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ال�سهامات من�ضدة على احلا�س��وب حمققة من كاتبها
 ت أ�م��ل املجلة أ�ن ترده��ا إأ
و أ�ال تكون من�شورة �إلكرتوني ًا �و ورقي ًا.

تلت��زم املجل��ة ب�إع�لام الكتّاب عن قبول �إ�سهاماتهم خالل �شهر من تاريخ
ت�سلّمها ،والتعاد أل�صحابها.
يرجى توجيه املرا�سالت �إىل املجلة
اجلمهورية العربية ال�سورية  -دم�شق  -الرو�ضة
رئي�س حترير جملة املعرفة
تلفاك�س3336963 :
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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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كلمة الوزارة

�إرادة ج ّبارة

بالوطان ،وي�ضيق اخلناق على أ
امللمات أ
العناق ،حتى
عندما تع�صف ّ
ال�سبل انقطعت به ،و�أ ّن ا آلفاق ُ�س ّدت يف وجهه،
ليكاد يخال املرء �أن كلّ ُّ
و�أ َّن �أحالمه تب ّددت �رساباً يفوت قب�ضته كلما خال �أنه �أو�شك على �إدراكه؛
عزائم حتت
هامات ،وتخمد
ب�صار ،وتنحني
عندها تحُ بط
ٌ
ٌ
نفو�س ،وتزيغ �أ ٌ
ُ
وط�أة اخلطوب.
لكن النا�س لي�سوا يف ذلك �سوا�سية؛ فمنهم من ي�أبى على نف�سه الركون
ّ
�إىل �ضعفها ،يرف�ض �أن يع�صف الي�أ�س ب�إرادته وك�أنها ري�شة تتقاذفها رياح
النكبات ،فيتعاىل على جراحاته وميتح من �آالمه ن�سغ أ
المل .من النا�س من
ال�سبل ،فال
ال تخبو �إرادة احلياة فيهم مهما رّ
تعثت خطاهم و�ضاقت بهم ُّ
تفرت لهم عزمية ،وال يلني لهم جانب ،وال تنثني لهم �إرادة.
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جبارة
إ�رادة ّ

ه ؤ�الء هم �أبناء �شهباء ال�شام� ،أبناء حلب العظيمة ،رجال �إرادتهم
ال تنك�رس ،عزميتهم ال ينال منها ما تلني له اجلبال ،وال يعرف الوهن �إىل
ال مهما عظمت ال�صعاب .ر�أيتهم يف امل�سجد أ
نفو�سهم �سبي ً
موي يف حلب
ال ّ
اجلراح ي�ست�أ�صل
يُخرجون الر�صا�ص من �أعمدته املكلومة إ
بالرهاب ،كما ّ
مبب�ضعه الورم اخلبيث من اجل�سد .ر�أيتهم يزيحون �أعمدة امل�سجد التي
ارتفعت لتوحيد اخلالق ،رُفي مِّمونها ويعيدون �إليها �ألقها بعد �أن دنّ�س ْتها �أيادي
احلقد ا آلثم .ر�أيتهم يعاجلون كلَّ حجر �سقط على تلك أ
الر�ض املق ّد�سة،
يحت�ضنونه ب�صدورهم ،كما حتت�ضن أ
ال ّم احلنون وليدها الذي تخاف �أن يلحق
ج�سده ال�ضعيف �أي �أذى ،فريقمونه ّ
وينظفونه من ال�شوائب التي حلقت به،
ليتو�ضع على عر�ش �سور هنا �أو جدار هناك،
الدرة الثمينة
ّ
ثم يرفعونه كما ّ
و�ضاء كالهدف الذي و�ضعوه ن�صب �أعينهم،
�أبي�ض كنقاء �رسيرتهم ،نا�صع ّ
وي�سعون لتحقيقه مهما تكبَّدوا من عنا ٍء والقوا من م�صاعب� :إعادة �إعمار
اجلامع أ
الموي الكبري يف حلب ،هذا اجلامع الذي �أ�سقط املجرمون مئذنته
يف الرابع والع�رشين من ني�سان عام (2013م) ،و�رسقوا منربه التاريخي يف
الثالث ع�رش من �أيار من العام نف�سه ،هذا املنرب الذي �صنعه جنار من �أبناء
حلب يُعرف أ
بـ(الخرتيني) ال ي�ضاهيه �أحد يف براعته� ،أمره امللك العادل
نور الدين الزنكي �أن ي�صنع منرباً للم�سجد أ
الق�صى� ،إذ كان ي�أمل �أن يفتح
بيت املقد�س ،وقال له« :اجتهد �أن ت�أتي به على النعت املهندم والنحت
النجار احللبي املاهر �صنعه .وملا حدث
املهند�س» .وهكذا كان� ،إذ �أبدع ّ
حريق يف حلب �أتى على منرب اجلامع أ
الموي الكبري ،جيء باملنرب ونُ ِ�صب
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جبارة
إ�رادة ّ

الخرتيني � إ اَّل �أ ْن �صنع حمراباً �آخر توءماً أ
فيه ،فما كان من أ
للول ُحمِ ل بعد
نحو ع�رشين عاماً من حلب ،ونُ ِ�صب يف القد�س يف امل�سجد أ
الق�صى.

خرجت من حتت الرماد ...يا من تَ ِ�صلني الطرب
حلب الغالية ،يا َم ْن
ِ
بالطرب ،يا �أر�ض العمل النافع ،يا رو�ضة يطيب بها املقام ،على الرغم من
نت امل�رشقة دائماً ...الفتيّة �أبداً .وردتك بعد �سنني عجاف
كل ما �أمل ّ بها� .أ ِ
مرت بك فوجدتك جنّة عدن ،وكنت للغادرين نار �سعري.
ّ
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النَّ�سق املفقود

كلمة العدد

ال َّن�سق املفقود
ناظم مهنا
رئي�س التحرير
«الن�سان هو مقيا�س أ
ال�شياء جميع ًا».
 إبروتوغرا�س ال�سف�سطائي.
 «من نكبة هذه أالزمنة� ،أ َّن المجانين يقودون العميان».
�إدواردو كاليانو.

يرى الناقد البريطاني ليوناردو جاك�سون في كتابه «ب ؤ��س البنيوية» -ترجمة:
ثائر ديب� ،صادر عن وزارة الثقافة بدم�شق� -2001 ،أن النظرية أ
الدبية الحديثة،
قامت على �أعمال كل من :مارك�س ،ودو �سو�سور ،وفرويد« ،غير �أن ما بُني على
تلك أ
العمال ،كان بنية فوقية� ،شا�سعة وباروكية ،من التناق�ضات عن المجتمع
الن�سانية ،كفيلة ب�أن تُده�ش وتثير الغ�ضب في الوقت نف�سه».
واللغة والذات إ
�إنها عقود من الفو�ضى والتناق�ضات والت�شو�ش في م�سار الفكر� ،صدرت عن
النُّخب ذوي النزعة الراديكالية والعدمية في �أعلى م�ستويات الحداثة� ،أ�سهمت
في تعميم اال�ضطراب المتالطم في حركية الفكر ،و�أحدثت انزياحاً حاداً عن
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الم�سار التنويري للحداثة أ
الولى ،ونحن نعي�ش مع ه ؤ�الء المفكرين المرموقين،
حالة انعدام اليقين ،حين ت�ص َّدت النظريات الجديدة للن�صو�ص أ
الدبية وتجاوزت
حدود أ
والعالم ،ونجد �أنف�سنا
الدب �إلى حقول المجتمع والتاريخ وفل�سفة اللغة إ
مع ن�صو�ص المن ّظرين الكبار في تجلياتهم ما بعد البنيوية �أ�شد ارتباكاً و�أكثر
عجزاً وتق�صيراً عن فهم الن�صو�ص فهماً �أكثر �إحكاماً .مع ه ؤ�الء ازدادت أ
المور
غمو�ضاً و�إخفاقاً في فهم منطقي للتاريخ وللمجتمع ،و�أوقعنا ه ؤ�الء في متاهات
مطبقة و�أطياف ملتب�سة ،على عك�س فكر ع�صر التنوير الوا�ضح و المنطقي ،وهم
(الفال�سفة الجدد) الذين ال يتوقفون عن مهاجمة الو�ضوح والهزء من ع�صر
تعمد ك ّله؟
الـم َّ
التنوير! لكنَ ،لم حدث هذا ،وما الدوافع الفكرية لهذا ال�شوا�ش ُ
وهل كانت النظرية أ
الن�سانوي،
الدبية الحديثة منظومة �أيديولوجية م�ضادة للفكر إ
على الرغم من �إ�صرار مفكريها على �أ َّن ع�صر أ
اليديولوجيا قد انتهى؟!
في كتاب جاك�سون المذكور �أعاله� ،إجابات عن كثير مما يقلقنا ونحن نقر�أ
فكر ما بعد البنيويين قراءة نقدية ،يقول�« :إن النظرية أ
الدبية الحديثة التي �س�أتناولها
قد تطورت في فرن�سا في خم�سينيات و�ستينيات القرن الع�شرين من خالل �إعادة
التفكير بمقوالت كارل مارك�س و�سيغموند فرويد وفرديناند دو �سو�سور،
و�أ�صبحت �أيديولوجيا لمجموعة من المثقفين الهام�شيين الواقعين في مكان ما
بين حزب �شيوعي �ستاليني �ضخم وبرجوازية �أ�شد �ضخامة ...كما تطورت هذه
النظرية �أي�ضاً في ظل الت�أثير الفكري الذي مار�سته الفل�سفة الفرن�سية ،التي اتك�أت
على �أفكار هو�سرل وهايدغر ،وتنازعت مع �أفكار ميرلوبونتي و�سارتر ،وقد
ا�ستطاعت تحت ا�سم «البنيوية» المحدود والم�ضلل �أن تعقب الوجودية م ّد ًة
وجيزة بو�صفها مجموعة من الفل�سفات ال�شعبية ،ليعقبها بعد انهيار البنيوية نحو
عام ( ،)1967ت�شكيلة من ما بعد البنيويات التي ُ�ص ِّدرت �إلى المثقفين الهام�شيين
والمنعزلين في �أ�صقاع أ
الر�ض.»...
10
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لكن ،وتناغماً مع كتاب ليونارد جاك�سون ،نت�ساءل :كيف ُح ِّولت �أفكار مارك�س
وفرويد ودو �سو�سور �إلى نقي�ضها؟! وي�شير الناقد �إلى المفارقة الواقعة والملحوظة
وهي �أن المن ِّظر الي�ساري الحديث بات �أميل �إلى الت�أثر بمي�شيل فوكو ونيت�شه،
منه بكارل مارك�س ،وهو �أكثر اهتماماً بالطريقة التي تنتج بها «القوة» «معرفة»،
منه بال�صراع الطبقي وبت�أثير االقت�صاد ،كما �أ�صبح الالكاني الحديث بعيداً كل
البعد عن روحية التوجه العلمي البيولوجي لدى فرويد� ،أما �سو�سور الحقيقي فقد
بنا�ه ،بحيث يخدم أ
اختفى تماماً خلف فيل�سوف اللغة المثالي ،و�أُعيد ؤ
الغرا�ض
التي و�ضعتها جماعة مجلة «تل كل» وجاك دريدا ن�صب �أعينهم.
لكن ،على الرغم من عملية التحويل التي طر�أت على الن�صو�ص أ
ال�سا�سية
للحداثة ،فهي لم تتراجع �إلى الخلف ولم ت�صبح من الما�ضي ،ويُعزى ال�سبب
في ذلك في ر�أي جاك�سون �إلى �أن المحولين ،مثل جاك الكان في التحليل
النف�سي ،و�ألتو�سير في المارك�سية ،وجاك دريدا في الالنظرية الن�صية ،قد نزعوا
�إلى االكتفاء ب�أنهم ُ�ش ّراح ومع ّلقون ،وهكذا �أعادوا قراءة الن�صو�ص بد ًال من �أن
ال�صلية للمارك�سية والتحليل النف�سي أ
ينق�ضوها ،فظ َّلت المقوالت أ
والل�سنية
تطل بر�أ�سها من النظريات الحديثة لتقلب ا�ستنتاجاتنا ر�أ�ساً على عقب ،وظلت
�أ�شباح مارك�س وفرويد ودو�سو�سور ترتاد النظرية الحديثة ،قائلة« :لم �أق�صد
هذا �أبداً!» ،فحين ي�صف من ِّظر حديث نف�سه ب�أنه مادي ،ي�صرخ �شبح مارك�س
حانقاً« :كنت �أتحدث عن االقت�صاد» ،وحين يق ِّدم الكاني حديث َع ْر�ضاً للتحليل
النف�سي ،يُعبِّر �شبح فرويد عن احتجاجه ،قائ ً
ال« :هذا هذر ال عالقة له بالعلم»،
وكلما قر�أت كتاب دريدا (في علم الكتابة)� ،أ�سمع �شبح �سو�سور وهو ي�صرخ:
«كاذب! ،»...وهنا �أخذنا االقتبا�س بحرفيته للحفاظ على الروح التهكمية الفذة
لدى ليونارد جاك�سون.
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الخال�صة التي ن�ستخل�صها من هذا النقد ،هي �أن النظرية أ
الدبية الحديثة ال
تف�سِّ ر �شيئاً ،وهناك هوة �سحيقة بين أ
ال�صل والتابعين� ،أو ال�شراح �أو المف�سرين،
الذين بنوا خطابهم على العيوب ونقاط ال�ضعف ...وهدروا وظيفة النظرية
الدبية التي تُق ِّدم تف�سيرات و�شروحاً لكيفية عمل أ
أ
الدب ،وا�ستعا�ضوا عن ذلك
بمطامح �أيديولوجية عري�ضة وغائمة وراف�ضة ،وزيَّنوا هذه أ
اليديولوجيا ب�إن�شاء
�شعبوي يقوم على انتقاد الر�أ�سمالية والميتافيزيقيا الغربية والبطريركية...
كان بين فال�سفة الحداثة أ
ال�صليين (مارك�س ،وفرويد ،ودو �سو�سور) قا�سم
م�شترك ،هو اعتقاد ثالثتهم �أنهم علميون؛ فمارك�س كان يرى �أنه و�ضع �أ�سا�ساً
علمياً لال�شتراكية ،وكان فرويد يرى �أنه فعل ال�شيء نف�سه بالن�سبة �إلى علم
النف�س� ،أما �سو�سور فحاول �أن ي�ضع �أ�سا�ساً علمياً لدرا�سة اللغة ،ويرى جاك�سون
�أن هذا المق�صد العلمي قد �ضاع في �سياق تطور النظرية أ
الدبية انطالقاً من �أعمال
�ألتو�سير والكان ودريدا ...على �سبيل المثال ال الح�صر.
كان مارك�س يدعو �إلى تغيير العالم ،و�أما �أ�سالفه الجدد فقد عادوا �إلى
الديالكتيك الهيجلي المقلوب على ر�أ�سه ،أ
والمر يت�شابه مع فرويد و�سو�سور،
ويعيد جاك�سون هذا التغيير زمنياً �إلى عام (� ،)1967إذ بدا أ
المر «كما لو �أن من
المتفق عليه� ،أننا يجب �أن نتخلى عن كل �أمل بقيام نظريات علمية في الثقافة،
وكذلك التخلي عن �أي محاولة ترمي �إلى تحقيق ذلك» .ويقول جاك�سون« :مع
�أن �أحداً لم يق ِّدم م�س ِّوغات كافية لوجهة النظر هذه� ،إال �أنها نبعت ب�صورة تكاد
تكون طبيعية من �سيادة فل�سفات معينة ،فل�سفة هايدغر على �سبيل المثال».
�أ�شياء كثيرة ،وتداعيات نقدية مر َّكزة �أو غير مر َّكزة يمكن �أن تقال رف�ضاً �أو
الدبية التي ظهرت ما بعد مرحلة �إنتاج الن�صو�ص أ
�إعجاباً بالنظريات أ
ال�سا�سية
للحداثة ،ويمكن ر�صد التناق�ضات المنطقية في �أطروحات مفكريها ،ففي الوقت
12
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الذي يوجه ه ؤ�الء نقدهم الراف�ض للميتافيزيقيا ،ف�إنه ي�صعب ُّ
فك االرتباط بينهم
وبين الميتافيزيقيا ،وقد الحظ ذلك ببراعة نقدية �صاحب كتاب ب ؤ��س البنيوية
الذي ر�صد الت�صدع الذي �أ�صاب هذه النظرية في ال�صميم� ،إذ يقول�« :إن ق�سماً
من النظرية المعا�صرة ،ق�سم ال ي�شملها كلها� ،إنما ي�شمل ما يكفي ألن يعر�ضها
للنقد ،يمكن و�صفه ب�أنه َج ْم ٌع بين �صوفية ن�صية ،و�آراء ي�سارية جذرية من �آخر
ّ
وت�شكل �صوفية الن�ص
طرازَ ،ج ْم ٌع مرتكز على ميتافيزيقيا م�ضادة غريبة جداً،
الق�سم أ
الكبر من هذه النظرية».
نعم� ،إننا نلحظ لدى النقاد الجدد والتابعين لهم في الجامعات العالمية� ،أنهم
ي ؤ� ِّكدون ،وهم يهاجمون الميتافيزيقيا ،انت�صار الميتافيزيقيا على النقد العلمي الذي
�أ�س�سه المفكرون أ
ال�صيلون للحداثة ،وهم يقولون لنا �إن المعاني نتاجات غير
جانبي للن�ص ،وما الن�ص
نتاج
محددة �أو مبهمة للت�أويل ،و�إن الذات إ
الن�سانية هي ٌ
ٌّ
المترجم �إلى العربية باال�ستغراق
�إال حقل مفتوح من اال�ستعارات! �ألم يربكنا دريدا
َ
الميتافيزيقي في الحديث عن الثنيات �أو الطيَّات داخل الن�صو�ص أ
ال�صلية؟!
ثمة �شيء مفقود من �سياق الفكر الكال�سيكي نتجرعه بمرارة؛ �إنه الواقع
الغائب عن هذه النظريات ،والعقالنية المنطقية التي ال تُراعى مطلقاً ،وحين
قراء �أدب� ،إلى هذه النظريات التي تُ َ�سرنمنا ،حتى لك�أننا ن�سبح
ننجذب ،ب�صفتنا ّ
في ماء الحلم الدافئ وال�سعيد ،ونتو َّهم كال�صوفيين �أننا و�صلنا �إلى المعرفة
باقتدار ،نكت�شف بمرارة حين ن�ستيقظ من الحلم �أو النوم �أننا لم نغادر ال�سطح،
ولم نقب�ض على �أي معنى يُعت ُّد به! وكل هذه الق�صور الم�شيدة بالكلمات ال تتع ّدى
�ض ريح!
�أن تكون َق ْب َ
❁
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الدرا�سات والبحوث

تكنولوجيا ال�صغائر
�أ�سعد طرابية

النانو بين الحقيقة والخيال
م ��ا التكنولوجيا :ب�سبب غياب تعريف مح ��دد للتكنولوجيا ،يظن بع�ضهم �أن التكنولوجيا
تعني التطبيقات الحديثة فح�سب ،مثل :التكنولوجيا الحيوية ،وتكنولوجيا هند�سة المكونات
الوراثي ��ة ،وتكنولوجي ��ا المعلوم ��ات واالت�ص ��االت ،والتكنولوجي ��ات الدقيق ��ة ،وتكنولوجي ��ا
اللكترونيات الدقيقة و�أخير ًا تكنولوجيا النانو.
إ
التكنولوجيا بمعناها المب�سط :هي مجموعة المهارات والتقنيات التي ت�ستخدم النظريات،
وتط ِّب ��ق نتائ ��ج البحوث العلمية من �أجل و�ضع حلول فريدة ومتمي ��زة لم�شكلة ما ،فقد تمكن
الن�سان على �سبيل المثال من ا�ستخراج المعادن وتخلي�صها من ال�شوائب العالقة بها ،وتمكن
إ
م ��ن الح�ص ��ول على م�سبوكات فلزية عن طريق �صهره ��ا ،ثم ت�شكيلها في �صور مختلفة تنا�سب
التطبي ��ق الم ��راد .ه ��ذا يعن ��ي �أن التكنولوجيا لي�ست جدي ��دة ،و إ�نما الجدي ��د فيها هو اللفظ
فح�سب.
تعود كلمة النانو ب�أ�صولها لليونانية القديمة وتعني قزم  ،Nanosوفي العلم تعني جزءاً من
ملي� � ��ار ،والنانو متر جزء من مليار جزء م� � ��ن المتر ،وهو وحدة لقيا�س �أطوال ا أل�شياء ال�صغيرة
اللكتروني مثل :البكتريا والفيرو�سات.
التي ال ترى �إال تحت المجهر إ
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يعادل النانو الواحد قيا�س طول �صف مكون من ثالث ع�شرة ذرة من ذرات غاز الهيدروجين� ،إذا
ما و�ضعت مترا�صة بع�ضها بجوار بع�ض� .إذا علمنا � أ َّن الميكرومتر الواحد ي�ساوي ( )1000نانو متر،
ف � � ��إن قطر �شعر الر�أ�س يعادل ( )12000 -6000نانو متر ،كما � أ َّن قطر كرة من كرات الدم الحمراء

للن�سان تعادل ( )2500نانو متر ،في حين يبلغ طول بكتيريا الكوليرا نحو ( )1000نانو متر.
إ

قبيل انطالق ثورة تكنولوجيا النانو في بداية القرن الواحد والع�شرين ان�صب االهتمام على
كيفية ت�صغير المواد �إلى م�ستوى الميكرو متر ،وقد ا�ستوحيت �ألفاظ كثيرة التي لم تكن موجودة

قبل ذلك الحين مث� � ��ل الميكرو�سكوب والميكروويف والميكروفون� .أيق� � ��ن العلماء � أ َّن ال�شرائح
المكان �إنتاج
اللكترونية الميكرومترية قد و�صلت �إلى �أق�صى قدرتها ،ولن يكون في إ
والرقائق إ

�شرائح �أكثر تقدماً بحيث تحتوي على �أ�ضعاف الترانز�ستورات �إال �إذا �صغرت المكونات الم�ؤلفة
للترانز�ستورات �إلى ما هو �أدنى من الميكرو متر ،وقد �أدى ت�صغير الترانز�ستورات �إلى م�ستوى

النان� � ��و �إلى ت�ضاعف كبير في �سرعة وكفاءة الحوا�سي� � ��ب وزيادة قدرتها في تخزين المعلومات
والبيانات� ،إ�ضافة �إلى ت�صغير �أحجامها والنزول ب�أ�سعارها.

تط� � ��ورت �صناعة الهواتف النقالة ،و�أ�صبحت �أقل حجماً ووزناً و�أكثر كفاءة ،فزادت قدرتها
في تخزين وحفظ البيانات والمعلومات �إلى �أ�ضعاف ما كانت عليه في مرحلة الت�سعينيات من
اللكتروني� � ��ة �إلى م�ستوى النانو ،مما جعلها متعددة
الق� � ��رن الما�ضي ،بعد �أن �صغرت مكوناتها إ

اللكترونية ،ومعالجة
الوظائف ،مثل :الدخول �إلى ال�شبكة العنكبوتية ،و�إر�سال وا�ستقبال الر�سائل إ
ال�صور� ،إ�ضافة �إلى الو�سائط الب�صرية ال�سمعية المتعددة .وحديثاً ا�ستُفِ يد من الهواتف النقالة

بو�صفها م�ساعدات رقمية �شخ�صية  ،PDAونظام تحديد الموقع العالمي .GPS

م���ا عل���م النانو؟ هو درا�سة وتو�صيف مواد النانو وتعيي� � ��ن خوا�صها وخ�صائ�صها الكيمائية
والفيزيائي� � ��ة والميكانيكية مع درا�سة الظواهر المرتبط� � ��ة النا�شئة عن ت�صغير �أحجامها .يبدو

تعريف علم النانو �أمراً �سهالً ،في حين تعريف تكنولوجيا النانو �أمراً �أكثر �صعوبة ،ويمكن من
حي� � ��ث المبد� أ و�ضع تعريف لها وهو المقدرة التكنولوجية على تخليق المواد النانوية ،والتحكم

في بنيتها الداخلية عن طريق �إعادة هيكلة الذرات والجزيئات المكونة لها وترتيبها� .أما
المواد النانوية ،فهي مواد متقدمة تتراوح مقايي�س �أبعاد حبيباتها الداخلية بين ( )100 -1نانو

متر .وتعد الم� � ��واد النانوية لبنة �أ�سا�سية من تكنولوجيات القرن الواحد والع�شرين (تكنولوجيا
النانو ،والتكنولوجيا الحيوية ،وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت).
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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�إن ج�سيمات المواد النانوية ت�صل �إلى المخ دون �أن ت�ستطيع حواجز الدم منع دخولها ،على
الرغ� � ��م من �أن نظام المنع هذا يعمل بكفاءة مع ا ألج�سام الكبيرة من رتبة عدة ميكرو مترات.
�ص ِّن َعت ج�سيمات دوائية ت�صل مبا�شرة �إلى المخ إلزالة تجلط دموي على �سبيل المثال دون
وقد ُ
�أن تعتر�ضها حواجز الدم.

مج���االت النانو :الطب و�صناعة ا ألدوية ،والحفاظ على البيئة ،ومعالجة الملوثات البيئية،
و�صناعة مكونات الحوا�سيب ،والح�سا�س� � ��ات الدقيقة ،وال�صناعات الثقيلة والخفيفة ،وت�صنيع
الخاليا ال�شم�سية وبطاريات الوقود.

االحتكام إ�لى التاريخ :لم يكن ل�صيحة عالم الفيزياء ا ألمريكي الكبير ريت�شارد فينمان ب�أن
«هناك مت�سعاً في القاع» �أمام جمهرة من علماء الفيزياء عام (1959م)� ،أذن �صاغية �أو ترحيب
منتظ� � ��ر .لق� � ��د �أبدع فينمان في محا�ضرته �إذ �أ�شار �إلى �إم� � ��كان تغيير خوا�ص �أي مادة وتعظيم
�سماته� � ��ا .وذلك ع� � ��ن طريق �إعادة ترتيب ذراتها بحيث نح�صل عل� � ��ى خوا�ص متميزة ومختلفة
تماماً عن �سماتها ا أل�صلية.

و�ص� � ��ف العلم� � ��اء �آنذاك منهج فينمان ب�أنه مجرد خيال علم� � ��ي ،ألن تحريك ذرات �أي مادة
مر م�ستحي � � �لٌ ،وذلك لعدم تواف� � ��ر ا ألداة البالغة ال�صغر التي
ي�صغ� � ��ر قطرها ع� � ��ن النانو متر � أ ٌ
ن�ستطيع بو�ساطتها التقاط الذرات والتالعب بها لتكوين �شبكات بلورية من مواد نانوية ا ألبعاد
متميزة الخوا�ص.

من الم�ؤكد �أن العالم فينمان لم يتوقع �أن محا�ضرته �ستطلق ال�شرارة ا ألولى لتفجير ثورة
الق� � ��رن الحادي والع�شرين ،التي لقبها العالم الياباني نوري� � ��و تانيغوت�شي في عام (1974م)
لل�شارة �إلى القدرة على هند�سة الم� � ��واد بدقة بمقيا�س النانو متر ،وقد
بتكنولوجي� � ��ا النانو إ
تمك� � ��ن العالمان الفيزيائيان هنريت�ش روهرر وزميله بيننغ الحائزان جائزة نوبل في الفيزياء
ع� � ��ام (1986م) ،والعام� �ل��ان ل� � ��دى �شركة  IBMا ألمريكي� � ��ة بفرع زي� � ��ورخ ب�سوي�سرا في عام
(1981م) م� � ��ن التو�صل �إلى اخت� � ��راع نوع جديد من الميكرو�سكوب� � ��ات ،وهو الميكرو�سكوب
النفقي الباح� � ��ث� ،إذ تمكّنا من خالله التعامل المبا�شر مع الذرات ا ألحادية للمادة وتحديد
�أبعادها الثالثية.

النجاز العلم� � ��ي الكبير قد �أثلج �صدر البروفي�سور فينمان� ،إذ �أثبت �صحة نظريته
�إن ه� � ��ذا إ
وال�سيما بعد �أن تمكن البروفي�سور
وو�ضع منتقديه من المت�شككين في افترا�ضاته في حرج بالغ,
ّ
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«�إرك ديك�سل� � ��ر» في ع� � ��ام (1981م) من ن�ش� � ��ر �أول ورقة بحثية في مو�ض� � ��وع يتعلّق بتطبيقات
تكنولوجيا النانو.

أ
ولل�س� � ��ف لم ي�شهد فينمان الذي توفي ع� � ��ام (1988م) التجربة المثيرة التي قام بها فريق
البرة الدقيقة الموجودة بالميكرو�سكوب
بحث� � ��ي في �شركة  IBMعام (1989م) ،حين وظف� � ��وا إ
النفقي الما�سح اللتقاط ذرات عن�صر الزينون الخامل ،وتحريكها بدقة متناهية إلعادة ترتيبها
واحدة تلو ا ألخرى على �سطح بارد من النيكل.
تمك� � ��ن �أين�شتاين من معرفة كيفية انت�ش� � ��ار جزيئات ال�سكر وذوبانها في الماء� ،إذ تمكن من
ح�ساب �أبعاد جزيء واحد من ال�سكر ،ووجد �أنه ال يتعدى النانو متر الواحد .ويجب االعتراف
�أن ما قام به العلماء �سابقاً كان مجرد ر�صد لظاهرة ما �أو مالحظة ارتباط ظاهرتين �أو �أكثر.
�أم� � ��ا اليوم فال يكتفي العلم� � ��اء ب�إيجاد الت�سويغات لهذه االرتباطات ،بل انتقلوا �إلى مرحلة �أكثر
تقدماً� ،إنتاج مواد و�أجهزة نانوية وت�صنيعها تُوظَّ ف في المجاالت التطبيقية كلّها.

المادة :اللبنة ا ألولى للح�ضارة إالن�سانية

�أف���ول نج���م الفيزياء الكال�سيكية :في عام (1856م) انتب� � ��ه طوم�سون �إلى �أنه �إذا ما �شُ ِح َن
الج�سم ،وقد
ج�س� � ��م ب�شحن� � ��ة كهربائية ،ف�إن كتلته ال تكون ثابتة �إذ �إنّها تتغي� � ��ر في �أثناء تحرك
ّ
الح� � ��ظ تزايد كتل� � ��ة الج�سم الم�شحون بالكهرب� � ��اء مع زيادة �سرعة حركت� � ��ه ،ومنذ ذلك الحين
�أ�صبحت فر�ضية نيوتن الخا�صة بحتمية بقاء كتلة الج�سم بال تغيير مجرد ذكرى تتناقلها كتب
التاريخ العلمي.
تكون لدى العلماء في القرن التا�سع ع�شر قناعة مفادها ب�أن الفيزياء قد اكتملت ،وال توجد
َّ
قوانين جديدة يمكن �إ�ضافتها �إلى قوانين الفيزياء التي تعبر عن ظواهر الكون كلّها .وقد قطع
ه� � ��ذا اليقين اللورد كالفن بقوله« :هناك غمامت� � ��ان تحومان في �سماء العلم ،تجربة مايكل�سون
مورل� � ��ي في ال�ضوء ،وكارث� � ��ة الج�سم ا أل�سود»� .إذ تولَّد فهم جديد للم� � ��ادة �أطاح بقوانين نيوتن
الكال�سيكية وفر�ضياته� ،إذ كان الف�ضل ا ألكبر بذلك لنظر َّيتَ ْي الن�سبية والكم.

الذرة والجزيءُ :بناة �صرح النانو وفر�سانها

وتجمع ال� � ��ذرات بع�ضها مع بع�ض يك ِّون
ال� � ��ذرة :هي العن�صر الرئي�س� � ��ي المكون ألي مادة،
ُّ
الجزيئ� � ��ات ،وتعد ذرات المواد وجزيئاتها الت� � ��ي تنخف�ض مقايي�س �أحجامها �إلى م�ستوى النانو
حجر الزاوية في تكنولوجيا النانو.
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الجزيئات والروابط الكيمائية :ما �سبب تولد النزعة عند الذرات ا ألحادية لتتحد مع ذرات
تتلخ�ص في �أن قيم الطاقة الخا�صة بالمركبات المتكونة
العنا�صر ا ألخرى؟ كانت �إجابة العلماء َّ

تك� � ��ون �أقل في القيم� � ��ة ،مقارنة بتلك القي� � ��م الخا�صة للذرات الفردية ،وه� � ��ذا يعني �أن ذرات
العنا�صر تتجه دائماً �إلى تحقيق اال�ستقرار ،وتخفي�ض طاقاتها ،وهذا ما يعرف بالبنية الذرية،
ولع ّل الرابطة النا�شئة بين �أيون ال�صوديوم الموجب و�أيون الكلور ال�سالب لتكوين جزيء كلوريد
ال�صودي� � ��وم – ملح الطعام – المتعادل �أحد �أ�شهر ا ألمثل� � ��ة لذلك النوع من الروابط الكيمائية
المعروفة با�سم الرابطة ا أليونية.

البل� � ��ورات� :إ�ضافة �إلى ت�أثي� � ��ر البنية الذرية للم� � ��ادة في تحديد ن�شاط الم� � ��ادة وخوا�صها
الفيزيائية والكيمائية ،كذلك البنية البلورية ت�ؤدي دوراً رئي�سياً في تحديد خوا�ص المادة.

ال�شب� � ��كات البلورية :تب� � ��دي ذرات المواد ال�صلب� � ��ة نزعة للقيام بترتي� � ��ب �أنف�سها في نظام

�أنموذجي منتظم يعرف با�سم النظام البلوري ،والذي ت�صطف فيه الذرات في موا�ضع فراغية

ثابتة ت�سمى نقاط ال�شبكة البلورية.

تتبل� � ��ور الذرات في �أ�شكال هند�سية منتظمة تنتمي �إلى �أحد الف�صائل البلورية ال�سبع� .أحد
تعينات ال�شبكة البلورية �شكل المكعب �إذ ينتظم ترتيب الذرات على نقاط ال�شبكة ،نالحظ �أن
الهيكل الكلي للمكعب يت�ألف من عدة مكعبات �أ�صغر ،يطلق على كل منها ا�سم الخلية ا ألحادية

والت� � ��ي تتجمع بها خوا�ص المادة و�صفاتها كلّها� .إنّها بمنزلة جينات الخاليا الحية التي تحدد
ال�صفات الوراثية للكائن الحي .وكما تختلف الب�صمة الوراثية من �إن�سان �إلى �آخر ،ف�إ َّن مقايي�س
�أبع� � ��اد الخلية ا ألولى للمادة تختلف من مادة �إلى �أخرى .يطلق على هذا البعد م�صطلح معامل

ال�شبكة البلورية.

غي� � ��اب المثالية عن الترتيب ال� � ��ذري على النقي�ض من ذلك النظام الذري المنتظم ال�سائد

في المواد ال�صلبة ،ف�إ َّن جزيئات جميع ال�سوائل بال ا�ستثناء ،وكذلك بع�ض المواد ال�صلبة تحيد
ع� � ��ن هذا النظام بم� � ��ا ي�سمى التنظيم الذري ق�صير المدى ،فعل� � ��ى �سبيل المثال يت�ألف جزيء

الماء من ذرتين من غاز الهيدروجين ترتبطان بزاوية ثابتة قيمتها ( )104.5درجة مع ذرة غاز
ا ألوك�سجي� � ��ن ،وقيمة هذه الزاوي� � ��ة ال تتغير من جزيء ماء �إلى �آخر ،في حين ال تبدي جزيئات
الماء �أي ا�ستعداد لتنظيم عالقاتها مع الجزيئات المتاخمة لها وفق هذا االنتظام ،و�إنّما ت�سلك
�سلوكاً ع�شوائياً.
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�أما النوع الثالث :فهو الترتيب الذري الع�شوائي غير المنتظم �إذ تحتل ذرات المادة الفراغ
ال� � ��ذي ت�شغله ف� � ��ي ع�شوائية دون �أدنى ترتيب ،ه� � ��ذا النوع ينطبق على الغ� � ��ازات جميعها مثل
ا ألوك�سجين والهيليوم وا ألرغون والنتروجين.
�إن ع�شوائي� � ��ة توزيع ذرات الم� � ��ادة يك�سب المادة �صفات جديدة تف� � ��وق تلك ال�صفات حين
انتظام الترتيب الذري .مثال ذلك �سبائك المواد ا ألمورفية الفلزية التي تجنح ذراتها الحتالل

الفراغ الداخلي لها ب�شكل ع�شوائي.

الحبيبات� :إذا ما فح�صنا ال�سطح الم�صقول ألي مادة �صلبة بو�ساطة الميكرو�سكوب ال�ضوئي

،ف�سوف تظهر حبيبات متجاورة تف�صل بينها خطوط متعرجة تعرف بحدود الحبيبة.

اللكتروني عالي التكبير والدقة نكت�شف
العينة نف�سها تحت الميكرو�سكوب إ
و�إذا فح�صن� � ��ا ّ
�أن الحبيبة تت�ألف من تجمع ذرات تخ�ضع لترتيب معين وثابت .ويختلف الترتيب الذري في كل

للعين� � ��ة نف�سها ،مما يعني اختالفاً ملمو�ساً في �صفات كل حبيبة
حبيب� � ��ة عن الحبيبة المجاورة ّ
وخوا�صها عن الحبيبة المجاورة.

يهت� � ��م علماء النانو بتح�سين وم�ضاعفة خوا�ص الم� � ��ادة فح�سب ،وال يعتنون بمثالية النظام
البل� � ��وري ،لذل� � ��ك يلج�ؤون �إلى تغير مقايي�س �أبعاد الحبيبات البلوري� � ��ة �إلى �أقل من ( )100نانو

متر.

�إن التحكم ب�أبعاد حبيبات المواد �إلى ما دون ( )5نانو مترات يعني تركز ( )٪50من العدد

الكلي للذرات الموجودة في الحبيبة الواحدة على �سطح الحبيبات في مناطق الحدود الفا�صلة

بينها ،وانتقالها من داخل الحبيبة �إلى حدودها الخارجية.

المواد :من التقليدية إ�لى االبتكار
ت�ص ّنف المواد �إلى فئتين:

�أولهما فئة المواد التقليدية :الفلزات وال�سبائك الفلزية ،والمواد ال�سيراميكية ،والبلمرات،

والمواد المتراكبة.

-1الفل� � ��زات وال�سبائ� � ��ك الفلزي� � ��ة :يق�ص� � ��د بالفلز الحال� � ��ة العن�صرية النقي� � ��ة من المعدن
( )minerlalمث� � ��ل عنا�صر فلزات الحدي� � ��د والنحا�س وا أللمنيوم .في حي� � ��ن نعني بال�سبيكة

الفلزية ذلك المزيج المتجان�س الناجم من تفاعل عن�صرين �أو �أكثر من الفلزات النقية ،وتق�سم
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المواد الفلزية �إلى ق�سمين فرعيين ،ا ألول� :سبائك الفلزات الحديدية التي يدخل في تركيبها
عن�ص� � ��ر الحدي� � ��د .والثاني� :سبائك الفل� � ��زات غير الحديدية التي ال يك� � ��ون الحديد طرفاً في
تكوينه� � ��ا .وتتميز المواد الفلزية ب�صفات كثيرة مثل القابلية لل�سحب والطرق ،المتانة ومقاومة

تحمل ال�صدم ،كذلك تتميز بقدرتها على التو�صيل الحراري والكهربائي.
إ
الجهاد الناتج ع� � ��ن ّ
مثالً� :سبائك الحديد لها تطبيقاتها المتنوعة في المجاالت المختلفة� .أما �سبائك النحا�س فلها
دور كبي� � ��ر في التو�صيل الحراري والكهربائي ،وكذلك ال�سبائك الخفيفة مثل �سبائك ا أللمنيوم

والماغن�سي� � ��وم والتيتانيوم وغيرها التي تعد عماد �صناعة الطائ� � ��رات وال�صواريخ والمركبات
بوجه عام.

 -2الم� � ��واد ال�سيراميكي� � ��ة :مثل ا ألكا�سي� � ��د والكربيدات والنتيري� � ��دات ،وهي مواد ال تبدي

�أي ا�ستع� � ��داد للطرق وال�سح� � ��ب والت�شكيل ،على الرغم من امتالكها لع� � ��دد كبير من الخوا�ص
الميكانيكي� � ��ة مثل ارتفاع قي� � ��م ال�صالدة ،وقدرتها على مقاومة �إجه� � ��ادات ال�ضغط ،فال تنهار
ب�سهولة .هذا وتتمتع المواد ال�سيراميكية في مقاومتها العالية لعوامل الت�آكل بال�صد� أ والبري،
لك� � ��ن هذه الفئة من المواد رديئة التو�صيل الح� � ��راري والكهربائي .توظف المواد ال�سيراميكية
ف� � ��ي �صناعة العوازل الت� � ��ي تحجب انتقال الحرارة والكهرباء من و�سط �إلى و�سط �آخر مال�صق

له مثل :الزجاج والطوب الحراري الم�ستخدم في المباني.

 -3البلميرات :تنت�سب البلمي� � ��رات من حيث الن�ش�أة �إلى المواد الع�ضوية� ،إذ يدخل عن�صر
الكرب� � ��ون مكوناً رئي�سياً في تركيبها ،مثل :النايلون والبال�ستي� � ��ك والمطاط ،وقد تفوقت مواد
البلم� � ��رات على ال�صلب ال� � ��ذي يبلغ �إنتاج العالم منه ملياراً ون�صف المليار طن �سنوياً في نهاية

القرن الع�شرين .ت�شترك البلميرات في �صفات وخوا�ص مثل :قابليتها للت�شكيل وعزلها للحرارة
والتيار الكهربائي وخفة الوزن والمتانة ،ومقاومة الت�آكل بال�صد�أ .وال يكاد يخلو منتج منها.
 -4الم� � ��واد المتراكبة :يق�صد بالمتراكبات تلك الفئة م� � ��ن المواد الهند�سية التي تنتج عن
طري� � ��ق �إ�ضافة ن�سب وزنية �أو حجمية معينة من مادة �أو �أكثر تعرف بالمواد الداعمة �إلى مادة

القالب ،تخلط المواد الداعمة مع مادة القالب خلطاً جيداً مما ي�ضمن الح�صول على متراكبة
متجان�س� � ��ة تتوزع داخلها �أج�سام الم� � ��واد توزيعاً مثالياً .وي�شترط في اختي� � ��ار المواد الداعمة
� أ ْن تتمت� � ��ع بالحياد الكامل فال تتفاعل بع�ضها مع بع�� � ��ض �أو مع مادة ا أل�سا�س وحيث تكون في

�صورته� � ��ا العن�صرية الفردية داخل القالب المنتج النهائي للمتراكبة .على �سبيل المثال :المادة
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الرئي�سي� � ��ة المكونة إلطار ال�سيارات هو المطاط وهو من البلميرات المتميزة ب�سهولة الت�شكيل
حي� � ��ن تعر�ضها ألدنى قيم من ال�ضغوط ،لذا لي�س م� � ��ن المنطقي �أن يوظف المطاط الخال�ص
الطارات التي تتعر�ض لعدد م� � ��ن ال�ضغوط المعينة في �أثناء �سير المركبة ،لذلك
ل�صن� � ��ع هذه إ
ت�ض� � ��اف طبقة مت�شابكة من �أ�س� �ل��اك ال�صلب الرفيعة لتدعيم المط� � ��اط الم�ستخدم مما يرفع
للجهاد.
مقاومته إ
وثانيهما فئة المواد المتقدمة وت�شمل المواد المتراكبة المتقدمة ،والزجاج الفلزي ،والمواد
غير المتبلورة ،والمواد النانوية التي احتلت مكان ال�صدارة في قائمة المواد المتقدمة.

تكنولوجيا النانو بين النظرية والتطبيق
�إن جمي� � ��ع �أنواع الم� � ��واد التقليدية مثل الفل� � ��زات و�سبائكها ،و�أ�شب� � ��اه المو�صالت والزجاج
وال�سيرامي� � ��ك والبلميرات تعد بمنزلة الخامات ا ألولية في تخليق مواد ذات �أبعاد نانو مترية.
كما تختلف �أ�شكال المواد النانوية باختالف طريقة التح�ضير الم�ستخدمة .قد تكون في �صورة
�أغ�شية «رقائق» �أو �أنابيب «�أ�سطوانات» �أو �أ�سالك �أو ع�صي �أو حبيبات.
ت�صنف المواد النانو مترية إ�لى:

 -1الم� � ��واد النانوية �أحادية البعد :يقل �أحد مقايي�� � ��س �أبعادها عن ( )100نانو متر .وهي
عل� � ��ى هيئة طبقة م�سطحة رقيقة ذات �سمك نانوي عل� � ��ى المحور (� )Zأي �أغ�شية ،مثل المواد
النانوية الم�ستخدمة في طالء �أ�سطح المنتجات الفلزية بغر�ض حمايتها من ال�صد�أ� .أو رقائق
ال�سيليكون التي توظف في �صناعة الخاليا ال�شم�سية.
 -2المواد النانوية ثنائية ا ألبعاد :يقل مقيا�س بعدين من �أبعادها عن ( )100نانو متر وهي
على هيئة �أنابيب ومنها على �سبيل المثال �أنابيب الكربون النانوية وا أللياف النانوية وا أل�سالك
النانوي� � ��ة� .إن مقاومة �إجهادات ال�شد ألنابيب الكربون النانوية تزيد مئة مرة عن مقاومة ال�شد
ل�سبائ� � ��ك ال�صلب ،كما لها القدرة الفائقة على التو�صيل الحراري والكهربي ،كما ت�ستخدم في
اللكترونية و�أجهزة اال�ست�شعار.
ت�صنيع مكونات الخاليا ال�شم�سية و�شرائح الحا�سبات إ
 -3المواد النانوية ثالثية ا ألبعاد� :إن مقايي�س �أبعادها على المحاور الثالث ( )X, Y, Zتقل

ع� � ��ن ( )100نانو متر ،وهي على هيئة كرة مث� � ��ل الحبيبات النانوية وم�ساحيق الفلزات والمواد
ال�سيراميكي� � ��ة فائقة النعومة .تدخل �أكا�سيد ال�سيليكون ،و�أك�سيد التيتانيوم ،و�أك�سيد ا أللمنيوم،
اللكترون� � ��ات ،ومواد البناء والط� �ل��اء ،و�صناعة ا ألدوية
و�أكا�سي� � ��د الحديد ف� � ��ي قطاع �صناعة إ
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وا ألجهزة الطبية الحديثة ،ومو�صالت للدواء داخل الج�سم لتحل محل المواد التقليدية .ويعد
فل� � ��ز الذهب من �أهم الم� � ��واد النانوية لقتل ا ألورام ال�سرطانية وف� � ��ي تحديد �سال�سل الحم�ض
الن�سان.
النووي للفيرو�سات التي تغزو ج�سم إ

م�ساحة ال�سطح :ت�شير الدرا�س� � ��ات �أن وجود الذرات على ا أل�سطح الخارجية لحبيبات فلز
الحديد النانوية التي �صغرت مقايي�سها �إلى ( )3نانو مترات ت�صل �إلى نحو ( )٪50من �إجمالي
الع� � ��دد الكلي للذرات الموج� � ��ودة بالحبيبات ،في حين ال تتجاوز ه� � ��ذه الن�سبة ( )٪5في حالة
الحبيب� � ��ات كبي� � ��رة المقايي�س من المادة نف�سه� � ��ا ،التي تبلغ مقايي�س �أقطاره� � ��ا نحو ( )30نانو
متراً.

خوا�ص المواد النانوية
تع� � � ّ�د الخوا�ص الميكانيكي� � ��ة وال�ضوئية والحراري� � ��ة للمواد من �أهم العوام� � ��ل الم�ؤثرة في
وال�سيما �أن بع�ض هذه الخوا�ص قد تتغير بتغير الظروف
التطبيقات التكنولوجية وال�صناعية،
ّ
الت� � ��ي تتعر�ض لها المواد في �أوقات العم� � ��ل والت�شغيل� .إ�ضافة �إلى تمتعها بخ�صائ�ص فيزيائية
وكيمائية غير اعتيادية ن�سبة �إلى نظيراتها من المواد التقليدية ذات ا ألحجام االعتيادية .ومن
الجدير بالذكر �أن اختالف �أ�شكال و�أحجام المواد النانوية ينتج عنه اختالف في خ�صائ�صها،
فمث ً
ال خ�صائ�ص ا ألنابيب النانوية تختلف عن خ�صائ�ص ا أل�سالك النانوية �أو الجزيئات النانوية
�أو التراكي� � ��ب النانوي� � ��ة� .إن المواد على الم�ستوى النانوي تق� � ��وم بتغيير خ�صائ�صها منها درجة
االن�صهار و�شدة الومي�ض والتو�صي� � ��ل الكهربائي والتفاعل الكيميائي ،ويعزى ذلك التغيير �إلى
عوام� � ��ل متعددة :حجم الج�سيمات مث ً
ال ي�شع ال�سيليكون النانوي عند حجم ( )1nmلوناً �أزرق،
في حين ي�شع عند حجم ( )3nmلوناً �أحمر ،و�شكل المادة وتوزيع ا ألبعاد بين الذرات وتركيب
المواد ودرجة التكتل (تقارب �أو تباعد الذرات) والح�صر الكمي.
�إن بع�� � ��ض الع� � ��وازل ت�صبح مو�صلة حينما تكون نانوية مثل �أوك�سي� � ��د ال�سيليكون ،وت�ستخدم
اللكترونية ومكونات الهواتف
المواد النانوية في �صناعة �أجهزة الح�سا�سات الدقيقة وال�شرائح إ
اللكترونية ,ويعود الف�ضل في ذلك �إلى نظري� � ��ة الكم التي تعتمد على
الخلوي� � ��ة والحا�سب� � ��ات إ
يح�سن من خوا�ص تلك المواد .كما نالت
الت�أثي� � ��ر الكمي على الحبيبات متناهية ال�صغر الذي ِّ
الم� � ��واد النانوية اهتمام العلماء العاملين في مجال الب�صري� � ��ات نظراً للخوا�ص الب�صرية التي
تمتلكه� � ��ا .والمثير لالهتمام �أن حجم الحبيبة ي�ؤدي دوراً مهماً في تغيير الخ�صائ�ص الب�صرية
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مث� � ��ل :الت�شتت واالنك�سار ال�ضوئي .فلون الذه� � ��ب يكون �أ�صفر حينما يكون قطر الحبيبة يزيد
عن ( )200نانو متر� ،أما حين ت�صغير حجم حبيبة الذهب �إلى �أقل من ( )20نانو متراً فت�صبح
�شفاف� � ��ة ،كما يتحول اللون من ا ألخ�ضر �إلى البرتقالي ث� � ��م �إلى ا ألحمر كلما زاد ت�صغير حجم
الحبيب� � ��ة الواحدة� .إن المعرفة المعمقة بالخوا�ص الب�صرية مكنت العلماء من �صناعة �شا�شات
عالي� � ��ة الدقة ،فائقة التباين ،نقية ا أللوان مث� � ��ل� :شا�شات التلفاز والحا�سبات والهواتف النقالة
الحديثة.

�أم� � ��ا بالن�سبة �إلى الخ�صائ�ص الميكانيكية :ف�إن الم� � ��واد النانوية تتميز بال�صالبة والق�ساوة
ثم قوة �شد ت�صل �إلى �أربعة �أ�ضعاف �شد المواد التقليدية مثل حبيبات
ومعام� � ��ل المرونة ،ومن َّ
�أوك�سي� � ��د ا أللمنيوم التي ت�ستخدم في تغلف ا أل�سطح الداخلية أل�سطوانات المحركات لحمايتها
بال�ضافة �إلى ط� �ل��اء الطائرات والمركبات الف�ضائية
م� � ��ن ال�صد� أ وزيادة عمرها االفترا�ضي ،إ
وا ألقمار اال�صطناعية.

تتمتع المواد النانوية با�ستقرار حراري ،لذلك درجة ان�صهار المواد النانوية �أقل منها وهي
ف� � ��ي حالتها االعتيادية ،ويمكن تف�سير ذلك ب�أن الذرات ال�سطحية للمواد النانوية تتطلب طاقة
�أق� � ��ل للتحرر وه� � ��ي �أقل عدداً .ومن ناحية �أخرى� ،إن بع�ض الموائ� � ��ع النانوية تتمتع بمعامالت
ثم قدرة �أكبر على تو�صيل الحرارة .ومن ا ألمثلة
تو�صيل حراري �أعلى من تلك التقليدية ،ومن ّ
عل� � ��ى تح�سين الخوا�ص الحرارية للمواد النانوية� ،إ�ضافة جزيئ� � ��ات النحا�س النانوية �إلى �شمع
البارافي� � ��ن الذي �أدى �إلى خف�� � ��ض درجتَ ْي االن�صهار والت�صلب وزي� � ��ادة درجة الحرارة الكامنة
لالن�صه� � ��ار ،ومن �أهم التطبيق� � ��ات ،ا�ستخدام تلك المواد ذات الخوا�� � ��ص الحرارية في �إطفاء
الحرائق على �شكل لبا�س �أو طالء مقاوم للحرائق.

تقنيات إالنتاج والتو�صيف

النتاج وو�سائل التو�صيف.
يمكن تق�سيم �أدوات التكنولوجيا �إلى ق�سمين هما :و�سائل إ

ح�ضر وتُنتَج؟ ال بد من �سل� � ��وك �أحد طريقتين
�أوالم� � ��ن �أي� � ��ن لنا بالمواد النانوية؟ وكي� � ��ف تُ َّ
�أ�سا�سيتي� � ��ن تمثالن الخط� � ��وط العري�ضة لتح�ضير المواد النانوية ،الت� � ��ي ينبثق منهما كثير من
الطرائق .وهاتان الطريقتان هما:

الطريقة ا ألولى التي تبد� أ من القاعدة �إلى القمة� ،أي من �أ�سفل �إلى �أعلى حيث تُبنى المادة
النانوية انطالقاً من ذرات وجزيئات تُر َّتب ب�آلية معينة حتى ن�صل �إلى ال�شكل والحجم النانوي
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

25

تكنولوجيا ال�صغائر

المرغوب فيه .وهذه الطريقة غالباً ما تكون قائمة على �آليات �أو طرائق كيميائية مثل طريقة
التر�سيب والتر�سي� � ��ب المتزامن واالحتراق الذاتي� ...إلخ .وتمت� � ��از هذه الطرائق ب�صغر حجم
المواد الناتجة ،وقلة الفاقد والح�صول على روابط قوية للمادة النانوية المح�ضرة.

الطريق� � ��ة الثانية وتبد� أ من القمة �إلى القاعدة �أي من �أعلى �إلى �أ�سفل على عك�س الطريقة
تك�سر المادة ا أل�صلية (الكبيرة) �شيئاً ف�شيئاً حتى الو�صول �إلى الحجم النانوي.
ا ألولى تماماً� ،إذ َّ
ومن �آليات هذه الطريقة :الحفر ال�ضوئي ،والقطع ،والكحت والطحن.
العلى إ�لى أ
الولية ب�أ�سلوب من أ
نمط إ�نتاج المواد أ
ال�سفل:

وتت�ضم� � ��ن تقنية ت�صغير الحبيب� � ��ات والنزول بمقايي�سها �إلى ا ألبع� � ��اد النانوية بعدة طرائق
منها :طريقة الطحن الميكانيكي ،وطريقة التذرية ،وطريقة �أ�شعة الليزر ،وطريقة نفث الذرات
بالر�شر�ش� � ��ة الكاثودي� � ��ة� ،إذ تتجمع ال� � ��ذرات بع�ضها مع بع�ض مكونة طبق� � ��ة رقيقة من المادة.
وتُج� � � َ�رى هذه العمليات في جو منعزل عن ا ألوك�سجين واله� � ��واء الجوي� ،إذ تح ّل �أحد الغازات
الخاملة بدالً منه ،مثل غاز الهيليوم �أو ا ألرغون .وفي حال الح�صول على مواد نانوية لمركبات
فلزي� � ��ة مثل :النيتري� � ��دات ،والهيدريدات ،ف�إنّه يُ�ستَخدم غازات ن�شط� � ��ة مثل غاز النتروجين �أو
الهيدروجين لها القدرة على التفاعل مع الحالة ال�صلبة للمواد الفلزية.

الطح���ن الميكانيك���ي :تت�أل� � ��ف الطاحونة م� � ��ن �أ�سطوانة م�صنوعة م� � ��ن �سبيكة من �سبائك
ال�صل� � ��ب ،ت�شح� � ��ن بج�سيمات كتل الم� � ��ادة المراد �سحقها .وقبل � أ ْن ي�ش� � ��رع في حكم غلق وعاء
الطح� � ��ن المحتوي على ج�سيمات المادة ي�ضاف عدد م� � ��ن الكرات �إليها ،تفوق قيمة �صالدتها
�صالدة المادة المراد طحنها ،وتكون م�صنوعة من مادة الوعاء نف�سها .يثبت وعاء الطحن على
تلف ب�سرعات عالية تتراوح بي� � ��ن ( )800- 250لفة في الدقيقة،
قر�� � ��ص ماكينة الطحن التي ّ
مما يعجل من عملية تك�سير الحبيبات الكبيرة للمادة وطحنها ،والو�صول بمقايي�سها �إلى �أبعاد
نانوية في ُم َد ٍد زمنية ق�صيرة.

تح�ضير م�ساحيق المواد الق�صفة نانوية الحبيبات :المواد الق�صفة هي المواد التي لي�س
لديها رغب� � ��ة في تغيير �أ�شكال هياكلها حين تعر�ضها ألي �إجه� � ��ادات خارجية .وي�صل متو�سط
�أقط� � ��ار حبيب� � ��ات ج�سيمات الم� � ��واد قبل طحنها �إل� � ��ى (� )220ألف نانو مت� � ��ر ،وبمجرد ت�شغيل
الطاحون� � ��ة م ّدة زمنية معينة ،تتفكك الحبيبات لتكون حبيبات �أكثر نعومة ذات �أقطار تقل عن
(� )12أل� � ��ف نانو متر ،ومع زيادة الطح� � ��ن ،ي�ستمر انف�صال الحبيبات بع�ضها عن بع�ض وتكوين
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حبيب� � ��ات �أكثر نعوم� � ��ة� ،إذ يبلغ متو�سط مقايي�س �أبعاد �أقطارها نحو ( )30نانو متراً ،ومع زيادة
زم� � ��ن الطحن ،وا�ستمرار ت�أثير �إجهادات الق�ص ف� � ��ي المادة ،ي�ستمر تنعيم الحبيبات حتى يبلغ

متو�سط �أقطار الحبيبات ( )2نانو متراً.

تح�ضي���ر م�ساحيق المواد المطيلة نانوي���ة الحبيبات :يق�صد بالمواد المطيلة ،تلك المواد
التي تتمت� � ��ع بالقدرة على الت�شكل المتمثل في تغير �أبعاده� � ��ا و�أ�شكال هياكلها الخارجية حين
للجهادات الخارجية الواقعة عليها .وت�ضم فئة المواد المطيلة جميع عنا�صر المواد
تعر�ضها إ
الفلزية ،مثل النحا�س ،وا أللمنيوم ،والحديد ،وغيرها من الفلزات وال�سبائك الفلزية ،مثل �سبائك

الحديد و�سبائك الذهب و�سبائك التيتانيوم .والت�شكل التي تبديه حبيبات المواد المطيلة يعبر
عن مقاومتها للحمل الم�ؤثر فيها من دون �أن تنهار وتف�صل حبيباتها ،كما في المواد الق�صفة،
للجهادات المتولدة من الكرات
ومن ثم ف�إن ت�صغير حبيبات تلك المواد عن طريق تعري�ضها إ
المت�صادم� � ��ة داخل طواحين الكرات يخ�ضع لميكانيكية خا�صة ،تختلف عن تلك المو�ضحة في
المواد الق�صفة ،وذلك نظراً �إلى اخت� �ل��اف نوع الرابطة الكيميائية ،واختالف الترتيب الذري

بين المادتين :الق�صفة والمطيلة.

دمج م�ساحيق الحبيبات النانوية :ت�ستخدم م�ساحيق الحبيبات النانوية في تبطين ا أل�سطح
الداخلية والخارجية ألنابيب نقل ال�سوائل والغازات ب�شكل عام ،كما ت�ستخدم في تغطية �أ�سطح
مكونات ا ألجه� � ��زة الم�ستخدمة بعمليات تحلية المياه المالحة .ب� � ��دالً من توظيفها في تبطين

ا أل�سط� � ��ح الداخلية للوحدات الم�ستخدمة ف� � ��ي عمليات تكرير زيت النفط � .أ ّم� � ��ا �إذا ما �أردنا
ت�صنيع بع�ض ا ألجزاء ال�صغيرة مثل الترو�س والقطع الهند�سية ال�صلبة جداً لت�شغيل الماكينات
وا آلالت ف�إننا نحتاج �إلى دمج الحبيبات وتجميعها على �صورة ج�سيمات �صلبة ،وتجري عملية
الدم� � ��ج بو�ساطة «المكاب�س الهيدروليكية» للم�ساحيق به� � ��دف دمجها معاً وت�شكيلها على هيئة
ج�سيمات هند�سية منتظمة متما�سكة.

تقني���ة الطباع���ة النانوية بو�ساطة القلم المغمو����س� :إن ميكانيكية العمل بهذه التقنية تتم
م� � ��ن خالل اتخاذ ال�سط� � ��ح الخارجي إلبره المج�� � ��س «مثل خرطو�شة حب� � ��ر» لتخزين ذرات �أو

جزيئات المادة المراد تر�سيبها على �سطح مادة �أخرى ،وتقوم هذه الجزيئات بمهام مادة الحبر
للبرة واحدة تلو ا ألخرى في عك�س
ف� � ��ي الطابعات� ،إذ تندفع من �أماكنها بال�سط� � ��ح الخارجي إ
اتجاه ذراع الميكرو�سكوب حين تحركه في اتجاه الر�سم المراد .وب�صورة عامة ،يمكن ع ّد تقنية
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اللكترونية
الطباع� � ��ة النووية هي �أدق الطرائق و�أكثرها انت�ش� � ��اراً وكفاءة في ت�صنيع المكونات إ
الدقيق� � ��ة متناهية ال�صغر ذات ا أل�شكال �شديدة التعقيد ،مثل الرقائق الم�ستخدمة في �صناعة

اللكترونية ،وكذلك في ت�صنيع �أعقد �أنواع النظ� � ��م الكهربائية والميكانيكية ،وذلك
ال�شرائ� � ��ح إ

على الم�ستويين النانو متري والميكرو متري.

العلى إ�لى أ
الولية ب�أ�سلوب من أ
نمط إ�نتاج المواد أ
ال�سفل:
لبنات للبناء الجزيئي
النتاجي قائم على تجميع جزيئات بعينها ،وا�ستخدامها
هذا النمط إ
ٍ
نان� � ��وي ا ألبعاد ،المكون لهياكل المواد وا ألجهزة النانوية ،يعرف با�سم تقنية التجميع الجزيئي،
وتنق�سم هذه التقنية �إلى نوعين هما :التجميع المو�ضعي والتجميع الذاتي.

 -1ت�شي� � ��ر تقنية التجميع المو�ضع���ي �إلى تلك ا أل�ساليب الم�ستخدم� � ��ة للتحكم في البناء

ال� � ��ذري للمادة من خالل التالعب في طريقة ترتيب الذرات والجزيئات وموا�ضعها في الهيكل
الداخل� � ��ي للمادة ،كم� � ��ا تتيح �إعادة �صياغة البناء الذري للمادة ور�ؤي� � ��ة ومراقبة عمليات �إعادة
الهيكل� � ��ة الذرية خطوة بخطوة ،وذلك عل� � ��ى م�ستوى النانو متر الواحد ،وقد كانت هذه التقنية

الرها�صية لخروج فكرة الت�صنيع الجزيئي �إلى النور� ،إذ يعود الف�ضل في تر�سيخ
هي المقدمة إ
مفاهي� � ��م هذا العلم الجديد �إلى العالم �إيرك ديك�سلر عام (1981م) ،فقد �أثرى مجتمع البحث

لكثير من المنتج� � ��ات النانوية الدقيقة مث� � ��ل الترو�س والجلب
العلم� � ��ي ،بت�صميم� � ��ات هند�سية
ٍ

وو�ص� �ل��ات الت�شغي� � ��ل .والم�صنع الجزيئي المقترح من قبله لي�س �س� � ��وى ماكينة �صغيرة يتم في
داخلها ت�شكيل الهياكل الجزيئية المراد ت�صنيعها.

تم�ض �سنوات قليلة على مقترح الت�صنيع الجزيئي الذي تقدم به دريك�سلر ،حتى احت�ضن
لم ِ

�أربعة من العلماء المتخ�ص�صين في �شركة  IBMهذا المقترح وابتكروا الميكرو�سكوب النفقي
البرة الدقيق� � ��ة الموجودة بالميكرو�سكوب من التقاط
الما�س� � ��ح ،فقد تمكن ه�ؤالء من توظيف إ
ذرات عن�صر الزينون الخامل ،وتحريكها بدقة متناهية إلعادة ترتيبها واحدة تلو ا ألخرى على
�سطح بارد من فلز النيكل ،وقد برهنت نتائج التجارب المـُجراة ،على قدرة هذا الميكرو�سكوب
عل� � ��ى تجميع عدد �ضخ� � ��م من الذرات الخاملة بمواد مختلفة ،له� � ��ا خوا�ص متباينة ،وذلك في

�إطار بنية بنيوية لهيكل ذري واحد ،فعلى �سبيل المثال ،يُعرف عن�صر النحا�س بقدرته الفائقة

عل� � ��ى التو�صيل الكهربي والح� � ��راري ،ولكنه ال يتمتع ب�صالدة كافية .لذا تالعب العلماء بذرات
ليقدموا منظومة
عن�ص� � � َ�ر ْي الحديد والنحا�س بو�ساطة جهاز الميكرو�سك� � ��وب النفقي الما�سحِّ ،
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عن�صر ْي الحديد والنحا�س ،تتمتع بخوا�ص فيزيائية وميكانيكية
ذرية فري� � ��دة م�ؤلفة من ذرات
َ
غير م�سبوقة.
 -2التجميع الذاتي :تقوم على فكرة مزج وتفاعل ذرات المركبات النانوية إلنتاج جزيئات
تك� � ��ون البن� � ��اء الرئي�سي للهي� � ��اكل النانوية .ومثاالً عل� � ��ى عملية التجميع الذات� � ��ي نذكر طريقة
اللكتروني� � ��ة ،وا ألقل تكلفة ،وت�ستخدم
ال�ص� � ��ول -جل ،وهي الطريق� � ��ة ا ألب�سط إلنتاج ال�شرائح إ
بال�ضافة
�أي�ضاً في تغطية �أ�سط� � ��ح المعدات لحمايتها من الت�آكل وال�صد� أ والبري واالحتكاك ،إ
�إل� � ��ى �إنتاج م�ساحيق الحبيبات فائقة النعومة من م� � ��واد مختلفة ،ثم تجميع حبيباتها لت�شكيلها
بو�ساطة المكاب�س� ،إذ نح�صل منها على �أج�سام �صلبة عالية الكثافة يمكن ا�ستخدامها مكونات
للماكينات وا آلالت المختلفة.

تطبيقات المواد النانوية
اقتحم� � ��ت النانو تكنولوجي �أو تطبيقات علم النانو مجاالت الحياة كلّها �صغيرها وكبيرها.
اليجابي فيما ي�أتي:
وعلى �سبيل المثال ال الح�صر ،فقد كان لها عظيم ا ألثر إ

اللكترونية وفي الوقت نف�سه ت�صغير حجمها والحد من الطاقة
 -1زي� � ��ادة كفاءة ا ألجهزة إ
الم�ستهلكة لت�شغيل تلك ا ألجه� � ��زة .ويت�ضح هذا جلياً في �أجهزة المحمول والحا�سوب و�شرائح
تخزين المعلومات.
 -2تطوير وتح�سين عالم الغذاء ،بداية من زراعة الحبوب وحتى تعبئتها� ،إ�ضافة �إلى العمل
على زيادة جودة الطعام وتعظيم فائدته والحفاظ على �سالمته.
 -3العمل على نقل الدواء مبا�شرة �إلى الخاليا الم�صابة با ألمرا�ض.
 -4تخزين الطاقة بتح�سين كفاءة البطاريات.
� -5صناعة مركبات ف�ضائية خفيفة الوزن وذات كفاءة عالية.
وال�سيما مياه ال�صرف ال�صحي وال�صناعي.
 -6تنقية الهواء ومعالجة المياه،
ّ

مخاطر وعيوب المواد النانوية
م� � ��ع هذه المز ّيات كلّها للثورة التكنولوجية ،توجد �سلبيات يجب �أن تكون في دائرة ال�ضوء،
ف�ض�آل� � ��ة حجم الجزيئات النانوية ي�ؤ ّهلها وبقوة للت�سلل وراء جهاز المناعة في الج�سم الب�شري،
كم� � ��ا يمكنها �أي�ضاً من �أن تت�سلل من خالل غ�شاء خاليا الجلد والرئة ،وما هو �أكثر �إثارة للقلق
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�أن ب�إمكانه� � ��ا �أن تتخطّ � � ��ى حاجز دم الدم� � ��اغ� .إ�ضافة �إلى هذا ،نجد عي� � ��وب تجمع الحبيبات
ال�صغي� � ��رة مما يقلل من م�ساحة ال�سطح الم�ستفاد من� � ��ه .كل هذا يجبر الباحثين على محاولة

اليجابيات كي
�إيجاد الحلول لتالفي هذه الم�شكالت كلّها ،وا ألخذ في الح�سبان ال�سلبيات قبل إ

تكون اال�ستفادة من المواد النانوية عظيمة ،وذات �أثر محمود على الم�ستويات كلّها ال�صناعية
والبيئية واالقت�صادية.

المراجع
ال�سكندراني ،تكنولوجيا النانو ،مجلة عالم المعرفة ،الكويت ،ع .2010 ،374
( -)1د .محمد �شريف إ
(2)- YouTube. – https://www.youtube.com/watch?v=NlgofWpFSRQ.

النترنت ،الرابط:
( -)3مقاالت من إ
- https://arsco.org/article-detail-14610-4-
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الدرا�سات والبحوث

حمنة التفكري الفل�سفي يف املـا�ضي واحلا�ضر
زاهر هالل

ً
ً
�سيئة جاءت نتيجة القراءة ال�سطحية ،ولنقُ ل
�سمعة
إ�ن للفل�سفة في �أو�ساطنا االجتماعية
القراءة ال�سائدة لمـعظم تعاليمها ،فمنذ أ
الزل كانت الفل�سفة هي ال ُبعبع الذي يخ�شاه كل من
تم�س���ك بثوابت���ه الفكرية ،وح�صر ذهنه �ضمن �صندوق مغلق ال ي�ستطيع التفكير خارجه ،و إ�لى
َّ
الي���وم ال تزال مح ّ
���ط ا�ستنكار وا�ستهجان ،ومجا ًال لن�سج االتهام���ات وحياكة المـكائد ،حتى إ� ّن
لفظ «فيل�سوف» قد �أ�صبح �شتيمة يتخللّها التهكُّ م ،فكل من ُيط َلق عليه هذا اللفظ هو بنظر
فرط الذي ال طائل منه.
مجتمعه كثير الثرثرة واللغو المـُ ِ

تهب على الذهن فتنف�ض عنه
الفل�سفة بر�أيي هي
ريح ُّ
اقتحام للثوابت� ،س�ؤا ٌل يدفع �س�ؤاالًٌ ،
ٌ
غبار ال�سنين .الفل�سفة هي الوخزة التي توقِ ظ العقل من �سباته الدوغمائي .و�إذا كان هيوم قد
�أيق� � ��ظ كانط من �سباته كما ا َّدعى هذا ا ألخير ،ف�إن الفل�سفة قد �أيقظت هيوم نف�سه ،و�أيقظت
م� � ��ن �سبقه ومن جاء بعده م� � ��ن الفال�سفة والمـفكّرين .الفل�سفة هي �إع� � ��ادة نظر في كل �شيء،
جرد أ
خلخل نظ� � ��ام ا ألفكار لتجعل المـرء يقف مذهوالً
للفكار و�إعادة ترميمها� .إنها تُ ِ
عملي� � ��ة ٍ
يعده حقيقة .له� � ��ذه ا أل�سباب وغيرها �أ�صبحت
حي� � ��ال ما
َّ
�سيتو�ضح لديه م� � ��ن زيف كل ما كان ّ
الفل�سفة مدعا ًة إلثارة الحقد والجدل كلمـا ذُكِ ر ا�سمها.
وق� � ��د عانى كثير من الفال�سفة والمـفكِّرين منذ القِ دم وحتى ع�صورنا الراهنة من �آثار تلك
فتعر�ضوا لمـ َِح ٍن ُعوقِ بوا من خاللها ب�سبب ما اقترفته
البلبل� � ��ة التي �أثارتها وتثيرها الفل�سف� � ��ةَّ ،
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نعرف المـحن� � ��ة الفكرية ب�شكل
عقوله� � ��م م� � ��ن جرائم فكرية ّ
بحق ما هو �سائ� � ��د .و�إذا �أردنا �أن ِّ
يمر بها كل ُمف ِّع ٍل لعقله يحاول الخروج عن المـ�ألوف
�أو�ضح لقلنا� :إنها المرحلة الع�صيبة التي ُّ
حرق كتبه ،ويُحكَم عليه بالمـ� � ��وت �أو بالنفي ،ثم تجري عملية
وال�سائ� � ��د ،فتُ َ
دح�ض �أف� � ��كاره ،وتُ َ
تطهي� � ��ر للعقول التي تدنَّ�ست بخبث ا ألفكار الجديدة .ويك� � ��ون كل ذلك �إ َّما أل�سباب لها عالقة
بالدين ،و�إ ّما ألخرى لها عالقة بال�سيا�سة.

وي�شه� � ��د تاريخ الفكر مِ حناً
يق�ضوا م�ضجع ا ألفكار
متعددة لفال�سفة ومفكرين حاول� � ��وا �أن ُّ
َّ
ال�سائ� � ��دة ،فكانت ع�صا الدوغمائية لهم بالمـر�صاد .نذكر م� � ��ن �أولئك المـفكرين  -على �سبيل
تعر�ضوا لتلك المـحن في مختلف الع�صور وا ألزمان� :سقراط ،وابن
المـث� � ��ال ال الح�صر -الذين َّ
ر�شد ،وهيباتيا ،وبرونو ،والحالج ،و�سبينوزا ،ون�صر حامد �أبو زيد ،وغيرهم.

مهمة الفل�سفة بين الدين وال�سلطة
لمـَّ� � ��ا كانت الفل�سفة بمجملها خروج � � �اً عن كل ما هو م�ألوف ،مطرق ًة تدق ر�ؤو�س النائمين،
�سم� � ��ون �أنف�سهم «حماة ا ألديان» ،فنبذوا ما
وتكف� � ��ر بالجمود والثبات ،ف�إن ذلك لم يُ ِ
عجب من يُ ّ
عدوه دخي ً
ح�صنة والمـُحاطة بهالة من التقدي�س .و�صار عندهم كل
ّ
ال على ثقافتهم الدينية المـ ُ َّ
من يتعاطى الفل�سفة مرتداً ،وجاحداً ،وخارجاً عن المـلَّة.

يدعي �أنه الدين ال�صحيح،
ميزة أليديولوجيا ا ألديان ،ك ُّل دين َّ
عدم قبول ا آلخر هو ِّ
ال�سمة المـ ُ ّ
ثم فكل دين من ا ألديان ح�صر نف�سه �ضمن كهف �أ�شبه بكهف
و�أن ال حقيقة قبله وال بعده ،ومن ّ
مح�ض هراء
يت�صور الحقيقة �إال داخل هذا الكهف � ،أ ّما ما يحدث خارجه فهو
�أفالطون ،فال
ّ
َّ
تع�صب لحقيقة تراها الفِ رقة الدينية
ثمة ُّ
وخيال ،وال يهمه �أ�سا�ساً ،وحتى داخل الدين الواحدَّ ،
ف�سره ال�شرخ المـوجود بين هذه
الواح� � ��دة حقيقتها الخا�صة التي ال حقيقة بعدها ،وه� � ��ذا ما يُ ِّ
الفِ � � � َ�رق ،وما ت�ؤكّده ال�شِّ قاقات والخالفات داخل الدين الواحد .و�سنجد فيما بعد �أن هذا لي�س
بالفطري في الدين.

هن� � ��ا ي�أت� � ��ي دور الفل�سفة لتقوم بمهمة البح� � ��ث ،ومحاولة ك�شف الخلل ال� � ��ذي �أدى �إلى تلك
الخالف� � ��ات وال�شقاقات ،ألن الفل�سفة ال يمكن له� � ��ا �أن تبقى متف ِّرجة حيال م�س�ألة كهذه .وتقوم
الطار تار ًة على التوفيق بين الفل�سف� � ��ة والدين ،وتار ًة على نقد
مح� � ��اوالت الفال�سفة في ذل� � ��ك إ
المـنطوم� � ��ة الدينية م� � ��ن جذورها ،الجتثاث الخلل الحا�صل في تل� � ��ك المـنظومة ،ويبقى الفكر
المـنف ِتح العقالني هو القادر على البحث في تلك المـ�س�ألة ،والعر�ضة لتداعيات هذه المـهمة.
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وعلى الجانب ا آلخر  -جانب ال�سلطة -تقوم مهمة الفال�سفة على محاولة تغيير المـنظومة
الفكري� � ��ة للجماهير ،تعبي� � ��د الطرق في �أذهانهم ،لي�سيروا ب�أم� � ��ان ،ال يتعثرون بكل ما يعتر�ض
طريقهم من عقبات ،وذلك عن طريق تهيئتهم �صغاراً بو�ساطة التربية ،و�شباباً بو�ساطة الحكمة
والمـعرف� � ��ة ،وهذا بالت�أكي� � ��د مما ال يروق أل�صحاب ال�سلطة والنف� � ��وذ ،ألن في ذلك تع ِّدياً على
الديمقراطي� � ��ة الوهمية التي �صنعوها ،و�أوهم� � ��وا الجماهير بتحققها على �أر�ض الواقع ،ف�ض ً
ال
عن عملية �إقحام الدين في ال�سيا�سة خدم ًة ألغرا�ض ال�سلطة.

تعر�ض الفال�سفة
�إذن ،و�ضمن دائرة ا أليديولوجيا الخا�صة بكل من الدين وال�سلطة ال�سيا�سية َّ
والمـفكرون لمـِحن تقوم على نفي الر�أي ا آلخر وتهمي�شه� ،سعياً في بقاء �أفكارهما ومناهجهما
هي ال�سائدة والمـ�سيطرة على ا ألذهان.

نماذج من ِم َحن التفكير في اليونان
�أو ًالِ :محنة �سقراط:
ق� � ��ال �شي�شرون�« :إن �سقراط �أنزل الفل�سفة من ال�سماء �إلى ا ألر�ض» .بمعنى �أن �سقراط كان
نقط� � ��ة مف�صلية في تاريخ الفل�سفة� ،إذ �إنّه ح� � � َّ�ول اهتمام الفل�سفة بالطبيعة والنجوم والمـبادئ
بالن�سان .ن�ستطيع �أن نقول �إ َّن �سق� � ��راط كان الوجودي ا ألول في تاريخ
ا ألول� � ��ى� ،إلى االهتمام إ
الن�سان ،وبما �أن فل�سفته و�صلتنا على
حول اهتمام الفل�سفة �إلى إ
الفل�سفة ،وبما �أن �سقراط قد َّ
اند�س بين النا�س ،وحاول �أن يُطلِعهم على ما لم يعهدوه من
�ش� � ��كل محاورات ،فمعنى ذل� � ��ك �أنه
َّ
قبل .لقد قال لهم« :اعرفوا �أنف�سكم ب�أنف�سكم» ،فحثَّهم بذلك على �أن يُ�شغِ لوا عقولهم بوجودهم
وم�صيرهم.

متمرداً على كل �شيء ،باحثاً ب�شكل دائم عن الجوهر ،فهو ا أل�سا�س ،وما عداه
كان �سقراط
ِّ
يلفت
فمجرد �أعرا�ض .يقال �إنه قد جاء �إليه رجل �أر�ستقراطي يرتدي ثياباً فاخرة ،ويحاول �أن
َ
فعاجله �سقراط بالقول :تكلم حتى � أ
راك!الن�سان لديه
انتباه� � ��ه لح�ضوره برفعة ذوقه و�أناقته،
إ
َ
جوهر ال مظهر ،فع ٌل ال قول!
ٌ
كان �سقراط ال ي�ؤمن ب�آلهة �أثينا ،وكان ذلك يُعد ُجرماً كبيراً ،ألن كل مدينة كانت تع ّد �آلهتها
ـقد�سة(.)1كل ذلك ُع َّد خروجاً عن القانون ا ألثيني ،وتمرداً على
ج� � ��زءاً ال يتجز� أ من تقاليدها الم َّ
الديمقراطي� � ��ة المـزعومة ،وتنكُّراً لعقائد المـدينة ،وبما �أن �سقراط كان يقيم ندواته بين العا َّمة
على �شكل حوارات ،فقد ا�شتد الخوف من �أن تنخرط عقول النا�س في �سلك الف�ساد الذي �أ�س�سه
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�سقراط  -على حد زعمهم -أل ّن العامة ل ِّينو العريكة ،و�إغرائهم لي�س بذاك ا ألمر ال�صعب ،ولذا
الن�ساني ،على الرغم من
العدام! �إعدام من حاول �أن ير�سم الخطوط ا ألولى للوجود إ
�صدر حكم إ
متم�سكاً ب�آرائه،
الحكم الذي ق�ضى عليه بالمـوت ،فقد كان عزا�ؤه الوحيد �أنه بقي وفياً لمـبادئه،
ِّ
لم يحاول الهرب ،بل ا�ست�سلم لقدره الذي جعل ا�سمه يُخلَّد ويُنقَ�ش بحروف من ذهب.

العدام كما جرت العادة ف� � ��ي اليونان ،وحين بد�أت ال�شم�س تلفظ
كان الغ� � ��روب هو ميعاد إ
فتجرعه بثب� � ��ات ودعا ا آللهة �أن
ال�س� � ��م م�سحوقاً في ك�أ�س،
َّ
خيوطه� � ��ا ا ألخي� � ��رة ،تناول �سقراط ُّ
يو ِّفق� � ��وه في هذا الرحيل من العالم الفاني �إلى العالم الباقي ،و�شرب الك�أ�س حتى النهاية دون
ت� � ��ردد وال ا�شمئزاز ،و�أجه�ش التالميذ بالب� � ��كاء ،فانتهرهم و�أخذ يم�شي حتى �إذا ما �أح�س بثقل
ال�سم ،و�أخذت البرودة ت�سري في ج�سده ،ففقد
رجلي� � ��ه ا�ستلقى على ظهره كما �أو�صاه �صاحب ُّ
الح�سا�س �شيئاً ف�شيئاً حتى اعترته رجفة ،ف�أطبق �أقريطون فمه وعينيه(.)2
إ
الخال�ص ،وهكذا هو دائماً في ح�ضرة
نع� � ��م كان المـوت ثمن الحكمة ،ثم� � ��ن المـبادئ ،ثمن إ
الفل�سف� � ��ة ،و� أ ِنعم به من موت! لي�ست ثمة م�شكلة ف� � ��ي �أن نموت ،ولكن المـ�شكلة الحقيقية كيف
حباً بالحياة ،ال ِفراراً منها .هذا هو المـوت
نموت؟ و�أعظم موت هو �أن نموت واقفين� ،أن نموت ّ
الحقيق� � ��ي .وهكذا انق�ضت ِمحنة �سق� � ��راط بموته واقفاً ،لتبد� أ ِمحن� � ��ة جديدة ،بل هي جديدة
قديمة ،هي ِمحنة رف�ض التغيير ،و�أظنها ِمحنة لن تنتهي �أبد الدهر بموت من كان بطلها.
ثاني ًاِ :م ُ
حنة هيباتيا:
ال�سكندرانية ال�شهيرة« :حاف� � ��ظ على حقك في التفكير ،فحتى
تق� � ��ول هيباتيا الفيل�سوفة إ
تدرك �أن التفكير له
التفكير الخاطئ خير من �أال تفكِّر على إ
الطالق» .لكن هيباتيا نف�سها لم ِ
هي في االنكباب على درا�سة الفل�سفة،
ثم� � ��ن ،قد يُكلِّف حيا ًة بحالِها .تلك الحياة التي ق�ضتها َ
بحب �أو زواج ،على الرغم من
والتفرغ ب�شكل دائم للبحث عن الحقيقة ،دون �أن يعيقها ان�شغا ٌل ِّ
ُّ
ّ
محط �أنظار الرجال .كما �أن هيباتيا
�أنها  -كما يُقال  -كانت ذات جمال �أ�سطوري ،مما جعلها
تعد بحق من �أوائل الن�ساء اللواتي برعن في ميدان الريا�ضيات(.)3
ّ

يجمع كبار ال�شخ�صيات في المـدينة ،ي�أتون من ك ِّل
كان المـكان الذي تلقي فيه محا�ضراتها
ُ
لي�سترقوا من ثغرها �أ�سمى �آيات الحكمة ،ولتنال عقولهم ن�صيباً من التفكُّر حول
حدب و�صوب،
ِ
ٍ
�سدت هيباتيا الفجوة القائمة بين المـر�أة
وجودهم وم�صيرهم ،وحول ماهية الخير وال�شر .لقد َّ
والفكر ،فكانت بحق مثاالً للفكر المـ�ستنير الذي لم يكن ليقت�صر على الرجال وحدهم.
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مرجعاً ا�ست�شاري � � �اً للنا�س مواطنين وحكَّاماً ،ومن بينهم كان
�شخ�صي� � ��ة كهذه ال بُ ّد �أن تكون ِ
الحاك� � ��م الوثني «�أور�ست�س» ،الذي كان ي�ست�شي� � ��ر هيباتيا في كثير من المـ�سائل الفل�سفية ،ولمـَّا
كان� � ��ت الخالفات قائمة بي� � ��ن «�أور�ست�س» وكبير ا أل�ساقفة ،فقد ُح ِّمل� � ��ت هيباتيا م�س�ؤولية هذه
قرروه(.)4
فقرروا ما َّ
الخالفات ،مما �أثار غيظ الحاقدينَّ ،

�سمته بالتمدد
ومن خالل َّ
بوابة هيباتيا قررت الكني�سة الولوج في حملة تطهير وا�سعة لِما َّ
الن�ساني ،و�أظنه �سيبقى كذلك �إلى ا ألبد.
الوثن� � ��ي ،نعم كان التفكير تكفيراً منذ �أن ُولِد العقل إ

وفيما يلي يروي «يو�سف زيدان» الكاتب المـ�صري ال�صورة المـق ِّززة لمـ�صرع هيباتيا على �أيدي
َم ْن �أ�سميناهم بداي ًة «حماة ا ألديان»:

�سحبه� � ��ا بطر�س الق� � ��ارئ من �شعرها �إلى و�سط ال�شارع ،حاول� � ��ت هيباتيا �أن ت�ستعيد قواها
ف�أخفق� � ��ت� .أم�سك �شعره� � ��ا بكلتا قب�ضتيه و�سحبها خلفه ،ومن خلف� � ��ه �أخذ جند الرب يهتفون

يجر ذبيحته.
هتافه ،ويهلِّلون له وهو ُّ

عل� � ��ى نا�صية الطريق المـمتد بح� � ��ذاء البحر� ،صاحت عجوز �شمط� � ��اء وهي تلوح ب�صليب:
«ا�سحل� � ��وا العاهرة» وك�أن العج� � ��وز نطقت ب�أمر �إلهي .توقَّف بطر�س فج � � �� أ ًة وتوقَّف �أتباعه ،ثم
ت�صايح� � ��وا ب�صرخات مجلجلة .انهال� � ��ت ا أليدي على ثوب هيباتيا فم َّزعت� � ��ه ،الرداء الحريري
تنازعوه حتى انتزعوه عن ج�سمها ،ومن بعده انتزعوا ما تحته من مالب�س كانت تحيط بج�سمها

ب�إح� � ��كام .كانوا يتلذذون بنه�ش القطع الداخلي� � ��ة وي�صرخون ،وكانت العجوز ت�صرخ :ا�سحلوها.
ال�سكندرية! وكان البعيدون عن الو�صول �إلى ج�سمها ي�صرخون:
وكانت هيباتيا ت�صرخ :يا �أهل إ
العاهرة ،ال�ساحرة!

ومتكومة حول عريها تمام � � �اً ويائ�سة ،ال �أعرف من �أين
�ص� � ��ارت هيباتيا عارية تماماً،
ِّ
يجرونها
�أتوا بالحبل الخ�شن الذي لفوه حول مع�صمها ،و�أرخوه مـترين �أو ثالثة ،ثم راحوا ّ

ال�سكندرية تفتر�شها بالط� � ��ات حجرية متجاورة،
به وه� � ��ي معلَّقة من مع�صمها� .ش� � ��وارع إ

متالحمة وحوافها حادة بفعل طبيعتها ال�صلبة ،ف�إذا ُج َّر
البالطات متجاورة ،لكنها غي� � ��ر
ِ
ت�سحج جلدها
عليها �أي �شيء مزقته ،وهكذا �سحلوا هيباتيا المـعلَّقة بحبلهم الخ�شن ،حتى َّ
ق�شروا
وتقرح لحمها .كانت هناك كومة من �أ�صداف البحر و�سط ال�صخور المـتناثرة ،نعم َّ
َّ
با أل�صداف جلدها عن لحمها ،عال �صراخها حتى ترددت �أ�صدا�ؤه في �سماء عا�صمة المـلح
والق�سوة.

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

35

محنة التفكير الفل�سفي في المـا�ضي والحا�ضر

وجروا ما تبقى من هيباتيا ،و�ألقوها فوق كومة من
الذئاب انتزعوا الحبل من يد بطر�سُّ ،
قط� � ��ع الخ�شب ،وبعدما �صارت جثة هامدة� ،أ�شعلوا النار ،ع� �ل��ا اللهب وتطاير ال�شرر ،و�سكتت
�صرخات هيباتيا ،بعدما بلغ نحيبها من فرط ا أللم عنان ال�سماء!(.)5

نماذج من ِمحن التفكير في التاريخ إال�سالمي
اَّ
الحلج:
�أو ًالِ :محنة
ال�سالمي �شخ�صي� � ��ة �أكثر �إثار ًة للجدل من �شخ�صية الح�سين بن من�صور
يعرف التاريخ إ
ل� � ��م ِ
والن�سان ،فا ألول بو�صفه
الح� �َّل��اَّ ج ،ال ل�شيء �إال ألنه خر َق ا ألعراف ،فق� � � َّ�رب الم�سافة بين اهلل إ
وجوداً الهوتياً يح ُّل ف� � ��ي الثاني بو�صفه وجوداً نا�سوتياً ،وما العالقة بين الالهوتي والنا�سوتي
«مزجت روحك في روحي كما تُم َز ُج الخمرة
�إال عالقة ا�ضطرار ،وقد ُم ِز َج هذا بذاك .يقول:
َ
م�سني ،ف�إذا �أنت �أنا في كل حال»(.)6
م�سك �شيء َّ
في المـاء الزالل ،ف�إذا َّ
� ُأط ِل� � ��ق على تلك النظرية ا�سم «الحلولية» وقد كان لها تداعياتها لدى عموم المـ�سلمـين في

ع�صره و�إلى ا آلن.

أ
المـل ،ما �أثار
ُو ِ�صف الحالج ب�أنه كان كثير ال�شطح ،و�أنه كان ال يخ�شى �إظهار �شطحه �أمام
الحق».
وال�سيما قوله «�أنا
وغ�ضب الذين لم يُدركوا رمزية تلك ال�شطحات،
حن� � ��ق المـت�شددين،
ّ
َ
ّ
وكذلك قوله:
«�أن�����������ا م������ن �أه�����������وى وم�������ن �أه�����������وى �أن������ا
ن�������ح�������ن روح��������������������ان ح�����ل�����ل�����ن�����ا ب�����دن�����ا
������������������ذا �أب�������������ص������رت������ن������ي �أب�����������ص�����رت�����ه
ف
إ
و�إذا �أب�����������ص�����رت�����ه �أب�����������ص�����رت�����ن�����ا»(.)7

ن�ستطي� � ��ع �أن نقول �إ ّن الحالج بو�صفه �صوفياً مترقِّياً في طريق العرفان ف�إنه قد ي�ؤ َخذ عن
نف�س� � ��ه �أو يَذهل عنها ،وهو م� � ��ا يُ�سمى في الت�صوف بحالة «الطم�س» ،ففي حالة الطم�س يُعذَر
ذنب
العبد فيما يجري على ل�سانه �أو على جوارحه من �أمور في ظاهرها مخالِفة لل�شريعة ،وال َ
حب له ،وقد تجلت له �أنواره،
ل� � ��ه فيها .فمن لم يكن في مو�ضع المـت�صوف الع� � ��ارف باهلل ،المـ ُ ِّ
فلن يعذره �أبداً ،ألنه لم يخ�ض التجربة نف�سها.

بدم بارد ،فكذلك ا�ستقبله الحالج ،ال ل�شيء �إال ألن محب َة اهلل
مثلما ا�ستقبل �سقراط موته ٍ
تقت�ضي الت�ضحية� ،إذ �إنّه لمـَّا كان ح ّياً بدت روحه من�صهرة �أ�شد االن�صهار في حبه ،فكيف ال ي�صهرها
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الحب؟ ويُذكَر �أنه حين �أ�شير �إليه وهو م�صلوب ب�أن يقول
مرة �أخرى و�إلى ا ألبد دفاعاً عن ذلك
ّ
«ال �إله �إال اهلل»� ،أجاب:
������ه
«�إ َّن ب������ي������ت������ ًا �أن
َ
������������������ت �������س������اك������نُ ُ
�������ر ِج» .
����ر م����ح����ت ٍ
���������������س ُ
غ����ي ُ
����اج �إل��������ى ال ُّ
()8

ال�سالمي ،و�إلى
تحول مهمة في تاريخ الت�صوف إ
كانت محنة الحالج هذه وم�صرعه نقطة ُّ
�در ٍك للرمزية التي
الي� � ��وم ال ت� � ��زال �شخ�صية الحالج مدعا ًة للج� � ��دل كُلمـا ذُكِ ر ا�سمه ،وبين ُم� � � ِ

ي�صنع
انتهجه� � ��ا في تعبيره عن وجدهِ ،وجاه� � ��ل بها ،يقف الحالج في كل زمان ليقول لنا :ماذا
ُ
العبد �إذا تجلَّى اهلل عليه ب�أنواره وجالله وجماله وكماله ،تلك التجربة التي لن يفقه كنهها �إال
من عا�شها ح�ساً ومعنى ،فال تجادِ لوا فيما ل�ستم به عالِمون.
ثاني ًا :محنة ابن ر�شد:
التخب ِط والفو�ضى من جهة ،وع�صر الرزانة والعقالنية من جهة
ع�صر
كان ع�صر ابن ر�شد
َ
ُّ
ثانية ،وبين هاتين الجهتين ن�ش�أت �صراعات � أ َّدت �إلى جملة من االنق�سامات في الفكر والعقيدة

وال�سلط� � ��ة .و َم ْن كانت غايتهم ال�سلطة ا�ستم�سكوا بعرو ِة الدين �سبي ً
ال للو�صول �إليها ،ومن كانت
حد ذاته ،ا�ستم�سكوا ب�أقطابه من ذوي العقول المـُنفتِحة والرا�سخة في العلم
غايتهم الفكر في ِّ
ممن كانوا جزءاً
والفل�سفة� .إن ع�صر ابن ر�شد هو ع�صر ابن عربي وع�صر ابن طفيل ،وغيرهم ّ
من ح�ضارة الفكر في ربوع ا ألندل�س.
دركاً �أنّه ب�صفته جزءاً من تلك الح�ضارة ،فذلك له ثمن ،كان قد دفعه
ل� � ��م يكن ابن ر�شد ُم ِ

حي� � ��ال ا�شتغاله بالفل�سفة ،واعتماده الحجة والمـنطق ،ومحاولته التوفيق بين الدين والفل�سفة،
الحق»،
ليُثب� � ��ت �أن الحقيق� � ��ة هي الغاية ا ألولى ل� � ��كل منهما ،ومن ذلك قوله« :الح� � � ُّ�ق ال ي�ضا ُّد
َّ
«الفل�سفة بنت ال�شريعة وا ألخت الر�ضيعة»(.)9

ق�ض
عجب َم ْن كان� � ��وا يُحكمون ا ألقفال على قلوبه� � ��م ،وال يت�صورون �أن تُ َّ
وتل� � ��ك �أقوال لم تُ ِ
م�ضاجعه� � ��م بما يتطلب �إعمال العق� � ��ل .يقال �إ َّن �أحد ه�ؤالء نطق جمل� � ��ة ال �أزال �أر ِّددها كلمـا
قوم فيهم فال�سف� � ��ة» ،ال�ست�شعارهم الخطر المـُحدِ ق بهم من
َحلَل� � ��ت في م� � ��كان وهي« :ال يُغل َب ٌ
ال� �ل��ا م�ألوف .تلك الجملة التي و�ضعها الغوغائيون لتك� � ��ون دافعهم في مواجهةِ كل من ي�شتغل
بالفل�سف� � ��ة والمـنط� � ��ق .وما يُع ّزيني في ه� � ��ذه الجملة �أنها باتت �صادقة ف� � ��ي كل زمان ومكان،
والدليل �أن التاريخ لم يُخلِّد �إال ا أل�سماء التي من طينةِ ابن ر�شد.
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وتعر�ض
وكما هي حال العقول المـتف ِّردة في كل زمان ،لقي ابن ر�شد ما لقيه من الحقد والكرهَّ ،
قوم فيهم
�إل� � ��ى و�شايات ما بعدها و�شايات ،وكله� � ��ا تهدف �إلى تمزيق الحقيقة ال�سابقة «ال يُغل َب ٌ
فال�سفة»� .أراد �أ�صحاب الو�شايات �أن يطعنوا بمن كان لهم مر�صاداً وحاجزاً يمنعهم من تحقيق
م�آربه� � ��م عبر ت�سخير الدي� � ��ن لمـ�صالحهم ال�شخ�صية وال�سيا�سية ،ونتيج� � ��ة ال�ضغط الكبير على
الخليفة الحاكم �آنذاك� ،أثمرت الو�شايات المـتكررة عن نفي ابن ر�شد �إلى «الي�سانة» بالقرب من
()10
وح ِّرف كالمه عن موا�ضعه وغاياته،
قرطبة ،وا ُّتهم بالزندقة والخروج عن الدين إ
ال�سالمي ُ ،
حرقَت عن بكرة �أبيها.
ترك له مجا ٌل حتى للدفاع عن نف�سه وكتاباته التي � ُأ ِ
دون �أن يُ َ

وق� � ��د بالغ النا�س في ا�ضطهاد ابن ر�شد ،فكان حتى �إذا دخل المـ�سجد طردوه( .)11يقال �إ َّن
تعر�ض له ابن ر�شد ،ولكن حكم ُه كان ا�ضطرارياً
الخليف� � ��ة ل� � ��م يكن في قرارة نف�سه را�ضياً ّ
عما َّ
ر�ضاء للفقهاء والجمهرة الغا�ضبة من النا�س ،فالكثرة في ُج ِّل ا ألحيان تغلب ال�شجاعة.
�إ
ً
توف� � ��ي ابن ر�شد عام ( ٥٩٥هـ١١٩٨ -م)ُ ،مخلِّفاً ورائه ق�ضية �أ�صبحت اليوم �أقل من عادية
على المـ�سامِ ع ،و�أكثر من �سهلة على النطق بها بالل�سان ،ولكنها كبيرة وخطيرة �إذا ما و�ضعناها
ف� � ��ي ميزان العقل ،لندرك المـ � � ��آل الذي �صار �إليه الدين ،وقد ُج ِّر َد من خ�صو�صيته الروحانية،
و�أ�صبح و�سيلة العتالء ال�سلطة وال�سيطرة على ا ألذهان.

ثالث ًاِ :محنة ن�صر حامد �أبو زيد:
كت� � ��ب ن�صر حامد �أبو زيد بحثاً كام ً
ا�ستقيت عنوان
ال عن ق�ضي� � ��ة التكفير ،ومن بحثه هذا
ُ
عد من �أبرز المـفكِّري� � ��ن الذين عا�شوا تجرب� � ��ة التكفير في الحقبة
بحث� � ��ي ،ذل� � ��ك �أن �أبا زي� � ��د يُ ّ
المـعا�صرة.

تن�صب حول �ضرورة الوع� � ��ي العلمـي بالتراث ،بمعنى
كان� � ��ت معظم مح� � ��اور فكر (�أبو زيد)
ُّ
كونته والعوامل التي �أ�سهمت في حركته وتطوره( ،)12وقد نظر �أبو
درا�سته من حيث �أ�صوله التي َّ
ر�سل وم�ستق ِبل ،مما يقت�ضي الوعي ب�ضرورة
زيد �إلى القر�آن الكريم من حيث هو و�سيلة بين ُم ِ
ت�أويله بما يتوافق مع ثقافة الع�صر ،وبذلك يكون �أبو زيد قد نقد هيمنة تراث ا أل�سالف الذي
مار�س �سلطة توازي في قوتها �سلطة الن�ص ا أل�صلي.
�إ ّن �أكث� � ��ر م�صادر (�أبو زيد) �إزعاجاً و�إثارة للج� � ��دل كان كتابه «نقد الخطاب الديني» ،فقد
ال�سالمي ومنطلقات �أ�صحابه الفكرية ،كما �أكَّد
تن� � ��اول فيه بالتحليل طبيعة الخطاب الدين� � ��ي إ
�ضرورة القراءة المـعا�صرة للن�ص الديني.
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ال�سالمي
بد�أت محنة (�أبو زيد) لحظة تق ُّدمه بورقة بحثه التي ينقد فيها الخطاب الديني إ
ال�سالم
�إل� � ��ى لجن� � ��ة
الترقيات في م�صر ،فرف�ضتها اللجنة رف�ضاً ِ
تعار�ض إ
قاطع � � �اً ،بحجة �أنها ِ
ّ
وبناء
ال�صحي� � ��ح ،وتدعو �إلى التحرر ا ألعمى من �سلطة الن�ص الدين� � ��ي ،و�أولها القر�آن الكريم.
ً
ال�سالمية،
تقرر � أ ّن (ن�صر حامد �أبو زيد) في بحثه هذا قد خرج عن العقيدة إ
على ذلك الحكم َّ
ووج� � ��ب معاملته ُمعاملة المـُرت� � � ّ�د ،و�صدر قرار يق�ضي بالتفريق بين� � ��ه وبين زوجته ،بحجة �أنه
ال يجوز المر�أة م�سلمـة �أن تكون برفقة رجل ملحد في منزل واحد!

مغبة قراءة كتبه،
منبر واح ٌد من التحري�ض �ضد �أفكار �أبي زي� � ��د ،والتحذير من َّ
ل� � ��م ي�سل� � ��م ٌ
ـتطرف الذي ال يقبل النقد
�داء بمدرجات الجامعة،
وانتهاء بالمـ�ساجد .يبدو �أن الفكر الم ِّ
ً
ابت� � � ً
ال يع� � ��رف حدوداً ال في الزمان وال في المـ� � ��كان ،ولي�س با�ستطاعته �أن يت�صور ب�أن ثوابته التي
اعت� � ��اد عليها �سنيناً طواالً ق� � ��د ي�أتي من يعبث بها �أو يحاول حت� � ��ى �أن يدر�سها� .إن ذلك الفكر
المـتط� � � ِّ�رف يُطلِق �أحكام� � ��ه من غير وعي ،ألنه يفقد ذلك الوعي لمـجرد االقتراب من مناطقه
حرمة ،فينثر االتهامات �شرقاً وغرباً.
المـ ُ َّ

و�صف بالكفر من يحاول
يُلَّخِّ �� � ��ص �أبو زيد م�آرب تكفير التفكير بقوله« :م� � ��ن المـ ُ ِ
خجل �أن يُ َ
خجل في �أي مجتمع وفي �أي لحظة
ممار�س� � ��ة الفكر ،و�أن يكون التكفير عقاب التفكي� � ��ر ،هو ُم ِ
تاريخية ،وهو كارثة ،لكن ألنه ال ي�صح �إال ال�صحيح فقد خذل الق�ضاء مكر المـاكرين ،وك�شفت
ال�سالم بقدر ما هو دفاع عن الكرا�سي المـز َّورة والمـ�صالح
ا ألوراق �أن ا ألمر لي�س �أمر دفاع عن إ
الدنيوية»(.)13

نماذج من ِمحن التفكير في �أوروبا
�أو ًالِ :محنة جيوردانو برونو:
�ضحية خرجت
التحجر العقلي والمـذهبي ،والجمود الغوغائي،
�ضحي� � ��ة �أخرى من �ضحايا
ُّ
َّ
َّ
محاولة التحلي� � ��ق بعيداً عن دفء تلك العباءة ،لكن ال�ضحية هذه لم
م� � ��ن تحت العباءة الدينية
ِ
قا�س في الخارج ،و�أن ال�صقيع قد يحملها �إلى م�صير ال ت�ستطيع معه � أ ْن تم ِّيز
تُ ِ
درك �أن البرد ٍ
اليطالي،
بين ٍ
ـوت ،نعم هكذا كان م�صير «جيوردانو برونو» الراهب والفيل�سوف إ
برد ودفء .الم ُ
ـتمردين على ال�سائد ،كان قد انفرد
و�أحد م�ؤ�س�س� � ��ي ع�صر النه�ضة في �أوروبا ،حاله كحال الم ِّ
ب�أف� � ��كار فل�سفية وفلكية لم تعتدِ الكني�سة على �سم� � ��اع مثلها من �أحد ،فكيف �إذا كان م�صدرها
راهباً من �أقرب المـقربين لها؟
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كان برونو من المـ�ؤيدين لنظرية «كوبرنيكو�س» في مركزية ال�شم�س ،بل ذهب �إلى �أبعد من
ذل� � ��ك ،فاعتقد �أن النظام ال�شم�س� � ��ي هو واحد من مجموعة نظم تغطي الكون في �صورة نجوم
و�ألوهية وال نهائية الكون .كما افتر�ضت نظريته �أن كلاّ ً من النظم النجمية ا ألخرى ت�شتمل على
كواكب ومخلوقات عاقلة �أخرى.

جراء �أفكاره ،فم َّزق ثوب الرهبنة ،و�شرع
�شعر برونو بالت�ضييق الذي مار�سته الكني�سة عليه ّ
ي�صول ويجول في �أرجاء �أوروبا ُمد ِّر�ساً في جامعاتها ،با ّثاً �أفكاره بين مريديه وطالبه ،مما �أثار
حن� � ��ق المـت�شددين ،حت� � ��ى �إ َّن واحداً من طالبه في مدينة «البندقية» كان قد �شكاه �إلى محكمة
التفتي�� � ��ش ،فاعتُقِ ل عام ( .)14()١٥٩٢ولكنه وفي �أثن� � ��اء مثوله بين يدي المـحكمة �أنكر ما ن ُِ�سب
�إليه من تُهم وا ِّدعاءات ،ولم يكد ينتهي من دفاعه عن نف�سه ،حتى �صدر قرار يق�ضي ب�إعدامه
حرقاً ،وكان ذلك عام (١٦٠٠م).

ال ت� � ��زال ق�ضي� � ��ة برونو عالمة فارقة في تاري� � ��خ �أوروبا عموماً ،وفي تاري� � ��خ �إيطاليا بوجه
خا�ص ،وتعبيراً عن اعتذارها �أقامت الكني�سة تمثاالً لبرونو في ال�ساحة نف�سها التي � ُأعدِ م فيها،
ب�صر وال يتكلّم! والكني�سة �أو الدولة لن ي�ضيرها
ولِم ال تقيم له تمثاالً؟ فالتمثال ال ي�سمع وال يُ ِ
تحرق وتعتذر ب�إقامة التماثيل ،فتكلفة �إقامة تمثال �أق ّل بكثير
�شيء� ،إذا بقيت على تلك الحال ِ
من خ�سارة �سلطة �أو �إثارة فتنة� ،أو خروج من هالة القد�سية!
ثاني ًاِ :محنة باروخ �سبينوزا:
ـتفرج حيال االنق�سامات
قلنا في بداية البحث �إ َّن الفيل�سوف ال يمكنه �أن يقف موقف الم ِّ
الحا�صلة بين ا ألديان ،بل حتى داخل الدين الواحد .ثمة خلل ال محالة ،وال يمكن للفيل�سوف
�إال �أن يكت�شف مواطن هذا الخلل .لقد برز على هذا الجانب فيل�سوف عقالني ،بل ن�ستطيع
نقي
مغرق في العقالنية ،ح� � ��اول �أن َّ
�أن نق� � ��ول �إنّه ِ
يق�ض م�ضجع ا ألديان ،وي�ؤ�س�س بحق ٍ
لدين ّ
خال من ال�صراعات واالنق�سامات� ،إن� � ��ه الفيل�سوف الهولندي الكبير «باروخ �سبينوزا» .كانت
ٍ
ثق� � ��ة �سبين� � ��وزا بالعقل ال ت�ضاهى ،وقد �أنتجت ه� � ��ذه الثقة جر�أةَ الولوج �إل� � ��ى �أماكن �شائكة،
وح�صنت بها نف�سها ،بحيث ال يمكن ألحد �أن يتخطّ ى
وتخطّ ي الحدود التي ر�سمتها ا ألديان،
َّ
تلك الحدود.

كان �سبين� � ��وزا بحق �أول من عمِ ل عل� � ��ى قراءة الن�صو�ص المـقد�سة ق� � ��راءة تاريخية نقدية،
مغاي� � ��رة للقراءة التقليدية ،وكانت غايته واح� � ��دة من الدين�« :إطاعة اهلل بكل قلوبنا عن طريق
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ممار�س� � ��ة العدال� � ��ة والمـحبة ومعاملة ا آلخري� � ��ن ب�إح�سان» ،هذا هو ك ّل الدي� � ��ن ُملَّخ�صاً بجملة
واحدة ،وكل ما عدا ذلك فهو ق�شور �سطحية(.)15

�أ�س�س �سبينوزا ف� � ��ي فل�سفته لنظرية «وحدة الوجود»� ،إذ ر�أى �أن اهلل والطبيعة �شيء واحد،
رفعت الطبيعة �إلى اهلل.
وحينما �س�أله المـت�شددون :هل �أنزلت اهلل �إلى الطبيعة؟! �أجاب :لقد
ُ
كان ثمن تلك ا آلراء ،و�ضريبة العقل المـنفتِح غالية جداً ،و�أثارت نتائج غير حميدة بالن�سبة
يحر�ضون الكني�س اليهودي �ضده
�سميناهم «حماة ا ألديان» ،فبد�ؤوا ِّ
�إلى �سبينوزا� ،إذ انتف�ض من َّ
حت� � ��ى �أ�صدر قراراً يق�ضي بطرد �سبينوزا من الكني�� � ��س ،فقاطعته الطائفة اليهودية و�أ�صدقا�ؤه
و�أ�سرته(.)16

يكتف الكني�س بذلك ،ف�أ�صدر ع� � ��ام (١٦٥٦م) فتوى الهوتية في �أم�ستردام ،جاء فيها:
ول� � ��م
ِ
والقدي�سين ،ف�إننا نف�صل هذا ال�شخ�ص المـدعو �سبينوزا ونلعنه ،ليكن ملعوناً
«با�س� � ��م المـالئكة
ِّ
ف� � ��ي النهار ،وملعوناً في الليل ،ليكن ملعوناً عندما ينام ،وليك� � ��ن ملعوناً عندما ي�ستيقظ ،و�إننا
لَنخب� � ��ر الجمي� � ��ع ب�أنه ممنوع على �أي �شخ�ص �أن يقيم معه �أي عالقة� ،أو �أن يق ِّدم له �أي معونة،
وممنوع على �أي �شخ�ص �أن ي�سكن معه تحت �سقف واحد� ،أو �أن يقر� أ له مقالة �أو كتاباً»(.)17
وق� � ��د بلغ الحاقدون درجة عنف �أكبر ه� � ��ذه المـرة ،فحاولوا طعنه ،لكن� � ��ه نجا ،وهنا �شعر
م�سيرة
بخط� � ��ورة المـوقف �أكثر ف�أكثر ،و�أن ال م� � ��كان له في مجتمع ت�سيطر عليه عقول جمعية َّ
با أله� � ��واء الديني� � ��ة وال�سيا�سية ،فاعت� � ��زل المـدينة ،وق�ض� � ��ى بقية حياته نائي � � �اً بنف�سه من �شر
متفرغاً للكتابة ،حتى �آخر رمق من حياته.
الحاقدين،
ِّ

لم يكن �سبينوزا يبتغي �سوى ترميم العقل الب�شري ،ف�أ�س�س ر�سالة في �إ�صالح العقل ،ور�سالة
ف� � ��ي الالهوت وال�سيا�س� � ��ة ،وك�أنه �أدرك مب ِّك� � ��راً �أن �إ�صالح العقل يقت�ض� � ��ي �أوالً وقبل كل �شيء
تطهي� � ��ره من ا ألدران العالقة في كل من الدي� � ��ن وال�سيا�سة ،وما يتخللهما من �صراع ،ي�ؤدي �إلى
تمرغ الب�شرية في زبد العنف والتطرف.
ُّ

***

يقول الفيل�سوف دني�س ديدرو« :لم ي�سبق لفيل�سوف �أن قتل رجل دين ،لكن رجل الدين قتل
كثيراً من الفال�سفة».

لنُر ِّك� � ��ز معاً على جملة «رج� � ��ل الدين» ،ونت�ساءل لمـاذا لم يق� � ��ل «الدين» دون �أن ي�سبقها
بــ«رجل»؟ من ناحية الفيل�سوف ال يعمل على ن�سف الدين ن�سفاً تهديمياً هدفه تقوي�ض ا أل�س�س
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الت� � ��ي يقوم عليها  -على ا ألق� � ��ل بالن�سبة �إلى ا أل�سماء التي ذكرناه� � ��ا �أعاله  ،-بل �إنه � -أي

الفيل�سوف  -ينقد القراءة التقليدية ال�سطحية للدين ،التي تجعل منه و�سيلة ال غاية ،قراءة

منهجي� � ��ة تفكيكية تك�شف مواطن الخلل وال�ضع� � ��ف ،وتدر�س الجانب ال�سيكولوجي لمـعتنقي
ا ألديان.

توجه -
وم� � ��ن ناحية �أخ� � ��رى ف�إننا ن ِ
ُدرك �أن العقول �ضيق ُة ا ألفق ،التي ت�سير مع الركب �أنى َّ
�إذ �إ َّن م� � ��ن طبيعة الجماهير �أنها تنخرط �سريعاً في الجماعة  -هي التي تقف وراء ما يُرتكب
با�سم ا ألديان .ال �أعتقد �أن ثمة ديناً بالفطرة يدعو �إلى العنف .و أل ّن الدين حاجة و�إرواء للظم� أ
يدعون �أنهم رجال دين ي�ستغلُّون تلك الحاجة
ا ألنطولوج� � ��ي لدى الب�شر ،ف � � ��إن الغوغائيين ممن َّ
وذل� � ��ك الظم�أ ،في�سعون �إل� � ��ى ال�سلطة من بوابة الدين ،نظراً لِما يحتل� � ��ه الدين من مكانة لدى
فيوهمون ه�ؤالء النا�� � ��س �أنهم موجودون ألجل الذود عن حيا�� � ��ض الدين ،وعن كرامة
النا�� � ��س،
ِ
المـ�ؤمنين� .إننا لن نكتفي بف�صل الدين عن ال�سيا�سة ،بل ينبغي �أن نف�صله عن �أهوائنا ونوازعنا

غير الخلاَّ قة� ،أن نتحلى ولو مـر ًة واحد ًة بعقل منفتِح ي�ستوعب الكون� ،أن نعي ب�أن حريتنا تبد� أ
من ا آلخر.
التزمت والدوغمائية� ،ضحايا العقول التي اتخذت
كل ا أل�سماء التي ذكرناها كانوا �ضحايا
ُّ
مطية للو�صول �إلى ال�سلطة .واليوم في ع�صرنا الرقمي تفاقم ا ألمر ،ولم يعد الدين و�سيلة
الدين َّ

لل�سلطة فح�سب ،ب� � ��ل �أ�صبح و�سيلة للنيل من ا آلخر ،عن طريق �أكثر الو�سائط �سهولة ومتناوالً،
التطرف ونبذ ا آلخر المـختلِف ،والمـ�شكلة ا ألكبر
فبحركة �إ�صبع واحدة نرى �آالف الحاالت من
ُّ
ه� � ��ي �سيطرة العقل الجمعي الذي ال ي�صمد �أمامه �أقل العقول انفتاحاً ،حتى في �أح�ضان تلك

الو�سائط عينها!

و�أري� � ��د �أن �أروي لكم ق�صة حدثت معي في �أثناء تجوالي في �أرجاء تلك الو�سائط المـ�سماة
عدها محنة ُم�ص َّغرة ،و�أردت �أن �أوردها ههنا ألب ِّين
بو�سائ� � ��ل التوا�صل االجتماعي ،يمكنني �أن � أ ّ

�أن التكفير ال يقت�صر على مكان �أو زمان معينين ،فهو يُالزم كل فكر حر ،وكل محاولة للتفكير

خارج ال�صندوق مهما كانت ب�سيطة:

«ذات ي� � ��وم وحين كنت �أق� � ��ر� أ مقاالً في �صفحة م� � ��ن �صفحات التوا�ص� � ��ل االجتماعي ،عن
العاقة التي ابتُلي
المـعا�صر «�ستيفن هوكينغ» .و�أغلبنا يعلم إ
إ
النجازات العلمـية لعالم الفيزياء ُ

به� � ��ا هوكينغ ،ولم يمنعه ذلك م� � ��ن موا�صلة االكت�شاف والبحث .وبدالً م� � ��ن �أن ت�أتي التعليقات
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والعاقات العقلية
ـ�ست نوعاً من ال�سطحية وا ألمرا�ض النف�سية إ
متناغمة مع مو�ضوع المـقال ،لم ُ
التي تفوق فيما �أعتقد �إعاقة هوكينغ الج�سدية».
ب� � ��دالً من �أن تتماهى التعليقات وا آلراء م� � ��ع محتوى المـقال ،انطلقت ا أليادي تن�سج خيوط
التكفير والتطبيل لثقافات ومِ لل �أبعد ما يكون �أ�صحاب تلك ا أليادي عنها .فال ٌن يكتب« :عليه
ال من نف�سه و�صياً
من اهلل ما ي�ستحق» ،و�آخر يكتب« :كافِ ر زنديق» ،و�آخر يتباهى ب�إيمانه جاع ً
تخط ما تمليه العقول من ال�سطحية والتزمت والدوغمائية ،و�أكثر
عل� � ��ى ا ألديان .ا أليادي
ّ
ما �أثار غ�ضبي تعليق مث َّقف �أملت عليه ثقافته وانتمائه لمـلته �أن يجعل من نف�سه حار�ساً لجنان
الخلد يُدخل بها من ي�شاء ويطرد من ي�شاء .يقول الحار�س�« :إن هوكينغ كافِ ر زنديق ولن يدخل
الجنة»!

لم تحتمل �أع�صابي هذيان حار�س الجنة ،فرددت عليه بجملة واحدة« :ما يهمنا في الرجل
علمـ� � ��ه� ،أما �آرا�ؤه ا ألخرى فبينه وبين ر ّبه ،ثم من �أنت لت�ضع نف�سكَ حار�ساً للجنة ت�ستقبل هذا
وتح� � � ِ�رم هذا؟» .ولم �أكد � ُأدل� � ��ي بر�أيي هذا ،حتى بد�أت ا أليادي تُمطرن� � ��ي ب�صفعات ا أل�صولية
يكتف
باللحاد والكفر ،ظ ّناً م� � ��ن �أ�صحاب هذه ا أليادي �أنني �أدافِ � � ��ع عن ُملحد! ولم
ِ
وتنعتن� � ��ي إ
مرتد!
الحار�� � ��س وحده بنعتي بذلك النعت ،بل دعا �أ�صحاب� � ��ه للوقوف وقفة واحدة �ضد ملحد
ّ
ان�صرفت محتفظاً بماء وجهي ألنني مهما ناق�شت بالمـنطق والعقل ،فالعقل الجمعي �سيغلبني.
ُ
وكما يُقال( :الكثرة غلبت ال�شجاعة).

�أرج� � ��و �ألاّ يفه� � ��م بع�ضهم من حديثي هذا �أنّني � أ َّدعي ثقافة مطلق� � ��ة ،ف�أنا �أمام العلم و�أمام
الفل�سف� � ��ة ال �أعدو �أنّي ق�شّ ة في بحر وا�سع ا ألطراف .كم� � ��ا �أرجو �ألاّ يفهم بع�ضهم �أنني � ُأع ِّمم،
متفهمة ،وكل غايتي من هذا
وجه لعقول �أح�سبها رزينة
فالتعميم �أكبر عقبة �أمام حوار فكري ُم َّ
ّ
الط� � ��رح �أن �أقول للعقول المـز َّورة« :دعوا الخل� � ��ق للخالق» .دعونا نتخلَّ�ص من �أدران العن�صرية
اليجابية وقب� � ��ول ا آلخر ب�صرف النظر عن
نتمر�س على إ
والعن� � ��ف ا ألخالقي واللفظي ،دعونا َّ
انتمائه �أو دينه �أو ِعرقه .لنكن كونيين بكل ما تحمله كلمـة كون من معنى ،كون ي َّت�سع لكل �شيء،
�صنعت ألجله.
مادامت عقولنا تعمل بما ُ
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الديـــوان
ال�شـــــعر:

¯
¯
¯
¯

من �سيرة ال�شارد
زمن الفو�ضى
محاوراتي مع ظلي
ِكتَ ابُ العُ بُورِ

طالب همّ ا�ش
عبد الكريم �شعبان
محمد محمد ال�شحات الراجحي
عبد الأمير خليل مراد

ال�ســـــرد:

¯
¯

في زمن ما ،لي�س بعيد ًا
بطالة
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ال�شـعـر...

من �سرية ال�شارد
هما�ش
طالب ّ

-1-

النايُ �صوتي
و أ� ّيامي المواوي ُل
ال�شم�س قندي ُل.
غروب
البعيد ُ
وفي ِ
ِ
ُ
الخريف
ماتَ
ٌ
مرتع�ش
الباب
َ
وقرب ِ
والحزن  -أ�يلو ُل–!
�شي ٌخ قديمُ أال�سى
ِ
ُ
الخريف،
ماتَ
ر�ض تغمر ُه
ُ
جراح أال ِ
القمح ُ
مقتول!
وفي
ِ
الحقول ف�ضا ُء ِ
ال�سهول
ففي
ِ
قمي�ص الي أ� ِ�س من�سد ٌل
ُ
الغيم َ
فوق الدا ِر �إكلي ُل.
وراح ُل ِ
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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البحر
يا �آخ َر ِ
�ضاعتْ ك ُّل أ��شرعتي،
المغارب خانتني القنادي ُل!
وفي
ِ
ما هره َر الحو ُر أ�وراق ًا
على كتبي
أ�و َ
رقرق الدم ُع وابت ّلتْ منادي ُل!
المجروح أ�غنيتي
يهده ُد ال�شج ُر
ُ
الريح في ليلي المواوي ُل.
وتتب ُع َ
-2-

الطائ ُر البردانُ في ِّ
الخريف
ع�ش
ِ
ُ
رفيق �آهاتي!
			
العتيق
الحبر ِ
و َت َق ُّط ُر ِ
دفاتر عمريَ ال�سودا ِء دمعاتي!
على ِ
و�شوار ُد أالفكا ِر بين ك آ�بتي و� آس�متي
عابر في الم�شهد ال�شاتي...
كغيم ٍ
تن أ�ى ٍ
لوحات الودا ِع
بلون
الغروب ِ
ِ
ِ
ومع َ
�سما ُء مر�آتي.
			
والموج �إيقاعي البعيدُ،
ُ
للمراكب
المهدهد
البحر
ِ
ِ
و�آخ ُر ِ
ال�شريد
في تهاديها
ِ
ي�ش ُّد ناياتي.
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اكي النائي
ُ
ومغارب أال ّي ِام من �ش ّب َ
نهاياتي.
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القلب
ال توج ِع َ
مجروح!
القلب
ُ
�إنَّ َ
َ
الروح!
ترقرق الدم ُع حتى
ِ
فا�ضت ُ
معهم
راحوا مع ِ
الليل طالتْ غربتي ْ
هم ع ّلموني أال�سى،
ْ
المجاريح.
هم
ُ
ُ
مغاربهم
غارقتان في
عينايَ
ِ
ْ
والنف�س ثكلى
ُ
م�سفوح!
العين
ُ
ودم ُع ِ
اك نائم ٌة
الريح في ال�ش ّب ِ
�شيخوخ ُة ِ
الغيم َ
م�شبوح
فق
ُ
خلف أال ِ
وم�شه ُد ِ
ن أ�تْ بروحي مواوي ٌل مع ّذب ٌة
ونهن َه الحزنُ
الريح!
حتى ِ
هاجت ُ
ُ
يو�شو�ش النايُ أ��شجاني
الحنين
ويدفعها �إلى
ِ
مبحوح!
ورج ُع الناي
ُ
مجروح!
القلب
ُ
القلب �إنّ َ
التوج ِع َ
نحنُ ارتحلنا َ
روح.
وطال الهج ُر يا ُ
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أ�بليتُ ناياتي العتيق َة
مجروح!
تنويح
لم يع ْد فيها �سوى ِ
ِ
بالحزن
النحيل مث ّقب ًا
كالق�صب
ووقفتُ
ِ
ِ
ِ
�صوات أال�سى من م ِّر تبريحي!
كي أ��صغي أل ِ
يريح
من يق�ص ُد البح َر البعيدَ لكي َ
التنويح؟
الروح من تنهيد ِة
َ
ِ
المغيب،
�صارتْ مواعيدي
َ
وقب ُر أ�حالمي الغيو َم ال�سو َد في ُم َت َع َّزلي العالي،
قوارب المنفى أ�راجيحي...
وك ُّل ِ
التلويح!
�صارتْ منادي ُل الودا ِع بعيد َة
ِ
المراييل القديم ِة كي أ�ظ َّل م�سافر ًا
ك ُّل
ِ
للريح.
ع ّلق ُت َها ِ
-5-

البح ُر عمريَ
أ
مواج أ� ّيامي
وال ُ
الغيم َ
البحر أ�حالمي.
فوق ِ
وراح ُل ِ
ّ
الغيم في روحي مدام َع ُه
يقط ُر ُ
وفي الدمو ِع ُّ
يغط الحزنُ أ�قالمي!
رياح خريفي
�شاختْ ُ
48

وانتهى �شجني
يقاعي الدّامي!
وفي
ِ
المغيب بكى � إ َ
أ� ُ
رقرق الدم َع في ك أ��سي
وت�شر ُب ُه ذكرى البعيدينَ
كواب �آالمي!
من أ� ِ
عمري كناعور ٍة في النهر راحل ٌة
والعام.
العام ِ
أ��س ِّر ُح العم َر بين ِ
الريح روحي
ال تقر أُ� َ
حين تقر ؤ�ها
�سطر أال�سى هامي
� إ اّل كدم ٍع على ِ
�إني انتظرتُ وقد راحتْ مراكبهم
لم يرحموا أ�لمي
في الم�شهد الدامي.
-6-

الطير المتهادي
ُ
�سرب ِ
أ
وراق الزرقا ِء
كال ِ
ي�ساف ُر فوق �سكين ِة أ�بياتي.
وتم ُّر ُ
البجعات البي�ضا ِء
ظالل
ِ
على ك أ��سي ال�سكرى ب�سكوتي.
الق�صب المهجو ِر
الريح على
ِ
وتهب ُ
ُّ
الحزن
قامات
ِ
لتنحتَ من ِ
تماثي ًال لجراحاتي!
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ه ْل يط ِف ُئ ّ
ال�ش َوق
بالهجران تنهيدُ؟
ِ
ُ
الحفيف
�صوتي
بح ُت ُه
نواح
ِ
ُ
الحزن َّ
والريح هم�سي ،وتغريدي أالناهيدُ...
ُ

وعلى �إيقا ِع الدم ِع
المطر الباكي عبراتي!
�ساعات
ُت َق َّط ُر في
ِ
ِ
وت�ساف ُر أ
كالوتا ِر قوافي ِّ
ال�ش ِعر
الموزون
مواج
ِ
على �إيقا ِع أال ِ
على ح�سراتي.
الحزن
بحيرات
و�صفا ُء
ِ
ِ
ال�شم�س النائي مر�آتي.
غروب
ورا َء ِ
ِ

حزن
ولي ق�صائ ُد ٍ
ك َّل َها أ�ر ٌق...
وبي جرا ٌح عليها أ�دم ٌع �سودُ!
ْ
-8-

-7-

خريف ّ
البردان
بالمطر
يتقط ُر
ِ
�شباك ٍ
من ِ
ِ
على �إيقا ِع دموعي...

البع ُد أ�جم ُل
�إذ تن أ�ى المواعي ُد
الروح تنهيدُ!
و�إذ يهده ُد طي َر ِ

و�صغيراتُ أ��سايَ يرقرقنَ الدم َع
�صوت بكائي الم�سمو ِع
على ِ

عمري رحي ٌل
و أ� ّيامي م�سافر ٌة
أ�نا البعي ُد و أ�حوالي المواجي ُد
العمر
ُ
خرائب ِ
قد �شاختْ على ج�سدي
يقاعي العودُ!
وفي
ِ
الغروب بكى � إ َ

أ�قر أُ� أ� َ
رحيل أال ّي ِام،
وراق ِ
النا�س
و أ��شعا َر ِ
رحيل ِ
و أ� ُ
للريح ك آ�ب َة جوعي.
ترك ِ
واليوم أ�نا المهجو ُر ...جريح ًا أ�تط ّل ُع
َ
�سيان
اك خريفي أال ِ
من �ش ّب ِ
طرقات رجوعي.
�إلى
ِ

أ�ك ُّل هذا (ال ُبكا)
يا لي ُل تذرف ُه مع الدمو ِع
أ�غاني غربتي ال�سودُ؟
يغفو الحنينُ جريح ًا في تن ُّه ِد ِه

البعد
ي�سقيني الحزنُ مرار َت ُه في ِ
و أ��سقي ِه ك أ� َ�س دموعي.
❁
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زمن الفو�ضى

ال�شـعـر...

زمن الفو�ضى
عبد الكريم �شعبان

بعلم
أ�مازج حلم ًا ٍ
بجد
وهذر ًا ٍ ّ
بثلج
ونار ًا ٍ
وجهر ًا ب�س ِّر
أ�وا�شج بين ال�شرائح
بين ال�شرائع
بح ِّر
أ�ربط عبد ًا ذلي ًال ُ
أ�زيح التفا�صيل
أ� ُ
ن�سف وهم الف�ضيل ِة
أ� ُ
تراب بب ِّر
خلط بع�ض نثا ٍر ٍ
أ�ج ّي ُر هذا لذاك
وذاك لتلك
و أ�محو الفروق
 -العمل الفني :الفنان �صالح �صالح.
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زمن الفو�ضى

العروق
ألثبتها في
ِ
و أ�ندَ ُّ�س في النب�ضات
وفي ال�شهقات
ال�شقوق
وبين
ِ
وخلف الممر
أ� ّ
�شكك بالماء
أ�خلط غيم ًا بلم ِع
ولمع ًا بزم ِع
ودا ًء بدا ٍء
بقبر
وقبر ًا ٍ
بح ِّر
وبرد ًا َ
الحوا�س)
أ�ف ّو�ض (فو�ضى
ّ
النظام
بداء اجترار
ِ
الحرام
وطعم الحالل بطعم
ِ
أ�ه ُّز أال�سا�س
و أ�بني الح�صون
و أ�طعن �سه ًال خ�صيب ًا
ومرعى ن�ضير ًا
ب َو ْع ِر
ألخلق فو�ضاي
ماء المالم
بموء الهالم
وحرب الب�سو�س
ب�سلم َأ� َ�ض ِّر
�إذا ج ّد ج ّد
ت�سلقت هزلي
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و أ�ن�ضيت راحلتي
في الم�سير
وباركت هذا
و أ�ذللت ذاك
أل ّ
فت�ض عذر ّية الحلبات
و أ�قن�ص في ًال غب ّي ًا
به ِّر
والج ْز ِر
أ�نا زمن الم ّد َ
�آخذ أ�عطي
أ��ش ُّد و أ�رخي
و أ�قطع غ�صن ًا
ألثبت َج ْذري
أ�نا ا آلنُ
والغد
أ
والم�س
والهم�س
أ��شهر �شهر ًا بيوم
ب�شهر
ويوم ًا ِ
ولي أ�نْ أ�بدّل هذا الجنون
بذاك الجنون
و أ�ن�سف أ��ضالع هذا المث ّلث
أ�فتح في المغلقات
و أ�غلق في الممكنات
ببحر
و أ�بدل ب ّر ًا ٍ
وبحر ًا بب ِّر
أ�نا ا آلنُ
51

زمن الفو�ضى

و أ�رخي ال�ستائر خلف التخوم
و أ��صرخ بال�سير:
قف يا م�سير
ويا �سير
قبل انب�ساط الم�سافات
ِ�س ْر
مزاجي عجيب
وع�صري اختزال الع�صور
وفي الع�صر
بعد اعت�صار التواريخ
َع ْ�ص ْر.

�آن يئن الوجيع
ويجثو القطيع
ألزحم وهم ًا بوهم ٍ
و�ضر ًا �شديد ًا ُ
ب�ض ِّر
غياب
ح�ضوري ٌ
وغيبي ح�ضو ٌر
و�إ�شهار م�سراي
�س ّْر
أ�دير الدوائر
حين أ�دير

❁
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محاوراتي مع ظلي

ال�شـعـر...

حماوراتي مع ظلي
❁

محمد محمد ال�شحات الراجحي

كنت أ�حاول أ�نْ أ�ترك ظ ّلي
يجل�س خلفي
كيما يرقب ما يجري
حتى حين أ�عود �إلي ِه
فيخبرني
(طبطبت) على كتفي ِه
و أ��سرعتُ
لعلي أ�لحق بقطار الرغب ِة
منك�سر ًا عدتُ
وما �إن نظر � إ َّلي
حتى ان�سحب
يج ِّرر خيبته
***
❁

�شاعر م�صري.
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محاوراتي مع ظلي

حين جل�ست على �شاطئ نهري
لمح الظل مالمحه فوق الماء
فقاومني كيما يهبط
وارت�سمت فى عيني ِه
الفرح
طيو ُر ِ
فغافلني
كيما ي�سبح فوق الما ِء
ف أ��شفقتُ علي ِه
الموج
وحين اهت َّز ُ
و�ضاع الظ ُّل
فعدتُ
***

أ�جل�س قرب النافذ ِة
أ�راقب وقع خطاها
ما �إنْ �شعر الظ ُّل بطيف يعرف ُه
حتى أ��سرع كي ي�سبقني
حاول أ�نْ يتز َّينَ
ليرافق ظل حبيب أ�ع�شق ُه
ما �إنْ �صادفه
حتى امتزجا
بد أ� يناو�ش ُه
وي�شاك�س ُه
وي�سارع في م�شيت ِه
ال�شم�س
فما �إنْ غاب �شعاع
ِ
حتى �ضاعت كل مالمح ِه
***
54

أ�وقفني ظلي
ال�شم�س
كي يتح�س�س �ضوء
ِ
ال�سحب
وحجم
ِ
ال�سير
ووقت ِ
وهل �سيكون أ�مامي أ�و خلفي؟
امتثل الظل لوقع خطايَ
َ
وتما�سك
حاول أ�نْ ي�سبقني
فخفتُ
ال�سحب
وحين ر أ�يت جيو�ش
ِ
وكنت أ�حاول أ�نْ أ��سبقه
لم يلحقني
وتعثر حين وقفتُ
لمح ُه
فلم أ� ْ
حين اختفت ال�شم�س
***

أ�وقفني م�صباح ال�شار ِع
كيما أ�عبر وحدي
رف�ض مرور ِّ
َ
الظل
ورفع بوجهي قائم ًة
تجبره على أ�ن يوقف ُه
فلقد خرج الظ ُّل
لوف
عن الم أ� ِ
افتعل الظل م�شاك�س ًة
الم�صباح
أ�وقعه �ضوء
ِ
وحاول أ�ن يخن َق ُه
الحت فى أالفق هزيم ُت ُه
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محاوراتي مع ظلي

ف أ�علن ظلي
ي�ست�سلم
رغبته في أ�ن
َ
ويعو َد
من حيث أ�تى

وبقايا �ضو ٍء
وجل�ست على مقربة كي أ�رقب ُه
أ�وقفه ال�شرط ُّي
جل�س ُه
و أ� َ
يتفح�ص أ�وراق هويت ِه
كي َّ
من أ�ين أ�تيتَ ؟!
وكيف خرجتَ ؟!
َ
بمفردك
ال يمكنك التجوال
وك َّب َل ُه
أ�دخله فى قلب الظلم ِة
كي يحب�سه.

***

أ�علن ظلي رغب َت ُه
فى أ�ن يخرج منفرد ًا
كنت أ�حاول أ�ن أ�ثن َي ُه
تم�س َك
وحين َّ
غادرتُ
طريق
تركت له خارطة ٍ

❁
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ور
الع ُب ِ
ِكت ُ
َاب ُ

ال�شـعـر...

ور
ِك َت ُ
اب ال ُع ُب ِ
عبد أ
المير خليل مراد

()1

الج�س َر َكي َنب ِغي
َو َمتى َنع ُبر هَ ذا ِ
الف َنا ْء
و َأ� َماني َنا َت َوا َرت في َأ� َخا ِديد
ال َّل َيالي
نج ٍوم َط َم�ست َها َ�شه َق ُة ال َو ِيل
َك ُ
و َأ��س َمال َب ِني َنا ُّ
ال�شهَدَ ا ْء
ال�سودَا ِء
في َ�س َما ِء ِ
المح َنة َّ
م�س
َ�ش َّيع َنا ُج ُنونَ َأال ِ
ِ�صر َنا َم َّرة أُ�خ َرى
َن ِجيع ًا في َم َ
الذ ِات َأال َح ِاجي
 -العمل الفني :الفنان �صالح �صالح.
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ور
الع ُب ِ
ِكت ُ
َاب ُ

الموت في دَا ِر
َو ُح ُج ِول ِ
ال َبال ْء
َف ِب َ�س ِاطي لم َيزل َذ َ
اك ِب َ�ساطي
بح ُث َعن ر ّيا
عجز ًا َي َ
ُم ِ
ال َّد ِليل
َف ُ�س َلي َمان ار َت َقى ِر َيح ال َع ِقيدَ ة
حدي
هلل َو ِ
َو ِب َب ِاب ا ِ
ُم�س َت ِجي ٌر ِمن َر َحى ال َب َ
غ�ضاءَِ ...ل ِك ِّني
ِب َك َا�ساتي ال َق ِتيل
َج ِبلي ُأ� ُح ٌد
َو َم َوماتي َأ� َز ِاهي ُر ال َو َطنْ
َف ُخ ُذوا َقل ِبي اخ ِت َ�صار ًا
ُون َما ْاخ َت َّط
ال�سعد ِ
َود َُعوا في َ�شا ِر ِع َّ
ال َك َفنْ
()2

َز َمنٌ ِمن َع ْه ِد ُن ٍوح
ال�س ِفي َن ْة
َو َّ
َق َذفت َأ� َ
ح�شا َءهَ اَ ،أ� َّي َخ ِطي َئة
المع َو ُل ِظ ِّلي
َح َذ َف ِ
َو ْا�س َت َب َاح َأال َم ُل َ
ا�س
الخا ِد ُع ُح َّر َ
المدي َن ْة
ِ
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ا�س
َو َمرا َيا َنا َغدَ ت َأ� َّي ال ِت َب ٍ
َت َت َ�ش َّظى َكالد َُّمى َ
ر�سا ِء في َقا ِع
الخ َ
ال َف ِجي َع ْة
َيا ِبال َد ال َّن ْخ ِل َوال َّنه َر ِين َوال َفا ِدينَ
َوح ًا َبدَ ا ِمن َج َّن ٍة
َيا د َ
َو َك َو ْ�ش ِم في َم َ�سلاّ ِت َأال َق ِاحي
ا�ص َر َّ
م�س ا ْف ِت َتان ًا
َخ َ
ال�ش َ
َوم َز ِامي َر َت ُد ُّل َأالن ِب َيا َء
َو َ�ض ِم ٍير َي أُ
مل ال َكو َك َب ِع�شق ًا
رم ِد ّي ًا
َ�س َ
َفا ْق َر ِئي َيا ُد َّر َة َّ
رق َأ� َن ِا�شيدَ ال َغ َيا َرى
ال�ش ِ
َوا ْك َر ِعي ِمن ُم َق ِل ال َّن ْ�ش َو ِة َ�س َل َ�س َال
َّ
ال�ش َقا ِء
َوا ْر ِج ِعي ِقي َثا َرة ُت ْح ِيي
ال َب َرا َيا
َو ُت َخ ِّلي ال َب ِاذ َل المذ ُب َوح َكال َعن َقا ِء
في َل ِوح ال َّت َم ِّني َوال ِفدَ اء
()3

ج�سر َأ� َّنى َنر َت ِقي
َيا ِك َتاب ا ِل ِ
في َث َنا َيا َحر ِفك ال َم آل ِن
ال�ص ِر ِيح
ِبال ُّر ِ
عب َّ
57

ور
الع ُب ِ
ِكت ُ
َاب ُ

َو ُن َ�ض ِّوي َ�ص َ
رخ ًة في ُك ِّل َن ٍاي
َو َ�ص ِليب ًا َلم َي َز ْل َيب ِكي
الم�س ْيح
ِ
ا�صي
م�س َك في هَ ِذي َأال َق ِ
َغ ِام ٌ�ض هَ ُ
َو َط َو ُ
اف ال ُّر ِوح َي�ش َت ُّد
ْاح ِت َطاب ًا
َو َأ� َنا َّ
الظ ِام ُئ ِللُّق َيا،
َو ِ�س ِّري
الحلاَّ َج َج َّواب ًا
َأ�نْ َأ� َرى َ
َي ِ�ص ْيح:
(ما َيف َع ُل ال َعب ُد َو َأالقدَ ا ُر َجا ِر َي ٌة
َ
َع َلي ِه في ُك ِّل َح ٍال َأ� ُّي َها ال َّرا ِئي
َأ�ل َقا ُه في ال َي ِّم َمك ُتوف ًا َوق َال َ َله:
اك ِ� إ َّي َ
ِ� إ َّي َ
اك َأ�نْ َتب َت َّل ِبالـ َماءِ)
َف ُ�ش ُط ُ
ر�س
رخ ُع ٌ
وط ال َك ِ
َواح ِت َرا ٌق
َو َط ِري ٌق لم َي َزل َأ�ح َم َر في ال َك ِون
ال َف ِ�س ْيح

()4

َأ��ش َت ِهي َأ�ل ِفي َوبا ِئي َو َترا ِت َيل
ا ْر ِت َيا ِبي
و�س ِمن ِح ِبر
َو َأ� َنا الم ْم ُ�س ُ
َ
الخ َطا َيا
متح ٌف ِلل َق ِتل َوال َّثا َر ِات
َو ُ�ض ُل ِوعي َ
َوالت َِّلم ِيح
في ِّلج َّ
ال�ض َب ِاب
َعا ِبر ًا َأ�حدُو ِب ُ�س ْ ؤ�لي
رجي
َو َعلى َعز ِْف َأال َ�سى َأ� ْف َت ُّ�ض َ�س ِ
ُ
وف َوالم�ص ُر َ
المعط َ
َوهُ تا ِفي َيل َعنُ
وف
َوالمح ُذ َ
وف
َوال َّرا ِك َ�س في َو ْح ِل َ
الخ َر ِاب
َجا ِئ ٌع َو ُ
الخب ُز دُو ِني
َو ِ�سال ِلي ِح َ
الخ ُ
نط ٌة َو َ
وف َو ْح ٌ�ش
َو َك َأ� ِّني َذ ِل َك َّ
الطي ُر ال ُمدَ َّمى
والت ُّ
الظ َبا في ُك ِّل َ�س ْب ٍي
َبينَ َ�ص ِ
ُ
َو ِخ َت ِامي َك ِخ َت ِام أال ِّم في َل ِيل
ال ِغ َي ِاب.
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في زمن ما ،لي�س بعيد ًا

ال�ســـــرد...

فـي زمن ما ،لي�س بعيد ًا
د .طالب عمران

كان الو�ض ��ع غير �آمن وه ��و يقطع الطريق ب�سيارته ،قلق ًا متوت ��ر ًا ،فالعتمة �شديدة والطريق �إلى
قريته يمر بقرى �صغيرة ،وتالل و�سفوح و أ�ودية ،يغمرها الظالم.
تع� � ّذب كثير ًا حتى تد ّبر أ�مر البترول ل�سيارته ،فقد كانت ّ
محطات الوقود ك ّلها مغلقة ب�سبب أ�مر
غام�ض ،لم يجر ؤ� أ�حد من أ��صحابها على البوح به.
اعتق ��د �سلمان أ�ن أالمر يتع ّلق بجهات متح ّكمة بالنا�س تفر�ض �آراءها الع�شوائية غير المدرو�سة
أ�حيان ًا على النا�س ،ولكن أ�حد أ��صدقائه حكى له أ�مر ًا غير م أ�لوف:
ا�سمع يا �سلمان ،لي�س الو�ضع كما تت�ص ّور ،هناك مخلوقات تتغ ّذى على البترول ،وهي التي جعلت
محطات الوقود ،ينف ��رون من تعبئة ّ
أ��صح ��اب ّ
محطاتهم من أ�جل توزيعه ��ا على ال�سيارات ،وال�سبب
تلك المخلوقات.
 ما هذا الهراء يا رعد؟ مخلوقات تتغ ّذى على البترول؟ معقول؟ نعم� ،إن كنت ترغب في ر ؤ�يتها � ،أس�جعلك تراها. -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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 معق ��ول؟ يب ��دو أالمر غي ��ر منطقي.ح�سن ًا أ�رغب في ذلك بالت أ�كيد.
 ح�سن ًا� ،س أ��ضع دلو ًا فيه بع�ض البترول،في حديق ��ة المنزل ،و�سنراق ��ب ذلك مع ًا،
�سترى �شيئ ًا ال ي�صدق ،هيا.
و�ض ��ع رعد دل ��و ًا في ��ه بع� ��ض البترول،
ال ��ذي ي�ستخدمه من أ�ج ��ل المدف أ�ة ،وجل�س
و�سلمان ينتظران ،وبع ��د نحو ع�شر دقائق،
اقترب مخلوق ،قامت ��ه كقامة الب�شر ،ولكنّ
ردا ًء أ��سود ،يغطيه من ر أ��سه حتى قدميه.
أ�خ ��رج المخلوق ر أ��سه ال ��ذي بدا أ��شبه
بر أ�� ��س حيوان ذئب ��ي ال�ش ��كل ،أ�نهى ما في
الدل ��و ب�سرع ��ة كبي ��رة ،ث ��م اختف ��ى ك أ�نما
ان�شقت أالر�ض وابتلعته .ف ّكر م�ستغرب ًا:
«غريب ،يبدو أ�ن �شيئ ًا غريب ًا يحدث عندنا» ،ثم قال لرعد:
يجب اكت�شاف �س ّر هذا المخلوق ،ولكني بحاجة �إلى م�ساعدة.
 هه� ،صدقت ،كيف لي أ�ن أ� ؤ�من البترول ل�سيارتك وتلك المخلوقات تظهر فج أ�ة؟ خطرت لي فكرة ،أ�لي�س لون البنزين كلون الماء؟ نعم� ،إنْ كان نق ّي ًا. �سنع ِّبئ الدلو بالماء ،ثم نتظاهر بنقل المياه لل�سقاية ،ونتمكن من تهريب (دلو) أ�و دلوين بينهذه الدالء ،نحتاج �إلى عدد من النا�س معنا.
 فهمت� ،س أ� ؤ�من بع�ض أالوالد ،من طلبتي الذين أ�ع ّلمهم في المدر�سة ،قد تنجح ّالخطة
وق ��د تخف ��ق .الو�ضع لي�س �سه ًال .الحم ��د هلل أ�نني ما زلت أ�حتفظ ببع� ��ض البترول في خزان
القبو.
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تظاه���ر أالوالد بنقل الماء ،وم���ن احتياطي البترول الموجود في قبو (رعد) نقلوا ثالثة (دالء)
�إل���ى �سي���ارة �سلمان المختفية في أ�جمة الحديقة ،ثم تظاهروا بدفعه���ا ،ك أ�نها ال تحوي بترو ًال ،حتى
و�صلت �إلى الطريق العام.
 احر����ص على أ� اّل ت�ش ّغ���ل محركها ،حتى تبتعد كثير ًا ،فالطريق هاب���ط �سي�ساعدك لتقطع عدةكيلومت���رات دون حاج���ة �إل���ى تدوير المحرك ،وك���ن يقظ ًا في الطري���ق فالظالم ق���ادم ،وربما تمر
بمناطق غير �آمنة.
 أ�ري���د أ�ن أ�� أس�ل���ك ي���ا أ�خي رع���د ،كيف تحتف���ظ بالبترول في قب���وك؟ ولماذا ل���م تحاول تلكالمخلوقات الهجوم على بيتك والبحث عن بترول ،ثم �شفطه ب أ�فواهها؟
 مازالوا في بداية فر�ض ال�سيطرة على هذه المناطق ،عن طريق مالحقة البترول في المحطاتأ�و ًال ،ث���م ف���ي أالمكنة أالخرى ،أ��شعر ب أ�نَّ القادم �شديد الخطورة ،هيا تح ّرك يا �سلمان ،وكن حذر ًا،
لوال و�ضع والدتك المحرج لما تركتك ت�سافر في هذا الليل المظلم.
 يجب أ�ن أ��صل �سريع ًا ألطمئن على أ�مي هي كل �شيء في حياتي ا آلن يا رعد.يتم�سك بالمقود ورجله على المكابح ،حتى
دفعوا ال�سيارة نحو الطريق الهابط الطويل ،و�سلمان ّ
قط���ع عدة كيلومترات ،ويبدو أ�ن اندف���اع ال�سيارة في طريق الهبوط ،قد أ�عطاها دفعة أ�خرى لتقطع
م�سافات أ�خرى ،قبل أ�ن تطل على طريق �آخر.
نج���ح �سلم���ان في الخروج من المدينة ،ثم �ش ّغل المحرك لتتح���رك ال�سيارة ب�سرعة مقبولة وقد
بد أ� ال�ضوء يخبو من حوله ،ثم دخل في الظالم و�سط أ�جواء غام�ضة غريبة.
خ ّيل �إليه أ�نه يلمح أ��شباح ًا تتحرك بين أال�شجار وفي أالودية ،ولكنه ا�ستعان باهلل وتابع الم�سير،
ور أ�ى فج أ����ة رج ًال يرت���دي ال�سواد ،ي�سير على جانب الطريق .خ���اف أ�ن يتو ّقف �إن طلب منه الرجل
الم�ساعدة ،ولكن الرجل تابع طريقه ،ولم ي�ستطع �سلمان ر ؤ�ية وجهه.
وبعد عدة كيلو مترات ر أ�ى مجموعة من الرجال ،يرتدون الزيّ نف�سه ،وهم ي�سيرون على جانبي
الطريق .ف�شعر بالقلق والتوتر.
لم ي�شر له أ�حد منهم ليتو ّقف .وبعد دقائق ر أ�ى �ضوء ًا خلف ّي ًا ل�س ّيارة تقترب منه ،فزاد من �سرعة
ال�س ّي���ارة� .إنَّ ال�سيارة الخلفية أ�طلقت �سرعتها أ�ي�ض��� ًا ،و�شعر بالقلق .ربما ا�ستوقفوه ،وهو وحيد في
هذا الظالم والبرية المخيفة.
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ولك���نّ ال�س ّي���ارة تجاوزته وهي ته���در بزمورها .كانت أ��شب���ه بـ(بيك �آب) مغل���ق� .شعر بالخوف
وق���د بدوا غام�ضي���ن ،هيئاتهم غير وا�ضحة ،يجب أ�ن يقود بحذر �شديد .ربما لن يرى أ�ولئك النا�س
الغرباء من جديد ،ولو ر�آهم فج أ�ة لعانى منهم كما يتو ّقع.
وفج أ����ة �شع���ر أ�ن ال�سيارة ت�ص���در �صوت ًا ،ربما كان البت���رول مخلوط ًا بالمي���اه أ�و ب�سوائل أ�خرى،
ولكث���رة م���ا م ّرت به مثل هذه الح���االت أ�وقف �سيارته بحذر وترك أ��ضواءه���ا �ساطعة ،ثم أ�خرج من
و�صب فيه أالوكتان ،ثم أ�غلقه.
�صندوق ال�سيارة ،علبتي أ�وكتان ،وفتح �صندوق البنزين ّ
وما �إن أ�غلق �صندوق ال�سيارة الخلفي ،حتى �شعر بوجود �شخ�ص ما قريب ًا منه وقد و�صله �صوت
أ�نفا�سه ،التفت مرعوب ًا .كانت امر أ�ة ت�ستر وجهها ،بدا عليها التعب وهي تتوقف متكئة على ع�صا:
 أ�نا مقطوعة هنا يا بني ،أ�يمكن أ�ن تو�صلني �إلى أ�قرب قرية على طريقك؟ أ�جل. �شكر ًا لك. لماذا أ�نت هنا يا خالة؟انفجرت تبكي:
 أ�بحث عن ولدي ال�ضائع� .إنه مفقود منذ يومين.نت في هذه ال�سنّ ؟
ه ّد أ�ها بلطف ،وتابع أ��سئلته :لماذا تبحثين عنه و أ� ِ
 ابني وحيد ،وله أ�خوات أ��صغر منه. كيف فقدته؟ كيف �ضاع عنكم؟ لدينا حقل قريب من هنا ،يعمل فيه ابني ،وفيه فواكه وخ�ضراوات ،أ�ول أ�م�س ذهب في ال�صباحولم يعد � ،أس�لت النا�س جميع ًا حولنا في القرية وهنا في هذه المنطقة لم يره أ�حد ،اختفى هكذا.
تمالكت نف�سها وم�سحت دموعها:
 الغرباء ازدادوا هنا ،وهم ينت�شرون ب�شكل غام�ض يا بني ،و أ�نت �إلى أ�ين تذهب؟ وفي هذا الليل؟ أ�مي مري�ضة ،ولم أ��ستطع تدبير البترول ل�سيارتي �سوى ب�صعوبة ،حالة أ�مي تقلقني.لح���ظ وجهها المتعب �شديد التجاعيد ،ور أ�ى عينيها اللتي���ن تتوهجان والدمع ي�سيل منهما على
وجهها ،كم هي معذبة هذه العجوز؟ وفج أ�ة ر أ�ى �سلمان �سيارة (البيك �آب) ال�ضخمة تقطع الطريق
الجبلي ال�ضيق ب�شكل كامل ف�شعر بالرعب .و�صرخت العجوز:
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الغرب���اء� ،سبب ت أ�خري في العودة .ه ؤ�الء أالنذال� ،إنه���م كال�شياطين بمنظرهم و أ��شكالهم غير
المفهومة ،وت�سمع أ��صواتهم التي يطلقونها ب�شكل مرعب.
 وماذا �سنفعل؟ يقطعون علينا الطريق ،يجب أ�ن نعود.أ�وق���ف ال�سي���ارة محت���ار ًا والرعب ي�سيطر علي���ه ،فر أ�ى بع����ض الغرباء ،وقد نزلوا م���ن ال�سيارة
وتجمع���وا في عر�ض الطريق .ثم �سمع همهمة وزمجرة ،ف أ��شارت العجوز مرعوبة �إلى غرباء �آخرين
قدموا من الجهة الخلفية .فقال ب�صوت خافت:
لي�س لنا �سوى الخروج من ال�سيارة والهرب ،أ�ت�ستطيعين ال�سير يا خالة؟
انج بنف�سك يا بني.
 � أس�حاول ،ولكن ُ لن أ�تركك وحدك يا خالة.أ�وقف ال�سيارة وهو يتمتم � :أس�طفئ أال�ضواء.
 انج بنف�سك يا بني � ،أس�حاول أ�ن أ�ختبئ. ال ب��� ّد أ�ن���ك جائعة وعط�شى ،خذي ه���ذا الكي�س ،فيه بع�ض الطعام وزجاج���ة ماء .وحاولي أ�نتختبئي بعيد ًا عنهم ،أ��سرعي أ�تمنى لك النجاة يا خالة.
أ�ي���ن �سيذهب؟ هل يبقى في ال�سي���ارة أ�و يخرج؟ لو لم يكونوا عدوانيين ما قطعوا عليه الطريق.
أالف�ضل أ�ن يهرب ،ويختبئ� .سحب المفتاح ،وخرج بهدوء� ،سيراقب من بعيد ما �سيفعلون.
اقترب الغرباء الذين كانوا ي�سيرون على الطريق خلف ال�سيارة ،وظ ّل الغرباء في �سيارة (البيك
�آب) أ�مامها دون أ�ن يتحركوا ،تمكن �سلمان من االختباء بين أالدغال وهو ي�شعر بالتوتر والقلق.
توج���ه أ�حدهم �إلى فتح���ة البنزين ،وفتحوها بعن���ف ،وبد أ� يلحظ �سحناته���م تحت �ضوء خفيف
ّ
ينبع���ث من م�صباح أ�حدهم ،وما �إن بد أ� الغريب ب�شف���ط البنزين ،حتى أ�طلق ما ي�شبه ال�سعال ،مما
ا�ستدعى منهم أ�ن ي�سعفوه وي أ�خذوه في اتجاه ال�سيارة الواقفة ،التي تقطع الطريق.
�شع���ر في مكمن���ه بنوع من أالمان ،وهو يراقبهم يبتعدون في اتجاه الغرباء ا آلخرين ،ثم �صعدوا
جميع ًا كما يبدو ،وتحركت ال�سيارة بهم.
ولمـّا �شعر �سلمان أ
بالمان ،خرج من مكمنه ،ف�سمع �سعا ًال خلفه ،كانت العجوز ت�سعل:
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 أ�نهكتني هذه الحفرة� ،ساعدني يا بني ،ال أ��ستطيع الخروج. الحمد هلل أ�نك بخير. لقد اختفوا ،ما الذي فعلوه ب�سيارتك؟ ال أ�دري � ،أس�رى. ما الذي أ�رادوه من �سيارتك. أ�رادوا بنزين �سيارتي ولي�س ال�سيارة.�سمع �سعالها من جديد ،فقال :أ�نا أ�تحرك �صوبك ،ال أ�رى جيد ًا ،العتمة �شديدة.
 �ست�سمع �صوت الع�صا ،أ�نا قريبة منك في حفرة خلف أالغ�صان المت�شابكة.ب���د أ�ت تطرق بع�صاه���ا على حجر قربها ،فتمكن وهو ي�سير بحذر م���ن الو�صول �إليها ،وقد �سمع
�سعالها من جديد ،و أ�خير ًا و�صل �إليها� .ساعدها على الخروج وا�ضط ّر لحملها ،وبدت خفيفة الوزن.
أ�نزله���ا ق���رب ال�س ّيارة ،ثم فتح الباب وطلب منها أ�ن تجل�س ف���ي المقعد ،وهو يتمتم :الحمد هلل ،أ�نا
بخير.
 اذهب لالطمئنان على �سيارتك ،ربما �سرقوا نفطها. لم أ��ش ّغل الم�صابيح لخوفي من عودتهم. معك حق ،حاول أ�ن تك�شف على ال�س ّيارة بهدوء ودون �ضوء.عثر �سلمان على غطاء البنزين .كان فيه بع�ض الك�سر في أ�طرافه .أ�ح�ضر كي�س ًا من النايلون من
ال�صندوق وا�ستعان به لتثبيت غطاء �صندوق البنزين.
اقترب وقلبه واجف من مقعده في ال�س ّيارة ،أف�دارها فدارت جيد ًا ،أف��شعل أ��ضواءها ،ثم انطلق بها.
� أس�لته :أ�فرغوها من البترول؟
 نق�ص���ت قلي ًال ،وال أ�عرف �س��� ّر �سعال الغريب الذي حاول �شفط البنزي���ن ،ربما ألنني و�ضعتالنقي المخلوط بالم���اء ،الذي جعل المحرك ال يدور كما
علبت���ي أ�وكت���ان ألتخل�ص من البنزين غير ّ
يجب.
قال���ت العج���وز م�ستغربة :أ�وكتان زائد ،قد أ�زعج ذلك ال�سافل ال���ذي يتغ ّذى على �شرب البنزين
لدينا ،البنزين غير النظيف.
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 ربما كان كالمك �صحيح ًا ،أ�نا قلق على أ�مي يا خالة .ت أ� ّخرت عنها. �إن �ش���اء اهلل ،ل���ن ترى غريب ًا في طريقك ،وت�صل �إليها وتطمئ���ن على �صحتها .مازال اختفاءابن���ي ،ينهكني ،أ�ممكن أ�ن يكون أالنذال قد خطفوه ،أ�م تع ّر�ض لحادث غام�ض .يا �إلهي أ�ع ّني ،لي�س
لي �سوى هذا الولد؟ كيف � أس�عي�ش من بعده؟
ف ّكر«م�سكين���ة ،حالتها لي�ست �سهلة ،ترى كيف اختفى ابنه���ا؟ الريب أ�ن وجود ه ؤ�الء الغرباء هو
ال�سبب» .قالت وهي ترى بع�ض أالنوار لبيوت قرية على الجانب أاليمن من الطريق :هذه قريتنا.
 دليني على الطريق � أس�و�صلك �إلى بيتك. أ��ستطيع الم�شي .اذهب في طريقك يا بني واطمئن على أ� ّمك. ال � .أس�و�صلك �إلى البيت. أ�خاف أ�ن يتر�صدك الغرباء ويلحقوا بك. حتى لو حدث ذلك � ،أس�و�صلك �إلى بيتك.كان هن���اك تجم���ع في �ساحة القرية ،وق���د انت�شرت أال�ضواء في ال�ساح���ة ،كانت العجوز متوترة
قلق���ة :بيتي يطل عل���ى ال�ساحة .قف هنا ،يكفي ،ثم �إن الطريق مغل���ق بالنا�س ،يمكنك الذهاب ،لم
أ�تعرف �إليك يا بني ،وماذا تعمل أ�ي�ض ًا؟
الطب ال�شرعي وهو اخت�صا�ص خا�ص ي���ا خالة .و أ�نت بماذا يدعوك
 ا�سم���ي �سلم���ان أ�عمل في ّالنا�س؟
 أ�نا أ�م �سعيد ،و�سعيد هو ابني الوحيد المختفي ،كنت معلمة مدر�سة ،وتقاعدت منذ �ستة ع�شرعام ًا.
 يبدو عمرك أ�كبر من ذلك. لكث���رة م���ا تع ّذبت في حياتي ،وك أ�نم���ا أ�راد اهلل أ� اّل أ�نعم بحياة هادئة ،ب���ل حتى النهاية هادئةلحياتي ،فاختفى ابني الوحيد عني .قف هنا يا دكتور �سلمان بارك اهلل فيك.
اندفع �إليها أ�حد ال�صبية ،وقد ر�آها تخرج من ال�س ّيارة:
 أ�م �سعيد ،أ�م �سعيد. خير يا رائد ،أ� عاد �سعيد ابني؟الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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 �سعيد مغمى عليه ،وهو في قلب ال�ساحة ،النا�س يتجمعون حوله. ابني �سعيد .دكتور �سلمان ابني مغمى عليه؟أ�وق���ف ال�سي���ارة جانب ًا ،وخرج لي���رى ال�شاب ،فقد يك���ون بحاجة �إلى م�ساعدة طبي���ةّ .ثم �صرخ
بالجمع المحت�شد:
 ابتعدوا أ�رجوكم ،أ�نا طبيب.كانت العجوز منحنية فوق ابنها وهي تبكي بكا ًء ّ
يقطع القلب:
بني ،ماذا فعل بك أالوغاد؟
 ويلي عليك يا ّجل���ب حقيب���ة ا إل�سعاف من ال�سيارة .وب���د أ� يعاين الفتى ال���ذي ظهر ك أ� ّنه مخ���دّر ،وقلبه ينب�ض
�شم رائحة البنزين تخرج من فمه� .صرخ بالنا�س المتج ّمعين:
ب�ضعفّ .
 أ�لي�س من م�ستو�صف في قريتكم؟ هناك م�ستو�صف ،وهو مغلق ا آلن. ال�شاب بحاجة �إلى �إ�سعاف �سريع ،أ�و�صلوني �إلى الم�ستو�صف.ق���ال رج���ل كهل بدا ك أ� ّن���ه يتمتّع بمكانة في القري���ة :اذهب يا قا�سم �إلى بي���ت الدكتورة مديحة،
و أ�ح�ضرها حا ًال كي تفتح الم�ستو�صف.
 حا�ضر � ،أس�ذهب ب�سرعة. و أ�نتم �ساعدوني في حمله �إلى الم�ستو�صف ب�سرعة. خير؟ لماذا يحملون ال�سالح؟ نح���ن نحم���ي قريتنا من الغرب���اء يا دكتور ،هناك غرب���اء في المناطق ك ّلها ت���زداد أ�عدادهمب�شكل الفت للنظر ،وه ؤ�الء ال�شبان يحملون ال�سالح للدفاع عن القرية.
 ومن أ�ين ي أ�تي الغرباء؟ واهلل ،ال أ�حد يدري يا دكتور.ال�صبي رائد :ما اخت�صا�صها؟
لم ينتظروا كثير ًا فقد ح�ضرت الدكتورة مديحة � .أس�ل �سلمان
ّ
 داخلية-ن�سائية -أ�طفال. ال ب أ��س �ست�ساعدني.66
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ح ّيته باحترام ،قبل أ�ن تفتح الباب:
 تف�ضل يا دكتور ،احملوا الم�صاب� ،إلى الداخل.�شعر �سلمان أ�ن عليه تنظيف معدة ال�شاب ،وكانت أ�مه �إلى جانبه تبكي وتنوح مرعوبة ،أ�خرجوها
من غرفة ا إل�سعاف ،وبد أ� بالعمل بم�ساعدة ممر�ضة متقدمة في ال�سن ،والدكتورة مديحة.
 َّنظفنا معدته ،أ�ترين يا دكتورة كمية البنزين التي ابتلعها .يبدو أ�نهم أ�طعموه أ�ع�شاب ًا خا�صة،
ثم أ�جبروه بالقوة على �شرب البنزين.
 ليقتلوه؟ ال ،لي�صبح مثلهم ،ي�شفط البنزين ،وربما يعيد طرحه من جديد .لم أ�فهم ال�س ّر بعد. �إنه أ�مر غريب حق ًا ،من ه ؤ�الء الغرباء ،ومن أ�ين أ�توا ،وماذا يريدون؟ وما مخططاتهم؟ هي أ��سئلة ال أ�حد يعرف الجواب عنها.بد أ� ال�شاب فج أ�ة ب�إخراج ما في جوفه.
 انظري كم تخرج مخ ّلفات من معدته ،ما هذه الكتل الخ�ضراء؟ ا�سمعي يا �آن�سة. ا�سمها (ملكة) ن�سميها مالك ًا لكثرة م�ساعدتها للنا�س .ماذا تريد منها يا دكتور؟ أ�ن ت�ض���ع بع�ض كر ّيات أالع�شاب هذه في كي�س نايلون ،و�إن كان هناك مخبريّ  ،فليبد أ� بتحليلهذه أالع�شاب.
قال رائد :المخبري في بيته ،أ�تريدينه يا دكتورة؟
 نعم ،ب�سرعة ،أ�رى أ�ن ذلك �ضروري .أ�لي�س كذلك يا دكتور؟ نعم� ،ضروري جد ًا.ت أ� ّم���ل ال�شاب ثم هم�س � :أس�عطيه حقن��� ًا �شرجية ،لتنظيف جهازه اله�ضمي ،أ�حتاج �إلى م�ساعدة
بع�ض ال�شبان.
 لدينا ممر�ض أ�ي�ض ًا ،هل ن�ستدعيه ب�سرعة؟ هذا أ�ف�ضل.كان �سلم���ان مت�ش ّوق��� ًا لمعرفة ما جرى داخل جهاز �سعيد اله�ضمي ،وق���د �شعر ب أ�نه أ�نقذ ال�شاب
ال�صغير ،وبد أ�ت �ضربات قلبه تعود �إلى انتظامها.
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أ�جب���روه على �شرب ع���دة ليترات من الماء الفات���ر ،كان يطرحه �سريع ًا وتخ���رج ال�سوائل ملونة
بالحمر ،ثم أ
أ
بال�صفر ،قبل أ�ن ت�صبح نقية.
كان يتح���رك مت�شنج ًا وه���و ينتف�ض ،وقد أ�فرغ���وا كي�س البول عدة مرات ،وه���و �شبه غائب عن
ي�صح بعد؟
الوعي .ت�ساءلت مديحة :لماذا لم ُ
 ال أ�دري ،أ�نا خائف على دماغه ،ال يعلم أ�حد ماذا فعلوا له.ي�صح �سعيد.
 م�سكينة أ�مه لم تتوقف عن البكاء ،خائفة عليها من ال�صدمة� .إن لم ُ أ�لم يح�ضر المخبري بعد � ،أس�حاول درا�سة ا�ستجابة ال�شاب على بع�ض اختبارات أالع�صاب. �سيح�ضر بالت أ�كيد.ع���اد �سلمان �إلى معاينة �سعيد من جديد وهو ينتظر منه ا�ستجابة ،وحين ح�ضر المخبري ور أ�ى
�سعيد ًا ممدّد ًا بين الموت والحياة ،ظهر عليه الحزن .قالت مديحة :أ��سامة� ،سعيد في حالة طارئة.
الدكتور �سلمان يريد �إجراء تحاليل �سريعة له.
 ال يبدو في و�ضع جيد .ما التحاليل يا دكتور؟ ال ب أ�����س ،ح ّلل أ�و ًال مر ّكب���ات هذه الكتل الع�شب ّية بلونها الغريب .كتب���ت لك بق ّية التحاليل علىهذه الورقة.
***

ل���م يكن في الم�ستو�صف جهاز طبق���ي محوري للت�صوير ،اعتمد �سلم���ان على فحو�ص ا�ستجابة
متن ّوع���ة ،ثم أ�عطى �سعيد ًا �شراب ًا منع�ش ًا ،و�ضع في���ه بع�ض المقويات ،أ�و�صلها �إلى معدته عن طريق
أ�نبوب التنظير.
كان���ت اال�ستجاب���ات عموم ًا مقبولة ،ولكن ل َماذا لم يعد �سعي���د �إلى وعيه؟ أ�يمكن أ�ن يكون هناك
تلف في الدماغ ،وال�س ّيما أ�ن مظاهر ردود أ�فعاله في أ�ع�ضائه ك ّلها لم تكن على ما يرام � .أس�ل ملكة:
أ�لديكم هاتف أ�ر�ضي؟
 نع���م ،و أ�رجو أ�ن يكون مفيد ًا ،أ�حيان ًا كثي���رة يقطعونه بال �سبب ،حتى الهواتف النقالة ال تعملمن�صات التقوية والترددات ،من الم�سلحين �إبان �سيطرتهم على أ�جواء المنطقة
هنا ،ب�سبب تدمير ّ
وبع�ض المدن.
68
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 نحن ا آلن في عام (2039م) وما تزال تلك الدولة العظمى ت�ستعبد العالم ،رغم تراجع ق ّوتها،كثير من الدول أالوروب ّية.
ولكنّ كثير ًا من الدول مازالت تحت حمايتها ،ومازالت ت�سيطر على ٍ
 � إ اّل ال���دول الت���ي ت�سميه���ا مارق���ة ،والتي ل���م تتمكن م���ن النفوذ �إليه���ا ،لح�صان���ة أ�هلها �ضدالعبود ّية.
 الكوك���ب ي�سير في مرحلة �صعب���ة و�إن�سان هذا الع�صر � إ ّما يائ�س وه���م الغالب ّية العظمى ،و� إ ّمامنتفع ومنافق وج ّزار للب�شر.
انطلق���ت ت أ� ّوهات من �سعيد ،و�سط �شعور �سلمان بالراحة ،فهذه الت أ� ّوهات عالمة ج ّيدة ،وحالما
و�صلتها الت أ� ّوهات دخلت أ�م �سعيد بلهفة ،وهي تبكي :ابني حبيبي ،بد أ� ي�ستيقظ.
كان �سعيد قد بد أ� ي�ستيقظ فع ًال.
 أ�ين أ�نا؟ أ�نت هنا يا بني .في الم�ستو�صف ،وحولك من يحاولون عالجك. ر أ��سي ي ؤ�لمني ،يا أ� ّمي �آه.هم�ست مديحة :هل نعطيه م�سكنات يا دكتور �سلمان؟
 خائ���ف أ�ن ت ؤ�ثر في���ه الم�سكنات �سلب ًا � .أس�ح���اول تخفيف �صداعه بطريق���ة أ�خرى ،عن طريقالم�ساج النقطي .أ�رجو أ�ن تنجح محاوالتي.
ّ
م ّرر الدكتور �سلمان يديه و أ��صابعه المفتوحة فوق ر أ��س �سعيد ب�شكل مدرو�س ،ف�شعر ب أ�نَّ ال�شاب
ي�ستعيد بع�ض انتباهه ،و أ�ن راحة يده قد بد أ�ت تت�ضح فوق وجهه.
وبعد أ�ن انتهى من هذه العملية ،غ�سل يديه بالماء .وقد �شعر ب أ�نه متعب ،فالعملية لي�ست �سهلة،
ألنه يخ�سر فيها بع�ض طاقته .همهم �سعيد وهو يلتفت حوله مت أ� ّم ًال الوجوه� :آه ،أ��شعر ب أ�نني أ��ستعيد
وعيي .هه .ماذا أ�فعل هنا؟
 نحن نعالجك ،لم تكن بحالة جيدة.قالت أال ّم وهي تم�سح دموعها ب�صمت :أ�رعبتني يا بني ،خفت أ�ن أ�فقدك و أ�نت وحيدي.
 أ�ماه ،ما الذي جرى لي؟هم�س �سلمان :أ�نت �ستتذكر كل �شيء ،حاول أ� اّل تتعب نف�سك.
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 أ�نا جائع.� أس�ل���ت مديحة الدكت���ور �سلمان :ه���ل ي�ستطيع ه�ضم الطع���ام بعدما ا�س ُت ِب َيح جه���ازه اله�ضمي،
وج�سمه كله؟
 بع�ض الح�ساء المغ ّذي ،والم�شروبات المقو ّية. هيا يا ملكة. ال ب أ��س � أس�ح�ضر بع�ض الم�شروبات المقوية ،ا آلنّ ،ثم أ�ع ّد الح�ساء المغذي بعد ذلك.قالت مديحة ب�صفتها مديرة الم�ستو�صف :اجلبي ما تريدين � ،أس��صرف القيمة مبا�شرة.
 ح�سن ًا � ،أس�بذل جهدي .المهم أ�ن يعود �سعيد �إلى وعيه.أ�نهى �سلمان محاوالت �إنعا�ش ذاكرة ال�شابّ ،ثم � أس�له :أ�ت�ستطيع الكالم يا �سعيد؟
 أ��شعر بالتعب ،واالرتخاء.قال���ت أال ّم :هو الدكتور �سلمان يا بني ،كن���ت أ�بحث عنك في منطقة أ�ر�ضنا ،وخفت من الغرباء
عم الظالم ،توقف الدكتور �سلمان قربي و أ�نقذني ،كان يقود �سيارته بهدوء.
فاختب أ�ت ،وحين ّ
تنهد متعب ًا� :سيارته؟! لي�س م�سموح ًا للنا�س با�ستخدام ال�سيارات � إ اّل �سياراتهم ،هذا أالمر ينفذ
وينفذ منذ أ�يام.
 َمنْ تق�صد يا �سعيد؟ تكلم بهدوء. الغرباء� ،آه ،ر أ�يت أ��شياء ال يت�صورها أ�حد ،وتع ّر�ضت لتعذيب كدت أ�موت منه.عادت أ� ّمه �إلى البكاء :ويلي عليك يا بني ،المهم أ�نت بخير.
�شجعيه بحنانك وابت�سامتك.
هم�س �سلمان :اهد أ�ي يا خالةّ ،
ه���د أ�ت ثم قالت بهدوء محاول���ة كبت خوفها :كلنا حولك يا بني ،وب����إذن اهلل �ستعود �إلى قوتك،
و�صحتك أ
علي البيت فرح ًا ومرح ًا كما كنت من قبل.
وتمل ّ
وجهت حديثها للدكتور �سلمان وهي تهم�س راجية :أ�لن تكمل أ��سئلتك له؟
ثم ّ
 يبدو عليه التعب ،ربما ا�ستعاد بع�ض قواه بعد الطعام ،ح�ضرت ملكة ومعها الح�ساء المقوي. أ�طيب ح�ساء يا �سعيد .تعال � أس��ساعدك لتجل�س. رائحته �شهية� ،سلمت يداك يا مالك.70
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 الحم���د هلل� ،سميتني م�ل�اك ًا كعادتك ولي�س ملكة .على فكرة� ،سعي���د هو واحد من أ�كثر �شبانالقرية �شهامة و�شجاعة وذكاء .وله ف�ضل على كثير من النا�س.
�شهي� ،سلمت يداك.
 �شكر ًا لك .لي�س الح�ساء �شديد ال�سخونة ،ولك ّنه ّتاب���ع �سلمان أ��سئلت���ه ل�سعيد ،وهو ينظر �إلى �ساعت���ه ،فقد ت أ�خر كثير ًا ،عن �إكم���ال م�سيرته �إلى
القري���ة ،ولكنّ أ��سئلة مهم���ة كان يجب أ�ن يعرف أ�جوبتها من ال�شاب .ب���دا �سعيد ك أ� ّنه ا�ستجمع ق ّوته
وقد ر أ�ى من حوله ينتظرون منه أ�ن يتك ّلم على مدّة اختفائه.
� أس�له �سلمان :ماذا تعني يا �سعيد ،أ�نني �إذا تابعت �سيري بال�سيارة �سيوقفونني؟
 نعم يا دكتور� ،سي أ�خذون البترول وت�صبح ال�سيارة خردة بال فائدة. وماذا يفعلون بهذه الكم ّيات الكبيرة من البترول؟ ق���د ت�ستغرب أ�نهم يف ّرغونها ف���ي �آبار ،و أ�ن الغرباء الذين يمكن أ�ن ت�شاهدهم هم نوعان ،نوعال ي�شرب البترول ،وهو من يحكم النوع الثاني ،الذي ي�شرب البترول.
 وكيف ذلك؟علي.
 لذلك ق�صة اكت�شفتها بعد القب�ض ّ نحن ن�ستمع.�شرد في البعيدّ ،ثم بد أ� يتك ّلم :كنت في الب�ستان ،أ�ق ّلم أ��شجاره و أ�نا أ�غني ،و أ��شعر بال�سعادة ألن
المو�سم القادم �سي�صبح متميز ًا ،وقد فر�شت ال�سماء ،وفلحت أالر�ض ،وفعلت كل �شيء ألجل مو�سم
جي���د .وال�س ّيم���ا أ�ن لدينا كثير ًا من أ��شجار الزيتون� .سمعت �صفي���ر ًا تك ّرر أ�كثر من مرة .كان الوقت
قبل المغرب بنحو �ساعة.
���م ظهر لي كائن ّ
مغطى بال�س���واد �صرخت بوجهه :ماذا
ف ّك���رت «م���ن أ�ين ي أ�تي هذا ال�صفير» ،ث ّ
تريد؟ ابتعد عني.
���م ر أ�يت ً
رج�ل�ا أ�نيق ًا ومعه م���ن بدوا لي
كان وجه���ه أ��شب���ه بوج���ه ذئب .ع���اد ال�صفير يتكرر ،ث ّ
أ�تباعه:
 ابتعد من هنا ،ال ت�ضايق ال�شاب. ما هذا؟ ال يبدو ب�شري ًا.الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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�ضحك الرجل أالنيق:
 كان ب�شري ًا ،ا آلن هو ب�شري وحيواني و�آلي في الوقت نف�سه. لم أ�فهم. ماذا تفعل هنا؟ هذه أالر�ض لك؟ نعم ،أ�نا أ�ق ّلم أ��شجارها. تبدو جيدة ،أ�نت تعتني بها جيد ًا. بالت أ�كيد .ال أ�ملك غيرها.تحب أ�ن تعمل معنا؟
 أ� ّ معكم؟ ماذا تق�صد؟ ومن أ�نتم أ�ي�ض ًا؟ أ�نا أ�نتمي �إلى �شركة عالم ّية ،ونحن هنا في مهمة ،أ�نا أ�عي�ش في بلد متقدم. ولكنك تعرف جيد ًا لغتنا. أ�عرف عدة لغات من بينها العربية التي أ�تقنها جيد ًا ،لذلك أ�ر�سلوني �إلى هنا. في مهمة كما قلت ،ما هذه المهمة؟ تعال معي� ،ستفهم كل �شيء. لي����س ا آلن ي���ا �سيدي أ�م���ي تنتظرني ولو ت أ�خرت عنه���ا ف�ستقلق ،وهي مري�ض���ة .ربما غد ًا ،مار أ�يك؟ � آس�تي غد ًا لمتابعة عملي في أالر�ض.
قال ب�إ�صرار� :سنذهب ا آلن وت�شرب قهوتنا ونو�صلك �إلى بيتك بال�سيارة.
 ولكن أ�مي �ستقلق. هيا ،لن نت أ�خر عنها ،تبدو �شاب ًا طيب ًا .هيا. ذهب���ت م���ع ذلك الرج���ل وكان خم�سيني العمر ،بمالم���ح غريبة� ،شديد أالناق���ة ،يرتدي ِب َّز ًةأ�نيقة أ�ي�ض ًا وقبعة طويلة تنت�شر عليها نجوم ،ك أ� ّنها جزء من علم �إحدى الدول العظمى ،وفيها نجوم
�سدا�سي���ة ،أ�قلقتني حينما ر أ�يته ي�ضعها على ر أ��سه ،ولك���ن �سبق ال�سيف العذل ،فقد كنت أ�رافقه في
م�سيره.
 وبعد ذلك؟72
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 خالل لحظات ر أ�يت �سيارة غريبة تتوقف قربنا� ،ضمن أالرا�ضي المزروعة ،و أ��شار �إلي الرجلأالني���ق ذو القبعة المتطاولة بر�سومها الغريبة التي �ضايقتني أ�ن أ��صعد ،ف�صعدت مرغم ًا ،وانطلقت
ال�سي���ارة فوق أالر����ض الوعرة ،دون أ�ن تهتز بنا لن�صل �إلى مكان في الوادي حيث �ساحة تنت�شر فيها
الخيام.
 هيا أ�يها ال�شاب� ،سندخل �إلى المكان المطلوب وت�شرب من قهوتنا. ب�شرط أ�ن تو�صلني �إلى أ�مي. ال تقلق.ُف ِت���ح باب في أ�ر�ض ال�ساحة ،لنرى م�صع���د ًا ارتفع حتى أ��صبح في م�ستوى أالر�ض ،وفتح بابه ذو
اال�ستجاب���ة ا آلل ّية ،لندخل أ�نا والغريب ،وليهبط ع���دة أ�دوار وقلبي يرتجف من الخوف ،لماذا جئت
م���ع هذا الغريب ،ومن هو ،وماذا يخفون تحت أالر�ض؟ والمنطقة محرو�سة جيد ًا ،ممنوع االقتراب
منها.
وكان للق�صة تداعيات غريبة في زمن يف�صلنا عنه في الم�ستقبل عقدان من الزمن.
***

تزداد مع أاليام كثافة ال�ضباب الذي يخيم على نفو�س النا�س ،وقد أ�رهقتهم الحياة ،بمفاج آ�تها
ليف�صل أالحداث كما
الم�ستم���رة ،فلم يتمك���ن أ�حد مهما كانت �سطوت���ه المالية أ�ن يعبث بالزم���نّ ،
ي�شاء.
مفاج آ����ت تظهر دائم��� ًا مخالفة للتوقعات ،ألن ا إلن�سان من�شغل بنف�س���ه ودائرته ال�ضيقة  -أ�غلب
أالحي���ان -وق���د ازداد مع الع�صر ب ؤ��س ًا و�شقاء ،والعام يقترب م���ن نهايته في ختام العقد الرابع من
القرن الواحد والع�شرين.
و�ضواح ّ
مكتظة بال�س���كان والح�صار الخانق
ف���ي المدينة الكبيرة حيث يعي�ش النا����س في أ�حياء
ٍ
ي�ض���رب عليه���م من االتجاهات ك ّلها ،حتى من �إخوة لهم كان���وا ي�شاركونهم في أ�فراحهم و أ�تراحهم
عبر التاريخ.
�إن���ه ع�ص���ر الدوائر ال�ضيقة ،هذا م���ا ر�سخته قوانين القوى العظمى الت���ي تغذيها أ�فكار كهنتها
للن�سانية لم يعرف لها التاريخ نظير ًا.
التي تعود �إلى �آالف ال�سنين ،في ا�ستباحة إ
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يت ّلق���ي �سلم���ان ،وهو طبيب ،ات�صا ًال من قريته ،أ�ن أ� ّمه في و�ضع حرج ،فيبحث أالمر مع �صديقه
(رع���د) ،م���ن أ�جل تدبير بنزي���ن ل�سيارته ،وقد خل���ت محطات الوقود منه ل�سب���ب غام�ض ال يعرفه
النا�س.
غرباء أ��شكاله���م غام�ضة ينت�شرون في كل مكان ،يالحقون أ�ماكن وجود البترول ب أ��شكاله ك ّلها،
وي�شفطونها ب أ�فواه �شبيهة ب أ�فواه الذئاب.
وم���ن �ضحاياهم� ،سعيد القروي ،وحيد أ�مه عل���ى أ�ربع بنات ،الذي اختفى و أ�مه تبحث عنه قلقة
خائفة ،وقد انت�شر الغرباء في كل مكان.
كان يحكي لهم ق�صة اختفائه.
في ال�ساحة التي تنت�شر فيها الخيامُ ،ف ِتح باب في أ�ر�ضها ،حيث ارتفع م�صعد �ضخم ،و ُفتح بابه
ذو اال�ستجاب���ة ا آلل ّي���ة ،لندخل أ�نا والرجل الخم�سيني أالنيق ذو القب���ة المتطاولة ،وليهبط الم�صعد
عدة أ�دوار تحت أالر�ض ،وقلبي يرتجف من الخوف.
قال �سلمان :أ�كمل بهدوء ،نحن ن�صغي �إليك.
 � أس�ل���ت نف�س���ي كثي���ر ًا من أال�سئلة ،لم���اذا جئت مع ه���ذا الغريب؟ ولماذا ا�ستجب���ت إل�صرارهأ�ن أ��ش���رب القه���وة معه؟ َومنْ هو؟ ولم���اذا يختفون تحت أالر�ض؟ وهذه المنطق���ة المحرو�سة جيد ًا
والمنعزل���ة كيف و�ضع���وا يدهم عليهما ،هل ا�شتروها من أ��صحابها؟ أ�و �سطوا عليها .نحن في الدور
الخام�س تحت أالر�ض ،الم�صعد يتوقف.
قال لي الرجل أالنيق :تف�ضل مكتبي هناك على اليمين.
كان مكتب ًا �شديد الفخامة.
قال لي الرجل :أ�ه ًال بك ،هه ،لم أ�عرف ا�سمك بعد؟
 ا�سمي �سعيد ال�شامي ،أ�حمل �شهادة في الحقوق ،و أ�مار�س دوري في الزراعة ،أالر�ض لي ،و أ�ناوحيد ألهلي بين أ�ربع أ�خوات.
 والدك متقدم في ال�سن؟ والدي متو ّفى ،و أ�عي�ش مع أ�مي فح�سب .أ�خواتي متزوجات. تف�ضل ا�شرب القهوة.74
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قدّمت القهوة فتاة جميلة كانت ترتدي ز ّي ًا فا�ضح ًا ،هم�س لي �ضاحك ًا� :إن أ�عجبتك ،ت�ستطيع أ�ن
تق�ضي معها وقت ًا ممتع ًا.
قلت مرتبك ًا متجاه ًال ما قال :القهوة لذيذة.
 �إن أ�ردت فنجان ًا �آخر �ستح�ضره لك (جوانا).قالت بغنج :ترغب في فنجان �آخر؟ على عيني.
علي.
 ت أ�خرت ،يجب أ�ن أ�عود �إلى أ�مي ،هي قلقة ّ وعدتك أ�ن أ�و�صلك �إليها .ال تقلق ،ال ب أ��س أ�ح�ضري له فنجان ًا �آخر يا جوانا. حا�ضر يا �سيدي.�شعرت بر أ��سي يدور ،و أ�نّ نعا�س ًا َّ
علي فج أ�ة � .أس�لني :ما بك؟
حط ّ
 أ�رجوك خذني �إلى أ�مي ،أ�نا أ��شعر بالنعا�س.�صرخ فج أ�ة بلهجة قا�سية جوانا ،أ�ح�ضري واحد ًا منهم ،ليتو ّلى نقله �إلى المختبر.
 يبدو فت ّي ًا؟ هل أ�عجبك؟ يمكننا ت أ�جيل عملية تحويله�،ساع ًة أ�خرى ،بعد أ�ن توقظيه بحقنة من�شطة. ال ب أ��س يا �سيدي.ّثم قال لها الرجل أالنيق :زوريني في الليل ،أ�حتاج �إليك .هناك أ�مر مهم.
 حا�ضر يا �سيدي.كن���ت أ��سمع تل���ك الكلمات من حديثهما ،و أ�نا م�شلول الحركة ،ولي����س �سوى عقلي الواعي ،ي�سمع
أال�صوات ،وعيناي �شبه مغلقتين ،و�ضعوني على مح ّفة تحركت بي ،وغر�س أ�حدهم حقنة في ذراعي،
ثم لم أ�عد أ��شعر ب�شيء.
� أس�له �سلمان :غبت عن الوعي طوي ًال؟
 ال أ�دري ،ولك����ن حي����ن �صحوت ،وجدت نف�سي في مخبر �ضخم ،وحولي أ�نا�س يرتدون الكماماتأ
والقنعة ،وي�سترون ر ؤ�و�سهم بما ي�شبه الخوذات ال�شفافة ،و�إلى جانبي �شاب ،ربما من عمري ،بدا لي
وجهه غريب ًا ،ك أ�نه من قرية أ�خرى� ،سمعت �صوت ًا خلفي :أ�نا حف�صة يا �سعيد � ،أس�عتني بك و أ�د ّربك.
 تدربينني؟ على ماذا؟ على أ�ن تتح ّول �إلى كائن مفيد.الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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 أ�نت عربية؟ نعم ،ا�سمي الدكتورة حف�صة ،طبيبة أ�عمل في هذا الق�سم. قلت �إنك �ستدربينني ،على ماذا؟ لم أ�فهم .ماذا يعني أ�ن أ�تحول �إلى كائن مفيد؟ �ست أ�خ���ذ بع�ض الحقن ،وتتناول أ�ع�شاب ًا خا�صة ،مغ ّم�سة ب�سوائل خا�صة لت�ساعدك على التح ّول�إلى كائن مفيد.
 كائن مفيد؟ هل أ�نا كائن غير مفيد. أ�نت من جئت �إلى هنا لتعر�ض على أ��صحاب الم�شروع العمل معهم ،أ�نت قبلت بذلك؟ ماذا تقولين؟ دعاني رجل أ�نيق لتناول القهوة ،ووعدني أ�ن يو�صلني �إلى قريتي بعد االنتهاء منعلي كثير ًا.
�شرب القهوة ،ف أ�ح�س�ست بخدر ،وا�ستيقظت هنا ،البد أ�ن أ�مي قلقة ّ
 المهم أ�نت هنا ،وال حيلة لك في الخروج ،أوالوامر تق�ضي بتحويلك.
 أ�لن ت�ساعديني للخروج من هنا؟ أ�رجوك ،أ�نا وحيد أ�مي� ،ستموت �إن لم أ�عد ،لي�س لها �سواي،أ�رجوك ،أ�نت عربية و...
 لدينا أ�وامر بتحويلكم �إلى كائنات مفيدة ،لقد ّحطت طائراتنا ال�ضخمة في أ�مكنة من بالدكم
لتتابع م�شروع التحويل.
 تحويل؟ �إلى ماذا؟ �إلى كائن مفيد ،تنفذ أالوامر ،ولن ترى وجه أ�مك من جديد .ا�سكت ،واقبل بو�ضعك. أ�لن ت�ساعديني ،أ�نت عربية. أ�نا من دولة غن ّية بالذهب والنفط ،در�ست في الدولة العظمى ،و�شعرت ب أ�نني أ�نتمي �إليها ولي�س�إلى دولتي أالولى ،انتمائي �إلى القوة العظمى مكتمل ولن أ�غيره أ�بد ًا ،كل أال�شخا�ص الذين نح�ضرهم
م���ن بالدكم ،نج���ري عليهم التحويالت ،و�ست���رى أ�ن م ؤ��س�ساتنا العملية ،الت���ي تخدم االقت�صاد في
كثير من ال�شبان ليتحولوا.
القوة العظمى �ستنجح في جلب ٍ
ب���د أ�ت حينه���ا بال�صراخ :اتركوني أ�يها أالن���ذال ،ما هذا الذي تفعلونه ب���ي ،أ�نتم مجرمون تقتلون
الروح الب�شرية في الج�سم ،ليتحول ا إلن�سان �إلى �آلة تطيعكم في �إجرامكم الذي تن�شرونه في العالم.
وكان هناك �شاب �آخر ي�صرخ :اتركوني ال أ�ريد أ�ن أ�تح ّول.
�صرخ أ�حدهم ين ّبهها :دكتورة ،أ��سكتيه� ،إنه يتم ّرد.
76
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 ت�سكتني؟ ا�سمعي يا دكتورة ،أ�عطيني حقنة قاتلة ،أ�ريد أ�ن أ�موت.قالت وهي ت�ضحك� :ستموت ب�شكل �آخر� ،سنحولك �إلى كائن مفيد ،هه؟
 أ�يها أالنذال.�صرخت ب أ�حدهم :أ�عطه الحقنة أالخرى.
 هي حقنة خطرة يا دكتورة.�ستعجل بقبوله للتحويل .هات.
 لن تقتله الحقنةِّ ،أ�خ���ذ ال�ش���اب الم�سكين يت أ� ّوه وك أ� ّنه يتع ّر�ض لعذاب �شديد� .سحب���وه من أ�مامي وقلبي ينفطر من
الخوف .كان ي�صرخ :أ�نت عربية؟ أ�نت أ��شد ق�سوة منهم ،أ�يتها القاتلة.
 اخر�س ،وال تتف ّوه بحرف قبل أ�ن أ�قطع ل�سانك. اقتلوني ،هذا أ�ف�ضل لي .واهلل لن أ��ست�سلم لكم. هذه الحقنة التي �ستعذبك أ�يها الوغد.ثم اختفى و�صراخه يتردّد في �سمعي .و أ�تت حف�صة � إ ّلي� ،صرخت و أ�نا أ�راها تته ّي أ� لتغر�س الحقنة
في ذراعي :أ�رجوك ال تفعلي ذلك.
ولك ّنه���ا غر�ست الحقن���ة بوح�ش ّية وهي ت�ضحك ،وبد أ�ت أ�ت�ش ّنج ،و أ�ن���ا أ�تعر�ض لعذاب فظيع ،و أ�نا
أ��صرخ :ليتني أ�موت� .آه� ،آه.كل �شيء في ج�سمي ي ؤ�لمني ،أ�يتها المجرمة القاتلة.
 � أس�عطيك الحقنة نف�سها م ّرة ثانية ،ما ر أ�يك؟ ال .أ�رجوك.كان���ت ام���ر أ�ة قا�سية ،ل���م أ�ر في حياتي من في مث���ل ق�سوتها � .أس�لتها :ولكن قول���ي لي� ،إلى ماذا
� أس�تح ّول؟
ما�صة تر ّكب ف���ي فمك و أ�نت
 �إل���ى كائن يح�ض���ر لنا البترول ع���ن طريق امت�صا�ص���ه ب أ�نابيب ّتتحول ،حتى ت�صبح هذه أالنابيب جزء ًا من تركيبك الفيزيولوجي.
 ماذا تقولين؟ وكيف � أس�عود �إلى أ�مي؟ تعود �إلى أ�مك؟ لن تراها م ّرة أ�خرى في حياتك.ر أ�يت الرجل أالنيق من جديد :ماذا يا حف�صة؟ هل يتعبك هذا ال�شاب؟
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 � أس�بد أ� ب�إعطائه الحقن المطلوبة فور ًا يا �سيدي� .إنه �شاب غ ّر ،ولكن ج�سمه قوي. ال تبادليه الحديث ،و أ�عطيه حقنك دون تردّد .أ�نت طبيبة متمر�سة ناجحة ،كل من أ�ح�ضرناهمن دولكم ،يطيعوننا في م�شروعاتنا ،لذلك نحن ن�ستخدمكم بكثرة.
 تحت أ�مركم يا �سيدي.روى �سعي���د الوح�شي���ة الت���ي عاملته بها حف�ص���ة ،وكيف غاب ع���ن الوعي من ا إلب���ر والمحاقن
والم�ش���ارط -دون تخدير -وحين �صح���ا �شعر بمعدته ت ؤ�لمه ،ور أ�ى �إلى جانب���ه جثمان ال�شاب الذي
كان يقاوم التحويل ،كان جثة هامدة الحركة.
ولك ّن���ه �شاهدهم ير ّكب���ون �آالت في داخله ،و أ�جهزة �إلكترونية ثم غ���اب عن الوعي ،وحين �صحا
م���ن جدي���د كانت معدته ت ؤ�لمه أ�ي�ض ًا ،وح�ضرت جوانا ومعها رج���ل ب�شع المنظر ،ارتدى قناعه حين
ر�آه يحدّق فيه.
 مازال ج�سدك يقاوم ،ليتك تقبل بما أ�عر�ضه عليك. بماذا أ�قبل؟ أ�ن تطيعني في أ�وامري الخا�صة ،حتى ال ينتهكوا ج�سدك .أ�نا خائفة عليك؟ أ�نا موافق يا جوانا.� أس�لتها :وماذا جرى لل�شاب؟
 بد أ� تح ّوله �إلى �شبه �آلي ،م�ستفيدين من أ�ع�ضائه ال�سليمة.ان�ضم �إليها �شخ�ص ذو ج�سم �ضخم � .أس�لها :لم يتمرد عليك هذا ال�شاب؟
 ال ،يبدو م�ست�سلم ًا. عظيم� ،سي�سعد ذلك معلمنا الدكتور ديفيد.خرج الرجل ال�ضخم مطمئ ّن ًا ،هم�ست جوانا � :أس��ساعدك ،ن ّفذ أ�وامري فح�سب ،وال تخالفني.
 � أس�فع���ل يا جوانا ،المهم أ� اّل أ�تحول �إلى �ش���كل �آخر ،كابن بلدي هذا الم�سكين الذي تم ّرد علىّ
المتوح�شة حف�صة ،فقتلته.
 ا�سم���ع يا �سعي���د ،جمالي وطاعتي له���م ،أ�عطياني بع����ض النفوذ ،ولكن حي���ن ر أ�يتك أ��شفقتعليك ،جدّي من منطقتكم ،و أ�نا أ��شعر ب أ�ن هذه البالد تتع ّر�ض ال�ستباحة .ا�سمع يا عزيزي ،ن ّفذ ما
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أ�طلبه منك فح�سب.
 أ�نا طوع أ�مرك يا جوانا.وروى �سعيد وهو ي�شرد في البعيد ،كيف أ��سلم نف�سه لجوانا التي أ��شرفت على �إعطائه ،أالع�شاب
الخا�ص���ة ،وبع�ض جرعات البت���رول ،و�سوائل أ�خرى و�صفتها جوانا ،ب أ�نها أ��شبه بالترياق ،تلغي ت أ�ثير
البترول.
ق�ضى �ساعات بين نوم و�صحو ،وفي �آخر م ّرة �صحا منتبه ًا ،وكانت جوانا �إلى جانبه تبكي.
 ا�سم���ع يا �سعيد ،لحظ ديفيد وجود �سوائل تلغي عم���ل البترول الذي ت أ�خذه على جرعات ،ولمينتبه �إلى أ�نني الفاعلة ف أ� ّنبني قائ ًال:
«م���ن الذي أ�عطاه هذه ال�سوائل؟ كيف ل���م تنتبهي؟» بالطبع ا�ستغربت متظاهرة أ�نني لم أ�عرف
ذلك ،فـ أ�راد �إبعادي عنك � .أس�لتها :يعني � أس��صبح بين يديهم من جديد؟
 � أس�حاول �إبعادك عنهم ،ال تقلق.ّثم انفجرت تبكي � ،أس�لتها :لماذا تبكين يا جوانا؟ �إلى هذه الدرجة و�ضعي �صعب؟
 �شعرت حينما ر أ�يتك أ�نك �إن�سان مختلف ،و�شعرت بميل �شديد لك ،ال أ�عرف �سببه ،و أ��صبحتأ�راك في أ�حالمي.
 ربم���ا ب�سب���ب أ��صلك ال���ذي ينتمي �إلى هذه المنطق���ة؟ كما تقول :الدم ال يتح��� ّول �إلى ماء ،أ�ي�إنَّ أ��صل���ك ه���و الذي غلب على ممار�ساتك ،ال أ�كتمك أ�نني أ��شع���ر بميل �شديد �إليك أ�ي�ض ًا ،ولو كانت
الظروف مواتية لنا ربما ل�صحبتك �إلى قريتنا لنعي�ش فيها.
 حف�صة قادمة .انتبه جيد ًا � ،أس�عاملك بعنف أ�مامها. لماذا ت أ�خر هذا الوغد عن التح ّول؟ كانت هناك م�شكلة ،ونحن في �سبيل ح ّلها. أ�بناء هذه البالد ،يجب أ�ن يتح ّولوا جميع ًا ،لي�صبحوا عبيد ًا لنا ،نحن أ�بناء القوة العظمى.ولكنك من بالد النفط ،لماذا ال يحولون ال�شبان هناك أ�ي�ض ًا؟
�ضحك���ت :ألن جميع من في بالد النف���ط خانعون ،م�ست�سلمون للقوة العظمى ،وحكامهم يباهون
بتبعيته���م لراي���ات النجوم الواحدة والخم�سي���ن والنجوم ال�سدا�سية ،لي�س �س���وى المتعة هناك وهي
متعة لذيذة.
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 قدمت �صورة حقيقية يا حف�صة. اترك���ي لي هذا ال�ش���اب � ،أس�حوله خالل �ساعات �إلى (�شافط) نف���ط ممتاز ،يحتاج أالمر �إلىق�سوة فح�سب.
 ولكنّ الدكتور (ديفيد) أ�مرني أ�ن أ�ط ّبق عليه اختباراتي الخا�صة. ال ب أ��س ،أ�رجو لك التوفيق.قالت جوانا :أ��سمعت؟ ال أ�دري َلم تحقد على النا�س هنا كل هذا الحقد؟
 هك���ذا برمجوها منذ �سنوات بالقوانين وا إلعالم الم�ضلل ،وع�شق القوة العظمى ،والقوة التيتحكمها في الظالم بنجومها ال�سدا�سية.
 فهمت ،هيا � ،أس�حقنك بع�ض الحقن غير الم ؤ�ذية ،ثق بي فح�سب. أ�نا أ�ثق بك.كان �سعيد يروي ما جرى له في تلك أالقبية المرعبة ،والدكتور �سلمان ومن معه ي�صغون باهتمام
لما يقوله ،فقد كانت الحكاية مرعبة � .أس�له �سلمان :عدت للنوم من جديد مع تلك الحقن؟
 كان���ت جوانا تعطيني مقو ّيات لمقاومة المواد الت���ي كانت تعطى لي .وحينما كانت تختلي بي،كانت تتحدث معي بعاطفة �شديدة ،وت ؤ�كد لي أ�نها لن تتركهم يحولونني.
 أ�عرفت �شيئ ًا عن مو�ضوع التحويل؟ كيف يتح ّول النا�س �إلى كائنات أ�خرى ت�شفط البترول منأ�ي م�صدر؟
 طل���ب ديفي���د من (جوانا) و(حف�ص���ة) ا�صطحابي �إلى مكان تحويل الكائن���ات ور أ�يت حينهامناظر مرعبة.
كائنات غير ب�شرية ،الوجه أ��شبه بوجه ذئب ،ولكن في مقدمته أ�نابيب امت�صا�ص ع�ضوية ،قالت
حف�ص���ة ب�سخر ّي���ة� :ست�صبح مثلهم يا �سعيد ،أ�ح�ضرناك �إلى هنا ،من أ�جل دفعك �إلى ت�سريع قبولك
للتحول ،يبدو أ�ن في داخلك رف�ض ًا غير مفهوم.
كانت هناك كائنات تتع ّذب في المخابر .قالت حف�صة بفخر :هذه الكائنات �ستخرج من جلدها،
متحولة �إلى كائنات مطيعة تلحق أ�مكنة وجود النفط.
ث���م ح�ض���ر الرجل أالنيق الذي بدا �سعي���د ًا بما يجري :في بلدان كثيرة نج���ح الم�شروع ،و أ��صبح
هن���اك كائنات متحولة ،ت�شفط النفط من كل مكان ،وتوق���ف المحركات وال�سيارات والمدافئ التي
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تعم���ل بالبترول وكل �ش���يء ،إلعادة البلدان �إلى ع�صر ما قبل النفط ،يج���ب أ�ن تكون القوة العظمى
هي المالكة الوحيدة للنفط في منابعه ،وم�صادره ،و أ�ماكن ا�ستخدامه لدفع الدول لت�صبح مت أ�خرة،
فا�شلة.
ثم تابع يقول :مع أال�سف بلدانكم تتعر�ض لذلك ا آلن؟
 وال وجود للمفهوم ا إلن�ساني؟ أ�نت معتوه ،نحن أ��سياد العالم و�ستظل �سيادتنا مطلقة في العقود القادمة. أ�ال تخافون من تمرد ال�شعوب؟ ه���ه ،تتح���دث عن تمرد ال�شع���وب؟ النا�س ك ّلهم في هذا الكوكب يج���ب أ�ن ي�صبحوا عبيد ًا لناأ
ولحالمنا وطموحاتنا .أ�نت في المرحلة أالخيرة من تحولك كما أ� ّكدت لي جوانا – على الرغم من
أ�ن���ك تقاوم بطاقة غير مفهومة -ولكنك �ستتحول لت�صبح كما ا آلخرين ،عبيد ًا تخدموننا ب�شكل �آلي
وطاعة كاملة.
قالت حف�صة� :سيدي ،اتركه لي و�سترى كيف �سيتحول �سريع ًا؟
 أ�ن���ا أ�ث���ق بجوانا ،ووعدتني أ�ن تحو ّله ب أ��سرع ما يمك���ن .أ�نت تبالغين يا حف�صة مع النا�س هنا،كراهيت���ك له���م ،تجعلك تخطئين في بع�ض عملي���ات التحويل التي تطبقينها ،عل���ى الرغم من أ�نك
ناجحة مع أ�نا�س لي�سوا من هذه البالد.
هم�ست جوانا :أ�موره ت�سير ببطء ،و�سننجح معه كما وعدتك.
فلك مني هدية قيمة ،ومرك ٌز متقد ٌم ،هذه أ�ول مرة نعاني مع �شخ�ص مثله.
 و�إن نجحت في ذلكِ ،وروى �سعيد أ��شياء غريبة عن أ�ربع مراحل التحول:
المرحلة أالولى :تحويل العن�صر الب�شري� ،إلى عن�صر خامل يحب النوم والخدر.
المرحل���ة الثانية :تغذيته ب أ�ع�شاب خا�صة ،لتعتاد عليها معدته ،ألنها �صعبة اله�ضم ،وبعد نهاية
المرحلة ي�صبح قادر ًا على �شرب ال�سوائل التي ال ي�ست�سيغها الج�سم.
المرحلة الثالثة :وهي أالهم� ،إعطاء �سوائل من تركيب غريب،لم أ��ستطع معرفته ،يهيئ الج�سم
المما�ص���ات المزروعة �إلى مما�صات ع�ضوية تدخل ف���ي تركيب الفم ،وهذا
لتقب���ل النفط ،وتتح ّول
ّ
يجعل �شكل الوجه يتغ ّير ،وقد اختار علماء المركز �شكل وجه الذئب.
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بع���د أ�ن تتم المرحلة الثالثة ،تحدث تغيرات في الج�س���م نتيجة ال�سوائل ذات التركيب الغريب،
ربما ألنها تحوي مح ّر�ضات للخاليا والجينات الوراثية لتغ ّير من طبيعتها.
المرحلة الرابعة :هي مرحلة التمرين على �شفط البترول واالحتفاظ به ،مدّة معينة.
� أس�له الدكتور �سلمان :دون ه�ضمه بو�ساطة الج�سم؟
 االحتفاظ به في حوي�صالت تخزنه مدّة ،ثم يطرح عن طريق أ�نابيب مزروعة تفتح تلقائي ًا فيالم�ستودعات ،لت�صب البترول في تلك الخزانات الكبيرة وال�صغيرة.
 أالم���ر الغريب ،لم���اذا تجنيد النا�س بهذا التحويل المريب ،من أ�ج���ل البترول ،مع أ�ن حكومةالق���وة العظمى وتوابعها ،ت�ستطيع ال�سيط���رة ع�سكري ًا على النفط ،وح�صار الدول وقتل م ؤ��س�ساتها،
مادامت القوة العظمى تحكم العالم؟
 أ�عتقد أ�ن التحويل الب�شري� ،إلى عبد ن�صف �آلي هو المق�صد من ذلك ولي�س النفط. معك حق ،المهم ماذا جرى لك بعد ذلك؟ أ�قنعتهم جوانا ،من أ�ن تحويلي �إلى كائن م�شابه لكائناتهم المتحولة قد ي�ستغرق وقت ًا وجهد ًا،فقررت حف�صة أ�خذ المبادرة ،ولكن ديفيد رف�ض ذلك و� أس�ل جوانا:
 ماذا ترين يا جوانا؟ أ�ن نتخل�ص منه ،ف أ�جهزة ج�سمه متعبة ،وهناك خاليا راف�ضة لكل المواد التي نحقنه بها. تق�صدين قتله؟ اتركني أ�تخ ّل�ص منه على طريقتي. كما ت�شائين ،ت�صرفي. حا�ضر يا �سيدي.أ�وقف���ت جوان���ا كل �ش���يء ،واختلت ب���ي لتودعني وداع��� ًا حار ًا وه���ي تبكي ،ولم���ا كانت ذات
حظ���وة عند ديفيد ،أ�عطت أ�وامرها بنقلي �إل���ى قريتي-وقد أ�عطيتها العنوان-دون أ�ن تنتبه �إلى
أ�ن حف�ص���ة ،أ�رادت قتل���ي تمام ًا ،ب أ����ن ا�ستغ ّلت خروج جوانا لعمل ط���ارئ ،ف أ�جبرتني على تناول
أالع�ش���اب ،وو�ضع���ت كمية من البترول عن طريق ( أ�نبوب التنظي���ر) في معدتي ،من أ�جل موتي
المحتوم.
82

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

في زمن ما ،لي�س بعيد ًا

يف�سر الو�ضع الحرج الذي كنت عليه.
قال �سلمان :هذا ّ
دخلت أ�م �سعيد وهي منهكة من الخوف :أ�يمكن أ�ن أ�نقله �إلى البيت؟
 ما ر أ�يك يا دكتورة مديحة؟ �سيمك���ث عندن���ا ،حتى ال�صباح ،ويمك���ن المبيت معه ي���ا أ�م �سعيد ،م ؤ�كد أ�نه أ�ن ِه���ك ب أ��سئلتناوت�شوقنا ال�ستماع حكايته الغريبة� ،ست ؤ�من لك ملكة أ�غطية نوم نظيفة.
قالت ملكة :من عيني يا أ�م �سعيد ،حمد ًا هلل على �سالمته.
� أس�لت���ه مديح���ة� :ستتاب���ع طريقك ي���ا دكت���ور؟ أ�م تنتظر حتى ال�صب���اح؟ ال�ساع���ة ا آلن الواحدة
�صباح ًا.
 يجب أ�ن أ�ذهب ،وقد أ�زوركم في طريق العودة؟ والغرباء؟قالت أ�م �سعيد :ربما مازال البنزين الذي لديك مكروه ًا بالن�سبة �إليهم ،وهو المخلوط أ
بالوكتان،
ولكن قد يوقفونك وي أ�خذونك كما أ�خذوا ابني �سعيد.
 �سعيد �شاب �صغير. و أ�نت ما زلت �شاب ًا ،ربما ال يفرقون بين الكبير وال�صغير ،يجب أ�ن ت أ�خذ حذرك.وج���اءت ملكة ومعه���ا كي�س �ضخم ملفوف بعناية :ه���ذه أ�غطية جديدة يا خالت���ي أ�م �سعيد ،و�إن
احتجت �شيئ ًا ،ا�ضغطي على الجر�س هنا.
علي المغادرة.
نه�ض �سلمان :يجب أ�ن أ�ودعك يا �سعيد و أ�ودعكم جميع ًاّ ،
بكت أ�م �سعيد� :شكر ًا لك يا بني ،لوالك لكنت في و�ضع �صعب ،ولكان �سعيد في طريقه للموت.
قال���ت مديح���ة :نع���م .ل���ه كل الف�ض���ل ،م���ا �ش���اء اهلل� ،إن���ه طبي���ب متم ّر����س ويفه���م ف���ي كل
االخت�صا�صات.
***

خ���رج �سلم���ان من القرية وق���د رافقته مديحة وملكة وبع����ض أ�قرباء �سعيد حت���ى �سيارته ،حيث
أ�دارها وانطلق من جديد في هذا الليل المعتم.
�ش���رد وه���و يتجه نح���و الطريق الجبلي ف���ي الحكاية الغريبة الت���ي حكاها �سعي���د ،وا�ستغرب أ�ن
ما يجري في المنطقة لم ينتبه �إليه الم� ؤس�ولون ومن في ال�سلطة.
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كان عام��� ًا م�ضطرب ًا فو�ضوي ًا ،والقوة العظمى بنجوم راياتها الكثيرة ونجوم حليفتها ال�سدا�سية
قد أ�و�سعت العالم ظلم ًا وا�ضطهاد ًا.
وه���و ف���ي �شروده وي أ��سه� ،شعر أ�ن غرباء ظهروا أ
كال�شباح ،أ�لق���وا على الطريق أ�مامه �شيئ ًا أ��شبه
بج�سم رقيق ،ثم اختفوا.
ه ؤ����الء الغرباء الذين هاجموا �سيارته من قبل ل�شف���ط (بترولها) الذي كان الذع ًا ب�سبب ن�سبة
أالوكتان العالية فيه ،وهم مدربون على البترول غير النظيف.
أ�وق���ف ال�سيارة برع���ب ،وقد أ�و�شك على ده�س الج�س���م الملقى أ�مامه .وهب���ط و أ��ضواء �سيارته
مازالت تعمل ،وقد ترك باب �سيارته في مقدمة ال�سيارة مفتوح ًا.
كان���ت فت���اة جميلة مد ّثرة بغطاء أ��سود وهي عارية تمام ًا ،وق���د بدا له أ�نه ن ّكل بها .لم�س �شريان
الرقبة ،كان قلبها يخفق ب�ضعف.
حملها ب�سرعة وقد بدت له خفيفة الوزن ومدّدها في المقعد الخلفي وهو م�شحون بالتوتر.
«ي���ا �إله���ي ماذا أ�فعل؟ ل���م أ�بتعد كثير ًا عن قرية (�سعي���د) ،هل أ�عود أل�سعف الفت���اة ،التي تبدو
غريبة ،لي�ست من أ�هالي المنطقة؟ يا �إلهي ماذا أ�فعل؟ هل أ�عود؟ أ�و أ�تابع طريقي؟ قد تموت �إن لم
أ��سعفها ب�سرعة .يا �إلهي ماذا أ�فعل؟ أ�نا قلق على أ�مي ،والج ّوال ال يعمل في هذه المناطق ،لماذا لم
يخط���ر على بالي االت�صال بها عن طريق الهاتف أالر�ضي؟ ربما أ�عثر على هاتف في قرية (�سعيد)
التي أ�جهل ا�سمها الحقيقي .يجب أ�ن أ�عود أل�سعف هذه الفتاة».
كان����ت المناورة للعودة بال�سيارة� ،صعب����ة ،فالطريق �ضيق ،وقد خاف من ظهور الغرباء ولكن
يجب أ�ن يعود �إلى الم�ستو�صف ب�سرعة.
فوج���ئ بع�ض أ�هالي القري���ة ،الذين كانوا يقف���ون للحرا�سة بعودة الدكت���ور �سلمان .الذي هتف
ألحدهم :رائد ،تعال �ساعدني لدي فتاة في و�ضع �صعب ،انتبه جيد ًا فهي عارية وملفوفة بغطاء ،لم
تمت بعد ،قد ن�ستطيع �إ�سعافها.
 حا�ضر يا دكتور � ،أس�رافقك �إلى الم�ستو�صف.� أس�له :عثرت عليها في الطريق؟
 نع���م ،وهي في و�ضع حرج ،أ�رج���و أ� اّل ت�صل للم�ستو�صف جثة هامدة ،الدكتورة مديحة مازالتفي الم�ستو�صف؟
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 أ�عتقد أ�ن ملكة هناك ،الدكتور مديحة ذهبت �إلى بيتها. ال ب أ��س � ،أس�تك ّفل ب�إنعا�شها �إن ا�ستطعت ،هل لديكم هاتف في الم�ستو�صف؟معطل ،الغرباء ّ
 أ�عتق���د أ�ن���ه ّعطلوا كل �شيء لدينا ،ونحن نعم���ل على المولدات ال�صغيرة التي
تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
 يجب أ�ن أ�خابر أ�هلي ألعرف و�ضع أ�مي الحرج في قريتنا ،عثرت على هذه الفتاة في الطريق،وهي بحاجة �إلى �إ�سعاف ،و�ضعها حرج ج ّد ًا.
و�صل الم�ستو�صف .أ�وقف ال�سيارة قريب ًا من الباب الخارجي .أ�دخلها رائد ب�سرعة ،وهي ملفوفة
عل���ى �سرير متح���رك� ،إلى غرفة ا إل�سعاف ،حيث هرع �سلمان ي�ستعين بملكة لت�ضع على ج�سمها ثوب ًا
خا�ص ًا بالمر�ضى.
كانت هناك �آثار دماء على الغطاء ،وندبات كثيرة في ج�سمها ،وحين طلب التحليل المخبري لدمها،
أ�يقظت ملكة المخبري أ��سامة الذي كان نائم ًا في الم�ستو�صف بناء على طلب الدكتورة مديحة.
 أ�لي����س من هاتف في البلدة يا ملكة؟ أ�ن���ا قلق على أ�مي ،أ�و�صلتُ أ�م �سعيد �إلى هنا ،ثم فوجئتبوج���ود �سعيد على تلك الحالة الخطرة ،وكنت في طريق���ي لر ؤ�ية أ�مي وقد ت أ�خر الوقت حين عثرت
على هذه الفتاة.
قالت ملكة :هناك ج ّوال يعمل عن طريق أالقمار ال�صناعية ،جلبه معه ابن أ�ختي الذي قدم من
أ�وروب���ا بعد وفاة أ�ختي قبل أ��سبوعي���ن ،وكانت تعاني ال�سرطان .ربما يفيدك يا دكتور في االطمئنان
على والدتك؟
 أ�كون �شاكر ًا لك. � أس�ذه���ب بنف�س���ي إلح�ضار الجوال ،البي���ت قريب من الم�ستو�صف ،أ�ن���ت تنتظر نتيجة تحليلالفتاة؟ يعني يمكن أ�ن أ�ت أ�خر لدقائق؟
 ال ب أ��س يا ملكة� ،شكر ًا لك.ذهبت ملكة ب�سرعة ،و�سلمان ي�شعر بالقلق على أ�مه ،وقد أ�عطى الفتاة الغائبة عن الوعي بع�ض
المقويات.
فوجئ ب�إح�ضار أ��سامة تحاليله من المخبر ب�سرعة:
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في زمن ما ،لي�س بعيد ًا

 دكتور ،هناك مادة �سامة أ�عطيت لها ،ت�شكل تهديد ًا حقيقي ًا لعمل ع�ضلة القلب.متوج�س :يا �إلهي ،نحتاج �إلى ترياق �سريع من أ�جل �إنقاذها ،نب�ضها ي�ضعف.
قر أ� التفا�صيل وهو ّ
 أ�تعرف نوع الترياق؟ لدينا بع�ض أالدوية؟ الم���ادة ال�سام���ة ت أ�ثيرها بطيء ،ولك���ن الفتاة اع ُتدي عليها أ�كثر من م���رة ،ثم ُحقنت بالمادةال�سام���ة ،تحت���اج المادة  -كم���ا أ�عرف� -إلى أ�ربع �ساعات حتى تق�ضي عل���ى الفتاة ،وال ندري في أ�يّ
�ساعة حقنوها بها؟
 والترياق؟ كيف نعثر عليه؟ً
غ�سي�ل�ا للدم ،عن طريق المي���اه الدافئة في الوريد ،وفي أ�نب���وب المعدة ،ونرجو أ�ن
 �سنج���ريتك���ون ا�ستجاب���ة ج�سمها لهذه العملية �سريعة .مع أال�سف الترياق ه���و ع�شبة ال أ�عتقد أ�نها تتوفر في
هذه المناطق .وهي ع�شبة نادرة .وتركيبها الدوائي من ال�صعب الح�صول عليه .غ�سل الدم بالماء،
هو الطريقة أال�سرع مع المقويات والحقن المغذية.
اطم أ�ن �سلمان  -بعد أ�ن أ�ح�ضرت ملكة ن ّقال ابن أ�ختها -أ�نَّ أ�مه مازالت في و�ضع حرج ،ولكنها
تتكلم ب�صعوبة.
وعاد لمعالجة الفتاة الغريبة ليعيدها �إلى الحياة بكل جهد.
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ال�ســـــرد...

بطالة
محمد �شعبان

ابت ��د أ�ت حكايت ��ي مع بداية �شهر أ�يار من العام ( ،)1969وتحديد ًا في أ� ّول يوم من ذلك ال�شهر،
وه ��و ي�صادف منا�سبة عيد العمال العالمي ،وفيه تعطل المدار� ��س والمعاهد والجامعات ،والدوائر
الحكومية جميعها في بالدنا.
كن ��ت ،في �صب ��اح ذلك اليوم المجي ��د ،أ�قف في َرتْل طوي ��ل ،أ�مام فرن «ال�شي ��خ �سعد» ،في حي
«المزة» الدم�شقي .منتظر ًا دوري للح�صول على ربطة خبز.
في تلك أالثناء ،كنت طالب ًا في ال�سنة أالولى في ق�سم الجيولوجيا التابع لكلية العلوم في جامعة
دم�ش ��ق .و أ��سكن م ��ع طالب يكبرني بثالث �سنوات درا�سية ،في المدين ��ة الجامعية ،القريبة من حي
«ال�شيخ �سعد» ...أ
ولنني أ��صغر زمالئي ،المجتمعين في غرفتنا لتناول الفطور ،فقد أ�ر�سلوني لجلب
الخبز طازج ًا من الفرن مبا�شرة.
ط ��ال انتظاري في ال َّر ْت ��ل ،وقد فكرت ،أ�كثر من مرة ،ب أ�ن أ�غادر موقعي ،و أ�عود �إلى الزمالء من
دون خب ��ز حام ًال قناعة تامة ،ب� � أ�ن نفطر جميع ًا ،من أالك�شاك المج ��اورة للمدينة الجامعية ،أ�و أ�ن
 -العمل الفني :الفنان فريد �شنكان.
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ن�شتري منها فطورنا .ونتناوله في غرفتنا ولو تم ذلك على
ح�سابي ،ومن جيب ��ي! وفي كل مرة أ��صل فيها �إلى
هذه النقطة ،أ�ح�س ��ب ما في جيبي من
نق ��ود ،ف أ�ج ��د أ�نه ال يكف ��ي إلطعام هذا
الجي�ش من المنتظرين الجائعين!
وحينم ��ا أ��ضيف ذلك �إل ��ى الخوف
م ��ن تعليق ��ات الزمالء الالذع ��ة ،التي
تنتظرن ��ي� ،إذا عدت ف ��ارغ اليدين من
الخب ��ز الطازج الم أ�مول ،والتي تتمحور
ح ��ول أ�نني م ��ا زلت �صغي ��ر ًا ،وال يمكن
االعتم ��اد علي ف ��ي فعل �ش ��يء نافع...
أ�طرد الفكرة م ��ن ر أ��سي ،و أ�ثبت رجلي
في الرتل «المحترم».
أ�خي ��ر ًا ،ج ��اء دوري ،ول ��م يكن قد
رح ��ل ترددي .ا�شتري ��ت ربطتين من الخبز ال�ساخ ��ن ،بد ًال من واحدة وغادرت ناف ��ذة البيع منفوخ
ال�ص ��در .ك أ�نني نجحت في مادة درا�سية �صعبة! واتجهت �شرق ًا باتجاه المدينة الجامعية .وما كدت
أ�ن أ�تج ��اوز الرتل ب أ�متار عدة ،حت ��ى كبح اندفاعي منظر ورقة نقدية من فئة الع�شر ليرات ملت�صقة
ب�إ�سفلت ال�شارع من كثر ما مر فوقها من أ�حذية ثقيلة!
والع�ش ��ر ليرات ،في تلك أاليام ،كانت تكفيني م�صروف� � ًا أل�سبوع كامل .ثمن وجبة غداء معتبرة
ف ��ي مطعم الجامع ��ة ،و أ�جرة الحافلة؛ ذهاب ًا و�إياب� � ًا من المدينة الجامعية �إل ��ى الكلية ،التي أ�در�س
فيها...
نزلت �إليها .التقطها وظللت واقف ًا في مكاني حائر ًا؛ ماذا أ�فعل بها؟!
ال أ��ستطي ��ع البقاء في المكان .الزمالء الجائعون ينتظرون الخبز الطري ال�ساخن .و أ�نا متعجل
ألن أ�ثبت لهم مقدرتي على الفعل الكبير!
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تحرك���ت مع ثروتي ال�ضخمة؛ اللي���رات الع�شر ،والخبز الطازج ...وعل���ى الطريق كانت الحيرة
ترافقني!
ال ب���د أ�ن القطع���ة النقدية الكبيرة ،قد �سقطت من أ�حد أ�فراد الرتل .من دون أ�ن ي�شعر ،وحينما
و�ص���ل �إلى نافذة البي���ع ،و أ�راد أ�ن ي�سدد ثمن الخبز ،اكت�شف أ�ن لي�س معه نقود .يا �إلهي! كم �سي�شعر
أ
بالل���م والخجل! وهو يغادر النافذة ويعود �إلى بيته خائب ًا حزين ًا! ليتني أ��ستطيع أ�ن أ�عرفه! ألعيد له
فقيدته الغالية ...ولكن كيف؟!
ربما يملك كثير ًا غيرها ،ولكنه ،لبخله ال�شديد ،يقف �ساعات في رتل الخبز ،مع أ� ّنه ي�ستطيع أ�ن
يح�ص���ل علي���ه من أ�يّ بقالية ب�سعر أ�على قلي ًال!  ...وهي �صارت من حقي ،ا آلن! أ�نا أ�حتاج �إليها .وقد
أ�ر�سلها اهلل �إلى َمنْ يحتاج �إليها!
لو أ�نني رجعت ا آلن ،و أ�علنت عن لقيتي .قد ترتفع أ��صوات كثيرة مطالبة بها؛ �إذ �إن ال َّرتل يحوي
للناث!
أ��شخا�ص ًا من مختلف أالعمار والم�ستويات .وهناك رتل �صغير مماثل مخ�ص�ص إ
لن أ�عود.
و�صل���ت� ،إل���ى المدينة الجامعية ،فرح ًا وفخور ًا ب�إنجازي! وفيم���ا كانت أ�يدي الزمالء و أ�فواههم
تخو����ض معركتها المظفرة ،مع «مرطبان���ات» الزيتون والمكدو�س والمرب���ى ،والخبز ال�شهي ،كانت
الورقة ،من فئة الليرات الع�شر ،تلعب في جيبي ور أ��سي ،وتعكر مزاجي!
 ما بك ،يا �سمير؟! لماذا ال ت أ�كل؟ هل �شبعت ،من الخبز ال�ساخن ،قبل أ�ن ت�صل �إلينا؟!باغتن���ي زميلي -ال�ساكن معي في الغرف���ة� ،صيدلي الم�ستقبل -بال� ؤس�ال .وما كان وارد ًا أ�ن أ�بوح
له ،أ�و لغيره بال�سر ،الذي ي�شغلني .ويكبح رغبتي في أالكل! وال�س ّيما وقد اقتنعت ب أ�ن الليرات �صارت
ملكي ال�شرعي .بغ�ض النظر عن م�صدرها!
***

كان���ت امتحانات الدورة الجامعي���ة أالولى على أالبواب .وكنت أ�واج���ه �صعوبة كبيرة في درا�سة
الجيولوجي���ا ،الف���رع الذي انت�سبت �إليه مرغم ًا� .إذ فرزني �إليه حا�س���وب وزارة التعليم العالي؛ وفق ًا
لمجم���وع عالماتي في الثانوي���ة العامة ...و�آمالي بالنجاح ،نادر ًا ما تراودني .وكنت أ�عزو ذلك� ،إلى
عدم رغبتي في درا�سة الجيولوجيا ،و�إلى أالوقات الطويلة ،التي كنت م�ضطر ًا لتبديدها في الذهاب
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والع���ودة من الجامع���ة �سير ًا على أالقدام ،كي ال أ�دفع أ�جور الموا�ص�ل�ات ،ألن المبلغ ال�شهري الذي
كان ي�صلني من أ�بي ،كان قلي ًال .وبالكاد يكفي ألجرة الغرفة ،وثمن الكتب أ
و«المالي» الجامعية وما
تي�سر من طعام ...لي�س بخ ًال منه! فقد علمت الحق ًا ،وبعد فوات أالوان ،وكما يحدث مع كل أالبناء
تجاه �آبائهم ،أ�نَّ هذا المبلغ ،على � آض�لته ،يمثل أ�ق�صى طاقة والدي ،و أ� ّنه ي�صلني على ح�ساب �إطعام
أ��سرته الكبيرة؛ هو و أ�مي و�إخوتي!
اغتنمت ( أ�م الع�شر ليرات) الظرف ،وت�سلمت الو�ضع تمام ًا ،وبد أ�ت تو�سو�س لي من موقعها في جيبي.
وتفتح لي درب ًا تدفعني �إلى ال�سير عليه ،ب�سرعة زائدة قبل أ�ن أ�عرف ،أ�و أ�فكر �إلى أ�ين يقود خطاي!
ووقع���ت ف���ي �إغراء راودني ب أ�نني �إذا وفق���ت في الح�صول على ع�شر لي���رات كل يوم ،كما حدث
معي اليوم ،ف�إنني � أس�جني ثالثمئة ليرة في ال�شهر .وهذا يعادل راتب أ�ي خريج جامعي بعد أ�ن يبلع
الح�ص���ا من أ�جل التعيين ف���ي وظيفة حكومية ...وهو ما ي�ساوي ثالث���ة أ��ضعاف ما يردني م�صروف ًا
�شهري ًا من والدي!
لم ال؟!
قررت أ�ن أ�توقف عن التح�ضير لالمتحانات ،التي ا�ستبعدت أ�ي أ�مل لي في النجاح بها ،وتفرغت
تمام ًا للوقوف في أالرتال الطويلة المنت�شرة أ�مام أالفران في مدينة دم�شق.
***

أ�ر�سلت �إلى أ�بي خبر ًا مع ع�سكري متطوع من قريتنا ،ذاهب في �إجازة ،ب أ� اّل ير�سل �إلي الم�صروف
ال�شهري المعتاد ،ألنني وجدت عم ًال يكفيني ،وربما يزيد عن حاجتي!
وما احتجت �إلى خيال وا�سع ،ألرى الر�ضا منت�شر ًا على مالمح أ�بي ،بعد و�صول الخبر �إليه ألن ما
كان ير�سله �إلي هو من �صلب حاجته .ولي�س فائ�ض ًا عنها ...وقد �شاهدت ب أ�م العين والقلب ،في أ�ول
زي���ارة ل���ي �إلى القرية ،محم ًال بهدايا لكل فرد من أ�هل بيتن���ا كم كان أ�هلي فخورين بي! مما دفعني
للعودة �سريع ًا� ،إلى دم�شق؛ �إلى عملي المنتج!
وكن���ت قد حفظت مواقع أالفران الكبرى ،و أ�ق�صر الطرق للو�صول �إليها ،في دم�شق و�ضواحيها.
وبم���رور الوقت والمواظبة على الوقوف في َو َح ْول أ�رتاله���ا ،عرفت منها المفيد ،من عديم الفائدة،
أ
والكثر فائدة أ�ي�ض ًا.
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وعل���ى عك����س ما كنت أ�ظن ،ف�إن أ�فران و أ�رتال ال�ضواحي أ
والحي���اء ال�شعبية الفقيرة ،هي أالكثر
م���ردود ًا وفائدة لي .على الرغم من أ�ن اللقى فيه���ا َو َحولها ،غالبيتها من القطع النقدية ال�صغيرة.
تب���د أ� بالفرن���ك الواحد ون���ادر ًا ما ت�صل �إلى الخم�س لي���رات ،ولكن عددها يكون كبي���ر ًا ،مما يجعل
الح�صيلة اليومية ممتازة!
ولكن أالمور لم تكن تجري ب�سال�سة دائم ًا ،فقد كانت تمر أ�يام عدة ،متوا�صلة أ�حيان ًا ،ال أ�ح�صل
فيها ،على أ�يّ لقيا معتبرة .و أ�حيان ًا أ�خرى ،يكون العائد اليومي �صفر ًا ،غير أ�ن المح�صلة ال�شهرية،
غير الثابتة طبع ًا ،كانت جيدة دوم ًا.
كم���ا كانت تحدث معي ،و أ�م���ام عيني وقلبي ،حوادث م ؤ�لمة .من مثل ،أ�ن تقع قطعة نقدية مهمة
م���ن أ�حده���م .وي�سبقني �صاحبها ،أ�و م���ن يقف خلفه �إليه���ا .أ�و أ�ن يراني �شخ�ص ما و أ�ن���ا أ�نت�شلها،
ف أ��ضط���ر �إلى �إرجاعها �إلى �صاحبه���ا .و أ�كتفي بال�شكر الجزيل منه .و أ�حيان��� ًا ،الدعاء لي بالتوفيق.
ذل���ك التوفي���ق ،الذي لو تم لما عادت �إليه نقوده! وغالب ًا ما ي أ�تي �إلي الدعاء .حينما أ�عيد ال ّلقى �إلى
ام���ر أ�ة ،أ�و رجل كبير في ال�س���ن .وكنت أ�جد نف�سي م�شتت ًا ومحتار ًا؛ بين �ضي���اع اللقى علي ،وال�شكر
والدعاء ال�صادق ،الذي ينفذ �إلى موقع ما في داخلي!
هن���اك حادثة ،م���ا تزال محفورة ،في ر أ��سي منذ أ�ن حدثت في الع���ام أالول لي في مهنتي؛ كنت
واقف��� ًا ف���ي رت���ل طويل أ�مام كوة بي���ع الخبز ،في فرن مخي���م اليرموك .وهو حي كبي���ر خارج مدينة
دم�شق .ي�سكنه خليط من الالجئين الفل�سطينيين ،والفقراء ال�سوريين الوافدين �إلى العا�صمة ،من
مختلف المناطق ال�سورية أل�سباب يرتبط كلها ب�سبل و�ضرورات المعي�شة.
كان يق���ف أ�مامي مبا�شرة طفل �صغير .يمد يده ،بين حين و�آخر� ،إلى جيب بنطاله .ويخرج منه
لي���رة �سورية معدني���ة يت أ�ملها ،ثم يعيدها �إلى جيبه .لم أ�كن أ�رى وجه���ه ،ولكنني ا�ستنتجت حركته،
ونظرت���ه المت أ�ملة �إلى اللي���رة ،من انحناءة ر أ��سه �إلى أالمام كلما أ�خرجه���ا ،ثم من عودة ر أ��سه �إلى
الو�ضع الطبيعي حينما يعيدها �إلى م أ�منها!
ف���ي أ�ثن���اء �إعادتها ،للمرة أالخيرة �إلى جيبه� ،سقطت الليرة عل���ى أالر�ض .ولي�س حيث يجب أ�ن
ت�سق���ط ف���ي الم أ�من .من دون أ�ن ينتبه �إليه���ا .وكان قريب ًا جد ًا من نافذة بي���ع الخبز .تحرك ال َّرتل
ً
قلي�ل�ا ،فتقدم الطفل بحما�س مجت���از ًا ليرته .و�ضعت قدمي عليها ،في �إج���راء عملي اعتدت عليه،
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وت�صنعت حركة �سقوط تعودتها أ�ي�ض ًا! ك أ�نه �سقط �شيء من يدي .وانحنيت ،بحجة التقاطه .وهكذا،
أ�خذت ليرة الطفل وغادرت الرتل.
هربت من المنطقة كلها .ولم يكن أ�حد ،أ�و �شيء ظاهر يطاردني!
وطوال ذلك اليوم ،وفي حاالت كثيرة ،ظل �صراخ ذلك الطفل م ؤ�كد ًا بالن�سبة �إلي ،حين يكت�شف
فقدان���ه لليرته ،كما تي َّقنت من بكاءه المر ،حينم���ا يعود �إلى أ�هله من دون خبز ،ومن أ�لمه المفجع،
�إذا م���ا تعر�ض للتعني���ف وال�ضرب ،من أ�حد ذوي���ه وعلمت مقدار خ�ستي أ�ن���ا� ،إذا لم ي�صدقه أ�حد،
حينما يخبرهم أ� ّنه أ��ضاع الليرة ،أ�و �سرقت منه ،واتهموه ب أ�نه ا�شترى بها قطعة حلوى ،و أ�كلها!
كان �سري���ري المعدني ،في المدينة الجامعية �آنذاك ،ي�صدر �صوت ًا مزعج ًا ،كلما تحركت عليه،
أ�دنى حركة! وكنت أ�تقلب ،يمين ًا وي�سار ًا ،فاقد ًا القدرة على النوم ،حين �صرخ زميلي:
 حرام عليك! لدي امتحان غد ًا .دعني أ�نم .ما بك تتحرك مثل الم�صروع؟!كن���ت م�صروع ًا فع ًال! وما كان بمقدوري أ�ن أ�بوح له بحرف مما يعذبني ويطرد النوم من عيني،
وم���ا يمكن أ�ن يق���ود زميلي �إلى معرفة ما أ�مار�سه من عمل ...وقد كنت متيقن ًا من مدى ما �سينالني
منه من ت أ�نيب واحتقار �إذا عرف �شيئ ًا من ذلك!
ليتني أ�رى الكهل ،الذي �صاره ذلك الطفل� ،إذا لم ت أ�كله أاليام ال�صعبة الما�ضية ،ألعتذر منه ،ولي�س
ألعو�ض����ه ،فلي�س لدي أ�ي عو�����ض! وكل أ�موال الدنيا ،ال يمكن أ�ن ت�شكل تعوي�ض ًا منا�سب ًا عن تلك الليرة!!
وال عن �ضربات �صراخ ذلك الطفل البعيد ،كلما ذكرته وانهالت على أ�ذني وقلبي ،بق�سوة �شديدة.
***

انقطع���ت عن زيارة أ�هلي ،ف���ي القرية ،وكنت أ�كتفي ب�إر�سال هدايا وبع����ض المال .و أ�بلغهم عبر
الر�سائل والمرا�سيل ،أ�ن ظروف عملي ال ت�سمح لي ب أ�خذ �إجازة لزيارتهم .و أ�ح�صل ،من وراء ذلك،
على المزيد المزيد من الدعاء بالنجاح والتوفيق.
وحينم���ا �صدرت نتائج امتحانات الدورة الثانية ،في أ�واخر ت�شرين الثاني ،من ذلك العام ،كنت
را�سب��� ًا ،ف���ي الم���واد جميعها طبع ًا ،وق���د تبع ذلك ف�صلي م���ن ال�سكن ،في المدين���ة الجامعية ،كما
تقت�ض���ي القوانين المعم���ول بها .أ
ولن الحال كانت جيدة ،فقد ا�ست أ�ج���رت غرفة �صغيرة لي وحدي،
في حي ركن الدين.
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وبع���د ر�سوبي ،م��� ّرة ثانية ،في ال�سنة الجامعي���ة أالولىُ ،ف�صلت من الجامع���ة بموجب القوانين
المرعي���ة ،ولم أ��ستطع الح�صول على وثيقة طالب ،للت أ�جيل ع���ن أ�داء الخدمة الع�سكرية ا إللزامية،
فتم اقتيادي �إلى الجي�ش.
َّ
ال أ�ع���رف ،حت���ى اللحظة ،الدافع الذي كان يطرد فكرة زيارة أ�هل���ي ،واللقاء المبا�شر بهم ،من
خاطري ،ب�سرعة كبيرة ،كلما خطر لي أ�و اقت�ضت ال�ضرورة!
وبعد ت�سريحي ،زرتهم يوم ًا واحد ًا فح�سب .وكانت حجتي المقنعة لهم ،هي �إجراءات العودة ال�سريعة
�إلى «وظيفتي» المربحة .وبذلك نجحت في الفرار ،من أ�ي ت�سا ؤ�ل عن الجامعة والدرا�سة ،أ�و عن ت أ�جيل
أ�داء الخدمة بو�ساطتها ،أ�و عن �إلى أ�ي �صف و�صلت ،أ�و ما �إذا أ�نهيت درا�ستي الجامعية كلها!
وحي����ن أ�ب����دت والدت����ي -رحمه����ا اهلل -رغبتها الملحة ،ف����ي أ�ن تراني عري� ً
س����ا ،تخل�صت منه����ا بالكذب.
و أ�وهمتها أ�نني أ��سعى �إلى تحقيق ذلك .على الرغم من أ�ن هذا أالمر ،لم يكن ي�شغلني لحظة واحدة يومها!
***

أ�يام و�شهور و أ�عوام مرت .و أ�نا أ�طارد اللقى المختلفة ،من رتل �إلى �آخر ،أ�مام أالفران الحكومية
أ�و ًال ،ثم أ��ضيفت �إلى مهنتي «خطوط �إنتاج» جديدة ،تعرفت �إليها من �إدماني على النظر �إلى ما تحت
���ي وما حولهما ،ولطالما وجدت أ��شي���اء أ�خرى غير النقود لها قيمة نقدية عالية مثل :الم�سابح،
قدم ّ
أ�و حام�ل�ات المفاتي���ح ،أ�و القداح���ات .كم���ا أ�نه تج َّمع لدي ك��� ٌّم هائل من أال�شي���اء عديمة الفائدة،
ول���وال التعود وااللتزام ب أ��صول المهنة ،ل���كان االنحناء نحو أالر�ض اللتقاطها ،خ�سارة كبيرة للوقت،
والجهد! بد أ�ت هذه أال�شياء تتوافق ب أ�لوان و أ�نواع و أ�حجام ال ح�صر لها ،فمنها أالزرار ،وبقايا أ�قالم
الر�صا����ص ،ومالقط ال�شعر المعدني���ة ال�سوداء ،والم�سامير ،والبراغي ال�صغي���رة ،و أ�م�شاط ت آ�كلت
غالبية أ��سنانها ،و ...غير ذلك كثير ،من أال�شياء ال�شبيهة!
م���ر ًة وج���دت قداحة ،من مارك���ة عالمية م�شهورة ،يق���ال� :إن الذهب يدخل ف���ي �صناعتها ،وقد
بعته���ا بمبل���غ كبير يعادل ح�صيلة عمل �شه���ر كامل ،وكان أالمر عجيب ًا بالن�سب���ة �إلي! ولم يكن ذلك
الثمن المرتفع ،الذي قب�ضته مقابلها ،مع معرفتي أالكيدة ،ب أ�ن ال�شاري لم يدفع لي أ�كثر من ن�صف
�سعره���ا الحقيقي ،ه���و م�صدر ا�ستغرابي وده�شتي� ،إنما الغريب ه���و أ�ن يقف �صاحب هذه القداحة
غالية الثمن في رتل طويل ،ولوقت طويل ،لي�شتري ربطة خبز! لماذا يزاحم الفقراء على معي�شتهم،
وه���و ي�ستطيع أ�ن يح�ص���ل على خبزه ،ب�سرعة دون أ�ن يقف في رتل .ب�سع���ر ال يزيد كثير ًا عن ال�سعر
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ف���ي الف���رن؟! ولماذا ال ي�شتري من أالفران الخا�صة مبا�شرة؟! أ�و يدفع لمن يقف بد ًال منه في الرتل
مقاب���ل أ�ج���ر معين؟! ولماذا ال يطلب الخبز وغيره من البقاليات ،التي تو�صلها لمن يطلبها �إلى بيته
بفارق �سعر ب�سيط؟!
كثي���رة ه���ي مثارات العج���ب الم�شابهة م���ن مفارقات �صارخ���ة لم�ستها ،وف���وارق فاح�شة ر أ�يتها
تحت�ش���د في دنيانا .بع�ضها ثابت ،ف���ي ذاكرتي ،ب أ�دق تفا�صيله .أ
والغل���ب �سحبه تعاقب أاليام معه.
فلم يبق منه �إال مالمح غائمة تدل على وجوده ،وال تقدر على تحديده وو�صفه!
وذل���ك الي�سير الباقي ،أ�رجو أ�ن أ�متلك ال�صبر والمقدرة يوم ًا ،و أ�ن ت�ساعدني الظروف ،ألجمعه
و أ�د ّونه ،و أ�ن�شره في كتاب ،يروي �سيرة حياتي ،كما يفعل العظماء ،والناجحون الكبار.
ما وجه العجب في ذلك؟!
أ�ال يحق للفا�شلين الكبار ،أ�ن يكونوا عظماء .يكتبون تجربتهم الفا�شلة آ
للخرين ،أ�ي�ض ًا؟!
***

نبتت في مدن وبلدات وقرى بالدنا أ�رتال جديدة ،وانت�شرت جموع النا�س على أ�بواب الم ؤ��س�سات
االجتماعي���ة ،المدني���ة والع�سكرية ،ل�شراء ح�ص�صهم المقررة من ال�سم���ن والزيت النباتي وال�سكر
والرز ،وعلى أ��سا�س عدد أ�فراد أ��سرهم المدون في دفتر العائلة.
و أ�م���ام الح�شود ال�ضخمة ،والتدافع الكبير ،زادت فر�ص���ة الح�صول على لقى مالية وعينية.
�إذ �إن عل���ى كل م���ن ي�ص���ل �إلى موظ���ف الم ؤ��س�سة الموكل بالتوزي���ع ،أ�ن يبرز دفت���ر العائلة .ومن ثم
يخرج النقود ،من جيبه ،أ�و محفظته ،وبما أ�ن تركيزه �سيكون أ�كثر على دفتر العائلة ،ألنه �إذا فقده،
�سيفقد الح���ق في الح�صول على تموينه بالمواد أال�سا�سية ،و�سيب�صق الدم أالحمر ،قبل أ�ن يح�صل
على دفتر بديل!! وهكذا يكون احتمال �سقوط المال من يده أ�و جيبه ،أ�كبر.
مع أ�رتال أالفران والم ؤ��س�سات ،ما عدت قادر ًا على تغطيتها ،في دم�شق وال�ضواحي ...خطر لي
أ�ن أ��ستعين ب آ�خرين يعملون لح�سابي ،ف أ�عطيهم أ�جر ًا محدد ًا ،أ�و ح�صة متفق ًا عليها ،مما يح�صلون
عليه ،أ�و أ�دمج أالمرين مع ًا.
وم���ا ك���دت أ�عد العدة للبدء بتنفيذ الفكرة ،و أ�ذهب �إلى قريتي ألجلب �شاب ًا أ�و اثنين للعمل معي،
حتى أ�فقت من غفلتي ،على خطر مدمر!
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� أس�ك�ش����ف نف�س����ي بيدي أ�مام أ�هلي و أ�هل قريتي والنا�س أ�جمعي����ن� ،إن نفذت فكرتي الغبية تلك!
فمهم����ا وجهت من تحذيرات و�إغراءات ،وو�ضعت م����ن �شروط على من � أس�ختاره من ال�شباب كي ال
يبوح ب�شيء ،عن المهنة «العظيمة» ،التي �سيمتهنها ...فبعد مدّة من العمل ،تق�صر أ�و تطول� ،سيفكر
أ�حدهم بالعمل لم�صلحته وح�سابه ،وربما يخفي ،ومن اليوم أالول ،الجزء أالكبر من ح�صيلته!
طردت الفكرة ولمت نف�سي بق�سوة وقررت االكتفاء بما أ�ح�صل عليه من مجهودي الفردي ،وكان
كبير ًا يفوق حاجتي ،فكنت أ�دَّخر ثالثة أ�رباعه ،مما أ�تاح لي أ�ن أ��شتري ثياب ًا أ�نيقة ،مرتفعة الثمن.
أ�عطتن����ي هيئة رجال أالعمال الج����دد .وكان لها دور في �إبعاد ال�شبهة عني� ،إذا ح�صل أ�ي خط أ� في
أ�ثن����اء العمل ،أ�و هكذا قدَّرت ،فمن �سي�صدق أ�ن �شاب���� ًا أ�نيق الثياب ،مثلي� ،سيمد يده النظيفة� ،إلى
ليرة أ�و خم�س أ�و ...أ�ي �شيء �آخر� ،سقط من �صاحبه �سهو ًا؟! بل �إن منظري و أ�نا واقف مثل كل خلق
اهلل في الرتل ،جذب �إلي نظرات �إعجاب واحترام من كثيرين ،وبع�ضهم �سعى �إلى التعرف �إلى هذا
ال�شاب المتوا�ضع ،الذي هو ابن رجل أ�عمال كبير .أ�و هو نف�سه رجل أ�عمال!
وقد أ�تاح لي الو�ضع ،أ�ن أ�تعرف �إلى ب�شر ،من م�شارب و أ�و�ضاع مختلفة ،وكان من طبائع أالمور،
أ�ن يعينن���ي بع�ضهم على معرفة أ�ماكن اللهو وال�سهر المنت�شرة داخل المدينة وحولها ،فلم أ�توانَ ...
ق�صر!
ولم أ� ّ
ال أ�ع���رف ال�سبب الحقيق���ي ،الكامن وراء انخفا�ض القوة ال�شرائي���ة لليرتنا ال�سورية التي كانت
عزي���زة ،ولكنن���ي لم�ست أ�ح���د تداعيات ذلك ،وه���و ان�سحاب ،أ�و خ���روج القطع النقدي���ة ال�صغيرة
م���ن الت���داول .و�صارت اللقى تبد أ� (ب أ����م الخم�س والع�شري���ن) ،وت�صل أ�حيان ًا �إل���ى ورقة جميلة من
(الخم�سمئة ليرة!).
وول���دت أ�رتال أ�خ���رى ،أ�كثر �صخب ًا وخ�صب ًا ،عل���ى أ��سطوانات الغاز ،و أ�م���ام مراكز بيعها ،وكان
الح�صاد يبد أ� حينما يهيج الجمهور ،ويخرج أ�هل الرتل ،من رتلهم ،ويتجمعون حول مدخل المركز،
أ�و �سي���ارة الغ���از ،وي�ستع���ر التناف�س للو�صول �إلى البائ���ع ،وكل منهم يم�سك نقوده بي���ده ،في أ�تي خي ٌر
كثي ٌر� ...إلى جيبي!
ا�ستهوتني أ�رتال الغاز ،ألن �سعر الجرة و«�إكرامية» الموزع ،تقت�ضي ،أ�ن يحمل ا إلن�سان مبلغ ًا أ�كبر
بكثير ،مما تكون عليه الحال ،أ�مام الفرن ،مثل :أ�رتال الم ؤ��س�سات االجتماعية ،المدنية والع�سكرية،
فتفرغت لكليهما ،وحين ال يكون هذا وال ذاك ،أ�ت�س ّلى بالوقوف أ�مام أالفران.
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وكان���ت طريقت���ي ،في ال�صيد ب�سيطة ج���د ًا ،و�آمنة .فما �إنْ تقع ي���دي ،أ�و رجلي على �شيء ،حتى
أ�ب���دي �ضجري وت أ�ففي من طول االنتظار في الطابور أ�و من التزاحم والتدافع و«هذه الفو�ضى ،التي
ال تليق!» ،و أ�رفع �صوتي ،لي�سمع أ�كبر عدد من المحيطين بي ،و أ�غادر �سريع ًا �إلى موقع �آخر أ�كون قد
حددته م�سبق ًا!
ول���م يخ���ل أالمر من مواجهة �صعوبات من أ�نواع مختلفة .ترتب���ط بطبيعة الرتل ،فمث ًال ،لم يكن
وارد ًا أ�ن أ�حمل جرة الغاز� ،إلى م�سافة بعيدة عن مكان �سكني ،وكذلك أالمر ،حينما ن�ش أ�ت أالرتال،
�شخ����ص مثلي ،أ�ن يراه النا�س حام ًال جرة
عل���ى محط���ات الوقود ،ألنه لي�س من الالئق بالن�سبة �إلى
ٍ
غاز ،مملوءة أ�و فارغة ،أ�و «بيدون» المازوت ،مملوء ًا أ�و فارغ ًا ،أ�ي�ض ًا!
تنا�سل���ت أالرتال ...تكاثرت م�ص���ادر «الرزق» ...ترافق ت�ضاعف ا إلي���رادات ،مع زيادة واطراد
الم�صروفات والمتع ...وكنت مندغم ًا تمام ًا ،مع دوران رحى تلك الطاحون! فلم أ�فطن �إلى امتالك
بيت ،ولم أ��شعر بالحاجة �إلى الزواج ،وتكوين أ��سرة ...ومر الزمن؛ زمني ،على هواه!
***

فج أ�ة! ح ّل ،على البالد ،رخاء عجيب! نعم .على البالد ،ولي�س فيها!
لقد جاء قوي ًا �صاعق ًا ،وعام ًا �شام ًال!
تب���ددت ،على �إثره ،أالرتال كلها� ...صار الخبز متواف���ر ًا في البقاليات الكبيرة وال�صغيرة .مثل
بقي���ة المواد الغذائية ،أال�سا�سي���ة والثانوية ،و�صارت جرار الغاز ،و«بيدون���ات» المازوت ،ت�صل �إلى
المن���ازلِ ،غ َّب الطل���ب مبا�شرة ،ومن دونه ،أ�حيان ًا! وب أ��سعار بمقدور المواط���ن ،فقير ًا أ�م أ�مير ًا ،أ�ن
يدفعها ب�سهولة .بل �إن جريمة الفقر انح�سرت من بالدنا كلي ًا.
ح���دث ذل���ك بعد �سنين طويلة لم يتح لي أ�ن أ�عدها ...وما كن���ت معني ًا ب َعدِّ ال�سنين .لوال أ�نَّ هذه
ال�سنة ،جعلتني عاط ًال عن العمل ،وبال م�صدر للرزق! وقد �صرت كبير ًا في ال�سن ،ولم أ�تزوج ،ولي�س
لدي أ�والد ي�سندونني ،طبع ًا ...وقبل ذلك بزمن بعيد ،كنت قد �صرت بال أ�ب وال أ�م!
َّ
و أ�نا ،ا آلن ،أ�بحث عن زوجة ،فمن �ستقبل أ�ن تتز َّوج رج ًال م�سن ًا ،وبال عمل ،وال م�صدر للرزق؟!
و أ�نا ،ا آلن ،أ�بحث عن عمل ...أ�ي عمل!
و أ�نا ،ا آلن ،أ�بحث عن م�صدر للرزق ...أ�ي م�صدر!
❁
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عن الثقافة وا ألدب يف املغرب
«حمور خا�ص»
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رئي�س التحرير
الثقافة والأدب في المغرب
�صالح لبريني
المغرب والتّ حدّ ي الثّ قافي
محمد داني
تحوّ الت النقد المغربي الحديث
د� .أحمد حجازي
الريا�ضة بو�صفها ظاهر ًة ثقافيّ ة
المرجعية المعرفية في النقد ال�سردي المغربي نادية بلكري�ش
�س�ؤ ال المنهج في الخطاب النقدي المغربي محمد �أفقير
المقاربة النقدية المغربية لأدب الطفل
�سعيد بوعيطة
العمق الإ ن�ساني المهزوم في رواية «الغرباء» حميد ركاطة
�سماح عادل
حوار مع الناقد المغربي �سعيد بوعيطة
الطيب هلو
سَ� رِ ي ُر الْقَ ِ�صيدَ ة
جواد وحمو
المَ دي َن ُة
ريثما...
�سعيدة عفيف
�شجرة �أنهكتها الف�أ�س
�إبراهيم قازو
نور الدين بازين
�شاع ٌر للبيع...
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ف�ضائح �أمام الباب المر�صود
ق�ص�ص ق�صيرة
�سرطان
في انتظار بائعة الورد
بائع طيور
م�شاهد من وعود �سرابية
العين الثالثة
المعطف ا أل�سود
لقاء �أزرق
المقـــــــهى

بو�شعيب عطران
الح�سن بنمونة
يا�سين كني
عبد الغفور خوى
�أحمد بلقا�سم
د.عبد الرحمان �إكيدر
�سميحة قا�سم مغربي
فاطمة الزهراء المرابط
ن�صر الدين �شردال
�سميرة بورزيق
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الثقافة أ
والدب في المغرب

محور خا�ص

الثقافة وا ألدب يف املغرب
رئي�س التحرير

لماذا هذا المحور عن المغرب؟
ٌ
مكانة كبيرةٌ في عقلنا ووجداننا ...ي�ضاف إ�لى هذين البعدين
المغرب ،ك�أ ِّي بلد عربي ،له
�سباب �أخرى تتعلّق برغبتنا ف ��ي التوا�صل القديم أ
وال�صيل بين المغاربة
العقل ��ي والعاطفي � ،أ ٌ

والم�شارق ��ة من �أبن ��اء اللغة الواحدة ،وكما نحن حري�صون على ه ��ذا التوا�صل ،إ� اّل �أن المبادرة
كانت ف�ضائلها تعود بالدرجة أ
تكرموا ب إ��صرار على
الولى إ�لى �أ�شقائنا الكتّاب المغاربة ،الذين َّ
والمقدر
ا�ستم ��رار التوا�ص ��ل ،ونحن نق � ِّ�در لهم ه ��ذه الثقة بمجلة المعرف ��ة ،فح ّبهم العمي ��ق
َّ

وا�ستمروا في إ�ر�سال موادهم
ل�سوري ��ة ،جعلهم ال ير�ضخون للمقاطعة ،وال لالعتبارات المادية،
ُّ
إ�ل ��ى المجل ��ة ،و�سبق �أن ن�شرنا مواد متفرق ��ة أل�ساتذة من المغرب العربي ،آ
ولخرين من العراق

واليم ��ن ،وال ي ��كاد يخلو عدد من �أعداد المجلة من م�شاركة الكتّاب والمبدعين العرب ...وهذا
ُّ
اعتزاز دائم ،ون�أمل في ا�ستمرار التوا�صل ب�أ�شكاله كلّها ،وتمتين الروابط الثقافية وغير
محط
ٍ
الثقافية بين العرب جميعهم.

ُ
يدي مجموعة من المقاالت
عن هذا الملف ،بد�أت الفكرة ،منذ نحو �سنة ،حين
وجدت بين َّ
المر�سل ��ة م ��ن المغ ��رب ،لمع في ذهن ��ي �أن نجعل م ��ن هذه الم ��واد نواة لمح ��ور خا�ص ،وذلك
تقدي ��ر ًا له ��ذه الثقة بالمجلة ذات البعد العربي منذ ت�أ�سي�سها إ�ل ��ى اليوم .ت�شاورت مع الدكتور
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الثقافة أ
والدب في المغرب

ثائ���ر زي���ن الدين المدير العام للهيئة ال�سورية العامة للكتاب ،والقت الفكرة ترحيب ًا وت�شجيع ًا
وطال���ب �أن تو�ض���ع ف���ي التنفي���ذ� .أردنا �أن يك���ون المحور وا�سع��� ًا و�شام ًال ،ي�شارك في���ه �أكبر عدد
ّ���اب المغرب ومبدعيه ،وبادرت الدكتورة ماجدة حم���ود م�شكورة باالت�صال مع َم ْن تعرف
م���ن كت ِ
م���ن أ
ال�شق���اء ،وكانت اال�ستجاب���ة رائعة ،وكان علين���ا �أن ن�صدر هذا المحور ف���ي منت�صف العام
ا�ستجدت ،عكَّ رت علينا وعلى غيرنا و� أ َّخرتنا عن إ��صدار
المن�صرم ،إ�ال �أن الظروف الوبائية التي
َّ
المح���ور ف���ي موع���ده ،ونحن هنا نعتذر ع���ن الت�أخر ،ونرجو �أن يجد أ
العزاء لن���ا عذر ًا ير�ضينا
وير�ضيهم.
بالمكان �أن يكون �أف�ضل مما ه���و عليه ،ولكن الدالالت
ه���ذا المح���ور له بعد رم���زي ،وكان إ
الرمزي���ة كان���ت كافية بالن�سب���ة إ�لينا إل�صداره به���ذا ال�شكل المن ّوع ،ورغبنا ف���ي �أن ن�ضفي على
العدد كام ًال نكهة مغربية ،فاخترنا لوحة الغالف الخارجي للفنان المغربي الت�شكيلي الكبير
عب���د الفت���اح الهو����س ،و� أ ّم���ا لوحة الغ�ل�اف الداخل���ي فكانت ع���ن المفكر الراحل عب���د الكبير
الخطيب���ي ،ال���ذي يحظى بمكانة كبيرة ف���ي الثقافة العربية المعا�صرة ،كم���ا �أن (الموتيفات)
واللوحات الداخلية للمحور هي لفنانين من المغرب العربي...
وف���ي الوق���ت ال���ذي �أخرجنا فيه هذا الع���دد و�صلتنا مواد جديدة من المغ���رب� ،ستن�شر في
�أعداد تالية .فتحية إ�لى كتَّ اب المغرب ،ون�أمل بالمزيد من التوا�صل.

¥µ
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حدي ال ّثقافي
المغرب وال ّت ّ

محور خا�ص

املغرب وال ّتح ّدي ال ّثقايف
�صالح لبريني

ال غ ��رو ف ��ي � أ َّن الثقاف ��ة المغربية ،على الرغ ��م من عمرها الق�صير ،ق ��د عرفت انعطافات
تختلف باختالف ال�سياقات والمعطيات ال�سيا�سية واالجتماعية ،التي تركت �آثارها في النتاج
الج � ّ�دة ،ومنحته روح ًا جدي ��دة ،و َنفَ�س ًا قوي ًا َمج�ل�ا ُه ما خلّفهُ
الثقاف ��ي المغرب ��ي ،و َب َ�ص َمت ��هُ ِب ِ
لن ��ا آ
بالبداع ،ومجتمع ًا ي�شُ � ّ�ق بها طريقه �صوب
الب ��اء الثقافي ��ون -ب�صفتنا �أجيا ًال مهوو�س ��ة إ
معانق ��ة الم�ستقب ��ل -م ��ن تراكمات في �شتّى المج ��االت المعرفية والعلمي ��ة ،وهذا دليل على
البداعي
بالب ��داالت والمغايرة �أو ًال ،وثاني ًا بالتنوع إ
�أن الحي ��اة الثقافية عر َفت �سيرورة تمتاز إ
والفكري ،وثالث ًا باالنغما�س في ال� ؤ
المحر�ض على الخَ لق واالبتداع ،إ��ضافة إ�لى
س�ال الثقافي
ّ
ال�سيا�سية الت ��ي � أ ّدت �أدوار ًا طالئعية في تر�سيخ
�أن
ّ
المثق ��ف المغرب ��ي كان مرتبط� � ًا بالم ؤ� ّ�س�سة ّ
منظوم ��ة فكرية حداثي ��ة ت�ستجيب للحظة التاريخية والح�ضاري ��ة .بعبارة �أخرى إ�ن الثقافة
الول أ
المغربي ��ة ،منذ منت�صف ال�ستينيات ،كان اختياره ��ا أ
والخير االنت�صار للفكر العقالني

عام� � ًا َلدى �شريحة م ��ن المجتمع المغربي ،وق ��د خا�ض المثقف
المتن ��ور ،ا ّل ��ذي �ش ��كّ ل َوعي ًا ّ
المغرب ��ي رهان ��ات الحداثة من بابها الوا�سع ،على الرغم من وجود مث ّبطات ت َُح ُ
ول دون قيامه
المثقفة
بال ��دور المن ��وط به المتمثّل في إ��شاعة ثقافة متنورة ،ومع ذلك ا�ستطاعت الطليعة
ّ
الق ��ل ،فك ��ر ًا ال يه ��ادن بقدر ما يط ��رح أ
�أن ت ُِ�شي� � َع عل ��ى أ
ال�سئل ��ة المتعلقة بـ :ما ال ��ذي نريده
ال�س ُبل الكفيلة لتحقيق الغاية المتوخ ��اة من الممار�سة الثقافية؟ وهل ب إ�مكان
ثقافي� � ًا؟ وما ّ
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الثقاف����ة �أن ُت ؤ�ثّ ر في مجتمع ُمق ّي ٍد ب�أغ��ل�ال المحافظة واالنت�ساب إ�لى الما�ضي؟ �أ�سئلة نابعة
المثقف تجا َه واقع ُمتخلّ����ف ،هذا المثقف الحالم بمجتمع ِمعطاء و�أكثر حرك ّية
م����ن ُحرقة
ّ
الن�سانية والت�أثير فيها.
ت�شييد الح�ضارة إ
وفعال ّية ،و إ�يمان ًا ب�ضرورة إ
ال�سهام في ِ
ّ

�ب َخيرة المثقفين ،الّذي� � ��ن �أ�سهموا في �إغناء
والحقيق� � ��ة تُق� � ��ا ُل �إ ّن المغرب الثقافي � أ َ
نج� � � َ
والب� � ��داع العربي بطروحاتهم و�إ�ضافاتهم ،التي �ش ّكل� � ��ت وما تزال تُ�شكّل َموئ ً
ال
الفك� � ��ر والنقد إ
جدي� � ��ة ا ألفكار المطروحة
وال�سبب في ذلك َمر ُّده-ف� � ��ي اعتقادنا� -إلى ّ
ل � � � ُك ّل ُمث ّقف عرب� � � ّ�يّ .
وجدواها في الحياة العربية ،وجدارتها العلمية والعميقة ،ذلك �أن المثقف المغربي -على َم ّر
الح َقب ال ّتاريخي� � ��ة -ا ّت�سم ِبنُبوغه وعبقريته الفريدين ،ولع ّل �أمثال :عبد اهلل �إبراهيم وعالل
ِ
الفا�س� � ��ي وعبد اهلل كنون والمخت� � ��ار ال�سو�سي وعبد اهلل العروي ومحمد عابد الجابري وعلي
جلي عن قيمة الثقافة المغربية فيم� � ��ا ت�أتي به من �أفكار
�أوملي� � ��ل والمهدي المنجرة ،تعبي� � � ٌ�ر ّ
وطروح� � ��ات ت ّت�صف بالعمق وا أل�صالة ،هذه الثقافة الداح�ض� � ��ة للمقولة الم�سكوكة «ب�ضاعتنا
البداعية ،جعل المثقف المغربي
ر ّدت �إلين� � ��ا» ،تزخر ب�إبداع
متميز وفريد في ج ّل المجاالت إ
ّ
وال�سبق في
جدي� � ��راً بااللتفات �إليه والعناية بما ينتجه من �أفكار وت�ص� � � ّ�ورات ّ
تتميز باالجتهاد ّ
غالب ا ألحيان.
غير ِ�سمة
فم�سار الثّقافة -عب� � ��ر ال ّتاريخ إ
حول وال ّت ّ
الن�ساني -ال يثبت على حال ،بل �إ ّن ال ّت ّ
والن�صات
البداالت إ
حتمية ومو�ضوعية ،ا ألمر الذي يفر�� � ��ض �ضرورة م�سايرة المثقف لهذه إ

لح ٍل على الم�ستويات
�إليها بالت�أمل
ّ
والتدبر ،ح ّتى يت�شكّل الوعي بما يجري في المجتمع من تَ َح ُ
ُنه� � ��هِ وجوهره ،أل ّن الوعي
كلّه� � ��ا ،وي�ستوع� � ��ب در�س التاريخ الذي يظ ّل ف� � ��ي حاجة �إلى �سبر ك ِ

ثم
ي�شرع �أفقاً �أمام المثق� � ��ف إلعادة قراءة �سيرورة و�صي� � ��رورة المجتمعات ،ومن ّ
التاريخ� � ��ي َ
الح�ضارات ،ف�إذا كان ال�س � � ��ؤال الثقافي الذي كان مطروحاً يتمثّل في الكيفية التي ب�إمكانها

خرجه من حال التخلّف �إلى حال الحداثة
تغيي� � ��ر وتحديث البنى الذهنية للمجتمع ،والت� � ��ي تُ ُ
والعقالني� � ��ة ،لذا وجدنا المثقف المغربي ينخرط في الق�ضاي� � ��ا ال�سيا�سية واالجتماعية في
معين� .إ َّن الثقافة المغربية ،اليوم ،وفي ظل ا أللفية الثالثة،
�سياق �سيا�سي وتاريخي واجتماعي ّ

قو�ضت الطروحات الما�ضية ذات النزعة ا أليديولوجية والحموالت القومية ،ببناء ثقافة
التي ّ
جدي� � ��دة متعلقة ب�س�ؤال التنمية والرقمنة وعالم ال�سيبرنطيقا القائم على المعلومات والتقنية
الفعال
مما يح ّتم على هذا المثق� � ��ف �أن يُلبي نداء الع�صر ،إ
بال�سهام ّ
بو�صفه� � ��ا �أ�سلوب حياةّ ،
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في �إ�ضاءة هذا االلتبا�س الحا�صل بين الحياة في الما�ضي ،والذهاب بالتحديث �إلى �أق�صاه،

فالتحدي الذي يواجه المثقف المغربي
وتقدم.
ع�صب ك ّل تطور
لبناء إ
ّ
ّ
الن�س� � ��ان الذي ي�شكّل َ
م�ست
نجع ال�سبل لل ّتماه� � ��ي مع هذه
يتم ّث� � ��ل في �ضرورة التفكير في � أ ِ
ّ
التغيرات ّ
الرهيبة التي ّ

الن�سان البو�صلة ،وغَ َدا
بني� � ��ة المجتمع مما نتج عنها �أزمة حقيقية في القيم والهوية ،ففقد إ
وم�ستلباً ِبفِ عل تَع� � � ّ�دد الو�سائط ،ا ألمر الذي يفر�ض عل� � ��ى المثقف الحقيقي ،الحامل
تائه � � �اً ُ

الن�سان ال�سامية ،قيم
لم�ش� � ��روع ثقافي حداثي �أن يبذل ق�صارى الجهد ف� � ��ي الدفاع عن قيم إ
الم�ساواة والعدل ،والحرية في التفكير واالعتقاد ،ألن ما نالحظه ،اليوم ،هو هذه االرتكا�سة

للن�سان .وخال�ص من واق� � ��ع التفاهة ،الذي
�إل� � ��ى الما�ض� � ��ي ب�صفتها �إجابة م�ضلّل� � ��ة وواهية إ
ي�شه� � ��د ه ّزة نكو�صي� � ��ة وارتدادية �إلى الما�ضي ،الذي ي�شكّل ،ف� � ��ي اعتقاد �أعداء العقل ،الح ّل

الوحي� � ��د وا ألوحد للخ� � ��روج من حالة االنتظار الت� � ��ي دامت قروناً ،لك� � ��ن الحقيقة � أ َّن الذات
عاجزة ،بل تعي�ش االنف�صام القهري بين الرغبة في التحديث و�إرادة العودة �إلى ال ّنبع ا ألول،
فكان� � ��ت نتائج ذلك متجلية في تخلف مجال التعليم ،ومن ث� � � ّ�م انتكا�سة في التفكير و�إق�صاء
الخفاق في خلق مدينة عربية بالموا�صفات المعهودة ،حيث الترييف عنوان كل
العقل ،وفي إ
والخفاق
مدين� � ��ة عربية ،وفي انتكا�سة وا�ضحة المعالم في ال�سيا�سة ،فكان االلتبا�س والتر ّدد إ

الذريع من �سمات المرحلة الحالية ،فال وجود لم�شروع مجتمعي قادر على مواكبة التحوالت

الن�سان فاق� � ��داً لهويته وكينونته ،هذه
ات إ
وم�ساي� � ��رة جموح العولم� � ��ة ،تخلف في كل �شيءَ ،ف َب َ
ا ألخي� � ��رة التي �شُ ِّوه� � ��ت وافتُقِ َدت ،باالرتماء في هوية ا آلخر الذي يَع � � � ُّد الفرد �أ�سا�س م َدنيته

تاماً للفرد داخل المجتمعات العربية يعك�س بو�ضوح �أزمة
وح�ضارته ،في المقابل ن َِج ُد تغييباً ّ
م�شوه،
الن�سان العربي كائن مم�سوخ
�إرادة ل� � ��دى الدولة ،وقد �أتمادى في التو�صيف ألقول �إن إ
ّ
من دون مالمح ،وم�ستقبل.

فه� � ��ذا الو�ضع الم�شي� � ��ن لوجودنا وهويتنا؛ والحائ� � ��ل /المانع دون التفكي� � ��ر في م�صيرنا،
وال�سهام في مناق�شة ق�ضايا المجتمع
يفر�ض على المثقف الخروج من التقوقع حول الذات ،إ
ب� � ��كل �شفافية وو�ض� � ��وح ،ألن العي�ش بعيداً عن نب�ض الواقع كان ل� � ��ه نتائج وخيمة على م�صير
الجدي في م�شروع ثقافي كفيل بتجاوز ا ألعطاب واالختالالت التي تعتور
المجتمع ،فالتفكير
ّ
بالبداالت
للن�سان ،ويجع� � ��ل �أ�سئلة الحا�ضر ملت�صقة إ
بن� � ��ى المجتمع ،م�شروع يعطي ا ألولوية إ
الجامحة التي �شهدها العالم ال�ست�شراف الم�ستقبل ،فهروبه �-أي المثقف -جعله خارج التاريخ
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هماته التي ُو ِج َد من �أجلها ،ب�صفته العقل الذي يُفكّر
ولحظته الح�ضارية ،نظراً لتملُّ�صه من َم ّ
في المجتمع وينا�ضل من �أجله ،فغيابه ي�ؤدي �إلى تغييب الفرد من دورة الوجود ،وتحويله �إلى

الرادة والعقل .فالثقافة ت�سهم في تحقيق كينونة الفرد ،وبها نتخطّ ى المعوقات
كائن م�شلول إ
�سد منيع للو�صول �إل� � ��ى الغد ،ولن يت�أتى ذلك �إال ب�إعادة قراءة الما�ضي
كلّه� � ��ا التي
تتحول �إلى ّ
ّ

جبته ،فهذا ملمح من مالم� � ��ح تخلّفنا وارتكا�ستنا
ق� � ��راءة منتجة وفاعلة ،لك� � ��ن �أن نظل تحت ّ
الح�ضارية.

غي� � ��ر � أ ّن �أكبر عائ� � ��ق يواجه �سيرورة الفعل الثقافي؛ يتمثّل ف� � ��ي � أ َّن مفعول الما�ضي و�آثاره
مات� � ��زال مفعوليت� � ��ه و�آثاره قائمة ومنغر�سة ف� � ��ي بنية العقل العربي ،وتزيد ف� � ��ي ت�أزيم ومحنة

ع�صب
الثقافة ،ففي ظل غياب ممار�سة ثقافية حقيقية مبنية على �أ�س�س متينة وثوابت ت�شكّل َ
البن� � ��اء ،ال يمك� � ��ن للمجتمع �أن تكون له الفاعلية في تثوير الفك� � ��ر ،و�إخراج العقل من الجمود
والتكلّ�� � ��س .وما نعي�شه ،اليوم ،من عودة �إلى ثقاف� � ��ة الطبيعة حيث الالعقل واالنفعال والتوتر
ال�سفاف بالعقل
�ص� � ��ورة من ال�ص� � ��ور ال�سلبية لهذه العودة ،وفي هذا ال�سياق ن�شير �إلى � أ َّن هذا إ

وبالثقافة و�صوالً �إلى التغييب الق�سري للفرد من الم�شروع المجتمعي ومن حياة الثقافة ،دلي ٌل
وعر�ضه �إلى
يمر به إ
�ساط� � ��ع على �أن ّ
الن�سان العربي� ،أفقده �إن�سانيتهّ ،
ثمة انحطاطاً ح�ضارياً ّ

�أقبح تهجين وو�ضع ال يح�سد عليه.

فالخ� � ��راب والتدمير والتهجير ،وتغيير الخرائط وفر�� � ��ض �سيا�سات اجتماعية واقت�صادية
ب�صلة لم� � ��ا �أنتجته فل�سفة ا ألنوار ،من �أبلغ مظاه� � ��ر االرتكا�س الح�ضاري.
تمت ِ
و�سيا�سي� � ��ة ال ّ

وال غراب� � ��ة ف� � ��ي هذه الو�ضعية م� � ��ادام نظام الت�سطيح ه� � ��و العِ قد الناظ� � ��م لمنظومة تنت�صر
القيمية هي نتيجة حتمي� � ��ة ل�سيا�سة تعليمية
لثقاف� � ��ة الت�سلي� � ��ع والتب�ضيع وال ّت�سفي� � ��ه .فا ألزمة
ّ
الن�سان والعقل بعاهات ال�شللية
تر�س� � ��خ ال�ضحالة ،واالحتذاء والتقليد والمحاكاة ،مما �أ�صاب إ
ّ

واالتكالي� � ��ة ،والبد من القول �إن م� � ��ا تعي�شه المجتمعات العربية من ت� � ��ر ٍّد في الذوق ،وتقهقر
بتحمل الم�س�ؤولية التدبيرية
النتاجية ،ومن مظاهر العنف ،وغياب الكف� � ��اءات الجديرة
ف� � ��ي إ
ّ
كف عفريت .هو واقع يطرح على المثقف �أكثر
والت�سييرية كفيل ب�أن يجعل هذا الم�ستقبل في ّ
من �س�ؤال ،من مثل:

 -ما ال�سبيل ا ألنجع للخروج من هذا الو�ضع الم�أزوم؟

الن�سان الجدوى من وجوده؟
 -وكيف لنا �أن نتخلّ�ص من تبعات عولمة تميت في إ
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 هل الثقافة تمتلك القدرة على مجابهة هذه االنتكا�سة على م�ستوى القِ َيم؟�أ�سئل� � ��ة تح ّتم على المثقف مقاربتها وفق ر�ؤية وا�ضح� � ��ة ،وت�صور عميق ينظر �إلى الثقافة
بو�صفها �آلية من بين آ
الليات الكفيلة ب�إنقاذ المجتمع من �ضالل الالمعنى ،غير �أن أ
المر ال يقت�صر
تتحمل م�س�ؤوليتها ،في هذا ال�سياق ،بو�ضع خطة ناجعة
على المثقف وحده ،بل على الدولة �أن
ّ
هماً جماعياً� ،أي م�شروعاً مجتمعياً ،انطالق � � �اً من محددات �إ�ستراتيجية،
في جعل الثقاف� � ��ة ّ
�أ�سا�سه� � ��ا الثقافة وغاياتها الثقافة .بعبارة وا�ضح� � ��ة على الدولة �أن تختار طريق العقل ،الذي
ب�إمكان� � ��ه خلق �إن�سان يكون �أكثر فاعلية و�إنتاجية ،وم�سهم � � �اً في تنمية المجتمع والوطن ،و�أن
التطرف ب�أ�شكاله المختلفة
تعمل ج� � ��ا ّدة على الت�شجيع على معرفة ال�سالح القادم لمواجه� � ��ة
ّ
تغيب الثقافة تفق� � ��د هويتها ،وتكون مخفقة ف� � ��ي فر�ض وجودها
كله� � ��ا .فالمجتمعات الت� � ��ي ّ
الن�ساني .فالهوية الحقيقية لي�ست هي االنغما�س في حياة اال�ستهالك
الح�ض� � ��اري ذي البعد إ
تكر�س اال�ستالب والعبودية ،و�إنما هي التي بمقدورها �أن ترفع
وال�سقوط في فخاخ تكنولوجية ّ
يتم ذلك �إال بالعمل على محاربة المظاهر
التح� � � ّ�دي في وجه المعيقات والعراقي� � ��ل كلّها ،ولن ّ
الن�سانية من الغرق
ال�سلبي� � ��ة كلّها ،بنهج العقل بو�صفه و�سيل ًة من الو�سائل الممكنة التي تنقذ إ
ف� � ��ي الدموية المميتة ،والعودة �إلى النظام الغابوي المتوح�ش ،في حين �أنه بالثقافة العقالنية
والبداع،
الن�سان في ارتياد �آفاق الخلق إ
الرادات ،ويكبح جموح إ
ن�ستطيع التغلّب على ما يعوق إ
ويقت� � ��ل روح االبتكار والتجديد .وامتالك نا�صية التفكير والنقد ل� � ��ن ي�أتي �إال باعتماد ت�صور
عقالني ألي ممار�سة ثقافية ،فالثقافة التي تعتمد على العقل تخلق �إن�ساناً مفكّراً وناقداً ،ولي�س
منتقداً ،فالنقد ينبني على �أدوات منطقية ومفاهيم دقيقة منبعها الفكر ،في حين �أن االنتقاد
وتح�ضر العاطفة ب�صفتها �أ�سا�ساً ،لذا من واجب الدولة بم�ؤ�س�ساتها
غيب فيه العقل
ُ
انفعال� � ��ي يُ ّ
التعليمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية العمل على بلورة م�شروع ثقافي عموده الفقري
للفكار أ
والمخ�صب أ
ولل�شياء ،و�أعمدته العقالنية المتنورة التي تزكّي المنطق
العق� � ��ل المنتِج
ّ
الن�سان المنطل َق والمبتغى ،على �أ�سا�س �أن الثقافة ،بمعنى
والتعم� � ��ق في الوجود ،ومق�صديته إ
ّ
الن�سان م� � ��ن جاهلية جديدة ،جاهلية
النت� � ��اج العقلي ،ب�إمكانه �إح� � ��داث دينامية خلاّ قة تنقذ إ
تجدد
إ
الق�صاء والتهمي�� � ��ش ،جاهلية الظلم واال�ستبداد ،جاهلية ت�ؤمن بالقمع والقتل ،جاهلية ّ
جلدها في ظل التقهقر الح�ضاري ،وت�ست�أ�سد على عقول مقيمة في الما�ضي ،وبعيدة كل البعد
عن الحا�ض� � ��ر ،وفاقدة للم�ستقبل ،جاهلية ا أللفية الثالثة الت� � ��ي تبيع ا ألوهام وتق�صي العقل،
المتقدم تخلّفاً وجه ً
ال و�أمية،
الن�سان �إلى �سلعة ،وما االحتفاء باال�ستهالك ،في عالمنا
وتحول إ
ّ
ّ
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�إال تعبير عن ا ألزمة ال�ضاربة �أطنابها فيه� ،أزمة االنت�صار لكل ما هو تافه و�ضحل ،و�سبب هذه
الجاهليات العمل على تفريخ ثقافة �سطحية �ضحلة ،تنا�صر ال�سطح وتنبذ العمق.
يتحملها الجميع دون ا�ستثن� � ��اء ،ألنها ال�سبيل ا ألنجع
�إ َّن ق�ضي� � ��ة الثقافة ق�ضي� � ��ة جماعية،
ّ

يعم البالد والعباد،
للتخلّ�� � ��ص من مظاهر إ
ال�سفاف واالنحطاط ،والق�ضاء على التخلف الذي ّ
والن�سان جهالة ،والمجتم� � ��ع �ضحالة ،والحياة
طام� � ��ة عظمى �ستزيد ا ألو�ضاع ت� أ ّزم � � �اً ،إ
وتلك ّ
جحيماً �سي�صطلي بنيرانه الجميع ،لهذا على المثقف العمل على �إ�ضاءة عتمات الواقع بتكري�س
ثقاف� � ��ة العقل ،وزرع ب� � ��ذور ا ألمل في عقول ا ألفراد ،بو�ساطة العل� � ��م والمعرفة واالنفتاح على
قي الح�ضاري� ،أما االنبهار به ،عبر
ثقاف� � ��ة ا آلخر بما يخدم المجتمع والف� � ��رد ،ويُ�سهم في ّ
الر ّ
التقليد والمحاكاة ،فالم�آل معروف ومعلوم.

¥µ
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ّ

محور خا�ص

حت ّوالت النقد املغربي احلديث
محمد داني

ثم تحوالت
عرف المغرب منذ ع�شرينيات القرن الما�ضي تحوالت في النقد المغربي ،ومن َّ
ف ��ي الثقاف ��ة المغربية الحديثة ،وقد كان ��ت المحاوالت أ
الولى التي عرفته ��ا الكتابة النقدية
المغربي ��ة تتجل ��ى في الت�أريخ ل�ل أ
��دب المغربي .وكتاب ��ة التاريخ هذه ،تحولت عب ��ر التدرج ما
بي ��ن الع�شريني ��ات أ
والربعينيات من القرن الما�ضي إ�لى كتابة نقدية� ،أدبية� ،أو ذات ح�س نقدي

و�أدب ��ي .ورك ��زت بالخ�صو� ��ص على فن الق�صة .وهذا م ��ا ولّد �صراع ًا بي ��ن القديم والجديد في
الدب المغربي الحديث كما يقول أ
أ
ال�ستاذ �أحمد اليبوري.
ومن هنا �أ�صبح النقد المغربي في بدايته يتفرع �إلى بنيتين:

 أالول ��ى :تاري� � ��خ ا ألدب .واهتمت بت�صنيف �أدباء بع�ض الحوا�ض� � ��ر ا ألدبية ،و�إثبات بع�ض
�إنتاجه� � ��م ا ألدبي �شع� � ��راً �أو نثراً .مثل« :المع�سول» للمختار ال�سو�س� � ��ي ،و«�إتحاف النا�س بجمال
�أخبار حا�ضرة مكنا�س» لعبد الرحمن بن زيدان ،و«ا ألدب العربي في المغرب ا ألق�صى» لمحمد

بن العبا�س القباج.
 الثاني ��ة :المنتخب� � ��ات والتجدي� � ��د في الر�ؤية .وقد تك َّفلت بهذا فئ� � ��ة من الجيل الجديد،الذي� � ��ن �أطلق عليهم (ال�شبيبة الع�صرية) ،وكانت تحمل م�شروع � � �اً ثقافياً يجمع بين التوجهات
االجتماعية ،والتجديد ،والنزوعات ا ألدبية والتاريخية(.)1
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وقد عملت هذه الفئة من المثقفين الجدد على �إحداث نقلة نوعية في كتابة تاريخ ا ألدب.
�إذ بد�أت تقلّد ما ين�شر في ال�شرق العربي (م�صر خا�صة) .وي�ؤكد ذلك محمد بن العبا�س القياج
بقوله« :وه���ذه �صحف ال�شرق ومجالت م�صر على أ
الخ�ص ،تعن���ى بالنقد عناية فائقة وتطلع
علين���ا بمقاالت ممل���وءة بنقد �شعراء تلك الجهة .وال تكاد تخ���رج المطابع ديوان ًا حتى ي�سرع
إ�لي���ه الكتاب وتتلقفه أ
ً
وتحلي�ل�ا� .أفال يكون لنا بع�ض اقتدائهم ،وم�سايرة
القالم فت�شبعه نقد ًا
لخطتهم ،وانتهاج لم�سلكهم الم�أخوذ عن �صحف الغرب»(.)2
�إ َّن ه� � ��ذه الر�ؤية تو�ضح مدى الوعي والرغبة الت� � ��ي كانت �سائدة ،وهي تطوير وظيفة النقد
ليك� � ��ون كما في م�صر ،واالقتداء بالنموذج الم�شرقي ،وهذا �أدى �إلى الوعي بالجن�س ا ألدبي...
وم� � ��ن ث� � ��م زاد االهتمام بجن�� � ��س الق�صة ألن نقاد تل� � ��ك المرحلة كانوا يعدونه� � ��ا و�سيلة لتقديم
وال�سيما في و�صف ا ألحوال العامة
طروح� � ��ات حول وظيفة ا ألدب في المجتم� � ��ع ودور الق�صة،
ّ
و�إذكاء الوعي لدى �شرائح وا�سعة من المجتمع(.)3

الثقافة والمثاقفة ودورهما في تطور النقد المغربي
كان للمثاقف� � ��ة دور كبير في تر�سي� � ��خ النقد أ
الدبي في المغرب ،و�إغن� � ��اء الثقافة بالنظريات،
والترجمات أ
الدبية ...وكانت هناك مجموعة من العوامل التي �أدت �إلى ظهوره وتطوره ،منها:
 الح�صول على اال�ستقالل. االت�صال المبا�شر بال�شرق والغرب. المجلاّ ت التي كانت ت�صل �إلى المغرب.الن�سانية .
 ت�أ�سي�س الجامعة ،وكلية ا آلداب والعلوم إ� -إن�شاء اتحاد كتاب المغرب.

� -إن�شاء جمعيات ومنابر ثقافية.

 �إقامة الندوات واللقاءات الثقافية. ن�شاط ا ألحزاب ،و�إن�شاء ال�صحافة الحزبية التي ا�ستقطبت مجموعة من المثقفين.� -إن�شاء المالحق الثقافية لكثير من ال�صحف الوطنية.

والقبال عليه.
 -انت�شار التعليم إ

 -ال�صراع ا أليديولوجي الذي كان بين المثقفين.
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وق� � ��د � أ ّدت الثقافة دوراً كبيراً� ،إذ ارتبطت بالجماهير ،واهتمت بال�ش�ؤون االجتماعية .وقد
عد بع�ض المثقفين المغاربة �أمثال الدكتور عبا�س الجراري الحركة الثقافية معركة �أيديولوجية
َّ
ت�ستمد قوتها وروحها من الجماهير لتخدمها ،ولتحارب الم�ستغلين والمحتكرين ،والو�صوليين،
ولتك�شف الحقيقة ،وتف�ضح الف�ساد ،وتقاوم التزييف والتزوير ،وت�صون ا�ستقالل ا ألمة ،وتحفظ
�شخ�صيتها وتذود عن كرامة المواطن(.)4
جراء هذا التفاعل ،والذي اهتم با أليديولوجيا ،وال�صراع االجتماعي،
ومن ّ
ثم ظهر نقد �أدبي َّ
عد كثير من المثقفين
وبع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية ...مما �أعطى مالمح نقد �أيديولوجي ،ولهذا َّ
�أن االهتم� � ��ام بالجان� � ��ب ال�سيا�سي �سي�ؤدي �إلى الفهم ال�صحي� � ��ح للتجربة االجتماعية والق�ضايا
عد كثير منهم الكتابة ال جدوى منها� ،إذا لم تتحمل م�س�ؤولية
المحلية ،واالرتباط بالواقع ،ولذا ّ
تغيير الواقع ،بل عك�سه �أي�ضاً.

يمت�ص
ا�ستط� � ��اع النقد الثقافي في مرحلة ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الما�ضي �أن
ّ
ال�صراع� � ��ات ا أليديولوجية وال�سيا�سية التي كانت تطف� � ��و على ال�ساحة الثقافية ،ويعيد �إنتاجها
في �ص� � ��ورة جديدة .وبذلك كانت النزاعات النقدية وال�سجاالت وجهاً لهذا ال�صراع ال�سيا�سي،
واالجتماعي الذي كان يعرفه المجتمع .ومن ثم اختلط النقد با أليديولوجيا.

اللحظات االنتقالية التي عرفها النقد في المغرب
ي� � ��رى الدكتور عبد الحميد عق� � ��ار �أن النقد في المغرب عرف انتقاالت �أ�سا�سية ،تمت عبر
ثالث لحظات من تطوره ،هي:
الحيائية :امتدت بين الع�شرينيات ونهاية الخم�سينيات .تميزت بنزوع وا�ضح
 -1اللحظة إ
نح� � ��و اال�ستقراء ا ألولي للظواهر ،وا ألعالم والن�صو�ص ا ألدبية .ويتجلى هذا ال�صنيع في و�ضع
المنتخب� � ��ات واالختيارات ال�شعرية المغربية ،مث� � ��ل كتاب «ا ألدب العربي في المغرب ا ألق�صى»
لمحمد بن العبا�س القباج(.)5
 -2اللحظ����ة التنويري����ة :وتمتد بي� � ��ن الخم�سينيات ونهاية ال�سبعيني� � ��ات .وفي هذه المرحلة
عرف النق� � ��د المغربي البداية المنظمة والمنهجية لبع�ض تحوالت� � ��ه ا أل�سا�سية .و�أ�سهم في ذلك
ا أل�ساتذة الجامعيون ت�أليفاً وتنظيراً و�إبداعاً ،بهدف تج�سيد الكيفية التي يتم بها ا�ستعمال ا ألدب
في المجتمع .وخير من مثّل تلك اللحظة :الدكتور نجيب العوفي من خالل كتبه« :درجة الوعي
البداع المغربي المعا�صر ،وظواهر �أدبية».
في الكتابة ،وجدل القراءة ،ومالحظات في إ
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

109

تحوالت النقد المغربي الحديث
ّ

 -3لحظ���ة التجري���ب والتنظي���ر :وهي لحظة م�ستمرة من �أواخ� � ��ر ال�سبعينيات �إلى اليوم،

وفيها تحول النقد من ا�ستقراء الن�صو�ص والظواهر �إلى ا�ستنتاج المبادئ ال�شعرية وال�سيميائية
ن�سق منظم من المعرف� � ��ة ،كما �أن الخطاب النقدي
العام� � ��ة ،و�أ�صب� � ��ح النقد في جوهره ت�شيي َد ٍ
مر بمراحل ،هي كا آلتي:
المغربي َّ

 -1الخط���اب النق���دي قب���ل اال�ستق�ل�ال :وهو لي�� � ��س �سوى �آراء وانطباع� � ��ات ،وتعليقات �أو

تعقيبات تن�شر في ال�صحف والمجالت التي كانت في تلك المرحلة.

وكان ه� � ��ذا النق� � ��د تف�سيرياً ،ال يخرج ع� � ��ن النقد العربي القديم .يرتك� � ��ز في �أحكامه على
الذوق ،واللغة ،والبالغة ،كما فعل ا أل�ستاذ محمد بن العبا�س القباج...
فه� � ��ذا النقد هو امتداد للنقد العربي القديم ،واتباع لم� � ��ا كان �سائداً في الم�شرق العربي،

وكتاب النبوغ للعالمة عبد اهلل كنون خير دليل على ذلك.

 -2الخط���اب النق���دي بعد اال�ستقالل :عرفت ال�ساح� � ��ة الثقافية المغربية بعد اال�ستقالل
فراغ � � �اً الن�شغال المجتمع بالبناء ،وت�أ�سي�� � ��س اللبنات ،وقيام الدولة الحديثة� ...إنه و�ضع جديد

يتطل� � ��ب ا�ستعداداً وتفرغاً ...وف� � ��ي غمرة هذا االن�شغال عرف النقد بع�ضاً من االنتعا�ش وذلك
لعوامل نجملها في ا آلتي:
 -الح�صول على اال�ستقالل ودخول عهد جديد.

ال وور�شاً
الن�سانية ،والتي �أ�صبحت م�شت ً
 ت�أ�سي�� � ��س الجامعةوال�سيما كلي� � ��ة ا آلداب والعلوم إ
ّ
للحركة ا ألدبية والنقد في المغرب.
 -ظهور �أعمال �إبداعية متنوعة �أجنا�سياً.

 ظهور ال�صحافة ا ألدبية ،وتجلى ذلك في المالحق الثقافية التي كانت ت�صدر كل �أ�سبوع.والمجالت ا ألدبية ال�شهرية �أو الف�صلية مثل« :مجلة �أقالم ،و�آفاق ،ودعوة الحق».
 ت�أ�سي�س اتحاد كتاب المغرب ،واهتمامه بالم�س�ألة الثقافية في المغرب من خالل مجلته �آفاق. -عقد الندوات واللقاءات الثقافية.

وفي هذه المرحلة ظهر تياران نقديان :محافظ وجديد ...ا ألول يمثله ا أل�ستاذ عبد الكريم

غالب ،والدكتور ح�سن طريبق ،والثاني يمثله كل من الدكتور �إدري�س الناقوري من خالل كتابه
«الم�صطلح الم�شترك» ،والدكتور نجيب العوفي من خالل كتابه «درجة الوعي في الكتابة».
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 -3الخط���اب النق���دي الحداثي وما بعد الحداثة :وهو االنتعا�ش والتطور الذي يعي�شه النقد
المغربي اليوم ،وما يعرفه من ممار�سات منهجية وتنظيرات وتجريب في كثير من حقول المعرفة.

المنهج النقدي و إ��شكالياته
ف� � ��ي هذا الم�سار للنقد كان ال�شغل ال�شاغل ه� � ��و االهتمام بالمنهج .وهيمن ح�ضور المنهج
و�أ�سئلته في الممار�سة النقدية ،والبحوث الجامعية .وهذا ما �أفقد المقاربات النقدية فعاليتها
في �إثراء القراءة للن�صو�ص وا آلثار...

وق� � ��د �أدرك الناقد المغربي �أن� � ��ه لمجابهة ما ينتج من فكر و�إبداع ،ولتقريبه للمتلقي ،عليه
�أن يت�سلّ� � ��ح بمجموعة من ا أل�سلحة الم�ساعدة ،التي ت�ساعده على القيام بمهامه �أح�سن قيام...
ومنه� � ��ا :الدرا�سة ،والممار�س� � ��ة النقدية ،وح�سن االختيار ،والمطالعة ل� � ��كل جديد ...و�أن تكون
ل� � ��ه معرفة نقدية ت�ساعده على الوقوف على الظواهر والق�ضاي� � ��ا ا ألدبية .كما عليه �أن يت�سلّح
بمجموعة من العلوم التي يحتكم �إليها...

وبو�ساطة هذه العلوم ،وهذه المرجعيات ،عرف النقد المغربي تطوراً هائالً ،ولو �أن لحظة
االنبهار بهذه العلوم والمناهج النقدية �أخرت �شيئاً ما م�سيرة النقد المغربي ...وهذا ما جعل
بع�ض المثقفين يقولون� :إن النقد المغربي في هذه المرحلة (ال�سبعينيات ومطلع الثمانينيات)
ق� � ��د تح�سن بع�ض ال�شيء ال�ستفادته من المعطي� � ��ات النقدية الجديدة التي دخلت المغرب عن
طريق الترجمة� ،أو الدرا�سة� ،أو المثاقفة ،كما �أن المناخ الثقافي �أ�سهم هو �أي�ضاً في بلورة هذا
النقد ،وظهوره ،بل تطوره(.)6

وي�ؤك� � ��د الدكتور نجيب العوفي ب�أن النقد في ه� � ��ذه المرحلة غلب عليه االهتمام بالمناهج
�أكث� � ��ر من الن�ص ا ألدبي ،مم� � ��ا �أدى �إلى �ضياع الن�ص والناقد والمتلقي .كما عرف االنتقال بين
المناه� � ��ج ب�سرعة ،مما �أعطى نقداً انطباعياً ،هو �أقرب �إلى الكلي�شيهات ،وا ألحكام المن�سوخة
غياب تام لنقد النقد ،الذي غابت فيه �شخ�صية الناقد ،وقراءته� ،أو معالجته النقدية.
في
ٍ

المقاربات التي �شكلت الممار�سة النقدية في المغرب
�إ َّن المقاربات التي كان لها ح�ضور وتداول في الممار�سة النقدية ،هي:
 -1المقارب���ة االجتماعي���ة الواقعية :وكان �إطارها الفكري والمفهومي بالمغرب يتمثل في
البنيوية التكوينية ،وجماليات جورج لوكات�ش ،وال�شكالنية الرو�سية.
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 -2المقارب���ة ال�شعري���ة ال�سيميائي���ة :عمل النق� � ��د على التنظي� � ��ر و�إدراج ا آلثار المدرو�سة
ف� � ��ي م�ستوى ا ألنظمة الداللي� � ��ة .وكان �إطارها المفاهيم� � ��ي ي�ستند �إل� � ��ى ال�شكالنية الرو�سية،
وال�سيميائيات ،والل�سانيات التلفظية.
 -3المقاربة عبر النقدية وعبر الثقافية :وهي كما يقول عبد الحميد عقار ،تركيب نقدي
وثقاف� � ��ي ي�ؤلف بين �سو�سيولوجيا الن�ص والخط� � ��اب ،والمباحث ال�شعرية وال�سيميائية ،و�شعرية
ا ألجنا�س ا ألدبية ،ونظرية التلقي.
 -4المقارب���ة التاريخي���ة الفيلولوجي���ة :ويتحدد ح�ضورها في تحقي� � ��ق التراث ودرا�سته،
يخ�ص هوي� � ��ة المغرب وح�ضارته ،كما فعل الدكتور
والتعلي� � ��ق عليه ،لو�ضع تاريخ �أدبي وثقافي
ُّ
عبا�س الجراري في �أبحاثه وم�ؤلفاته.
ومن� � ��ذ منت�صف الثمانينيات ،وجد النقد المغرب� � ��ي نف�سه �أمام �أ�سئلة �إ�شكالية تتعلق بنوعية
الطرائ� � ��ق الجديدة ،التي من خاللها يتم �إظهار خ�صو�صيات الظاهرة ا ألدبية ،وخلق تمايز بين
وظيفة ا ألدب االجتماعية والنف�سية ،والجمالية.

ال�شكالية ،وجد النقاد �أنف�سهم ملزمين بالتوجه �إلى النظريات النقدية
و�أمام هذه ا أل�سئلة إ
المعا�ص� � ��رة تمث� �ل � ً
ا وا�ستيعاباً ،وتحويلها �إل� � ��ى �أداة تحليل للن�صو�ص ا ألدبي� � ��ة العربية ...وجعل
الن�صو�ص في الوقت نف�سه و�سيلة ل�شرح المناهج والتعريف بها ،ومن ثم نجد �أن ال�سيميائيات
الحديثة ،وجمالية التلقي ،والت�أويلية فتحت �آفاقاً وا�سعة �أمام النقد المغربي.

الهوام�ش
الن�سانية
( -)1جماع� � ��ة من الم�ؤلفين ،تحوالت النقد ا ألدبي المعا�صر بالمغرب ،من�شورات كلية ا آلداب والعلوم إ
بالرباط ،مطبعة المناهل ،وزارة الثقافة ،د .ط ،د .ت� ،ص.11
( -)2المرجع ال�سابق نف�سه� ،ص .11
( -)3المرجع ال�سابق نف�سه� ،ص.13

( -)4عبا�س الجراري ،الثورة الثقافية الوطنية ،مجلة �آفاق ،ربيع � ،1972ص .48
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1421هـ/كانون ا ألول  ،2000النادي الثقافي بجدة ،ال�سعودية� ،ص .126
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الريا�ضة بو�صفها ظاهر ًة
ّ

محور خا�ص

الريا�ضة بو�صفها ظاهرةً ثقاف ّية:

عن أ�غاين االنتماء ،والرجاء ،و أ�لوان الدار البي�ضاء...
د� .أحمد حجازي

ه ��ل يمك ��ن لم�شاهدة م�شاهدي مب ��اراة في كرة القدم �أن تحمل كثير ًا م ��ن الدرو�س والعبر؟
وكيف يمكن �أن تكون م�شاهدة الم�شاهدين �أكثر ت�شويق ًا من المباراة نف�سها �أحيان ًا؟ المالحظات
جد ًا
مهم ّ
المدعوم ��ة بخال�ص ��ات من درا�س ��ات مختلفة في هذا المق ��ال ت�ساعد في ت�ص� � ّور دور ّ
للريا�ضة في المجتمع والثقافة.
يتحدث كاتبه عن ملل ��ه المزمن من م�شاهدة المباريات الريا�ض ّية ،التي
ق ��ر�أت م ّرة تعليق ًا
ّ
يب ��دو � أ ّن ��ه ُيجبر على م�شاهدتها ب�ضغط (و إ�رهاب) العائل ��ة أ
وال�صدقاء .وم ّرة قر�أت – في دعوة
للريا�ض ��ة والحرك ��ة – ت�سا ؤ�ل �أحدهم عن الفرق بين م�شاهدة اثنين يلعبان الريا�ضة وم�شاهدة
�شخ�صي ��ن يتن ��اوالن الع�ش ��اء .ال ب � ّ�د � أ ّن للمع�سكر المعاك� ��س �آراء ت�شبه هذه ف ��ي تط ّرفها ،وعلى
الرغ ��م م ��ن ذلك ،ف إ�نّني �أميل لالعتق ��اد � أ ّن لدى م�شاهدي المباري ��ات –مجتمعين -كثير ًا من
الحكمة ...وال �أعني حكمة الح�شود فح�سب.
مدة ،كما �شاهد �آالف العرب ،ت�سجي ً
ال يظهر جماهير فريق الرجاء البي�ضاوي
�شاهدت منذ ّ
جماعية يبدو �أنّهم بد�ؤوا بغنائها منذ عام (2017م) .المقطع
المغربي (ا أللترا�س) يغ ّنون �أغنية
ّ
وانتهاء
الم�سم� � ��ى على يوتيوب «في بالدي ظلموني»( )1م�ؤثّر فعالً ،بدءاً بكلمات الن�شيد ولحنه،
ً
ّ
توحدوا على الغناء ب�صوت رجل (�شخ�ص) واحد ،و�سط �صمت
بالبحر الهادر من الب�شر الذين ّ
واحترام من جماهير الفريق المناف�س.
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ّ

المهمة المتعلّقة
ر�أيت في هذا الن�شي� � ��د الجميل فر�صة للحديث عن مجموعة من ا ألفكار
ّ
�شخ�صية ال�شب� � ��اب وميولهم ،ب�صرف النظ� � ��ر عن جوقة من
تطور
ّ
بالريا�ض� � ��ة ومركز ّيتها ف� � ��ي ّ
الزاعقي� � ��ن المحترفي� � ��ن ،الذين ابتالن� � ��ا اهلل بر�ضا �أ�صحاب الف�ضاء العرب� � ��ي عنهم �إلى درجة
البث للتعبير عن عبقر ّيتهم ،ال تتنا�سب ب� أ ّي حال مع مواهبهم .ه�ؤالء
كميات من وقت ّ
�إعطائهم ّ
وطنية
ال�ضي� � ��ق الخا�ص ،تعبيراً عن
ا أل�شاو�� � ��س هرعوا �إل� � ��ى م�سخ الظاهرة ،ك ّل ح�سب منظاره
ّ
ّ
ممول القناة التي
محددة بدقّة (ي�صادف �أنّها
مظلومية
مبال� � ��غ فيها �أو
ّ
ّ
ّ
مظلومي� � ��ة تتنا�سب مع ّ
يتكلّمون منها) ،مع م� � ��ا يرافق ذلك من موجبات التراجيديا الكاذبة والدراما المت�ص ّنعة ،و�أين
منها دراما ال�صابون و�سائر المنظّ فات...

لمقدمي البرامج (المعلّقين ا ألفذاذ) على
الزعي� � ��ق والدراما (الم�ضحكة المبكية �أحيان � � �اً)
ّ
الف�ضائي� � ��ات وعلى يوتيوب كان� � ��ا �ضمن ما � أ ّدى – على ما ر�أيت – �إلى ترا�شق �سوريالي وت�شاتم
ّ
م�ضح� � � ٍ�ك ُمبْ ٍك بين بع�ض المتابعين على مواقع التوا�ص� � ��ل االجتماعي ،ا�ستحال ب�سحر �ساحر
جيداً كيف يمكن �أن يحدث ذلك بعفو ّية).
طائفياً على �أحدها (ما زلت لم �أفهم ّ
ّ

ع� � ��ودة �إلى فريق الرج� � ��اء :ما المده�ش في ه� � ��ذا الن�شيد؟ وماذا يمكن له� � ��ذه الحادثة �أن
تعلّمنا؟

ّ
ّ
والكل واحد
للكل،
الواحد
� أ ّو ًال ،م� � ��ن العجيب والرائ� � ��ع في �آن � أ ّن هذا ن�شيد ي�ؤ ّدى ب�إ�سهام م� � ��ن ع�شرات �ألوف الب�شر،
مهمة ت�شجيع فريق
الذي� � ��ن يظه� � ��ر لك ّل من ي�شاهد المقط� � ��ع � أ ّن ت�أثّرهم ّ
يتعدى – بمراح� � ��ل – ّ
تدربهم
تتكرر في مالعب مختلفةّ .
بغ�ض النظر عن مقدار ّ
ريا�ضي ،وهي على ك ّل حال ظاهرة ّ
معبرة عن مواقف
عل� � ��ى ا ألداء ،ف�إن لوحة تجمع ع�شرات ا ألل� � ��وف يهتفون ب�صوت واحد �أغنية ّ
الوجدانية والعمق� .س�أغام� � ��ر بالقول �إ ّن مجموعة ب�إمكانها
اجتماعي� � ��ة مختلفة ،فيها كثير من
ّ
ّ
تنظي� � ��م عر�ض ف ّني ديمقراطي جماعي م�ؤثّر مثل ه� � ��ذا ،بمقدورها ،مع بع�ض الجهد ،تحقيق
المعج� � ��زات� .إن �س�ألتم جماهير كرة القدم� ،سيقولون بك ّل ت�أكيد �إ َّن تجربة م�شاهدة المباريات
بقية الجماهير.
كلياً عن الم�شاهدة على ال�شا�شة ،أل ّن
ال�سر هو في ّ
من الملعب تختلف ّ
ّ

ُد ِر َ�ست بع�ض الظواهر المتعلّقة بجماهير الريا�ضة وذوبانهم في هو ّيات قادرة على توحيدهم،
الم�شجعين بمجموعة
والمعلومات التي لدينا عن هذا مثيرة لالهتمام والتفكّر .م�شاركة ه�ؤالء
ّ
م� � ��ن الرموز الظاهرة ،منها :الكلمات وا أللح� � ��ان وا أللوان وا أليقونات وا ألبطال والتاريخ ،ت�سهم
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ّ

الموحدة:
خا�ص� � ��ة بهم ،ولغة م�شتركة ،و�صوالً �إلى مجموعة من القيم
ّ
ف� � ��ي خلق ما ي�شبه ثقافة ّ
وق�صتنا ،ورموزنا» ،وغيرها.
«لغتنا ،و�أبطالنا ،وتاريخناّ ،

بحثية عن نزعة «التم ّتع بالمجد المنعك�س»(،)2
يتحدث ت�شالديني في ورقة
من ناحية �أخرى،
ّ
ّ
العاطفية والفكر ّية
�إذ ت�ؤ ّدي الرغبة في الح�صول على «المجد» والنجاح ببع�ضهم �إلى م�شاركتهم
ّ
بقوة في م�صير �شخ�ص �أو كيان �آخر .من هنا ر�أت بع�ض الدرا�سات � أ ّن م�شاهدة الريا�ضة ت�ش ّغل
ّ

ا ألج������زاء نف�سها في الدماغ التي قد ت�ش ّغلها ممار�س������ة الريا�ضة( :)3بالن�سبة �إلى دماغك
(ال الع�ضالت) م�شاهدة الريا�ضة وممار�ستها لي�سا ن�شاطين �شديدي االختالف كما قد تعتقد.
قد ت�صل هذه النزع� � ��ة �إلى الم�ستوى الفيزيولوجي-الج�س� � ��دي� ،إذ وجدت درا�سة �أخرى

()4

بالنج� � ��از والمركز) ترتفع لدى
معينة (مث� � ��ل الت�ست�سترون ،المرتبط إ
�أن م�ستوي� � ��ات هرمونات ّ
الم�شجعي� � ��ن حينما تفوز الفرق التي يدعمونها ،و� أ ّن �إف� � ��راز هرمونات �أخرى مثل( :الدوبامين
ّ
()5
وا ألدرينالين وا ألك�سيتو�سين) تت�شابه لدى الالعبين والم�شاهدين .
ال�صحية للت�شجيع الريا�ضي،
له������ذه الم�شاركة جانب �سلبي �أي�ضاً ،من ناحية ا ألخطار
ّ
()6
الدراك �أن
�إذ ربطت بع�ض الدرا�سات بينه وبين ارتفاع ن�سب الجلطات
يف�سر علماء إ
ّ
القلبية ّ .

وطنيين :الب�شر لديهم
المف�ضلة ينبع من الدافع الالواعي عينه الذي يجعلنا
ت�شجيعن� � ��ا لفرقنا
ّ
ّ
تطوري – لالنتماء لمجموعة ،وهذا بذاته ،ولو بد� أ ب�سيطاً،
نزعة وا�ضحة – قد يكون لها �أ�صل ّ
ق� � ��د يتط� � � ّ�ور أل�شكال مختلفة من
التع�ص� � ��ب .وجد عالم النف�س البريطان� � ��ي تاجفل( � )7أ ّن توزيع
ّ

ع�شوائية وغريبة كتف�سير الفن التجريدي �أو
تم على �أ�س�س
ّ
ا أل�شخا�ص على مجموعات ،حتى لو ّ
و�ضد مجموعة ا آلخرين
التحيز لمجموعتنا
ع� � � ّ�د مجموعة من النقاط ،قد ي�ؤ ّدي �إلى �أنواع من
ّ
ّ
عد �أ�شكال غير وا�ضحة)!...
(الذي� � ��ن ال ي�شاركوننا تف�سيرنا لمعنى م�ستطيل ما �أو طريقتنا في ّ
تع�صبوا
عل� � ��ى الهام�ش هنا ،لفهم تفاهة
ثم ّ
تخيل� � ��وا �أن بع�ض النا�س ّ
التع�صب ا ألعمىّ ،
ّ
ميزواّ ،
بع�شوائية) واحدة.
�ضد �أنا�س �آخرين ،أل ّن الباحث لم ي�ضعهم في مجموعة (منتقاة
ّ
ّ

هن� � ��ا ،نرى كيف ت�صير الريا�ض� � ��ة تمثي ً
والثقافية
االجتماعية
ال لمجموعة من المح� � � ّ�ركات
ّ
ّ
الكبرى .وهذا لي�س �صادماً تماماً ،أ
فل�ستاذ علم النف�س االجتماعي جيف غرينبيرغ ،ر�أي يربط
ع�شقن� � ��ا للريا�ضة وت�أثّرنا بها ب�صراع الحياة والموت ،وحاجتن� � ��ا �إلى البطولة و�صناعة المعنى

�ضم� � ��ن م�سرح الوجود الذي غالباً ما نكون العبين �صغاراً فيه .الريا�ضة ترميز لدراما الحياة،
ولهذا ت�أ�سرنا :الربح والخ�سارة ي�شابهان الحياة والموت!...
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العاطفية
القدرة المعرو�ضة �أمامنا هنا هي دلي ٌل على الطاقة الكامنة في الوجدان والروح
ّ
والقوة
الجامع� � ��ة ،والتي يمك� � ��ن �أن تختار � أ ّي اجتم� � ��اع ب�شري لت�ضفي عليه كثيراً م� � ��ن المعنى
ّ
وتوحده �ضمن ظروف منا�سبة.
ّ

عن الريا�ضة والمجتمع وال�شباب
الدولي� � ��ة التي تتح ّدث عن البطال� � ��ة المتف�شّ ية في عالمنا
ثاني��� ًا ،تكث� � ��ر تقارير المنظّ مات
ّ
همية الق�صوى التي يجب �إعطا�ؤها إليجاد فر�ص
العرب� � ��ي ،وبين �شبابه
خا�صة ،والتي ت�ؤكّد ا أل ّ
ّ
عمل لهم ،حتى �إني �أعتقد � أ ّن الم�شكلة �أكبر من ذلك ،وهي ت ّت�صل بالطاقات الهائلة المهدورة
(في بالدنا كما في بالد الغرب ذات الدخل ا ألعلى والفر�ص ا ألكثر) لهذه الطبقة العمر ّية التي
مهمة �إيجاد الوظيفة
ال تنق�صها طاقة وال �إبداع ،وتوظيفها في مختلف المجاالت ،و�إن �صعبت ّ
مهمة طويلة ا ألمد...
المنا�سبة �أو �صارت ّ

اجتماعية،
الب� � ��داع والتجربة والمخاط� � ��رة – �إن�شاء م�شروعات كثي� � ��رة،
يمك� � ��ن – ببع�ض إ
ّ
والنتاج،
وريا�ضية،
للبداع إ
وثقافية ،وغيرها لتوظيف طاقات ال�شباب فيها ،بما يعطيهم مجاالً إ
ّ
ّ
ونموها ...كذلك ف�إ ّن م�شروع� � ��ات مثل هذه يمكن �أن تكون مح ّكاً
وي�سه� � ��م بتطوير مجتمعاتهم
ّ
عملية �ستكون مفيدة لهم في الم�ستقبل.
تدريب لل�شباب على مهارات
وم�ضمار
ٍ
ّ
َ

يجابية هي ظاهرة يمكن البناء عليها ،بدالً من
ال
من الم�ؤكّد �أن الريا�ضة ،بنواحيها إ
ّ
التع�صب
ا�ستغاللها في �إطار
ال�ضيق .النظام االقت�صادي للريا�ضة يمكن �أن يكون وا�سعاً
ّ
ّ
بد من
مو�ضوعية للقدرات
وال�سيما في �ضوء درا�سة
ومنتجاً،
ال�شبابية لكل بلد ،وهنا ال ّ
ّ
ّ
ّ
تقدر العمل ال�صعب والجاد ،وتبرز
همية �أن يقترن جهد مثل هذا بثقافة ّ
الت�شديد على � أ ّ
الحقيقيين ،فتخلق جمهوراً م������ن ا ألبطال الم�ستح ّقين الذين
ق�ص�������ص نجاح الناجحين
ّ
للنجاز والعمل ،بدالً من ثقافة تحتفل ب�إنجازات تافهة
يمكن لهم فع ً
ال �إله������ام ال�شباب إ
الريا�ضيون
لي�������س لجهد �أو خلق �أ�صحابها الدور الفاعل في الح�ص������ول عليها .ا ألبطال
ّ
ه������م �أبطال ومثل عليا ،وفي ذلك كثير من المخاط������رة ،وفي الوقت نف�سه فر�صة يمكن
البناء عليها.
ر ّددت الجماهير المبدعة عبارات كثيرة عن �آفة المخ ّدرات ،و�ضياع العمر والجهد والوقت
والتع� � ��ب هدراً ،في �إ�شارة جميلة – و�إن كانت غير مبا�شرة – �إلى �إحدى �أ�سمى مهام الريا�ضة،
وهي �إعطاء ال�شباب متن ّف�ساً مفيداً وم�سهماً في تطويرهم البدني والنف�سي والعقلي ..هنا من
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ّ

الدخال
المفيد التذكير � أ ّن الريا�ضة غالباً ما ا�ستخدمت –
تاريخياً – �ضمن طقو�س القبول �أو إ
ّ
مهمة ،ت�سهم في
لل�شب� � ��اب �ضمن ال�شريح� � ��ة الفاعلة في مجتمعاتهم .كما ع ّدت الريا�ض� � ��ة �آلية ّ
االجتماعية والتنمية والتطوير في المجتمع(.)8
وظائف ال�سيطرة
ّ

العربية،
وال�سيما ل�شعوب المنطقة
عند ك ّل ت� أ ّمل في ا آلفاق التي يمكن للريا�ضة �أن تفتحها،
ّ
ّ
�أت� أ ّ�س� � ��ف كثيراً
التع�صب ا ألعمى وملعباً (مجاز ّياً) لبع�ض
لتحولها (�أي الريا�ض� � ��ة) �إلى فنون في
ّ
ّ
ممن ال ي�ستح ّقونه...
ّ

عن الوجود والرفاه و�صياغة الهو ّية

العلمية باحثاً في تو�سيع
تو�صل الباحث دانيال وان( ،)9الذي �أم�ضى جزءاً كبيراً من م�سيرته
ّ
ّ
الريا�ضية ،وهو ما ب� � ��د�أه ت�شالديني ،لنتائج
مفه� � ��وم «تعريف الذات عبر االنتماء» �إل� � ��ى الفرق
ّ
()10
مهم� � ��ة .وجد � أ ّن مجموعة كبيرة من المقايي�س التي ي�ستخدمها علماء النف�س لقيا�س الرفاه
ّ
آ
يجابية ،وال�شعور باال ّت�صال مع الخرين،
ال
الذاتية،
الح�سا�� � ��س بالقيمة
وكمية العواطف إ
مثل :إ
ّ
ّ
ّ
()11
بم�صداقية ا آلخرين ،والح�س بالطاقة والن�شاط  ،وغيرها ،كلّها تت�أثّر بمقدار تعريف
واليمان
إ
ّ
ال�شخ�ص لذاته عبر عالقته بفريق (�أو مجموعة) ما.

تو�ص� � ��ل وان وفريقه �إلى �أكثر من ع�شرين فائدة مرتبطة بالرفاه تظهر لدى جماهير الفرق
ّ
أ
أ
حب الفريق
الريا�ضي� � ��ة ،وعلى الرغ� � ��م من � ّن هذه العالقة غي� � ��ر مبا�شرة بال�ضرورة (مث� �ل �اًّ � :
ّ
ح�صائياً
«�� � ��س»� ،أ�شعر باالنتماء �إلى مجموعة من
الم�شجعين� ،أثق با آلخرين �أكثر) ،ف�إنّها ثابتة �إ
ّ
ّ
الم�شجعين لديهم �إح�سا�س «بمعنى
وقو ّية .المده�ش ح ّقاً � أ ّن درا�سته الحديثة وجدت � أ ّن ه�ؤالء
ّ
الح�سا�س
الحي� � ��اة» �أعلى من المع ّدالت
الح�سا�س العميق يت�أثّر هكذا بت�أثير إ
العامة ،و� أ ّن ه� � ��ذا إ
ّ
باالنتماء.
م� � ��ن �أهم الم�ؤثّرات في ن�شيد الرجاء هذا ،الدور الوا�ضح الذي ت�ؤديه الفرق ،وجماهيرها،
يجابية مبدعة نبيلة.
�سلبية
ف� � ��ي �صياغة هو ّي� � ��ة
متع�صب� � ��ة �أو �إ
ّ
ّ
ّ
الم�شجعين ،التي يمكن �أن تكون ّ
الحب واالنتماء
الت�سلي� � ��م بقدرة اهلل ،رف�ض الظلم االجتماعي وهدر طاقات ال�شباب ،ومركز ّية
ّ
والتفاني كانت كلّها موجودة في الن�شيد .ت�صاغ الهو ّيات على مجموعة من القيم يُ�سلّم المنتمون
مكونات فاعلة في نفو�س
�إليه� � ��ا بها .يمكنن� � ��ي �أن �أرى كيف �ست�صير هذه القيم -مع الوق� � ��تّ -
االجتماعي� � ��ة ،ولر ّبما �أثّرت في م�سار
ال�شب� � ��اب الهازجي� � ��ن بكلمات ا ألغنية ،وجزءاً من هو ّيتهم
ّ
حياتهم فيما بعد.
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ّ

وتتحول
الن�سان يعي�ش ليبلغ م�ستوى وعوده ،والكلمات وا ألقوال ال�صادقة ت�صير �أفعاالً � أ ّوالً،
إ
ّ
الثقافية أ
دراكي� � ��ة ور ّدات فعلهم
ال
�إل� � ��ى واقع فيما بع� � ��د .الهو ّيات
للف� � ��راد ت�ؤثّر في قدراتهم إ
ّ
ّ
مهمة .ك ّل هذا ي�ؤ ّدي في النهاية �إلى مجموعة من
الفكر ّية� .إلى ذلك ،ف�إ ّن لها ت�أثيرات
ّ
عاطفية ّ
ال�سلوكية التي تخلقها هذه الهو ّيات(.)12
النتائج
ّ

الم�شجعين
لحظة االنتماء هذه ،التي ي�صير فيها ع�شرة �آالف� ،أو ع�شرون �ألفاً� ،أو �أكثر ،من
ّ
مدرج
�شخ�ص � � �اً واحداً ،هي لحظة �سحر ّية يمكن لك ّل من �شارك في الت�شجيع من على ّ
من�صات ّ
يغ�� � ُّ��ص بالمتفرجين �أن ي�شهد على روعتها .لحظة االنتماء هذه ت�صير مركز ّية في ت�شكيل قيم
ويحب.
يف�ضل
ال�شخ�ص ،وفي �صياغة ما ّ
ّ
ثقافية
اجتماعية ومنتجات
�إ�ضاف� � ��ة �إلى ك ّل هذا ،ف�إ ّن ه� � ��ذه اللحظات ت�شهد والدة رم� � ��وز
ّ
ّ
جديدة ،ت�سهم في �إغن� � ��اء روح وثقافة المجتمع الذي تخرج منه وفي تجديد �إ�سهاماته ومعينه
التو�سع فيه.
مهم لي�س هنا مقام
المعرفي ،وهذا مبحث ّ
ّ

محاذير و�أخطار :الجهة القاتمة

ذكرت في البداية المخاطر المتوقّعة التي يمكن �أن تنتج من ا�ستغالل الريا�ضة في �إطار
الريا�ضيون محاربونا» كما يقول
بحثي �أي�ضاً .ف�إذا كان «�أبطالنا
�ضيق ،ولهذا �سن� � ��د
ّ
�شوفيني ّ
ّ
()13
ديناميات
تنبه مينا �سكارا  ،مديرة مختبر هارف� � ��رد لعلوم ا ألع�صاب� ،إلى دور
ت�شالدين� � ��يِّ ،
ّ
المجموع� � ��ات والمجموعات الم�ضا ّدة في الريا�ضة .نحن ن�ستمتع باالنتماء �إلى مجموعة ما،
ب�شرية قد تكون وراء
و�إل� � ��ى الت�ش� � ��ارك في كره مجموعة �أخ� � ��رى ال تنتمي �إليها :هذه نزع� � ��ة
ّ
الطار هو
التع�صب العرقي والديني ،وحتى الحروب.
كثي� � � ٍ�ر من
التع�صب الريا�ضي في هذا إ
ّ
ّ
()14
لمانية «�شادن فرويده» – المتعة الم�ستقاة
ي�سمى با أل ّ
تعبير عن النزعة نف�سها ،وعن �شعور ّ
�صودِ ق عليه في المختبر عبر مراقب� � ��ة درجة �سعادة بع�ض
م� � ��ن �آالم ا آلخرين ،وهذا �أي�ض � � �اً ُ
�ضد فريقهم.
الم�شجعين
المتع�صبين لدى خ�سارة فريق مناف�س لهم ،ولو لي�س ّ
ّ
ّ
درا�سة ت�شالديني المذكورة �سابقاً ت�شير �إلى � أ ّن نزعة البحث عن ارتباط �أو عالقة مع «�آخر»
تعر�ضت �صورة ال�شخ�ص العامة للتهدي� � ��د ،وقد ي�ؤ�شّ ر ازدياد التعلّق ببع�ض
ناج� � ��ح ،تزداد كلّما ّ
مهم� � ��ة وكبيرة� .إ�ضافة �إلى هذا ،ف�إ ّن النزعة
ا ألندي� � ��ة على هذا ال�صراع الداخلي لدى �شريحة ّ
العدائية ،و�إلى تطبيع
بي� � ��ة المذكورة ،قد ت�ؤ ّدي فيم� � ��ا ت�ؤ ّدي �إلى تجذير بع�ض المي� � ��ول
ّ
التع�ص ّ
ّ
أ
المنطقية
المتطرفة ،بما في ذلك التعامي ع� � ��ن الدلّة الوا�ضحة ،ورف�ض الحجج
الت�صرف� � ��ات
ّ
ّ
ّ
()15
ال�سليمة كما يقول جايك كوكلي .
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ثقافية
الريا�ضة بو�صفها ظاهر ًة
ّ

الريا�ضية ،عام ً
ال
ألج� � ��ل ما �سبق ،ي�صير ربط الت�شجيع الريا�ضي بالمث� � ��ل والقيم ،وبالروح
ّ
واالجتماعية .ه� � ��ذا ال يتح ّقق بالوعظ
الثقافية
جداً للح�صول عل� � ��ى فوائد الريا�ض� � ��ة
مهم � � �اً ّ
ّ
ّ
ّ
يتم بذكاء في مباريات كرة
والكالم ،بل باال�ستخ� � ��دام إ
ال�ستراتيجي للرموز والطقو�س ،وهو ما ّ

تندد بالعن�صر ّية وتدعو
القدم ،فيدخل الالعبون م� � ��ع مجموعة من النا�شئين حاملين �شعارات ّ

�إلى اللعب النظيف وغيرها.

عن المن ّ�صة التعبير ّية

تحولت �أهزوجة الت�شجيع هذه �إلى خطبة نقد اجتماعي بليغة ،تحذّر من
جميل �أي�ضاً كيف ّ

كثير من المجتمعات ،وت�سهم
�أخطار
المخدرات والبطالة والظلم ،وت�شكو م�شكالت ال�شباب في ٍ
ّ
تتحول المنا�سبة كلّها ،ال المباراة بالتحديد،
مهمة �إليهم.
ّ
في توعية الم�شاهدين و�إي�صال �أفكار ّ
معبرة عن �أ�صالة
�إل� � ��ى ّ
من�ص� � ��ة تعبير ّية يطلق منها ن�شيد جميل يحمل كثيراً من ا ألمل وعنا�صر ّ
المجتمع الذي يخرج منه.

معينة من الرموز ،يمكن
معينة� ،أو مجموع� � ��ات ّ
ي�ص� � � ّ�ر بع�ض الباحثي� � ��ن �أن تكوينات رمز ّية ّ
الثقافية أ
للفراد أل ّن لها القدرة على ت�شجيع �أو كبح م�ساحات
مكونات للهو ّيات
ّ
فهمها ب�صفتها ّ

م� � ��ن الفع� � ��ل االجتماعي� .أحيان � � �اً ،تخرج ق�ضايا ب�أ�سره� � ��ا من دائرة النقا�� � ��ش �أو من مجموعة
ر�ضية المنا�سبة لمناق�شتها ،وبناء
االحتماالت الممكنة للتغيير االجتماعي ب�سبب عدم وجود ا أل ّ
المن�صات التعبير ّية التي تخلقها الريا�ضة يمكنها
الدراك االجتماعي حولها.
معين من إ
ّ
م�ستوى ّ

وت�صور م�سارات
االجتماعية ولبناء
ال�سهام ف� � ��ي خلق منطلقات لمواجهة كثير من الم�شكالت
إ
ّ
ّ

عمل خلاّ قة ومفيدة.

كثير من
ه� � ��ذا التعبير الراقي والنبيل لحظة نادرة وجميلة يمكن �أن ي�سهم البناء عليها في ٍ
فنية أل َّن هذه الم�ساحة التعبير ّية هي �أ�سا�ساً
ال
إ
يجابيات ،ولك ّنه ّ
بحد ذاته رائع وجميل كقطعة ّ
ّ
تقبل وانت�شار �إبداعات تعبير ّية مح ّددة.
م�ساحة خلاّ قة وت�س ِّهل ّ

الحب!...
عن ّ

الم�شج� � ��ع في ا ألغنية ل�سوء فهم النا�س
مرة .ي�أ�سف
ِّ
بي�أ�� � ��س ومرارة ر ّددت ا ألغنية �أكثر من ّ

المف�ضل) ،ويعتذر من عائلته ،التي تلومه
والمحبة (بالتحديد تلك المتعلّق� � ��ة بالفريق
لل�شغ� � ��ف
ّ
ّ
حبه وهدره الوقت على فريقه المحبوب ،وذلك ل�سوء فهم منها .حينما �سمعت ذلك فكّرت
على ّ
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ثقافية
الريا�ضة بو�صفها ظاهر ًة
ّ

الجاهليين وكث� � ��رة اللاّ ئمين والع ّذال فيها ،والذين غالباً ما ينق�صهم
تلقائي � � �اً بق�صائد ال�شعراء
ّ
ّ
الحب وال�شوق.
الفهم والتف ّهم للطائف
ّ

وال�سيما في
ق� � ��ال بع�ض من تح ّدثت �إليهم عن ه� � ��ذا الن�شيد� :إ َّن فيه كثيراً م� � ��ن المبالغة،
ّ
الحب �شيء نقوم به وح�سب ،وهو �أحد
المقطع ا ألخير ،ولك ّنني ب�صراحة �أتف ّهم الكلمات تماماً:
ّ
ال�سمو فوق عالمه ال�صعب والمظلم ،ال تجارة يقوم بها باحث عن منفعة...
الن�سان �إلى
طرق إ
ّ
م�ستمر ،ولي�س ا�سماً وال وحياً.
رادي
هو فعل �إ ّ
ّ

الحب هذا،
معبرين عن لغز
قال
ّ
ّ
الم�شجعون في �آخر مقاطع الن�شيد« :لم تفهموا ال�شغف»ّ ،
وال ب� � � ّ�د لنا من التوقّف قلي ً
للحب
الحقيقية
ال والت� أ ّمل في قيمة هذه الكلم� � ��ات ،وفي المعاني
ّ
ّ
البداع.
والرجاء وطاقات إ

عملي ًا� :سيا�سات و إ�دارة
ّ
�إذن ،ما العمل؟

محلية
ريا�ضية ت�ستهدف ت�سويق قيم بعينها� ،أو تحيي مناف�سات
تخيل مبادرات
ّ
ّ
يمكنني �أن � أ ّ

ومتنوعة .يمكن ابتداع فرق ومناف�سات متج ّددة �ضمن �شراكات مع و�سائل
�أو جهو ّية متج� � � ّ�ددة
ّ

قوة و�سائل التوا�صل االجتماعي
ال
عالمية ،وت�سمح
الديمقراطية إ
�إ
ّ
ّ
ّ
عالمية الم�ستج ّدة من خالل ّ

معينة،
ومحلية .يمكن �إن�شاء فرق ذات هو ّية
والنترنت ببناء مجموعات اهتمام م�ص ّغرة
إ
قيمية ّ
ّ
ّ
الت�سويقي� � ��ة للفرق ،مثل ن�سر فريق الرج� � ��اء ولونه ا ألخ�ضر
�أو البن� � ��اء عل� � ��ى الرموز والقدرات
ّ
المحبوب ،لخلق فر�ص اقت�صاد ّية مبدعة.

***
وثقافية مهدورة.
اجتماعية واقت�صاد ّية
للريا�ضة �إمكانات �ضخمة ويمثّل �إهمالها فر�صاW
ّ
ّ
وطنية تقودها الم�ؤ ّ�س�سات
ريا�ضية
ور ّبما من المفيد في هذا المقام الدعوة �إلى القيام بمبادرات
ّ
ّ
حكومية �أو اقت�صاد ّية وبمجموعة من ال�شراكات المنتجة،
الريا�ضية ويمكنها ،بدعم من جهات
ّ
ّ
البداع تقييم
�إقام� � ��ة ن�شاطات مختلفة ذات �أثر اجتماعي وثقاف� � ��ي واقت�صادي ،ويمكن ببع�ض إ
�أبعاد هذا ا ألثر وقيا�سها.

لتنمي� � ��ة ال�شعور باالنتماء
وثقافية يمكن البناء عليها
اجتماعي� � ��ة
تم ّث� � ��ل الريا�ضة فر�صة
ّ
ّ
ّ
وال�سيما ال�شباب.
اليجابي في حياة النا�س،
هويات م�شترك� � ��ة ،لها كثير من ا ألثر إ
ول�صياغة ّ
ّ
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ثقافية
الريا�ضة بو�صفها ظاهر ًة
ّ

ثقافية مختلفة
من�صات تعبير ّية وفي �إنتاج رموز ُم ِلهمة و عنا�صر
ّ
ّ قد ت�ساعد الريا�ضة في خلق
.النتاج االقت�صادي واالبتكار
تفيد دورات إ
ً ح ّت� � ��ى لو ابتعدنا قلي
، والبطولة، تظ ّل عوامل االرتباط العاطفي،ال عن الحوافز واالقت�صاد
مكانات الريا�ضة
ِ
وفر�صة �أن يكون إ
بحد ذاتها دوافع للتفكّر في �إ
ّ ،الن�سان جزءاً من م�شروع �أكبر
.فاق تطويرها وتنقيتها
ِ ب�صفتها ن�شاطاً ب�شر ّياً و� آ

الهوام�ش
: يمكن �سماع الن�شيد هنا-)1(
https://www.youtube.com/watch?v=B5UyTILDXWY
(2)- Basking In Reflected Glory, «BIRG»
(3)- Mirror Neurons.
(4)-https://www.newswise.com/articles/testosterone-levels-rise-in-fans-of-winning-teams.
(5)-Brian Barth «The Unique Neurology of the Sports Fan’s Brain» Nautilus.
(6)- https://edition.cnn.com/2012/04/13/health/side-effects-sports-fan/index.html
(7)- Henri Tajfel.
(8)- Social Control and Social Development.
(9)- Daniel Wann, a social psychologist at Murray State University.
(10)- Well-being.
(11)- Feelings of Self-worth, Positive Emotions, Feeling Connected to others, Trusting
others, Vigor and Energy.

بحثية يجري
 هو �ضم� � ��ن مو�ضوع ورقة،البداع
،ًعاطفيا
،ًدراكي � � �ا
 �أث� � ��ر الهو ّيات-)12(
 في إ،ًو�سلوكيا
ّ
ّ
ّ
ّ  �إ،الثقافية
ّ
.العمل على �إنهائها ا آلن
. المرجع نف�سه-)13(
(14)- schadenfreude, literally «harm-joy,».
(15)- http://nautil.us/issue/39/sport/stadiums-and-other-sacred-cows.
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المرجعية المعرفية في النقد ال�سردي المغربي

محور خا�ص

املرجعية املعرفية يف النقد ال�سردي املغربي
�سعيد يقطين �أنموذج ًا

نادية بلكري�ش

غالب� � ًا م ��ا تتج ��ه الم�س�ألة النقدي ��ة نحو اختيار المنه ��ج النقدي المرتب ��ط بذلك التطور
البارز في العلوم والمجتمعات ،بمعنى �أن كل تفكير في المنهج واختياره ،لي�س عملية انتقائية
ب�سيط ��ة ،بق ��در ما هي قائمة على قناعات فكرية وفرو� ��ض نظرية فل�سفية ،تفر�ض على الناقد
منهج� � ًا دون �آخ ��ر .كما تحدد اعتم ��اده وجهة النظر هذه على وجهة النظ ��ر تلك .فهل انطلق
النقد ال�سردي المغربي في تعامله مع النقد بهذه الر ؤ�ية� ،أو �أنّه يتعامل مع المناهج النقدية
والمدار� ��س الفكري ��ة باالنتقائية إ�لى الح ��د الذي يجعله ال يع ��رف المرجعيات التي انطلقت
منه ��ا ه ��ذه المدار�س النقدي ��ة؟ �أو �أن هناك نوع ًا من الوعي في التعام ��ل مع هذه المرجعيات
المختلفة لهذه المناهج؟ لعل هذه أ
ال�سئلة وغيرها هي التي �ستقود إ�لى إ�عادة النظر في كثير
من الم�سلمات النقدية العربية ،والبحث في مختلف المرجعيات المعرفية التي ا�ستند إ�ليها
تخ�ص معرفة الكيفية
النقد العربي الحديث .مما ي�ساعد على االقتراب �أكثر من �أ�سئلة دقيقة
ُّ

البداعية ب�صفة عامة ،مما ي�ستوج ��ب ا�ستيعاب الخطابات
الت ��ي نق ��ر� أ من خاللها الن�صو� ��ص إ
الغربي ��ة و�أن�ساقها ومرجعيته ��ا المعرفية ،ق�صد ا�ستخراج مقومات القراءة النقدية للن�صو�ص
العربي ��ة وك�ش ��ف بنياتها اللغوية ومعماره ��ا أ
ال�سلوبي ،ق�صد بلورة ر ؤ�ي ��ا نقدية قادرة على فتح

مغاليق هذه الن�صو�ص العربية ،بطرائق مختلفة عن التي فتحت بها الن�صو�ص الغربية ،لكن
اللمام ب�شكل �شمولي أ
بال�س�س المعرفية التي قام عليها النقد العربي في مجمله،
نظر ًا لتعذر إ
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ف إ�نن���ا �سنقت�ص���ر على تجرب���ة الناقد المغربي �سعيد يقطين ب�صفته قد حق���ق تراكم ًا بارز ًا في
النقد ال�سردي ،كما تميزت تجربته بالغنى والتنوع.

المرجعية المعرفية عند �سعيد يقطين
تجلّت التجربة المرجعية المعرفية لدى �سعيد يقطين في ثالثة اتجاهات :االتجاه ال�شكلي
(ال�شكالنيي� � ��ن الرو�� � ��س) ،واالتجاه ال�شعري (االتج� � ��اه الفرن�سي) ،واالتج� � ��اه النفعي (المدر�سة
ا ألنجلو �أمريكية).
 .1االتجاه ال�شكلي:
ظه� � ��ر االتجاه ال�شكلي في النق� � ��د الروائي المغربي بالدرجة ا ألول� � ��ى من خالل االت�صال
المبا�شر بالترجم� � ��ات المتوالية ألهم كتابات ال�شكالنيين الرو�س .على الرغم من �أن ذلك جاء
مت�أخ� � ��راً مقارن� � ��ة مع الفرن�سيي� � ��ن �أو ا ألمريكيين ،لكن يبدو لنا ونحن نطال� � ��ع التطبيقات التي
اعتم� � ��دت ت�صورات المنهج ال�شكلي في الن�صو�� � ��ص ال�سردية� ،أن هناك تفاوتاً كبيراً بين النقاد
ف� � ��ي فهم المنهج ،وف� � ��ي اعتماد المفاهيم النظرية وتطبيقها .يرج� � ��ع ذلك ح�سب ت�صورنا �إلى
عرف تزفيتان تودوروف ال�شكالنيين الرو�س �إلى العالم الغربي
الترجمة بالدرجة ا ألولى .فقد ّ
من خالل ترجمته ألهم �أعمالهم وهي( :نظرية ا ألدب ،ون�صو�ص ال�شكالنيين) ،ومع ذلك يمكن
تلم�� � ��س �أر�ضية قابل� � ��ة للنقا�ش تتعلق بتطبيق المنهج وفهمه بالدرج� � ��ة نف�سها التي فهم بها في
رو�سي� � ��ا �أو فرن�سا ،فقد اعتمد ال�شكالنيون مفاهيم فل�سفي� � ��ة وجمالية تعود �إلى فل�سفة هيجل
م� � ��ن جهة ،و�إلى الت� � ��راث ا ألوروبي من جهة ثانية� ،إذ ارتبط ال�ش� � ��كل لدى هيجل بعلم الجمال،
الن�سانية .من
وبال�صي� � ��غ العقلية لتحققه� ،إلى درج� � ��ة �أن ي�صبح ال�شكل هو المنظ� � ��م للمعرفة إ
هن� � ��ا ،نفهم ال�سبب الذي جعل ال�شكالنيي� � ��ن عموماً يعلون من قيمة ال�ش� � ��كل والجوانب الفنية
وتعدها
التي يرمي �إليها( .)1ألن ال�شكل يرتبط بفل�سفة جمالية تعلي من قيمة المادة الطبيعية
ّ
المحرك الفعلي للمعرفة الح�سية ،تمهيداً ل�سلطة العقل التجريبي وقدرته على تنظيم ا ألن�ساق
الن�سانية وا ألدبية ،لهذا ينبغي حينما
المعرفية ،وال�سيطرة على الظواهر بم� � ��ا فيها الظواهر إ
نهت� � ��م بتاريخ ا أل�شكال �أن ن�ستح�ضر هذا البعد الثقاف� � ��ي المعرفي ،وهو بعد مهم يحفظنا من
ظاهرة االنتقاء التي نمار�سها في نقدنا دون انتباه �أحياناً.
وجه ال�شكالنيون نقداً الذعاً للمدر�سة الرمزية و�أعالمها ،على �أ�سا�س �أن التوجه الرمزي
َّ
بعي � � � ٌد عن حقيق� � ��ة ال�شكل ب�إعالئه لقيمة «الخيال»� .إنه االنتق� � ��اد نف�سه الذي وجهه هيجل
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م� � ��ن قبل للتخييل ،ألنه ال ين�سجم مع «معيار القوة» ال� � ��ذي يفر�ضه الواقع .على الرغم من
�أن ال�شكالني� � ��ة الرو�سية لم ترتبط في بداياتها ا ألولى با ألدب ،بقدر ما ارتبطت بالحركات
(وال�سيما في مجالَي الر�سم والنحت) .مما طب� � ��ع كتاباتهم بالحر�ص ال�شديد على
الفني� � ��ة
ّ
خ�صو�صي� � ��ات العم� � ��ل الفني ودرا�سة مزياته ،ذلك �أن العم� � ��ل ا ألدبي بطبيعته هو عمل فني
ثوري غي� � ��ر م�ستقر ،يطمح با�ستمرار للتغيير والثورة .لذلك �أ�ص� � � َّ�ر �إيخنباوم (�أحد �أقطاب
ال�شكالنية) على الطابع الم�ستقبلي للكتابات ال�شكلية ،ألن هذه ا ألخيرة ال تعرف المهادنة،
ب� � ��ل هي حركة دائمة نح� � ��و التغير( ،)2ونظراً لما حققه هذا التوج� � ��ه ال�شكالني ،فقد وجد
�ص� � ��داه في نقد الرواية المغربية (العربية)� ،إذ ظهر هذا التوجه عبر �أ�شكال �إنجازية كانت
تتوخ� � ��ى تحديد مفاهيمها النقدية ،و�ضبط العملية النقدية وعياً منها ب�أن �أي قراءة ن�صية
ّ
ن�سوغ الكثاف� � ��ة ال�شديدة لح�ضور
ينبغ� � ��ي له� � ��ا �أن تنطلق من قاعدة نظري� � ��ة �صلبة .من هنا ِّ
�أ�سم� � ��اء كثيرة تنتمي �إلى المدر�س� � ��ة ال�شكلية ،على الرغم من الفروق� � ��ات التي حدثت بين
ه� � ��ذه التوجهات .فلي�� � ��س هناك ا آلن من ي�ستطيع �أن يمزج بي� � ��ن نظرية باختين في الرواية
ومواق� � ��ف جاكب�سون ،على الرغم م� � ��ن �أن جاكب�سون يعد ال�شعلة الت� � ��ي �أنارت للنقاد طريق
ال�شكالني� � ��ة وهذا الح�ضور يت�أكد با أل�سماء الت� � ��ي �أ�سهمت في تكوين االتجاه ال�شكلي ،وهي
�أ�سماء لها وزنها في مجالَي التنظير والتطبيقات� .أمثال :جاكب�سون� ،شكلوف�سكي� ،إيخنباوم،
توما�شوف�سكي ،بروب ،تينيانوف ،باختين� ...إلخ.

تتب� � ��ع �سعيد يقطي� � ��ن (�ش�أنه في ذلك �ش � � ��أن مجموعة من النقاد) مجموع� � ��ة من المفاهيم
ّ
ال�سردية عند التوجه ال�شكلي ،من �أجل البحث عن �إمكان تطبيقها على الن�ص الروائي العربي،
وال�سيما روايات« :الزيني بركات ،وعودة الطائر �إلى البحر ،و�أنت منذ اليوم ،والوقائع الغريبة
ّ
أ
أ
ف� � ��ي اختفاء �سعيد �بي النح�س المت�شائ� � ��ل» .تتلخ�ص الق�ضايا ال�سا�سية لدى �سعيد يقطين في
ثالثة عنا�صر :الزمن وال�صيغة والر�ؤية� .إنها عنا�صر بنيوية ال يمكن تجاوزها في �أثناء مقاربة
الن�� � ��ص ال�سردي .حي� � ��ث تجلت هذه العنا�صر في كتابه تحليل الخط� � ��اب الروائي( .)3يرى �سعد
يقطين �أن هذه العنا�صر قادرة على تبيين الفعل ال�سردي بما تف�صح عنه من �إمكانات الروائي
البداع .ألنها ال تمكِّن من �إ�صدار حكم على الن�ص ال�سردي فح�سب ،بل تمكِّن من
وقدرته على إ
البداعي� � ��ة الروائية ،بما يجعلنا نتعامل مع الن�ص من زاويتين مختلفتين:
تتبع تقنيات الكتابة إ
زاوية تهتم بالن�ص من حيث هو بنية لغوية تحكمها قوانين البنية اللغوية و�أن�ساق الفعل القولي،
وزاوية �آخر تحكمها عالقة الروائي بن�صه.
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�أ -مقولة الزمن:
� أ َْولَ� � ��ى ال�شكالني� � ��ون الرو�س لمقولة الزم� � ��ن قيمة كبرى ،لكنها لم تظه� � ��ر بما يكفي �إال في
البحوث التي قام بها «فاينري�ش» الذي انطلق من فر�ضية مفادها �أن الزمن ال يتوزع في الن�ص
الروائ� � ��ي ب�شكل اعتباطي ،بل يخ�ضع لنظام معين ،وم� � ��ن ثم ا�ستطاع � أ ّول مرة �أن ينحت مفهوماً
جدي� � ��داً هو«زمن الن�ص» .بهذا ،خطا فاينري�ش خطوة مهمة في تاريخ ال�سرد� ،إذ �سينظر للزمن
تعده معط���ى خارجي ًا� ،أو بو�صف���ه مفهوم ًا
بو�صف���ه �ش���ك ًال إ�بداعي��� ًا ،يتج���اوز تلك النظرة الت���ي ّ
ميتافيزيقي��� ًا غام�ض��� ًا .من هنا ،نفهم التميي� � ��ز بين ما �أ�سماه بـ«زمن الحكي ،والزمن المحكي».
يرتب� � ��ط ا ألول بالن�ص ،في حي� � ��ن يرتبط الزمن الثاني بالقراءة ،مما �سيدفع تودوروف فيما بعد
لتطوير هذا المفهوم واعتماده� ،إذ ي�ساعد هذا التمييز على حل م�شكلة الزمن في الكتابة(� ،)4إذ
ال تتعلق هذه الم�شكلة بالكتابة الروائية فح�سب ،بل تتعلق باللغة الوا�صفة ،بمعنى بلغة الكتابة،
ألنن� � ��ا ال ن�ستطي� � ��ع �أن نلغي حدود الزم� � ��ن اللغوي الذي يجثم بثقل� � ��ه وراء كل حدث لغوي .فقد
�سب� � ��ق �أن تنبه ال�شكالني� � ��ون الرو�س لهذه الم�شكلة ،لكنهم لم يبحثوا فيها بما يكفي ،لهذا يذهب
توجه ال�شكالنيين للبحث في الحوافز ،هو في الواقع �إخفاق في البحث
بع�ض الباحثين �إلى �أن ُّ
في الزم� � ��ن .ي�ؤكد هذا الت�صور �إ�صرار توما�شوف�سكي ع ّد تتاب� � ��ع المتن الحكائي (مجموعة من
الحواف� � ��ز) ظاهره زمنية ،مما جعله يميز بين نوعين من الحوافز معتمداً معيار الزمن .تتجلى
ا ألول� � ��ى في الحوافز الم�شتركة التي ال يمك� � ��ن اال�ستغناء عنها في المتن الحكائي ،ألنها ت�ضمن
تط� � ��ور الزمن� .أما ا ألخرى ،فهي حوافز ح� � ��رة ،يمكن اال�ستغناء عنها دون م�سا�س بجوهر المتن
الحكائي(� .)5إن جوهر نظرية الحوافز بما هي ٍّ
تجل زمني ،تتعلق ب�سيرورة الزمن وكيفية ا�شتغاله
داخل الن�ص الروائي ،لذلك وجد ال�شكالنيون �أنف�سهم م�ضطرين �إلى القول بخطية زمن الحكاية
ف� � ��ي مقابل الم�ستوى متعدد ا ألبعاد لزم� � ��ن الخطاب ،بمعنى �أن زمن المتن الحكائي (الحكاية)،
يخ�ضع لتعاقب ا ألحداث كما هي عليه في الواقع ،في حين �أن زمن الق�صة ال يخ�ضع بال�ضرورة
ال�شكالية
له� � ��ذا المنطق اللغوي ،بل يتعامل مع الزمن ب�شكل مختلف تفر�ضه �سلطة ال�سرد ،لكن إ
الزمنية التي لم ي�ستوعبها النقد الفرن�سي فيما يبدو �أن مفهوم الزمن في اللغة الرو�سية مغاير
لمفهومه في اللغة الفرن�سية .ذلك �أن اللغة الرو�سية ال تعترف بالزمن الحا�ضر ،كما �أنها تحتوي
على زمن ما�ض واحد ،كما هو ال�ش�أن في اللغة العربية ،بخالف اللغة الفرن�سية التي تعرف عدة
�أزمنة ما�ضية .كما �أن بنية اللغة الفرن�سية تختلف عن بنية اللغة الرو�سية� ،سواء من حيث الزمن
النجاز( ،)6كما يختلف
�أم م� � ��ن حيث ال�صيغ .على هذا ا أل�سا�س ،نفهم ما يطلق عليه ت�شوم�سكي إ
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مفهوم الزمن في اللغة العربية عن مفهومه في اللغات ا ألوروبية� .إن ال�صيغة الزمنية بتفريعاتها
المعروفة:الما�ض� � ��ي والم�ضارع وا ألمر ،لي�ست بال�ضرورة دالة على زمن واحد قار ،كما �أن كتب
النح� � ��و التقليدي ت�ستر�سل في �شرح هذه الظاهرة في اللغة العربية .القول �إن الحال هو الزمن
الذي يح�صل فيه الكالم ،واال�ستقبال هو الزمن الذي يبد� أ فيه انتهاء الكالم مبا�شرة ،والما�ضي
هو الزمن الذي قبل الكالم ،هو في الواقع قول على �سبيل التغليب ،و�إال ف�إن الممار�سة اللغوية
تبي� � ��ن �أن هن� � ��اك تداخالت كبيرة في الزم� � ��ن ،ترجع �إلى فهم عالقته بالدالل� � ��ة ،ذلك �أن العقل
ثم ي�صبح الزمن بتق�سيماته النحوية
النحوي العربي ،ينظر �إلى الحدث في عالقته بالزمن ،ومن ّ
عبارة ع� � ��ن �أيقونات� ،سرعان ما تحيل �إلى معنى في الذهن له عالقة بالمدة/الوقت .لعل هذا
م� � ��ا يف�سر �أن كتب النحو حينم� � ��ا تفرق بين اال�سم والفعل ،تعتمد معيار الزمن ،ألن الفعل حدث
مرتب� � ��ط بزمن ،في حين ال يرتبط اال�سم الدال على الثبات واال�ستقرار بالزمن .تتعلق الم�س�ألة
هن� � ��ا ب� أ َّن الفعل هو الزمن .في حين يمثل اال�سم الم� � ��كان �أو الحيز .كما ي�شير النحاة �أي�ضاً �إلى
ظاه� � ��رة �أخرى قد تبدو غي� � ��ر مفهومة في عالقة اللغة العربية بالزمن .تتعلق بما ا�صطلح عليه
اللغوي� � ��ون المت�أخ� � ��رون «بالزمن الم�سلوب»� .إنها حاالت يفقد فيه� � ��ا الحدث الزمن الدال عليه،
في�صب� � ��ح الما�ضي مث ً
ال يدل على الحال ،والم�ضارع على الما�ض� � ��ي .لهذا ،قد يكون الزمن في
العربية خادعاً لو �أننا تعاملنا معه بالدالالت الم�ألوفة .من هنا ،ف�إننا نعتقد �أن درا�سة الزمن من
خالل الفعل النحوي لن تو�صلنا �إلى نتيجة دقيقة مقبولة من مفهوم الزمن في الرواية العربية،
�إذ يظهر الزمن من خالل اللوا�صق اال�سمية �أو الحرفية ،بما فيها الظروف ،لذا يتعين �أن ت�شمل
الدرا�سات النقدية في مجال الرواية :الدر�س ا أل�سلوبي للغة و�أبنية الجملة ،ألن الزمن ال يوجد
ف� � ��ي �صيغ الفعل ،لكن ف� � ��ي �سياق الجملة ،مما يطرح �أمامنا م�ش� � ��كالت تتعلق با�ستيعاب مفهوم
الزمن وخلفياته الدينية والميتافيزيقية في اال�شتغال النقدي العربي.
ب -مقولة ال�صيغة:
ال نج� � ��د �إجماعاً في المعاجم الفرن�سية على تعريف واح� � ��د م�ضبوط لمفهوم «ال�صيغة».
�إذ تربطه� � ��ا تارة با أل�شكال النحوية في عالقتها بو�ضعيات الكالم( ،)7وتارة �أخرى بتقنيات ت�أدية
وال�شارة وغيرها من
القناع والعر�ض واال�ستر�س� � ��ال إ
ال� � ��كالم ،باعتماد و�سائل توا�صلية مث� � ��ل :إ
العالم� � ��ات اللغوية وغير اللغوي� � ��ة ،مما يجعل و�ضعية درا�سة «ال�صيغ� � ��ة في الخطاب الروائي»
عملي� � ��ة محفوفة باالنزالقات المنهجية الم�صاحبة عادة لدرا�س� � ��ة المفاهيم المجردة� ،أو تلك
التي تنتمي �إلى مجاالت ا�شتغال مختلفة.
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تخرج ال�صيغة عن المفهوم اللغوي ال�شائع والمرتبط �أ�ص ً
بالنجازات النحوية والل�سانية،
ال إ
فحينما نقول «و�ضعيات الكالم» ،ف�إن مرجعيتنا هي الجماليات البالغية التقليدية ،لكن مهما
حاولن� � ��ا �إعادة �صياغة المفهوم ف�إننا نجد �أنف�سنا دائماً �أمام �صالبة المفهوم النحوي البالغي،
مم� � ��ا يعطينا ت�صوراً ب�أننا نلوي عنق المفهوم ليتالءم م� � ��ع حاجياتنا المتزايدة ل�ضبط العملية
ال�سردي� � ��ة وتف�سير الظواه� � ��ر اللغوية ،وربما يكون من ا ألف�ض� � ��ل �أن نتحدث عن تقنيات عر�ض
ا ألحداث و�أ�شكال القول ،بدالً من ال�صيغة التي تحيل على الفعل اللغوي.
كان ال�شكالنيون الرو�س واعين بالم�شكالت المنهجية التي ت�صاحب ا�ستعمال هذا المفهوم
المجرد/ال�صوري ،لذلك ا�ستبعدوا الحديث فيه على �أ�سا�س �أن الحديث في الو�ضعيات اللغوية
تقوده� � ��م بال�ضرورة �إلى الحديث عن التحليل اللغوي ،ال� � ��ذي يرجع �إلى المدر�سة الفيلولوجية
الطار المنهجي والن�س� � ��ق المعرفي الذي ي�شتغلون
والتوجه� � ��ات التاريخي� � ��ة ،مما ال ين�سجم مع إ
ف� � ��ي �إطاره ،عل� � ��ى الرغم من �أنهم حاولوا تن� � ��اول و�ضعيات مطابقة للفع� � ��ل اللغوي ،ف�إنهم في
الواق� � ��ع لم يتحدثوا في اللغة ،و�إنما تحدثوا في �أ�ش� � ��كال ت�أدية الكالم .ونظراً لوعيهم ب�صعوبة
تحق� � ��ق ذلك ،ف�إن �أغلب ما قدموه من �أبحاث في ال�صيغة كان على الم�سرح ولم يكن �أبداً على
الرواية ،ألن الم�سرح يج�سد ب�أ�شكال مختلفة الو�ضعيات القولية غالباً ب�أ�شكال غير لغوية ،وهو
م� � ��ا �أ�شرت �إليه في الفقرات ال�سابقة ،و�أ�ضيف ا آلن كل العنا�صر التي يمكن تج�سيدها دون �أن
ننط� � ��ق بها على الخ�شب� � ��ة .يختلف ا ألمر بالن�سبة �إلى الرواية� ،إذ يتعل� � ��ق ا ألمر باللغة �أكثر مما
بال�شارات �أو ما ي�سميه الم�سرحيون بالم�صاحب� � ��ات الن�صية ،ف�إذا كانت الرواية تعتمد
يتعل� � ��ق إ
نظام � � �اً واحداً هو نظ� � ��ام العالمات اللغوية ،ف�إن الم�سرح يعتمد نظام � � �اً مزدوجاً ،فعلى الرغم
م� � ��ن �أنّه يوظف اللغة ب�شكل �أ�سا�سي ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن يتخلى عن تلك الم�صاحبات الن�صية،
مما يجعل الم�سرح قاب ً
ال لتطبيق المفاهيم التي بلورها ال�شكالنيون الرو�س .لعل هذا ما جعل
ال�شكالن� � ��ي �إيخنباوم يتحدث عن نوعين من ال�س� � ��رد :ا ألول بالمعنى الحرفي ،وهو الذي يقوم
ب� � ��ه ال�سارد ،ويعتمد اللغة المبا�شرة� .أما النوع الثاني م� � ��ن ال�سرد فهو ال�سرد الم�شهدي بمعنى
�أ�ش� � ��كال تج�سيد ا ألفعال الروائية التي تق� � ��ود ن�ص �إيخنباوم �إلى االنتقال في التعامل مع المتن
الحالة هنا تعود �إلى واقع �آخر �أكبر
الروائي من اللغة الوا�صفة �إلى ا ألفعال الم�شخ�صة ،فك�أن إ
م� � ��ن اللغة الروائية� .إنه موقف يبرز اهتم� � ��ام ال�شكالنيين (�أو على ا ألقل انتباههم)� ،إلى �أهمية
ال�صيغ� � ��ة بالمفهوم الذي قدمه �إيخنباوم .كما �أ�شار بروب ف� � ��ي تحليله للخرافة لبع�ض ال�صيغ
المكانات الج�سدية �أو الذهنية الت� � ��ي يتمتع بها البطل لينجز لحظة �سردية.
الت� � ��ي تدخل في إ
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تجل� � ��ت هذه ال�صيغ في ا ألدوات ال�سحرية التي يلج � � �� أ �إليها لل�سيطرة وفر�ض الذات .فال�صيغة
الت� � ��ي يمكن �أن تقدم بها هذه ا أل�ش� � ��كال ال�سردية تجعل منها بعيدة عن تمثيل الواقع ،ألنها في
الواق� � ��ع لي�ست �سوى �صدى لع� � ��ادات قديمة� .إن هذا ما يو�ضح ما ذهب �إليه �شكلوف�سكي من �أن
ا ألدب المكت� � ��وب (بما فيه الرواية) ،ال يتناول من العادات �إال ما �أ�صبح قديماً وال يمثل الحياة
الواقعي� � ��ة( .)8يفهم م� � ��ن كالم �شكلوف�سكي �أن طريقة عر�ض ا ألح� � ��داث بال�شكل القديم ،ال تنتج
�إال قيم � � �اً قديمة ال تمثل الحياة المعا�صرة ب�أبعادها وتجلياتها الجديدة .فال�صيغة بدالً من �أن
تك� � ��ون �أداة طيعة لتقريب ا ألثر ا ألدبي ،ت�صبح عل� � ��ى العك�س من ذلك عقبة لفهم ا آلثار الفنية.
�إنه ا ألمر الذي يرف�ضه �شكلوف�سكي .كما �أ�شار بروب في معر�ض تحليله لمئة خرافة� ،إلى بع�ض
بين �أن تعامل كل �شخ�صي� � ��ة يختلف عن تعامل ال�شخ�صية
ال�صي� � ��غ� ،أبرزها �أفع� � ��ال الذوات� ،إذ َّ
ا ألخرى ،مما جعله ي�ؤكد فكرة التميز ،والذي من دونه ال يمكن �أن نفرق بين �شخ�صية و�أخرى،
لكن بال�صيغة وحدها ن�ستطيع �أن نميز على �سبيل المثال بين طريقة عر�ض �أفكار ومواقف كل
�شخ�صي� � ��ة ،مما يبين �أن موقف ال�شكالنيين الرو�س ين�سجم تماماً مع التوجه الذي انطلقوا منه
في فر�ضياتهم ،وهو �أن اللغة و�أ�شكالها لي�ست �سوى �أ�شكال ثابتة تظهر ب�أنماط مختلفة ،فكذلك
ال�صيغة هي في جوهرها واحده ،أل َّن وظيفتها هي القدرة على خلق الحدث ال�سردي �أو الفعل
الدرامي ،لكن في المقابل تظهر بتجليات مختلفة ح�سب ال�سياقات اللغوية للبطل ،فعلى �سبيل
المث� � ��ال :قد يلج� أ البطل الثوري (كما لدى باختين) �إلى اعتماد �صيغة الخطابة والبالغة ،كما
لو �أنه يذكرنا بع�صر الملحمة ،في حين نجد �أن ا�ستعماالت هذا العن�صر مختلفة من ذات �إلى
�أخ� � ��رى .لعلنا نح�س ب�أن هذا الموقف من ال�صيغة يت�أ�س�س على م�سلمات ميتافيزيقية وا�ضحة،
وه� � ��ي �أن ال�شكل م�ستغرق في المكان ،بمعنى �أن ال�شكل هو الذي يج�سد الحقيقة من الوجود،
�أو بتعبير �آخر ،يعتقد ال�شكالنيون الرو�س �أن ال�شكل هو الحقيقة المطلقة التي ت�ؤ�س�س القيمة
نتحدث عن ماهية �أو �أنماط ثورية .بهذا ،يجمعون على �أن
الجمالي� � ��ة ،وم� � ��ن دونه ال يمكننا �أن
َّ
لل�صيغة قيمة �أ�سا�سية تكمن في �أنها تحدد عدداً من العنا�صر الثابتة في الن�ص ال�سردي ،مما
يجعل البحث في وظيفة ال�صيغة ،بمنزلة حفر في الذاكرة الب�شرية وا�ستقراء لتاريخها الطويل
وت�صني� � ��ف �شفراتها .به� � ��ذا ،نت�ساءل �إلى �أي حد ارتبط الناقد �سعي� � ��د يقطين بهذه الت�صورات
النظرية المرتبطة بمفهوم ال�صيغة في م�شروعه النقدي؟ بعد �أن ا�ستبعد الباحث �سعيد يقطين
الجوانب اللغوية ،ركَّز على �صيغتين �أ�سا�سيتين هما �صيغتا العر�ض وال�سرد .في حين �أن ال�سرد،
عده �صيغة �إال في الحالة التي يكون فيها الحكي �شفهياً � .أ َّما في حالة التلقي الكتابي،
ال يمكن ّ
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ف�إن ال�سرد يتحول �إلى تقنية كتابية� ،إذ ي�ش ِّبه في هذه الحالة الو�صف ،ويتقاطع معه� .أما فيما
يخ�� � ��ص العر�ض (وهي حالة الم�سرح ا ألولى) ،ف�إن البحث ينبغي �أن يتوجه �إلى اللغة� ،إذ تمدنا
البالغ� � ��ة التقليدية في هذا الم�ست� � ��وى ،ب�إمكانات قرائية في فهم الدواف� � ��ع المختلفة لل�صيغ،
ال�شكاليات
كثير من إ
كم� � ��ا �أن تقنيات تحليل الخطاب العربي (درا�سات غائبة) ،قادرة على حل ٍ
المتعلق� � ��ة بفهم ال�صيغة في اللغ� � ��ة العربية� ،إذ من دون هذه الدرا�س� � ��ات ،يظل فهمنا لل�صيغة
قا�ص� � ��راً .يدور في فلك ما �أنجز م� � ��ن درا�سات غربية ،دون التعمق في فه� � ��م ا أل�سئلة العميقة
الت� � ��ي يطرحها الخطاب العربي في ا�ستقالل ت� � ��ام عن �أنواع الخطابات ا ألخرى� .إن ال�سرديات
التقدم الهائل ف� � ��ي مجال نظرية ا ألدب والمناهج الحديثة .لكن
العربي� � ��ة يجب �أن ت�ستفيد من
ّ
ت�صورنا االنطالق من �أر�ضية �صلبة تعتمد ا أل�شكال التعبيرية العربية
في المقابل ،ينبغي ح�سب
ّ
ولي�س ال�صيغ ا ألجنبية التي ال يمكن عزلها عن طبيعة اللغات الغربية.
ج  -مقولة الر ؤ�ية:
ارتب� � ��ط مفهوم الر�ؤية ِبـلو�سيان غولدمان (م�ؤ�س�� � ��س البنيوية التكوينية بعد جورج لوكات�ش)،
لك� � ��ن يتميز ه� � ��ذا المفهوم بجذوره الفل�سفي� � ��ة والدينية التي تتجاوز البنيوي� � ��ة التكوينية بزمن
طوي� � ��ل� ،إذ ي� � ��كاد يجمع الدار�سون �أن هذا المفهوم قد نحته ديلك� � ��ي في كتابه «مدخل لدرا�سة
الن�سانية» .كما ا�ستعمل هذا المفهوم �أي�ضاً كل من يا�سبرز وجورج لوكات�ش(� .)9إذ ارتبط
العلوم إ
ه� � ��ذا المفهوم بنظرة غيبية تنظر �إلي� � ��ه بو�صفه محتوى تجريد ّياً ،يتجه نحو ما ينبغي �أن تكون
البداعية في ك�شف خبايا الحياة .تحقق ذلك لدى
عليه الحياة المادية ،عبر ا�ستغالل الطاقة إ
الفال�سف� � ��ة ا ألوائل منهم� :أفالطون و�أر�سطو فيما بعد .لهذا ،ف�إن الر�ؤية من هذه الزاوية تتعلق
بالحقائق غير المنجزة والتي ال يمكن �أن تكون �إال في عالم المثل (عالم الحقيقة الخال�صة).
�أما في مرحلة الحقة ،ف�سي�صبح هذا المفهوم مرتبطاً �أكثر بمفهوم اجتماعي �صاغه لوكات�ش.
يتجلّ� � ��ى في مفهوم الطبقة ب�صفتها العامل ال� � ��ذي با�ستطاعته تحريك عجلة التاريخ الب�شري� ،إال �أن
م� � ��ا تخوف منه جان دونينيو من � أ َّن الر�ؤية تخل�صت من الطابع ا أليديولوجي ،هو نف�سه ما نجده
يتك������رر في كتابات ال�شكالنيين على اختالفات طبقاته������م ،وال�سيما في مرحلة الت�أ�سي�س،
ثم ،يتخذ المفهوم بعداً �ضيقاً ،مما
�إذ تتقاطع الر�ؤية �إلى العالم مع مفهوم ا أليديولوجيا ،ومن َّ
يجعل� � ��ه غير قادر على ا�ستيعاب العال� � ��م نف�سه� ،إال �أن مفهوم الر�ؤية لم ي�ستقر في هذه الدائرة
بالب�ستمولوجيا (المعرف� � ��ة العلمية الحد�سية كما نجد
ال�ضيق� � ��ة ،بل ارتبط في مرحلة �أخرى إ
ذل� � ��ك فيما بعد لدى برغ�سون) .هك� � ��ذا تحكمت في �صياغة مفهوم الر�ؤية �إلى العالم مجموعة
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م� � ��ن العوامل بع�ضها علمي و�أكثرها �أيديولوج� � ��ي ،ومن هنا نفهم التعقيد واالختالف الكبيرين
بي� � ��ن النقاد والفال�سفة ،ففي حين ي�صر الفال�سفة على اعتماد معايير ميتافيزيقية على �شاكلة
م� � ��ا تجلى لدى الفال�سفة ا ألوائ� � ��ل ،ف�إن النقاد يحاولون اعتماد اللغ� � ��ة وما توفره من �إمكانات
قرائية لذلك تميزت نظرة غولدمان في الر�ؤية �إلى العالم ب�أنها انطلقت من فرو�ض لغوية ومن
قاع� � ��دة نظرية تعتمد المخزون ا أل�سلوبي في الرواية ،لكن ه� � ��ذه النظرة التي كانت مهمة في
وقتها ،والتي �أنارت في الوقت نف�سه مجاالً جديداً في البحث النقدي ،تعتمد فر�ضية �أ�سا�سية
هي � أ َّن الر�ؤية �شبكة من العالقات المت�شابكة ال تظهر ب�شكل عفوي ،و�إنما ينبغي الك�شف عنها
بتفتيت بنيتها تبعاً للمنظور الذي نقيم بو�ساطته القراءة ،وهو ما يجعلنا ،على غرار مالحظات
قدمه� � ��ا نقاد البنيوي� � ��ة التكوينية ،نت�ساءل عن م�شروعية ا�ستع� � ��ارة مفهوم المنظور من المجال
الب�ص� � ��ري �إلى مجال الرواية اللغوي ،وما يتبع ذلك من اختالف العوامل وطرائق الدر�س؟ على
المنظورين الب�صري واللغوي ،فهما في نهاية
�أن غولدمان ال تهمه هذه الفروقات الدقيقة بين
َ
المط� � ��اف �أ�سلوبان تعبيريان يو�صالن �إلى اله� � ��دف ،لهذا ،ف�إن الر�ؤية �إلى العالم لدى غولدمان
توحد فكر
هي مزيج من العوامل الذاتية والخارجية .فالر�ؤية �إلى العالم هي ا ألفكار كلّها التي ّ
الجماعة بما يجعلها تدخل في �صراع �أو تعار�ض مع مجموعات ب�شرية �أخرى.

�إذن� ،إن الر�ؤية �إلى العالم هي موقف جماعي من الحياة� ،أو بنية عقلية تخ�ص فئة ب�شرية
بما يجعلها تنظر �إلى عالقتها با آلخر نظرة مختلفة ،مما ي�ستوجب على النقد الروائي المغربي
(العربي) التركيز على البنيات� ،أي على تلك الثوابت ولي�س على المتغيرات المحكومة بزمنها
وظروفها ا آلنية ،مما يجعل البحث في الثوابت كما ر�أينا مع ال�شكالنيين [ال نق�صد بال�ضرورة
ال�شكالنيي� � ��ن الرو�س]� ،أ�سا�س العمل النقدي ،ألنه يتج� � ��اوز المعنى الحرفي �إلى محاولة ت�أويله
وقراءت� � ��ه .لع� � ��ل هذا ما جعل غولدم� � ��ان ،ي�صر على �أن هذه الر�ؤيات �إل� � ��ى العالم لي�ست وقائع
تفكير في
فردي� � ��ة ،بل وقائع اجتماعية( .)10مما يجعل التفكير في وجهة النظر ،هو في الواقع
ٌ
طرح هنا �أن الرواية لي�ست تعبيراً مبا�شراً عن الواقع
�أهم ق�ضايا المجتمع ،لكن ال�س�ؤال الذي يُ َ
�إال �إذا فهمن� � ��ا �أن اللغ� � ��ة هي في طبيعتها انعكا�س ل�صور المجتم� � ��ع و�أنماط تكونه ،ألن الرواية
بما هي ن�ص لغوي عالئقي ،تمتلك مقداراً ال ي�ستهان به من التخييل ،بل �إن التخييل هو الذي
ي�شه� � ��د لطابعها ا ألجنا�سي ،لهذا ،ن�ؤكد �أن وجهة النظر ينبغ� � ��ي �أن ت�شمل البنيات غير اللغوية
ال�شارات التي هي م�ستودع للعقل الب�شري وخزان للتجربة العالمية ،ولي�س على الثوابت
مث� � ��ل إ
فح�سب ،مما يعط� � ��ي لوجهة النظر بعداً �شمولياً .ت�ؤكد هذه الخ�صائ�ص بو�ضوح �أن الهم الذي
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كان غولدمان ي�صدر عنه هو �ضرورة �أن يخ�ضع مفهوم الر�ؤية �إلى ن�سق فكري يرجع �إليه .لعل
ه� � ��ذا ما يذكرنا بت�صورات المناطقة و�أعمالهم في �ضبط الخطاب ،لي�صل �إلى نتيجة وجودية،
تتجل� � ��ى ف� � ��ي � أ َّن الر�ؤية �إل� � ��ى العالم ،ر�ؤية م�أ�ساوي� � ��ة ،تحكمها ثالثة �ضوابط ه� � ��ي اهلل والعالم
والن�س� � ��ان� .إذا كانت هذه �أبرز تجليات مفهوم الر�ؤيا ف� � ��ي الت�صور الغربي ،فكيف تلقى النقد
إ
العرب� � ��ي هذا المفهوم؟ إل�ضاءة مثل ه� � ��ذه ا أل�سئلة المركزية في الرواية العربية ،ي�شدد الباحث
�سعيد يقطين على العالقة الوثيقة بين المنظور وال�صوت� .إنه ي�ضمن للر�ؤية كل ا ألبعاد ولي�س
البعد الب�صري فح�سب الذي ي�ؤكده فعل الر�ؤية في اللغة العربية ،فباعتماد معيار ال�سارد ،نجد
�أنف�سنا �أمام و�ضعيتين �أ�سا�سيتين:
 -1الو�ضعية البرانية :وهي و�ضعية ال�سارد غير الم�شارك في ال�سرد.
الجوانية :وهي و�ضعية الراوي الم�شارك في ال�سرد.
 -2الو�ضعية ُ

ف� � ��ي حين �إذا اعتمدنا معيار مكون التبئير في عالقته بال�صوت ،ف�إننا �سنح�صل على �أربعة
�أنواع من المنظورات �أو الر�ؤى وهي كا آلتي:
 -1ر�ؤية برانية خارجية (التبئير في الدرجة ال�صفر).
 -2ر�ؤية برانية داخلية (التبئير الخارجي).
 -3ر�ؤية جوانية داخلية.

 -4ر�ؤية جوانية ذاتية( .الر�ؤية الثالثة والرابعة تقابل التبئير الداخلي).

لك� � ��ن على الرغم من تفا�صي َل كثي� � ��رة �أوردها الباحث �سعيد يقطي� � ��ن لتبيان مدى ان�سجام
ر�ؤيت� � ��ه �إلى مفهوم الر�ؤية في الرواية العربية ،ف�إن التق�سيم الذي اقترحه لم يقدم �شيئاً جديداً
للرواي� � ��ة المغربية والعربية عامة ،ألن هذا التق�سيم معروف بالن�سبة �إلينا في كتابات غولدمان
ولوكات�ش وتودوروف ،مما يدفعنا �إلى الت�سا�ؤل عن �إمكان تطبيق وجهات النظر ال�سابقة (النظرة
الم�أ�ساوي� � ��ة مث ً
ال في كتابات لوكات�ش) على الرواية العربية ،ومما يخلق نوعاً من التعار�ض على
الم�ست� � ��وى المنهجي� ،إذ كيف يمك� � ��ن �إذا �صرحنا مع باختين ب�أن الرواية �شكل غير مكتمل ،و�أن
وال�سيما
نتحدث ع� � ��ن ر�ؤية متكاملة في �شكل ناق�ص،
لي�� � ��س هناك �شكل روائي ،كيف يمكن �أن
ّ
ّ
�أنن� � ��ا نعلم �أن الرواية العربية لم تزل بعد في مرحل� � ��ة البحث عن الهوية( ،)11ألن مفهوم الر�ؤية
بال�ش� � ��كل الذي قدم� � ��ه �سعيد يقطين ،ال ي�شمل الر�ؤى الممكنة كلّه� � ��ا .على الرغم من �أنه ي�شير
منطقي � � �اً �إلى كل الحاالت الريا�ضية عن طري� � ��ق القلب والجمع بين الحدود ،لكن في المقابل،
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ف�إن الر�ؤية التي نتحدث عنها تتميز بالوحدة من جهة على �أ�سا�س �أنها تعبر عن بنية جماعية،
لك� � ��ن في الوق� � ��ت نف�سه ،نجد الن�ص الروائي حاف ً
ال بوجهات نظ� � ��ر مختلفة ب�سبب التعار�ضات
وال�صراع� � ��ات التي �أ�شار �إليها غولدمان ،في حين يظهر الموق� � ��ف العربي بالفهم الذي قدمه
�سعيد يقطين �سكونياً ،فك�أنه ير�ضخ للواقع المهين الذي تعي�شه ا ألمة ،فلي�س هناك تطور لفهم
الر�ؤي� � ��ة ولي�س هناك �صدامات تفر�ضها اللغة الروائي� � ��ة� ،إال �أن هذا التوجه تدح�ضه التجارب
الروائية المغربية والعربية عامة ،ب� � ��ل حتى الن�صو�ص الروائية التي در�سها�سعيد يقطين ،مما
يب� � ��رز تلك الخلخلة في الجهاز المفاهيمي الذي ا�ستعمله �سعيد يقطين ،وي�ستوجب معه �إعادة
النظر في ا أل�س�س النظرية التي انطلق منها ،ذلك �أن الرواية العربية مطالبة في هذه المرحلة
بتكوي� � ��ن ر�ؤية نحو العالم� ،أو على ا ألق� � ��ل �صياغة منظومة فكرية لتف�سير الظواهر االجتماعية
بعيداً عن التوجهات المفرو�ضة من �سلطة اللغات ا ألجنبية ،مما يحتم على ال�سرديات العربية
ال�ستراتيجي
�إعادة ا�ستغالل المكونات الجمالية للغة العربية ،و�صياغة �أ�شكال تنبع من العمق إ
العرب� � ��ي ولي�س اختزال النظ� � ��رات البعيدة عن خ�صو�صياتنا .بهذا الت�ص� � ��ور ،ف�إننا ن�ستفيد من
النتائ� � ��ج المهمة في مج� � ��ال ال�سرديات العالمية ،لكن لي�س بال�ش� � ��كل الذي نبحث فيه عن ر�ؤية
عربية معا�صرة بعيون �أجنبية.

 -2المدر�سة الفرن�سية في النقد الروائي المغربي (االتجاه ال�شعري):
وال�سيما من كتابات تزفيتان
ا�ستف� � ��اد �سعيد يقطي� � ��ن من االتجاه الفرن�سي ب�شكل �أ�سا�س� � ��ي،
ّ
ت� � ��ودوروف ،وجي� � ��رار جينيت ،لهذا ،فقد جاء ح�ضورهما بارزاً ف� � ��ي كتاباته ب�شكل كبير ،بل �إن
الطار
�سعيد يقطين ي�صرح بذلك في �أكثر من مو�ضع من �أعماله ،مما ي�ضعنا ب�شكل جلي في إ
المرجعي والمفاهيمي الذي �صدر عنه ،فقد حاول �سعيد يقطين ا�ستغالل المفاهيم الجديدة
وال�سيما
الت� � ��ي �صاغها كل من ت� � ��ودروف وجيرار جنيت في كتابه (تحليل الخط� � ��اب الروائي)،
ّ
المفاهيم المتعلقة بالزمن وال�صيغة والر�ؤية ،ب�صفتها المفاهيم الثالثة المحورية التي يحاول
�أن يقيم من خاللها نظرية �سردية عربية.
يمي� � ��ز تودوروف ف� � ��ي تحليل الخطاب الروائي بين زمنين :زم� � ��ن الق�صة وزمن الكتابة� .إنه
تميي� � ��ز يذكَّر ب�إجراءات ال�شكالنيين الرو�س ،ذلك �أن زمن الكتابة يحيل على مرجعية خارجية،
البداعي� .إنه زمن
البداعية زمني � � �اً عن الن�ص إ
تنطل� � ��ق من فر�ضية مفادها ا�ستقالل اللحظة إ
يتميز بتف� � ��رده منهجياً ،ذلك �أن زمن الكتابة الم�ستقل ببنيت� � ��ه �سرعان ما ي�صبح عن�صراً �أدبياً
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دخل في الق�صة� .إنه لحظة يلج� أ فيها الروائي �إلى حكي زمن الكتابة ،وك�أن الزمن
بمجرد �أن يُ َ
يحدد الم�ستوى الذهني (زمن القراءة) ب�صفته جزءاً من الن�ص ،لكن
هو الذي يحكي ،في حين َّ
يتعذر اال�ستغناء عنه ،لكن مع ذلك ،ف�إن هذا التمييز بين الزمنين يحتاج �إلى وقفة مت�أنية ،فما
القيمة العلمية التي ي�ضيفها هذا التمييز لتحليل الخطاب الروائي؟ �إن الم�س�ألة هنا في نظرنا
ال تتعدى ال�شغف بالتق�سيمات والتفريعات ،و�إال ف�إن زمن الكتابة ال يفيد في تحليل الرواية ،بل
�إن االهتمام به ي�ضرب في �أ�سا�س نظري بالغ ا ألهمية لدى تودوروف .يتعلق ا ألمر ب� أ َّن الرواية
التخوف ا أل�سا�سي
عالم مغلق يف�سر نف�سه بنف�سه� .إذن ،فال حاجة لمثل هذه التفريعات ،كما �أن
ُّ
في درا�سة الزمن الروائي يتمثل في اللغة والزمن اللغوي� .أما درا�سة ما �أ�سماه تودوروف بزمن
الكتاب� � ��ة ،فيدخل في �إطار �آخر هو ما �أ�سماه جيرار جينيت فيما بعدِ ،بـعلم المرافقات .بهذا،
يخل�ص تودوروف �إلى �أن تمظهرات الزمن مختلفة� ،إذ يظهر الزمن الروائي من خالل عنا�صر
�أ�سا�سية مثل «الت�ضمين ،والت�سل�سل ،والتناوب»� ،إذ تحدث تودوروف عن هذه العنا�صر في �سياق
حديث� � ��ه عن �أنماط ال�سرد �إذ ربطها بالزم� � ��ن ،مما يطرح �إ�شكالية الخلط بين مفهو َم ْي الحدث
بال�ضافة �إلى �أن عنا�صر الت�ضمين والت�سل�سل والتناوب هي عالقات منطقية ولغوية،
والزمن ،إ
تنتمي �إلى مجال البالغة ال�شعرية ،وقد �أ�شرنا �سلفاً �إلى �ضرورة التمييز في الخطاب الروائي
بين العنا�صر التي تنتمي �إلى اللغة الوا�صفة :الفعل واال�سم وال�سوابق واللواحق ،والعنا�صر التي
تنتم� � ��ي �أ�ص ً
ال �إلى ال�س� � ��رد� .إنه تمييز �ضروري .ي�شكل جوهر الط� � ��رح ال�شعري لدى جاكب�سون،
ميز توما�شوف�سكي
كم� � ��ا �أن هن� � ��اك �إجماعاً بين ثالث مدار�� � ��س نقدية على هذا ا أل�صل ،فق� � ��د َّ
بي� � ��ن المبنى الحكائي والمتن الحكائ� � ��ي� ،أي بين زمنَ ْي الق�صة وال�سرد� .أما كونتر مولر ،فيميز
بي� � ��ن الزمن الم�سرود وزمن ال�سرد ،مما يعطي لفكرة التمييز بين الم�ستويين قيمة علمية على
الم�ست� � ��وى النظري� ،إال �أن تركيب هذه العنا�صر ،يعطي ثالثة �أنماط زمنية ،تتفاعل فيما بينها
لت�صنع عالم المتخيل الروائي( :زمن الق�صة وزمن الكتابة وزمن القراءة)� .إنها ثالثة مكونات ال
يحيل عن�صر منها على العن�صر ا آلخر ،بمعنى �أنها ال تكون بنية فيما بينها ،فنحن با�ستطاعتنا
على �سبيل المثال �أن نفهم زمن القراءة دون معرفة زمن الكتابة �أو زمن الق�صة ،لكن التداخل
المفتر�ض بين هذه ا ألزمنة ،ال يكون على م�ستوى الن�ص ،بقدر ما يكون على م�ستوى الت�أويل/
القراءة ،مما يجعلنا نت�ساءل عن الحدود التي تف�صل بين هذه ا ألزمنة الثالثة .يت�ضح من خالل
كتاب� � ��ات ت� � ��ودوروف �أن العالقة بين هذه ا ألزمنة متداخلة ب�ش� � ��كل ي�صعب معه �أن نف�صل بينها،
لكن مع ذلك ،ف�إن تودوروف يميز بين هذه ا أل�شكال الزمنية ببع�ض المقومات /ال�سمات ،ذلك
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�أن زم� � ��ن الكتابة يعتم� � ��د راهنيته و�آنيته وهو زمن جامد � .أ َّما زم� � ��ن الق�صة ،فهو زمن متحرك
ومتداخل (زمن افترا�ضي) ،ال يعترف بالحدود الزمنية الب�سيطة والخادعة �أحياناً ،ألنّه يتوج�س
�أكثر من �أزمنة الفعل اللغوي ،في حين يخ�ضع زمن القراءة إلرادة الناقد /المتلقي ،مما يجعله
يخ�ض� � ��ع لل�ش� � ��روط االجتماعية والنف�سية والفكرية للمتلقي ،لكن� � ��ه ال ي�ؤثر في الن�ص الروائي،
وال يتدخ� � ��ل في تغيير بنيت� � ��ه اللغوية .ألنه يمار�س قراءته من الخ� � ��ارج .بهذه التفريعات ،يعود
تودوروف �إلى ت�أكيد �إمكان تحليل زمن الخطاب من خالل �إبراز الم�سافة بين تمثيل الزمن في
الخبار ،مما يتيح
الفع� � ��ل مع راهنية �إنجاز التلفظ ،على �أ�سا�س �أن الزم� � ��ن مظهر من مظاهر إ
�إم� � ��كان االنتقال من الخطاب �إلى الق�صة� .أما على م�ست� � ��وى �آخر ،فنجد تودوروف ينطلق من
ال�سرد لتعريف الزمن ،فبما �أن ال�سرد هو في عمقه مقطوعة زمنية ،ف�إننا نميز فيه بين نوعين
زمنيين:زم� � ��ن ال�شيء الم�سرود وزمن ال�سرد .فزمن ال�شيء الم�سرود يمثل الدوال /العالمات �أو
ا أليقونات ،في حين يمثل زمن ال�سرد المدلوالت ،فنكون مع جينيت �أمام منظومة لغوية تعتمد
مفهوم العالمة لدى �سو�سور...
ي�ؤكد هذا الطرح التداخل ال�شديد بين تحليل الخطاب كما حدده تودوروف وجيرار جينيت،
والل�سانيات العامة كما تناولها في بدايات القرن الما�ضي فرديناند دو�سو�سور� .إذ �إ ّن ما قام به
جينيت في هذا التمييز ،ال يتعدى ا�ستبدال دوال جديدة بدوال قديمة ،مع فارق ب�سيط يتجلى
والرجاع
في ت�أكيد جينيت �أن الزمن ي�شتغل من خالل ثالث تقنيات ،تتجلى في تقنية اال�ستباق إ
وال�سعة ،ويقدم لذلك ن�صو�صاً من الن�شيد التا�سع أ
للودي�سة ،على الرغم من �أن تودوروف يميز
بين الن�ص الروائي والن�ص الملحمي ،على �أ�سا�س االنفتاح واالنغالق ،ف�إذا كان الن�ص الروائي
منفتح � � �اً ،ف�إن الن�� � ��ص الملحمي مكتملٌ ،مما يجعله ال ي�صلح للتمثيل على عنا�صر تنتمي �أ�ص ً
ال
ب�أ�ص� � ��ل تكونها �إلى العالم الروائي ولي�س �إلى عالم الملحمة ،ألن الزمن في الملحمة ال يتطور،
ب� � ��ل يو�ضع مكتم ً
ال منذ البداية ،مما ال ي�ساعد عل� � ��ى جعله مو�ضوعاً لل�سرد ،في حين ،يختلف
ا ألم� � ��ر ف� � ��ي الرواية� .إن هذه من ا ألم� � ��ور الدقيقة التي ينبغي االنتباه �إليه� � ��ا في درا�سة الزمن
الروائ� � ��ي� .إذ ي�ستعي� � ��ر �سعيد يقطين م� � ��ن جينيت هذا التمييز ،على الرغ� � ��م من �أنه ال ي�ستقيم
�أحيان � � �اً� ،إذ يقوم بتفريع� � ��ه مرة �أخرى �إلى م�ستويين :م�ستوى الزم� � ��ن الداخلي وم�ستوى الزمن
الخارج� � ��ي( .)12يق�صد بالداخلي العنا�صر الدالة على الزم� � ��ن الطبيعي مثل ال�سنوات وال�شهور
وا ألي� � ��ام والف�صول ،ويق�صد بالم�ستوى الخارجي ،ما ت� � ��دل عليه محددات �أخرى ،ال ت�شير �إلى
الزمن مبا�شرة ،مثل الر�سائل والخطب والحروب� .إن هذا التق�سيم كما يبدو لنا ال يدر�س الزمن
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ب� � ��ل يدر�س العنا�صر التي يظهر فيها الزمن ،لك � � � ْن هناك فرق �شا�سع بين درا�سة الزمن ب�صفته
بنية �أ�سا�سية في ال�سرد و�أ�شكال تحقق الزمن ،ك�أننا نح�س ونحن نتتبع منطقية التحليل المقدم

من �سعيد يقطين� ،أنه حين ال ت�سعفه المفاهيم التي ا�ستقاها من المدر�سة الفرن�سية ،يلج� أ �إلى
البح� � ��ث بعيداً في �أ�شكال ال تنتمي �أ�ص ً
ال �إلى المو�ضوع مثل تلك الن�صو�ص المرافقة :الخطبة
والر�سالة والخبر ال�صحفي وغيرها من الم�ؤ�شرات.

المدر�سة ا ألنجلو� -أمريكية (االتجاه النفعي)
على الرغم م� � ��ن �أن المدر�سة ا ألمريكية قد عرفت نوعاً في جهازها النظري والمفاهيمي
ح� � ��ول نظرية ال�سرد ،ف�إن النقد الروائي المغربي (ب�شكل عام) ،لم ي�ستفد كثيراً من �إنجازاتها،
ألنّه اتجه �أ�سا�ساً �إلى المدر�ستَين ال�شكلية وال�شعرية فح�سب ،واكتفى في هذه المدر�سة بموق َف ْي
«�شولت� � ��ز ،وبرين�س» ،ألن هذين الموقفين يتقاطعان �أحياناً م� � ��ع موق َفي جينيت وتودوروف من

الخطاب الروائي .يميز �شولتز في الن�ص الروائي بين الق�صة والحبكة� .إنه التق�سيم نف�سه الذي
عد الق�صة مفهوماً عاماً ي�شمل ال�شخ�صيات وا ألحداث،
حدده جينيت على وجه الخ�صو�ص� ،إذ َّ
ف� � ��ي حين لي�ست الحبك� � ��ة الروائية �سوى مفه� � ��وم خا�ص ،يت�صل با ألح� � ��داث دون ال�شخ�صيات

وبناء على هذا التق�سيم ،ف�إن ما يحكم
فح�س� � ��ب .بمعن� � ��ى �أن الق�صة عالم مغلق يحوي الحبكة.
ً

عالم الق�صة ال يتجاوز �إنجازية اللغة ب�صفتها المكون الوحيد القادر على تنظيم عن�صر ال�سرد.
م� � ��ن هنا ،نفهم النظرة ا ألمريكية التي تنظر �إلى اللغة من خالل وظيفتها .ن�ستح�ضر هنا على

�سبيل المثال موقف ت�شوم�سكي من اللغة� .إنها نظرة ال تعترف بالدور المحايد لل�سرد وال للغة،
وال�سيما في المجال
لذل� � ��ك يتوج�س ا ألمريكيون والبريطاني� � ��ون عادة من ا ألفكار الفرن�سي� � ��ة،
ّ

يعدونها غير عملية� .إن التق�سيم ال� � ��ذي قدمه �شولتز ،يخدم هذا االتجاه ،ذلك
النظ� � ��ري ،كما ّ
�أن عال� � ��م الق�صة /الحكي هو عالم ال�شخ�صية المتف� � ��ردة ب�أ�سلوبها وتقنياتها ،في حين ترتبط
يعد هذا ا ألخير غير مهم �إذا ف�صل عن المركز /الذات �أو ال�شخ�صية.
الحبك� � ��ة بالحدث ،لكن ّ

لع� � ��ل هذا م� � ��ا �أدى �إلى و�سم االتجاه ا ألمريك� � ��ي باالتجاه النفعي� .أما جيرال� � ��د برين�س ،فيميز
بي� � ��ن م�ستويين في كل عمل حكائي مكت� � ��وب يت�شكل من عالمات ال�سرد؛ يرتبط ا ألول بم�ستوى

الخط� � ��اب الذي يت�ضمن م�ستويات �سفلى (ال�سارد ،الم�سرود له وال�سرد) ،وم�ستوى الم�سرود �أو
المحك� � ��ي الذي ي�ضم ال�شخ�صيات والف�ضاء� ،إال �أن ما يالحظ على هذا الموقف �أنه يميز في
العم� � ��ق بين م�ستويين �سرديي� � ��ن (وهو �أمر لم يعره الفرن�سيون اهتماماً كبيراً) .يتجلى ا ألول في
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م�ستوى الن�ص ال�شفوي والثاني ف� � ��ي م�ستوى الن�ص المكتوب ،ذلك �أن الن�ص ال�سردي ال�شفوي
قد يفقد مع مرور ا أليام وكثرة الو�سائط قيمته ال�سردية ،لي�صبح فاقداً للمعنى بتحوله �إلى عدة
ن�صو�ص �أخرى ،عن طريق عمليات التحوير والم�سخ التي يتعر�ض لها با�ستمرار.
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محور خا�ص

�س ؤ�ال املنهج يف اخلطاب النقدي املغربي
تجربة نجيب العوفي النقدية نموذج ًا
محمد �أفقير

يع � ّ�د �س� � ؤ�ال المنه ��ج في الخطاب النق ��دي العربي (ومنه المغرب ��ي طبع ًا) م ��ن أ
ال�سئلة ال�شائكة
والمعق ��دة ،الت ��ي كان ��ت وما ت ��زال تت�ص ��در اهتمامات الدار�سي ��ن والنقاد ،على اخت�ل�اف مجاالتهم.
يعك� ��س هذا االهتم ��ام الكبير بق�ضية المنهج أ
الهمية الحقيقية الت ��ي تحظى بها هذه الق�ضية في

المي ��دان النق ��دي (كم ��ا هي الحال بالن�سبة إ�ل ��ى باقي المجاالت) ،لكن على الرغ ��م من �أن الباحث،

والمتتب ��ع لل�ساح ��ة النقدي ��ة العربية قد يلم�س حجم التراكم الحا�صل ف ��ي الكتابات المنجزة حول
هذا المو�ضوع ،إ�ما في �شكل �أبحاث ودرا�سات ،و إ� ّما في ر�سائل و�أطروحات جامعية ،إ� اّل �أنَّ هذا التراكم
ال�شكالي ��ة وخطورتها ،وهو ما يف�سر
يفتق ��د ف ��ي �أحايين كثيرة إ�لى الوعي النظ ��ري العميق ب�أبعاد إ

ربم ��ا -ح ��دة االختالف واال�ضطراب الموجود بين هذه الكتابات في ت�صورها للمنهج ،وهو ما يعني�أن ه ��ذا المو�ض ��وع عل ��ى الرغم مما �أ�ساله من حبر ،ما يزال مفتوح� � ًا ومطلوب ًا ،ويحتاج إ�لى المزيد
م ��ن التن ��اول بالدرا�سة والتمحي�ص ،وال�س ّيما إ�ذا تعلق أ
المر بالنقد المغربي الذي ال يعود احتكاكه

ف�ضلنا اختيار
بالمناه ��ج الحديث ��ة إ�لى �أبعد من �أربعة عقود من الزمان تقريب ًا ،ولبلوغ هذه الغايةَّ ،
�أح ��د ال ��رواد أ
ال�سهام في ت�أثي ��ث الم�شهد النقدي المغرب ��ي منذ ال�سبعينيات
الوائل الذي ل ��ه ف�ضل إ
الم ��ر بمحمد نجيب العوفي ،مركزين أ
ف�صاع ��د ًا ،ويتعل ��ق أ
بال�سا�س عل ��ى ر�صد �س ؤ�ال المنهج داخل

خطابه النقدي دون غيره من أ
ال�سئلة ،وال�س ّيما بعد �أن ُخيل إ�لينا �أن هذا الناقد يعد من �أبرز الذين
�سلطوا ال�ضوء على إ��شكالية المنهج في الخطاب النقدي المغربي.
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الم�سار النقدي لدى نجيب العوفي
البداعية� ،إذ ا�ستهل تجربته
ب� � ��د� أ نجيب العوف� � ��ي ن�شاطه ا ألدبي بالتوجه نحو الكتاب� � ��ة إ
ا ألول� � ��ى بكتابة الق�صة الق�صيرة منذ بداي� � ��ة ال�ستينيات ،لكن �سرعان ما تحول �إلى الكتابة
النقدي� � ��ة بعدما وجد الحقل الق�ص�صي -على حد تعبيره -غنياً با أل�صوات والعطاءات� ،إذ
يعي�� � ��ش الحقل النقدي على الرغم من �أهميته ،ن� � ��درة في ا أل�صوات والعطاءات( ،)1وهو ما
يعن� � ��ي �أن الن�ش� � ��اط النقدي لديه هو الت� � ��زام وم�س�ؤولية قبل �أن يكون اختي� � ��اراً .نَ�شَ ر نجيب
العوف� � ��ي �أولى درا�ساته النقدية على �شكل مقاالت منذ �أواخ� � ��ر ال�ستينيات تقريباً ،وما �إ ْن
حل عقد ال�سبعينيات -وما �أدراكم ما ال�سبعينيات -حتى غدا نجيب العوفي �أحد الفاعلين
ا أل�سا�سيي� � ��ن في الحقل ا ألدبي المغرب� � ��ي ،و�إذا كان الم�شهد النقدي في ال�سبعينيات -كما
ت�شي بذلك �أعمدة ال�صحافة ا ألدبية �آنئذ -قد عرف كثيراً من ا أل�سماء ،ف�إن (النقاد الذين
�صمدوا في الميدان ،وحملوا النقد هاج�ساً و�شاغ ً
ال م�ستمراً ،وثابروا على الكتابة النقدية
�وح منهجي متجدد مع ا أليام ه� � ��م :عبد القادر ال�ش� � ��اوي و�إدري�س الناقوري
بانتظ� � ��ام وطم� � � ٍ
()2
ونجي� � ��ب العوفي ،و�إبراهيم الخطيب)  .ه�ؤالء ا ألربعة  -ح�سب العوفي -هم الذين �سرقوا
الن� � ��ار من جيل الم�ؤ�س�سين بع� � ��د �أن فتح جيل ال�ستينيات الب� � ��اب النقدي ن�صف فتحة ،ثم
و ّل� � ��ى معظمهم ا ألدبار تاركين وراءهم �أ�صداء من ذكرى( .)3تت�شيد الح�صيلة النقدية لنجيب
العوفي حتى ا آلن في �ستة كتب نقدية هي:
« -1درجة الوعي في الكتابة» عام (1980م).
البداع المغربي المعا�صر» عام (1983م).
« -2جدل القراءة :مالحظات في إ
« -3مقاربة الواقع في الق�صة الق�صيرة المغربية :من الت�أ�سي�س �إلى التجني�س» عام (1987م).
« -4ظواهر ن�صية» عام (1992م).
« -5م�ساءلة الحداثة» عام (1996م).
« -6عوالم �سردية :متخيل الق�صة والرواية بين المغرب والم�شرق» عام (2000م).

با�ستثن� � ��اء ر�سالته الجامعية «مقاربة الواقع في الق�صة الق�صيرة المغربية :من الت�أ�سي�س
�إل������ى التجني�س» ،ف�إن مادة م�ؤلفاته هي في ا أل�ص������ل مقاالت في الجرائد والمجالت،
�أو مداخ� �ل��ات� /إ�سهامات في الندوات والملتقي� � ��ات ،وهو ما يعني �أن كتابات نجيب العوفي
ال�ش� � ��ارة في الوقت نف�سه �إلى �أن هذا
تن� � ��درج �ضمن ما ي�سمى «بالنقد ال�صحفي» ،وتجدر إ
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النقد حينما ينع� � ��ت بال�صحفي ،أ
(فلنه �أ�سا�ساً من�شور في ال�صحافة� ،أو مجبر على اللجوء
�إل� � ��ى ال�صحافة ،وال تغمز هذه ال�صف� � ��ة لذلك من قناته وال تعني داللة �أخرى غير هذه)(.)4

و�إجم� � ��االً يمكن ر�صد �أهم الق�ضايا واالن�شغ� � ��االت النقدية التي ميزت تجربة نجيب العوفي
من خالل النقاط ا آلتية:
� -1إنها تجربة ممتدة في الزمن ،وتكاد تغطي تاريخ النقد المغربي المعا�صر.

البداع المغربي المعا�صر ،من �شعر ،وق�صة،
 -2متابعتها النقدية لمختلف تجليات و�أ�شكال إ

ورواية.

 -3ا�شتغاله� � ��ا ب�أهم ق�ضايا وظواهر ا ألدب المغربي الحديث والمعا�صر ،و�أ�سئلته ومقوالته
الكبرى ،مثل :مقولة «التحول» ،و«ا ألزمة» ،و«الحداثة».

� -4إنه� � ��ا تجرب� � ��ة نقدية انفرد فيها ال�شع� � ��ر بالموقع ا ألول والمركزي �إل� � ��ى جانب الرواية،

والق�صة الق�صيرة.

 -5تجرب� � ��ة ر�صدت �أهم الق�ضايا التي وجدت �صداها في ا ألدب المغربي ،وي�شكل ح�ضور
البداع المغربي� ،إحدى �أه� � ��م الق�ضايا �ضمن دائرة االن�شغ� � ��ال النقدي لنجيب
فل�سطين ف� � ��ي إ

العوفي ،وهو ما نجده وا�ضحاً في كتابيه «جدل القراءة ،وظواهر ن�صية».

 -6تجربة اعتنت ب�إبداع ال�شباب ،وبقراءة ن�صو�صهم ،كما يتج�سد في كتاب «درجة الوعي

في الكتابة».

ويعد كتاب «م�ساءلة الحداثة»،
� -7إ�سهامها بق�سط وافر في نقد مقولة الحداثة وم�ساءلتهاّ ،
�أحد �أهم الكتب النقدية المغربية في هذا المجال.
 -8انفتاحها على �أدباء الم�شرق ،وقراءة ن�صو�صهم ،وهو ما يعك�سه م�ؤلف العوفي ا ألخير

«عوالم �سردية :متخيل الق�صة والرواية بين المغرب والم�شرق».

�إ َّن ه� � ��ذه القراءة في الم�سار النقدي لنجيب العوف� � ��ي ،ال يروم تجزيء تجربة هذا الباحث
والناق� � ��د ،وتتبع خطواتها ب�شكل دقيق ،ألن ا�سم نجيب العوفي يعت�صر ويخت�صر تجربة نقدية

و�أدبية ممتدة في الزمن ،تنداح على مدى ثالثين �سنة حافلة بالعطاء والثراء� .إن غاية ما تهدف
�إلي� � ��ه هذه ا أل�سطر هي ت�سليط ال�ضوء على �أهم مز ّيات هذه التجربة ،وعلى الق�ضايا المركزية

�ضمن ان�شغاالتها.
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مفهوم المنهج لدى نجيب العوفي
يتح� � ��دد مفهوم المنهج لدى نجيب العوفي ب�شكل عام في (منظومة من ا ألدوات والمفاهيم
والم�صطلح� � ��ات ،بها تتقعد القواعد وتت�ض� � ��ح المفاوز والم�سالك ،كما �أن� � ��ه �أي�ضاً وبال�ضرورة

محكوم بف�ضاء نظري و�إب�ستيمي ي�شكل رحمه ومجاله الحيوي)( ،)5والمنهج �إ�ضافة �إلى ما �سبق
ال يع� � ��دو �أن يكون و�سيلة ودليل عمل ي�ساعد على االقتراب من الن�ص وتذوقه وفهمه وتف�سيره
وا�ستج� �ل��اء المكامن ا ألدبية فيه( ،)6وبم� � ��ا �أن المناهج ال تفتح �أبوابها كلّها ،ف�إن الناقد مدعو

إلب� � ��داع المنهج و�إعادة خلق� � ��ه( .)7حاول نجيب العوفي تحديد المنه� � ��ج الذي يخ�ضع له ا ألدب
المغرب� � ��ي في درا�سات� � ��ه التطبيقية ،وب�سط ر�ؤيت� � ��ه حوله منذ م�ؤلف� � ��ه ا ألول «درجة الوعي في
الكتاب� � ��ة» م�ؤك� � ��داً �أن (التفاوت التقني الذي قد يتبدى ف� � ��ي �أدوات التحليل النقدي ال يمنع من
�أن هن� � ��اك وحدة نظرية منهجية ت�ستقطبها هذه الدرا�سات)( ،)8هذه الوحدة النظرية المنهجية
ي�سميه� � ��ا العوفي «المنهج الواقعي الجدلي»( ،)9و«المنه� � ��ج الجدلي»( ،)10و«المنهج االجتماعي

الجدل� � ��ي»( .)11يحدد نجي� � ��ب العوفي معايير هذا المنهج في مقال ل� � ��ه حول كتاب «الم�صطلح

الم�شت� � ��رك» إلدري�س الناق� � ��وري .ي�ستهدف هذا المنهج الجدلي ح�س� � ��ب الناقد (ت�شريح الن�ص
وتعريته على م�ستويات رئي�سة �أربعة:
 -1المنظور الفكري �أو الفل�سفي العام الذي ي�صدر عنه الن�ص (النظرة �إلى العالم).
 -2عالقة الن�ص بالكاتب.
 -3عالقة الن�ص بالواقع والتاريخ.

 -4المح�صل� � ��ة النظرية والعملية المترتبة عن الن�ص ومردوديته ب�شكل عام ،وتتداخل هذه
الم�ستويات -بداهة -مع �آلية الن�ص بو�صفها منبثقة منه).
ي�ؤك� � ��د نجيب العوفي �أن «المنهج الجدلي» في النقد �أثب� � ��ت وما يفت� أ يثبت عبر �أهم و�ألمع
الممار�س� � ��ات التي تجلى عبرها ،قدرت� � ��ه الفائقة على احتواء الن�� � ��ص والواقع معاً ،بل قدرته
الطيع� � ��ة على التجدد الم�ستمر واغتن� � ��اء التجارب والخبرات الفكري� � ��ة جميعها .وي�ضيف ب�أن

فعالي� � ��ة هذا المنهج تكمن في ر�ؤيته ال�شمولية الم�ستوعب� � ��ة لبنية م�ضمون الن�ص وبنية �شكله،
ويثب� � ��ت في الوقت نف�سه �أن الخلفية النظرية لمنهجه هي المارك�سية ،التي تفر�ض على الناقد
الت�سلح بنظرة �شمولية ،وتكامل في الر�ؤية واغتناء في المعارف.
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هكذا يحدد نجيب العوفي معايير «المنهج الجدلي» في النقد ،م�شيراً �إلى بع�ض ال�صفات
المرتبط� � ��ة بم�صدره ،ووظيفته وفعاليته ،والجدير بالمالحظ� � ��ة �أن �أغلب المعايير المذكورة،

ا�ستعر�ضه� � ��ا الناقد وهو ي�صف المنهج النقدي الذي اعتم� � ��ده الناقوري في كتاب «الم�صطلح
الم�شترك» دون �أن يتبناها في كتبه -نظرياً على ا ألقل -وال�سبب يعود �إلى طبيعة فهم العوفي
للعالق� � ��ة التي تربط ا ألدب بالواقع من جه� � ��ة ،و�إلى مفهوم المنهج لديه من جهة ثانية ،فعلى

الرغم من ت�أكيده العالقة الوطيدة التي تربط ا ألدب بالواقع االجتماعي وال�سيا�سي ،فهو يرف�ض
النتاج ا ألدبي �إلى مجرد �صورة تعك�س الواقع ،فا ألدب لي�س رديفاً ظلياً أ
لليديولوجيا
اخت� � ��زال إ

فيقا�س بم�سطرتها ويخ�ضع لطائلتها� .إن المنهج الجدلي -على حد تعبير العوفي -لي�س مجرد
حج� � ��راً يتيمم علي� � ��ه ،ولم يكن ا�ستخدامه ل� � ��ه ا�ستخداماً �أرثوذك�سياً �صارم � � �اً ،لذلك ي�ضعف
ال�سيما في كتابه ا ألول «درجة الوعي
�ضبط� � ��ه للمنهج وتحديده بدقة ،وقد كان واعياً بذل� � ��ك
ّ

ف� � ��ي الكتاب� � ��ة»� ،إذ يقول عن نف�سه« :ال �أ�ستطيع �أن �أدعي ب�أني كن� � ��ت وفياً لحدود وقوانين هذا
المنه� � ��ج من ا أللف �إلى الياء .و�إذا كان الناقد يعترف هن� � ��ا �ضمنياً بوجود حدود وقوانين لهذا
المنهج ،ف�إنه يرى في مكان �آخر �أن المنهج الجدلي من دون حدود ،وا ألمر يتوقف �أوالً و�أخيراً
عل� � ��ى طريقة ا�ستخدام المنهج ،عل� � ��ى مدى االقتناع الفكري به ،وعلى م� � ��دى التهي�ؤ المعرفي
الم�ستم� � ��ر لتطويعه و�إغنائه .يرى الباحث محمد �أق�ضا�ض في هذا ال�صدد �أنه على الرغم من
االهتمام الكبير الذي �أواله نجيب العوفي لق�ضية المنهج ،وت�أكيده تبنيه للمنهج الجدلي ،ف�إنه
لم ي�ضبطه ا�صطالحياً ،ول� � ��م يحكم على قب�ضته وعلى مفهومه ،فبقي �ضائعاً في العموميات،
واال�ضطراب� .إنه يتراوح بين المنهج والالمنهج� ،أو يعتمد على منهج جدلي بال حدود.

ر ؤ�ية نجيب العوفي لتوظيف المناهج ا ألدبية
انبث� � ��ق �س�ؤال المنهج في النقد ا ألدبي المغربي بعد التحوالت /التطورات المختلفة (نوعياً
وكمي � � �اً) التي �شهدها الخطاب النقدي ،منذ �أواخ� � ��ر ال�ستينيات وبداية ال�سبعينيات� ،إذ �أ�ضحى

الميدان النقدي حق ً
ال �أو ور�شة الختبار مناهج نقدية متنوعة ومختلفة .يدفعنا هذا �إلى طرح
ال�س � � ��ؤال الجوهري :كيف وظفت هذه المناهج وه� � ��ي ت�شتغل على ا ألدب المغربي؟ ن�ؤكد بداية
�أنن� � ��ا ال نطمح �إلى تقديم �إجاب� � ��ة معينة� ،أو حتى الخو�ض في نقا�ش ه� � ��ذا ال�س�ؤ
ال/ال�شكالية،
إ

و�أه� � ��م ما ن�سعى �إليه هو ب�سط ت�صور العوف� � ��ي ،ور�صد وجهة نظرة تجاه الم�س�ألة .ي�ؤكد الناقد
�أن ال�صعوبات التي ت�صاحب توظيف المناهج النقدية تبد� أ باختيار المنهج ،ألن م�س�ألة اختيار
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المنه� � ��ج النقدي �أكبر من �أن تختزل �إلى مجرد تف�ضيل خطوات �إجرائية على �أخرى كما يبدو
للوهلة ا ألولى ،و�أن الن�ص هو الذي يقترح منهجه ولي�س المنهج هو الذي يقترح ن�صه ،ومن ثمة
يتحتم على الدار�� � ��س �ضرورة االقتناع الذاتي ب�صالحية المنهج ومالءمته لهذا الن�ص �أو ذاك.
النتاج
ويدع� � ��و نجيب العوفي �إلى �إعادة �إنتاج المنه� � ��ج ،ولي�س �إعادة ا�ستهالكه ،ويعني ب�إعادة إ
العم� � ��ل على تكييفه وتطويعه «وتبيئته» ،عا ّداً ذلك خطوة �أولى نحو بلورة هويته وخ�صو�صيته،
وي�ض� � ��رب المث� � ��ال على �شبيه هذا الت�صور ب�صنيع محمد عاب� � ��د الجابري في قراءته الفل�سفية
م�ست�شه� � ��داً بو�سائل ع�صرنا المنهجية والمعرفية فيجب �أن ن�ستعين بها فعالً ،ولكن ال بفر�ضها
على المو�ض� � ��وع وتطويع هذا ا ألخير في قوالبها ،بل على العك�س من ذلك على تطويع قوالبها
دوات علمية.
بال�صورة التي تجعلها قادرة �أن تمار�س قدرتها إ
الجرائية� ،أعني وظيفتها ب�صفتها � أ ٍ
�إ َّن ا�ست�شهاد الناقد بت�صور محمد عابد الجابري لتوظيف المنهج في م�شروعه الفل�سفي لقراءة
التراث العربي ،وو�صفه له بال�صنيع المنهجي الواثق والجريء ،يحتاج �إلى مزيد من التو�ضيح
والحوار.عدد نجيب العوفي في مقدمة كتابه «ظواهر ن�صية» ،التي هي في ا أل�صل
والنقا�� � ��ش
َّ
عب� � ��ارة عن مقال من�شور في �أحد �أعداد مجلة الفكر الديمقراطي �سنة ( ،)1990تحت عنوان
عدد
«عن الغزو» المنهجي في النق� � ��د ا ألدبي المغربي« :المنهج بين اال�ستيعاب واال�ستالب»َّ ،
�أرب� � ��ع �آفات تطبع توظيف المناه� � ��ج النقدية في درا�س� � ��ة ا ألدب المغربي.ا آلفة ا ألولى �سماها
«المنهاجوي� � ��ة» ،وهي مفهوم مركزي في خطابه النق� � ��دي ،ويق�صد به االرتهان غير الم�شروط
للمنهج على ح�ساب الن�ص ،بحيث ي�ستعا�ض عن المبد� أ المعروف «الن�ص وال�شيء غير الن�ص»
بمبد� أ نا�سخ وم�ضاد «المنهج وال�شيء غير المنهج» .بمعنى �أن المنهج وفق هذا التوظيف يكون
هدف � � �اً ،ولي�س مجرد و�سيلة� .إذ يبدل الناقد كل جهده إلظه� � ��ار قدرة المنهج وكفايته ،ومن ثم
ي�صبح الن�ص موظفاً لخدمة المنهج ،عو�ضاً عن �أن يكون العك�س ،والنتيجة ا ألخيرة التي تف�ضي
وال�سيما �أن القراء غالباً
�إليه� � ��ا «المنهاجوية» هي اغتراب الن�ص ،والمنهج ،والناقد ،والمتلقي،
ّ
ما ينفرون من هذه المقاربات نظراً لغمو�ضها «ونخبويتها» .ا آلفة الثانية التي تدمغ المقاربات
النقدي� � ��ة المغربي� � ��ة هي «االنتقال واالرتح� � ��ال ال�سريع بين المناهج والنم� � ��اذج» .و�إذا كان هذا
االنتق� � ��ال يدل في �أحد جوانبه على و�ضع نق� � ��دي يت�سم بالدينامية والحيوية ،ف�إنه في جوانبه
وال�سيما حين يتح� � ��ول هذا االنتقال لدى
ا ألخ� � ��رى يمثل م�أزقاً من م � � ��آزق مقارباتنا النقدية،
ّ
بع�ضهم �إلى �شبه «تجريبية» تفتقد �إلى الناظم النظري بين محطة منهجية و�أخرى ،وك�أننا كما
يذهب العوفي ،ن�ستلف ونتقاي�� � ��ض المناهج النقدية �إزاء �صندوق «للنقد الدولي» �شبيه ب�سميه
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المع� � ��روف .ا آلفة الثالثة «هي غياب النقد عن النقد» ،وهيمنة النزعة الو�صفية التحليلية على
النزعة التقييمية الت�أويلي� � ��ة� .إن كثيراً من الممار�سات النقدية المغربية (ح�سب العوفي) �أ�شبه
ما تكون ب�سياحة و�صفية على هام�ش الن�ص� ،إذ ال تتجاوز تفكيك عنا�صر هذا الن�ص و�أجزائه
ألجل (علمنة الخطاب النقدي وتحييده و�إبراء ذمته من � أ ِّي نوازع معيارية ،ونوايا �أيديولوجية،
وم� � ��ن ثم يدعو الناقد �إلى �إعادة المكان� � ��ة لمفهوم «القيمة» ا ألدبية وا أليديولوجية داخل العمل
ا ألدبي ،و�إلى �ضرورة �أدلجة الخطاب النقدي ،لكن �أال يمكن القول �إ َّن العوفي يدعو هنا �ضمنياً
بوعي �أو من دون وعي� -إلى تب ّني منهج نقدي معين� ،أكثر مما يقوم بر�صد �أحد م�آزق مقاربتناالنقدية؟ كما �أن الناقد وهو يدعو �إلى نقد المناهج وم�ساءلتها لم ي َّتبع �س�ؤال المنهج داخل نقد
النق� � ��د .كان هذا ما ر�صده نجيب العوفي �أواخر �سنة ( )1988في �إطار ب�سط ت�صوره لتوظيف
المناهج النقدية في درا�سة ا ألدب المغربي ،وبعد عقد من الزمن ي�ضيف �آفة رابعة بعد تذكيره
با آلفات ال�سابقة ،وتتمثل في غياب �شخ�صية الناقد في قراءته ،وارتباك لغته النقدية ،معجماً
وم�صطلحاً ،ألن �أحوال الطق�س النقدية كما ي�شير العوفي لم يطر� أ عليها تغيير كبير.
ال�شارة �إلى �أن تن� � ��اول �إ�شكالية المنهج لدى نجيب العوفي ال يهدف �إلى
و�أخي� � ��راً ال بد من إ
تج� � ��زيء تجربة هذا الناقد ،بقدر ما يتوخى �إلقاء ال�ضوء على التفكير المغربي حول المناهج
النقدية.

الهوامـــ�ش
( -)1محم� � ��د �أق�ضا�ض« :النقد الروائي في المغرب» (ر�سالة لنيل دبلوم الدرا�سات العليا بجامعة �سيدي محمد
بن عبد اهلل ،كلية ا آلداب والعلوم االن�سانية بفـا�س تحـت �إ�شراف الدكتور محمد الكتاني ،ال�سنة الجامعيـة
(.)1987-1986
( -)2نجيب العوفي« :درجة الوعي في الكتابة» ،مطابع دار الن�شر المغربية ،الدار البي�ضاء ،ط.1980 ،1
البداع المغربي المعا�صر» ،مطابع دار الن�شر المغربية،
( -)3نجي� � ��ب العوفي« :جدل القراءة :مالحظات ف� � ��ي إ
الدار البي�ضاء ،ط.1983 ،1
( -)4نجي� � ��ب العوفي :مقاربة الواق� � ��ع في الق�صة الق�صيرة المغربية« :من الت�أ�سي�� � ��س �إلى التجني�س» ،المركز
الثقافي العربي ،الدار البي�ضاء ،ط.1987 ،1
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( -)5نجيب العوفي« :ظواهر ن�صية» ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البي�ضاء ،ط ،1992 ،1من�شورات عيون
المقاالت.
( -)6نجيب العوفي« :م�ساءلة الحداثة» ،مطابع دار الن�شر المغربية ،من�شورات �سل�سلة �شراع ،العدد الخام�س،
تموز.1996 ،
( -)7نجي� � ��ب العوف� � ��ي« :عوالم �سردية ،متخيل الق�ص� � ��ة والرواية بين المغرب والم�ش� � ��رق» ،مطبعة المعارف
الجديدة ،الرباط ،من�شورات دار ن�شر المعرفة ،ط.2000 ،1
( -)8مجلة «الثقافة الجديدة» ،العدد التا�سع ،ال�سنة الثالثة� ،شتاء .1978
( -)9مجلة «فكر ونقد» ،ال�سنة ا ألولى ،العدد � ،6شباط.1998 ،
( -)10مجلة «الفكر الديموقراطي» ،ع  ،11كانون الثاني.1995 ،
( -)11المرجع نف�سه.
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محور خا�ص

املقاربة النقدية املغربية ألدب الطفل
كتاب «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» لمحمد �أنقار �أنموذج ًا
�سعيد بوعيطة

يذه ��ب �أغل ��ب الباحثي ��ن إ�لى �أن الق ��رن الع�شرين قد �ش ��كل الع�صر الذهب ��ي ألدب أ
الطفال
العالم ��ي .إ�ذ ب ��د� أ االهتم ��ام بالطفول ��ة على الم�ستوي ��ات جميعها .كما تنوعت �أ�ش ��كال التعبير
وو�سائل ��ه من كتب و�صحف ومج�ل�ات ،وم�سرحيات ،ومكتبات عامة ومكتب ��ات خا�صة أ
للطفال،
مم ��ا زاد م ��ن ع ��دد النا�شرين في معظم ال ��دول ،و�أدرج �أدب أ
الطفال �ضم ��ن مناهج الدرا�سة في
الجامع ��ات والكليات .ففي المملك ��ة المتحدة على �سبيل المثال� ،أخذ �أدب أ
الطفال المطبوع
للطف ��ال .إ�ذ احتلت كتب أ
�شكل ��ه الخا� ��ص والم�ستقل .ف�أ�صبح ي�سوق خ�صي�ص ًا أ
الطفال موقع ًا
مهم� � ًا بي ��ن م ��ا ن ُِ�ش ��ر .فقد ن�شر ف ��ي عام (1997م) وح ��ده ( )7000كت ��ابُ ،
وط ِب َع ف ��ي العام نف�سه
( )35000كتاب ،لي�صل الرقم في عام (2000م) إ�لى مئتي �ألف كتاب(.)1

�أدى هذا التطور �إلى تغيير نظرة العالم العربي �إلى مرحلة الطفولة� .إذ يمكن القول� :إن �أدب
ا ألطفال المكتوب (لم ي�أخذ �سمته الحقيقي في اللغة العربية وي�ستوي على عوده فناً من الفنون
ا ألدبي� � ��ة �إال في العقد الثالث من القرن الع�شرين)( .)2لكن على الرغم من �أهمية مو�ضوع ا ألدب

الموج� � ��ه �إل� � ��ى الطفل في الوطن العربي ،ف�إنه لم ينل حتى يومن� � ��ا هذا ما ي�ستوجب من اهتمام
في الدرا�سات النقدية العربية� .سواء على م�ستوى التنظير �أم على م�ستوى الممار�سة (المقاربة
الن�صي� � ��ة) .با�ستثن� � ��اء بع�ض الدرا�سات التي تناولت هذا ا ألدب م� � ��ن زوايا ور�ؤى نقدية مختلفة.

نذكر منه� � ��ا على �سبيل المثال ال الح�صر :درا�سة علي الحدي� � ��دي «في �أدب ا ألطفال» ،ودرا�سة
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�أحمد نجيب «فن الكتابة أ
للطفال» ،ودرا�سة هادي الهيثي «�أدب ا ألطفال» ،ودرا�سة محمد داني
«�أدب ا ألطفال» ،و«درا�سات في ق�ص�ص ا ألطفال» ل�سهيل عي�ساوي ،ودرا�سة محمد �أنقار «ق�ص�ص
ا ألطف� � ��ال بالمغرب» ،ودرا�سة جميل حمداوي «�أدب ا ألطفال في المغرب بين الكائن والممكن»،
ومحمد الجعفري «�أدب الطفولة المغربي»� ،إذ تعددت ا أل�س�س المنهجية والمرجعيات المعرفية
لهذا الدرا�سات فعلى الرغم من تباين هذه الدرا�سات� ،إال �أنها ت�ستند في مجملها �إلى ما تحقق
وال�سيما مع جيرار جينيت ،وتزفيتان تودوروف ،وغيرهما .وما تبلور كذلك
ف� � ��ي النقد الغربي.
ّ
لدى بع�ض النقاد العرب .من قبيل( :يمنى العيد ،و�سعيد يقطين� ...،إلخ) .لكن على الرغم من
ذلك ،فما يزال الخطاب النقدي العربي عامة وخطاب نقد �أدب الطفل خا�صة ،يعرف كثيراً من
ال�شكاليات .ت�أتي في مقدمتها �إ�شكالية البحث عن منهج نقدي (مناهج نقدية) قادر على فتح
إ
مغاليق الن�ص ا ألدبي الطفلي العربي بطريقة �سليمة وقريبة من روح الن�ص .وبناء ت�صور معرفي
�شمول� � ��ي حول ه� � ��ذا الن�ص على م�ستوياته كلّها .لكن كل حديث ع� � ��ن منهج نقدي ألدب الطفل،
ي�ستوجب و�ضعه في �إطاره النقدي العام� .إذ لم يفلح النقد العربي المعا�صر حتى ا آلن في �إيجاد
البداع العربي أ
منهج نقدي عربي أ
الدبي المعا�صر� .إذ ما يزال الدر�س
للدب العربي عامة .يوائم إ
النق� � ��دي العربي ،وثيق ال�صلة بمختلف النظريات النقدية الغربية .ربما يكون انتهى زمانها في
بلدانها� .إذ كلما ظهرت �صيحة نقدية جديدة في الغرب� ،سارع مترجمونا ونقادنا �إلى تطبيقها
على ا ألدب العربي ،حتى لو بل َِّي عنق الن�ص �أحياناً� ،أو بالفهم المغلوط للنظرية النقدية �أحايين
�أخ� � ��رى .ف�إذا كانت هذه هي حال الدر�س النق� � ��دي العربي عامة ،فهل ينطبق هذا الت�صور على
مجرى متدفقاً من نهر ا ألدب العربي عامة؟ هل يمكن الحديث عن
�أدب الطفل العربي بو�صفه
ً
البداع الموجه
نق� � ��د خا�ص ب�أدب الطفل العربي� ،أو يتعذر ا آلن الحديث ع� � ��ن نقد يواكب هذا إ
�إلى الطفل؟ هل هناك متابعة لما ين�شر للطفل من ق�صة و�شعر ورواية وم�سرحية �سواء ورقياً �أم
رقمي � � �اً؟ هل تملك الدرا�سات النقدية التي قاربت �أدب الطفل� ،أدوات ومفاهيم منهجية خا�صة،
�أو �أنّها م�ستعارة من حقول معرفية �أخرى فح�سب؟
تنطلق هذه الدرا�سة من تلك ا أل�سئلة المحورية وغيرها ،ق�صد ت�سليط ال�ضوء على المنهج
البداع
النقدي الذي تناول �أدب الطفل العربي في التجربة المغربية .ألن التراكم الذي حققه إ
الموج� � ��ه �إلى الطف� � ��ل العربي ،يثير (وما ي� � ��زال) كثيراً من ا أل�سئلة الجوهري� � ��ة .ارتبط �أبرزها
وال�سيما على الم�ستوى ا ألكاديمي.
بالمنهج النقدي الذي �سعى �إلى مقاربة هذا ا ألدب.
ّ
مم� � ��ا يثير كثيراً من ا أل�سئلة ا ألخرى :ما مدى اهتمام الدر�س النقدي ا ألكاديمي ب�أدب الطفل؟
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هل ا�ستطاعت الدرا�سات ا ألكاديمية المغربية بناء ت�صور منهجي تقارب من خالله �أدب الطفل؟
م� � ��ا �أهم التجليات العملية له� � ��ذا المنهج؟ ما �أبرز ا ألعمال ا ألكاديمية التي تناولت هذا ا ألدب؟

هل ا�ستطاعت هذه الدرا�سات ا ألكاديمية بناء منهج نقدي خا�ص ب�أدب الطفل؟ هل يندرج هذا
المنه� � ��ج �ضمن المدار�س الحديثة في النقد؟ لو افتر�ضنا جدالً بوجود منهج نقدي ،فمن يتبني
ه� � ��ذا المنهج ويدعو �إليه ،النق� � ��اد �أم الك َّتاب �أم هما مع � � �اً؟ و�إذا كان كل منهج نقدي ي�ستوجب
م�صطلحاً نقدياً خا�صاً ،فهل هناك م�صطلح نقدي في مجال �أدب الطفل؟ هل تختلف معايير
ه� � ��ذا النقد باختالف الجن�س ا ألدبي (�شعر ،ق�صة ،رواية ،م�سرحية ،فنون �أخرى)؟ كيف نحقق

بهذا المنهج (�إن وجد) �إطاراً عاماً ال نغفل فيه الطفل؟ هل يقت�صر هذا المنهج على ا ألدوات
الجرائية التقليدية� ،أو �أخرى جديدة؟
إ

المقاربــــات النقديـــــة المغربية ألدب الطفل
عرف �أدب ا ألطف� � ��ال اهتماماً بارزاً من الباحثين والدار�سين في الوطن العربي .وذلك من
خ� �ل��ال الت�أريخ ،والتوثيق ،وا ألر�شفة ،والتجني�س ،والت�صنيف ،والتو�صيف ،والتحليل ،والنقد� .إذ
تمثل ه � � ��ؤالء الباحثون ،في درا�ساتهم ألدب ا ألطفال ،مناه� � ��ج ومقاربات نقدية عدة� .أبرزها:

المقارب� � ��ة التاريخي� � ��ة ،والمقاربة الببليوغرافي� � ��ة ،والمقاربة الت�أثري� � ��ة االنطباعية ،والمقاربة
ال�سو�سيولوجي� � ��ة ،والمقاربة النف�سي� � ��ة ،والمقاربة البنيوي� � ��ة ،والمقاربة البالغي� � ��ة ،والمقاربة
ال�سيميائي� � ��ة ،وغيرها م� � ��ن المقاربات النقدية المعا�صرة ا ألخرى .لك� � ��ن على الرغم من ذلك،

فق� � ��د ظل� � ��ت م�س�ألة المنهج م� � ��ن بين �أبرز المع�ض� �ل��ات التي ما يزال يعرفه� � ��ا الدر�س النقدي
المغرب� � ��ي (العرب� � ��ي) عامة ،ونقد �أدب الطف� � ��ل ب�شكل خا�ص� .إذ ما زال� � ��ت الدرا�سات في �أدب
البداعية الموجهة �إلى الطفل العربي ،ففي مجال
ا ألطفال العربي ،قليلة بالمقارنة مع الكتابة إ

الرواي� � ��ة الطفلية على �سبيل المثال ،تكاد تكون تل� � ��ك الدرا�سات النقدية والو�صفية �شبه غائبة
�أو منعدم� � ��ة .نظ� � ��راً لتداخل الق�صة الخا�صة بالطفل مع الرواي� � ��ة الموجهة �إلى الكبار ،كما �أن
الحاطة بكل الن�صو�ص الروائية
تل� � ��ك الببليوغرافيات المن�شورة �إلى حد ا آلن ،لم تتمك� � ��ن من إ

الطفلية الموجودة في ال�ساحة الثقافية المغربية( ،)3على الرغم من وجود محاوالت قيمة قام
به� � ��ا بع�ض الدار�سي� � ��ن المغاربة في مجال نقد الق�صة الطفلي� � ��ة و�أر�شفتها والت�أريخ لها .تجلى
ذل� � ��ك في �أعمال محمد �أنقار ،وعبد اهلل المدغري العل� � ��وي ،وعبد الهادي الزوهري ،ولطيفة
يع ُّد كت� � ��اب محمد �أنقار «ق�ص�ص
الهدارت� � ��ي ،وجميل حم� � ��داوي ،فعلى الرغم من هذا التعددَ ،
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ا ألطفال بالمغرب» ،وكذلك كتاب عبد الهادي الزوهري (تحليل الخطاب في حكاية ا ألطفال)
م� � ��ن بين �أهم ه� � ��ذه الدرا�سات النقدية� .إذ وظفت تقنيات البنيوي� � ��ة ال�سردية ،من �أجل التحكم
في بنيات الحكايات الطفلية المدرو�سة ق�صة وخطاباً .كما نجد درا�سة �أخرى في مجال �شعر
الطفل أ
لل�ستاذ العربي بنجلون بعنوان «�شعر ا ألطفال» (درا�سات م�شتركة)� ،صدرت في طبعتها
ا ألول� � ��ى �سنة (1988م) .فقد عمل الباحث العربي بنجل� � ��ون (وما يزال) على �أدب ا ألطفال في
المغ� � ��رب �إبداعاً ،وتوثيقاً ،وتحليالً ،وتنظي� � ��راً ،كما يمكن ع ّده (ح�سب ت�صورنا على ا ألقل) من
قدم ر�سالة جامعية
الدار�سي� � ��ن الرواد ألدب الطفل .ف � � ��إذا كان الباحث محمد �أنقار �أول م� � ��ن َّ
(�أكاديمية) ف� � ��ي المغرب حول �أدب الطفل بعنوان «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» �سنة (1998م)،
ف � � ��إن الباحث العربي بنجلون ،يعد �أول من و�ض� � ��ع ببليوغرافيا �أدب الطفل بالمغرب في كتابيه
«�أدبيات الطفل المغربي» (1991م) .وكذا «كتاب الطفل بالمغرب» �سنة (2000م) .نجد باحثاً
�آخر حاول مقاربة الق�صة الطفلية على �ضوء المقاربة البنيوية ال�سردية� ،إذ جاء منهجه وا�ضحاً
من� � ��ذ البداية حتى النهاية .يتعلق ا ألم� � ��ر بالناقد عبد الهادي الزوهري .تجلى ذلك في كتابيه:
والبداع»� .إذ ا�ستند فيهما �إلى مفاهيم عدة
«تحليل الخطاب في حكاية ا ألطفال» ،و«المدر�سة إ
مرتبط� � ��ة بالبنيوية ال�سردية .كما هو ال�ش�أن بالن�سب� � ��ة �إلى درا�سة العنوان «العتبات كما حددها
جي� � ��رار جينيت» ،وتق�سيم الن�ص �إلى مقطوع� � ��ات ومتواليات �سردية (ن�صية) ،ودرا�سة الف�ضاء،
وال�ص� � ��ورة ،والو�صف ،وال�شخ�صيات ،وا ألحداث الداللية ،ور�صد الزمن ال�سردي ،وتبيان الر�ؤية
ال�سردية في عالقتها بال�سارد والمنظور ،وكذا ا�ستك�شاف ال�صيغة ا أل�سلوبية ،وفح�ص المكونات
التركيبية وا أل�سلوبية ،كما نجد مالمح هذه المقاربة البنيوية ال�سردية وبع�ض مالمحها كذلك
ل� � ��دى الناقد عب� � ��د الرحيم مودن في درا�سته (�صاحب المر�سيدي�� � ��س الحمراء وما جرى له مع
ذات ال�ضفيرتي� � ��ن)� ،إذ وظف بع�ض المفاهي� � ��م ال�شكلية من مثل :م�صطلح البنية ،وبناء الن�ص،
والبني� � ��ة الفانتا�ستيكية ،وم�ستوى اللغات .في حين اتجه بع�� � ��ض النقاد ا آلخرين �إلى الم�ستوى
الم�ضمون� � ��ي (المو�ضوعاتي) ،لمقاربة ق�صة ا ألطفال ف� � ��ي المغرب .وعلى ر�أ�س ه�ؤالء الباحث
م�صطف� � ��ى كليتي في درا�سته (ت�أم� �ل��ات في تجربة رواية الفتيان عن� � ��د محمد �سعيد �سو�سان)
المن�ش� � ��ورة بالع� � ��دد الخا�ص لمجلة مجرة المغربي� � ��ة( .)4لكن على الرغم م� � ��ن تعدد الدرا�سات
المغربي� � ��ة التي تناولت �أدب الطفل المغربي (العربي) وتعدد مناهجها ،فقد هيمن على بع�ض
ه� � ��ذه المقاربات النقد المو�ضوعاتي ب�شكل بارز ،كما هيمن على �أغلب بع�ضها ا آلخر ،الجانب
النظ� � ��ري والتاريخي تحقيباً وت�صنيفاً وتوثيق � � �اً� .أما الجانب التطبيقي من نقد وتحليل وتقويم
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للبداعات الطفلية ،فتنح�صر في درا�سات �أدبية ونقدية قليلة .بهذا،
ودرا�سة ميدانية �إجرائية إ

ينطل� � ��ق النقاد المغاربة في درا�ساتهم للن�صو�� � ��ص ال�سردية الطفلية المتعلقة بالحكاية والق�صة
والرواي� � ��ة من مجموعة من المناهج ا ألدبية والمقارب� � ��ات النقدية المختلفة والمتنوعة تنظيراً
وتطبيقاً .تجلت �أبرز هذه المقاربات النقدية في المقاربة التاريخية ،والمقاربة الببليوغرافية،
والمقاربة الفنية ،والمقاربة البالغية ،والمقاربة البنيوية ال�سردية .نحدد �أبرز هذه المقاربات
من خالل ما ي�أتي:

 -1المق ــاربــة التاريخي ــة:
تنبني المقاربة التاريخية على التحقيب الزمني والر�صد الدياكروني لمعرفة تطور الجن�س
ا ألدبي بو�ساط� � ��ة منطق الحوليات ،وتعاقب العقود الزمنية .ق�ص� � ��د ر�صد ا ألحداث التاريخية

الت� � ��ي تحكمت في تطور الجن�س ا ألدبي .كما �أ�سهمت في تبيان �أنواعه و�أنماطه ،وتحديد ذلك
البداعي ،وبلورة �صيرورته الجدلية
ال�سياق التاريخي الذي �أفرز ذلك الجن�س ا ألدبي في م�ساره إ

القائمة على التحول والنفي والتغيير ،وكذا التطور �شك ً
ال وم�ضموناً .يع ُّد الباحث محمد �أنقار
من �أبرز النقاد الذين تمثلوا هذا المنهج النقدي في كتابه «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب»� ،إذ � أ ّرخ

لق�ص� � ��ة الطفل ما بين عامي (1979 -1947م) .كما تح�ضر هذه المقاربة لدى الباحث جميل
حمداوي الذي تناول تاريخ الق�صة والرواية معاً من (2008 -1936م) ،في كتابيه «�أدب الطفل
بالمغرب» ،و«�أدب ا ألطفال في الوطن العربي».
 -2المقارب ــة الببليوغرافية:

ترتك� � ��ز المقاربة الببليوغرافية عل� � ��ى توثيق �أدب ا ألطفال في مج� � ��ال ال�سرديات ت�صنيفاً
وتحقيب � � �اً و�أر�شف� � ��ة وتحلي ً
ال وا�ستنتاج � � �اً� ،إ�ضافة �إل� � ��ى تجميع ا ألعم� � ��ال ور�صدها على �ضوء

مجموعة من المعايير مثل المعيار البيوغرافي ،والمعيار المكاني ،والمعيار الزمني ،والمعيار
التجني�س� � ��ي ،والمعيار الكمي ،والمعيار الهند�سي ،والمعيار الت�شكيلي ،والمعيار ال�سو�سيولوجي
الطار ،يع ُّد كذل� � ��ك الباحث محمد �أنقار
المتعل� � ��ق بثمن الن�سخ� � ��ة ،وعدد طبعاتها .وفي هذا إ
م� � ��ن الدار�سين ال�سباقين �إلى و�ضع دلي� � ��ل ببليوغرافي في مجال �سرديات ا ألطفال ،وذلك في

ملح� � ��ق كتابه «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» ،كذل� � ��ك نحا المنحى نف�سه الباحث العربي بنجلون
بمجموع� � ��ة من الببليوغرافيات المنقح� � ��ة مثل� :أدب ا ألطفال في المغ� � ��رب ،و�أدبيات الطفل
المغربي :ببليوغرافيا عامة( ،)5كتاب الطفل بالمغرب( ،)6وكذلك �سلكت الم�سار نف�سه الباحثة
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لطيف� � ��ة الهدراتي والمدغري العلوي و�آخرين� .إذ قدموا كتاباً ببليوغرافياً تحت عنوان�« :أدب
ا ألطفال وال�شباب» ،وكتابا �آخر بعنوان «ببليوغرافيا �أدب ا ألطفال في المغرب» .لكن �إذا كانت

ببليوغرافي� � ��ة الباحث محمد �أنقار قد ركزت على جن�س الق�صة ،ف�إن الببليوغرافيات ا ألخرى
قد تجاوزت ال�سرديات من حكاي� � ��ة وق�صة ورواية �إلى ال�شعر والم�سرح والن�شيد والنقد وكتب
المعاج� � ��م والمعارف .كما �أنه �إذ ا كان� � ��ت ببليوغرافية العربي بنجل� � ��ون وببليوغرافية لطيفة
الح�صائي والكمي فح�سب ،ف�إن ببليوغرافية الباحث جميل
الهدرات� � ��ي ،يغلب عليهما الجانب إ

الح�صائ� � ��ي �إلى الو�صف والتف�سي� � ��ر اال�ستنتاجي ،كما تجلى في
حم� � ��داوي تجاوزت الجانب إ
كتابه�« :أدب الطفل بالمغرب».
 -3المق ــارب ــة الفنيـ ــة:

البداعي على �ضوء مكونات
ركزت المقاربة الفنية في ه� � ��ذه ا ألعمال ،على درا�سة الن�ص إ
الفنية والجمالية ،وم�ساءلة قواعد الجن�س ا ألدبي في عالقتها بم�ضامين الن�ص وقيمه ا ألدبية.

يع� � ��د الباحث المغربي محمد داني من �أبرز النقاد المغاربة الذين ا�ستعانوا بهذه المقاربة في
درا�ست� � ��ه «لمحة عن ق�ص� � ��ة ا ألطفال»� ،إذ قدم نظرة فنية تعريفي� � ��ة لق�صة ا ألطفال ،من خالل

التركيز على مكوناتها الفنية والجمالية مثل :الحدث ،والعقدة ،وال�سرد ،والو�صف ،والت�شويق،
وا أل�سل� � ��وب ،والحوار ،وال�شخ�صيات ،والقي� � ��م التربوية والخلقية .و�إذا كان الباحث محمد داني
ينطل� � ��ق في درا�سته النقدية من مقاربة فنية ب�سيطة .ال تخرج عن القواعد ال�سردية المدر�سية
كم� � ��ا هي معروفة في نظرية ا ألدب الكال�سيكية ،ف�إ َّن هذه المقاربة الفنية� ،ستظهر ب�شكل جلي

ل� � ��دى الباح� � ��ث �أحمد عبد ال�سالم البقالي ف� � ��ي درا�سته التطبيقية «ق� � ��راءة في ق�صة ا ألطفال
ا ألمير الغراب»� .إذ در�س الباحث عناوين الق�صة .وانتقل �إلى درا�سة الحبكة ال�سردية (الحدث،

والعقدة ،والحل) ،والف�ضاء الق�ص�صي ،ونهاية الحدث الحكائي .كما عمل كذلك على ا�ستقراء
ال�شخ�صيات ،ور�صد القيم التربوية وا ألخالقية في الق�صة ،وتبيان الجو العام فيها ،مع تحديد

البداعي .ليخل�ص الباحث �أحمد عبد ال�سالم البقالي �إلى �أن
نوع اللغة الم�ستعملة في الن�ص إ
«الق�صة تمتاز بالت�شويق والخيال ،وربط ا ألحداث زيادة على وجود ر�سوم جميلة معبرة مرافقة
للحدث ،لتر�سيخه لفظاً و�صورة في ذهن الطفل ،و�إعطائه حدثاً ثانياً �إلى جانب اللغة بو�ساطة
الر�س� � ��م ،ألن الر�سم �أحد �أ�شكال التعبير ،ولو كانت هذه الر�سوم غير موقَّعة فما كنا لندري من

�صاحبها� ،أهي للكاتب �أم لدار الن�شر.)7(»...
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 -4المق ــارب ــة البالغي ــة:
البداعي ،وذلك
ت�ستن� � ��د المقاربة البالغي� � ��ة �إلى درا�سة مكون� � ��ات البالغة في الن�� � ��ص إ
يحاء
بدرا�سة ال�صورة الفنية المجازية ،ودرا�سة ا أل�سلوب �إخباراً و�إن�شاء ،وتقريراً ومجازاً ،و�إ ً
وانزياح � � �اً ،لك� � ��ن هناك من يو�سع مفهوم ال�ص� � ��ورة الروائية لي�صبح م�شروع � � �اً فنياً وجمالياً
م�ستق ً
ال بنف�سه .يمتاز بخ�صائ�ص �أ�سلوبية خا�صة ،ومكونات فنية ومنهجية محددة ،و�سمات
معين� � ��ة .كما هو ال�ش�أن ل� � ��دى الباحث محمد �أنقار في كتابيه�« :ص� � ��ورة المغرب في الرواية
ال�سبانية» .وكذا ف� � ��ي «ظم� أ الروح �أو بالغة ال�سمات في رواية «نقطة النور» لبهاء طاهر».
إ
كما يعد الباحث الب�شير البقالي ،من بين الدار�سين الذين تمثلوا هذه المقاربة البالغية في
درا�ست� � ��ه «ت�شكيل ال�سمات في رواية �صابر المغفل الماك� � ��ر» ،التي اعتمد فيها على ال�صورة
البالغية كما طرحها الباحث محمد �أنقار ب�شكل نظري وتطبيقي� ،إذ اعتمد الباحث الب�شير
الجرائية :مفهوم
البقالي ف� � ��ي هذه الدرا�سة على مجموعة من المفاهي� � ��م والم�صطلحات إ
االمت� � ��داد ،ومفهوم الت� � ��درج ،مفهوم ال�صورة ،ومفه� � ��وم ال�سمة المهيمن� � ��ة ،وال�صورة الكلية،
ومفهوم المكونات ،والت�شكيل الجمالي ،والتوازن واالختالل ،ومفهوم الهجنة ،و�صورة البطل،
والخط� � ��ة الت�صويرية ،والت�صوير اال�ستدراجي ،وبالغة التواط � � ��ؤ ،والن�سيج الدرامي للن�ص،
واالنزياح التركيبي ،و�سياق الن�ص ،والت�صوير المو�ضوعي ،و�صورة ال�سارد والمتلقي ،والبنية
اليقاع والتوتر ،وال�صوت
الذهنية للمتلقي ،والغاية الجمالية ،والحوار اال�ستفزازي ،ومفهوم إ
ال�س� � ��ردي ،والت�شكيل اللغ� � ��وي .ي�شير الباحث الب�شي� � ��ر البقالي متمث� �ل � ً
ا المقاربة البالغية،
وم�ست�ضم� � ��راً م�شروع ال�صورة الرواية (تلك كانت بع�ض ال�سمات التي ر�سمت معالم ال�صورة
في هذه الرواية .وقد ت�شاكلت وتفاعلت ب�شكل مندمج ومتدرج ،فجاء الن�ص من�ساباً متدفقاً،
ومن�سجم � � �اً مع غاياته الجمالية .ولع � � � ّل ا�شتغال ال�سمات بال�شكل ال� � ��ذي ر�أينا في التحليل،
�أ�سهم كثيراً في ب�ساطة الرواية وفي خلق �أثرها الجمالي والتربوي� .ساعدت على ذلك �سمة
�أخرى تجلت في التدرج� .إنها �سمة كانت بارزة وممتدة في ال�سمات ا ألخرى كلّها ،وفي بناء
الرواي� � ��ة ومكوناتها واختياراتها الجمالية .و�إذا ت�أملنا ،على �سبي� � ��ل المثال« ،اللوح الدارج»؛
نج� � ��ده يحتم� � ��ل اختالالً ،كما �أنه يحتاج �إل� � ��ى دافعية ،وحين ينطلق يج�س� � ��د حيوية ،و�إذا ما
تواف� � ��رت المهارة ف�إنه يعك�س توازناً ممتداً .هكذا جاءت ال�سمات متعالقة ومتدرجة جدلياً،
�إذ بلورها الكات� � ��ب وعززها جمالياً بو�ساطة �أدوات بالغي� � ��ة ذات �أ�صالة �إن�سانية و�إبداعية،
الن�سانية للبطل ب�شكل متدرج ومتنام ،مما ع� � ��زز م�ستوى الهوية الروائية
ارتق� � ��ت بال�ص� � ��ورة إ
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

151

المقاربة النقدية المغربية ألدب الطفل

للن�� � ��ص؛ ما دامت الرواي� � ��ة هي فن االرتقاء بال�شخ�صية� .إن الت� � ��درج كما �أ�شار محمد �أنقار
الن�ساني قبل �أن يكون من �سمات ال�سرد .و�إذ تدرجت ال�سمات
(�سم� � ��ة مت�أ�صلة في التكوي� � ��ن إ

عل� � ��ى النحو ال� � ��ذي ر�أينا ،تكون قد �أك�سبت الن�ص حيوية وب�ساط� � ��ة و�أ�صالة)( .)8هكذا ،يكون
الب�شير البقالي ق� � ��د ا�شتغل على مفهوم ال�صورة الروائية ذات المالمح البالغية وا أل�سلوبية
في مقاربة الق�صة الطفلية تجريباً تطبيقياً بامتياز.
 -5المق ــارب ــة البنيـ ــوية:

البداعي،
تع ّد البنيوية ال�سردية من �أبرز المقاربات التي ركزت على الجانب الداخلي للن�ص إ
وذلك بدرا�سة المكونات الخطابية وال�سردية ،والتركيز على الر�ؤية ال�سردية ،وال�صيغة ال�صوتية،
والبني� � ��ة الزمنية .بل هناك من يركز على درا�سة المت� � ��ن الحكائي ،وذلك عبر م�ساءلة الحبكة
ال�سردية ،وال�شخ�صيات ،والف�ضاء الزمكاني .ت�ستمد البنيوية ال�سردية �أغلب مفاهيمها و�آلياتها
الجرائي� � ��ة من كتاب� � ��ات كل من :جيرار جينيت ،وتزفيتان ت� � ��ودوروف( ،)9كلود بريموند ،وروالن
إ
بارت ،وجان بويون ،ورومان جاكب�سون ،و�آخرين كثيرين.
 -6المقـ ــاربة المو�ضوعاتية:

لم تعتمد الدرا�سات النقدية المغربية التي تناولت �أدب الطفل المقاربة المو�ضوعاتية

كما حددها النقاد المو�ضوعاتيين من مثل :بيير ري�شار ،وغا�ستون با�شالر ،وجورج بولي،
و�ستاروبن�سك������ي� ،أو نلفيها لدى النقاد المو�ضوعاتيي������ن البنيويين تودوروف وعبد الكريم

ح�سن مثالً ،بل اعتمدوا المو�ضوعاتي������ة ب�صفتها درا�سة تهتم بم�ضامين الق�صة الطفلية
ع������ن طريق تلخي�ص �أحداثها ،وذكر تفا�صيل الق�صة في تعاريجها وت�ضاري�سها ،ومناق�شة
مو�ضوعه������ا من الداخل والخارج ،وذلك م������ن دون م�ساءلة جادة وعميقة لجوانبها الفنية
والجمالية.

يعد الباحث محمد �أنقار من بين النقاد المغاربة الذين اعتمدوا هذه المقاربة المو�ضوعاتية
في درا�سة الق�صة الطفلية� .إذ در�س الق�صة على �ضوء �أدبية الن�ص .يقول محمد �أنقار( :يعالج
ه� � ��ذا الكتاب �أدبي� � ��ة الق�صة النثرية بو�صفه� � ��ا جن�ساً من بين �أجنا�� � ��س �أدب ا ألطفال ،وي�ستبعد
الق�ص�� � ��ص ال�شعرية المركبة من جن�سين متباينين ،وحكاي� � ��ات ا ألطفال ال�شعبية المتداولة بين

ال�صغار عن طريق الم�شافهة ،كذلك الق�ص�ص المدر�سية المبا�شرة)(.)10
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الت�صور المنهجي في كتاب «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» لمحمد �أنقار
على الرغم من تعدد وتباين الدرا�سات المغربية التي تناولت �أدب الطفل ،ف�إننا �سنركز على
كت� � ��اب الباحث محم� � ��د �أنقار «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» .ال ب�صفت� � ��ه يمثل النقد المغربي ،بل
ب�صفته نموذجاً متميزاً ف� � ��ي الدرا�سات ا ألكاديمية التي تناولت �أدب الطفل� .سواء على م�ستوى
المنه� � ��ج� ،أم ا أل�س�س المعرفية الت� � ��ي انطلق منها الناقد ،مما �سيمكننا م� � ��ن تحديد الم�ستويات
الط� � ��ار على ال�صورة البالغي� � ��ة (بنية ،وداللة،
المنهجي� � ��ة التي حدده� � ��ا ،كما �سنركز في هذا إ
ووظيف� � ��ة) ،ثم درا�سة ال�صورة ال�سردية الرحبة� ،أو ال�ص� � ��ورة البالغية المو�سعة ،التي قلّما اهتم
به� � ��ا الباحثون والدار�سون والنقاد العرب ،في مج� � ��ال �أدب ا ألطفال ،مما يجعل الباحث محمد
�أنق� � ��ار من �أهم الباحثين المغاربة الذين تناولوا ال�صورة الق�ص�صية في �أدب ا ألطفال بالمغرب.
وذلك من خالل تحليل مختلف مكوناتها و�سماتها النوعية والفنية والجمالية ،في كتابه «ق�ص�ص
ا ألطف� � ��ال بالمغرب» الذي �صدر ،في طبعته ا ألولى� ،سنة (1998م) (كما فاز هذا الكتاب كذلك
بجائ� � ��زة الكتاب بالمغرب ف� � ��ي ال�سنة نف�سها ،في فرع الدرا�سات ا ألدبي� � ��ة والنقدية والل�سانية)،
فعلى الرغم من �أن �أغلب الدرا�سات النقدية قد ركزت في جن�س الق�صة على التحليل ،والنقد،
وا ألر�شفة ،والت�أريخ ،فقد �أهملت جن�س الرواية الطفلية على �سبيل التحديد ،مما جعلها ال تف�صل
الحظ ،بكل و�ضوح وجالء ،مدى الخلط الكبير في
�أجنا�سياً ومنهجياً بين الق�صة والرواية� ،إذ يُ َ
هذه الدرا�سات بين الق�صة والرواية الخا�صة بالطفل ،في حين يع ّد كتاب محمد �أنقار ،من �أبرز
و�أهم ا ألعمال المتميزة بالدقة في مجال نقد ال�سرديات (ح�سب ت�صورنا على ا ألقل) ،كما يعد
ّمن �أجود الكتب ا ألكاديمية الجادة في ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب ب�صفة خا�صة ،والعالم العربي
ب�صف� � ��ة عامة .اعتمد فيه الباحث محم� � ��د �أنقار على مناهج نقدية حديثة ومعا�صرة ،وذلك من
خ� �ل��ال الجمع بين الجانبي� � ��ن التوثيقي والتحليلي ،في �ضوء منهجي� � ��ة بنيوية �سردية مو�ضوعية
�صارمة ومتما�سكة ات�ساقاً وان�سجاماً ،مع االنفتاح على المنهجين التاريخي والفني.

ق�ضايا �أدب الطفل في كتاب «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب»
 -1تعريف ق�صة ا ألطفال وتجني�سها:

ي�ؤك� � ��د الباحث محمد �أنقار ،في بداي� � ��ة كتابه� ،صعوبة تعريف الطفل ب�شكل دقيق وم�ضبوط
نظراً لتعدد التحديدات الخا�صة بها وتباينها واختالفها من باحث �إلى �آخر ،ومن حقل معرفي
�إل� � ��ى �آخر .يقول« :تب� � ��رز منذ البداية �صعوبة التحديد المتكام� � ��ل للفظة (الطفل) .وقد ظهرت
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بو�ض� � ��وح �أبعاد هذه ال�صعوبة خالل مراجعة المو�سوع� � ��ات والقوامي�س وكتب ا ألطفال)( .)11بعد
ذلك ،قدم الباحث نظرة مقت�ضبة عن �صيرورة النمو لدى الطفل معتمداً في ذلك على درا�سات
الباحثين في مجال �سيكولوجيا الطفل (جان بياجيه) ،ثم انتقل الباحث �إلى تحديد خ�صو�صيات
الق�ص� � ��ة وتعريفها وف� � ��ق مكوناتها التجني�سي� � ��ة و�سماتها الفنية والجمالي� � ��ة� ،إذ ا�ستعان الباحث
وال�سيما تعريف َْي عمر الطالب و�شكري عياد ،بيد �أن
بمجموع� � ��ة من التعاريف في هذا المجال.
ّ
الباحث محمد �أنقار قد ا�ستعر�ض مجموعة من المكونات التي تنبني عليها ق�صة الطفل ،مثل:
واليقاع ،والو�صف ،والحوار ،والت�شويق،
الحبكة الق�ص�صي� � ��ة ،والم�ستويات ال�سردية ،والتوقيت ،إ
وا أل�سلوب ،والزمان ،والمكان ،وال�شخ�صية ،والحدث ،والفكرة ،والعقدة� .أما فيما يخ�ص تجني�س
ق�ص� � ��ة الطفل ،فقد تناول الباحث مجموعة من ا ألجنا�� � ��س وا ألنواع ال�سردية ،من بينها :الق�صة
الق�صيرة جداً ،والق�صة الق�صيرة ،والق�صة ،والرواية ،وال�صورة الق�ص�صية ،والمقالة الق�ص�صية،
والحكاية الق�ص�صية ،والحكاي� � ��ة العجيبة ،والحكاية ال�شعبية ،والحكاية ا أل�سطورية ،والخرافة،
والن� � ��ادرة ،وال ّدعابة ،وا أل�شرط� � ��ة الم�صورة .يخل ُ�ص محمد �أنقار من خ� �ل��ال ذلك �إلى � أ َّن ق�صة
الطف� � ��ل النثري� � ��ة هي جن�س �أدبي نمطي يُ�س� � ��رد �أ�سا�ساً أ
للطفال كي يق� � ��ر�ؤوه �أو يقر� أ لهم ق�صد
والمتاع ،تراع� � ��ي في تركيب عنا�صره وتحديد �أجنا�س� � ��ه و�أنواعه الخ�صائ�ص النوعية
الت�سلي� � ��ة إ
والذاتي� � ��ة لنموهم الج�سمي والنف�سي والعقلي واالجتماعي والخلق� � ��ي واللغوي ،ثم الخ�صائ�ص
المو�ضوعية الخارجية ،وكذا المكونات العامة للجن�س ا ألدبي و�سمات النوع .فقد ت�شتمل ق�صة
الطفل (ح�سب محمد �أنقار) على مواقف تعليمية �أو تهذيبية� ،أو تنجز في �سبيل تحقيق غايات
وم�صال� � ��ح قريبة ،غير �أن مثل هذه المواقف والغاي� � ��ات ال تدخل �ضمن االعتبار الحقيقي لهذا
النم� � ��ط التعبيري �إال �إذ ا كانت نابعة من �صميم البنية العامة للن�صو�ص ،ومادة هذه الق�صة قد
تكون مبتكرة من �شتى مظاهر الواقع والخيال� ،أو م�ستوحاة من �أجنا�س �أدبية �أخرى� ،أو مقتب�سة
الن�ساني .تتداخل في بناء هذه الق�صة �شبكة معقدة من المكونات �أبرزها
م� � ��ن التراث ال�شعبي إ
(على �سبيل المث� � ��ال ال الح�صر) :الحبكة والزمان والم� � ��كان ،وال�شخ�صيات وا ألحداث والفكرة
والعق� � ��دة وحلها� ،إلى جانب الحوار والو�ص� � ��ف والتوقيت والت�شويق وتباين ا أل�ساليب ،وم�ستويات
ال�س� � ��رد .وهذه المكونات كلّها ال توظف ،بال�ضرورة ،مجتمعة في ن�ص ق�ص�صي واحد �أو بدرجة
واح� � ��دة من ا ألهمية� ،إذ �إن طبيعة المرحل� � ��ة الطفولية المعنية بالخطاب هي التي تجعل مكوناً
�أو مكون� � ��ات تهيمن على عملية الحكي .و�أه� � ��م ا ألجنا�س الق�ص�صية المتداولة بين ا ألطفال هي
الق�صة الق�صيرة جداً ،والق�صة الق�صيرة ،والق�صة ،وال�صورة الق�ص�صية ،والمقالة الق�ص�صية،
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�إل� � ��ى جانب ا ألجنا�س الحكائي� � ��ة :الحكاية ال�شعبية ،والحكاية العجيب� � ��ة ،والحكاية ا أل�سطورية،

والخرافة ،والنادرة ،وال ُّدعابة ،ثم ال�شريط الم�صور� .إن ق�صة الطفل قد تبدو ،من خالل وجهة
نظر عجلى ،غير مختلفة في تركيبتها و�أ�شكالها عن ق�صة الرا�شد� .إال �أن هذه المقاربة المت�أنية

لم�ستوياتها البنائية العامة ،والمعرفة الدقيقة بخ�صائ�ص الطفولة يجعالن منها �إبداعاً متميزاً
ب�أدبيت� � ��ه الخا�صة( .)12بعد ذلك ح� � � َّ�دد الباحث محمد �أنقار مفهوم الق�ص� � ��ة الطفلية من خالل
�إي� � ��راد مختلف تعاريفها ومفاهيمها المجملة والدقيقة ،وذكر �أنواعها التجني�سية وفق المكونات
وال�سمات النوعية والفنية والجمالية ،انتقل �إلى ر�صد تطورها تحقيباً وت�أريخاً وتوثيقاً.

 -2تطور �أدب الطفل بالمغرب:
انطلق الباحث محمد �أنقار في هذا الجانب من فر�ضية �أ�سا�سية تتمثل في �أن �أدب ا ألطفال
�أدب قدي� � ��م ق� � ��دم �أدب الكبار� .إال �أنه لم يحظ بالتدوي� � ��ن �أو الدرا�سة �أو االهتمام كما حظي به

والغريق والفر�س والهند
�أدب الكب� � ��ار( .)13ينطبق هذا الحكم �أي�ضاً على ق�ص�� � ��ص الم�صريين إ

والعرب التي ل� � ��م تخ�ضع للتدوين والت�سجيل والتوثيق والدرا�سة النقدية والتحليلية .بعد ذلك،
قدم الباحث ت�صوراً تاريخياً لتطور �أدب الطفل في الثقافة الغربية .وذلك بالتوقف عند بع�ض
التج� � ��ارب المتميزة في هذا ال�ش�أن ،كما في فرن�سا ،و�إنكلت� � ��را ،و�ألمانيا ،والدنمارك ،ورو�سيا،

و�إ�سبانيا ،ثم انتقل الباحث �إلى ذكر بع�ض التجارب العربية .كما في م�صر ،والعراق ،و�سورية،
وفل�سطي� � ��ن ،ولبنان ،وتون�س .بيد �أن الباحث قد �أعطى �أهمي� � ��ة كبرى لتطور ق�ص�ص ا ألطفال
بالمغرب ب�صفة خا�صة.

ي� � ��رى محمد �أنقار في هذا ال�ش � � ��أن� ،أن �صحافة ا ألطفال في المغ� � ��رب قد تبلورت �سنة
(1947م) ،حينم� � ��ا خ�ص�ص� � ��ت جريدة العلم �صفحة أ
للطفال ف� � ��ي ( 20تموز 1947م) .وفي

ال�سنة نف�سه� � ��ا ،ظهرت مجلة (�صوت ال�شباب المغرب� � ��ي) ،ومجموعة ق�ص�صية لمحمد علي
الرحماني .يقول محمد �أنقار في هذا ال�صدد« :الواقع �أن اعتبار �سنة (1947م) فترة بداية

ال يعن� � ��ي �أن ما قبلها ل� � ��م يعرف ق�ص�صاً و�صحافة أ
للطفال ،و�إنما يعني �أن االهتمام الجدي
بق�ص�ص ال�صغار في المغرب لم يبد� أ بدرجة مكثفة وملحوظة �إال مع بداية ذلك التاريخ»(.)14
من هنا ،فقد كانت الق�صة الطفلية المغربية تراعي ميول الطفل واتجاهاته الذهنية والعقلية
والج�سمي� � ��ة ،وكذا الوجداني� � ��ة واالنفعالية والح�سية/الحركية .تعب� � ��ر عن مختلف و�ضعياته
النف�سية واالجتماعية والفكرية والتربوية وا ألخالقية .كما كانت في الوقت نف�سه ،ت�ستجلي
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ن�ضال الحركة الوطنية في �صراعها �ضد الم�ستعمر من (1956- 1912م) .لهذا ،فلم تظهر
ق�ص�� � ��ص ا ألطفال في المغرب ،على حد قوله محمد �أنقار� ،إال في �سنة (1947م) ،بانطالق
�صفحة ا ألطف� � ��ال بجريدة العلم( ،)15وكذا مع ظهور جريدة (�ص� � ��وت ال�شباب المغربي) على
ي� � ��د ال�سيد �إبراهيم ال�سايح الذي خ�ص�صه� � ��ا أ
للطفال .ف�ض ً
ال عن (مجلة ا ألنوار) التطوانية
الت� � ��ي برزت في �سنة (1948م) ،ومجلة (هنا كل �شيء) التي كانت ت�صدر في الدار البي�ضاء
�سنة (1952م) ،وما كانت تن�شره جريدة (منار المغرب) في �سنتي (1959 -1957م) ،بعنوان
«حكاي� � ��ة جدتي) ،ومجلة (�أني�س ا ألطفال) ال�ص� � ��ادرة بطنجة �سنة (1953م) ،كما ظهرت في
ال�سبعينيات عدة منابر ثقافية تهتم بق�ص�ص ا ألطفال مثل (ال�سندباد ال�صغير) ،و(مغامرات
الر�ش� � ��اد) ،ومجلة (العندليب) التي ظهرت في
�سندب� � ��اد للتلميذ) ،ومجلة (�أزهار) ،و(مجلة إ
�سنة (1975م) عن جمعية التعاون المدر�سي ،ومجلة (المغامر) التي �صدرت ب�إ�شراف محمد
�أوبريم ،و(مناهل ا ألطفال) التي كان� � ��ت ت�سهر عليها الوزارة المكلّفة بال�ش�ؤون الثقافية� ،إلى
جان� � ��ب (�أزهار) ،و(هدية الندى) ،و(المغربي ال�صغير) ،و(التلميذ) ،و(براعم) ،ومجلة (�أنباء
الطفولة) التي كانت ملحقاً تابعاً لجريدة ا ألنباء ،ومجلة (م�ستعد) التي تكلفت بها الك�شفية
الح�سنية ،وجريدة (الرائدة) التي �صدرت في �سنة (2007م) على يد �آمال محمد م�سوحلي.
�أم� � ��ا �أهم الك ّتاب الذين كتبوا ق�ص�ص ا ألطفال ف� � ��ي المغرب (ح�سب الباحث محمد �أنقار)،
ف�أبرزه� � ��م« :محم� � ��د العمري ،وعبد الرزاق ال� � ��دواي ،وم�صطفى غ� � ��زال ،وم�صطفى ر�سام،
ومحمد �شفيق ،وعبد الكريم حليم ،وعبد ال�سالم يا�سين ،وعبد الحق الكتاني ،وعبد الرحيم
الكتان� � ��ي ،ومحمد ال�صباغ ،ومحمد الهيتم� � ��ي ،ومحمد علي الرحماني ،و�أحمد عبد ال�سالم
البقالي ،وعبد الفتاح ا ألزرق ،ومحمد �إبراهيم بوعلو ،وعبد الرحمن ال�سايح ،ومبارك ربيع،
وعل� � ��ي العلوي ،و�أبو بكر المرين� � ��ي ،وعبد العزيز المن�صوري ،وجل� � ��ول دكداك ،عبد الملك
الحلو ،والعربي بن جلون ،ومحمد �سعيد �سو�سان ،و�أحمد بوزفور» .فقد اعتمد كتاب ق�ص�ص
ا ألطف� � ��ال على النقل والترجمة واالقتبا�� � ��س والتجديد� ،إذ ت�أثروا في ذل� � ��ك بال�سرد العربي
القديم (كليلة ودمنة ،و�ألف ليلة وليلة) من جهة ،والقر�آن الكريم من جهة �أخرى .كما ت�أثروا
با آلداب ا ألجنبي� � ��ة ،والكتابات الق�ص�صية العربية الم�شرقي� � ��ة والمغاربية (تون�س) ،كما كان
يكتبها كل من« :محمد �سعيد العريان ،ومحمد عطية ا ألبرا�شي ،وم�صطفى دردير ،ومحمود
�أحمد �شريت ،وفاروق عابدين ،ومحمد عبيد ،ومحمد �سيد �أحمد ،وكامل الكيالني ،وعثمان
جالل».
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ي� � ��رى محمد �أنقار� ،أن مجلة �سندباد الم�صرية قد �أثرت ت�أثيرا ًكبيراً في ا ألطفال وال�صغار
وال�شباب والكبار على حد �سواء .كما �أثرت �أي�ضاً في كتاب �أدب الطفل ،وكذا ر�ؤ�ساء المجالت
والجرائد الموجهة �إلى خدم� � ��ة الطفل ت�سلي ًة وتثقيفاً وترفيهاً ،وفي هذا ،يقول الباحث« :كان
وجها
ظه� � ��ور مجل� � ��ة (�سندباد) الم�صرية في �سن� � ��ة ( )1952وانت�شار توزيعها ف� � ��ي المغرب قد َّ
م�سي� � ��رة ق�ص�ص ال�صغار نحو م�س� � ��ار جديد تر�سخت فيه بو�ضوح كبير قيم النقل والتقليد .ولم
يع� � ��د من الممكن �إغفال الدور الذي لعبته تل� � ��ك المجلة في بلورة مفهوم �صحافة ا ألطفال في
المغ� � ��رب وق�ص�صهم بلورة متميزة تج� � ��اوزت نطاق الطفولة لتم�� � ��س كل التركيبة الثقافية في
الب� �ل��اد قبيل اال�ستقالل وبعده .فمنذ �ص� � ��دور (�سندباد) وق�سم من ال�صحافة المغربية ال يكف
ع� � ��ن تتبع �أخبارها واالقتبا�� � ��س �أو (ال�سرقة) منها .والظاهر �أن ه� � ��ذه المجلة بجمال ر�سومها
الملونة وغي� � ��ر الملونة ،وروعة �إخراجها وكثرة ق�ص�صها وحكاياتها ،و�سحر �شخ�صية ال�سندباد
نف�سه� � ��ا؛ ا�ستطاع� � ��ت �أن ت�ستميل بقوة فئات من ا ألطفال المغارب� � ��ة الذين يح�سنون القراءة لما
وجدوا فيها بدي ً
ال عن الفراغ الذي كاد �أن يكون تاماً في مجال ال�صحافة والق�ص�ص المكتوبة
بالعربي� � ��ة»( .)16كما �أن هناك �صحفاً ومجالت م�شرقية �أخرى قد تركت ت�أثيرات مبا�شرة وغير
مبا�ش� � ��رة في �صحافتنا الطفلية المغربية ،منذ ظهورها �إلى يومنا هذا ،مثل( :مجلة المدر�سة،
ومجل� � ��ة ا ألوالد ،ومجلة علي بابا ،ومجل� � ��ة �سمير ،ومجلة ميكي المعربة ،ومجلة كروان ،ومجلة
�صن� � ��دوق الدنيا ،ومجل� � ��ة الم�سلم ال�صغير ،ومجلة عرفان ،ومجل� � ��ة �شهلول ،ومجلة قو�س قزح،
ومجل� � ��ة ال�شيماء ،مجلتي ،ومجلة المزمار ،ومجلة ال�صبي� � ��ان ،ومجلة ا ألمل ،ومجلة اميقد�ش،
اليمان ،ومجل� � ��ة ماجد ،ومجلة ح�سن ،ومجلة
ومجلة ب�ش� � ��ار ،ومجلة م�صطفى ،ومجلة براعم إ
ال�شبل ،ومجلة حمد و�سحر ،ومجلة افتح يا �سم�سم ،ومجلة �أ�سامة ،ومجلة �أروى ،ومجلة �أ�سامة،
ومجل� � ��ة با�سم ،ومجلة �أحمد ،ومجلة الفردو�س �أو مجلة الطفل ومجلة العربي ال�صغير ،ومجلة
توت ،ومجلة العربي العلمي� ...،إلخ).
وم� � ��ن �أهم ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب �سل�سلة «�سن� � ��اء» لعبد الفتاح ا ألزرق ،و�سل�سلة «كان
ي� � ��ا ما كان» لم�صطفى ر�سام ،و�سل�سلة «الق�ص�� � ��ص المدر�سية» لعبد الحق الكتاني ،و�سل�سلة
«ق�ص�ص ا ألطفال» لعبد ال�سالم يا�سين وعبد الكريم حليم ومحمد �شفيق� ...،إلخ.
بعد هذا الجرد ،تناول الباحث محمد �أنقار �أنواع الخطاب في ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب.
�إذ توقف عند الخطابات ا آلتية :خطاب القيمة (�أو خطاب القيم) ،وخطاب المغامرة ،والخطاب

الخارق ،والخطاب التاريخي ،والخطاب ال�شاعري.
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ا أل�س�س المعرفية في كتاب ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب
تمثل الباحث محمد �أنقار البنيوية ال�سردية في مقاربة الق�صة الطفلية في كتابه «ق�ص�ص
ا ألطف� � ��ال بالمغ� � ��رب»� ،إذ حاول درا�سة الق�ص� � ��ة في �ضوء �أدبية الن�ص .يق� � ��ول في هذا ال�ش�أن:
«يعالج هذا الكتاب �أدبية الق�صة النثرية بو�صفها جن�ساً من بين �أجنا�س �أدب ا ألطفال ،وي�ستبعد
الق�ص�� � ��ص ال�شعرية المركبة من جن�سين متباينين ،وحكاي� � ��ات ا ألطفال ال�شعبية المتداولة بين
ال�صغار عن طريق الم�شافهة ،وكذل� � ��ك الق�ص�ص المدر�سية المبا�شرة»� ،إذ كان الباحث محمد
�أنقار يم� � ��زج في درا�سته (في بع�ض ا ألحيان) بين الجوان� � ��ب التاريخية تارة ،والجوانب الفنية
ت� � ��ارة �أخ� � ��رى .وذلك من خالل التركيز عل� � ��ى �سمات ومكونات ال�ص� � ��ورة البالغية .كما اعتمد
وال�سيما
الباح� � ��ث محمد �أنق� � ��ار على مجموعة من المفاهي� � ��م في الباب الثالث ف� � ��ي الكتاب.
ّ
مفهوم� � ��ي الخطاب والمهيمنة� ،إذ اعتمد في المفه� � ��وم ا ألول/الخطاب على ت�صورات تزفيتان
تودوروف .ي�ؤكد هذا ا ألخير �أن (العمل ا ألدبي لي�س مو�ضوع ال�شعرية� .إن ما ت�سبره ال�شعرية هو
خ�صو�صيات هذا الخطاب المتميز الذي هو الخطاب ا ألدبي ( )...بعبارة �أخرى� ،إنه يهتم بهذه
الخ�صو�صي� � ��ة المجردة التي تجعل من الفعل ا ألدبي �شيئاً متميزاً)(� .)17إنه المفهوم الذي عمقه
في كتاب� � ��ه «الم�شترك مع �أوزفالد دوكرو» المعجم المو�سوعي لعلوم اللغة ،لكن الباحث محمد
بال�شارة �إلى �أن
�أنق� � ��ار ،يعتمد مفهوم الخط� � ��اب بالمعنى ال�ضيق .ي�شير في هذا ال�صدد�« :أبد� أ إ
المق�ص� � ��ود بالخطاب ف� � ��ي �أب�سط مظاهره ،هو الخطة ا ألدبية الت� � ��ي يعتمدها الكاتب إلي�صال
الخبر �إلى القارئ ق�ص�صياً ح�سب الطريقة التي ي�شرحها تودوروف»(� .)18إال �أن توظيف المفهوم
نف�سه ،يختلف عما ورد لدى الباحث موفق ريا�ض مقدادي في كتابه «البنى الحكائية في �أدب
ا ألطف� � ��ال العرب� � ��ي الحديث ،وكذا لدى الباحث محمد داني في كتب� � ��ه (�أدب ا ألطفال ،ودرا�سة
ف� � ��ي ق�ص�ص ا ألطفال ل�سهيل عي�ساوي) ،ألن كلاّ ً من موفق ريا�ض مقدادي ،ومحمد داني يعمل
على درا�سة المكونات الداخلية للن�ص بو�صفها ت�شكل الخطاب ح�سب تودوروف( ،)19بهذا يكون
مفهوم الخطاب (تحليل الخطاب) في كتاب «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» لمحمد �أنقار� ،أقرب
�إلى المقارب� � ��ة المو�ضوعاتية� ،أكثر من تناوله للمكونات الداخلية للخطاب ا ألدبي كما ورد في
�أعمال تزفيتان تودوروف.
�أما مفهوم القيمة المهيمنة التي وظفها محمد �أنقار كذلك ،فيرى الل�ساني رومان جاكب�سون
(ال� � ��ذي بحث في هذا المفهوم)� ،أن العنا�صر التي كانت في ا أل�صل ثانوية وعر�ضية ،في �إطار
مجموع معين من القواعد ال�شعرية العامة� ،أو با ألحرى الخا�صة في مجموع القواعد ال�صالحة
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لنوع �إن�شائي معين ،تغدو على العك�س� ،أ�سا�سية في المقام ا ألول .وخالفاً لذلك ،فالعنا�صر التي
كانت في ا أل�صل مهيمنة ،ال تعود لها �سوى �أهمية �صغرى .فت�صبح اختيارية ال �أ�سا�سية� ،إذ تبقى
القيم� � ��ة المهيمنة معياراً �شكلياً جوهرياً .يمكن االعتماد علي� � ��ه للتمييز بين ا ألجنا�س وا ألنواع
بع�ض(،)20
ا ألدبية .وبين ا ألنظمة ال�شكلية ا ألدبية ،وي�ستخدم كذلك لتمييز الن�صو�ص بع�ضها من ٍ
و�إذا كان الباح� � ��ث محم� � ��د �أنقار قد وظف مفهوم الخطاب ب�شكل �ضي� � ��ق كما جاء في �أ�صوله،
ف � � ��إن توظيفه لمفهوم المهيمنة ،ج� � ��اء قريباً من المفهوم كما حدده رومان جاكب�سون .برز ذلك
م� � ��ن خالل تناوله لمجموعة م� � ��ن ق�ص�ص ا ألطفال .يقول محمد �أنقار في هذا ال�صدد« :هكذا
لللحاح الذي يعرفه من ق�صا�صي ا ألطفال .ومن خالل النموذجين
بد�أنا بخطاب القيمة نظراً إ
المعتمدين في هذا الخطاب ،ا�ستنتجنا �أن الك ّتاب المغاربة ال يخرجون في تناولهم للقيم عما
ه� � ��و م�ألوف في هذا ال�صدد� .سواء كانت القيم� � ��ة الخلقية معالجة بطريقة �أم من خالل قيمة
�أخرى نقي�ضة»( ،)21كما �أن الباحث �أنقار ،قد وظَّ ف �إلى جانب مفهوم الخطاب ،ومفهوم القيمة
المهيمن� � ��ة ،مفهوم ال�صورة التي تناولها ف� � ��ي �أعمال �أخرى� ،إذ توقف عند بع�ض �آليات ال�صورة
ف�صلها ف� � ��ي �أطروحته الجامعية المعنونة بـ«�صورة المغرب في الرواية
المو�سع� � ��ة التي �سبق �أن َّ
اال�ستعمارية»(.)22

مالمح ال�صورة ال�سردية في الق�صة الطفلية
توقف محم� � ��د �أنقار عند بع�ض ا آلليات التي تعتمد عليها ال�ص� � ��ورة ال�سردية المو�سعة� ،أو
ال�ش� � ��ارة �إلى مفهو َم ْي المكونات وال�سم� � ��ات بكثرة في �أثناء
ال�ص� � ��ورة البالغية الرحبة ،منها .إ
الحدي� � ��ث عن المكون� � ��ات التجني�سية لق�ص�ص ا ألطف� � ��ال بالمغرب ،مقارن� � ��ة ب�سماتها النوعية
والنمطية .يقول في هذا ال�صدد�« :إن الحديث عن المميزات الجمالية لق�ص�ص ا ألطفال يعني
الم�ساك
الجرائي ع� � ��ن المكونات ا ألدبية لهذا النمط ال�سردي .والبدء بالحبكة يعني إ
البحث إ
بطرف الخيط المتحكم في الن�سيج الكلي للق�صة»(.)23

� أ َّم� � ��ا فيما يخ�ص ال�سمات ،فيقول الباح� � ��ث�( :إذا تجاوزنا الجن�س ا ألدبي المركب الم�سمى
بال�شع� � ��ر الق�ص�ص� � ��ي �أو بالق�صة ال�شعرية حي� � ��ث يقوم البناء عل� � ��ى وزن عرو�ضي وعلى �سمات
فني� � ��ة �شعرية وق�ص�صية متداخلة؛ وجدنا �أ�سلوباً �أدبياً �آخر يقوم على تلك ال�سمات المتداخلة.
�سماه� � ��ا بع�ض النقاد بالحكي ال�شاعري� .Récit Poétique /إنها �صورة حكائية مكتوبة بالنثر،
ت�ستعي� � ��ر من الق�صي� � ��دة نف�سها با�ستثناء ال� � ��وزن العرو�ضي .حيث �إن تحليله� � ��ا ،يجب �أن ي�أخذ
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في الح�سب� � ��ان جماليات الو�صف ال�سائدة في كل من الرواي� � ��ة والق�صيدة في وقت واحد»(.)24
يالح� � ��ظ �أن الباحث يوظف مجموعة من المفاهي� � ��م التي تنتمي �إلى م�شروع ال�صورة الروائية،
واليقاع،
�أو م�ش� � ��روع بالغة ال�ص� � ��ورة ال�سردية ،مثل المكونات ،وال�سمات ،والكلي� � ��ة ،والكثافة ،إ
والحك� � ��ي ال�شاعري ،وال�صورة الحكائية �أو الق�ص�صية �أو الروائية .يبرز النموذج الوا�ضح الذي
ين� � ��درج �ضمن مقاربة ال�ص� � ��ورة ال�سردية في ق�ص�ص ا ألطفال من خ� �ل��ال قول الباحث محمد
�أنق� � ��ار الذي يحدد �سمات الحكاية ال�شاعرية من خ� �ل��ال« :تلك ال�سمات �أي�ضاً ،اعتماد الحكي
ال�شاع� � ��ري على الف�ض� � ��اء الق�ص�صي ب�صفته كلمات مكتوبة عل� � ��ى الورقة وفق نظام خا�ص ،ثم
ب�صفته �إ�شارات لغوية قادرة على �إحداث ت�أثير ت�صوري لدى القارئ؛ ومن هنا اهتمامها ب�إبراز
اليقاعي المتقطع ،ورف�ض الزمن
معالم ال�صورة ال�شاعرية الحالمة ،ومن ذلك :اعتماد الزمن إ
الواقع� � ��ي الممتد ،وتعدد م�ستويات الو�صف (و�صف ا ألماكن /و�صف الطبيعة) ،واعتبار البطل
الرئي�س �شخ�صية �أ�سا�ساً ووحيدة»( .)25تطمح �إلى �إعادة خلق العالم من خالل نظرتها الخا�صة
المنف� � ��ردة ب�صورة ي�ستحيل معها ا آلخرون �إلى �أ�شباح ،ثم تنوع م�ستويات الرموز ،والتركيز على
مو�سيقي� � ��ة الكلمات والتراكيب والخ�صائ�� � ��ص ال�صوتية للحروف ،وال�ضغط على بع�ض نبراتها،
واعتماد ا ألحالم وذكريات الطفولة والم�شاعر الذاتية من حيث هي مو�ضوعات �أثيرة.
� أ َّما فيم� � ��ا يخ�ص ق�ص�ص ا ألطفال ،فتنح�سر ب�شدة ال�سم� � ��ات ال�شاعرية بمفهومها ال�سابق.
ك� � ��ي تب� � ��رز بدالً منها �شاعرية جزئية على �صعيد بع�ض الجم� � ��ل �أو ال�صور من دون �أن ت�ستطيع
الهيمن� � ��ة على العنا�صر كلّها نظراً ألن ق�ص�ص ا ألطفال تنبني عادة على درامية حركية ترف�ض
اال�ستكان� � ��ة� .إن «�ألي�س في ب� �ل��اد العجائب» لـ«لوي�س كارول» مثالً ،هي حكاية حلم طويل ممتد،
تمل� � ��ك من �سمات ال�شاعرية �شيئاً كثيراً ،ولكنها لي�ست حكاي� � ��ة �شاعرية نظراً ألنها ن�ص مفعم
بالدرامي� � ��ة والحرك� � ��ة وت�ضارب ا ألهواء ،ذو زم� � ��ن مت�سل�سل بدرجة ي�صير معه� � ��ا الحلم و�سيلة
للت�أثي� � ��ر و�إحداث االنطباع ولي�س غاية تق�ص� � ��د لذاتها( .)26بهذا ،يبدو �أن محمد �أنقار قد �أعلن
م�شروع� � ��ه المتعل� � ��ق بال�صورة ال�سردية من� � ��ذ كتابه ا ألول «ق�ص�ص ا ألطف� � ��ال بالمغرب» ،حينما
ا�ستعم� � ��ل مفهومي المكونات وال�سم� � ��ات .كما تحدث عن ال�صورة الق�ص�صية من خالل التركيز
عل� � ��ى ال�صورة الحكائية ال�شاعرية ،وتحدث �أي�ضاً عن مفه� � ��وم الهيمنة ودوره البارز في عملية
الت�صنيف والتو�صيف والتجني�س والتحليل النقدي.
كم� � ��ا ا�ستعمل مفاهيم �إجرائي� � ��ة �أخرى تعتمد عليها ال�صورة ال�سردي� � ��ة بكثرة منها :مفهوم
واليقاع ،والدرامية ،والحركية ،والجزئي� � ��ة والكلية ،و�صورة اللغة ،و�صورة المتلقي،
االمت� � ��داد ،إ
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وال�صورة ال�شاعرية الحالمة .دون �أن نن�سى اهتمامه بباقي المكونات ال�سردية ا ألخرى :المو�ضوع،
وال�شخ�صية ،والف�ضاء ،والو�صف ،والم�ستويات ال�سردية ،واللغة ،وا أل�سلوب ،والمنظور ال�سردي.
لك� � ��ن على الرغم من الت�صور المنهجي الم�ستقى في مجمله من البنيوية ال�سردية الذي ا�ستند
�إلي� � ��ه الباحث محمد �أنقار في كتاب� � ��ه «ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب» ،ف�إننا نالحظ ح�ضوراً جلياً
للنقد المو�ضوعاتي؛ �ش�أنه في ذل� � ��ك �ش�أن �أغلب الدرا�سات المو�ضوعاتية العربية التي ات�سمت
بال�سطحي� � ��ة تارة وبالعم� � ��ق التحليلي تارة �أخرى� ،إذ برزت �أنواع م� � ��ن المقاربات المو�ضوعاتية
ف� � ��ي النقد ا ألدبي العربي ،نذكر م� � ��ن بينها :نقد مو�ضوعاتي ذاتي انطباعي ،ونقد مو�ضوعاتي
مو�ضوع� � ��ي ،ومو�ضوعاتي� � ��ة م�ضمونية ،ومو�ضوعاتي� � ��ة �شكلية .كما �أن ثم� � ��ة مو�ضوعية ت�أويلية
مرجعية ومو�ضوعية بنيوي� � ��ة و�صفية .نذكر من �أبرز النقاد العرب الذي اهتموا بهذه المقاربة
المو�ضوعاتية :الباحث المغربي عب� � ��د الفتاح كليطو من خالل ر�سالته الجامعية (مو�ضوعاتية
القدر في روايات فران�سوا مورياك) ،التي قدمت باللغة الفرن�سية لتناق�ش بكلية ا آلداب بجامعة
محم� � ��د الخام�س بالرباط �سنة (1971م) ،والكاتب� � ��ة ال�سورية كيتي �سالم في ر�سالتها الجامعية
ع� � ��ن (مو�ضوعاتية القلق عن� � ��د غي دي موبا�سان) ،والت� � ��ي قدمتها بالفرن�سي� � ��ة �إلى ال�سوربون
�سن� � ��ة (1982م) ،والباحث عبد الكريم ح�سن �صاحب «المو�ضوعي� � ��ة البنيوية ،درا�سة في �شعر
ال�سياب» ،وعلي �شلق في كتب� � ��ه «القبلة في ال�شعر العربي القديم والحديث» ،و«المتنبي �شاعر
�ألفاظه تتوهج فر�ساناً ت�أ�سر الزمان» ،و«ابن الرومي في ال�صورة والوجود» و«�أبو العالء المعري
وال�ضبابي� � ��ة الم�شرقة» ،و�سعيد علو�ش ف� � ��ي كتابه «النقد المو�ضوعاتي» ،وحميد لحميداني في
كتاب� � ��ه «�سحر المو�ضوع» ،وك� � ��ذا �سعيد يقطين في كتابه «الق� � ��راءة والتجربة» ،على الرغم من
بحاث �أخرى
انطالق هذا ا ألخير على الم�ستوى المنهجي من التحليل البنيوي ال�سردي ،وثمة � أ ٌ
تقت� � ��رب من النق� � ��د المو�ضوعاتي م�ضموناً �أو �ش� � ��كالً ،على الرغم من ع� � ��دم وجود م�ستندات
المطب� � ��ق( .)27فقد كانت �أغلب
نظري� � ��ة ومنهجية تو�ض� � ��ح طبيعة المقاربة ونوع النقد المنهجي
َّ
ه� � ��ذه ا ألعمال� ،أقرب �إلى الدرا�سات الم�ضمونية الت� � ��ي تفتقد �إلى الت�صور النظري والمنهجي
والب�ستمولوجي بالمقارنة مع الدرا�سات المو�ضوعاتية الغربية ،لكن يبقى عمل عبد
والفل�سفي إ
�ص� � ��ب حول �شعر ال�سياب ،ودرا�سات عبد الفت� � ��اح كليطو الت�أويلية ،و�أبحاث
الكري� � ��م ح�سن المـُنْ َ
عل� � ��ي �شلق ،ودرا�س� � ��ة �سعيد علو�ش لق�صيدة «الحرب» ليا�سين ط� � ��ه حافظ ،من �أهم الدرا�سات
المو�ضوعاتية الحقيقية التي تنطلق من ت�صورات منهجية ذات خلفية فل�سفية ومنهجية دقيقة
ومحكمة(.)28
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يتبي� � ��ن مما �سب� � ��ق� ،أن محمد �أنقار قد قارب مفهوم ال�صورة ال�سردي� � ��ة في حقل �أدب أ
الطفال
بالمغرب ،با�ستخدام �آليتي المكونات وال�سمات ،على �أ�سا�س �أنها ت�شكل المكونات الجوهرية الثابتة
التي تميز ق�صة طفلية معينة من ق�صة طفلية �أخرى ،في حين ،يمكن �أن ت�شكل مجمل هذه ال�سمات
الخ�صائ�ص المميزة لجن�س �أدبي طفلي ما قد تكون حا�ضرة �أو غائبة في الن�ص .كما تناول الباحث
مفاهي� � ��م �إجرائية كثيرة ت�ستعمل في مبح� � ��ث ال�صورة ال�سردية الرحبة �أو المو�سعة ،مثل( :الهيمنة،
واليقاع ،وال�شاعرية) ،وغيرها من المفاهيم أ
الخرى التي يزخر
وال�ص� � ��ورة ،واالمتداد ،والدرامية ،إ
بها كتابه ،بيد �أن محمد �أنقار يخلط درا�سته في بع�ض أ
الحيان بالجوانب التاريخية تارة ،والجوانب
الفني� � ��ة تارة �أخرى ،وذلك من خ� �ل��ال التركيز على ال�سمات ومكونات ال�ص� � ��ورة البالغية ،وت�شغيل
القيم� � ��ة المهيمنة ،كما حددها رومان جاكب�سون .لكن تتجل� � ��ى �أهم الق�ضايا النقدية أ
والدبية التي
تناولته� � ��ا هذه المقاربات المنهجية في الت�أريخ لجن�� � ��س الق�صة الطفلية بالمغرب من الحماية �إلى
الول من أ
�سن� � ��وات العقد أ
اللفية الثالثة ،كما ر�صد تطور الرواية الطفلية في م�ساراتها المتعاقبة.
على م�ست� � ��وى الداللة وال�صياغة والوظيفة .مكَّنه هذا الر�صد م� � ��ن و�ضع ببليوغرافيات ت�صنيفية
و�صفية وتف�سيرية ،ومناق�شة ق�ضية التجني�س من خالل ا�ستك�شاف �أدبية الن�ص الق�ص�صي الطفلي،
و�إبراز مقوماته الحكائية وال�سردية ،مع البحث عن الجوانب الداللية والجمالية والفنية أ
وال�سلوبية،
وتبيان القيم التربوية أ
والخالقية في هذه الن�صو�ص الق�ص�صية والروائية.
لكن على الرغم من ذلك ،ف�إن المالحظة ا أل�سا�سية تكمن ب�شكل جلي في � أ َّن نقد ال�سرديات
الطفلي� � ��ة عل� � ��ى م�ستوى الدرا�سات ا ألكاديمية ،ما تزال متعثرة ب�ش� � ��كل بارز� ،إذ لم ي�أخذ م�ساره
الحقيق� � ��ي بعد �سواء على م�ست� � ��وى الم�ؤ�س�سات التعليمية والتربوي� � ��ة �أم المدار�س والم�ؤ�س�سات
الجامعية ،كما �أن الدر�س ا ألكاديمي الخا�ص ب�أدب الطفل ،لم ير َق بع ُد �إلى الم�ستوى المطلوب
بالمقارن� � ��ة مع �أدب الرا�شدي� � ��ن و�أدب الكبار ،ذلك �أن نقاد ال�سردي� � ��ات الطفلية مازال عددهم
قلي ً
والبداعية المغربية بالمقارنة مع نقاد ا ألجنا�س ا ألدبية ا ألخرى،
ال في ال�ساح� � ��ة الثقافية إ
كما يالحظ �أن �أغلب الدرا�سات النقدية الطفلية بالمغرب قد ن�شرت في �صحف ومجالت� ،أما
الكتب النقدية التي طبعت في مجال �سرديات ا ألطفال فقليلة( :محمد �أنقار ،والعربي بنجلون،
وجميل حمداوي ،وعبد الهادي الزوهري ،محمد داني).
بناء على ما �سبق ،ن�ستنتج ا ألعمال ا ألكاديمية التي قاربت �أدب الطفل ،تتميز بتنوع المناهج
ً
النقدي� � ��ة ،واختالف المقاربات الو�صفية من باحث �إلى �آخر ،كما نعرف كذلك خلطاً جلياً على

م�ستوى اال�شتغال الن�صي في بع�ض المقاربات النقدية نظرياً وتطبيقياً ،وكذا نوعاً من الخلخلة
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عل� � ��ى م�ستوى الم�صطل� � ��ح النقدي الموظف في هذه المقاربات .ه� � ��ذه الخلخلة التي قد ترجع
(ح�س� � ��ب ت�صورنا) �إل� � ��ى �سببين رئي�سين :يتجلى ا ألول في ع� � ��دم ا�ستيعاب الم�صطلح في �أ�صوله
(كم� � ��ا هو ال�ش � � ��أن بالن�سبة �إلى م�صطلح الخطاب لدى محمد �أنق� � ��ار)� ،أو اعتماد الترجمة التي
غالب � � �اً ما تنزاح ع� � ��ن المعنى الحقيقي للم�صطلح .لكن في الوق� � ��ت نف�سه ،نالحظ نوعاً من
ال�ضب� � ��ط المنهجي والم�صطلحي لدى بع�ض النق� � ��اد ا آلخرين .تجلى ذلك على �سبيل المثال
ال الح�ص� � ��ر ،لدى الناقد عبد الهادي الزوهري في كتابه «تحليل الخطاب في حكاية ا ألطفال»،
والناقد الب�شير البقالي ،لكن على الرغم من هذه الجوانب ال�سلبية للمقاربات التي تناولت �أدب
الطف� � ��ل (ق�ص�ص ا ألطفال بالمغرب ،لمحمد �أنقار الذي �شكل نموذجاً لهذه الدرا�سة) ،ف�إن هذه
المقارب� � ��ات النقدي� � ��ة والمناهج ا ألدبية التي تمثلها نقاد المغرب ف� � ��ي درا�سة �سرديات ا ألطفال
خا�ص� � ��ة و�أدب الطفل ب�شكل عام ،قد �شكلت حلقة �أ�سا�سية في نقد �أدب الطفل المغربي خا�صة
والعرب� � ��ي عامة .لت�ضعنا مرة �أخرى �أمام �س � � ��ؤال جوهري مفاده :هل ا�ستطاعت هذه المقاربات
النقدية ألدب الطفل بناء منهج نقدي متكامل ،لمقاربة �أدب الطفل العربي ب�شكل �صحيح �سواء
على م�ستوى الت�صور المنهجي �أم الم�صطلح النقدي؟ �أو �أن هذه المقاربات قد ا�ستمدت �أدواتها
فح�سب من الممار�سات النقدية لباقي ا ألجنا�س ا ألدبية ا ألخرى (الرواية ،ال�شعر� ...،إلخ)؟
ال�سئلة وتنوعها ،ف�إن واقع حال الدر�س النقدي أ
على الرغم من تعدد هذه أ
الكاديمي المغربي
(العربي) ،لم يتمكن بعد من بناء �أدوات �إجرائية ،يلج على �ضوئها عوالم �أدب الطفل العربي.
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محور خا�ص

العمق ا إلن�ساين املهزوم
في رواية «الغرباء»

حميد ركاطة

ً
ً
مهمة ،من خالل ما طرحته
مكانة
احتلت رواية «الغرباء» للروائي المغربي �صالح انياكي �أيوب
م ��ن مواق ��ف حول واقع الحياة بالمغرب إ� ّبان ثمانيني ��ات القرن الما�ضي ،وما قدمته من �صور
الن�ساني المهزوم ،كما انتقدت نزوع �أفراد المجتمع
قاتمة جداً ،تك�شف من خاللها عن العمق إ
نح ��و الت�سلي ��م أ
بالمر بما هو كائ ��ن ،دون البحث عن ُ�س ُبل االنعتاق من ربق ��ة القهر ،ومواجهة
عنفه ،وجبروته.
وق ��د ب ��دا ذلك جلي� � ًا من خ�ل�ال المواقف التي عب ��رت عنها �شخو� ��ص الرواي ��ة إ�زاء ق�ضايا
مح ��ددة ،منه ��ا :التعليم ،وال�سيا�س ��ة ،والعبودية ،والعن ��ف ،والتحر�ش الجن�س ��ي ،والحرية .هذه
أ
الخي ��رة �ستظ ��ل مقترن ��ة بتحرير الذات� ،ضمن ن�سيج م ��ن العالقات المت�شابك ��ة والمت�ضاربة،
والخال�ص ،وبين ال�شفافية واالنتهازية .وهو ما دفع البطل
بين الحب ،والخيانة ،والكراهية ،إ
للعم ��ل عل ��ى تحرير نف�س ��ه من تر�سبات الما�ض ��ي ،بالو�سائل كلّها ،من �أج ��ل والدة جديدة ،بعد
مروره بكثير من التجارب الحياتية القا�سية جداً.
الهداء ا ألولى «�أنا
تق� � ��دم الرواية نف�سها ب�صفتها رواية �سيرة ذاتية ،انطالق � � �اً من �صفحة إ
�أكت� � ��ب :معن� � ��اه �أن �أنخرط في �شكل من �أ�شكال الثورة ،»...وكذل� � ��ك من �أول جملة من محكيتها
ا ألولى ،باالرتكاز على (الفال�ش باك)� ،إذ يقول ال�سارد «�أذكر فيما �أتذكر جيداً �أنني ذات عام،
وجدتني بين الدروب العتيقة �سائحاً ،متمرداً ومنك�سر الخاطر».
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كثير من ال�شخو�ص الذين �أثَّروا في
فالرواي� � ��ة بمحكياتها ا ألربعة �سترك� � ��ز على ر�سم مالمح ٍ
م�سار البطل ،منهم :الخالة وزوجها ،وليلى ،ومليكة ،وعزة .وفتاة الجبل ،ومارية ،وبيلاّ � ،إ�ضافة
�إلى بع�ض �أ�صدقاء الطفولة مثل( :م�صطفى ،وعبد الغني.)...،

و�إلى جانب ر�سم مالمح ال�شخو�� � ��ص ،عملت الرواية على ت�أثيث �أحداثها بف�ضاءات و�أمكنة
كونت من خالل الرواية
ممي� � ��زة ،منها البادية ،والمدر�س� � ��ة ،والجامعة ،ومدينة �أبي الجعد التي ّ
كثير من مكونات� � ��ه العمرانية ،ومجاله الجغرافي ،وبع�ض من طقو�سه الفنية
وطن � � �اً كبيراً ُر ِ�ص َد ٌ
المائ� � ��زة مثل�« :أعبي� � ��دات الرما» .,وقد انطلق الر�صد من منزل ال�س� � ��ارد �إلى ر�أ�س الدرب ،ثم
الحي ،فالغابة ،ثم القرية ،فالمدينة...

ناق�ش� � ��ت الرواية ،م�شكل� � ��ة الهجرة ال�سرية ،و�ص� � ��ورة المر�أة المهاج� � ��رة ،والموقف من
المثقفي� � ��ن و«العبيد ،والل�صو�� � ��ص» االنتهازيين ،والعنف ،لنلم�س �أن الث� � ��ورة على ا ألو�ضاع
وتغييرها �سي�صبح مطلباً �أ�سا�سياً يتحكَّم في �سيرورة العمل الروائي ،ويتجاوز الحلم بتحوله
�إلى ر�سالة كونية.

بكثير من التقنيات �ضمن
تو�س� � ��ل الروائي �ص� �ل��اح انياكي �أيوب إلبراز منظوره ،وت�صورات� � ��ه
ٍ
قال� � ��ب روائي طغى عليه البوح ،واللغة ال�شفافة ،عبر توظيف الحوار ،والمونولوج ،والميتا�سرد،
وت�ضمين الر�سائل (الخطابات) ،والحكي اال�سترجاعي ،والم�شهد الم�سرحي .كتابة عك�ست بع�ض
مقاطعها نف�ساً �شعرياً متميزاً.

داللة المكان في الرواية
ُر ِ�ص � � � َدت ا ألمكن� � ��ة داخل الرواي� � ��ة عبر حكي ا�سترجاع� � ��ي ،معلن عن زم� � ��ن فا�صل بين
بكثير من ا ألحالم ،وا آلمال
مرحلتي� � ��ن ،انتهاء اال�ستعمار وبداية اال�ستقالل ،في مغرب مفعم
ٍ
البراقة ،لطف� � ��ل �سيبد� أ رحلة االنتقال من البادية نحو المدين� � ��ة ،وانبهاره بعوالم المدر�سة،
وقيمه� � ��ا الفا�ضلة ،يق� � ��ول ال�سارد« :داخل المدر�سة ال �شيء كان يغ� � ��ري غير �أحالم الطالب
ال�سعيدة التي باتت على مرمى حجر من مراقدنا ،وزوايا لعبنا ،و�سرورنا المعلق على حبال
الفرو�سي� � ��ة» ،ون�شير �أن« :المكان في الرواية ،وبقوة فعل الكتابة ،يتحول �إلى ر�شاقة وتزيين،
وه� � ��و لي�س مجرد ا�ستعادة تذكرية عبر حنين وذكرى مرحلة ،و�إنما هو �شحنة واخزة وطاقة
تفجيري� � ��ة تعيد ترتيب ا ألحداث وا أل�شياء والمواقع عبر ت�شظيات الزمن ومراياه المك�سورة،
فاال�ست� � ��ذكار يفجر الذاكرة الن�صية ،وهي ذاكرة ال�شخ�صيات الروائية وذاكرة ال�سارد ،لتبدو
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عالم� � ��ات المكان وخرائطه �شبكة من المعاني التي ت� � ��دل عليها ا ألحداث ،وهي تتراوح بين
الواقع� � ��ي وال�سحري والعجيب وا أل�سط� � ��وري عبر طقو�سية الكتاب� � ��ة ومتخيلها وا�ستيهامات

ال�شخ�صيات».

كونتْ� � ��ه رمزية تنت�صر للحق والف�ضيل� � ��ة  -كان نابعاً با أل�سا�س
فالمدين� � ��ة بو�صفها مجاالً َّ -
م� � ��ن انبهار ال�سارد بكتاب القراءة ألحمد بوكماخ الذي فت� � ��ح عينيه على �آفاقه الرحبة ،بلغته،
وق�صا�صي� � ��ه ،وبالغته ،حتى �صار يالزمه ،يق� � ��ول ال�سارد« :بعدما �َ أ ِل ْف ُت �صحبة هذا الكتاب في
ّ
�أغلب م�ساءاتي� ،أ�صررت على �أن �أكون طالباً جامعياً في يوم من ا أليام».

ف������ي حين �سنلم�س بوادر �إجها�ض هذا الحلم بع������د االنتقال �إلى الدرا�سة في الجامعة
الت������ي و�صفها بقتامة كبيرة« :الجامعة التي غدت فورة �أحالمنا ال�صغيرة ،مقبرة موح�شة
لدفن �آخر �ساعاتي الجميلة ،والثورات ا ألجمل» ،ولعل هذا التذمر نابع من وقوف ال�سارد

عل������ى البون ال�شا�سع بي������ن قيم الم�ؤ�س�سة التربوية ،وواقع الح������ال�« :أدرك �أغلبنا �أننا أ
نمل
بع�ض فراغات ال�شطرنج ...و�أن الذي �سي�أتي الحقاً ،لن يكون بال�ضرورة �أجمل مما كان»،
وه������و ا ألمر الذي �سي�ؤكد تفا�صيله المريرة �إبان حديثه عن حياة الطلبة في الجامعة« :لم
�أفه������م كيف ينام بع�ضهم في غرف ه������ي �أقرب �إلى العراء الموح�ش ،بل �أقرب �إلى �سجون

تازمم������ارت»« ،فالم������كان من حيث هو كيان مادي ي�شكل ج������زءاً مهماً من التاريخ الخا�ص
لذل������ك العمل� ،أي �إنه لي�س ا ألر�ضية التي تتوزع على خارطاتها ا ألحداث ،وال هذا ال�شكل

المبني من الط������وب والحجر والق�صب ،و�إنما هو ذلك الذي �سي�ستحيل الفن من دونه �أن
ي�سمى فناً».

يتحدث عن المدينة من خالل ا�سترجاع تفا�صيل محاولته الثانية للقدوم �إليها من
في حين
ّ
البادية «لم يكن يعرف �أبدا �أن وعد خالته القديم بمرافقته �إلى المدينة �سيتحقق بهذا ال�شكل

ال�سريع» ،و�سنلم�س �صدمة الطفل البدوي ،وتحول حبه للمدينة بعد ذلك �إلى نوع من الكراهية
«وجدن� � ��ا �أنف�سنا نجوب ال�شوارع كالمعتوهين ،بعدما �أ�ضحت مختلف المدن تلب�س نف�س ا أللوان

يتحدث عن تفا�صيل رحلته من البادية نحو المدينة في المحكية الثانية ،ورفقة
الكئيبة» ،كما
َّ
العدادي� � ��ة� ،أبو �شنب ،ومرزوق ،وهي رحلة �أب� � ��رزت تفا�صيلها معاناة كبيرة
�أ�صدق� � ��اء الدرا�سة إ

للو�ص� � ��ول �إلى مقهى �شعبي ال تتوافر فيه ال�شروط المنا�سبة لق�ضاء ليلة ع�سيرة في �أحد غرفه

العلوية الرديئة ذات ف�صل حار.
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مواق� � ��ف ال�سارد من المدينة �ستب� � ��رز �أكثر من خالل محاولته �إثب� � ��ات بدويته بقوة �إزاءها،
وه� � ��و يقاوم االن�سالخ المفاجئ لهويته «لقد بت �أزداد قوة بريفيتي الممتدة �إلى �أقا�صي ال�شرق
العرب� � ��ي ...ل� � ��م �أكن قوياً يوماً بزيف المدين� � ��ة ،وادعاءات الطهر التي تم� �ل� أ
�� محالتها ،وكتبها
و�أ�ضواء �شوارعها المت�سخة حد القيء».

ف� � ��ي حين �سيقترن و�صف ال�سارد لمدينة �أبي الجعد من خالل العودة �إلى مرحلة الطفولة،
مم� � ��ا يجعل من و�صف المكان و�صف � � �اً ا�سترجاعياً« :الزقاق الذي فيه �أقبرت ودون علمي� ،آخر
م�سوح ريفيتي ا ألولى» ،وهي اللحظة التي �سيتطرق فيها �إلى و�صف البيت القديم« :فما زالت
نف�� � ��س ا ألبواب الخ�شبية بطالئها ا ألخ�ضر الداكن ...نف�س الحيطان الحجرية .»..ولعل المثير

ف� � ��ي هذا االلتقاط ه� � ��و اعتماد زاوية ر�صد م� � ��ن داخل البيت نحو ف�ضائ� � ��ه العلوي من و�سط
باحت� � ��ه�« :صومع� � ��ة م�سجد موالي �سليم� � ��ان (بلونها الترابي)� ...أع�ش� � ��اب اللقالق» ،مع ما رافق
ذل� � ��ك من م�ؤثثات محيطة بالبيت في الخارج« :النخلة التي ظلت ذاكرة الزقاق زمناً طويالً...
و�أهدتنا� ...أحلى بلح ،و�أجمل الم�شاهد» .كما �أ�شار �إلى ر�أ�س الدرب الذي �شكل مكاناً لالجتماع

النارة ،منا من يجل�س على ا ألر�� � ��ض ...ومنا من يقعد فوق �أخ�شاب
«نجتم� � ��ع ...بجوار �أعمدة إ
النجارين.»...

ال�شارة �إلى المحيط الطبيعي القريب من الحي« :بين ظالل
هذا التبئير المكاني� ،سبقته إ
تلك الغابة ،و�أغ�صانها ،كنا نق�ضي �أحياناً نهاراً كامالً».
«ف�أ�سم� � ��اء كالزقاق ،وال�شارع ،والبناي� � ��ات ال�شاهقة ال تدل على �شيء خا�ص� ،شيء يدل على
�أزم� � ��ة نف�سية �أو موق� � ��ف فكري �إال متى تحولت ه� � ��ذه الم�ؤ�شرات �إل� � ��ى دالالت للفعل ،ومحور

للت�صوير .مثل هذه الف�ضاءات يغم�ض الكاتب عينيه عن حركة المكان ،وحركة الزمان ،وي�سلط
نظره حول تطور �أفكاره».

ف�صور ا ألمكنة داخل الرواية ،هي �صور م�ستح�ضرة بالقوة ،نظراً لما برز من خالل مقارنة
واقع ال�سارد بما�ضيه فيها م� � ��ن ت�ضارب ،ونفور انعك�ست بو�صفها تجليات ومواقف �إزاء الحيز
المكان� � ��ي نف�سه في مرحلة الن�ضج ،ب�صفتها �أمكنة موح�شة ومقززة �أحياناً ،وهو ما يقودنا نحو
الك�شف عن حيثياته في المحور التالي.
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العمق إالن�ساني المهزوم في رواية الغرباء

«قد ال ي�ستطيع الروائي �أن ي�صوغ في عمله ال�سردي
ر�ؤية ذات قدرة على �إفراز ت�صور جمعي �أو نظرية ،وهو
بال�ضرورة لي�س مبتغى الروائي ،و�إنما ب�إمكانه �أن يجدد
في خل� � ��ق �أ�سئلته [عبر ح�ضور ا ألدبي� � ��ة في التخييل]،
وفي اختي� � ��ار �أ�شكال العبور بي� � ��ن العقالني والوجداني
باختيارات مو�ضوعاتية وجمالية تحقق �سردية ما».

تُبرز �شخو�ص الرواية كثي� � ��راً من المواقف المثيرة
للج� � ��دل �إزاء ق�ضاي� � ��ا م�صيرية مختلف� � ��ة .فالبطل بعد
�صدمت� � ��ه ا ألول� � ��ى بالجامعة ،وكذلك م� � ��ن خالل ن�سيج
نكون �صور ًة عامة عن طبيعة
عالقات� � ��ه إ
الن�سانية جعلنا ّ
الن�ساني المه� � ��زوم بالقوة ،داخل وطن ظلت فيه
عمقه إ
الث� � ��ورة على ا ألو�ضاع محلوماً بها على الدوام .كما ظل فيها �س�ؤال التغيير هدفاً من�شوداً ،بعد
عج� � ��ز القيم الفا�ضلة عن ا�ستع� � ��ادة بريقها ال�سابق الذي تر�سخ في مرحل� � � ٍ�ة ما عبر الم�ؤ�س�سة

التربوي� � ��ة ،لتحقي� � ��ق نوع من الم�س� � ��اواة ،والعدال� � ��ة االجتماعية .من هنا �سيب� � ��رز الموقف من

عبر عنه ال�سارد ب�شكل ملمو�� � ��س برف�ضه ال�سفر �إلى فرن�سا
االنتهازيي� � ��ن ،والمتخاذلي� � ��ن ،الذي ّ
لمتابع� � ��ة درا�سته�« :أن نحلم بت� � ��رف العي�ش ،معناه �إعالن الثورة �ض� � ��د المترفين من الفالحين
القدام� � ��ى» ،وهي بداية تحول جذري في ناحية النظر �إلى الواقع بفعل التحوالت االجتماعية،
واالقت�صادية الجديدة في مغرب اال�ستقالل .يقول ال�سارد�« :أ�صبح المزارع البئي�س واحداً من

ا ألعيان ،في منظر مقرف يدخن غليونه الم�ستعار».

وهذا الطرح يعك�س الموقف الذاتي الذي �ست�ؤطره نظرة ت�شا�ؤمية من الحياة ،والحب ،ب�سبب
االنك�س� � ��ارات ،التي �أ�ضحى يعي�شها البطل �إلى درجة �إع� �ل��ان ا�ست�سالمه في �إحدى اللحظات،
يق� � ��ول ال�سارد «ال ب�أ�س �أن �أكون واحداً من المعذبين على �أر�ض هذا الوطن وفي ذات اللحظة»
لكن� � ��ه ا�ست�سالم يبرز ت�ضحية من �أجل م�صلحة وط� � ��ن محلوم به ،ما دام ا آلخرون ينظرون �إليه

نظ� � ��رة مغايرة�« :سيبق� � ��ى الوطن في عيونهم �شك ً
ال للخديعة الت� � ��ي ت�ؤ�س�س لخرائط جديدة من
الكالم وال�سيا�سة ،وهذه ا ألغاني العارية».
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ولع� � ��ل هذا الطرح �شكَّل مواقف �ستتنا�سل داخل الرواي� � ��ة �إزاء كثير من فئاته حول مفاهيم
من قبي� � ��ل الرجولة ،والتخنث بو�صفها مواقف متمردة من خالل حوار مع عزة يقول« :لم �أعد

�أعرف �أبداً �أني تغيرت بهذا ال�شكل ،وتحول ما بداخلي �إلى �أ�شالء ،و�أحزان �إال و�أنا واقف وجهاً
لوجه مع عوالمك الزائفة».

وهو ح� � ��وار �سيك�شف بين طياته ع� � ��ن الموقف من الحرية ،والعبودي� � ��ة ،والرجولة« :وهل
الحري� � ��ة ف� � ��ي �أن ي�صبح المرء �أنث� � ��ى متمرداً على حق الطبيعة في �أن يك� � ��ون رجالً» .كما برز
الموق� � ��ف من المثقفين الجدد وخيانتهم« :من يخونون هم المثقفون الجدد من قراء الجرائد
بالتق�سيط الذي� � ��ن يناق�شون �أزمة الوطن عبر �شبكة الكلمات المتقاطعة» ،كما ناق�شت الرواية

م�شكل� � ��ة الهوية واالنتماء من خالل تم�سك البطل «بريفيته» في غمرة التم�سك ب�أعطاف وطن
ل� � ��م يمنحه �شيئاً .وهو موقف يمكن �أن ن�ست�شفه من خالل حديثه عن ال�سيدة «باريز» بو�صفها
المنقذ له من الجوع ،بحكم عمل والده المهاجر في �إحدى مناطق الجنوب الفرن�سي« :ال�سيدة
باري� � ��ز هي الت� � ��ي �ساعدتني على �أن �أتبين الف� � ��روق ال�شا�سعة بين عذاب� � ��ات الجوع ،وخيارات

ال�شبع» ،م�شيراً بذلك �إلى الحرية في مقابل التدثر بعبارة العبودية التي ت�سكن الذات ،فالعبيد
ف� � ��ي بلده م ّتحدون ف� � ��ي الخنوع أ
لل�سياد ال �ضد ا أل�سياد ،وهو م� � ��ا جعل البطل يكر�س النظرة
الدونية �إلى ذاته�« :أنا مجرد جزء من القطيع المت�ضرر� ،أنا ال �أملك �شيئاً».

وم� � ��ن بي� � ��ن المفارقات الكبرى التي ت�شيده� � ��ا الرواية ،هي المواقف ال�سلبي� � ��ة لبطلها �إزاء
عد الفئات
التف� � ��اوت االجتماعي من خالل حواره مع �أحد ال�شخو�ص الثانويين «الم�سافر»� ،إذ َّ
الم�سحوق� � ��ة �أكث� � ��ر دونية من الحيوان�« :إنه� � ��م ال يحركون �ساكناً ،حتى الحمي� � ��ر ال ت�ستطيع �أن
ال�ساءة �إليها ،قد ترميك في �أول حفرة� ،أو منحدر ي�صادف طريقها».
تتجاوز إ

وه� � ��و الموقف ال� � ��ذي �أبدى �إزاءه الم�سافر ا�ستغرابه الكبي� � ��ر« :كان عليه �أن يقف �ضدي �أنا
ألن� � ��ه على يقين ب�أني �أ�سرقه» ،وهو ما ي�ضعنا �أم� � ��ام مواقف غريبة ،و�أمام فظاعة الواقع العام
ف� � ��ي البالد ،وم� � ��ن فئاته ال�صامتة التي ع ّده� � ��ا« :بال ذاكرة ،وبال غد� ،إنه� � ��م قطيع من العبيد
المقنعين».

لنت�ساءل هل يفك� � ��ر الروائي في الحكاية �أو في طريقة عر�ضها و�إخفاء التوقعات؟ �أو فيما

تفكر فيه الحكاية حيثما وجدت؟
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الدها�ش وفهم �صيرورة الذات وا ألفكار،
كل حكاي� � ��ة هي �صدى رغبة الوعي والالوعي في إ
لكن الحكاية ،وهي داخل الرواية ،و�سط تقنيات ال�سرد ت�صبح و�سيلة للعب فح�سب ،مع المعاني
باللغ� � ��ة وا ألف� � ��كار ومع المتلقي .واللعب ف� � ��ي ال�سرد �سلطة إلزاحة ال�ست� � ��ار في مواجهة �سلطة

المتلقي القارئ ،والفاعل والم�ؤرخ».

الكتابة و�آليات اال�شتغال داخل الرواية
«�إن كل عملية تذكر هي بال�ضرورة م�سيرة من الغو�ص ،م�سيرة من التوقعات عند محطات
معينة يحدده� � ��ا الحا�ضر� ،أي �أن الخطاب الما�ضي لحظ� � ��ات ت�ستعاد وتلتقط وفق التداعيات
الذهني� � ��ة� ،أو وفق ا�ستناد جدلي �إلى الحا�ضر ،وذل� � ��ك اال�ستناد الذي يتحدد في كون الما�ضي

يتقيد بمو�ضوعية �شعورية حا�ضرة بال�ضرورة».

تميزت الرواية بتعدد ا�شتغالها المتنوع ،وبثراء على م�ستوى التوظيف ،والت�ضمين ،والبناء،
وارت� � ��كاز على الحوار ،والمونولوج ،والنف�س ال�شعري .واال�شتغال الميتا�سردي ،و(الفال�ش باك)،
�ضمن حكي ا�سترجاعي وظّ ف كذلك الم�شهد الم�سرحي ...وهو تعدد انت�صر للكتابة ال�سيرذاتية
وللكتابة الروائية �أوالً و�أخيراً .فالحوارات الداخلية «تبنى على ازدواجية ال�صوت ،ف�سواء �أكان

ال�صوت الثاني باطنياً �أم غيرياً ف�إنه يدخل في بنية الخطاب نف�سه ،ليخلق نوعاً من الحوارية
التي تتراوح بين التناق�ص حين يكون ال�صوت الثاني ممث ً
ال مع �صوت ا آلخر المعار�ض واالتفاق
محدد ،لكنه مندرج
الن�سب� � ��ي ال� � ��ذي يقلل من درجة الحوارية ،حين يكون ال�صوت الثان� � ��ي غير
ٍ
�ضمن كلمة الذات الملتقطة وك�أنه كالمها هي».

فالح� � ��وار بقدر م� � ��ا عمل على اختزال م�ساح� � ��ات من ال�سرد الم�ستر�س� � ��ل ،مكّن من تقديم
مواق� � ��ف بطل الرواية ،و�أحا�سي�سه الداخلية� ،سواء عب� � ��ر ا أل�سئلة الموجهة لذاته� ،أم من خالل
نقا�شاته مع �شخو�ص �آخرين داخ� � ��ل ن�سيج روائي تميز بال�سال�سة ،واالقت�صاد في الحكي ،عبر
توظيف جمل ق�صيرة فلنت�أمل هذه القرينة ال�سردية مثالً:
« -ال �أظن �أن هذه هي قناعتي اليوم.
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 �أي� � ��ن وجه الغرابة في �أن نعي�ش لحظة عبث وحي� � ��دة في حياتنا الطويلة والمملة هذه»،وي�ضي� � ��ف ال�سارد على ل�سان بطل الرواية الغري� � ��ب« :دائماً تحيرني هذه ا ألحا�سي�س ،ف�أت�ساءل

كي� � ��ف تتغير المر�أة المفعم� � ��ة بالمرح والثورة في لحظات خاطفة وه� � ��ي على كر�سي المقهى
البح� � ��ري� ،أو بين زوايا الدروب ال�ضيقة؟ بهذا ال�ش� � ��كل يا �أنت يت�سرب العبث �إلى حياتك دون

�أن تدري».

و�سنج� � ��د �أن المواق� � ��ف العبثية في حياة البطل� ،أكثر غرابة كلم� � ��ا نزع نحو مقارنة ظروفه
الحياتي� � ��ة ،بالمواقف العامة وتناق�ضاتها الغريبة �سواء حي� � ��ال الق�ضايا العاطفية �أم المواقف
الن�سانية الحرجة ،ومنها الجوع مثالً.
إ

بي� � ��د �أن بع�ض الح� � ��وارات الطويلة ،واال�ستطرادات ،تجعل معال� � ��م الخيط ال�سردي منفلتاً،

ال�ش� � ��ارات الطفيفة التي تعيد
وتبه� � ��ت �ص� � ��ورة ال�شخ�ص المخاطب داخل الن�� � ��ص ،لوال بع�ض إ
تك�سر بالحديث
الح� � ��وار �إلى �سكته ا أل�صلية ،كما حدث في �أثناء حوار الغريب مع عزة ،والذي َّ

عن ا ألم ،ثم بعد ذلك يُ�ست�أنف من جديد بجملة كانت الوحيدة التي تذكر المتلقي ب� أ َّن المحاورة
ا ألول� � ��ى تدور بين �شخ�صين»« .فم� � ��ا �إن الم�س عرقك اليوم طراوة ج�سدي ،حين ت�أكدت من �أن
�شيئاً ما بداخلك قد انك�سر».

في حين يبرز ت�ضمين الخطابات والر�سائل تقنية للحديث عن �شخو�ص غادروا �صلب

رج ُعوا� ،إما بالحديث عنهم ،و�إ ّما باالرتكاز على ت�ضمين خطابات متبادلة،
الحكاية ،ليُ�ستَ َ
تعيده������ا لدائرة الحكي الرئي�سية بالقوة� ،ضمان������اً ال�ستمرارية ت�أثيرهم في ا ألحداث ،بل

ال من خالل مقتطف
لتوجيهه������ا من جديد وفق م�سار مرغ������وب فيه ،وهو ما ن�ست�شفه مث ً
من ر�سال������ة المر�أة التي تخلت عنه فج�أة (فتاة الجب������ل ال�سمراء) ،التي تعبر من خاللها

عن ظروفها الحياتي������ة ،ووحدتها الكبيرة ،و�أ�سباب عدم التزامها معه�« .صدقني �أنا �أمر
ب�أح������رج و�أ�ضيق �أيام حياتي» ،وهو الموقف الذي �سير ُّد عليه الغريب با�ستياء عميق عا ّداً

يعد الع�شق «لي�س هو تلك الخطابات
ت�صرفه������ا عبثياً ،وهي تتزوج رج ً
ال �آخر ،مما جعله ّ
المزين������ة بر�سومات ا ألطف������ال ...الع�شق هو التوحد داخل ج�س������د وحيد ،مهما تباعدت

الم�ساف������ات ...وغفت �أحياناً الجفون» .وهو الخطاب الذي تعبر فيه عن م�شاعرها تجاه
الوط������ن «لقد قررت طواعية الرحيل في اتجاه �أوروبا ،فلم يعد يربطني بهذا الوطن �أي

خيط مهما كان».
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�سيب� � ��رز هذا التوظيف كذلك من خالل الر�سالة التي تلقاه� � ��ا من (مارية) على حين غرة،
ر�سال� � ��ة مت�ضمنة لمجموعة من االعتراف� � ��ات من مثل�« :أريدك �أن تحبن� � ��ي �أكثر من م�ساحات

الكراهية التي أ
ملت من حولي كل تفا�صيل دنياي ،كنت �أريدك �أن تحبني ب�شكل مختلف يوازي
الم� � ��وت �إن ا�ستطعت �إلي� � ��ه �سبيالً ،و�أن تتعلق بي �أكثر و�أال يتوقف زحفك باتجاهي حتى لو كان

مدمراً».

�ضمِ نت بمقتطفاتها ا�ستمراري� � ��ة المتن الروائي ،وحافظت على
فالخطاب� � ��ات المتبادلة َ
الخط ال�سردي ب�صفة عامة ،كما �أنها اتخذت �أحياناً
ومتواتر،
ق�صير،
حوار م�سرحي
ملمح
ٍ
ٍ
ٍ
َ

وال�سيما في
وممتد على �صفحات معينة .مما جعلها �أ�شبه بكتابة �سيناري�ستية،
وم�ستر�س� � � ٍ�ل،
ٍّ
ّ
المحكية ا ألول� � ��ى (في الف�صل ا ألول) وهي تبرز مواق� � ��ف ال�شخو�ص من الحياة ،والتفاوت

الطبقي ،والحب ،والخيان� � ��ة ،والحرية ،والثورة ...والوطن .وقد ب�صمت مالمحها بنوع من
ال�سخ� � ��ط ،وهو م� � ��ا يعك�س طبيعة اللحظة المعي�شة ،وا ألو�ض� � ��اع القاتمة بالبالد في مرحلة

مفعم� � ��ة بالتحول ،وظهور بوادر لموجات �سخط �صامت� � ��ة ،واحتجاجات و�سط ال�شباب (فئة
يمثلها الغريب) مطالبة بالعدالة االجتماعية بالمقارنة مع فئة �أخرى �صامتة وخانعة مثّلت
(القطاعيون
ا ألغلبية (العبيد) ،وانتقاد �شريحة طفيلية ا�ستفادت من التحوالت المفاجئة» إ

الجدد).

ثم انتقاء داالً يليق
ف�آليات اال�شتغال داخل الرواية بقدر ما �أفرزت ً
ثراء� ،أبرزت تنوعاً ،ومن ّ
�س� � ��واء من حيث حدة اللهجة� ،أم النب� � ��رة� ،أم التواتر ح�سب المواقف ،وهو ما �سيك�شف عن لغة

وال�سيما التي اقترنت بمطلب الحرية �أو الحديث عنها
�شاعري� � ��ة ،متميزة في بع�ض المقاط� � ��ع،
ّ

�إم� � ��ا نتيج� � ��ة لل�صدمة ،و�إ ّما عن طريق الم�صادفة كما حدث �إب� � ��ان درا�سة الغريب في المرحلة
العدادية مع ق�صيدة «وادي العبيد» ،وهو ما جعل الق�صيدة نف�سها ت�ضحي رهاناً �آخر يحمي
إ
قناعات� � ��ه من الزيف والخيانة« :لقد كان ال�شعر اتجاه� � ��ي الرائع ،حيث م�ساحات الزهور تنمو
بعيداً عن الزمن وتكبر».

وتُب� � ��رز بع�� � ��ض المقاطع تقانة �سردية مختلف� � ��ة �سواء على م�ستوى جم� � ��ال �أ�سلوبها� ،أم دقة
معانيها� ،أم تداعي �صورها ال�شعرية المائزة التي على قدر ما تعددت داخل الرواية ،ك�شفت عن

نف�سها ال�شعري المند�س بين طيات قتامة ،ومرارة ،يقول ال�سارد «في المحكية الثالثة»« :وبين
كل ه � � ��ؤالء العبيد والل�صو�ص يبقى زهر البرتقال في بلدي وحده يثير حبات الندى ،وحده من
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ترافقه ملكات النحل ،ووحده من ي�ضاجع الفجر ألجل �أال يموت في الظلمة وحيداً� ،إنه ي�سارع
الزمن ألجل �أن يولد الربيع الطلق من جديد».

«�إن التعبي� � ��ر بوا�سط� � ��ة �أ�شكال مبتك� � ��رة كثيراً ما يكون محفوفاً بالمزال� � ��ق� ،إذا لم تكن هذه
ا أل�شكال نابعة من مقت�ضيات تطور الوعي في المجتمع الذي تكتب له .ويمكن �أن يكتب ا ألديب

للن�سانية جمعاء ،ومع ذلك فهو خا�ضع لمقت�ضيات ظروف الجماعة التي يعي�ش فيها .وبراعة
إ
الكات� � ��ب تكمن في قدرته الفائقة على التوفيق بين ما ه� � ��و خا�ص وما هو عام �أي �أن اكت�شاف
مواقف و�أ�شكال روائية مرتبطة بظروف بعينها ،ظروف مو�ضوعية».

كم� � ��ا �سنلم�س �أن ح�ضور ا ألنا داخ� � ��ل الرواية �أفرز كتابة �سيرذاتية بارزة المعالم ،وهي على
الرغم من محاولة تدثرها في الف�صول ا ألخرى ،فقد ت�شكلت عبر الحفر العميق ب�أ�سئلة ذاتية
ح� � ��ول م�سار حياتي� ،سيعمل فيه على �إع� � ��ادة النظر في كثير من �آرائه ،وقراراته ال�سابقة تجاه
ا أل�شي� � ��اء ال�صغيرة كلّها التي كان� � ��ت ت�شكل فيما م�ضى فرحه الريف� � ��ي الب�سيط ،يقول ال�سارد:
«هك� � ��ذا �أري� � ��د لنا كتابة �سيرتنا تارة بلون الورد الذي لم ن�ستمتع بقدومه ،وتارة بلون الفجر ،ما �إن
�سكن الخوف دواخلنا قبل ا ألوان».
كما لم يفت الكاتب من خالل �سارده توجيه خطاب مبا�شر للقارئ �ضمن ا�شتغال ميتا�سردي
وا�ض� � ��ح المعالم «ل�ست �أدري يا قارئ الم�ستقب� � ��ل» ،وقد جاء في �سياق حديثه عن العبودية «�إن
العبودية :كا ألفيون تماماً� ،إذ ما بين المتعة وا أللم يفقد المرء توازنه ليتعالى في اتجاه جاذبية
الحلم».
�إلى جانب هذا اال�شتغال ،يبرز الحكي اال�سترجاعي من خالل ردوده وتعليقاته على بع�ض
الخطابات ،مثل ر�سالة مارية التي ك�شفت عزلتها ووحدتها ،وقد كان رد الغريب مبا�شراً للقارئ:
«من� � ��ذ وعيت فداحة اختياري ،وبحج� � ��م ما كنت ت�سببت فيه (لمارية) �آنذاك ،بدا ي�صيبني قلق
خف� � ��ي ب�أن لعنة ه� � ��ذه المر�أة �ستظل تطاردن� � ��ي ...كلما مررت بمحاذاة �س� � ��رب الحمام� ،أتذكر
الموعد المعقود منذ �سنين م�ضت ،والر�سالة التي ظلت تنتظر رداً منذ �أعوام خلت».

�سيوظ� � ��ف الم�شهد الم�سرحي ف� � ��ي المحكية الثالثة� ،إذ جاء على ل�س� � ��ان البطل «�أنا �أم�شي
وحي� � ��داً ،ب�أ�سى عميق �إنني لم �أعد �أ�صلح لفعل �أي �ش� � ��يء مهما كان ب�سيطاً ،لقد انهار ال�سقف
وم� � ��ا حمل على ر�ؤو�سنا جميعاً ،وانتهينا عرائ�س من ق�ص� � ��ب ياب�س تراق�صها الريح ...و�أ�صابع
الل�صو�ص ...وت�صفيقات العبيد».
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�شخو�ص الرواية بين إالحالة والداللة

«ب� � ��رزت م�ستويات عديدة في �س� � ��رد ا ألحداث كما تعددت �أزمنة الحكي عن طريق ممار�سة
والمنا�صة ،وا�ستدع� � ��اء الزمن التاريخي في عالقة
تقني� � ��ات التقطيع واال�سترج� � ��اع والم�سرحة
ّ
الزم� � ��ن بالروائي :ال�شيء ال� � ��ذي �أتاح للروائي ت�أطير عمله ،...واعتم� � ��اد معمار جمالي ير�صد
�إ�شكاالت المجتمع ...وق�ضاياه في نطاق كتابة روائية تقوم على تمريرات فنية جريئة».

هك� � ��ذا قدمت الرواية �ص� � ��ور مجموعة من ال�شخو�ص منها الم�ؤث� � ��رة ،والمحايدة ،والفاعلة
والثانوي� � ��ة� ،أ�سهمت كلها في تطور ا ألحداث ،وت�أثيث معالم ف�ضاءاتها� ،سواء عبر الوجود �ضمن
ال�سي� � ��اق الحدثي� ،أم عبر اال�ستح�ضار عن طريق اال�سترج� � ��اع و(الفال�ش باك) بو�صفه محكياً
عنها .كما في المحكية ا ألولى «الخالة وزوجها ،وعزة ،وريحانة ،وطلبة الجامعة ليلى ،ومليكة،
وا ألم« ،في حين يتم الحديث عن �أ�صدقاء الدرا�سة ،وفتاة الجبل ،و(بيال) ،ومرزوق ،و�أبي �شنب،
وعبد الغني ،وم�صطفى ،في المحكيات ا ألخرى».
�سيتحدث عن «ليلى» �أ�ست� � ��اذة ا ألدب الفرن�سي ،وهي امر�أة ذات وجه جبلي� ،صوفية الهوى
َّ
تتح� � ��ول محكيتها �إلى ع�شق �أ�سمر ،يك�شف المغامرة ،والخيانات التي ت�ستمد بيانات ال�صفح �أو
تتحول الرواية
ب� � ��ارود الحب« ...وهي تقر� أ رواية �ستن� � ��دال (ا ألحمر وا أل�سود) ،وي�صف ال�سارد،
ّ
�إل� � ��ى ما ي�شبه الكرا�س المقد�س بي� � ��ن �أ�صابعها المخمورة ،حيث تتح� � ��ول ا أل�شياء �إلى ما ي�شبه
الوجد ال�صوفي في تقلباته ،وتماهيه».

� أ َّما مليكة الطالبة في ق�سم ا ألدب العربي الفتاة ا أل�سيفية (الجزائرية ا أل�صل) ،فهي منا�ضلة
تب� � ��دو بوجهها ال�صغير وبهيئته� � ��ا النحيلة كطفلة �صغيرة ال مكان «لها على وجه ا ألر�ض �إال بين

زوايا حلقة الطالب وطقو�سهم الثائرة ،كانت ال تهاب �صوت الن�شاز».

ف� � ��ي حين تبرز «الخالة» �سيد ًة منقذة للغري� � ��ب ،و�سبباً في ارتحاله من القرية نحو المدينة
�إب� � ��ان ده�شته ا ألولى ،ليعي�ش رفقتها ،وزوجها (ال�سي �أحم� � ��د) ،داخل غرفة ب�أحد البيوت ب�أبي
الجعد .ومن خاللها �سيتعرف �إلى معالم المدينة ،ون�سائها ،و�سكانها الب�سطاء.

�أم� � ��ا عزة ،فبرزت �صوتاً مهيمناً داخل الرواية ،لها مواقفها ،و�آرا�ؤها الراقية ،لقدرتها على
التوا�ص� � ��ل ال ّن ّدي مع البط� � ��ل �أحياناً ،وقد امتدحها هذا ا ألخير بقوله�« :أنت تتمتعين ب�سعة �أفق
ي� � ��كاد �أحياناً يتحول �إلى امتداد للتجلي ،والر�ؤيا ،في العديد من المرات يتفوق على �إ�شراقات
قطيع وا�سع من الرجال» ،كما �أن عالقته بها ،هي عالقة حب و�إعجاب.
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عملت عزة طوال ح�ضورها ،في بع�ض ف�صول الرواية على تك�سير �صمت الغريب� ،أو دح�ض
ادعاءاته ،ومواقفه القاتمة تجاه الو�ضع القائم ،غير �أنها �ستن�سحب فج�أة من حياته ،وهو ا ألمر
ال� � ��ذي ت�أ�س� � ��ف له كثيراً« :لم �أكن �أعلم �أنها خططت لتمن� � ��ح ج�سدها بعيداً عني ،دفئاً �آخر بين
ثل� � ��ج �أوروبا ،ومالهيها الم�ضاءة ب�أنواع ال�شرق» .بعدم� � ��ا ا�ستطاعت �أن تنزع جزءاً منه طواعي ًة
بع� � ��د مجا�سدة �أعدت لها م�سبقاً ،ح�سب �شروطه� � ��ا لتكون ثمرة م�ستقبلية (ريحانة) ،التي يقول
عنها الغريب« :ربما كنت قد �سمعت �أولى �صيحات (ريحانة) وهي تب�صر النور ...وهي تجري
ألول مرة».
و�ستع� � ��ود هذه ال�شخ�صية �إلى واجهة ا ألحداث من جديد ،في المحكية الثانية ،بعد وفاة �أم
الغريب ،ح�سب ما ن�ستخل�صه من �إحدى القرائن ال�سردية« :لقد عادت في الزمن الخط�أ ،فعاد
الحب ا ألول ليقف بين محطتي الزواج والرحيل».

فع� � ��ودة ع� � ��زة ح�سب ال�سارد هي عودة �إلى ا أللم ،والدمار من جديد ألن لقاءه بها �سيتم بعد
زواج� � ��ه « :ألول مرة �أريد �أن �أعترف ب�شيء يخ�ص حيات� � ��ي ،ال �أريد �أن يعرف �أحد �أني �أحب �أم
ا ألوالد بنف�س القدر الذي �أحببت فيه(عزة) ،و(�س) ،و(مارية) ،وبنت(الجبل)».

في حين �ستبرز ا ألم في المحكية ا ألولى من خالل الحوار الذي فتحه معها:
«� -أتدري يا ولدي �أن الذين ...جدارات المنافي...
 ( ،)...انتظ� � ��روا عل� � ��ى كل ا ألر�صف� � ��ة ال�ضيقة �أ�س� � ��راب الحمائم ليعلن� � ��وا بداية مو�سمغير �شيئاً ما في داخل الغريب ،وقد برز ذلك من
القن�� � ��ص» .وهو الحوار الذي �سنلم�س �أنه َّ

خ� �ل��ال ال�س�ؤال الذي طرحه على نف�سه بعد ذلك «هل تغي� � ��رت حقاً؟» ،لنلم�س حيثيات هذا
ال�س � � ��ؤال وجوابه من خالل محاولته �سب� � ��ر �أغوار �أعماقه ،ب�إعادة النظ� � ��ر في م�سار حياته،
يعدها �صغيرة ،لكنها كانت فيما م�ضى ت�ؤلّف بع�ضاً
وتفقد �سعادته تجاه كل ا أل�شياء التي كان ّ
من جزيئات فرحه الريفي الب�سيط .كما �ستبد� أ المحكية الثانية بالخبر المفجع عن وفاتها
(ا ألم)� ،إذ يقول الغريب« :كما تختفي �أعز الذكريات ،اختفت...كما يختفي من �أعلى خيالك
ومي�ض قبلة �صباحية».

وقد �شكلت ا ألم داخل الرواية  -رغم عدم ظهورها ب�شكل بارز �ضمن �أحداثها -مثاالً
أ
للح���ل��ام الجميل������ة كلّها في حياة البطل ،وم������ن �أجلها �سيفكّر ثانية ف������ي تحقيق �أمنيتها
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بال������زواج « :ألجل التي رحل������ت في �إحدى ليالي �صيف مختلف ،تل������ك التي كانت �أمي في
لحظ������ات الح�ضور والغياب ،ألجلها ،كن������ت �أ�سابق الزمن �إلى عنق ام������ر�أة �ستظل ن�صفي
ا آلخر».
الخفاق نف�س� � ��ه مع «فتاة الجبل»
وكم� � ��ا حدث مع عزة من �إخفاق ف� � ��ي الحب� ،سنلم�س إ

الفت� � ��اة ال�سمراء ،من خ� �ل��ال مواقفه الم�شوبة بتردد وحيرة ،مما جعل� � ��ه يتحامل على نف�سه

�إزاءه� � ��ا ،وظلَّ� � ��ت خطاباتها ترد عليه بعد تحررها من زوجها كم� � ��ا جاء في �إحدى الر�سائل،
لك� � ��ن �أخبارها �ستنقطع عنه من جديد ،وهو ما دفعه �إلى «النب�ش في ر�سائله القديمة �إليها،
و�إعادة قراءتها».

فت� � ��اة الجبل �شكلت هي ا ألخ� � ��رى بمواقفها ال�صريحة ،وال�صارم� � ��ة� ،إزاء الرجل العربي
وال�سيما نظرته
وخيانت� � ��ه عموماً� .صدمة �أخرى للبطل ،لكنها �أعادت ل� � ��ه بع�ضاً من توازنه،
ّ

�إلى الن�ساء ،وال�صداقات ،جاء في �إحدى الر�سائل�« :أنه ال يروم �شجرة التوت �إال حين تن�ضج
ثمارها».

(بيال) bella

�ستب� � ��رز هذه ال�شخ�صي� � ��ة ،بائعة هوى ،داخل الرواية ح�سب م� � ��ا ن�ستخل�صه من حوارها مع
الدمان،
الغري� � ��ب حول �إ�شكال العالق� � ��ة المت�ضاربة بين ل� � ��ذة الج�سد ،ومفهوم الح� � ��ب ،وبين إ

والعاطفة ،وتمردها على ميكانيكية العالقة الج�سدية .تعك�س �شخ�صيتها تناق�ضاً بالمقارنة مع
بالكراه ،يقول ال�سارد« :ال عليك �س�أحاول �أن �أرتجل بع�ض
واقعية الغريب الذي تنازل �إر�ضاء لها إ

م�ساعي ...لعلمك �أنا �أ�سو� أ الممثلين» ،وهو ما
اللحظ� � ��ات العا�شقة� ،أنا مت�أكد �أنني لن �أفلح في
َّ

كون نوعاً من المواجهة الكا�شفة عن عمق االنهزام بالن�سبة �إلى البطل الذي دخل مغامرة غير
َّ

محمودة العواقب ،في توقيت �س ِّيئ جداً .ونلم�س وجاهة هذا الطرح من خالل بوحه ال�شفيف
�إزاء ج�سدها «ج�سد يعبر كل �أقاليم التيه ،ومرافئ التعقل ،هذا ال�سواد ا آل�سر ،كان كافياً ليخل�ص
م� � ��دارات امر�أة قادرة على �أن تفلت من بين اليدين في عنفوان زهر البرتقال� ...أنا الم�صلوب
على هيكلها ا أل�سود».

كما بدت مواقف هذه ال�شخ�صية �أكثر �شاعرية حول الحب ،والجن�س ،و�أكثر معرفة بفل�سفة
الج�سد ،ولغاته ،واحتياجات� � ��ه ،و�إغراءاته التي ال تقاوم وهي تخاطب الغريب« :يكفي �أن تعلم،
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الن�سان العادي مثلك �أن يتميزه،
للمرة ا ألخيرة� ،أن بين الحب والجن�س خيطاً رفيعاً ال ي�ستطيع إ
�إنهم� � ��ا ي�شكالن مداراً واحداً ي�صبح متعدداً �أحياناً» .وهي المواقف كذلك التي �ستحول ن�سبياً
منظ� � ��ور الغريب ،وم�سار حيات� � ��ه «لقد وهبتني الرغبة في �أن �أحيا م� � ��ن جديد ،وفي �أن �أنتظر
المر�أة ...من جديد».

ولعل ه� � ��ذا ما جعل ح�ضورها داخل المتن الروائي �إ�ش� � ��ارة الى الح�ضور الم�شرف المفعم
بالح� � ��رارة ،والحي� � ��اة ،والحرية ،والرغبة الجن�سية التي ظل� � ��ت مقموعة �إلى حدود ق�صوى لدى
البطل.

�صورة الغريب داخل الرواية
يب� � ��رز الغريب داخل الرواية �شخ�صاً محوري � � �اً ،معتزاً ببداوته التي �أبى �أن يتحرر منها على
الرغ� � ��م من نزوحه �إل� � ��ى مدينة �أبي الجعد التي ت�سكنه حد النخ� � ��اع ،فمن �أجلها رف�ض متابعة
درا�ست� � ��ه في الخ� � ��ارج ،كما �أن عالقاته المت�شابكة مع ال�شخو�� � ��ص ا آلخرين ،ومواقفه ظلت جد
مت�صلبة ،وفي الوقت نف�سه غير م�ستقرة كذلك.

وق� � ��د وج� � ��ه لنف�سه كثي� � ��راً من االنتق� � ��ادات ،كما وجهت ل� � ��ه انتقادات كثي� � ��رة من �شخو�ص
�آخرين،ب�سب� � ��ب تركيبته النف�سية ،ونظرته ال�سوداوية للواقع «�أ�صبحت تكتب با أل�سود كل ف�صول

الحكاي� � ��ة ،كل الحكايات التي �أ�صبحت تكتبها �س� � ��وداء ك�آخر �أحالمك المتعفنة نحو المجهول»

وهي نظرة انعك�ست على مواقفه تجاه وطنه كما في لحظة �إح�سا�سه «بالكره»� ،إذ يقول« :هكذا
بد�أن� � ��ا نبني وطننا داخل ح� � ��دود وطننا ا أل�صلي ،وطن بلون البحر ،وقه� � ��ره .بلون الموت حين

ي�صير وجهاً للعبث المقزز».

وهي مواقف �ستتكرر بعد تذمره ب�سبب الحب« :ملعون هذا الحب الذي قيد مع�صوم العزم

بهم الحب ،والخرافة».

�إل� � ��ى جان� � ��ب مواقفه من العبودية ،ومن العبيد (الفئة ال�صامت� � ��ة) ،من المجتمع «�إن العبيد
ولح�س� � ��ن حظ ا أل�سياد متحدون على الخنوع» ،فالمجتم� � ��ع يت�ألف في نظره الخا�ص من فئتين

فح�س� � ��ب« :لم � أ َر طيلة حيات� � ��ي غير الل�صو�ص والعبيد ،فال ثالث لهما» .ويبدو له الواقع مجرد
م�شه� � ��د م�سرحي �أو م�سرحية «ت� � ��كاد تعاد للمرة ا أللف ،يبرز فيه� � ��ا الل�صو�ص بربط عنق �أمام
ا أل�ضواء» .في حين يعتبر العبيد من �أ�صحاب ا ألدوار الدرامية بامتياز».
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�إخفاق المنظومة التعليمية
تنق� � ��ل رواية «الغريب» �صوراً قاتمة ع� � ��ن الواقع التعليمي في المغرب ،من خالل ر�صدها
للفظاع� � ��ة من رحم الف�صول الدرا�سية ،بدءاً ب�شخ�ص المعلم المدمن على القمار ،والتحر�ش
بالفتيات ال�صغيرات ،يقول عنه ال�سارد« :وحين ي�صل �إلى مقعدها ا ألخير ،ي�ضع يده الكبيرة
م� � ��ا بين كتفيها والنه� � ��د ال�صغير»،وهو يطلب منها �أن تعطيه �أرقام � � �اً ألنها تجلب له الحظ.
ت�ص� � � ُّ�رف كان يثي� � ��ر بع�ض المتل�ص�صين م� � ��ن ا ألطفال الذين كانوا يواجه� � ��ون بعنف كبير من
طرف المعلم .يقول ال�سارد عن �أحد المتعلمين المعنفين« :وما �إن ظهر أ
للطفال المترقبين،
ب� � ��دا منفع ً
ال كمن ي�ستجم� � ��ع رجولته ال�صغيرة �أمام �أقرانه ،غير عاب� � ��ئ بما فعلته يد المربي
بقفاه».

فالر�سالة التربوي� � ��ة والتعليمية ح�سب بطل الرواية (الغري� � ��ب) �أ�ضحت خالية من نبلها،
و�شرفها ،وهو يعقد مقارنة بين مربي ا ألم�س ،واليوم ،هذا ا ألخير �أ�صبح القمار �إلى بع�ضهم
«�أح� � ��ب �إليه� � ��م من تقليب �صفحات كتاب» ،أل َّن معلم اليوم «ل� � ��م يعد من همه �أن يبني العقل
أ
بهم �آخر ،وطموح� � ��ات �أخرى» ،وهو ما يدخلهم
ويمل الفراغ� � ��ات با ألفكار(لكونه من�شغالً) ٍّ
عبر البطل عن ذلك
ف� � ��ي دائرة العبيد الجدد المقنعين ...وف� � ��ي فئة تمار�س الخديعة ،وقد َّ
متح�س� � ��راً« :تفاجئ� � ��ك ا ألدخنة في كل الزوايا حيث الكتب وا ألق� �ل��ام تحترق ،لتدفئ �أج�ساد
العراة في بلدي».

الطقو�س وا ألهازيج المميزة لهوية �أبي الجعد من خالل رواية الغريب
تُوظّ � � ��ف بع�ض مالمح الث� � ��راء المحلي الدال على الهوية ،والخ�صو�صي� � ��ة المحلية ب�صفتها
ال�ش� � ��ارة الدالة �إلى رق�صة «عبيدات
مكون � � �اً من مكونات الهوية الثقافية المغربية ،من خالل إ
الرما» ومو�سيقاها ،و�إيقاعاتها ،ورق�صاتها الموغلة داللياً بعمق في تاريخ الوطن .بحيث ي�سوق
ال�سارد بع�ضاً من دالالت الج�سد في �أثناء الرق�ص ،وبحيث يتحول «الج�سد ال�صلب� ،إلى غ�صن
راق�� � ��ص ،و�أ�شتات من عجين هالمي يتمدد في ا�شتع� � ��ال وينقب�ض» ،وهي رق�صة �ستفتح عيني
البط� � ��ل على ج� � ��ذوره الموغلة في تربة البادية« .لم �أكن �أعل� � ��م �أن ه�ؤالء من طين ا ألر�ض التي
�أوجدتن� � ��ي ،وذات تاريخ ،...هم معجونون من خليط التربة والح�صى ،وماء البئر» .كما �سيقدم
منظوره الخا�� � ��ص للرق�صة ،وداللتها ،بو�صفها «�صورة لوج� � ��ع الفالحين ،و�صوت العبيد (وهي
رق�صة م�سكونة) ،بقلق الزوايا ،و�أ�شراط التجلي».
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كما �سيحفر في الحياة الخا�صة لممار�سي تلك الطقو�س بالك�شف عن ب�ساطتهم ،وعقلياتهم،
ونف�سيته� � ��م ،ويقدم وقائع حية من �سلوكهم اليومي« :كنت �أقف منده�شاً ،وهم ي�ستب�شرون ب�أول
العطاي� � ��ا التي تقدم لهم في نهاية كل طق�س غنائي ،وه� � ��م يغو�صون في المطلق عبر �إيحاءات
راق�صة».
ولعل داللة الرق�صات بقدر ما هي ممار�سة فنية ،و�شكل تعبيري ،هي �إبراز لوجع كبير ،وحفظ
لذاكرة ال�صراع بين الفالحي� � ��ن ،والم�ستبدين من رموز النظام ،ورجال المخزن ،حفظتها طقو�س
وع� � ��ادات وتقاليد فن «عبيدات الرما» ،كم� � ��ا حفظ فن العيطة ف�صوالً من تاريخ البادية المغربية
كما في رائعة «خربو�شة» وغيرها من الفنون والرق�صات مثل�« :أحيدو�س ،و�أحوا�ش ،وكناوة.»...

�أخي� � ��راً� ،إ َّن رواية الغرب� � ��اء تمكنت من توظيف ك ٍّم هائل من التقنيات منها وا�ضحة المعالم،
ومنه� � ��ا ال�ضمنية ،لبناء عالمها ،الذي ق� � ��دم �صوراً قاتمة عن واقع المغرب في الثمانينيات من
القرن الما�ضي ،لتظل �شهادة حية على الفظاعة ،وعلى مرحلة التحوالت الجارفة القاتلة ،التي
ما نزال نعي�ش بع�ضاً من تداعياتها �إلى اليوم.
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محور خا�ص

حوار مع:
الناقد املغربي �سعيد بوعيطة
�سماح عادل

�سعي ��د بوعيط ��ة ،ناق ��د ومترجم مغرب ��ي ،ولد عام
(1970م) في مدينة ورزازات بالجنوب ال�شرقي المغربي.
ب ��د� أ درا�سته في هذه المدينة .انتقل بعدها إ�لى مدينة
مراك� ��ش إلتم ��ام درا�ست ��ه الجامعي ��ة ،إ�ذ تخ�ص� ��ص ف ��ي
اللغة العربي ��ة و�آدابها .له اهتمامات بالبحث الل�ساني
وال�سيميائ ��ي وتحلي ��ل الخط ��اب .ع�ض ��و محك ��م ف ��ي
بع� ��ض الدوريات العربية .ع�ضو اتح ��اد كتاب المغرب،
وع�ض ��و م ؤ��س� ��س لل�صال ��ون أ
الدب ��ي المغرب ��ي ،وع�ض ��و
ف ��ي هيئ ��ة تحرير مجل ��ة �أجرا�س المغربية (�سابق� � ًا)� .شارك في كثير من الن ��دوات والملتقيات
الثقافي ��ة المحلي ��ة والعربية .له كثير م ��ن الدرا�سات في دوريات عربية ع ��دة .نذكر من بينها:
مجلة البحرين الثقافية ،ومجلة العربي ،ومجلة نوافذ للترجمة ،ومجلة تراث ،ومجلة �أفكار
أ
الردنية ،ومجلة عالمات في النقد ال�سعودية ،ومجلة �سمات البحرينية .له عدة �أعمال نقدية،
نذك ��ر من بينها� :أ�سئلة الرواية المغربية (كت ��اب جماعي) ،والت�شكل والمعنى (كتاب جماعي)،
و�ضمير الرواية العربية (كتاب جماعي) ،والخطاب الروائي عند عبد الرحمن منيف ،والمنهج
ف ��ي الخطاب النقدي العربي المعا�صر (ق�ضايا و إ��شكاالت) ،وت�أويل الحكاية (قراءات في رواية
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يح���دث في بغ���داد) (كتاب جماعي) ،والمعج���م المو�سوعي لعلوم اللغة (ترجم���ة) ،العودة إ�لى
مالي (ترجمة /ن�صو�ص �سردية) .كان للباحثة الم�صرية �سماح عادل معه الحوار آ
التي:

• لماذا اخترت �أن تتخ�ص�ص في مجال النقد الحديث؟
 يتعذر الح�سم في ا أل�سباب الكامنة وراء هذا الخيار .ذلك �أننا كنا مولعين با ألدب منذالمراح� � ��ل التعليمية ا ألولى .كما كان لمجموعة من �أ�ساتذتنا ا ألفا�ضل الف�ضل في تنمية هذا
الول� � ��ع وتطويره ،فقد كتبت ال�شعر باللغة الفرن�سية .ن�شر �أغلب� � ��ه في جريدة الر�أي المغربية
(التي ت�صدر باللغة الفرن�سية) ،كما كتبت الق�صة الق�صيرة (ن�شرت �أغلبها بمختلف الجرائد
المغربي� � ��ة) .لك� � ��ن الدر�س والبحث الجامعيي� � ��ن �أعادا توجيهي نحو النق� � ��د� .سواء من خالل
البح� � ��وث� ،أم ا ألطروحات الجامعية التي ا�شتغلت عليها� .أما ولوج النقد الحديث ،ف�ضروري
لكل من ي�شتغل في الحقل ا ألدبي عامة �أن يكون ملماً ولو ن�سبياً بالنقد الحديت .بهذا تراجع
ي�سوغ المقولة المتداولة
الجانب ال�شعري والق�ص�صي ّ
لدي ،ليهيمن النقد ا ألدبي .لع ّل هذا ما ّ
التي ترى �أن الناقد ،مبدع فا�شل.

• لماذا اخترت بالتحديد �أن تكون باحث ًا في مجال الحقل ال�سيميائي والل�ساني وتحليل الخطاب؟
 �إذا �أردنا �أن نبد� أ من حيث يجب البدء ،ن�ؤكد �أن الل�سانيات من �أهم الحقول المعرفية التيالجرائية .لع ّل هذا ما خلق
�أخذ منها النقد ا ألدبي مجموعة من الت�صورات النظرية وا ألدوات إ
نوع � � �اً من االرتباط الع�ضوي بين حقل الل�سانيات والنق� � ��د ا ألدبي ،بحيث تتكاثر هذه الروابط
بتكاث� � ��ر منطلقات البحث ومقا�صده ،حت� � ��ى �أ�صبح الحديث عن هذه العالقة خطاب تعميم ،ما
انف� � ��ك ي�سود منابر القول العرب� � ��ي .و�إذا كان الباحث منخرطاً في ع� � ��روة الت�ضافر المعرفي،
موقن � � �اً بحتميتها الراهنة وم�ؤمناً ب�آلياته� � ��ا الذهنية ما انك�شف منها وما اختفى ،ف�إنه �سيطرب
بالخط� � ��اب طرب � � �اً ال يف�صح لنا حال �صاحبه عن �سره� .أهو من ط� � ��رب الل�سانيين �أم من طرب
النق� � ��اد .كم� � ��ا لي�س بو�سعنا (على الرغم من كل ذل� � ��ك)� ،أن ننتق�ص من �ش�أن الحديث عن رحلة
الن�ص بين المعرفتين اللغوية والنقدية ،ألنه لي�س بو�سعنا �أن ن�ستح�ضر خطر الحديث عن رحلة
علم ْي ا ألدب والل�سان .ف�إن نحن وجهنا ناظرنا �صوب التح�صيل والمراجعة ،عرفنا �أن
اللغة بين َ
عالق� � ��ة الل�سانيات بالنقد ا ألدبي ،مو�ضوع واحد في ظاهره ،متعدد فيما وراء ذلك .يتكاثر من
حي� � ��ث الم�ضمون ،كما يتكاثر من حيث المقا�صد ،لكنه في البدء يتكاثر باختالف زوايا النظر
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ومواقع الر�صد� .إن ق�ضية الحال محكومة في اختالفها بالمنطلقات المنهجية التي يبد� أ الفكر
عند خطها المر�سوم اعتمال ا ألطروحات ،وي�ستدعي خالل �أ�شواطها تحقيق المناظرات .بهذا
فعل� � ��ى الناقد �أن يكون عل� � ��ى دراية بالحقل الل�ساني ،كما عليه تتب� � ��ع التطورات المعرفية التي
تعرفه� � ��ا المناهج النقدية ،ولع ّل هذا ما يفر�ض الي� � ��وم التعامل مع المنهج ال�سيميائي ،بو�صفه
البداعية� ،سواء اللغوية
من �أه� � ��م المناهج التي �أثبتت نجاعتها في مقاربة مختلف ا أل�ش� � ��كال إ
منه� � ��ا (ال�سرد ،ال�شعر)� ،أم مختلف الفن� � ��ون الب�صرية� .إال �أن نجاعة كل منهج كذلك ،ال تتحقق
�إال حي� � ��ن يُتَ َزاوج بي� � ��ن النظرية والتطبيق (الممار�سة) ،ولع ّل هذا ما جعلنا نهتم من جهة �أخرى
بتحليل الخطاب.

• لك كتاب بعنوان (�أ�سئلة الرواية المغربية) ،ما �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها في هذا الكتاب؟
 كتاب �أ�سئلة الرواي� � ��ة العربية الذي �صدر في طبعته أالولى
عن دار القرويين ع� � ��ام (2012م) بالدار البي�ضاء ،وعن دار الناية
ف� � ��ي �سورية في طبعت� � ��ه الثانية �سن� � ��ة (2013م) ،كت� � ��اب جماعي
(قراءات في �أعمال الروائي المغرب� � ��ي م�صطفى لغتيري)� .أ�سهم
في� � ��ه أ
ال�ستاذان محم� � ��د داني ،ونور الدين بلك� � ��ودري .يندرج هذا
الكتاب �أ�سا�ساً �ضمن تلك الروافد النقدية (القراءات) التي تختلف
�أحياناً وتتقاطع �أحايين عدة .تختلف أل�سباب عدة :يتجلى ال�سبب
أ
الول ف� � ��ي اختالف الذين قاموا بهذه الق� � ��راءات� ،سواء من حيث
الت�ص� � ��ور المنهجي ،والبعد القرائي� .أم� � ��ا ال�سبب الثاني ،فيتجلى
ف� � ��ي تباعد هذه القراءات واختالفها ف� � ��ي الزمان والمكان .نظراً
الخت� �ل��اف وتباعد المنا�سبات التي �أنتجتها ،لكن التراكم الذي حققته �إلى جانب محمد داني ونور
الدي� � ��ن بلكودري في مثل هذه الق� � ��راءات ،كان وراء جمعها وتقديمها للقارئ لتعميم الفائدة .ركزت
قراءات� � ��ي في هذا الكتاب على رواية «رجال وكالب» م� � ��ن خالل م�ستويات عدة ترتبط ببنية ال�سرد
وال� � ��دالالت التي يقدمها� .أما في رواية «عائ�ش� � ��ة القدي�سة» ،فركزت على م�ستوى الحكاية ،ب�صفتها
العمود الفقري لهذا الن�ص ال�سردي� .أما في رواية «رق�صة العنكبوت» ،فتناولت ال�شخ�صية الروائية
حدده غريما�س .فيما تناول أ
ال�ستاذ نور الدين بلكودري ،الروايات
من منظور التحليل العاملي كما َّ
آ
التي� � ��ة« :رجال وكالب» ،و«ليلة �إفريقية» ،و«على �ضفاف البحيرة» ،و«رق�صة العنكبوت»� .أما محمد
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داني ،فتناول روايات م�صطفى لغتيري ،من خالل بعدين رئي�سين :تجلّى أ
الول في التجليات البنيوية
العمال (الزمن ،وال�سارد ،وال�شخ�صيات� ...،إلخ)� ،أما البعد الثاني ،فارتبط ب�صورة آ
في هذه أ
الخر
في مجمل هذه أ
العمال.

بهذا حاول هذا الكتاب ،االقتراب من �أهم ا أل�سئلة الجوهرية التي تطرحها الرواية المغربية
من خالل نموذج الروائي م�صطفى لغتيري .و�إ�ضاءة �أعماله الروائية.

حدثنا عن م�شاركتك في كتاب (�ضمير الرواية العربية)؟
• ِّ
� -ص� � ��در هذا الكت� � ��اب عن وزارة الثقاف� � ��ة البحرينية �سنة (2013م)� .أ�سه� � ��م فيه كثير من

الباحثي� � ��ن العرب من مختلف البلدان العربية (المغ� � ��رب ،والجزائر ،وم�صر ،وتون�س� ...،إلخ).
تحت �إ�شراف الدكتور عبد الق� � ��ادر فيدوح� ،إذ احتُفِ َي بتجربة نجيب محفوظ الروائية .وتع ّدد
وتعد ر�ؤاهم المنهجي� � ��ة ومتونهم الروائية الت� � ��ي ا�شتغلوا عليها .كان
الق� � ��راءات بتعدد النق� � ��اد
ّ

�إ�سهام� � ��ي تحت عن������وان (بنية ال�صراع في �س������رد نجيب محفوظ ،مقارب������ة عاملية لرواية
الل�ص والكالب)� .إذ حاولت هذه القراءة النقدية ،مقاربة �إحدى �أهم روايات نجيب محفوظ،

والك�ش� � ��ف عن تجليات ال�صراع فيها بمختلف مظاه� � ��ره ،و�إبراز هذه التجليات .اعتمدنا (على
م�ست� � ��وى الر�ؤيا والمنهج) على ما حققت� � ��ه ال�سيميائيات ال�سردية مع رائدها غريما�س .ذلك �أن

باري�س عامةً) ،ي�ضع في �صلب اهتمامه درا�سة �شكل الداللة
هذا ا ألخير (و َمن مِ ثله من مدر�سة
َ
الن�سانية كلّها� .سواء تعلق ا ألمر بالرواية� ،أم بالق�صة الق�صيرة �أم بال�صورة.
ف� � ��ي الخطابات إ

وقد خل�صنا في هذه المقاربة النقدية� ،إلى �أن الن�ص ال�سردي (الل�ص والكالب) ،يمتلك مز ّيات

ع� � ��دة على م�ستويات بناء الن�ص ال�س� � ��ردي كلّها ،ولع ّل هذه المز ّيات هي التي ا�ستدعت الت�صور
البداعي هو الذي يحدد طرائق تناوله
المنهج� � ��ي الذي �سلكناه في ه� � ��ذه المقاربة ،أل َّن العمل إ
ولي�س العك�س كما يذهب بع�ض النقاد.

• في كتابكم «المنهج في الخطاب النقدي العربي المعا�ص��ر» ،ما �أهم إال�ش��كاالت التي
يواجهها المنهج في النقد العربي المعا�صر؟
ال�شكاليات ت�أتي في مقدمتها �إ�شكالية البحث
 ع� � ��رف الخطاب النقدي العربي جملة م� � ��ن إع� � ��ن منهج نق� � ��دي �أو مناهج نقدية ،قادرة على �إ�ضاءة الخطاب ا ألدب� � ��ي وقراءته بطريقة �سليمة
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البداعي .ظل� � ��ت على �إثرها م�س�ألة المنه� � ��ج ،باهتة المالمح في �أغلب
وقريب� � ��ة من روح الن�ص إ
الممار�سات النقدية ،مما مميز �أغلبها بغياب الر�ؤية المنهجية ،لكن االهتمام النقدي في مجال
النظري� � ��ة ا ألدبية ،و�ضع �إ�شكالية المنهج في ال�ص� � ��دارة بو�صفها عملية حيوية للممار�سة النقدية
والر�ؤي� � ��ة ا ألدبية .هذا هو الت�ص� � ��ور المنهجي الذي قام عليه كتاب «المنهج في الخطاب النقدي
العربي المعا�صر» ،لكنه لم يق ِّدم �أجوبة �شافية كافية كما يقال ،بقدر ما �أثار مجموعة من ا أل�سئلة
المرتبط� � ��ة بالمنهج النقدي �أهمه� � ��ا :ماهية المنهج النقدي ،عالقة المنه� � ��ج بالنظرية النقدية،
�إ�شكالية الم�صطلح النقدي� ،إ�شكالية المرجعية المعرفية لهذا المنهج� ،إ�شكالية ا أل�س�س النظرية
والمعرفي� � ��ة ،وغيرها من ا أل�سئلة التي تطرح نف�سها بقوة� .إن نقد المنهج النقدي وكذا المعارف
المختلف� � ��ة ،ال يعني دعوة لعالمي� � ��ة المعرفة و�إلى حالة من الت�سيب الت� � ��ي ت�سمح لتلك المواقف
الم�ؤدلج� � ��ة وغير المن�ضبطة �أن تهيمن على �ساحة الحوار ،بل المق�صود طبعاً ،الحوار مع ما هو
كام� � ��ن وقابل للتحقق ،مما ي�شكل موقف � � �اً ح�ضارياً م�ستق ً
ال ،ي�ستطيع التحاور مع الثقافة القادمة
بتحليله� � ��ا تحلي ً
الفادة من ذلك كله .وفي
ال يحترم ما فيها من اخت� �ل��اف ومن اتفاق وي�سعى �إلى إ
الوق� � ��ت نف�سه ينقد ما قد تنطوي عليه من مغايرة في ال�سياقات �أو ما قد تدعو �إليه من مواقف
قد يتفق معها الدار�س وقد ال يتفق .كما � أ ّن تجاوز مع�ضلة الم�صطلح� ،ستقرب النقد العربي من
اليجابية.
ف�ضاء الممار�سات النقدية إ

• ما ر�أيك في االتهامات التي تواجه النقد العربي من �أنه يق ّلد ،وي�سير في ركب النقد
الغربي ونظرياته ،ولم يطور نظرية خا�صة به؟
الجراءات النقدية في ال�سياق الذي
 �أعتق� � ��د �أن معظم النقاد من الجيل الجدي� � ��د يوظف إبع�ض من تجاربها ،و�إذا كان
وردت فيه ،وفيما يحمله ر�صيدها الثقافي ،من دون �إمكان توطين ٍ
هناك َم ْن َحا َد عن المفاهيم التي حددها الم�صطلح ،فمن باب �سوء الفهم لهذا المنهج �أو تلك
النظرية ،وفي كلتا الحالتين فالنقد العربي الحديث مدين لتيارات النقد الغربية �سواء من حيث
الجان� � ��ب النظري� ،أم من حيث الوجهة الروحية للمنهج المتبع باال�ستناد �إلى المعايير الم�ألوفة،
ولن� � ��ا �أن نتفح�� � ��ص الم�سار النقدي العربي ،لنتعرف �إلى كن� � ��ه المق�صد من التوغل المفرط في
الجانب النظري ،ولع ّل �أ�سو� أ و�أعظم بالء حينما نعلّم طالبنا طريقة الف�صل في منهجية البحث
بي� � ��ن النظري والتطبيق� � ��ي ،فيما عدا بع�ض اال�ستثناءات القليلة ج� � ��دا ،ولَنا �أن نت�أمل في نتائج
البحوث ا ألكاديمية التي ف�صلت النظري عن العمل التطبيقي ،لنجد في ذلك ر�ؤية مغايرة لعدم
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

185

حوار مع الناقد المغربي �سعيد بوعيطة

الجرائية ،بالنظر �إلى عدم و�ضوح مجال التفكير في
البداعي با�ستعمال ا ألدوات إ
ترابط الن�ص إ
ا�ستثمار الخطوات المنهجية ،ومن ثم ف�إن �صلة الن�ص بالمجال النظري �صفة مالزمة في حقل
الخطاب التحليلي ،لمعرفة كنه الدالئل من خالل القوانين التي تحكمها نظرياً ،ومنهجياً.

�أم� � ��ا �أن توظف مجموعة من المفاهيم ب�شكل ميكانيكي ف�إن ذلك – �أي�ضاً -ال يخدم بدوره
البداعي العربي في �شيء .و�أزعم � أ ّن ميل بع�ض الباحثين �إلى هذا التوجه له ت�سويغات
الن�ص إ
كثيرة .لع ّل �أهمها هو ال�صعوبة التي يجدها بع�ض الدار�سين في القدرة على تحليل الن�ص بما
يرب� � ��ط تحديد مقا�صد النظرية بال�س�ؤال الذي ي�شغلهم ف� � ��ي الن�ص .وفي اعتقادي �أن الباحث
مطلوب منه التعامل مع ما يُع ُّد مفهوماً في النظرية بما يفتر�ض �أن ي�ستوفي ما ينبغي تو�ضيحه
ف� � ��ي الن�ص� ،س� � ��واء من حيث تحديد نتيجة ما تريده النظري� � ��ة� ،أم من حيث البحث عن نتيجة
�س � � ��ؤال الن�ص من خالل عملية اال�ستدالل .فف� � ��ي تقديرنا ال توجد �أي نتيجة من تحليل الن�ص
�إال م� � ��ن خالل الحاجة �إلى المفهوم ال� � ��ذي من �ش�أنه �أن يحدد م�سار الر�ؤي� � ��ة التحليلية ،بعيداً
ع� � ��ن الع�شوائية .و�إذا كانت النظرية في �سياقه� � ��ا الت�أملي تعني التركيب الكلي الذي ي�سعى �إلى
تف�سي� � ��ر عدد من المفاهيم ،ف�إن العالقة التي تجمع النظرية بالتطبيق ،تتجاوز حدود الو�صف
�إل� � ��ى خل� � ��ق فكر ت�أملي يربط النتائ� � ��ج بالمبادئ على حد تعبير �أندري� � ��ه الالند ،وكل محلل في
تقديرنا ملزم بربط التحليل ب�إمكان توقعات المفاهيم الم�ستند �إليها ،ومرته ٌن بتو�ضيح عوامل
الظواه� � ��ر الم�شتركة بين النظرية ،والمنهج ،والن�� � ��ص ،والمحيط ،وال مجال لف�صل واحدة من
هذه الظواهر عن ا ألخرى� .إن كل محاولة نقدية بعيدة عن هذا الت�صور (في تقديري) هي في
مو�ضع ع�سر تترقب مخا�ضاً ق�سرياً.

• ما �سر اتجاهك �إلى الترجمة ،وهل اقت�صرت ترجماتك على مجال النقد ا ألدبي؟
 في الحقيقة لي�ست هناك �أ�سرار في هذا الجانب ،بقدر ما ارتبط ذلك بعاملين :ذاتي(وال�سيما الفرن�سية
ومو�ضوع� � ��ي .يتجلى الذاتي في ارتباطنا وا�ستئنا�سن� � ��ا با ألعمال الغربية
ّ
البداع �أم النقد .فمنذ المراح� � ��ل الثانوية و�صوالً �إلى الجامعية،
منه� � ��ا) �سواء على م�ستوى إ
كان لن� � ��ا بف�ضل �أ�ساتذتنا ا ألجلاّ ء ارتباط وثيق بروائع الرواي� � ��ة الفرن�سية من �أعمال� :ألبير
كام� � ��و� ،أندريه جي� � ��د ،و�أناتول فران�س ،وفلوبير ،وغيرهم كثر .كذل� � ��ك �أبرز النقاد ،من مثل:
روالن ب� � ��ارت ،غريما�س ،تزفيت� � ��ان تودوروف ،وغيرهم .مما جعلنا �أق� � ��رب �إلى هذه الثقافة
الفرن�سية.
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�أم� � ��ا العامل المو�ضوعي ،فارتب� � ��ط �أ�سا�ساً بالبحث العلمي في المرحلة الجامعية وما تال ذلك
م� � ��ن �أبحاث علمية ،فعلى الرغم من وجود الم� � ��ادة المترجمة (وهذه مع�ضلة �أخرى) ،ف�إننا نبحث
ع� � ��ن المعرفة النقدية ف� � ��ي مظانِّها أ
ال�صلية� .أ�سه� � ��م هذان العامالن في توجيه� � ��ي �إلى الترجمة
والفادة من خالل الن�شر في بع�ض المناب� � ��ر الثقافية� .أتذكر �أول ن�ص ترجمتُه
ق�ص� � ��د اال�ستفادة إ
كان مقال� � ��ة عن (ال�شعرية) لتزفيتان تودوروف .فكان فاتح� � ��ة لترجمة «المعجم المو�سوعي لعلوم
اللغة» ل�صاحبيه تودوروف ودوكرو .بعدها توالت بع�ض الترجمات المتفرقة هنا وهناك من بع�ض
الدبي في القرن الع�شرين لجان �إييف تادييه ،النقد أ
المراجع النقدية الفرن�سية ،مثل :النقد أ
الدبي
لروج� � ��ي فايول .تلتها بع�� � ��ض الن�صو�ص ال�سردية مثل :العودة �إلى مال� � ��ي للكاتب �إ�سماعيل �سامبا
الن�سانية ،مجلة لير ،مجلة
ت� � ��راوري .وبع�ض المق� � ��االت عن مجلاّ ت فرن�سية مثل :مجلة العل� � ��وم إ
ملغوم مملوءٍ بالمزالق وال�صعوبات.
مغازين ليتيرير� .إال �أن الترجمة عموماً كمن ي�سير في حقل
ٍ

• ما ال�صعوبات التي تواجه الناقد في نظرك؟
 ح�س� � ��ب ت�صوري الخا�ص ،يجب �إع� � ��ادة �صياغة ال�س�ؤال كا آلتي :من هو الناقد اليوم؟نظ� � ��راً ألن الممار�س� � ��ة النقدية اليوم� ،أ�صبحت �أكث� � ��ر التبا�ساً .فلم نع� � ��د نميز بين الناقد
الحقيقي وغيره� .إن الناقد الحقيقي هو الذي يمتلك الجانب الخ�صب من العملية النقدية
الذي بد� أ مع كل من �أر�سطو ،وهورا�س ،مروراً بالجرجاني ،و�صوالً �إلى لوكات�ش وتودوروف
ونورث� � ��روب ف� � ��راي (على �سبيل المثال ال الح�صر)� .إنها تنه�� � ��ض ،ف�ض ً
ال عن توافر عوامل
�أخ� � ��رى ،على اقتران الر�ؤية الدقيقة وال�شاملة للعملي� � ��ة ا ألدبية بالمنهج المعبر عنها .لع ّل
يلخ�صه الناقد عبد اهلل �إبراهيم في تلك االحتماالت المنطقية المرتبطة بثنائية
هذا ما ِّ
الر�ؤية والمنهج.

• لماذا ال يواكب النقد العربي غزارة �إنتاج ا ألدب ،وال� ّسيما في المرحلة ا ألخيرة؟
النكليزي التي ترى بح�صان
الطار المقولة المتداولة في النق� � ��د إ
 ن�ستح�ض� � ��ر في ه� � ��ذا إالبداع �أ�سبق من النقد .من هنا فطبيعي �ألاّ يواكب النقد العربي
البداع وعربة النقد ،ذلك �أن إ
إ
البداع .لكن الم�س�ألة التي يثيرها هذا التراكم ،هيمنة الغث على
التراك� � ��م البارز على م�ستوى إ
ال�سمين منه ب�شكل الفت للنظر .ال نريد الدخول هنا في البحث عن �أ�سباب هذه الرداءة على
البداع .لكن ن�ؤك� � ��د وجود �أعمال متميزة في �شتى ا ألجنا�س ا ألدبية .لكن عدم التفات
م�ست� � ��وى إ
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النقاد �إليها ،يعود �إلى بع�ض النقاد �أنف�سهم ،حيث يتعاملون بمنطق العالقات الخا�صة ال�ضيقة،
وتلك مع�ضلة �أخرى تتطلب معالجة �أخرى.

• من �أبرز رموز النقد العربي في ر�أيك؟
 يتع� � ��ذر الحديث عما يمكن نعته برموز النقد العرب� � ��ي ،لكن على الرغم مما �أثرناه حولم�ساعي
�إ�شكاالت النقد ومع�ضالته وعن �إ�سهام الناقد في هذه المع�ضلة ،ف�إننا ال ننفي �أن هناك
َ
حثيثة ،ونتائج مر�ضية ،وتجارب ناجحة في نقدنا العربي الحديث منهم�( :صالح ف�ضل ،وعبد
اهلل �إبراهيم ،ويمنى العيد ،و�سعيد يقطين ،وعبد اهلل الغدامي ،وعبد القادر فيدوح ،وغيرهم
كثر) ،بو�صفهم نماذج يحتذى بهم ،وقد ا�ستطاع هذا النوع من النقاد �أن يتعرف �إلى المفاهيم
والنظري� � ��ات بعمق ،ويقربها من القارئ ب�سال�سة ،ألن للناقد ف� � ��ي واقع ا ألمر� ،صلة وثيقة بينه
وبي� � ��ن ا آلخ� � ��ر � ،أ ّياً كان نوع هذا ا آلخر ،وباتحادهما تتوحد الر�ؤي� � ��ا المعرفية ،غير �أن طموحنا
�أكبر من ه�ؤالء في تقريبنا من �صياغة �أ�سئلة تخ�ص هويتنا ،رغبة في �إيجاد حلول ذاتية ،حتى
ال نك� � ��ون في غيبة من �أمرنا ،وما يجري من حولنا� .صحيح �أنه طموح ع�سير المنال ،لكن لي�س
ذلك ممتنع التحقق قطعاً ،مادام في عمر ال ُهوية العربية بقية.

¥µ
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ير ا ْلق َِ�ص َ
َ�س ِر ُ

محور خا�ص

ير ا ْل َق ِ�ص َ
يدة
َ�س ِر ُ
الطيب هلو

يب َق ِ�صيدَ ًة
َر ْغ َم َبلاَ َغ ِة الوَهْ ِم الـ ُم َم َّد ِد
َأ� ْب َ�ص ْرتُ ِفي أُال ُف ِق ال َغ ِر ِ
اَل َحتْ هُ َن َ
ِفي َت َج ِاع ِيد ال ُك ُتب؟
		
اك
اب ُم َ�ض َّمخ ًا ِب َع ِب ِيرهَ ا
َك َما َي ِل ُيق ِب ُح َّر ٍة
الج َو ُ
َجا َء َ
َ�س َق َط ال َّن ِ�ص ُ
و�ش َح ِر ِيرهَ ا
يف ِب َب ْه ِوهَ ا
		
َوال َك ُّف َت ْل َع ُب ِفي ُن ُق ِ
َو ِذ َر ُاع َها ال َم ْ�ص ُق ُول ُم ْر َت ِ�ش ٌف
َو ِب َ�س ْه ِوهَ ا
			
َن ِب َيذ َ�س ِر ِيرهَ ا:
َ�س َأ� َلتْ َق َوا ِري َر ال َّندَ ى َعنْ َزهْ ِوهَ ا 		
ِحينَ ْا�س َت َب َّد ِب َل ْه ِوهَ ا
		
«ال َّل ْي ُل َي ْ�ص َن ُع َف ْج َر ُه
ال�س َّر ِفي َظ ْر ِف ا ِ إل َ�شا َر ْه
َو َد ٌم َي ِ�شي ِب ُع ُرو ِق ِه
َ�ش َف ٌق َت َل َّقى ِّ
َو َ�س َأ� ْل ُت َها
وال َب ْو ُح ُي ْق ِل ُق ُه ال َو َلهْ».
		
َوال َو ْقتُ َأ� ْر َخى ِ�س ْت َر ُه:
ـ !............
ال�س َ ؤ� ِال...
 هَ ْل ُت�ص ِب ِحينَ َق ِ�صيدَ ِتيَل ْم َل ْمتُ َأ� ْ�شلاَ َء ُّ
َر ْغ َم ال َم َ�س ِاح ِيق ال َغ ِزي َر ِة 		
َأ� َع ْد ُت ُه:
 هَ ْل ُت�ص ِب ِحينَ َق ِ�صيدَ ِتيوب ال َّن ْث ِر
		
في ُث ُق ِ
 -العمل الفني :الفنان المغربي ر�شيد باخوز.
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الج ِر َيح ِة
وب
َر ْغ َم اع ِت َرا َفا ِتي َ
َل ْي ُ�س ُي ْد ِر ُك ُه ال ُغ ُر ُ
َو اَل َتدُو ُر َّ
ال�ش ْم ُ�س َح ْو َل ِخ َبا ِئ ِه
بال ُّذ ُب ْول؟
			
َأ� ْو َي ْ�س َت ِ�شي ُر ال َّل ْي َل
َر ْغ َم ال َم َ�ساءِ؟
ِفي َأ� ْم ٍر َت َف َّ�شى
ف أ�يُّ ُ�ص ْب ٍح َل ْم ُتدَ ِّن ْ�س ُه
حينَ َأ� ْغ َل َق ِت ال َبلاَ َغ ُة
		ال َّت َفاهَ ُة َو أُال ُف ْول؟
َبا َب َها َو َع َذا َب َها
الح َرا ِئ ِر اَل َت ُق ْول 		
َقا َلتْ  ،و َأ� ْحدَ ُاق َ
ق ْب َل ال ُو ُ�ص ْول
« ُل َغ ِتي َمدَ ا َراتٌ َتدَ َّلتْ
َ
َنظ َرتْ ِب َع ْي ٍن َت ْ�س َت ِر ُيح ُج ُفو ُنهُا:
ِمنْ ِغ َوا َي ِات ال ُّن ُح ْول».
ال�ص ْمتُ َ�س ِّي ُدناَ
 َّا�ضي ًا...
َر َّت ْبتُ َق ْو ِلي َر ِ
َو َ�س ِّي ُد َنا ال ُّذهُ ْول
َو َأ� َع ْد ُت ُه
َما َعا َد ِلي َ�ش ْي ٌء ُي َق ُال
 هَ ْل ُت ْ�ص ِب ِحينَ َق ِ�صيدَ ِتي؟َو َل ْ�ستُ َأ� ْد ِري َما َأ� ُق ْول
وال َو ْزنُ َق ْد ُر ِفعَتْ َح َو ِاج ُب ُه
َما َعا َد ِلي َ�ش ْي ٌء ُي َق ُال
ِل َي ْن ُظ َر ِفي َق ِ�ص ِيد ال َّن ْث ِر
َو َل ْ�ستُ َأ� ْد ِري َما َأ� ُق ْول
َي ْب َح ُث َعنْ َ�ص َب ٍاح
❁
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املَ َ
دين ُة
جواد وحمو

الجوا ْر
َأ� ْج ِل ُ�س ِفي ِ
ِفي َ
ال�شار ِع ال َم ْقهُو ِر ِمنْ َمدي َن ِتي
ُأ� َرا ِق ُب أال ْ�س َوا ْر
الج ُنود
ُت ِط ُّل ِمنْ و َرا ِئ َها َج َحاف ُل ُ
ال�س ُ
يوفَ ،وال ِن َب ُال
الر َم ُاحَ ،و ُ
ُت ِط ُّل ِمنْ َو َرا ِئ َها ِ
ُت ِط ُّل ِمنْ َو َرائ َها ُ
الخ ُي ْول
َو َأ� ْ�س َم َع ُّ
الط ُب ْول
َت ُد ُّق ِفي ال َمدَ ى ال َب ِع ِيد َن ْح َ�س َها.
ال�س َاح ُة َ
ديم م ْن ُذ َأ� ْل ِف َع ْام
الخ ْر َ�سا ُء َجان ِبي َت ُغ ُّط ِفي ُن ِ
َو َّ
عا�س َها ال َق ِ
َي ْن ُ�س ُج َع ْن َك ُبو ُت َها ُق َبا َل ِتي َّ
الظ َال ْم.
َو َتع ُب ُر أال َيا ُم منْ َأ� َم ِام َنا َمع ًا
َت ِ�سي ُل ِمنْ َع َقا ِر ِب ال َز َمنْ .
 -العمل الفني :الفنانة المغربية ال�شعيبية طالل.
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َوال َّنا ِد ُل أال ْع َمى َي ُط ُ
وف هَ ادئ ًا،
و�س ،أ
الم
ُي َق ِّل ُب ُ
وال ْح ْ
ال�صحونَ َ ،وال ُك ؤ� َ
ظام.
ُي َق ِّل ُب ال َم َرامدَ ال َم ْنخو َر َة ال ِع ْ
َك َأ� َّن ُه ِبق ْب َ�ض ٍة َقدي َم ٍة
ُت َبدِّ ُد أال ْوهَ ام
َاخ ِلي َح ِنينَ ِن ْ�س َو ٍة َع َب ْرنَ ِفي ِّ
الز َح ْام.
ُيو ِق ُظ د ِ
أُ� ِط ُّل ِفي ال ِف ْن َجان
َأ� َرى َيد ًا َت ُم ُّد ِلي ِحبا َل َها
َت ُم ُّد ِلي َن َجا َت َها
غوابر َأال َّي ْام.
َل ِك َّن ِني ُأ� ْخ ِط ُئ ُك َّل َم َ�سا ِل ِكي المهدا َة من ِ
أُ�و ِق ُف َ�س َاع ِتي ِل َل ْح َظ ٍةَ ،أ� َرى ِخ َال َل َها ُّ
ُوب
ال�ش ُر َوخ َوال ُّند ْ
َأ� َرى َأالز َّق َة ا َّل ِتي َأ� ْرهَ َق َها ال َك َف ْ
اف،
الج َف ْ
اف،
َأ� َرى َأال ُك َّف ك ْي َف َق ْد َ�ش َّق َق َها َ
َوال َّل ْي َل َك ْي َف َم َّد ْ
خط َو ُه ِ� إ َلى ال َم ِدي َنة.
ِت ْل َك ا َّل ِتي َع َب ْرتُ ِمنْ ِخ َال ِل َها ال َف َنا ِد َق ال َف ِقي َرة
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و�ص َوال ُم َق ِام ِرينَ ال َع ِاط ِلينْ
َع َر ْفتُ ِمنْ خلاَ ِل َها اللُّ ُ�ص َ
ِن ْمتُ ِفي َأ� ْح َ�ض ِان َع ِاه َرا ِت َها
يب
َو ِن ْمتُ ِفي َر ِ�صي ِف َها ال َك ِئ ْ
َف َبا َل ِت الك َال ُب َف ْو َق هَ َام ِتي،
يط هَ ا ِدئ ًا َي ُ�ض ُّم ِني ِب َال ِ�ش َرا ْع
َو ِع ْندَ هَ ا َح ُل ْمتُ ِبال ُم ِح ِ
َأ�هْ ُر ُب ِفي َأال ْم َو ِاج دُونَ َأ�نْ َت ِ�صيدَ ِني َي ٌد ِفي ال َقا ْع
َأ� ِتي ُه ِفي أال ْن َوا ْء.
َل ِك َّن ِني ِفي َل ْح َظ ٍة
َأ� ُعو ُد ُم ْف َرغ ًا ِمنَ َأال ْح َال ِم ُك ِّل َها
َو ِفي َي ِدي َت َنا ُم ِق ْط َع ٌة َغ ِري َب ٌة ِمنَ ال َمدَ ى
َت ِ�ضي ُع هَ َك َذا ُ�سدىً .
َوال َّنا ِد ُل َأال ْع َمى َي ُه ُّز َر ْق َب ِتي
َل َع َّل ِني َأ� ِفيقْ
الح َب ْال
أُ� ِح ُّ�س ُه َي ُر ُّج ِني ِب َق ْب َ�ض ِة ِ
َي ُ�ص ُّد َعنْ َ�س ِفي َن ِتي َأالهْ َو ْال
َأ� َرا ُه َقا ِدم ًا َو َ�سا ِئر ًا
َو ِفي َق ْب َ�ض ِت ُه َأ� ُعو ُم َك َأال ْ�صدَ ْ
اف.
َال َأ� ْح ُر ُ�س َأال َّي َام،
َل ِكنْ ...
اف َأ�نْ َت ِ�ضي َع َحا َن ٌة ِمنَ َّ
َأ� َخ ُ
ال�ض َف ْ
الط ِر ِيقَ ،كا َن ِت ِّ
اف.
َوهَ َك َذا َظ َل ْلتُ ِفي َر َتا َب ِة ال َم ِدي َنة
ُم َح َّطم ًاُ ،م َه َّ�شم ًاُ ،م َك َّ�سر ًا
َأ� ْح ُر ُ�س ِفي َأ� ْر َجا ِئ َها ال ِّن ْ�س َيانْ .
❁

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

❁

❁

193

ريثما...

محور خا�ص

ريثما...
�سعيدة عفيف

ريثما أ�ر�سم َ
وجهك ل ْون ًا
المر�سم
خذ
ِ
َ
وك ّل ا�شتعال أاللوان
وما اكتمل من لوحاتي
وما لم يكتمل بعد...
ْ
خذ �شرا�شفي و أ�غطيتي
و أ��شربتي ال�ساخنة...
تحب
و أ��شيائي التي ُّ
والتي �ستحب بعد حين...
�إن كان ك ّل ما يكفيك لتدف أ�
بف�صول ال�شتاء القادمة...
***

ن�سج وجهك حلم ًا
ريثما أ� ُ
ْ
خذ كل الكلمات،
ُمر َت َهني..
مهما َز وجعي
ظلي الغائب
خوفي الهارب،
ما م�ضى وما �سي أ�تي...
ْ
خذ كل المعاني التي تعنيك
و ُت ؤ�ويك �إليك...
أ�نا قائم ٌة هناك
ْ
واترك لي هذا الحلم أ�ن�سجه
زهر ًا مخملي ًا أ�نثره
أ�مام ناظريك
كيال تنحرف الخطوات

 -العمل الفني :الفنان المغربي ح�سن الوزاني.
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ريثما...

ريثما أ� ُّ
خط وجهك حرف ًا
د َُّ�س بين الحروف والفوا�صل
تعقيب ًا يده�ش الكلمات
تولد فيك الجمرات...
تجري في دمي نهر انزياح
ُي�ضيع كل المعاني الم�سته َلكة
يبدد كل أال�ساطير
وا إلحاالت الكاذبة...
تتفتَّق كون ًا من نور ونار
َل َك ْم يثملني هذا الدمار أالنيق
ل�سراب اليقين الباهت
َ
مكتمل أالبعاد
فت�شرق وجه ًا
أ�ر�س ُمه لون ًا...
ن�سجه حلم ًا...
أ� ُ
أ�ع�ش ُقه كون ًا...
أ� ُّ
خطه حرف ًا...
فيكونُ ...

وت�ضيع �سورة الوقع في قدميك...
***

ريثما أ�ع�شق وجهك كون ًا
َ�ض ْع حطب ًا في المدف أ�ة
وق ِّلب ح ّبات الك�ستناء على الم�شواة
� أُس�ع ُّد قهو ًة و�إكلي ًال من الكرز
و�شقائق نعمان لجل�ستنا
وحديث ًا بعمر كل الحكايات...
ن�ضمر لل�صحو غفوة
للحرب خدعة
وللجريمة �إ�صرار ًا و أ�ثر ًا
ريج الهم�سات،
ِ
ولخريف المعنى أ� َ
الحب الالينتهي
�صخب ِّ
لهدوء الليل َ
ولعتمة أال�شواق نور ًا
وماء...
و�صفاء �سريرة...
***
❁
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�شجرة �أنهكتها الف�أ�س

محور خا�ص

�شجرة أ�نهكتها الف أ��س
�إبراهيم قازو

و أ�نا أ��سقط
من على كتف الجبل
�ض َّيعت الناي جوار النهر
حين
�إلى زريبة في أالفق
أ�قود قطيع الخيبات
أ�عدّها واحدة واحدة
وكلما �سمعت عوا ًء
أ��ضحك
ف أ�رمي بحجر
وج َه ال�سماء
تو�سدها
الناي يدي التي أ� ّ
حين يتقدّم الليل حافي ًا
 -العمل الفني :الفنان المغربي محمد �أمين المليحي.
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�شجرة �أنهكتها الف�أ�س

كي ال يوقظ الثغاء
في أ�حالم الذئاب

و�شهقة الوجود
في �صدري

لم أ�ع ْد أ��سم ُع خرير
أالحالم
منذ غادر النهر
�صدر الفكرة
وهذي ال�سماء �ضحكة
تر�سم وجه الموت

يحاذرني ظ ّلي
كما لو أ�ني على ر�صيف
الجنون
أ�حر�س الم�سافات
و أ�ه ِّيئ للموت وجوه ًا
أ�عيرها للريح
فتقاي�ضني أ
بالنين

حين أ�م�شي
يتبعني أ�نين الناي
كقلب عا�شق ج َّرحه الغياب

أ��صافح الماء
كي ي�ضحك في �شرفة الروح
ي�ص الحيرة
َأ� ِ�ص ُ

الق�صائد فتات الروح
حين ي أ�كلها الوقت
و أ�نا ما تب ّقى من لعنة
قديمة
في كف �شجرة أ�نهكتها
الف أ��س
أ�نا فكرة الماء فح�سب
أ�رتمي في كف الفراغ
كي يتطاير ما علق بالقلب
من هوا ٍء قديم
وهذا الجبل
أ�رجوحة في يد ال�سحاب

أ�ف ِّكر في ه�شا�شة الج�سر
وق ِع خطاي
و�سحر الهاوية
ِ
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�صديق أاللم أ�نا
و أ�مير الخيبات
ما تب ّقى من أ�ر�ض � أس�تركه
مقبرة للغرباء
و�آخذ قلي ًال من �سماء
في جيب قمي�صي
بعد أ�نْ أ�ت�ص َّرف
مفل�س طبع ًا-
 ك أ�ي ٍ197

�شجرة �أنهكتها الف�أ�س

في ما ترك لي من خ�سارات
ك ُّل هذا العمر
� أس�حرق بع�ض ًا عند ت َّلة في أالفق
و أ�بيع ا آلخر لهواة التحف
أ�يُّ َّ
حطاب يخ ِّل�صني
من غابة الي أ��س في قلبي
حيث أ�وهام قديمة
تحاول عند أ�ول �ضوء
أ�نْ تباغت طريدة ماكرة
ا�سمها الحياة
حام ًال باقة �صمت
ال يد هنا تدفع الهواء
ال أ�حد
الطريق تر�سمها خطاي
وخفيف ًا يرق�ص كهواء الق�صائد
ج�سدي
ليح�ضنه الفراغ
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�شاعر ٌ للبيع...

محور خا�ص

�شاعر للبيع...
ٌ
نور الدين بازين

في ال�شارع الكبير
يموت �شاعر من الجوع
ال أ�حد يهتم لموته �سوى الق�صائد
تاري ٌخ يج ُّره ح�صان
كان يبحث في ال�صحراء عن بئر عميقة
فجر ق�صيدة
الخباز «عقيل علي» َّ
فعثروا على جمرة في جيبه
قبل أ�ن يموت كتب أ�غنية للوطن
ولم ي أ�توا...
انزوى خلف الما�ضي وحيد ًا
ي�صنع حب ًا للذكريات.
أ�غنية قمر جدد فيها �صورته

ور أ�ى فيها ال�سفر الطويل،
بكى مثل أالزهار كلما طل يذبل
ت� أس�له...
يخبرها أ�نه «محمد بهن�س»
يداه ترتع�ش ب�ضجيج التذاكر
وخبز الر�صيف كابو�س.
لماذا هذا الم�ساء نكتة رديئة؟
توهَّ جت قيثارته
تعزف روح ًا �شاحبة
غزاه الجوع غريب ًا�،صامت ًا،
مثق ًال بتفا�صيل أالحالم وال�صرخات،
مثل قمر يطلع مح ّم ًال بال�شوق.

 -العمل الفني :الفنان المغربي فريد بلكاهية.
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�شاعر للبيع...
ٌ

أالماكن ال تنتهي،
المدن ،الوجوه ال تنتهي،
أ�كاذيب
وعزلة أ�وراق «�سركون بول�ص»
يرثي غربته في �سان فران�سي�سكو،
لذا
ال يعثر التائه على مدينة أ�ين
في حروفه يلمع نهر ًا �صامت ًا.
حديقة «�إدغار أ�الن بو»
رجل وحيد ي�صفع القمر حزين ًا
ال يعرف كيف يم�سك بال�شم�س،
ع�شب « أ�بي حيان التوحيدي»
ي�شبه ميت ًا دون ن�شيد

فعجل الجوع برحيله.
َّ
روايات «�صالح فائق» عن الحرب
وعن الرجل الذي باع زوجته
واثق الخطا،
ذاكرته زخات مطر
وامر أ�ة فلبينية على الباب
غارقة في �سبات الق�صائد
�ضاق ذرع ًا بالرحيل،
نبوءة «كريم حوماري»
حين رافق أالنبياء في �آخر �ساعة
و�سقط مثل ورقة خريف
يرنو �إلى ملحمة أ�ولها جنون
و�آخرها موت بارد.
❁
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ف�ضائح �أمام الباب المر�صود

محور خا�ص

ف�ضائح أ�مام الباب املر�صود
بو�شعيب عطران

ثمة �شي ٌء خاطئ...
يحر�س الم�سافة بيننا
م�سافة تتوغل بنا بعيد ًا
تار ًة ت�ضيق ،تار ًة ت�ضيع
كموجة مزَّقتها الريح...
�شي ٌء يف�ضي �إلى �شيء
يقتحم أ�بواب ًا مو�صدة
مهادن ًا حياة مثلومة...
في حين أ��شياء أ�خرى بي�ضاء و�سوداء
تتهاوى بحركات مائلة
تقاي�ض الباب المر�صود...
في أ��سفل الذاكرة كلماتٌ مغلقة
ال تجلو كتل غبار الن�سيان
 -العمل الفني :الفنان المغربي محمد عبده حتاملة.
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ف�ضائح �أمام الباب المر�صود

وال �ضباب اال�شتياق...
دمو ٌع كثيرة ...ال تغادر مجراها
أ��صوات مخنوقة ...ت�ضيع في مداها
والقلق ينه�ض مت أ�خر ًا
ككائن حي يزعزع عنادنا الراب�ض
َ
بتفا�صيل �صغيرة
غير عابئ
تنفلت عديمة ال�شفقة
تالم�س عتبة الباب المر�صود...
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ق�ص�ص ق�صيرة

محور خا�ص

ق�ص�ص ق�صرية
الح�سن بنمونة

الخبار
على �سبيل إ

أ�نا ال أ�دخن الق�ص�ص الرديئة.
حدث قبل �سنوات أ�نْ دخنت بع�ض العلب المهربة من الدول المجاورة ،فكنت كمن يدخن لفائف
تب ��غ مح�ش ��وة بنثار الورق المقوى.فماذا أ�فع ��ل؟ ال ب أ��س� ،إن تخليت عنها.وه ��ذا التخلي يتما�شى مع
ال�سيا�س ��ة العام ��ة ،لدولتنا في معاداة م ��ن يعادينا.في النهاية نكون مجبرين عل ��ى أ�ن نوجه ال�شكر
للوط ��ن ،الذي نفديه بدخان غاباتن ��ا الداخلية .با�ستطاعتنا نحن المدخنين أ�ن أ
نمل �سماء أالعداء
�سود ،تحجب عنه ر ؤ�ية الجمال في الكون.
بغيوم ٍ
ق�صدي من هذا ،أ�ننا نحرق غابات �صدورنا ،لن�سدي خدمات ال تقدر بثمن لحكومتنا.
دخن ��ت ق�ص�ص همنغواي ثم تخ َّلي ��ت عنها ،ألن أ��سلوبه في الكتابة ي�شبه أ��سلوب العب كرة ها ٍو.
�داع وا ٍه .أ�نا ال يروقني هذا ال�ش ��كل من اللعب في ال ��ورق .ف�إ َّما أ�ن تكتب لي
أ�حيان� � ًا ي ��ركل خ�صمه ل � ٍ
ق�ص�ص� � ًا ت�شب ��ه ال�سيجار الكوبي ،و� إ َّم ��ا أ�ن تتركني أ�غفو قلي ًال ،ف أ��سترد بع� ��ض قوتي ألجرب بنف�سي
 -العمل الفني :الفنان المغربي ر�شيد باخوز.
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ق�ص�ص ق�صيرة

كتاب ��ة لفائ ��ف التبغ الق�ص�صي ��ة .قيل لي في ال�س ��وق �إن بيع ه ��ذا النوع من الب�ضائ ��ع يجلب الحظ
والمال.
ولكم أ�ن ت� أس�لوا �ضمائركم لم انتحر هذا ال�صنديد ،الحا�صل على ثروة نوبل؟
الجواب يكمن في لفائف التبغ الق�ص�صية المك َّورة في الورق الرخي�ص.
أ�خبرك ��م أ�ي�ض ًا ب أ�نني دخنت الق�ص� ��ص الرديئة ،لمـَّا ا�سودت �سمائي .أ�عني لما أ�فل�ست .لم أ�كن
مفل�س� � ًا بالمعنى المتعارف عليه ،ألنني بعده ��ا ا�ستطعت أ�ن أ��سترد قوتي ،و أ�عاود البحث عن لفائف
التب ��غ الق�ص�صي ��ة الفاخ ��رة .ولكن �إن عرفن ��ا أ�ن �صانعيها ،وه ��م من حثالة الق ��وم ،يمزجون التبغ
بالزفت ،بطل العجب كما يقول �إخوتنا العرب.
َم ��نْ ي ��دري؟ ربما هي كذبة .و أ�نتم تعرفون طبع ًا أ�ننا محاطون دائم� � ًا أ
بالعداء ،و أ�بناء أالعداء،
و أ�حفاد أالعداء...
من أ�فكار كاتب غريب أ
الطوار

من أالفكار الغريبة التي تراود ذهني ا آلن:
 أ�ن يتناول رئي�س بلدية ميزانية ،على أ��سا�س أ�ن يغنم منها ح�سنة تثقل قفة ح�سناته. أ�ن تثقل القفة ،فال ي�ستطيع حملها على ظهره. أ�ن ي�ستعين بحاملي أ�ثقال فينتهزون فر�صة ال تقدَّر بثمن ،ك أ�ن ي�ستدير ليحيي �صديق ًا ،أ�و يرنهاتفه فين�شغل بالرد ،ليفروا بعيد ًا وك أ�ن ال�سحاب ابتلعهم.
 أ�ن يهتم لما جرى له فيموت كمد ًا.***

ف ��ي النهار أ�ن�صب الفخاخ أل�صطاد أالف ��كار الغريبة ،وفي الليل � إ َّما أ�نني �آكلها ،و� إ ّما أ��صنع منها
ق�ص�ص ًا وحكايات.
حينم ��ا �آكلها أ�غتنم فر�صة امت�صا�ص ما تحويه م ��ن فيتامينات ،وحينما أ�جعلها ق�ص�ص ًا أ�بيعها
بدرهمين ،و�إذا دنا الغروب بعتها بدرهم.
***
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َّ���اب ف���ي العالم الغرب���ي يقولون �إنه���م ان�سلوا م���ن معطف غوغ���ول .نحن الذين
ال ُكت ُ
برعن���ا في فن الق�صة الق�صيرة والق�صيرة جد ًا وجد ًا جد ًا والرواية الق�صيرة ،والق�صة
ال�صلع���اء ،والق�صة المتمردة ،والق�صة الثائرة ،والق�صة البكماء أ�و الخر�ساء ،ينبغي لنا
أ�ن ن�ص ّرح قائلين:
«خرجنا من جيب �سروال نجيب محفوظ .ههههه».
***

ال َ
تخ�ش على نف�سك من الهالك� ،إذا ولجت مطعم ًا بجامع الفنا.
اخ�ش عليها من المكائد.
في أ�حيان كثيرة ال تدري �إن كنت تلتهم لحم خروف ،أ�و لحم ق�صة ق�صيرة ،أ�و لحم كلب...
***

أ�حل���م بق�ص����ص ق�صيرة رائعة تم�شي بخيالء في �شارع مزدحم بالقراء ،بعد أ�ن تعود من �ساحة
الوغى ،وقد عاركت أ�وغاد ًا من أ��شباه الكتّاب.
***

أ�فكر في كتابة ق�ص�ص تقر أ� ،ثم ي�صبغ بها ال�شعر أ�و ت�ضمد بها الجراح .بمعنى أ�نها تتح َّول �إلى
حناء أ�و �صباغة ن�سوية أ
للغرا�ض الخا�صة ،أ�و تتح َّول �إلى ال�سائل أالحمر الذي تبلل به الجروح على
�سبي���ل حمايتها م���ن الجراثيم ،وهي طبع ًا جراثيم ق�ص�صية .ولم ال تتح���ول �إلى أ�وراق (كلينيك�س)
نهرق فيها المخاط أ�و الب�صاق ههههه .تبدو ال�صورة مرعبة وك أ�نها مقتب�سة من فيلم رعب.
حوارية فل�سفية

 انتظر دورك .ال ترغمني على ا�ستدعاء ال�شرطة.���م؟ أ�نا لم أ�قترف ما ي�س���وء الب�شرية ،التي ننتمي �إليها رغم��� ًا عنا� .إنني أ�نتظر
 ال�شرط���ة؟ .و ِل َدوري.
 تنتظر ماذا؟ �إنني أ�نتظر.الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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 أ�تنتظر التغيير؟ التغيير؟ وما معنى التغيير؟ �إذن ،ال ب أ��س من االنتظار. ا�سم���ح ل���ي �سيدي .أ�ن���ت أ�ثرتف�ضولي.
 ت أ�ت���ون جماع���ات لتنتظ���رواأ�دواركم للدخول �إل���ى مكتب التغيير،
و أ�نت���م ال تدرون لم تنتظرون ،وحينما
نقدح ر ؤ�و�سكم بفكرة أ�و � ؤس�ال فل�سفي
أ�و وج���ودي (ي�ضرب ر أ��س���ه) تثيرون
أال�سئل���ة المملة .تتع ّلم���ون �إثارتها مع
أ�ن أالمر يقت�ضي الدخول �إلى مدر�سة
التغيير ،وقراءة كتب بحجم عمارة أ�و
عمارتين.
 �سيدي ،اعذر جهلي ،ف أ�نا لم أ�نل ق�سط ًا وافر ًا من الثقافة .ال ت�صب بالغثيان �إن أ�نا نعتُّ نف�سيبالكلب أ�و الحمار.
 أ�يّ كلب ،و أ�ي حمار؟ أ� أ�نت كلب الحرا�سة التي أ�و�صت به �شركة الحرا�سة الوطنية خير ًا؟ ال �سيدي ،أ�نا هنا أ�نتظر... �إذن ،ال ب أ��س من االنتظار .انتظر أالمل مث ًال. أالمل؟ وما معنى أالمل �سيدي؟ أ�ت���رى أ�نن���ي ال أ�جيد عملي؟ حينما تثي���رون أ�ع�صابنا ،فنتوقف لحظات ك���ي نفحمكم ب أ�جوبةفل�سفية ،تردون هذا �إلى رغبتنا في التهاون والتخلي عن الم� ؤس�ولية.
 الم� ؤس�ولية؟ �سيدي ،وما معنى الم� ؤس�ولية؟206
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 �صرت تثير أ�ع�صابي � .أس��صاب بنزلة برد حادة على الرغم من أ�ن الجو حار ،وهو ِّيرغبنا في
اال�صطياف.
 اال�صطياف؟ �سيدي ،واال�صطياف ما معناه؟ أ�وووو. �سيدي .أ�وووو ما معناها؟ الزم مكانك ،وانتظر دورك. وما معنى دورك؟ أ�وووو � .أس��صاب بم�س من الجنون الفجائي .اغرب عن وجهي أ�يها اللعين. أ�هذا م�سلخ المدينة؟ م�سلخ؟ أ� أ�نت جزار؟ ال �سيدي ،أ�نا أ��شتري قوائم البهائم ،ألبيعها لمطاعم أالحياء ال�شعبية. أ�وووو.الرجل نتف �شعر فوديه ،و�ضرب جان َب ْي ر أ��سه بكفيه.
 اغرب عن وجهي أ�يها اللعين .كان هذا هو الكابو�س الذي َّق�ض م�ضجعي الليلة ،وقد ق َّر عزمي
على عدم الذهاب �إلى العمل.
تف�سري مقبول

قب���ل الث���ورة كان �صاحبن���ا العامل في م�صن���ع الن�سيج ينام ،ف���ي حلم بوردة أ�و حديق���ة أ�و يك َّلم
الطيور .كانت أ�حالمه لذيذة كـ(ا آلي�س كريم) في عز ال�صيف ،وبعد الثورة،كان ينام ليحلم ب أ�حجار
تنه���ال علي���ه من كل جانب .عزم على أ�ال ينام حتى تنام أالحجار ،ولكن يا ويلتاه ،أ
فالحجار ال تنام.
وحينما علمت أالحجار أ�نه ي�شتمها �سر ًا وعالنية ق َّر عزمها على االنتقام منهّ .
يتلخ�ص انتقامها في
أ�نْ ت أ�تي���ه لي ًال كلما هجع متعب ًا ،فكان هو يتج�شم العناء حتى ال ينام ،ولكنه ينهار في النهاية لتنهال
عليه أالحجار من كل جانب.
يرى �صاحبنا أ�ن الفو�ضى التي ت�ستعر نارها في الواقع انتقلت رحاها �إلى أالحالم .يبدو تف�سيره
مقبو ًال في �ضوء م�ستجدات الع�صر.
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رجاء ال تعدُّ وها ثورة

���م بقطع الطريق حت���ى هبت ريح
ا�شت���رى الرج���ل جريدة وح���ثَّ الخطا نحو المقه���ى .ما �إن ه َّ
قوي���ة ط َّي���رت الجريدة �إلى الف�ضاء .كان���ت تطير فوق الر ؤ�و�س الت���ي أ�رادت تقديم م�ساعدة للقارئ
الم�سكي���ن ،الذي لم يظفر بما جادت به قريحة رئي�س التحرير هذا اليوم .ولكن ال أ�حد أ�م�سك بها،
ألن الجري���دة بب�ساط���ة كانت تتوغل في ال�سماء ،والم�سكين وا�ص���ل مالحقتها .قطع الطريق وكادت
�سيارة ت�صدمه ،ثم قفل راجع ًا �إلى المكان الذي انطلق منه ،وطارت فوق عمارة ،فجرى �إلى الجهة
أالخرى ليلحق بها .لم ُيفلح في الظفر بها.
 هل مرت الحادثة ب�سالم؟ كال .ق���ال النا����س الذين عاين���وا الواقعة :ربما ف���ي الجريدة �سر .ربما خ َّ���ط فيها أ�رقام حظ
رابحة .ربما كتبت فيها مقالة تثلج ال�صدر.
وهكذا �شرعوا في الجري والقفز وال�صراخ:
« أ�م�سك بها .يا هذاِ ،ل َم لم تنتبه �إلى أ�نها تدنو منك .هي ا آلن خلف المقهى».
 لم تمر الحادثة ب�سالم.تعارك أ�قوام و�سالت دماء وتعالى �صياح.
 لم تمر الحادثة ب�سالم.جاء �شرطي يم�شي في خيالء ،ولحق به رجال �شرطة قدّرهم أ�حد ال�شهود ب أ�ربعين.
 أ�هي ثورة يا نا�س؟ كال.طف���ق رج���ال ال�شرطة والنا�س يجرون هن���ا وهناك ،عازمين على القب�ض عل���ى الجريدة ،بل �إن
�شرطي ًا توعدها بالويل والثبور ،وب�صق في الهواء البارد...
رئي�س ال�شرطة ال يوافقه الر أ�ي .ف�إنّ أ�م�سكنا بها مزقناها حتى تعرف أ�ننا بالمر�صاد لكل خطر
يهدد حياة المواطنين.
❁

208

❁

❁

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

�سرطان

محور خا�ص

�سرطان
يا�سين كني

كان ال�سرط ��ان يمث ��ل حياته ك ّله ��ا ،ين�صب له فخاخ� � ًا لي�ستخرجه من البح ��ر ،يبيعه فيجني ما
يكفي ��ه لحاجاته و أ�كثر ،يعي�ش حياته ك أ�يّ تاف ��ه في الوطن ،ي أ�كل وي�شرب ويدفع لتعليم ابنته ،ويقدم
أالق�ساط لقاء �شقة �ضيقة بفرح ،رقم بين أالرقام التي قد تفقد �إحداها في أ�ي لحظة فال يظل منها
غير أال�صفار التي ال تعني وحدها �شيئ ًا...
كان ��ت له أ�حالمه العظيم ��ة ،أ�ن يرى ابنته �سعيدة ،أ�ن يرى زوجته را�ضي ��ة ،أ�ن يرى ابنته معلمة
أ�و ممر�ض ��ة ،أ�ن ي ��رى زوجته مبت�سمة ورا�ضية بما يجلبه لها ،لم تك ��ن البنته متطلبات كثيرة ،كانت
م�ل�اك ًا ،طيبة القلب لطيف ��ة المع�شر ،لم يكن لزوجت ��ه طلبات كثيرة ،تحلم بتغيي ��ر أ�ثاث أ�و �إ�ضافة
�ستارة جديدة ،وما كانت تطلبها � إ اّل تلميح ًا من زوج ترى أ�نه يجتهد ليقدم لها ما تريد ،وكان يقدم
كل ما تطلبه بقدر ما ي�ستطيع و أ�كثر ،ولم تكن أ�حالمهما وحاجياتهما � إ اّل بحجم ما ي�ستطيع .يدرك
أ�ن ال�سم ��اء نف�سها لن تقبل �إعالء �سقف رغباته ،فظل �سقفه بالكاد فوق ر أ��سه ،فكان الر�ضا �سعادة
والكفاف غنى...
 -العمل الفني :الفنان المغربي ح�سن الكالوي.
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بد أ�ت تتغير حياته منذ بيعت البحار ،وزاحمهم فيها أ�جانب ب آ�ليات ال ت�ضمن حتى تكاف ؤ� الفر�ص،
تبق لهم متنف�س ًا ليجنوا منه ما يكفيهم ل�سد رمقهم .في البداية ابتعدت
و�ضع ��وا ألمثاله �س ��دود ًا لم ِ
م�صائ ��د ال�سرطان ع ��ن ال�شاطئ فكثر ا إلنفاق على مواد ال�صيد و أ�دوات ��ه ،ثم ق َّل ال�سرطان و أ��صبح
الو�ص ��ول �إليه أ�كثر كلفة و�صعوبة ،ف أ��صبح يقلل الم�صاريف على أ�دوات ال�صيد ،وي�ضيف التعب على
ج�س ��ده ،ينهكه �إنهاك ًا ع�س ��ى يوفر من الم�صاريف أ�رباح ًا أل�سرته ،لكنه على الرغم من كل �شيء لم
يع ��د ي�ص ��ل �إلى ال�سرطان البحري � إ اّل فيما ن ��در ،ف�ضاقت عليه الحياة ،وا�شت ��دت ق�سوتها ،وا�ضطر
�إل ��ى مزاولة مه ��ن جانبية لتلبية حاجة أ��سرت ��ه ال�صغيرة ،زوجته وابنته الوحي ��دة ،قطع عن والديه
الواج ��ب ال ��ذي كان يقدمه لهما كل �شهر ِب ��ر ًا ،تو ّقفا عن قبوله حينما علم ��ا بحاله ،وما ا�ستجد في
حياته ومهنته...
مع الوقت و�ضيق الحال لم يعد ال�سرطان حياته ك ّلها ،أ��صبح يمار�س مهن ًا أ�خرى مرتبطة بالبحر،
ي�شتغ ��ل و�سيط ًا ف ��ي �سوق ال�سمك �صباح ًا ،ومنظف ًا لها بعد ال ��زوال ،يق�ضي ج َّل يومه بين مال�سنات
ال تنته ��ي بينه وبي ��ن رواد الميدان ،الذي ��ن أ��صبح ل�سانه ��م ك أ�دوات ا�شتغالهم ،يق�ش ��رون أال�سماك
وينظفونها ب�سكاكين حادة ،ويقطعون أ�وا�صر أالخوة والمحبة بينهم ب أ�ل�سنة أ�كثر حداد ًا...
انتهت ق�صته مع ال�سرطان ،ولم يعد ي�سمع حتى ا�سمه منذ �سنتين ونيف ،أ��صبحت �سفن ال�صيد
أالجنبي ��ة العمالقة تعتر�ض �سبيله ،وتنقله �إلى أ�را�ضيها قب ��ل أ�ن ي�صل �إلى أ�يدي �صيادين تقليديين
مثله ،لكنه �سي�سمع اال�سم من جديد ،و�سيعود ليتردد كثير ًا وي�صبح حياته ك ّلها...
ل ��م يك ��د ينهي عمل ��ه ال�صباحي حت ��ى �سمع ر ّنته ��ا المميزة ،ه ��ي ال تكلمه � إ اّل لل�ض ��رورة ،لذلك
يتوجب عليه أ�ن يجيبها في غمرة ان�شغاله بالعمل ،مهما كانت ظروفه .كانت زوجته التي يحبها هي
الوحيدة التي تتحمل حماقاته وتقوّ م انك�ساراته ،انك�سارات يتفنن معول الحياة في �إحداثها على ما
ا�ستقام من معي�شته ،ارتجف قلبه بقوة وا�ستعد ل�سماع خبر �سيئ ،عن م�صاريف �إ�ضافية كما جرت
العادة...
و�ص ��ل �إلى الم�ست�شف ��ى ورائحة ال�سمك تفوح من مالب�سه ،لم يجد وقت� � ًا ليغ ّيرها وهو يرى ابنته
هام ��دة ك أ�نّ الموت أ��صابها ،فقد ذبلت وانطف أ�ت �شعلة ن�شاطها ،و ُقتلت ابت�سامتها التي كانت ال تفارق
�شفتيه ��ا الكرزيتين ،كانت �صورتها ممددة .ر�صا�صة أ��صابته في جه ��از ال�صبر لديه ،أ�زاح الم�شهد
210
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�صخ���رة المقاوم���ة لدي���ه
فجرف���ه �سيل أاله���وال التي
انهال���ت عل���ى حيات���ه من���ذ
ان�سح���ب ال�سرط���ان منه���ا،
تق���دم نح���و الجم���ع ال���ذي
يحيط بال�صغي���رة ،احتقره
الممر�ض���ون فل���م يهتم���وا
ب���ه وبابنت���ه ،ن���اول بع�ضهم
مبلغ��� ًا م���ن الم���ال فتجندوا
لخدمته ،أ�دخل���وا ال�صغيرة
�إلى الطبيب الذي ال يمتلك � إ اّل
�سماع���ة أ�ذن ليفح�ص بها مر�ضاه ،أ�ر�سله الطبيب ليجري تحالي���ل و أ��شعة لم تظهر �شيئ ًا ،لتت�سلمها
العناية المركزة ،ثم ترحلها �إلى م�ست�شفى أ�كبر في مدين ٍة مجاورة...
كانت الم�صاريف باهظة وا�ضطر �إلى �إراقة ماء وجهه إلنقاذ �صغيرته ،لكن أ�حد ًا لم يعد يمنحه
فل�س��� ًا واحد ًا .الفقراء معارفهم من طينتهم ،وينتمون �إلى الطبقة نف�سها وخزائنهم ال تتحمل منح ًا
كبي���رة ومتجددة� ،ضاقت عليه الدنيا وكره ال�سرطان اللعي���ن الذي عاناه مرتين ،مرة وهو يختطف
منه م�صدر رزقه ومرة وهو يخترق ج�سم ابنته ال�صغيرة...
كان حلق����ه جاف���� ًا با�ستم����رار ،تمام���� ًا كم����ا و�صفت ابنت����ه حلقها بع����د أ�ول ح�صة م����ن العالج
الكيم����اوي .كان يح�����س بخالياه تحترق داخلي ًا ،تمام ًا كما أ�ح�س����ت ابنته بعد ح�ص�ص من العالج
اللعين ،بد أ� يرى وردتيه تذبالن أ�مامه وهو ال ي�ستطيع لهما ري ًا .كانا حياته ك ّلها ،ال يتخيل معي�شة
بعدهما أ�و بعد �إحداهما ،ال أ�لم ًا ي�ضاهي أ�لم القلب � إ اّل أ�لم ًا في قلب من نحب ،أ�و حتى في �إ�صبعه
ال�صغير...
يبك من قبل ،لكن الدموع مالحة بطبعها ال ت�سقي أ�ر�ض ًا
بكى خالل مدة المر�ض والعالج كما لم ِ
طبيب أ�ن يجري لها عملية
ينجي �صغيرته .وجد فر�ص��� ًة لذلك� ،إذ ق ِبل ٌ
وال تنب���ت زرع��� ًا ،دعا اهلل أ�ن ّ
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ا�ستئ�ص���ال الورم الدماغي مقابل أ�ن ي�سلم���ه كليته ،لم يتردد في أ�ن يفقد كليته ،ويحافظ على فلذة
كبده و�ص ّمام قلبه ،فتلك �صفقة رابحة...
تح�س بغرابة في ت�صرفاته ،أ� ّلحت عليه أ�ن يخبرها
ل���م يخبر أ�حد ًا بال�صفقة ،لكن زوجته كانت ّ
بم���ا طر أ� ،وبع���د �إلحاح أ�خبرها أ�ن���ه وجد مح�سن ًا �سيتك ّف���ل بالعملية� ،ش ّكت في أالم���ر بداية ،لكنها
ا�ست�سلم���ت للت�صدي���ق ،كانت تتمنى أ�ن ينتهي الكابو�س ،ولذلك لم ت���رد أ�ن تعكر �صفو لحظة أالمل.
�ضم���ت �إليها زوجها و�سط الم�ست�شفى أ�مام الماري���ن والمتل�ص�صين والف�ضوليين والم�ستنكرين ،لم
توح���دا خاللها ج�سد ًا وروح ًا ،التهم �شفتيه���ا باكي ًا وامت�ص منهما
مودعّ ،
تهت���م ألح���د� ،ضمته �ضم َة ٍ
ترياق المقاومة �آم ًال أ� اّل ينهار قبل أ�ن يقدم نف�سه قربان ًا لبقاء حبيبته ،أ��صبحا كون ًا جديد ًا الت أ�مت
خالله كواكبهما ،ذابت الحواجز و�ش َّع النور يبحث عن فرعهما ع�سى ي�ض ّيع عتمته...
تج���ري �صغيرته العملية �صباح ًا ،لم يرها ،ففي حي���ن يقومون بترميم جمجمتها قبل أ�ن يعرفوا
�إن كان���ت العملية قد نجحت أ�م ال� ،سيكون هو قد ق�ضى نحبه ولم يم�س ج�سده م�شرط الطبيب بعد،
جراء عدم احتمال قلبه لجرعة التخدير التي ُحقن بها من أ�جل عملية ا�ستئ�صال كليته...
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فـي انتظار بائعة الورد
عبد الغفور خوى

« أ�ن ��ا و أ�ن ��ت �سعيدان هنا ،أ�لي�س كذلك؟ ه َّيا تك َّلمي ،ال تعذبيني ب�صمتك� ،آه ،أ�عرف أ�نك تريدين
ا�سم� � ًا يليق بجالل خ�ضرتك .بم ��اذا � أس��سميك؟ � أس��سميك زينب .زين ��ب ا�سم جميل ،هل أ�عجبك؟
ج ��دي كان يطلق عل ��ى حيواناته أ��سم ��اء ،كان ي�س ِّمي أالبق ��ار والنعاج بميمونة ومبارك ��ة وم�سعودة،
وي�س ِّمي كالبه بعنترة وق�سورة .أالنعام ي�سميها لنف�سه والكالب ألعدائه .كان يتحدَّث مع الحيوانات
بلغة ال يعرفها النا�س ،وي�ستعمل يديه وهو يكلمها ك أ�نه ي�شرح لها أ�مر ًا ا�ستع�صى على الفهم».
ب�صوت عال:
�ص َّفق طائر بجناحيه فوق ال�شجرة وغادر بعيد ًا .ناداه جواد
ٍ
أ�يها الطائر الذي يغادر ،أ�ل�ست �سعيد ًا مثلنا؟
ك ��رر هذا ال� ؤس�ال م ��رات عديدة ،ثم بد أ� �صوته ينخف�ض رويد ًا روي ��د ًا حتى �صار هم�س ًا ،ووا�صل
كالمه:
ف ��ي الغابة أ�نا�شيد الحياة الفطرية أالول ��ى .أ�نا�شيد ترتل منذ أ�زمنة �سحيقة� .إ�شراقات ال�شم�س
بي ��ن أالغ�صان غذاء للروح .حفي ��ف أال�شجار في الم�ساء نداء أ��سطوري ينبعث من هياكل مهجورة.
 -العمل الفني :الفنان المغربي عبد الحق �سليم.
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قطرات الندى في ال�صباح الباكر على أ�وراق ال�سرو وال�صف�صاف قطع من البلور .نداءات الق َّبرات
عند الفجر تطهِّر الروح من كل أ�درانها ،و أ�ماني حبي أالبدي ،أ�حببتها حتى تخوم الجنون .لم يكتمل
حبنا .وهذا الجبل يقف بعجرفة ق َّل نظيرها ،يت أ�مل الكون بكبرياء .الجبال دوم ًا هكذا �شامخة� ،إنها
تري ��د أ�ن تق ��ول �إن كل المتعجرفين لن يبلغوا يوم ًا طولها ،و�إن ال�سالحف ال ت�ستطيع ت�سلق �صخورها
المل�ساء ،أ�ما ال�ضفادع فلن ت�صل البتة �إلى قممها.
كان ��ت بائع ��ة الورد أ
تمل مخيلة ج ��واد متعب ،ت�سيطر على مناطق تفكي ��ره ك ّلها ،أ�لقى عليها من
خيال ��ه قدا�سة ا�ستثنائية .كان يتخيل أ� َّنه يوم ًا ما ،ف ��ي ال�صباح ،أ�و في الم�ساء ،ال يهم� ،ستطل عليه
م ��ن م ��كان ما من داخل الغابة ،أ�و �سيعث ��ر عليها نائم ًة داخل أ�جمة ،أ�و بجان ��ب �صخرة ،أ�و م�ستلقية
عل ��ى الع�شب قرب النهر مثل حوريات البحر أال�سطوريات ،ج�سمه ��ا �صاف كالبلور ،نهداها نافران
ب�شم ��وخ .بجنون �سيرتمي عليها� ،سيعانقها ،ويدوم العناق زمن� � ًا طوي ًال� ،سي أ�كل الكرز النا�ضج على
نهديه ��ا� ،سيحمله ��ا بين يدي ��ه بت ؤ�دة مثل تحف ��ة ثمينة �إلى الكوخ ال ��ذي بناه من أ�غ�ص ��ان أال�شجار
والق� ��ش� ،سيطلب منها أ�ن تقف أ�مامه ليقبل يديها وجبينها ،ويت أ�مل تفا�صيل ج�سدها المالئكي ،ثم
يرك ��ع أ�مامها ،وبعد ذلك يمددها على فرا� ��ش الق�ش الذي �صنعه بنف�سه ،ولي أ� ِت الطوفان بعد ذلك،
وليفنَ العالم.
�ستقول له :لماذا انعزلت هنا حبيبي؟
�سيجيب منده�ش ًا :كي أ�ن�سى عزيزتي.
ك ��ي تن�سى عليك التخل�ص من ذاكرتك وعقلك ،قد تكون هنا بعيد ًا عن الجمل وما حمل ،لكنذاكرتك معك ،الذاكرة و�شم ال يبلى.
التفت �إلى ال�شجرة التي ر�سم على لحائها مالمح وجه و�س ّماها زينب ثم قال:
ا�سمع ��ي ي ��ا زين ��ب � ،أس�حدثك عن بائعة ال ��ورد ،هل �سمعت يوم� � ًا بهذا اال�س ��م؟ ال عليك ا�سمها
الحقيقي أ�ماني ،هي ع�شقي القديم والوحيد� .صادفتها ذات م�ساء جميل .اقتربت مني � .أس�لتني �إن
كن ��ت أ�ريد �شراء وردة .كان وجهها الطفولي متماهي� � ًا مع الورد المحمول في يدها الي�سري .وجدت
نف�سي داخل حديقة ورد ،أ�ي وردة أ�قطف؟ ا�شتريت وردة حمراء ،نقدتها ،ابت�س َمتْ  ،كانت ابت�سامتها
بحجم الكون ،تهت في الكون الالمتناهي � ،أس�لتها عن ا�سمها ،قالت ب�صوت رخيم:
214

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

في انتظار بائعة الورد

أ�ماني.
قلت مرتبك ًا :أ�وردة تبيع الورد؟!
ابت�سمت و أ�رادت االن�صراف ،أ�جبتها دون أ�ن ت� أس�لني:
ا�سمي جواد ،جواد متعب.
����ي ،وكان الليل مارد ًا يهب����ط على المدين����ة .توارت بائع����ة الورد ،لك����ن حبها �سكن
ل����م ت����رد عل ّ
بداخلي.
لق����د �ضيعتُها يا زينب ،لكن اطمئني� ،إنها �ستعود ،قد وعدتني ،أ�ماني ال تكذبُ ،و ُعودُها أ�وثق
م����ن ُو ُع����ود الرجال الذين عرفتهم ك ّلهم � ،أس�ظل هنا أ�نتظره����ا ،هذا هو المكان الذي يليق بحبنا
أالبدي ،خ�ضرة الغابة �ستبعث فيه من روحها قب�س ًا من ع�شق جديد ،أ�غنيات الع�صافير في الم�ساء
و�آناء الفجر �ستقوي عوده ،هم�سات الن�سيم الرخية �ستنع�شه .نعم �ست أ�تي �إلى هذه الغابة� ،آنذاك
�سنولد من جديد ،أ
ونمل المكان غنا ًء جمي ًال� ،سنرك�ض بين أال�شجار بنزقية ك�سنجابين يافعين،
ونت�س ّل����ق أالغ�صان ،ونتم����رغ فوق الع�شب أالخ�ضر ،وف����ي الليل نوقد نار ًا نط����رد بها تلك البرودة
ال�صلب����ة التي تت�سلل م����ن بين ال�صخور
لتج ِّمد أ�طرافن����ا ،ولـ ّما يهاجمنا العياء
ننام ف����ي تجويف �شجرة .ه����ل تعرفين
لماذا أ�نا هنا؟
طبع��� ًا �إنك ال تعرفي���ن ،كل أال�شجار
ال تع���رف ،الكائنات كله���ا ال ت�ستطيع أ�ن
تعرف ما بدواخلنا نحن بني الب�شر ،أ�لي�س
كذلك؟
طي���ب � ،أس�روي لك ق�صت���ي � ،إ ّني في
حاج ٍة �إل���ى البوح ولم أ�ج���د لمنْ أ�حكي،
لك���ن �إي���اك أ�ن تبوح���ي ب�س��� ِّري ألح���د،
عديني بذلك.
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ر أ�ى بائعة الورد على ال�ضفة الي�سرى للنهر قادم ًة نحوه ،ف�صاح:
« أ�ل���م أ�ق���ل لك ي���ا زينب؟ ها هي قادم���ة� ،شعوري لم يكذبن���ي ،قلت لك �ست أ�تي م���ن وراء النهر،
�ستقط���ع النهر وت�صلني مب ّللة بالماء ،وثوبها ال�شف���اف ملت�صق بج�سدها أال�سطوري فت�صبح �شبيهة
با إللهات القديمات».
ح�ص���ان عدا نحو النهر ،كانت عيناه م�ص َّوبتين نحوه���ا ،كانت أ�جمل مما �سبق ،وجهها
ب�سرع���ة
ٍ
أ�كث���ر �صباح���ة� ،شعرها أ�طول ،ان�س���دل حتى كاد يدثر بدنه���ا ك ّله .و�صل الماء والع���رق يتف�صد من
تفح�ص
أ�نح���اء ج�سم���ه كلها ،ولهاثه ي�سمع من بعيد ،وقلبه يكاد يقفز من �صدره .اقترب منها أ�كثرَّ ،
مالمحه���ا� ،شفتاها بلون الكرز ،رائحتها أ
كالع�شاب البري���ة .تحولت الخطوات أالخيرة بينه وبينها
أ�مي���ا ًال و أ�مي���ا ًال .طار في الف�ضاء ليخت�صر الم�سافات ،وقع عل���ى الع�شب أالخ�ضر ،وكان طيف بائعة
الورد الذي ر�آه قد اختفى.
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بائع طيور
�أحمد بلقا�سم

وحدَّة.
أ�رخ ��ى ال�صم ��ت المطبق �سدول ��ه على أ�رجاء البيت الخال ��ي؛ زاده البرد القار� ��س ق�سوة ِ
أُ� ِح ُّ�س أ�نه مجرد جثة مهملة في ثالجة أالموات ،و أ�ن ما تعك�سه المر�آة المثبتة في جدار البهو ما هو
�إال �شب ��ح ،يفتح عبث ًا ب ��اب الثالجة ،ثالجة أالموات ،لتذويب جليد ال�صمت القا�سي .خطر له خاطر
ليربط االت�صال من جديد بالوالدة ،فلي�س ثمة ح�ضن أ�دف أ� وال أ�رحب من ح�ضنها:
 (�آلو) ،ال�سالم عليكم. وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل. كيف حالكم؛ أ�و ُّد االطمئنان عليكم؟ لنقل :ال ب أ��س ،فنحن كما أ�نتم تحت الحظر؛ � أش�ننا � أش�ن النا�س. كيف تتدبرون أالمور مع توقفكم عن العمل؟ مخ ��زون الم ؤ�ون ��ة قد يق ��اوم ب�ضعة أ�يام أ�خ ��رى؛ في حالة م ��ا �إذا تق َّيدنا بتطبي ��ق التعليماتال�صارمة التي َّ
�سطرها أ�بوك!
 -العمل الفني :الفنان المغربي فريد بلكاهية.
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 تعليمات �صارمة كيف!؟ تقلي� ��ص اال�ستهالك من مواد التغذي ��ة �إلى الن�صف؛ تناول كوب �شاي لكل فرد بد ًال من اثنينوثالثة ،ك�سرة خبز على مقا�س راحة يد كل واحد ،مع ت أ�خير وجبة الغذاء لتنوب عن وجبة الع�شاء.
 ال حول وال قوة �إال باهلل؛ وماذا عن أ�خي مرزوق؟ أ�خوك مرزوق كان قد فتح اهلل له باب رزق حالل قبل الحجر ،لكن... لكن ماذا؟ لكن مع ظهور الوباء ُ�س َّد في وجهه. َمنْ �سده في وجهه؟ بلغ عنه أ�حدهم لل�سلطات بتهمة المتاجرة ب أ��شياء م�ضرة. المخدرات تعني؟ ال لم يتاجر بالمخدرات� ،إنما بالطيور. متى كان أ�خي يعنى بتربية الدجاج حتى يتاجر به! لم يتاجر بالدجاج؛ �إنما بعد ظهور �شركة أ�جنبية ُتع َنى ببناء القناطر والطرقات ،امتهن هذه المهنة. مهنة ماذا؟ مهنة التجارة!218
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 تجارة ماذا؟ أ�لم أ�قل لك الطيور! يا بني ،أ�خوك ربط عالقة متينة مع عمال ال�شركة المذكورة ،و�صاروا يدفعون له. يدفعون له ماذا؟ يدفعون له نقود ًا بالطبع! مقابل ماذا؟�ضافي.
مقابل ما يبيعهم من طيور؛ كل طائر يح�صل مقابل بيعه على مبلغ � إ ّ
 أ�ي طائر هذا الذي يح�صل مقابل بيعه على مبلغ �إ�ضافي؛ و أ�خي لم يكن يلتقط وال حتى بي�ضةمن تحت دجاجة!
 �صراح���ة ي���ا بني؛ عم���ال ال�شركة الذين حط���وا بجوار أ�ر�ضن���ا هم من ال�صي���ن ،و أ�خوك كانيم ّونهم...
 يم ِّونهم بماذا؟ يم ِّونهم بالطير طبع ًا! ب أ�يِّ طير؟ طي���ر اللي���ل ،وا آلن منع من ذلك ب�سب���ب الحظر من جهة والجائحة من جه���ة أ�خرى ،والنا�سيقولون �إن هذا الطير هو �سبب انت�شار الوباء!
 هل أ�نت خائفة؟ طبع ًا؛ أ�نا خائفة. خائفة من ماذا؟ -خائفة من انقطاع رزق أ�خيك يا بني!
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م�شاهد من وعود �سرابية
د.عبد الرحمان �إكيدر

فتح ال�صناديق ،و ُتفرز أالوراق ،وتعلن النتائج.
يومان فح�سب ...بعدهما مبا�شرة ُت ُ
بي ��ن المتناف�سين �صوالت وجوالت ،أ�موال ُت�صرف ،و أ��صوات ت�صيح ،والفتات تتراق�ص بعبارات
المر�شحين �سوى الحملة االنتخابية الم�شحونة بمطامع ّ
مت�شابهة ،ال يجمع بين ّ
الظفر بالمن�صب...
ال ��ك ّل ين�صب �شباكه ويغري في الظاهر ب�سرد الوعود و�إنجاز الموعود ...أ� َّما الباطن ،فيخفي رغبة
فتات من ِهبات
وبذل الغال ��ي والنفي�س لبيع النف�س مقابل ٍ
جامح ��ة في تقديم الذات على الجماعةِ ،
ُينظ ��ر �إليها على أ�نه ��ا امتيازاتٌ كبيرة ...ال ��ك ُّل يرتقب ،الكل يريد �إثبات وج ��وده ،والظفر بكر�سي
حد من امتيازات.
المجل�س ،وما ال يخطر على بال أ� ٍ
طوابير أالطفال والن�ساء وال�شباب العاطلين عن العمل تجوب �شوارع المدينة ،وتجول في أ�زقتها
ال�ضيق ��ة ،رافعة مكب ��رات ال�صوت ،مردد ًة �شع ��ارات ،ومتع ّهدة بتح�سين أ�ح ��وال المدينة ،ومحاربة
اله�شا�شة والبطالة.
الوجوه نف�سها تعود �إلى الواجهة ،يح ّلق حولها �صبية ينتعلون أ�حذية بال�ستيكية ُم ْغ َب َّرة .يم�سكون
م�شهد
ب أ�ط ��راف ذويه ��م الذين ي�صطنعون مكرهين �سي�ل ً�ا من االبت�سامات الكاذب ��ة ،يتكدّ�سون في ٍ
 -العمل الفني :الفنانة المغربية بنحيلة الركراكية.
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ا�ستعرا�ض ��ي مم� � ٍّل ت�شي بزيفه خطاباتهم الت ��ي ينعدم فيها �إلى جانب ال�ص ��دق وال�صياغة ،ا إليقاع
وا إلقناع.
الوعود الزائفة ،وال�شعارات الرنانة نف�سها ،البرامج مكرورة ،في أ�لوانها و أ�رقامها وم�شروعاتها
الكب ��رى ِّ
وبغد أ�ف�ض ��ل .والغالب عليها �سمة التطابق في نقطها وفوا�صلها ،بل حتى
المب�شرة بالتغيير ٍ
َ
وف�صها
في أ�خطائها ا إلمالئية ...وك أ�نها برامج ُح ِكم عليها منذ أالزل ب أ�نْ
بن�صها ّ
ت�ستن�سخ �إلى أالبد ّ
تهجم على العيون عند كل مو�سم انتخابي ،وت�ستحي من مغادرة الوجود بالقوة �إلى الوجود بالفعل،
وتع�شق حت ��ى النخاع حروف الت�سويف و�ضروب التزييف والعجب ممن يعرف فحواها ،فيلدغ مرات
ومرات وال يفت أ� يرك�ض خلف �سرابها ك أ�نه ما �سمع بها وال عرف م�سعاها.
ك� � ٌّم هائ� � ٌل م ��ن أالوراق والمل�صق ��ات والمطويات يغط ��ي ك َّل ما تق ��ع عليه العي ��ن :أالر�ض،
الجدران ،أ�عم ��دة الكهرباء ،العربات ...أ�غلبها ُيدا�س عليها أ
بالقدامُ ،تح ّول المدينة �إلى أ��شبه
م ��ا يكون بمط ��رح نفايات ،حاجبة بذلك عي ��وب الطرقات ونتوءاتها .يج ��ول المر�شحون أالزقة
الت ��ي ال تط أ�ها أ�قدامه ��م �إال في مثل هذه الموا�سم .يلقون فيها خطبه ��م ،يبت�سمون في وجه كل
م ��ن ي�صادفون ،ي�صافحون النا�س ،وي أ�خذونهم أ
بالح�ضان ،ك أ�نهم أ�فراد من العائلة أ�و أ��صدقاء
طالت غيبتهم.
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يعتلي أ�حدهم من�صة تحفها باقات ورد من كل الجوانبُّ ،
يلتف حوله أالعيان ،وبع�ض من ال�شباب
الذين ال ي�ض ِّيعون مثل هذه الفر�ص المو�سمية لمحاربة بطالتهم الدائمة .بهمة عالية ،ونبرة ت�ستميل
الح�ضور ،يخاطبهم مل ّوح ًا بيديه:
أ�عدكم أ�نني � أس�رفع الظلم الذي جثم على أ�ج�سادكم ل�سنوات،
أ�عدكم أ�نني � أس�رفع ال�ش ؤ�م عن حياتكم،
�ستودعون أاليام ال�سوداء �إلى أالبد،
أ�ب�شركم ب أ�ن مدينتكم �ستغدو من أ�جمل المدن و أ�زهاها،
� أس�ب ِّلط لكم أالزقة ،و� أس��ضيء ال�شوارع ،و أ�ن�شئ لكم الحدائق والمالعب والم�سارح.
َ�ص ِّوتوا لي فح�سب...
� أس�خرجكم من ظلمات القهر وال�شقاء �إلى نور الحياة.
� أس�كون في خدمتكم ،و�سيكون باب مكتبي مفتوح ًا لكم دائم ًا.
في الثقة ...أ�ق�سم �إنني لن أ�خذلكم.
أ�ريدكم أ�ن تجدّدوا ّ
و أ�نا على يقين أ�نكم أ�نتم أ�ي�ض ًا لن تخذلوني كما ع َّودتموني.
و�إل���ى أ�ن تتحقق أالمان���ي والوعود وا آلمال الت���ي ال تعرف ا آلجال ،من حق أالح�ل�ام اللذيذة أ�ن
تراود أالبرياء الطامحين ال�صادقين ...في المنام كما في اليقظة!

❁
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محور خا�ص

العني الثالثة
�سميحة قا�سم مغربي

كابو�س جعلني أ�ت�ص َّب ُب عرق ًا .ر أ�يتُ أ�نَّ جارتن ��ا أ�م أ�حمد البالغة من العمر �ستة
ا�ستيقظ ��تُ م ��ن ٍ
هلل ِم َّما ر أ�يتُ ونه�ضتُ من فرا�شي أل َ
غ�سل وجهي
وثالثين عام ًا قد أ�نج َبت ِطف ًال ُم َ�شوه ًا ،فا�ستعذتُ با ِ
الحا�سة
و َأ�ته َّي� � أ� لل َّذه � ِ
�اب �إلى الجامع ِة ،فقد أُ� ِقي َمت ف ��ي جامع ِتنا محا�ضر ٌة لل ِّن ِ
قا�ش فيم ��ا �إذا كانت َّ
َ
و�شارك في هذا
لل�سن ِة ال َّرابع ��ة،
ال�ساد�س ��ة حقيقة أ�و وهم� � ًا ،وكانت المحا�ضر ُة في ق�س � ِ�م الفل�سف ِة َّ
َّ
الطلب ِة أ
قا�ش عد ٌد من َّ
والط َّبا ِء ال َّنف�سيين و أ��ساتذة الجامعة
ال ِّن ِ
وق ��د اختلفوا في حقيق ِة وجو ِدها فعل ّي ًا َلدى ا إلن�س ��ان ،فبع�ضهم عمدَ �إلى أ� ّنها أ�حا�سي�س وهم َّية،
ن�سان ،لك َّنه ال يكا ُد ي�شع ُر بها ،وال ي�ستخدمها �إال في حال ِة
رج ُحوا احتمال َّي َة وجو ِدها لدى ا إل ِ
و�آخرونَ َّ
بالخوف والخطر .قال �سامر ،وهو أ�حد َّ
لي�ست ِ�سوى منح ٍة رباني ٍة
�شع ��ور ِه
ِ
ال�ساد�سة َ
الحا�سة َّ
الطلبةَّ :
يه ُبه ��ا ُ
اهلل ع� � َّز وج ّل ِل َمن ي�شا ُء من عباد ِهُ ،
ا�س يملكونَ �شفاف َّي ًة غريب ًة يعرفونَ من خال ِلها
فبع�ض ال َّن ِ
أ�مور ًا مخفي ًة ،ف َتالقي أالرواح أ�م ٌر قدَّر ُه ُ
اهلل تعالى لل َّنا�س.
ن�سان �شا َء َ
ذلك أ�م أ�بى.
قال أ��ستاذ الجامعة :الحقيقة أ� َّنها جز ٌء كبي ٌر من ا إل ِ
 -العمل الفني :الفنان المغربي حمد القا�سمي.
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ن�سان ُز ِّو َد م ��ن ال َّلحظ ِة أالولى ا ّلتي
وق ��ال �سعي ��د وهو أ�ح ُد المعيدينَ في الجامع ��ة :ال ُب َّد أ�نَّ ك َّل � إ ٍ
وحي ،ا ّلذي يتخ َّل ُ�ص في ِه من
�صال
الج�سم الماديِّ
يخ � ُ
�رج فيها للحيا ِة بم ��ا يم ِّكن ُه من اال ِّت ِ
بالعالم ال ُّر ِّ
ِ
ِ
المنطق،
ح�سا�س فط ��ريٌّ ال �إراديّ بعي ٌد عن
وي�سم ��و ِ
ِ
بروح� � ِه ا ّلتي تح ِّرك ُه حيثما ي�شاء ،وال َ�ش َّك أ� َّنها � إ ٌ
بالم�ستقبل .
المجهول والتَّن ُّب ِ ؤ�
العلم عن تف�سير ِه ،يتم َّكنُ �صاحب ُه من معرف ِة
ويعج ُز ُ
ِ
ِ
وتح � َّ�دثَ أ�ح � ُ�د أالط َّبا ِء ال َّنف�سيينَ ع ��ن اال�ستب�صا ِر قائ ًال :يمكنُ أ�ن يك ��ونَ اال�ستب�صا ُر عن
حالم التَّن ُّب ؤ� َّي ِة والحا�س� � ِة ال�ساد�س ِة في حال ِة ال َّن ِوم هي حال ُة
حالم ،فالعالق ُة بينَ أال ِ
طري � ِ�ق أال ِ
اللاَّ �شع ��و ِر الخا�ض ِع أ
والم�سافات في
للوقت
العالم� ،إذ ال وجو َد محدد ِ
ِ
الح َّرة بالت ِ
للنا ُ
َّجوال في ِ
ات ومن ث � َّ�م ال ما�ضي وال حا�ضر وال م�ستقبل� ،إذ �إنَّ ال ُك َّل واح ٌد ور ؤ�ية
حالم وال ُّروحان َّي ِ
دني ��ا أال ِ
وح من الما َّد ِة
واح ��دة ،فا إلن�سانُ في أ�ثن ��ا َء ال َّنوم يكونُ
ج�سم ٍ
هزيل ،وتتح� � َّر ُر ال ُّر ُ
ِّ
متج�سد ًا في ٍ
ت�سبح فو َقها ،وهو ما أ�طلقَ علي ِه العلما ُء (عل � َ�م فوقِ َّ
حي ��ثُ
الحلم حا�ضر ًا
الطبيع ِة) فقد يكونُ
ُ
ُ
العاجل أ�و ا آلجل.
للم�ستقبل
ِ
ِ
موت أ�و
الحلم قد يكونُ عبار ًة عن
تحذيرات أ�و ٍ
ٍ
و أ�نه ��ى أال�ستا ُذ الجامع ُّي المحا�ض ��ر َة بقول ِه �ِ :إنَّ َ
َ
وهناك أ�حال ٌم تنبئ َّي ٌة غ َّي َرت مجرى التَّاريخ.
بداع،
اختراع أ�و � إ ٍ
ٍ
بعنوان (العين ال َّثالثة).
يومين
ِ
و أ�نب َأ�نا بمحا�ضر ِته القادم ِة ا ّلتي �ستكونُ بعد ِ
224
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فخرجتُ من المحا�ضر ِة أُ�ك ِّل ُم نف�سي و أ� ُ
لدي حا�س ٌة �ساد�س ٌة؟
قول :هل يمكنُ أ�ن يكونَ َّ
���ق ما َ
كالم أال�ست���اذ يطاب ُ
فالحلم ا ّل���ذي ر أ�يت ُه عن جارتنا أ�م أ�حمد
�صباح اليوم،
ُ
�إنَّ َ
ح�صل معي َ
تخ�ص هذه الحا�سة ،أُ�ري ُد أ�ن أ� َ
لم َي ُكن عا ِد ّي ًا! � أس� ُ
نطلق �إلى مكتب ِة الجامع ِة ،و� أس� ُ
عرف
بحث عن ٍ
كتب ُّ
كاملين إلقام ِة المحا�ضر ِة ال َّثانية.
يومين
ِ
عنها أ�كثر ،لن أ��ستطي َع االنتظا َر ِ
لماني (رودل���ف ت�ست�شنر) وهو أ� َّول من
دخل���تُ �إلى المكتب ِة فوق َعت عينايَ عل���ى ٍ
كتاب للعا ِل ِم أال ِّ
الخارق بدرا�س ٍة ج���ا َّد ٍة أ� َ
تن َ
وائل الع�شريني���ات ،و أ� َ
طلق عليها م�صطلح
�سي
ِ
دراك ِ
���اول ظاه���ر َة ا إل ِ
الح ِّ
���روع :اال�ستب�ص���ار ،التَّن ُّب ؤ� ،نفا ُذ
E.S.P
ُ
الحا�س��� ِة َّ
المن�س���وب مج���از ًا �إل���ى َّ
ال�ساد�س��� ِة ،و�ص َّنفها في ف ٍ
�شخا�ص أ
الب�صير ِة �إلى أال�شيا ِء أ
لمحات من الما�ضي
دراك
حداث وقراء ِة أالفكا ِر
وال
ٍ
والم�شاعر و� إ ِ
وال ِ
ِ
ِ
بعنوان (بحث عن البار�سيكولوجي)،
والم�ستقبل ،فذ َّكرني هذا
ُ
بكتاب للعا ِلم (رينيه �سودر) ِ
الكتاب ٍ
ذك��� َر في��� ِه أ�نَّ المعلومات ا ّلتي تلتقطها الم ُ
���دارك الخارق ُة ال ت�صد ُر َّ
نفاذ الب�صير ِة،
بال�ضرور ِة ع���ن ِ
الباطن ِّ
دامت لم
العقل
كريات ،وهي في ِ
كالذ ِ
ال�ساد�سة ،ما َ
و� إ َّنما تتو َّل ُد في ِ
الوقت نف�سه حا�س ٌة؛ لت ُكن َّ
ِ
حوال ك ّلها تنتق ُل المعلوماتُ من
و�ص ِل �إلى
الحوا�س
قنوات
الخم�س لل َّت ُّ
ِ
ت�ستخدم �إحدى ِ
المعلومات ،وفي أال ِ
ِ
ِ
ال�ساعة ف�إذ بها ال َّثالثة بعدَ ُّ
هر ف أ�دركتُ أ� َّنني ت أ� َّخرتُ عن
اللاَّ وعي �إلى ِ
الظ ِ
العقل الواعي .نظرتُ �إلى َّ
���ي ،وجدِّ ي ينتظ ُرني كي أ�عط َي ُه الدَّوا َء،
البي ِ
���ت ،فانطلقتُ م�سرع ًة ،فال َ�ش َّك أ�نَّ أ�ختي حنان قلق ٌة عل َّ
موعد دوا ِئ ِه .وح َ
فق���د م�ضى ُ
المنزل وجدتُ أ�ختي حنان تنتظ ُرني
���ال و�صولي �إلى
ن�صف �ساع ٍة على ِ
ِ
الباب وتقول:
مام ِ
أ� َ
نذهب �إلى الم�شفى ،ألنَّ جار َتنا أ�م أ�حمد
 هَ َّيا يا مريم ،لماذا ت أ� َّخ ِالحدِّ  ،علينا أ�ن َ
رت �إلى هذا َ
اليوم ،وعلينا أ�ن نكونَ بجان ِبها.
�ستل ُد َ
 ح�سن ًا ،ولكن ماذا عن دوا ِء جدِّ ي ،لقد ت أ� َّخرتُ علي ِه كثير ًا. ال تقلقي ،لقد َن�صف �ساع ٍة.
تناول الدَّوا َء من ُذ ِ
 ح�سن ًا ،هَ َّيا ِب َنا.ن�صف �ساع ٍة من االنتظا ِر الـ ُم ِم ِّل ،تناولتُ
ذهبن���ا �إل���ى الم�شفى وجل�سنا في باح ِة االنتظا ِر ،وبعدَ ِ
ُ
ُ
�إح���دى المجلاّ ِت العلم َّي ِة ا ّلتي ُو ِ�ض َعت على َّ
بنهم وك أ� ِّني أ�ري ُد
الطاولة ،وبد أ�تُ أ� َق ِّل ُب �صفحا ِتها ،و أ�قر أ� ٍ
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���وان (العين الثالثة و أ��سرارها)ُ ،ك ِت َب فيها :العينُ ال َّثالث ُة هي
فحات ووجدتُ �صفح ًة بعن ِ
ال�ص ِ
الته َ
���ام َّ
���ب) ،والعينُ ال َّثالث ُة هي
���ب بمعنى (ال ُّر ؤ�ي ُة بالقل ِ
العقل والقل ِ
(عي���نُ الفك ِ���ر) أ�و عينُ العق ِ���ل ،أ�و عينُ ِ
لعدم
ا�ستخدامها تموتُ
ِ
م�ص����د ُر المعرف ِة ال ُّروح َّي ِة و ُك ُّل ال َّن ِ
ا�س يملكونَ عين ًا ثالث ًة ،لك����ن هذ ِه العين ِ
وال ُ
يعرف العا َّم ُة عنها �شيئ ًا ُمطلق ًا.
لدي حا�س ٌة �ساد�س ٌة َ
يجب
وقل���تُ ف���ي نف�سي :ال ُب َّد ب أ�نَّ َّ
���ب أ�ن أ�ن ِّميها حتَّى ال تموت ،أ�جل ُ
لذلك يج ُ
�ستو�ص ُلني �إل���ى الماورائ َّي ِات فقليلونَ هم ا ّلذينَ يملكونَ حا�س ًة �ساد�س ًة وعين ًا ثالث ًة،
أ�ن أ�ن ِّميه���ا؛ أل َّنها ِ
ال�ساد�س��� ِة ،هذا ما تع َّلم ُت ُه في
ب���ل ين���د ُر وجودُهم أ�ي�ض ًا ،والعينُ ال َّثالث��� ُة ظاهر ٌة من
ِ
الحا�س ِة َّ
ظواهر َّ
معه ِ���د َّ
الطاق ِة ا إليجاب َّي ِة� ،إذ � إ َّنها تر�س ُل �ض���وء ًا ،وهذا َّ
ن�سان
مق ر أ� ِ�س ا إل ِ
ال�ضو ُء الدَّاخل ُّي ال َّناب ُع ِمن ُع ِ
بالكوارث يت َِّخ ُذ عاد ًة َ
ح�سا�س الـ ُم ُ
العقل،
�سبق
م���ن
ِ
عين ِ
الممكن ج ّد ًا ا�ستخدا ُم ُه ،فا إل ُ
�شكل رمو ٍز في ِ
ِ
ُ
وتن�ص على أ�نَّ �شيئ ًا ما
�سيحدث ،وحينما كنتُ
وتكونُ عاد ًة ُمبهمة وغير وا�ضحة و أ�حيان ًا تظه ُر جل َّي َة ُّ
�شارد ًة؛ �سمعتُ �صوت ًا يناديني :مريم ...مريم...
زمن.
حالك ،لم أ� ِ
بك ،كيف ِ
 َمن؟ الخالة أ�م �سامر! ،أ�ه ًال ِرك من ُذ ٍ
م�شفى في اللاَّ ذق َّي ِة �إلى هُ َنا.
 أ�نا أ�عم ُل هُ َنا من ُذ أ� ٍ�شهرُ ،مذ ُن ِقلتُ من ً
ق�سم الوالد ِة.
أ�نا طبيب ُة ِ
 ج ِّيد ،أ�ري ُد أ�ن أ� َعنك فيما بعد.
معك
ِ
لالطمئنان ِ
توا�صل ِ
ُ
�شئت.
يمكنك
الخا�ص بي،
قم
 ح�سن ًا ،هذا ال َّر ُاالت�صال بي أ� َّنى ِ
ِ
ُّ
���ح هاتفي ،لقد َّ
خرجت أ�خت���ي حنان وهي تبكي
 � أس� َّت�ص��� ُل ب ِ���ك حينما أُ��صل ُ
تعطل الي���وم فج أ�ة! َ
بدموع غزير ٍة.
ٍ
بك يا حنان؟ ِل َم تبكين؟
 ما ِ جار ُتنا أ�م أ�حمد. ما بها؟؟ لقد أ�نج َبت ِطف ًال ُم َ�ش َّوه ًا. يا�إلهي ...كيف ذلك؟رجوك كيف َ
ح�صل ذلك؟
 دكتورة ...خالة أ�م �سامر ،أ� ِ226
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تنتج عن
خبرك :هذ ِه ال َّت�شوهاتُ ا ّلتي ت�صي ُ
 اهدئ���ي ي���ا مريم � أس� ِ���ب الجنينَ هي طفر ٌة جين َّيةُ ،
بفقدان جز ٍء منها أ�و
ال�صبغ��� ِة
���ات) زائد ٍة في خاليا
ِ
وج���و ِد (كرومو�سوم ٍ
الج�سم ،و�إحداث ٍ
خلل في ّ
ِ
أ�حيان ًا ُ
الموروثات الجين َّي ِة
ال�صبغ ِة أ�و
ِ
حدوث زياد ٍة في ّ
ذلك أ�ي�ض ًا ا إل ُ
و�سبب َ
قارب ،وال تن�سي أ�ن عمرها قد تجاو َز الخام�س َة
ُ
َّدخين ُ
وزواج أال ِ
فراط في الت ِ
الحامل ازدادَت ن�سب ُة التَّ�ش ُّو ِه َلدى الجنين.
والثالثين ،فك َّلما تقد ََّم عم ُر المر أ� ِة
ِ
 أ�جل كال ُم ِك �صحي ٌح دكتورة ،فالخالة أ�م أ�حمد أ� ََّدخين في ا آلون ِة أالخير ِة.
فرطت في الت ِ
نت وحن���ان ،وا�ستريحا ألنَّ الخال��� َة أ�م أ�حمد �ستبقى عندنا
 ح�سن��� ًا ،اذهب���ا �إلىالمنزل ا آلنَ أ� ِ
ِ
بع�ض َّ
اليوم أل َّنها متعب ٌة َ
ال�صحيح َة.
ال�شيءُِ ،
َ
ويجب أ�ن يلقى الجنينُ ال ِّرعاي َة َّ
خرج���تُ مع أ�ختي من الم�شف���ى و�سا َلت ِبنا الخطواتُ �إل���ى َّ
ئي�س���ي ،وكنتُ قد �شعرتُ
ال�شار ِع ال َّر ِّ
بك يا أ�ختي؟
بانقبا�ض في َ�صدري ،قا َلت لي حنان :ما ِ
ٍ
بانقبا�ض ال أ��ستطي ُع و�صف ُه.
ل�ستُ أ�دري ،أ��شع ُرٍ
رت بما َ
ح�صل للخال ِة أ�م أ�حمد.
 يبدو أ� َّن ِك ت أ� َّث ُِ
�سيحدث.
 أ�جل ،ت أ� َّثرت كثير ًا و� إ َّنني حزين ٌة من أ�ج ِلها ،لك َّنني أ��شع ُر ب أ�نَّ �شيئ ًا ما ماذا تق�صدين؟ وما ا ّلذي يمكنُ أ�ن َيحدث؟
العالم.
 ال أ�دري ،ولكن ينتا ُب ِني �شعو ٌر ٌغريب ب أ�نَّ كارث ًة ما �ستح ُّل بهذا ِ
 يا �إلهي! ...ماذا تقولين؟���ك تهذين نتيج ًة لما َ
���ب أ�ن ترتاحي ،وعدنا �إلى
ح�صل الي���وم ،هَ َّيا ِب َنا �إلى
المنزل فيج ُ
ال ُب��� َّد أ�ن ِ
ِ
���زل فور ًا ،و�إذ بج���دِّ ي الم�سكين ينتظ ُرن���ا ،ولم يتذ َّوق لقم��� ًة واحد ًةَّ ،
فح�ضرت حن���ان الع�شاءِ،
المن ِ
حول المائد ِة وتناولنا َّ
وتح َّلقن���ا َ
بنف�سي
طعام الع�شا ِء ذهبتُ أُلل ِقي ِ
الط َ
عام ،وفو َر انتها ِئي من تن ِ
���اول ِ
�صح من ُه � إ اّل على ٍيد ته ُّزني ،كانت يدَ أ�ختي حنان ا ّلتي
عميق ،لم أ� ُ
نوم ٍ
ال�س ِ
عل���ى َّ
رير ،وا�ستر�سلتُ في ٍ
وق َفت �إلى جانبي وهي ُ
تقول لي:
هَ َّيا ا�ستيقظي ا�ستيقظي ُ
وانظري ماذا جرى للعالم؛ كاااارثة!
 ماذا ...أ�ين ...ما ا ّلذي جرى؟الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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ركن �سريري ،وبد أ�تُ أ��ستم ُع �إلى ن�شر ِة أالخبا ِر ،وكانت القنا ُة ُتقدِّ ُم تغطي ًة
نظرتُ �إلى ال ِّتلفاز من ِ
���ف ،وتدي ُر �شريط ًا ُ
ي�صف الحال��� َة الكارث َّي َة ا ّلتي �آ َلت �إليها ال ُبلدانُ  .ب���د َأ� المذي ُع ُ
ي�صف هذ ِه
ب�ل�ا تو ُّق ٍ
الحال َة الكارث َّي َة قائ ًال :ومع التَّطو ِر الم�ستم ِّر للعا�صف ِة المدار َّي ِة (ا�شوبا) ت�ش َّك َل �إع�صا ٌر من الدَّرج ِة
َ
واحل ،و أ� َ
بمناطق وا�سع ٍة بما فيها
لحق أ��ضرار ًا ج�سيم��� ًة
ال�س ِ
أالول���ى ،وهو �إع�ص���ا ُر (جونو) ،و�ضرب َّ
واحل َّ
برياح بل َغت
ال�س ِ
ال�شرق َّي ِة للد ِ
العا�صم���ة ،وامت َّد ت أ�ثير ُه غير المبا�شر �إل���ى َّ
ُّول أالخرى ،م�صحوب ًا ٍ
ت�ض���رب المنطق َة من ُذ
عا�صير ا ّلتي
وع َّد ه���ذا ا إلع�صا ُر من أ�ق���وى أال
�سرع ُته���ا (175كم�/ساع���ة)ُ ،
ُ
ِ
الكالم ،نظ َرت � إ َّلي حنان نظ���ر ًة وك أ�نَّ عيناها ُ
تقول لي :هل تن َّب أ� ِت بهذ ِه
منت�صف
�ستي���نَ عام ًا ،وفي
ِ
ِ
نت �س َب ُبها؟!
الكارث ِة أ�م أ� ِ
غراق
للع�ص���ا ِر
بفي�ضانات غي َر م�سبوق��� ٍة عم َلت على � إ ِ
ٍ
وت�س َّب َب���ت أالمطا ُر الغزي���ر ُة الم�صاحب ُة إ
بالكامل ،واقتال ِع أ��شجا ٍر وطرق ،وتدمي ٍ���ر لل ُبني ِة التَّحت َّي ِة ،و ُف ِت َحت مراك ُز
���ات تجار َّي ٍة و�سكن َّي ٍة
مج َّمع ٍ
ِ
َّح�ضيرات قبل
ا�ستكمال الت
ال�سكانَ �إل���ى
ِ
ِ
ع���دَّة إليوا ِء الهاربينَ من هذ ِه المنطق��� ِة ،ودعا الم� ؤس�ولونَ ُّ
حلول الم�ساءِ ،بما في َ
تخزين أالغذي ِة و
ذلك من
ِ
ِ
 ِل َم أ�طف أ� ِت ال ِّتلفاز يا مريم؟ لم أ�فعل �شيئ ًا .يبدو أ� َّنه قد َّتعطل.
َ
المحمول ي���ا حنان �سنكم ُل ن�ش���ر َة أالخبا ِر على
هاتفك
عطني
ال ب أ�����س،
ُ
ِ
�سن�صلح��� ُه فيما بع���د ،أ� ِ
ا إلنترنت.
 ح�سن ًا ،أ�ووه يا �إلهي! � إ َّنه ال يعمل!الفيرو�سات َ
ويحتاج �إلى
دخل �إل���ى نظام ِه
 التقلق���ي ،ال ُب��� َّد أ�نَّ بطاريت ُه نف���دت ،أ�و أ�نَّ نوع ًا منِ
ُ
الخا�ص بي � ،إ َّن ُه ٌ
حديث ج ّد ًا ،ولن ت ؤ� ِّثر في ِه الفيرو�سات.
فتح جه���ا َز الحا�سوب
ِّ
البرمج��� ِة فح�سب � .أس� ُ
َّ�شغيل ،فظه َرت ل����ي �شا�ش ٌة زرقاء لم أ��ستطع التَّح ُّكم
فتح����تُ جه����ا َز الحا�سوب ،و�ضغطتُ على ز ِّر الت ِ
َّ�شغيل مع ظه����و ِر �شا�ش ٍة �سودا َء ُك ِت َب فيها:
به����ا ،وعند محاولتي �إع����اد َة ت�شغيل ِه تو َّقفت عمل َّي ُة بد ِء الت ِ
( .)The Computer Is Infectedقالت لي حنان:
 ما معنى ذلك؟ لم أ�فهم �شيئ ًا.228
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الفيرو�س ي�ش ِّك ُل
بفيرو�س (بلوب���ورن) .هذا
م�صاب
م�صاب ،وال ُب َّد أ� َّن ُه
 ه���ذا يعني أ�نَّ الجه���ا َزٌ
ٌ
ِ
ُ
َ
ثوان فح�سب،
ي�ضرب
َّ�شغيل حتَّى أ�جهز ِة ال ِّتلفازِ ،وهو
ُ
ع�شر ٍ
خطر ًا كبير ًا على أ�نظم ِة الت ِ
الهواتف في ِ
ب�شكل غير
وغيره���ا من أالجهز ِة المف َّعلة فيها خا�ص َّية البلوتوث ،وخط���ر ُه يكمنُ في أ�نَّ عمل ُه يجري ٍ
ِ
ب�شكل م�ستق ٍّل �إل���ى أالجهز ِة القريب ِة من الجها ِز الم�صاب،
مح�سو����س
للم�ستخدم ،ويمكنُ أ�ن ينت�ش َر ٍ
ٍ
ِ
تعطل جهازي؛ فحينما كنتُ في الجامع ِة أ�بقي ُت ُه مت ً
لذل���ك َّ
َّ�ص�ل�ا بالبلوتوث ،وحينها َ
الفيرو�س
انتقل
ُ
بالملل َّ
ديد ،دعينا
�إل���ى جهازي ،ثم �إل���ى
ال�ش ِ
ِ
جهازك و�إلى ال ِّتلفاز وجها ِز الحا�سوبَ .
اليوم �سن�شع��� ُر ِ
حال الخال ِة أ�م أ�حمد.
ُ
نذهب لنطمئنَّ عن ِ
حال جارتن���ا أ�م أ�حمد،
 تذ َّك���رت ،حينم���ا ِكنت نائم ًة البارح���ة ا َّت�صلتُ بالم�شف���ى أل� أس� َل عن ِ
عنك وقالت ل���ي � :إ َّنها ذاهب ٌة �إلى اللاَّ ذق َّي ِة لتزو َر أ�هلها
وتح َّدث���تُ �إلى الخال ِة أ�م �سامر ،وقد � أس�لتني ِ
و�ستعود ُم�سا َء اليوم.
 اللاَّ ذقية؟؟!!....بك؟؟
 أ�جل اللاَّ ذقية ،ما ِ ك أ� ِّني ر أ�يتُ ُحلم ًا بهذا َّال�ش أ� ِن ،ولكن ال أ��ستطي ُع تذ ُّكر ُه اللاَّ ذقية ...جبلة...
مزعج ًا ج ّد ًا .ر أ�يتُ نف�سي َأ� ِق ُف في أ�حد �شوار ِع مدين ِة جبلة على
أ�جل تذ َّكرت ،لقد ر أ�يتُ كابو�س ًا ِ
و�صدمتني حافل ٌة َ
هناك ،وفارقتُ الحيا َة
ال ّرغم من أ� َّنني ال أ�عرفها
َ
ولك���ن ما عالق ُة اللاَّ ذقي ِة أ
بالم���ر ...هذا ما ال أ��ستطي ُع تذ ُّكر ُه دعيني وح���دي يا حنان ،أ�ري ُد أ�ن
عيني ،وت�سل َّل
���ي و�صغرها أ� َ
أ�خل���و لنف�س���ي قلي ًال .خلوتُ لنف�سي �ساعتين ،و�شعرتُ ِ
مام َّ
بثقل الدُّنيا عل َّ
���اب �إلى قلبي َ
الكوارث ا ّلتي ُ
���ب هذ ِه
تحدث ،فق َّررتُ
االكتئ ُ
وقتل رغبتي في الحيا ِة ،و�شعرتُ أ� َّنني �سب ُ
ِ
(العين ال َّثالث ِة) ما ُ
هاب �إلى مدين ِة جبلة أللقى حتفي َ
يزال
هناك ،لكن �شوقي لح�ضو ِر محا�ضر ِة
ال َّذ َ
ِ
قائم��� ًا ،لذا ق َّررتُ تجهي َز حقيبت���ي آلخذها معي �إلى الجامع ِةَ ،
ذهب �إلى
وحال انتها ِء المحا�ضر ِة � أس� ُ
هاب �إلى مدين ِة جبلة.
مدين ِة جبلة .ونه�ضتُ أل َّت�ص ُل بالخال ِة أ�م �سامر ،فهي أ�علم م ِّني بكيف َّي ِة ال َّذ ِ
 أ�ه ًال ...خالة أ�م �سامر ...أ�نا مريم. أ�ه ًال حبيبتيَ ،حالك؟
كيف ِ
عدت من اللاَّ ذقي ِة؟
 الحمد هلل بخير ،و أ� ِحالك يا خالة؟ متى ِ
نت كيف ِ
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ن�صف �ساع ٍة فح�سب.
 من ُذ ِ�سالمتك يا خالة.
 حمد ًا هلل علىِ
مك ُ
اهلل يا حبيبتي.
 �س َّل ِال�س ِفر �إلى مدين ِة جبلة ،هلاّ أ�خبرتني بذلك؟
 خالة أ�م �سامر ...أ�ري ُد أ�ن أ�� أس� ِلك عن كيف َّي ِة َّ
َ
خا�ص ٍة.
ردت
الو�صول ب�سرع ٍةِ ،
 �إن أ� ِفعليك ا�ستئجا ُر �س َّيار ٍة َّ
ذهب
لك يا خالة � ،أس� ِ
 ح�سن���� ًا� ،شكر ًا ِراك فيما بع����د ،و أ�خبرتُ أ�ختي حنان وجدِّ ي ب أ� َّنني � أس� ُ
الغد لح�ضو ِر المحا�ض����ر ِة في الجامعةَ ،
����ب برحل ٍة �إلى مدين ِة جبلة مع
ف����ي ِ
وحال انتهائها؛ � أس�ذه ُ
يام ،وادَّعيتُ ب أ� ِّني أ�ري ُد َّ
هاب للتَّخلُّ ِ�ص
ق�سم ا آلثا ِر
ِ
الذ َ
كل َّي���� ِة ِ
والمتاحف ،و�ست�ستم ُّر ال ِّرحل���� ُة ثالث َة أ� ٍ
اليوم التَّالي ،ه َّي أ�تُ نف�سي َّ
م����ن حال ِة
هاب �إلى الجامعة ،وخرجتُ
للذ ِ
ِ
االكتئاب ا ّلتي أ�نا فيها ،وفي ِ
جل�س هناك،
بث��ل�اث
الوقت المح َّد ِد للمحا�ضر ِة
م����ن
ٍ
المنزل قبل ِ
ِ
ِ
�ساعات ،وذهبتُ �إلى المد َّر ِج أل َ
����ت ،فانتظرتُ و�سرعانَ م����ا �شعرتُ بالم َل ِل ،و�شع����رتُ أ�نَّ َ
فجل�س����تُ وح����دي أ�نتظ ُر َ
الملل
حلول الوق ِ
يحي ُ
جانب ،فق َّررتُ ال َّر َ
حيل ومغادر َة الجامعة .غادرتُ المد َّر َج و�سا َلت بي خطواتي
����ط بي من ُك ِّل ٍ
التَّائه����ة �إلى َّ
ائق :أ�ري ُد أ�ن ت أ�خذني �إلى مدين ِة
لل�س ِ
ئي�سي .ا�ستوقفتُ �سيار َة أ�جر ٍة ،وقلتُ َّ
ال�شار ِع ال َّر ِّ
جبلة من ف�ضلك.
خاف أ�ن أ� ِ�ض َّل َّ
 ح�سن ًا ،ولك ِّني أ� ُعلم ودراي ٍة ب�شوارعها.
الطريق ،فل�ستُ على ٍ
 � إ َّنني في عجل ٍة من أ�مري ،هَ َّيا انطلق أ�رجوك.و�صلك ُ
حيث ت�شائينَ َّ ...
تف�ضلي...
 ح�سن ًا يا بن َّيتي � ،أس� ِاليدين،
وو�صلن���ا م�سا ًء �إلى مدين ِة جبلة ،فبد أ�تُ أ�م�شي في �شوارعه���ا �شاحب َة الوج ِه ،مرتع�ش َة
ِ
���ن ال تدري أ�ينَ تنظ ُر ومن أ�ي���ن �ست أ�تي الحافلة.
الخائف،
���ب الع�صفو ِر
وبقل ٍ
ِ
���ب كقل ِ
وعينين تائهتي ِ
ِ
بجانب َّ
���ال حتَّى تع َبت قدماي ،وجل�ستُ على حج ٍ���ر
ريق ،وبعدَ
�س���رتُ ما ُ
ِ
يقرب من خم�س ِة أ�مي ٍ
الط ِ
ذل َ
ال�سي َر ،ونمتُ دونَ أ�ن
نام في �إح���دى
الفنادق ،فقد أُ�ن ِه َكت َ
ِ
���ك ذهبتُ أل َ
قواي ولم أ�عد أ��ستطي��� ُع َّ
ال�شار ِع أُل َ
الفجر خرجتُ �إلى َّ
كمل ما ب���د أ�تُ ب ِه ،ولكن دونَ جدوى ،فكثي ٌر
أ��شع��� َر ب�ش���يءٍ ،ومع ِ
حلول ِ
الحافالت م َّرت بجانبي ولم تم�س�سني ب�سو ٍء ف�شعرتُ ب أ� َّنني بحال ٍة ج ِّيد ٍة ،وقلتُ في نف�سيِ :ل َم
م���ن
ِ
230
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���ال .وا�ستوقفتُ �س َّيار َة أ�جر ٍة
ال أ�ع���و ُد �إلى البي ِ
حلم فح�سب � ،أس�عو ُد في الح ِ
���ت ،فلر َّبما كانَ مج َّر َد ٍ
ائق:
لل�س ِ
وقلتُ َّ
َ
خذني �إلى َّ
ف�ضلك.
ال�شام من
 ح�سن ًاَّ ...تف�ضلي.
وفي أ�ثنا ِء طريقنا �إلى َّ
ال�س َ
ائق:
ال�شام ،نزلنا في ا�ستراح ٍة ،وبعد مرو ِر ِ
ع�شر دقائق � ،أس�لتُ َّ
يا عم ...كم تبع ُد المدين ُة ا ّلتي انطلقنا منها عن مدين ِة َ
دم�شق؟
 تق�صدين اللاَّ ذقية؟تبع ُد عن العا�صم ِة نحو ثالثمئ ٍة وخم�س ٍة وثمانينَ كيلو متر ًا.
قبل أ�ن َ
 ال ،ق�صدتُ مدين َة جبلة ،ا ّلتي ُك َّنا فيها َن�صل �إلى هُ َنا.
 ولكن نحنُ ُك َّنا في مدين ِة اللاَّ ذقية ،ونحنُ ا آلنَ في مدين ِة جبلة. أ�حق ًا ما تقول...؟ أ�جل ،نحنُ في مدين ِة جبلة.ر�ض ،ولم َأ� ُعد أ� ُ
ائق :هَ َّيا
لل�س ِ
ف�شع���رتُ وك أ� َّنما قلبي هوى عل���ى أال ِ
كترث ل ُك ِّل ما هو حول���ي ،وقلتُ َّ
ال�سيار ِة� ،سمعتُ �صوتَ حافل ٍة م�سرع ٍة وك أ�نَّ �صوتَ
ال�سيار ِة ب�سرع ٍة ،وقب َ���ل و�صولي �إلى َّ
بن���ا لن ُعد �إلى َّ
َ
يح�شرج ،ك أ� َّنها المط َّباتُ الهوائ َّي ُةَ .
ال�س ُ
الجانب
ائق �إلى
ارتع�شت الحافل ُة ،وقد
مح ِّركه���ا
ُ
ِ
انحرف بها َّ
�سرير في الم�شفى،
عيني ،و�إذ بي على ٍ
ا ّلذي َأ� ِق ُف في ِه ،ف�صدمتني الحافل ُة و�سقطتُ أ�ر�ض ًا ،وفتحتُ َّ
بي�ض ُ
وامر أ� ٌة ترتدي مريو ًال أ� َ
تحاول �إيقاظي ،فنظرتُ �إليها وقلتُ بده�ش ٍة:
نت في َّ
بك �إلى هُ َنا؟
 خالة أ�م �سامر !....أ� ِال�ش ِام ،ما ا ّلذي أ�تى ِ
وبد أ�تُ أ� ُ
�صرخ :أ�ينَ أ�نااا ...ما ا ّلذي يجري ...أ�ينَ أ�ناااا؟
�صوت أ��ستاذ الجامع��� ِة ُ
العين ال َّثالث ِة)� .صحوتُ
اليوم ِ
ف�صح���وتُ على ِ
يقول( :محا�ضر ُتنا َ
بعنوان ِ
وجنتي يا �إلهي ...أ�يعق��� ُل أ�ن يكونَ ُك ُّل َ
ذلك
���ح الهل��� ِع والفز ِع بادي ٌة على وجه���ي ،ودموعي تب ِّل ُل
ومالم ُ
َّ
المنزل.
ذهب �إلى
ذهب �إلى
ُحلم ًا؟ � أس� ُ
المنزل ...أ�ري ُد أ�ن أ� َ
ِ
ِ
َ
���ام ،وابتل َعت خطوات���ي ُثل َث ّي َّ
الطري���ق �إل���ى أ�ن و�صلتُ �إلى
���م
وانطلق���تُ َّ
كال�سه ِ
و�س���ط ال ّزح ِ
المنزل.
ِ
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العين الثالثة

بعد أ�ن كانت جال�س ًة ،وقالت لي:
حراكَ ،
الباب ودخلتُ  ،و�إذ ب أُ�ختي حن���ان َت ِق ُف بال ٍ
فتح���تُ َ
بك؟ أ�لم تقولي � إ َّن ِك ذاهب ٌة في رحل ٍة؟
ما ا ّلذي أ�تى ِ
بنظرات محب ٍة،
الهارب .بادلتني
هر
فهرولتُ نح َوها وعانق ُته���ا وكانت عينايَ
ِ
ِ
ِ
ت�سكبان دمع ًا كال َّن ِ
واحت�ض َنت يدي بقو ٍة ،وقد اغرور َقت عيناها بالدُّمو ِع ،وقالت ليِ :ل َم لم تذهبي ،فل ُر َّبما كانت ال ِّرحل ُة
�إلى َ
هناك رائع ٌة؟ م�سحتُ دموعي وقلتُ لها :أ�جل ،حق ًا كانت رحل ًة رائعة.
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ال�سود

محور خا�ص

املعطف أ
ال�سود
فاطمة الزهراء المرابط

ال�سماء تمطر حروف ًا… قيل لي هذا ال�صباح.
ل ��م أ� ِّ
كذب الخبر و أ�ن ��ا العا�شقة المت َّيمة بالح ��روف وحب المطر .ارتديتُ معطف ��ي أال�سود على
جناح ال�سرعة ،حملتُ المظلة ،وخرجتُ تحت قطرات المطر...
الم ��اء ي�ش� � ِّكل بحيرات �صغيرة ف ��ي ال�شوارع ال�ضيق ��ة ،خطوات مهرولة ف ��ي اتجاهات مجهولة،
اّ
مظلت ملقاة على أالر�ض بعد �صراع خفيف مع ريح عاتية...
جوب �شوارع المدينة ،أ� ُ
بحث عن الحروف القادمة من ال�سماء� ،شرود كبير ينت�شلني من واقعي،
أ� ُ
يرح ��ل بي �إل ��ى عالم خيالي ،أ�تخيل حرف أاللف وهو يهوي على ر أ��سي بقوة ،ير�سم بقعة دموية على
�شعري المتال�شي.
حروف من مطر...
تنه ��دتُ بحرق ��ة وتذكرتُ الحروف الهارب ��ة من قلمي ،قد أ�جدها هنا أ�و هن ��اك ،أ�ع ّزي نف�سي .أ�داعب
�س�عود بجرثومة باردة تائهة ،تبحث عن أ
أ�رنبة أ�نفي أب��صابعي المبللة ،يبدو أ�نني أ
ملج� دافئ في ج�سدي.
 -العمل الفني :الفنانة المغربية حورية الخملي�شي.
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تذك ��رتُ مظلت ��ي المن�سية عند
ال�سور ال�شمالي ،و أ�نا أ�ت أ�م ُل القوارب
الرا�سي ��ة وه ��ي تداع ��ب أالم ��واج
الهائج ��ة .ه ��ل أ�عود ألبح ��ث عنها؟
أ�بت�س � ُ�م لنف�س ��ي ب�سخري ��ة ،أ�تخي ��ل
أ�نام ��ل مرتع�شة تت�سل ��ل �إلى مقب�ض
المظلة ،وتهرول بها بعيد ًا.
قط ��رات المط ��ر تت�س ��رب �إل ��ى
مي
ثنايا معطف ��ي أال�سود ،أ�ج� � ُّر قدَ َّ
المبللتي ��ن� .س أ�ع ��ود �إل ��ى المن ��زل،
خ ّمن ��ت ف ��ي داخل ��ي و أ�نا أ�ك ��ز على
أ��سنان ��ي من البرد� .س أ�عود خاوي ��ة الوفا�ض بخفي حنين ،ا آلن فح�سب أ�درك المغزى من هذا المثل
العرب ��ي الذي كان أ��ستاذ اللغة العربية ،يحاول جاه ��د ًا تف�سيره لنا ،وهو ي�شير �إلى ك�سلنا وا�ستحالة
مرورن ��ا �إلى ال�سنة الموالية .أ��ضحك ب�صوت م�سم ��وع ،أ�ثي ُر انتباه عجوز تمر من أ�مامي ،وقطة تنط
فوق قطعة خبز مرمية على ا إل�سفلت.
***

�سريري الدافئ يدعون ��ي �إلى االرتماء بين أ�ح�ضانه ،غيرتُ مالب�سي المبللة ،أ�ح�ضرتُ كوب ًا من
ال�شاي أالمريكي .أ�لم خفيف في حنجرتي و�آخر يداعب ر أ��سي ،رجفة خفيفة ت�سري في ج�سدي ،هي
رجف ��ة البرد ،انتزع ��تُ المالءة ال�صوفية من حافة ال�سرير ،وجل�ستُ أ�تدف� � أ� فوق الو�سائد القطنية،
أ�جفف �شعري ب أ�نامل مرتع�شة ...حرارة ال�شاي تعيد الحمرة �إلى خدي.
�صورت ��ي المنعك�سة على �شا�ش ��ة الجهاز ،ت�شبه قط ��ة رمادية خارجة ت ّو ًا م ��ن حلبة الم�صارعة،
دخل كلم ��ة المرور .تحية �صديقي االفترا�ضي تلوح لي من �صفحة الدرد�شة،
أ��سخ ��ر من نف�سي و أ�نا أُ� ِ
ينتابني ال�ضحك فج أ�ة ،قطرات المطر ما زالت ملت�صقة بخيالي المتمرد المجنون� ،س أ�لت �صديقي
و أ�نا أ�روي له حكاية الحروف القادمة من ال�سماء ،أ�ين أ�جد الحروف التائهة...؟! ي�شاركني ال�ضحك
234
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عب���ر هاءاته المتراق�صة على ال�صفحة ،ثم يمازحني قائ ًال :اكتبي على الورقة البي�ضاء عن جولتك
ال�صباحية ،قد تجدين فوق بيا�ضها الحروف المطرية.
ِل َم ال؟؟ هم�ست لنف�سي.
قط���رات المط���ر تت�ساقط من معطفي المبلل ،تتحول �إلى ح���روف راق�صة حولي ،أ�حاول جمعها
ألكم���ل ق�صت���ي المن�سية فوق رف���وف أاليام ،تت�سرب من بي���ن أ�ناملي وتهرب مني بعي���د ًا ،تقفز �إلى
مكتبت���ي ال�صغي���رة ،ت�ستق ُّر بجانب كتب���ي الملونة ...ق�ص���ة خيالية تت�ش َّكل في ذاكرت���ي ،أ�بحث عن
مفكرت���ي ال�سوداء ،الح���روف الهاربة كان���ت هناك ،تخترق عذري���ة البيا�ض ب�سواده���ا�« ،إنها فع ًال
حروف من مطر» هم�ست لنف�سي.
أ�تذك���ر م���ا قيل لي ه���ذا ال�صباح و أ�بت�س���م ،تنتابن���ي نوبة من ال�ضح���ك ،أ�تك َّور عل���ى نف�سي في
و�ضعيات مختلفة على ال�سرير ،أالوراق البي�ضاء الملونة بال�سواد ت�شكل حولي دوائر ملتوية ،تت�ساقط
عل���ى الب�س���اط أالزرق المبلل بقطرات المط���ر ،ال أ��صدق عي َن َّي ،أ�وراقي البي�ض���اء تتحول �إلى زوارق
�صغيرة...
المط���ر يت�سرب �إلى غرفت���ي ،الحروف الهاربة تلت ُّ
ببع�ض
���ف حولي ،تتراق�ص ،تلت�ص���ق بع�ضها ٍ
م�ش ّكلة مقاطع نورانية ،أ�تراه الوحي؟! أ�ت�ساءل في أ�عماقي.
أ�ع���ود �إلى �شرودي و أ��سئلتي ،كي���ف ت�س َّرب المطر �إلى غرفتي؟ ويهم�س �ش���يء ما بداخلي�« :إنها
حروف من مطر.»...
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لقاء �أزرق

محور خا�ص

لقاء أ�زرق
ن�صر الدين �شردال

«دارت أ
الر�ض دورتها

ُ
ال�شواديف من هد�أة النهر
حملتنا

�ألقت بنا في جداول �أر�ض الغرابةْ
نتفرق بين حقول أ
ال�سى ...وحقول ال�صبابةْ ».

�أمل دنقل.

ال�شم�س وراء أالفق الم�ضبب بالغبار والدّخان ،كان لقا ؤ�نا في باب مقهى أ
مع تواري ّ
«ال�صدقاء».
أ�دّينا تحية ال ّلقاء ،دخلنا المقهى ،كان الج ّو خانق ًا ال يطاق بدخان لفائف التبغ ،فا�ضطررنا للجلو�س
في باحتها الممتدة �إلى الر�صيف.
َ�س� � َرتْ ف ��ي عروقي ق�شعري ��ر ُة �سعادة منع�شة ألن ��ي التقيت أ�ح ��د أ�بناء قريتي في ه ��ذه المدينة
�إ�سمنتية القلب (ف أ�نا منذ خرجت من بلدتي في أ�قا�صي الجبال ،لم أ�عد �إليها.)...
ها أ�نا أ�جل�س جنبه ،أ�راه ا آلن رج ًال ا�شتعل ر أ��سه ب�شيب الحياة ،أ�تذكره طف ًال ن�شيط ًا في المدر�سة،
في أالعرا�س ،في محافل العائلة أو�عياد القرية ...حينها ك ّنا أ�قرب �إلى بع�ضنا و�إلى نفو�سنا.
 -العمل الفني :الفنان المغربي الجياللي الغرباوي.

236

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

لقاء �أزرق

ال�سري ل�شبكة
بع ��د لحظ ��ة ،وقف أ�مامنا ال ّنادل ،طلب ��تُ �شاي ًا منعنع ًا ،في حين طلب ه ��و ال ّرقم ّ
ا إلنترن ��ت المو�صول ��ة بالمقه ��ى ( )wifiــ قبل أ�ن يطل ��ب م�شروبه الغازي ــ قر أ�ه علي ��ه ال ّنادل ،وراح
يكتبه على �صفحة هاتفه أالذكى منه ومني.
ث ��م غط�س في بح ��ره أالزرق ب أ�مواجه المتالطمة ،يت�صفح موقع ًا تلو ا آلخر� ،صفحة تلو أالخرى،
يع ّلق ،يردّ ،ت أ�تيه ال ّر�سائل ا إللكترونية وهي ّ
تنق ك�ضفادع الم�ستنقعات المع�شو�شبة.
ال�صوت
وحين ت�صطاد �شبكته العنكبوتية «فيديوهات» عابرة للمحيطات المتم ّوجة ،ي�ضع كاتمة ّ
في أ�ذنيه ،ويتركني وحيد ًا ل�ضو�ضاء المقهى ّ
وال�شارع.
يبت�سم ،يتج ّهم ،و أ�حيان ًا يقهقه ،يرحل في مدن بعيدة لم يزرها ،يغ ّير من هيئته وهو يكتب بخفة
ور�شاقة على لوحة مفاتيح هاتفه الم�ضيئة.
كيف حالك مع العمل؟ ... كيف حال ال ّزوجة أوالوالد؟
 ...تهب ريح القلق تحتي ،وي�ستب ّد ّبي ّ
ال�ضجر أال�س ��ود ،أ�قر أ� جريدة المقهى ا ّلتي لم يقر أ�ها
وحي ��ن ّ
أ�حد طوال اليوم!
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و أ��ستدع���ي ج���دّي ا ّل���ذي م���ات من���ذ زمن بعي���د ،و أ�ن�س���ج معه عب���اءة ال���كالم عن زمن���ه الحل ّو
الجميل...
يهم بجمع الكرا�سي والك ؤ�و�س...
وقف ال ّنادل ـ مرة أ�خرى ـ على طاولتنا ،وهو ّ
 �آه ،وقت ا إلغالق!أ�دّين���ا ثمن الم�شروبين ،أ�دّينا تحية الفراق ،وانعط���ف ك ّل واحد م ّنا في درب من دروب المدينة
المتوح�شة.
الموح�شة
ّ
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المقـــــــهى

محور خا�ص

املقـــــــهى
�سميرة بورزيق

اقتن�صتُ ب�صعوبة ،طاول ًة بالقرب من الواجهة أالمامية للمقهى .ب�صعوبة أ�ي�ض ًا و�صلت �إليها قبل
أ�ن ي�سبقني أ�حدهم ممن كان يتر ّب�ص بها .ك ُّل الطاوالت والكرا�سي م�شغولة ،كلُّها خارج التغطية.
ر أ��سي الداخلي يقول�« :إذا أ�ردتَ أ�ن تكون َ
وحدك فاذهب �إلى ال�ضيعة».
طلبت قهوة (من�سمة بالنعناع) .وانتظرت النادل َة أ�ن تمدني بطلبيتي.
هن ��ا يجتم ��ع ك ُّل �شيء مع ِّ
(دارهم).
بنت ( َد َراه � َ�م) وبنتُ
كل �ش ��يء ،ال فرق في (جليز) بين ِ
ْ
�إنهم يرددون هذا با�ستمرار .فجليز يجمع ك َّل �شي ٍء مع ِّ
كل �شيءٍ.
ف ��ي المقه ��ى ،الك ُّل ينتظر الك َّل ،ال ��ك ُّل يترقب ويراقب عيونَ ِّ
الكل ،م ��ن �سيغمز أ�و ًال ومن �سيقوم
بالحرك ِة ثاني ًا ،و أ�خير ًا من �سيلتقط ا إل�شار َة ،ينال جائزت ُه ويم�ضي ،ليترك طاولته لعابر �آخر.
حين ،ين�صرفن
ال�شابات على
ف ��ي المقهى ،تتن ��اوب
الوقوف لبع� ��ض ِ
ِ
ِ
الوقت ،واالن�صراف بع ��د ٍ
لتعدي ��ل (مكياجه ��ن) في حمام المقه ��ى ،أ�و في حمامات (المول) المج ��ا ِو ِر �إن كان حمام المقهى
عابر .هل يتناوبنَ حق ًا؟
�شاغر ًا ،أ�و ين�صرفن للتفاو�ض مع
ٍ
(كليان) ٍ
 -العمل الفني :الفنان المغربي فريد بلكاهية.

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

239

المقـــــــهى

�اوب ،في حي ��ن باطنهنَّ
�إنه ��ن يتناف�س ��ن ،وظاه ُرهُ نَّ يتن � ُ
يتناف� � ُ�س ،وي�ص ��ار ُع م ��ن أ�ج � ِ�ل ّ
الظف � ِ�ر ب أ��ضخ ��م جائ ��ز ٍة،
�اوب» ،هنا ،تب ��دو بلي ��د ًة و�سيا�سي ًة أ�كث ��ر ،تذ ِّكرني
وكلم� � ُة «تن � ٍ
بال�سيا�سيينَ  .لك ��نَّ المناف�س َة هنا �شريف� � ٌة وعفيف ٌة ،وال�صرا ُع
حتم ُّي وحتمي ُت ُه تجعله مقبو ًال ومتق َّب ًال ومقد�س ًا أ�ي�ض ًا ،في حين
تناوب ال�سيا�سيينَ فا�س ٌد جد ًا.
ُ
ف ��ي المقه ��ى كلنا ننتظ ��ر ،كلنا ج ��ددٌ ،لكنه ��نّ مبتدئاتٌ ،
وه ��ذا المكانُ لم ��ن �سيتدب ُر أ�م ��ر ُه أ� ّول مرة ،للج ��دد فح�سب،
في حي ��ن القدماء :قدما ُء المحاربينَ فله ��م (كليانهم) ولهن
(كليانهنَّ ) ،لهم طرقهم وو�ساطتهم.
قادم
هنا ،تلتقي الن�سا ُء اللوات ��ي ترج ْلنَ ت َّوهنَّ من قطا ٍر ٍ
ب�سبب رك ��و ِد ف�صل ال�شتاء ،م ��ع اللواتي
م ��نْ مدين� � ٍة �شمالي ٍة ِ
�ضغط أ� ٍب أ�و رقاب ِة أ�خ .هنا تترك ال�شاباتُ حقائبهنَّ الوردي َة م�سند ًة
طلع ��نَ من ٍ
جنوب هروب� � ًا من ِ
طاوالت المقهى ،ويمددنَ أ�رجلهن لترى ال�شم�س .يجته ��دن بدقة متناهية إلبراز هذا الجزء
�إل ��ى
ِ
م ��ن لعب ��ة ال�سوق ،ففي المقهى ،ك ُّل �شيء قاب ٌل للبيع ،وك ُّل �ش ��يء بالمقابل قابل لل�شراء� ،إنها �سوق
ُم ؤ�من� � ٌة جد ًا ،أ
�ساعات من الك ِّر والف ِّر،
فالمن يحوم حولها ذهاب ًا و�إياب ًا� ،إنه ال يم ُّل وال يكل .ثماني
ٍ
بفريق �آخر ،مت ��ى؟ ال أ�عرف ،أ
دوام فري � ٍ�ق و ُي ُ
خرج
�ستبدل ٍ
ينته ��ي ُ
فالمنُ مت�شاب ٌه ف ��ي جليز ،ك أ�ن ُه َ
بطن أ� ٍّم واحدة .حتى َ
داخل المقهى يوج ُد أ�منٌ  ،ال تعرفهمَ ،
تحد ُ�سهم ،فالك ُّل
لكنك ُت ِح ُّ�س ُهمِ ،
م ��ن ِ
يراقب ال ��ك َّل ،الك ُّل م�ستع ٌد ألن ينق� �َّ�ض على ِّ
الكل في أ�دنى حرك� � ٍة ُتخ ُّل بالنظام.
هن ��ا أ�م ��نٌ  .الك ُّل ُ
�اي و أ��شيا ُء أ�خرى ي�سودها أالمنُ  ،فال
ف ��ي المقهى ي�سو ُد أالمن :حتى فناجينُ القهو ِة وك ؤ� ِ
و�س ال�ش � ِ
وراق
ت�سم ُع لها �صوت ًا وال �ضجيج ًا ،وحده �صوتُ ا إل�شار ِة والمعنى� ،صوتُ اللذ ِة ورائح ُتها� ،صوتُ أال ِ
ويترنحُ ،
يقف ،ويجل�س ،ي�ض ُع ِرج ًال
الج�سد وهو يتماي� � ُل
المالي� � ِة في بور�ص ِة المقهى ،وحد ُه �صوتُ
ِ
ُ
غزل و ُي ُ
�شعرَ ،ي ُ
ف� َ
قمي�ص ،ي�ض ُع ِق ْرط ًا،
رجلُ ،يبر ُز نهد ًا ،يرف� � ُع
ِ
�وق ٍ
نزل أ�خرىُ ،ي َع ��دِّ ُل ِز َّر ٍ
خ�صالت ٍ
يحم� � ُل لفافة تبغ ،يحم� � ُل حقيب ًة ،يحم ُل �إ�ش ��ار ًة ،يحم ُل معنى ،يحم ُل درهم� � ًا ،يحمل قبع ًة ،يحمل
«بيري� � ًة» ،يحمل عباء ًة ،يحم ��ل لحم ًا ب�ض ًا ،يحمل �آخ َر رقيق ًا ،يحم ُل أ�طنان� � ًا من اللذ ِة المزعوم ِة،
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الواجب الذي ُت ّ
َ
�سطره
التمثيل ،و أ�دا ِء
يحمل براع َة
لنف�سك ،وت�صارع من أ�جل تنفيده .وحده �صوتُ
ِ
ِ
الج�سد ُي�سمع و ُيرى.
عجيب
هذا المقهى
وغريب أ�ي�ض ًا� .إنه ي�شك ُل ُمبتد َأ� الحيا ِة و ُمنتهاها.
ٌ
ٌ
ب�صوت مرتف ٍع« :ن ِعي�ش ونب ّرع َر ِا�سي ومن بعد...؟».
تقول �إحداهنَّ
ٍ
�إنه����ا ت� أ
عن الـ َما َ -بعد ،وهذا ال يجو ُز هنا ،الـ َم����ا َ -ب ْعدُ ،الـما  -ورائياتُ ممنوع ٌة ،نحن هنا،
س����� ُل ِ
َ
ُ
وت�ضيف :ال تفكري في
لنعي�ش وكفى ،ترد عليها أ�خرى ،وهي تفتح الز َّر الثاني لقمي�صها �سماويّ ال ّل ِون،
خفيف َتبعت ُه قهقه ٌة �صارخ ٌة :نحن حيوانات.
الغد ،عليك بعي�ش اليوم؛ اللحظة ،وتزي ُد
ب�صوت ٍ
ٍ
نك ( َقا ْر َيا ْبز ْ
َّاف) .كانت ثالث ٌة َت ْن ُف ُث دخانَ لفافة تبغها في وج ِه أالولى وهي تر ُّد ب�سخري ٍة
 يبدو أ� ِوف ُمها َي َ
حرب لفيل ٍة هائج ٍة.
خراب ك أ�ن ُه كانَ �ساح َة ٍ
ف�ض ُح ما بداخل ِه من ٍ
���ت أالعينُ تتر َّب ُ�ص أ
من الذي ال ي َم ُّل وال َيك ّل.
كان ِ
عين ،وكانت عينايَ من المترب�صينَ ِومنَ أال ِ
بال ِ
كن���تُ َأ� ْنخ ُ
���ب َ
داخل ِح ْجريهما كما لو كانتا
���رط دونَ أ�نْ أ��شع َر في لعب ِة ال�سوق .فقد كانت عيناي تتق َّل ُ
حدث ًة �إ�شار ًة لفتا ٍة ت�شب ُه القم َر لتدعوها
جر�س ًا في كني�سة .لم َأ��ش ُع ْر بيدي �إال بعد أ�ن رَفعتْ نف�سها ُم ِ
الوقت نف�سه .تخل�صتُ منها َ
قبل
�إل���ى طاولتي .حين اكت�شفتُ حرك َة يدي َل ِب َ�س ْت ِني برود ٌة وحرار ٌة في ِ
بالقرب مني ا آلن.
يجل�س
ِ
أ�ن َيكت�شفها القم ُر الذي ُ
�صم ،كانتْ تتقلب ،كنتُ أ�نتظر ،كانتْ مرتبكة ،كنتُ هادئ ًا ،كانتْ غا�ضب ًة،
كان���تْ �صامت ًة ،كنتُ أ� ّ
بت�سم لل�سماءَِ ،
القمر أ�مامي ...كنتُ أ�ري ُد �إخبارها أ�ن
كن���تُ أ� ُ
قبل أ�ن أ��صعدَ �إليها و أ�ع���و َد عارج ًا على ِ
ي���دي من دعتها لطاولت���ي وال يدَ لي في يدي ،لكن���ي أ��ستبعدتُ أ�ن ت�صدقني ،لذل َ
���ك تراجعت .كنتُ
ني ،وقد زاغتا عن مكانهما
أ�فك ُر في طريق ٍة
ِ
للتخل�ص من هذا ا إلحراج الذي �سببته يدي ،فرفعتُ ع ْي َّ
دون أ�ن ت�ست�شيران���ي ،فقالت���ا لعقلي :ما به هذا الجي ُل ال�صاع ُد يزدا ُد جما ًال ونزدا ُد قبح ًا نحن جي ُل
م�س؟
أال ِ
و�صمت ،كمن ي�شارك يدي في تواطئها �ضدي.
ر َّد عقلي بابت�سام ٍة ماكر ٍة
ٍ
كان���ت َ
���راويُ ،يجي ُد ال�صي���دَ في أ�عالي
التقطت
هناك �سمك��� ٌة
الطعم م���ن �صنار ِة ٍ
ِ
َ
�صياد �صح ٍ
بخيط ال�صنار ِة الت���ي َت ْ�س َح ُبها �إلى الخارج.
الجب���ال�َ ،سح َب ْت حقيبته���ا وغادرت المقهىُ ،مم�سك ًة ِ
اكتفت ب�إمال ِة غ ّماز ِتها الـ ُم ْن َح ِفرة ف���ي الخدِّ أالي�سر في اتجا ِه (البارمان)
غ���ادرَتْ دون أ�ن تدفعْ .
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الذي َ
التقطها والتفتَ �إلى �آلة قهوت ِه دونَ أ�ن يتكلم ،لكنَّ ج�سده كان ي�صرخ من االنتظار ،فاالنتظا ُر
هنا جمي ٌل.
البحر يكونُ الذكا ُء و�سرع ُة البديه ِة �ضرور َّيين لل�صي ِ���د الوفير ،وبما أ�نني َأ� ْف َت ِقدُهُ ما هنا،
ف���ي ِ
فق��� ْد ت َك ّف َلتْ أ�ع�ض���ا ُء ج�سدي بذلك ،وقد �صارتْ تقر ُر بد ًال مني ،في���دي ا�ستدعتْ فتا ًة ت�شب ُه القمر،
وعينايَ َج َ
حظتا في وجهها ال َق َمريّ  ،وباقي ج�سدي م�شتغ ٌل ا آلنَ نياب ًة عني.
ف���ي هذا البح ِ���ر ،يكفي أ�ن يكونَ َ
���م رائح َت ُه من �سبعينَ أ� َ
لف �سن ٍة،
لك ج�س ٌد ال ي�شيخ و أ�ن ت�ش َّ
فهل تملكينَ ال�شرط نف�سه؟ � أس�لتُ القم َر ،فر َّد القم ُر � :إ َّن ُه منَ ا آل ِف ِلين.

❁
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قراءات:

¯
¯

في رواية «�سنوات الدفلى»
في رواية «بيت الأرمنيّ ة»

محمد �صابر عبيد
مي عبد ال�سالم

نافذة على الثقافة:

¯
¯

إ��صدارات جديدة
�صدى المعرفة
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قراءات

الروائي وت� ّشظي كتلة ال�سرد
ب ؤ�ر ُة التنوير
ّ
في رواية «�سنوات الدفلى»
حممد �صابر عبيد

تقوم رواية «�سن� � ��وات الدفلى» لهزوان الوز منذ
عتب� � ��ة عنوانها على �سرد ّيات ا أللم والموت والدمار
والفناء والتهجير والغربة والنزوح� ،إذ �إ ّن «الدفلى»
مية تنمو في
ال�س ّ
كما هو معروف �شجيرة �شدي� � ��دة ُّ
معمرة
حو�ض البحر المتو�سط ،وهي �شجيرة �صغيرة ّ
والمقو�س،
ذات �شكل قائ� � ��م على التفريع الغزي� � ��ر
ّ
�وي ،م�ضافة
والمفردة عل� � ��ى �صعيد الت�شكيل اللغ� � � ّ
الزمنية «�سن� � ��وات» الخبر ّية الم ّتجهة
�إلى المفردة
ّ
نحو تركيز المعن� � ��ى في جوهر هذا الت�شكيل ،على
النح� � ��و الذي ي�ؤكّد لنا بعد الدخول عميقاً في متن
كلية
ال�سرد الروائ� � � ّ�ي � أ ّن العنونة ت�ستجيب ا�ستجابة ّ
لفعالي� � ��ات المت� � ��ن ،وتغذّ يها بمزيد م� � ��ن الدالالت
ّ
والخفية و�صوالً
وال�شارات الظاه� � ��رة
والعالم� � ��ات إ
ّ
الروائي.
ال�سردي العام للت�شكيل
�إلى البناء
ّ
ّ
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يمت� � � ّ�د زمن الحكاية «�سنوات» على طول م�ساحة ا ألح� � ��داث ا ألخيرة في �سورية وما حولها
وك�شفت كثيراً
قلبت كثيراً م� � ��ن الموزاين،
ب� � ��ك ّل ما �أفرزته من م�صائ� � ��ب وفجائع وم� آ ٍ�س كبرى،
ْ
ْ
م� � ��ن ا ألغطية وا ألغلفة المز ّيفة والمواقع الكاذبة ،وق� � ��د �أزهرت فيها �شجيرة «الدفلى» غزيرة
�شيطانية ال يمكن ح ّل �شفراتها ب�سهولة وب�ساطة وح�سن
الخ�ضرة كما لم تزهر من قبل بطريقة
ُ
ّ
تفرعاً غزيراً
ومقو�ساً كما حدث في �سورية من ا�شتباك
نية ،بما تنطوي عليه من ُ�س ّ
ّ
ّ
تتفرع ّ
مية ّ
وتلم�س �آفاق
واخت� �ل��اط وتداخل هائل ،ي�صعب فكّ التحامه ،وفه� � ��م تجلّياته ،واحتواء ّ
توح�شهّ ،
م�صيره.

الحكائية الم�شبع� � ��ة بالغمو�ض والتع ّدد
الروائي ف� � ��ي الرواية لهذه الكتلة
ي�ستجي� � ��ب ال�سرد
ّ
ّ
روائية مركز ّية
والتمدد ومزيد من ا أل�سئلة ال�شائكة� ،إذ يرتك� � ��ز على ب�ؤرة
والت�شظّ � � ��ي والتفريع
ّ
ّ

بناء عل� � ��ى ما يحتويه الحدث من
تجته� � ��د في العمل على �إ�شاعة طاق� � ��ة التنوير
ّ
ال�سردي فيها ً
والتفرع ب�أذرع
�إمكان� � ��ات كثيفة ،ومن �أب� � ��رز �صفات هذه الكتلة ال�سرد ّية هي قابليته� � ��ا للت�شظّ ي
ّ
�شظية �أو فرع �أو
�ضمر الكامن في ك ّل �شيء بال ا�ستثناء ،فف� � ��ي ك ّل
ّ
ّ
�سام� � ��ة عنوانها الم� � ��وت المـ ُ َ
أ
أ
ثمة نوع ما من �نواع الموت ،مختبئ في الجوف
ال�س ّ
طبقة �و ّ
مية ّ
طية من هذه الكتلة ال�سرد ّية ُ
الجوفية المظهر ،وقابل للب� � ��روز والقتل في لحظة خاطفة بال
الباطني� � ��ة
الداخل� � � ّ�ي والظالل
ّ
ّ

بقوة وانت�ش� � ��ار و�إغواء مثل �شجيرة الدفلى،
�سب� � ��ب وال م�سوغ ،فالم� � ��وت في هذه ال�سرد ّية متاح ّ

الخ�ضرة ،في درجة عالية
وهي ت�ضمر معاني الموت المح ّقق ودالالته بين طبقات لونها دائم ُ
والغراء.
الغواء والتحري�ض إ
بقوة من إ
ومتح ّفزة وم�شحوذة ّ

والح�سا�س،
مرجعية
ترتكز الرواية على
واقعية �صادمة للعقل والعاطفة والوجدان وال�شعور إ
ّ
ّ
الت�صور والتخييل في �أق�صى �أقا�صيهما ،فما حدث
وفجائعية م� � ��ن
عجائبية
ور ّبم� � ��ا كانت �أكثر
ّ
ّ
ّ

حيزاً مهما كان
على �أر�ض الواقع يتجاوز حدود المعقول في تفا�صيله المختلفة التي ال تترك ّ
الروائي ال يذهب بعيداً
محدوداً �إال والتهمته ،في ظ ّل مفارقات بالغة الغرابة وال�شذوذ جعلت
ّ
الروائي ،فما هو موجود بين يديه من �أحداث
التخييلية ألجل �صوغ عالمه
ف� � ��ي ت�شغيل طاقته
ّ
ّ

روائي جامح
يتخيلها
واقعة يمك� � ��ن �أن
حقيقي� � ��ة �أكث� � ��ر رعباً وترويعاً والتبا�س � � �اً وتعقيداً من � أ ّي
ٍ
ّ
ّ
ّ
التخييل.

الروائي هنا �سوى �أن يلتقط من جحيم الواقع ما تقع عليه يداه ال�سرد ّيتان،
ول� � ��م يكن على
ّ
بد
روائي
وي�ضعه� � ��ا في قالب
ويحرك �أدواته لتنظيم الحكايات وهند�ستها �سردياً �ضمن ر�ؤية ال ّ
ّ
ّ
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تعر�ش على
منه� � ��ا ال�ستيعاب هذا الحراك المتدفّق ،فا�ستعر�ض بع�ضاً من �سنوات الدفلى وهي ّ
�أر�ض �سورية بحزمة من ال�شياطين التي نجحت حتى ا آلن في �شيطنة ك ّل �شيء ،و�سعت الرواية
تنويري ظاهر.
قدر ا�ستطاعتها لت�صوير ذلك وعر�ضه والتنبيه �إلى خطورته في �سياق
ّ

ستهاللي
عتبة التنوير اال�
ّ

تع� � � ّ�د عتبة اال�ستهالل عتبة مركز ّية و� أ
افتتاحية
تقدمه من
�سا�سية في المنظور
الروائي بما ّ
ّ
ّ
ّ
�شمولي حول �أطروحة الرواية ،لذا جاءت عتبة اال�ستهالل في رواية «�سنوات الدفلى»
ذات طابع
ّ
ذات طبيع� � ��ة تنوير ّية تتمركز فيها الب�ؤرة ال�سردية ا أل�سا�� � ��س التي تنه�ض عليها الرواية ،ف�ض ً
ال

�شخ�صية ال� � ��راوي داخل المجال العام للحراك
عم� � ��ا تنطوي عليه من لعبة �سرد ّية في ح�ضور
ّ
ّ
قدمة للن�شر في
الروائي ،وتبد� أ هذه العتبة بت�صريح الراوي
الذاتي حين تقع بين يديه رواية ُم َّ
ّ
ّ

«هيئة الكتاب» التي يعمل فيها م�ؤقّتاً:

«ي���ا له���ا م���ن م�صادفة �أن تقع بي���ن يدي ه���ذه الرواية التي لم �أك���د �أقر� أ ا�س���م م ؤ�لفها على
المخط���وط ،حت���ى رفعت ر�أ�سي إ�لى �أعلى ألتب ّي���ن إ�ذا ما كنت قر�أته هو الحقيقة ولي�س مح�ض

ال�سن ولي�س
ت�شاب���ه �أ�سم���اء ،ولم �أكد �أفعل ،حتى فوجئت ب�شخ�ص ال �أعرف���ه� ،شخ�ص طاعن في
ّ
تم تهجيره���م من حي جوبر،
ب�شي���ر يو�س���ف ،زميل �سن���وات الدرا�سة في الجامع���ة ،و�أحد الذين ّ
ليعي�ش و�أ�سرته في بيت م�ست�أجر في جرمانا .قلت للرجل:
 ح�ضرتك أال�ستاذ ب�شير يو�سف؟
فرمقني الرجل بنظرة فاح�صة ،وقال:
 �أنا �أبوه. أوال�ستاذ ب�شير �أين هو؟

كن����ت �أع����رف �أنه ُع ّين في حم�����ص ،و�أنّه لم َ
ير�ض �أن يتو�سط �أحد ل����ه لينتقل إ�لى دم�شق ،وكان
الدارة المركزية في التربي����ة ،و�صلته بالوزير ،كما
ذل����ك ممكن���� ًا ،بل ي�سير ًا ،فوالده �أحد موظف����ي إ

يكن له احترام���� ًا عالي ًا فق����د كان يعرفه من����ذ �سنوات
علم����ت م����ن ب�شي����ر نف�سه ،وثيق����ة جد ًا ،فه����و ّ
بعيدة».

اال�ستهاللية تقريباً جوهر الفكرة الت� � ��ي يريد الراوي ت�سجيلها لتكون
تحكي ه� � ��ذه البداية
ّ
�ردي ،فبعد الرغبة الجامحة في
عم� � ��وداً فقرياً ّ
تلتف حول� � ��ه ا ألحداث القادمة في المتن ال�س� � � ّ
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الت�أكُّد من � أ ّن �صاحب الرواية هو زميل الدرا�سة فع ً
ال انفتحت ال�صورة ال�سرد ّية على المحتوى
ح�صة
الداخلي
ل�شخ�صية «ب�شير» ،تلك التي ترف�ض مبد� أ الو�ساطة التي يمكن �أن تجعله ي�أخذ ّ
ّ
ّ

غيره بال عدالة ،ف�ض ً
ن�سانية تثير كثيراً من
ال على عالمة التهجير التي ظهرت بو�صفها دالّة �إ
ّ

الروائي.
الوجع في حا�ضنة الحدث
ّ

�شخ�صية الراوي
ال�شخ�صيتين،
فعالية عتب� � ��ة اال�ستهالل لتو�سيع حجم المعرفة بين
ت�ستمر
ّ
ّ
ّ
ّ
اال�ستهاللي
�شخ�صية ب�شير �إلى حا�ضر الحوار
و�شخ�صية العم �أبي ب�شير ،ألجل ا�ستدعاء
الذاتي
ّ
ّ
ّ
ّ
بينهم� � ��ا ،طمعاً بمزيد من ا ألخبار التي ي�سعى الراوي �إل� � ��ى معرفتها عن زميل الدرا�سة ،وعلى

الرغم من � أ ّن الحوار اقت�صر على مادة حوار ّية محدودة في �شكلها وداللتها غير �أنّه ك�شف عن
�شخ�صية «ب�شير» ،وهي �شخ�صية غائبة حوارياً لك ّنها حا�ضرة تداولياً:
طبقات �أخرى من
ّ
«� -أنت العم �أبو ب�شير.

عاد الرجل يرمقني بنظراته الفاح�صة ،وقال بما ي ؤ�كد ذكاء حاد ًا كان يلمع في عينيه:
 �أنت من �أ�صدقاء ب�شير في الجامعة؟�صد ُر قرا ٌر بتعييني معيداً.
عم ،و�أنا هنا في عقد م ؤ�قت ريثما َي ُ
 �أجل يا ّالكر�سي المجاور لي �أ�ضفت:
وبعد �أن رجوته �أن يجل�س إ�لى
ّ

 كيف حال ب�شير؟ هل يزوركم؟ في � أ ّي قرية في حم�ص هو آالن؟
بني ،هو بخير ،ولكن...
 -الحمد هلل يا ّ

وبعد �أن �صمت قلي ًال تابع يقول:

 �صديق���ك ه���ذا عني���د ،لم يكد ي�سمع ب�أنن���ي �س�أتو�سط له عند الوزي���ر ،حتى غ�ضب وقال:العدادية التي
«ال� ،أرج���وك .كلّ �ش���يء إ�ال �أن تهدر كرامتك من �أجل���ي ،وقبل ذلك �أنا �سعيد في إ
�أد ّر����س فيه���ا آ
الن» .قلت له« :الوزير رج���ل من �أ�صل طيب ،ولن ير ّد لي طلب ًا» ،ف�أ�ص ّر على البقاء
في حم�ص».

تخ�ص
اال�ستهاللية من رغبة االطالع عل� � ��ى ا ألو�ضاع التي
�ت هذه ال�صورة الحوار ّي� � ��ة
قرب� � � ْ
ّ
ّ
ّ
الذاتي على �صديقه وقد �ص� � ��ارت روايته بين يديه،
�شخ�صي� � ��ة «ب�شير» ،بحيث اطم � � �� أ َّن الراوي
ّ
ّ
التعر�ض ألحداثها
�شخ�صية تتيح لل� � ��راوي التحكّم بالرواية �أو
ويختت� � ��م عتبة اال�ستهالل بلم�سة
ّ
ّ

نحو �أو �آخر ،على النحو الذي يمنح� � ��ه ت�سويغاً �سردياً إلدخال حدث رواية «ب�شير» �ضمن
عل� � ��ى ٍ
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حدثية بين مجالَين �سرديين
�أحدث الرواية ا أل�صل ،في لعبة �سرد ّية ت�سهم في �صناعة م�ضاهاة
ّ
متعا�ضدين �أ�صالً:
«بعد يوم واحد من ت�سجيلي الرواية في ديوان الوارد ،تلقيت ات�صا ًال من ب�شير يرجوني فيه
�أن �أ�سح���ب الرواي���ة م���ن الم ؤ��س�سة ،و�أن �أقر�أها ،ثم �أعاود ت�سجيلها م���ن جديد إ�ذا ر�أيتها منا�سبة
لتحظ���ى بالموافق���ة عل���ى �صدورها �ضمن من�ش���ورات الم ؤ��س�سة ،و إ�ذا �شئ���ت �أن �أجري ما �أراه من
تعدي�ل�ات فيه���ا� ،أو �أن �أ�ضيف إ�ليها ما �أراه الزم ًا ودا ًال على ما تطمح الرواية إ�لى قوله ،و�أ�ضاف
�أنه لن يت�ضايق إ�ذا ر�أيت �أنها غير جديرة بالن�شر ،وال�سيما �أنها المحاولة أ
الولى له».

الم�سوغ المطلوب ال�ستعرا�ض
الذاتي
وهنا تنتهي عتبة اال�ستهالل بعد �أن ا�ستح�صل الراوي
ّ
ّ
�أحدث رواية «ب�شير» �ضمن �أحداث رواية «�سنوات الدفلى» ،ويقتطع �أحداث رواية «ب�شير» داخل
الروائي،
يقدمها على �شكل �صور ت�ؤ ّدي دوراً �سانداً لممار�سات ال�سرد
لوحات �سرد ّية يحاول �أن ّ
ّ
وتحت� � ��وي عتبة اال�ستهالل هن� � ��ا على مجموعة من العالمات التي يج� � ��ب متابعتها في طبقات
طرح على �شكل فر�ضيات �أو �إ�ش� � ��ارات �أو مقترحات تجد �صداها في
المت� � ��ن
الن�صي ،بع�ضها يُ َ
ّ
متن الرواية فيما بعد ،وهذه من الوظائف المركز ّية لهذه العتبة في �إطار تكامل عمل العتبات
الروائي حين يمنح
الن�صي� � ��ة وا�شتباكه� � ��ا ،على النحو الذي يقود في النهاية �إلى تكام� � ��ل العمل
ّ
ّ
أ
عناية كافية لجزائه كلّها.

ت�شكيلي
همية العناية بعتبة اال�ستهالل يقود �إلى ت�شييد بناء
وال �شكّ في � أ ّن وعي �ضرورة و� أ ّ
ّ
�صحي� � ��ح ومتي� � ��ن ،يعمل في طبقات الرواية القادمة على تح�صي� � ��ن الر�ؤية ال�سرد ّية ور�سم ّ
خط
محمية ب�أكبر
الروائي نحو م�سارات
فعاليات الح� � ��راك
�ش� � ��روع وا�ضح وعميق ودقيق لها ،يقود
ّ
ّ
ّ
ال�سردي ا ألخرى،
الحاطة ال�سليمة بالحدث والزمن والمكان و�سائر عنا�صر الت�شكيل
قدر من إ
ّ
فحي� � ��ن تكون عتبة اال�ستهالل الروائ� � � ّ�ي را�سخة في منطقة التل ّقي ،ف � � ��إ ّن مجتمع التل ّقي يوفّر
لنف�س� � ��ه �أكبر قدر ممكن م� � ��ن الثقة بالمروي ،وحينها تكون العالقة م� � ��ن البداية بين الخطاب
الروائي ومتل ّقيه على �أمثل ما يكون.
ّ

شكيلية اللوحة ال�سرد ّية وبناء ال�شخ� ّصية
ت�
ّ
ت�شكيلية اللوحات التي
�ستراتيجيتها ال�سرد ّية على
تعتمد رواية «�سنوات الدفلى» في بن� � ��اء �إ
ّ
ّ
المقترحة وقد ق ّدمها
العمودي في الرواية ،ألنّها تمثّل رواية «ب�شير»
الروائي
تعمل خارج الحدث
ّ
َ
ّ
الكيفية التي
للن�ش� � ��ر بعد �أن طلب من �صديقه قراءتها قبل تر�شيحها لهيئة الن�شر ،وهي تعر�ض
ّ
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وتتطور ،في درجة من التفاعل والتالقي والتحاور والتماثل والت�ساوق
ال�شخ�صيات
تظه� � ��ر فيها
ّ
ّ
تتحرك �إحداهما في ظ ّل ا ألخرى كي ت�أخذ منها
روائيتين مت�ضاه َيتَين،
والتداعي بين م�ساحتين
ّ
ّ
لل�شخ�صية.
الحكائي �أو ذلك ألجل توحيد �سبل الت�شكيل وبناء متكامل
وتعطيها بهذا القدر
ّ
ّ

الروائي الكامن
مهمة في الحدث
�شخ�صية «نايف» من
تع ّد
ّ
ّ
ال�شخ�صيات التي احتلّت م�ساحة ّ
ّ
نحو بارز في لوحة �سرد ّية
�شخ�صية
المقدمة للن�شر بو�صفها
ف� � ��ي الرواية
َّ
�سلبية ،فتظه� � ��ر على ٍ
ّ
ّ
بالت�شكيلي� ،إذ يعر�ض الراوي
ال�سردي
عنوانه� � ��ا «لوحة �أخرى على الجدار» تحيل على تحاي� � ��ث
ّ
ّ
�سلوكية:
�شخ�صية «نايف» وما �صاحبها من التبا�سات
الذاتي فيها الطريقة التي ظهرت عليها
ّ
ّ
ّ

«ر ّبم���ا وح���دي َم���ن يع���رف عالقة ما كت���ب ب�شير ف���ي اللوحة ال�سابق���ة بهذه الثاني���ة ،ور ّبما
يع�س���ر عل���ى القارئ غير النوعي كما تعلمنا ف���ي مقرر اتجاهات نقدية حديثة �أن يكت�شف تلك
العالق���ة ،ولذل���ك كان عل���ى ب�شي���ر �أن يرب���ط بينهما� ،أق�ص���د اللوحتين ،بما يمكّ ���ن القارئ من
مقدر ًا ح�صافة القارئ �أو دفعه إ�لى
معرف���ة ال�صل���ة التي تجمعهما مع��� ًا ،وهذا ما لم ينتبه إ�ليه ّ
اكت�شاف الم�سكوت عنه في هذه اللوحة �أو تلك.
ناي���ف ،الذي تتحدث اللوحة ال�سابقة عن���ه ،كان �أحد الطالب الذين �أرغمتهم الحرب على
االنتق���ال م���ن مدنه���م وقراهم إ�لى م���دن �أخرى .جاء م���ن جامعة الفرات منق���و ًال إ�لى جامعة
القرب إ�ليه خالل تلك أ
دم�شق ،لكن دوامه معنا لم يزد على ب�ضعة �أ�سابيع .ب�شير و�أنا ،كنا أ
اليام
القليلة ،ألنه كان دائم الحر�ص على عدم االختالط آ
بالخرين ،وال�سيما البنات اللواتي ما إ�ن
«ي�شمع الخيط» كما يقول المثل.
كانت واحدة منهن تقترب منه ،حتى كان
ّ
طوال تلك أ
اليام ،بل ما بين المحا�ضرات على نحو �أدقّ  ،كان نايف يلوذ بظلّ �شجرة بعيدة

في حديقة الكلية ،وجواله بين يديه ،يحكي �أو يكتب .مرة واحدة لم ينتبه إ�لى وجودي قريب ًا
منه �سمعته يقول فيما ي�شبه الهم�س« :ح ّيا اهلل أ
لي ،حتى �أنهى المكالمة،
المير» ،وما إ�ن انتبه إ� ّ
ود�س الجوال في جيبه على عجل ،ورمقني بنظرة ا�ستفهام لم تكن تعني �سوى إ�ذا كنت �سمعت
ّ
المحادثة كلها ،فقلت قبل �أن ينب�س بكلمة:
 كنت تحدث �شيخ ع�شيرتكم؟فقال ب�سرعة لم �أكن �أتوقعها:
 نعم ،نعم.ثم تركني وحيد ًا من دون �أن ي�ست�أذن باالن�صراف ،بل من دون �أن يلقي التحية».
ّ
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ال�شك والريبة،
تظهر المالحظة ا ألولى التي تحيط �شخ�صية «نايف» بدرجة وا�ضحة من
ّ
تامة ،تحيل
وه� � ��ي تت�ص� � � ّ�رف على هذا النحو وتتعامل م� � ��ع ا آلخرين من زمالئه� � ��ا بانعزالية ّ

ال�سردية
�شك في � أ ّن اللعبة
خلفية ال ت�سمح بالتعامل
مبا�ش� � ��رة على
الحر مع ا آلخري� � ��ن ،وال ّ
ّ
ّ
ّ
حكائية بين المجال الروائ� � � ّ�ي ا أل�صل في الرواية ،والمجال
هنا تعم� � ��ل على �إيجاد مراوحة
ّ

روائية تعك�� � ��س طبقة الم�سكوت عنه
الروائ� � � ّ�ي الم�ستوحى من رواية «ب�شي� � ��ر» بو�صفها مر�آة
ّ
تتعدد في واقع ال�سرد
الروائي ا أل�صل ،أل ّن
الم� � ��زروع في باطن الح� � ��دث
�شخ�صية «ناي� � ��ف» ّ
ّ
ّ

الخلفيات النف�سية واالجتماعية والثقافية والفكرية
تف�س� � ��ر كثيراً من
ّ
ب�أ�شكال ونماذج كثيرة ّ
التي بلغتها ال�شخ�صيات.

ن�ص رواية «ب�شير» من داخلها كي يك�شف عن م�ضمونها
ي�ستم� � � ّ�ر الراوي
الذاتي في مقاربة ّ
ّ
وت�شكيلها وطاقتها ال�سردية من زوايا مختلفة ،ففي «لوحة �أخرى على الجدار» يطرح مجموعة
الروائي ،وهي
�شكالية بناء الحدث
والمو�ضوعية
الفنية
م� � ��ن ا أل�سئلة
والت�شكيلية التي تخ�� � ّ��ص �إ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ال�سردي في هذه الرواية التي
ليات الحراك
ّ
�أ�سئل� � ��ة يحاول فيها الراوي الوقوف عل� � ��ى مجمل � آ ّ
بتفاعل
يق� � ��وم بقراءتها وتقويمها داخل مح�ضن الرواية ا ألم ،ويغذّ ي ف�ضاء �إحداهما با ألخرى
ٍ
موحد ي�أخذ ويعطي
وا�ضح يجعل من الروايتَين رواية واحدة متعا�شقة ،تعمل داخل �أفق
ّ
�سردي ّ
ٍ
نحو من ا ألنحاء.
ويلمح على ٍ
ويعيد ويناور وي�شير ّ

الموحدة با ألفع� � ��ال وا أل�شكال والر�ؤيات والف�ضاءات للروايتَين على
ترتكز الر�ؤية ال�سرد ّية
ّ
المكاني هو �سورية ،بك ّل
الت�شكيلية فيهما ،وهذا المرجع
مكاني يمثّل جوهر ا ألطروحة
مرجع
ّ
ّ
ّ

تاريخية وح�ضار ّية ،وما يعك�س من حا�ضر م�شتبك م�شغول
مرجعيات
ما يحمله هذا اال�سم من
ّ
ّ
اال�ستثنائية التي تحتاج �إلى قراءة وتحليل وتف�سير في طبقاته كلّها:
با ألحداث
ّ

«ال �أعرف كيف تمكّ ن ب�شير من معرفة ذلك كلّه� ،أعني حكاية زواج �أبي نايف من جيهان � ،أ ّم
عم نايف مع نايف نف�سه ،وغير ذلك مما حكاه في الم�شهد ال�سابق الذي تليق به
نايف ،وحكاية ّ
�صفة م�شهد ،ألنه حواري بامتياز ،لي�س بين ال�شخ�صيات وحدها ،بل بين ال�شخ�صية الواحدة� ،أم

نايف على �سبيل المثال ،التي تتقلب على نار اال�شتياق إ�لى معرفة � أ ّي �شيء عن ابنها.

ل�ش���د م���ا �آلمني حكاية ال�شاب ال���ذي قتل � أ ّمه ،و�أكثر من ذلك رد فعل �أم نايف بعد الحديث
ّ
بد �أنها تركت جرح ًا عميق ًا في روحها ،ولكنها
الذي دار داخل البيت عن تلك الحكاية التي ال ّ

طي الكتمان.
�أبقته ّ
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عالم باهر هذا الذي يقدمه ب�شير فيما �سبق ،عالم يعني �سورية بكامل بهائها الذي نعرف،
وال���ذي قر�أن���ا عنه في الكتب المدر�سية ،ال طائفي���ة وال عرقية وال فرق بين �سوري و�آخر ،ول�شد
ما �أعجبت ب�شخ�صية الدكتور التنويرية ،التي لم ت�ستطع حادثة مدر�سة المدفعية �أن تنال من
إ�يمانه ب�سورية العظيمة».

ح�سا�سية الرواية ا ألم بما
القرائية قريباً من
الروائية في حا�ضنة الراوي
تنمو ال�شخ�صيات
ّ
ّ
ّ
يجعل الف�ضاء واح� � ��داً والر�ؤية واحدة والحدث واحداً والم�سيرة العامة الكبرى واحدة ،مع � أ ّن
الذاتي المدعو «ب�شير» كاتباً وروائياً بما لم
المفاج � � ��أة ظلّت قائمة في �أن يكون �صديق الراوي
ّ
جواً م� � ��ن ا�ستيالد �أ�سئلة �سرد ّية لها عالقة وثيقة
يك� � ��ن يتوقّعه �أبداً ،وقد وف ْ
ّرت هذه المفاج�أة ّ
المركزي:
بجوهر الحدث
ّ

«ب�شي���ر يكت���ب رواية جديرة بالن�شر ،ألنه ي�ستعيد فيها روح �سورية إ�لى ج�سدها الذي تعر�ض
ألكث���ر م���ن طعنة م�سمومة ،أ
ولن���ه ي ؤ�كد �أن ال�سوريين ،مهما يكن من �أم���ر طوائفهم المتعددة،
ه���م �سوري���ون قبل �أي انتماء �آخر ،وكفى .وب�صراحة مطلقة ل���م �أكن �أتوقع �أن يكون ب�شير كاتب ًا،
وروائي ًا دفعة واحدة».

ال�ضمني يمكن �أن يُف�ضي �إلى مجال
يح ّقق هذا الم�سار �صورة من �صور التفاعل والتما�سك
ّ
تتحرك الرواية
الفاعلية ال�سرد ّية التي
يتدخل في جوهر
�سردي جديد في هيكل الرواية العام،
ّ
ّ
ّ
ّ
أ
�سواء الرواية ال�صل الحا�ضنة للت�شكيل
عل� � ��ى محوره وانطالقاً منه وا�ستجابة ل� � ��ه وحواراً معه،
ً
ال�سردي الع� � ��ام في الرواية� ،أم الرواية التي تتح� � � ّ�رك على هام�شها ،فت�أتي
والراعي� � ��ة للحراك
ّ
وي�سربها
«لوح� � ��ة �أخرى على الجدار» كي تجيب عن بع�ض ا أل�سئل� � ��ة التي تطرحها الرواية ا ألم
ّ
الكلية الم�شتركة
الذاتي من طبقات رواية «ب�شي� � ��ر»� ،إذ يعالجها بح�سب حاجة الرواية
ال� � ��راوي
ّ
ّ
موحدة
يتوحد الح� � ��دث
ال�سردي في �إ
إ
ّ
�ستراتيجية ّ
للجاب� � ��ة عن �أ�سئلة ال�سرد الكبرى فيها ،كي ّ
ّ
ّ
الخط:
وفاعلة على طول
«�س�أقت���رح عل���ى ب�شي���ر تعمي���ق الحوار ال���ذي �سب���ق ،وال�سيما بي���ن �آ�صف وع�ص���ام من جهة،
ي�سمها ،ثم �أ�ستاذ الفل�سفة ،لي�س حول المناهج وحدها ،بل،
والمد ّر�سة التي لم �أعرف لماذا لم ّ
حظ أ
�أي�ض ًا ،حول آ
الية الكريمة القائلة إ� ّن للذكر مثل ّ
النثيين.
فالجمي����ع عل����ى ق����در جيد م����ن المعرفة ،وتعمي����ق الحوار ح����ول المو�ضوعي����ن يبدو لي
�ض����رورة داللي����ة كم����ا كان �أ�ست����اذ النقد الحديث ق����د ا�ستخدم ه����ذا التعبير �أمامن����ا ذات يوم،
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وال�سيم����ا في ه����ذه الظروف التي تحرق أ
الخ�ض����ر والياب�س تحت �أقدامن����ا جميع ًا منذ نحو
ثماني �سنوات».
الذاتي كي يت�ص� � � ّ�رف بالم�سرود ويتحكّم
ال�سردية فر�صة لل� � ��راوي
يقدم نظ� � ��ام اللوحات
ّ
ّ
ّ

المركزية التي نه�ض عليها العمل� ،إذ هو ال يكترث
بطبقاته على النحو الذي ينا�سب المقولة
ّ
الروائي وال يلتزم به،
ال�ضروري الذي يجب �أن يتحكّم بم�سي� � ��رة ال�سرد
الزمني
هن� � ��ا بالن�سق
ّ
ّ
ّ
ال�سردي على
ال�سردي لك ّل لوحة من اللوح� � ��ات للتفلّت من �ضغط الزمن
الطار
ب� � ��ل ي�ستثمر إ
ّ
ّ
مجريات الحدث.

ه� � ��ذا ف�ض ً
حرية �أو�س� � ��ع لتكري�س ا ألفكار
ال ع� � ��ن � أ ّن النظام
ّ
ال�سردي للوح� � ��ات هنا يعطيه ّ
المو�ضوعاتي الذي ت�شتغل
والر�ؤيات والقيم التي تبدو وك�أنّها تعمل خارج بنية ال�سرد ،فالواقع
ّ

علي� � ��ه الرواية في نطاق �سرديات الحرب يقت�ضي اللجوء بين �آونة و�أخرى لحا�ضنة القيم وما
وال�سيما حين تتع� � � ّ�دد ا ألفكار وتت�ضارب الم�صال� � ��ح ،وتتع ّقد الم�سالك تجاه
تبثّه م� � ��ن �أفكار،
ّ

�ضخ
�وي و�صحيح للر�ؤية العامة ،وه� � ��و ما ي�ستوجب ّ
ا�ستح�ص� � ��ال و�ضوح متكامل و�شامل وحي� � � ّ
ال�سردية للك�شف عن جوهر ه� � ��ذا التعقيد وم�ساءلته
مزي� � ��د من ا ألق� � ��وال ذات الطبيعة غي� � ��ر
ّ

وم�ساجلته.

تطور ح�سا� ّسية الت�شكيل وانفتاح ال�سرد
ّ

الذاتي الح�ض� � ��ور الكثيف للوحات ب�أ�شكالها المختلف� � ��ة كي يمار�س لعبته
ي�ستثم� � ��ر الراوي
ّ
الفرعية «رواي� � ��ة ب�شير»� ،إذ ي�ؤ ّدي هذا
ال�سرد ّي� � ��ة في �إطار التفاعل بي� � ��ن الرواية ا ألم والرواية
ّ

م�ساحتَي الروايتين داخل
ال� � ��راوي الذات� � � ّ�ي المهيمن والع� � ��ارف دوراً ُمركّباً في َم ّد ا ألفق بي� � ��ن
َ

نهر
ح�سا�سية �سرد ّية واحدة تجمع بينهما� ،إذ ينفتح ال�سرد
ّ
الروائي على ت�شكيل م�شترك يجعل َ
ّ
ك ّل رواي� � ��ة منهما ينفتح على ا ألخرى ويغذّ يها بماء ا ألحداث ،وقد يغرقها به �أحياناً حين تت� أ ّزم

فعاليات ال�سرد.
ّ

تطور �شخ�صيات رواية ب�شير
�سماه الراوي «لوحة �صغيرة» وهو يراقب عن كث� � ��ب ّ
فف� � ��ي ما ّ
عل� � ��ى نحو �أر�ضاه و�أ�سعده فنياً ومو�ضوعياً ،عر�ض مقطع � � �اً من ر�ؤيته النقد ّية التي تك�شف عن
معين يالئم ما ت�شتغل عليه الراوية ا أل�صل في هذا ال�سياق:
ّ
فني ّ
توج ٍه ّ
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«تم���ام ،آ
بحق ،عبر ما �سماه ف�ض���اءات ال�شخ�صيات ،وكما
الن يم�ض���ي ب�شير إ�لى ف���ن الرواية ّ
���در � أ ّن كلّ �شخ�صي���ة �ستتح���دث بنف�سها� ،أو �ستني���ب راوي ًا عنها ،لتو�ض���ح مرجعيات أ
الحداث،
�أق ّ
وربما م�آالتها فيما �سي�أتي من الرواية.
علي �أن �أ�ساعد �أبي في كتابة
ل���ن �أ�ستعجل قراءة ه���ذه الف�ضاءات ،بل �س�أدعها إ�لى الغد ،أل ّن ّ
مذكرة إ�لى وزير التربية حول بع�ض الوحدات المدر�سية في المنهاج الجديد ،وال�سيما بعد �أن
تكاثر اللغط في المواقع والعوالم االفترا�ضية حول �أكثر من �شيء في المناهج ،و�أخذ كلّ َمن

ودب يدلي بدلوه المثقوب فيها».
هب ّ
ّ
الميداني
ن�صي تخ�� � ّ��ص الح�ضور
مو�ضوعي� � ��ة منقولة من الواقع الخارج
�إذ تتق� � � ّ�دم ق�ضية
ّ
ّ
ّ
تخ�ص وزارة
جرائية
�ردي
ل�شخ�صية الراوي ،وما ينفتح عليه هذا الح�ضور من ممار�سات �إ
ال�س� � � ّ
ّ
ّ
ّ
والعج� � ��اب بها بو�صفها نتيجة
التربي� � ��ة والمناهج ،في مقاب� � ��ل توجيه الر�ؤية نحو رواية ب�شير إ
وجمالية من نتائج هذا الواقع� ،إذ تتماثل ر�ؤيتان مختلفتان ومتباعدتان من حيث ال�صورة
فنية
ّ
ّ

ح�سا�سية الت�شكي� � ��ل وانفتاح ال�سرد على
�سردي واح� � ��د ،يك�شف عن طبيعة
والدالل� � ��ة في �سياق
ّ
ّ
ف�ض� � ��اء ي�ست ّل التداخل من �صورة االختالف والتباعد ،وه� � ��و ما يمكن �أن ينطبق على كثير من
مكونات ال�سرد في
لوح� � ��ات الرواي� � ��ة وتمثّالتها
ّ
ال�صياغية ألج� � ��ل بناء ر�ؤية عامة تخ�ضع له� � ��ا ّ

الرواية من البداية �إلى النهاية.

تت�ص� � � ّ�در م�س�ألة �صوغ ال�شخ�صيات مقاربة الراوي الذات� � � ّ�ي لرواية ب�شير على نحو مق�صود
ي�سجل الراوي
وفاعل داخ� � ��ل الف�ضاء
الروائي للرواية ا ألم ،ففي لوحة عنوانها «لوحة �صغيرة» ّ
ّ

ال�سردي
نوع من التهجين
�شخ�صيته �ضمن
�إعجاب� � ��ه بقيام ب�شير �إدخال
ّ
ّ
ّ
�شخ�صيات الرواية ،في ٍ
وي�سوغ لنف�سه ما يمكن �أن يفعله
الروائية،
وال�شخ�صية
لل�شخ�صية الراوية
الذاتي� � ��ة
بين ال�سيرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الواقعية ال�سير ّي� � ��ة �إلى ميدان الرواية التي يروي �أحداثها بال حرج،
ف� � ��ي نقل جزء من تجربته
ّ
ف�ض ً
�شخ�صيات �أخرى منتزعة من عمق الواقع،
الم�ستمر وال�ضغط الوا�ضح على
ال عن التركيز
ّ
ّ

الحي المعروف للجميع:
ولها �أ�شباه تناظرها في الواقع
ّ

«لم �أكن �أتوقّ ع �أن ي�ضع ب�شير نف�سه واحد ًا من �شخ�صيات روايته ،لكنّه فعل ،بل فعل ح�سن ًا،
ألن���ه بذل���ك ي�ضيف ر�صيد ًا مهم ًا لمعرفتي به من جهة ،ولمعرفة غير المرئي من عالقاته مع
آ
الخرين من جهة ثانية.
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ش����د م����ا �أده�شن����ي فيما �سب����ق تقديمه نموذج���� ًا إ�ن�ساني ًا واحد ًا م����ن �أ�سباب أ
الح����داث القا�سية
ول� ّ
الت����ي نعي�����ش منذ �سنوات� ،شخ�صية عالء �صاحب القامة الطويلة والطلعة البهية مظهر ًا ،والخ�سة
اليذاء ،ومنا�ض����ل في �صفوف
والنذال����ة جوه����ر ًا ،فم����ن مخبر ال يوفر �أحد ًا م����ن �سهام �شهوت����ه إ�لى إ

����ي وع�ضو في جمعية
االتح����اد ،ومتعال����م ّ
يدع����ي معرفة كل �شيء ،إ�لى �شي����خ يكاد ال يغادر مزار الح ّ

خيرية.

عندم����ا كنت �أقر� أ ما كتبه ب�شير وه����و ي�صور هذه ال�شخ�صية كانت تلح على ذاكرتي �صورة
ذل����ك المد ّر�����س ال����ذي طالما كان �أب����ي يتحدث عنه كلم����ا اجتمعت أ
ال�سرة م�س����اء ،والذي لم
يكن �أحد يعرف ،كما قال �أبي ،كيف ح�صل على �شهادته الجامعية ،ألنه لم يكن يعرب كلمة

واح����دة إ�عراب���� ًا �صحيح���� ًا �أو كام ً
ال ،بينم����ا لم يكن �أحد ي�سبق����ه في إ�ي����ذاء كلّ متفوق حوله،
بالغيب����ة والنميم����ة �أحيان���� ًا ،وبكتاب����ة التقارير الكيدية �ض����ده إ�لى عدة �أجه����زة �أمنية �أحيان ًا

ثانية».

ال�شخ�صية وت�شكيلها هنا لها ت�أثير حا�س� � ��م في ر�ؤية الراوي وهو ي�صفها بق�صد ّية
ف�ص� � ��ورة
ّ
الفت� � ��ة على هذا النحو ،وي�صف وي�سرد في ك ّل لقطة م� � ��ن لقطات هذا الم�شهد ما يحيل على
الروائي في متاهات بالغة العمق واالمتداد ال نظي� � ��ر لها ،ففي اللقطة ا ألولى
توغّ � � ��ل الح� � ��دث
ّ

ي�شير �إلى رواية ب�شير وقدرتها على م�ضاعفة ر�صيد معرفة الراوي به وبعالقاته مع ا آلخرين،
ظهر
وه� � ��ي مالحظة
ذاتية المروي في روايته ،وف� � ��ي اللقطة الثانية يُ ِ
فنية ت�ؤكّد �سي� � ��ر ّ
تقانية ّ
ّ

و�سيرها
�إعج� � ��اب الراوي ال�شديد
ب�شخ�صية «عالء» �سردياً وقد انتزعها ب�شير من عمق الواقع ّ
ّ
طلع ْت الراوي على م�ساحات جديدة لم يكن على
بخ�صو�صية
على �سكّة ال�سرد
�سلبية ،بطريقة � أ َ
ّ
ّ
علم بها �سابقاً في �أر�ض الواقع.
ٍ

الواقعي
�شخ�صية «عالء» ال�سالبة نحو تمثيلها
يحدد
يندفع الراوي في اللقطة الثالثة وهو ّ
ّ
ّ
«المدر�س الذي طالم� � ��ا كان �أبي يتحدث عنه
�شخ�صية
فيم� � ��ا ي�شبهها على �أر�� � ��ض الواقع وهي
ّ
ّ
كلما اجتمعت ا أل�سرة م�ساء ،والذي لم يكن �أحد يعرف ،كما قال �أبي ،كيف ح�صل على �شهادته
ال�سردي
والثقافية في الجوهر
االجتماعي� � ��ة
الجامعي� � ��ة» ،في �إ�شارة �إلى ما �آلت �إليه ا ألو�ضاع
ّ
ّ
ّ
للرواية ا ألم وهي تتفاعل وتتماثل على �أنحاء مختلفة مع رواية ب�شير.
لغ�سان كنفاني
يحي� � ��ل الراوي ف�ضاء رواي� � ��ة ب�شير تنا�صياً على رواية «رجال ف� � ��ي ال�شم�س» ّ
ويقتب�س م�شهداً منها لتعزيز ر�ؤيته وت�سويقها في هذا ال�سياق:
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«ب�شير هنا ،في هذا الف�ضاء� ،أعادني إ�لى رواية كنت كتبت عنها حلقة بحث في مقرر أ
الدب
العرب���ي الحديث ،رواية الكات���ب الفل�سطيني ال�شهيد غ�سان كنفان���ي« :رجال في ال�شم�س» التي
الن�سان أ
بالر�ض ،ال�ص���ورة التي لما تزل عالقة في
�صدره���ا ب�صورة �شدي���دة الرهافة عن عالقة إ
ّ
ذاكرتي إ�لى آ
الن:

«�أراح �أب���و قي����س �صدره ف���وق التراب الندي ،فب���د�أت أ
الر�ض تخفق من تحت���ه� .ضربات قلب
متع���ب تط���وف ف���ي ذرات الرم���ل مرتجة ثم تعب���ر إ�لى خالياه .ف���ي كل مرة يرم���ي ب�صدره فوق
الت���راب يح����س ذلك الوجي���ب ك�أنما قلب أ
الر�ض م���ا زال ،منذ �أن ا�ستلقى هن���اك �أول مرة ي�شق
طريق ًا قا�سي ًا إ�لى النور قادم ًا من �أعمق �أعماق الجحيم».

غ�س� � ��ان كنفاني على تثبيتها في �أعماله ال�سرد ّية هي ما
ّ
فق�ص� � ��ة ا ألر�ض والتراب التي د�أب ّ
الذاتي هنا ،عن طريق التنبيه �إلى ما تحمله رواية ب�شير في هذا الم�ضمار
يعيد �إنتاجه الراوي
ّ
م� � ��ن عالقة با ألر�ض التي تو�ش� � ��ك على ال�ضياع ،بفعل ما جرى لها م� � ��ن تهديد وترويع وتهديم
ح�سا�سية االنتماء الوطن� � � ّ�ي أ
للر�ض بو�صفه خال�صاً
يجره ذلك من ويالت عل� � ��ى
ّ
وتدمي� � ��ر وما ّ
ومالذاً ونجاةً.
غ�سان كنفاني مفعمة بالروح
ج� � ��اءت القطعة ال�سرد ّية التي ا�ست�شهد بها ال� � ��راوي من رواية ّ
�شخ�صية «�أب� � ��و قي�س» بمعانقة التراب الندي
الوطنية العالية� ،إذ تقوم
والعاطفي� � ��ة
الوجداني� � ��ة
ّ
ّ
ّ
ّ
أ
وذرات الرمل ك� � ��ي ينتهي راوي كنفاني بعبارة م�شرقة هي« :ي�شق طريقاً
والت�صال� � ��ح مع الر�ض ّ
قا�سياً �إلى النور قادماً من �أعمق �أعماق الجحيم» ،ا�ستكماالً
لفر�ضية الحيوية التي ينطوي عليها
ّ
ح�سا�سية ت�شكيلها ،كي تت�شابك ا ألحدث وتتفاعل
تطور من
الحدث
ّ
ّ
ال�سردي لرواية ب�شير وهي ّ
الذاتي في حالة عميقة م� � ��ن التنا�ص والت�شاكل
ف� � ��ي ثالث رواي� � ��ات تح�ضر بين يدي ال� � ��راوي
ّ
والتداخل.
تكت�سب اللوح� � ��ة ال�سردية المعنونة «لوحة �صغيرة» ما يمكن �أن ن�صفه ب�سردية الق�سوة وقد
�أ�شار �إلى ذلك الراوي وهو ي�صف ما كتبه «ب�شير» في روايته:
«يا لق�سوة الم�شهد ،بل الم�شاهد التي و�صفت يا ب�شير!

م�شه� � ��د الرحيل ع� � ��ن البيت الرحم ا ألول ،وم�شهد المظاه� � ��رات ،وم�شهد رجال ا ألمن وهم
يقتادون مطلوباً ،وم�شهد رحيل �آخر من ب�ساتين الرازي �إلى جديدة عرطوز� .أهذا كله يا ب�شير؟
�أ�أنت تريد �أن تفتح جراحاً في روح قارئ روايتك وقد يكون ج�سده مثخناً بجراح قبلها ،كجرحنا
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

255

قراءة يف رواية «�سنوات الدفلى»

نحن في حلب ،جرحنا الذي لم يندمل �إلى ا آلن ،ولن يندمل كما تردد �أمي وهي ت�ستعيد رحلتنا
الق�سرية عن البيت هرباً من الموت.
� أ ّي ق�سوة يا ب�شير! � أ ّي ق�سوة! لك�أ ّن الم�شهد ،م�شهد الرحيل من البيت الرحم إ�لى بيت طارئ
ف���ي الزم���ان والمكان �أ�شب���ه بتلك الهجرات الت���ي كابدها الفل�سطينيون في رحل���ة الهجرة ،بل
رحلة ال�شتات ،بعيد ًا عن ب�ساتينهم ،وبياراتهم ،و�أرا�ضيهم ،وهم يحملون مفاتيح بيوتهم معهم
�آم ًال في عودة قريبة.
�سبع���ون �سن���ة� ،أو تزي���د ،وهم م���ا يزالون يحلم���ون ،وي�أمل���ون ،والفرق بين م�شه���د و�آخر هو
والرهاب
الفاعل ،الدولة في و�ضع �أ�سرة �آ�صف ،والمحتلون في و�ضع الفل�سطينيين المهجرين ،إ
���ي �أن ي�ستعيد ما�ضي
ف���ي و�ض���ع �أ�سرتي .ل���ك�أ ّن ثمة إ�رادة ف���ي �أعالي ال�سماء تفر����ض على العرب ّ
�أجداده في جزيرة العرب ،الحلّ والترحال».
العربي،
الن�سان
ينفت� � ��ح ه� � ��ذا الم�شهد الم�شحون بالق�سوة عل� � ��ى جروح عميقة في ذاك� � ��رة إ
ّ
تعر�ض لها الفل�سطينيون �أوالً،
وال�سوري من� � ��ه على نحو
ّ
ّ
خا�ص ،وا�ستعادة ملحمة التهجير التي ّ
وه� � ��ا هم العرب ا آلخرون ي�شربون من الك�أ�� � ��س نف�سها ،ينامون على حلم كبير يتراجع يوماً بعد

والمدنية
التح�ضر
�آخ� � ��ر كي يعود الع� � ��رب �إلى تاريخ �أجدادهم ف� � ��ي الح ّل والترحال ويترك� � ��وا
ّ
ّ
آ
الذاتي �إلى تمثيلها على �أكثر من
للخرين ،بهذه المعادلة الم�ضنية القا�سية التي ي�سعى الراوي
ّ
تتكر�س في منطقة القراءة.
�صعيد كي ّ

يتجلّ� � ��ى المتل ّقي هن� � ��ا بو�صفه جزءاً ال يتجز� أ م� � ��ن �صورة �شاملة للق�س� � ��وة والموت ت�ضرب
حين و� آ ٍن على
تجدد نف�سها في ك ّل ٍ
ب�إيقاعه� � ��ا الم�ساحات ال�سرد ّية كلّها ،وك� أ ّن الحكاية ما تبرح ّ
�أر�ض عميقة ف� � ��ي التاريخ والح�ضارة هي مطمع لك ّل من هو «�آخر» ،بحيث تت�ضاعف «�سنوات
الدفل� � ��ى» وتتع � � � ّزز وت ّت�سع وتكبر على نحو مفجع ال يكترث بال�ضحاي� � ��ا وال بالدمار وال بالموت
مكبرة قادرة على ر�ؤية ما يُرى
الجماع� � � ّ�ي� ،إذ ي�ستعين الراوي
الذاتي بما يمتلك م� � ��ن عد�سات ّ
ّ
تطور
لت�صور حجم الم�أ�ساة في �أعلى ما يمكن من جحيم ،ويقارب �أكثر المناطق
ّ
ح�سا�سية في ّ
ّ
والمتنوع والم�شتبك في مناطق كثيرة من
ال�سردي وانفتاح الحدث المتع ّدد
ف�ض� � ��اءات الت�شكيل
ّ
ّ
الروائي.
ال�سرد
ّ

ال�سردي «مدين� � ��ة حلب» بو�صفها �أحد
ح�سا�سية تكوين الحدث �إل� � ��ى مقاربة المكان
تق� � ��ود
ّ
ّ
والتاريخي ،المدينة التي
�اري
ا ألمكن� � ��ة المق�صود نفيه� � ��ا ومحا�صرتها وتدمير ف�ضائها الح�ض� � � ّ
ّ
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الذاتي ألكثر من �سبب ،كي يُروى ما ح�صل من تدمير مخطّ ط له.
تحتفي بها الرواية والراوي
ّ
ال�شخ�صية التي يتنكّبها في ال�سرد ،مخاطباً
برز ذلك على ل�سان الراوي ،وهو يروي ذاته داخل
ّ
�شخ�صي� � ��ة �صديقه «ب�شير» �إذ ت� أ ّخر عن �إنهاء قراءة روايت� � ��ه التي توازي وتعادل وتحايث حركة
ّ
الرواية ا أل�صل:
«�سامحني يا �صديقي ألنني ت�أخرت في إ�نهاء قراءة روايتك ،وال�سيما فيما م�ضى من أ
اليام
ألنني كنت م�ضطر ًا لمرافقة �أبي إ�لى حلب من �أجل ح�ضور العمل الجراحي لعمي� ،شقيق �أبي،
بعد �أن اكت�شف الطبيب �ضرورة لذلك إ�ثر �سقوطه على أ
الر�ض عندما نقل إ�ليه �أحد العاملين
ف���ي معمل���ه في الحيدري���ة � أ ّن المعمل �صار في قب�ضة مجموعة م�سلح���ة ،و�أنها قامت بتفكيك
آ
الالت فيه من �أجل نقلها إ�لى مكان ال يعلمه كما قال.

يوم���ان في حل���ب كانا كافيين لتزداد روحي تخمة بالحزن على المدينة التي �أنتمي إ�ليها،
والتي لم تعد حلب التي عرفت ،والتي كان �أبي يردد دائم ًا عنها إ�نها ملكة ال�شرق ح�سب و�صف
النكليز لها ،والتي لم تعد كذلك ،بل مدينة حزينة� ،شاحبة الوجه ،يختلط دمع
�أحد الرحالة إ
روحها بماء نهرها قويق المقطوع أ
النفا�س بعد �أن كان يرويها».
غر ُق الراوي م�ساحة كثيفة موجزة من ال�سرد هنا بعزائه الكبير لمدينة «حلب»� ،إذ تغو�ص
يُ ِ
في حزنها و�شحوبها وعنائها ودمها ودموعها ،فقد جاءت الحرب اللعينة على ك ّل �شيء جميل
وخربته ،بما في ذلك نهرها «بماء نهرها قويق مقط� � ��وع ا ألنفا�س بعد �أن كان يرويها».
فيه� � ��ا ّ
بم� � ��ا تختزنه مفردة «ماء/نهرها» من �إ�شارة المعة وغزي� � ��رة �إلى الحياة وقد غابت بغياب ماء
والح�ضارية �إلى «ال مكان»� ،إذ �أزالت الحرب المعنى
التاريخية
فتحول المكان بجذوره
النهر،
ّ
ّ
ّ
المكانية ودخل في
فكف عن �إنتاج� � ��ه للفكرة
المكان� � � ّ�ي في جوه� � ��ر المكان ،و�صار بال جوهر ّ
ّ
م�سار الال مكان.

سردي ونفي المكان
تني ال� ّ
الم ّ
التداخل َ

�سردي في ال�سبيل نحو التخلّ�ص من �أثر التحايث بين
وتر
تلع� � ��ب الرواية عل� � ��ى �أكثر من ٍ
ّ
ال�سردي
ف�ضاء واحداً �ضمن الم�سار
ف�ضاءين �سرديين على الورق ،لك ّنهما يعمالن بو�صفهما
ّ
ً
ال�سردي ويم�سك بخيوط التداخل
الذاتي وهو يهيمن على الحراك
العام للرواية ،فالراوي
ّ
ّ
�سماه «لوحة �أخرى على الجدار» ،فهذه
بين المتنَين
َّ
ال�سردييْن يجتهد في نفي المكان فيما ّ
اللوحة ا ألخرى المعلّقة على الجدار مف�صولة عن ا ألر�ض بفا�صل يجعلها ال تنتمي �إلى ا ألر�ض
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المنفي الذي هو في حقيقته «ال مكان» تعبيراً عن
بل للحائط ،ويعر�ض فيها الراوي المكان
ّ
�ضت �أركان المكان و�سحقته ،ف�ض ً
عما يحويه هذا المكان من وجود
قو ْ
حجم الم�أ�ساة التي ّ
ال ّ

تنويري متوهج ،يجع� � ��ل من المكان �صورة للحياة
وح�ضور وتاري� � ��خ وح�ضارة و�أمل وحراك
ّ

الذاتي
التاريخي� � ��ة كلّها ،بما يدفع الراوي
ت�ستدع� � ��ي الما�ضي الزاهر بحقبه كلّها وتمثّالته
ّ
ّ
يمرر حزمة من القيم تعمل في هذا االتجاه:
ال�ستثمار � أ ّي فر�صة
ّ
�سردية كي ّ
«ور�ش����ة التدري����ب على المناهج الحديثة ،وهذه أ
الخيرة نف�سها ،والمركز الوطني لتطوير
المناه����ج ،ووزارة التربي����ة ،والوزير ،و�أبي �أي�ض ًا ،وحرب �أخ����رى ت�شتعل في �سورية �ضد المناهج
م����ن �أق�صاه����ا إ�لى �أق�صاها ،حتى كادت النا�س تن�سى الحرب نف�سها ،وحتى بدا � أ ّن ثمة من �أراد
إ��شع����ال ه����ذه الحرب ،و� أ ّنه يقف وراء تل����ك ال�صفحات ال�صفراء التي �ضج به����ا العالم أ
الزرق،
اللكترونية ،ل����ك�أ ّن كلّ �شيء ف����ي �سورية ي�شبه
عال����م التوا�ص����ل االجتماع����ي ،وبع�ض المواق����ع إ

�أح�س����ن �ش����يء في البالد المتح�ضرة ،وما من م�شكلة ،ب����ل الم�شكلة الوحيدة ،هذا الخط�أ غير
المق�ص����ود �أو ذاك .كن����ت �أتمن����ى ي����ا ب�شير �أن تتوقف عند ه����ذا في الرواية ،أل ّن����ه وثيق ال�صلة

بالمعن����ى ال����ذي كتبت الرواي����ة من �أجله� ،أق�صد الوع����ي الذي ت�سق����ط �أوراق التوت عنه يوم ًا
والبجدية أ
بع����د يوم ،ل����ك�أ ّن �سورية الح�ضارة والتاريخ أ
الولى لي�س����ت هي �سورية ،ولك�أن النا�س
الن لي�س����وا �أحف����اد �أولئ����ك الذين و�صل����ت مراكبهم إ�لى �أعال����ي �أوروربة �أيام الدول����ة أ
آ
الموية،

و إ�ل����ى �شم����ال �أوروبة قبل ذلك ،فكانت مملكة قرطاج .ن�س����ي كثير من النا�س الحرب ،والدماء،
وتفرغوا للمناهج المطورة �صفعة هنا و�أخرى هناك،
وال�شهداء ،والدمار ،والجوع ،والخوف،
ّ
وكذب ًا هنا و�آخر هناك».

وال�شارات في �سياق واحد كي ت�سهم في تركيز الر�ؤية ال�سرد ّية بما
اللماحات إ
تحت�شد هذه إ

الذاتي
الم�شبع بالنفي� ،إذ يزيح الراوي
الروائية على م�سار الزمن والم� � ��كان
ي�ستجي� � ��ب للحالة
ّ
َ
ّ
الروائية
الح َزم
الروائية المتعلّقة برواية
الكتل� � ��ة
�شخ�صي� � ��ة «ب�شير» ويفتح المجال لتد ّفق� � ��ات ُ
ّ
ّ
ّ
ق�صة االنتماء
فنية
المنبثقة من الرواية ا أل�صل ،ويمنح
ووطنية تحكي ّ
ّ
�شخ�صية «ب�شير» �شهادة ّ
ّ

لجن�س الرواية والوطن معاً:

«�س�أحتف���ظ بالرواي���ة ،وبم�سودات هوام�شي عليها ،إ�ل���ى �أن ت�أتي إ�لى دم�شق ،و�سنتحاور
ب���كل ت�أكي���د حول كل تف�صيل فيها ،وال�سيما �أنها العمل أ
الول لك ،ومن دون �أي مقدمات
ف���ي الن�ش���ر ،ال ق�صة وال �شع���ر وال �أي مقال ،ولذل���ك �أتوقع �أن يت���م ا�ستقبالها من النقاد
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ب�أكثر من موقف .ومهما �سيكون من هذه المواقف ،فيكفيك �أنك كتبت ،و� أ ّنك ت ؤ�كد �شيئ ًا
عظيم��� ًا ع���ن الوطن الذي يجمعنا معاً ،ع���ن �سورية المتنوعة والمتع���ددة والواحدة في
الوقت نف�سه».
ت�ستقر
الذاتي للتالع� � ��ب بمفهوم المكان الذي
يتاح المج� � ��ال وا�سعاً بعد ذلك �أمام الراوي
ّ
ّ
عليه ا أل�شياء وت�ستوي ت�شكيلياً ،ولملمة ما �أمكن من التفا�صيل ال�سرد ّية الدقيقة لتركيبها داخل
انبنت عليه� � ��ا الرواية ،فتكون
فعالي� � ��ات متع� � � ّ�ددة تك�شف عن طبيعة ا ألطروح� � ��ة ال�سرد ّية التي
ْ
ّ

المكانية ال�سرد ّية خا�ضعة لمقترحات الراوي وهو ي�سعى �إلى و�ضع اللم�سات ا ألخيرة
ال�ص� � ��ورة
ّ
الت�شكيلي لعمله:
ال�سردي
على الف�ضاء
ّ
ّ

النترنت تعود إ�لى الحي���اة قبل عودة االت�صاالت على �شبكة الجوال ،اخترت
«بم���ا � أ ّن �شبكة إ
�أن �أكت���ب إ�لي���ك ه���ذه الر�سالة ،و�أنتظر من���ك ات�صا ًال فور قراءتك لها ،بل ف���ور عودة االت�صاالت
لتجيبني عن أ
ال�سئلة آ
التية:
 -1حت���ى نهاي���ة اللوحة الثامنة ر�أي���ت �أن م�صائر �أكثر ال�شخ�صيات ف���ي الرواية مبهمة،
وم���ن تل���ك ال�شخ�صيات والدا نايف ،نا�صر وجيهان ،فكي���ف تخطط ،بل تفكر في الطريقة
التي ال تجعل هذه ال�شخ�صيات معلقة في الفراغ؟
 -2بالن�سب���ة إ�ل���ى ناي���ف �س�أكتب ل���ك محادثتنا أ
الخيرة قب���ل يومين� ،أي قب���ل �أن �أقر� أ خبر
مقتل���ه في الهجوم على الوحدة المرابطة عل���ى تخوم البادية ،وال�س ؤ�ال� :أال ترى منا�سب ًا و�ضع

ه���ذه المحادث���ة �ضم���ن الرواية ،وال�سيم���ا �أنها� ،أعن���ي المحادثة ،حبلى ب�أكثر م���ن مفاج�أة عن
نايف وعن والديه مع ًا ،وعن عودته إ�لى الدرا�سة ،وعن �سر التحاقه بالتنظيم ،عدا ال�سبب الذي
ذكرت في ال�صفحات أ
الولى� ،أق�صد عمه؟
 -3لق����د قدم����ت في �أكثر م����ن لوحة �صور ًا متع����ددة للن�سيج ال�س����وري ب�أطيافه المختلفة،
ولك����ن غ����اب عنك �أحد �أهم مكونات هذا الن�سيج الذي ال يمكن الحديث عن �سورية من دونه،
�أق�ص����د �شركاءن����ا في الحياة والوطن ،الم�سيحيين� ،أم �أنك ق�صدت ذلك �أو �أن أ
المر لم يخطر
����ط؟ �شخ�صي ًا �أعتقد � أ ّن ثمة ثغرة ف����ي الرواية في هذا المجال ما دامت الرواية ،بل ما
ل����ك ق ّ
دام م����ن بع�����ض مقا�صدها ودالالته����ا كما كان يق����ول �أ�ستاذ النقد الحديث ف����ي الجامعة ،هو
المجتمعي عبر التاريخ� .أقترح علي����ك �أن ت�ضيف لوحة تا�سعة
�ص����ورة �سورية بمطل����ق بهائها
ّ
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وبي����ن يدي����ك مرج����ع إ�ن�ساني باهر في هذا المجال ،هل ن�سيت مادلي����ن �صديقتنا الرائعة في
الكلي����ة؟ مادلي����ن الت����ي لم يكن يعنيها �أن يكون ال�شاب الذي تهيم ب����ه م�سلم ًا ،بل يعنيها �أنها
ثم� ...أنت تعرف بقية الحكاية.
تحبه ويحبها فقطّ ،
� -4أقت����رح �أن يك����ون موق����ع ه����ذه ال�صفحات فيما بع����د ر�سالتي هذه إ�لي����ك ،وال�سيما �أنك
البداعي
رغب����ت ف����ي �أن تكون ر�سائلي ج����زء ًا من الرواية ،وال�سيم����ا �أكثر �أنك �أدرك����ت بح�سك إ

الجدي����ر بالتقدي����ر � أ ّن ه����ذه الر�سائل ت�شكل متن���� ًا في الرواية ألنها عنه����ا وفيها وحولها مما
الحداث وال�شخ�صيات أ
يعني أ
والمكنة ،وهي رغبة دالّة على �أنك تقر� أ كثير ًا ما انتهى إ�ليه فن

الرواية من المغامرات كما حدثنا �أ�ستاذ النقد أ
الدبي الحديث في محا�ضرته عن الح�سا�سية
وقدم فيها �أمثلة عدة ت ؤ�كد � أ ّن الرواية لم تعد مح�ض حكاية،
الجديدة في الرواية العربيةّ ،

ب����ل حكاي����ة تدعو القارئ إ�لى الت�أمل في هند�ستها ،وطرازه����ا المعماري ،وذائقة مبدعها في
ت�شكيل عالمه الروائي� .أتعلم يا ب�شير كم �أتمنى �أن �أتابع درا�ساتي العليا في هذا االخت�صا�ص

الفن أ
الخ����رى ،وال�سيما ال�شعر،
ألن الرواي����ة ا�ستطاع����ت �سحب الب�ساط من مختل����ف �أ�شكال ّ
أ
ول ّنني �أتمنى �أن �أكون �صورة �أخرى ،ولي�ست مطابقة ،عن �أ�ستاذنا في النقد الذي طالما كان

ي�أ�سرن����ا ف����ي محا�ضراته ،ون�صغي إ�ليه من دون �أن ن�شعر بوط�����أة الوقت �أو ال�ضجر .ربما �أفعل
ذل����ك عندم����ا يحين وقت المفا�ضلة ،و�أرجو �أن تتاح لي فر�صة درا�سة النقد الحديث ،و إ�ن لم
ت�أت المفا�ضلة بما �أتمنى ،فلن �أتوقف عن القراءة في هذا المجال.

تحقّ ق هذه النقاط أ
تخ�ص رواية «ب�شير» داخل
الذاتي ر ؤ�ية نقد ّية
الربعة على ل�سان الراوي
ّ
ّ
حا�ضنة الرواية أ
الحكائي �ضمن
تكف عن م�ضاعفة زخمها
الم ،لكنّها تجري مجرى ال�سرد وال ّ
ّ

إ�طار مالحظات نقد ّية تحاول �أن تخدم الفكرة ال�سرد ّية ،وت�شيع فيها رغبة دفينة لدفع العمل
كبير يجعل
ال�س ّ
مهم���ة من درجات الحداث���ة ،في �سياق توجي���ه ُ
كم قيم ٍ���ة» ٍ
���ردي نح���و درج���ة ّ
«ح ِ
م���ن ه���ذه الرواية تحف���ة �سرد ّية بالغة أ
الهمي���ة ،تعك�س �صورتها و إ��شعاعها عل���ى مد ّونة «�سنوات

الدفل���ى» بو�صفه���ا نظير ًا �سردي ًا لها وهي تمتحن انتماءه���ا للوطن وا�ستجابتها لما م ّر به من
وي�ل�ات ،ليك���ون الحوار الالحق و�سيلة يق���وم فيها الراوي بتوجيه �شبكة م���ن الر�سائل المبا�شرة

ال�سردي في الرواية:
وغير المبا�شرة حول مجمل فعاليات الحدث
ّ
«قال ب�شير وهو ي�أتي على ما تبقى من ك�أ�س الماء البارد بين يديه:
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 �سورية كلها بع�ض من روح ال�سماء يا �صديقي.و�شده إ�لى �صدره كما كان فع���ل فور دخوله إ�لى
وم���ا إ� ْن ق���ال ب�شي���ر ذلك ،حتى نه�ض عب���دوّ ،
المقهى ،وعانقه وهو يقول:
 �أيها المبدع ،يا لجمال روحك الفارهة! هذه �صورة ب�ألف رواية مما ي�صدر هذه أاليام ،بل

مما �أقلب �صفحاته و�أنا �أقوم بت�سجيل مخطوطاته في �سجل الوارد إ�لى ديوان الهيئة.
وقبل �أن تزداد االبت�سامة إ�يناع ًا في وجه ب�شير� ،أكمل يقول:
 �أين كانت موهبتك هذه مخبوءة ونحن في الجامعة؟ -الحرب يا عبدو ،الحرب .الحرب هي التي لجمتها كما هي التي �أ�شعلت نارها».

تتجلّ� � ��ى في نهاية الرواية �إذ يُ�س َد ُل ال�ستار على �أحداثه� � ��ا في نهاية المطاف مجموع ٌة من
التقليدي
الروائي
الروائي ا�ستثمارها ألجل الخروج من �أ�سر ال�سرد
المكانات ال�سرد ّية ،حاول
إ
ّ
ّ
ّ
ال�سردي
ح�سا�سي� � ��ة الحراك
ال� � ��ذي تقع فيه �سرديات الحرب ع� � ��ادةً ،بع�ضها �أ�سهم في تطوير
ّ
ّ
بقيم مثمرة �ساعدت عنا�صر الت�شكيل على �أداء وظائفها� ،إذ جاءت كثافة
و�أ�شبع ف�ضاء الرواية ٍ
المتحركة في طبقات الرواية على نحو
ال�سردي لتر�سم �صورة الكائنات
ال�شخ�صي� � ��ات بتماثلها
ّ
ّ
ّ
يتفاع� � ��ل مع مو�ضوعة الح� � ��رب ،وما يمكن �أن تنتجه من م�شاه� � ��د ولقطات ومواقف وحوارات
الروائي ،وتك� � � ّ�ون طبيعة الف�ضاء
ت�صب جميعاً ف� � ��ي مرجل ال�سرد
ومقاط� � ��ع و�صفية وتمثّالت
ّ
ّ
ت�صورات واحتماالت
الع� � ��ام بما ي�ستجيب ألطروحة العنوان «�سنوات الدفلى» وما يحيط به من
ّ
وتك ّهنات وم�ساقات ال ح�صر لها.

المكاني بما يجعل �أمكنة الرواية
الثبات والنفي
تتمرك� � ��ز ا ألمكنة في الرواية داخل
ثنائية إ
ّ
ّ
الت�شكيلي ،في تفاع� � ��ل حميم مع انفت� � ��اح الحدث وتبئيره
تعم� � ��ل �سردي � � �اً تحت �ضغط ا أل�س� � ��ر
ّ
الروائي ح ّتى نهايته� ،إذ
طيات ال�سرد من بداية الحدث
�ضم� � ��ن مقولة مركز ّية تفع� � ��ل فعلها في ّ
ّ
فعاليات عنا�صر الت�شكيل ا ألخرى ،أل ّن من
يتجلّ� � ��ى الحدث بو�صفه العن�صر ا ألكثر هيمنة على ّ
�دث وظالله وت�أثيراته في
خ�صو�صي� � ��ات �سرد ّي� � ��ات الحرب و�سماتها �أن يُ َركَّز على طبقات الح� � � ّ
ّ
الم� � ��كان والزمن وال�شخ�صية ،بحيث ت�ستجيب له عنا�صر الت�شكيل كلّها وتتفاعل مع مقت�ضياته
و�إجراءاته وتفا�صيله وح�سا�سياته.

المو�ضوعاتي للحرب
فقي لل�سرد تحت �ضغط الجانب
ّ
يمك� � ��ن القول �إ ّن طريقة الت�سويق ا أل ّ
الروائي ،انعك�س �سلباً على تعثّر الكمونات ال�سرد ّية الخ�صبة التي كان من
على �أن�شطة الحراك
ّ
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الممك� � ��ن �أن تتجلّى بين م�شهد و�آخر ،ولقطة و�أخرى ،ولوحة و�أخرى ،وقد قاد ذلك �إلى تدوير
و�سبب �أحياناً انقطاع �أفق
ال�سردي
الفع� � ��ل
ّ
الروائي في �أكثر من منطقة من مناط� � ��ق الت�شكيلّ ،
ّ
ال�س� � ��رد وغياب الن�سق في عدم �ضبط �إيقاع التوازن الحكائ� � � ّ�ي بين الحكايات المتحايثة ،على
الرغ� � ��م م� � ��ن � أ ّن �إدارة مو�ضوعة الحرب �سردياً
–وال�سيما حين تك� � ��ون الحرب ما زالت قائمة-
ّ
للروائي
والمو�ضوعية ،وال تعطي الحر ّي� � ��ة الكافية
الفني� � ��ة
تنط� � ��وي على جملة م� � ��ن المخاطر
ّ
ّ
ّ
بالحركة على �أر�ض ال�سرد ألنّها مكتظّ ة با أللغام.
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قراءات

قراءة يف رواية «بيت ا ألرمن ّية»
مي عبد ال�سالم

«البي� � ��وت �أ�سرار» .م� � ��ن هذه المقول� � ��ة ينطلق
رمنية»
الكات� � ��ب في�صل �أبو �سعد في روايته «بيت ا أل ّ
�سرار كثيرة تختف� � ��ي خلف جدران
ليتح ّدث ع� � ��ن � أ ٍ

كثير من قيم
البيوت ،مح� � ��اوالً من خاللها ر�ص� � ��د ٍ
المجتمع و�إرها�صات الواقع ،في ت�أثيرها في النف�س
الب�شر ّية ،ور�سم مالمح حياتها و�سلوكاتها وعالقاتها
البيئي من
االجتماعي من ناحية ،والو�سط
بالو�سط
ّ
ّ
ناحية �أخرى.
المكاني الذي اجتمع فيه
�شكّلت (زارة) الف�ضاء
ّ
متنوعة
ع� � ��دد من
ّ
ال�شخ�صيات التي م ّثل� � ��ت �شرائح ّ
ن�ساني عموماً
والعربي خ�صو�صاً.
ال
من المجتم� � ��ع إ
ّ
ّ
لكن ا آلثار
و(زارة) ه� � ��ذه ال تنتمي �إلى بل� � ��د بعينهّ ،
الرومانية وحجارة البازلت وغير ذلك توحي ب�أنّها
ّ
ق�سم الكاتب
مدينة ال�سوي� � ��داء (بيئة الكاتب) ،وقد ّ
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عبر عن البيوت القديمة بـ(زارة المدينة) ،وعن البيوت المتم ّدنة
ه� � ��ذا المكان �إلى ق�سمين� ،إذ ّ
بـ(زارة الجبل) ،أل ّن ال�سكّان اختاروا بناء البيوت الحديثة في ا ألعالي ،ولع ّل الكاتب هنا يخالف
المتمردون على
الم�أل� � ��وف� ،إذ طالما َر َمز الجبل للوعورة والق�س� � ��وة و�شظف العي�ش الذي يلقاه
ّ
�أ�شكال االحتالل �أو الخارجون على القانون ،فبدت بيوت (زارة الجبل) �شك ً
التمرد
ال من �أ�شكال
ّ
وبدائيته.
االجتماعي
على الموروث
ّ
ّ

المدنية والزيف ،هذا الهروب
حجارة البيوت القديمة تحكي حكايا الهاربين منها �إلى حيث
ّ
تغولهم على
ي�صط� � ��اده (نا�صر) المولع ب�أحاديث الحج� � ��ارة والبيوت ،فيواجه به ا ألقوي� � ��اء في ّ
عالقة حميمة
ال�ضعف� � ��اء ،فهو ي�سلك الطريق �صباحاً �إلى زارة الجب� � ��ل ،ويحاول جاهداً �إيجاد
ٍ
م� � ��ع بيوتها الجديدة لك ّنه ال يفلح ،فحبيبته –حجارة البيوت القديمة -تتل ّهف للقائه في طريق
العودة كما يتل ّهف هو للقائها �أي�ضاً ،وقد خبر ك ّل منهما ا آلخر وباح ب�أ�سراره.

الفني ال� � ��ذي �أراد الكاتب من خالله
�أحادي� � ��ث البيوت الت� � ��ي ا�ستهوت نا�صر �شكّلت القالب
ّ
الروائي ،فهو� -أي الكاتب -يخرج بالقارئ من هذه(الفانتازيا) التي
الن�ص
�أن يو�ص� � ��ل مقوالت
ّ
ّ
يختب� � ��ئ خلفه� � ��ا البطل ،حين يبوح على ل�سان� � ��ه ب� أ ّن �أحاديث البيوت �إ ّنم� � ��ا هي �صدى لما يبوح
وعي منهم .جاء ف� � ��ي (�ص« :)91حين �أقول ذلك
وعي �أو ال ٍ
ب� � ��ه �أ�صحابها ف� � ��ي �سهرة ُ�سك ٍْر عن ٍ
ينعتونن� � ��ي بالحمق ،ويقهقهون عالياً دون خجل ك�أنّهم يب�صقون في وجهي :ومتى كانت البيوت
تتكلّم يا نا�صر؟!
مت� � ��ى؟ كان� � ��ت تتكلّم عندما كنتم ت�أكل� � ��ون وت�شربون على طاولتي ،كان� � ��ت تتكلّم عندما كنتم
لي أل�ساعدكم ،حين �أقول لكم �إ ّن البيوت قالت ما لم ت�ستطيعوا
تهربون من زوجاتكم وتلج�ؤون �إ ّ
قوله� ...إنّها ف�ضحت جبنكم و�ضعفكم.»...

الحكائي ،لتظهر للقارئ
ال�شخ�صيات وخط �سيرها في الن�سق
هذا البوح يك�شف عن �أعماق
ّ
ّ
المجتمعية التي تمثّلها هذه ال�شخ�صيات ،وقد جمع الكاتب بينها من خالل عالقتها
ال�شرائ� � ��ح
ّ
يلتف حولها ك ّل م�ساء �أ�صدقاء
بالبط� � ��ل من ناحية وبالمكان من ناحية �أخرى« ...طاولة عامرة ّ
ندام� � ��ى ،خليط مرعب من النا�س� ،آي� � ��ل لل�شبهات والحيرة� ،أثرياء� ،شع� � ��راء وف ّنانون� ،سائقون،
م�شردون ،و�أحياناً ن�ساء�( »...ص .)10 ،9
بائعون،
ّ

و�إذا كان الكات� � ��ب يهت� � � ّ�م باختيار �أ�سماء ال�شخ�صيات لتكون عتب� � ��ة رافدة لما يو ّد قوله؛ ف�إ ّن
الحق ويك�شف ا أل�سرار
في�ص� � ��ل �أبا �سعد قد وفّق �إلى ح� � � ٍّ�د بعيد في ذلك ،فالبطل نا�صر ين�صر
ّ
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الغام�ض� � ��ة ويف�ضح �سوءات الخطّ ائين وجرائمه� � ��م ،ومنيرة �شقيقته هي من علّمته كيف ينت�صر
عل� � ��ى �ضعفه ويخاطب البي� � ��وت وي�ستجلي �أ�سرارها ،فيما كان ا�سم �شاه� � ��ر للطبيب الذي تعلّم
المحير ،ففي حين اتخذت �أ�سماء �أخرى معاني
رمنية ف�ساعده في �إ�شهار الم�ستور من اللغز
ّ
ا أل ّ

معاك�س� � ��ة للمنتظر منها ،مثل ا�سم �أبيه ممدوح الذي �أ�ضاع ثروته وعياله بلعب القمار ،و�شقيقه
كمال الذي �ضاع في جريه وراء ق�ضية خا�سرة ،وكريم الذي ورث البخل عن �أبيه...
ال�شخ�صيات فيما بينه� � ��ا من ناحية ،و�صراع البطل مع
الرواي� � ��ة م�شحونة بال�صراع� ،صراع
ّ
ال�شخ�صية
الو�س� � ��ط المحيط من ناحية �أخرى ،ولع ّل الكاتب قد نجح ف� � ��ي التحامل على هذه
ّ

الممتدة قرابة �أربعين �سنة
تعر�ضت له عبر م�سيرة حياتها
ّ
بالذات (نا�صر) ليك�شف من خالل ما ّ
�شخ�صية م�أزومة منذ
وال�سيا�سي ،فنا�صر
االجتماعي
كثي� � ��راً من علل المجتمع على ال�صعيدين
ّ
ّ
ّ
«قررت �ألاّ �أ�صرخ ،كيال ي�صيبني
الطفولة ،و�إذا كان في طفولته قد تغلّب على القهر بال�صمت ّ
ما �أ�صاب �أختي منيرة» ،ف�إنّه تغلّب على �صمته حينما كبر ،ولم يعد ي�سكت .وبالطبع فقد دفع
الثمن في كلتا الحالتين.

«قالت لي الغجر ّية -عندما �شرحت لي نجمي� -إنّني �أبتلع �صرخة ،وهي تنمو كالجنين في
عيني
بطن� � ��ي ،و�إنّني لن �أتعافى ما لم �أتخلّ�ص منها ...وقالت �إ ّن نور عينيه قد دخل كذلك في
ّ
بي�ض الفال»�( ،ص.)16
و�إنّني �س�أبقى م�سرنماً ما لم � أ ّ

ثم ر�أى ج�سمه ي�سير بال
والحدي� � ��ث هنا عن ر�أ�س الخروف الذي �ألقي �أمامه ف� � ��ي العتمةّ ،
الكلية كانت يدي مثل �آلة
ويحدثن� � ��ا الكاتب عن ت�أثير ذلك في نف�س البطل فيقول« :في
ر�أ�� � ��س.
ّ
ّ

دق التفا�صيل ،ح ّتى تلك التي لم يكن يراها �أحد غيري ،ودائماً ال�شيء نف�سه،
الت�صوير ،تنقل � أ ّ
عندما �أ�صل �إلى ر�سم العينين ترتجف يدي ،وتبد� أ �أع�صابي الرق�ص على �إيقاع ذكريات مثقوبة
بالحزن وا أللم»�( ،ص.)15

بالطب� � ��ع لم يكن ذل� � ��ك الحدث �سوى البداية ،فقد تتابعت المواق� � ��ف القا�سية التي كان لها
مرة زوجة خاله
عمي� � ��ق ا ألثر في هذه
ّ
ال�شخ�صي� � ��ة ،فبعد �أن احت ّل �أخواله المنزل نادت� � ��ه ذات ّ
ثم بحركة ماجنة �ساخرة �أي�ضاً �أحرقت رجليه بمرقة البازالء ،و�أ�صيب
ا أل�صغ� � ��ر بلهجة ماجنةّ ،
ثم
بالحم� � ��ى (وقد كان فتى �صغيراً بالطب� � ��ع)؛ ليقول:
ثم �إلى ارتجافّ ،
«تحول ا أللم �إلى برودةّ ،
ّ

مدرك � أ ّن دودة من
حمى �شديدة� ،أفق� � ��ت منها بعد � أ ّي ٍام معتقداً �أنّني �شفيت تمام � � �اً ،غير
ٍ
�إل� � ��ى ّ
تكونت في روحي ،و�أنّها �سوف تالزمني ما حييت»�( ،ص.)36
الجليد قد ّ
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الجامعية،
تعر�ضه لل�سجن مرتين� ،إحداهم� � ��ا وهو في بداية مرحلته
ّ
�إ�ضاف� � ��ة �إلى ذلك كلّه ّ
والثاني� � ��ة ف� � ��ي �أثناء خدمته الع�سكر ّي� � ��ة ،كان �سببها دفاعه عن زمالئه م� � ��ن الع�ساكر ومطالبته
بحقوقه� � ��م ،وانته� � ��اء المطاف به فيما بعد �إلى التعذيب ،ث� � � ّ�م ا ّدعائه الجنون – ح�سب ن�صيحة
�صه� � ��ره -لي�ستطيع الخروج من ال�سج� � ��ن ...هذا الجنون �-أو الخبل -الذي �أ�صبح و�صمة يعرفه
بها �أهل زارة ،وقد �أ�سعفته كثيراً في مواجهتهم بما يعرفه عنهم.
ثم
في مقابل هذه ال�شخ�صية نجد
ّ
�شخ�صية (منيرة) ،تلك الطفلة التي ت� أ ّخرت في النطقّ ،
تعر�ضت لما �أ�سكتها من جديد �سكوتاً
مر�ضياً حين ذبح والدها ا ألرنبين اللذين �أهداها �إ ّياهما،
ّ
ّ
أ
أ
أ
أ
أ
فعا�شت �صراعاً بارداً� ،إذ اعتادت �ن تغم�ض عينيها كلّما ر�ت انك�سار � ّمها �مام �هلها ،وعلّمت
�أخاها نا�ص� � ��ر �أن يغم�ض عينيه وي�صغي ،ح ّتى �صار يحادث البي� � ��وت وتحادثه .لتكون العالقة
رمنية
بين هاتين
مهماً من مفاتيح الرواية ،والو�صول �إلى ح ّل لغز بيت ا أل ّ
ّ
ال�شخ�صيتين مفتاحاً ّ
الذي ا�ستع�صى.

ال�شارات والتخمين ،علّمتن� � ��ي الكثير ،قالت لي د ِّون
«تم� � � ّ�ر ا أل ّيام و�أنا ومنيرة نلع� � ��ب لعبة إ
مخيلتك� ،سيبدو ك�أنه موجود ،كلّمه ،ف�إذا
تحبه ف�سوف يرت�سم في ّ
كلمات� ،إنّك �إذا ّ
تخيلت �شيئاً ّ
يتخيلك � ،أ ّما �إذا �أجابك وتح ّدث �إليك �أفال
�سمعك فهذا يعني �أنّه يراك �أي�ضاً� ،أو �أنّه على ا ألق ّل
ّ
يعني هذا �أنّكما موجودان معاً؟ و� أ ّن كليكما يحلم ا آلن با آلخر؟»�( ،ص.)76

ذكية
�إ ّن العالق� � ��ة بين هاتين
ال�شخ�صيتين تبدو �أكثر عمقاً من خالل ربط الكاتب بطريقة ّ
ّ
جيل آلخر) ،والر�ؤيا التي كانت
الرئي�سي في ت� أ ّخر نطق منيرة (حالة
بين ال�سبب
التقم�ص من ٍ
ّ
ّ
تقدمت ف�صول الرواية�« :سهول �صفراء ،بحيرات
تالحق نا�صر ،والتي كانت تزداد و�ضوحاً كلّما ّ
مرتجفة ،رياح ،طلقات بعيدة»�( ،ص.)45
ثم ي�ضيف الكاتب� ...« :صهيل ،وقع �أقدام ثقيلة� ،صراخ ،بكاء�( ،»...ص.)45
ّ

ث� � � ّ�م ي�ضيف �إل� � ��ى ما �سبق �أي�ضاً ...« :فت� � ��اة نحيفة ترك�ض مرعوبة ف� � ��ي حقل من الذهب،
وثمة دماء�( ،»...ص.)94
ثمة بنادق بين الزرعّ ،
جدائلها تتقافز كال�سياط فوق ر�أ�سهاّ ،

رمنية ،هذا
ول� � ��ن يخفى على القارئ بالطبع رب� � ��ط هذه الر�ؤيا بح ّل اللغز المرتبط ببيت ا أل ّ
البيت المختلف عن بيوت زارة كلّها ،فقد ُجلبت حجارته من مكان بعيد ،واكت�سى لونه ا ألبي�ض
بقية البيوت ،وك� أ ّن الكاتب هنا اختار البيا�ض داللة
بخ� �ل��اف الحجارة ال�سوداء التي بنيت منها ّ
الحقيقية ل�سكان هذا البيت.
على الغمو�ض� ،أو ال�صمت� ،أو الهو ّية
ّ
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الت�شكيلي ليرفد الرواية بحمولة
الفن
وكم� � ��ا ا ّتك� أ الكاتب على الر�ؤيا فقد اتك� أ �أي�ض � � �اً على ّ
ّ
تتعر�ض له ال�شعوب �أحياناً عب� � ��ر م�سيرة حياتها من ظلم وا�ستبداد ،فحين
معرفي� � ��ة ّ
ّ
تلخ�ص ما ّ
أ
ً
الممر الطويل
�سره المكنون ،يجد �صعوبة في عبور
يت�سلّ� � ��ل نا�صر �إلى بيت ال ّ
ّ
رمنية بحثا ع� � ��ن ّ
العثمانيين عام (،)1915
ب�سبب ما ُعلّق على جدرانه من لوحات تمثّل مذبحة ا ألرمن على �أيدي
ّ
وال�س�ؤال هنا :هل ي�ستطيع المرء �أن يخلّد م�آ�سي �شعبه بلوحات يعلّقها على جدران بيته ليراها
ف� � ��ي ك ّل لحظ� � ��ة؟ كيف ي�ستطيع العي�ش متوازناً؟ �إذن ،لعلّه� � ��ا و�سيلة الكاتب من �أجل توثيق هذه
المذبح� � ��ة �ضمن قالب فن� � � ّ�ي ،ليتكئ عليه في النهاية بعبارة (ق�صي� � ��دة الحجر) المذ ّيلة للوحة
المهمة في انق�شاع ال�ضوء �أخيراً.
ال�شارة
البيوت التي �شغفت بها (ديكرانة  -منيرة) ،فكانت إ
ّ

الحقيقية في هذه الرواية تكمن في الحبك� � ��ة المفكّكة التي اختارها
�إ ّن مغام� � ��رة الكات� � ��ب
ّ
ّ
الخط و�سمكه بين مقطع
تقنية ب�صر ّية ف� � ��ي الطباعة هي تغيير حجم
ل�س� � ��رد �أحداثه ،معتمداً ّ
تتبع خي� � ��وط الرواية وربط مفا�صلها بع�ضها
و�آخ� � ��ر ،ليجد القارئ نف�سه �أمام ٍّ
تحد وا�ضح في ّ
العام أ
المتنوع� � ��ة ،وقد يحتاج القارئ
للح� � ��داث وتجلّيات الر�ؤى
الت�صور
ببع�� � ��ض ،لي�صل �إلى
ّ
ّ
ّ
�ادي الذي لم يعتد على هذا النمط من الكتابة  -بوجهة النظر� -إلى �إعادة القراءة ليدرك
الع� � � ّ
يتحدث عن
وال�سيما في المقطع الذي انتقل فيه من الف�صل الذي
والقوة فيها،
مكامن الجمال
ّ
ّ
ّ
وتعر�ض ا ألوالد له ف� � ��ي ال�شارع و�ضربهم ،ثم عودته �إلى ح�ضن � أ ّمه ليخبرها بطرده من
نا�ص� � ��ر ّ
تعر�ضت فيه (ديكرانة  -منيرة) لمالحقة الع�سكر
الجامعة وفقدانه ال�سكن؛ �إلى الف�صل الذي ّ
وجرحه� � ��ا ،ث� � � ّ�م ا�ستفاقتها بين �أفراد القبيل� � ��ة التي �أنقذتها( .طبعاً المقطع� � ��ان بالخط الكبير
يكمل مثيله ال�سابق) .فال عالقة وا�ضحة
الغامق .يف�صل بينهما مقطع بالخط ال�صغير الفاتح ّ
وال�سيما �أن ا�سم
بي� � ��ن المقطعين ،وال مرتكز ي�سعف القارئ �إال بال�صبر والت�أنّي و�إمعان النظر،
ّ
ثم وجدتها في
ديكرانة كان اال�سم الذي �أطلقته منيرة على �أنثى ا ألرنب التي طلبتها من �أبيهاّ ،
القدر ففقدت النطق ثانيةً.
غنية مفعمة بال�صور
بقي �أن نقف عند لغة الكاتب في هذه الرواية ،لنجد �أنّها لغة ر�شيقة ّ
والتقعر،
يعبر عنه ،من دون �أن تجنح نح� � ��و الغمو�ض
ّ
الجذّاب� � ��ة المتوافق� � ��ة مع الم�شهد ال� � ��ذي ّ
وا ألمثل� � ��ة كثيرة ،ففي الحديث عن ا أل�صحاب يقول« :و�إذا ما دخلوا في حلقة من ال�ضحك� ،أو
ب�شطحة من �صوف الحجر
�ف
غرق� � ��وا في م� � ��اء التهكّم� ،أو انغلقت قلوبهم بتوافه الحجب ،الت� � � ّ
ٍ
وغادرهم�( ،».ص .)8وفي و�صف زارة يقول« :هي نق�ش الزمان على قمي�ص الحجر .هي �شال
�سماوي ،ملقى ب�إهمال فوق ب�ساط من الع�شب ،هي غ�صن مكلوخ من �شجرة النار.
م� � ��ن �ضباب
ّ
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ورب� � ��ة حجر ّية هي ،تتم ّدد عند �سفح �أغرب جبل ف� � ��ي الدنيا�( ،»...ص .)22وحين يتح ّدث عن
ال�صدم� � ��ة ا ألولى لنا�صر يقول« :حين ح ّزت مفا�صل الب� � ��اب روحي ،كنت في غرفة التنور،»...
(�ص .)26فكم تبدو اللحظة قا�سية بانفتاح الباب لتكون مفا�صله �سكيناً يح ّز الروح؟!
الفن،
ف� � ��ي النهاية �أ�ستطيع القول� :إ ّن هذه الرواي� � ��ة اكت�سبت مكانتها بين مثيالتها من هذا ّ
ألن الكاتب ا�ستطاع ب�أدواته المتقنة:

� -1أن ي�سلّ� � ��ط ال�ضوء فيها على كثي� � � ٍ�ر من علل المجتمع المتم� � � ّ�دن المتخلّي عن �أ�صالته،
ن�سانية.
ال
الالهث نحو
التح�ضر الزائف من دون اكتراث للقيم إ
ّ
ّ

و�ضحوا من
� -2أن يقف عند الالجدوى التي ي�صل �إليها الالهثون خلف ق�ضايا �آمنوا بها،
ّ
ثم تخلوا عنها بعد �إخفاقها في دعم م�صداقيتها لديهم.
�أجلهاّ ،
الطيب� � ��ون المثقلون بالنبل
زائف بنهاية �سعي� � ��دة ي�صل �إليها
� -3أن يبتع� � ��د ع� � ��ن خلق �أم� � � ٍ�ل ٍ
ّ
الحق الذي ي�ؤمنون به.
ي�صرون على ن�صرة
ن�سانية ،حينما
وال
إ
ّ
ّ
ّ
يتعر�ض له
� -4أن يقف عند ا آلثار النف�سية بعيدة ا ألثر لما يعي�شه إ
الن�سان في طفولته ،وما ّ
من �إرها�صات ألمرا�ض قد ال تجد دواء بمرور الزمن.

❁

268

❁

❁

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

إ��صدارات جديدة

نافذة على الثقافة

إ��صدارات جديدة
�إعداد :ح�سني هالل

ملاذا الفن؟
�ص� � ��در عن «دار دلم� � ��ون الجديدة» ف� � ��ي دم�شق ،كتاب
بعنوان «لماذا الفن؟» لم�ؤلفه «مالك �صقور».
الجابة عن �س�ؤال «لماذا الف� � ��ن؟» .ال�س�ؤال الذي
لع � � � ّل إ
ي�ش � � �كّل عنوان كتاب ا ألديب «مال� � ��ك» ومو�ضوعه ومحتواه،
يبين
يحت� � ��اج �أوالً� ،إل� � ��ى معرفة الفن ّ
بحد ذات� � ��ه ،وهو كما ّ
الم�ؤلف في الكتاب:
ظاهرة اجتماعية معق� � ��دة ،وربما تكون بالغة التعقيد،
الن�سان ،منذ
ظاهرة مغرقة في القِ � � � َدم ،عمرها هو عمر إ
وق� � ��ف عل� � ��ى قائمتين ،وانف�ص� � ��ل عن القطي� � ��ع الحيواني.
وا�ستمر بالتطور منذ تلك اللحظة ،وحتى اللحظة الراهنة،
َّ
وهو في تطور م�ستمر.
وبخ�صو�ص لماذا الفن؟
يقول «�صقور» في ال�صفحة التا�سعة من كتابه:
الن�سان من الغرائز الم�ض ّرة -ح�سب �أر�سطو».
بالن�سان ألنه يط ّهر الروح ويح ّرر إ
«والفن ي�سمو إ
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الروائي املهاجر
�ضمن من�ش� � ��ورات «دار كنانة» في دم�شق� ،صدرت ،رواية
حورانية».
«الروائي المهاجر» للكاتب «غ�سان
ّ
لعلَّ فيما يرمي �إليه الم�أثور ال�شعبي (المكتوب يُقر� أ من
عنوان� � ��ه) خير ظلٍّ وانعكا�س ،في نف�س �أديبنا ال�سوري غ�سان
حوراني� � ��ة� .أقلّه ف� � ��ي عمله مثار �سطورنا ه� � ��ذه� ،إذ تتجاذب
�ألوان الهجرة �شخ�صية البطل «فار�س الراوي» :ج�سداً ونف�ساً
وروحاً ،على غير �صعيد وم�ستوى.
وفيما ي�أتي نقطف مقطعاً من متن الن�ص (�ص:)25
تجبر فرد
«كل ذلك الف�ضاء الرحب وق� � ��ف عاجزاً �أمام ّ
واحد في� � ��ه ...امر�أة واحدة �سلبية الم� � ��زاج �سوداوية القلب،
تدر�س بع�ض ن�صو�صه في الكتب المدر�سية ،ويُ�ست�شهد
عجز فار�س ع� � ��ن تروي�ضها ،وهو الذي ّ
بكتاباته في الجامعات ودور الثقافة العربية».

الهوا ال�شرقي
�ضم� � ��ت من�ش� � ��ورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،ع� � ��ام (2020م) مجموعة �شعرية بعنوان
ّ
«الهوا ال�شرقي» لل�شاعر «بالل ح�سن �أحمد».
من عناوين ق�صائد المجموعة:
(بيان �شع� � ��ري رقم ( ،)1و�إلى امر�أة م� � ��ن نور ونار ،ومن
يومي� � ��ات الجئ �سوري ،وتلك ال�سط� � ��ور التي لم تُكتَب ،ورثاء
ال�شهيد ع�صام زين الدين بطل دير الزور ،و�أنت الوحيدة لم
تخوني ،و�سيدة الكلمات الم�ضيئة).
ومن ق�صيدة «الهوا ال�شرقي» نقطف ا آلتي:
كال�شم�س
بليل العمر
ْ
ظهرت ِ
ِ

فجر الهوى المن�سي
لتعيد لي
َ
َ
فمحت
مت في عتمتي
ْ
وتب�س ْ
ّ
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ومن ب ؤ��سي
ما َ
همي ْ
كان من ّ
و�أ َ
في فتى
بعد
فاق َ
ِ
النوم ّ

ال�شيب في ر�أ�سي
بعد
الع�شرين َ
ِ
فرجعت للمر� آ ِة �أ� أس�لها
ُ

هلْ يا ترى نف�سي �أنا ...نف�سي؟؟

متوز يرجتف برد ًا
مجموع� � ��ة ق�ص�ص ق�صيرة ،بالعنوان �أعاله� ،صدرت ،عن
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
المجموع� � ��ة للكاتبة «�أريج بوادقجي» وتحتوي على ع�شر
ق�ص�ص ق�صيرة ،هي:
(النوا�س ،وحال� � ��ة �إ�سعافية ،ويا ف � � ��ؤادي! «تموز يرتجف
ّ
وحواء
ب� � ��رداً» ،وفهم ونوم ...عمي� � ��ق ،و�أعمى في نفق مظلمّ ،
بال دعاء ،ومعلقات بين ال�سماء وا ألر�ض ،و�ضياع �أنيق ،ولطم
وندب ومن ثم مباركة ،ومازال تموز يرتجف برداً).
تن�ضوي الق�ص�ص ،لجه� � ��ة �صياغتها ،تحت عباءة ا ألنواع
الق�ص .فيما يغلب على �أفكارها واهتمامها ،الطابع النف�سي/االجتماعي.
الحديثة في
ّ
ي�ستحق القراءة فعالً� ،إن
لدي ما
ّ
تق� � ��ول �أريج بوادقجي ،في «�إهداء» مجموعته� � ��ا�« :إن كان ّ
لدي وجه� ،إن كنت �أملك حرفاً� ،إن كان في داخلي �إن�سان ،فهو ح�صيلة ا أل�شخا�ص الجيدين
كان ّ
في.»...
في حياتي ...وخال�صة �أثرهم الجميل َّ

تفاح ال�ضوء
دم�شق أ
ُ
بدية
وال
واحد
تفاحتان آلدم
ٍ

عينان ذهبيتان لعا�شقَ ين
وامر�أةٌ اغرورقت
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بغي�ض يا�سمينها...

ً
قرنفلة
تتو�سد
فرا�شة
ّ
ً
�ضاحكة...

� ُأ�ضمومة ال�شعر �أعاله ،ه� � ��ي مطلع ق�صيدة «دم�شق» من
مجموعة «تفاح ال�ضوء» لل�شاعر «�سمير �أبو غازي».
«تف� � ��اح ال�ض� � ��وء» مجموعة �أ�شعار� ،صدرت ع� � ��ن اتحاد الكتاب

العرب في �سورية .نجد �إ�ضافة �إلى ق�صيدة دم�شق ،ق�صائد منها:
(قلي���ل م���ن الترح���ال ...كثير م���ن المط���ر ،والزرقة تعيد
ح�ساباته���ا ،وب�س���اط �أحم���ر عتي���ق ،وتف���اح ال�ض���وء ،وه���ذا
وعم���ا قريب ،وظ�ل�ال ،وطفولة ،زرافة ،ونين���وى ،وهناك،
النه���ار ،و�آخ���ر الم�ش���وار ،ودراق الوقتّ ،
والم�سافة.)...

�صرخة
مجموعة ق�ص�ص ق�صيرة ،تحم� � ��ل عنوان «�صرخة» ،من
ال�صدارات
ت�أليف «فاطمة ح�سين» .يجده� � ��ا القارئ �ضمن إ
الحديثة للهيئة العامة ال�سورية للكتاب.
تبل� � ��غ المجموعة �أرب� � ��ع ع�شرة ق�صة ق�صي� � ��رة ،معظمها
يتمحور حول ا ألوجاع القاتل� � ��ة ،التي يكابدها �ساكنو ا ألدوار
ال�سفلية ،من �أبناء البلد ،الذين ظلمهم ا ألبعدون وا ألقربون،
ير�ض بهم الموت.
ورخ�صتهم الحياة ،في الوقت الذي لم
َّ
َ
تق� � ��ول «فاطم� � ��ة ح�سي� � ��ن» ف� � ��ي م�سته � � � ّل ق�ص� � ��ة «ف� � ��خ
الع�صافير»:
«ه� � ��ا �أنت تهرول بن�شاط في �أرجاء بيتك المتوا�ض� � ��ع قيا�ساً
�سدى
لثالثة و�سبعين عاماً نثرتهم
ٍ
ً
عل� � ��ى �أوحال العمر ،ر�أيت فيها الحياة والموت معاً ،رحلت زوجتك حيث كنت في الخم�سين ،وفي
ال�ستي� � ��ن من العمر هاجر ولداك �إلى �أوروبا وبقيت وحدك ...كم �أنت وحدك بعد �ستين عاماً من
االرتباط بالنا�س والتقاليد والنفاق االجتماعي؟!».
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ال�سلوك إالن�ساين وال�صحة النف�سية
ال�ص� � ��دارات الحديثة للهيئة العامة ال�سورية للكتاب،
من إ
الن�ساني وال�صحة النف�سية»،
كتابنا ذو العنوان �أعاله «ال�سلوك إ
للدكتور «معمر نواف الهوارنة».
يهتم بال�صح� � ��ة النف�سية
ت�أتي �أهمي� � ��ة الكتاب ،م� � ��ن �أنّه ّ
الن�سان المعق� � ��د ،وا ألزمات
للن�س� � ��ان �إ�ضاف� � ��ة �إلى �سل� � ��وك إ
إ
الن�سان ،ومنها:
النف�سية التي قد يتعر�ض لها إ
 ا ألمرا�� � ��ض النف�سية مثل( :اله�ستيريا ،والوهن النف�سي،والو�ساو�س القهرية ،والقلق الع�صابي ،والمخاوف المر�ضية،
وفوبيا المدر�سة).
اال�ضطراب� � ��ات الذهانية مثل( :ذهان االكتئ� � ��اب ،وذهان الهو�س ،والف�صام ،وذهان �أو خرف
ال�شيخوخة).
 االنحراف� � ��ات النف�سي� � ��ة مث� � ��ل( :االنحرافات الجن�سي� � ��ة ،والن�صب �أو االحتي� � ��ال ،و�إدمانالمخدرات).
مم� � ��ا يعطي كتابن� � ��ا المذكور �أهميته ،لغته ال�سليمة
المي�س� � ��رة ،و� ُأ�سلوبه العلمي الوا�ضح ،ما
ّ
يجعل منه مرجعاً �أ�سا�سياً ،لذوي العالقة والمتخ�ص�صين.

جولة يف املنطاد
كتاب جديد من ن� � ��وع نادر في �إ�صداراتنا ،ن�شرته حديثاً
الهيئ� � ��ة العام� � ��ة ال�سورية للكت� � ��اب ،لم�ؤلف� � ��ه «محمد ح�سام
ال�شاالتي» ،عنوان الكتاب «جولة في المنطاد».
َم� � ��ن تراه �أول َمن فكَّر بمج� � ��اراة الطير في التحليق في
اله� � ��واء؟ ما المنطاد وم� � ��ا تاريخ ميالده وتط� � ��وره؟ هل يعد
الطي� � ��ران بالمنطاد م� � ��ن �أنواع الريا�ضة؟ مث� � ��ل تلك ا أل�سئلة
يتكون من
وغيرها ،هي المادة ا أل�سا�� � ��س لهذا الكتاب الذي ّ
�ستة ف�ص� � ��ول ،يتناول الكاتب من خالله� � ��ا المنطاد ،مبتدئاً
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بتعريف المنطاد ،وتاري� � ��خ اختراعه ،و�أنواعه ،والفروقات بي� � ��ن المناطيد والبالونات وال�سفن
والهوائية.
ثم يعر�ض الكتاب ل�صناعة المناطيد ،مختتماً كتابه بالمجاالت التي ت�ستخدم فيها المناطيد.
«جولة في المنطاد» :كتاب يهدي قارئه متعة وفائدة ،وي�شكّل رافداً نوعياً لمكتبتنا العربية.

�سحر ليلة �شتوية
�ضم� � ��ت من�شورات الهيئ� � ��ة العامة ال�سوري� � ��ة للكتاب عام
َّ
(2020م) مجموعة �شعرية بعنوان «�سحر ليلة �شتوية» لل�شاعر
«عبد النا�صر الحمد».
مجموعة ق�صائد يجمعها� ،إلى جانب �شعريتها الدافئة/
المتمكنة ،تنوعها :عاطفة ووزناً و�صوغاً ومو�ضوعاً.
تت�ساوق في المجموعة �سبع ع�شرة ق�صيدة ،بين ق�صيرة
ج� � ��داً ،ق�صيرة ،فمتو�سطة .وقد اخترنا من �أجواء الق�صائد،
مر»:
المقطع ا آلتي ،من ق�صيدة «ر�شا َّ
مر
ر� ٌ أش� َّ
وويلي من ر�شا
�أحرق القلب

و�أدمى لي الح�شا
�إن ي�شا

�أم�شي على قلبي له

مثلما بين �شغافي قد م�شى

❁
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نافذة على الثقافة

�صدى املعرفة
�إعداد :رميا حممود

علماء من املغرب
ب� � ��رز علماء من المغرب �أده�ش� � ��وا العالم ب�إنجازات واكت�شافات كان لها �أثر كبير في البحث العلمي
منهم:
ر�شيد اليزمي عالم ومخترع في مجال الفيزياء:
ولد ف� � ��ي مدينة فا�س وتابع درا�سته
العليا في فرن�سا ،ح�صل على الدكتوراه
وعمل في معهد البحث العلمي ،ثم �سافر
�إل� � ��ى اليابان حيث ق�ضى خم�س �سنوات،
ث� � ��م �إلى الواليات المتح� � ��دة ا ألمرdكية،

وعمل في معهد «النا�سا» ع�شر �سنوات،
وبعدها عمل في المعهد الوطني للطاقة
في �سنغافورة.
ح� � ��از اليزم� � ��ي على ب� � ��راءات اختراع ع ّدة وتع � � � ّد بطارية «الليثي� � ��وم» ،التي ت�ستعم� � ��ل في الهواتف
والحوا�سي� � ��ب� ،أه� � ��م و�أ�شهر اختراع له ،والذي ح�صل بف�ضله على جوائ� � ��ز وتكريمات عدة ،منها جائزة
«ا ألكاديمية الوطنية للمهند�سين» ا ألمريكية.
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كوثر حافظي عالمة الفيزياء النووية التجريبية:
عين� � ��ت الباحثة المغربي� � ��ة كوثر حافظي في من�ص� � ��ب مدير ق�سم
الفيزي� � ��اء في مختبر �أرغون الوطني ،التابع ل� � ��وزارة الطاقة ا ألمريكية
عام (2017م) ،لت�صبح �أول امر�أة ت�شغل هذا المن�صب.
يجري مختبر �أرغون البح� � ��وث العلمية ا أل�سا�سية والتطبيقية في
كثير م� � ��ن التخ�ص�صات العلمي� � ��ة ،وق�سم الفيزياء ف� � ��ي مختبر �أرغون
ي�ض� � ��م �أكثر من مئة عالم ومهند�س وموظف يعملون على رفع تحديات
الفيزياء ا أل�سا�سية للطاقات المنخف�ضة والمتو�سطة.
قال رئي�س مديرية العلوم الفيزيائية والهند�سة في المختبر�« :إن حافظي باحث ٌة بارع ٌة تمتلك �شغفاً
كبيراً للعلم ،و�ستعطي لهذا الدور نظرة قوية نحو الم�ستقبل».
ج� � ��اء ه� � ��ذا التعيين بعدما عمل� � ��ت ل�سنوات في من�صب م�ساع� � ��د الرئي�س العلمي لمختب� � ��ر توجيه البحث
والتطوي� � ��ر ،ولها (� )17سنة من الخبرة في البحث بالواليات المتحدة و�أوروبا .وحازت جوائز عدة في ت�شجيع
التعددي� � ��ة داخل المجتمع الفيزيائي أ
المريك� � ��ي ،منها :جائزة مختبر �أرغون للتعددية في العلوم والتكنولوجيا،
وقد �أ�صدرت ( )140من�شوراً علمياً ،كما �شاركت في �أربعين محا�ضرة دولية بجامعات ومختبرات كثيرة.
ول� � ��دت حافظ� � ��ي عام (1972م) في الرب� � ��اط ،والتحقت بجامعة محمد الخام�� � ��س واختارت �شعبة
الريا�ضيات/الفيزي� � ��اء .بعد ح�صولها على �شهادة البكالوريو�س و�شهادة الدرا�سات المعمقة ،ذهبت �إلى
فرن�س� � ��ا في عام (1995م) وح�صلت عل� � ��ى الدكتوراه في عام (1999م) من جامعة باري�س الجنوبية في
ان�ضمت �إلى المختبر ا ألمريكي للبحث والتطوير .وبعد ثالث �سنوات� ،شغلت
مجال الطاقة الذرية .ثم
ّ
من�صب م�ساعد عالم فيزيائي.
ف� � ��ي عام (2006م) ح�صلت عل� � ��ى درجة فيزيائي� .إ�ضافة �إلى ذلك ،عمل� � ��ت في وزارة الطاقة في
جيرمانتاون بوالية ماريالند في عامي ( 2013و 2014م).
كمال الودغيري مهند�س ات�صاالت وعالم ف�ضاء في وكالة «نا�سا» أ
المريكية:
اب� � ��ن العا�صمة فا�س ،ح� � ��از �أكثر من ( )39جائزة للتميز؛ ما جعله �أكث� � ��ر المتوجين من لدن «نا�سا»

خ� �ل��ال الع�شرين �سن� � ��ة الما�ضية .لتقوده �إنجازات� � ��ه ،من دون تردد� ،إلى التتويج م� � ��رة �أخرى على ر�أ�س
(بور�صة ه�سبري�س) لنادي الطالعين.
ف� � ��ي عام (1993م) ،كان واحداً من �ستة مجندي� � ��ن اختارهم من بين خم�سة �آالف مر�شحاً ()JPL
مختبر الدفع النفاث في با�سادينا ،وهو من �أهم المراكز البحثية التابعة لنا�سا.
ووف� � ��ق ما ذكرت وكال� � ��ة المغرب العرب� � ��ي أ
للنباء ،ف�إن الودغي� � ��ري تر�أ�س فريق � � �اً مرموقاً متعدد
التخ�ص�صات ي�ضم ثالثة فائزين بجائزة نوبل ورائدتي ف�ضاء.
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النجاز الجديد ،الذي يتيح درا�سة �أ�صغر
ويعد إ
الذرات في �أبرد بيئة ممكنة ،لبنة مهمة في الفيزياء
أ
ال�سا�سية ،يعبد الطريق للبحث العلمي في مختلف
المج� � ��االت المهمة ،مثل طبيع� � ��ة الجاذبية الكمية،
والم� � ��ادة المظلم� � ��ة والطاقة المظلم� � ��ة ،وموجات
الجاذبي� � ��ة ،وكذلك التطبيق� � ��ات أ
الكثر عملية ،مثل
الر�ض على الكواكب أ
التنقل في المركبات الف�ضائية والتنقيب عن المعادن تحت أ
الخرى.
وتقدي� � ��راً للعم� � ��ل الذي قاده الودغيري نال جائزة (2020م) لعل� � ��وم الف�ضاء ،من المعهد ا ألمريكي
للمالحة الجوية والف�ضائية.
م�س� � ��ار الودغيري في وكالة الف�ض� � ��اء ا ألمريكية كان حاف ً
ال جداً �إذ �ش� � ��ارك في مهام ا�ستك�شافية
نفذته� � ��ا الوكالة ا ألمريكية للمريخ ،مثل «كيريوزيتي»« ،روف� � ��رز»�« ،سبيريت» ،و«�أوبورتينيتي» ،والمهمة
الدولي� � ��ة «كا�سيني» التي ا�ستهدف� � ��ت كوكب زحل ،ومهمة القمر «جراي� � ��ل» ،ومهمة «جونو» حول كوكب
الم�شتري ،ومهمة «بير�سيفيران�� � ��س – المثابرة» يُ�شارك فيها �إلى جانب الع�شرات من ُمهند�سي الوكالة
ين�صب الجميع على بحث ا آلثار القديمة لفر�ضيات وجود ح�ضارات �سابقة على المريخ،
ا ألمريكية� ،إذ
ّ
و�أي�ضاً �إمكانات العي�ش الم�ستقبلي على الكوكب ا ألحمر.
هذا الم�سار مكنه من الح�صول على ميدالية «الخدمة اال�ستثنائية» من طرف «نا�سا» ،التي منحته
ف� � ��ي ال�سابق خم�س جوائ� � ��ز المتياز الفرق ،والتي تمنحه� � ��ا الوكالة بو�صفها دلي ً
ال عل� � ��ى �أهمية العمل
الجماعي في نجاح مهام البعثات الف�ضائية.
عدنان رمال بروفي�سور متخ�ص�ص في «فرمكولوجيا»:
�أعلن البروفي�سور المغربي عدنان رمال� ،أنه ابتكر دواء عام
(2006م) ،يق�ض� � ��ي على البكتيريا المقاومة ،ويمكن �أن ي�سهم في
مقاومة عدوى فيرو�س كورونا الم�ستجد.
متخ�ص�ص ف� � ��ي «فرمكولوجيا (عل� � ��م درا�سة
�ث
رم� � ��ال باح� � � ٌ
ٌ
المركبات الكيميائية ذات الت�أثير العالجي) الم�ضادات الحيوية»،
ذك� � ��ر �أن الدواء عبارة عن م�ضاد حي� � ��وي يحوي مادة من الزيوت
العطرية ا�سمها «�أوكاليبتول» ،م�ستخرجة من �شجر «ا ألكاليبتو�س»،
اليجابي وتوقيف االتجاه ال�سلبي.
لديها القدرة على توجيه جهاز المناعة في االتجاه إ
و�أو�ض� � ��ح �أن «مادة �أوكاليبتول تباع في �ألمانيا من� � ��ذ �سنين كثيرة على �شكل كب�سوالت تو�صف لكبار
ال�سن الذين يعانون من �أمرا�ض مزمنة في الجهاز التنف�سي».
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وتاب� � ��ع قائالً�« :س� � ��ر الدواء في قدرته على توجي� � ��ه جهاز المناعة في االتج� � ��اه ال�صحيح ،وتفادي
العا�صفة االلتهابية».
وفاز رم� � ��ال بجائزة المبتك� � ��ر ا ألوروبي (تابعة للمنظم� � ��ة ا ألوروبية لب� � ��راءات االختراع /حكومية
دولي� � ��ة) عام (2017م) ،بعد رحلة علمية قادته �إلى اكت�شاف طريقة لتعزيز فعالية الم�ضادات الحيوية
لت�صبح فعالة �ضد الجراثيم المقاومة با�ستعمال الزيوت الطبيعية� .إذ ابتكر عقاراً يعمل على مكافحة
الميكروبات المقاومة للم�ضادات الحيوية.
الفريقية لعام (2015م) ،لتطويره م�ضافات طبيعية لعلف الحيوان تقوم مقام
كما فاز بجائزة االبتكار إ
الم�ضادات الحيوية الم�ستعملة ب�صفتها محفزات للنمو التي تحذِّر منها منظمة ال�صحة العالمية.
ويعمل �أ�ستاذ فرمكولوجيا في جامعة «�سيدي محمد بن اهلل الحكومية» بمدينة فا�س.
رمال من مواليد فا�س �سنة (1962م) ،ح�صل على �شهادة الدكتوراه في علم الدواء والعقاقير ،من جامعة
باري�س في (1987م) ،و�أي�ضاً على دكتوراه الدولة في علم الجراثيم عام (1994م) من جامعة فا�س.
مريم �شديد باحثة وفلكية:
ولعها بالنج� � ��وم والمجرات جعلها تقرر ،وه� � ��ي طفلة �صغيرة،
متابعة درا�ستها في مج� � ��ال الفلك ،و ألن تحقيق ذلك الحلم لم يكن
متاحاً في المغرب فقد توجهت في بداية ت�سعينيات القرن الما�ضي
�إلى فرن�سا ،هناك ح�صلت على الدكتوراه في علم الفلك ،وا�شتغلت
مهند�سة في المركز الوطني أ
للبحاث العلمية الفرن�سية.
مري� � ��م �شدي� � ��د �أول عالمة فلكية مغربية وعربي� � ��ة تط� أ قدماها

القط� � ��ب الجنوبي ،حيث رفع� � ��ت العلم المغربي �إل� � ��ى جانب �أعالم
الوالي� � ��ات المتحدة ا ألمريكية وفرن�س� � ��ا و�أ�ستراليا .كانت �شديد �ضمن فري� � ��ق عمل علمي مهمته و�ضع
منظ� � ��ار ف�ضائي يهدف �إلى قيا�س �إ�شعاع النجوم في القط� � ��ب المتجمد الجنوبي .في �سنة  2005وقع

االختيار على �شديد لتكون �ضمن الفريق الذي ي�شتغل على م�شروع تنمية م�ستقبل القطب الجنوبي.
�شدي� � ��د من مواليد (1969م) الدار البي�ضاء ،وه� � ��ي باحثة وفلكية مغربية في مر�صد «كوت دازير»
القومي الفرن�سي ،كما تعمل �أ�ستاذة بجامعة ني�س الفرن�سية.

ح�صلت على �إجازة في الفيزياء من جامعة الح�سن الثاني بالدار البي�ضاء ،ثم ح�صلت على الدكتوراه في
علم الفلك من جامعة ني�س ،والتحقت بالمركز الوطني الفرن�سي للبحث العلمي ب�صفة مهند�سة فلكية.
اختيرت �سنة (2008م) �ضمن قائمة «دافو�س» للقادة ال�شباب ا ألبرز في العالم.
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آ�خ��ر الكالم

أ�مريكا والعالم

المبريالية وريث���ة اال�ستعمار
م�شكل���ة �أمري���كا م���ع �سوري���ة ،هي ج���زء م���ن م�شكلتها م���ع العال���م� !...أمري���كا إ
الكولونيالي ،تاريخ قائم على العدوان ،تحت عنوان الهيمنة وب�سط النفوذ على العالم ،ون�شر القيم أ
المريكية!
يعتق���د أ
�صدر قيمه���ا إ�لى العالم ،م���ع �أولوية
المريك���ي �أن���ه ينتم���ي إ�ل���ى �أمة عظيمة ،يح���قُّ له���ا �أن ُت ّ
المريكي���ة! وه���ذه �أيديولوجي���ا را�سخة في �أمري���كا ،ولم تك���ن أ
الم�صال���ح أ
اليديولوجي���ا ال�سوفييتية ،على

الرغ���م من �أنها �أممية ،تب ّزه���ا في ذلك! وهذه أ
بالخفاق والمقاومة ،و�ستخفق كما
اليديولوجيا محكومة إ
�أخفق���ت م���ع ال�سوفيي���ت ،إ�ذ ال �أحد يقبل بالهيمن���ة .أ
والنظمة التابعة للواليات المتح���دة ال ت�ستطيع �أن

ت ؤ� ِّم���ن اال�ستق���رار طوي ًال لكياناتها ،ودول �أوروبا مثال �صارخ على ذلك ،وهي كما يبدو مهددة باال�ضطرابات
وبالتفكك وبالمزيد من الت�أزّم ،وكذلك أ
المر في تركيا ودول الخليج ،حتى ( إ��سرائيل) ال ت�شكل ا�ستثناء!

عا�ش����ت �أمري����كا بطر القوة ما يزيد على ن�صف ق����رن ،وبلغت ذروة غلوائها و�صلفها بعد تفكك حلف
وجرته إ�لى حروبها المفتعل����ة والكارثية ،في �أفغان�ستان والعراق،
وار�س����و دون ح����رب ،وا�ستفردت بالعالمَّ ،

بع����د تفكي����ك يوغو�سالفي����ا ،وخ َّلف����ت فيهما الدم����ار ،و�أعادتهما إ�لى ع�ص����ر ما قبل الدول����ة ،وكالعادة لم
للمبراطورية الجديدة ،وهذا غير �صحيح ،فقد
تح�صد �سوى الخيبة! وبع�ضهم يرى في ذلك إ�نجازات إ
�أخفق����ت ف����ي �أن تكون نموذج ًا َي ّدعي إ�قام����ة نظام عالمي جديد ،قائم على حل الم�شكالت العالمية ،بل

تفاقم����ت الم�ش����كالت ،وتراكمت الع����داوات مع �شعوب العالم ،وهي اليوم تنكف����ئ وتتراجع ،وقوتها تت�آكل،
وتواج����ه تجمع����ات عالمي����ة ،وتعدد �أقطاب ،وم����ن ال يرى ذلك ،فهو مخطئ� .صحي����ح �أن �أمريكا ما زالت
ق����وة عظم����ى وتمتلك تر�سانة �سالح هائلة ،ولكنها لي�ست الوحيدة! و�شرطي العالم فقد الهيبة ،وتراخت
�أذرع أ
الخطبوط!...
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كان���ت �أمري���كا قوة كب���رى ذات وجهين متناق�ضين ،تذكّرنا رمزي ًا برواية روب���رت لوي�س �ستيفنون« :دكتور
(ال�سبارطية) ،و�أمريكا االنت�صارات العلمية والتقنية
المبريالية إ
جي���كل /وم�ستر هايد» �أمريكا الع�سكرية إ
الجرامي المت�أ ِّ�ص���ل على الوجه آ
الخر ،واخت���ارت �أمريكا �أن تتقم�ص
المذهل���ة ،وق���د طغى وج���ه العدوان إ
الم�شوه ،ال�سادي ،الذي يثير الرعب في أ
الوالد!
�شخ�صية «فرانك�شتاين»
َّ
المريك���ي ال���ذي تعب من الحروب ،وكره بو����ش أ
ال�شع���ب أ
الب وبو�ش االبن ،اختار �أوبام���ا رئي�س ًا له� ،آم ًال
�أن يك���ون مختلف��� ًا ع���ن �سابقي���ه ،وعن دعاة الح���روب و�صانع���ي أ
العداء م���ن ع�صابة المحافظي���ن الجدد،
و�أتذك���ر هن���ا اللحظ���ة التي �أعل���ن فيها فوز �أوباما بالرئا�سة ف���ي الدورة أ
الولى وقد احت�ش���د ع�شرات آ
الالف
العراق كلّها ،ومن بينه���م الق�س أ
المريكيي���ن م���ن أ
م���ن أ
ال�سود جي�سي جاك�سون ،والدم���وع أ
تمل خديه ،وهو
رفيق مارتن لوثر كينغ ،وكان بجانبه حينما اغتيل على يد �أحد العن�صريين .اعتقدت يومها ،مع كثيرين،
المريكي ،باختياره له���ذا الرجل ذي أ
�أن ال�شع���ب أ
الن�ساني
الفريقية ،يريد �أن يقدِّ م للعالم الوجه إ
ال�صول إ
الدب أ
ال���ذي تجلّى ف���ي ن�صو�ص الم�شرعين الكبار وفي أ
المريكي الخالد! لك���ن لماذا خ َّيب �أوباما آ
المال،
وم�ش���ى ف���ي نهج �أ�سالفه؟! آ
الن ق���وة ال�شركات وال�صناعات الع�سكرية هي التي تفر����ض القرار؟! هذا ما �أ�شار
إ�ليه ب�شكل �صريح قدا�سة بابا الفاتيكان في �صالته المباركة من �أجل ال�سالم في «�سورية الحبيبة» ،والتعبير
الطيب �آنف الذكر هو لقدا�سة البابا ...لم يختلف �أوباما عن �سابقية في تذكية الحروب ،وفر�ض العقوبات
على ال�شعوب والدول وت�أييد االحتالل ال�صهيوني لفل�سطين ،ثم جاء خلفه اليميني الجمهوري المتمادي
في الح�صار االقت�صادي وفي ت�أييد اليمين ال�صهيوني المتطرف وعلى ر�أ�سه نتنياهو.
المريكي ،ب����أن �سبب كراهية العال���م لل�سيا�سة أ
ت���ر ّوج الدعاي���ة لل�شع���ب أ
المريكي���ة� ،أن �أمريكا متفوقة،
والعال���م كل���ه يح�س���د �أمريكا! والم�شكل���ة لي�ست م�شكل���ة �أمريكا مع العالم ،ب���ل م�شكلة العالم م���ع �أمريكا،
فه���ذا العال���م ،ف���ي نظرهم ،قا�صر وح�س���ود و�أناني وبع�ضه يحت���اج إ�لى ت�أديب ،حتى يتع���ظ العالم وير�ضخ
الح���رار لوه���م التف���وق أ
أ
المريكي! وهذا ما �أ�شار إ�ليه الرئي�س الرو�س���ي فالديمير بوتين في مقاله الموجه
للمريكيين وللرئي�س أ
أ
المريكي ،قائ ًال لهم« :نحن جميع ًا مت�ساوون».
إ�نَّ م�شكل���ة �أمري���كا م���ع العالم كله كبي���رة ،وما ال يريد �أن ي�صدقه ال�سا�س���ة أ
المريكيون� ،أن القوة لي�ست
مطلق���ة ،ب���ل محدودة ومقيدة ،و�أن آ
الخري���ن مهما بدو �ضعاف ًا ،ف إ�نهم لي�س���وا معدومي الحيلة ،وال مجال
والحب���اط واالنكفاء ،وهيبة
ال�ستم���رار الهيمن���ة ،والتم�س���ك بالوهم ل���ن يقود إ�ال إ�لى المزي���د من الخيبة إ
�أمري���كا يمك���ن �أن ت�صان ويحترمها العال���م إ�ذا �أ�سهمت في �صناعة ال�سالم ،وكفت ع���ن ممار�سة إ�رهاب ودعم
الجرامية الت���ي تمار�س ال�سرقة
الرهابيي���ن .ونح���ن ف���ي �سورية من �أكب���ر المت�ضررين من هذه ال�سيا�س���ات إ
إ
أ
أ
والح�ص���ار ،وتذكي���ة �وار الح���رب وتطيل من �مدها ،وتمعن كل يوم ف���ي عدوانيتها التقليدية التي مار�ستها
المريكية ال توجد �آمال كبيرة يمكن �أن ن�أملها من أ
الدارة أ
المريكيين ،مما يدفعنا
على العالم ،ومع تغير إ
أ
إ�لى المزيد من التنبه و إ�رادة االنت�صار اعتماد ًا على مقومات ال�صمود الذاتية ودعم ال�صدقاء والحلفاء.
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�شاركادي �إمري

امر�أة يف الثالثني
ترجمة :عالء الديب
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

امر�أة يف الثالثني

رواية من أ
الدب املجري للكاتب الروائي �شاركادي �إمري (1961-1921م).
نحات ،وهي ح�سناء
لهذه الرواية نكهة الروايات احلارة ،بطلتها زوجة َّ

مدللة ،تتمرد على م� ؤ�س�سة الزواج بعدما تعر�ضت العالقة الزوجية
للرتابة والزيف ،تخرج من املنزل لتلتقي بعامل ميكانيكي كان زميالً
لها يف اجلامعة ،وتعي�ش معه ق�صة حب �سرعان ما ي�صيبها امللل �أي�ض ًا .حتاول
بطلة الرواية �أن تعي�ش على هواها ،لكن ينت�صر عليها الواقع وتعود
لرت�ضخ للم� ؤ�س�سة الزوجية.
ن قراء الروايات �سيجدون يف هذه ال�سيدة الثالثينية التي تبحث
�إ َّ
َّ
أن براعة
عن ال�سعادة ال�شخ�صية كثري ًا مما ي�ستدعي التعاطف ،كما � َّ
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الكاتب وروحه املرحة والتهكمية ت�ضفي على العمل جاذبية
كبرية.
عرف قراء العربية هذا الكاتب املجري الذي رحل يف �سن مبكرة من
َّ

خالل بع�ض رواياته الق�صرية :اجلبانة ،واملجنونة واملختلف ،وهذه

الرواية التي ترجمها الكاتب امل�صري عالء الديب ،و�صدرت يف م�صر
عن �سل�سلة الكتاب الذهبي يف جملة روز اليو�سف عام (1972م).
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-1حينما ا�س� � ��تيقظت في ال�صباح وجدت على المن�ضدة ال�صغيرة المجاورة لل�سرير زهرية أ
ملى بالورد
ا أل�ص� � ��فر� ،إلى جوارها �س� � ��اعة يد �صغيرة م�شغولة بالف�ضة من النوع الكال�س� � ��يكي القديم ،وكتاب ًا باللغة
الفرن�سية عن حياة «المارك» لكاتب ال �أعرف عنه �شيئ ًا �أبد ًا.
لم �أعجب بتلك ال�ساعة ،ال �أحد يرتدي هذا النوع بهرجة� .أما الكتاب فكل ما �أعرفه عن «المارك» �أنه
كان موجود ًا ...و�أنه ا�شتغل في �أنواع الحفريات ك ّلها.
�أين عثر زوجي على هذا الكتاب ،ول َِم اختاره بالذات؟

ال�س� � ��اعة الخام�سة والن�ص� � ��ف« .بن�سي» مازال نائماً .ذهبت كي �أ�س� � ��بح .حينما رجعت ،وتناولت
�إفطاري قالت لي «�إينو�ش� � ��كا»� :إنه قد ا�س� � ��تيقظ ،و� إ ّنه موجود في اال�س� � ��تديو .ذهبت كي �أ�ش� � ��كره على
الهدايا.
غمغم في خجل من خلف ذقنه� .إنه يبدو مرتبك ًا دائم ًا حينما يتلقّى كلمات الثناء وا إلعجاب ،وي�صاب
بالجن� � ��ون �إذا لم يمدحه النا�س في كل دقيقة ،الثناء .والتملق ...وا إلعجاب واالهتمام الدائم ،كلها �أ�ش� � ��ياء
�ضرورية بالن�سبة �إليه كالهواء الذي يتنف�سه.
منذ �سنوات و�أنا �أعرف �أن زواجنا قد تحول تدريجي ًا �إلى �أنانية ذات وجهين� ،أ�سا�س ا ألنانية بالن�سبة
�إليه �أنني جميلة ،و�أنني �أزين له منزله ،و�أنني �أعرف كيف �أمدحه ،و�أ�سا�س �أنانيتي �أنه يك�سب نقود ًا كثيرة
�أ�صرف �أنا �أغلبها وحدي كما �أ�شاء .ربما ي�شعر هو ا آلخر ب�أن حياتنا مع ًا لي�ست �سوى م�شروع تجاري
يقوم على نقوده وعلى �شخ�صيتي .في كل هذا لم ي�صارح �أحدنا ا آلخر ب�أي لوم.
منذ زمن طويل ،منذ ثمانية �أعوام م�ض� � ��ت .كنت �أعتقد �أنني قد تزوجت عبقري ًا .ولكن الحقيقة �أخذت
تتك�شف لي :زوجي لي�س � إ اّل حالم ًا� ،ضا ًال ،مكابر ًا ،قليل الحيلة ،...بل محدود الموهبة.
كان جال�س ًا يدخن (البايب) �أمام تمثالي.
�أقول تمثال ،ولكنه طبع ًا تمثاله .لقد �صنعه لي.
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بقرة خر�س� � ��اء خامدة كانت تنظر �إلي من فوق القاعدة .هذه البقرة الخر�س� � ��اء كانت تحمل ر�أ�س� � ��ي...

ولكن على �أي حال ربما يقوم هذا االختالف بيني وبين التمثال في م�شاعري �أنا فح�سب.

خرجت وتركته مع م�ش� � ��كالته .الجو المحيط به �ص� � ��دمني� ،إنه ين�شر حوله جو ًا ثقي ً
ال من الي�أ�س وقلة

الحيلة .كان ر�أ�سي ممتلئ ًا بال�صداع و�أنا �أغادر اال�ستديو .و�أنا �أغلق الباب نظر التمثال ناحيتي ،بقرة من
الطين� ...أق�سم � إ ّنها �ضحكت مني �ضحكة خبيثة.

�ألقيت ببع�ض المالب�س في حقيبتي وغادرت المكان .كنت �أ�شعر ب�أنني لن �أعود �أبد ًا .ولكنني بعد مئة

ي� � ��اردة عدت مرة �أخرى ألنني تذكرت �أنني ال �أحم� � ��ل �أ ّي نقود .كان هناك نحو (� )4آالف فورنت في �أحد

دفاتر التوفير� .أخذت الدفتر .و�سحبت النقود.

-2حينما �أخذت النقود خطر لي �أنني بمثل هذا المبلغ �أ�س� � ��تطيع �أن �أتغيب �أ�س� � ��ابيع ،و�أنه ال داعي ألن
�أعود في نهاية ا أل�سبوع ...دون ق�صد �أخذت اتجاه «بودا القديمة» .لم �أكن �أفكر في �شيء بالتحديد �سوى
�أنني قد بلغت الثالثين� .إنه لي�س �س� � ��ن ًا متقدم ًا ،ولي�س �س� � ��ن ًا �صغير ًا .لم ي�سبق لي �أن �شعرت بعمري على
هذا النحو الذي يتكلم عنه النا�س .ولكنني ا آلن �أ�شعر ب�أنني خالل الثالثين عام ًا لم �أفعل �شيئ ًا �سوى �أنني
�أ�س�ست ال�شقة التي ن�سكن فيها.
�أخذت �أقود ال�سيارة دون هدف .في �أنواع ال�شوارع ك ّلها� .أح�س�ست ب�أن هناك �شيئ ًا ما في ال�سيارة.
لم �أكن �أدري بال�ضبط ما هو ،ولكن �صوتها لم يكن كما ينبغي.
و�أنا �أعبر القرية التالية �ش� � ��اهدت �إ�شارة :محل خدمة .فور ًا �أوقفت ال�سيارة .المكان كان جمي ً
ال على
�أ ِّي حال.

كان الري�س -وهو حق ًا يبدو كالري�س -يقف في مدخل المكان يت�شم�س وقد �أغلق عينيه ن�صف �إغالقة

فبدا كالنائم ،ال بد �أن وزنه ع�ش� � ��رون �ص� � ��خرة على ا ألقل .كر�شه ال�ضخم الذي ال ي�صدق لم يكن منتفخ ًا
بارز ًا فح�س� � ��ب ،ولكنه كان مرتخي ًا متهد ًال فوق بنطاله .له �ش� � ��ارب ور�أ�س� � ��ه يقارب ال�صلع .ذكرني �شكله
ب�أ�ستاذ كنت �أ�ستمع �إلى محا�ضراته في حما�س و�أنا �أ�ستعد �إلى دخول الجامعة.
 -هناك �شيء ما في ال�سيارة.
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فتح عينيه ببطء .ورفع يده ليهر�ش كتفه و�صدره.
 ماذا بال�ضبط؟ ال �أعرف ،الموتور ي�سعل .هل يمكنك الك�شف عليه؟ نعم يمكننا.نظ� � ��رت حولي كي �أرى ال�ش� � ��خ�ص الذي يناديه .ال بد �أنه ين� � ��ادي ال �أحد .ألن الفناء كان خالي ًا �إال من

ال�ش� � ��جرتين الكبيرتين وفروعهما الظليلة ،والرجل ال�س� � ��مين والعربة و�أنا .ولكن ال بد �أن �أحد ًا كان هناك
ألنني �سمعت �إجابة :نعم.

 -هناك .اذهبي وناق�شي ا ألمر معه.

قالت تلك الجرادة ال�سمينة ،ال �أ�ستطيع �أن �أ�شبهه ب�شيء �آخر ...قال ذلك وهو ي�شير �إلى �آخر الفناء.

ذهبت �إلى هناك .كان هناك بئر ماء و�شاب يغت�سل .كان قد بد�أ يغ�سل رقبته بال�صابون.
 �أنت «بيت�سا»؟ نعم... �سيارتي متعطلة. هل �أر�سلك العم جابي؟ نعم... اللعنة.و�أكمل غ�سيل رقبته ور�أ�سه.
 -اللعنة على َم ْن؟

 -ال �أق�صدك طبع ًا� .أق�صد العم جابي.

�أفرغ �إناء الماء فوق ر�أ�سه ونظر �إلي .نظرت �إليه �أنا ا ألخرى� .أول ما الحظته �أنه يمكن �أن يكون مودي ً
ال

رائع ًا لبن�سي .كان يرتدي �شورت ًا ق�صير ًا .ج�سده مجموعة متنا�سقة من الع�ضالت� ،أ�شقر ،عيناه غريبتان
زرقاء فاتحة .ومع �أننا كنا في بداية ال�صيف �إال �أن ج�سده كان محترق ًا ك�أنه زنجي.
و�ضع �إناء الماء على ا ألر�ض.

 فلنذهب �إذن� ،سوف �أفح�صها .ولكن �إذا كانت في حاجة �إلى عمل كثير فلن �أفعل �شيئ ًا� .أنا ل�ستم�ستعد ًا ا آلن.
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 �أنت رجل �سعيد الحظ فيما يبدو؟ �أبد ًا .كل ما هناك �أنني �أريد �أن �أذهب للتجديف .اتفقنا على هذا في ال�صباح. ولكن �أال تريد �أن تقدم خدمة جليلة إلن�سان في ورطة؟ نعم ...ولكننا ال نقدم �ص� � ��دفات �أنت �ستدفعين و�س� � ��تدفعين كثير ًا .ولكن .ما الذي جعلك تح�ضرينال�سيارة �إلى هنا.

 ألن الخلل �أ�صابها هنا. عظيم .انتظري هنا� .سوف �أرتدي مالب�سي.عاد بعد لحظة .كان مازال يرتدي ال�ش� � ��ورت .لم يرتدِ قمي�ص � � � ًا �أو �أ َّي �شيء �آخر .وفي ال مباالة اتجه

ناحية ال�سيارة و�أ�شار �إلي.
� -أعطني المفتاح من ف�ضلك ...اركبي� .سوف نرى.

�أدار المح� � ��رك .واتجه ناحية ال�ش� � ��ارع� .ض� � ��غط على البنزي� � ��ن فج�أة .ونقل الدبريا�ش .وهدر �ص� � ��وت
الموتور� ...ضغط على الفرامل فج�أة ...كادت ر�أ�سي ت�صطدم بالزجاج ا ألمامي.
ا�ستدار �إلي وقال :واحد من «الب�ساتم» خ�سران.

حينما نزل نظر �إلى ال�س� � ��يارة وقال :هل ورثت هذه ال�س� � ��يارة عن �أمريكي .ا ألفراد هنا ال ي�ستطيعون
�شراء المر�سيد�س.
 ا�شتريناها في العام الما�ضي حينما �أقام زوجي معر�ضه في روما. �آه ...فهمت.فتح الموتور ونظر حوله و�صاح :ال�سي.
خرج من داخل الدكان فتى �صغير يبت�سم ومالب�سه قذرة.
 تعال ...الب�ستم خ�سران ...الثاني �أو الرابع .فكها ،ونظفها �س�أرجع بعد ن�صف �ساعة لتعيد تركيبه،هل تعرف؟
 طبع ًا. مت�أكد؟ نعم...� -إذن ،جرب الثاني �أو ًال .هنا ،هنا يا غبي .في المر�سيد�س الثاني هنا.
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ثم �صاح ناحية �سبع البحر الذي كان ما يزال واقف ًا مكانه.
عم جابي� ...سوف �أذهب للغداء ،و�أعود بعد ن�صف �ساعة ألكمل هذه العربة.

�أعب� � ��د النا�س التي تفهم وتتقن عملها .ما �إن دخل هذا ال�ش� � ��اب العرب� � ��ة حتى كان قد �أدارها ،وما � إ ْن
�أوقفه� � ��ا حتى فتحها بثقة من يعرف الخطوة التالية .وا آلن ها هو ي�أخذ قمي�ص� � ��ه من فوق �ش� � ��جرة التوت
ويرتديه ليذهب فيتناول طعامه ليعود في�صلح كل ما ف�سد.
 متى تنتهي العربة �إذن؟ -هل �أنت م�ستعجلة؟

قلت و�أنا �أقلد طريقته في الحديث:
 يا �سالم ...طبع ًا.غمز بعينيه وقال باللغة الفرن�سية :خالل ن�صف �ساعة يا �آن�ستي.
� -أين تعلمت هذه الفرن�سية؟

 في المكان نف�سه الذي تعلمتها فيه �أنت .ا إلن�سان يبد�أ �أو ًال بتعليم القواعد ،ثم يبد�أ في جمع الكلماتطوال حياته� ،أال تعتقدين �أن �س�ؤالك محرج بع�ض ال�شيء؟ �أنا لم �أ�س�ألك �أين تعلمت فرن�سيتك.
احمر وجهي خجالً .وقد و�ضعني في فخ.
 �صحيح �أنا �آ�سفة. -ال� .أبد ًا ...كنت �أ�ستعر�ض فح�سب.

 �سوف يكون كل �شيء على ما يرام.ابت�سمت ،فرد لي االبت�سامة بعينيه:
 ولكننا ال نعمل دون مقابل يا عزيزتي �إيفا...نظرت �إليه في عجب.
 ماذا ،هل تعرفني؟� -أنا �أعرفك منذ زمن طويل ...منذ طفولتي.

 �أين؟ �أنا بالت�أكيد ال �أذكر.�أخذت �أتفح�ص وجهه في ا�ستغراب .كان ما زال يبت�سم لي.

 �أنت طبع ًا ال تذكرين .ولكنني �أذكر ...حمام ال�سباحة� ...ست �أو �سبع �سنوات ربما ثمان ...كنت ما تزالينطالبة في الجامعة ...كنت �أعرف هذا .ثم فج�أة توقفت عن المجيء �إلى حمام ال�سباحة.
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كنت �سعيدة و�أنا �أرقبه.
كنت �أجيء �أنا �أي�ض ًا �إلى حمام ال�سباحة ...و�أنا كذلك توقفت .هجرت ال�سباحة.

 -هجرتها �أنا ا ألخرى� ،أ�سبح حينما �أ�شتاق �إلى الماء.

 -ولكنك كنت �سباحة رائعة� .سباحة درجة �أولى� .أذكر �أنك ر�شحت ل�سباق دوري.

 نعم ر�ش� � ��حت فح�س� � ��ب .ولكنني �أح�س�ست ب�أنني �س�أكون الثالثة �أو الرابعة ...ب�أنني �س�أكون �أقل منالعادي.
ت�صافحنا.
 كم هو ظريف منك �أن تتذكرني.� -إنني طبع ًا �أذكرك .ل�ش� � ��هور كنت واقع ًا في غرامك ،كنت �أحلم بك دائم ًا .ا إلن�س� � ��ان ال ين�س� � ��ى هذه

ا أل�شياء.

�أردت �أن �أ�س � � ��أله ما الذي جاء به �إلى هنا ،ومن هو على وجه التحديد ولكنني خجلت ...وخ�ش� � ��يت �أن

�أحرجه ،لم يكن هناك داع على �أي حال ،وبد ًال من هذا �س�ألته:

قلت �إنك ذاهب �إلى الغداء هل هناك مكان يمكن �أن ن�أكل فيه هنا؟ فلنتناول طعامنا مع ًا.

 -هذا �شرف عظيم .ولكني �أخ�شى �أال يعجبك طعام مطعم الفالحين في المزرعة التعاونية.

-3جل�سنا في الفناء �إلى مائدة مغطاة بال�شمع ننتظر.
 ماذا تفعلين هنا؟ خرجت دون هدف .هل �أنت دائم ًا هنا في هذه الور�شة؟ ال ...في ال�ص� � ��يف فح�س� � ��ب .للعمل والراحة في الوقت نف�س� � ��ه .الدانوب على بعد ن�ص� � ��ف �س� � ��اعةبـ(الموت�سيكل) ...والمكان جميل ...والعم جابي �أبي في العماد.
 حق ًا...؟! �أفكارك �سارحة بعيد ًا. �ص� � ��حيح .اليوم عيد ميالدي الثالثون� ،أنت تعرف �أنني كنت في الجامعة منذ ع�ش� � ��ر �سنوات .كنت�أفكر في هذا ...ف� إذا بك تظهر في �سنوات ال�صبا ...من الطفولة ...م�صادفة غريبة� .ألي�س كذلك؟
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 نعم. وا آلن هل لي �أن �أ�س�ألك �أين تعلمت هذه الفرن�سية الرائعة ...هل كنت في المهجر؟ ال� ...أنا مهند�س ميكانيكي ،وقد عملت في تون�س مدة (� )6ش� � ��هور ...تركت عملي منذ �ش� � ��هرين...و�أريد �أن �أم�ضي هذا الوقت في عمل ب�سيط وممتع حتى �ألتحق بعملي الجديد.
 �سوف تمطر بعد لحظات. ال يهمني �أن �أبتل بالماء ،الجو حار وثقيل. هل تحبين العوا�صف؟ نعم.... �أال تخافين منها؟ ال� ...أعتقد �أنني ال �أخاف من �شيء ،مرة تعر�ضت لخطر حقيقي� .سبحت بعيد ًا في بحيرة البالتون،وه َّبت عا�ص� � ��فة ،واعتقدت �أنني لن �أ�صل �إلى ال�شاطئ �أبد ًا ،ثار ف�ضولي تجاه الموت ،و�أح�س�ست بالحنق

ألنه كان من الممكن �أن �أعي�ش �أطول من هذا� ،أترى� ...إنني �أنا التي �أحاول اال�ستعرا�ض ا آلن.
 -كنت دائم ًا ت�ستعر�ضين في �أناقة منذ �سنوات ...و�سنوات.

-4طلب �س� � ��بع البحر العجوز مئة فورنت ثمن ًا للت�صليح .كان المبلغ معقو ًال .ففي بوداب�ست لم �أكن �أدفع
�أقل من مئتين .وغالب ًا ما كانوا يبقون ال�سيارة على ا ألقل يوم ًا �أو يومين.
 �إذن وداع ًا .ولكنني لم �أعرف حتى ا�سمك. من ال�سهل تذكر ا�سمي .ا�ستفان زابو.ولكنه لم يترك يدي.
 �أين تذهبين ا آلن؟ ال �أعرف .كنت �أتجول فح�سب� .سوف �أتوقف حينما يحل الم�ساء. �أريد �أن �أراك مرة �أخرى� ،أنا �أحبك. �أنا �أي�ض � � � ًا �أحب �أن �أترك نف�س� � ��ي لغرامك� .إذا �شعرت ب�أن هذا قد حدث .ف�سوف �أعود ،و�س�أجدك.اتفقنا؟!
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

293

 خذيني معك حتى نهاية القرية ،وهناك قبليني قبلة وداع لتثبتي �أنك �ستعودين.لم �أعرف كيف �أقول «نعم» .لم �أقل �شيئ ًا ،وركبت العربة .انتظرت لحظة ،ففتح هو الباب ودخل وجل�س
�إلى جواري.
�س� � ��قنا في �صمت خالل �ش� � ��وارع القرية المتعرجة المر�صوفة با ألحجار .وبعد مئات الياردات حينما
�صارت القرية خلفنا توقفت.
 ه�أنذا...قلت في ابت�سامة باهتة و�صوت متح�شرج ...لم �أ�صدق �صوتي لم �أكن �أ�ستطيع �أن �أنطق.
�أعطان� � ��ي قبلة مت�أنية حارقة ،ذاب ج�س� � ��دي بي� � ��ن يديه ،تركني في النهاية و�أدار ال�س� � ��يارة دون كلمة
أ
في مجنونة ،ولو بقي معي لحظة �أخرى لما ا�س� � ��تطاع �أحد
وا�س� � ��تدار عائداً .كانت الرغب� � ��ة التي �ثارها ّ

�أن يمنعني من االختبار معه في مكان ما بين ا أل�ش� � ��جار .لم �أ�س� � ��تطع �أن �أتنف�س بانتظام �إال بعد لحظات.
وحينما حاولت �إ�ش� � ��عال �س� � ��يجارة كانت الوالعة ترتجف ب�شدة بين �أ�ص� � ��ابعي� .أخير ًا �أدرت ال�سيارة...
وانطلقت بال هدف.

-5�أخذت �أقود �سيارتي في بطء �أتوقف بين لحظة و�أخرى ...وبعد �ساعة كنت قد تركت الجبال خلفي .لم
�أكن �أعرف �أين �أنا ،توقفت .كان المكان جميالً ،خ�ضرة على الجانبين .تركت ال�سيارة وحاولت �أن �أفكر،
ثم انفجرت �ضاحكة .اللعنة� ...إنني �أحب هذا ال�شاب.
كان هناك �ش� � ��اب يقترب على (موت�س� � ��يكل) ،حينما ر�أى �سيارتي الواقفة على جانب الطريق ،ه ّد�أ من
�سرعته وتوقف.
 ماذا حدث؟ ال �شيء �أبد ًا.نظ� � ��ر حوله لي� � ��رى هل هناك �أحد معي ،وحينما ل� � ��م ير �أحد ًا قال في تردد :ت�ص� � ��ورت �أنك لن تركني
ال�سيارة هنا بال �سبب.
 -في الحقيقة ...لي�س هناك �سبب.
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بدا وك�أنه ال يريد �أن ين�صرف.
 �أريد �أن �أقدم لك �أي خدمة. �شكر ًا ،لي�س هناك ما يمكن �أن تفعله. -ولكن ال بد �أنك في حاجة �إلى م�ساعدة ما دمت قد توقفت هكذا في و�سط الطريق ،هل هناك عطل

توعك.
في ال�سيارة� ،أو ربما ت�شعرين �أنت بتعب �أو ّ
� -شكر ًا على وقتك وعلى اهتمامك.

كان ال يزال ينظر حوله وك�أنه ال ي�ص� � ��دق �أنني وحدي .نزل من على (الموت�سيكل) ،واتجه ناحيتي ،ثم
جل�س �إلى جواري.
 هل �أنت وحدك؟ ال ،ل�ست وحدي.نظ� � ��ر حول� � ��ه مرة �أخرى ،فوقف� � ��ت ودخلت ال�س� � ��يارة ،ذهب �إلى (الموت�س� � ��يكل) ،وق� � ��اده ناحية نافذة
�سيارتي.
قال و�أنا �أدير محرك ال�سيارة :قلت �إنك ل�ست وحدك.
 طبع ًا لم �أكن وحدي ...كنت في �صحبتك ال�سعيدة.تحركت بال�سيارة و�سمعته ي�صيح خلفي ب�صوت خنزيري� :أيتها الدجاجة الحمقاء.
وما لبث �أن لحق بي في مفرق الطرق ،وقف �إلى جواري وقال في �ص������وت هام�س :ا�سمعي،
هل تحاولين �أن تتدللي �أو تكوني ثقيلة.
 طبعاً� ...ألم ت�ش� � ��عر بهذا ،توقفت هنا ألنني كنت �أعرف �أنك قادم ،انتظرتك خم�س �س� � ��اعات...ولو ت�أخرت النتظرتك خم�س ع�شرة �ساعة �أخرى.
�أ�سعدني �أن �أرى كم بدا عليه الغ�ضب ،كان غ�ضبه حارق ًا .احمر وجهه ولم يعرف ماذا يقول ،فا�ستمر
في قلة ا ألدب.
 �سوف تجدين ما ت�ستحقين ...هل �أنت ت�صطادين الرجال من الطرق.م�س� � ��كين ال بد �أنه ندم كثير ًا على �أنه �أ�ض� � ��اع من يده امر�أة وحيدة في الطريق ،كنت �أ�ضحك من هذه
الفكرة ،ولكن ا إل�شارة فتحت وتركته ،ر�أيته يحاول �أن يعقبني م ّدة .كان ال�شارع خالي ًا ،فكرت في �أن �أ�شير
�إليه وداع ًا بمنديلي ...ولكني تكا�سلت.
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حينما و�صلت �إلى «ا�سترجون» �سقت ال�سيارة ببطء حتى وجدت محل حلواني .جل�ست في تجهم �آكل
المثلجات .كنت �ألوم نف�سي ألنني ت�صرفت بغباء وحمق وهربت من ا�ستفان زابو� ،أريد �أن �أكون مع �شخ�ص
�أ�ستطيع الحديث معه� ،أو �أن �أجل�س في �صمت.
كانت حديقة المحل تظللها �أ�شجار عين الجمل المغطاة بال�شباك ،وقد �أخذت الحديقة تمتلئ تدريجي ًا
مع مقدم الم�ساء.
أ
امتلت� ،أغلبهم �ش� � ��بان ،طلب� � ��ة� ،أو فتيات قادمات من
الحديق� � ��ة جميلة ،وكل الموائد تقريب ًا قد
العم� � ��ل� ،أغلبهن عاديات خجوالت� ...س� � ��مينات .مالب�س� � ��هن بال عناية ...ولك� � ��ن الثقة أ
تمل الجميع،
والفرح ألنهم ا آلن فرغوا من العمل في ا�س� � ��تطاعتهم �أن يق�ض� � ��وا �س� � ��اعات مع ا أل�صدقاء في محل
حلواني يتكلمون.
�أنا كنت الوحيدة التي �أجل�س وحدي ،اختفت المقاعد من حول مائدتي واحد ًا بعد ا آلخر.
كانوا ي�أكلون المثلجات والفطائر ،وبد�أت المو�س� � ��يقا تنبعث من �صندوق ا أل�سطوانات ،تحرك بع�ضهم
للرق�ص� ،إنهم يرق�صون في حما�س وي�ضحكون ويم�ضون وقت ًا �سعيد ًا.
�أما �أنا فقد كنت �أ�شعر ب�أنني �أغو�ص في مياه عميقة.عيناي مفتوحتان على �أ�سماك ت�سبح حولي ،كنت
�أراهم� ،أ�ستطيع �أن �أ�سبح معهم .ولكنهم �أ�سماك ...وال �ش�أن لي بهم.
ع� � ��دت �أفكر في ا�س� � ��تفان زابو ،ماذا فعل بعد �أن تركت� � ��ه ،ال بد �أنه عاد �إلى القرية ،ثم ال بد �أنه ارتدى
مالب�سه وذهب للتجديف كما قال.
ولك� � ��ن قبل �أن يذهب ال بد �أن العم �س� � ��بع البحر وال�ص� � ��بي ال�ص� � ��غير قد نظرا �إلي� � ��ه نظرة ذات معنى
جعلته يحمر خجالً ،ال بد �أن �أحدهما قال :كان انت�ص� � ��ار ًا �س� � ��ريع ًا� ...أما هو فقد ّلوح بيده فح�سب وركب
(الموت�سيكل) ...ثم...
لم �أ�س� � ��تطع �أن �أم�ض� � ��ي في �أفكاري ،مهما حاولت لم �أ�س� � ��تطع �أن �أت�ص� � ��وره �أو �أتخيل ماذا يفعل ،لم
�أ�ستطع �أن �أراه� ،أو �أن �أرى ماذا يفعل.
فكرت في النهاية ،ربما كان يرق�ص مع فتيات �ص� � ��غيرات كه�ؤالء �أو يداعبهن على �شاطئ الدانوب،
على �أ ّي حال هم �أحرار �أغلقت المو�ضوع في رف�ض �شبه حا�سم ،وم�ضيت في رحلتي.
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-6ف� � ��ي الم�س� � ��اء كنت في المنزل مرة �أخ� � ��رى ،ا آلن لم �أعد �أعرف ماذا �أفعل في ه� � ��ذا اليوم ،هذا اليوم
الخا�ص ...عيد ميالدي ...ولكن �إذا فكر ا إلن�س� � ��ان في الم�س � � ��ألة لوجد �أنه مجرد يوم عادي ي�ش� � ��به اليوم
الذي يليه.
�ص� � ��فقت �إينو�شكا بيديها حينما ر�أتني ،وبدا االرتباك� .شعرت مبا�شرة �أن خطيبها ال بد �أن يكون هنا
معها ،فلم يكن من عادتها �أن تجري هكذا لتحيتي.
 �إيفا ...هكذا ب�س� � ��رعة؟ ...قال لي ال�س� � ��يد بارني �إنك �ستغيبين عدة �أيام ،وهو ا آلخر قد خرج ،طلب(تاك�سي) وخرج .هل حدث �شيء!
 ال� ...أبد ًا ،كل �شيء على ما يرام ...هل هناك ما ي�ؤكل. فور ًا� ...سوف �أح�ضر لك �شيئ ًا.دق جر�س الهاتف وهي تخرج.
 قولي ...ال �أحد في المنزل.رفعت ال�سماعة وقالت :لي�ست هنا ...ال� ...آ�سفة� .سوف تتغيب عدة �أيام ،نعم .نعم .خرجت.
قالت وهي ت�ضع ال�سماعة :الهاتف كان لك.
 َم ْن؟ ا�سمه ا�ستفان زابو.كم �أنا غبية قلت لها �أن تقول �إنني ل�ست في البيت.
 �ألم يقل � إ ّنه...وتوقف� � ��ت ،من الطبيعي �أال يقول �ش� � ��يئ ًا �إذا قالوا له � :إ ّنها خرجت لتتغي� � ��ب عدة �أيام ،ولكن هل هو
ال�ش� � ��خ�ص نف�س� � ��ه؟ هل هو؟ لم �أكن واثقة� ،شعرت با�ضطراب وغ�ضب ،وقررت �أن �أرد من ا آلن بنف�سي
على الهاتف.
ال ب� � ��د �أن �إينو�ش� � ��كا قد ن�س� � ��يت ا آلن الطعام الذي طلبته ألنها لم تعد مرة �أخ� � ��رى .لم �أكن �أريد �أن
�أذهب �إليها و�أزعجها .كل ما كان في ا�س� � ��تطاعتي �أن �أفعله هو �أن �أجل�س و�أدخن و�أ�ش� � ��رب ك�أ�س ًا من
الكونياك.
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�أخذت �أحاول تنويم الهاتف مغناطي�سي ًا كي يدق مرة �أخرى ،حاولت تنويمه هو ا آلخر كي يطلبني مرة
�أخرى ،ولكنني كنت �أعرف �أن هذا ال يجدي مهما ي�ؤمن ا إلن�س� � ��ان به في �أوقات التوتر الع�ص� � ��بي� ،أخذت

كتاب � � � ًا وحاول� � ��ت �أن �أقر�أ ،ولكنني لم �أكن �أعرف حتى ما هو الكتاب ،تركت الكتاب .وكنت على و�ش� � ��ك �أن
�أخلع مالب�سي و�أذهب �إلى ال�سرير حينما دخل بن�سي ومعه مجموعة من ا أل�صدقاء.

تعج� � ��ب هو ا آلخر حينما وجدني في البيت ،حدق في وجهي مت�س� � ��ائالً ،كان يبدو وا�ض� � ��ح ًا �أنه قال
آ
للخرين �إنني ل�س� � ��ت موجودة في البيت ...وكي يخل�ص نف�س� � ��ه من الم�أزق �س�ألني مبا�شرة :ماذا حدث يا
عزيزتي� ...ألم تذهبي؟

 ال ...العربة ال يعتمد عليها ...هناك �صوت غريب في مكان ما ،غد ًا �سوف �آخذها للت�صليح ...ف�ضلت�أن �أعود ...ف�ضلت �أن �أعود.
كن� � ��ت �أعرف الجماعة كلها تقريباً� ...أعرفهم معرفة �س� � ��طحية ،بالت�أكيد لو عرف بن�س� � ��ي �أنني في
البيت لما دعاهم .دكتور �سمين خفيف الظل وزوجته ،قطعة رائعة من الجمال في نحو الع�شرين ر�سام
متهكم على كل �شيء .ال�شخ�ص الوحيد الذي يمكن التفاهم معه م�صممة ا ألزياء العجوز «�إال»� ،صوتها
نحا�س� � ��ي ولها مظهر �ش� � ��اوي�ش التدريب ...وهي دائم ًا في �صحبة الر�سام المذكور «تيبور» ل�سبب غير
مفهوم.
و�أنا �أتفرج عليهم لم �أكن �أ�صدق �أن ك ً
ال منهم ي�شعر ب�أنه �صادق وطبيعي مع نف�سه.
�ألقت زوجة الدكتور بنف�سها مبا�شرة على رقبتي:
�أوه ...الحمد هلل يا عزيزتي �أنك في البيت ،لقد جئنا في الحقيقة لنرى تمثالك.
 �إذن ،ها هو هناك .اذهبوا و�شاهدوه� ...أنا قد ر�أيته من قبل. -ولكن .دعونا �أو ًال ن�شرب �شيئ ًا.

تبينت �س� � ��اعتها �أنهم كانوا ي�ش� � ��ربون ،بل �إنهم جميع ًا �س� � ��كارى ،هناك طريقتان لزيارة ا�ستديوهات
الفناني� � ��ن :ا ألولى بالنهار على �إثر موعد �أو ترتيب �س� � ��ابق ،وفي هذه الزيارات يدخل الزوار بوجوه جادة

في مالب�س يوم ا ألحد .وي�ستعملون تعابير مثل «رائع»« ،ممتاز» ...م�ؤثر� ،أما الزيارات الثانية فهي تتم في
الم�ساء في و�سط جماعة من ال�سكارى ...وه�ؤالء على ا ألقل يمكن احتمالهم.
ولكن بن�سي كان �سكران ًا هو ا آلخر ،وقد �أثار هذا ا�ستغرابي ،وربما �أح�س ب�أ ّنه لم يكن في حالته فلم
ي�صر على �أن �أذهب معهم .وفي تعبير متعذر –حينما �أح�س ب�أنني �أريد �أن �أبقى في الحجرة وحدي -أ
مل
ك�ؤو�س ا آلخرين بيد مرتع�شة وقادهم �إلى اال�ستديو.
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تبعه الدكتور وزوجته� ،أما «�إال» فقد �ألقت بنف�س� � ��ها في تكا�سل فوق مقعد مريح ،ومدت �ساقيها وهي
تت�أوه في �صوت عال .قالت �إنه كان م�شوار ًا طوي ً
ال بالن�سبة �إليها �أن ت�أتي �إلى هنا وهي ا آلن لم تقم� ،إنها
ت�ستطيع �أن ترى التمثال فيما بعد.
ثم قالت :على �أي حال .ال يمكن �أن يكون في التمثال �ش� � ��به منك� ،إن بن�س� � ��ي ال يملك القوة الجن�سية
الكافية كي ي�صنع تماثيل عارية.
 قولي لي ...كيف تقابلتم جميع ًا هذا الم�ساء. في مكان ما بالمدينة ،النا�س تحب ا آلن �أن تتقابل بالم�ص� � ��ادفة .النا�س تتجول على �أن ت�ص� � ��ادف�شخ�ص � � � ًا ما ت�أخذه �إلى البيت� ،أو ي�أخذها هو �إلى البيت ،في كل يوم نتوقع �أن يحدث �ش� � ��يء ،ولكن بحق

ال�سماء ماذا يمكن �أن يحدث.
وفي ازدراء �شديد �أ�شعلت �سيجارة ،ولخ�صت ر�أيها في ا آلخرين.

 تفاخ� � ��ر زوجك هذه الليلة ثالث مرات ب�أنه زوج منف�ص� � ��ل ع� � ��ن زوجته ع ّدة �أيام ،ودعا الجميع ليرواتمثاله ،ت�صور الجميع �أنه في ا ألمر خدعة ،وادعوا الغ�ضب ألنه لم يدعهم حينما كان يعمل في التمثال.

أ
في ك�أنهم يحاولون المقارنة بيني
كان ا آلخ� � ��رون قد ع� � ��ادوا من فح�ص التمثال� ،خذ ثالثتهم يحدقون ّ
وبين هذا ال�شيء الذي �شاهدوه .ويبدو �أن «�إجي» زوجة الدكتور كانت �سعيدة جد ًا بهذا ال�شيء المنتفخ
الذي �ش� � ��اهدته في اال�س� � ��تديو ...فقد كان يبدو عليها االرتياح ،قبلتني وقالت� :إنها لي�س� � ��ت مت�أكدة من �أن
«بن�س� � ��ي» قد �أم�س� � ��ك بي حق ًا في هذا التمثال� .إال �أن هناك دون �شك نوع ًا من الجمال البدائي فيه ...لقد
قال زوجي ال�شيء نف�سه� ...ألي�س كذلك يا جينو؟

اعتر�ض «جينو» قائالً� ...إنه لم يقل «بدائي» ولكنه قال «قديم».
بد�أ «بن�س� � ��ي» ي�ش� � ��رح :الم�ش� � ��كلة في الحقيقة �أن هذا التمثال ،والتمثال ا آلخر تمثال ال�ش� � ��اب الذي

�سيقف �إلى جواره ...لم يق�صد بهما في الواقع �أن يكونا مجرد تمثالين� ،إنهما طلبا كي يزينا مدخل �أحد
الفنادق ال�سياحية الفاخرة ،ففي و�سط المدخل الكبير يقوم �سلم حجري �ضخم يقود �إلى الممر الرئي�سي،
�سيو�ضع هذان التمثاالن ك�أعمدة ت�سند ال�سلم.
قالت «�إال» :هذا رائع ...معنى ذلك �أن الجال�سين في بهو الفندق لن يروا �إال «الخلفية».
�ضحكت «�إجي» في �سعادة ...و�شاركت �أنا في ال�ضحك دون ر�ضا.

�ص� � ��حيح �أن التمثال تمثال بن�س� � ��ي و�أن هذه المالحظة تجرحه هو �أكثر مما تجرحني �أنا .ولكن وجهة
النظر هذه �أزعجتني.
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وا�صل «تيبور» التعليق :ن�سب ا ألرداف مبالغ فيها ...خ�صو�ص ًا �إذا ما قارناها «ب� إيفا».
�ضحك الجميع مرة �أخرى .في �أي وقت �آخر لو �سمع «بن�سي» هذه المالحظة ال نعقد ل�سانه وكف عن

الكالم ،ولكنه ا آلن انطلق مدافع ًا عن �أفكاره في النحت المعا�صر:

 الم�س�ألة هي �أننا ال نكاد نجد في بوداب�ست تماثيل جيدة ،ومع ذلك فهم يخططون –فح�سب -إلقامةمجموعة جديدة من تماثيل ال�شخ�صيات التاريخية ،في الحدائق وا ألمكنة العامة ،في كل مكان كان يجب
�أن تقام تماثيل جميلة :في ممرات الحدائق ،وعلى �شاطئ بحيرة الباالتون وفي كل بقعة جميلة .ولكن ما
هو الو�ض� � ��ع ا آلن؟ تماثيل �ص� � ��غيرة من الجب�س فح�سب تباع في كل مكان ،لتزين المكاتب� ،أو كي تو�ضع
فوق ا ألوراق� ،أو تركن في قاعة اجتماعات ،وقد كان اليونان.
و�أخذ ي�شرح موقف ا إلغريق...
كان «تيبور» يقف خلف ظهره يغمز لي بعينيه ،ويمط �ش� � ��فتيه في �س� � ��خرية كما هي عادته دائم ًا حينما
يبد�أ �أي �شخ�ص في الحديث بجدية حول مو�ضوع يمكن �أن يكون جاد ًا.
كنت �أراقب «بن�سي» وهو يتكلم ...كان يبدو م�ؤثر ًا ومقنع ًا ...يتكلم ببطء وير ِّكب جم ً
ال بليغة يلقيها في
جدية تامة .ا�س� � ��تطاع �أن يجذب انتباه م�س� � ��تمعيه بوجهه الحاد الملتحي الذي ي�شبه ر�أ�س تول�ستوي حتى
و� إ ْن لم يلتفتوا �إلى ما يقول .كان يحاول �أن ي�ش� � ��رح �أنه بالن�س� � ��بة �إلى ا إلغريق كان النحت فن ًا ملحق ًا بفن

العم� � ��ارة ،و�إن كل تمثال كان ينتمي �إلى مبنى مدينة على ا ألقل ،وكانت التماثيل والمباني هي التي تعطي
جو المدينة العام� .أما ا آلن فمن الم�س� � ��تحيل اال�س� � ��تمرار في هذا الخط ألن �أي تمثال �س� � ��وف يبدو �شاذ ًا
غريب ًا �إذا و�ضع �أمام عمارة عالية حديثة.
لم يعد هناك �سوى ا أل�شجار ،والحدائق ،وا ألنهار ،تلك ا أل�شياء المت�صلة بالطبيعة� ...إنها وحدها التي
ت�ص� � ��لح �أ ْن تكون خلفية للتماثيل� ...أو داخل المباني نف�س� � ��ها .فقد هاجرت التماثيل �إلى خارج المدن �أو
�إلى داخل المباني.
وهنا انفجرت �أنا �ضاحكة ،وخرجت كي �أح�ضر من «�إينو�شكا» بع�ض الطعام وقهوة �سوداء.
كانت قد بد�أت فع ً
ال تعد لي طعامي .كان يبدو عليها الك�آبة ،فقد كان من الوا�ضح �أنها ا�ضطرت �إلى
�أن تجعل خطيبها يذهب.
حينما عدت �إليهم كان «تيبور» يختار بع�ض ا أل�سطوانات .و�ضع �أ�سطوانة راق�صة وطلبني للرق�ص.
ذهبنا �إلى الغرفة ا ألخرى ...و�س�ألته هو ا آلخر دون �أن �أكون حقيقة مهتمة بالح�صول على �إجابة.
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 كيف تقابلتم جميع ًا؟َ -م ْن يدري؟ هل هذا مهم؟ كنت �أنا و«�إال» في جولة ليلية ،وكان «بن�س� � ��ي» مع جينو وزوجته� ...أما

ما عدا ذلك ،ف�أنت ت�ستطيعين التخمين؟ �ألي�س كذلك؟
 -تخمين ماذا؟

 ال �أدري بال�ضبط� ...إن لي ل�سان ًا �شرير ًا� ،أظن �أن «�إال» كانت ترغب في هذا اللقاء .وا آلخرون كانوايريدونه �أي�ض ًا� ،أما �أنا فقد بد�أت �أ�شعر بطعم الحياة.
 �أنا ال �أفهم كلمة واحدة. �أنت تعرفين �أنني ال�ش� � ��اهد الر�س� � ��مي الوحيد عل� � ��ى �أن «�إال» تتورط مع الرجال �أي�ض � � � ًا في بع�ضا ألحيان .ولكنني �أ�ؤكد لك �أنني موجود فح�سب للعالم الخارجي  ...للزينة فح�سب .من الطريف �أن الجميع
يعتقدون �أنني ع�شيقها .وهم من �أجل ذلك يعطفون علي ...و�أنت تعرفين �أنه �إذا عطف الن�ساء على الرجال
�س ّهل تعامله معهن.
 �أنا ال �أفهم من كالمك �س� � ��وى �أنك تريد �أن تتكلم بال�س� � ��وء عن الموجودين هنا ك ّلهم .و�أعتقد �أن هذالي�س م�سلي ًا.
 ل� � ��ك �أن تعرف� � ��ي يا عزيزتي �أن �آخر فتاة ت�ص� � ��ادفها «�إال» هي «�إجي»� .إنه� � ��ا تعدها بدور في �أحدا ألفالم ،و�أنت تعرفين �أن هذه ا إلوزة الحمقاء ت�ص� � ��دق كل �ش� � ��يء� ،أما عن «بن�س� � ��ي» فهو يعتقد �أن هذه
المر�أة ال�شابة تعبد ذقنه� ...إنه يجب �أن يكون مركز ًا للعبادة حتى يمكنه �أن ي�صطنع هذا الوجه العجوز
المكتئب� .إنه لم يبلغ �س� � ��نه الحقيقي بعد ،لم ين�ض� � ��ج بعد� ...إنه مراهق يريد �أن يقلد الرجال .هي م�أ�ساة
بالن�سبة �إليه ،عليه �أن ينتظر خم�سة ع�شر �أو ع�شرين عام ًا �أخرى حتى يطلق عليه النا�س ا أل�ستاذ الكبير.
�أنا ال �أح�س� � ��دك ،خم�سة ع�شر عام ًا حتى ت�ص� � ��بحي �أنت زوجة «ا أل�ستاذ الكبير»� .ستكونين جميلة ولكن
في الخام�سة وا ألربعين.
 �شكر ًا ...ولكن �أرجو �أن ت�أتي لت�سري عني بعد خم�سة ع�شر عام ًا ولي�س ا آلن. ولم تت�صورين �أنني �س�آتي؟ تيبور� ...أال تفكر �إال في هذه ا أل�شياء.قطب وجهه وه ّز كتفيه وقال� :أل�ست على حق� ...أنا ال �أريد �أن �أخفي هذه ا أل�شياء.
الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

301

-7في نحو العا�شرة جاء خم�سة �آخرون ،ألن «�إال» و�إجي طلبا بو�ساطة الهاتف كل من خطر على بالهما
ذات الي�سار وذات اليمين ،ودعيا الجميع كي ي�شاهدوا التمثال.
�أحب «بن�س� � ��ي» هذا ،كان �س� � ��عيد ًا وهو يرى كل زائر جديد يعت�صر ما يعرفه من تعبرات تكنيكية كي
يع ّبر عن حما�سه و�إعجابه ،قارنه �أحدهم بـ«رودان» و�آخر با إلغريق وثالث بمن؟ ...ال �أدري ...ولكن الجميع
عبروا عن �سعادتهم و�إعجابهم.
ا�صطنع «بن�سي» تعبير ًا حكيم ًا ...مت�أمالً ،وكنت �أعرف �أنه ال يكاد يحتمل �سعادته ...بالن�سبة �إليه هذه
هي اللحظات التي من �أجلها ت�ستحق الحياة �أن تعا�ش .ج�سدته ،فعلى الرغم من الر�أي ال�س ِّيئ الذي بد�أت

�أحمله م�ؤخر ًا من �أعماله� ،إال �أنه على ا ألقل يخلق �شيئ ًا ،وهذا ال�شيء الذي يخلقه يراه الجميع ،وال�س ّيما
ه�ؤالء الذين يحبون مقابلة كل �أ�صناف النا�س.

�إن كل ما يفعله له هدف ومعنى� ،إنه يح�ص� � ��ل على نقود مقابل هذا ،نقود كثيرة ،وبعد خم�س� � ��ة ع�شر
عام ًا –�إذا لم يحدث �شيء� -سوف يطلقون عليه حق ًا لقب «ا أل�ستاذ الكبير».
بتعم ٍد وا�ض� � ��ح ...ولكنه كان يفعل ذلك من
�إذن ،كان بن�س� � ��ي يت�ألق في نجاحه ،وكان «تيبور» يغازلني ّ

باب الت�سلية ...ألنه ال يجد �شيئ ًا �أف�ضل يفعله ،كنا نرق�ص حينما جاء «بن�سي» من الغرفة ا ألخرى وقال:
 -عزيزتي ...هاتف لك.

ل� � ��م ي�أت معي �إلى الهاتف كي ي�ؤكد �أن هذا من �ش � � ��أني .ال يثي� � ��ر اهتمامه �أن يعرف لماذا الهاتف بعد
العا�شرة �أو من هذا الذي يطلبني.
 �ألو...لقد كان هو� .شعرت بوجهي يحمر.
 �أح�س�ست ب�أ ّنه من الممكن العثور عليك الليلة ،لدي �أ�شياء مهمة جد ًا يجب �أن �أقولها لك. تف�ضل ...ما هي؟ لقد وقعت في غرامك.� -شكر ًا ...هذا لطف منك.
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كان هناك خم�سة �أو �ستة في الحجرة حولي .ماذا ي�ستطيع ا إلن�سان �أن يقول في مثل هذه الظروف...
ح�س بذلك في �صوتي فقد قال:
ال بد �أنه �أ ّ

هل هناك �أحد �إلى جوارك؟ �أال ت�ستطيعين الكالم؟ ال يهم ...ا�سمعي لي �إذن ...هه؟
 ماذا تريد �أن تقول؟ �أريد �أن �أقابلك. ماذا �أ�ستطيع �أن �أقول؟ �أريدك �أن تقولي نعم. لدينا حفلة ...تعال هنا.ما �إن نطقت الكلمة حتى ندمت عليها .لم يكن هناك داع لهذا ...ولكن قبل �أن �أ�ستطيع �أن �أنطق بكلمة

�أخرى �ص� � ��اح هو في فرح :ال تقولي كلمة �أخرى فقد تغيرين ر�أيك� .أنا قادم حا ًال ،هذا �أروع من حلم� :أن
�أراكِ اليوم مرة �أخرى.
قلت «لبن�سي» بطريقة عادية� :أحد معارفي ات�صل بي ،فدعوته �أن ي�شاركنا وقال �إنه قادم.
فقال بن�سي مبت�سم ًا ودود ًا :هذا عظيم ...هل �سيح�ضر وحده.
 نعم.من خالل ع�شر دقائق كنت قد بد�أت ا�ضطرب ...لم يكن لدي �أدنى فكرة من �أين ات�صل بي .ولذا فلم
�أعرف متى �سي�ص� � ��ل ...هل كان يجب �أن �أ�ص � � � ّده� .أنا ل�س� � ��ت في حالة طيبة .وهذا حفل ل�سكارى �سخفاء
اجتمعوا احتفا ًال بتمثال بن�سي .ما عالقة هذا بي؟
حينما دق الجر�س ،ذهبت ألفتح الباب ،واندفع هو �إلى ال�ص� � ��الة في حما�س خارق كتلميذ في مدر�سة
ثانوية .كانت عيناه تلمعان وقد تخ�ضب وجهه بالفرح.
ت�صافحنا ،وتذكرت �أننا منذ �ساعات كنا نتبادل القبل� ،إال �أن كل �شيء كان يبدو بعيد ًا جد ًا ...وك�أن
�أيام ًا عدة قد م�ضت.
قال� :سوف �أكون محرج ًا جد ًا في هذه الحفلة ،ولكنني بب�ساطة لم �أ�ستطع �أن �أقاوم المجيء.
في ال�صالة كان «بن�سي» يقف مع «تيبور» .وحينما ر�أى «تيبور» َم ْن الذي و�صل .نظر �إلي في ارتياح.

قر�أت فيه مبا�ش� � ��رة �أنه �س� � ��عيد ألنني قدمت له مادة طيبة يتقول بها علي .ففي خالل ن�ص� � ��ف �ساعة �سوف
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يعرف كل من في الحفل �أن هذا ال�شاب ع�شيقي ...ح�سن ًا ...هذا يثبت �أنه ال بد �أن يختلق �شيئ ًا بالن�سبة
�إلى كل اثنين ...و�إن ما يختلق لي�س دائم ًا بعيد ًا.
 -مرحب ًا بك.

قال «بن�سي» ،وهو يحاول �أن يتما�سك و�أ اّل يظهر �سكره ،كان لطيف ًا متودد ًا.
 �سعيد بر�ؤياك�« ...إيفا» حدثتني عنك كثير ًا.لم �أ�س� � ��تطع �أن �أكتم ابت�س� � ��امتي ،و�أنا �أ�سمع هذه المغالطة الر�س� � ��مية الم�ؤدبة ...نظر بن�سي �إلي كي

�أ�ساعده ،وقال� :ألي�س كذلك؟
�أما هذا ال�ص� � ��فيق «تيبور» فبعد �أن �ص� � ��افح الزائر الجديد ،وكي يزيد من حرج الموقف قال مردد ًا
الجملة نف�سها:

�سمعت عنك كثير ًا ...كم �أنا �سعيد بر�ؤيتك؟
كان ال بد �أن �أقاطعهم� :أعتقد �أنكم مخطئون.

ولكن «تيبور» ا�ستمر يلعب دور ال�شرير ،و�أخذ «بيت�سا» من يده ،وتحرك به بعيد ًا وهو يقول :ا آلن يجب
�أن ترى التمثال .العمل الم�شترك ل�صاحبي الدار� ...إال �أن دور «�إيفا» فيه الدور الثانوي.
دمدم بن�سي في خجل ال ي�ستطيع �إخفاء �سعادته:
يا رجل ...ال ت�صنع كل هذه ال�ضجة من �أجل التمثال� .إن �صديقنا لم ي�أت من �أجل هذا.
ردد «تيبور» في خبث :لي�س من �أجل هذا! وهل يمكن �أن ي�أتي �إن�س� � ��ان ل�سبب غير هذا في يوم �إزاحة
ال�ستار عن التمثال.
كنت �أود �أن �أ�صفع تيبور ،ولكن بد ًال من هذا ابت�سمت و�أخذت بيت�سا من يده.

 تعال معي �أقدم لك �شيئ ًا ت�شربه.قل� � ��ت و�أنا �أ أ
مل له الك�أ�� � ��س� :إنهم يحاولون �إثارتك� ...إنهم هنا �أي�ض � � � ًا كالحف� �ل��ات ك ّلها يحاولون �أ ْن

يت�شمموا الغريب.
 �أنا ال �أهتم بهم ...الرجل ذو الذقن هو زوجك� ...ألي�س كذلك. -نعم.

�إنه يبدو لطيف ًا .ن�سيت �أن �أ�شكرك على هذه الدعوة.
وقفنا هناك معقودي الل�سان .كنت �أراقبهم جميع ًا .كان هو �أنيق ًا جد ًا في �شكله وفي مالب�سه.
هل كنت متحيزة له .نعم .هل من الممكن �أن...؟ نعم .لقد قررت دون تردد.
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ابت�سم لي.
 �أنت مازلت ترتدين ف�ستان ال�صباح نف�سه .لم �أكن �أتوقع هذا. جاء ه�ؤالء النا�س م�صادفة .لم �أكن �أتوقع �أحد ًا ،لم يكن هناك وقت كي �أغير مالب�سي.عدنا �إلى ال�صمت .جاءت «�إجي» فج�أة تتعثر في خطواتها وقد بدا عليها ال�سكر ،و�ضعت يدها في يد
«بيت�سا» و�أخذت ت�ضاحك وتبالغ في �سكرها .وقالت �إنني يجب �أال �أحتكر الجيل الجديد لنف�سي و�أ�شغله
في الحديث� ،إن واجبه هو �أن يرق�ص.
م� � ��ا كادت ت�أخذه حتى جاء «تيبور» مرة �أخرى ...ففهمت فور ًا �أنه هو الذي دفعها �إلى ذلك ،فقد طلب
مني بدهاء �أن نرق�ص� .أثار هذا غ�ضبي ،وقررت �أن �ألقي عليه در�س ًا.
قلت له :عزيزي «تيبور»� .أعتقد �أنه يجب عليك �أن تلم �أ�ش� � ��ياءك� ،إن كان لك �أ�شياء ،و�أن ترحل من هنا
في ظرف دقيقتين� .سوف تغادر هذا المكان على الطريقة الفرن�سية حتى ال ي�شعر بان�صرافك �أحد فيطلب
منك البقاء.
 ماذا تقولين� ...أنا؟ نعم ،وفي ظرف دقيقتين �إذا كنت ما تزال هنا ف�سوف �أ�صفعك �أمام الجميع� ...أتفهم؟ و�إن لم تكنت�ص� � ��دقني ف�س� � ��وف �أثبت لك خالل دقيقتين �أنك ال تعرفني مطلق ًا� .أنا ل�ست غا�ضبة منك .ولكنك كنت قليل
ا ألدب مع� � ��ي ا آلن مرتين .ويجب �أن تعاقب عل� � ��ى هذا� .إذا غادرت المكان بهدوء فيمكن �أن تعود فيما بعد
كما تريد� ،أما �إذا انتظرت حتى �أ�ص� � ��فعك فلن ت�ض� � ��ع قدمك على عتبة بابنا� ...أبد ًا ...فهمت؟ ا آلن بقي لك
ثالثون ثانية.
ق ّبل يدي وهو ما يزال يرق�ص ،ولكنني كنت قد توقفت.
 بما �أنني كنت ولد ًا م�ؤدب ًا ومطيع ًا فهل يمكنني االت�صال بك هاتفي ًا في ال�صباح... ممكن� ...سوف �أودعك حتى الباب.عن� � ��د الب� � ��اب ق ّبل يدي مرة �أخ� � ��رى ،وقطب في وجهي قائالً :لق� � ��د �أفزعتني حق � � � ًا� ...أعتقد �أنك كنت
�ست�صفعينني فعالً.
 بكل ت�أكيد كنت �س�أفعل. ولكنك �سوف تدفعين الثمن ...تذكري هذا... كما ت�شاء ...مع ال�سالمة.الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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كنت �أت�ص� � ��ور �أن �أحد ًا لن يلحظ غياب «تيبور» ولكن ما �إن عدت حتى �س � � ��ألني «بن�س� � ��ي» :هل ذهب
«تيبور»؟ لماذا؟
 قال �إن لديه عم ًال عاجالً.

 غريب ...منذ لحظات كان هو الذي اقترح �أن ...على �أ ّي حال ...ال يهم ،قولي لي من هذا ال�صديقالجديد .لقد خجلت حينما �ضحكت مني و�أنا �أحييه.
�أخذت يده مطمئنة ،وك�سوت وجهي بتقطيبة خفية وانطلت الحيلة.
 �أب� � ��د ًا� ،أن� � ��ا ال �أكاد �أعرف عنه �أكثر مما تعرف �أنت .لذا فال بد �أنه �أحرج كثير ًا حينما قلت �إنني قدحدثتك عنه كثير ًا.
 غريبة.�ض� � ��حك «بن�سي» �ضحكة �سريعة ،ولكن االرتياح بدا عليه .كان يقلقه دائم ًا �أال تقدم له المعلومات
كلها الممكنة عن النا�س ،ولكن �إذا اكت�ش� � ��ف –وهذا يحدث دائماً� -أنهم ال ي�س� � ��تحقون االهتمام ،ف� إنه
ال يعب � � ��أ بهم .نظرت حولي فوجدت �أن «�إجي» ما زالت متعلقة برقبة «بيت�س� � ��ا»� .أما بقية الجماعة فقد
كان كل منهم من�ش� � ��غ ً
ال في حاله ،بع�ضهم يرق�ص واثنان م�شغوالن في مناق�شة حادة في ركن الغرفة
ا ألخرى .قاما فج�أة وقاال :ا آلن يجب �أن ن�ش� � ��رب «بن�ش»� ...سحبوا «بن�سي» في اتجاه المطبخ ...جاء
�ش� � ��اب و�أم�س� � ��كني من يدي .تذكرت ب�ص� � ��عوبة �أننا قد تقابلنا من قبل في مكان ما� .أعتقد ا آلن ا�سمه
«بالي».
في �ضو�ض� � ��اء وت�ضاحك �صاخب �أخذ ال�ضيوف يجمعون ا ألكواب وال�صحون من كل مكان .ولكن
«�إينو�ش� � ��كا» ظهرت فج�أة .ال بد �أنها كانت قد دخلت �إلى ال�س� � ��رير فعالً ،فقد كانت ترتدي روب حمام
�أبي�ض ،وقد عقدت فوق ر�أ�سها فوطة حمراء ،وفي قدميها (�شب�شب) �أحمر .كانت جميلة جداً .ال �أظن
�أن �ش� � ��عرها كان مغ�سو ًال ولكنها ربطت الفوطة -فح�سب -ألنها تالئم الروب ا ألبي�ض� .أخذتني جانب ًا
وقالت لي في رجاء وتو�سل:
عزيزتي «�إيفا» �أرجوك �أخرجيهم من هنا� .سوف �أع ُّد �أنا كل ما تطلبون� ،سوف �أعد �أنا «البن�ش»

بنف�سي ...ولكن �أرجوك ال تدعيهم يحدثون هنا هذه ال�ضو�ضاء! كم �أنا غبية� ...أنت ل�ست غا�ضبة مني.
�ألي�� � ��س كذلك؟ طلبت من «ديزو» �أن يبقى هنا الليلة ...لي�س من �أجل �ش� � ��يء ...ال ،ولكن ألن بيته بعيد،
وعليه �أن ي�ستيقظ في الفجر� ...إنه ما يزال نائماً ...ولكنه قد ي�ستيقظ في �أ ّي لحظة.
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طم�أنت �إينو�شكا� :سوف �أفعل� ...سوف �أفعل.
�أخذت �أحاول �أن �أخرج الجميع من المطبخ.
 �س� � ��وف يكون «البن�ش» جاهز ًا في لحظات .ال �أحد ي�س� � ��تطيع �أن يمزجه كما تفعل «�إينو�ش� � ��كا» لقدعلمتها �أنا بنف�سي.
 و�أنت ...من علمك؟ في عطلة ا أل�سبوع الما�ضي تعلمت ذلك على يد بيكا�سو الذي تعلمه على يد الـ...�ض� � ��حكت مع �إينو�ش� � ��كا حينما رحلوا� .أم�س� � ��كتني هي من رقبتي وقبلتني يمين ًا وي�سار ًا ...وهم�ست:
عزيزتي �إيفا ...كم �أحبك� .إنه رائع �أنني �أ�س� � ��تطيع الحديث �إليك كما �أفعل� .أنت ل�ست غا�ضبة مني� .ألي�س
كذلك؟ ...ولكن ا آلن كيف �س�أخلط هذا البن�ش .لقد ن�سيت هذا حق ًا.
 انتظري� ...سوف �أح�ضر زجاجة روم ،لقد ن�سوا �أن يح�ضروه.في الحجرة الثانية ر�أيت بيت�س� � ��ا ،كان وحده ا آلن ،هممت �أن �أناديه ،ولكنه ر�آني في اللحظة نف�س� � ��ها،
ف�أقبل ناحيتي في ابت�سامة را�ضية.
 تعال �سوف نخلط لهم البن�ش.كانت �إينو�شكا قد بد�أت تذيب ال�سكر حينما دخلنا المطبخ .حينما نظرت �إليها الحظت �أنها تنظر �إلينا
بطريقة مرتبكة ،ثم �صاحت� :أوه...
 �أي مفاج�أة.اعتراني االرتباك ،والحظت �أن �إينو�شكا ال ت�شعر باالرتياح هي ا ألخرى.
�صافحها بيت�سا و�ضحك ،ثم قال لي مف�سر ًا:
�أنت ترين كم هو �صغير هذا العالم ...لقد كنا نعمل مع ًا منذ �سنوات.
 �إذن قد كنت �أنت من تكلم في الهاتف هذا الع�صر. هل كنت �أتكلم معك� ...شكر ًا ألنك حاولت �أن تخدعيني. وكيف �أعرف �أنك �أنت الذي كنت تتكلم ثم �إن!!...نظرت �إلي ثم �إلى بيت�سا .ولم نعرف ماذا تقول.
 �إيفا� ،س� � ��وف �أخلط البن�ش بنف�س� � ��ي ...ولكن �أرجوكم �أن تذهبوا ،و�إال ف� إن الجميع �سيح�ضرون مرة�أخرى� ...سوف ال يدعونني �أفعل �شيئ ًا ...ثم ...ثم �إنني ل�ست في مالب�س الئقة.
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كان يبدو عليها الخجل –وهو �أمر مفهوم طبع ًا -ولكن ماذا وراءه؟ ذهبنا �إلى الغرفة مرة �أخرى قال
بيت�سا :فلنرق�ص ،هذه هي الطريقة الوحيدة التي �أمنعهم بها من �أن ي�أخذوك مني.
 و�أن ي�أخذوك مني� .أظن �أن «�إجي» معجبة بك.� -أبد ًا ...لقد �أو�ض� � ��حت لي في ب�ساطة �أنني يجب �أن �أتركك و�ش�أنك ،ألنك م�شغولة مع ...ما ا�سمه...

هذا الرجل الذي كنت ترق�صين معه.
 -هل قالت ذلك؟

 -نع� � ��م ،لقد نقلت لك كالمها كي �أو�ض� � ��ح موقفي فح�س� � ��ب ،وكي �أبين �أنها لم تكن تريد مني �ش� � ��يئ ًا

�أبد ًا.

 �أتعرف ...لقد كان من الخط�أ �أن ت�أتي هنا� ...إنني �أخجل من كل ه�ؤالء. -ال تهتمي بهذا .في كل الحفالت يتكلم النا�س �أو ًال عن مهنهم ،ثم عن ال�سيا�س� � ��ة ثم عن ا أل�ص� � ��دقاء،

وبعد �أن ي�شربوا ك�أ�س ًا �أو ك�أ�سين يتكلمون عن الن�ساء وعن ا أل�سرار القذرة� .إنني ال �أهتم به�ؤالء جميع ًا...
لقد جئت هنا كي �أراك فح�س� � ��ب� .إنني �أ�ش� � ��عر ب�أن لي عليك حقوق ًا �أكثر من ه � � ��ؤالء جميع ًا ...ذلك ألنني
�أحبك.

 لقد ورطتك معي هذا ال�صباح ...كان من الخط�أ �أن �أق ّبلك.� -أنا الذي ق ّبلتك� ...أنت تركتني �أفعل فح�سب.

 هذا لي�س �صحيح ًا ...لقد قبلتك �أنا �أي�ض ًا. -وقلت �أي�ض � � � ًا �إنك تودين �أن تقعي في غرامي ...وهذا بمنزلة اعتراف ب�أنك ل�س� � ��ت على ما يرام مع

زوجك .طلقيه �إذن ،وتزوجيني .ربما يبدو ا ألمر م�ض� � ��حك ًا �أن �أتقدم لك بهذه الطريقة المفاجئة .ولكن �أي
فارق في �أن �أقول ذلك ا آلن �أو بعد ثالثة �أ�سابيع.
ابت�سمت.
 �أيها ال�شاب العزيز �أنا ال �أبت�سم من ت�سرعك ،فقد تعودت على هذا� .إن الرجال ال ي�ضيعون الوقتفي التعبير عن رغباتهم نحوي� .أنت نف�س� � ��ك عبرت عن رغبتك ب�س� � ��رعة هذا ال�صباح .يبدو �أن هناك �شيئ ًا

في طبيعتي يجعل النا�س تثق بي ب�سرعة �ألي�س كذلك؟
وتوقفت عن الرق�ص.

 تعال معي �سوف �أريك تمثال زوجي... -لماذا؟
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 ربما �ستعرف بنف�سك ال�سبب.أ
لي «بن�سي» با�ستغراب وهو يراني �آخذ الزائر
�م�س� � ��كته من يده واتجهت به ناحية اال�س� � ��تديو ...نظر � إ َّ
الجديد �إلى اال�س� � ��تديو ،وك�أنه لم يفهم ل َِم لم �أدعه لي�ص� � ��حبنا �إلى هناك ...كان مكتوب ًا على جبهته «ما كل

هذا الذي يحدث؟».

في اال�ستديو نظر بيت�سا �إلى التمثال للحظات.
وقلت �أنا دون ت�أكيد :هذا �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقول �إن التمثال ي�شبهني تمام ًا ...ولكنه على �أ ّي حال...

في هذه الليلة ا�س� � ��تطاع كل ه�ؤالء الزوار �أن يتفح�ص� � ��وا كيف �أبدو على الطبيعة تحت مالب�س� � ��ي ...كل
الفارق بيني وبين التمثال �أنني �أ�س� � ��تطيع �أن �أتحرك هنا وهناك ...ولكننا نحن االثنين –�أنا والتمثال -من
معرو�ضات زوجي ،من �أجل هذا �أح�ضرتك �إلى هنا ...كي �أقول لك هذا.
قال بيت�س� � ��ا في بطء وقد بدا �ش� � ��احب ًا� :أنا ال �أرى فيه �شيئ ًا خارق ًا من الناحية الفنية� ،إنه مجرد تمثال
عار ،تمثال امر�أة ...ال�شك �أن الر�أ�س ر�أ�سك� ...أنا ال �أحب هذا التمثال ...وحتى لو �أعجبت به ف� إن الموقف
ال ي�ست�ساغ.
توقفت عن الكالم ألن «بن�س� � ��ي» دخل في اللحظة نف�س� � ��ها ،كان يبدو عليه وك�أنه ال ي�ستطيع �أن يحتمل
البقاء بعيد ًا في حين يفح�ص زائر جديد عمله.
قال متلعثم ًا� :إذن فقد قررت �أن تزعجي �صديقنا الجديد بهذه ا أل�شياء.
و�أخذ يلف ويدور في لهفة وترقب ،وك�أنه ٌ
طفل �صغير ينتظر �أن يتلقى الثناء.
 �أبد ًا لي�س هناك �إزعاج ...ولكنني ل�ست خبير ًا في هذه ا ألمور.وم ْن الخبير...؟ هل تعتقد �أن في البالد كلها ع�شرين من الخبراء؟
� -أ�شاح «بن�سي» بيده وقالَ :

 ربما ال ...ولكن هناك �آالف ًا من النا�س يعرفون على ا ألقل لغة العامة فيما يتعلق بالفنون الجميلة...�أما �أنا.
 و�ص� � ��اح «بن�س� � ��ي» في فرح :هذا هو لب المو�ضوع ...لقد و�صفت الم�س � � ��ألة في براعة وذكاء� ،أنتال ت�س� � ��تطيع �أن تعرف قدر الحقيقة الذي تحتويه كلماتك هذه ...لقد و�ض� � ��عت �أ�صابعك ب�سهولة على قلب
المو�ضوع ...لغة العامة التي ال ت�ستطيع في النهاية �أن تك�شف �شيئ ًا من حقيقة العمل.
وتوقف متوقع ًا من «بيت�سا» �أن يقول �شيئ ًا غير عادي .فكما يفعل النا�س دائم ًا في هذه أ
الحوال ،يبدعون
باالعتذار ...ولكن هذا �شيء رائع�...إلخ ،ولكن «بيت�سا» لم ينطق بكلمة� ...أخذ ينظر حوله في اال�ستديو دون �أن
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الدب كان يبدو ك�أنه ال يعير أ
يبدي اهتمام ًا كبير ًا ،ولكن من قبيل أ
المر كثير ًا من االلتفات.
قال «بن�سي» في حزن .حينما ت�أكد �أنه ال يوجد ما يقال عن التمثال :الق نظرة حولك لو �أحببت.
وان�سحب خارج ًا من اال�ستديو.

قال «بيت�سا» في ابت�سامة خجول� :إذن ف�أنت من ممتلكات هذا الرجل ذي اللحية.
 فر�سته ...هل هذا ما تق�صده؟ ربما ح�صانه. -ال� ...أنا �أختار كلماتي بدقة على �أي حال .لقد بد�أت �أ�شعر باكتئاب .لم ال نرق�ص .ربما نتقابل غد ًا

في حالة �أح�سن .هل �ستكون في فيل�ستمور� .ألي�س هذا هو ا�سم القرية؟
 -هل �ست�أتين �إلى هناك؟

 �أعتقد ذلك ...دعنا نذهب ا آلن لنرى ماذا تفعل «�إينو�شكا» في البن�ش .بدا عليها اال�ضطراب حينما قابلتك.� -أي فتاة �ست�ضطرب �إذا ر�آها زميل قديم تعمل خادمة.

 �أعتقد �أن هذا ال يزعج �إينو�شكا كثير ًا� .إنها في هذا البيت مالك ودكتاتور في الوقت نف�سه. ربما ...ولكنني منذ �س� � ��نوات قليلة ب�ص� � ��فتي عام ًال لديه قدر من الوعي الطبقي لم �أكن �أت�صور �أنها
�سوف تقدم على هذا� ...أعرف �أنك �ستقولين �إنها تك�سب هنا �أكثر من عامالت الم�صانع .و�إنها تعي�ش هنا

حياة �أف�ض� � ��ل ...من ال�صعب �أن �أجادل في هذا .كما �أنه من ال�صعب �أن �أجادلك في م�ستوى الحياة التي
تعي�شينها �أنت .عربة وفيال ...ولكنني �س�أفعل على �أي حال.
 -عزيزي ...ال داعي للجدل ...دعنا نتحدث فح�سب� .سوف �أذهب ألرى «البن�ش» اجل�س في مكان ما.

-8في المطبخ كانت �إينو�شكا قد فرغت من �إعداد ال�شراب ،و�أخذت ت�ستعد لتقديمه .كانت قد ارتدت
مالب�سها .ال �أدري لماذا؟ في �أي يوم �آخر حينما كنا نوقظها لي ً
ال ألي �سبب من ا أل�سباب .ف� إنها كانت
تتجول بين �أ�ص� � ��دقائنا في روب الحمام ا ألبي�ض .كانت ت�شعر ب�أنها جميلة ومثيرة في هذا الرداء .ألن
ثوبها هذا يك�شف عن �ساقيها �إلى ما فوق الركبتين .وي�شير �إلى �أنها عارية تمام ًا تحته� .أما ا آلن فقد
ارت� � ��دت ف�س� � ��تاناً .وخلعت رباط الر�أ�س ،نظرت �إليها في تعجب .هل م� � ��ن الممكن �أن يكون كل هذا من
�أجل بيت�سا؟
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ما لبثت هي �أن �أزالت كل �شك حينما �أخذتني من يدي ،وهم�ست في �أذني قائلة �إنني يجب �أال �أتكلم

ب�ش�أنها مع «زابو».
�أغ�ضبني هذا و�أثارني في الوقت نف�سه .لم كل هذا اال�ضطراب؟

 �أوه� ...أنت تعرفين .قد كان �ش� � ��يئ ًا كبير ًا في الم�ص� � ��نع حينما غادرته �أنا ...قلت له في ذلك الوقت�إنني ذاهبة للعمل في بيت� ...أثار هذا غ�ض� � ��به� ،إنه ينظر باحتقار �إلى البنات الالتي يخدمن في البيوت...
ماذا يقول عني لو عرف �أنك ت�س� � ��محين لي ب�أن �أبقى هنا لي ً
ال مع خطيبي .ولكنني �أق�س� � ��م لك يا �إيفا �إن
ه� � ��ذا ل� � ��م يحدث �أكثر من ثالث مرات ،وقبل الفجر يغادر خطيبي البيت ...ال �أحد يراه � .إ َّن «زابو» �س� � ��وف

يظن بي الظنون .و�أنت �أي�ض � � � ًا� .إنه ي�أخذ كل ا ألم� � ��ور بجدية� .أنت لن تخونيني يا �إيفا� ...إيفا العزيزة �أنت
لن تفعلي هذا.
 �أنت تعرفين �أنني ال �أحب �أن �أتكلم في �ش�ؤون ا آلخرين.� -أعرف� ...أعرف لي�س لدي في الحقيقة �شيء �أخفيه...ولكن النا�س ت�صنع النكت حول هذه ا أل�شياء.

�إنهم يحبون �أن ي�سخروا من �أنف�سهم.
قلت و�أنا ال �أ�س� � ��تطيع احتمال الموقف �أكثر من هذا :كفى ...يا �إينو�ش� � ��كا ...على العموم ف� إن زوجي
ال يع� � ��رف �أنني �أ�س� � ��مح لخطيب� � ��ك بالبقاء هنا ليالً .فلن �أ�س� � ��تطيع الحديث عن ذل� � ��ك .ا آلن قدمي لهم هذا

«البن�ش».

حملن� � ��ا البن�ش �إليهم .وكانت حالة ال�س� � ��كر قد ازدادت .والحظت بعد م ّدة �أن «بيت�س� � ��ا» كان قد غادر

المكان.
�أح�س�س� � ��ت ب�ض� � ��يق واكئتاب ...ولكنني خ�شيت �أن يالحظ ال�ض� � ��يوف ذلك ،فبد�أت �أ�شرب ب�سرعة كي
�ألحق بهم ...وقد حدث .بد�أنا نرق�ص وفي خالل لحظات كنت قد �أ�صبحت مركز الحفلة كلها ،كنت �سعيدة
ب�أنني قادرة على �أن �أنجح مع الجميع.
ا آلن يبدو وك�أن كل �شيء ال معنى له� .أنا في الثالثين ،هذه حقيقة ...ولكنها ال تعني كثير ًا ،حتى لو كان
لها معنى ف�إنه ال يقلقني ،منذ ميالدي و�أنا �أنجح في كل �شيء �أحاوله� ...صاحبني هذا النجاح حتى ا آلن.
جل�س �ش� � ��اب من ال�ضيوف �إلى جواري في ركن من �أركان الحجرة .قال لي ب�صوت يمل�ؤه ال�سكر � إ ّنه

قد وقع في غرامي� .أ�سعدني ذلك� ...إنني م�سرورة ...كل النا�س تحبني.
�صر ل�سبب غير مفهوم على �أن يفعل ذلك...
داعبت �ش� � ��عر ال�شاب ال�صغير ،وتركته يق ِّبل ركبتي ألنه �أ ّ

و�سمحت له ب�أن يطلبني في الهاتف.
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كان الفج� � ��ر قد طلع حينما �أخذ �آخر ال�ض� � ��يوف يغادرون البيت ...اقترح� � ��وا �أن نذهب �إلى مكان ما
ح�س �أنني ال �أريد.
بالمدينة ،الحظت �أن زوجي كان يريد �أن يخرج لكنه اعتذر حينما �أ ّ
كنت �أ�ش� � ��عر ب�ش� � ��فافية ونقاء ...روحي كانت تتدفق كجدول ماء جبلي� ...أفكاري وا�ضحة تمام ًا على

الرغم من الخمر الكثير الذي �شربته.
قلت لنف�سي :حقق تمثالك نجاح ًا.
رد في �أدب� :أنت كذلك� .أكثر من �أي �ش� � ��يء ...حينما كنت �أراقبك قرب الفجر� ،أح�س�ست ب�أ َّن التمثال
لي�س كما يجب.
لي في ترقب متوقع ًا �أن �أمدحه ،ولكنني بقيت �صامتة ،لماذا؟ كان يبدو �أن الم�صالح الم�شتركة
نظر � إ ّ

التي كانت تربطنا مع ًا ل�سنوات ،قد بد�أت تتفكك.

كنت �أجل�س على حافة النافذة المفتوحة� ،أ�ش� � ��عر بثقة ،وقدرة على االعتماد على النف�س .في الحقيقة
كنت �أ�ش� � ��عر بثقة خارقة .وب�أنني قادرة على �أن �أحقق �أي �ش� � ��يء ...وفكرت بغ�ضب في �أنني عذبت نف�سي
طوي ً
م�سوغ له .في حين ا ألمر كله يتوقف علي �أنا وحدي ،ولي�س على �أي �شخ�ص
ال بهذا االكتئاب الذي ال
ّ

�آخر� .أنا وحدي �أ�ستطيع �أن �أحقق ما �أريد ،ا آلن �سوف �أذهب �إلى �سريري ،و�أنام �ساعات عدة ...و�أ�ستيقظ
في ال�صباح منتع�شة ...ومن الغد �سوف يبد�أ �شيء جديد ...ما هو؟ ال �أدري!
و�أنا �أغفو كنت ما �أزال �أ�س� � ��مع �ص� � ��وت بن�سي يدمدم ب�أنه �سيفعل هذا وذاك في التمثال ...ولكنني لم
�أرغب في �أن �إجابته.
حينما ا�س� � ��تيقظت كانت ال�شم�س ت�شرق فوقي .وكان بن�سي واقف ًا على باب اال�ستديو ...من الوا�ضح
�أن� � ��ه لم ينم .ظل يعمل طوال الليل .اقترب مني و�س � � ��ألني ف� � ��ي �أدب �أن �أذهب معه كي �أرى التعديالت التي
�أدخلها.
ذهب� � ��ت ألرى التمثال .كان يبدو كما كان في الليلة الما�ض� � ��ية تمام ًا ،على الرغم من �أن الطين الطري
ي�ؤكد �أنه حاول �أن يعمل فيه.
هل �أقلب له نهاره؟
غمزت له بعيني وق ّبلته!
 لم �أكن �أريد �أن �أتحدث و�أعكر مزاجك ،ولكنني في الحقيقة �أ�شعر ب�أ َّن كرامتي قد جرحت... -حق ًا؟ ...لقد توقعت هذا!
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لي متفح�ص � � � ًا ليرى �إن كنت جادة فيما �أقول .ولكن حينما ر�أى �أنني ما
كانت ال�س� � ��عادة تغمره .نظر � إ َّ
زلت �أبت�سم �أح�س بالثقة واالرتياح ...وبد�أ يداعبني ب�أ�صابعه.
في �س� � ��رور خفي ،تذكرت الت�ش� � ��بيه الذي قلته �أم�س «�أنا فر�س� � ��ة هذا الرجل» تحا�شيت يده العابثة
وذهبت �إلى الحمام .ارتديت مالب�سي ب�سرعة .و�شربت قهوة �سوداء قوية .ودون �أن �أدري انطلقت �إلى

بيلي�ش� ،إلى قرية ا ألم�س� .إنني معجبة بهذا ال�ش� � ��اب ...و�أريد �أن �أعرف �إلى �أي مدى ...هذا ما �س� � ��وف
�أراه.
على نا�صية ال�شارع قابلت «تيبور» لقد �أخفته حق ًا الليلة الما�ضية� .أما ا آلن ف�أنا ال �أحمل �أي غ�ضب
عليه .حينما ر�آني رفع يده محيياً .توقفت و�أخذته في العربة� .س�ألني �إلى �أين �أذهب:
 -لن �أقول لك .ألنك دائم ًا تتكلم كالن�ساء العجائز ...و�أنت على �أي حال �سوف تختلق �أي كذبة.

اعتر�� � ��ض قائالً� :إنه ال يحب النميمة على الطريق� � ��ة العادية� .إنه يفعل ذلك بطريقة الرجال :هذا يعني
�أنه يتكلم عن �أ�ش� � ��ياء غير حقيقية فح�س� � ��ب .ف� إن ين�شر ا إلن�س� � ��ان الحقيقة عن �شخ�ص ما ...فهذا �شيء

حقير� .أما �أن ين�ش� � ��ر عنه ا ألكاذيب .فهذا �ش� � ��يء �إن�س� � ��اني .بل هو دليل عن مغامراتي كلّها و�أنا على ثقة
ب�أنها لن تخرج عن هذا النطاق .فال يمكن �أن ين�ش� � ��ر ا إلن�س� � ��ان �أكاذيب عن امر�أة ت�ضر ب�سمعتها� ،سمعة

المر�أة ال�سيئة تع ّد �سمعة ح�سنة ،ألن ال�سمعة ال�سيئة تجذب حولها الرجال ،كما يجذب الع�سل الذباب...
وا�س� � ��تمر قائالً :مث ً
ال هذا ال�صباح ،قلت لكل من قابلته �إن ع�شيقك الحالي� ...شاب ميكانيكي ،ت�صرفين
عليه نقود زوجك ،و�إنه كان موجود ًا في حفلتكم �أم�س .قلت هذا مع �أنني �أعرف �أنك ل�ست ع�شيقته بعد،

ولكن �إذا كنت �ست�ص� � ��بحين قولي لي .عندئذ �س � � ��أغلق الحديث في هذا المو�ضوع فور ًا و�أخترع بد ًال منه
�شيئ ًا �آخر� ...شيئ ًا جديد ًا وغير حقيقي.
�أجبته :ال عرف قدر الحقيقة في كالمك ،ولكنك �أذهلتني ...هل �أ�شعت هذا فعالً؟
 نعم ،لقد فعلت ،على ا ألقل في �سبيل االنتقام� ...أنت ت�ستحقين هذا ،ولكن طبق ًا لمبادئي قد ت�صرفتب�شرف.

قلت و�أنا �أعيد التفكير في الم�س � � ��ألة� :أبد ًا ...طبق ًا لمبادئك فقد ت�ص� � ��رفت من دون �ش� � ��رف� ...إنه فع ً
ال
ع�شيقي ،وكان من الواجب �أال تقول ما قلت؟
رد «تيبور» :ال� .إنه لي�س ع�ش� � ��يقك ،لي�س بعد� .إن هذا وا�ض� � ��ح .فهذا يبدو بجالء من وجه المر�أة� .أنا
–عل� � ��ى ا ألق� � ��ل -ال يمكن خداعي .من الممكن �أن تكوني ذاهبة �إليه ا آلن ،ولكن هذا ال�ص� � ��باح حينما �أطلقت
أ
لي �أنا �أو ًال.
�إ�شاعتي لم يكن بينكما �شيء بعد .وعلى �ي حال �إذا كنت ذاهبة �إليه فتعالي � إ ّ
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 �إليك �أنت؟ لماذا يا عزيزي تيبور؟ هل تريد �إعطائي درو�س ًا تمهيدية؟ ال لكنني �أ�ش� � ��عر �أن المو�ض� � ��وع كله لم ي�س� � ��تقر بعد في داخلك .وفي مثل هذه الحالة حينما يكونا إلن�س� � ��ان ذاهب ًا �إلى لقاء الغرام ا ألول ،فمن ا ألف�ض� � ��ل �أال يذهب وهو �شاعر بالحرمان ...يجب �أن يرتوي
�أو ًال� ...أن يمتلئ ب�ش� � ��خ�ص �آخر .ب�ش� � ��خ�ص محايد ...هذه تجربتي �أنا على ا ألقل وهي دائم ًا ناجحة .في
هذه الحالة ال تكون هناك فر�ص� � ��ة ألن يخدع ا إلن�سان برغبته الحارقة ،فحينما تكون هذه الرغبة موجودة
ف� إن ا إلن�سان ي�شعر �أن �شيئ ًا مهم ًا جد ًا يحدث ،في حين كل ما حدث هو �أن الجهاز الع�صبي قد ا�ستراح.
بعد ذلك ...بعد ذلك فح�سب يمكن �أن ت�أتي المقارنة المطلوبة .هل هذا ا ألمر جاد فعالً؟ �أترين كم �أنا مهتم
ب�أمرك� .إن ما �أقترحه يكاد �أن يكون ت�ضحية من جانبي.
�ضحكت� :أنا ال �أتوقع منك �أن ت�ضحي بنف�سك من �أجلي �إلى هذا الحد ...ا آلن� ...أين تريد �أن تذهب؟
ح�س ب�أ َّن من واجبه �أن يقول لي
هل �س� � ��تنزل هنا� ..أو .ه ّز «تيبور» ر�أ�س� � ��ه ،ف�أنزلته عند محطة (�أتوبي�س) و�أ ّ

�إني �أ�ستطيع االعتماد عليه دائم ًا.

 �شكر ًا� ،أعدك �أنني �إذا وجدت نف�سي في حاجة �إلى �أداة ممتازة� ،أو �إلى �أي �شخ�ص يمكن االعتمادعلى ح�صانته وح�سن �إدراكه ،فلن �ألج�أ �إلى �أحد غيرك.

-9بد�أت �أقترب من القرية� .أبط�أت ال�سرعة ،و�أخذت �أت�صور �أن ك ً
ال منا ينظر �إلى ا آلخر .ظهر (موت�سيكل)...

�أخذ يقترب مني.

�إنه هو...
� -أ ّي مفاج�أة...

توقفنا...
 -كم �أنا �س� � ��عيد ألنك ت�أخرت قليالً ...و�أنني جئت في الموعد ...كانت �ست�ص� � ��بح مهزلة لو جئت �أنت

قبلي ،ورجعت.

كان م�ض� � ��طرب ًا ،ي�ش� � ��يع القلق من عيونه ووجهه ...ت�صافحنا .اقترحت �أن نجل�س على جانب الطريق،

و�أن ندخن �سيجارة.
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�أ�ش� � ��عل �س� � ��يجارتي وقال :هذا ال�ص� � ��باح تلقيت خبرين جديدين .ا ألول م� � ��ن الجامعة :طلبوا مني
االت�ص� � ��ال بهم ،و�أخبروني �أنني �س�أح�ص� � ��ل على الدبلوم غداً� .أما الخبر الثاني فقد كان من المزرعة:

�إنهم يطلبون مني ا إل�س� � ��راع في ا�س� � ��تالم العمل عندهم� .أنا �س� � ��عيد حق ًا ألنك �أنت �أول من ي�سمع هذه
ا ألخبار.

نظ� � ��ر �إل� � ��ي :هل �أنت غا�ض� � ��بة ألنني ذهبت �أم�� � ��س دون �أن �أودعك .حينما تبادلن� � ��ا تلك الكلمات في
اال�س� � ��تديو� ،ش� � ��عرت ب�أنني قريب منك �إلى حد �أنني قد �أف�س� � ��د كل �شيء لو بقيت �أكثر من هذا .و�أنا في

طريقي �إلى البيت كنت �أقفز و�أ�ص� � ��فر في ال�ش� � ��ارع .لم �أكن �أريد �أن يالحظ ه�ؤالء النا�س �أنني ال �أحبهم،
فهذه طفولة ال داعي لها ...ولكن �أن �أدعي خالف ذلك فهو �س� � ��خف ال م�س� � � ّ�وغ له .لقد �ش� � ��عرت ب�أن من
حقي �أن �أذهب.

بقيت �ص� � ��امتة .نظرت �إليه بفرح .كان ي�س� � ��عدني �أن �أراه مرح ًا ...م�ضى يقول :كنت �س�أعثر عليك في
ال�سماء �أو في ا ألر�ض� .أريد �أن �أم�ضي اليوم كله معك .هل وقتك ي�سمح؟
 جئت و�أنا �أريد ال�شيء نف�سه. �شكر ًا .على �أي حال غد ًا �سوف �أذهب �إلى المزرعة ،و�أم�ضي هناك يومين �أو ثالثة.رفعت حاجبي� :أين هذه المزرعة؟
 ف� � ��ي مقاطعة ا�س� � ��موجني .منطقة تعمير جدي� � ��دة ،منطقة جميلة ،أملى بالبيوت الجديدة� ...س� � ��وف
يعطونني �شقة �أ�سكن فيها.
 ولكنك لم تتحدث عن هذا من قبل. �أل� � ��م �أحدث� � ��ك عن هذا �أم�س� .إن� � ��ه حلم قديم� .أن �أم�ض� � ��ي عامين في الريف .قدم� � ��وا لي عقد ًا م ّدةعامين.
نزل علينا �صمت .حدقت �أنا �أمامي .منذ ربع �ساعة لم يكن يخطر لي �أن بيت�سا يمكن �أن يرحل ...كنت
�أت�صوره دائم ًا هنا ،قريب ًا على م�سافة �ساعة مني �أ�ستطيع �أن �أراه وقت ما �أريد.
ال بد �أنه الحظ �أنني غارقة في �أفكار كئيبة ألنه قال :دعينا من هذا ا آلن ...كم �أنا �سعيد بر�ؤياك.
 �صحيح؟ابت�س� � ��مت .ولكنني كنت �أفكر ،غد ًا �سوف يرحل ،لي�ست الم�س � � ��ألة �أنني ال �أريد �أن �أزعج نف�سي بهذا
ا آلن .حتى لو حاولت ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أفعل �شيئ ًا.
�إن �شيئ ًا ما قد ف�سد.
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�إنني حتى ال �أريد هذه ال�سيجارة و�ألقيت بها بعيد ًا.
 فلنقم من هنا� .أنا لن �أذهب �إلى الور�شة اليوم �أريد �أن �أبقى معك ...موافقة؟ نعم ...ولكن الجل�سة هنا جميلة... كما تحبين .هل قلت لك� ...أو لم �أقل� ...إنني �أحبك؟ نعم لقد قلت هذا. ولم يحدث �شيء بعد ذلك.ابت�سمت.

خب َر ْين جديدين.
 نعم حدث .لقد قلت لي �أ َنت َ
 هذا ال �أهمية له. حق ًا ...هل ما حدث قبل ذلك �أهم. -نعم� ...أهم بكثير.

 هل ترحل غد ًا. فكرت في �أن �أذهب �إلى هناك بـ(الموت�سيكل) في ال�صباح الباكر ...و�أعود بعد غد م�ساء.فكرت لحظة.
 �أريد �أن �أذهب معك� ،سوف �آخذك بالعربة .ما ر�أيك؟ حدق في وجهي ،وك�أنه ال ي�صدق �أذنيه: �أنت! هل حق ًا �ست�أتين؟ هل يمكنني �أن �آتي؟� -إيفا .ال �أ�ستطيع �أن �أنطق كلمة.

 �إذن ...فلنبق �صامتين� .أعطني �سجارة ولنفكر.�أ�ش� � ��علت �سيجارة ،وحدقت �أمامي ...لم يعد في ا�ستطاعتي �أن �أ�ستعيد حالة ال�سعادة التي كنت فيها

من قبل.

ف� � ��ي المكان ال� � ��ذي نجل�س فيه ،وعلى بعد خطوتين منا خرج ثعبان �ص� � ��غير من تحت حجر� ...أخذت
�أراقبه وال بد �أن بيت�سا الحظ اتجاه نظراتي ألنه �أم�سك بيدي فج�أة :احتر�سي .ال تتحركي� .إنه �سام...
 ماذا ...هذا... ال يوجد ثعابين �سامة في المجر. -في بع�ض المناطق ما تزال موجودة.
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 ال ...كال... �أنا جاد� ...أنا �أعرف ثعابين الح�شائ�ش وهذا لي�س منها. من ال�سهل �أن نكت�شف ...للثعبان ال�سام �أنياب.قال �ضاحك ًا :نعم �إذا ع�ض فهو �سام ...ولكنها مخاطرة.
 يجب �أن نم�سكه من رقبته حتى ال يع�ض.انحنيت على الثعبان ،وب� إ�ص� � ��بعين �أم�س� � ��كته من المنطقة التي تلي ر�أ�س� � ��ه مبا�شرة .فتح الثعبان فمه
و�أخرج فحيح ًا ،لف ج�سمه على ر�سغي وذراعي حتى الكوع .كان ملم�سه مقزز ًا ومزعج ًا لحظة ق�صيرة...
ولكنه بعد ذلك لم يزعجني ...لقد فعلت ذلك من �أجل اال�س� � ��تعرا�ض .نظرت �إلى وجه بيت�س� � ��ا المنذهل...
و�ضحكت.
عادت لي حالتي ال�سعيدة مرة �أخرى� .سيكون هذا اليوم يومي على الرغم من كل �شيء .اليوم �أ�شعر
ب�أنني قادرة على �أن �أفعل �أي �شيء� .أ�ستطيع �أن �أم�سك بالع�صفور لو طلب مني �أحد ذلك.
ال ...لن �أدع هذا اليوم يف�سد.
 �إن له �أنياب ًا حق ًا.كان من الممكن �أن �أرى �أنياب ًا حينما فتح فمه.
 �ألقي به ا آلن ...قلت لك� ...ألقي به و�إال ف� إنه �س� � ��يفلت من يدك ويع�ض� � ��ك� .أنا ال �أجر�ؤ على ا إلم�ساكبه هكذا.
 �إنه حب ا�ستطالع فح�سب. ال بد �أن �أع�صابك من حديد ...لو �أح�س ب�أنك مترددة لع�ضك. �أثارني منظره ...ولكن ا آلن كيف �س�ألقي به �إنه يلف نف�سه حول ذراعي.حاولت �أن �ألقي بالثعبان ،ولكنه كان بطريقة ما يلف نف�س� � ��ه حول ذراعي ،بد�أت �أ�ش� � ��عر با�ضطراب...
قذفت به ...ولكن الرمية لم تلقه بعيد ًا ،و�س� � ��قط في حجري و�أنا جال�سة� ،شعرت ب�ألم ب�سيط ،ولكن الثعبان
زحف ب�سرعة واختفى بين الح�شائ�ش.
 �آي� ..أظن �أنه قد ع�ضني. ال...؟! �صحيح؟! �أظن ذلك.الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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رفعت الجونلة فوق ركبتي قليالً ...كانت هناك بقعتان حمراوان ي�ص� � ��عب ر�ؤيتهما لوال ا أللم الب�س� � ��يط
الذي حدث منذ لحظة.
 تعالي فور ًا نذهب بال�سيارة �إلى الدكتور. �س� � ��ي�أخذ هذا وقت ًا طويالً� ...س� � ��معت �أن �أح�سن �شيء هو �أن تحدث جرح ًا �صغير ًا فيخرج منه �سمالثعبان فور ًا.

 في خالل ع�شر دقائق� ...سوف نكون عند الدكتور ...تعالي� ...س�أقود �أنا ال�سيارة. -ال �أريد �أن �أذهب �إلى الدكتور� ...أعطني حقيبتي من العربة.

�أح�ض� � ��ر الحقيبة ،وم ّد يده لي�س� � ��اعدني على النهو�ض ...كان يبت�س� � ��م لي م�شجع ًا ...كان في حقيبتي
مطواة �صغيرة� ...أخرجتها وغرزتها بين النقطتين الحمراوين مرتين� :أفقي ًا ...ور�أ�سي ًا.
كان هذا م�ؤلم ًا .ولكنني �ضغطت على �أ�سناني وفعلت.
فور ًا بد�أ الجرح ينزف بغزارة.
انحنى بيت�سا راكع ًا �إلى جواري.
 -ماذا تفعلين بحق ال�سماء؟

 الدكتور كان �س� � ��يفعل ال�شيء نف�س� � ��ه ...من الممكن �أن يكون ت�أخير ن�صف �ساعة .ال ...ال �أريد �أن�أمر�ض ا آلن� ...أريد �أن �أذهب معك �إلى المزرعة.
بد�أ بيت�س� � ��ا ي�ض� � ��غط على الجرح ،ثم انحنى يم�ص الدم بفمه ،ا�س� � ��تمر كذلك لدقائق ،يب�صق الدم بين
الحين وا آلخر .و�ض� � ��عت يدي على ر�أ�س� � ��ه� .أخ� � ��ذت �أربت عليه حتى رقبته ،في �أ�س� � ��فل رقبته جعلت يدي

ت�ستريح� .أخير ًا توقف النزيف .لم يبق غير بقعة حمراء ...مجرد التهاب.
نه�ضت.

 في مثل هذه اللحظات يحتاج المرء �إلى ك�أ�س من البراندي ..ا آلن يمكننا �أن نذهب �إلى الدكتور. هل هناك جرح في �شفتيك ...لو كان هناك جرح لت�سرب ال�سم �إليك ولكنت في خطر �أكثر مني. ال ...لي�س لدي �أي جرح. -ال ...ف�سوف �أجرحك �أنا.

وقبلته� .أخذت �أع�ض في �شفتيه ك�أنني �أريد �أن �أجرحه.
لم �أكن قا�سية ،كنت �أداعبه ولكنني توقفت فقد �أح�س�ست ب�أنني مري�ضة ...كان العرق يت�صبب مني...

و�أح�س�ست بغثيان.
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 من ا ألف�ضل� ...أن نذهب �إلى الدكتور ...في مثل هذه الحاالت يعطون حقنة �ضد الت�سمم .ولكن َم ْنيدري �إن كان حولنا هنا �أي طبيب.
�أعطى الدكتور حقنة لكلينا وهن�أنا على �سرعة ت�صرفنا.

ولكنه قال :هل كانت المطواة التي ا�ستعملتموها نظيفة.
�أجبته في مرح :لم يكن �أمامي في ذلك الوقت �أي ماء مغلي كي �أعقم به ال�سالح.
اقترح الطبيب �أن نبقى في ال�سرير لليوم التالي .هززت ر�أ�سي وغمزت لبيت�سا.

حينما خرجنا من العيادة �أخذ بيت�سا الموت�سيكل �إلى الور�شة ،وخرجنا لنتناول الغداء قرب الدانوب
عند «في�شجراد» وجدنا مطعم ًا في حديقة ،كان خالي ًا( ،جر�سونه) النائم يظهر كل ربع �ساعة .ولكنه كان
يقدم لنا برقة و�أدب كل ما نطلبه بالتف�صيل.

لم �أكن جوعانة ،كنت متوترة وقد فقدت �ش� � ��هيتي ،و�أخذت �أعبث في ا ألوراق بعقل غائب .والحظت �أن
بيت�سا هو ا آلخر ال ي�أكل ب�شهية .ولكننا كنا نجل�س مع ًا في ت�آلف غريب ،وكان �شيئ ًا خارق ًا عظيم ا ألهمية
قد حدث لنا في ال�ساعات الما�ضية.
قال� :أنت لي –منذ اللحظة أ
الولى -المثال وال�ص� � ��ورة .منذ �أن ر�أيتك في حمام ال�س� � ��باحة و�أنت ال�صورة
التي �أنتظر الو�ص� � ��ول �إليها� .أنتظر �أن �أقع في هواك .كنت دائم ًا �أت�ص� � ��ورك كما �أنت تمام ًا ،رقيقة وودودة مع

الجميع .ولكنك تحتفظين دائم ًا بم�س� � ��افة بينك وبين كل النا�س� .إال �أنا� ...أنت تنتمين �إلي �أنا ...حينما قطعت
لحمك ب�سالح المطواة .ر�أيت الفتاة نف�سها التي كنت �أتخيلها دائم ًا ،الفتاة التي تعرف ماذا تفعل ،والتي ال
ال�سباب أ
ت�سمح للقدر �أن يلقي بها هنا وهناك .من �أجل هذا �أحبك ...من �أجل هذا وماليين من أ
الخرى.

داعبت وجهه بامتنان .وا�ستمر هو يقول:
 -كن� � ��ت �أفك� � ��ر في �أن �أعي�ش في الريف لعام �أو عامين� ...أنت ل� � ��م تعرفي حقيقتي بعد� .أنا ممتاز في

عملي .منذ طفولتي و�أنا �أ�شعر بمواهبي كلها تتجه �إلى المكنات وا آلالت� .أ�ستطيع �أن �أفهم �أعماقها ،وا ألهم
�أنني �أ�س� � ��تطيع ب�س� � ��هولة �أن �أنقل معرفتي آ
للخرين .لذلك �أريد �أن �أعي�ش في الريف ...و�سط الفالحين...

ولكن ا آلن ال بد �أن �أعيد التفكير في الم�س�ألة .ربما ال تجدين �أنت هناك ما يالئمك.
بقيت �صامتة .كان هذا الكالم خيا ًال بعيد ًا عن الواقع.
قلت بعد م ّدة:

 -بيت�س� � ��ا ،لماذا تفكر في الم�س� � ��تقبل البعيد� ...إن� � ��ك تتكلم وك�أنك تريد �أن ت�أخذن� � ��ي غد ًا �إلى مكتب

الزواج.
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 �أعرف� ...أعرف �أن لك زوج ًا ،و�أن وراءك ع�شر �سنوات من الزواج. ت�سع فح�سب ...ولكن هذا ال يهم. -لذلك �أ�شعر �أنني قادر على التكيف �أكثر منك ...من ا ألف�ضل ا آلن �أن نتحدث عنك �أنت ،من ا ألف�ضل

�أن �أقول لك كم �أحبك� ...أريد �أن �أقول لك ا آلن ...فور ًا� .إنني �س�أذهب �إلى �أي مكان ت�شائين.
قلت :ماذا يمكن �أن �أفعل؟ قل� ...إنها المرة ا ألولى التي �أفكر فيها منذ �أن تزوجت ...من قبل كنت ال

�أفعل �شيئ ًا ،كنت �أعي�ش فح�سب.
�أخذت �أفكر� ،إعداد ا أل�شياء التي �أ�ستطيع القيام بها:

 يمكنني �أن �أ�ص� � ��بح م�صممة ديكور ممتازة ...لكن ب�ش� � ��روط معينة� ...أن �أ�صمم �شقق ًا لنا�س ذوقهميقارب ذوقي .يمكن �أي�ض � � � ًا �أن �أ�صبح م�صممة �أزياء ممتازة .ولكن ال�س�ؤال في الحالتين هو كيف ...كيف

�أبد�أ؟ الم�ش� � ��كلة �أنني ال �أعرف �أ�شياء �أخرى ،ال �أعرف �شيئ ًا ،ال �أ�ستطيع �أن �أفكر في �شيء �آخر� .أم�ضيت
في الجامعة ثالث �س� � ��نوات ،ولكن بعد ت�س� � ��ع �سنوات ال يمكن �أن �أبد�أ من جديد� .إذا �أردت فيجب �أن �أبد�أ
م� � ��ن البداي� � ��ة ...ولكن الوقت قد فات ،كنت طالبة في كلية الطب ...لكنني ال �أريد �أن �أ�س� � ��تمر في هذا حتى
لو �سمحوا لي.

 كيف تزوجت؟ �أم �أنت ال تريدين الحديث عن ذلك.هززت كتفي :ل�ست مت�أكدة �أنني �أ�ستطيع �أن �أقول لك الحقيقة� .سنوات طويلة م�ضت منذ ذلك الوقت.

لم �أكن �س� � ��اعتها �أرى ا أل�ش� � ��ياء كما �أراها ا آلن .كنت �أحب الفنون الجميلة ...الر�سم والنحت .حاولت �أن
�أعمل هاوية� .أثارني بن�سي زوجي في ذلك الوقت� .أق�صد �أنني جعلت نف�سي �أعتقد �أنني تزوجت عبقري ًا.
كان هذا مريح ًا.
كنت �أد ِّللـه و�أنعمه بطريقتي الخا�ص� � ��ة ،وكان هذا هو ما يريده ويتوقعه .ومرت �س� � ��نوات و�س� � ��نوات...

با ألم�س حينما قابلتك ،فج�أة �أفزعتني هذه الكلمة «الحب» ربما كنت �أنتظرك منذ زمن بعيد .ا آلن �أ�ش� � ��عر
با�ضطراب� .أ�شعر �أن هذا� ...أنك �أنت ...تعني بالن�سبة �إلي �شيئ ًا جديد ًا� .شيئ ًا رائع ًا .تعني �أي�ض ًا م�شكلة
يجب �أن �أبحث لها عن حل .نوع من الم�شكالت .ن�سيت �أنه موجود� ...أنا �سعيدة ب�أنك موجود هنا معي.
و�أعرف �أنني �أحبك .ولكن –ال تغ�ضب� -أ�شعر .بالجبن �إذا فكرت في الغد.
� -أنت ت�شعرين بالجبن� .أنت �أيتها الحمقاء العزيزة� ...إنك ال تعرفين ما هو الجبن.

 ال ،هذا �ش� � ��يء مختلف ...الثعبان ...ال�س� � ��كين� ...س� � ��رعة مئة كيلو متر في ال�س� � ��اعة� ...أو حتى �إذااقت�ض� � ��ى ا ألمر �أن �أقفز من النافذة .كل هذه ا أل�ش� � ��ياء لي�س� � ��ت �سوى حاالت ع�ص� � ��بية وقتية� .أنا ال �أعرف
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الخوف من النا�س وال من الحيوانات وال من الطبيعة ،ال �أخاف من نف�سي وال حتى منك �أنت .ولكنني ا آلن
�أخاف من �شيء ما.
�أ�سقطنا هذا المو�ضوع ألنني قلت �إننا يجب �أن نتحدث عن م�شاعره حينما تقابلنا �أول مرة� ،أن يحكي

عن ليلة ا ألم�س� .أو عن هذا ال�صباح �أو عن مو�ضوع عادي وب�سيط وخفيف� .أذكر �أنني طلبت منه هذا.
�س�ألته فج�أة� :أين ت�سكن؟
 هنا قريب ًا. -من هنا .تذهب كل يوم �إلى عملك.

 نعم ...ل�س� � ��بع �س� � ��نوات� ...أبي كان يملك هذا البيت ال�ص� � ��غير .لم �أ�س� � ��تطع العثور على �ش� � ��قة فيالمدينة.
� -أريد �أن �أذهب معك �إلى البيت.

-10من الخارج كان البيت يبدو طريف ًا وجمي ً
ال تحيط به حديقة �صغيرة� .أما من الداخل فقد كان �صغير ًا
جداً .حينما دخلت �أحببت كل �شيء .كان البيت وك�أنه بيت �أقزام في حكاية من حكايات الجن ...تركت
الب� � ��اب مفتوح ًا وفتحت النواف� � ��ذ ألن الجو كان خانقاً .و�أخذت �أتجول ف� � ��ي البيت .غرفة واحدة ومطبخ
وطرقة �ص� � ��غيرة .في الغرفة �سرير قديم جد ًا و�شيزلونج تحلل تنجيده القطيفة .من�ضدة .وكر�سي هزاز
وراديو ،وكتب قليلة على رف ،ومن�ض� � ��دة للزينة لها ث� �ل��اث مرايا وفرن حديدي كبير ،ودوالب للمالب�س.
كل هذه ا أل�ش� � ��ياء جعلت المكان مزدحم ًا جد ًا من ال�ص� � ��عب �أن يتحرك فيه ا إلن�س� � ��ان لم �أ�صدق �أن �أي

�إن�سان يمكنه �أن ي�شعر بالراحة هنا .من�ضدة مجاورة لل�سرير ،وعلى باقي المنا�ضد كانت هناك مفار�ش
«برودري» مفرو�ش� � ��ة كمفر�ش ال�س� � ��رير .وعلى الحائط �صورة زيتية ر�سمها ر�سام من الذين يدورون في
القرى .ال�صورة لرجل �ضخم له �شارب وزوجته الحوالء وطفلين .الولد كان ي�شبه «بيت�سا» لم �أبحث عن
ال�شبه ألن ال�صورة كلها كانت رديئة التنفيذ� .ألقيت عليها نظرة عابرة .وغمزت لـ«بيت�سا» ،ثم ذهبت �إلى
المطبخ كي نحل �شيل ا أل�شياء التي ا�شتريناه معاً ...كنا قد ا�شترينا كل �أنواع الطعام :زبد ،و�سردين،
ولحم خنزير ،وكونياك ،ونبيذ ،و�ش� � ��مبانيا� .أ�ص� � ��ابتني حمى �شراء .وظل هو يعتر�ض دون جدوى .كنت
�أقول له «�أريد �أن يكون معنا كل ما يمكن �أن يخطر لنا على بال» .وا�ش� � ��ترينا �أي�ض � � � ًا فاكهة ،وحلويات.
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ب� � ��ل و�ض� � ��عت المثلجات في ترمو�س� .أحببت المطب� � ��خ �أكثر من الغرفة وبد�أت ف� � ��ور ًا �أعد مائدة المطبخ
للع�شاء.
�س�ألته :هل تعي�ش هنا وحدك.

 ا آلن ...نع� � ��م ...كان� � ��ت �أمي تعي�ش معي ولكنها ا آلن عند �أختي في «ف� � ��اك» ...وقد اتفقنا على �أنهم�سيعودون �إلى هنا في الخريف .حينما �أنتقل �أنا �إلى الريف.
 وكيف �سيعي�شون هنا؟ زوج �أختي يعمل في �سكة الحديد .و�سوف ي�سعى �إلى �أن ينتقل �إلى هنا �أو �إلى مكان قريب. �ألن تفتقد هذا البيت؟ -ال...

 لم ال� ...أال تحبه؟ �أنظري حولك .هل يمكنني �أن �أحب هذا� .أعني هل يبدو هذا البيت وك�أن �صاحبه يحبه؟ ماذا تحب �إذن؟� -أنت...

 كم �أنت ظريف� .أق�صد �أي نوع من ال�شقق تحب. -النوع الذي تحبينه �أنت� ...ألم تقولي �إنك مهند�سة ديكور� .إذن هيا فور ًا .التنفيذ.

 اتفقنا يا �سيدي ...قبلت التكليف .كم تريد �أن ت�صرف �سيادتك على هذه ال�شقة. كم تحتاجين؟ خم�سة ع�شر �ألف فورنت .تكفي؟ كثير .كم عندك؟ عندي هذا المبلغ.� -صحيح؟! من �أين؟

 طوال �س� � ��ت �س� � ��نوات لم �أ�صرف �شيئ ًا .ثماني �س� � ��اعات �أعمل .و�أربع �ساعات �سفر .و�أربع �ساعاتمذاكرة .حينما �أعمل مهند�س � � � ًا فلن �أ�س� � ��تطيع �أن �أك�س� � ��ب ما كنت �أك�س� � ��به و�أنا مجرد ميكانيكي .ولكني
ا�شتريت (موت�سيكل) على �أي حال.
 والن�ساء. لم يكونوا �سوى مجرد معارف بالم�صادفة. -معارف م�صادفة فح�سب.
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 غالب ًا ...لم �أكن �أذهب في الموعد الثالث.�أنت ا ألولى...
 ما �أرق هندامك ...ا آلن يجب �أن ن�أكل .وا ألهم �أن ن�شرب �شيئ ًا ...يجب �أن نحتفل بالمنا�سبة. هل ت�شربين بانتظام؟� ...أعتقد ذلك.
�ضحك...
 �سوف تكفين عن ال�شراب. هل هذا �أمر...؟ نعم ...وهذا ي�سري على بقية ا أل�شياء :ال�شرب ،والتمثال ،والحفلة ...وزوجك ،وال�ضياع ،وال�شعورب�أنك مجرد «فر�سة» ،والك�آبة .كل هذا وتريدين �أن تكوني �سعيدة.
 يا �أحمق� .أنا ا آلن في قمة ال�سعادة .منذ �سنوات �أ�شعر بهذا ال�شعور. �إذا كنت �سعيدة حق ًا .فال داعي لل�شرب.كنت �أ�ش� � ��عر بالفرح ،تمل�ؤني م�ش� � ��اعر �سعيدة ،و ألنني كنت �سعيدة �سعادة غامرة .كل �شيء كان يبدو
جميالً ،رائع ًا وخفيف ًا .قلت له كيف �س�أفر�ش ال�شقة .وحدثني هو عما �سنفعله مع ًا في الم�ستقبل .و�شعرت
ب�أن كل ما حدث قبل ذلك وك�أنه عدم وال معنى له.
في ال�ص� � ��باح ا�ستيقظت قبله .ونظرت حولي في ا�س� � ��تغراب .ت�أملت الغرفة الغريبة التي لم تبد ودودة
للوهلة ا ألولى ر�أ�سي كان ما يزال ثقيالً .ت�ساءلت �أين �أنا ...عرفت �أنني نائمة مع «بيت�سا» في �سرير غير
مريح ال ي�ص� � ��لح الثنين (لم �أتبين هذا �إال حينما ا�س� � ��تيقظت) وللحظات �أخذت �أفكر :هل ما �أنا فيه ا آلن...
هو ا ألف�ضل؟
من الممكن �أن يكون ا إلن�س� � ��ان مفكر ًا مو�ض� � ��وعي ًا في مثل هذه ال�صحوة .في النهاية بعد لحظات من
المراجعة .وا�ستب�صار للم�ستقبل وحوار داخلي مع النف�س ا�ستقر ر�أيي على �أن كل �شيء ا آلن .فيما يتعلق
بالراحة الج�س� � ��دية .والنقود .والظروف المالية �سوف ي�صبح �أ�سو�أ مما كان .توقفت عن التفكير .ا آلن �أنا
�أرف�ض التفكير في �أي �شيء� ...سوف� ...سوف.
�إال �أنني تبينت �أن قراري ب�أال �أفكر في �أي �ش� � ��يء .قرار ال داعي له .فحينما ا�س� � ��تيقظنا عاد كل �شيء

مرة �أخرى جمي ً
ال وطيب ًا .كان الحوار رائع ًا وبد�أنا ن�ستعد للرحلة.
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قلت له:
 �أنت ك�أنك النوم� ...أنت ت�شبه النوم. هل هذا مدح؟ ال �أعرف .ا إلن�سان ي�سعد بالنوم حينما ينام� .أما حينما ينام يحلم .ف� إن ا ألمر يختلف. على العك�س� .أنت التي تعي�شين في حلم .وعلي �أن �أوقظك.� -إذن ،فت�شبيهي لي�س �صحيح ًا .وكذلك كالمك.

-11�ألقينا ببع�ض الحقائب في م�ؤخرة ال�سيارة ،ثم �س�ألت :هل �أقود �أنا� ،أو تريد �أنت �أن تقود؟
 ال يهم .يمكن �أن تقودي �أنت. ولكنني �أقود ب�سرعة .هل تنزعج؟ المر�سيد�س يمكن �أن ت�سير على ثمانين .ولكن لي�س في مثل هذه الطرق. ولكننا �سن�سير في طريق «فاهيرفار»� .سرت في هذا الطريق من قبل على �سرعة ثمانين ميالً. لماذا؟ ألني �أحب ال�سرعة. و�أنا �أي�ض ًا .ولكنني ا آلن �أف�ضل �أن �أ�سير ببطء كي تطول الرحلة ون�ستطيع �أن نتكلم.ل�سنا في حاجة �إلى �أن نتكلم .يمكننا �أن نظل �صامتين� .صامتين في لذة.

 �إذن �س� � ��نقود ببطء .يمكن �أن تحدثني �أنت عن نف�س� � ��ك ،ويمكن �أن تق� � ��ود �أنت ببطء و�أحدثك �أنا عننف�سي.
 بالدور.قال عن نف�سه �أ�شياء .لو لم يقلها لعرفتها بنف�سي �أو فكرت فيها ولم يكن كل هذا مهم ًا.
قلت� :إنني �سمعت من �إينو�شكا �أنه كان �شيئ ًا خطير ًا في ذلك الم�صنع الذي كان يعمل به.
 �إينو�شكا من...؟ تلك الفتاة التي تعمل لديك� .إنها فتاة ال تحتمل .مقامرة .تقامر حتى بنف�سها� .إنهاتريد �أن ت�ص� � ��طاد زوج ًا ممتاز ًا ،ثم بعد ذلك تعي�ش عي�شة هادئة� .إنها نوع من الفتيات ال يت�صور �أن يقف
وحده على قدميه.

324

الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020

 -ولكنها تعمل .طوال حياتها وهي تعمل.

 وتنفق كل ما ك�سبته على المالب�س ،لو لم تكن تعمل عندك لما �أمكنها �أن تك�سب كل هذا .في م�صنعمثالً .البد �أنها �ستنقل �إلى دوائر �أخرى .ولكن لم نتحدث عنها على �أي حال.

كان يتكلم في ك�آبة.
وفقدت �أنا روحي المرحة .م ّدة طويلة لم �أقل �شيئ ًا .كان هو يقود و�أنا �أنظر �إلى الخارج� .أنا �أحب الطبيعة.
ا آلن �أ�ستطيع �أن �أت�أملها في هدوء .كان منظر ًا طبيعي ًا جمي ً
ال .حقول متماوجة .وغابات غير كثيفة على امتداد

الب�صر ...ا�ستمتعت بكل �شيء على الرغم من �أنني �أف�ضل الجبال ال�ضخمة .والح�شائ�ش البرية العالية.
�أخي� � ��ر ًا ر�أينا مجموعة من المباني الكبيرة .ذات �س� � ��قوف حمراء ورمادية وعبرنا قناة �ص� � ��غيرة فقال
بيت�سا� :إن هذه هي المزرعة التي نبحث عنها.

ما �إن خرجت من العربة حتى بدا كل �شيء وك�أنه كابو�س.
�أو ًال .ماذا يمكن �أن �أفعل هنا؟

ذهب هو �إلى المبنى الرئي�سي كي يبحث عن المدير �أو عن �أي �شخ�ص �آخر .وبد�أت �أنا �أتجول حولي.
لم �أكد �أخطو �ست خطوات حتى �س�ألني رجل في �أدب عمن �أبحث؟ و�أين �أذهب؟
قلت له �إنني جئت مع المهند�س ،وحتى ي�أتي ف�أنا �أتم�شى قليالً.
في الحقيقة لم يكن هناك ما �أتفرج عليه ...ال �أ�س� � ��تطيع �أن �أرى �شيئ ًا يثير اهتمامي .البقر والخيل في

�إ�س� � ��طبالت كبيرة .كانت رائحة التبن والخيل لطيفة .ومنظر الحيوانات وهي ت�أكل في �صف طويل كان بال
�شك جمي ً
لي بع�ضهم و�أخذ ي�س�ألني .من �أنا .وماذا �أفعل؟
ال .كذلك كان هناك بع�ض رجال يعملون .جاء � إ ّ
كان من ال�صعب �أن �أكرر الحكاية نف�سها مرة �أخرى� ...إنني فح�سب �أتفرج لو كان هذا م�سموح ًا به.
و�إنني جئت مع مهند�سهم فقال:

«طبع ًا ...طبع ًا ..تف�ض� � ��لي تفرجي على كل �ش� � ��ي» ،ثم بعد ذلك �أخ� � ��ذ يراقبني في حرج ليرى ما هذا
الذي �أتفرج عليه� .أنا نف�س� � ��ي لم �أكن �أعرف ماذا هناك كي �أتفرج عليه .من الممكن �أن يرى ا إلن�سان هذه
الحظيرة في ثانية واحدة .ثم بعد ذلك ماذا يمكن �أن يرى.
�أخذت �أتجول في فناء المزرعة في كل اتجاه وبال ق�صد .لم �أكن �أريد �أن �أبتعد عن ال�سيارة حتى ال ي�أتي
ه� � ��و فال يجدني هناك .ذهبت �إلى حظيرة الماعز ،كانت هي ا ألخرى جميلة ونظيفة .ولكنها بالن�س� � ��بة �إلي

لم تكن تعني �ش� � ��يئ ًا .تمام ًا كغيرها ع�ش� � ��رات ر�أيتها في ال�س� � ��ينما� .أو في �أثناء المرور على مزارع كهذه.
و�س � � ��ألني مرة �أخرى �ش� � ��خ�ص ماذا �أريد؟ لم يكن �س�ؤاله ا�ستجواب ًا �أو تحقيق ًا ،ولكنني عجزت عن �أن �أرد
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عليه مرة �أخرى .فدمدمت بطريقة غير مفهومة ،وقررت �أن �أبقى في مكاني حتى ال �أخاطر بتكرار الحكاية
نف�سها مرة �أخرى.
رجع� � ��ت �إلى العربة .انتظرته مدة �س� � ��اعة �أو تزي� � ��د .كان احتمال الموقف �ص� � ��عب ًا .فتحت الراديو في
تجمع حولي مجموعة من ا ألطفال و�أخذت ت�ستمع �إليه ،ا آلن ال �أ�ستطيع �إغالقه .حتى ال يت�صوروا
ال�سيارةّ .

�أنني �أكره �أن �أ�شاركهم �سماعه.
هم �أي�ض � � � ًا بد�ؤوا ي�س� � ��تجوبونني .ما نوع هذه ال�سيارة؟ من �أين جئت بها؟ هل هذا الراديو قوي ي�أتي
بالمحطات والموجات ك ّلها؟
هل من الممكن �أن يو�ضع تلفاز في �سيارة؟

تركت الراديو مفتوح ًا و�أغلقت ال�سيارة .وحاولت �أن �أبحث حولي عن �شيء مثير.
ر�أيت «بيت�س� � ��ا» يم�شي ومعه رجالن ...ال بد �أنه خرج من المبنى الرئي�سي للمزرعة منذ م ّدة ولم يهتم

بالبحث عني ،كان يم�شي مع الرجال يناق�ش �أموره.

هل في وجودي �إحراج له؟ لماذا لم يقل هذا من البداية؟ كان يمكنني �أن �أذهب و�أتركه هنا ،ثم �أعود
ألخذه.
اتجهت ناحيتهم وحينما بد�أت �أقترب الحظني.
قال لهم :عن �إذنكم ،تعالي �أقدم لك مدير المزرعة والمهند�س الزراعي.
قدمهما لي تقديم ًا كام ً
ال بطريقة عادية ،و�أح�س�ست ب�أ ّنه لم يكن محرج ًا على ا إلطالق .كل ما هناك �أنه
ع َّد �أن عمله معهم ولي�س معي ...كان يبدو �أنهما معجبان بي .وبد�ؤوا ي�س � � ��ألونني عن ر�أيي في المزرعة.
تجربتي تقول لي � إ ّنه �إذا كانت المر�أة جميلة وح�س� � ��نة المظهر ف� إنها دائم ًا تحدث ت�أثير ًا واحد ًا� .أي رجل

�إلى جوارها يحاول �أن يبدو في �أح�سن حاالته ...ولم يكن هذان ا�ستثناء من القاعدة.
قال المدير« :ا آلن يجب �أن نرى الور�شة» .جاء �إلى جواري و�أخذ ي�شرح .لم يكن ما ي�شرحه وا�ضح ًا
بالن�س� � ��بة �إلي .كان يمكنني �أن �أفهم ما يقول لو ركزت انتباهي ،ولكنني لم �أفعل� .أنا ال �أ�س� � ��تطيع �أن �أركز
انتباهي على �ش� � ��يء ،م�ش� � ��اعري تمام ًا كما كانت منذ الطفولة ،حينما كنت �أذهب �إلى مكان ما مع والدي،
تعودت �أن �أم�ش� � ��ي �إلى جوارهم فح�سب وهم يناق�شون ا أل�ش� � ��ياء �أو يتفرجون .كانوا يلقون �إلي بكلمة من
وقت �إلى �آخر« :هل �أنت مت�ضايقة يا �إيفا»� ،أو ربما يجذبونني من يدي قائلين« :ال تبتعدي ...ال تتلكعي...
ال تلعبي في �أنفك».
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في الور�ش� � ��ة رجال كثيرون ،كانوا جميع ًا يقدمون �أنف�سهم لنا ،و�س�أل بع�ضهم عن ر�أيي في الور�شة،
وعن الوقت الذي �سننتقل فيه �إلى هنا ،وك�أنهم يتحدثون �إلى المهند�س الجديد وزوجته .و ألنهم افتر�ضوا

هذا الفر�ض لم يعد �أحد ي�س�ألني ماذا �أريد �أو �أين �أذهب و�أ�صبحت ا ألمور محتملة �أكثر.
�أخذنا نم�شي ونم�شي بال نهاية حول المكن وا آلالت .كنت �أ�شعر ب�أن هذا ال معنى له .فلو قبل بيت�سا

العم� � ��ل هنا لكان لديه وقت كاف كي يعرف هذه ا آلالت ويدر�س� � ��ها� ،أو ربم� � ��ا يعرفها هو مقدم ًا .قد يكون
م�شغو ًال ب� إح�صاء عددها وماركاتها.

ولكنه يم�ش� � ��ي ويرجع .يم�ش� � ��ي ويرج� � ��ع ،يتوقف هنا ليفح�� � ��ص �آلة ،وهناك يناق�ش بع�� � ��ض العمال...
�أ�صبحنا نحو اثنا ع�شر �شخ�ص ًا يتقدمون ويت�أخرون ...وبين كل ه�ؤالء الرجال ،كنت �أنا المر�أة الوحيدة.
الفتاة ال�ص� � ��غيرة التي كانت تعمل هناك لم ت�ش� � ��اركنا في هذه الجولة� ،ص� � ��افحت بيت�سا وعادت فور ًا �إلى
ماكينتها.

نظرت �إلى �ساعتي فوجدت الوقت قد جاوز الثانية ع�شرة والن�صف ،قال �أحد الرجال (ال �أذكر ا�سمه

وال ا�سم غيره في الحقيقة).
 حان وقت الغداء� ،أعتقد �أنك قد بد�أت تملين هذه الجولة. -في الحقيقة ...نعم.

وابت�سمت ابت�سامة رقيقة قدر ما �أ�ستطيع كي �أغطي خ�شونة �إجابتي.

ف�ضحك وقال:
 طبع ًا ...لك كل الحق ...ما هي مهنتك؟ مهنتي...؟!�أخذت �أمط في الكلمة ألنني لم �أكن �أعرف ا إلجابة قلت:
 -لم ال ت�س�أل عن �شيء �أ�سهل؟

 هل ا إلجابة �صعبة �إلى هذا الحد؟ �أظن �أنني ال مهنة لي ،تركت الجامعة قبل �أن �أنتهي منها ...ا آلن �أعتقد �أنني فنانة ...ولكن لي�س ليمو�ضوع معين!

كان يبدو را�ض� � ��ي ًا كل الر�ض� � ��ا بهذه ا إلجاب� � ��ة ،وبد�أ فور ًا يتحدث عن الفنون وع� � ��ن عظمتها .كان من
الوا�ض� � ��ح �أنه �أهمل الجزء الثاني من �إجابتي الذي ق�ص� � ��دت به �أن �أنفي الجزء ا ألول ...بد�أ يمدح كتاب ًا ما

و�س � � ��ألني �إن كنت قد قر�أته .لم �أكن �أ�ص� � ��غي بانتباه حينما ذكر العنوان ،وكنت �أك�س� � ��ل من �أن �أ�س�أل مرة
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�أخرى فهززت ر�أ�س� � ��ي بالموافقة .تكلم بع�ض الوقت عن هذا الكتاب ،ثم ذكر كتاب ًا �آخر ،فرددت با إليجاب
عن هذا الكتاب �أي�ض ًا مع �أنني لم �أقر�أه .وربما ظن هو على الرغم من ذلك �أننا تحدثنا حديث ًا طيب ًا .وربما
كان هذا ر�أيي �أنا ا ألخرى ...على ا ألقل كان هناك مو�ضوع للحديث.
ثم بعد ذلك بد�أ يقول �إنهم في المزرعة هنا يفتقدون �أ�شياء كبيرة يتمتع بها �أهل المدن .فمث ً
ال ال يوجد
هنا �أوبرا �أو م�س� � ��رح ،وحتى لو ذهب ا إلن�س� � ��ان �إلى �أقرب مدينة –ونادر ًا ما يحدث هذا ألنها بعيدة -فهو

لن يجد �إال م�سرح ًا واحد ًا .وعليه �أن يرى ما هو موجود ال ما يختاره هو .ثم بعد ذلك هنا التلفاز ،الذي
يعر�ض دائم ًا �أفالم ًا قديمة جد ًا ...ومرة �أخرى لي�س هناك اختيار ...على ا إلن�س� � ��ان �أن يرى ما يقدم له...
ثم لي�س هناك �إر�سال كل يوم ...لم يبق �إذن �سوى الراديو والكتب .الكتب هي ال�شيء الذي يمكن الح�صول
عليه دائم ًا .في �أي مكان كنت ...يمكنك الح�صول على كتاب جيد.
ولم يقل كلمة عن الفنون الجميلة.
بعد ن�ص� � ��ف �س� � ��اعة طويلة دعينا للغداء .ب� � ��د�أ المدير منذ البداية يعتذر قائ� �ل � ً
ا �إن زوجته والعائلة
متغيب� � ��ون في �إجازة ،و�إنه يتناول طعامه في مطعم المزرعة .ولك� � ��ن المهند�س الزراعي قد دعا المدير
ودعانا نحن االثنين �إلى تناول الغداء في منزله .وقال� :إنه قد �أر�سل فتاة لتخبر زوجته ،وهي ا آلن في
انتظارنا.

لم يكن م�ض� � ��يفنا ي�سكن بعيد ًا .كانت المباني ك ّلها مت�شابهة .كل ما هناك �أن هذا المبنى الذي نذهب
�إليه ا آلن قد بني قبل المباني ا ألخرى .فقد كانت تحيط به �أحوا�ض الزهور وح�ش� � ��ائ�ش خ�ض� � ��راء ،كذلك
�ش� � ��جرتان من �أ�ش� � ��جار الحور عمرهما نحو العامين ،وارتفاعهما ثالثة �أقدام ...عموم ًا كان حول المبنى
بداية لمنظر طبيعي.

م�ض� � ��يفتنا امر�أة تعدت الخام�سة والثالثين �أو في �أوائل ا ألربعين ،لها تقاطيع مريحة و�إن كانت تبدو

معتلة رقيقة ال�ص� � ��حة ومتعبة .كانت قد ارتدت مالب�سها وا�ستعدت ال�ستقبالنا .قالت وقد تخ�ضب وجهها
بالحمرة� :إن الطعام قد بد�أ يبرد ...لماذا ت�أخرنا كل هذا الوقت .و�أخذ المدير يتكلم معها بال كلفة وبمودة

وا�ضحة .ثم �أح�ضرت طفليها ا ألول في العا�شرة والثاني في الثانية ع�شرة .وقفا محرجين في ركن الغرفة
يبت�سمان ويجيبان عن ا أل�سئلة المعتادة ...كيف حال الدرو�س؟ كم درجة رديئة ح�صال عليها اليوم� ...إلخ.

لم �أكن �أ�ستطيع �إال �أن �أبت�سم من هذه الطقو�س ك ّلها.
ثم �أعلن م�ض� � ��يفنا �أننا �س� � ��وف نح�ص� � ��ل على غداءٍ ب�سيط ...وجل�س� � ��نا �إلى مائدة مفرودة تكاد تحتل
الحج� � ��رة ك ّلها ،لي�س ألن المائدة كبيرة ،ولكن ألن الغرفة �ض� � ��يقة .فهمت �أن البيت يتكون من ثالث غرف،
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و�إنها جميع ًا محت�شدة با ألثاث .الكرا�سي التي تحيط بالمائدة غير مريحة .وتعجبت كيف يمكن �أن ي�شعر
ا إلن�سان بالراحة في مثل هذه ال�شقة.

كانت المحادثة طريفة ومرحة .اجل�ستني الزوجة في مقعدي المجاور لها و�س�ألتني فور ًا �أين �صنعت
ف�ستاني هذا ،فهي تجده جمي ً
ال جد ًا ...ب�سيط ولكن �ساحر .ثم جاء الطعام .نوع الطعام الذي كنت �أت�صور

�أنه ال يوجد �إال في الروايات التي ت�صف الحياة في ا ألقاليم.
لم �أكن �أدري حتى ا آلن كيف ينظرون �إلي �أو �أين ي�ضعونني...

كان� � ��ت الم� � ��ر�أة تناديني «عزيزتي» �أو «محبوبت� � ��ي» والرجال ينادونني «مدام»� .أما «بيت�س� � ��ا» فلم يكن
يحدثن� � ��ي على ا إلطالق .و�إذا تحدث ف� إنه يتجنب ا أللقاب ك ّله� � ��ا .كان ينظر �إلي �أحيان ًا وحينما يفعل كانت

عيونه تلمع قليالً ،ولكنني �شعرت ب�أنه كان يعاملني ك�أنني طفل �صغير .كان طريف ًا بالن�سبة �إليه �أن �أكون
موجودة هنا حيث ي�ستطيع �أن يراني .ولكن لو لم �أكن موجودة لما كان هناك فارق كبير.

بعد الطعام ...وفي �أثناء تناول النبيذ ...جاء مو�ض� � ��وع عمل بيت�س� � ��ا .قال المدير :لي�س هناك �ش� � ��ك،

من ال�ص� � ��عب ا آلن الح�ص� � ��ول على مهند�س يقبل العمل في الريف ،مهند�س ميكانيكي بالذات .في القرى
المعزولة البعيدة يكاد هذا يكون م�ستحيالً ...ولكنهم في هذا مخطئون.
وب� � ��د�أ يعدد المزايا ،المزرعة تقدم للمهند�س �ش� � ��قة بالكهرباء ،ا إليجار م�ض� � ��حك يكاد ال يذكر� ،أعتقد
�أن �ش� � ��قتكم �ستكون نحو ( )45فورنت .من مزرعتنا يح�ص� � ��ل العمال المهنيون على قطعة �أر�ض جزء ًا من
المرتب� ،أو �إذ ف�ض� � ��لوا فيمكنهم الح�صول على ذروة وك�س� � ��ب لتربية الحيوانات .كل هذا يعني �أن المرتب

ي�صبح في الحقيقة م�صروف جيب .وهو مبلغ لي�س بال�صغير .ال يمكن �أن ي�صرفه ا إلن�سان هكذا في يوم.
ورفع ك�أ�سه يقترح نخب ًا.
كان الطفالن ما زاال ي�أكالن في �أدب في نهاية المائدة ،قال �أحدهما:
 -كل ا ألطفال يذهبون �إلى المدر�سة في اللوري.

و�ضحك الجميع .و�ضعت الم�ضيفة يدها حولي وابت�سمت وك�أنني �أنا المق�صودة بكل هذا الحديث.
نظرت �إلى بيت�سا فوجدته هو ا آلخر ي�ضحك .وفج�أة فقدت كل مرحي.

«ماذا �أفعل هنا ،كم يبدو كل �ش� � ��يء كريه ًا» ،فكرت في ذلك ولكنني حاولت �أال يبدو ذلك التعبير على
وجهي� .ش� � ��ربت بع�ض النبيذ و�أ�شعلت �سيجارة ...على الرغم من �أنه كان وا�ضح ًا �أن الغداء لم ينته بعد.

كانت الفاكهة تقدم ،وان�ش� � ��غل الم�ض� � ��يف في �إعداد القهوة .وبد�أت �أ�شعر بتوتر في م�ؤخرة ر�أ�سي ،وك�أن
اليوم قد رتب كي يكون مواقف محرجة ومقلقة كل منها يلي ا آلخر.
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كان بيت�سا في مقابلتي يتحدث بحيوية عن �شيء ما .بد�أت �أختل�س نظرات فاح�صة لوجهه .كان وجهه
جمي ً
ال ممتلئ ًا بالحيوية ،لم �أكن �أراه ا آلن ب�شكل مختلف عن المرة ا ألولى ...منذ �أول �أم�س وهو �إذا اقترب

مني ت�ش� � ��دني �إليه جاذبية قربه .ولكن فكرة اختيار هذه الحياة جعلتني �أرتجف من الفزع ،وخ�ش� � ��يت �أن
يكون هذا الرعب قد بدا على وجهي.

قال الم�ض� � ��يف :ا آلن فلننتقل �إلى الغرفة ا ألخرى ...و�إلى �أن تخلى المائدة يمكننا �أن نناق�ش ما بقي
من م�شكالت.
كنت �أعرف �أن قواعد (ا إلتيكيت) تق�ضي مني ا آلن �أن �أ�ساعد م�ضيفتي في تنظيف المكان .اعتر�ضت

�أو ًال ،ولكنها كانت في الحقيقة �ش� � ��اكرة جد ًا .من الظلم �أن �أتركها وحدها مع كل هذه ال�صحون وا ألطباق

القذرة� .أعطتني مريلة وابتد�أنا ...في خالل ن�ص� � ��ف �ساعة كنا قد انتهينا من كل �شيء .كانت تتكلم �أغلب
الوقت عن ا ألطفال .قالت كم هم �أ�ش� � ��قياء .وتحدثت عن متاعب كل يوم وقالت« :ومن يدري ماذا �س� � ��ي�أتي
منهم بعد».
�أخذت �أفكر :حق ًا �إنها امر�أة محبوبة� ،أي فارق بيني وبينها .ال �شيء �سوى �أن لكل منا نمط ًا مختلف ًا

من الحياة .و�إنني ل�س� � ��ت مرتبطة بزوجي وبحياته مثل ارتباطها .ماذا يمكن �أ ْن �أفعل هنا ب�ص� � ��فتي زوج َة

مهند�س ميكانيكي� .أعتقد �أنني �س� � ��وف �أبد�أ البحث عن �أي عمل كي �أحمي ا�س� � ��تقاللي ...عمل ال �أعرف
عنه �شيئ ًا.
عدنا مرة �أخرى �إلى الحجرة ،و�أنا �أفتح الباب �س� � ��معت بيت�س� � ��ا يقول� :أ�ستطيع �أن �أعطيك ا إلجابة في

خالل �ساعة� ...أو قل ن�صف �ساعة.

وما �إن ر�آنا ندخل حتى نه�ض من مقعده واتجه ناحيتي.
هل ت�أتين معي مدة �ساعة� .أريد �أن �أناق�ش معك �شيئ ًا.

نظرت �إليه في ا�س� � ��تغراب .لم �أفهم .ال بد �أن الرجلين قد فهما ،ألنهما كانا واقفين في ترقب� .شعرت
الم�ضيفة ببع�ض االرتباك ولكنني لم �أجد �شيئ ًا �أقوله ،ونظرت لهم جميع ًا في ا�ستغراب.
قال المدير للم�ضيفة �شارح ًا� :سوف يذهبون لمناق�شة مو�ضوع يا كالرا.
ونظر �إلي م�شجع ًا.
في الحقيقة لم �أكن �أدري كيف �أخرج من البيت .وما � إ ْن خرجنا حتى �ضحك بيت�سا وو�ضع يده حول
كتفي و�س�أل :هل نم�شي؟ �أو تف�ضلين �أن ن�أخذ العربة؟
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 �إلى �أين؟كان الجو رائع ًا� .أح�س�ست بارتياح ا آلن وقد خرجت .ف�ضلت �أن �أ�سير.
قال بيت�سا :كنت طوال الوقت �أراقب وجهك .كنت فاتنة .وت�صرفت بر�شاقة .ال بد �أن الجميع قد وقعوا
في هواك .وهذا �أمر طبيعي.
 �أنت ت�سخر مني وال �شك� ...أنا لم �أنطق خم�س كلمات. هذا ال �أهمية له .ا آلن يجب �أن نتحدث عن �شيء �آخر� ،أريد �أن �أ�س�ألك :هل �أوقع عقد ًا ب�سنتين.بقيت �صامتة .لم ي�س�ألني �أنا؟ ال بد �أنه �أدرك �أنه من الممكن �أن يعي�ش هنا فح�سب من دوني� .إذا كان

قد الحظ �شيئ ًا فال بد �أنه قد الحظ هذا ...م�ضى ي�س�أل� :أنا �أ�س�ألك هكذا ب�سرعة ،ألنه يجب �أن �أقرر ا آلن.
من ا آلن �أريد �أن �أتخذ القرار ا ألف�ضل بالن�سبة �إليك في ا ألمور ك ّلها.
حركتني هذه الكلمات .لقد قالها برقة بالغة ،بل ببع�ض الحرج.
 �شكر ًا يا حبيبي ،ولكن معرفتنا ما زالت جديدة ،ما زالت غام�ضة ،لقد عرفتني منذ يومين فح�سب،ومع ذلك تريدني �أن �أقلب م�سار حياتك .كل ما �أعرفه ا آلن �أنني �أحبك ...ومنذ ا ألم�س فح�سب .هل يمكن
�أن ي�ضع ا إلن�سان حياته كلها في مقابل م�شاعر عاطفية عمرها �أربع وع�شرون �ساعة فح�سب.

ه ّز كتفيه وقد بدا عليه الغ�ض� � ��ب :هراء� ...إنني �أحمل وجودي في جيبي� .أخلق وجودي هنا �أو هناك.

قول� � ��ي ل� � ��ي ا آلن� ...إذا جئت هنا مدة عامين ،فهل هناك فر�ص� � ��ة لمجيئك معي؟ هل يمكنك �أن تت�ص� � ��وري
هذا.
لم �أجب .قال وهو يحاول �أن ي�ساعدني� :أجيبي بب�ساطة« :نعم» �أو «ال».
« -ال».

�ض� � ��حك ب�صوت عال ،وا�ستدار ناحيتي :يا للم�سكين! لقد خ�سروا مهند�س ًا ممتاز ًا .ل�سوء الحظ تحت
هذه الظروف لن �أقبل االرتباط.
وق َّبلني فج�أة.
كنا في الميدان الرئي�سي للمزرعة .كثير من النا�س يعبرون الميدان ،وقطيع من الغنم يقاد من �شارع
�إلى الميدان ،والتراب يكاد يدركنا .ولم يخفني هذا ...ا آلن �أ�صبح كل �شيء مجرد منظر �أتفرج عليه ،ولي�س
حقيقة يمكن �أن �أنتقل �إليها غد ًا.

فكرت بيني وبين نف�سي - :يا �إلهي ...كم كنت خائفة؟
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-12في طريق العودة انفجرت �ضاحكة:
 -ومع ذلك فقد �أكلنا غداءهم.

لم ي�ضحك بيت�سا .كان ينظر �أمامه:
 -نعم ...كان ا ألمر محرج ًا حق ًا ،ولكنني قلت لهم في البداية منذ اللحظة ا ألولى.

 ماذا قلت لهم ،قل ...ماذا قلت لهم عني.نظر �إلي معاتب ًا وقال :ماذا يمكن �أن �أقول.
 -ماذا قلت حق ًا.

 قلت لهم �إنك خطيبتي ...وقد جئنا نلقي على المكان نظرة ،و�إذا قلت «ال» ف� إن ا ألمر كله �سيلغى.ثم قال مفكر ًا :ولكنها على �أي حال مزرعة جميلة جد ًا.

وبقيت �صامتة .كان يعني بهذا نوع ًا من التقريع .ولكنني في �سعادتي لم �أكن �أ�ستطيع �أن �أمنع نف�سي
من �أن �أقفز مرح ًا .وماذا يهمني� ...أنا ال �أرى �أي معنى للعمل في مزرعة .ال �أ�س� � ��تطيع �أن �أت�ص� � ��ور �أن �أي

�إن�سان يرغب في الذهاب �إلى مثل هذا المكان .لي�س ألنه ال يوجد فيه �سينما �أو م�سرح كما قال المهند�س
الزراعي .ولكن ألن العالم كله يبدو �ضيف ًا هنا ،كبدلة رديئة التف�صيل ...على الرغم من كل رحابة الحقول.

فقد الحظت في حمام �ش� � ��قة المهند�س الزراعي فرن ًا يوقد بالخ�ش� � ��ب .فرن كهذا ما يزال حي ًا في ذاكرتي
منذ الطفولة .كان مجل�س العائلة ينعقد كل ليلة كي يقرر هل ن�ش� � ��عل الفرن �أو ال؟ وكانوا يقررون �إ�ش� � ��عاله
في بع�ض الليالي ...كال ...كال.

قلت :ا آلن �سوف نذهب �إلى بحيرة البالتون ...ال �أعرف �أين ولكننا �سنقرر في الطريق .الليلة �سيكون

القمر مكتم ً
ال و�سوف ن�سبح حتى منت�صف البحيرة ...ونرق�ص ...هل تريد؟
لم يجب بيت�سا �أو ًال ،ولكنه و�ضع يده على كتفي.

 طبع ًا يا حبيبتي� ...سوف �أتبعك على قدمي حتى نهاية ا ألر�ض ،ولكن يجب �أن �أقول لك دائم ًا� ،إنني�إذا �شعرت ب�أن هناك �سوء تفاهم بيننا ،ف� إنني �س�أهتم ب�ش�ؤوني� ...أنت لن ت�سيئي فهمي ا آلن.
 لم �أ�س� � ��ئ فهمك� .س� � ��وف يكون هذا م�ضحك ًا� ،سوف �أكون �أنا م�ضحكة �أي�ض ًا� .إذا كانت هناك �أمورغير م�س� � ��تقرة في داخلك ...وعلى الرغم من ذلك تحاول �أن تبدو خالي ًا من الهموم و�أن تدعي �إال �ش� � ��يء

�أف�ضل من الرق�ص معي على �شاطئ البالتون� ...إذن فلن نذهب.
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 ال ...يمكننا �أن نذهب ،على �أن نكون في بوداب�ست غد ًا قبل الظهر .هناك مكانان يمكنني �أن �أبحثفيهما عن عمل ،كنت قد فكرت فيهما قبل فكرة الريف.
 -عظيم ،في ال�صباح �سوف نبد�أ العودة� ،أنا عادة �أ�ستيقظ مبكرة ،ويمكننا قطع الرحلة في �ساعتين...

وا آلن� ...أين �سنذهب� ...أوه ال �أدري �إن كنت قد �أح�ضرت معي ف�ستان ًا ي�صلح� ...أريد �أن يح�سدك الجميع
ألنك معي ...و�أن يح�سدني الجميع ألنني معك.

وكانت عيون بيت�سا تلمع.
 �أال تعتقدي� � ��ن �أن هذا قد حدث فع ًال في المزرعة ،حينم� � ��ا ر�آك المهند�س الزراعي من النافذة و�أنت

تنزلي� � ��ن من العربة ،لق� � ��د قفزت عيناه كعنب الذئب ،وفور ًا �أر�س� � ��ل فتاة �إلى زوجت� � ��ه يخبرها ب�أنه يدعونا
للغداء ...كم كانوا يح�سدونني...

حينما و�ص� � ��لنا �إلى مطعم على �ش� � ��اطئ البحيرة وبد�أنا نرق�ص �أح�س�س� � ��ت ب�سعادة غامرة� ،أح�س�ست
ب�أنني جميلة و�أنني �أجذب االنتباه .طلبت كل ما خطر على بالي من �أنواع الطعام ،لم �أكن �أ�شعر بالجوع
ولكن هذا نوع ًا من االعترا�ض على طعام المزرعة الد�سم الثقيل الممتلئ بالتوابل ،الذي كانت مجرد ذكراه
تهدد ب� إف�س� � ��اد �سعادتي ،وكنوع من الوقاية طلبت �أنواع ًا خفيفة من ال�سمك وال�سلطة ،وا إلبرتيف والجبن.

و�أنواع ًا مختلفة من النبيذ ...مع كل طبق من هذه ا ألطباق ،كنت ك�أنني �ألعب لعبة و�أوفق بين �أنواع الطعام
رداء جديد ًا.
و�أنواع النبيذ ،مع �إنني في العادة ال �أهتم بمثل هذه ا أل�ش� � ��ياء .وبو�ص� � ��في مديرة عر�ض تقدم ً

�أخذت �أ�ش� � ��رح لبيت�سا :لماذا هذا ال�ص� � ��نف ،ولماذا يجب �أن ن�شرب معه هذا النبيذ ولي�س ذاك ...وما هو
النظام الذي يجب �أن تقدم به ا ألطباق.
وال بد �أن (الجر�سون) قد اعتقد �أنه عثر على زوج من ا ألغنياء ألنه كان يعود دائم ًا ب�أفكار جديدة.
قلت لبيت�س� � ��ا ونحن نرق�ص� :أتعرف ...منذ �س� � ��نوات لم يحدث ...لم يحدث �شيء بهذا ...كم �أنا غبية.

لم �أ�شعر �أبد ًا بهذا ال�شعور الذي �أعي�شه معك .كنت دائم ًا �أ�شعر بال�ضيق في مثل هذه ا ألماكن� .أ ّما ا آلن
فال ...تمام ًا كما كنت و�أنا تلميذة ،حينما كانت ال�سعادة تمل�ؤني لمجرد �أن �أخرج للرق�ص.
قال وهو ي�ض� � ��غط على يدي :نعم� ...إننا نفعل �شيئ ًا كهذا ...بعد االمتحان يق�ضي ا إلن�سان وقت ًا طيب ًا.
قد �أكلنا جنبري ويجب �أن ن�ش� � ��رب �شمبانيا� .إن كل �شيء حولي �سحري .عيناك تلمعان ...فيهما تنعك�س
كل ليلة ال�صيف الرائعة.

 كل �شيء لنا ا آلن ،في منت�صف الليل �سوف يكون القمر في كبد ال�سماء ...و�سوف �أ�سبح ...و�أ�سبححتى «تهاني» �أو بعد� ...سوف �أعبر� ...سوف �أتوقف عند كا�ستاي �أو �أبعد.
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 ول َِم تتوقفين؟� ...سوف ن�سبح عائدين من كا�ستاي ون�صل في الفجر مع �شروق ال�شم�س... -يا �إلهي ،غد ًا �ص� � ��باح ًا �س� � ��وف نركب العربة ،ون�سوق ،و�س� � ��تنزل �أنت في مكان ما ،وتقول «وداع ًا»

و�س�أقول �أنا «وداع ًا»� ،سيكون هذا �صعب ًا جد ًا� .أن �أبقى هكذا هائمة معك� ،أن ن�صعد الجبل� .أن �أنظر معك
من نافذة كوخ حار�س الغابة ،حينما تمطر ال�سماء ...وتحط فوقنا ال�سحب حتى ال نكاد نرى ا أل�شجار.
�سنفعل هذا �أي�ض ًا ،كل �شيء ...غد ًا �سنجعل ا ألمور ك ّلها ت�ستقر.
� -أنا �أحلم و�أنت تخطط.

 ال� ...أنا �أحلم �أي�ض � � � ًا� ،س� � ��نفعل �أ�شياء رائعة بعد الليلة ولكن هذه ليلة ال نهاية لها ...ال ن�ستطيع �أننرى نهايتها� ،سنتعب من الرق�ص وال�سباحة.
 -حبيبتي ،هل تحذرني من �أن حياتنا لن تكون رق�صة ال تنتهي.

 بالعك�س� ...إنني �أحلم كيف �ستفر�شين �شقتنا. �أال تريد �أن ت�س� � ��افر؟ في قارب  ،رحلة بحرية طويلة� ،أن ن�ص� � ��طاد �أ�س� � ��ماك ًا �ضخمة في البا�سفيك،قد ر�أينا جزء ًا �ض� � ��ئي ً
ال جد ًا من هذا العالم� .أريد �أن �أ�س� � ��تحم معك في بحيرات ال�شمال الباردة في مطلع
ال�صيف� ،إنها متعجلة دائم ًا ألنها مثلنا تملك ن�صف الوقت فح�سب.

 نعم لي�س لدينا وقت� ...إننا لم نخترع بعد نظرية الن�س� � ��بية وال �أ�شعة الكاترد ...ولكن �إذا حاولنا �أنن�ص� � ��ل ا آلن و�أنت معي ،كل �شيء �سيكون ناجح ًا ...في خالل عامين �سوف ن�شتري عربتنا ،وفي ال�صيف
�سن�سافر� ...سوف ترين.

 -طبع ًا �س� � ��وف نفعل� ،س� � ��وف ن َّدخر من �أجل ذلك� .س� � ��وف ال ن�أكل �سوى �أطباق �صغيرة من الجال�ش

ونبلعها بالبيرة.

 ال قدر اهلل� ...أنا ال �أحب البيرة.� -إذن ،يمكن �أن ت�ش� � ��ربي نبيذ ًا بال�صودا .ولكن كل هذا �سوف يحدث فيما بعد� ...أما ا آلن فنحن في

الحا�ضر.

جل�سنا ،و�شربنا �أنخاب ًا ،جاء بائع زهور وا�شترى بيت�سا كل ما معه ...و�أح�ضر (الجر�سون) زهريات،

أ
وملنا بها المن�ضدة .كانت زجاجات النبيذ تختبئ في غابة من الزهور ،ثم جاء ولد يبيع الجرائد فا�شترينا
ثالث ًا �أو �أربع ًا لمجرد الت�سلية .وفج�أة على ظهر �إحدى الجرائد واجهت نف�سي �أو بمعنى �آخر تمثالي.

كانت المقالة ت�شغل كل ال�صفحة عن زوجي ،عن اال�ستديو والتمثال الجديد .كان هو يقف �إلى جوار
التمثال في بدلة ال�شغل الخ�ضراء يبت�سم في �سعادة ،وقد اتخذ و�ضع ًا م�صطنع ًا ك�أنه يعمل .ر�أ�س التمثال
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كانت تواجه الكاميرا� ...إنها ر�أ�س� � ��ي بال �شك� .أح�س�ست وك�أن �إناء من الماء المثلج قد �سكب في ظهري.

الحظ بيت�سا انقبا�ضي .و�ألقى نظرة على الجريدة ثم �أخذها من يدي ،ومزقها.

قلت :وماذا يعني هذا ...من الم�ؤ�سف �أننا قد ر�أيناها.
وبعد م ّدة �صمت قلت� :أنا لم �أحب هذا التمثال �أبد ًا ...ولكن بعد �أن دخلت �أنت في حياتي �صرت �أكرهه.
 -هل يجب �أن نتكلم عنه ا آلن.

 هذا ال �أهمية له ،ولكن هل هذا �شكلي ،لقد ر�أيتني عارية هل �أنا كذلك؟� -أيتها الحمقاء العزيزة ...كل هذا ال يعني �شيئ ًا� .إن كل �أهمية المو�ضوع ...كيف �أ�ستطيع �أن �أعبر

عما �أريد دون �أن �أجرحك� ...أق�ص� � ��د �أن حياتك كلها حتى ا آلن كانت تابعة لحياة زوجك ...ف� إذا تغير هذا
ف� إنك �ست�صبحين قادرة على �أن تنظري أ
للمر كله على �أنه مجرد دعابة �سخيفة ...هذا كل ما في ا ألمر.
� -صحيح ...لن يزعجنا هذا المو�ضوع مرة �أخرى تلك الليلة.

-13�صباح ًا في ال�ساعة العا�شرة ،كنت عند كوبري (�سبت�شاج) ،مد «بيت�سا» يده و�سحب حقيبته من مقعد
ال�سيارة الخلفي .ثم �ضغط على �أكرة الباب.
 وبعد!...انفجر قائالً :اللعنة ...ما �أب�شع �أن �أتركك هكذا؟
لم �أجب .جل�ست محدقة �أمامي� .أنا ا آلن م�ستعدة ألن �أ�ستدير و�أبد�أ رحلة حول العالم ...في الحقيقة
لم تكن فكرتي �أن �أعود ا آلن �إلى البيت .كان على طرف ل�ساني �أن �أقول له «هل من ال�ضروري �أن تتركني».

ولكنني لم �أقل �شيئ ًا .ألنني خ�شيت �أن �أقابل بالرف�ض.
�س�أل :هل �أراك بعد الظهر؟
 -نعم ...يمكن �أن نلتقي �إذا �أردت.

 طبع ًا �أريد ...هل ات�صل بو�ساطة الهاتف؟ نعم �س�أكون في البيت.فج�أة حينما خرج من العربة ورحل� .أ�ص� � ��بح العالم فارغ ًا بدرجة ال تحتمل� .أح�س�س� � ��ت �أن اليومين

الما�ض� � ��يين قد �أ�صبحا فج�أة في الما�ض� � ��ي .كنا قد �سبحنا كثير ًا في ال�صباح الباكر� ،أ�شعر بالنقاء وب�أن
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قلبي هادئ و�سعيد .في �أثناء العودة كنت �أقود ب�سرعة ثمانين وت�سعين مي ً
ال في ال�ساعة ،على الرغم من
�أنني كنت �أعرف �أنه كلما زادت ال�سرعة �س�أ�صل �إلى بيتي �أ�سرع كنت �أ�شعر في عروقي بمدى ا أللم الذي

�س�أح�س به حينما �أقف عند نا�صية �شارع ما ...ويحدث الذي ال مفر منه.
ما حدث في الواقع كان �أ�سو�أ مما ت�صورت.

ماذا �أفعل ...ذهبت �إلى البيت ...قابلتني و�صيفتي �إينو�شكا بعيون وا�سعة ،كانت �سعيدة ب�أن تراني.
�... -إيفا ...لقد ظننت �أنك لن تعودي �أبد ًا ...هل و�صلك التلغراف؟

 تلغراف؟ �أي تلغراف؟ لقد �أر�سل زوجك تلغراف ًا �إلى والدك ألنه ت�صور �أنك هناك ...ولكنه لم يكن مت�أكد ًا من ذلك .هل و�صلك؟لم �أ�س � � ��أل �إينو�ش� � ��كا لماذا �أر�سل زوجي التلغراف .وتركت �س � � ��ؤالها بال جواب :ولكنني الحظت �أنها

كانت تريد �أن تعرف.

 هل زوجي هنا؟ -نعم �إنه هنا.

حينما دخلت كي �أنظف اال�ستديو وجدته ما يزال نائم ًا .ال بد �أنه ظل يعمل طوال الليل� .إنه نائم على
ال�شيزلونج في اال�ستديو –�ألقيت عليه غطاء ألنه كان نائم ًا في مالب�س العمل والطين المبلول على يديه...

�أوه� ...إيفا� ...إنك تبدين في �أح�سن حال ...ما �أروع لون ب�شرتك� .إنك رائعة الجمال.
كنت م�شغولة في �أفكاري فلم �أرد على ثنائها هذا �إال بابت�سامة .ذهبت �إلى حجرتي وجل�ست �أحدق �أمامي.
�أنا قد رجعت �إلى البيت كي �أقول لزوجي كل �شيء لو وجدته وحده� ...أريد �أن �أنهي المو�ضوع .لكنه

نائم ،لن �أوقظه ا آلن ،ويظهر �أنه كان يبحث عني .لماذا؟ هد�أت قليالً ،وكنت مرتاحة لهذه الفر�ص� � ��ة� ،ألتقط
فيها �أنفا�سي ،على ما يبدو لم �أكن �أبحث �إال عن خناقة.

ا آلن ال �أريد �أن �أفعل �شيئ ًا على ا إلطالق� .أخذت �أحدق �أمامي .و�أفكر كيف �س�أ أ
مل الوقت �إلى ما بعد
الظه� � ��ر في انتظار الهات� � ��ف .كنت �أفكر في طريقة رومانتيكية في �أن �أجد لنف�س� � ��ي عم ً
ال فور ًا .ولكن هذا

يتطلب ا�ستعداد ًا ويتطلب قبل كل �شيء ح�سم ًا لجميع ا ألمور .ولكن من ناحية �أخرى لو بد�أت العمل ا آلن
ف�سوف �أك�سب بع�ض الوقت قبل �أن �أنهي المو�ضوع مع زوجي.
في تلك ا ألثناء دخلت �إينو�شكا ور�أتني جال�سة حتى لم �أغ ّير مالب�سي.
 هل �أ�ستطيع �أن �أقول لك �شيئ ًا يا �إيفا؟ -طبع ًا.
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 ما ر�أيك ...لقد تقدم لي داجو ليلة �أم�س للزواج. -حق ًا يا �إينو�شكا.

 نعم ،م�ش� � ��كلة كبيرة! أولنك لم تكوني موجودة في البيت فلم �أ�س� � ��مح له بالبقاء ...وكانت م�ش� � ��كلة� .أخذ
ي�س�ألنيَ :م ْن هو الرجل الذي �أنتظره؟ و�أق�سمت �إنني ال �أنتظر �أحد ًا ...وفج�أة قال لي� :إنه يريد �أن يتزوجني.

 مبارك يا �إينو�شكا. �أوه ...ال ...لماذا ،ماذا تظنين؟ ماذا يت�ص� � ��ور هو؟ �أيظن �أنني يجب �أن �أ�س� � ��جد �شاكرة ممنونة ألنهيريد �أن يتزوجني هل هو الرجل الوحيد؟ ربما كان �أغلبهم يعر�ضون علي الزواج كي يخدعوني ...الرجال
تعد ب�أ�ش� � ��ياء حينما تكون راغبة في �ش� � ��يء ما .ولكن داجو يحبني حب ًا حقيقي ًا� ،أراد �أن ي�ستر�ضيني بهذا
العر�ض ألنه كان وقح ًا معي .ولكن على �أي �أ�سا�س يتقدم لي؟ لم �أ�ستطع �أن �أ�س�أله حتى ال �أحرجه .ولكنني

ا آلن �أ�س�ألك �أنت يا �إيفا ...على �أي �أ�سا�س.
 -ما الحكاية؟� ...أنا ال �أفهم.

كنت �أريد �أن �أبقى بعيدة و�أال �أتدخل في م�شكلة �إينو�شكا ،ولكنني ا آلن ال �أ�ستطيع� .أف�سحت لها مكان ًا
�إلى جواري على الكنبة حيث جل�س� � ��ت ،و�أخذت تق�ص علي الحكاية ،بقيت �ص� � ��امتة ،و�أخذت �شيئ ًا ف�شيئ ًا

رغم ًا عني �أغرق في ق�صتها العادية الممطوطة التي ال �أتذكر منها �سوى لحظات ال�صمت.
بد�أت تقول:

 حدثت ا ألمور كما ي�أتي ...حينما بد�أ داجو ي�صرخ �أخذت �أنا �أبكي ،قلت له �إنني حامل ...فهذا ،اهللوح� � ��ده يعلم �إن كنت حقيقة حام� �ل � ً
ا �أم ال ...ولكنني قلت ذلك .وقلت له �إنه من �أجل ذلك يجب �أن يعاملني

برقة و�أال يغ�ضبني .فقال� :إننا يجب �أن نتزوج على �أي حال ،فهذا الو�ضع الذي نحن فيه ال يحتمل� ...أن
يبقى هنا ليلة واحدة بين الحين وا آلخر� ...إن و�ضعه محرج .وهو ال يريد لهذا الو�ضع �أن ي�ستمر ،لم يكن

يرى لكل هذا معنى ...فلنتزوج �إذن .قلت له :ح�س� � ��ن ًا ولكن على �أي �أ�س� � ��ا�س .فبد�أ حكاية طويلة ،ا�سمعي
�إيفا ،يجب �أن �أ�ص� � ��ارحك ب�أنه دائم ًا يحمل نقود ًا معه ،ولكنني لم �أنجح �أبد ًا في �أن �أعرف كم من النقود

معه� ،إنه ي�شتري لي �أ�شياء بين الحين وا آلخر ،ولكنه دائم ًا ينفق كل نقوده ،ولكن لنفر�ض �أنه يملك بع�ض
النقود ،فما الفارق؟ �إنه يريد طفالً� .إذا وافقت ف� إن معنى ذلك �إنني �س � � ��أنقطع عن العمل م ّدة ،ثم بعد ذلك
�سيريد طف ً
ال �آخر .باخت�صار لن تكون الحياة ممكنة� ،سنعتمد على مرتبه فح�سب الذي ال �أعرف كم هو...
كونت لنف�سي دوالب ًا
ولكنه قطع ًا لن يكون كافي ًا� .أنا �أعمل معك هنا منذ ثالث �سنوات ،وخالل هذه المدة ّ

ممتلئ ًا بالمالب�س بحيث ي�س� � ��تطيع �أي �إن�سان �أن يخرج معي �إلى �أي مكان .ما �أك�سبه �أ�صرفه على نف�سي
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فح�س� � ��ب .هنا �أ�س� � ��كن و�آكل ...وال يوجد في بوداب�ست كلها مكان �أف�ضل بالن�سبة �إلي من هذا� .إذن �إنه ال
يملك �شقة ...ولكنه يقول �إنه �سيح�صل على �شقة قريب ًا.

جف ل�ساني� :إينو�شكا ...فلن�شرب �أي �شيء تجدينه.
قلت لها في �صبر نافد وقد ّ
 -حا ًال ...ولكنني �س�أ�ش� � ��رب نقطة واحدة فح�س� � ��ب ،ألنه �س� � ��وف ي�أتي بعد الظهر ،و�إذا �ش� � � ّ�م رائحة

الخمر �س� � ��وف يغ�ض� � ��ب ،مع �أنه هو ا آلخر ي�شرب ،وي�ش� � ��رب كثير ًا ...وربما لن يالحظ �شيئ ًا ،ألنني �أعرف
�أن ا إلن�س� � ��ان �إذا �شرب نقطة خمر واحدة ف� إنه ال ي�ش� � ��م رائحة الخمر من ا آلخرين� ،سوف يحدث �شيء...

ولكنني �س�أ�شرب معك نقطة واحدة فح�سب ...قولي لي .في �صحتك .قولي لي ،ماذا �أقول له؟ طبع ًا �أنا لن
�أجر�ؤ على �أن �أقول له «ال» حتى ال يهرب .قد قلت له «موافقة» .ولكن حينما �أفكر في �أنني �س � � ��أغادر هذا
البيت مع داجو� .أوه ...كال.
قلت� :إذن ف�أنت تريدين مني �أن �أن�صحك.

 ال...ال ...لي�س بال�ض� � ��بط ،ولكنني �أريد �أن �أخفف عن نف�سي فح�سب ،كم هو مريح �أن يجد ا إلن�سان�شخ�ص ًا ي�ستطيع الكالم معه� .إنه يقول لي دائم ًا� :أنت هنا ت�شعرين بالراحة وا ألمان ...ولكن خالل ع�شر

�سنوات ،ماذا �سيحدث .يا �إلهي ...ع�شر �سنوات� ...إنها �ستمر على �أي حال حتى لو تزوجته ولكن بطريقة
مختلفة� ...ألي�س كذلك.

لم �أعد �أ�س� � ��تطع موا�صلة الحديث مع �إينو�شكا ...بب�ساطة لم �أعد قادرة على احتمالها ،كانت تكاد �أن
تفقدني �أع�صابي ألنها طوال الحديث كانت تقفز ك�أنها �أبو ف�صادة .وكل حركة �أو كلمة من كلماتها كانت
ت�ؤلمني.

قلت :ا آلن ...ا آلن ...ال �أعرف ماذا �أ�ستطيع �أن �أقول لك ...ولكن يجب �أن �أوقظ زوجي ا آلن.
� -أرجوك ...ال توقظيه� ...إنه ما يزال نائم ًا ،و�أنا �أريد �أن �أتحدث معك ،دعيني �أحكي بع�ض الوقت.

كان من الممكن �أن ت�ستمر في الحديث ،و�أن �أظل �أنا �أعاني ،ولكن جر�س الباب دق ثالث دقات خافتة
تكاد �أال ت�س� � ��مع ،قفزت �إينو�ش� � ��كا فور ًا� :إنه داجو� ...س� � ��وف �أذهب له .ولكن �إذا �أردت �شيئ ًا فناديني من
المطبخ� ...سوف �أ�سمعك.
وخرجت مهرولة.
قمت وذهبت �إلى اال�س� � ��تديو ،كان بن�س� � ��ي ما يزال نائم ًا على الكنبة ملطخ ًا بالطين ،متعب ًا ...م�سكين ًا.
مغطى ببطانية .جل�ست على مقعد مجاور له ،وبد�أت �أوقظه.
فتح عينيه ،وحدق في وجهي ،دمدم بكلمات غير مفهومة .كان ما يزال نائم ًا ...وفج�أة هب جال�س ًا.
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 عزيزتي ...لقد رجعت ..كنت �أحلم بك. هيا ...قم ...اذهب وخذ حمام ًا� ،إنك مغطى بالطين حتى ذقنك.�أ�شعل �سيجارة ،وتعثر في طريقه �إلى الحمام ك�أنه �سكران.

وت�ساءلت هل هو �سكران حق ًا .من ال�صعب �أن تفرق في تلك الحاالت ،وال�س ّيما مع بن�سي.
نظرت �إلى تمثالي مرة �أخرى.

كنت م�س� � ��رورة ب�أن ا ألمور جرت على هذا النحو ،ف�أنا ا آلن �أ�س� � ��تطيع �أن �أبقى م ّدة وحدي� .أزعجني
التمث� � ��ال .وفج�أة �أ�ص� � ��بح العالم حولي خالي ًا كل� � ��ه� ...إال مني �أنا وهذا التمثال .هذا التمثال كان �س� � ��بب
الم�ش� � ��اكالت ك ّلها .كان من ال�سهل �إلقاء اللوم كله على هذا التمثال ،ذهبت �إليه ،وب�صقت عليه ،كنت �أريد
�أن �أ�صفعه ولكنه كان عالي ًا بعيد ًا عن متناولي .بحثت حولي عن ع�صا �أو قطعة من الخ�شب� ،أو �أي �شيء

�صلب �أحطمه به ،ولكنني لم �أجد� .أدركت �أن هذه �ستكون حماقة مني.

-14عاد بن�سي من الحمام منتع�ش ًا بعد �أن حلق ذقنه ،وو�ضع على وجه ابت�سامة مغت�صبة.
 �أنا �سعيد ألن التلغراف قد و�صلك. لم ي�صلني لقد رجعت �إلى البيت بالم�صادفة. لم ي�صلك؟ رجعت بالم�صادفة؟ �إذن ...و ...ولكن ال يهم ...المهم �إنك قد رجعت.كان يفرك يديه في حرج ،ثم قال فج�أة :لقد ا�ش� � ��تريت «�شاليه» على بحيرة البالتون ...يمكن �أن نذهب
اليوم �إلى هناك كي نراه� ،إذا كان وقتك ي�سمح.
حدقت في وجهه با�ستنكار ...لقد فكرت في كل �شيء �إال هذا .كان هذا يحدث خ�صي�ص ًا كي يزعجني
وي�ض� � ��ايقني�« .ش� � ��اليه» على البالتون �أو ماذا يهمني في هذا ا آلن؟ �إن بن�س� � ��ي يعرف �أن هذا يثيرني في

ا ألحوال العادية ،لذلك فقد ح�سب ح�سابه وهو يبادرني بهذا الخبر.
قلت في اقت�ضاب و�شر� :أظن �أنني �س�أطلقك.

�أدركت فيما بعد �أن هذا كان ت�صرف ًا فاجر ًا ،فهو قد �أراد �أن يعلن لي �شيئ ًا ي�سرني ،و�أنا �أجبته �إجابة
ال بد �أنها قطعته كال�سكين.
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 �أنت غبي ،و�أنا ال �أمزح� .س� � ��ئمت حبك لالمتالك ،و�سئمت وجهك الذي تقلد به «فان جوخ»�...سئمتكل �ش� � ��يء .اتركني و�ش�أني� ...سوف �أحطم كل �ش� � ��يء ...كيف تجر�ؤ؟ كيف تتجا�سر وت�صنع لي تمثا ًال...
بقرة مجنونة خر�س� � ��اء� ...أن تدعو الجميع ليتفح�صوه� ...أال تخ�شى �أن �أتعرى �أمام الجميع كي �أثبت لهم
�أنني ل�س� � ��ت كذلك .لع�ش� � ��ر �سنوات كنت كل �ش� � ��يء لك ،كنت طوع بنانك ،تناديني ف�ألبي ...لم �أكن زوجتك
ولكنني كنت عاهرتك ،وا آلن ه�أنذا تبيعني تمثا ًال من الطين لكل �ش� � ��هواني فا�س� � ��ق ...ثم تجد الجر�أة في
نف�سك كي تحدثني عن «�شاليه» على البالتون.
قفز بن�سي واقف ًا� ،شاحب ًا مرتعب ًا ،وقال متلعثم ًا :هل �أنت جادة.
 طبع ًا. هذا التمثال...؟! �أنت لم تقولي �أبد ًا ...هل هو بقرة؟ هذه البقرة الحامل ...هذه� ...أنت �أيها الن�صاب القذر .هل هذا �أنا؟جرى بن�سي �إلى التمثال ،وحمل مطرقته و�أخذ يحطمه .كان يتوقف كي يلتقط �أنفا�سه فح�سب .تال�شى

التمثال تمام ًا و�صار حطام ًا .نظر �إلي منقطع ا ألنفا�س ،وهو غارق في العرق .ومرتعب.

كان ت�ص� � ��رفه هذا قد فاج�أني ،ولكنني تمالكت نف�س� � ��ي كي �أمنع االنفجار الع�صبي (الذي بد�أته �أنا...

و�أكمله هو).
حاولت �أن �أتكلم بطريقة مهذبة ومعقولة .مرة �أخرى.
كنت �أنا الذي بد�أت وهو الذي تبعني .ولكنني طوال الوقت كنت �أ�شعر ب�أنه �سوف يهزمني بعد لحظات.
�سوف ي�ضعني في زاوية ،ثم يتعامل معي ب�سهولة ...بل لقد داخلني بعد لحظات �شعور باالحترام تجاهه.

-15قال بن�سي� :أنا ا آلخر �أ�ستطيع �أن �أ�صرخ و�أ�صيح.
 -يكفي �إن �أحدنا يفعل ذلك.

 -من ا ألف�ضل �أال تفعلي ...هذا �أف�ضل.

� -إذن ...هذا هو الوقت الذي يح�سن بنا �أن نح�سم فيه كل �أمور هذا البيت.

ك� � ��دت �أن �أق� � ��ول «بيتنا» ولكننا كنا نتكلم عن مجرد بيت ،وه� � ��ذا البيت ينتمي ا آلن �إلى المر�أة ا ألخرى

التي �س� � ��ي�أخذها بن�س� � ��ي �إلى الهيكل� .إنه في حاجة �إلى امر�أة ذات منظر براق كي ت�شرق له� ،إنه دون �شك
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�س� � ��وف يختار �أجمل امر�أة ممكنة� .أدركت �أنني �أ�س� � ��بق الحوادث بتفكيري� ...أي نوع من الن�ساء �ستكون
زوجته الجديدة؟ َم ْن هي خليفتي؟
�أم�سكت بالكرة ،و�ألقيت بها كما جاءتنيَ :م ْن �ستكون خليفتي؟

وجاء جوابه بارد ًا� :أال ن�ستطيع �أن نوا�صل الحديث في هدوء.
 نعم ن�ستطيع .فلنعقد اتفاق ًا ،اتفاق رجال مهذبين�...أال نفقد �أع�صابنا� ،أو نحطم التماثيل �أو ن�صرخكالفراخ التي تبي�ض كما فعلت �أنا .يجب �أن نحترم ال�س� � ��نوات التي �أم�ض� � ��يناها مع ًا ،و�أن نحاول �إ�صالح

�أمورنا .على فكره� ...أنا لم �أكن عند والدي ...جئت بالم�صادفة ...كنت مع ع�شيقي.
قال بن�سي مت�أمالً :نعم ...مع هذا ال�شاب الجميل.
 -نعم.

 كان وا�ض� � ��ح ًا .و�أنا ا آلخر �أر�سلت �إلى والدك تلغراف ًا ذكي ًا� ...إذا �صادفك هناك ف�سوف ت�ستلمينه،و�إن لم تكوني موجودة فلن تنزعج العائلة� .أنا رجل �أح�سن الت�صرف دائم ًا .و�أنت تعرفين.
 -نعم �أعرف.

«م ْن �ستكون خليفتك؟» ،اعلمي �إذن �أنه لن تكون لك خليفة.
� -إذن ...لقد �س�ألت َ

 ماذا؟ هل �ستدخل الدير؟ -ال ،لن �أدخل الدير ...وال �أنت �أي�ض ًا �ست�صبحين راهبة .كان يدعك وجهه با�ستمرار.

 �أريد �أن �أحتفظ بك� .أريد �أن �أحتفظ بك ب�أي ثمن.كنت �أعرف هذا ،فهو ال ي�ستطيع الح�صول على امر�أة �أف�ضل مني ،لو وجد من هي �أكثر جما ًال ف�سوف

تعود على وجودي.
تكون �أقل ذكاء ،...ثم هو قد ّ
� -س� � ��وف �أحتفظ بك على �أي حال ،و�أنا قادر على ذلك ألنك جبانة ،قد خلقت فح�س� � ��ب كي ت�ش� � ��رقي

آ
للخرين ،ال �أ ْن تكوني تلميذة نكرة ،التقطتك من هناك من حمام ال�سباحة ،وكان ذلك لغر�ض ،ال تغ�ضبي
ا آلن وال تن�سي اتفاقنا ...ال خناق ...وال مناظر.
توقفت لحظة ،ثم �أخذ يدمدم:

 لقد عرفت هذا منذ وقت طويل ،كل رجل في حاجة �إلى امراة ما ،من هذا النوع �أو ذاك .بالن�س� � ��بة�إلي �أنا ...عندك �أنت �أ�س� � ��تقر ...وعندك �س� � ��وف �أبقى .لقد طعنت قلبي منذ لحظات بنقدك لتمثالي� .إنني

�أعطيك الفر�ص� � ��ة والوق� � ��ت .اذهبي لو �أردت ...اذهبي حتى لوقت طويل ال يه� � ��م ،يمكنك �أن ت�أخذي �إجازة
ل�ش� � ��هر �أو �ش� � ��هرين .هل يرين كم هو م�ؤلم هذا الذي �أتكلم عنه؟ هل ترين كم هو مهين� :أن �أمنحك �أنا ما
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كان يمكنك �أن ت�أخذيه بنف�سك في �أي وقت؟ ما فائدة كل هذا المنظر الذي �أفتعله� .أنا لن �أطلقك ...ويوم ًا
�ستكونين �شاكرة من �أجل هذا.
كنت �أ�س� � ��تمع �إليه وم�ش� � ��اعري مختلط� � ��ة� ،أخير ًا قلت ل� � ��ه � :إ َّن وجهة النظر هذه لي�س� � ��ت مح�ض

�أنانية...

قلت� :أنا ال �أحبك� ...أريد �أن �أعي�ش حياتي� ...أنا ال �أرتبط بك ك�أني قطعة من الحلي.
قال :ولكنني يجب �أن �أت�ص� � ��رف ب�أنانية ،ف�أنا �إذا ا�ست�س� � ��لمت لك ف� إنني �س�أحطم كل �شيء بال رحمة.

علي �أن �أدفع لك كل �ش� � ��يء و�أن �أغير هذه ال�ش� � ��قة �أو �أعثر لك على �شقة جديدة .و�أنا �س�أفعل هذا حتم ًا لو
تم الطالق .ولكنني لو فعلت هذا ف�س� � ��وف �أفقدك و�أنا ال �أريد هذا .ثم �إنك �س� � ��تعودين ا آلن� ...أو بعد حين
أل ّن هذا �أف�ضل لك� ...إنك ل�ست قادرة على البداية من جديد.
 لم ال؟ ألنك ل�ست من هذا النوع. �أي نوع؟ �أنت ك�س� �ل��انة وبليدة ،تمام ًا مثل هذا التمثال الذي كنت تحتقرينه ،يمكن �أن ترف�ض� � ��ي قولي هذا،ولكنن� � ��ي بعد �أن حطمت هذا التمثال� ،أدرك �أنه كان ي�ش� � ��بهك حق ًا� ،أكثر مم� � ��ا يدركه �أي متفرج عادي...
�شخ�صية ك�شخ�صيتك ال ت�ستطيع �أن تبد�أ من جديد.
 هل تتعمد �أن تكون وقح ًا معي؟ كنت �أنت بذيئة معي �أو ًال ،ولنا نحن االثنان المواهب نف�سها ...ولن نتغير �أبد ًا �إلى ا ألح�سن ،ولهذاتم الطالق� .س� � ��وف تهيمين على وجهك باحثة
كنت قادرة على �إيالمي و�إهانتي .ماذا يمكن �أن يحدث لو ّ

�أبد ًا عن هذا ال�ش� � ��يء الخالد الذي ال يتكون �أبد ًا� .أنت نف�س� � ��ك فنانة من نوع ما ،فنانة بال مو�ض� � ��وع� .إنك

ال ت�س� � ��تطيعين التعبير عن نف�س� � ��ك كما �أفع� � ��ل �أنا� .أنا لن �أمنحك الطالق ،و�إذا كن� � ��ت تريدين الذهاب �إلى
«ال�ش� � ��اليه» الجديد فنحن ن�س� � ��تطيع �أن نذه� � ��ب ...و�إذ كنت ال تريدين الذهاب �إل� � ��ى �أ ّي مكان فلنذهب �إلى
�إيطاليا هذا الخريف .وا آلن قد كانت هذه الم�س� � ��اومة �ش� � ��يئ ًا كريه ًا بالن�س� � ��بة �إلي ...ومع ذلك فقد فعلته

ولكنني ا آلن �س�أتوقف .لقد قلت كل ما لدي ...ولم يعد لدي ما �أ�ضيفه.
�أ�شار بيده م�ستاء ،وخرج من اال�ستديو .هززت كتفي أل ّن �إجابتي الوحيدة على كل هذا كان يجب �أن
تكون �صفعة على وجهه.
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ولكن هذه ا أل�شياء لي�ست من طبيعتي .لم �أناق�ش �إذن ،لقد قلت «ال»� ...أخرجت الزجاجة التي تركتها
�إينو�شكا .و�صببت لنف�سي كوب ًا كبير ًا من الجن.
�أفرغت كوبي و�أ�ش� � ��علت �س� � ��يجارة ،و�أخذت �أحدق من النافذة و�أنا �أ�شعر ب�ضياع وا�ضطراب ،حينما
فتح الباب وعاد بن�سي.
 اغفري لي. -ما فائدة هذا ا آلن.

 �س� � ��امحيني ،لقد كنت قليل ا ألدب� .س� � ��وف ن�ؤجل النقا�ش ا آلن ،ما زلت �أقترح �أن نذهب لنرى البيتالجديد.

 ال لن �أذهب .اتركني وحدي.داعي ألن نعامل بع�ضنا بع�ض ًا ك�أعداء.
 لقد اختلفنا ،ولكن الَ
 -حق ًا ال داعي.

 �إذن ،فلنت�صرف بطريقة طبيعية. -اتفقنا� ...أنا �أنتظر مكالمة هاتفية.

 �إذن ،طبق ًا لمكالمتك �سنقرر ما �سنفعله .في �أي وقت �سيطلبك؟ �سوف �أنتظر. -هل �أنت واثق من نف�سك �إلى هذا الحد.

 ال� ...أنا رجل مهذب فح�سب. ا آلن من منا يكذب� ...أنا� ...أم �أنت. -ربما �أنت� .أنا ال �أكذب� ...أقول لك ب�صراحة �إنني في حاجة �إليك ...و�إنني لن �أتركك تذهبين� .سوف

�أحاول �أن �أكون �أكثر رقة� ،أكثر مهارة� ،أكثر نجاح ًا� ...أي �ش� � ��يء ال يهم� ...أنا �صريح و�أ�ستعمل الو�سائل
ك ّلها كي �أ�صل �إلى هدفي ...و�أنت �أي�ض ًا كذلك.
�أخذ يهر�ش في ذقنه.
 ال �أعرف ربما يطلبني بو�ساطة الهاتف في الرابعة ،في الخام�سة �أو ربما في الثالثة ال �أدري. -النهار لم ينت�صف بعد ...فلن�أكل �شيئ ًا ،ا�شربي ك�أ�س ًا �آخر لو �أردت ...في هذه ا ألثناء �سوف �أحاول

�أن �أعمل بع�ض اال�سكت�شات.
حطمت التمثال ألنه لم يعجبك� .أريد �أن �أقيمه من جديد ...يمكنك �أن تح�ضري الهاتف هنا لو �أردت.
 ح�سن ًا .ولكن هل تجر�ؤ على �أن تقول �إنني جبانة.الـعــ��دد  687كــــان��ون الأ ول 2020
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 ال تن�سي �أن هناك �شجاعة من جانبي �أنا ا آلخر� .إن �أكبر �أنواع ال�شجاعة هو �أن �أعترف ب�ضعفي.�أنا لن �أتركك تذهبين� .أريدك حتى بهذا الثمن� .أنا �أعترف بهذا .وال �أظن �أن هذا جبن.
 -تعال.

وذهبنا �إلى اال�س� � ��تديو .لم �أكن �أ�ضع �أم ً
ال كبير ًا على المكالمة الهاتفية ،ولكنني �أخذت الهاتف معي.
ف� � ��ي الحقيقة ل� � ��م �أكن �أنتظر �أن يدق .خلعت مالب�س� � ��ي و�أخذت �أتحرك كما يريد هو� .أخذ ير�س� � ��م ويلقي

بالر�سوم .وكان الر�سم مجرد حجة كي يبقيني معه ،و�أن يتكلم في مختلف ا ألمور.
ومرت �ساعة .حينما دقت �إينو�شكا الباب ودخلت:
� -آ�سفة� ...أنتم تعملون� ...آ�سفة مرة �أخرى .ربما فيما بعد.

 �إينو�شكا ،تعالي ..ماذا حدث. �أبد ًا ،ال �شيء� ،أردت فح�سب �أن �أ�س�أل هل �أ�ستطيع �أن �أدعو خطيبي داجو كي يراكما ...ألن ،ألننا�سنتزوج .هذا ما �أردت �أن �أقوله ...هو ،يريد �أن ي�سلم عليكما.
وا�صل بن�سي الر�سم دون �أن يرفع وجهه �أو يرد على �إينو�شكا ،هذه هي عادته حينما يعمل ال يلتفت
�إطالق ًا �إلى �أحد ،قلت لها :مبارك يا �إينو�شكا ،يمكنك لو �أردت �أن تدعي داجو .على الرغم من �أنني عارية.

عارية ب�ص� � ��فتي (موديالً) فح�س� � ��ب ،على �أي حال قد ر�أى داجو التمثال ...ووجوده ال يزعجني �أنا ...ف� إذا
كان ال يزعجك فدعيه يدخل.
�سب بن�سي ودعا على �إينو�شكا ب�أن تحرق في الجحيم ...ولكنه لم يوجه كلمة واحدة:
ّ

 -اذهبي �إلى الجحيم .واحرقي داجو هذا ،وا�شنقي نف�سك على �شجرة �صف�صاف.

قلت له في �ص� � ��وت عذب :ال تغ�ض� � ��ب هكذا ...هذا لي�س عد ًال� .إينو�شكا �سوف تتزوج ...وخطيبها هنا،
لم ال ن�ستقبلها ...طبع ًا.

ودق جر�س الهاتف� ،أرادت �إينو�شكا �أن ترد ولكنني �سبقتها:
 �آلو ...بيت�سا .نعم� .ألو.كان هو:

 هل ن�ستطيع �أن نلتقي ا آلن. -طبع ًا� .أين .ح�سن ًا� .س�أكون هناك خالل ن�صف �ساعة.

�ألقيت بال�سماعة ،وجريت خارجة من الحجرة ،كان داجو واقف ًا عند الباب ينتظر �أن ندعوه للدخول.
عال:
ولكنني قلت ب�صوت ٍ
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 لي�س ا آلن يا داجو� ...أريد �أن �أرتدي مالب�سي.و�أنا �أرتدي مالب�س� � ��ي كنت �أ�صيح في �إينو�شكا� :إينو�ش� � ��كا عزيزتي ،اطلبي (تاك�سي) حا ًال ،يجب �أن

�أذهب فور ًا ،يوم �آخر� .سنرتب �شيئ ًا� ...سوف ندعوك �أنت وداجو للع�شاء ...بن�سي حبيبي .لن �آخذ العربة،
�سوف �أذهب بـ(التاك�سي) �إذا ت�أخرت اذهب �أنت وحدك �إلى البالتون لترى «ال�شاليه» الجديد.

و�أنا ال زلت �أرتدي مالب�س� � ��ي جاء بن�س� � ��ي وقال� :إنني �أ�ستطيع �أن �آخذ العربة .و�إنه �سينتظرني ...هو

لن يذهب ليرى «ال�شاليه» الجديد اليوم.
 -ال ...ال ...يا عزيزي ،ربما ال �أرجع �إلى ا آلن ،لقد قلت �أنت �إنني يمكنني �أن �أتغيب.

كنت �أالحظ �أن كل كلمة تطعنه في قلبه .وكان هذا ما �أريده منذ لحظات كان يتعالى علي .وهذا دوري
ا آلن.
حينما انتهيت من ارتداء مالب�سي...ذهبت �إليه وكنت �أرى (التاك�سي) من النافذة:

 بن�سي ا�سمع ،قد كنت ا آلن ماهر ًا معي ب�شكل مخيف� .أنا ال �أعرف ما الذي �سيحدث ولكنني �سوف�أعرف .ولكنك ت�ص� � ��رفت معي ب�ش� � ��هامة و�أنا �شاكرة لك .لقد قلت في �ص� � ��راحة �إنك �أناني و�إنك تريدني...
وهذا في حد ذاته مديح لي ...ا آلن ال يمكنني �أن �أقول �شيئ ًا �أكثر ذكاء من هذا.

-16كان بيت�س� � ��ا في انتظاري .المكان الذي اختاره للقائنا كان قهوة وبار في حجم ال�ص� � ��ندوق ،ومزدحم
ج� � ��د ًا .دخل� � ��ت كالدوامة ذهبت �إليه فور ًا ،وق َّبلته في فمه �أمام الجميع� .ش� � ��عر بالحرج .اقترحت �أن نذهب

�إلى مكان �آخر.

�ض� � ��حك كثير من الموجودين ،ب� � ��دا عليه بع�ض التحفظ وقد فاج�أه ت�ص� � ��رفي .حينما كان يحا�س� � ��ب

للن�سان �أن يناق�ش هذه ا ألمور
(الجر�س� � ��ون) ،طلبت ك�أ�س � � � ًا من الكونياك .كان يجب �أن �أ�شرب فال يمكن إ
�صاحي ًا.
خرجنا� ،أ�ش� � ��رت بيدي �إلى (تاك�س� � ��ي)� ،أبدى بع�ض االعترا�ض ولكنني لم �أهتم .في العربة جل�س� � ��ت

مال�ص� � ��قة له وت�ص� � ��رفت كحمقاء .فليتحملني كما �أنا ...وليعرف �أي نوع من ال�شخ�صيات �أنا .ذهبنا �إلى
مطعم �صغير في «بودا القديمة» .كان المطعم مزدحم ًا ك�أي مكان �آخر .هذا لم يكن يهمني و�أخذت �أطلب
ا أل�شياء بال مباالة.
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حينما ذهب (الجر�سون) ...قال بيت�سا:
�إيفا هذا جنون ...ال تجعلي من نف�سك حمقاء هكذا .من �أجل �أن تجعليني �سعيد ًا ...ال يهم ،من الغباء
�أن تجعلي ا ألمور ع�صيبة ،ن�صف مجنونة .هناك م�شكالت في البيت ...ح�سن ًا ،هذا ال يهم .من الغباء �أن
تجعلي ا ألمور �أ�سو�أ� ...أرجوك ان�سي المو�ضوع كله...
 ا آلن ...ه� � ��ا قد ن�س� � ��يت كل �ش� � ��يء ،لقد ق َّبلتك ألنني �أحبك ،جئت بك �إلى هن� � ��ا ألنني �أردت �أن �أكونمعك ...ألنني �أحبك .لقد جريت من �أجل �أن �ألقاك� ...سوف �أقبلك مرة �أخرى �إذا تركتني.
�ضحك.
 ال مانع� ...إذن...�أخذت �أثرثر و�أنا �أراجع قائمة الطعام:
 �أريد �أن �أطبخ لك فلف ًال مح�شو ًا ...يوم ًا ما في حلة م�سودة كبيرة ...وطماطم كثيرة� ...سوف �أ�ضع
«فلفل حامي» بكثرة �أتحب ذلك...؟
 عظيم... �أريد �أن �أ�صنع �أنواع الطعام ك ّلها لك ...ولكنني �أو ًال �أريد �أن �أقول لك.توقفت عن الحديث ألن (الجر�سون) كان يقف �إلى جوارنا ...و�أر�سلته كي يح�ضر لنا زجاجة نبيذ.
 �أريد �أن �أقول لك �أو ًال ...كيف �سارت ا ألمور مع زوجي... ال تقولي �شيئ ًا� ...إنني �أرى هذا في وجهك ...ال �شيء... �أكثر من ال �شيء� ...أو �أقل من ال�شيء ...هذا يتوقف على وجهة النظر.قلت له �إن بن�سي قال �إنه لن يطلقني .هذا خال�صة ما قاله لي.
ه ّز بيت�سا كتفيه وقال :ال يهم.
 -ال �أعرف � إ ْن كان هذا مهم ًا �أم ال� .أنا ال �أعرف �أ ّي �شيء عن قوانين ا ألحوال ال�شخ�صية ،وال تهمني

هذه الم�شكالت ،في الحقيقة من الم�ؤ�سف �أن...

لم �أ�ستطع �أن �أكمل ألنه كان ينظر �إلي بطريقة غريبة .فبقيت �صامتة.
قال �أخير ًا:
�إيفا ...ال يهمني ما قاله زوجك .ولكنني حقيقة �أريد �أن �أعرف ر�أيك �أنت.
 -ماذا �أقول...
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 انتظري ...دعيني �أخمن لقد قال زوجك �إنه لن يطلقك .و�أظن �أنه قال �أي�ض ًا� ...أعتقد �أنه قال � ...إ ّنهال يزعجه حتى �أ ْن تذهبي معي ا آلن...
 نعم ...لقد قال �شيئ ًا قريب ًا من هذا� ...إنك �شاطر ...كيف عرفت؟ لي�س هذا �صعب الت�صور� ...أ�شتهيك� .أنت جميلة .جذابة .بارعة �أنت كل �شيء ،لم يكن من الممكن�أن �أحلم ب�شيء �أروع من �أن تكوني معي...حتى ت�س�أمين مني.
 �أال ترى �أنك وقح بع�ض ال�شيء...؟ �إذا كان هذا ر�أيك ...ف�سوف �أكون �أكثر وقاحة... كن وقح ًا كما �شئت يا حبيبي وال تنزعج... �س�أحاول .هل �سنكون ع�شاق ًا لعطلة ق�صيرة؟ �أرى فكرة في م�ؤخرة ر�أ�سك تقول :كل �شيء ما يلبث�أن ينتهي! في الحقيقة هذا �إطراء لي.
 �أنا وحدي الك�س� � ��بان في كل هذا .لي�س هناك كثيرون ي�س� � ��تطيعون المفاخرة ب�أن لهم ع�شيقة رائعةمثلك.
فج�أة �أح�س�ست با�ستياء ...وخمود.
 كفى .كثيرون ي�س� � ��تطيعون هذا ...لي�س في المو�ض� � ��وع �ش� � ��يء مهم ...لي�س فيما يتعلق بي على �أ ّيحال.
قال بيت�سا محاو ًال �أن يهدئ الموقف :فلنترك هذا المو�ضوع للغد� ...أو لبعد الغد ،من الغباء مناق�شة
هذه ا ألمور في حالة اال�ضطراب هذه...
 بالعك�س يا �أحمق ...في حالة التوتر هذه ،ن�ستطيع �أن نلقي بالحقيقة ك ّلها في الخارج... �إذن تف�ضلي.في هذه ا ألثناء جاء (الجر�س� � ��ون) يحمل �إلى مائدتنا مزيد ًا من ال�ش� � ��راب ...لم نكن قد اخترنا طعامنا
بعد .و�أخذنا نناق�ش ماذا ن�أكل.
كنا نجل�س في مطعم في الهواء الطلق .من �ش� � ��جرة فوق ر�أ�س� � ��ي �س� � ��قطت دودة قبيحة المنظر مغطاة
ب�شعر رفيع ،حركتها بالدبلة التي في يدي .بد�أت تت�سلق �إ�صبعي �أم�سكت بها و�أ�سقطتها بعيد ًا ...ولكنها
عادت من جديد.
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�أخذت �أنطق كلماتي في تعمد وبطء...
 قال �إنني جبانة و�إنني ال �أ�ستطيع االنف�صال عنه� ...إنه واثق من نف�سه. قال عنك �أنت جبانة ...هو قال ذلك؟ نعم... وماذا كان ردك على...در بماذا �أجيب .انظر ...هل ترى هذه الدودة ،قبيحة ،ومثيرة للقرف .هل �أنا جبانة؟
قاطعته :لم �أ ِ

التقطت الدودة ،وو�ض� � ��عتها على فمي .بد�أت �أم�ض� � ��غ ،حق ًا لقد ت�ص� � ��ورت �أنها النهاية .ات�ضح �أنها ال
أ
أ
لي في �إ�شفاق.
�شيء .ابتلعتها و�عقبتها بملء فم من النبيذ� ،خذ بيت�سا ينظر � إ ّ
 يا حبيبتي لم يكن هذا �ض� � ��روري ًا� ...إن هذا مجرد حماقة ال �أعرف� ...أريد �أن �أثبت لنف�س� � ��ي �أننيل�ست جبانة.
 لم �أت�صور لحظة �أنك كذلك. -ماذا تت�صور �أنت �إذن.

لم يرد� .ش� � ��رب بع�ض النبيذ� .ش� � ��عرت ب�أن �شيئ ًا ما قد ف�سد بطريقة ب�شعة .وم�س�ألة الدودة هذه جعلت

ا ألمور تزداد فظاعة.
�شعرت ب�أنني �ضعيفة ،وعادت الحياة مرة �أخرى خالية من المعنى� ...صرت ال مبالية ب�أي �شيء .على
الرغم من كل �شيء ف� إن زوجي على حق� :إنني بمعنى ما حق ًا جبانة.
قلت لبيت�س� � ��ا الذي كان ما يزال �ص� � ��امت ًا :نعم� ...أنا فع ً
ال جبانة� .أجبن من �أن �أتخلى عن حياتي هذه
الطيبة :عن العربة ،والفيال ...وال�سفر �إلى الخارج ...وكل ما يتعلق بهذا� .أنا جبانة ،ال �أ�ستطيع �أن �أعدك

ب�أنني على المدى الطويل �س � � ��أكون زوجة طيبة لك ،و�أنني �س�أ�س� � ��اعدك في عملك� ...أو �أنني �س � � ��أجد عم ً
ال
لنف�س� � ��ي ...وال �أنني �س � � ��أحمل �أطفالك ...ال �أعتقد �أنني �س�أحب ا ألطفال كثير ًا .لقد بلغت الثالثين في �أول

�أم�س ...فات الوقت ال �أ�س� � ��تطيع �أن �أعدك ب�أن �أذهب معك �إلى المزرعة ...و�أن �أتناول الغداء كل يوم �أحد
في منزل المهند�س الزراعي زميلك ...و�أ ْن �أناق�ش مع زوجته �أي الفواكه يجب �أن تحفظ لل�شتاء� ...أو كيف

نخلل الخيار� .إن زوجي على حق .ولكن على الرغم من كل �ش� � ��يء ف�أنا على ا�س� � ��تعداد ألن �أكون ع�شيقتك
حتى تمل ذلك.

كان بيت�سا متوتر ًا ،قام واقف ًا .كان (الجر�سون) قد بد�أ يح�ضر الطعام ،دفع بيت�سا الح�ساب� .أخذني

من يدي و�سحبني خارج ًا.
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في الخارج كانت ال�شم�س قا�سية� ...أخذنا ن�سير بع�ض الوقت كنت �أ�شعر ب�أنني متعبة وكئيبة .لم نكن
نتكلم .وكررت مرة �أخرى �أنني جبانة ...وبكيت قليالً.
ر�أيت �أن دموعي لم تحرك بيت�سا ...كان رقيق ًا ،وعاملني كطفل متخلف عقلي ًا .قال :ال يجب �أن ت�شغلي
نف�سك بمثل هذه ا ألفكار� ،إذا ّ
نظم ا إلن�سان حياته فربما ي�ستطيع �أن يقلل من هذه المعاناة.

كان يم�سح على �شعري.
 ... -ولكن ألنك م�شغولة بهذه ا ألفكار ك ّلها ...و ألن ظروف الحياة حولك �صعبة ...زواجك ...وطالقك...

وكل هذه ا أل�ش� � ��ياء ،ف�أنت ت�ش� � ��عرين بالحاجة �إلى الحديث عن ذلك� ...سوف نتكلم في كل هذا غد ًا� ،أو بعد
غد� ...أو بعد �أ�سبوع ....في �أي وقت تكون حالتك طيبة وطبيعية.
حينما كان يقول هذه ا أل�شياء� ،أح�س�ست ب�أنني لن �أراه مرة �أخرى.
ا�ستمر قائالً :ما ر�أيك ...نذهب �إلى ال�سينما؟
هززت ر�أ�سي:

 ال .ال فائدة. �إذن فلنجل�س على الدانوب .ال تفكري في �ش� � ��يء ...ا�س� � ��تمتعي بال�شم�س ...و�س�أحكي لك ما حدثلي هذا ال�صباح.
أ أ
أ أ
في �أفكار ًا �أخرى...
لم �كن ��ستطيع �ن ��ستمع �إليه ...كلماته ك ّلها كانت تثير ّ
 يمكنني �أن �أعود �إلى ال�ش� � ��ركة التي كنت �أعمل فيها� ...س � � � ُ�أ َع َّين مهند�س � � � ًا في ق�سم الديزل من �أولال�شهر ...ثم...
ال �أذكر االحتمال ا آلخر الذي ذكره ،ألنني لم �أكن منتبهة ،كنت �أراقب نف�س� � ��ي في فزع ،هذه ا أل�شياء
ك ّلها ال تهمني �إني م�شغولة بحزني الخا�ص فح�سب.
قلت :هذا فظيع� .إنني بغي ال �أمل فيها.
 -حدق في وجهي و�أم�سك يدي.

 �إيفا ...حبيبتي ،تنف�سي بعمق ...وتخ ّل�صي من هذه ا ألفكار ال�سوداء� ...ألقى بها كمعطف قديم. �إذن ...فلنذهب �إلى ال�سينما.ه ّز ر�أ�س� � ��ه ،وعاد يحدق في وجهي ...و�ض� � ��عت يدي ف� � ��ي يده .على باب ال�س� � ��ينما كان هناك طابور
طويل.
�أخذ بيت�سا مكانه.
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خبطت على يده في رفق قائلة وداع ًا.
نظر خلفه ...لكني في لحظة كنت قد اختفيت في الزحام.
تنف�س� � ��ت بعمق كما قال لي .بد�أت �أ�س� � ��ير بال هدف� .أخذت (�أتوبي�س) .نزلت بعد عدة محطات .عدت
�أم�شي من جديد �ساهية عن كل العالم حولي.
ال ب� � ��د �أنني قد م�ش� � ��يت طويالً .التعب في �س� � ��اقي هو ال� � ��ذي قال لي �إن وقت ًا طوي� �ل � ً
ا قد فات� .أخذت

(ا ألتوبي�س) مرة �أخرى .نزلت في ميدان �سيزانا ...وهناك كان تيبور.
�ضحك ،وقال:
لن �أمانع.

-17نظرت حولي في �شقة تيبور .مجرد (ا�ستديو) لر�سام �أعزب �إال �أن الفو�ضى فيه �أكثر من المعتاد ...لم

�صب الروم من زجاجة في ك�أ�سين كبيرين.
�ألق با ًال ألي �شيء حولي ...كان يتبور يتكلم .ولكنني لم �ألتفتّ .

على الرغم من �أنني ال �أحب الروم �إال �أنني �شربته .وبال كلمة �أخرى بد�أت �أخلع مالب�سي.

متدل من جانب الكنبة ...كانت ا أل�شياء ك ّلها تبدو حولي
فيما بعد ،و�أنا م�س� � ��تلقية على بطني ور�أ�سي ٍ

فارغة ،بال هدف ،وال معنى.
�أخذت �أكرر� :إنني جبانة ...وبغي.

لم تكن تزعجني ال�ضحكات التي يطلقها تيبور على كلماتي .كان منت�شي ًا ب�أنني مكتئبة وب�أنه ا�ستطاع

�أن يح�صل علي �أخير ًا.
 �س� � ��وف ت�س� � ��ير ا ألمور على هذا النحو منذ ا آلن� .سوف �أقوم من �س� � ��رير فح�سب كي �أ�ستلقي على�سرير �آخر.
ماذا �س�أفعل..؟!.
كان يجب �أن �أبقى في المزرعة كي �أناق�ش مع زوجة المهند�س الزراعي كيف يبي�ض الدجاج «عزيزتي
كيف تخللين خيارك هذا اللذيذ»« .هل ت�ص� � ��نعين منه بع�ض الخبز ...و�إلى جانب ال�ش� � ��بت هل ت�ض� � ��يفين
�شيئ ًا �آخر».
قال تيبور :الخيار المخلل ي�ضر�س ا أل�سنان.
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كان م�ش� � ��غو ًال ب� إعداد القهوة .ما يزال يرتدي الروب .راقبته عن كثب :رجل ...ال �ش� � ��يء م�شترك بيني
وبينه ...ومع ذلك فه�أنذا �أك�شف قلبي له.
م�ضحك.

�شربت الروم الذي ناولني �إياه .بد�أت �أ�شعر بال�سكر.
قل� � ��ت :ال� ...إنن� � ��ي� ...إنن� � ��ي ال �أخ� � ��اف من الم� � ��اء وال من النار .ال �أخ� � ��اف من العنا�ص� � ��ر �أو ا ألعمال
والت�صرفات ...ال �أخاف الوحو�ش �أو الحيوانات ...وال حتى النا�س ...ال �أخاف من �شيء ...ولكنني �أخاف

الحياة اليومية� ...أخاف �أن �أ�س� � ��تيقظ مع ال�شم�س ،و�أن �أبد�أ العمل في المواعيد� ،أخاف رتابة ا أليام� ...أن
�أركب (ترام ًا) مزدحم ًا ...في يدي ا�ش� � ��تراك� ...أخاف �أن �أقف في طابور يوم الجمعة كي �أ�ش� � ��تري اللحم

قبيل �ساعة ا إلغالق� ...أخاف �أن �أغ�سل ا ألطباق في الم�ساء قبل الذهاب �إلى النوم ...ال...
 ال تنزعجي... �أنا ال �أ�ستحق �أن �أعي�ش... -ال تقولي هذا� ...أنت �أروع امر�أة تعاملت معها.

لم �أجب.
�أح�ض� � ��ر قهوته .جل�س �إلى جواري ...بد�أ يداعبني من جديد ...لم �ألتفت له� ...أخذت �أتابع ب�أ�ص� � ��ابعي
نقو�ش ال�سجادة� .أدركت ا ألمور من ا آلن �ست�سير على هذا النحو� ،إلى �أن يتقدم بي ال�سن ...و�أموت.
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