�سان غير المتكافئة مع ال ّزمن،
وتوفي� � ��ق الحكيم في
م�سرحية �أهل الكهف ر�صد معركة إ
ّ
ولم يكن هذا العمل ليقنعنا لو � أ ّن الكاتب اكتفى بجعل �أهل الكهف يختارون موقف الم�صالحة
الن�سان
والقب� � ��ول في نهاية
الم�سرحية بعد �صراع مركّب ومع ّقد م� � ��ع ال ّزمن؛ ألنه يمثّل �صراع إ
ّ
وج ما يزعزع الر�أي القائل �إ َّن ال ّنا�س مت�ساوون �أمام
�ض ّد الطّ بيعة ،لك ّنه � أ ّ
�صر على البحث عن � أ ٍ
الحب هو العالج لعذابات الذات المتعطّ �شة ألبد ّية ما.
الموت ،فكان
ّ
الت�صور ت�صبح الذات المتفاعلة مع هذا ا ألدب �أكثر ن�ضجاً وعمقاً في ر�ؤيتها لنف�سها
بهذا
ّ
آ
الخارجي �أي�ضاً.
وللخر وللعالم
ّ
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م�سرحية �أهل الكهف (�س ؤ�ال أ
والحب)
بدية
ال ّ
ّ
ّ

المراجع
( -)١توفيق الحكيم� ،أهل الكهف ،دار م�صر للطّ باعة[ ،د.ط ،د.ت].

(� -)٢أدوني�س ،مو�سيقا الحوت ا ألزرق ،دار ا آلداب ،بيروت ،ط.٢٠١١ ،2
الحب ،ترجمة :د� .سعيد الباكير ،دار عالء الدين ،دم�شق ،ط.٢٠١٢ ،2
فن
(� -)٣إيريك فرومّ ،
ّ

الفن ،ترجمة :جورج طرابي�ش� � ��ي ،دار الطّ ليعة للطّ باعة وال ّن�شر،
(� -)٤سيغمون� � ��د فرويد ،الهذيان وا ألحالم في ّ
بيروت ،ط.١٩٨٦ ،3

¥µ

172

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

في �أخطاء الترجمة وعيوبها

آ�فاق المعرفة

يف أ�خطاء الرتجمة وعيوبها
عبد اهلل بديع فا�ضل

بل ��ى يخطئ المترجمون ،تمام ًا مثلما يخطئ أ
الطباء والمهند�سون والمحامون والق�ضاة
وال�سائقون والطيارون والقباطنة...
ومثلما قد ال يتعدى �أثر خط�أ طبي �أن يكون ً
ج�سد جميل ،كذلك قد ال يتعدى
ندبة �صغيرة على ٍ
خط�أ
المترجم �أن يكون ندبة �صغيرة على ج�سد ن�ص جميل .ومثلما قد يت�سبب الخط�أ الطبي
ِ

بعاهة ت�ش ّوه الج�سد ،كذلك قد يت�سبب خط�أ الترجمة بعاهة ت�ش ّوه الن�ص.

خال�ص� � ��ة الق� � ��ول� :إن الخط� أ وارد ألننا ب�ش� � ��ر ،والمهم هو �أن ندرك ذل� � ��ك ،ونعرف �أ�سباب
�أخطائنا ،ونحاول �أن نقلل منها �إلى الحد ا ألدنى الممكن ،ويا ليتنا نبلغ ذلك الحد الذي ي�سميه

خب� � ��راء الجودة «الخلو من ا ألخط� � ��اء»� ،إذ مثلما يقع على كاهل القا�ض� � ��ي واجب بذل «العناية

الواجب� � ��ة» لمعرفة الق�ضية التي بين يديه وحيثياتها ومالب�ساتها ،حتى يتمكن من الو�صول �إلى
المترجم واجب ال َّتق�صي والتمحي�ص والبحث لفهم الن�ص
حكم �صحيح ،كذلك يقع على كاهل
ِ
ترجمة �صحيحة يوثق بها.
فهماً �صحيحاً ،حتى يتو�صل �إلى
ٍ

مترجم ،ولهذه
هناك ،باخت�صار� ،أخطاء �أو عيوب ب�سيطة وطبيعية ،ويمكن �أن يقع فيها �أي
ِ
العيوب �آليات وطرائق كثيرة يمكن ا ّتباعها للتقليل منها .وهناك عيوب ج�سيمة يفتر�ض � أ اّل يقع
مترجم ي�ستحق هذا اال�سم.
فيها �أي
ٍ
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ولعل �أ�سو� أ عيب يقع فيه المترجم هو �أن يعتقد �أنه بلغ الكمال ،و�أن ترجمته كاملة ال ي�أتيها
الباطل ،فيرف�ض �أي نقد �أو مراجعة ،وهذا عيب يقع فيه ،أ
لل�سف ،مترجمون مبتدئون وكذلك
مترجمون ق�ضوا في عمل الترجمة زمناً.
ت�ستعر�ض هذه الورقة مالحظات تراكمت لدي من خالل عملي في الترجمة وتدقيقها ومن
خالل قراءة الكتب المترجمة ،وقد حاولت �أن �أ�ص ّنفها �ضمن فئات خا�صة بكل نوع من العيوب،
وا ألمثلة الواردة فيما ي�أتي كلها م�أخوذة من حاالت عملية وكتب من�شورة �أو غير من�شورة.

يمك� � ��ن ت�صنيف عي� � ��وب الترجمة ف� � ��ي ت�صنيفات كثيرة ،منه� � ��ا ما يتعلّق بالن�� � ��ص ا أل�صلي
(الم�صدر) ،ومنها ما يتعلق بالن�ص الهدف� .س�أتناول فيما ي�أتي عيوب الترجمة تحت العناوين
التدخل ،وم�شكلة الم�صطلحات،
ا آلتي� � ��ة :م�شكلة المعنى ،وم�شكلة الحذف والنق�ص ،وم�شكل���ة
ّ
وم�شكل���ة أ
ال�ضافة �أو الح�شو ،وم�شكل���ة ال�ضعف في اللغة
ال�سم���اء ،وم�شكل���ة االت�ساق ،وم�شكل���ة إ
اله���دف .مع العل� � ��م �أن هذه الم�شكالت تتداخ� � ��ل فيما بينها ،فتكون لدين� � ��ا م�شكلة الم�صطلح
متداخلة مع م�شكلة االت�ساق على �سبيل المثال.

م�شكلة المعنى
�أظ� � ��ن �أن نقل المعنى هو العامل الم�شت� � ��رك بين نظريات كثيرة في الترجمة الكثيرة ،ولعل
�أبرز عيوب الترجمة هو عدم نقل معنى الن�ص من اللغة التي كُتب بها �إلى اللغة المنقول �إليها.
ثم تقديم ترجمة ال تعك�س
وهو
ناجم �أ�سا�ساً عن عدم فهم الن�ص ا أل�صلي فهماً �صحيحاً ،ومن ّ
ٌ
المعن� � ��ى الحقيقي ف� � ��ي الن�ص الم�صدر .وهو ما يحدث أل�سباب تتعلّ� � ��ق بطبيعة ذلك الن�ص �أو
المترجم باللغة التي يترجم منه� � ��ا �أو قلّة ثقافته �أو غيرها
قواع� � ��ده �أو زمن� � ��ه �أو �ضعف معرفة
ِ
م� � ��ن العوامل .و�أحياناً ينتج الخط� أ عن عدم فهم الم�صطلحات والتعابير الم�ستعملة في ميدان
معين� ،إذ من المعروف �أن للكلمات معاني في �سياق معين تختلف عن معانيها في �سياق �آخر،
المترجم �أن يفهم معنى الكلمة في �سياقه� � ��ا .وهو ما ي�سميه الباحثون «الترجمة
وينبغ� � ��ي على
ِ
الح�صاء ،وكلمة
مر معي في هذا ال�سياق� ،أني كنت �أراجع كتاباً في إ
ال�سياقية» .ومن طرائف ما ّ
الح�صاء تعني (المتو�سط) ،لك ْن لها معان �أخرى� ،أكثرها �شيوعاً هو (يعني) حين
( )meanفي إ
ترد فعالً .وعلى ر�سم بياني ترجم المترجم ( )mean = 6بـ (يعني !)6
الثبات �إلى نفي �أو العك�س� ،أو ال�صيغة االحتمالية
وم� � ��ن �أخطاء المعنى �أن يقلب
المترجم إ
ِ
�إل� � ��ى م�ؤكّدة� ،أو الما�ضي �إلى حا�ض� � ��ر� ،أو الم�ستقبل �إلى حا�ضر� ،أو ما قبل الميالد �إلى ما بعد
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مترجم ،يتناول مقط� � � ٌ�ع كتاب �إنجلز ال�شهير �أ�صل
المي� �ل��اد� ،إل� � ��خ .على �سبيل المثال ،في كتاب
َ
العائل� � ��ة والملكية الخا�صة والدولة ،تكتب المترجمة( :لم ينتبه �إنجلز �إلى �أن التق�سيم ا أل�صلي

في العمل كان بين الرجال والن�ساء لخدمة التنا�سل) .وفي الحقيقة ،لم �أكن بحاجة �إلى العودة
النكليزي ألدرك �أن هناك خط� أ ما ،فهذا بال�ضبط عك�س ما يقوله �إنجلز في كتابه
�إلى الن�ص إ
ذاك .وعند العودة �إلى الن�ص ا أل�صلي ،وجدت الجملة كا آلتي:

(Engels did observe that the original division of labor was between man and

woman for the purposes of child-breeding).

م� � ��ن الوا�ضح �أن المترجمة افتر�ض� � ��ت �أن هناك ( )notخلف ( .)didفي حين �أن الغاية من
ه� � ��ذه ال � � �ـ ( )didهنا هي التوكيد ،وم� � ��ن ثم ت�صبح ترجمة الجملة( :لق� � ��د �أدرك �إنجلز حقاً �أن
حولت المترجم ُة ال�صيغ َة التي �أرادها الم�ؤلف
التق�سيم ا أل�صلي� )...إل� � ��ى �آخر الجملة ،وهكذا ّ

المترجم ،فلو �أن المترجمة
من الت�أكيد �إلى النفي .وهذا قد يقودنا �إلى فكرة �أخرى ،وهو ثقافة
ِ
عادت �إلى كتاب �إنجلز المذكور ألمكن �أن تتفادى الوقوع في هذا الخط�أ.

و�ضم� � ��ن هذا الن� � ��وع من العيوب تندرج العيوب الناجمة عن ع� � ��دم فهم ال�سبب الذي يجعل
المترجم
الم�ؤل� � ��ف يدرج كلم ًة ما �أو ا�سم � � �اً بحرف كبير ( )Capitalفي اللغة ا ألجنبية ،فيترجم
ِ
الكلمة على �أنها كلمة عادية مع �أن �إيرادها بحرف كبير يدل على �أنها ا�سم علم� ،سواء �أكان ا�سم
�شخ�� � ��ص �أم مكاناً �أم كتاباً �أم فيلماً �أم غير ذلك .في �إحدى ترجمات كتاب �صدام الح�ضارات،
المترجم ( )the Subcontinentب�شبه الجزيرة .وال يمكن لقارئ الن�ص العربي �أن يعرف
يترجم
ِ

�أي �شب� � ��ه جزيرة هي � ،أ هي العربي� � ��ة �أم الكورية �أم الهندية� ،إلخ .والحقيقة �أن الكلمة حين ترد

بهذه ال�صيغة تدل على �شبه الجزيرة الهندية.

وف� � ��ي ال�سي� � ��اق نف�سه ،ي�أتي عدم فهم االختالف بين بلد و�آخ� � ��ر� ،أو بين منطقة و�أخرى في
معان� � ��ي الكلمات الم�ستخدمة ،حتى لو كانت اللغة نف�سه� � ��ا .وكذلك بين زمن و�آخر ،فالكلمات

تتطور وتكت�سب معاني جديدة.
َّ

ويتجلّ� � ��ى هذا العيب ف� � ��ي ن�صو�ص مترجمة ركيكة غير م�ست�ساغة ينف� � ��ر منها القارئ فوراً،
ولكن الم�شكلة �أن الن�ص المترجم قد يكون جمي ً
ال ح�سن ال�صياغة وال�سبك ،وال يمكن �إال بقراءة

مقارن� � ��ة مع ا أل�صل معرفة مقدار ابتعاد المترجم عن الن�� � ��ص ا أل�صلي .مثالً ،في �أحد الكتب،
النجيل ،وحين يقر� أ القارئ
ت� � ��ورد الترجم� � ��ة �أن �شخ�صاً يجل�س في الحديقة ومعه ن�سخة م� � ��ن إ
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النكليزي ،يجل�س ال�شخ�ص
العربي هذه الجملة لن ي�شك في وجود خط�أ ،في حين في الن�ص إ

ف� � ��ي الحديق� � ��ة ومعه ن�سخة من ( ،)New Statesmanوهي مجلة ت�ص� � ��در في بريطانيا .طبعاً،
لي�ست الم�شكلة م�شكلة عدم فهم كلمة ،بل في الداللة المختلفة التي تعطيها كل من الكلمتين؛
النجي� � ��ل ورجل يجل�س ومعه
ثم� � ��ة فارق كبير بين رجل يجل�س ف� � ��ي الحديقة ومعه ن�سخة من إ
مترجم في ترجمته آلخر ر�سالة كتبها
ن�سخة من مجلة .ومن ا ألمثلة على ذلك �أي�ضاً ،ما يفعله
ٌ

غيفارا لوالدي� � ��ه ،فمطلع الر�سالة يق� � ��ولOnce again I feel beneath my heels the ribs( :

 ،)of Rocinante. Once more, I’m on the road with my shield on my armويترجم� � ��ه
المترجم( :مرة �أخرى �أ�شعر ب�سواحل (رو�سنيات) تحت عقبي! فقد عاودت ال�سير والتر�س في

ي� � ��دي) .في الحقيقة لي�س في ر�سال� � ��ة غيفارا �أي �شيء عن (�سواحل رو�سنيات) ،بل هو يتحدث
المترجم كل
عن (�أ�ضالع روثينانتي �أو رو�سينانتي) وهو ح�صان دون كيخوته .وهكذا فقد �أ�ضاع
ِ

ذل� � ��ك الزخم ونبرة الدعابة التي ي�شير بها غيفارا �إلى روحه الحالمة ،عبر ت�شبيه نف�سه بـ(دون
كيخوته) ،و�شعوره ب�أ�ضالع ح�صانه روثينانتي تحت عقبيه!

م�شكلة الحذف والنق�ص
م� � ��ن عيوب الترجمة الكبرى النق�� � ��ص والحذف .و�إذا كان بع�ض النق�� � ��ص ناتجاً عن �سهو،
عمد و أل�سب� � ��اب كثيرة .يحذف المترجم �أ�شياء ألنه لم يفهمها �أو لم
ف � � ��إن بع�ضه ا آلخر يتم عن ٍ
يعرف الغاية منها ،وبدالً من � أ ْن يبذل الجهد لفهمها ومعرفتها ،يختار الحال ا أل�سهل :حذفها.

يقدر �أن مقاطع �أو جم ً
ال �أو كلمات ال حاجة �إليها ،ويحذف أل�سباب تتعلق بموقفه
ويحذف ألنه ّ
م� � ��ن الن�ص بناء على خلفيته الدينية �أو ال�سيا�سية �أو ا أليديولوجية .وقد الحظت كتباً مترجمة
فيها كثير من الحذف ،و�صل ا ألمر في �أحدها �أن المترجمة حذفت ما يقارب �أربعين بالمئة من

الن�� � ��ص ا أل�صلي .وبع�ض الحذف يتخ ّفى بدهاء ،فال يدرك قارئ الن�ص المترجم وجود حذف،
لكن بع�ضه يفتقد الفطنة �أو الذكاء حتى �إ َّن القارئ ينتبه فوراً �إلى وجود النق�ص لعدم اكتمال
نتيجة ال مقدمة لها في الن�ص .وبع�ض الحذف يعطي نتائج م�ضحكة ،من مثل
فكرة� ،أو لوجود
ٍ
مو�ضع ما عبارة «كما ذكر في الفقرة ال�سابقة» ،فيترجمها كما
�أن ت� � ��رد في الن�ص ا أل�صلي في
ٍ

هي ،مع �أنه قد حذف تلك الفكرة �أو تلك الفقرة بالكامل .في �إحدى الروايات حذف المترجم
كثي� � ��راً من الكلمات �أو ا أل�سماء �أو الجم� � ��ل ،بب�ساطة ألنه لم يفهم �أهميتها �أو دورها �أو معناها،
حت� � ��ى �إنه حذف في �أحد الموا�ضع ما يقارب �سب� � ��ع �صفحات متتالية .وكان من الممكن القول
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كتاب �آخر،
�إن ذل� � ��ك الحذف حدث دون ق�صد لو لم يكن ظاهرة تمتد على طول الرواية .وفي ٍ
وجدت الحذف في نحو �سبعين مو�ضعاً ،و�صل في �أحدها �إلى مئة وخم�سين �سطراً متتالياً �أي
ُ
ما يعادل نحو خم�س �صفحات.

م�شكلة التدخّ ل
المترجم فيدخل في الن�ص
المترجم في الن�ص
تدخ� � ��ل
عي� � ��ب �آخر من عيوب الترجمة هو ّ
ِ
َ
�أحكامه .وهو ما يكون على هيئة تعليق يدرجه في المتن بين قو�سين دون �أن ي�شير �إلى �أنه من

للمترجم .وهذا قد
و�ضع� � ��ه� ،أو حتى دون قو�سين ،حتى ليبدو للقارئ �أن الكالم للم�ؤلف ولي�س
ِ
يكون عن ح�س� � ��ن نية �أحياناً ،لكنه يكون متعمداً ولدوافع �أيديولوجية �أحياناً �أخرى .وقد يكون
التدخ� � ��ل عن طريق تغيير �أ�شياء معينة �أو حذفها .في �أحد الكتب يورد المترجم الجملة ا آلتية

بي� � ��ن قو�سين في مت� � ��ن الن�ص (الحروب التي يطلق عليها هنتنغتون  ،)Fault Line Warsمع �أن
المترجم نف�سه من ت�أليف هنتنغتون.
الكتاب
َ

م�شكلة الم�صطلحات
تحت هذا العنوان لدينا م�شكلت� � ��ان :ا ألولى دقة الم�صطلح ،والثانية اال ّت�ساق .هناك �إ�شارة
�إلى م�شكلة اال ّت�ساق في مكان �آخر؛ �إذ حتى لو لم تكن ترجمة الم�صطلح دقيقة ،ينبغي االلتزام
بها ،ولي�س ترجمة الم�صطلح بمقابالت مختلفة دون �أن يقت�ضي ال�سياق ذلك� .أما الدقة ،فهي
تتعلّق با�ستخدام الم�صطلحات المعتمدة في المجاالت العلمية �أو الفنية ،بل حتى في مجاالت

لي�ست تخ�ص�صية تماماً.

م� � ��ن ا ألمثلة على ذلك ،ما ر�أيته لدى �إح� � ��دى المترجمات� ،إذ تترجم ( )discourseبالحوار
ولي�س بالخطاب ،وتترجم ( )masculinityبالرجولة ولي�س بالذكورة ،مع �أن الفارق كبير -حتى

ف� � ��ي العربية -بين المفهومين .وتترجم ( )biologicalبالع�ضوي ولي�س بالبيولوجي .وفي رواية
المترجم عبارة (�سرب من ا أل�سماك) بـ (مدر�سة من ا أل�سماك) ،وذلك
لتوني موري�سون ،يترجم
ِ
المترجم تعني (مدر�سة) وال �شيء �آخر.
بب�ساطة ألن الكاتبة ت�ستخدم كلمة ( )schoolوهي لدى
ِ
افتح قامو�سك يا �صديقي
معاني كثيرة غير (مدر�سة)!
المترجم ،و�سترى �أن لكلمة ()school
ِ
َ
طبعاً ،لي�س �إيجاد م�صطلح عربي مقابل لكل م�صطلح باللغة ا ألجنبية با ألمر ال�سهل ،ولكن
هناك طرائق منهجية يمكن اعتمادها في اختيار الم�صطلح �أو ا�شتقاق ترجمة جديدة له.
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م�شكلة ا أل�سماء
ترجم� � ��ة ا أل�سماء من الم�شكالت الكبيرة في الترجمة� ،إذ ثمة �س�ؤال :كيف نترجم ا أل�سماء؟
نترجم ا أل�سماء كما تُل َفظ في اللغة الم�صدر .ولكن هذا
يعطي بع�ضهم جواباً �سريعاً مفاده �أننا ِ
ي�ضعنا �أمام م�شكلة �أخرى ،فنتيجة تداخل ال�شعوب والثقافات وامتزاج الب�شر ،لم تعد ا أل�سماء
الم�ستخدمة في لغة معينة مقت�صرة على �أ�سماءٍ ن�ش�أت في تلك اللغة ،بل دخلت فيها �أ�سماء من
لغ� � ��ات �أخرى .وكذلك هناك �أثر ا أل�سماء الم�شتق� � ��ة من م�صادر دينية ،وال �سيما الكتب الدينية
النكليزي� � ��ة ( ،)Platoولو ترجمناه
المقد�س� � ��ة� ،أو م�صادر تاريخي� � ��ة .ا�سم �أفالطون ،مثالً ،في إ
بالنكليزية لوجب �أن نترجمه (بالتو) .مثال �آخ� � ��ر ،هناك فيل�سوف ا�سمه (Isaiah
كم� � ��ا يلفظ إ
 ،)Berlinوا�سمه ا ألول هو ا�سم وارد في التوراة ،فهل نترجمه كما نعرفه في التوراة المترجمة
وجدت الترجمتين :ا ألولى تترجمه كما
النكليزية؟ في الحقيقة،
�إلى العربية� ،أو كما يلفظ في إ
ُ
هو في التوراة بن�سختها العربية (�أ�شعيا) ،والثانية تترجمه (�إيزايا) .ف�أيهما ال�صحيح؟
ال�شكالية ف� � ��ي ترجمة ا أل�سماء ،هناك م�س�أل� � ��ة �أخرى هي خط� أ
�إل� � ��ى جان� � ��ب هذا الق�ضية إ
ترجم
ا�سم ( )Jonahبيوحنا،
ِ
بالت�أكي� � ��د ،من وجهة نظري .في رواية لجورج �أوروي� � ��لَ ،
المترجم َ
والم�شكلة �أن ذلك ورد في �سياق الحديث عن النبي الذي ابتلعه الحوت ،فكتب (يوحنا في بطن

النكليزية ،فلي�س مبرراً له مثل
الحوت) .والحقيقة ،حتى لو لم يعرف المترجم اال�سم في اللغة إ
ه� � ��ذا الخط�أ؛ ففي بع�ض ا ألديان ال�سماوية ،وحتى الثقاف� � ��ة ال�شعبية ،تقول �إن ال�شخ�ص الذي
ابتلع� � ��ه الحوت ،ح�سب �إحدى الحكايات الدينية ،هو (يون�س) ولي�س (يوحنا) ،وقد تكون ليوحنا
مكرم� � ��ات �أو معجزات �أخ� � ��رى! وفي كتاب (�صدام الح�ضارات) ،يتح� � ��دث الم�ؤلف عن مهاتير
محم� � ��د ،ولكنه يورد ا�سمه ا ألول فح�سب (رئي�س ال� � ��وزراء مهاتير) دون الكنية .وهذا ربما غير
بالنكليزية� .إذ طبقاً أ
النكليزية يج� � ��ب �إيراد اال�سم كام ً
ال �أو ا�سم العائلة .ولكن
لل�صول إ
الئ� � ��ق إ
المترجم يقع في خط� أ مقابل حينما ال يترجم ما ورد كما هو ،وال يورد �أي مالحظة تو�ضيحية،
فهو ال يترجمه (رئي�س ال� � ��وزراء مهاتير) ،بل يترجمه برئي�س الوزراء الماليزي .ومكمن الخط� أ
هن� � ��ا �أن مهاتير محمد ل� � ��م يكن �أي رئي�س وزراء ماليزي ،بل �ش � � �كّل عالمة فارقة تجعل �إيراده
بد منه لفهم ال�سياق والفك� � ��رة فهماً منا�سباً ،تماماً مثلم� � ��ا هي الحال حينما
باال�س� � ��م �أم� � ��راً ال ّ
نتح� � ��دث عن جمال عبد النا�ص� � ��ر ،مثالً؛ ال يكفي �أن نقول عنه الرئي�س الم�صري دون �أن نذكر
ا�سمه .وفي رواية تتحدث عن ثورة �أكتوبر ،تورد المترجمة ا�سم (تروت�سكي) بـ(تروكي) .وتترجم
مترجمة ا�سم المفكر االقت�صادي واالجتماعي (�شارل فورييه) بـ(ت�شارلز فورير) ،مع �أنه مفكر
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النترنت
مع� � ��روف في ا ألدبيات االقت�صادية واالجتماعية واال�شتراكية .و�إذا �أجريت بحثاً على إ
ع� � ��ن ا�سم (�شارل فورييه) ف�ستعثر على عدد هائ� � ��ل من النتائج ،في حين لن يعطي البحث عن
(ت�شارلز فورير) � أ َّي نتائج.

م�شكلة االتّ �ساق
المترجم في ترجمة الم�صطلحات العلمية
وم� � ��ن العيوب �أي�ضاً �أال يكون هناك ات�ساق لدى
ِ
�أو الفني� � ��ة �أو التخ�ص�صية �أو حتى ا أل�سماء .فنراه يترجم الم�صطلح في كل مرة يرد فيها على
م�سوغ لذلك� .صحيح �أن لبع�ض الكلمات ترجمات مختلفة
نح� � ��و مختلف ،دون �أن يكون هن� � ��اك ّ
وجدت
ح�س� � ��ب ال�سياق ،لكن يجب توخي االت�ساق في ترجم� � ��ة الم�صطلحات .في �أحد الكتب،
ُ
المترج� � ��م يكتب ا�سم (البو�سنة والهر�سك) على هذا النح� � ��و في مو�ضع ،ثم يكتبه (البو�سنة) �أو
ِ
بالنكليزية (بو�سنيا هيرزوكوفينا) في
(الهر�س� � ��ك) فح�سب في مو�ضع �آخر ،ويكتبه كما يلف� � ��ظ إ
فحدث وال حرج .هن� � ��اك كثير من الفو�ضى واال�ضطراب
مو�ض� � ��ع ثالث� .أما في الم�صطلحات
ّ
ف� � ��ي ا�ستخدام الم�صطلحات .المترجم الم�شار �إليه نف�سه يترجم ()civilizational approach
بالمدخل الح�ضاراتي مرة وباالقتراب الح�ضاراتي مرة �أخرى.

م�شكلة إال�ضافة �أو الح�شو

ال�ضافة التي ال
�إذا كان الح� � ��ذف والنق�ص �أحد عي� � ��وب الترجمة ،ف�إن الوجه ا آلخر له هو إ
ل� � ��زوم له� � ��ا� ،إذ ظناً من المترجم �أنه ي�ضفي طابعاً عربياً على الن�ص ،ي�ضيف كالماً ال وجود له
في ا أل�صل ،وال لزوم له .وهذا يقودنا �إلى ما يعرف باقت�صاد الترجمة ،فحين ن�ستطيع التعبير
بكلمة ،لماذا ن�ستخدم كلمتين �أو ثالثة؟ �أحد ا ألمثلة على ذلك ،ما وجدته لدى �أحد المترجمين
م� � ��ن �أنه يترجم الحرفين اللذين ي� � ��دالن اخت�صاراً على تاريخ حدوث �أمر ما بعد الميالد ب�ست
كلم� � ��ات .فب� � ��دالً من ترجمة ( ،)AD 360عل� � ��ى �سبيل المثال ،بـ (الع� � ��ام 360م) �أو ( 360ب.م)
�أو ترجم� � ��ة ( )BC 33بـ(الع� � ��ام  33ق.م) وهو ما بات م�ألوفاً ومتعارف � � �اً عليه في العربية ،نرى
المترجم يترجمها بـ(بعد ميالد ال�سيد الم�سيح عليه ال�سالم) .من الوا�ضح �أن المترجم في هذا
المثال ي�ضف� � ��ي موقفه وثقافته ،بقوله (ال�سيد الم�سيح عليه ال�س� �ل��ام)� ،إ�ضافة �إلى المالحظة
المتعلقة باقت�صاد الترجمة .ومن ا ألمثلة ا ألخرى على ذلك �إكثار المترجم من ا�ستخدام �صيغة
ال�شارة �إلى )...في حين ن�ستطيع القول بب�ساطةُ �( :أ�شير
(تم �أو يتم) قبل الم�صدر ،مثل (تمت إ
ّ
�شاركت بها ،اختُ�ص� � ��رت الن�سخة النهائية للترجمة بمقدار
مراجعة ألحد الكتب
�إل� � ��ى .)...في
ٍ
ُ
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ع�شري� � ��ن بالمئة من الترجمة ا ألول� � ��ى نتيجة اال�ستغناء عن الكالم الح�شو الذي بال قيمة .مثال
النكليزي ()STDs
�آخر عل� � ��ى ذلك ما وجدته لدى المترجمة نف�سها حين تترج� � ��م االخت�صار إ
بـ(ا ألمرا�� � ��ض الت� � ��ي تنتقل عبر ممار�سة الجن�س) ،وهي لي�ست ترجم� � ��ة خط� أ من حيث المعنى،

ولكن يمكن اخت�صارها بـ(ا ألمرا�ض المنتقلة جن�سياً) ،وهي ت�سمية معتمدة في ا ألدبيات الطبية
وال�صحية� ،أي اخت�صرناها بثالث كلمات بدالً من �ست .وفي الكتاب نف�سه ت�ستخدم المترجمة

كثيراً �صيغاً من مثل( :هذا ولقد )...و(البد لنا من القول ،)...وهي ال تفيد في �شيء ،بل تزيد
داع.
عدد الكلمات بال �أي ٍ

م�شكلة ال�ضعف في اللغة الهدف
م� � ��ن العيوب التي كثيراً ما ن�صادفها هي تل� � ��ك المتعلقة ب�ضعف المترجم في اللغة الهدف،
المترجم مف َّكك� � ��ة �أو �ضعيفة �أو
مف� � ��ردات وقواع� � ��د وتراكيب وغير ذلك .فت�أت� � ��ي �صياغة الن�ص
َ
والمالئية ،في�ضيع المعنى
غي� � ��ر مفهومة وكثيراً ما تكون حافلة با ألخطاء القواعدية والنحوية إ

ترجمة لرواية
�أحيان � � �اً ويذهب االت�ساق في �أحيان �أخ� � ��رى .وا ألمثلة كثيرة في هذا المجال .من
ٍ
النكليزية .كلها تنطوي
جمل ،قبل �أن �أورد مقابالته� � ��ا إ
(غ�ض� � ��ب) ل�سلمان ر�شدي� ،س � � ��أورد عدةَ ٍ
النكليزي ،و�س�أورد ا أل�صل
عل� � ��ى م�شكلة في الترجمة �إلى اللغة العربية بغ�ض النظر عن ا أل�صل إ

فح�س� � ��ب( .لفتت نظره الحرج كعازب متم َّنع)� ،أيمكن �أن يعرف �أحد معنى هذه الجملة؟ ح�سناً،
النكلي� � ��زي ( .)caught his sexually abstinent but still roving eyeثم هذه
ه� � ��ذا هو ا أل�صل إ

الجمل� � ��ة (�أراك تغ� � ��دو وتروح) ،وال�س�ؤال ه� � ��و لماذا ’تغدو وتروح‘� ،ألي�س الغ� � ��دو والرواح بمعنى
واحد يدل على الذهاب؟ �أال يحتمل �أنها (�أراك ت�أتي وتذهب� ،أو �أراك تقبل وتدبر)؟ لننظر �إلى
المتعاو�ضين
النكليزي ( .)I see you come, I see you goثم لنقر�أ( :موكبا المر�شَّ حين
َ
ا أل�صل إ

عل� � ��ى الرئا�سة والرائ َعي� � ��ن) ،في هذه الجملة م�شكلت� � ��ان؛ ا ألولى ،ماذا يعني حق � � �اً (المر�شّ حين
المتعاو�ضين) ،وثانيهما هو الخط� أ في ترجمة ( )unlovableبالرائ َعين .و�أظن �أن الفكرة هنا هي
َ
�أن مر�شَّ َح� � ��ي الرئا�س� � ��ة ال فرق كبير بينهما ،حتى يمكن �أن يحل كل منهما محل ا آلخر ،وكالهما

غي� � ��ر محبوبي� � ��نtwo largely interchangeable and certainly unlovable presidential( .

 .)candidatesثم ماذا تعني كلمة (المحادلين) في هذه الجملة( :المو�سيقا الهجائية الحقيقية
(القعيون) في جملة( :ولي�س ه�ؤالء
للمحادلي� � ��ن التروبادوريين الجامايكيين) .وماذا تعني كلمة إ
النكليزي.)not these crude glove-puppets( :
القعيون الق�شور �أبداً) ،و�أ�صلها إ
إ
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وهذا مثال �آخر م�أخوذ من كتاب «التاريخ والوعي الطبقي» لجورج لوكا�ش( :وبالفعل ،ف�إن
�إنجل� � ��ز و�صف مفهوم المنهجية الجدلية ب�أن جعل� � ��ه مناق�ضاً المفهوم «الميتافيزيقي»؛ �إنه دلل
بتعمق على الواقع ب�أن ،في المنهجية الجدلية ،ت�صلب ا ألفكار (وا أل�شياء التي تتواءم معها) قد

ا�ضمحلَّ  ،و� أ َّن الجدلية هي م�سيرة م�ستمرة �سيولية المرور من تقرير �إلى �آخر ،وتجاوز م�ستمر
للتناق�ض� � ��ات ،و�أنها المعبر لم� � ��رور �أحدهما نحو ا آلخر؛ و�أنّه ،بالنتيج� � ��ة ،يجب �إبدال ال�سببية
ا ألحادي� � ��ة الجانب المت�صل� � ��ة بالت�أثير المتبادل) .حافظت عل� � ��ى االقتبا�س كما هو تماماً .وقد
يخيل للمرء �أن ركاكة الن�ص نابعة من طبيعته الفل�سفية ،ولكن الحقيقة �شيء �آخر؛ فعند قراءته
ّ
النكليزية ترجمة ،تكت�شف �أنه ن�ص جميل ،متما�سك ،بليغ.
بالنكليزية ،وهو مترجم �إلى إ
إ
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :هل يمكن التقليل من �أخطاء الترجمة وعيوبها؟ وكيف؟

بالت�أكي� � ��د يمكن التقليل من �أخطاء الترجم� � ��ة ،فقد باتت بين يدي المترجم حالياً ثروة من
المعارف والمعلوم� � ��ات والمراجع المتاحة مجاناً وب�سهولة عل� � ��ى ال�شابكة ،ي�ستطيع عبرها �أن

يتحق� � ��ق من �أي �شيء ،و�أن يبحث ويتق�صى ليت�أكد من �صحة ما ذهب �إليه في ترجمته .لم يعد
معظم ا ألخط� � ��اء م�سوغاً ،هذا �إذا افتر�ضنا الرغبة لدى المترجم في تقديم ترجمة خالية من

المكان .الم�شكلة هي �أن مترجمين كثيرين ي�ست�سهلون وال يكلِّفون �أنف�سهم عناء
ا ألخط� � ��اء قدر إ
تعد من البديهيات .وت�صبح الم�شكلة �أكبر بوجود
البح� � ��ث ،فتراهم يرتكبون �أخطاء ف� � ��ي �أ�شياء ّ

نا�شرين ال تهمهم جودة الترجمة ،فال يعتمدون مدققين �أو مراجعين.

ال �ش� � ��كّ في �أن المترجم يكت�سب خبرة ومعرفة في �أثناء ممار�سته ،وتزداد معارفه ،في�صبح
�أق� � ��در على تقديم ترجمة جيدة ،لذا ال بد له من �أن يبقي عينه وعقله مفتوحين ،حتى يتفادى
تل� � ��ك ا ألخطاء .مترجمة �شاب� � ��ة ،على �سبيل المثال ،لم ت�سمع بـ(مي�شيل فوكو) ،وحين ورد ا�سمه

في الكتاب الذي تترجمه� ،أوردته على �أنه امر�أة ا�سمها (فوكولت) .ومع �أني �أجد �شاذاً �أال يكون
مترجم ينتمي �إلى هذا الع�صر قد �سمع با�سم فيل�سوف مثل (فوكو) ،ف�إني �أتفهم ذلك ،لكني ال
�أتفهم � أ اّل يقوم بقليل من البحث ليت�أكد ويعرف.

المترجم �أن يفعله �أن يث ّقف نف�سه� .أن يق� � ��ر�أ ،وباللغتين� ،صحافة و�أدباً
�أول م� � ��ا يجب على
ِ

وتاريخاً وجغرافياً وفناً وفل�سفة و�شعراً و�سيا�س ًة واقت�صاداً واجتماعاً
وعلم نف�س .وثاني ما يجب
َ
ويمح�ص ويبحث ويت�أمل في المعاني والتراكيب ويبحث عن المنطق
علي� � ��ه �أن يفعله �أن يت�أن� � ��ى
ّ
فيم� � ��ا يترجم� � ��ه .ما يجب على �أي مترجم �أن يقوم به هو �أن ي�ضع نف�سه في مكان الم�ؤلف ،و�أن
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ي�شوه �أح ٌد ما يريد قوله؟ وبعد
يح� � ��اول فهمه ،وفهم �أ�سلوبه ،وفوق ذلك ،هل يقبل المترجم �أن ّ
�أن يتحق� � ��ق من �أنه فهم الن�� � ��ص فهماً �صحيحاً دقيقاً� ،أن ي�سعى �إلى نقله �إلى اللغة الهدف بلغة
معنى
�صحيح� � ��ة
ومبنى .وقد يكون �أحد �أف�ضل الحلول ه� � ��و الترجمة على مرحلتين :الترجمة
ً
ً
راجع يقر� أ الن�ص
ثم التدقيق .وا ألف�ضل �أن يكون َم ْن يُترجم غير َمن يدقّق ،ثم ي�أتي بعدهما ُم ِ
باللغ� � ��ة العربية فح�سب .وهذا من �ش�أن� � ��ه تقديم ترجمة ذات جودة عالية .كثير من دور الن�شر،
أ
لل�سف ،ال يوجد لديها مراجعون وال مدققون ،فترى رفوف المكتبات ممتلئة بترجمات تفتقد
�إلى الحد ا ألدنى من الدقة وا ألمانة.
وم� � ��ن ا ألم� � ��ور التي قد يكون لها �أثر جيد في جودة الترجمة هو التوا�صل مع م�ؤلّف الكتاب
جلية .وقد فعلت ذلك �شخ�صياً في حاالت
قيد الترجمة ،لل�س�ؤال عن بع�ض ا ألمور التي لي�ست ّ
كثيرة ،وكان لها �أثر جيد في جودة الترجمة .ولكن الم�شكلة �أن التوا�صل مع الم�ؤلف قد ال يكون
ٍّ
متوف ،وربما ال يمكن الح�صول على طريقة للتوا�صل.
متاحاً دائماً ،فربما هو

وال �شك في �أن القراءة عن م�ؤلّف الكتاب ،وقراءة مراجعات له �أو مقاالت نقدية �أو تعريفية
به ت�ساعد في فهمه ،ومن ثم في ترجمته على نحو �أف�ضل.
المترج� � ��م �أكثر مقروئية ،و�ضع
و�أظ� � ��ن �أن من ا ألمور الت� � ��ي تغني الترجمة ،وتجعل الكتاب
َ
تعرف ببع�ض ا أل�سماء �أو ا ألماك� � ��ن �أو ا ألفكار �أو الحوادث مما قد ال يكون
حوا�� � ٍ��ش تو�ضيحيةّ ،
ال�سه� � ��اب في الحوا�شي ،بل مجرد
م�ألوف � � �اً لقارئ اللغ� � ��ة
المترجم �إليها .ولي�س من ال�ضروري إ
َ
تعريف موجز جداً ،ويمكن للقارئ الذي يرغب في اال�ستزادة �أن ي�ستزيد.

¥µ
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من الخروج إ�لى العروج ّ

آ�فاق المعرفة

من اخلروج إ�ىل العروج

للدكتور وفيق �سليطين
ق�صيدة «من كتاب الخروج» ّ
د .ثناء المحمد
روج...
ٌ
ع
الخروج ُ
ُ
«خارجون� ...سنمطرُ  ...هذا
َ
ال�ضمير!»
وطن في َّ
ٍ
خروج �إلى
ٌ
ُروج...
ُ
وهذا الع

اللفت ��ة لل ّنظ ��ر
«م ��ن كت ��اب الخ ��روج» ن� ٌ�ّ�ص م ��ن النّ�صو� ��ص اّ
ٌ
ومحايثة واقع ّي ٌة،
الدكتور وفيق �سليطين؛ ففيه معا�صرةٌ ،
لل�شّ اعر ّ
ور�ص � ٌ�د أ
الركون إ�ليها في نهاية
للوجاع وللهموم ّ
ال�سور ّية من دون ّ
ا�شتقاقاته �أكث َر
�روج الذي تك � ّ�رر بلفظه م ��ن دون
ِ
المط ��اف ،فالخ � ُ
مما يعني هاج�س ًا �ضاغط ًا على الذّ ات
م ��ن اثنتين وع�شرين م � ّ�رة؛ ّ
ال�شّ عر ّي ��ة لمحاول ��ة ت�أطي � ِ�ر ذلك الخ ��روج الم�ستمي ��ت ألهله في
ر�ص ��ده ومعاينت ��ه ومعاي�شته �أي�ض� � ًا ،هذا الخ ��روج المكثَّ ُف لفظ ًا
�صبح
ومعاي�ش � ً�ة وطريق� � َة �أداء؛ تجاوز واقع ّيته المحايث� � َة إ�لى �أن � أ َ
في النّهاية عروج ًا.
ن�ص ما لـ (�سليطين)؛ غير � أ ّن
وال ب�أ�������س من القول� :إ ّننا ل������م ن�ستبعد
َ
العروج المتوقّع في ٍّ
وفية� ،أو على
�ص دون �سواه
ال�ص ّ
عدم �إحاالته المكثّفة على تجربة الوجد ّ
ما يلفتنا في هذا ال ّن ّ
ُ
تنوعاً وزخماً
ال
ال ّت� أ ّم���ل��ات
الر�ؤيا إ
الفل�سفي������ة ّ
ّ
ّ
�شراقية ،فالمطّ لع عل������ى �شعره يلحظ ّ
الدالّة على ّ
واقعي������اً محي ً
وبالفعل �أي�ضاً؛ تلميحاً �أو �إ�شار ًة مبا�شرة ،وال نبالغ
بالقوة
�شراقية
ال
الر�ؤى إ
ِ
ّ
ّ
ّ
ال على ّ
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�شراقية
ال
الفل�سفية
�شعر (�سليطين) م�سك� � ��و ٌن بال ّت� أ ّمالت
وبالر�ؤيا إ
ّ
ّ
�إذا م� � ��ا ذهبنا �إلى القول� :إ ّن َ
ّ
م�سك
اعر في مجمل �أعماله ال�شّ عر ّية َ
ال�ص ّ
وب�إيحاءات تجربة الوجد ّ
وفية ،وقد نهج ال�شّ ُ
نهج ال ّت ّ

الحاالت المكثّفة
الح� � ��ذر بما هو
عما يريد عبر إ
واقعي ،وال ّتخ ّفف من� � ��ه على ّ
الدوام ،وال ّتعبير ّ
ّ
الفل�سفية ،من دون �أن يعني ذلك � أ ّن �شاعرنا (�سليطين)
وفية وال ّت� أ ّمالت
ّ
ال�ص ّ
عل� � ��ى ال ّتجربة ّ
ن�سانية يمكن �أن يرتكز
ال
فن من الفنون إ
ال ينطل� � ��ق �أ�سا�ساً من الواقع في �إبداع� � ��ه؛ �إذ ال يوجد ٌّ
ّ
درجات ال ّتجريد ّية!
الواقعي؛ ح ّتى �إن بلغ �أق�صى
�إلى غير
ِ
ّ

ورا�صدة
محايثة
بطريقة
�ص
ٍ
ٍ
ٍ
�إ ّن ر�ص َد م�شهد ّيةِ الواقع لمجريات ذلك الخروج يتجلّى في ال ّن ّ
أ
وري ،يقول �سليطين:
ال�س ّ
لللم ّ
قات ُ أ
مومة
ال
َي ْخ
َ
ِ
وت من َح َد ِ
الم ِ
رجون من َ

�صار
حر
َ
تحت ِ
الح ِ
من َل َ
الب ِ
وع ِة َ
نقا�ض �أ
فوق �أ
ّقة َ
حالمهم...
ية في
الجدار معل ٍ
ومن � آ ٍ
ِ
ِ
ْ
يخر ُجون.
ُ
غلبون دم ًا َيتَ
منهم
القبو
راجع فيهم �إلى
َي
َ
ِ
ُ
ْ
اليوم...
عا�صم
فال
َ
َ
الموت مبتكَ راً...
�شرفة
ان( )1على
يدب َ
ِ
ِ
ال َد َ
يخرجون �إليه حياةً ...
يلتجئون �إليه
وت
َ
الم ِ
َمالذ ًا من َ
َ
القديمة
المفردات
ت�سمية
يعيدون
َ
ِ
ِ
ياتهم � آ ً
عنهم...
خارج
دم
بد َ
لون ب�آ ِ
َي�ستَ ِ
ُ
ية من ٍ
ٍ
فيهم.
القوامي�س
رو َ�ضتْ ه
كالم
من ِ
الخروج الذي ّ
ُ
ْ
ِ
ليهم...
به
َ
يخرجون �إ ْ
يخرجون...
جلدهم،
وفيه ،بما َ
كان من ِ
ْ

()2

لم الخارجين،
إ
كثر ما � آ َ
اليمان بتلك الث ّ
منتم �إلى بالده � ،أ ُ
ّنائي ُة الوطن /ا أل ّم ،التي ي�ؤمن بها ك ُّل ٍ
يغادر الخارجون اللاّ جئون من
ا�ضطراراً وي�أ�ساً وعبث � � �اً؛ �إذ
فق� � ��د انتُزعوا من حدقات ا ألمومة ّ
ُ
تنا�سوا في
بقاع ال يعرف� � ��ون فيها
الم� � � ِ
م�ستقراً آلمالهم و ألحالمهم ،وقد َ
ّ
�وت �إليه ،منت�شرين في ٍ

184

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

للدكتور وفيق �سليطين
من الخروج إ�لى العروج ّ

ردهةِ الخروج كلَّ حا�ضر �أو م�ستقبل ،فهم خارجون من �أحداق �أوطانهم ،ومن ح�صارهم ،ومن
يات المعلّقة على الج� � ��دران ر ّداً أل ّي مكروه محتمل،
معتقداته� � ��م إ
ينية �أي�ضاً؛ فا آل ُ
يمانيةِ ّ
الد ّ
ال ّ
الموت �إليه ،كما � أ ّن
وح�صارهم وهروبهم من
وت�شردهم
بلية ما ر ّد ْت عنهم تيههم
ِ
َ
�أو دفع � � �اً أل ّي ّ
ّ
انتماءهم أ
معنوي وما ّد ّي.
لل ّم  /الوطن لم يدفع عنهم ما هم فيه من دمار
ّ

ذاتياً
وكونياً عا ّماً،
�ص على ر�صدِ ذلك الخروج
ٍ
ّ
ب�صورة تعك�س �إحباطاً ّ
�رار ال ّن ّ
وقد تجلّى �إ�ص� � � ُ
الجماعية� ،إذ يرتجي الخارجون
الرغبة في ا ّمحاء الذّات
ّ
مي ًة ّ
وت�شا�ؤ ّ
تخيم على الوجود ب�أكمله؛ عبر ّ
ق�صدي لطوفان
الرغبة في ا ّمحاء الوج� � ��ود في ا�ستدعاءٍ
ٍّ
الخ� � ��روج من جلودهم من جهة ،وعبر ّ
للهّ
نية } َ
����ن �َأ ْم ِر ا ِ ِ إ� َّال َمن
ا�ص َم ا ْل َي ْو َم ِم ْ
ال َع ِ
وق�صته التي وردت في ا آلي� � ��ة القر� آ ّ
ال�سالمّ ،
ن� � ��وح عليه ّ
بع�ض ال ّناجين
َّر ِح َم{(�سورة هود )43 :من دون ا�ستثناءات ا آلية الكريمة؛ فالطّ وفان الذي ا�ستثنى َ
كوني في الوقت الحا�ضر؛
اريخية التي حفظت للوجود ا�ستمرار ّيتَ� � ��ه
م� � ��ن الغرق عبر ال ّت
ّ
�شمولي ٌّ
ٌّ
ووقعه في نفو�س الخارجين ،وتجري ٌد
وري
وفي ذلك �إمعا ٌن في ر�صدِ
وا�ستغراقه ِ
ِ
ال�س ّ
ّ
تكثيفي ِة ا أللم ّ
مرجوة �أمام هذا الخراب!
الكونية الوجود ّية؛ �إذ ال رحم َة
وجمعي إلحاالته
ذاتي
ّ
ّ
له ّ
ٌّ
مما هو ٌّ
حيز مكان الخروج واالنتم� � ��اء م�ستعيناً بالف�ضاء عبر عبارات
�ص االنفكاك من ّ
يح� � ��اول ال ّن ّ
�سار �أولئك الخارجين ،غير � أ ّن
يق
مدى لذلك ّ
ال�ض ِ
دالّة على ال ّزمن ،ليعطي ً
المخيم ،لعلّه يفكُّ �إ َ
ّ
مجرد
المكاني ب�أجوائه الخانقة ر ّد ما فيه محاولة اللتما�س الف�ضاء� ،أو ما هو
�سيط� � ��رة الحيز
ّ
ّ
ال�سموات ،ر ّد ذلك كلّه �إلى (الكفن)؛ بمعنى �أنّه �أحكم
محاول� � � ٍ�ة �إلى الو�ص� � � ِ
�ول �إلى االحتكام �إلى ّ
مرة �أخرى:
الخناق
ّ
واقعياً ّ
ت�ستعيد به أ
َ
ال ُ
دورتها
ر�ض
الخروج الذي
ُ
ُ
والع�صافير �أ
بالف�ضاء...
حالمها
ِ
َ
ُ
هم
الخروج الذي
ف�ضاء
ِ
َّ
انقد من غ ِّل ْ
ِ
نف�س ِه
الخروج الذي
وف�ضاء
ِ
يتخارج من ِ
ُ
ِ
الخروج.
في الخروج الذي يت أ� ّه ُب فيه
ْ
ً
ريج التّ
باريح
�سنُ ِع ُّد لهم
ِ
باقة من �أ ِ
ً
مكتومة في الوجوهِ
من
ِ
ومن قبلها �سنُ ِع ُّد الزّ ْ
�شيد
ون�صو ُب ُه نحو
ترحالنا في النّ ِ
ِ
ّ
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طن.
الو ْ
�إلى َو َط ٍن في َ
لنجواهم قمر ًا في اللّيالي
�سنُ ِع ُّد
ْ
هم
ونُ لقي َع َل ِ
يه نهار ًا من َ
الو ِ
الخروج.
جان
مهر ِ
في َ
ْ
ُ
البنف�سج
قل
ماوات
ال�س
مرمي ٌة فوق َح ِ
ّ
ّ
ِ
الح�صاد َدنَا...
وقت
ُ
ِ
تنثر �أ
ُ
مالحها،
ذاعات
وال
إ
َ
ُ

ُ
به من َكفَ ن!
لجرح النّ دى َما
ف أ� ِع ُّدوا
يليق ِ
ِ

()3

ال�ض ّيق عبر
�ص؛ ففي محاولة الخروج من المكان ّ
ونلحظ ّ
ال�صراع في ال ّن ّ
تعدد م�ستويات ّ
محيلة على ال ّزم� � ��ن بالذّ ات ،مثل( :دوران
عبارات
�كام �إلى ال ّزم� � ��ن واال�ستعانةِ به عبر
ٍ
ٍ
االحت� � � ِ
الرغبة في
ا ألر�� � ��ض ،والف�ضاء ،والقمر ،واللّيال� � ��ي ،وال ّنهار ،ووقت الح�صاد� )...إ�ش� � ��ارةٌ �إلى ّ
الواقعية باال�ستعانة
تجاوز
المكاني� ،أو لنقل �إ ّن� � ��ه رغب ٌة في
الخال�ص م� � ��ن الحيز
المكاني� � ��ةِ
ِ
ّ
ّ
ّ
�شكال (غلِّهم) .هذه
بال ّزمن الذي يعني فيما يعنيه �أي�ضاً رف�ضاً لك ِّل �أ�شكال ظلم الواقع ،ولك ّل � أ ِ
�ص
�ص بو�صفها �سبباً للخروج! ومن هنا يمكننا القول� :إ ّن ال ّن َّ
العبارة الوحيدة التي �أوردها ال ّن ُّ
�شهر غلَّه ،و�أراد للوطن خراباً وت�شريداً وقت ً
ومن خرج
ال وح�صاراًَ ،
يعر�� � ُ��ض ّ
ال�صراع بين َمن � أ َ
�روج مهرجاناً � ،أ ّما ما ي�ستوجب
ق�س� � ��راً وظلم � � �اً وقهراً �إلى ّ
الدرجة التي �أ�صبح فيها ذلك الخ� � � ُ
وطن في الوطن) -مهما كان -هو َو ْه ُم ذلك
(تعاطف � � �اً)
حتمياً فيتمثّل في � أ َّن ال ّترح� � ��ا َل (�إلى ٍ
ّ
الخروج.

ي�شير
الوهم في مهرجان الخروج)
فال�ص� � ��راع عبر ال ّزمن �أي�ضاً في (نُلقي عليه نهاراً م� � ��ن
ّ
ِ
ُ
بين ،وما هذا
وهم ّ
�إل� � ��ى و�ض� � ��وح الوهم وبيانه ،فما ال ّتيه الذي يحياه الخارجون البائ�س� � ��ون �إ اّل ٌ
ما�ض نحو العبور وال ّتجاوز معاً.
كثر من
عابر ٍ
ٍ
طق�س ٍ
المهرجان ب� أ َ

والجمالي
الوجودي
�ص انطلق من الواقع ليتخطّ اه من حيث الموقف
وال ّ
ّ
بد من القول� :إ ّن ال ّن ّ
ّ
ال�سواء ،عبر ما �أ�سماه (�ستولينتز) بال ّت� أ ّمل ال � � � ّدالّ على االهتمام بما يجري في تفا�صيل
عل� � ��ى ّ
()4
واال�ستغراق
الجمالي من جه� � ��ة،
المو�ض� � ��وع
ال�صراع
ِ
الكامل فيه من ٍ
ِ
جهة �أخ� � ��رى  ،فما �أورثَه ّ
ّ
يحاءات �أورث في المتل ّقي االهتمام بتفا�صيل الحدث ،واال�ستغرا َق الكامل بتفا�صيله عبر
ٍ
م� � ��ن �إ
عري
تلب�سه
ال�سواء .وال َّ
�ص ّ
ال�ش ّ
المكاني الم�شترك ،والتما�ساته ال ّز ّ
�شك في � أ َّن ال ّن ّ
ّ
مانية على ّ
ّ
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همنا
هماً هو ُّ
ال يك� � ��ون �شعر ّياً �إن لم ي�ستح� � ��و ْذ اهتماماً وا�ستغراقاً فيه ،فكيف به وه� � ��و يعالج ّ
جميعاً معاي�ش ًة وتملّكاً وتطلّعات:
يح...
َ
الر ُ
خارجون ومعطفُ نا ّ
ُ
�صوت الثّ كالى!
خارجون...
َ
وملعبنا في دمانا!
ُ
خارجون...
َ
الخروج
�شريعت ِه في
خارج عن
زمن
ِ
وفي ٍ
ْ
ٍ

()5

المعبرة عن كلٍّ
ال�صورة
لع ّل اال�ستغراق الكام َل في تج�سيدِ م�شهد ّيةِ ذلك
الخروج تجلّى في ّ
ِ
ّ
الرداء والملعب ،وباعتماد المفارقةِ والمباعد ِة في �آن!
من ّ

الموت
وقع
ِ
وتكم� � ��ن المفارق ُة في ِ
جعل رداء الخارجي َن رياحاً و�أ�صواتاً للثّكالى؛ فمع تعالي ِ
�ص بالخارجين لم ي�أبهوا ال�صطحاب ما يرتدونه؛ فارت َدوا عذاباتِهم المتمثّل َة في الر ّياح
المتر ّب ِ
العا�صف� � ��ة ب�أقدارهم ،وفي �أ�صوات المحزونين المدو ّية .كما تكمن المفارقة �أي�ضاً في جعل ما
ال�سور ّيين ا ألبرياء �ساح ًة للّعب � ،أ ّم� � ��ا المباعدةُ فتكمن في بُعد هذا ال ّزمن ،بما
� أُري � � � َق من دماء ّ
نف�سه.
العبثي ،عن حدود العقل والمنطق ،فهو زم ٌن
يحتويه من تراجيديا للموت
خارج عن ِ
ٌ
ّ

�ص الذي ارتكز �أ�سا�ساً على العروج فينطلق من الواقع نف�سه ،من الخروج
� أ ّم� � ��ا
جوهر ال ّن ّ
ُ
م� � ��ن ال ّتيه واليتم وال ّت�شريد �إل� � ��ى �إب�صار ر�ؤيا العروج ،لل ّنهو�ض م� � ��ن تال�شي الواقع �إلى ر�ؤى
المعراج:
خارجون
َ
�ستمطر فينا أ
الغاني...
ُ

وح في رفّ ِة أ
ُ
ر�ض فيها،
ال ِ
الر َ
ونمت�شق ّ
وتفتَ ُح �شاهدةُ
القبر زهرتها
ِ
للعبور
مرف ً أ�
ِ
غدنا...
م�سها َ
�ستمطر من �أ ِ
ُ
�ض في ّ
وتحر ُ
مين!
وك درب ًا �إلى ِ�ش ِ
ال�ش ِ
ا�س ْ
رعة َ
الي َ
ّ
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دالالت
تناوب مفر َدتي (الخروج والمطر) بما لهما من
نلحظ في م�شهد ّية العروج االرتكاز ّية
ٍ
َ
لي�صبح معراجاً
�ص ،ف�ض ً
جر�س الع� � ��روج كلّه،
اليقاع الذي تُحدثانِه في
ال ع� � ��ن إ
ِ
ّ
َ
عام� � � ٍ�ة في ال ّن ّ
الزهار ال ّنا�صع الذي يعلن اليا�سمي ُن فيه �شرعته� ،إ�صالحاً وخ�صباً:
بالدماء �إلى إ
يرتقي ّ
خارجون...
َ
مط ُر...
�سنُ ِ

عروج...
الخروج
هذا
ٌ
ُ
العروج...
وهذا
ُ

مير!
وطن في ّ
خروج �إلى ٍ
ٌ
ال�ض ْ

()7

بد من تجاوز ما
الحيثي َة
�زام تلك
المكاني� � ��ة؛ �إذ ال َّ
ّ
ّ
لي�� � ��س الغر�� � ��ض «من كتاب الخروج» الت� � � َ
واقعي �إلى ما هو
ه� � ��و
مي الجاثم ب�آالمه
ٌّ
ٌّ
معراجي مج� � ��ازاً وحقيقةً ،فمن زخم الواق� � ��ع ال ّت�شا�ؤ ّ
مما
�شراقي ٍة تجاوز ّي ٍة لما هو
بد من ر�ؤيا �إ
وجراحه المثخنة ،ال ّ
واقعي �ضاغط .وانتقال ال ّن ّ
ّ
�ص ّ
ّ
معراج آ
للالم يعني فيما يعنيه امتالكَ الوعي بحقيقة مجريات الواقع
واقعي �إل� � ��ى ما فيه
ه� � ��و
ٌ
ّ
�أم� �ل � ً
ا في تجاوزها مهما ا�ستطالت ،وعظم م�صابُها .والخروج من رحم ا أل ّم /الوطن هو عروج
ال�سماء بفقد الحياةِ ،وما يلبث ذلك الفقد ح ّتى ي ّت�سم بال ّتجاوز ّية نحو الم�ستقبل ا ألجمل،
�إل� � ��ى ّ
عامة.
ال
الر�ؤيا إ
�شراقية التي اعتدنا مطالعتَها في �شعر �سليطين ّ
ّ
و�صوالً �إلى ّ
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قراءة يف كتاب القائد القومي ب�شار أ
ال�سد

قراءات

قراءة يف كتاب:
القائد القومي ب�شار ا أل�سد
منهال الغ�ضبان

�صدر عن الهيئ� � ��ة العامة ال�سورية للكتاب تحت
عنوان :القائد القومي ب�شار ا أل�سد ،قراءة تحليلية
مفاهيمية في كلمات� � ��ه الجماهيرية والر�سمية «من
ع� � ��ام � 2000إلى ع� � ��ام 2010م»( ،الج� � ��زء ا ألول)،
العالمي الدكت� � ��ور خلف الجراد،
ت�ألي� � ��ف الباحث إ
ق� � ��ارن الباحث فيه وفق منهجي� � ��ة تحليلية توثيقية
المنظوم� � ��ة المفاهيمية الم�صطلحي� � ��ة لدى �سيادة
الرئي�� � ��س القائد ب�ش� � ��ار ا أل�سد ،بما فيه� � ��ا تفكيكه
وت�صحيحه ودح�ض� � ��ه المنهجي الم�ستمر للمفاهيم
الم�ضلِّل� � ��ة والم�صطلحات الزائفة ،التي درج �أعداء
ا ألمة العربية على ترويجها ليل نهار ،محاولين «عبر
حفنة م� � ��ن �أتباعهم وخدمه� � ��م وبمختلف الو�سائل»
�إدخالها و�إدماجها ف� � ��ي البنية الثقافية وال�سيا�سية
والعالمية للخط� � ��اب العربي المعا�صر ،كما بحث
إ
الدكتور الجراد محلِّ ً
ال العالقة التفاعلية بين الفكر
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والممار�س� � ��ة في تجرب� � ��ة القائد ب�شار ا أل�سد خ� �ل��ال المرحلة مو�ضوع الدرا�س� � ��ة (طوال العقد
تامة لتطور المنحى العام ،والدالالت
ا ألول م� � ��ن القرن الحادي والع�شرين) مرتكزاً �إلى متابعة َّ
المو�ضوعية التي تجلَّت في الكلمات الجماهيرية والر�سمية ل�سيادته ،را�صداً المحاور ا أل�سا�سية
ال�ستراتيجي والقيادي.
ألطروحاته الفكرية ،وقامو�سه ال�سيا�سي الثقافي إ

�ص ّد َر الكتاب ب�إهداء بقلم الدكتورة نجاح العطار نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الثقافية ،تقول في
ُ
ُم�ستَهلِّه:

مجد الن�ضال هو المجد ،والوطن هو أ
العلى ،وهو الجدير
�أيه���ا الكبي���ر فينا� -أيها الب�شار:
ُ
ً
�شعلة في
ب���كل �أل���وان الت�ضحيات ،ودربك �أيها القائ���د كان �أبد ًا درب الن�ضال ...ويغ���دو التاريخ
َ
درب الفداء الذي اخترت ،هو الذي يقود إ�لى م�شارف النور،
يدك ،ت�شير إ�لى �أن الدرب الجديد؛ َ
تتوهج ،وتو�شح الدنيا ب�أرجوانية ،تنتمي إ�لى نجيع ال�شهادة..
حيث ال�سحب الحمر ّ
ولق����د �آمن����تَ إ�يمان���� ًا كبير ًا ب�أهمي����ة الفك����ر ،و�أردتَ للنهو�ض المعرف����ي �أن يتحقق ،ولنهر
�ضفتيه خ�ضرة الوعي ،ونبتَ أ
وقدمتَ الدع َم
المع����ارف �أن يغ����زر
ويت�ضخم ،نا�شر ًا على ّ
َّ
الملَّ ،
الكبير للغتنا ،وحملت م�شعل التنوير حتى في �أحلك الظروف ،ورعيت ب�صبر �أمور الثقافة،
عروبة أ
ُ
المة ولغتها ،كما ا�ستقوت ب����ك قوى المقاومة ،على مدارات الوطن
����ت مع����ك
وا�ست َْعل ْ
ْ
العربي..
وق� � ��د وطّ � أ الباحث الجراد مدخ ً
ال لدالالت المفاهيم ومقاربة الم�صطلحات كا�شفاً النقاب
عن �إ�شكالي� � ��ة اال�ضطراب في المفاهيم المتداولة في واقعن� � ��ا العربي المعا�صر ،التي تنعك�س
مبا�شرة على العالقات مع الخ�صوم وا أل�صدقاء على حد �سواء« ،فالوطن العربي يعي�ش مرحلة
�صعبة جداً وخطيرة ،نا�شئة عن التحديات التي تواجهه من �أعدائه ،وال �سيما الكيان ال�صهيوني
موحداً حول مفاهي� � ��م م�ضبوطة .وحينما يختلف بع�ضنا مع
وحلفائ� � ��ه ،وهو ما يتطلَّب تفكيراً ّ
بع�� � ��ض في مفهوم ال�سالم �أو الحرب مثالً ،ي�ستطيع الخ�صم �أن يركب الموجة ليعطي للق�ضايا
ا أل�سا�سي� � ��ة مفهومه الخا�ص :الحرب ،ال�سالم ،ال�سلط� � ��ة ،القانون ،الدولة ،الحرية ،وا ألمن،»...
يُنظر (�ص.)26

ت�صوره ،وهو عند المنطقيين ما ح�صل في العقل،
ويرى الكاتب �أن المفهوم هو ما يمكن
ّ
المتحدث
�س� � ��واء ح�صل فيه بالقوة �أم بالفعل .والمفهوم هو ال�صورة الذهنية ،التي يطلقها
ّ
ت�صور ال�شيء،
�أو الكاتب �أو الباحث �أو المفكر� ...إلخ على مجموع ال�صفات التي يت�ضمنها
ّ
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الجمالي،
�أو النق� � ��اط الجوهرية المتماثلة بين �أفراد ال�صف الواح� � ��د ،وي�سمى بالمفهوم إ
ويطلق �أي�ضاً على جميع محموالت الق�ضايا ال�صحيحة ذات المو�ضوع الواحد.

معين� ،أو في
ويطل� � ��ق المفهوم على مجم� � ��وع ال�صفات التي يدل عليها اللفظ في ذهن فرد ّ
وي�سمى بالمفهوم الذاتي.
�أذهان معظم ا ألفراد في �إحدى الجماعات
ّ

ويُفتر�� � ُ��ض بالمفهوم �أن يكون منطقياً وم ّت�سقاً في داللته ومعناه ،في حين �أن «الال مفهوم»
مرادف لالمعقول
هو ما ال ي ّت�سق مع المنطق� ،أو ما ال تتقبله العقول وال تجد له تف�سيراً ،ألنه
ٌ
�أو التناق�ض والتهافت�( ،ص.)22 -21
ولفت الباحث النظر �إلى (المو�سوعة الفل�سفية ال�سوفييتية) التي ترى �أن المفهوم هو �شكل
م� � ��ن �أ�شكال انعكا�س العالم في العقل ...مورداً ع� � ��دة تعريفات علمية للمفهوم منها على �سبيل
المثال لدى علي القا�سمي:

 «تمثيل ذهني ي�ستخدم لت�صنيف �أفراد العالم الخارجي� ،أو الداخلي عن طريق التجريد»،ويعبر
و«تمثي� � ��ل فكري ل�شيء ما مح�سو�س �أو مجرد� ،أو ل�صنف من ا أل�شياء لها �سمات م�شتركة َّ
عنه بم�صطلح �أو رمز»�( ،ص� )22أو على حد ر�أي «ماري كلولوم» في «علم الم�صطلح» :مبادئ
وتقنيات ب�أن المفهوم هو« :وحدة معرفية م�ستقلة ال ترتبط بال�ضرورة بلغة من اللغات �أو بلهجة
من اللهجات ،و�إنما تنتمي مبا�شرة �إلى الم�ستوى الفكري»�( ،ص.)23

�إذن ،م� � ��ن الطبيعي �أن كل حقل معرف� � ��ي يت�شكل من مجموعة مفاهيم ،ت�ؤلف معاً «منظوم ًة
مفاهيمي� � ��ة» �أو «مفهومية» ،ت�شكل بدورها ن�سق � � �اً م�ستق ً
ال يرتبط بعالقات ممتدة ومت�شعبة مع
المنظومات ا ألخرى القريبة �أو المتممة �ضمن البنية الن�سقية الواحدة.

تحوله في لحظة ما ،و�ضمن
و�أو�ض� � ��ح جراد بما �أن المفهوم هو تجريد ،فهناك خ�شية من ّ
توجه� � ��ات معينة� ،إل� � ��ى انحراف عن الواقع ...فم� � ��ن �أبرز م�شكالت الفك� � ��ر ال�سيا�سي العربي
ّ
التداخل في المفاهيم الم�ستخدمة في كتابات وتحليالت المثقفين العرب عامة ،وال�سيا�سيين
منه� � ��م خا�صةً ،وعدم تطابق مدلوالتها ومعانيها �إل� � ��ى حد التناق�ض والتعار�ض وعدم االت�ساق
والدراك وقاد �إلى فهم قا�صر و�سلوك خاطئ
المنطقي ،مما انعك�س �أخطاء فادحة في الفهم إ
وتخبط� � ��ات �سيا�سية ل� � ��دى �سيا�سيين وحكّام عرب تركت �آثاره� � ��ا ال�سلبية على قرارات تخ�ص
م�صي� � ��ر �أوط� � ��ان وم�ستقبل �أجيال ب�أكملها .وه� � ��و ما انعك�س خطورة عل� � ��ى الحياة العربية في
مناحيها المختلفة.
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مبيناً
ور ّك� � ��ز الباحث على ماهية الم�صطلح و�أهميته ،وعلى خطورة ا�ستخداماته
ِ
المغر�ضةّ ،

�أن كلمت� � ��ي «م�صطل���ح وا�صط�ل�اح» مترادفتان في اللغة العربية.وهم� � ��ا م�شتقتان من «ا�صطلح»
(وجذره �صلح) بمعنى «اتفق» ،ألن الم�صطلح �أو اال�صطالح يدل على اتفاق �أ�صحاب تخ�ص�ص

ما على ا�ستخدام� � ��ه للتعبير عن مفهوم علمي محدد .فالم�صطلحات في ر�أي الخوارزمي هي
مفاتي� � ��ح العلوم ،وقد قي� � ��ل� :إن فهم الم�صطلحات ن�صف العل� � ��م ،ألن الم�صطلح هو لفظ يعبر

ع� � ��ن مفهوم ،والمعرفة مجموعة م� � ��ن المفاهيم التي ت�شكل ارتباطاته� � ��ا منظومة فكرية ،وقد
ازدادت �أهمية الم�صطلح وتعاظم دوره في المجتمع المعا�صر الذي �أ�صبح يو�صف ب�أنه «مجتمع
المعلومات» �أو «مجتمع المعرفة» و�أ�صبحت حرب الم�صطلحات ت�شكل اليوم جبهة فكرية هي
والعالمية
الن�ساني� � ��ة ال�سيا�سية والثقافية إ
ا ألكث� � ��ر ا�شتعاالً و�سخونة في معظم فروع المعرفة إ

ب�صفة خا�صة.

ور ّك� � ��ز الباحث على الفرق بين المفهوم والم�صطلح نافياً م� � ��ا يراه قل ٌة من الباحثين �أنهما

وجه� � ��ان لعملة واح� � ��دة بعودتهم �إلى الق� � ��ول� :إ َّن تحديد المفهوم �إنما ه� � ��و عملية مزدوجة� ،إذ
�ض َع
ينبغ� � ��ي لوا�ضع الم�صطلح �أن يحيط بداللته كامل إ
الحاطة ،ومن ثم بات من المنطقي � أ َّن َو ْ
م�صطلح معي� � ��ن �إزاء مفهوم معين �إنما يعني �إلحاقه بنظام مح� � ��دد من المفاهيم والتطورات،

بحيث يتخ�ص�ص بهذا المفهوم حتى �إن ا�ستخدم خارج النظام.

ور�أى �أن المفهوم والم�صطلح لي�سا مترادفين لفظياً ألن لكليهما �ش�أنه و�سماته وخ�صو�صيته،
و�إن ا�شتركا في �شيء �أو عدة �أ�شياء ،فلي�س اال�شتراك يعني الوحدة ...ويمكن التفريق بينهما من
خ� �ل��ال معرفة حقيقة كل منهما وعبر مقارن� � ��ة ب�سيطة مفادها� :أن المفهوم يركز على ال�صورة
الذهني� � ��ة ألنه �أ�سبق من الم�صطلح ،في حين ير ِّكز الم�صطل� � ��ح على الداللة اللفظية للمفهوم،

وهو الذي يعطي للمفهوم وجوده وتح ُّققه اللغوي.

وقد لفت الدكتور الجراد �إلى بناء المفاهيم وفق درا�سات معرفية ونماذج تطبيقية تو�ضح
ارتب� � ��اط المفهوم بمفاهيم �أخرى ،وا�شتراكه معها بعنا�صر معينة ،فع ْز ُل المفهوم عن منظومته

المعرفي� � ��ة التي يتبع لها �سي�ؤدي �إلى انقطاع بينه وبي� � ��ن مجموعة الم�صطلحات المعبرة عنه،
جامع يحمل كثيراً م� � ��ن خ�صائ�ص الكائن
وعاء
والفاعل� � ��ة �ضم� � ��ن �سياق هذه المنظومة ،أل ّن� � ��ه
ٌ
ٌ

الحي ،من حيث هويته ،و�سيرته الذاتية و�صيرورته وتطوره الداللي ،وما قد يعتر�ضه في �أثناء
�صيرورت� � ��ه من عوامل �صحة �أو مر�ض وعمليات �شحن وتفريغ وتخلية وتحلية ،ولذلك �أ�صبحت
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دائ� � ��رة المفاهي� � ��م �أهم ميادين ال�صراع الفك� � ��ري والثقافي عبر التاري� � ��خ ...وكان جمال الدين
ا ألفغان� � ��ي ( )1897 -1838داعي ُة النه�ضة والتجديد الديني ق� � ��د تنبه �إلى الت�شوي�ش الذي قد

يعتري الم�صطلحات والمفاهيم فحذَّ ر من خطر المقلدين في ا ألمة ،وفاتحي ا ألبواب الفكرية
والثقافية لجيو�ش الغزاة والطامعين ،فقال:

«لق���د علَّم ْتن���ا التج���ارب � أ َّن المق ِّلدين من كل �أمة ،المنتحلين �أط���وار غيرها ،يكونون فيها
منافذ لتط ّرق أ
يمهدون لهم ال�سبيل،
العداء إ�ليها ...وطالئع لجيو�ش الغالبين و�أرباب الغاراتِّ ،
ويفتحون أ
البواب ،ثم يث ِّبتون �أقدامهم».

وق� � ��د تتنا�س� � ��ى ال�شرائح المثقف� � ��ة �أو ال ُّن َخ� � ��ب «خ�صو�صي� � ��ات �أمتها التاريخي� � ��ة والثقافية

والح�ضارية ،وتخلط بين ما هو م�شترك �إن�ساني وعالمي من مثل العلوم الطبيعية والتطبيقية،
والتجريبية والطبي� � ��ة وعلوم الريا�ضيات وا ألتمتة والمعلوماتية وغيرها ،فتهرع �-إما عن دراية

وق�صد و�سابق ت�صميم وتبعية� ،أو عن جهالة و�سوء تقدير� ،أو لنزعة ان�سالخية من تاريخ �أمتها
والحباط والهزيمة النف�سية والمعنوية وا ألخالقية-
وخ�صو�صيتها القومية� ،أو نتيجة للي�أ�� � ��س إ
�إل� � ��ى تلقف مفاهيم المجتمعات وا ألمم ا ألخرى ،م� � ��ن دون تدقيق �أو نقد �أو مراجعة ،ومحاولة

غر�س وتوطين ُح َزم ومجموعات متنوعة و�أن�ساق مختارة من المفاهيم الغريبة في ثقافة ا ألمة

وجامعاتها ومعاهدها ومدار�سها ،وفي مفا�ص� � ��ل المجتمع بمختلف فئاته و�شرائحه ومكوناته،
ا ألم� � ��ر الذي ينتج عنه– كما ه� � ��و حا�صل في �أمتنا العربية– المزيد م� � ��ن الغمو�ض واالرتباك
وال�ضياع أ
للفراد والمجتمعات على حد �سواء.

تو�سعت فجوة الخالفات واالختالفات داخل البني� � ��ة ال�سيا�سية أ
للنظمة العربية –
وحي� � ��ن ّ
الت� � ��ي يفتر�ض �أنها تعبر عن م�صالح ا ألمة و�أهدافه� � ��ا الم�شروعة ،وتت�صدى أل ّي تهديدات

لوجودها و�أمنه� � ��ا القومي –�أ�صبحت المفاهيم الوافدة -بحد ذاتها -هدفاً ومق�صداً و�أداة
ف� � ��ي �صراع المع�سك� � ��رات وا أليديولوجي� � ��ات المتعار�ضة والمتخا�صم� � ��ة� ،إذ �سعى كل جناح
العالمي� � ��ة وم�ؤ�س�ساته الثقافية وهيئاته
منه� � ��ا لفر�ض «�أ�سلحت� � ��ه المفاهيمية» عبر و�سائله إ

الدبلوما�سية وغير ذلك.

ولوح� � ��ظ في الوقت نف�سه �أنه ثمة �إ�صرار غريب ومريب على فر�ض هذه المفاهيم الغريبة
ف� � ��ي البنية الثقافية والمجتمعية العربية ،حتى ل� � ��و �أدى ذلك �إلى م�سخ وت�شويه وتقزيم و�ضياع
حقوق هذه ا ألمة ...وانخدعت «جماهير النخبة» ببريق ا أللفاظ ،وغفلت عن � أ َّن هذه ا أللفاظ
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تعب� � ��ر عن مفاهيم وم�ضامين ال يمكن ا�ستيرادها ،و�أن البناء الثقافي والح�ضاري على م�ستوى
ا ألمة ،ال يُركّب تركيباً وال تقليد فيه...

وتعمق المفكري� � ��ن وال�سيا�سيين والقادة
ور�أى الج� � ��راد �أن درا�سة المفاهيم والم�صطلحات
ّ
والعالمي يخلق بع� � ��داً معرفياً وتوعو ّياً،
الوطنيي� � ��ن فيها ،والنا�شطين في المج� � ��ال التثقيفي إ
يك�شف المفاهيم والم�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية المتدفّقة على منطقتنا العربية ويجعل
المكان ح�صرها وتحديدها ،من ثم تحييدها ومحا�صرتها ،و�إخراجها من �ساحة التداول
ف� � ��ي إ
�أو على ا ألقل ك�شف مراميها ،و�ش ّل قدرتها على الفعل والحركة وا�ستقطابها للر�أي العام.

وب� � ��رز اهتمام القائ� � ��د العربي ب�ش� � ��ار ا أل�سد ب�إ�شكالية ت� � ��داول المفاهي� � ��م ،وخطورة خلط
الم�صطلح� � ��ات وتزييفه� � ��ا بتركيزه منذ �أول خطاب له بمنا�سبة �أدائ� � ��ه الق�سم الد�ستوري رئي�ساً
للجمهورية في (2000/7/17م) على �ضرورة وعي المعاني والدالالت الكامنة خلف المفاهيم،
وك�ش� � ��ف ا أله� � ��داف المر�سومة (وخا�صة الم�ضمرة �أو الخافية) الم� � ��راد توظيفها �أو بلوغها في
طرح في
هذا الخطاب ال�سيا�سي �أو ذاك ،مما ي�ؤكد �أن القائد ا أل�سد
متابع بدقة لما يُكتب �أو يُ ُ
ٌ
والعالمي والجيو�ستراتيجي وغيرها من الميادين.
الميدان الفكري وال�سيا�سي والثقافي إ

مغيبة في خطابات
وي�ؤك� � ��د �أي�ضاً �أن الرئي�� � ��س ا أل�سد يتناول �إ�شكالية غائبة تمام � � �اً �أو �شبه ّ
والعالمي� � ��ة ،ا ألمر الذي ي�ضع
وكلم� � ��ات الم�س�ؤولين الع� � ��رب وبياناتهم ولقاءاته� � ��م ال�سيا�سية إ
والعالمية والثقافية وال�سو�سيولوجية
الباحثين وا ألكاديميين والمهتمين بالدرا�سات ال�سيا�سية إ
وحتى اللغوية /الم�صطلحية �أمام ظاهرة نوعية غير م�سبوقة في هذا المجال (�ص .)36
مم� � ��ا يدفع بع�ض ه�ؤالء �إلى درا�سة خطابات ال�سيد الرئي�س ب�شار ا أل�سد لي�س من الناحية
العالمي� � ��ة فح�سب – كما جرت العادة – و�إنما من جهة منهجيتها وبنيتها المفهومية ،وتحليل
إ
�أ�سلوبه� � ��ا العقالن� � ��ي ومفرداتها الخا�صة ،وجمعه� � ��ا الناجح بين العلمي� � ��ة والجماهيرية والنقد
التفكيك� � ��ي للم�صطلح� � ��ات الزائفة ،وطرح البدائل الواقعية في �إط� � ��ار منهجية فكرية متكاملة
الر�ؤي� � ��ة ،متناغم� � ��ة المفاهيم والمفردات ،مبدئية ا ألهداف والمواق� � ��ف والتوجهات ،ح�سب ما
�أورده الدكتور �سامي كليب في كتابه ال�صادر عن دار الفارابي تحت عنوان «خطاب ا أل�سد من
ال�صالح �إلى الحرب.»...
إ

حذَّ ر �سيادته في �أول خطاب ر�سمي له – بمنا�سبة �أدائه الق�سم الد�ستوري في (2000/7/17م)
�أم� � ��ام مجل�س ال�شعب – من تكرار المفاهيم والم�صطلحات دون تحليل لم�ضمونها ،فكثير من
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أ
الف���كار قد تكون منا�سبة لحاجاتنا ،ولك���ن عدم ا�ستيعابها ب�شكل �صحيح يح ّولها إ�لى مفاهيم
قد تكون �ضارة.
وعق� � ��د الكاتب الجراد ف�ص� �ل � ً
ا بعنوان «الواقعية والوقوعية ...كم� � ��ا يراهما القائد ب�شار
ا أل�س� � ��د» ،فالواقعية التي ي�ؤمن به� � ��ا �سيادته هي الواقعية الن�ضالية ف����ي حركتها وديناميتها
الت����ي ت�أخذ الواقع المو�ضوعي في ح�ساباته����ا واحتماالته كافة ،وتربط النتائج بالمقدمات،
وتح�سب �سلف ًا نتائج �أية خطوة دون انفعال �أو إ�دخال للتمنيات والعواطف في هذه الح�سابات،
وتر�س����م على �أ�سا�س هذه المعرف����ة الدقيقة البرامج ال�ضرورية لتطوير الواقع وتطويعه تجاه
أ
اله����داف المر�سومة .وهي نقي�ض الواقعية االنهزامية �أو «الوقوعية» التي ت�ست�سلم للظروف
القائم����ة ف����ي اللحظة الراهن����ة ،دون محاولة قراءة وا�ست�شراف ما بعد الظواهر والتفاعالت
الممكن� � ��ة والمتوقع� � ��ة ،ومن ثم تتخ� � ��ذ من هذه الظ� � ��روف ا آلنية م�سوغ� � ��ات لالنهزام وعدم
المقاوم� � ��ة ،واال�ست�سالم للقوى المعادية دون ب� � ��ذل المحاوالت الالزمة والق�صوى للت�أثير في
اليجابية لم�صلحة ا ألهداف الوطنية المبتغاة والتطلعات
�سي� � ��ر ا ألحداث ،وتح�شيد العنا�صر إ
القومية الم�شروعة.
جلياً في ما ورد في كلمته في الجل�سة االفتتاحية لم�ؤتمر
وات�ضحت واقعية ال�سيد الرئي�س ّ
القم� � ��ة العربية غير العادية في م�صر ( 21ت�شرين ا ألول عام  ،)2000فر�أى في ال�ضعف الذي
تعي�شه ا ألمة العربية حينها �أنه:
«مج���رد �شع���ور ذاتي نقن���ع �أنف�سنا به أل�سباب مختلفة ،في الوق���ت الذي نمتلك فيه الكثير
والرادة ،وهي �أ�صعب و�أ�سو� أ
من عوامل القوة ،وهذه هي الهزيمة من دون حرب ،هزيمة العقيدة إ
�أنواع الهزائم».
لح في جميع القمم العربية وفي لقاءاته بالمنظمات واالتحادات
و�إذا كان القائد ا أل�سد قد � أ َّ
النقابي� � ��ة والمهنية العربية عل� � ��ى م�س�ألة تعزيز ا ألمن القومي العربي ف� � ��ي مواجهة �أي عدوان
«�إ�سرائيل� � ��ي» على � أ ِّي دول� � ��ة عربية ،ف�إن ر�ؤيته الواقعية المو�ضوعي� � ��ة جعلته ي�ؤكد -في الكلمة
نف�سها� -أنه:
«لي����س المطل���وب هو إ�ع�ل�ان الحرب ،وال الق���رارات االرتجالية ،إ�نما المطل���وب هو قرارات
والمكانات المتوفرة بال�شكل الذي ي�ضمن
مدرو�س���ة ،تمكّ ننا من اال�ستخدام ال�سليم للطاق���ات إ
ردع « إ��سرائي���ل» ع���ن تك���رار ما تقوم به آ
الن ،وم���ا قامت به في الما�ضي م���ن انتهاكات للمواثيق
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ويلزمها بعملية ال�سالم الع���ادل وال�شامل بال�شكل الذي
والق���رارات الدولية ولحقوق إ
الن�س���انُ ،
يحقق اال�ستقرار في المنطقة.»...
ويتابع ال�سيد الرئي�س قراءته المو�ضوعية للواقع العربي بما فيه من مكامن قوة و�ضعف،
واليجابي �آراء عدد كبير من الباحثين والمفكرين
�إذ تتطاب� � ��ق مع ر�أيه المو�ضوعي الم�س�ؤول إ

قوى ناعمة قد يجهله بع�ضها
الع� � ��رب الذين يرون حقيقة ما لدى الدول العربية من م�صادر ً
�أو يهمله� ،أويتلك� أ في ا�ستخدامه
الرادة� ،أو وهن
لحجج واهية� ،أو تف�شل في توظيفه لخلل في إ
ٍ
ف� � ��ي النفو�س ،فف�ض ً
ال ع� � ��ن القوة الب�شرية غير الم�ستغلة ،توج� � ��د الطاقة المعنوية والتم�سك
با ألر�ض واال�ستعداد لبذل الغالي والرخي�ص من �أجل الحقوق وعدم التفريط بذرة من التراب

الوطني ،في�ؤك� � ��د في القمة عينها« :ولكي ن�صل إ�لى و�ضع ن�ستثمر في����ه كل طاقاتنا وقدراتنا
و إ�مكاناتن����ا المادي����ة والمعنوي����ة ،وت�صبح فيه واقعيتن����ا إ�يجابية م ؤ�ثرة ،ولي�س����ت �سلبية تابعة
لق����رارات الخ����ارج والقوى الدولية ،ال بد من اال�ستناد إ�لى موق����ف إ��ستراتيجي دائم وم�ستمر،
ال�سرائيلية،
ولي�����س لح����االت ظرفية طارئة ،تظهر وتختفي مع تزاي����د �أو تناق�ص التهديدات إ
وبمعنى �آخر لننتقل من حالة نكون فيها مت�أثرين ومنفعلين ،إ�لى حالة نكون فيها فاعلين
وم ؤ�ثرين».

ـ«نظام دولي جديد �أم
وعنون الباحث الجراد الف�صل الخام�س من الباب ا ألول من الكتاب ب
ٌ
عولمة ر�أ�سمالية �شاملة؟!» ،الفتاً �إلى ر�ؤية ال�سيد الرئي�س لذاك النظام الدولي ولتلك العولمة،
ال�سالمية التا�سعة التي ُعقدت في الدوحة في ( 12ت�شرين الثاني
�إذ تط� � � َّ�رق �إليهما في القمة إ

م� � ��ن عام ،)2000وفي الجل�س� � ��ة االفتتاحية للندوة ال�ساد�سة والثالثي� � ��ن لمجل�س وزراء خارجية
ال�سالمية في دم�شق (� 23أيار  ،)2009مالحظاً «حدوث نقلة تراجعية كبيرة إ�لى الوراء
الدول إ
بالن�سب���ة إ�ل���ى دول المنطق���ة ،ترافقت مع ظه���ور مفاهيم جديدة مختلف���ة وخا�صة في العقد
الما�ض���ي ،وف���ي مقدمتها مفهوم «النظام الدول���ي الجديد» �أو ما ي�سمي���ه البع�ض بـ«العولمة»،
وه���ي طبع��� ًا �شيء مختلف عن النظام الدولي ،ولكننا ن���رى �أن هناك خلط ًا بين الم�صطلحين
عن معرفة� ،أو عدم معرفة».
وي� � ��ردف الجراد �إلى �أن العولمة التي حذَّ ر منها القائد ا أل�سد هي التي تتمثل اليوم بعملية
وال�سيما في المجتمعات والبلدان
وا�سعة متعددة ا ألبعاد ،ولها ت�أثيرات بالغة العمق والخطورة،
ّ

النامية التي ي�شكل الوطن العربي جزءا ً مهماً و�أ�سا�سياً منها.
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ويعر�� � ��ض الجراد في ه� � ��ذا المبحث لوجهة نظر ال�سيد ي�سين ف� � ��ي �أ�سئلة العولمة التي
�أثاره� � ��ا (جيم�س روزناو) �أحد �أبرز علماء ال�سيا�سة ا ألمريكيين ،إللقاء ال�ضوء على ماهيتها

وموا�صفاته� � ��ا ومراميه� � ��ا عب� � ��ر �أ�سئلة محورية انتهجه� � ��ا في تحديد مفه� � ��وم العولمة وفقاً
لوجه� � ��ة نظر ال�سيد ي�سين ،مثل :ما العوامل التي �أدت �إلى بروز ظاهرة العولمة في الوقت
الراهن؟

وهل هذا يرجع �إلى انهيار نظام الدولة ذات الحدود الم�ستقلة؟

وهل العولمة تت�ضمن زيادة التجان�س� ،أو تعميق الفوارق واالختالفات؟
وه� � ��ل الهدف ه� � ��و توحي� � ��د العال� � ��م� ،أو ف�صل النظ� � ��م االجتماعي� � ��ة عن طري� � ��ق الحدود

الم�صنوعة؟

وه� � ��ل العولم� � ��ة تنطل� � ��ق من عوام� � ��ل اقت�صادي� � ��ة ،و�إب� � ��داع تقان� � ��ي� ،أو من خ� �ل��ال ا ألزمة

اليكولوجية؟
إ

وهل هي اتحاد لكل هذه العوامل �أو �أنه مازال هناك �أبعاد �أخرى؟

وهل العولمة تتميز بوجود ثقافات عامة �أو مجموعة من الثقافات المحلية المتنوعة؟
وه� � ��ل العولمة غام�ضة� ،أو �أنها تحول بارز على الم� � ��دى الطويل بين العام والخا�ص ،وبين

المحل� � ��ي والخارجي ،وبي� � ��ن المغلق والمفتوح؟ وه� � ��ل هي ا�ستمرار لنمو الفج� � ��وة بين الفقراء
وا ألغنياء على جميع الم�ستويات؟
وهل العولمة تتطلب وجود حكومة عالمية؟

ويخل�� � ��ص ال�سيد ي�سين �إلى �أن �أ�سئلة روزنا وتفتح المج� � ��ال لع�شرات ا أل�سئلة التي تطرحها
�سيرورة العولمة ...ألنّها ظاهرة غير مكتملة المالمح والق�سمات ،فهي عملية م�ستمرة تك�شف

كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة�( ،ص.)103

أ
أ
للتطورات التقانية
ّ
ويرى بع�ض المفكرين �ن العولمة ال يمكن �ن تُفهم بو�صفها مجرد تجل ٍّ

ولثورة المعلومات واالت�صاالت ،و�ستظل هذه العوامل غير مفهومة ما لم ترتبط بامتداد النظام
الر�أ�سمالي �إلى معظم �أنحاء المعم� � ��ورة ،وباالنت�صار المرحلي لعقيدة ال�سوق ،ولنظام اقت�صاد
ال�سوق المنفت� � ��ح وتيار تحرير التجارة وما �إلى ذلك .فالعولمة ه� � ��ي الر�أ�سمالية العالمية التي
المبريالية.
عقبت مرحلة إ
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تباينت وجهات نظر المفكرين على اخت� �ل��اف ر�ؤاهم االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
في تحديد زوايا الر�ؤية للعولمة ...لجهة ال�صراع مع المحلية ،فالعولمة التي تقودها الواليات
المتحدة في هذه المرحلة تريد حدوداً مفتوحة النتقال �سلعها و�أفكارها ،م�ستخدمة في ذلك

قدراتها التقنية وو�سائل االت�صال المتقدمة والم�ؤ�س�سات الدولية التي يمكن ت�سميتها م�ؤ�س�سات
العولم� � ��ة (الغات� ،صندوق النقد الدول� � ��ي والبنك الدولي) .والق� � ��وى الر�أ�سمالية تريد حدوداً
مفتوحة بقدر ما يخدم هذا م�صالحها ،وحينما تتعار�ض مع م�صالحها تغلق حدودها ،فالعولمة

انتقا�� � ��ص لل�سيادة الوطنية ...فال وجود ل�شع� � ��ب ال ي�ستطيع ممار�سة حقه في ال�سيادة الوطنية
التي هي وجود ولي�ست فكرة.

جراء
وكان القائد ا أل�سد قد لفت �إلى التحديات الكبيرة التي تواجه �شعوبنا ومجتمعاتنا َّ
التط� � ��ورات ال�سيا�سية واالقت�صادي� � ��ة التي �أ�صابت العالم وزعزع� � ��ت ا�ستقراره ،وكانت الدول
ال�سالمي� � ��ة في مواجه� � ��ة مبا�شرة لتداعياتها� ،إم� � ��ا بو�صفها طرفاً و�إما هدف � � �اً ...وذلك في
إ

ال�سالمية المنعقدة في
كلمت� � ��ه في افتتاح الدورة ال�ساد�س� � ��ة والثالثين لوزراء خارجية الدول إ

دم�ش� � ��ق ف� � ��ي ( )2009 /5 /23قائالً« :فق����د ترافقت ه����ذه التطورات بحمل����ة محمومة على
ال�س��ل�ام به����دف ت�شوي����ه �صورته كمرجعي����ة ح�ضاري����ة وعقائدي����ة ل�شعوبنا ،وعل����ى الم�سلمين
إ
والحط من �ش�أنه����م ،وك�أنهم حالة �شاذة على ال�ساح����ة الدولية� ،أو ج�سم طارئ
به����دف عزله����م
ّ
الرادي لحقوقهم الم�شروعة،
والن�ساني ،كم����ا ترافقت بالتجاه����ل إ
عل����ى الم�س����رح الح�ضاري إ
وممار�س����ة ال�ضغوط على البع�ض من دوله����م إلرغامها على التخلي عن تم�سكها با�ستقاللها
التدخل في � ؤ
ش�ونه����ا الداخلية ،وتم ا�ستخدام الم ؤ��س�سات الدولية إل�ضفاء
و�سيادته����ا ورف�ضها
ّ
ال�شرعية على تلك التوجهات� ،أو تعطيلها عندما يتعلق أ
المر بحقوقها الم�شروعة وال�سيما
في منطقة ال�شرق أ
الو�سط».

العالم الغربي ،وتنف� � ��خ في نار الحقد
كم� � ��ا لفت �سيادته �إل� � ��ى المقوالت التي ير ّوج له� � ��ا إ
والكراهي� � ��ة بين ال�شعوب مثل مقولة�« :صراع الح�ضارات ،ومحور الخير وال�شر� ،»...إذ ر�أى �أن
ترجمة تلك المقوالت عملياً هي:

بال�سالم والم�سلمي���ن ،واعتبارها حقيقة ال جدال فيها ،واعتمادها
الرهاب إ
« إ�ل�ص���اق تهمة إ
كم�سلم���ة ف���ي ر�سم ال�سيا�س���ات ،من فر�ض العزلة إ�ل���ى إ�حكام الح�صار ،إ�لى الح���رب اال�ستباقية،
بال�ضافة إ�لى التدخل في ال� ؤ
ش�ون الداخلية للدول ،ومحاوالت تق�سيمها».
إ
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ولطالم� � ��ا ح� � ��ذّر الرئي�س ا أل�سد في كثير من خطاباته الر�سمي� � ��ة ولقاءاته الجماهيرية ،من
ب�صورة
خط� � ��ورة التالعب بالم�صطلح� � ��ات وقلب المفاهيم ،بل يرى في ه� � ��ذه الم�س�ألة الغائبة
ٍ

�شب� � ��ه كلية عن �أذهان ومواق� � ��ف وكلمات القادة والم�س�ؤولين العرب خط� � ��راً حقيقياً ،جاء ذلك
حينم� � ��ا خاطب ا ألمة وقادتها في م�ؤتمر القم� � ��ة العربية بدورتها العادية الرابعة ع�شرة في
بي� � ��روت (� 27آذار 2002م) م�ؤكداً � أ َّن« :الخط���ر الحقيقي �أو أ
الكبر لي����س بالحرب الع�سكرية،
الحرب خطر ،لكن الخطر أ
الكبر هو في ت�شويه الم�صطلحات ومعانيها ،وبالتالي ت�شويه القيم
والمفاهي���م ،ف إ����ذ ًا علين���ا �أن ندقق في المفاهي���م التي ُتط َرح من الخ���ارج ،وعلينا �أن ندقق في
ً
خا�صة في م ؤ�تمرات القمة».
المفاهيم التي نطرحها دائم ًا

وي� � ��رى الدكتور الجراد � أ َّن ق�ضية تبني الم�صطلحات الم�ص� � ��درة �إلى منطقتنا ومجتمعاتنا
العربية هي واحدة من �أ�شكال االغتراب الفكري -بالن�سبة �إلى المفكرين وا ألكاديميين العرب-
بتحولها �إلى منظومة للتبعية والتنازل عن القرار الوطني ،وم�صالح ا ألمة وحقوقها الم�شروعة،
ّ

والم�سوقة ب�صفتها جزءاً
وال�سيم� � ��ا حينما يتب ّناها ال�سيا�سيون ،وي�أخذون بالتف�سيرات المعادية،
ّ
من الحرب ال�شاملة على هويتنا وتاريخنا وحا�ضرنا وم�ستقبلنا.

توقف القائد ا أل�سد ،في غير منا�سبة وعلى غير منبر عربي ودولي ،عند م�س�ألة الخلط
المتعم� � ��د ف� � ��ي ا ألو�ساط المعادية للع� � ��رب والم�سلمين بين المقاوم� � ��ة الوطنية الم�شروعة،

الرهابي� � ��ة المدانة ،على الرغم من �أن ميثاق ا ألم� � ��م المتحدة يت�ضمن ن�صو�صاً
وا ألعم� � ��ال إ
تحرم الحروب ،وتمنع الدول ا ألع�ضاء من ا�ستخدام القوة� ،أو التهديد با�ستخدامها
�صريح ًة ِّ
ف� � ��ي العالقات الدولية .وال يعترف هذا الميثاق ب�شرعية االحتالل واال�ستيالء على �أرا�ضي
ا آلخري� � ��ن بالقوة .فقد لف� � ��ت القائد ا أل�سد في م�ؤتمر القمة العربية _ في دورتها العادية

_ الرابع� � ��ة ع�شرة في بي� � ��روت (� )2002 /3/27إلى ما جاء على ل�س� � ��ان �أحد الم�شاركين
فيه� � ��ا المت�أثر ب�إع� �ل��ام الكيان ال�صهيوني ال� � ��ذي ينفي �صبغة االحتالل ع� � ��ن الم�ستوطنين
وم�ستوطناتهم بالقول:

والرهاب ...هو كالف���رق بين �صاحب الحق ومغت�صب هذا
�إذا كان «الف���رق بي���ن المقاومة إ
الح���ق ...ف إ�ن من �ضمن حرب الم�صطلحات ط���رح م�صطلح �سمعناه اليوم في �أحد الخطابات
م���ن قب���ل �أحد ال�ضيوف حول م�صطلح (�ضرب المدنيي���ن أ
البرياء) ،ومع كل �أ�سف طرح �سابق ًا،
ولكنا �سقطنا في هذا الفخ عن ح�سن نية ،وبد�أنا نتجادل م�س ؤ�ولين ومثقفين و�صحفيين :هل
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هذا يجوز �أو ال يجوز .م�صطلح �ضرب المدنيين أ
والبرياء هو م�صطلح �صحيح لكن لي�س في
الن �أمام حالة احتالل �ضرب المدنيين أ
هذه الحالة ،نحن آ
والبرياء عندما يكون هناك دولتان
متجاورت���ان ،وهناك عمل ع�سكري بينهما �ش���يء ،وعندما يكون هناك احتالل فالمو�ضوع �شيء
�آخر»...
و �أ�ش� � ��ار �سيادته مراراً �إلى المب� � ��ادرة العربية التي �أقرتها قمة بي� � ��روت �آذار عام (:)2002
«تعبي���ر ًا ع���ن رغبتنا ال�صادقة بال�س�ل�ام ،و�سعينا لكي تنع���م منطقتنا أ
بالم���ن واالزدهار ،إ�ال �أن
« إ��سرائي���ل» تنكَّ ���رت لهذه المب���ادرة ،وقامت بت�صعيد قمعه���ا ل�شعبنا الفل�سطين���ي ،و إ�معانها في
ال�سيا�س���ة اال�ستيطاني���ة وعدوانه���ا عل���ى الدول العربي���ة المج���اورة لها .وعملت عل���ى تدجيج
تر�سانتها أ
بال�سلحة النووية التي تتخذ منها �أداة لتكري�س هيمنتها وعدوانها».

وقد �أثبتت ا ألح� � ��داث دقة اال�ستنتاج الذي و�صل �إليه الرئي�س ا أل�سد وقوى الممانعة الحية
ف� � ��ي هذه ا ألم� � ��ة ب�أن الكيان العن�ص� � ��ري القائم في فل�سطين المحتلة لي�� � ��س جاهزاً لل�سالم مع
جيران� � ��ه ألنه يرتكز �أ�سا�ساً على �أيديولوجي� � ��ة «التفوق» والهيمنة والتو�سع ،وا أل�ساطير التوراتية

المتخيلة وتجلياتها ال�صهيونية البغي�ضة...

وعق� � ��د الباحث الج� � ��راد ف�ص ً
ال تحت عنوان «�إعالم عرب� � ��ي� ...أم �إعالم مت�صهين ناطق
باللغ� � ��ة العربي� � ��ة؟!» �سلَّط من خالله ال�ضوء عل� � ��ى ما �شهدته ال�سن� � ��وات ا ألخيرة من قنوات

�إعالمي� � ��ة تناف�ست في البداية على الر�أي العام العربي ،و�سرعة بث ال�صورة وا ألخبار بغ�ض

النظ� � ��ر عن الم�صداقية في المحت� � ��وى ،و�سرعان ما ك�شفت عن مهمته� � ��ا الرئي�سة المتمثلة
الجرامية على ال�شعب
في ن�ش� � ��ر الخطاب ال�صهيو�أمريكي ،وت�سويغ االعتداءات ال�صهيونية إ
الفل�سطين� � ��ي ،واالحت� �ل��ال ا ألمريكي ا ألطل�سي للع� � ��راق ،و�إثارة الفت� � ��ن الطائفية والمذهبية

ف� � ��ي �أنحاء الوطن العرب� � ��ي ،وفتحت ف�ضاءاتها للناطقين با�سم جي�� � ��ش االحتالل ال�صهيوني
وتحليالته� � ��م المخادعة �سيا�سياً ،والمزيفة �إعالمياً ونف�سياً ،بغية الو�صول �إلى الفل�سطينيين
وال�سالمي كي يعتاد ه � � ��ؤالء تحليالت المحللي� � ��ن والخبراء
والع� � ��رب ،والعالمي� � ��ن العرب� � ��ي إ
ال�صهاينة ،مما يقود �إلى الت�شكيك في الثوابت الوطنية والقومية ،ومن ثم االغتراب والي�أ�س
واال�ست� �ل��اب �أمام العدو ومخططاته .وهذا الدور قد � أ ّدته ف�ضائيتا الجزيرة والعربية وكثير

من الف�ضائيات الناطقة بالعربية على �شاكلتهما الالتي ك�شفها المتلقي العربي وخبر كذبها
وزيفها و�أدوارها الم�شبوهة...
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

201

قراءة يف كتاب القائد القومي ب�شار أ
ال�سد

العالم ف� � ��ي منا�سبات عدة منها
نبه �إلى خط� � ��ورة هذا النوع من إ
وكان القائ� � ��د ا أل�س� � ��د قد َّ
ف� � ��ي لقائه الجماهيري مع الطلبة على مدرج جامعة دم�شق في ( )2005/11/10م�شدداً على
الع�ل�ام العربي هو
�ض� � ��رورة «الفرز م���ا بين إ�عالم عرب���ي ،وبين إ�ع�ل�ام ناطق باللغ���ة العربية ،إ
العالم الناطق باللغة
الع�ل�ام ال���ذي يتحدث باللغة العربي���ة ،ويتبنى الق�ضايا العربية� .أم���ا إ
إ
الع�ل�ام الذي يتبنى ق�ضايا أ
العداء والخ�صوم ،ولك���ن بلغتنا العربية ،وبالتالي،
العربي���ة فهو إ
ي�ساهم معهم في المعركة على �أ�سا�س �أنه من نف�س الن�سيج وله م�صداقية».
العالمي الثقافي
وي� � ��رى الجراد �أن ه� � ��ذا النمط قد ي�أتي لي�ص� � ��ب في �أهداف التطبي� � ��ع إ
�إ�سرائيلياً� ،إذ �إن طبيعة الت�سوية التي تعمل عليها وا�شنطن لفر�ضها على الدول العربية تتجاوز
و(ال�سرائيلي) ،بالتن�سيق مع قادة العدو ال�صهيوني� ،إذ تعمل
�إقامة �سالم بين الجانبين العربي إ
على محاولة �إلغاء منهجي وجذري و�شامل أ
للمة العربية وتاريخها وثقافتها وهويتها الح�ضارية
وقيمه� � ��ا ا ألخالقية والدينية ومقاومتها ،و�شخ�صيتها القومية ،وتحويلها �إلى مجرد ماليين من
الب�شر الم�ستهلكين �ضمن �آلية اقت�صادية اجتماعية ثقافية م�ستلبة وقطيعية.
وقد تناول الكتاب في بابه الثاني وف�صوله ال�سبعة العالقة التفاعلية بين الفكر والممار�سة
في تجربة القائد ب�ش� � ��ار ا أل�سد ،ومقاربته العملية والواقعية لم�س�ألة التطوير والتحديث عربياً
ومحلياً ،وتجربة اقت�صاد ال�سوق االجتماعي بين النظرية والواقع ،وعملية ال�سالم في المنطقة
ال�ستراتيجية ،وا ألمن القومي العربي وخيار المقاومة.
ور�ؤية القائد ا أل�سد إ

وعقد الباحث ف�ص ً
ال في الدولة الوطنية القومية وم�س�ألة ال�سيادة ،وبحثاً �آخر عنوانه نحن
والنظام الدولي الجديد.
فق� � ��د ق� � ��ارب �سيادته تلك الق�ضاي� � ��ا والم�سائل في خطاباته الجماهيري� � ��ة والر�سمية وفي
�أحاديثه لل�صحافة العربية والعالمية ،من ِّبهاً ومحذِّ راً ورا�سماً لل�سيا�سات الم�ستقبلية �سواء على
ال�صعيد الوطني �أم على ال�صعيدين العربي والعالمي ،وفق ر�ؤ ًى مو�ضوعية و�إ�ستراتيجية تر�صد
المتغيرات الدولية وت�أثيراتها في ال�ساحة العربية ،وال�سيما في ظل الهيمنة ا ألمريكية وتال�شي
دور القانون الدولي والمنظمات الدولية الذي بد� أ منذ ت�سعينيات القرن الما�ضي...

و�أ�شار الدكتور الجراد �إلى مقاربة �سيادته العملية والواقعية لم�س�ألة التطوير والتحديث
محلياً وعربياً في القمة العربي� � ��ة االقت�صادية واالجتماعية والتنموية المنعقدة في الكويت
في ( 19كانون الثاني  )2009للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني في غزة ،بهدف تدعيم العمل
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العرب� � ��ي الم�شترك ،وتحقيق المزيد من التكامل والتن�سي� � ��ق بين الدول العربية� ...إذ كا�شف
الزعماء والقادة العرب بالعقبات والمعوقات الكثيرة التي تحول دون اال�ستثمارات والتكامل
الدراك الم�شترك بي����ن القيادات
العربيي� � ��ن ِّ
الرادة ال�سيا�سي����ة ،وتوفّ ����ر إ
مو�ضح � � �اً � أ َّن «وج����ود إ
ال�سيا�سي����ة ألهمية التعاون االقت�ص����ادي �سيدفع بعجلة التفاع����ل والتكامل االقت�صادي إ�لى
أ
المام».

ال ه�ؤالء ال�سا�سة على العالقة الجدلية بين االقت�صاد وال�سيا�سة ،مو�ص ً
محي ً
ال فكرة مفادها
اليجابية الب ّناءة بين الدول ال�شقيقة ،هي
�أن ال�سيا�سة التي تنتج ا ألمن واال�ستقرار والعالقات إ
التي تدفع عجلة التنمية �إلى ا ألمام ،والعك�س �صحيح.

وتجلَّت ر�ؤية القائد ا أل�سد لجوهر عملية ال�سالم ومرتكزاته في قمة بيروت (�آذار ،)2002
الت� � ��ي �أقرت المب� � ��ادرة العربية لل�سالم ،وبعد �أن ناق�ش �سيادت� � ��ه الظروف ال�صعبة التي واجهها

بالرهاب �إذ �أكد �أن
العرب بعد �أحداث (�أيلول  ،)2001واالتهامات الظالمة للعرب والم�سلمين إ
العرب يعلنون مرة �أخرى تم�سكهم بال�سالم العادل وال�شامل ور�أى �أن هذه المبادرة ال تخرج ب�أي
�شكل من ا أل�شكال عن الثوابت القومية التي يجري الحديث عنها دائماً والتي تتمثل باالن�سحاب
الكامل من ا ألرا�ضي العربية المحتلة عام ( )1967و�إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س

ال�شرقي� � ��ة ،وح� � ��ق العودة وغيرها من الثواب� � ��ت التي ت�ؤكد للعالم �أننا نري� � ��د ال�سالم ...و�أ�ضاف
القائد ا أل�س� � ��د« :وبالتالي يجب �أن نك���ون حري�صين عل���ى �أال يكون هنال���ك محاولة ا�ستغالل

م���ن قب���ل آ
الخري���ن من خالل ثغرة ما ال ننتب���ه لها ،ألننا دائم ًا نعتمد عل���ى ح�سن نيتنا نحن
كعرب ونن�سى �سوء نية آ
الخرين »...و�أو�ضح �سيادته« :هناك خلط بين م�صطلح عملية ال�سالم،
ال�شمل ،أ
وال�سالم .عملية ال�سالم هي الم�صطلح أ
ويت�ضمن �أدوات ال�سالم� ،أهداف ال�سالم،
الو�سع،
َّ

الر�ض مقابل ال�سالم .أ
المور ...مبد� أ هذه العملية ه���و أ
مب���ادئ ال�س�ل�ام ،وغيرها من أ
الر�ض هي
عن�صر واحد ،م ؤ�لفة من عن�صر واحد ال يتجز�أ� ،أي �أنه ال يوجد ن�صف �أر�ض ،ال يوجد ربع �أر�ض،

ال يوج���د ثالث���ة �أرباع فق���ط ،يوجد �أر�ض فقط عن�صر واحد ،إ�ما �أن ي�أت���ي كام ًال �أو يبقى حتى
يعود كام ًال� .أما ال�سالم فيتكون من عدة عنا�صر ،منها مث ًال مو�ضوع المياه ،ومو�ضوع العالقات،
هي عن�صر من عنا�صر ال�سالم ،منها مو�ضوع الترتيبات أ
المنية ،ومن هذا المو�ضوع نزع �أ�سلحة
الدمار ال�شامل أ
وال�سلحة النووية الموجودة لدى إ��سرائيل ،هذا محور .ال يمكن �أن يكون هناك
الول ،عن�صر أ
وجود للعن�صر الثاني ،ال�سالم من دون العن�صر أ
الر�ض ال ُيفاو�ض عليه».
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وقال �سيادته في الم�ؤتمر العام التحاد ال�صحفيين في الجمهورية العربية ال�سورية المنعقد
بدم�شق في (� 15آب :)2006
«عندما نقول اخترنا ال�سالم كخيار إ��ستراتيجي فهذا ال يعني �أننا �ألغينا الخيارات أ
الخرى،
ب���ل بالعك����س فكلما ابتعد ال�سالم ع���ن التحقق ،كلما ظهرت �أهمية و�ض���رورة البحث عن طرق
وحل���ول �أخرى ال�ستعادة حقوقنا ،بالمقابل �أكدنا في �سورية على هذا الخيار� ،أي خيار ال�سالم،
من���ذ بدء عملي���ة ال�سالم ،مع تم�سكنا بخيار المقاومة طالما �أن ال�سالم لم يتحقق ،وخ�صو�ص ًا
وقدم لنا الدليل تلو
� أ ّن ال�شريك المفتر�ض في ال�سالم هو طرف ال ي ؤ�من بهذه المقولة �أ�ص ًالَّ ،
الدليل بما ي ؤ�كد ذلك».

وف� � ��ي ف�صل تحت عنوان «ا ألم� � ��ن القومي العربي ..وخيار المقاوم� � ��ة» يلفت الجراد �إلى
مرتك� � ��زات ا ألم� � ��ن القومي التي حددها ال�سي� � ��د الرئي�س ب�شار ا أل�سد ،الت� � ��ي �شكلت البو�صلة
المر�ش� � ��دة ألي عمل عرب� � ��ي ي�سير في هذا االتج� � ��اه ممثل ًة بالمرتكزات ا آلتي� � ��ة« :الم�صلحة
الرادة وحرية القرار ،والعمل العربي الجماعي وقدرته على المبادرة
القومية العليا ،امتالك إ
والت�أثير».

في� � ��رى الباحث ب�أن ا ألمن القومي العرب� � ��ي يتجلّى بقدرة ا ألمة العربية على حفظ مواردها
وثرواته� � ��ا وقيمه� � ��ا وهويتها من ا ألخطار والتهديدات التي تواجهه� � ��ا� ،سواء كان تهديداً يخ�ص
قطراً عربياً معيناً� ،أم يخ�ص ا ألمة العربية كلها� ...إذ ت�ستدعي ق�ضايا ا ألمة المختلفة المعالجة
وف� � ��ق منظور �شامل ومتعدد الجوانب ،ي�أخذ بالح�سب� � ��ان م�صادر التهديدات ال�سيا�سية وا ألمنية
واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية...

فعل� � ��ى �ضوء تلك المرتكزات والمحددات التي ت�ؤك� � ��د �صوابية ر�ؤية ال�سيد الرئي�س القومية
خاطب البرلمانيي� � ��ن العرب في افتتاح �أعمال الدورة العادي� � ��ة الثانية لم�ؤتمرهم المنعقد في

والغراءات لم
دم�ش� � ��ق في ( 19ت�شرين الثان� � ��ي  )2008بقوله« :على الرغم من كل التهدي���دات إ
تفقدن���ا البو�صل���ة �أو االتج���اه الذي يح���دد العناوين أ
ال�سا�سي���ة للم�صلحة القومي���ة ،في وقت
تعر�ضت فيه �سورية لحمالت منظمة وا�ضحة أ
الهداف من جانب �أو�ساط معادية ر َّدد �أ�صداءها
البع�ض من أ
ال�صوات العربية بهدف الت�شكيك في مواقفنا والتعري�ض بدوافعنا تحت عناوين

الواقعية والمرونة والعقالنية .وعلى الرغم من كل الم�صاعب وال�ضغوطات ،لم يتزعزع إ�يماننا
بق���درة العرب جميع ًا على ا�ستعادة زمام المبادرة والت�أثير الفعلي في مجرى أ
الحداث ،عندما
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الرادة ،وعندم����ا نع����ي ب�أنه ال يمكن ألحد �أن ي�ضمن �أمن����ه بمعزل عن �أمن أ
ال�شقاء،
نمتل����ك إ
وال �أن يحقق م�صالحه بمن�أى عنهم».
وكان ال�سي� � ��د الرئي�س قد حذَّ ر من االحتالل ا ألمريكي للع� � ��راق الهادف �إلى تدمير الدولة

العراقية وتمزيق هوية مجتمعها ،و�إدخاله في دوامة الفو�ضى وال�صدامات الع�شائرية والطائفة
والثنية ...محذِّ راً مما جلبه و�سيجلبه احتالل العراق من مخاطر وم�صائب على ا ألمن القومي
إ
العرب� � ��ي ،في ظل تر ّدي النظام الر�سمي العربي و�إخفاقه في �أن يعقد قمة عربية عاجلة تتخذ

من احتالل الع� � ��راق وتداعياته العربية مو�ضوعاً لها ،وا�ستبداله بقمة �سدا�سية عربية �أمريكية

في �شرم ال�شيخ (3حزيران...)2003

ر�أى القائ� � ��د ا أل�سد بر�ؤيته القومية � أ َّن « �ضرب العراق فيه �ضرب أ
للمة العربية ،ألن العراق
غني ج���د ًا ب إ�مكاناته االقت�صادي���ة العلمية والب�شرية وكخزان قوم���ي و إ��سالمي كبير أ
للمة
بل���د ٌّ

العربية.»...

وف� � ��ي هذا ال�سي� � ��اق يتابع ال�سيد الرئي�س في كلمته �أمام م�ؤتم� � ��ر ا ألحزاب العربية في كلية
الهند�س� � ��ة المدني� � ��ة بجامعة دم�شق ف� � ��ي (� 4آذار « :)2006ح�صلت الحق ًا �أ�شي���اء ترتبط بهوية
�صح
الع���راق وخا�ص���ة الهوية القومية من خالل �ض���رب البنية الوطنية ،وبالتال���ي تنزيل – إ�ذا ّ
الن�سان من الم�ست���وى الوطني والقومي إ�لى الم�ستويات ال�ضيقة الدينية
التعبي���ر– انتماءات إ
الطائفية الع�شائرية.»...

وي� � ��رى الجراد من منظور ا ألمن القومي العرب� � ��ي و�إ�ستراتيجية المقاومة �أنه من المنطقي
أ
لتمل الفراغ الناجم عن عقم �أداء
والطبيع� � ��ي �أن تبرز قوى المقاومة ال�شعبية غير الر�سمي� � ��ة،
النظ� � ��ام الر�سمي العربي .فبم� � ��وازاة �أعمال المقاومة العراقية بمختل� � ��ف تياراتها واتجاهاتها
وخلفياته� � ��ا ال�سيا�سية وا أليديولوجي� � ��ة والفكرية ،التي �أجبرت �أمري� � ��كا �أن تن�سحب ر�سمياً من
العراق ،ا�ستم� � � ّ�رت �أعمال المقاومتين الفل�سطينية واللبناني� � ��ة فان�سحبت (�إ�سرائيل) من قطاع

غ� � ��زة كما ان�سحبت من لبنان ع� � ��ام ( )2000من قبل ،...و�شكل ع� � ��ام ( )2006انعطافة نوعية
عظيم� � ��ة لم�صلح� � ��ة المقاومة الوطنية اللبناني� � ��ة ب�صمودها �أمام الع� � ��دوان ال�صهيوني الغا�شم
كونت هذه المقاومة العربية جذوة
تكتيكي � � �اً و�إ�ستراتيجياً الذي وقع في تم� � ��وز ( ،)2006وبهذا َّ
ا ألمل في نهو�ض جماهيري عربي يعيد أ
للمة كرامتها ،وي�ضعها على الطريق ال�صحيح ،الذي
يحقق �أهدافها.
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ثم� � ��ن ال�سيد الرئي�س تلك المقاومة ،ودورها في بعث ال�شعور القومي عبر كلمته في افتتاح
ّ
الم�ؤتمر الرابع التحاد ال�صحفيين بدم�شق (� ،)2006/ 8 / 15إذ قال« :هذه المقاومة �ضرورية
بمق���دار م���ا هي طبيعية و�شرعي���ة ...وكان �أعظم ما في هذه المعارك �أنها �أت���ت ر ّد ًا قومي ًا على
تم الترويج لها ف���ي منطقتنا ،وخا�صة بعد غ���زو العراق .وزادها
الطروح���ات االنهزامي���ة الت���ي َّ
عظم ً
���ة ُّرد فع���ل ال�شعب العربي ب�ش���كل عام ،والذي �أتى جوابه عروبي��� ًا خال�ص ًا على الطروحات
البغي�ض���ة المثي���رة للفتنة الت���ي �سمعناها م ؤ�خراً ،وعلى من يقف خلفه���ا ،وك�أنه يقول له ؤ�الء
عرب ،وه���ذه مقاومتنا ،ومن ال يقف معها لي�س منا .هذا يعني �أن ال�شعور القومي بخير
نح���ن ٌ
يدعي البع�ض ،بل هو في �أوج اندفاعه.»...
وهو لم يتراجع كما َّ

❁
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قراءات

قراءة يف رواية:
رع�شة �شغف
�إياد فايز مر�شد

للن�سان في �أرقى �صوره،
رع�شة �شغ� � ��ف تمجيد إ
حينما يكون عا�شقاً متوجاً بالحب م�ست�سلماً لن�سماته،
مبحراً في يـ ِّمه ،ف�أهم ما يميز العمل الروائي قدرته
عل� � ��ى �إثارة ف�ضول القارئ وتحفي� � ��زه على التم�سك
بروايته حتى �آخر نب�ضة �أو نَفَ�س فيها.
ينطلق الكاتب مع خيوط ال�شم�س أ
الولى لي�صنع

منه� � ��ا ن�سيج � � �اً جمي ً
ال يعي� � ��د للروح وهجه� � ��ا بعدما
�أحرقته� � ��ا �أل�سنة الله� � ��ب المنبعثة م� � ��ن القلوب قبل
أ
المكنة .وليعيد للم� � ��ر�أة كينونتها الم�شتهاة وللرجل
وثوقيت� � ��ه المحببة ،فما جمع �أدهم و�شغف لي�س فتنة
المر�أة فح�سب ،وال رجول� � ��ة �أدهم فح�سب ،بل �سعي
كل منهما نحو التفرد والمطلق من الجمال وال�شهوة.
�إنهما يبحثان ع� � ��ن عالقة حب خارج قيود المجتمع
التقليدي� � ��ة ،و�إ ْن كانت �شغف ت�سعى ف� � ��ي النهاية �إلى
تكري�س عالقتها من خالل طفل يكون ثمرة حبهما.
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

207

قراءة يف رواية رع�شة �شغف

وتقدي� � ��م البطل كل ما يملك� � ��ه لمحبوبته ما هو �إ اّل فرو�سية الحب ،الت� � ��ي �أراد �أن يعيد لها

ا أللق �إ�سماعيل مروة في روايته ،فالحب لديه حالة من الكبرياء واالعتزاز وارتقاء بالحياة دون
خ�ضوع �أو �إح�سا�س بالتبعية.
�إن الرواي� � ��ة لي�س� � ��ت ن�صاً مغلقاً ،هي قطعة من الحياة ،ويحق للكاتب �أن يختار منها الجزء

ثم ال نحكم عليها بم� � ��ا نريده نحن من مبدعها ،بل نحكم عليها من
ا ألق� � ��رب �إلى روحه ،ومن ّ
خ� �ل��ال م� � ��ا �أراد �أن ي�شاركنا به من ق�صته ،واقعية كانت �أم من خياله ا ألدبي .فال�سمة الجميلة

ف� � ��ي رع�شة �شغف هي هذه الحرارة التي تح� � ��اول �أن تبثها من جديد في عالقات الحب التي

طم�سته� � ��ا ظروف الحي� � ��اة المعا�صرة و�سهولة التوا�صل بين المحبي� � ��ن .كذلك ما يميز الرواية
ه� � ��و عذوب� � ��ة لغتها ،فهي ت�ستلهم لغة �أقرب ما تكون �إل� � ��ى ال�شعرية في الحوار وذلك �أن (اللغة

البداعي من حيث هو؛ ومن ذلك ،الرواية التي ينه�ض ت�شكيلها على
�أ�سا�س الجمال في العمل إ
اللغ� � ��ة بعد �أن فقدت ال�شخ�صي� � ��ة « »personageكثيراً من االمتيازات الفنية ،التي كانت تتمتع
به� � ��ا طوال القرن التا�سع ع�شر ،وطوال الن�صف ا ألول من القرن الع�شرين �أي�ضاً� ...إنه لم يبق

()1
ثم ال �أدري �إذا كان الكاتب يتطلّع من
غير جمال لغتها ،و�أناقة ن�سجها)  ،ومن ّ
للرواي� � ��ة �شيء ُ
ليقدم ن�صه المطبوع ب�سمات روحه وتوق
خالل ذلك �إلى ك�سر الحواجز بين ا ألجنا�س ا ألدبيةِّ ،

قلمه للتميز .فالرواية قادتن� � ��ي بالذاكرة �إلى رائعة جبران خليل جبران «ا ألجنحة المتك�سرة»
المغم�سة ب�آهات الع�شق الراقي و�صبابة الوجد المكتوبتَين
و�إلى تلك الرومان�سية الجميلة فيها
َّ

بحروف من �ضوء.

وال� � ��راوي على ل�س� � ��ان البطل ي�ؤكد دائماً العالقة التي ت�ش ّد وثاقن� � ��ا بالزمن ،فما الحياة �إال
ج� � ��والت لنا معه ،قد نك�س� � ��ب بع�ضها ،لكنه �صاحب الكلمة ا ألخيرة ف� � ��ي الجولة النهائية ،فما
الحياة �إال رحلة ق�صيرة ،وما هي �إ ّال محطات وتجارب يقف لنا في �آخرها الموت بالمر�صاد،
وهذا ما كان في انتظار بطل الرواية �أدهم الذي كان ي�ست�شعر نهايته المحتومة.
والرواية ال تقر� أ مف�صولة عن الواقع الذي �أنتجها� ،سواء من الناحية الزمانية �أم المكانية،
كما ال يمكن ال�ش� � ��روع بدرا�ستها دون التعمق بالظروف الخا�صة بالمبدع ،الذي َّ
خط مالمحها
أ
المل�( ،إن الرواية معادل للتجربة .ولمعظمنا �شهية لتجربة
ومنحها الك�ساء الذي تظهر به على
حد
ذات م� � ��دى �أو�سع مما ت�ستطيع حياتنا �أن تق ّدمه لن� � ��ا .وت�ستطيع �أن تق ّدم الرواية ذلك �إلى ٍّ
م� � ��ا .وهي ت�ستطيع �أي�ضاً �أن تز ّودنا ب�أ�شكال من التجربة التي من �ش�أنها �أن تكون م�ستحيلة في
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البداعي أ
للديب �إ�سماعيل مروة
الواق� � ��ع)( .)2ول� � ��م � أ َر في هذه الرواية �إ اّل ا�ستمراراً للم�ش� � ��روع إ
الذي تنوع ما بين نقد �أدبي ومقالة �صحفية و�شعر وق�صة ق�صيرة�...إلخ.
وما هي �إال محاولة جميلة للعودة بالحب �إلى �شفوفيته وبكوريته ال�صافية� .إنها ق�صة حب
ومن ث� � � ّ�م ابتعدت عن الغو�ص في تقنيات ال�سرد الروائي وتعقيداته المبالغ فيها �أحياناً كثيرة،
فزمنه� � ��ا وا�ضح و�سي� � ��ر ا ألحداث فيها يمر ت�صاعدياً دون ثغرات زمنية �أو هروب نحو ا ألمام �أو
ا�سترج� � ��اع لوقائع ف� � ��ي �أزمان وظروف مختلفة ،كما �أن «رع�شة �شغ� � ��ف» تفتح ذراعيها ب�سال�سة
للقارئ ،فال حبكة تغ ّل قلبه وال عقدة تد ّوخه.

�إنه� � ��ا �سردي� � ��ة يقف فيها الراوي ليخبرن� � ��ا بق�صة حب يريد منها كاتبه� � ��ا �أن تتحول �إلى ما
ي�شب� � ��ه ا أل�سط� � ��ورة ،مكانها دم�شق وزمانها �سنوات الحرب ال�صعب� � ��ة ،و�أ�شار �إلى ذلك من خالل

بع�ض ،وعلى الرغم من كل عناء الحرب
وق� � ��وع انفجار يثير خ� � ��وف �أدهم و�شغف بع�ضهما على ٍ
والظروف ال�صعبة التي نحياها �إ اّل �أن الكاتب لم يوغل في و�صف تفا�صيل ا ألزمة �أو �أحداثها،
فروايت� � ��ه ال يمكن �أن تن�سب �إلى الروايات المرتبط� � ��ة بالحرب ،فهي لم تعالج تبعاتها �أو ت�صور

ال�شارات الخاطفة وال�سريعة التي وردت في
يتعد بع�ض إ
بع�ض � � �اً من �أحداثها ،وما ورد فيها لم َّ
مت� � ��ن الن�� � ��ص الروائي .وك�أن الكاتب �أراد االبتعاد عن الغو�ص ف� � ��ي مجريات ا ألزمة ألنه يتطلع
ي�صور
�إلى تجاوزها ،ور�سم �أفق جديد حيث يزول الكره وتذوب ا ألحقاد وينت�صر الحب .فراح
ّ
تفا�صي� � ��ل عالقة جمع� � ��ت ما بين رجل خم�سيني ،طموح ،مكلل بالوق� � ��ار ومتوج بالعلم ،مع فتاة
مثقف� � ��ة ،تفي�ض �شباباً وت�صبو �إل� � ��ى عالقة حب غير مبتذلة .قد تب� � ��دو الق�صة للوهلة ا ألولى

تدرجها الروائي اعتيا ّدي � � �اً ،لكن يكمن ال�سر في ال�شغف بالرواية
كثي� � ��رة التكرار ،كما قد يبدو ّ
�أنها امتلكت �أدواتها الخا�صة لتجعل القارئ م�شدوداً �إلى تفا�صيلها .فالحب هنا يخرج عن �أنّه

لقاء بين حبيبين لي�صبح طق�ساً من طقو�س العبادة ،حتى �إ َّن الكاتب اختار ا�سم المعبد للمكان
ال� � ��ذي كان يلج� أ �إليه كال العا�شقين .و�شخو�ص الرواي� � ��ة قالئل ويدورون في فلك ال�شخ�صيتين

الرئي�ستين� :أدهم و�شغف ،وهذه ال�شخو�ص ال ت�ؤ ّدي دوراً م�ؤثراً في الرواية بقدر ما ت�ؤدي دوراً
م�ساعداً في �صناعة الحدث الخا�ص بالبطلين.

الرواية �أخي� � ��راً فيها نزعة للجمال �سواء منه الج�سدي المتمث� � ��ل بالجمال ا ألنثوي الالفت
ل�شغ� � ��ف وا ألنوثة المتفجرة منها� ،أم الروحي المتمثل بمنح هذه القد�سية للحب ،حيث ال �شغف

تري� � ��د عالقة عادية وال �أدهم المخ�ضرم بالتجارب يبغي عالقة عابرة� ،إنهما يدوخان بع�ضهما
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ثم ميزة هذه الرواية التي �صدرت عن الهيئة
ف� � ��ي بع�� � ��ض ويذوبان في الحب حتى منتهاه ،ومن ّ
العام� � ��ة ال�سورية للكتاب ع� � ��ام (2020م) �أنها تمجد الحب ألنه يعطي معنى �أ�سمى للحياة �سواء
ق�ص� � ��رت �أم طالت زمنياً ،حتى �إ َّن النهاي� � ��ة المتوقعة (موت �أدهم بمر�ض القلب) جاءت لتعطي
ق�صتهم� � ��ا رمزية �سعى �إليها الكاتب منذ ال�صفحات ا ألولى للرواية ،حينما �شرع بو�صف الكهف
ال� � ��ذي يقطن� � ��ه نا�سك منذ ع�شرة �آالف �سنة ،والذي ما هو �إ اّل المعبد الذي ذاق في �أرجائه كال
العا�شقين الحب ول�سعتهما في �سريره حرارة ال�شوق.

❁

❁

❁

الهوام�ش
( -)1عب� � ��د المل� � ��ك مرتا�ض ،في نظرية الرواية ــ بحث في تقنيات ال�سرد� ،سل�سلة عالم المعرفة ،العدد ،240
المجل�س الوطني للثقافة والفنون وا آلداب ،الكويت ،كانون ا ألول� ،1998 ،ص  100ــ .101
( -)2كولن ول�سون ،فن الرواية ،ترجمة :محمد دروي�ش ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،لبنان ،ط� ،2008 ،1ص .91

❁
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قراءات

وقفة مع ق�صائد توفيق أ�حمد
عبد النور الهندواي

 ق�صائ ��د بنكه ��ة الب ��راري ...و�أخ ��رى بنكه ��ةأ
الدغال.
 �ص ��ورة م�صغ ��رة ع ��ن أال�سط ��ورة ...و�شعري ��ة
م�شن�شلة بالنار.
 �شاع ��ر يلته ��م الوقت ببراعة لت ��زوره الفل�سفة�أينما كان.
 ويرغم اللغة �أن تظل وراء الباب.� ...إنه يزغرد للدم ،وهذه مهنة رائعة للخطيئة؛
وم� � ��ادام االنتهاك يغت�سل بالزجاج ،فب�سرعة البرق،
امت� �ل� أ
�� توفيق �أحمد با أل�سئل� � ��ة الجارحة ،وا�ستعمل
غوايته بجدارة ...،لتظل عذوبتُ ُه قريب ًة من م�أواها،
مما يح ّفز القارئ على التقاط �صور جديدة لج�سده،
ّ
تجتاح ُه الخرافة!
كي ال
َ
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�صنع توفيق �أحمد تمثاالً أل�صابعه ،وهي تمار�س مهنتَها ،في كتابة ال�شعر قبل
وجهاً لوجهَ ،
الدخ� � ��ول في �أعماله ال�شعرية ،على الق� � ��ارئ النبيه �أن يُجيد العزف على �أي �شيء ،كي ال يتكئَ
عل� � ��ى ظلّ� � ��ه ،وبعد ذلك يطلب من الده�شة �أن تظلَّ واقف ًة على ب� � ��اب ال َق َدر ،لت�شه َد على �شاعر
تراقبه الدموع!
�صير بنكهةِ الحرية ،متواطئاً مع
ال�شاعر
ف� � ��ي �أعماله ال�شعرية الكاملة ،يعذّ ُب
َ
النار ،حتى تَ َ
ُ
دم �أهله في العروبة.
الدم ،الذي هو ُ

مكان ما من
�صابع ُه في ٍ
ي� � ��درك ال�شاعر توفيق �أحم� � ��د� ،أنه كلَّما نزف بلد من بالده ،تنزف � أ ُ
نف�سها الحري ُة الخلاّ قة.
بالده ...ليختبئَ قلبُ ُه في ٍ
مكان ما من الغابة ،أل َّن الحري َة لديه ،هي ُ
خر من ا آلهات ،وك�أن ل�سان حاله يقول :لقد
هذا النوع من الكالم ،قد يتطلّب �أحياناً نوعاً � آ َ
�ضد المكان ،وخارج المكان في � آ ٍن معاً.
حان الوقت لتكون ّ
يحق له �أن ينام بين ا ألزهار وا ألزهار ،كي ال تَ ْح ُد َث
ف� � ��ي ق�صائده ،ي�ؤك� � ��د توفيق �أحمد� ،أنه ُّ
�أزم� � ��ة في الده�شات ،مع مالحظته الدقيقة «كيف ا�ستُبدِ ل بالوردة الحائط»� .صحيح �أن توفيق
�أحم� � ��د كتب ق�صيدته وهي تقطر ببكاء مثل ماء الذهب .واكت�شف الذي لديه �صالحية ب�إيقاظ
ويكتب
ا ألف� � ��واه ،وب�شكل خف� � � ّ�ي احتفظ بكيانه ،و� أ َّن اهلل �أو�صاه �أن ينام �ساخن � � �اً ،ويقر�َ أ �ساخناً،
َ
وي�ستمع �إلى ق�صائ َد �ساخنة لم يَ�سمع بها �أحد.
َ

تنبعث
ثلوج
ُ
توفي� � ��ق �أحمد ،كَتب كثيراً في ق�صائ� � ��ده عن ما وراء الجدران من الجثث ،وعن ٍ
منها رائح ُة النيران� ،إال � أ َّن ق�صيدتَ ُه �َ أ َكلَتْنا ،وتركت عظا َمنا ،وراء الباب.
«في قرى ت�شبه المدن..

لالنتظار الم ؤ� َّج ِل
الريح
قالت
ِ
ِ
ُ
و�صاني ُ أ
�أ
الفْ ُق
َ
البارد َ ،أ
ال ْع ُ�ص َر الماجنةْ
والزمن
الرعب
طرد
َ
َ
َ�أ ْن �أ َ
َ
كل َ
ُّ
ما�ض
ذاك
ِ
التوح�ش في الروح ٍ

والمهاميزُ بالع�شق ت أ�تي وال ريب فيها
العمق
�ضيعتي يا لهيب ًا من الرف�ض في
ِ
يا خطوط ًا من الوحل تن�ساب في الجلد
رافل بالبروق»�( ،ص.)9
تغفو على
ٍ
ج�سد ٍ
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كتب بها من
ه� � ��ذا الكالم ،ي�شبه �إل� � ��ى ٍّ
حد ما ،ما َخلَّفته الفراغات ،وما تحمل� � ��ه ك ُّف ُه التي يَ ُ
�ضد موت المعنى ،ألنه يعني موت الكتابة.
ٍ
بقوة ّ
كميات كبيرة من الدم /ليقف ّ

كميات �إ�ضافي ًة هائل ًة من
حينما يدقق القارئ في ق�صيدة «توفيق �أحمد» يكت�شف �أن لديه
ٍ
كميات هائل ًة من الخبز أ
االنتماء ،و�أي�ضاً
نف�س ُه...
ٍ
للر�صفة� ،أو كما يقول هو ُ
في ق�صائدي :ال يزا ُل الوقت مبكراً ألعرف ماذا يقول التاري ُخ عن ال�شعر.

في ق�صيدته «رفيقي �أيها الغبار» يت�ساءل :هل تخر ُج الق�صيدة من الج�سد� ،أو الج�س ُد يخر ُج
من الق�صيدة؟
�شيح َك والقي�صوم
«ال
ُ
ً
عزلة
كثر
�أ ُ
ِم ْن �صنوبري وال�سنديان
بخافت �ضوئها
النجوم
َت ْر ُك ُل َك
ِ
ُ
وي�ستبد بغابتي عابدو اليبا�س
ُّ
ُ
النخيل عند �أول َه َّبة ريح
َينْ َه ُر َك
ُّ
وي�ستغل �إيمانَنا المارقون
ُ
عجاج َك
نهارات
ِ
كثر بريق ًا
ْ
لي�ست �أ َ
�سماوات �أرواحنا في الجبال»�( ،ص.)246
من
ِ

نف�سها ،ألنها بنَكهة ا أل�شياء الميْتَة.
هنا ،الوجوه المـَيْتَ ُة ال تُ ِّ
�صد ُق �إ اَّل َ

وكلم � � � ًة كلمةً ،ين ُّز ا ألني ُن من وجه ال�شاعر الذي هو �أكث� � � ُ�ر عزل ًة من �أي �شيء ،أل َّن ال�صمو َد
ال�شاعر ،و�أدرك تماماً كيف
كثير من الجنون ،هنا نجح
العظيم ال
ُ
يحتاج �إلى ت�صفيق ،بل ُ
َ
ُ
يلزم ُه ٌ
يتدلّى ال�ضحك من الهواء ،ومن ا أل�ساطير!
�إ َّن توفيق �أحمد ...يُجيد ا�ستعما َل فَمِ هِ في الحديث مع ال�صباح ،ومع �أ�سلحته القروية ،ومع
الوط� � ��ن ،ومع اهلل� ...إنه يَبْ َر ُع في فتح ثغرات �إ�ضافي� � ��ة في الجحيم الذي ي�شاهده ،و�أي�ضاً في
مذكراتِها وهي تقطُ ُر بالدم.
ال�سكاكين التي تكتُ ُب
َّ
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ريد �أن ن َُ�ش َّن حرب ًا على �أحد.
«لم نَكُ ن نُ ُ
أ
َ
فال ُ
اكت�شف غاليليو
ر�ض التي
بتحد كبير
�أنها تدور
ٍّ
ً
فعال
تدور
كانت
ُ
�صو ُب فيها َف ُم المدفع...
ُ
والحروب التي ُي َّ
�إلى �صدر الطفلة الوادعة
ُ
�صناعة العقل الب�شري»�( ،ص.)413
هي

�شيء من االنك�سار ،لك ْن توفي� � ��ق �أحمد ي�ستطيع �أن ي�صنَ َع وجهاً من
�صحي� � � ٌ�ح �َ أ َّن ا ُأل ُف َق ،فيه
ٌ
رواح للحجارة؛ ق�صيدتُ ُه تذكّر القارئَ ،
الطحي� � ��ن البلدي ،ويحاول جاهداً �أن يُ ِ�ص َّر عل� � ��ى ُ
�صنع � أ ٍ
تقف بكامل قيافتها ،بانتظار �أولئك الذين
مما
يت�صور ،وتجعل ُ ُه ج َّث � � � ًة ُ
َّ
كي� � ��ف يكون � أ َ
كثر واقعي ًة َّ
�سيطرقون �أبوابه.

مما يج ُد نف�سه في الهواء� ،أو في التراب،
نف�س ُه في ا أل�شجار �أكثر َّ
ال�شاع� � ��ر هنا ...يجد َ
رغم اللغ َة �أن تَظلَّ
�أو في المرايا ،ألنه ي�ؤكد بالدليل القاطع َ� ،أ ْن ال �أح َد في الدنيا
ي�ستطيع �أن يُ َ
ُ

وراء الباب.

َحقق قوةَ الق�صيدة في كيفية ا�ستعمال المفردة في موقعها ال�صحيح وال�صعب ب�آن.

ق�صائد �أعمال� � ��ه الكاملة .مكتوب ٌة خ�صي�صاً ال�صطياد الحي� � ��اة ،و�أعتق ُد �أنه ذهب �إلى �أكثر
قليل من ال�سواد الذي لم
من ذلك ...حتى �إن ذهب
قليل ٍ
وهاج َر وحيداً �إلى مملكة ال�شعر ،مع ٍ
َ
ن�شاهده في الطبيعة؟

توفي� � ��ق �أحمد ،يتباهى �أنه خ� � ��رج وحيداً �إلى ق�صيدته ،بل �إلى م� � ��ا ي�شبه المكان الذي في
نف�سه توفيق �أحم� � ��د الذي كتب عن فمه كما قلت هن� � ��ا ،وعن عربة خ�شبية
الج ّن� � ��ة� ...إن� � ��ه هو ُ
الريح بل تَتْ َب ُعها.
يقودها القدر �إلى ال�شعر ،أل َّن الخيو َل ال ت�صنَ ُع
َ
راخ ِه.
ب�ص ِ
«الذي ُيقلقني باكر ًا ُ

وهو يتدلّى على درج عمارتنا
ال�سفنج
ٍ
كخيط من إ
هو �صديقي
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ال�شارع
يعب ُر
َ
والذي ُ
�شارات المرور
م�شاك�س ًا
ِ
كي يفوز بالرقم واحد
ُ
تلفظ ُه المدينة من �أح�شائها»( ،وطن� ،ص.)409
في �أي َرتْ ٍل

يذرف الدموع ،دون �سابق �إنذار ،وال مجال للرهان على �أبعد من ذلك.
توفيق �أحمد،
ُ

�ضمير ال�شاعر على قدميه؟ ف�أولئك الذين ال يحبون
يقف
فه� � ��و يت�ساءل بقوة :مت� � ��ى يا تُرى ُ
ُ
ال�شع� � ��ر ،ه� � ��م �أوالد ا ألزمنة الميتة ،ول� � ��و �أن المدن التي تفت� � ��ح �أبوابَها لل�شع� � ��راء �صرخت في
وجوههم ...ال يجب كتابة ال�شعر فيها.

ن�ساء رائعات ،وقرى رائع� � ��ة ترفع �أ�صابعها إلط� �ل��اق الزغاريد على
ف� � ��ي ال�شعر ...يوج� � ��د
ٌ
مداها.

تعرف الحياة ،النتفاء �أي م�سافة� ،أي م�سافة «ما» بينه
تعرف ال�شاعر ال�شعرّ ،
�أظن ...حينما ّ
وبين َم ْن جاء به �إلى ال�شعر.

ال�شاعر في معظ� � ��م ق�صائده لم يتخلّ�ص من الحياة ومن ال�شعر ،ال�شاعر نقل الما�ضي �إلى
كثر جماالً وجاذبية ،وبذلك
الم�ستقبل بطريقة خلاّ بة ،بل �إنه �أعطى الما�ضي �شعر َّيتُه
ٍ
بطريقة � أ َ
القارئ بالت�أكيد.
ات كثير ًة ومح ّددة ،يعر ُفها
ُ
مهم ٍ
يُ�سقطُ من �أيدي الموتىّ ،
ال�شعري ُة لدى ال�شاعر ...وا�ضح ٌة بداللتها مثل ا ألجوبة ،وفي �أغلب ا ألوقات ،يخاطب � -أي
الهواء بيديه ،حيال �أي مو�ضوع� ،أو ق�ضية ما �أرادها �أن تكون.
ال�شاعر-
َ
قرر
توفي� � ��ق �أحمد ...قب�� � ��ض على التاريخ ،و�صار بقدرة قادر قطع ًة ن� � ��ادر ًة من ال�شعر� .إنَّه ّ
يبتلع ال�شم�س �إيذاناً بنهايةِ العالم.
�صراح ًة �أن
َ
خب�أها في ق�صائ� � ��ده ،مازالت �صالحة
ثم� � ��ة �صرا ٌخ خان ٌق في �ص� � ��دره ،حيث العيو ُن الت� � ��ي ّ
لال�ستعمال:
َ
ُ
هناك
الطريق �إلى
« َ�أبتَ ُاه ال ترحل فما زال
يعتِّ ُق
ال�سفر الطويلْ
َ
بتاه ال ترحلْ
�أ ُ
ففي أ
ال
�سع لفار�سها الجميلْ
ِ
وطان متّ ٌ
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�أبتاه ال ترحلْ
قد الهديلْ
دي متَّ ُ
ف إ�ن الجرح في ُب ْر َّ

تر�س ُمني �صالةً في كتاب الم�ستحيل
خر الكلمات ُ
َد ْع � آ َ

تاه
َ�أ َب ُ

الخر�ساء في الجرح النبيلْ »( ،جرح� ،ص.)283
نت ودمعتي
�أ َ
ُ

أ
المل ،قطع ًة قطعةً ...وحطّ م
خب � � �� أ ال�شم�س تحت ثيابه ،وعر�ض مفاتنه على
ال�شاعر هناّ ،
الفل�سف� � ��ة إلبق� � ��اء ال�سراب وحيداً داخل ا ألف� � ��ق� ،أي �إنه دخل في ا ألزل ،ليظ� � ��ل مطارداً داخل
ا أل�سئلة!

حراً طليقاً،
ليمر موتُ ُه ،جهاراً نهاراًّ ،
�أق� � ��ول لل�شاعر توفيق �أحمد ...عليه �أن يتوقف قليالًَّ ،
دراجة من المخمل!
على ّ
في ق�صيدته ،ينك�س� � ��ر ال�شاعر ،كما ينك�سر الحلم ،ألنه يحاول جاهداً �أن يجعل الدم قلي ً
ال
في عينيه.

ف�أ�صابع� � ��ه هي التي باتت وحدها ف� � ��ي الفِ را�ش ،ألنه يكره ا أليديولوجي� � ��ا ،من �أجل ال�سيد
الخوف بالعدم ،وكيف
الحطام ،كلَّ ما �ألتقيهِ � ،أذ ِّكرهُ بالكائنات النا�شفة ،ويذكرني ،كيف اختلط
ُ
هو ارتدى ق�صيدتَه بدالً من الغيب.

ف� � ��ي �أي لقاء ،يكون باذخاً بكل ت�ضاري�س� � ��ه ،ويكره التفا َح الثقافي المز ّي� � ��ف ،نكاي ًة با أليام
المفتر�ضة:
َ
ُ
مدى
القول
عرية
«�ش
ِ
ً
ِ
من َو َهج الروح
ودم القلب والدفء
في�ض الر ؤ�ى
الحلْم من ِ
بها ما في ات�ساع ُ
ال َب ْر َد في �صقيعها

وال
�سالم في ُ�أوارها
َ

ونارها
ِ
ب�ساحة الر ؤ�ى
ِ
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مزمنة
م�سيرة
وفي
ٍ
ٍ
طاعنة في مجدها
ٍ
والتاج في �سريرها
ُ
لها يليق ...ال لغيرها»�( ،ص.)152 -151

أ
م�شبعة بكل
حفرة فذ ٍّة
امتلت حقائ � � � ُق ال�شاعر بالثلج ،و�صار الماءُ الذي �أمامه ،مثل
هنا،
ٍ
ٍ
ا أل�شياء.

هو يعرف � أ ّن في وجهه �أماك َن ال يعرفها �سواه ،و�أي�ضاً �أماك َن خلاّ ق ًة ال تحب العار.
عرفنا عالقة الحناجر بالماء البارد ،والوجوه الم�صنوعة من الخ�شب ال �أحد
توفيق �أحمدّ ،
ي�صنع ا ألحالم �سواه ،ألنه يكتب ال�شعر بكل ما يملك.

�شياء تُ�شب ُه
�ضرم النار في وجهه ليحترق،
ِ
دقات القل� � ��ب ،لذلك �َ أ َ
كت� � ��ب عن ا ألر�صفة ،وعن � أ َ
بل ليتوهج.

بع� � ��د االنتهاء من �أي ق�صيدة على القارئ �أن ينه�ض ...مجفوالً� ،إلى �أمكنة يجب احتاللها،
وهكذا ي�سقط القارئ في الالوعي« ،للتر ّب�ص» ...بالمعجزات ،ليكون� -أي القارئ -قائداً على
قطعان الهواء.
قبل كتابة ق�صيدته� ،أظن ال�شاعر ،كان يعي�ش مثل الريح ،و� أ َّن �أ�صابعه م�صنوع ٌة من ال�ضباب،
وكان �أي�ضاً يطلب من النار � -أن تخلع ثيابها لتدوم �أكثر:
�صوت ِك
برئ ًا من ملح
للحبر
جئت َ�أروي ق�صتي
ُ
ِ
ِ
ُ
«متَ ِّ
ال�شهر
اليوم �أو في
كم في
ِ
ِ
النافر َ
ري
هذا
الغ َج ُّ
ُ
َي ْج َم ُح في ف�ضاء �أ�صابعي
المذه ِب
نت يا فر�س ًا من القمح
يا �أ ِ
َّ
جئت
كيف
ِ
الحنين �إلى مالعب َ�ش ْم ِ�س ِك العليا
راه هل نَفَ َذ
ُ
ُت ُ
ُ
م�شيئة حبنا ...كوني �إذن
كما �شاءت
المباهج تحتفي ببهائها»�( ،ص.)369
ودعي
َ
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توفي� � ��ق �أحمد ،م� �ل� أ
�� ثيابَ ُه بالهواء ،ألنه على دراية �أكيدة ،بم� � ��ن ال يعرف الوقت ،فقد كتب
ال�شعر كلَّ ُه ليطمئن على كل من حوله ،ولالعتذار من الخطيئة.
كثر رحابةً؟ �أين يكون ال�شعر و�أين ينام؟!
كيف نتذوق ال�شعر ب�صياغة � أ َ

�شياء ال يمك ُن
�شالء الحياة ،ف�إن كلم� � ��ة �شعر ،تَعني �إ�شكالي ًة م� � ��ا ،أل َ
وم� � ��ا دامت اللغ � � � ُة هي � أ َ
فال�شعر هو التراب الذي وقف على قدميهُ ،م�شَ نْ�شَ ً
ال بما ل ّذ وطاب.
الحاط ُة بو�صفها...
إ
ُ
وبطريقة مختلفة� ،أي
�إن االحت� � ��را َق ال� � ��ذي ح ّققه ال�شاعر� ،أعاد ن�سبي � � �اً ر�أيَ ُه في ال�شع� � ��ر،
ٍ

االحتفاظ بما تب ّقى لديه من الغنائم.
أ
ارتعا�شات ال يُمك ُن
فم ُه بال�شعر؟ ذلك ألن كلَّ �شيء لديه ،يُ�شب ُه كلَّ �شيءٍ لدينا،
لماذا
ٌ
امتل ُ
و�ص ُفها ،وال يمك ُن ال�سيطرةُ عليها.
خريب الذائقة هو نكرا ُن ال� � ��وراء وا ألمام ،والي�سار واليمين ،ف�إن ال�شاعر توفيق
ف � � ��إذا كان تَ
ُ
فتر�ض �أن يكو َن طريق
�أحمد ،هو �أو ُل من يُقام عليه
ُ
ّ
الحد ،أل َّن الطري َق كما ُ
قلت �إلى ال�سفر ،يَ

الدم /الكتابةِ بالدم.
ويعلم واحداً ،ويقر� أ واحداً...
ال�شاعر ف� � ��ي �أعماله ال�شعرية ...يرى واحداً ،وين�ش ُد واحداً،
ُ
وي�ستطيع َقتْ َل �أجزاء من ا ألنين.
وهو ي�ستطيع تغيير �شكل المقبرة،
ُ

العظمي.
ال�شعر لدى توفيق �أحمد ،هو مظلَّتُه الوحيدة َ ،أل ْن ال عودةَ �أبداً �إلى هيكلهِ َ
يرف له جفن ،لكن
قد
يعتر�ض �أحدنا على هذه الداللة ،فينتق ُل من مكان �إلى �آخر ،دون �أن ّ
ُ
خر إللغاء المجهول؟
هل لدينا �إ
ٌ
�شارات �أو � أ ُّي �شيءٍ � آ َ
�ض َّرجاً بما ال يعر ُف ُه �أحد ...ه� � ��ذه هي لحظ ُة الكتابةِ للبقاءِ
هن� � ��ا ي�سق� � ��ط ال�شاعر �أر�ضاًُ ،م َ
على قيد الحياة!

❁
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نافذة على الثقافة

إ��صدارات جديدة
�إعداد :ح�سني هالل

االنتداب على فل�سطني والقانون الدويل املعا�صر
َ�ص ُّك
ِ
درا�سة جديدة للدكتور «ج� � ��ورج جبور» ،ن�شرتها حديثاً
«الرابط� � ��ة العربية للقان� � ��ون الدولي» -وه� � ��ي رابطة قيد
الت�أ�سي�س.
تب ِّين الدرا�سة  -بالحجج وا آلراء القانونية -كيف تطغى
م�صالح الدول الكبرى -منذ العقود ا ألولى للقرن الع�شرين
وما تزال حت� � ��ى ا آلن -على احترام قواعد القانون الدولي
الت� � ��ي انتُهك� � ��ت في �أكثر م� � ��ن منا�سبة وعلى م� � ��دى عقود،
وال�سيما في حق ال�شعب الفل�سطيني.
ّ
تتكون الدرا�سة من:
�أوالً :تقديم.
ثانياً :كلم� � ��ة افتتاح ندوة الرابطة ال�سورية أ
للمم المتح� � ��دة في (2020/12/10م) ،يتبعها
نداء للرابطة العربية للقانون الدولي.
ثالثاً :المرفقات.
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لي�س يف اجلنة قبور
مجموعة ق�ص�صي� � ��ة لم�ؤلفها ح�سام الدين خ�ضور ،وهي
المجموعة الثانية من نوعها بعد مجموعته «عربة الذل».
�ص� � ��درت �أوائل العام الجاري (2021م)� ،ضمن من�شورات
الهيئ� � ��ة العامة ال�سورية للكتاب ،وف� � ��ي جعبتها خم�س ع�شرة
ق�ص� � ��ة ق�صيرة ،منه� � ��ا( :الجندي الذي �ص� � ��ار �شجرة زيتون،
وروبوت ع�ضوي ،وق� � ��رار �صعب ،وحفرتان ،و�سائق ،وانتقام،
ومريم).
�شعور من
م� � ��ع ق�ص�ص «ح�س� � ��ام الدين» يكتنف الق� � ��ارئ
ٌ
ا ألريحية والقرب والت�شاركية ،بعيداً عن فكرة (�أديب وقارئ)،
م� � ��ا ب�سبب واقعية ا ألح� � ��داث وا أل�شخا�ص – على الرغم من
تقعر،
غرابتهم� � ��ا �أحياناً -م� � ��ن جهة ،وب�سبب لغة ال�سرد الموجزة المرك� � ��زة وال�سليمة ،من دون ّ
والمنتقا ِة بحرفية ،من جهة ثانية.

نزار قباين
تح� � ��ت رقم ( )55م� � ��ن �سل�سلة «�أع� �ل��ام ومبدعون» التي
تن�شرها الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،يطالعنا كتاب جديد
للدكتور «نزار بريك هنيدي» عنوانه «نزار قباني».
يت�ألف الكتاب من مقدمة غير تقليدية ،يخت�صر بها «نزار
بري� � ��ك هنيدي» -ب�أ�سلوب ق�ص�ص� � ��ي وا�ضح مكثّف وم�شوق-
�سمي� � ��ه ال�شاعر «نزار قبان� � ��ي» ،ليبد� أ بعدها
�سي� � ��رورة حياة ّ
بتفا�صي� � ��ل مهمة ومراح� � ��ل �أ�سا�سية في �شخ�صي� � ��ة �شاعرنا،
�أدرجها تحت عنوانات داخلية ،منها:
(طفولته وعائلته ،ومدر�سته و�شخ�صيته ،ووالدة الق�صيدة
ا ألول� � ��ى ،وق�صة الدي� � ��وان ا ألول ،ومن بي� � ��روت �إلى المحطة
ا ألخيرة ،و�شاعر الجمال والحب ،ونزار قباني ودم�شق).
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وق� � ��د اختت� � ��م الدكتور «نزار هنيدي» كتابه عن ال�شاعر «ن� � ��زار قباني» ب�أبيات أ
للخير في
دم�شق منها:
ُّ
َ
بيا�ضه
دم�شق
الفل يبد ُ�أ من
ُ
تتطي ُب أ
طياب
ال
وبعطرها
ُ
ّ

َ
دم�شق ،فحيثما
والماء يبد ُ�أ من
ُ
�أ
ٌ
َ
ين�ساب
جدول
�سندت ر�أ َ�س َك،
ُ
َ
دم�شق ،ف أ�ه َلنا
والحب يبد�أ من
ُّ

وذوبوه ،وذابوا
عبدوا الجمالّ ،

كواكب اجلنة املفقودة
رواي� � ��ة جديدة كاتبها «محمد ح�س� � ��ن الحفري»� ،صدرت
الرواية عام (2021م) ،عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
تتح� � ��دث الرواية عن �سيرورة حي� � ��اة �أ�سرة ريفية معدمة،
من � أُ�سر فالحي بلدنا الطيبين .ومن خالل �شخو�ص الرواية
ي�سرد ا ألديب «الحفري» ب�أ�سلوب� � ��ه القريب من عامة النا�س،
غير حكاي� � ��ة وم�صير وق�صة حب ،تجم� � ��ع �أ�صحابها المحبة
ويفرقهم الفقر والظلم واال�ستعباد.
والزمان والمكان،
ِّ
يقول «محمود» ،وهو �أحد �شخو�ص الرواية ،في ال�صفحة
�شخ�صياً مع قلة خبرتي با ألدب والفن
( )15من الرواية�« :أنا
ّ
والكتاب� � ��ة ،وعلى الرغم من كوني قد جئت مت�أخراً �إلى المهنة الخط� أ التي ت�أتي بعك�س قولهم:
الرجل المنا�سب في المكان المنا�سب ،ف�إنني �أعتقد �أن �أغلب ه�ؤالء المجتمعين والذين يمثلون
الثقافة لي�سوا ك ّتاباً وال مبدعين.»...

حرب الغياب
مجموع� � ��ة �شعرية جدي� � ��دة أ
للديب «محمد الفهد»� ،صدرت في ه� � ��ذا العام (2021م) ،عن
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
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تتواف� � ��ر ق�صائدها ذات التفعيلة والنثرية ،على حواريات
ووجداني� � ��ات أ
للحب� � ��ة وا أل�صدق� � ��اء� ،إ�ضافة �إل� � ��ى ما تعك�سه
م�شاع� � ��ر �صاحبها ،من منتجات الواقع ا آل�سر في فرحه ،كما
في ترحه.
يقول ال�شاعر في ق�صيدة «حال ال�شعراء»:
ي�ستيقظ فجر ًا محرو�س ًا بع�شيقات الليل

ودوائر
�شارات
ومحفوف ًا ببقايا العتمة تر�سم
ٍ
َ
في زاوية الر ؤ�يا يوقظ �ضوء ال�صبح مرايا الروح
ت�صير عيون ًا يفتح درب الريح على أ
البواب
جم َع فوق �سرير الليل
يتذكر كيف َت ّ

الحزن
مروج من �أزهار الرغبة حتى هربت �أمواج
ِ
ٌ

وجرح المنفى...
النوح
مرايا
ِ
ِ

رب لبا َ�سهم
وكان احل ُ
مجموع� � ��ة �شعرية �صدرت في ع� � ��ام (2020م) عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب ،أ
للديب «�أ�سد الخ�ضر».
تت� � ��وزع مو�ضوع� � ��ات الق�صائ� � ��د ،م� � ��ا بي� � ��ن الوجدانيات
والوطني� � ��ات و�أ�سئلة الحياة .وقد اخترن� � ��ا ا ألبيات ا آلتية من
ق�صيدة عنوانها�« :أوراق العابر»:
وراق �أيامي �أ
ً
حامال �أ َ
جوب
ُ

الدروب
لج َة المعين و�أوراقي
ُ
ّ

عاقر روحي ن ََغ ٌم
كلّما
َ

كوب
َ
هواه ُ
قاد روحي نحو َم ْن �أ ُ
ٌ
متعب
�شوق
�سفر في الريح...
ٌ
ٌ
يلوب؟
الغ�صن بما فيه
�أم هو
ُ
ُ
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الوطن يف ال�شعر العربي املعا�صر يف �سورية
كم� � ��ا هو وا�ضح في عنوان كت� � ��اب الدكتور «نزار عب�شي»
�أعاله ،ف�إن مو�ضوعه ،ه� � ��و مفهوم الوطن في ال�شعر العربي
عامة ،وفي ال�شعر ال�سوري خا�صة.
يت�ألف الكتاب ال�صادر عن الهيئة العامة ال�سورية للكتاب،
تت�ضمن �سبعة ف�صول .يعر�ض فيها الكاتب
من ثالثة �أبواب،
ّ
فكرة الوطن ف� � ��ي ال�شعر العربي الحديث ف� � ��ي �سورية ،منذ
مرحلة اال�ستقالل ،حتى نهاية القرن الع�شرين ،بما في ذلك،
مفهوم الوطن والمكان ودالالته وجمالياته.
ومن �أبهى �صور التعلّق با ألم /الوطن ،ما يبثه نزار قباني
من لواعج �شوقه ،في �إحدى ر�سائله ألمه� ،إذ يقول:
م�ضى عامان يا �أُمي،

بحر
على الولد الذي �أ ْ
الخرافيةْ ...
برحلته
ّ
حقائبه...
وخب أ� في
ِ
ّ

�صباح بالده أ
خ�ضر
ال
ْ
وكل �شقيقها أ
و�أنجمها ،و�أنهرهاَّ ،
حمر...
ال ْ
مالب�سه
وخب أ� في
ِ
ّ

والزعتر...
طرابين ًا من النعناع
ْ
ً
وليلكة دم�شقيةْ ...

املم�سو�سة
ن�ش� � ��رت حديثاً «دار توتول» في دم�شق ،مجموعة ق�ص�� � ��ص جديدة للكاتب «�أمين ال�ساطي»
بعنوان «المم�سو�سة».
ت�ضم المجموعة ثماني ق�ص�ص متو�سطة الطول هي( :جزر �سي�شل ،وثورة المو�سيقا ،وناديا،
والمفاج�أة ،والمم�سو�سة ،والزلزال ،ور�سالة على الما�سنجر ،والم�سحوق).
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إ��صدارات جديدة

�أخذ الكاتب في �أكثر ق�ص�ص� � ��ه دور ال�سارد الخبير بكل
�أح� � ��وال �أ�شخا�ص ق�ص�ص� � ��ه ،الذين انتقاهم م� � ��ن واقع حال
المكانات المادية
معظم طبقات مجتمعاتنا ال�شرقية ،ذات إ
والثقافي� � ��ة المتوا�ضع� � ��ة ،وا ألمرا�ض والم�ش� � ��كالت ال�صحية
والنف�سية المتفاقمة.
من ق�ص� � ��ة «المم�سو�سة» التي �أخذت المجموعة عنوانها
نقتب�س ما ي�أتي:
«حاولت في بادئ ا ألمر �أن تقنع نف�سها ،ب�أن توتره يعود
�إلى بع�� � ��ض ال�ضغوطات المادية الت� � ��ي يعانيها ،ومن خوفه
لل�شارات
من م�س�ؤوليات الزواج ،لكنها �أدركت من مراقبتها إ
غير المق�صودة التي يبثه� � ��ا ج�سمه ،والتي تعبر عن حقيقة
ما يدور في داخله ،ب�أنها بد�أت تخ�سره.»...

❁

224

❁

❁

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

�صدى املعرفة

نافذة على الثقافة

�صدى املعرفة
�إعداد :رميا حممود

�أجمل الن�صو�ص ال�شعرية باللغة الأوغاريتية
اكتُ ِ�ش َف� � ��ت في مدينة �أوغاريت ا ألثرية ،وتحديداً في الم� � ��كان الذي يُطلق عليه «بيت رابعانو» ذائع
ال�صيت الذي يحمل ا�سم ال�شخ�صية الفكرية ا أل�شهر في �أوغاريت «رابعانو» ،مكتب ٌة كبيرةٌ احتوت على

مئ� � ��ات اللوحات المكتوب� � ��ة باللغة ا ألكادية وا ألوغاريتية ،وهي مرا�س� �ل��ات دبلوما�سية وملكية مع ملوك
ال� � ��دول والممال� � ��ك التي كانت تقيم معها �أوغاري� � ��ت عالقات دبلوما�سية واقت�صادي� � ��ة وتجارية �آنذاك،
موجهة �إلى ملكة �أوغاريت.
�إ�ضافة �إلى ر�سائل َّ

وقوامي�س مو�سوعية،
عدة تحوي مف� � ��ردات متعددة اللغ� � ��ات،
واكتُ�ش� � ��ف في هذه المكتب� � ��ة :وثائق ّ
ُ
ون�صو�ص كثيرة تجاوز
ون�صو�� � ٌ��ص لتعليمات حول فن الكتاب� � ��ة ،مكتوبة باللغتين ال�سومرية وا ألكادي� � ��ة،
ٌ

عددها ا آلالف ،منها المترجم وبع�ضها ا آلخر ما زال ينتظر دوره ،وربما تك�شف لنا الترجمات القادمة
عن حقائق و�أ�سرار جديدة لم تنطقها �أوغاريت حتى ا آلن...

ن�ص ُ�س ِّطر باللغة ا ألوغاريتيةُ ،ع َّد من �أجمل الن�صو�ص ال�شعرية ،كتبه �شاعر
من بين هذه الن�صو�ص ٌّ
�أوغاريتي َع َّبر فيه عن عاطفته وحبه ألمه في و�صف جميل أ
للم الحنون المثالية ،يقول الن�ص:
«�أمي كانبالج النور في أ
الفق

الج ِّب
إ�نها غزالة ُّ
ونجمة ال�صباح الن ّيرة حتى في و�ضح النهار
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تتفجر ت�ألق ًا
ملك
إ�نها ُح ِل ُّي ِ
ابنة ٍ
َّ
ٌ
رخامي ينت�صب فوق قاعدة من الالزورد
تمثال
إ�نها
ٌّ
مكتمل الجمال
عيب فيه
عاج ال َ
ِ
إ�نها لوحة ٍ
�أمي هي الغيث في وقته المنا�سب
الرواء بعد البذار
إ�نها
بواكير مياه إ
ُ
إ�نها الح�صاد الوافر والقمح الممتاز
ربيع من نتاج ني�سان
إ�نها ثمرة ٍ
إ�نها الجدول الذي يحمل إ�لى الم�ساكب ماء ُه المنع�ش.»...

مزاد علني لبيع جزء من مكتبة «�سيدة
بومبادور»
�أعلن� � ��ت دار المزادات العلنية «كري�ستي�س» �أنها ب�ص� � ��دد عر�ض جزء من مكتبة «ماركيز بومبادور»،
المعروف� � ��ة بـ«�سيدة بومبادور» ( ،)Madame de Pompadourالتي كانت �شديدة النفوذ لدى ملك
فرن�س� � ��ا ،في الم� � ��زاد الذي �سيقام في المدة الممتدة من (� 14إل� � ��ى  )29كانون الثاني للعام (2021م).
و�ضمت هذه المكتبة في ال�سنة الموالية لوفاة مالكتها ما ال يقل عن ( )35000كتاب.
وكان� � ��ت «�سيدة بومبادور» ق� � ��د جمعت مكتبة �ضخمة ت�ض� � ��م مجاالت ا ألدب والتاري� � ��خ والفل�سفة،
و�أظهرت اهتماماً كبيراً بالكتب الجميلة.
وكانت «�سيدة بومبادور» م�ست�شارة للملك حتى توفيت ،وهي من �أ�شار عليه ،بت�شييد �ساحة با�سمه،
�أ�صبحت تدعى اليوم «�ساحة مونكورد» .كما اقتنت في عام (1753م) «ق�صر �أفريه» الذي �أ�صبح فيما
الليزيه».
بعد «ق�صر إ
ولدت جين �أنطوانيت بوا�سون ،وهو ا�سمها ا أل�صلي،
عام (1721م) في باري�� � ��س وتوفيت عام (1764م) في
مدينة فر�ساي.
و�أدخلتها بع�ض العالق� � ��ات �إلى البالط ليكت�شفها
المل� � ��ك لوي�س الخام�� � ��س ع�شر ،ويقربه� � ��ا منه ،ويغدق
عليها �أف�ضل العطايا وا أللقاب ،من �ضمنها �إقامة «بتي
تريانون» و�أر�ض «بومبادور» التي �أ�صبحت ماركيزتها،
ثم دوقتها.
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ت�شينوا �أت�شيبي
«خمالطة كتاباته ت�سقط جدران ال�سجن».
الفريقية العالية ،لي�س لغزارة
النيجيري ت�شينوا �أت�شيب� � ��ي (٢٠١٣-١٩٣٠م) ي�ص َّنف �ضمن القامات إ
وال�سيما
�إنتاجه وجودته فح�سب ،و�إنما لمواقفه ال�شجاعة المنتقدة أل�ساليب الحكم ال�سابقة في �إفريقيا،
ّ
في بلده نيجيريا الذي �شهد في الن�صف الثاني من القرن الع�شرين �سل�سلة من االنقالبات والحروب.
يع � � � ّد �أحد �أه� � ��م الك ّتاب في الق� � ��رن الع�شرين ،قال
عنه نيل�سون مانديال« :مخالطة كتاباته ت�سقط جدران
ال�سجن» .تُرجمت رواية �أت�شيبي ا ألولى «�أ�شياء تتداعى»
�إلى �أكثر م� � ��ن ( )50لغة ،واحتفي بها في العالم �أجمع،
للمبريالية البريطانية،
وتناولت المخلفات الم�أ�ساوية إ
ووثَّقت انهيار الحياة القبلية التقليدية في وجه الوجود
اال�ستعماري البريطاني في نيجيريا ،ويرى بع�ض الن ّقاد
في ذلك �سبباً لحجب جائزة نوبل آ
للداب عن �أت�شيبي.
وروايت� � ��ه الثاني� � ��ة «لي�س مطمئناً» ع� � ��ام (1960م) ،تناولت ق�صة موظف مت� � ��ورط في ق�ضايا ف�ساد
بمدين� � ��ة الغو�س .والبطل في هذه الرواية هو «�أوبي» وه� � ��و حفيد �أكونكو بطل رواية «�أ�شياء تتداعى».
ومن خ� �ل��ال �إقامته في مدينة الغو�س ،كتب �أت�شيبي عن تجارب «�أوبي» في الغو�س ليعك�س التحديات
الت� � ��ي تواجه الجيل الجديد الذي �سي�شهد ا�ستق� �ل��ال نيجيريا .وبعدما �أظهر �أت�شيبي براعة وفطنة في
�أثناء ت�صويره للحياة القبلية التقليدية� ،أظهر مهارة في و�صف الحياة النيجيرية الحديثة.
� أ ّم� � ��ا روايته الثالث� � ��ة «�سهم الرب» ع� � ��ام (1964م) ،فتك�شف التداخالت بين ع� � ��ادات قبائل ا ألغبو
والم�سيحي� � ��ة ا ألوروبية .وتقع �أح� � ��داث الق�صة في قرية �أومارو في بدايات الق� � ��رن الع�شرين ،وتحكي
الرواية ق�صة حياة �أوزولو وهو رئي�س كهنة ا ألولو ،وكما هي الحال مع �أكونكو في رواية «�أ�شياء تتداعى»
المعدلة
وكذلك مع �أزولو في رواي� � ��ة «لي�س مطمئناً» ،قابل �أوزولو نهايته التراجيدية .ون�شرت الن�سخة
َّ
منها في (1974م) لتعديل ما و�صفه �أت�شيبي بـ «نقاط ال�ضعف الهيكلية».
الفريقي.
و�أورد �أت�شيبي م�شيراً �إلى �أن البطل ا ألوحد كان �شيئاً نادراً في ا ألدب إ
الفريقية ،لكنه
نُ�شرت رواية «ابن ال�شعب» عام (1966م) .وتعد الرواية
هجاء يتناول �إحدى الدول إ
ً
وبناء على قراءة ن�سخة م�سبقة من الرواية قال �صديق �أت�شيبي جون بيبير كالرك:
لم ي�س ِّم بلداً بعينها.
ً
«ت�شينوا� ،أنا �أعلم �أنك متن ِّبئ .كل �شيء في هذا الكتاب حدث با�ستثناء االنقالب الع�سكري».
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وبع� � ��د ذلك مبا�شرةً ،قامت محاول� � ��ة انقالب لكنها قُوبلت بحامالت ع�سكرية .وكانت نهاية الرواية
ال�سبب في اتهام �أت�شيبي بمعرفة �أمر االنقالب م�سبقاً.

ن�شر �أت�شيبي عام (1966م) كتابه ا ألول أ
للطفال «ت�شيكي والنهر» ،ومن �أعماله �أي�ضاً «كثبان النمل

ف� � ��ي ال�سافانا» عام (1987م) ،ومجموعة «حذار يا �شقيق ال� � ��روح» ال�شعرية عام (1971م) ،ومجموعة
«فتيات في زمن الحرب وق�ص�ص �أخرى» عام (1972م).

رف�� � ��ض �أت�شيب� � ��ي منحه و�ساماً من �سلط� � ��ات بالده ،وهي المرة الثانية الت� � ��ي يرف�ض فيها مثل هذا
و�سوغ ذلك ب�أن نيجيريا من الناحية ال�سيا�سية لي�ست على ما يرام.
التكريمّ ،

تعر�ض لحادث �سيارة في نيجيريا �أ�صابه بال�شلل الن�صفي� ،ألزمه منذ ذلك الوقت
في عام (1990م) َّ
در�س
كر�سياً متحركاً ،وانتقل �إلى العي�ش في �أمريكا م�ست�أنفاً عمله ا ألكاديمي إ
والبداعي ،حيث كان يعالج ويُ ّ
في جامعة براون في رود �آيلند ،و�صدرت له مجموعة مقاالت «الوطن والمنفى» عام (1998م) ،و«تعليم
�صبي في محمية بريطانية» عام (2004م) ،وكتاب ال�سيرة الذاتية «كان هناك وطن» عام (2012م).

بع� � ��د عودة الحكم المدني �إلى نيجيريا عام (1999م) ،عاد ت�شينوا �إلى زيارة وطنه بعد غياب نحو

ع�شر �سنوات ،ثم عاد �إلى الواليات المتحدة ،لكنه كان يقول�« :إنه ترك قلبه في وطنه» ،وحين �سئل :ل َِم
ال تكتب عن �أمريكا بما �أنك ع�شت فيها �سنوات؟ �أجاب ب�أن �أمريكا لديها ما يكفي من ال ُك َّتاب ليحكوا
عنها� ،أما نيجيريا ،فحظها �أقل.
�س�أل� � ��ت غورديمير �أت�شيبيَ « :من القارئ الذي تكتب ل� � ��ه �أعمالك؟» فكانت �إجابته ال�سريعة« :نكتب
لكل من �سيقر� أ �أعمالنا».
ف� � ��ي كتابه ا ألخير «تربية الطف� � ��ل المكلَّل بالتاج» ال�صادر عام (٢٠١٣م) ،يجم� � ��ع �أت�شيبي ما ي�شبه
(المانيف�ست� � ��و) من ا ألقا�صي�ص ،والحكاي� � ��ات والمقاالت النقدية التي ت�ش� � ��كل ن�صو�صاً ممتلئة بالذكاء
الحاد والفكاهة ،تخلط الت�أمالت الفردية بالق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية:

اليرلندي لالحتفال ب�ألفية
«منذ �سنوات ،كنت من بين ع�صبة �صغيرة من المدعوين من هيئة الفن إ
�سبب م�شكلة لبع�ض الزمالء،
مدين� � ��ة دبلن .كانت التظاهرة تحمل عن� � ��وان «ا ألدب كاحتفالية» .العنوان ّ

لخ�ص بكلمتين حقيقة بخ�صو�ص الفن تتداخل بان�سجام تام مع �إرثي
� أ ّما �أنا ،فقد نا�سبني تماماً ،لقد ّ
التقلي� � ��دي .كما �أنّه يتالءم ب�شدة مع ذوقي ال�شخ�صي في ه� � ��ذا الم�ضمار»� .صبيحة مداخلتي ،ن�شرت
الفريقي».
«الرجل الذي اخترع ا ألدب إ
�سماني كاتبها المحب بـ َ
�صحيفة «�آيري�ش تايم� � ��ز» مقالة مهمة ّ

�دت من التظاهرة ال�شعبية التي وف ََّرها االحتف� � ��ال كي �أنفي نفياً قاطعاً هذا الزعم .اليوم ،وقبل
ا�ستف� � � ُ
�أن يظ� � ��ن �أحدكم �أن هذا النف� � ��ي لم يكن �إال توا�ضعاً م ّني� ،أع ِل ُن �أمام الم� �ل� أ
�� �أني ل�ست متوا�ضعاً البتة.

كال� ،إن نفي� � ��ي هو انحناءة غريزية �أمام نوع من (التابو) الخا�ص ب�أ�سالفي ،الذين يمنعهم  -مخافة �أن

228

الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

�صدى املعرفة

تحيله� � ��م ا آللهة مبا�شرة �إل� � ��ى العدم  -من �أن ين�سب �أحدهم لنف�سه ولو جزءاً �ضئي ً
ال من تراث جماعي،
اليبو الذي �أتحدر منه في نيجيريا ا�سم «مباري» .تقليد «مباري» كان احتفالية عبر
�أطلق عليه �شعب إ

الفن ،بالعالم ومن ي�سكنه...
اليبو عب� � ��ر الحكايات التي كان يرويه� � ��ا الم�سافرون عن
مث� �ل �اً ،حين ظه� � ��رت �أوروبا و�سط �شعب إ
ال�شخ�صية الحقيقي� � ��ة والمقلقة ل�ضابط المقاطعة ا ألبي�ض ،كان فنانو «مباري» يحجزون لهذا ا ألخير

محلّه و�سط تماثيل ا آلجر ،دون �أن ين�سوا الغليون وخوذته الم�س ّننة .كانوا يتركون �أحياناً مكاناً لح�صانه
اليبو ،يجب على الفن ،في واحدة من وظائفه� ،أن ير ّو�ض كل
الحديدي� ،أو حتى لدراجته .في عقلية إ

يكون �سداً �أمام القوة المدمرة للكهرباء في�سوقها
م� � ��ا هو متوح�ش� ،أن يت�صرف ككابح ال�صواع� � ��ق حين ّ
نحو ا ألر�ض ويمنعها من ا ألذى...

اليبو بقوة �أن كل قوة نجهلها ،فنكتمها ،ثم نرف�ض �أن نعترف �أو نحتفي بها ،ت�صبح م�صدراً للقلق
ي�ؤمن إ
والت�شتت .بالن�سبة �إليهم ،االحتفاء هو االعتراف ،ال اال�ست�ضافة ،بوجود �أو كينونة ما� .إنه نوع من اللباقة

العجاب أ
العمى بعالم مثالي
الت� � ��ي تعط� � ��ي كل ذي حق حقّه .وهكذا ،لم تكن احتفالية «مباري» نوعاً من إ
�أو عادل ،كانت اعترافاً بالعالم كما يراه فعلياً �سكّانه ،في �أحالمهم وتخيالتهم .لم يكن �ضابط المقاطعة
أ
البي�ض مدعاة لل�ضحك �أو الرق�ص .لكنه كان وحيداً في ذاته ،مثل �أي ذات �أخرى تثير القلق...
ا آلن يمكنني �أن �أحدثكم قلي ً
ال عن �إرثي اال�ستعماري .و ألن الحديث عن اال�ستعمار معقد نوعاً ما،

هناك �أمر واحد م�ؤكد :ال يمكننا م�صادرة �أر�ض �إن�سان ما� ،أو �شخ�صيته� ،أو تاريخه ،ثم الجلو�س لت�أليف
وتلحين �أنا�شيد با�سمهَ .م ْن يت�صرف كذلك هو مثل قاطع الطريق الذي ي�ستحق �أن ن�سميه با�سمه دون
مواربة ،ما العمل �إذن؟ نخترع حينها �أعذاراً معقدة لت�سويغ �أفعالنا.

الم�ستعمر ،على العك�س تماماً
مِ ن هنا ،لم يكن برنامج الم�ستعمِ ر ليقيم �شيئاً من االحتفالية بعالم
َ
واليجابية التي كانت تقا ِب ُل بها �إفريقيا وج� � ��و َد الرجل ا ألبي�ض في طق�س
ال�شكالي� � ��ة إ
م� � ��ن االحتفالية إ

مر ٍات عدة كلمة «وجود» .و�أ�ؤكد هنا� ،أنه في الق�ضية اال�ستعمارية ،الوجود كان هو
«مباري».
ُ
ا�ستعملت ّ
الم�س�ألة الح�سا�سة ،الكلمة -الرمز.

انطلقت منها ،االحتفالية ال تعني المديح �أو الموافقة ،يمكنها �أن
�أري� � ��د ا آلن �أن �أ�ؤك� � ��د الفكرة التي
ُ
الفريقي المعا�صر كي نعرف
نتعرف �إلى ا ألدب إ
تحتم� � ��ل �شيئاً من هذا القبيل ،لكن جزئياً .يكف� � ��ي �أن َّ

ميزتنا ا أل�سا�سية :نحن ل�سنا من النوع الذي يتملّق الحاكم .المعركة التي تدور في �إفريقيا بين الحاكم
المن�شدين ،كانت لهم طريقتهم في التعامل مع
وال�شاع� � ��ر لي�ست وليدة ا ألم�س� .شعرا�ؤنا م� � ��ن ا أل�سالف
ِ
عدلتها قلي ً
ال ألق�صو�صة من �شهب
هذه إ
ال�شكالية ،بطرائق م�ستقيمة و�أحياناً ملتوية � .أُنهي بن�سخة قد َّ
حدين:
الهاوو�سا في نيجيريا :رائعة مخت�صرة ،ق�صة �سيف ذي َّ
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�صدى املعرفة

«امتط� � ��ت ا ألفعى فخ� � ��ذ الح�صان ،بطريقته� � ��ا التقليدية في االلتفاف على نف�سه� � ��ا ،وحين التقت
ب�ضف� � ��دع في الطريق ،قال ا ألخير :معذرة �سيدتي ،لكن هذه لي�س� � ��ت بالطريقة المثلى المتطاء �صهوة
الجواد.
ردت ا ألفعى :هال �أريتني الطريقة المثالية من ف�ضلك.
نزلت ا ألفعى وت�سلّق ال�ضفدع ال�سرج ،ليجل�س بو�ضعية متزنة وي�صول بالح�صان ذهاباً و�إياباً.
قال ال�ضفدع :هكذا نمتطي جواداً.
�أجابت ا ألفعى :ح�سناً ،انزل من ف�ضلك.
و�ص ِعدت أ
قفز ال�ضفدع نحو أ
الفعى فخ َذ الجواد ملتفّة على نف�سها ،كما فعلت تماماً في المرة
الر�ض َ
أ
الولى ،ثم التفتت �إلى ال�ضفدع الزاحف على الطريق وقالت�« :إنه لمن الح�سن �أن نعرف ما هو جيد ،لكن
الن�سان �أن يكون فار�ساً حاذقاً �إذا لم يمتلك جواداً؟».
�أن يكون بمتناول يدنا فهذا �أح�سن .ماذا ينفع إ
كل َم � � � ْن يقر� أ هذه الق�ص� � ��ة الب�سيطة يمكن� � ��ه �أن ي�ستنتج كيف ت�سهم الق�ص�ص ف� � ��ي المحافظة على
حال� � ��ة الجمود في مجتمع طبق� � ��ي .ا ألفعى تمثل �شخ�صاً يمتلك �أح�صنة ،ألنه � أ
فار�س،
ر�ستقراطي ال ألنه
ٌ
ٌّ
وال�ضف� � ��دع يمثل ذلك الفار�س الموهوب الذي بعد �سنوات من الجهد والكفاح لن يحظى ب�شرف امتالك
تعبر ب�أمانة
ح�صان .الهاوو�سا الذين �ألَّفوا الق�صة يتحدرون من ثقافة َمل َكية ،والعبرة التي نطقتها ا ألفعى ّ
ع� � ��ن العالق� � ��ات التي تحكم نظامه� � ��م ال�سيا�سي ،لكن ال�شاعر الذي اخترع في زم� � ��ن �سحيق هذه التحفة
المرحة .مع الوقت ،الق�صة نف�سها تف�صلها عن
ا ألدبي� � ��ة خب� أ �ضربة �سيف معاك�سة في قل� � ��ب ا ألق�صو�صة ِ
طابعه� � ��ا الهجومي في انتقاد �أر�ستقراطية فا�س� � ��دة وغير كفوءة لن ت�ستثير ال�ضحكات المت�سامحة ،و�إنما
النقد القا�سي.
بالن�ساني في
الفريق� � ��ي القديم كما الجدي� � ��د يعي تماماً الفر�صة المتوافرة ل� � ��ه لالحتفاء إ
ا ألدب إ
عالمن� � ��ا هذا .هو يعرف تمام المعرفة �أن � أ ُف َقنا المعا�صر ينفتح �أكثر ف�أكثر على ا آلفاق ا ألخرى .تقول
�إحدى �شخ�صيات الكاتب النيجيري الفذ (�شيخ حميدو) كان للم�ستعمر الفرن�سي في رائعته «المغامرة
الغام�ض� � ��ة» ع� � ��ام (١٩٦١م)« :لي�س لنا الما�ضي نف�سه ،نحن و�أنتم ،لك� � ��ن �سيكون لنا بالت�أكيد الم�ستقبل
نف�س� � ��ه .زمن الم�صائر ا ألحادية قد انق�ض� � ��ى� .إن تعلَّمنا �أن نعترف بوجود ا آلخر وكنا م�ستعدين إلبداء
الن�سانية المتفرقة �سي�أخذ �شكل
الن�ساني للجميع ،ف�إن م�آل هذه الق�ص�ص إ
القدر الالزم من االحترام إ
لقاءات غنية ومتناغمة ،و�إال �سيكون العالم مرتعاً للفو�ضى والمرارة».
توف� � ��ي �أت�شيب� � ��ي يوم (� 21آذار 2013م) عن عمر ( )82عاماً بع� � ��د معاناة طويلة مع المر�ض .ونعت
الفريقية الحديثة ،و�أحد �أهم ر ّواد الحركة
ا ألو�ساط الثقافية العالمية �أت�شيبي ،ا ألب الم�ؤ�س�س للرواية إ
الفريقية والنيجيرية المعا�صرة.
الثقافية وا ألدبية إ
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التَّ �أثُّ ـر أ
الدبي

آ�خ��ر الكالم

ال َّت أ� ُّثـر أ
الدبي

الدبي القدي���م نظرية منهجية ح���ول ال َّت�أثُّ ر أ
ل���م َي َ�ض ِ���ع النقد أ
الدب���ي �أو ال�شعري ،على
الرغ���م م���ن �أن نقَّ اد ال�شع���ر والبالغيين العرب قد الحظ���وا ببراعة ه���ذا الت�شابه بين �شاعر
الغارة� ،أو أ
و�آخ���ر ،وكان���وا ُيدرجون ذلك �ضمن ما ُيع َرف بال�سرقات أ
الخذ ،فكانوا
الدبي���ة �أو إ
ملطفة كانوا ّ
يقول���ون�« :أخ���ذه عن فالن» .وفي �صيغ ّ
يغطون هذا الت�شابه الذي يبلغ �أحيان ًا
الع���ارة .ويكفي �أن ي�ص��� ِّرح ال�شاعر
ح ّ
���د التطاب���ق بم���ا ُيع َرف بالتعار����ض� ،أو الت�ضمي���ن� ،أو إ
الغارة!
بمعار�ضته ل�شاعر �آخر حتى ت�سقط عنه تهمة ال�سرقة �أو إ
والغارة على �أ�شعار �أو �صور �أو معاني
ولعل المتنبي من �أكثر ال�شعراء الذين ات ُِّه ُموا بال�سرقة إ
آ
الخري���ن ،وتوج���د روايات وت�صنيف���ات كثيرة حول ذلك ،ونذكر على �سبي���ل المثال ال الح�صر
«البان���ة عن �سرقات المتنبي لفظ ًا ومعنى» للعمي���دي ،و«المن�صف لل�سارق والم�سروق
كت���اب :إ
من المتنبي» البن وكيع .وكان بع�ض العرب يقول حينما تت�شابه المعاني« :المعاني ي�ستدعي
الدبي يختلف عن ال�سرقة أ
بع�ضه���ا بع�ض��� ًا» .لكن من الم ؤ�كد �أنَّ ال َّت�أ ُّثر أ
الغارة على
الدبية �أو إ
الخري���ن ،ونالح���ظ كثي���ر ًا من اللغط ح���ول ال�سرق���ة أ
�أ�شع���ار آ
الدبية ،وال نجد ل���دى القدماء
م���ن يذك���ر الت�أثير أ
الدب���ي �أو ت�أثير �شاعر في �آخر! إ�ال �أن الجرجان���ي كاد يقارب نظرية ال َّت�أ ُّثر
بي���ن �شاع���ر و�آخر ،يق���ول« :ال�سرقة في ال�شعر داء قديم وعيب عتيق ،وم���ا زال ال�شاعر ي�ستعين
بخاطر آ
الخر وي�ستمد من قريحته ،ويعتمد على معناه ولفظه .»...ويمكن �أن يكون التقليد
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ال َّت�أثُّ ـر أ
الدبي

�أو المح���اكاة �ش���ك ًال م���ن ال َّت�أ ُّثر .ومن باب الطرافة هنا نذكر بع�ض م���ا قاله �أبو تمام في �شاعر
�سرق �شعره:
�َس�ر ِح ِ�شعري
��ن َع َ
َم ْ
���د ْت خيلُه على � رَ ْ

����������ع ف����ـ����ي ك���ت���اب���ي
وه�������و ل���ل���ح�ي�ن رات ٌ

آ
داب
������������ارم
َّ�����ت حم
وا������س�����ت�����ح�����ل ْ
ال ِ
َ
���ن ف��ـ��ي أ
������راب
الع
���ع َ
ِ
ـ����دي ���س��ب��اي��ا تُ َ
���ب ْ

���ون ال��ق��واف��ـ��ي
���ت ع���ي َ
غ������ارةٌ �أ����س���خ���ن ْ

���ن م���ن ب ْ��ع��ـ
ي���ا ع�����ذارى ال���ك�ل�ام ��ص�رتُ َّ

جري���ر والف���رزدق وب�ش���ار و�أبو تمام والبحت���ري و�أبو نوا����س وغيرهم ،اتُّهم���وا بال�سرقة!
ولعب���د اهلل بن المعتز كتاب «�سرقات ال�شع����راء» ،وللنقاد القدامى �آراء متباينة في �أنواع ال�سرقات
أ
الدبي����ة ،وم����ا يعد م����ن باب ال�سرقات وم����ا ال يعد �سرقة ،لكن عالق����ة التوا�شج والقراب����ة بين �شاعر
و�آخ����ر �شغل����ت النق����د الحديث ،فالت�شاب����ه بين ن�صين ل�شاعري����ن من الع�صر نف�س����ه �أو من ع�صرين
����دى م�س�ألة ال�سرقة ،إ�لى ما هو �أبعد من ذلك ،وعلى هذا ِ�صي َغت نظرية ال َّت�أ ُّثر في
مختلفي����ن ،يتع ّ
النق����د الحدي����ث ،و�أكبر �أعالمها في الغرب الي����وم الناقد ال�شهير هارولد بلوم �صاحب نظرية «قلق
الت�أثر» وهي نظرية في ال�شعر .يرى بلوم �أن الت�أثيرات بين ال�شعراء الكبار لي�ست عيب ًا ،بل هي من
�سمات ال�شعراء أ
القوياء! وال�شعراء الكبار هم الذين ي�صارعون �أ�سالفهم لي�شقوا طريقهم الخا�ص.
وه����م بذل����ك يخلقون �أنف�سهم ويعيدون خلق �أ�سالفهم ،إ�نها خدمات متبادلة على �أر�ضية ال�صراع!
م ّر ًة ،قال ماركيز« :منذ بداياتي �أخذت على عاتقي �أن �أحطم تول�ستوي» .والناقد الكندي ال�شهير
ال�سطوري يرى �أن الن�صو�����ص أ
نورث����روب فراي �صاح����ب نظرية النقد أ
ال�سا�سية القديمة ال تموت،
ب����ل تتنا�سخ ف����ي ن�صو�ص ال�شعراء عبر أ
الجي����ال حتى الع�صر الحديث ،ون�صو�����ص ال�شعراء الكبار
الول����ى! لكن ال�شاعر أ
لل�ساطير أ
ه����ي َر ْج ٌع وتكرا ٌر أ
ال�صيل ي�ضيف بع�ض االنزياحات ،وعلى الناقد
بح�س����ب ف����راي� -أن يكت�ش����ف هذه االنزياح����ات التي طر�أت عل����ى الن�ص أ
ال�صل����ي .فق�صة الطوفان
النكليز! إ�ذن ،ال�شعراء
مث ًال هي (ميثا) �أولية ،تتكرر ب�أ�شكال مختلفة لدى ال�شعراء الرومان�سيين إ
أ
القوي����اء ي ؤ�ث����رون ويت�أث����رون ،وال داعي للخوف من تهمة الت�أثر ،وال�شاع����ر الخائف وال�ضعيف هو
الذي ينكر ت�أثره ب�شعراء �سابقين �أو مجايلين .ومن ال�صعب جد ًا �أن يكون ثمة �شاعر بال مرجعيات،
حت����ى بع�����ض ال�شعر الهذياني الذي ُيكت����ب اليوم لدينا وفي العالم ،له مرجعي����ات ،وهو نتاج ت�أثر
ربم����ا رديء �أو غي����ر موفق .وما يقلقنا هنا �أن نبقى مت�أثرين ال م ؤ�ثرين ،ونختم كالمنا بمقولة
ت� .س .إ�ليوت ال�شهيرة والطريفة« :ال�شاعر الرديء ي�ستعير� ،أما ال�شاعر الجيد في�سرق!» ،على �أال
ُيفهم من كالمنا �أننا ن�س ّوغ ال�سرقة ،ونحن نعر�ض آلراء نقدية حول ال َّت�أ ُّثر أ
الدبي فح�سب.
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�ستيفن كرين

الفندق أ
الزرق
ترجمة :عبد الحميد �سليم
اختيار وتقديم :ناظم مهنا

املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين
رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا
ال�رشاف الطباعي
إ

أ�ن�س احل�سن

والخراج
الت�صميم
إ

ريـــمـا مـحمـــود
التدقيق اللغوي

أ�ماين الذبيان
التن�ضيد

ابت�سام عي�سى

�ستيفن كرين
( 1900-1871م)

�ستيفن كرين روائي �أمريكي من مدينة نيويورك ولد عام (1871م)،
المريكية .من
الهلية أ
عمل مرا�سالً �صحفي ًا وكتب ق�ص�ص ًا عن احلرب أ
الحمر،
�أعماله :ماغي فتاة ال�شوارع ،والقارب املك�سور ،وو�سام ال�شجاعة أ
الخرية اخرتنا هذه الق�صة ،ترجمة عبد احلميد �سليم،
ومن هذه املجموعة أ
�صادرة عن الهيئة العامة امل�صرية للكتاب� ،سل�سلة روايات خمتارة عام
(1975م) .هذه الق�صة من �أ�شهر �أعماله الق�ص�صية تنقل بواقعية التوترات
النف�سية واالجتماعية يف ذاك الع�صر.
عا�ش كرين فقري ًا ومري�ض ًا ،وتوفى عام (1900م) وهو يف �سن الثامنة
والع�شرين.
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-1كان فن� � ��دق باال�س في «فورت رومبر» مطلي � � � ًا باللون ا ألزرق الفاتح ،بلون ظل �أرجل نوع من
طائ� � ��ر البل�شون ،الذي ي�ستدل به عل� � ��ى مكان الطائر و�سط �أي منظ� � ��ر .كان فندق باال�س� ،إذن،
�صاخب � � � ًا و�صارخ ًا دائم ًا بطريقة تجعل مناظر «نبرا�س� � ��كا» الخلوية الباهرة للعيون في ال�شتاء.
تبدو ك�شجرة رمادية فح�سب نبتت في م�ستنقع .كان قائم ًا وحده و�سط المروج ،و�إذا ما ت�ساقط
الجلي� � ��د لم تكن ترى المدينة على بع� � ��د مئتي ياردة ،ولكن �إذا ما نزل الم�سافر عند محطة �سكة
الحدي� � ��د ،كان م�ضط� � ��ر ًا ألن يمر بفندق باال�� � ��س قبل �أن يتمكن من بل� � ��وغ مجموعة من المنازل
الخ�شبي� � ��ة التي كانت ت�ؤلف «فورت رومب� � ��ر» ،وال يظن �أن �أي م�سافر يمكن �أن يمر بجوار فندق
باال�� � ��س دون �أن يتطلع �إليه .برهن «بات �سكالي» مالك الفن� � ��دق ،على �أنه هو نف�سه كان �أ�ستاذ ًا
ف� � ��ي ا إل�ستراتيجي� � ��ة حينما اختار �أل� � ��وان طالئه .وفي الحقيقة كان يحدث ف� � ��ي ا أليام ال�صحوة

حينما كانت القطارات ال�سريعة ال�ضخمة العابرة للقارة والم�ؤلفة من �صفوف طويلة من عربات
(البولمان) المت�أرجحة تمر عبر فورت رومبر� ،أ ْن كان الركاب ي�سحرهم المنظر وتذهب بعقولهم

ا أللوان الحمراء ال�ضاربة للون البني والتق�سيمات الفرعية أللوان ال�شرق الخ�ضراء الداكنة التي

عبرت في �ضحكة ،عن خزي و�شفقة وفزع .ولكن في نظر مواطني مدينة المروج هذه وفي نظر
ا أل�شخا�� � ��ص الذين قد يتوقفون هنا بطبيعة الحال ،كان «بات �سكالي» قد عمل عم ً
ال بارعاً .ومع
هذا الغنى والبهاء ،لم يكن لهذه الطوائف والطبقات وال�شخ�صيات المغرورة التي كانت تتقاطر
لون م�شتركٌ .
عبر «رومبر» على قطارات ال�سكة الحديد يوم ًا في �إثر يومٌ ،
للغراء ،فقد كان
وكم� � ��ا لو لم يكن ه� � ��ذا البهاء الوا�ضح لمثل ه� � ��ذا الفندق ا ألزرق كافي � � � ًا إ
م� � ��ن عادة �سكالي �أن يتوجه كل �صباح وم�ساء ليلتق� � ��ي على مهل بالقطارات التي كانت تتوقف

بـ«رومبر» ويبا�شر �إغراءاته على �أي �شخ�ص قد يرى في يده زكيبة تترنح.
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وذات �صب� � ��اح حينما كانت القاطرة المغطاة قمته� � ��ا بالجليد تجر �صفها الطويل من عربات
الب�ضاعة وعربة الم�سافرين الوحيدة بها �إلى المحطة با�شر «�سكالي» �إغراءه العجيب على �أفراد
ثالث� � ��ة كان �أحدهم �سويدي ًا مترنح ًا ثاقب الب�صر ،معه حقيبة �ضخمة رخي�صة المعة ،و�آخر كان
راعي بقر مديد القامة برونزي اللون ،كان في طريقه �إلى عزبة لتربية البقر قرب خط «داكوتا»،
ا �ضئي ً
وثال� � ��ث كان رج� �ل � ً
ال �صامت ًا قادم ًا من ال�شرق ،ولم يكن يب� � ��دو عليه ذلك ولم يف�صح عنه.
وا�ستط� � ��اع �سكالي �أن يحيلهم عملي � � � ًا �إلى �أ�سرى له .كان ر�شيق الحرك� � ��ة ،مرح ًا ولطيف ًا حتى

ح�س �أنه قد يكون في منتهى الوح�شية لو حاول الهروب� .ساروا في
� إ َّن كل واح� � ��د منهم ربم� � ��ا �أ ّ

ت�ؤدة فوق الطوارات الخ�شبية التي كانت ت�صدر �صريفاً ،في حرا�سة الرجل ا إليرلندي ال�ضئيل
المتحم�� � ��س ،وكان �سكالي يرتدي غطاء ر�أ�س من الفرو ال�سميك �ضغطه ب� إحكام �إلى �أ�سفل فوق

ر�أ�سه ،ف�أدى هذا �إلى �أن برزت �أذناه الحمراوان �إلى الخارج في �صالبة ،كما لو كانت قد قدتا

من ق�صدير.
و�أخي� � ��ر ًا قادهم �سكالي في عناية وح�سن �ضيافة ،عب� � ��ر بوابات الفندق ا ألزرق .كانت الغرفة
التي دخلوها �صغيرة .وقد بدت مجرد معبد منا�سب لموقد �ضخم ،كان يطنطن و�سطها ،بجبروت
�أ�شبه بجبروت ا آللهة ،وعلى نقط كثيرة من �سطحه كان الحديد م�ضيئاً ،وكان يبرق ببريق �أ�صفر
من فعل الحرارة .وبجانب الموقد جل�س «جوني» بن �سكالي ،يلعب لعبة الخم�س ورقات مع فالح
عجوز له �شارب جمع لونه بين الرمادي والرملي .كانا يت�شاجران ،وكثير ًا ما كان الفالح العجوز
تلون باللون البني من فعل ع�صير التبغ -كان
يدير وجهه تجاه �صندوق من ن�شارة الخ�شب -قد ّ
خلف الموقد ،وكان يب�صق ب�صورة تنم عن ال�ضجر واالنفعال .وبكلمات رقيقة �أنهى �سكالي لعب
الورق ،وبعث بابنه �إلى الطابق العلوي ومعه جانب من حقائب ال�ضيوف الجدد ،وقادهم هو نف�سه
�إلى ثالثة �أحوا�ض من �أبرد المياه في العالم .و�صقل راعي البقر وال�شرقي نف�سيهما بهذا الماء
حت� � ��ى �صارا في حمرة النار حتى َب � � � َد َوا كما لو كان ذلك الماء نوع ًا من طالء المعادن ،في حين
غم�س ال�سويدي �أ�صابعه في حذر وارتعا�ش .كان وا�ضح ًا �أنه طوال هذه ال�سل�سلة من االحتفاالت
ح�س الم�سافرون الثالثة ب�أن �سكالي كان �شديد الكرم .كان يغدق عليهم المزيد من
الب�سيطة �أن �أ ّ
الكرم ،وكان ي�سلم المن�شفة من واحد �إلى �آخر بطريقة تنطوي على دافع �إن�ساني.
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وبع� � ��د ذلك توجهوا �إلى الغرفة ا ألول� � ��ى ،وحينما كانوا جلو�س ًا بالقرب من الموقد ،ا�ستمعوا
كن يقمن ب� إعداد وجبة الغداء .كانوا
�إلى درد�شة �سكالي الف�ضولية وهو يتحدث �إلى بناته الالتي ّ
يفك� � ��رون في هدوء رجال خب� � ��راء يخطون بعناية و�سط �أ�شخا�ص جدد .وعلى الرغم من ذلك فقد
�أ�ش� � ��اح الفالح العجوز ،الثابت المح�صن في كر�سيه بالقرب م� � ��ن �أدف�أ جزء في الموقد� ،أ�شاح

وجه� � ��ه ع� � ��ن �صندوق ن�شارة الخ�شب من وقت �إلى �آخر ووجه �إل� � ��ى الغرباء حديث ًا عادي ًا منمقاً،
وع� � ��ادة ما كانوا يردون عليه بجمل ق�صيرة وكافية �سواء كان المجيب راعي البقر �أم ال�شرقي،
�أم� � ��ا ال�سويدي فلم يقل �شيئاً .كان يبدو م�شغ� � ��و ًال في عمل تقييم خفي لكل �شخ�ص في الغرفة.
ربم� � ��ا ظن واحد �أن لدي� � ��ه �إح�سا�س ال�شك ال�سخيف الذي ينقلب �إل� � ��ى جريمة .كان ي�شبه رج ً
ال

مذعور ًا ذعر ًا �شديداً.

وبعد ذلك ،في الع�شاء ،تحدث قلي ً
ال ووجه حديثه كله �إلى �سكالي .وقد تطوع وذكر �أنه َقدِ َم
من نيويورك حيث ا�شتغل خياط ًا لع�شر �سنوات .بدت هذه الحقائق جذابة في نظر �سكالي ،الذي
تط� � ��وع بعد ذلك فذكر �أنه عا�ش في رومبر ألربع ع�شرة �سنة .فت�ساءل ال�سويدي عن المحا�صيل
و�أج� � ��ر العمل ،وبدا �أنه كاد ين�صت �إلى �إجابات �سكال� � ��ي الم�سهبة .وا�ستمرت عيناه في التنقل

من رجل �إلى رجل.
و�أخي� � ��راً ،وفي �ضحكة وغمزة ،قال �إن بع�ض هذه الجاليات الغربية كانت خطر ًا جداً ،وبعد
عال.
�أن تف� � � َّ�وه به� � ��ذه العبارة عدل �ساقيه تحت المن�ضدة ،و�أمال ر�أ�س� � ��ه ،و�ضحك ثانية ب�صوت ٍ
كان وا�ضح � � � ًا �أن ا إل�شارة لم تكن �شيئ � � � ًا بالن�سبة �إلى ا آلخرين .لقد تطلعوا �إليه في �صمت وهم
يتعجبون.

-2ف� � ��ي حين كان الرجال يعودون �إل� � ��ى الغرفة ا ألمامية في جماعة ،متثاقلي� � ��ن ،كانت النافذتان
ال�صغيرت� � ��ان تعر�ض� � ��ان م�شاهد لبحر هائج م� � ��ن الجليد ،وكانت �أذرعة الري� � ��ح ال�ضخمة تحاول

مح� � ��اوالت -قوية ودائرية وال جدوى من ورائها -لتعانق ا ألوراق وهي تهب م�سرعة .ووقف عمود
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بوابة� ،أ�شبه برجل ثابت وجهه �أبي�ض ،وقف م�شدوه ًا و�سط هذا الغ�ضب البالغ .و�أعلن �سكالي في
�صوت مخل�ص عن قدوم عا�صفة ،و�أعلن �ضيوف الفندق ا ألزرق عن تقبلهم لهذا النب�أ وهم ي�شعلون
غاليينه� � ��م ،في زمجرة م�صحوبة بتكا�سل ،ال يمكن ألي جزي� � ��رة في البحر ،في درجة برودة هذه
الغرفة ال�صغيرة� ،أن تخلو من موقدها المدوي .ثم تح َّدث جوني بن �سكالي ،في نغمة وحدد ر�أيه
ف� � ��ي مقدرته بو�صفه العب ورق ،وتح َّدى الفالح العجوز ذا ال�شارب ذي اللونين الرمادي والرملي
ب�أن يالعبه لعبة الورقات الخم�س ،فوافق الفالح في �سخرية مرة تنم عن الغرور .وجل�سا بالقرب
من الموق� � ��د ور ّبعا ركبتيهما تحت لوحة خ�شبية عري�ضة ،وراقب راعي البقر وال�شرقي اللعب في

اهتمام ،وظلّ ال�سويدي بالقرب من النافذة وحده ،ولكن مالمحه كانت تعبر عن ثورة غام�ضة.
وانته� � ��ى فج�أة لعب جوني والرجل ذي اللحية الرمادي� � ��ة ،انتهى فج�أة ب�شجار �آخر ،ونه�ض
زرر �سترته وم�شى في عزة
الرجل العجوز وهو يلقي بنظرة �سخرية حادة �إلى غريمه ،وفي بطء َّ
نف�س خرافية وغادر الغرفة .وفي ال�سكون الحذر الذي ران على كل الرجال� ،ضحك ال�سويدي،

وكان �ضحكه يرن ب�صورة تكاد تكون �صبيانية ،وكان الرجال في تلك ا آلونة قد بد�ؤوا يتطلعون
�إليه �شرر ًا كما لو كانوا يودون �أن يعلموا ما الذي �آلمه.

وتطوع راعي البقر ب�أن ي�صبح �شريك جوني ،ثم تلفتوا
و�شكلت لعبة جديدة من باب المزاح،
ّ
جميعه� � ��م لي�س�ألوا ال�سويدي �أن يكون �شريك ًا لل�شرقي ال�ضئيل ،ف�س�أل بع�ض �أ�سئلة عن اللعبة،
ولما علم �أنها تحمل عدة �أ�سماء و�أنه قد �سبق له �أن لعبها تحت ا�سم ال�شهرةَ ،ق ِب َل الدعوة .وخطا
نحو الرج� � ��ال في ع�صبية ،كما كان يتوقع �أن يهاجموه ،و�أخير ًا جل�س و�أخذ يتفر�س الوجوه ثم
�ضحك �ضحكة مجلجلة .كانت ال�ضحكة غريبة جداً ،حتى � إ َّن ال�شرقي رفع ناظريه ب�سرعة وجل�س
راعي البقر جاد ًا وقد فغر فاه ،وتوقف جوني ،ما�سك ًا بالورق ب�أ�صابع ثابتة.
وبعد ذلك �سادت م ّدة �سكون ق�صيرة ،ثم قال جوني« :ح�سن ًا لنلعبها� .أ�سرعوا ا آلن» .فجذبوا
كرا�سيه� � ��م �إلى ا ألمام حتى تجمعت ركبه� � ��م تحت اللوحة الخ�شبية .وب� � ��د�ؤوا في اللعب ،وكان

اهتمامهم باللعب قد �أدى �إلى �أن ن�سي ا آلخرون �سلوك ال�سويدي.

كان راع� � ��ي البقر من �ضاربي الموائد ،وكل مرة يم�س� � ��ك فيها ب�أوراق رابحة كان يرمي بها
الواحدة في �إثر ا ألخرى ،في عنف على المائدة المرتجلة .واتخذ �سبيل الحيل في هيئة ا�ستعالء
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وكبري� � ��اء �أثارت ثورات من ال�سخط في قلوب خ�صوم� � ��ه .وال �شك �أن لعبة بها �ضارب مائدة من
الم�ؤك� � ��د �أن ت�صبح لعبة متوترة .وكانت مالم� � ��ح ال�شرقي وال�سويدي تنم عن االحتقار كلما كان
راعي البقر يرمي ب�آ�ساته وملوكه ،في حين كان جوني ي�ضحك وي�ضحك وعيناه ت�شعان بريقاً.
ونظ� � ��ر ًا النهماكه� � ��م في اللعب لم يفكر �أح� � ��د منهم في ا أل�ساليب الغريب� � ��ة التي كان يتبعها
ال�سوي� � ��دي .فقد كانوا منتبهين انتباه ًا �شديد ًا للعبة ،و�أخير ًا خالل م ّدة هدوء �سببها دور جديد
وجه ال�سويدي كالمه فج�أة �إلى جوني قائالً�« :أعتقد �أنه قتل هنا عدد كبير في هذه
ف� � ��ي اللعبَّ ،
الغرفة» .فتدلت فكوك ا آلخرين وتطلعوا �إليه.

«عم تتحدث بحق ال�شيطان؟».
فقال جونيَّ :

ف�ضح� � ��ك ال�سويدي ثانية �ضحكته ال�صارخة الم� �ل� أ
��ى بلون من ال�شجاعة والتحدي الزائف،
و�أجاب قائالً�« :آه� ،أنت تعلم تمام ًا ما �أعنيه».
فق� � ��ال جون� � ��ي محتجاً�« :أكون كاذب ًا لو كنت �أعلم» ،وتوقف لع� � ��ب الورق وحملق الرجال في
ابن �صاحب الفندق ،يجب �أن يقوم
ح�س ب�أنه ،ب�صفته َ
ال�سوي� � ��دي ،وكان وا�ضح � � � ًا �أن جوني قد �أ ّ
بتح� � � ٍّ�ر مبا�شر فقال مت�سائ ً
ال« :وا آلن ماذا ترمي �إليه يا �سي� � ��د؟» ،فغمز له ال�سويدي بعينه .كانت
غمزة مملوءة بالخبث .كانت �أ�صابعه تهتز على حافة المائدة ،ثم قال�« :آه ،ربما ظننت �أنني ال �أفقه

�شيئاً .هل ظننتني حديث عهد باللعب؟».
ف�أج� � ��اب جوني�« :إنني ال �أعرف عنك �شيئاً» ،وا�ستط� � ��رد قائالً« :ولي�ست لدي �أي فكرة على
ا إلط� �ل��اق عن �أين كنت� .إن كل ما �أ�ستطيع �أن �أقول� � ��ه هو �أنني ال �أعرف ما ترمي �إليه .ولم ُي ْق َتل
�أح ٌد على ا إلطالق في هذه الغرفة».
ث� � ��م تح� � ��دث راعي البقر ال� � ��ذي كان يحملق في ثبات ف� � ��ي ال�سويدي ،وق� � ��ال« :ما خطبك يا
�سيدي؟».
فب� � ��دا لل�سويدي بو�ضوح �أنه كان في خطر بال� � ��غ ،فارتعد وا�ستحال لون ب�شرته �أبي�ض قرب
�شفتيه ،ونظر نظرة ت�ضرع في اتجاه ال�شرقي ال�ضئيل ،وخالل هذه اللحظات لم ين�س �أن يتخذ
هيئ� � ��ة �شجاع الخمر ،ووجه حديثه �إلى ال�شرقي ف� � ��ي تعليق �ساخر« :يقولون �إنهم ال يفقهون ما
�أعنيه».
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ف�أجاب ا ألخير بعد تفكير طويل وحذر ،قائ ً
ال بال ت�أثر�« :إنني ال �أفهمك».
عب� � ��رت عن ظنه �أنه واجه خيانة من الجانب الوحيد الذي
وبع� � ��د ذلك تحرك ال�سويدي حركة ّ

كان يتوقع منه الحنان � إ ْن لم يكن المعونة ،وقال�« :آه �أرى �أنكم جميع ًا �ضدي� .أرى.»...

كان راعي البقر في حالة من ال�سخط الدفين ،فقال �صائحاً« :قل» .قالها وهو يوقع الكر�سي
القما�ش بعنف فوق اللوحة الخ�شبية وا�ستطرد« :قل ،ماذا تعنيه ،هه؟».
فنه�ض ال�سويدي واقف ًا ب�سرعة رجل يهرب من ثعبان على أ
الر�ضية و�صاح قائ ً
ال�« :إنني ال �أريد
�أن �أت�شاجر» .وا�ستطرد�« :إنني ال �أريد �أن �أت�شاجر».
وم� � ��دد راعي البق� � ��ر قدميه الطويلتين في تكا�س� � ��ل وتعمد ،وكانت يداه ف� � ��ي جيبيه ،وب�صق
ف� � ��ي �صن� � ��دوق ن�شارة الخ�ش� � ��ب ،وقال مت�سائ� �ل �اً« :ح�سنَ ،م � � � ْن بحق ال�شيطان فك� � ��ر في �أنك
�ستت�شاجر؟».

وف� � ��ي �سرعة �أ�سند ال�سويدي ظه� � ��ره في ركن من �أركان الغرفة .كانت يداه في و�ضع وقائي
�أم� � ��ام �صدره ،ولكنه كان يحاول بو�ضوح �أن ي�سيطر عل� � ��ى خوفه ،وقال مرتجفاً�« :أيها ال�سادة،

�أظ� � ��ن �أنني �س ُ�أ ْق َتل قب� � ��ل �أن �أغادر هذه الدار!» .كان �أ�شبه ببجعة عل� � ��ى �شفا حفرة من الموت.
وكان ف� � ��ي ا�ستطاعته �أن يرى من خالل النافذتي� � ��ن :الجليد وهو ي�ستحيل �إلى اللون ا ألزرق في
ظ� � ��ل الغ�سق ،والريح تندفع ب�شدة تجاه الدار ،وكان �شيء ما متحرك يدق بانتظام قبالة المائدة
كما لو كانت روح تدق.
وانفت� � ��ح الباب ودلف منه �سكالي نف�س� � ��ه .لقد توقف في ده�شة وهو يالحظ الموقف المفجع
الذي كان فيه ال�سويدي ،ثم قال« :ما الخطب هنا؟».
ف�أجابه ال�سويدي في �سرعة وحما�س« :ه�ؤالء الرجال على و�شك �أن يقتلوني».
ف�صاح �سكالي قائالً« :يقتلوك!» وا�ستطرد« :يقتلوك! ماذا تقول؟».
ف�صدرت من ال�سويدي حركة كحركة ال�شهيد.
وا�ستدار �سكالي عاب�س ًا تجاه ابنه وقال« :ما هذا يا جوني؟».
فا�ستبدت الك�آبة بالفتى و�أجاب« :لعنة اهلل علي �إذا كنت �أعلم» .وا�ستطرد�« :إنني ال �أ�ستطيع

�أن �أفقه �شيئاً» ،وبد�أ في خلط ورق اللعب وكان ي�ضربه ببع�ضه �ضربة غا�ضبة ،وا�ستطرد قائالً:
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«يق� � ��ول �إن عدد ًا كبير ًا من ا ألفراد قد ُق ِتل� � ��وا في هذه الغرفة �أو �شيئ ًا من هذا القبيل .ويقول �إنه
عل� � ��ى و�شك �أن يقتل هنا �أي�ض � � �اً .ال �أدري ما الذي ي�ؤلمه� .إنه مجن� � ��ون ،ومن ثم فلن ي�ستبد بي
العجب».
ثم تطلع �سكالي باحث ًا عن تف�سير من راعي البقر ،ولكن راعي البقر ه ّز كتفيه بب�ساطة.
فقال �سكالي ثانية لل�سويدي« :يقتلك؟» ،وا�ستطرد« :يقتلك؟ �أيها الرجل �إن بك م�ساً».

فانفج� � ��ر ال�سويدي قائالً�« :آه� ،أنا �أعلم» ،وا�ستط� � ��رد�« :أعلم ما �سيحدث ،نعم� ،أنا مجنون
 نعم .نعم ،بال �شك �أنا مجنون -نعم .ولكني �أعرف �شيئ ًا واحداً .»...وبدا نوع من عرق ا أل�سىوالخوف على وجهه ،وا�ستطرد�« :أعلم �أنني لن �أغادر هذا المكان و�أنا على قيد الحياة».
وج� � ��ذب راعي البق� � ��ر نف�س ًا عميق ًا كما لو كان ذهنه يمر ب�آخ� � ��ر مراحل الهالك ،وقال ها�س ًا
لنف�سه« :ح�سن� ،إنني بائ�س».
وا�ستدار �سكالي فج�أة وواجه ابنه قائالً« :لقد �أتعبت هذا الرجل!».
كان �صوت جوني عالي ًا بما يحمله من غم ،وقال« :ويحك يا �إلهي� ،إنني لم �أفعل له �شيئاً».
وقاطعهم ال�سويدي قائ ً
ال�« :أيها ال�سادة ال تعكروا �صفوكم� .إنني �س�أغادر هذه الدار� .س�أن�صرف

ألنني» -واتهمهم بنظراته التي �صوبها �إليهم ب�صورة م�سرحية « -ألنني ال �أريد �أن ُ�أ ْق َتل».
وا�شت َّد غ�ضب �سكالي من ابنه ،وقال له« :هال �أخبرتني ما الخطب �أيها ال�شيطان ال�صغير؟

ما الخطب ،على �أي حال� ،أف�صح!».
ف�صاح جوني في خيبة �أمل قائالً« :يا للعار!» ،وا�ستطرد «�ألم �أقل �إنني ال علم لي؟ �إنه –�إنه
يقول �إننا نريد �أن تقتله ،وهذا هو كل ما �أعرفه .ال �أدري ما الذي ي�ؤلمه».

وا�ستم� � ��ر ال�سوي� � ��دي يكرر قوله« :ال �ضي� � ��ر يا �سيد �سكالي ،ال �ضي� � ��ر� .س�أغادر هذه الدار.
�س�أت�ص� � ��رف ألنني ال �أريد �أن �أقتل ،نعم ،ال �ش� � ��ك �أنني مجنون -نعم ،ولكنني �أعلم �أمر ًا واحداً!
�س�أن�صرف� .س�أغادر هذه الدار ...ال �ضير ،يا �سيد �سكالي ،ال �ضير� .س�أن�صرف».
وق� � ��ال �سكالي« :لن تن�ص� � ��رف» .وا�ستطرد�« :إنك لن تن�صرف حتى �أتع� � ��رف ال�سبب .لو �أن

�شخ�ص ًا �ضايقك ف�س�أتولى �أمره .هذه داري ولن �أ�سمح ب�أن يتكدر �شخ�ص �آمن هنا» .ونظر نظرة
مخيفة لكل من جوني وراعي البقر وال�شرقي.
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وتح� � ��رك ال�سويدي تجاه الباب ال� � ��ذي كان يف�ضي �إلى الدرج وهو يقول« :ال ي�ضير ،يا �سيد
�سكال� � ��ي ،ال ي�ضير� ،س�أن�صرف .ال �أريد �أن �أقتل» .لق� � ��د كان وا�ضح ًا �أن مق�صده هو �أن يتوجه
فور ًا بحث ًا عن حقائبه.
و�ص� � ��اح �سكالي ب�صورة جازمة« :كال ،كال» .ولكن الرجل ذا الوجه ال�شاحب زلق من جانبه
واختفى ،وقال �سكالي في ق�سوة« :ا آلن» وا�ستطرد« :ماذا يعني هذا؟».
ف�صاح جوني وراعي البقر معاً« :ويحك� ،إننا لم نفعل به �شيئاً!».
وكانت عينا �سكالي باردتين وقال« :كال» ،وا�ستطرد« :لم تفعال!».
و�أق�سم جوني ب�أغلظ ا أليمان وقال« :ويحك ،هذا وغد من �أ�شد ا ألوغاد الذين ر�أيتهم وح�شية.
�إننا لم نفعل �شيئ ًا على ا إلطالق .كنا نجل�س هنا ونلعب الورق فح�سب وهو.»...
وفج � � ��أة تحدث الوالد �إلى ال�شرقي وقال مت�سائ� �ل �اً« :يا �سيد بالنك ،ماذا كان ه�ؤالء ا ألوالد
يفعلون؟».

وفكر ال�شرقي مرة �أخرى وقال �أخير ًا في بطء« :لم �أ�شهد �أي �شيء خط�أ على ا إلطالق».
وبد�أ �سكالي في ال�صياح« :ولكن ماذا يعني هذا؟» ،وحملق في ابنه ب�شرا�سة ،وقال« :يا بني

�إن لدي من العقل ما يدعني �أجلدك على هذا ا ألمر».
وكان جوني قد جن جنونه فقال �صائح ًا في �أبيه« :ح�سن ،ماذا فعلت؟».

-3و�أخير ًا قال �سكالي موجه ًا حديثه �إلى ابنه وراعي البقر وال�شرقي�« :أظن �أن �أل�سنتكم قد �ألجمت».
وفي نهاية هذه العبارة ال�ساخرة غادر الغرفة.
وفي الطابق العلوي كان ال�سويدي يربط �أحزمة حقيبته ال�ضخمة ب�سرعة .وقد حدث �أن كان
ظه� � ��ره م�ستدير ًا ن�صف ا�ستدارة تج� � ��اه الباب ،فلما �سمع �ضو�ضاء هناك ا�ستدار ونه�ض واقف ًا
و�ص� � ��رخ �صرخة مدوية .كان وجه �سكالي المتغ�ضن يب� � ��دو مخيف ًا في �ضوء الم�صباح ال�صغير
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ال� � ��ذي كان يحمله ،وكان هذا ال�ضياء ا أل�صفر ،الذي كان ي�شع �إلى �أعلى ،يلون مالمحه البارزة
فح�سب ،وترك عينيه ،مثالً ،في ظل غام�ض .كان �أ�شبه بالقاتل.
وقال متعجباً« :يا رجل! يا رجل! هل جننت؟».
فر ّد عليه ا آلخر قائالً�« :آه ،ال! �آه ،ال!» ،وا�ستطرد :هناك �أنا�س في هذا العالم يعلمون تقريب ًا
قدر ما تعلم –�أتفهم؟».
ووقف� � ��ا لحظة يحملق كل منهما في ا آلخر ،وبدت على وجنتي ال�سويدي ال�شاحبتين �شحوب
الموت� � ��ى ،بدت بقعتان قرمزيتان فاتحتان ذات حافتين مدببتين ،كما لو كانتا قد �صبغتا بعناية.
وو�ض� � ��ع �سكالي الم�صب� � ��اح على المائدة و�أجل�س نف�سه على حاف� � ��ة ال�سرير .وتحدث في تفكير
عمي� � ��ق وق� � ��ال�« :أنت مجنون� ،إنني لم �أ�سمع قط عن مثل ه� � ��ذا ا ألمر في حياتي� .إنه خلط كامل.
ب�شرفي ،ال يمكن �أن �أفكر كيف طر�أ هذا على ذهنك قط» .وفور ًا رفع عينيه ،وت�ساءل« :وهل �أنت
مت�أكد من �أنهم مقدمون على قتلك؟».
وتفر�س ال�سويدي الرجل العجوز كما لو كان يرغب في �أن يقر�أ �أفكاره ،ثم قال �أخيراً�« :إنني
مت�أك� � ��د» .كان وا�ضح ًا �أنه يت�شكك في �أن هذا الجواب ق� � ��د يعجل بثورة .وفي حين كان يجذب
الرباط ب�شدة اهتز ذراعه كله ،وكان مرفقه يترنح كق�صا�صة الورق.
و�ضرب �سكالي بيده في ت�أثر على خ�شب الفرا�ش وقال« :ويحك يا رجل� ،سيكون لدينا خط
ترام كهربي في هذه المدينة في الربيع القادم».
وردد ال�سويدي في حماقة« :خط ترام كهربي».
وق� � ��ال �سكالي« :و�سيقام هناك خط �سكة حديد جديد م� � ��ن «بروكن �آرم» �إلى هنا ،وال داعي
لذك� � ��ر الكنائ�س ا ألربع والمدر�س� � ��ة ال�ضخمة الممتازة المبنية بالطوب ،وهن� � ��اك �أي�ض ًا الم�صنع
الكبير .ويحك� ،ست�صبح رومبر عا�صمة في مدى �سنتين».
وبعد �أن انتهى ال�سويدي من �إعداد حقيبته اعتدل وقال في �شجاعة« :يا �سيد �سكالي ،بكم
تدينني؟».
فقال الرجل العجوز غا�ضباً« :ل�ست مدين ًا لي ب�شيء».
وق� � ��ال �سكالي« :نعم� ،أن� � ��ا مدين لك» .و�أخرج من جيبه خم�سة و�سبعي� � ��ن �سنت ًا وقدمها �إلى
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�سكالي ،وكان ا ألخير جذب �أ�صابعه في رف�ض ينم عن �أنفة وازدراء ،ومع ذلك فقد حدث �أن �أخذ
كالهما يحملق ب�أ�سلوب غريب في الثالث قطع الف�ضية على راحة ال�سويدي المفتوحة.
وقال �سكالي �أخيراً�« :إنني لن �آخذ نقودك» .وا�ستطرد« :ال ،بعدما قد جرى هنا» ،ثم بدا �أنه
ق� � ��د طر�أت له فك� � ��رة ،ف�صاح قائالً« :هنا» .قالها وهو يلتقط م�صباحه ويتحرك تجاه الباب وقال:
«هنا! تعال معي لحظة!».
فقال ال�سويدي في ذعر بالغ« :كال».
فحثه الرجل العجوز قائالً« :نعم ،هيا! �أريدك �أن ت�أتي وت�شاهد �صورة –عبر البهو فح�سب-
في غرفتي!».
وال ب� � ��د �أن ال�سويدي ق� � ��د �أدرك �أن �ساعته قد دنت ،فتدلّى فكه وبدت �أ�سنانه ك�أ�سنان الرجل
الميت .و�أخير ًا �سار في �أعقاب �سكالي عبر البهو ،ولكنه كان يخطو كما لو كانت قدماه مكبلتين
با ألغالل.
و�سلَّط �سكالي ال�ضوء عالي ًا على غرفته ،فبدت هناك �صورة غريبة لفتاة �صغيرة كانت تميل
على �سور قد زخرف زخرفة بديعة ،وكانت �أهداب �شعرها الهائلة بارزة .كان الر�سم ر�شيق ًا في
ر�شاق� � ��ة خابور مركبة جليد م�ستقيم ،وف�ض ً
ال عن هذا فقد كان في لون الر�صا�ص .قال �سكالي
ف� � ��ي رقة« :هناك» وا�ستطرد« :تلك �صورة ابنتي ال�صغيرة التي توفيت .كان ا�سمها «كاري» كان
لها �أجمل �شعر ر�أته عين! لقد كنت مولع ًا بها ،هي.»...
ولما ا�ستدار بعد ذلك ر�أى �أن ال�سويدي لم يكن متطلع ًا �إلى ال�صورة بالمرة ،ولكن بد ًال من
ذلك كان يراقب بحذر الظالم خلفه.
ف�ص� � ��اح �سكالي ب� إخال�ص« :انظر يا رجل!» ،وا�ستط� � ��رد« :تلك �صورة ابنتي ال�صغيرة التي
محام في لنكولن وناجح
توفي� � ��ت .كان ا�سمها كاري .ثم هناك �صورة ابني ا ألكبر «مايكل» وهو
ٍ
ف� � ��ي عمله .لقد ربيت ذلك الولد تربية عظيمة و�أنا مغتب� � ��ط لهذا ا آلن! �إنه �شاب لطيف .انظر �إليه
ا آلن� ،ألي�س �شجاع ًا كال�شعلة ،وهو هناك في لنكولن رجل محترم ومبجل! رجل محترم ومبجل».
هك� � ��ذا �أنهى �سكالي حديثه في مباهاة .وفي حي� � ��ن كان يقول هذا� ،ضرب ال�سويدي على ظهره
في مرح.
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وابت�سم ال�سويدي في فتور.

وقال الرجل العجوز« :ا آلن ،هناك �شيء واحد فح�سب غير هذا» وانحنى فج�أة على ا ألر�ض
ودفع ر�أ�سه تحت الفرا�ش .كان في ا�ستطاعة ال�سويدي �أن ي�سمع �صوته الخافت وقال« :وددت

�أن �أحافظ عليه تحت �سقف داري لو لم يكن ذلك الولد جوني ،ثم هناك المر�أة العجوز –�أين هو
ا آلن؟ �إنني ال �أ�ضعه في مكان واحد مرتين� .آه ،ا آلن يخرج معك!».

وف� � ��وراً ،خرج من تحت ال�سرير ف� � ��ي �صورة غريبة ،يجر معه معطف ًا قديم ًا ملفوف ًا في ربطة،
و�سوى المعطف ،وا�ستخرج من قلبه زجاجة
وتمتم قائالً« :لقد بحثت عنه» وانحنى على ا ألر�ض،
ّ

وي�سكي �صفراء �ضاربة �إلى اللون البني.
وكان �أول عمل قام به هو �أن رفع الزجاجة عالي ًا في مواجهة ال�ضوء .ووا�ضح �أنه لما ت�أكد

من �أنه لم يعبث بها �أحد ،قدمها �إلى ال�سويدي في حركة عن الكرم.
كان ال�سويدي المذعور على و�شك �أن يم�سك بحما�س بهذا العن�صر من عنا�صر القوة ،ولكنه

فج�أة دفع يده بعيداً ،ونظر �إلى �سكالي نظرة فزع.

فق� � ��ال له الرج� � ��ل العجوز في حب« :ا�ش� � ��رب» .وكان قد نه�ض على قدمي� � ��ه ووقف ا آلن في

مواجهة ال�سويدي وران �صمت ،ثم قال �سكالي ثانية« :ا�شرب!».
و�ضح� � ��ك ال�سويدي في وح�شية وجذب الزجاجة وو�ضعها على فمه ،وفي حين كانت �شفتاه
قد التوتا حول الفتحة و�أخذ حلقه يعمل ،كان م�سلط ًا نظرته الملتهبة بالكراهية على وجه الرجل
العجوز.

-4بع� � ��د خروج �سكالي ،الذ الرجال الثالث� � ��ة ،وكانت لوحة اللعب الخ�شبية ال تزال فوق ركبهم،
الذوا م ّدة طويلة ب�صمت م�شوب بالده�شة .ثم قال جوني« :هذا �أجن �سويدي �شهدته قط».
وقال راعي البقر م�ستهزئاً�« :إنه لي�س �سويدياً».
«م ْن يكون �إذن؟».
فقال جوني« :ح�سنَ ،م ْن يكون �إذن؟» وا�ستطردَ :
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ف�أج� � ��اب راعي البقر متعمداً« :هذا ر�أيي» وا�ستط� � ��رد�« :إنه من الهولنديين» ،لقد كانت عادة
كريمة في البالد �أن يلقبوا كل ا أل�شخا�ص ذوي ال�شعور ال�شقراء والذين يتح َّدثون بل�سان ثقيل:

بال�سويديي� � ��ن وكنتيج� � ��ة لذلك لم تكن فكرة راعي البقر مجرد فكرة دون �أن يكون لها ما وراءها.
وكرر قوله «نعم يا �سيدي� ،إن من ر�أيي �أن هذا الفتى من الهولنديين».

وتمت� � ��م جوني في عبو�� � ��س وقال« :ح�سن ،على �أي حال� ،إنه يقول �إنه �سويدي» ثم التفت �إلى
ال�شرقي وقال« :ما ر�أيك يا �سيد بالنك؟».
ف�أجاب ال�شرقي�« :آه ،ال �أدري».
وت�س� � ��اءل راعي البقر« :ح�سن ،ماذا تظنون الدافع الذي دفعه �إلى �أن ي�سلك هذا الم�سلك؟».

ف�ض� � ��رب ال�شرقي غليونه على حافة الموقد وق� � ��ال« :ويحكم� ،إنه خائف» ،وا�ستطرد قائالً« :كان
وا�ضح ًا �أنه كان خائف ًا من قمة ر�أ�سه �إلى �أخم�ص قدميه».
«مم؟».
ف�صاح جوني وراعي البقر معاًَّ :
ففكر ال�شرقي في جوابه.

«مم؟».
و�صاح ا آلخران ثانيةَّ :
 «�آه ،ال �أدري ،ولك� � ��ن يبدو لي �أن هذا الرجل قد قر�أ روايات �شعبية مثيرة ،ويظن �أنه فع ًال
و�سطها� ،إطالق ر�صا�ص ،وقتل ،وكل �شيء».
وق� � ��ال راعي البقر وقد حلّ به ذعر �شديد« :ولكن هذا المكان لي�س بـ«يومنج» وال بواحد من
تلك ا ألماكن .هذه نبرا�سكا».
و�أ�ضاف جوني قائالً« :نعم ،ولكن لماذا لم ينظر حتى يتوجه �إلى الغرب؟».
و�ضحك الم�سافر ال�شرقي وقال« :ال اختالف حتى هناك –ال في هذه ا أليام ولكنه يظهر �أنه
فع ً
ال و�سط جحيم».
وفكر جوني وراعي البقر طويالً.
وعلّق جوني �أخير ًا قائالً�« :إنه �أمر م�ضحك للغاية».

وق� � ��ال راعي البقر قائالً« :نعم ،هذه لعبة غريبة� ،أرجو �أال نتجمد بالداخل� ،إذ علينا �إذن �أن
نتحمل هذا الرجل هنا لو ظلّ معنا طوال الوقت .لن يكون هناك خير في هذا».
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وقال جوني« :وددت لو �أن �أبي لفظه».
وف� � ��وراً� ،سمعوا دق ًا عالي ًا على ال� � ��درج م�صحوب ًا بنكت رنانة ب�صوت �سكالي العجوز ،وكان
هن� � ��اك �ضحك ،وا�ضح �أن� � ��ه �صادر عن ال�سويدي .وحملق الرج� � ��ال الجال�سون حول الموقد في
غمو�� � ��ض بع�ضهم في بع�ض وقال راعي البقر« :واعجباً!» ،وانفجر الباب ودلف �سكالي العجوز
م� � ��ن الباب ف� � ��ي حيوية ومرح ،وهو يثرثر مع ال�سويدي الذي كان يتبعه ،وي�ضحك في جر�أة .لقد
كان دخول االثنين م�صحوب ًا ب�صخب كما لو كانا قادمين من قاعة وليمة.
وقال �سكالي في �شدة للرجال الثالثة الجلو�س« :هيا ا آلن».
وا�ستط� � ��رد« :قوموا و�أعطون� � ��ا فر�صة لنجل�س �إلى الموقد» .ف�سح� � ��ب راعي البقر وال�شرقي
كر�سيهم� � ��ا ف� � ��ي �أدب ليف�سحا مجا ًال للواف َد ْين الجدي َد ْين .وم� � ��ع ذلك فقد �سوى جوني نف�سه في

و�ضع �أكثر ا�سترخاء ،وظل بال حراك.

ثم قال �سكالي« :هيا! ابتعد هناك».
فقال جوني« :هناك مكان ف�سيح على الجانب ا آلخر من الموقد».
ف�صاح ا ألب�« :أتظن �أننا نريد �أن نجل�س في تيار الهواء؟».
ال أ
ولك� � ��ن عندئذ تدخل ال�سويدي في جالل ثقت� � ��ه بنف�سه و�صاح في �صوت م�ستبد قائ ً
للب:
«ال ،ال .دع الولد يجل�س حيثما يحلو له».
فق� � ��ال �سكال� � ��ي في احترام« :وه� � ��و كذلك! وهو كذل� � ��ك!» .وتبادل راعي البق� � ��ر وال�شرقي نظرات
تعجب.
و�شكل� � ��ت الكرا�سي الخم�سة في �صورة هالل حول جانب واحد من الموقد ،وبد�أ ال�سويدي
في الحديث ،فتحدث في غطر�سة واحتقار وغ�ضب ،فالذ جوني وراعي البقر وال�شرقي ب�صمت
كئيب في حين بدا �سكالي العجوز متقب ً
ال ومتحم�س ًا له ،وكان يقطع ال�صمت با�ستمرار ب�صيحات
تنم عن الود.
و�أخي� � ��ر ًا �أعلن ال�سويدي �أن� � ��ه ظم�آن .وتحرك في كر�سيه ،وقال �إن� � ��ه �سيتوجه ليتناول بع�ض

الماء ،ف�صاح �سكالي فوراً�« :س�آتي لك به».
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فق� � ��ال ال�سويدي في غ� � ��رور« :كال� ،س�آتي به لنف�سي» ،ونه�ض وم�ش� � ��ى في هيئة مالك يتفقد
ا أل�شخا�ص الذين يتولون التنفيذ في الفندق.
وحالما �صار ال�سويدي بعيد ًا عن �أن ي�سمع ما يقال قفز �سكالي على قدميه ،وهم�س آ
للخرين
في مبالغة قائالً« :لما كان في الطابق العلوي ظن �أنني �أحاول �أن �أ�سممه».
وقال جوني�« :أقول ،هذا ي�ؤلمني .لماذا ال تقذف به في الجليد؟».
ف�أعل� � ��ن �سكالي« :ويحكم� ،إنه على ما يرام ا آلن» ،وا�ستط� � ��رد« :لقد كان ال�سبب الوحيد هو
�أن� � ��ه ق� � ��ادم من ال�شرق ،وكان يظن �أن هذا مكان قا�� � ��س .هذا هو كل ما في ا ألمر ،وهو ا آلن على
ما يرام».
وتطلع راعي البقر في �إعجاب �إلى ال�شرقي وقال�« :أنت على �صواب» ،وا�ستطرد« :كنت على
�صواب فيما قلته عن �أنه هولندي».
وقال جوني لوالده« :ح�سن ،ربما كان على ما يرام ا آلن ،ولكنني ال �أرى ذلك .قبل ذلك كان
خائفاً ،ولكنه ا آلن �شديد االنتعا�ش».
كان حديث �سكالي دائم ًا خليط ًا من اللهجة وا أل�سلوب ا إليرلندي ،والخنن وا أل�سلوب الغربي
ومقتطف� � ��ات م�أخوذة في �صورة غريبة من عبارة �شكلي� � ��ة من كتب الق�ص�ص ومن ال�صحف .لقد
انه� � ��ال ا آلن على ابنة ب�سيل غريب من اللعنات ا إليرلندية ،وقال« :ماذا �أمتلك؟ ماذا �أمتلك؟ ماذا
�أمتل� � ��ك» قالها مت�سائ ً
مدو .و�صفع ركبته ف� � ��ي ت�أثر ليو�ضح �أنه هو نف�سه كان على
ال في �صوت ٍّ

و�شك �أن يجيب و�أن على الكل �أن ين�صتوا .و�صاح�« :إنني �أمتلك فندقاً» ،وا�ستطرد« :فندقاً .هل
تدركون؟ � إ َّن �ضيف ًا تحت �سقف داري له امتيازات مقد�سة .يجب �أال يخيفه �أحد .يجب �أال ي�سمع

�أي كلم� � ��ة قد تجعله يتحامل ويف�ضل �أن ين�صرف� .إنني ال �أقبل هذا .ال يمكن ألي مكان هنا في
ه� � ��ذا البلد �أن يقول � إ ّن� � ��ه �أخذ �ضيف ًا من �ضيوفي ألنه كان خائف ًا من البقاء هنا» .وا�ستدار فج�أة
وتلفت �إلى راعي البقر وال�شرقي وقال�« :أل�ست على �صواب؟»
فقال راعي البقر« :نعم ،يا �سكالي� .أظن �أنك على �صواب».
وقال ال�شرقي« :نعم ،يا �سيد �سكالي� .أظن �أنك على �صواب».
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-5م�ساء ،وق� � ��ت الع�شاء ،ثار ال�سويدي كما لو كان عربة حريق .وقد بدا �أحيان ًا
ف� � ��ي ال�ساد�سة
ً
كم� � ��ا لو كان على و�شك االنفج� � ��ار في �أغنية هربيدة ،وكان في جنونه يلقى ت�شجيع ًا من �سكالي

العج� � ��وز ،وكان ال�شرقي �شديد التحفظ ،وجل�س راعي البقر في ده�شة فاغر ًا فاه ،وقد ن�سي �أن
ي�أكل ،في حين �أن جوني التهم في غ�ضبه �أطباق ًا كبيرة من الطعام .ولما �أجبرت بنات الدار على

ا�ستكمال النق�ص من الب�سكويت ،اقتربن بحذر كالهنود ،وبعد �أن نجحن في مهمتهن ،هربن في
ف� � ��زع �أ�س�أن �إخفاءه .و�سيطر ال�سويدي على الوليمة ب�أ�سرها و�أعطاها مظهر وليمة عربدة حادة.

لق� � ��د ب� � ��دا كما لو كان قد زاد طوله فج�أة ،وحدق في ازدراء قا�س في كل وجه ،وكان �صوته يرن
ف� � ��ي �أرجاء الغرفة .ومرة حينما ر�شق �شوكته كال�سنارة ليقطع الب�سكويت� ،أو�شكت ال�شوكة �أن
تخرق يد ال�شرقي التي كانت قد امتدت في هدوء طلب ًا لقطعة الب�سكويت نف�سها.

وبع� � ��د الع�شاء ،حينما كان الرجال يتقاطرون تجاه الغرفة� ،ضرب ال�سويدي �سكالي على كتفه
ب� �ل��ا رحمة وقال« :ح�سن� ،أيها الولد العجوز ،كانت هذه وجبة طيبة ت�شبع» .وتطلع جوني �إلى �أبيه

في رجاء� .إذ كان يعلم �أن ذلك الكتف كان واهن ًا من �سقطة قديمة ،وقد بدا في الحقيقة ،للحظة كما
لو كان �سكالي على و�شك �أن يثور لهذا أ
المر .ولكنه ابت�سم في النهاية ابت�سامة باهتة وظل �صامت ًا.

�أدرك ا آلخرون من �سلوكه �أنه كان يعترف بم�س�ؤوليته عن وجهة نظر ال�سويدي الجديدة.
وم� � ��ع ذلك فقد تحدث جوني مع �أبي� � ��ه على انفراد وقال له« :لماذا ال ت�سمح ل�شخ�ص ليقذف
بك �إلى الطابق ا أل�سفل؟» .فر ّد �سكالي على ذلك بتقطيبة غام�ضة.
�صر ال�سويدي على لعبة �أخرى للورقات الخم�س ،ف�أعرب �سكالي
ولما تجمعوا حول الموقد �أ ّ

�صوب �إليه نظرة كنظرة الذئب ،فوافق
في بادئ ا ألمر عن رف�ضه للفكرة في رقة ،ولكن ال�سويدي ّ
الرج� � ��ل العجوز و�أخذ ال�سويدي يتفح�ص ا آلخري� � ��ن ،وكان في نغمته دائم ًا تهديد �شديد ،وعلّق
راعي البقر وال�شرقي ،علّق كالهما بال اكتراث ،على �أنهما �سيلعبان ،وقال �سكالي � إ ّنه �سيتوجه
ف� � ��ور ًا للقاء قطار ال�ساعة  ،6.58ومن ثم فقد وجه ال�سويدي نظرات تهديد �إلى جوني ،وللحظة
كانت نظراتهما نافذة كالن�صال ،ثم ابت�سم جوني وقال« :نعم �س�ألعب».
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

253

وكون� � ��وا مربع ًا وو�ضعوا اللوحة الخ�شبية ال�صغي� � ��رة على ركبهم وكان ال�شرقي وال�سويدي
َّ
�شريكي� � ��ن مرة �أخرى ،وفي حين ا�ستمر اللعب كان من المالحظ �أن راعي البقر لم يكن �ضارب
المائدة كالعادة .وفي هذه ا ألثناء كان �سكالي ،وقد وقف بالقرب من الم�صباح ،قد ارتدى نظارته
و�أخ� � ��ذ يقر�أ جريدة في مظهر غريب كمظهر ق�سي�س عجوز .وفي الوقت المنا�سب ان�صرف للقاء
قط� � ��ار ال�ساعة  ،6.58وعلى الرغم م� � ��ن احتياطاته ،هبت ب�سرعة ريح قطبية ودخلت �إلى الغرفة
وهو يفتح الباب ،وف�ض ً
ال عن �أنها بعثرت �أوراق اللعب ،فقد �أبردت الالعبين حتى النخاع ،ف�أخذ
ال�سوي� � ��دي يزمجر ب�شكل مريع .وحينما عاد �سكالي �أزعج دخول� � ��ه م�شهد ًا حار ًا وودياً ،و�أخذ
ال�سويدي يلعن ثانية ،وكانت �أيديهم تتحرك ب�سرعة .واتخذ ال�سويدي �أ�سلوب �ضارب المائدة.
ورف� � ��ع �سكالي جريدته وظل م ّدة طويلة منغم�س ًا في المو�ضوعات التي كانت بعيدة عنه بعد ًا
ف� � ��وق العادة .وكان الم�صباح يحترق احتراق ًا كبيراً ،وتوقف مرة ليعدل الذبالة .وكانت الجريدة
وهو يديرها من �صفحة �إلى �صفحة ت�صدر حفيف ًا له �صوت بطيء مريح .ثم فج�أة �سمع الكلمتين

المروعتين�« :أنت تغ�ش!».

وغالب � � � ًا م� � ��ا تبرهن مثل هذه الم�شاه� � ��د على �أنه يمكن �أن يكون هن� � ��اك م�ضمون درامي في
المحي� � ��ط� .إن �أي غرف� � ��ة يمكن �أن تقدم واجهة تراجيدية ،ويمك� � ��ن ألي موقف �أن يكون كوميدياً.
وم� � ��ن ث� � ��م فقد �صار ا آلن هذا العرين ال�صغير مخيف ًا كغرف� � ��ة تعذيب .ففي لحظة بدلتها الوجوه
الجدي� � ��دة للرجال �أنف�سهم .كان ال�سويدي يم�سك بقب�ضته الهائلة �أمام وجه جوني في حين كان
ا ألخي� � ��ر يتطلع فوقها في ثب� � ��ات �إلى ذلك المهاجم الملتهب ،وازداد �شحوب ال�شرقي ،وتدلّى فك
راع� � ��ي البقر في ذل� � ��ك التعبير عن ده�شة خرقاء ،وكان ذلك واحد ًا م� � ��ن التعبيرات المهمة التي
يت�صنعه� � ��ا .وبعد الكلمتين كان �أول �صوت في الغرفة هو ما �أحدثته جريدة �سكالي وهي ت�سقط
من�سي� � ��ة �إل� � ��ى قدميه .وكانت نظارته قد �سقطت �أي�ض ًا من على �أنف� � ��ه ،ولكنه بقب�ضة �أنقذها وهي
في الهواء .وظلت يده ،وهي مم�سكة بالنظارة ،في توازن غريب ال�شكل بالقرب من كتفه .وحدق
العبو الورق.
ربم� � ��ا ران �سكون خالل لحظة انق�ضت .ثم ،لو �أن �أر�ضية الغرفة قد ان�شقت فج�أة من تحت
الرج� � ��ال لما كانوا قد تحرك� � ��وا ب�سرعة �أكبر .كان الخم�سة قد رموا �أنف�سهم ب�سرعة تجاه نقطة
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م�شترك� � ��ة .فقد حدث �أن جوني ،ف� � ��ي نهو�ضه ليرمي بنف�سه على ال�سوي� � ��دي تعثر قلي ً
ال لعنايته
الغريزية الغريبة بالن�سبة �إلى الورق ولوحة اللعب الخ�شبية ،وكان �ضياع لحظة قد �أتاح الفر�صة

لقدوم �سكالي ،كما �أتاح الفر�صة �أي�ض ًا لراعي البقر �أن يدفع ال�سويدي دفعة قوية جعلته يترنح
�إلى الخلف .وتحدث الرجال معاً ،وكانت هناك �صيحات غ�ضب خ�شنة و�صيحات رجاء �أو خوف

تنطل� � ��ق من كل حنجرة .واندفع راعي البقر نحو ال�سويدي ودفعه ب�شدة� ،أما ال�شرقي و�سكالي
بع�ض في نظرات
فقد �أم�س� � ��كا بجوني بقوة ،ولكن عيون المت�شاجرين تتطلع دائم ًا بع�ضها �إلى ٍ
تح ٍّد كانت فور ًا �ساخنة وفوالذية.

وبطبيع� � ��ة الحال ،كانت لوحة اللعب الخ�شبية ،قد انقلبت وتبعثرت ا آلن مجموعة ورق اللعب
ب�أ�سرها عل� � ��ى ا ألر�ضية حيث �أحذيتهم طويلة الرقبة قد ده�ست ال�شحم فطلت الملوك والملكات
وهم يحدقون ب�أعينهم الخرقاء في الحرب التي كانت م�شتعلة فوقهم.
كان �صوت �سكالي يتغلّب على ال�صرخات وقال« :قف ا آلن! قف� ،أقول! قف ا آلن».
وكان جوني ي�صيح وهو يكافح ليقتحم الح�صار الذي �شكله �سكالي وال�شرقي ،وكان ي�صيح
قائالً« :ح�سن� ،إنه يقول �إنني كنت �أغ�ش! يقول �إنني كنت �أغ�ش! �إنني لن �أ�سمح ألي �إن�سان �أن

يقول �إنني كنت �أغ�ش� ،إنه.»!...

وكان راعي البقر يقول لل�سويدي« :ان�صرف ا آلن! ان�صرف� ،أال ت�سمع.»...

ولم تتوقف �صرخات ال�سويدي البتة وهو يقول« :كان يغ�ش! لقد �شهدته! لقد �شهدته.»...
�أما ال�شرقي فقد كان يلح في �صوت لم يكن فيه حذر« :انتظر لحظة� ،أال ت�ستطيع �آه ،انتظر
لحظة ،ما جدوى القتال على لعبة ورق؟ انتظر لحظة.»...
وفي هذه ال�ضو�ضاء لم تت�ضح جمل كاملة« :يغ�ش» «-ان�صراف» -يقول :كانت هذه ا ألجزاء
تخترق ال�صخب ،وترن ب�شدة .كان وا�ضح ًا �أنه ،في حين كان �سكالي يحدث معظم ال�ضو�ضاء
بال �شك ،كان �صوته �أقل ا أل�صوات التي يمكن �سماعها في هذه المجموعة ال�صاخبة.
وفج�أة �ساد �سكون عظيم .لقد بدا كما لو �أن كلاّ ً قد توقف ليلتقط �أنفا�سه ،وعلى الرغم من
�أن الغرفة كانت ما تزال ملتهبة بغ�ضب الرجال ،ف� إنه لم يكن هناك من خطر في �صراع �سريع،
وف� � ��ور ًا �شق جوني طريقه �إلى ا ألمام� ،أو�ش� � ��ك �أن ينجح في مواجهة ال�سويدي وقال« :ماذا قلت
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عم� � ��ا دفعني �إلى الغ�ش؟ ماذا قلت عما دفعني �إلى الغ�ش؟ �إنني لم �أغ�ش ولن �أ�سمح إلن�سان �أن
يقول �إنني غ�ش�شت!».
فقال ال�سويدي« :لقد ر�أيتك! لقد ر�أيتك!».
ف�صاح جوني« :ح�سن� ،س�أقاتل �أي �شخ�ص يقول �إنني غ�ش�شت».
فقال راعي البقر« :كال� ،إنك لن تفعلها» ،وا�ستطرد« :لي�س هنا».
فقال �سكالي وقد وقف بينهما�« :آه ،كن ثابتاً� ،أال ت�ستطيع؟».
كان الهدوء كافي ًا لي�سمح ب�سماع �صوت ال�شرقي ،وكان يردد�« :آه ،انتظر لحظة� ،أال ت�ستطيع؟
ما الجدوى من قتال على لعبة ورق؟ انتظر لحظة!».
و�إذا بجون� � ��ي« :يظه� � ��ر بوجه� � ��ه ا ألحمر من ف� � ��وق كتف �أبيه ،وين� � ��ادي قائ� �ل �اً�« :أقلت �إنني
غ�ش�شت؟».
فك�شر ال�سويدي عن �أنيابه وقال« :نعم».
فقال جوني�« :إذن ،علينا �أن نتقابل».
فق� � ��ال ال�سويدي �صارخاً .وكان كالمجنون« :نعم ،نتقابل» ،وا�ستطرد« :نعم ،نتقاتل! �س�أريك
�أي الرج� � ��ال �أن� � ��ا! �س�أريك من تريد �أن تنازله! قد تظن �أنن� � ��ي ال �أ�ستطيع �أن �أقاتل! قد تظن �أنني
ال �أ�ستطي� � ��ع �أن �أقاتل! �س�أريك! �أيها الن�صاب ،ي� � ��ا غ�شا�ش ورق اللعب! نعم� .أنت غ�ش�شت! �أنت
غ�ش�شت! �أنت غ�ش�شت!».
فقال جوني في برود« :ح�سن ًا �إذن يا �سيد ،علينا بالقتال».
وكان حاجب راعي البقر قد انتظمت عليه حبات العرق من �أثر جهوده لوقف �أنواع الغارات
كلها ،ثم تلفت في ي�أ�س �إلى �سكالي وقال« :ماذا �ستفعل ا آلن؟».
كان قد طر�أ تغيير على الوجه الكلتي( )1للرجل العجوز .بدا ا آلن وكله حما�س ،وكانت عيناه
تبرقان.
و�أجاب في �شجاعة�« :سندعهما يتقاتالن» ،وا�ستطرد�« :إنني ال �أ�ستطيع �أن �أ�سكت على هذا
طويالً .لقد �أوقفت هذا ال�سويدي اللعين حتى �ضقت ذرعاً� .سندعهما يتقاتالن».
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-6وا�ستع � � � َّد الرجال لمغادرة الفندق .كان ال�شرقي ع�صبي ًا جد ًا حتى � إ ّنه لقي �صعوبة كبيرة
في �إدخال ذراعيه في �أكمام معطفه الجلدي الجديد .وفي حين كان راعي البقر يجذب قبعته

الم�صنوع� � ��ة من الفراء عل� � ��ى �أذنيه كانت يداه ترتع�شان .وكان جون� � ��ي و�سكالي في الحقيقة،
ال�شخ�صي� � ��ن الوحيدي� � ��ن اللذين ل� � ��م يظهرا �أي ا�ضط� � ��راب .وقد تمت ه� � ��ذه ا ألوليات من دون
كلمات.

وفت� � ��ح �سكالي الباب على م�صراعيه وقال« :ح�سن ،هي� � ��ا» وفور ًا ت�سببت ريح مروعة في �أن

�أخ� � ��ذ لهب الم�صباح في الن�ضال عند ذبالته ،ف� � ��ي حين قفزت من قمة المدخنة هبة من الدخان
ا أل�س� � ��ود .كان الموقد في منت�ص� � ��ف تيار الريح ،وت�ضخم �صوته حتى �س� � ��اوى زئير العا�صفة،

كان� � ��ت بع�ض �أوراق اللعب الملطخ� � ��ة والتي بها ندبة قد جذبتها الريح من على ا ألر�ضية ودفعت
به� � ��ا يائ�سة تجاه الجدار البعيد .وخف�ض الرج� � ��ال ر�ؤو�سهم وغرقوا في العا�صفة كما لو كانوا
يغرقون في البحر.
لم يت�ساقط �أي جليد ولكن �أخذت دوامات و�سحب عظيمة من �صحائف الجليد التي جرفت من

ا ألر�ض بفعل الرياح المجنونة� ،أخذت تجري جنوب ًا ب�سرعة الر�صا�ص .وكانت ا ألر�ض المك�سوة
زرقاء في لمعان ا ألطل�س الغريب ،ولم يكن هناك من لون �آخر �إال في مكان منخف�ض حيث كانت
هن� � ��اك محطة �سكة الحديد ال�سوداء –وقد بدت بعي� � ��دة ب�صورة ال يمكن ت�صديقها -فكان هناك
�ضوء واحد يلمع كلمعان جوهرة دقيقة .وحينما كان الرجال يتخبطون في جرف بعمق الفخذ،
تبين �أن ال�سويدي ي�صيح ب�شيء .فتوجه �إليه �سكالي ،وو�ضع يد ًا على كتفه و�أ�صغى �إليه ،و�صاح
قائالً« :ماذا تقول؟».

ف�صاح ال�سويدي ثانية�« :أقول» ،وا�ستطرد�« :إنني ال �أحتمل كثير ًا من هذه الع�صابة� ،أنا �أعلم

�أنكم جميع ًا �ستنهالون علي».

ف�ضرب� � ��ه �سكالي عل� � ��ى ذراعيه م�ؤنب ًا و�صاح قائالً« :ا�سكت يا رج� � ��ل» ،و�أخذت الريح تقطع

الكلمات الخارجة من بين �شفتي �سكالي ،وت�شتتها بعيد ًا عن الريح.
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فقال ال�سويدي �صارخاً�« :أنتم جميع ًا ع�صابة الـ» ،ولكن الريح �أي�ض ًا �أم�سكت بما تبقى من
هذه الجملة.
وف� � ��ي الح� � ��ال �أدار الرجال ظهورهم للري� � ��ح وتحركوا حول ركن �إل� � ��ى الجانب المحمي من
الفندق .كانت وظيفة البيت ال�صغير هي �أن يبقى هنا ،و�سط هذا االكت�ساح العظيم للجليد ،على
�ش� � ��كل حرف  vغير منتظم أ
لكل مغلف تغليف � � � ًا كثيفاً ،وكان الجليد يقرقع تحت ا ألقدام .ويمكن
للم� � ��رء �أن يتخيل الثلوج ال�ضخم� � ��ة التي تكومت قبالة جانب هبوب الريح وحينما بلغت الجماعة
ال�سالم الن�سبي لهذه البقعة تبين �أن ال�سويدي كان ما يزال يج�أر.
المور هذا أ
«�آه� ،أنا ال �أعلم �أي نوع من أ
المر! �أنا �أعلم �أنكم جميع ًا �ستنهالون علي� .أنا ال �أ�ستطيع
�أن �أ�ضربك� � ��م جميعا!» .فهجم عليه �سكالي كالنمر وقال�« :إنك لن ت�ضربنا جميعاًبال�سوط .عليك
�أن ت�ضرب ابني جوني بال�سوط ،و�أي فرد ي�ضايقك في �أثناء هذه الم ّدة �س�أتولى �أمره».
و�أع� � ��دت الترتيبات ب�سرعة وواجه الرج� �ل��ان كل منهما ا آلخر ،وكانا يطيعان ا ألوامر القاطعة

التي كان ي�صدرها �سكالي ،وكان يمكن ر�ؤية وجهه ،في الظلمة المنيرة برقة ،م�سطر ًا في الخطوط
ال�صارم� � ��ة المبهمة الم�صورة على مالمح المحاربين الرومان المحنكين .وكانت �أ�سنان ال�شرقي
ت�صطك و�أخذ يقفز فوق وتحت كالدمية الميكانيكية ،ووقف راعي البقر كمن ُق َّد من �صخر.

وخالل ه� � ��ذا ال�سكون ،كان ذهن ال�شرق� � ��ي كالفيلم ،يلتقط �آخر انطباع� � ��ات للرجال الثالثة
–ال�سي� � ��د ذو ا ألع�صاب الفوالذية� ،سيد الحف� � ��ل ،وال�سويدي� ،شاحب بال حراك ،مخيف ،وجوني

�ساك� � ��ن ومع ذل� � ��ك �شر�س ،متوح�ش ومع ذلك �شجاع .كان اال�ستهالل كل� � ��ه فيه م�أ�ساة �أكبر من
م�أ�س� � ��اة العمل ،وكان هذا المظهر ت�ضخم� � ��ه ال�صيحة الطويلة الرخيمة للريح وهي تدفع ب�سرعة
�صحائف الجليد المت�ساقطة الباكية �إلى الهوة المظلمة في الجنوب.
وقال �سكالي« :ا آلن!».
فقفز الخ�صمان �إلى ا ألم� � ��ام وتطاحنا مع ًا كالثورين ،و�سمع هناك �صوت �ضربات الحماية،
ولعنة مقت�صرة من بين ا أل�سنان المطبقة ألحد الخ�صمين.
�أم� � ��ا عن الم�شاهدين ،فقد انطلق من ال�شرقي نف�� � ٌ��س محبو�س مع فرقعة تنم عن الراحة،

راح� � ��ة مطلقة من توتر المبادرة ،وقفز راعي البقر �إلى الهواء وهو يعوي .ولم يتحرك �سكالي
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�صرح به
كم� � ��ا لو كان من روعة الده�ش� � ��ة والخوف من احتدام القتال الذي كان هو نف�سه قد ّ

ورتبه.

ولم ّدة كان اللقاء في الظالم يمثل حيرة ا ألذرع الطائرة حتى �إنه لم يقدم مزيد ًا من التفا�صيل

�أكثر مما قد تقدمه عجلة تدور ب�سرعة .ومن حين �إلى �آخر �إذا بوجه ،كما لو كان ي�ضيئه ومي�ض
�ض� � ��وء ،يبرز �شاحب ًا وملطخ ًا ببقع حمراء .وبعد ذلك بلحظة يبدو الرجالن كما لو كانا �شبحين،
لو يتفوها ال �إراديان ب�أيمان لخرجت من �أفواههما في هم�س.
وفج�أة تملكت راعي البقر حمية الرغبة في القتال فاندفع �إلى ا ألمام في �سرعة الجواد.
«اهجم يا جوني! اهجم! اقتله! اقتله!».
وواجه� � ��ه �سكالي وقال له« :ابتعد» .وكان في ا�ستطاع� � ��ة راعي البقر �أن يدرك من نظرته �أن
هذا الرجل كان والد جوني.
�أما ال�شرقي فكان يبغ�ض �أطراد قتال ال يتغير .كان هذا اال�ضطراب الغام�ض في �إح�سا�سه
مرك� � ��ز ًا في الت�شوق �إلى النهاية ،النهاية التي ال تق� � ��در بثمن .ومرة تمايل الخ�صمان قريب ًا منه،
وفي حين كان ين�سحب ب�سرعة �إلى الخلف �سمعهما يتنف�سان كرجلين فوق جواد.
«اقتله يا جوني اقتله! اقتله! اقتله!».
كان وجه راعي البقر قد التوى كواحد من تلك ا ألقنعة المحفوظة بالمتحف ،والتي تمثل تلك
ا آلالم والكروب.
وقال �سكالي في برود« :كن ثابتاً».
فج � � ��أة كانت هن� � ��اك زمجرة عالية .غير كاملة ،اجتزئ� � ��ت و�إذا بج�سد جوني يترنح بعيد ًا عن
أ
الكل .كان راعي البقر قد جاء في الوقت المنا�سب تقريب ًا
ال�سويدي وي�سقط في ثقل واهن على
أ
الكل ،وقال راعي البقر
ليمنع ال�سويدي المجنون من �أن يقذف بنف�سه على غريمه الممدد على
وهو يعتر�ض بذراعه« ،كال ،ال يمكنك» ،وا�ستطرد« :انتظر لحظة».
ووق� � ��ف �سكالي �إلى جانب ابنه وناداه« :جوني! جوني! يا بني!» ،وكانت ل�صوته �صفة الرقة
المغموم� � ��ة ،وتطلع في قلق �إلى وجه ابنه الدامي الم�شحم وقال« :جوني! �أال ت�ستطيع �أن ت�ستمر
في القتال؟».
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و�سادت م ّدة من ال�صمت ،ثم �أجاب جوني في �صوته العادي« :نعم� ،أنا –هي -نعم».
وبمعاون� � ��ة �أبيه نا�ضل حتى وقف على قدميه ،وقال الرجل العجوز« :انتظر لحظة ا آلن حتى
ت�سترد قواك».
وعلى بعد ب�ضع خطوات كان راعي البقر يحا�ضر ال�سويدي ويقول« :كال ،ال يمكنك! انتظر
لحظة!».
وكان ال�شرقي مم�سك ًا بك� � ��م �سكالي وقال متو�سالً�« :آه ،هذا كاف» .وا�ستطرد« :هذا كاف!
دع القتال يقف عند هذا الحد .هذا كاف!».
فق� � ��ال �سكالي« :بيل ،ال تتدخل ا آلن» ،فخطا راع� � ��ي البقر جانباً .كان الخ�صمان يدفعهما
حذر جديد في حين كانا يتقدمان تجاه االلتحام .وحدق كل منهما في ا آلخر ،ثم �إذا بال�سويدي

ي�س� � ��دد �ضرب� � ��ة خاطفة نقل� � ��ت معها كل ثقل� � ��ه ،وكان وا�ضح ًا �أن جون� � ��ي كان �شبه �أخرق من
الوه� � ��ن ولكنه تخل�ص منها بمعجزة ،ودفعت قب�ضته بال�سويدي ،الذي فقد توازنه ،ممدد ًا على
ا ألر�ض.
وانفجر راعي البقر و�سكالي وال�شرقي في هتاف كان �أ�شبه بكور�س للحن انت�صار ع�سكري،
ولك� � ��ن قبل نهايته كان ال�سويدي قد �ص� � ��ارع في ر�شاقة حتى وقف على قدميه وجاء �إلى غريمه
ف� � ��ي تخاذل جنوني .كانت هناك حي� � ��رة �أخرى أ
للذرع الطائرة .ومرة �أخرى يترنح ج�سد جوني
وي�سق� � ��ط كم� � ��ا لو ربطة �سقطت م� � ��ن فوق �سق� � ��ف .وكان يتنف�س كقاطرة في حي� � ��ن كانت عيناه
الوح�شيت� � ��ان اللت� � ��ان ي�ضيئهما اللهب تتنقالن من وجه �إلى وج� � ��ه في حين كان الرجال ينحنون
فوق جوني .كانت هذه هي عظمة الوحدة في موقفه في هذه الم ّدة التي �أح�س بها ال�شرقي مرة

حينما كان يرفع عينيه عن الرجل الذي وقع على ا ألر�ض� ،إذ �شهد ذلك الوجه الغام�ض الوحيد
في االنتظار.
وت�ساءل �سكالي في �صوت متك�سر�« :أال تح�س بتح�سن بعد ،يا جوني؟».
فله� � ��ث االبن وفتح عينيه في وهن .وبعد لحظة �أجاب« :ال –�أنا ل�ست –على ما يرام� -أبداً»،
ثم بد�أ في البكاء من خزيه ومن تعبه الج�سماني ،و�أخذت الدموع ت�شق طريقها على وجهه خالل
البقع الدموية ،وقال« :كان �شديد ًا –�شديداً� -شديد الثقل بالقيا�س لي».
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وانت�ص� � ��ب �سكال� � ��ي ووجه كالمه �إلى ال�شخ�ص المنتظر ،ثم قال �أخي� � ��راً�« :أيها الغريب ،لقد
انته� � ��ى كل �ش� � ��يء من جانبنا» ،ثم تب� � ��دل �صوته �إلى �صوت خ�شن مهتز ،وه� � ��و عادة نغمة �أ�شد
القرارات ب�ساطة وم�ضاء ،وقال« :لقد �ضرب جوني بال�سوط».
ومن دون جواب م�شى المنت�صر في طريقه �إلى الباب ا ألمامي للفندق.

كان راع� � ��ي البق� � ��ر ي�صوغ �سباب ًا جديد ًا ال يتبدل ،وكان ال�شرق� � ��ي متعجب ًا من �أن يجد �أنهم

قد خرجوا في ريح بدت �آتية مبا�شرة من قطع جليد قطبية ظليلة� .سمع ثانية عويل الجليد وهو
يت�ساقط في مقبرة الجليد من الجنوب .لقد علم ا آلن �أنه طوال هذا الوقت كان البرد يتغلغل فيه
ح�س بعدم اكتراثه بحال الرجل المهزوم.
�أعمق و�أعمق وتعجب ل َِم لم يمت .لقد �أ ّ
وت�ساءل �سكالي« :جوني� ،أت�ستطيع الم�شي؟».
وت�ساءل االبن« :هل �أنا �أ�صبت –�أ�صبته �أ ّي �إ�صابة؟».
 «�أت�ستطيع الم�شي يا بني؟ �أت�ستطيع الم�شي؟».وفج � � ��أة كان جون� � ��ي قوياً ...وتملكه ملل �شديد ،ثم قال« :لقد �س�ألتك عما �إذا كنت قد �أ�صبته

�أي �إ�صابة!».

ورفعوه من على ا ألر�ض ،وما �إن ا�ستوى على قدميه حتى �أخذ يترنح على الرغم من رف�ضه

كل المح� � ��اوالت لم�ساعدته .ولما ا�ستدارت الجماعة حول الركن كانوا �شبه فاقدي الب�صر من
ت�ساقط الجلي� � ��د ال�سريع .كان يحرق وجوههم كالنار .وحمل راعي البقر جوني خالل الجليد
�إل� � ��ى الباب .وحينم� � ��ا دخلوا كان بع�ض ورق اللعب يرتفع ثانية م� � ��ن ا ألر�ضية وي�صطدم قبالة
الجدار.
واندفع ال�شرقي �إلى الموقد .كان �شديد البرودة حتى كاد يتجر�أ ويحت�ضن الحديد المتوهج.
ل� � ��م يكن ال�سويدي في الغرفة .وهوى جوني في كر�سي وعق� � ��د ذراعيه على ركبتيه ودفن وجهه
فيهم� � ��ا ،وكان �سكالي يدفئ قدم ًا في �إثر ا ألخرى على حافة الموقد وهو يتمتم لنف�سه في حزن
كلتي .وكان راعي البقر قد خلع قبعته الفرو ،وفي هيئة المبهور الحزين كان يجري بيده خالل
خ�ص� �ل��ات �شعره ا أل�شعث .ومن فوق ر�ؤو�سهم كان ف� � ��ي ا�ستطاعتهم �أن ي�سمعوا قرقعة ا أللواح
الخ�شبية في حين كان ال�سويدي يذرع غرفته جيئة وذهاباً.
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قط� � ��ع ال�سكون الحزين فتح مفاج� � ��ئ للباب الم�ؤدي �إلى المطبخ على م�صراعيه .و�أعقب هذا
ف� � ��ور ًا تدفق ن�سوة� .ألقي� � ��ن ب�أنف�سهم على جون� � ��ي و�سط كور�س من النحي� � ��ب ،وقبل �أن يحملن

غنيمته� � ��ن �إلى المطبخ كان عليه� � ��ن �أن يحممنه ويعربن عن غ�ضبهن في ذلك المزيج من الحنان
وال�شتائ� � ��م الذي هو من م�آثر جن�سهن ،وا�ستقامت ا ألم وحدقت في �سكالي العجوز بنظرة فيها
لوم �شديد ،و�صاحت قائلة« :عار عليك يا باتريك �سكالي!» .وا�ستطردت�« :إنه ابنك �أنت� ،أي�ضاً.

عار عليك!».

فقال الرجل العجوز في وهن�« :إلى هناك ،ا آلن! اهد�أن ،ا آلن!».

 «عار عليك يا باتريك �سكالي!».وكان� � ��ت الفتي� � ��ات وقد �أجمعن على هذا الهتاف العدائي ،قد �أخ� � ��ذن يتن�شقن في ازدراء في
اتج� � ��اه هذين ال�شريكين المرتجفين ،راعي البق� � ��ر وال�شرقي .وفور ًا حملن جوني بعيداً ،وتركن
الرجال الثالثة في تفكير حزين.

-7وقال راعي البقر وهو يقطع ال�صمت الطويل« :وودت لو قاتلت �أنا نف�سي هنا هذا الهولندي».
وه � � � ّز �سكال� � ��ي ر�أ�سه في حزن وق� � ��ال« :كال ،هذا ال يك� � ��ون .لي�س من ال�ص� � ��واب .لي�س من
ال�صواب».

فقال راعي البقر مجادالً« :ح�سن ،لماذا؟» ،وا�ستطرد« :ال �أرى �ضرر ًا فيه».
ف�أجاب �سكالي في بطولة حزينة« :كال ،لي�س من ال�صواب .كان قتال جوني ،وا آلن يجب �أال

ن�ضرب الرجل لمجرد �أنه �ضرب جوني».

فقال راعي البقر« :نعم ،هذا �صحيح تماماً» ،ثم ا�ستطرد« :ولكن من ا ألف�ضل ...من ا ألف�ضل
�أال يبد�أ معي من جديد ،ألنني ال �أ�ستطيع �أن �أتحمل �أكثر من هذا».
وق� � ��ال �سكال� � ��ي �آمراً�« :إنك لن تقول ل� � ��ه �أي كلمة» .وحتى في هذه ا ألثن� � ��اء �سمعوا خطوات

ال�سوي� � ��دي على الدرج ،وكان دخول� � ��ه م�سرحي ًا فقد دفع الباب ب�صقعة وم�شى مخت ً
ال �إلى و�سط
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الغرف� � ��ة .لم يتطلع �إليه �أحد ،ثم �صاح بوقاحة في �سكالي قائالً« :ح�سن� ،أعتقد �أنك ت�ستطيع �أن
تقول لي بكم �أنا مدين لك؟».
فظلّ الرجل العجوز ثابت الجنان ،ثم قال« :ل�ست مدين ًا لي ب�شيء».
فقال ال�سويدي« :هه!» ،ثم ا�ستطرد« :هه! ل�ست مدين ًا له ب�شيء».
فق� � ��ال راعي البقر موجه ًا حديث� � ��ه لل�سويدي�« :أيها الغريب� ،إنن� � ��ي ال �أرى مدعاة ألن ت�أتي
مختا ًال �إلى هنا».
وف� � ��ور ًا كان �سكالي يقظاً ،ف�صاح قائالً« :قف!» قالها وهو يم�سك بذراع راعي البقر بعيداً،
و�أ�صابعه �إلى �أعلى ،ثم قال« :بيل ،ا�سكت».
فب�ص� � ��ق راعي البقر في عدم اكت� � ��راث في �صندوق ن�شارة الخ�شب وقال مت�سائالً�« :إنني لم
�أتفوه بكلمة� ،ألي�س كذلك؟».
فق� � ��ال ال�سويدي« :يا �سيد �سكالي» ،وا�ستطرد« :بك� � ��م �أنا مدين لك؟» .وكان وا�ضح ًا �أنه قد
ارتدى مالب�سه ت�أهب ًا للرحيل ،وكانت حقيبته في يده.
وردد �سكالي قوله بالطريقة الهادئة نف�سها« :ل�ست مدين ًا لي ب�شيء».
فق� � ��ال ال�سويدي« :هه!» ،ثم قال متلفت ًا �إلى راعي البق� � ��ر�« :أعتقد �أنك على �صواب� ...أعتقد
�أن� � ��ه �إذا كان هن� � ��اك �شيء عن دي� � ��ن بالمرة .ف�أنت مدين لي ب�شيء ،هذا م� � ��ا �أعتقده» .وا�ستطرد
قائ� �ل �اً« :اقتله! اقتله! اقتله!» .قالها مقلداً ،ثم قهق� � ��ه منت�صراً« :اقتله!» ،وكان يهتز من ال�ضحك
ال�ساخر.
ولك� � ��ن لعله كان ي�سخر م� � ��ن الموتى ،فقد كان الرجال الثالثة بال ح� � ��راك �صامتين ،وكانوا
يتطلعون بعيون جامدة �إلى الموقد.
وفتح ال�سويدي الباب ودخل في مجال العا�صفة ،م�صوب ًا نظرة �سخرية خلفه �إلى المجموعة
ال�ساكنة.
وم� � ��ا كاد يغلق الب� � ��اب حتى قفز �سكالي وراعي البقر على �أقدامهم� � ��ا وبد�أا في ال�سب .لقد
�أخذا يذرعان الغرفة جيئة وذهاباً ،ويلوحان ب�أذرعهما ،وي�ضربان في الهواء بقب�ضاتهما .و�صاح
�سكالي�« :آه ،ولكن هذه لحظة ع�صيبة!» ،وا�ستطرد« :كانت هذه لحظة ع�صيبة! كان ينظر �شزر ًا
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ويتهك� � ��م! كانت �ضربة واح� � ��دة على �أنفه ت�ساوي �أربعين دوالر ًا ف� � ��ي نظري تلك اللحظة! كيف
قاومتها يا بيل؟».
و�صاح راعي البقر في �صوت مرتعد« :كيف قاومتها؟» ،ثم ا�ستطرد« :كيف قاومتها؟ �آه!».
وانفج� � ��ر الرج� � ��ل العجوز في حرك� � ��ة مفاجئة و�صاح قائ� �ل �اً« :وددت لو ترك ل� � ��ي �أمر ذلك

ال�سويدي» ،وا�ستطرد « ألوقعته على ا ألر�ضية ال�صخرية و�ضربته بع�ص ًا قوية!».
وت�أوه راعي البقر في حنان وقال« :وددت لو �أم�سكت برقبته وانهلت عليه دقاً» .وانهال بيده

على كر�سي ب�ضو�ضاء ك�ضو�ضاء طلقة الم�سد�س ،وا�ستطرد�« :أدق ذلك الهولندي هناك حتى ال
يمكن �أن يعرف نف�سه من ذئب ميت!».
«لكنت �ضربته حتى.»...
«لكنت �أعطيته بع�ض ما ي�ستحق.»...

ثم �أطلقا مع ًا �صرخة ا�شتياق جنونية�« :أو –و -وه! لو كان في ا�ستطاعتنا فح�سب.»...

«نعم!».
«نعم!».
«ثم لكنت بعد ذلك.»...
«�أو –و -وه!».

-8�أم�س� � ��ك ال�سويدي بحقيبته ب� إحكام ،و�سار في مواجه� � ��ة العا�صفة كما لو كان يحمل قالعاً،
وكان يقتف� � ��ي �أثر �صف من ا أل�شج� � ��ار ال�صغيرة العارية المت�شابكة التي كان يعلم �أنها ال بد �أن

ح�س بمزيد من الغبطة
تحدد معالم الطريق العام .كان وجهه غ�ض ًا من دق قب�ضات جوني ،وقد �أ ّ
يف� � ��وق ا أللم من الريح ومن الجليد المت�ساقط .و�أخي� � ��ر ًا الح له عدد من ا أل�شكال المربعة ،وكان
يعل� � ��م �أنها بيوتات الهيئة الرئي�سية للمدينة .وجد �شارع ًا و�سار على امتداده ،وهو يميل متثاق ً
ال
مع الريح ،في ركن ،كلما �أم�سكت به ريح رهيبة.
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ن�صور العالم كثيف ًا ب� إن�سانية قاهرة تتيه عجباً ،ولكن هنا،
لعل� � ��ه كان من قرية مهجورة� ،إننا
ّ
تخيل �أر�ض �آهلة بال�سكان .ومن ثم يع ّد المرء وجود
مع ق�صف �أبواق العا�صفة ،كان من ال�صعب ّ

ا إلن�س� � ��ان معج� � ��زة و أل�ضفى �سحر ًا من العجب على ذلك القمل ال� � ��ذي كان يلج�أ �إلى االلت�صاق
بب�صلة مدورة� ،أ�صابتها النار ،و�أعاقها الجليد ،و�أ�صابتها ا ألمرا�ض وفقدت خبرها .كان مفهوم

ا إلن�سان تف�سره هذه العا�صفة على �أنه هو قاطرة الحياة نف�سها .كان المرء مخت ً
ال �أنه لن يموت
فيها .ومع ذلك فقد وجد ال�سويدي حانة.
كان يحت� � ��رق �أمامه �ضوء �أحمر جموح ،وكان� � ��ت �صحائف الجليد لها لون الدم وهي تتطاير
عب� � ��ر الحدود الدائرية المحيطة بلمعان الم�صباح ،ودف� � ��ع ال�سويدي باب الحانة فانفتح ودخل.
كان �أمامه امتداد من الرمال جل�س في نهايته �أربعة رجال حول مائدة ي�شربون ،و�أ�سفل جانب
من الغرفة امتد بار براق كان حار�سه يميل بمرفقيه م�ستمع ًا �إلى حديث الرجال الجال�سين �إلى
المائ� � ��دة .و�أ�سقط ال�سويدي حقيبته على ا ألر�ضية وابت�س� � ��م لحار�س البار وقال« :هال �أعطيتني
بع�� � ��ض الوي�سكي؟» .فو�ضع الرجل على البار زجاجة وك�أ�س وي�سكي وك�أ�س ًا فيه قطع من الثلج.
و�صب ال�سويدي لنف�سه قدر ًا غير عادي من الوي�سكي و�شربه على ثالث جرعات .وعلّق حار�س
الب� � ��ار في عدم اكتراث« :ليلة �سيئة جداً» ،وكان يتخذ �صفة التظاهر بالجهل التي هي عادة من
مزيات فئته ،ولكن ربما �شوهد �أنه كان يفح�ص خل�سة بقع الدم التي محا ن�صفها من على وجه
ّ

ال�سويدي ،وقال ثانية« :ليلة �سيئة».
ف�أجاب ال�سويدي ب�صعوبة�« :أواه� ،إنها ليلة لطيفة في نظري» قالها وهو ي�صب لنف�سه مزيد ًا

م� � ��ن الوي�سكي .وتناول حار�س البار عملته ودفعه� � ��ا خالل م�ستقبلها ب�آلة الدفع المطلية بالنيكل
طالء رفيعاً .دق جر�س فظهرت بطاقة معنون عليها «� 20سنتاً».
ً

وا�ستم� � ��ر ال�سويدي في حديثه فقال« :كال ،لي�س هذا بالطق�س �شديد ال�سوء� .إنه لطيف جد ًا

في نظري».
وتمتم حار�س البار في فتور« :هكذا؟».
وجعل� � ��ت جرعات الخمر الوفيرة عيني ال�سويدي ت�سبحان .وتنف�س تنف�س ًا ثقي ً
ال �إلى حد ما،
حبه � .إ ّنه يالئمني» .وكان وا�ضح ًا �أ ّن ت�صميمه
وا�ستطرد قائالً« :نعم� ،إنني �أحب هذا الطق�س� .أ ّ
معنى عميق ًا لهذه الكلمات.
يعطي
ً
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وتمتم حار�س البار ثانية« :هكذا؟» ،وتلفت ليحملق حالم ًا في الطيور التي على �صورة ملفات
زخرفي� � ��ة وفي ملفات زخرفية على هيئة طيور كانت مر�سوم� � ��ة بال�صابون على المرايا في ظهر
البار.
وق� � ��ال ال�سويدي فوراً« :ح�سناً� ،أعتقد �أنني �س�أتن� � ��اول �شراب ًا �آخر» وا�ستطرد« :هل ت�شرب
�شيئاً؟».
ف�أجاب حار�س البار« :كال� ،إنني لن �أ�شرب» وبعد ذلك ت�ساءل« :كيف جرحت وجهك؟».
وفور ًا بد�أ ال�سويدي يتفاخر ب�صوت عال« :ويحك .في عراك ،لقد كدت �أزهق روح رجل هنا
في فندق �سكالي».
و�أخير ًا ثار اهتمام ا ألربعة الجال�سين �إلى المائدة.
فقال واحد« :من كان ذلك ال�شخ�ص؟».
فقال ال�سويدي متباهياً« :جوني �سكالي» وا�ستطرد« :ابن الرجل الذي يدير الفندق� .سيكون
عل� � ��ى �شفا الم� � ��وت تمام ًا في خالل ب�ضعة �أ�سابيع� .إنني �أ�ستطي� � ��ع �أن �أجزم بذلك� .أحلته �شيئ ًا

طريفاً .لقد فعلت .لم يكن في ا�ستطاعته النهو�ض .لقد حملوه �إلى المنزل� .أال ت�شربون؟».
وف� � ��ور ًا احتاط الرج� � ��ال �أنف�سهم بطريقة لبقة وقال واح� � ��د« :كال� ،شكراً» ،وكانت المجموعة
م�شكل� � ��ة ت�شكي� �ل � ً
ا غريباً« :اثنان من رجال ا ألعمال المحليي� � ��ن الم�شهورين وواحد مدعي الحي

وواحد مقامر محترف من النوع المعروف با�سم «طراز قديم» .ولكن �إذا ما تفح�صت المجموعة
قد يعجز الم�شاهد عن التقاط المقامر من الرجال ذوي ال�شهرة ذائعة ال�صيت .كان في الحقيقة،
رج ً
ال رقيق ًا في �سلوكه� ،إذا كان بين �أنا�س من طبقة متو�سطة ،وكان فطن ًا في اختياره لق�ضاياه،
حت� � ��ى �صار في ذلك المجال من حياة المدينة المق�صور على الرجال وحدهم� ،صار مو�ضع ثقة
وتقدي� � ��ر بالغين .وكان النا�س يدعونه كريم ا أل�ص� � ��ل .كان الخوف واال�ستهزاء اللذان ينظر بهما
النا�� � ��س �إل� � ��ى مهنته هما بال �شك ال�سبب في �أن كانت عزة نف�س� � ��ه الهادئة تبدو مثار ًا لل�شك عن
ع� � ��زة نف�س من كانوا بائعي قبعات �أو م�سجل� � ��ي لعبة البلياردو� ،أو كاتبي محالت البقالة .وفيما
عدا م�سافر مته� � ��ور جاء عر�ض ًا بالقطار ،كان مفرو�ض ًا �أن يفتك هذا المقامر فح�سب بفالحين
مغامري� � ��ن �أو بهم خرف ال�شيخوخة ،كانوا يتدفق� � ��ون مع المحا�صيل الطيبة� ،إلى المدينة وكلهم
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فخ� � ��ر وثقة في حماقة مطلق� � ��ة ال تقبل الطعن .وحينما كان الرجال المهمون في رومبر ي�سمعون
م� � ��ن وقت �إلى �آخر عن الطرقة الملتوية ل�سلب مثل هذا الف� �ل��اح ،كانوا ي�ضحكون في ا�ستهزاء
م�ستمر على ال�ضحية ،و�إذا فكروا مرة في الذئب ،فقد كانوا يفكرون بنوع من الفخر لعلمهم ب�أنه
ربم� � ��ا لن يجر�ؤ قط على �أن يهاجم حكمتهم و�شجاعتهم .وف�ض ً
ال عن هذا فقد كان معروف ًا لدى
الجمهور �أن هذا المقامر حقيقة له زوجة وولدان يعي�شون في كوخ �أنيق في �ضاحية ،حيث كان

ظن واحد قط �أن هناك تناق�ض ًا في �شخ�صيته لهتف الح�شد فور ًا
يحيا حياة منزلية مثالية ،ولو ّ
ب�أو�ص� � ��اف ألفراد هذه العائلة الفا�ضلة .كم� � ��ا �أن الرجال الذين كانوا يحيون حياة عائلية مثالية
�أو �أولئك الذين ال يحيون حياة عائلية مثالية ،كانوا جميعهم يعلقون على �أنهم ال ي�ستطيعون �أن
ي�ضيفوا �شيئ ًا �إلى ما قيل.
ومع ذلك ،ف� إذا ما فر�ض عليه قيد –كما يحدث على �سبيل المثال .حينما ترف�ض ثلة قوية من
�أع�ضاء نادي «بوليووج» الجديد �أن ت�سمح له .حتى ب�صفته متفرجاً� ،أن يظهر في غرف الهيئة-
كانت ال�صراحة والرقة التي يتقبل بها الحكم ،تفحم كثيرين من �أعدائه ،وتجعل �أ�صدقاءه �أكثر
تهور ًا ألن يكونوا م�شايعين له .كان دائم ًا يفرق بين نف�سه ورجل مبجل من رجال رومبر ب�سرعة
وب�صراحة حتى بدا فع ً
ال �أن �سلوكه دعاية م�ستمرة للثناء عليه.
ويجب �أال ين�سى المرء �أن يعلن الحقيقة ا أل�سا�سية لو�ضعه الكامل في رومبر� ،إذ �إنه مما ال
يمكن دح�ضه �أنه في كل ال�ش�ؤون خارج نطاق عمله ،وفي ا ألمور جميعها التي تحدث على الدوام
وعل� � ��ى وج� � ��ه العموم بين �إن�سان و�إن�سان ،كان هذا الل�ص العب ال� � ��ورق كريم ًا جد ًا وعاد ًال جد ًا
و�أخالقي ًا جداً ،حتى � إ ّنه ي�ستطيع في مناف�سة �أ ْن يهزم �ضمائر ت�سعة �أع�شار مواطني رومبر.

وم� � ��ن ثم فقد ح� � ��دث �أن جل�س في هذه الحان� � ��ة مع تاجرين محليي� � ��ن مرموقين ومع مدعي

الحي.
وا�ستم� � ��ر ال�سويدي في �ش� � ��رب الوي�سكي الخام ،وفي �أثناء ذلك كان يثرثر مع حار�س البار،
ويح� � ��اول �أن ي�ستميله لينغم�س في ال�شرب وقال له« :ا�ش� � ��رب ،هيا ...ماذا ...ال؟ ح�سن .ا�شرب
ك�أ�س ًا �صغيرة� ،إذن .يا �إلهي ،لقد �ضربت الليلة رج ً
ال و�أريد �أن �أحتفل .لقد �ضربته �ضرب ًا مبرح ًا
�أي�ض ًا يا �سادة» .و�صاح ال�سويدي في الرجال الجال�سين �إلى المائدة قائالً�« :أال ت�شربون؟».
الـعــ��دد  688كــــانون الـثاين 2021

267

فقال حار�س البار« :ا�سكت!».
وكانت المجموعة الجال�سة �إلى المائدة ،على الرغم من انتباهها خل�سة ،كانت تتظاهر ب�أنها
م�ستغرق� � ��ة في الحديث ،ولكن ح� � ��دث ا آلن �أن رفع رجل عينيه تج� � ��اه ال�سويدي وقال مقت�ضباً:
«�شكراً ،ال نريد مزيداً».
وحين �سماع ال�سوي� � ��دي لهذا الرد نفخ �صدره كالديك الرومي وانفجر قائالً« :ح�سن ،يبدو
�أنني ال يمكنني �أن �أجد �أحد ًا ي�شرب معي في هذه المدينة .يبدو هكذا� ،ألي�س كذلك؟ ح�سن!».
فقال حار�س البار« :ا�سكت!».
وزمج� � ��ر ال�سويدي قائالً�« :أقول» ،وا�ستط� � ��رد�« :إنك لن تحاول �أن ت�سكتني� .إنني لن �أقبلها.
�إنن� � ��ي (جنتلمان) و�أريد �أنا�س ًا ي�شربون معي .و�أنا �أريدهم ي�شربون معي ا آلن .ا آلن –�أال تفهم؟»
و�ضرب البار بجمع يده.
لق� � ��د جعلت �سنوات الخبرة حار�� � ��س البار عديم الت�أثر .لقد تجه� � ��م فح�سب ،ثم �أجاب�« :أنا
�أ�سمعك».
ف�صاح ال�سويدي« :ح�سن� ،أن�صت ملي ًا �إذن ،هل ترى �أولئك الرجال الجال�سين هناك؟ ح�سن،
�إنهم �سي�شربون معي ،وال تن�س ذلك ،وا آلن �شاهد».
و�صاح حار�س البار« :هيه!» ،وا�ستطرد« :هذا لن يحدث!».
وت�ساءل ال�سويدي قائالً« :لماذا لن يحدث؟» وم�شى �إلى المائدة .وبمح�ض الم�صادفة و�ضع
ي� � ��ده عل� � ��ى كتف المقامر وت�ساءل غا�ضب � � �اً« :ما ر�أيك في هذا؟»�« :إنن� � ��ي �أطلب منك �أن ت�شرب
معي».
وفي ب�ساطة لوى المقامر ر�أ�سه وتحدث من فوق كتفه« :يا �صديقي� ،أنا ال �أعرفك».
ف�أجاب ال�سويدي�« :آه ،يا للجحيم!» ،وا�ستطرد« :تعال وا�شرب».
فن�صحه المقامر في �شفقة قائالً« :وا آلن يا ولدي» وا�ستطرد« :ارفع يدك عن كتفي وان�صرف،
واذه� � ��ب �أنت و�ش�أنك» .كان رج ً
ال �صغي� � ��ر ًا نحيفاً ،وبدا عجيب ًا �أن ت�سمعه ي�ستخدم هذه النغمة،
الت� � ��ي ي�ستخدمها عميل بطل ،مع ال�سويدي الثائر .ول� � ��م يتفوه الرجال ا آلخرون الجال�سون �إلى
المائدة ب�شيء.
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« -ويحك! �أنت ال تريد �أن ت�شرب معي �أيها المتحذلق ال�صغير؟ �س�أجبرك �إذن! �س�أجبرك!».

و�أم�س� � ��ك ال�سويدي بحنج� � ��رة المقامر في جن� � ��ون ،وكان يجذبه من كر�سي� � ��ه فنه�ض الرجال
ا آلخرون .واندفع حار�س البار حول ركن من باره .كانت هناك �ضجة كبيرة ،ثم �شوهد ن�صل
و�صوبه �إلى ا ألمام ،و�إذا بج�سد �آدم� � ��ي� ،إذا بهذه القلعة من الف�ضيلة
طوي� � ��ل في يد المقامر،
ّ

والحكم� � ��ة والقوة قد طعنت ب�سهولة كما لو كانت بطيخة ،و�سقط ال�سويدي في �صرخة تنطوي

على الخوف البالغ.
وال بد �أن التاجرين المرموقين ومدعي الحي ،ال بد �أنهم قد تراجعوا فوراً� ،إلى الخلف بعيد ًا
عن المكان .ووجد حار�س البار نف�سه يعرج مم�سك ًا بذراع الكر�سي ويحملق في عيني القاتل.
وق� � ��ال ا ألخير وهو يجفف �سكين� � ��ه على من�شفة من المنا�شف المعلق� � ��ة تحت درابزين البار

«هن� � ��ري» ،ثم ا�ستطرد�« :أخبرهم �أنهم ي�ستطيعون �أن يجدوني� .س�أتوجه �إلى داري و�س�أكون في
انتظارهم» ،ثم اختفى .وبعد ذلك بلحظة كان حار�س البار في ال�شارع ي�صيح عبر العا�صفة طلب ًا
للعون ،ف�ض ً
ال عن �أنه كان يريد �أحد ًا في �صحبته.

كان� � ��ت جثة ال�سويدي وحدها في الحانة ،وكانت عيناها مثبتتين على �أ�سطورة مخيفة كانت

تعي�ش في قمة �آلة النقد« :هذا ت�سجيل لمقدار م�شترياتك».

-9بعد ذلك ب�شهور كان راعي البقر ي�شوي لحم خنزير على موقد في عزبة تربية بقر بقرب خط
داكوتا ،حينما �سمع بالخارج �صوت طرق �سريع لحوافر جواد ،وفور ًا دخل ال�شرقي بالخطابات
وال�صحف.
وق� � ��ال ال�شرقي ف� � ��وراً« :ح�سن» .وا�ستطرد« :لقد حكم على ال�شخ�� � ��ص الذي قتل ال�سويدي
بثالث �سنوات .لي�ست بالمدة الطويلة� ،ألي�س كذلك؟».
«حكم علي� � ��ه؟ بثالث �سنوات» قالها راعي البقر وهو يع ّدل وعاءه الذي يحوي لحم الخنزير،
في حين يفكر في النب�أ« :ثالث �سنوات .لي�ست بالمدة الطويلة».
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و�أجاب ال�شرقي وهو يحل مهمازه« :كال� ،إنه حكم مخفف» .وا�ستطرد« :يبدو �أن هناك عطف ًا
�شديد ًا عليه في رومبر».
وع ّل� � ��ق راع� � ��ي البقر مفكراً« :لو كان حار�� � ��س البار به خير لتدخل ف� � ��ي ا ألمر ول�ضرب ذلك
الهولندي على ر�أ�سه بزجاجة في بداية ا ألمر و ألوقف كل هذا القتل».
فقال ال�شرقي م�ستهزئاً« :نعم ،ولربما حدثت �آالف ا ألمور».
و�أعاد راعي البقر وعاءه الذي يحوي لحم خنزير �إلى النار ،ولكنه ا�ستمر في فل�سفته وقال:

«�إنه �أمر م�ضحك� ،ألي�س كذلك؟ لو �أنه لم يقل �إن جوني كان يغ�ش لكان على قيد الحياة في هذه
اللحظة .كان �أحمق فظيعاً ،كانت لعبة تلعب لمجرد الت�سلية� .أي�ضاً ،ولم يكن من ورائها ك�سب،
�إنني �أعتقد �أنه كان مجنوناً».
وقال ال�شرقي�« :أ�شعر با أل�سى لهذا المقامر».

فق� � ��ال راعي البقر�« :آه ،و�أنا كذلك» ،وا�ستطرد�« :إنه ال ي�ستحق �شيئ ًا مما حكم عليه به لقتله
من ت�سبب في القتل».
 «ربما لم يقدم على قتل ال�سويدي لو �أن كل �شيء �سار على الطريق ال�سوي».فقال راعي البقر متعجباً« :ربما لم يقدم على القتل؟» ،وا�ستطرد« :لو �أن كل �شيء �سار على
الطري� � ��ق ال�سوي؟ ويحك ،وحينما قال �إن جوني كان يغ�ش وت�صرف مثلما يت�صرف ا ألحمق؟ ثم
ف� � ��ي الحانة حينما اندفع تم� � ��ام االندفاع كي ال يتلقى ال�ضربة؟» بهذه الحجج انتهر راعي البقر
ال�شرقي وا�ست�شاط غ�ضبه.
ف�صاح ال�شرقي في حدة�« :أنت �أحمق!» ،ثم ا�ستطرد قائالً�« :أنت �أحمق من ال�سويدي بمليون
مرة ،وا آلن دعني �أقول لك �شيئ ًا واحداً .دعني �أقول لك �شيئاً .ان�صت! جوني كان يغ�ش!».
وق� � ��ال راعي البقر في ده�شة« :جوني» ،وم� � ��رت م ّدة �صمت ،ثم قال في جر�أة« :ويحك ،ال...
كان اللعب لمجرد الت�سلية».
فق� � ��ال ال�شرقي�« :سواء لمجرد الت�سلية �أم لغيرها» ،ثم ا�ستطرد« :فقد كان جوني يغ�ش .لقد
ر�أيته .كنت �أعلم ذلك .وقد رف�ضت �أن �أقف و�أكون رجالً .لقد تركت ال�سويدي يقاتل وحده .و�أنت
–�أن� � ��ت كنت فح�سب تلهث حول الم� � ��كان وتريد �أن تقاتل ،ثم هناك �سكالي العجوز هو نف�سه! لقد
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ا�شتركن� � ��ا جميع ًا فيها! هذا المقام� � ��ر الم�سكين لي�س حتى ا�سماً� .إنه نوع من ظروف الزمان �أو
الم� � ��كان� .إن كان خطيئة هي نتيج� � ��ة ا�شتراك في عمل .لقد ا�شتركنا نحن خم�ستنا في قتل هذا
ال�سوي� � ��دي .وعادة هناك من اثنتي ع�شرة امر�أة �إلى �أربعين امر�أة قد �أ َّدين دور ًا حقيقي ًا في كل

جريم� � ��ة قتل .ولكن في ه� � ��ذه الحالة يبدو �أن الم�شتركين هم خم�س� � ��ة رجال فح�سب –�أنت و�أنا
و�سكالي العجوز وذلك المقامر ا ألحمق �س ِّيئ الحظ الذي جاء فح�سب ليبلغ �أق�صى درجة وذروة
اال�ستفزاز الب�شري ويتلقّى العقاب كله».
ح�س ب�أنه �أوذي و�شق عليه ع�صا الطاعة ،ي�صرخ بغباوة في حيرة
ف � � �� إذا براعي البقر .وقد �أ ّ

من هذه الفكرة الغام�ضة قائالً« :ح�سن� ،إنني لم �أفعل �شيئاً� ،ألي�س كذلك؟».
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