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5 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

عناق، حتى  وطان، وي�ضيق اخلناق على الأ عندما تع�ضف امللّمات بالأ

فاق �ُضّدت يف وجهه،  بل انقطعت به، واأّن الآ ليكاد يخال املرء اأن كّل ال�ضُّ

واأنَّ اأحالمه تبّددت �رساباً يفوت قب�ضته كلما خال اأنه اأو�ضك على اإدراكه؛ 

عندها حُتبط نفو�ٌس، وتزيغ اأب�ضاٌر، وتنحني هاماٌت، وتخمد عزائُم  حتت 

وطاأة اخلطوب. 

لكّن النا�س لي�ضوا يف ذلك �ضوا�ضية؛ فمنهم من ياأبى على نف�ضه الركون 

اإىل �ضعفها، يرف�س اأن يع�ضف الياأ�س باإرادته وكاأنها ري�ضة تتقاذفها رياح 

مل. من النا�س من  النكبات، فيتعاىل على جراحاته وميتح من اآلمه ن�ضغ الأ

بل، فال  ل تخبو اإرادة احلياة فيهم مهما تعّثت خطاهم و�ضاقت بهم ال�ضُّ

تفرت لهم عزمية، ول يلني لهم جانب، ول تنثني لهم اإرادة. 

الوزارة كلمة 

اإرادة جّبارة



اإرادة جّبارة

ول  2020 6 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

اإرادتهم  رجال  العظيمة،  حلب  اأبناء  ال�ضام،  �ضهباء  اأبناء  هم  لء  هوؤ

اإىل  الوهن  يعرف  اجلبال، ول  له  تلني  ما  منها  ينال  ل  تنك�رس، عزميتهم  ل 

موّي يف حلب  نفو�ضهم �ضبياًل مهما عظمت ال�ضعاب. راأيتهم يف امل�ضجد الأ

رهاب، كما اجلّراح ي�ضتاأ�ضل  يُخرجون الر�ضا�س من اأعمدته املكلومة بالإ

التي  امل�ضجد  اأعمدة  يزيحون  راأيتهم  اجل�ضد.  من  اخلبيث  الورم  مبب�ضعه 

ونها ويعيدون اإليها األقها بعد اأن دنّ�ضْتها اأيادي  ارتفعت لتوحيد اخلالق، فُيممِّ

املقّد�ضة،  ر�س  ثم. راأيتهم يعاجلون كلَّ حجر �ضقط على تلك الأ احلقد الآ

ّم احلنون وليدها الذي تخاف اأن يلحق  يحت�ضنونه ب�ضدورهم، كما حتت�ضن الأ

ج�ضده ال�ضعيف اأي اأذى، فيقمونه وينّظفونه من ال�ضوائب التي حلقت به، 

ع على عر�س �ضور هنا اأو جدار هناك،  ثم يرفعونه كما الدّرة الثمينة ليتو�ضّ

اء كالهدف الذي و�ضعوه ن�ضب اأعينهم،  اأبي�س كنقاء �رسيرتهم، نا�ضع و�ضّ

وي�ضعون لتحقيقه مهما تكبَّدوا من عناٍء ولقوا من م�ضاعب: اإعادة اإعمار 

موي الكبي يف حلب، هذا اجلامع الذي اأ�ضقط املجرمون مئذنته  اجلامع الأ

يف الرابع والع�رسين من ني�ضان عام )2013م(، و�رسقوا منربه التاريخي يف 

اأبناء  اأيار من العام نف�ضه، هذا املنرب الذي �ضنعه جنار  من  الثالث ع�رس من 

اأمره امللك العادل  اأحد يف براعته،  خرتيني( ل ي�ضاهيه  بـ)الأ حلب يُعرف 

ق�ضى، اإذ كان ياأمل اأن يفتح  نور الدين الزنكي اأن ي�ضنع منرباً للم�ضجد الأ

والنحت  املهندم  النعت  على  به  تاأتي  اأن  »اجتهد  له:  وقال  املقد�س،  بيت 

املاهر �ضنعه. وملا حدث  النّجار احللبي  اأبدع  اإذ  املهند�س«. وهكذا كان، 

ب  موي الكبي، جيء باملنرب ونُ�ضِ حريق يف حلب اأتى على منرب اجلامع الأ
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اإرادة جّبارة

ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

ول ُحِمل بعد  خرتيني اإلَّ اأْن �ضنع حمراباً اآخر توءماً لالأ فيه، فما كان من الأ

ق�ضى.    ب يف القد�س يف امل�ضجد الأ نحو ع�رسين عاماً من حلب، ونُ�ضِ

لني الطرب  حلب الغالية، يا َمْن خرجِت من حتت الرماد... يا من تَ�ضِ

بالطرب، يا اأر�س العمل النافع، يا رو�ضة يطيب بها املقام، على الرغم من 

كل ما اأملّ بها. اأنِت امل�رسقة دائماً... الفتيّة اأبداً. وردتك بعد �ضنني عجاف 

مّرت بك فوجدتك جنّة عدن، وكنت للغادرين نار �ضعي. 

 



ول  2020 8 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

لوحة للفنان اأحمد مادون
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النَّ�سق املفقود

ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

�صياء جميعًا«. ن�صان هو مقيا�ش الأ - »الإ

بروتوغرا�ش ال�صف�صطائي.

زمنة، اأنَّ المجانين يقودون العميان«. - »من نكبة هذه الأ

اإدواردو كاليانو.

�س البنيوية« -ترجمة:  يرى الناقد البريطاني ليوناردو جاك�ضون في كتابه »بوؤ

دبية الحديثة،  ثائر ديب، �ضادر عن وزارة الثقافة بدم�ضق، 2001- اأن النظرية الأ

قامت على اأعمال كل من: مارك�س، ودو �ضو�ضور، وفرويد، »غير اأن  ما بُني على 

عمال، كان بنية فوقية، �ضا�ضعة وباروكية، من التناق�ضات عن المجتمع  تلك الأ

ن�ضانية، كفيلة باأن تُده�س وتثير الغ�ضب في الوقت نف�ضه«. واللغة والذات الإ

اإنها عقود من الفو�ضى والتناق�ضات والت�ضو�س في م�ضار الفكر، �ضدرت عن 

النُّخب ذوي النزعة الراديكالية والعدمية في اأعلى م�ضتويات الحداثة، اأ�ضهمت 

عن  حاداً  انزياحاً  واأحدثت  الفكر،  في حركية  المتالطم  ال�ضطراب  تعميم  في 
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النَّ�سق املفقود

ول  2020 10 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

لء المفكرين المرموقين،  ولى، ونحن نعي�س مع هوؤ الم�ضار التنويري للحداثة الأ

دبية وتجاوزت  ت النظريات الجديدة للن�ضو�س الأ حالة انعدام اليقين، حين ت�ضدَّ

عالم، ونجد اأنف�ضنا  دب اإلى حقول المجتمع والتاريخ وفل�ضفة اللغة والإ حدود الأ

واأكثر  ارتباكاً  اأ�ضد  البنيوية  بعد  ما  تجلياتهم  في  الكبار  المنّظرين  ن�ضو�س  مع 

مور  لء ازدادت الأ عجزاً وتق�ضيراً عن فهم الن�ضو�س فهماً اأكثر اإحكاماً. مع هوؤ

لء في متاهات  غمو�ضاً واإخفاقاً في فهم منطقي للتاريخ وللمجتمع، واأوقعنا هوؤ

مطبقة واأطياف ملتب�ضة، على عك�س فكر ع�ضر التنوير الوا�ضح و المنطقي، وهم 

ع�ضر  من  والهزء  الو�ضوح  مهاجمة  عن  يتوقفون  ل  الذين  الجدد(  )الفال�ضفة 

د كّله؟  التنوير! لكن، لَم حدث هذا، وما الدوافع الفكرية لهذا ال�ضوا�س الـُمتعمَّ

ن�ضانوي،  دبية الحديثة منظومة اأيديولوجية م�ضادة للفكر الإ وهل كانت النظرية الأ

يديولوجيا قد انتهى؟! على الرغم من اإ�ضرار مفكريها على اأنَّ  ع�ضر الأ

في كتاب جاك�ضون المذكور اأعاله، اإجابات عن كثير مما يقلقنا ونحن نقراأ 

دبية الحديثة التي �ضاأتناولها  فكر ما بعد البنيويين قراءة نقدية، يقول: »اإن النظرية الأ

قد تطورت في فرن�ضا في خم�ضينيات و�ضتينيات القرن الع�ضرين من خالل اإعادة 

�ضو�ضور،  دو  وفرديناند  فرويد  و�ضيغموند  مارك�س  كارل  بمقولت  التفكير 

الواقعين في مكان ما  الهام�ضيين  المثقفين  اأيديولوجيا لمجموعة من  واأ�ضبحت 

بين حزب �ضيوعي �ضتاليني �ضخم وبرجوازية اأ�ضد �ضخامة... كما تطورت هذه 

النظرية اأي�ضاً في ظل التاأثير الفكري الذي مار�ضته الفل�ضفة الفرن�ضية، التي اتكاأت 

وقد  و�ضارتر،  ميرلوبونتي  اأفكار  مع  وتنازعت  وهايدغر،  هو�ضرل  اأفكار  على 

مّدًة  الوجودية  تعقب  اأن  والم�ضلل  المحدود  »البنيوية«  ا�ضم  تحت  ا�ضتطاعت 

وجيزة بو�ضفها مجموعة من الفل�ضفات ال�ضعبية، ليعقبها بعد انهيار البنيوية نحو 

رت اإلى المثقفين الهام�ضيين  دمِّ عام )1967(، ت�ضكيلة من ما بعد البنيويات التي �ضُ

ر�س...«. والمنعزلين في اأ�ضقاع الأ
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النَّ�سق املفقود

ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

لت اأفكار مارك�س  لكن، وتناغماً مع كتاب ليونارد جاك�ضون، نت�ضاءل: كيف ُحومِّ

وفرويد ودو �ضو�ضور اإلى نقي�ضها؟! وي�ضير الناقد اإلى المفارقة الواقعة والملحوظة 

ونيت�ضه،  فوكو  بمي�ضيل  التاأثر  اإلى  اأميل  بات  الحديث  الي�ضاري  ر  المنظمِّ اأن  وهي 

منه بكارل مارك�س، وهو اأكثر اهتماماً بالطريقة التي تنتج بها »القوة« »معرفة«، 

كل  بعيداً  الحديث  الالكاني  اأ�ضبح  كما  القت�ضاد،  وبتاأثير  الطبقي  بال�ضراع  منه 

البعد عن روحية التوجه العلمي البيولوجي لدى فرويد، اأما �ضو�ضور الحقيقي فقد 

غرا�س  ه، بحيث يخدم الأ اختفى تماماً خلف فيل�ضوف اللغة المثالي، واأُعيد بناوؤ

التي و�ضعتها جماعة مجلة »تل كل« وجاك دريدا ن�ضب اأعينهم.

�ضا�ضية  الأ الن�ضو�س  على  طراأت  التي  التحويل  عملية  من  الرغم  على  لكن، 

ال�ضبب  الما�ضي، ويُعزى  ت�ضبح من  الخلف ولم  اإلى  تتراجع  لم  فهي  للحداثة، 

التحليل  في  لكان  جاك  مثل  المحولين،  اأن  اإلى  جاك�ضون  راأي  في  ذلك  في 

النف�ضي، واألتو�ضير في المارك�ضية، وجاك دريدا في الالنظرية الن�ضية، قد نزعوا 

اإلى الكتفاء باأنهم �ُضّراح ومعّلقون، وهكذا اأعادوا قراءة الن�ضو�س بدًل من اأن 

ل�ضنية  والأ النف�ضي  والتحليل  للمارك�ضية  �ضلية  الأ المقولت  فظلَّت  ينق�ضوها، 

تطل براأ�ضها من النظريات الحديثة لتقلب ا�ضتنتاجاتنا راأ�ضاً على عقب، وظلت 

اأق�ضد  »لم  قائلة:  الحديثة،  النظرية  ترتاد  ودو�ضو�ضور  وفرويد  مارك�س  اأ�ضباح 

مارك�س  �ضبح  ي�ضرخ  مادي،  باأنه  نف�ضه  ر حديث  منظمِّ ي�ضف  اأبداً!«، فحين  هذا 

م لكاني حديث َعْر�ضاً للتحليل  حانقاً: »كنت اأتحدث عن القت�ضاد«، وحين يقدمِّ

النف�ضي، يُعبمِّر �ضبح فرويد عن احتجاجه، قائاًل: »هذا هذر ل عالقة له بالعلم«، 

وكلما قراأت كتاب دريدا )في علم الكتابة(، اأ�ضمع �ضبح �ضو�ضور وهو ي�ضرخ: 

»كاذب!...«، وهنا اأخذنا القتبا�س بحرفيته للحفاظ على الروح التهكمية الفذة 

لدى ليونارد جاك�ضون.
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دبية الحديثة ل   الخال�ضة التي ن�ضتخل�ضها من هذا النقد، هي اأن النظرية الأ

�ضل والتابعين، اأو ال�ضراح اأو المف�ضرين،  ر �ضيئاً، وهناك هوة �ضحيقة بين  الأ تف�ضمِّ

النظرية  وظيفة  وهدروا  ال�ضعف...  ونقاط  العيوب  على  خطابهم  بنوا  الذين 

دب، وا�ضتعا�ضوا عن ذلك   م تف�ضيرات و�ضروحاً لكيفية عمل الأ دبية التي تُقدمِّ الأ

باإن�ضاء  يديولوجيا  اأيديولوجية عري�ضة وغائمة وراف�ضة، وزيَّنوا هذه الأ بمطامح 

�ضعبوي يقوم على انتقاد الراأ�ضمالية والميتافيزيقيا الغربية والبطريركية...

�ضليين )مارك�س، وفرويد، ودو �ضو�ضور( قا�ضم  كان بين فال�ضفة الحداثة الأ

م�ضترك، هو اعتقاد ثالثتهم اأنهم علميون؛ فمارك�س كان يرى اأنه و�ضع اأ�ضا�ضاً 

علم  اإلى  بالن�ضبة  نف�ضه  ال�ضيء  فعل  اأنه  يرى  فرويد  وكان  لال�ضتراكية،  علمياً 

النف�س، اأما �ضو�ضور فحاول اأن ي�ضع اأ�ضا�ضاً علمياً لدرا�ضة اللغة، ويرى جاك�ضون 

دبية انطالقاً من اأعمال  اأن هذا المق�ضد العلمي قد �ضاع في �ضياق تطور النظرية الأ

األتو�ضير ولكان ودريدا... على �ضبيل المثال ل الح�ضر.

اإلى  عادوا  فقد  الجدد  اأ�ضالفه  واأما  العالم،  تغيير  اإلى  يدعو  مارك�س  كان 

مر يت�ضابه مع فرويد و�ضو�ضور،  الديالكتيك الهيجلي المقلوب على راأ�ضه، والأ

مر »كما لو اأن من  ويعيد جاك�ضون هذا التغيير زمنياً اإلى عام )1967(، اإذ بدا الأ

المتفق عليه، اأننا يجب اأن نتخلى عن كل اأمل بقيام نظريات علمية في الثقافة، 

وكذلك التخلي عن اأي محاولة ترمي اإلى تحقيق ذلك«. ويقول جاك�ضون: »مع 

غات كافية لوجهة النظر هذه، اإل اأنها نبعت ب�ضورة تكاد  م م�ضومِّ اأن اأحداً لم يقدمِّ

تكون طبيعية من �ضيادة فل�ضفات معينة، فل�ضفة هايدغر على �ضبيل المثال«.

زة يمكن اأن تقال رف�ضاً اأو  زة اأو غير مركَّ اأ�ضياء كثيرة، وتداعيات نقدية مركَّ

�ضا�ضية  الن�ضو�س الأ اإنتاج  التي ظهرت ما بعد مرحلة  دبية  بالنظريات الأ اإعجاباً 

للحداثة، ويمكن ر�ضد التناق�ضات المنطقية في اأطروحات مفكريها، ففي الوقت 
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لء نقدهم الراف�س للميتافيزيقيا، فاإنه ي�ضعب فكُّ الرتباط بينهم  الذي يوجه هوؤ

البنيوية  �س  بوؤ نقدية �ضاحب كتاب  ببراعة  الميتافيزيقيا، وقد لحظ ذلك  وبين 

الذي ر�ضد الت�ضدع الذي اأ�ضاب هذه النظرية في ال�ضميم، اإذ يقول: »اإن ق�ضماً 

ن يعر�ضها  من النظرية المعا�ضرة، ق�ضم ل ي�ضملها كلها، اإنما ي�ضمل ما يكفي لأ

اآخر  بين �ضوفية ن�ضية، واآراء ي�ضارية جذرية من  َجْمٌع  باأنه  للنقد، يمكن و�ضفه 

الن�س   ميتافيزيقيا م�ضادة غريبة جداً، وت�ضّكل �ضوفية  َجْمٌع مرتكز على  طراز، 

كبر من  هذه النظرية«. الق�ضم الأ

اأنهم  اإننا نلحظ لدى النقاد الجدد والتابعين لهم في الجامعات العالمية،  نعم، 

دون، وهم يهاجمون الميتافيزيقيا، انت�ضار الميتافيزيقيا على النقد العلمي الذي  كمِّ يوؤ

غير  نتاجات  المعاني  اإن  لنا  يقولون  وهم  للحداثة،  �ضيلون  الأ المفكرون  اأ�ض�ضه 

ن�ضانية هي نتاٌج جانبيٌّ للن�س، وما الن�س  محددة اأو مبهمة للتاأويل، واإن الذات الإ

اإل حقل مفتوح من ال�ضتعارات! األم يربكنا دريدا المترَجم اإلى العربية بال�ضتغراق 

�ضلية؟! الميتافيزيقي في الحديث عن الثنيات اأو الطيَّات داخل الن�ضو�س الأ

الواقع  اإنه  بمرارة؛  نتجرعه  الكال�ضيكي  الفكر  �ضياق  من  مفقود  �ضيء  ثمة 

وحين  مطلقاً،  تُراعى  ل  التي  المنطقية  والعقالنية  النظريات،  هذه  عن  الغائب 

ننجذب، ب�ضفتنا قّراء اأدب، اإلى هذه النظريات التي تُ�َضرنمنا، حتى لكاأننا ن�ضبح 

المعرفة  اإلى  و�ضلنا  اأننا  كال�ضوفيين  م  ونتوهَّ وال�ضعيد،  الدافئ  الحلم  ماء  في 

باقتدار، نكت�ضف بمرارة حين ن�ضتيقظ من الحلم اأو النوم اأننا لم نغادر ال�ضطح، 

ولم نقب�س على اأي معنى يُعتدُّ به! وكل هذه الق�ضور الم�ضيدة بالكلمات ل تتعّدى 

اأن تكون َقْب�َس ريح! 

❁    ❁    ❁
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الفنان اأحمد مادون
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الدرا�ســات والبحوث

تكنولوجيا ال�صغائر

محنة التفكير الفل�صفي في المـا�صي والحا�صر

¯

¯

اأ�صعد طرابية

زاهر هالل
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النانو بين الحقيقة والخيال

م���ا التكنولوجيا: ب�ضبب غياب تعريف مح���دد للتكنولوجيا، يظن بع�ضهم اأن التكنولوجيا 

تعني التطبيقات الحديثة فح�ضب، مثل: التكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا هند�ضة المكونات 

وتكنولوجي���ا  الدقيق���ة،  والتكنولوجي���ات  واالت�ض���االت،  المعلوم���ات  وتكنولوجي���ا  الوراثي���ة، 

لكترونيات الدقيقة واأخيرًا تكنولوجيا النانو.  االإ

التكنولوجيا بمعناها المب�ضط: هي مجموعة المهارات والتقنيات التي ت�ضتخدم النظريات، 

���ق نتائ���ج البحوث العلمية من اأجل و�ضع حلول فريدة ومتمي���زة لم�ضكلة ما، فقد تمكن  وتطبِّ

ن�ضان على �ضبيل المثال من ا�ضتخراج المعادن وتخلي�ضها من ال�ضوائب العالقة بها، وتمكن  االإ

م���ن الح�ض���ول على م�ضبوكات فلزية عن طريق �ضهره���ا، ثم ت�ضكيلها في �ضور مختلفة تنا�ضب 

التطبي���ق الم���راد. ه���ذا يعن���ي اأن التكنولوجيا لي�ضت جدي���دة، واإنما الجدي���د فيها هو اللفظ 

فح�ضب.

تعود كلمة النانو باأ�صولها لليونانية القديمة وتعني قزم Nanos، وفي العلم تعني جزءاً من 

�صياء ال�صغيرة  ملي������ار، والنانو متر جزء من مليار جزء م������ن المتر، وهو وحدة لقيا�س اأطوال الأ

لكتروني مثل: البكتريا والفيرو�صات. التي ل ترى اإل تحت المجهر الإ

اأ�سعد طرابية

والبحوث الدرا�سات 

تكنولوجيا ال�صغائر



17 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

تكنولوجيا ال�صغائر

يعادل النانو الواحد قيا�س طول �شف مكون من ثالث ع�شرة ذرة من ذرات غاز الهيدروجين، اإذا 

نَّ الميكرومتر الواحد ي�شاوي )1000( نانو متر، 
أ ما و�شعت مترا�شة بع�شها بجوار بع�س. اإذا علمنا ا

نَّ قطر كرة من كرات الدم الحمراء 
أ ف������اإن قطر �شعر الراأ�س يعادل )6000- 12000( نانو متر، كما ا

ن�شان تعادل )2500( نانو متر، في حين يبلغ طول بكتيريا الكوليرا نحو )1000( نانو متر. لالإ

قبيل انطالق ثورة تكنولوجيا النانو في بداية القرن الواحد والع�شرين ان�شب االهتمام على 

ألفاظ كثيرة التي لم تكن موجودة  كيفية ت�شغير المواد اإلى م�شتوى الميكرو متر، وقد ا�شتوحيت ا

نَّ ال�شرائح 
أ أيق������ن العلماء ا قبل ذلك الحين مث������ل الميكرو�شكوب والميكروويف والميكروفون. ا

مكان اإنتاج  لكترونية الميكرومترية قد و�شلت اإلى اأق�شى قدرتها، ولن يكون في االإ والرقائق االإ

أكثر تقدماً بحيث تحتوي على اأ�شعاف الترانز�شتورات اإال اإذا �شغرت المكونات الموؤلفة  �شرائح ا

للترانز�شتورات اإلى ما هو اأدنى من الميكرو متر، وقد اأدى ت�شغير الترانز�شتورات اإلى م�شتوى 

النان������و اإلى ت�شاعف كبير في �شرعة وكفاءة الحوا�شي������ب وزيادة قدرتها في تخزين المعلومات 

والبيانات، اإ�شافة اإلى ت�شغير اأحجامها والنزول باأ�شعارها. 

أكثر كفاءة، فزادت قدرتها  تط������ورت �شناعة الهواتف النقالة، واأ�شبحت اأقل حجماً ووزناً وا

في تخزين وحفظ البيانات والمعلومات اإلى اأ�شعاف ما كانت عليه في مرحلة الت�شعينيات من 

لكتروني������ة اإلى م�شتوى النانو، مما جعلها متعددة  الق������رن الما�شي، بعد اأن �شغرت مكوناتها االإ

لكترونية، ومعالجة  الوظائف، مثل: الدخول اإلى ال�شبكة العنكبوتية، واإر�شال وا�شتقبال الر�شائل االإ

ال�شور، اإ�شافة اإلى الو�شائط الب�شرية ال�شمعية المتعددة. وحديثاً ا�شتُِفيد من الهواتف النقالة 

.GPS ونظام تحديد الموقع العالمي ،PDA بو�شفها م�شاعدات رقمية �شخ�شية

مـــا علـــم النانو؟ هو درا�شة وتو�شيف مواد النانو وتعيي������ن خوا�شها وخ�شائ�شها الكيمائية 

والفيزيائي������ة والميكانيكية مع درا�شة الظواهر المرتبط������ة النا�شئة عن ت�شغير اأحجامها. يبدو 

تعريف علم النانو اأمراً �شهاًل، في حين تعريف تكنولوجيا النانو اأمراً اأكثر �شعوبة، ويمكن من 

أ و�شع تعريف لها وهو المقدرة التكنولوجية على تخليق المواد النانوية، والتحكم  حي������ث المبدا

في بنيتها الداخلية عن طريق اإعادة هيكلة الذرات والجزيئات المكونة لها وترتيبها. اأما 

أبعاد حبيباتها الداخلية بين )1- 100( نانو  المواد النانوية، فهي مواد متقدمة تتراوح مقايي�س ا

أ�شا�شية من تكنولوجيات القرن الواحد والع�شرين )تكنولوجيا  متر. وتعد الم������واد النانوية لبنة ا

النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت(.



ول  2020 18 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

تكنولوجيا ال�صغائر

اإن ج�شيمات المواد النانوية ت�شل اإلى المخ دون اأن ت�شتطيع حواجز الدم منع دخولها، على 

ج�شام الكبيرة من رتبة عدة ميكرو مترات.  الرغ������م من اأن نظام المنع هذا يعمل بكفاءة مع االأ

زالة تجلط دموي على �شبيل المثال دون  وقد �ُشنَِّعت ج�شيمات دوائية ت�شل مبا�شرة اإلى المخ الإ

اأن تعتر�شها حواجز الدم.

دوية، والحفاظ على البيئة، ومعالجة الملوثات البيئية،  مجـــالت النانو: الطب و�شناعة االأ

و�شناعة مكونات الحوا�شيب، والح�شا�ش������ات الدقيقة، وال�شناعات الثقيلة والخفيفة، وت�شنيع 

الخاليا ال�شم�شية وبطاريات الوقود.

مريكي الكبير ريت�شارد فينمان باأن  الحتكام اإلى التاريخ: لم يكن ل�شيحة عالم الفيزياء االأ

أو ترحيب  »هناك مت�شعاً في القاع« اأمام جمهرة من علماء الفيزياء عام )1959م(، اأذن �شاغية ا

أ�شار اإلى اإم������كان تغيير خوا�س اأي مادة وتعظيم  منتظ������ر. لق������د اأبدع فينمان في محا�شرته اإذ ا

�شماته������ا. وذلك ع������ن طريق اإعادة ترتيب ذراتها بحيث نح�شل عل������ى خوا�س متميزة ومختلفة 

�شلية. تماماً عن �شماتها االأ

ن تحريك ذرات اأي مادة  آنذاك منهج فينمان باأنه مجرد خيال علم������ي، الأ و�ش������ف العلم������اء ا

داة البالغة ال�شغر التي  ي�شغ������ر قطرها ع������ن النانو متر اأمٌر م�شتحي������ٌل، وذلك لعدم تواف������ر االأ

بعاد  ن�شتطيع بو�شاطتها التقاط الذرات والتالعب بها لتكوين �شبكات بلورية من مواد نانوية االأ

متميزة الخوا�س.  

ولى لتفجير ثورة  من الموؤكد اأن العالم فينمان لم يتوقع اأن محا�شرته �شتطلق ال�شرارة االأ

الق������رن الحادي والع�شرين، التي لقبها العالم الياباني نوري������و تانيغوت�شي في عام )1974م( 

�شارة اإلى القدرة على هند�شة الم������واد بدقة بمقيا�س النانو متر، وقد  بتكنولوجي������ا النانو لالإ

تمك������ن العالمان الفيزيائيان هنريت�س روهرر وزميله بيننغ الحائزان جائزة نوبل في الفيزياء 

مريكي������ة بفرع زي������ورخ ب�شوي�شرا في عام  ع������ام )1986م(، والعام������الن ل������دى �شركة IBM االأ

)1981م( م������ن التو�شل اإلى اخت������راع نوع جديد من الميكرو�شكوب������ات، وهو الميكرو�شكوب 

حادية للمادة وتحديد  النفقي الباح������ث، اإذ تمّكنا من خالله التعامل المبا�شر مع الذرات االأ

أبعادها الثالثية. ا

أثبت �شحة نظريته  أثلج �شدر البروفي�شور فينمان، اإذ ا نجاز العلم������ي الكبير قد ا اإن ه������ذا االإ

وو�شع منتقديه من المت�شككين في افترا�شاته في حرج بالغ، وال�شّيما بعد اأن تمكن البروفي�شور 
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»اإرك ديك�شل������ر« في ع������ام )1981م( من ن�ش������ر اأول ورقة بحثية في مو�ش������وع يتعلّق بتطبيقات 

تكنولوجيا النانو.

�ش������ف لم ي�شهد فينمان الذي توفي ع������ام )1988م( التجربة المثيرة التي قام بها فريق  ولالأ

برة الدقيقة الموجودة بالميكرو�شكوب  بحث������ي في �شركة IBM عام )1989م(، حين وظف������وا االإ

عادة ترتيبها  النفقي الما�شح اللتقاط ذرات عن�شر الزينون الخامل، وتحريكها بدقة متناهية الإ

خرى على �شطح بارد من النيكل. واحدة تلو االأ

أين�شتاين من معرفة كيفية انت�ش������ار جزيئات ال�شكر وذوبانها في الماء، اإذ تمكن من  تمك������ن ا

أنه ال يتعدى النانو متر الواحد. ويجب االعتراف  أبعاد جزيء واحد من ال�شكر، ووجد ا ح�شاب ا

أو اأكثر.  اأن ما قام به العلماء �شابقاً كان مجرد ر�شد لظاهرة ما اأو مالحظة ارتباط ظاهرتين ا

أكثر  أم������ا اليوم فال يكتفي العلم������اء باإيجاد الت�شويغات لهذه االرتباطات، بل انتقلوا اإلى مرحلة ا ا

ف في المجاالت التطبيقية كلّها. تقدماً، اإنتاج مواد واأجهزة نانوية وت�شنيعها تُوظَّ

ن�صانية ولى للح�صارة الإ المادة: اللبنة الأ

أنه اإذا ما �ُشِحَن  اأفـــول نجـــم الفيزياء الكال�سيكية: في عام )1856م( انتب������ه طوم�شون اإلى ا

أثناء تحرك الج�شّم، وقد  ج�ش������م ب�شحن������ة كهربائية، فاإن كتلته ال تكون ثابتة اإذ اإّنها تتغي������ر في ا

الح������ظ تزايد كتل������ة الج�شم الم�شحون بالكهرب������اء مع زيادة �شرعة حركت������ه، ومنذ ذلك الحين 

اأ�شبحت فر�شية نيوتن الخا�شة بحتمية بقاء كتلة الج�شم بال تغيير مجرد ذكرى تتناقلها كتب 

التاريخ العلمي. 

ن لدى العلماء في القرن التا�شع ع�شر قناعة مفادها باأن الفيزياء قد اكتملت، وال توجد  تكوَّ

قوانين جديدة يمكن اإ�شافتها اإلى قوانين الفيزياء التي تعبر عن ظواهر الكون كلّها. وقد قطع 

ه������ذا اليقين اللورد كالفن بقوله: »هناك غمامت������ان تحومان في �شماء العلم، تجربة مايكل�شون 

�شود«. اإذ تولَّد فهم جديد للم������ادة اأطاح بقوانين نيوتن 
مورل������ي في ال�شوء، وكارث������ة الج�شم االأ

 الن�شبية والكم.
ْ
كبر بذلك لنظريَّتَي الكال�شيكية وفر�شياته، اإذ كان الف�شل االأ

الذرة والجزيء: ُبناة �صرح النانو وفر�صانها

ع ال������ذرات بع�شها مع بع�س يكوِّن  ي مادة، وتجمُّ ال������ذرة: هي العن�شر الرئي�ش������ي المكون الأ

الجزيئ������ات، وتعد ذرات المواد وجزيئاتها الت������ي تنخف�س مقايي�س اأحجامها اإلى م�شتوى النانو 

حجر الزاوية في تكنولوجيا النانو.
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حادية لتتحد مع ذرات  الجزيئات والروابط الكيمائية: ما �شبب تولد النزعة عند الذرات االأ

�س في اأن قيم الطاقة الخا�شة بالمركبات المتكونة  خرى؟ كانت اإجابة العلماء تتلخَّ العنا�شر االأ

تك������ون اأقل في القيم������ة، مقارنة بتلك القي������م الخا�شة للذرات الفردية، وه������ذا يعني اأن ذرات 

العنا�شر تتجه دائماً اإلى تحقيق اال�شتقرار، وتخفي�س طاقاتها، وهذا ما يعرف بالبنية الذرية، 

أيون الكلور ال�شالب لتكوين جزيء كلوريد  أيون ال�شوديوم الموجب وا ولعّل الرابطة النا�شئة بين ا

مثل������ة لذلك النوع من الروابط الكيمائية  أ�شهر االأ ال�شودي������وم – ملح الطعام – المتعادل اأحد ا

يونية. المعروفة با�شم الرابطة االأ

البل������ورات: اإ�شافة اإلى تاأثي������ر البنية الذرية للم������ادة في تحديد ن�شاط الم������ادة وخوا�شها 

الفيزيائية والكيمائية، كذلك البنية البلورية توؤدي دوراً رئي�شياً في تحديد خوا�س المادة. 

أنف�شها في نظام  ال�شب������كات البلورية: تب������دي ذرات المواد ال�شلب������ة نزعة للقيام بترتي������ب ا

اأنموذجي منتظم يعرف با�شم النظام البلوري، والذي ت�شطف فيه الذرات في موا�شع فراغية 

ثابتة ت�شمى نقاط ال�شبكة البلورية.

أ�شكال هند�شية منتظمة تنتمي اإلى اأحد الف�شائل البلورية ال�شبع. اأحد  تتبل������ور الذرات في ا

تعينات ال�شبكة البلورية �شكل المكعب اإذ ينتظم ترتيب الذرات على نقاط ال�شبكة، نالحظ اأن 

حادية  الهيكل الكلي للمكعب يتاألف من عدة مكعبات اأ�شغر، يطلق على كل منها ا�شم الخلية االأ

والت������ي تتجمع بها خوا�س المادة و�شفاتها كلّها. اإّنها بمنزلة جينات الخاليا الحية التي تحدد 

ال�شفات الوراثية للكائن الحي. وكما تختلف الب�شمة الوراثية من اإن�شان اإلى اآخر، فاإنَّ مقايي�س 

ولى للمادة تختلف من مادة اإلى اأخرى. يطلق على هذا البعد م�شطلح معامل  أبع������اد الخلية االأ ا

ال�شبكة البلورية.

غي������اب المثالية عن الترتيب ال������ذري على النقي�س من ذلك النظام الذري المنتظم ال�شائد 

في المواد ال�شلبة، فاإنَّ جزيئات جميع ال�شوائل بال ا�شتثناء، وكذلك بع�س المواد ال�شلبة تحيد 

ع������ن هذا النظام بم������ا ي�شمى التنظيم الذري ق�شير المدى، فعل������ى �شبيل المثال يتاألف جزيء 

الماء من ذرتين من غاز الهيدروجين ترتبطان بزاوية ثابتة قيمتها )104.5( درجة مع ذرة غاز 

وك�شجي������ن، وقيمة هذه الزاوي������ة ال تتغير من جزيء ماء اإلى اآخر، في حين ال تبدي جزيئات  االأ

الماء اأي ا�شتعداد لتنظيم عالقاتها مع الجزيئات المتاخمة لها وفق هذا االنتظام، واإّنما ت�شلك 

�شلوكاً ع�شوائياً.
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اأما النوع الثالث: فهو الترتيب الذري الع�شوائي غير المنتظم اإذ تحتل ذرات المادة الفراغ 

ال������ذي ت�شغله ف������ي ع�شوائية دون اأدنى ترتيب، ه������ذا النوع ينطبق على الغ������ازات جميعها مثل 

رغون والنتروجين. وك�شجين والهيليوم واالأ االأ

اإن ع�شوائي������ة توزيع ذرات الم������ادة يك�شب المادة �شفات جديدة تف������وق تلك ال�شفات حين 

مورفية الفلزية التي تجنح ذراتها الحتالل  انتظام الترتيب الذري. مثال ذلك �شبائك المواد االأ

الفراغ الداخلي لها ب�شكل ع�شوائي. 

ي مادة �شلبة بو�شاطة الميكرو�شكوب ال�شوئي  الحبيبات: اإذا ما فح�شنا ال�شطح الم�شقول الأ

،ف�شوف تظهر حبيبات متجاورة تف�شل بينها خطوط متعرجة تعرف بحدود الحبيبة.

لكتروني عالي التكبير والدقة نكت�شف  واإذا فح�شن������ا العّينة نف�شها تحت الميكرو�شكوب االإ

اأن الحبيبة تتاألف من تجمع ذرات تخ�شع لترتيب معين وثابت. ويختلف الترتيب الذري في كل 

حبيب������ة عن الحبيبة المجاورة للعّين������ة نف�شها، مما يعني اختالفاً ملمو�شاً في �شفات كل حبيبة 

وخوا�شها عن الحبيبة المجاورة.

يهت������م علماء النانو بتح�شين وم�شاعفة خوا�س الم������ادة فح�شب، وال يعتنون بمثالية النظام 

أبعاد الحبيبات البلوري������ة اإلى اأقل من )100( نانو  البل������وري، لذل������ك يلجوؤون اإلى تغير مقايي�س ا

متر.

اإن التحكم باأبعاد حبيبات المواد اإلى ما دون )5( نانو مترات يعني تركز )50٪( من العدد 

الكلي للذرات الموجودة في الحبيبة الواحدة على �شطح الحبيبات في مناطق الحدود الفا�شلة 

بينها، وانتقالها من داخل الحبيبة اإلى حدودها الخارجية. 

لى البتكار المواد: من التقليدية اإ

ت�شّنف المواد اإلى فئتين:

أولهما فئة المواد التقليدية: الفلزات وال�شبائك الفلزية، والمواد ال�شيراميكية، والبلمرات،  ا

والمواد المتراكبة.

1-الفل������زات وال�شبائ������ك الفلزي������ة: يق�ش������د بالفلز الحال������ة العن�شرية النقي������ة من المعدن 

لمنيوم. في حي������ن نعني بال�شبيكة  )minerlal( مث������ل عنا�شر فلزات الحدي������د والنحا�س واالأ
أو اأكثر من الفلزات النقية، وتق�شم  الفلزية ذلك المزيج المتجان�س الناجم من تفاعل عن�شرين ا
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ول: �شبائك الفلزات الحديدية التي يدخل في تركيبها  المواد الفلزية اإلى ق�شمين فرعيين، االأ

عن�ش������ر الحدي������د. والثاني: �شبائك الفل������زات غير الحديدية التي ال يك������ون الحديد طرفاً في 

تكوينه������ا. وتتميز المواد الفلزية ب�شفات كثيرة مثل القابلية لل�شحب والطرق، المتانة ومقاومة 

جهاد الناتج ع������ن تحّمل ال�شدم، كذلك تتميز بقدرتها على التو�شيل الحراري والكهربائي.  االإ

مثاًل: �شبائك الحديد لها تطبيقاتها المتنوعة في المجاالت المختلفة. اأما �شبائك النحا�س فلها 

لمنيوم  دور كبي������ر في التو�شيل الحراري والكهربائي، وكذلك ال�شبائك الخفيفة مثل �شبائك االأ

والماغن�شي������وم والتيتانيوم وغيرها التي تعد عماد �شناعة الطائ������رات وال�شواريخ والمركبات 

بوجه عام.

كا�شي������د والكربيدات والنتيري������دات، وهي مواد ال تبدي  2- الم������واد ال�شيراميكي������ة: مثل االأ

اأي ا�شتع������داد للطرق وال�شح������ب والت�شكيل، على الرغم من امتالكها لع������دد كبير من الخوا�س 

الميكانيكي������ة مثل ارتفاع قي������م ال�شالدة، وقدرتها على مقاومة اإجه������ادات ال�شغط، فال تنهار 

أ والبري،  ب�شهولة. هذا وتتمتع المواد ال�شيراميكية في مقاومتها العالية لعوامل التاآكل بال�شدا

لك������ن هذه الفئة من المواد رديئة التو�شيل الح������راري والكهربائي. توظف المواد ال�شيراميكية 

ف������ي �شناعة العوازل الت������ي تحجب انتقال الحرارة والكهرباء من و�شط اإلى و�شط اآخر مال�شق 

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

3- البلميرات: تنت�شب البلمي������رات من حيث الن�شاأة اإلى المواد الع�شوية، اإذ يدخل عن�شر 

الكرب������ون مكوناً رئي�شياً في تركيبها، مثل: النايلون والبال�شتي������ك والمطاط، وقد تفوقت مواد 

البلم������رات على ال�شلب ال������ذي يبلغ اإنتاج العالم منه ملياراً ون�شف المليار طن �شنوياً في نهاية 

القرن الع�شرين. ت�شترك البلميرات في �شفات وخوا�س مثل: قابليتها للت�شكيل وعزلها للحرارة 

أ. وال يكاد يخلو منتج منها. والتيار الكهربائي وخفة الوزن والمتانة، ومقاومة التاآكل بال�شدا

4- الم������واد المتراكبة: يق�شد بالمتراكبات تلك الفئة م������ن المواد الهند�شية التي تنتج عن 

أكثر تعرف بالمواد الداعمة اإلى مادة  أو ا طري������ق اإ�شافة ن�شب وزنية اأو حجمية معينة من مادة ا

القالب، تخلط المواد الداعمة مع مادة القالب خلطاً جيداً مما ي�شمن الح�شول على متراكبة 

متجان�ش������ة تتوزع داخلها اأج�شام الم������واد توزيعاً مثالياً. وي�شترط في اختي������ار المواد الداعمة 

�شا�س وحيث تكون في  أْن تتمت������ع بالحياد الكامل فال تتفاعل بع�شها مع بع�������س اأو مع مادة االأ ا

�شورته������ا العن�شرية الفردية داخل القالب المنتج النهائي للمتراكبة. على �شبيل المثال: المادة 



23 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

تكنولوجيا ال�صغائر

طار ال�شيارات هو المطاط وهو من البلميرات المتميزة ب�شهولة الت�شكيل  الرئي�شي������ة المكونة الإ

دنى قيم من ال�شغوط، لذا لي�س م������ن المنطقي اأن يوظف المطاط الخال�س  حي������ن تعر�شها الأ

أثناء �شير المركبة، لذلك  طارات التي تتعر�س لعدد م������ن ال�شغوط المعينة في ا ل�شن������ع هذه االإ

أ�ش������الك ال�شلب الرفيعة لتدعيم المط������اط الم�شتخدم مما يرفع  ت�ش������اف طبقة مت�شابكة من ا

جهاد. مقاومته لالإ

وثانيهما فئة المواد المتقدمة وت�شمل المواد المتراكبة المتقدمة، والزجاج الفلزي، والمواد 

غير المتبلورة، والمواد النانوية التي احتلت مكان ال�شدارة في قائمة المواد المتقدمة.

تكنولوجيا النانو بين النظرية والتطبيق

أ�شب������اه المو�شالت والزجاج  أنواع الم������واد التقليدية مثل الفل������زات و�شبائكها، وا اإن جمي������ع ا

أبعاد نانو مترية.  ولية في تخليق مواد ذات ا وال�شيرامي������ك والبلميرات تعد بمنزلة الخامات االأ

أ�شكال المواد النانوية باختالف طريقة التح�شير الم�شتخدمة. قد تكون في �شورة  كما تختلف ا

أو اأ�شالك اأو ع�شي اأو حبيبات. أ�شطوانات« ا أنابيب »ا أو ا اأغ�شية »رقائق« ا

ت�سنف المواد النانو مترية اإلى:

أبعادها عن )100( نانو متر. وهي  1- الم������واد النانوية اأحادية البعد: يقل اأحد مقايي�������س ا

عل������ى هيئة طبقة م�شطحة رقيقة ذات �شمك نانوي عل������ى المحور )Z( اأي اأغ�شية، مثل المواد 

أو رقائق  أ. ا النانوية الم�شتخدمة في طالء اأ�شطح المنتجات الفلزية بغر�س حمايتها من ال�شدا

ال�شيليكون التي توظف في �شناعة الخاليا ال�شم�شية.

أبعادها عن )100( نانو متر وهي  بعاد: يقل مقيا�س بعدين من ا 2- المواد النانوية ثنائية االأ

�شالك  لياف النانوية واالأ أنابيب الكربون النانوية واالأ أنابيب ومنها على �شبيل المثال ا على هيئة ا

نابيب الكربون النانوية تزيد مئة مرة عن مقاومة ال�شد  النانوي������ة. اإن مقاومة اإجهادات ال�شد الأ

ل�شبائ������ك ال�شلب، كما لها القدرة الفائقة على التو�شيل الحراري والكهربي، كما ت�شتخدم في 

لكترونية واأجهزة اال�شت�شعار. ت�شنيع مكونات الخاليا ال�شم�شية و�شرائح الحا�شبات االإ

أبعادها على المحاور الثالث )X، Y، Z( تقل  بعاد: اإن مقايي�س ا
3- المواد النانوية ثالثية االأ

ع������ن )100( نانو متر، وهي على هيئة كرة مث������ل الحبيبات النانوية وم�شاحيق الفلزات والمواد 

لمنيوم،  أك�شيد االأ أك�شيد التيتانيوم، وا أكا�شيد ال�شيليكون، وا ال�شيراميكي������ة فائقة النعومة. تدخل ا

دوية  لكترون������ات، ومواد البناء والط������الء، و�شناعة االأ أكا�شي������د الحديد ف������ي قطاع �شناعة االإ وا
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جهزة الطبية الحديثة، ومو�شالت للدواء داخل الج�شم لتحل محل المواد التقليدية. ويعد  واالأ

ورام ال�شرطانية وف������ي تحديد �شال�شل الحم�س  فل������ز الذهب من اأهم الم������واد النانوية لقتل االأ

ن�شان. النووي للفيرو�شات التي تغزو ج�شم االإ

�شطح الخارجية لحبيبات فلز  م�شاحة ال�شطح: ت�شير الدرا�ش������ات اأن وجود الذرات على االأ

الحديد النانوية التي �شغرت مقايي�شها اإلى )3( نانو مترات ت�شل اإلى نحو )50٪( من اإجمالي 

الع������دد الكلي للذرات الموج������ودة بالحبيبات، في حين ال تتجاوز ه������ذه الن�شبة )5٪( في حالة 

الحبيب������ات كبي������رة المقايي�س من المادة نف�شه������ا، التي تبلغ مقايي�س اأقطاره������ا نحو )30( نانو 

متراً. 

خوا�ص المواد النانوية

تع������ّد الخوا�س الميكانيكي������ة وال�شوئية والحراري������ة للمواد من اأهم العوام������ل الموؤثرة في 

التطبيقات التكنولوجية وال�شناعية، وال�شّيما اأن بع�س هذه الخوا�س قد تتغير بتغير الظروف 

الت������ي تتعر�س لها المواد في اأوقات العم������ل والت�شغيل. اإ�شافة اإلى تمتعها بخ�شائ�س فيزيائية 

حجام االعتيادية. ومن  وكيمائية غير اعتيادية ن�شبة اإلى نظيراتها من المواد التقليدية ذات االأ

أ�شكال واأحجام المواد النانوية ينتج عنه اختالف في خ�شائ�شها،  الجدير بالذكر اأن اختالف ا

أو الجزيئات النانوية  �شالك النانوية ا نابيب النانوية تختلف عن خ�شائ�س االأ فمثاًل خ�شائ�س االأ

أو التراكي������ب النانوي������ة. اإن المواد على الم�شتوى النانوي تق������وم بتغيير خ�شائ�شها منها درجة  ا

االن�شهار و�شدة الومي�س والتو�شي������ل الكهربائي والتفاعل الكيميائي، ويعزى ذلك التغيير اإلى 

عوام������ل متعددة: حجم الج�شيمات مثاًل ي�شع ال�شيليكون النانوي عند حجم )1nm( لوناً اأزرق، 

بعاد بين الذرات وتركيب  في حين ي�شع عند حجم )3nm( لوناً اأحمر، و�شكل المادة وتوزيع االأ

أو تباعد الذرات( والح�شر الكمي. المواد ودرجة التكتل )تقارب ا

أوك�شي������د ال�شيليكون، وت�شتخدم  اإن بع�������س الع������وازل ت�شبح مو�شلة حينما تكون نانوية مثل ا

لكترونية ومكونات الهواتف  المواد النانوية في �شناعة اأجهزة الح�شا�شات الدقيقة وال�شرائح االإ

لكترونية، ويعود الف�شل في ذلك اإلى نظري������ة الكم التي تعتمد على  الخلوي������ة والحا�شب������ات االإ

ن من خوا�س تلك المواد. كما نالت  التاأثي������ر الكمي على الحبيبات متناهية ال�شغر الذي يح�شِّ

الم������واد النانوية اهتمام العلماء العاملين في مجال الب�شري������ات نظراً للخوا�س الب�شرية التي 

تمتلكه������ا. والمثير لالهتمام اأن حجم الحبيبة يوؤدي دوراً مهماً في تغيير الخ�شائ�س الب�شرية 
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مث������ل: الت�شتت واالنك�شار ال�شوئي. فلون الذه������ب يكون اأ�شفر حينما يكون قطر الحبيبة يزيد 

عن )200( نانو متر، اأما حين ت�شغير حجم حبيبة الذهب اإلى اأقل من )20( نانو متراً فت�شبح 

حمر كلما زاد ت�شغير حجم  خ�شر اإلى البرتقالي ث������م اإلى االأ �شفاف������ة، كما يتحول اللون من االأ

الحبيب������ة الواحدة. اإن المعرفة المعمقة بالخوا�س الب�شرية مكنت العلماء من �شناعة �شا�شات 

لوان مث������ل: �شا�شات التلفاز والحا�شبات والهواتف النقالة  عالي������ة الدقة، فائقة التباين، نقية االأ

الحديثة.

أم������ا بالن�شبة اإلى الخ�شائ�س الميكانيكية: فاإن الم������واد النانوية تتميز بال�شالبة والق�شاوة  ا

أربعة اأ�شعاف �شد المواد التقليدية مثل حبيبات  ومعام������ل المرونة، ومن ثمَّ قوة �شد ت�شل اإلى ا

�شطوانات المحركات لحمايتها  �شطح الداخلية الأ لمنيوم التي ت�شتخدم في تغلف االأ أوك�شي������د االأ ا

�شافة اإلى ط������الء الطائرات والمركبات الف�شائية  أ وزيادة عمرها االفترا�شي، باالإ م������ن ال�شدا

قمار اال�شطناعية. واالأ

تتمتع المواد النانوية با�شتقرار حراري، لذلك درجة ان�شهار المواد النانوية اأقل منها وهي 

ف������ي حالتها االعتيادية، ويمكن تف�شير ذلك باأن الذرات ال�شطحية للمواد النانوية تتطلب طاقة 

أق������ل للتحرر وه������ي اأقل عدداً. ومن ناحية اأخرى، اإن بع�س الموائ������ع النانوية تتمتع بمعامالت  ا

مثلة  تو�شيل حراري اأعلى من تلك التقليدية، ومن ثّم قدرة اأكبر على تو�شيل الحرارة. ومن االأ

عل������ى تح�شين الخوا�س الحرارية للمواد النانوية، اإ�شافة جزيئ������ات النحا�س النانوية اإلى �شمع 

 االن�شهار والت�شلب وزي������ادة درجة الحرارة الكامنة 
ْ
البارافي������ن الذي اأدى اإلى خف�������س درجتَي

لالن�شه������ار، ومن اأهم التطبيق������ات، ا�شتخدام تلك المواد ذات الخوا�������س الحرارية في اإطفاء 

الحرائق على �شكل لبا�س اأو طالء مقاوم للحرائق.

نتاج والتو�صيف تقنيات الإ

نتاج وو�شائل التو�شيف. يمكن تق�شيم اأدوات التكنولوجيا اإلى ق�شمين هما: و�شائل االإ

ر وتُنتَج؟ ال بد من �شل������وك اأحد طريقتين  أي������ن لنا بالمواد النانوية؟ وكي������ف تُح�شَّ اأوالم������ن ا

أ�شا�شيتي������ن تمثالن الخط������وط العري�شة لتح�شير المواد النانوية، الت������ي ينبثق منهما كثير من  ا

الطرائق. وهاتان الطريقتان هما:

أ�شفل اإلى اأعلى حيث تُبنى المادة  أ من القاعدة اإلى القمة، اأي من ا ولى التي تبدا الطريقة االأ

النانوية انطالقاً من ذرات وجزيئات تُرتَّب باآلية معينة حتى ن�شل اإلى ال�شكل والحجم النانوي 
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آليات اأو طرائق كيميائية مثل طريقة  المرغوب فيه. وهذه الطريقة غالباً ما تكون قائمة على ا

التر�شيب والتر�شي������ب المتزامن واالحتراق الذاتي... اإلخ. وتمت������از هذه الطرائق ب�شغر حجم 

المواد الناتجة، وقلة الفاقد والح�شول على روابط قوية للمادة النانوية المح�شرة.

أ�شفل على عك�س الطريقة  أ من القمة اإلى القاعدة اأي من اأعلى اإلى ا الطريق������ة الثانية وتبدا

�شلية )الكبيرة( �شيئاً ف�شيئاً حتى الو�شول اإلى الحجم النانوي.  ر المادة االأ ولى تماماً، اإذ تك�شَّ االأ

آليات هذه الطريقة: الحفر ال�شوئي، والقطع، والكحت والطحن. ومن ا

�سفل: على اإلى الأ ولية باأ�سلوب من الأ نمط اإنتاج المواد الأ

بع������اد النانوية بعدة طرائق  وتت�شم������ن تقنية ت�شغير الحبيب������ات والنزول بمقايي�شها اإلى االأ

أ�شعة الليزر، وطريقة نفث الذرات  منها: طريقة الطحن الميكانيكي، وطريقة التذرية، وطريقة ا

بالر�شر�ش������ة الكاثودي������ة، اإذ تتجمع ال������ذرات بع�شها مع بع�س مكونة طبق������ة رقيقة من المادة. 

وك�شجين واله������واء الجوي، اإذ تحّل اأحد الغازات  وتُج������َرى هذه العمليات في جو منعزل عن االأ

رغون. وفي حال الح�شول على مواد نانوية لمركبات  أو االأ الخاملة بدالً منه، مثل غاز الهيليوم ا

أو  فلزي������ة مثل: النيتري������دات، والهيدريدات، فاإّنه يُ�شتَخدم غازات ن�شط������ة مثل غاز النتروجين ا

الهيدروجين لها القدرة على التفاعل مع الحالة ال�شلبة للمواد الفلزية.

أ�شطوانة م�شنوعة م������ن �شبيكة من �شبائك  أل������ف الطاحونة م������ن ا الطحـــن الميكانيكـــي: تتا

أْن ي�ش������رع في حكم غلق وعاء  ال�شل������ب، ت�شح������ن بج�شيمات كتل الم������ادة المراد �شحقها. وقبل ا

الطح������ن المحتوي على ج�شيمات المادة ي�شاف عدد م������ن الكرات اإليها، تفوق قيمة �شالدتها 

�شالدة المادة المراد طحنها، وتكون م�شنوعة من مادة الوعاء نف�شها. يثبت وعاء الطحن على 

قر�������س ماكينة الطحن التي تلّف ب�شرعات عالية تتراوح بي������ن )250 -800( لفة في الدقيقة، 

أبعاد  مما يعجل من عملية تك�شير الحبيبات الكبيرة للمادة وطحنها، والو�شول بمقايي�شها اإلى ا

نانوية في ُمَدٍد زمنية ق�شيرة.

تح�سير م�ساحيق المواد الق�سفة نانوية الحبيبات: المواد الق�شفة هي المواد التي لي�س 

ي اإجه������ادات خارجية. وي�شل متو�شط 
أ�شكال هياكلها حين تعر�شها الأ لديها رغب������ة في تغيير ا

اأقط������ار حبيب������ات ج�شيمات الم������واد قبل طحنها اإل������ى )220( األف نانو مت������ر، وبمجرد ت�شغيل 

أكثر نعومة ذات اأقطار تقل عن  الطاحون������ة مّدة زمنية معينة، تتفكك الحبيبات لتكون حبيبات ا

أل������ف نانو متر، ومع زيادة الطح������ن، ي�شتمر انف�شال الحبيبات بع�شها عن بع�س وتكوين  )12( ا
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أبعاد اأقطارها نحو )30( نانو متراً، ومع زيادة  أكثر نعوم������ة، اإذ يبلغ متو�شط مقايي�س ا حبيب������ات ا

زم������ن الطحن، وا�شتمرار تاأثير اإجهادات الق�س ف������ي المادة، ي�شتمر تنعيم الحبيبات حتى يبلغ 

متو�شط اأقطار الحبيبات )2( نانو متراً.

تح�سيـــر م�ساحيق المواد المطيلة نانويـــة الحبيبات: يق�شد بالمواد المطيلة، تلك المواد 

أ�شكال هياكلها الخارجية حين  أبعاده������ا وا التي تتمت������ع بالقدرة على الت�شكل المتمثل في تغير ا

جهادات الخارجية الواقعة عليها. وت�شم فئة المواد المطيلة جميع عنا�شر المواد  تعر�شها لالإ

لمنيوم، والحديد، وغيرها من الفلزات وال�شبائك الفلزية، مثل �شبائك  الفلزية، مثل النحا�س، واالأ

الحديد و�شبائك الذهب و�شبائك التيتانيوم. والت�شكل التي تبديه حبيبات المواد المطيلة يعبر 

عن مقاومتها للحمل الموؤثر فيها من دون اأن تنهار وتف�شل حبيباتها، كما في المواد الق�شفة، 

جهادات المتولدة من الكرات  ومن ثم فاإن ت�شغير حبيبات تلك المواد عن طريق تعري�شها لالإ

المت�شادم������ة داخل طواحين الكرات يخ�شع لميكانيكية خا�شة، تختلف عن تلك المو�شحة في 

المواد الق�شفة، وذلك نظراً اإلى اخت������الف نوع الرابطة الكيميائية، واختالف الترتيب الذري 

بين المادتين: الق�شفة والمطيلة. 

�شطح  دمج م�ساحيق الحبيبات النانوية: ت�شتخدم م�شاحيق الحبيبات النانوية في تبطين االأ

نابيب نقل ال�شوائل والغازات ب�شكل عام، كما ت�شتخدم في تغطية اأ�شطح  الداخلية والخارجية الأ

جه������زة الم�شتخدمة بعمليات تحلية المياه المالحة. ب������دالً من توظيفها في تبطين  مكونات االأ

أردنا  أّم������ا اإذا ما ا �شط������ح الداخلية للوحدات الم�شتخدمة ف������ي عمليات تكرير زيت النفط. ا االأ

جزاء ال�شغيرة مثل الترو�س والقطع الهند�شية ال�شلبة جداً لت�شغيل الماكينات  ت�شنيع بع�س االأ

الت فاإننا نحتاج اإلى دمج الحبيبات وتجميعها على �شورة ج�شيمات �شلبة، وتجري عملية  واالآ

الدم������ج بو�شاطة »المكاب�س الهيدروليكية« للم�شاحيق به������دف دمجها معاً وت�شكيلها على هيئة 

ج�شيمات هند�شية منتظمة متما�شكة.

تقنيـــة الطباعـــة النانوية بو�ساطة القلم المغمو�ـــس: اإن ميكانيكية العمل بهذه التقنية تتم 

أو  بره المج�������س »مثل خرطو�شة حب������ر« لتخزين ذرات ا م������ن خالل اتخاذ ال�شط������ح الخارجي الإ

جزيئات المادة المراد تر�شيبها على �شطح مادة اأخرى، وتقوم هذه الجزيئات بمهام مادة الحبر 

خرى في عك�س  برة واحدة تلو االأ ف������ي الطابعات، اإذ تندفع من اأماكنها بال�شط������ح الخارجي لالإ

اتجاه ذراع الميكرو�شكوب حين تحركه في اتجاه الر�شم المراد. وب�شورة عامة، يمكن عّد تقنية 
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لكترونية  الطباع������ة النووية هي اأدق الطرائق واأكثرها انت�ش������اراً وكفاءة في ت�شنيع المكونات االإ

�شكال �شديدة التعقيد، مثل الرقائق الم�شتخدمة في �شناعة  الدقيق������ة متناهية ال�شغر ذات االأ

أنواع النظ������م الكهربائية والميكانيكية، وذلك  لكترونية، وكذلك في ت�شنيع اأعقد ا ال�شرائ������ح االإ

على الم�شتويين النانو متري والميكرو متري.

�سفل: على اإلى الأ ولية باأ�سلوب من الأ نمط اإنتاج المواد الأ

نتاجي قائم على تجميع جزيئات بعينها، وا�شتخدامها لبناٍت للبناء الجزيئي  هذا النمط االإ

جهزة النانوية، يعرف با�شم تقنية التجميع الجزيئي،  بعاد، المكون لهياكل المواد واالأ نان������وي االأ

وتنق�شم هذه التقنية اإلى نوعين هما: التجميع المو�شعي والتجميع الذاتي.

�شاليب الم�شتخدم������ة للتحكم في البناء  1- ت�شي������ر تقنية التجميع المو�سعـــي اإلى تلك االأ

ال������ذري للمادة من خالل التالعب في طريقة ترتيب الذرات والجزيئات وموا�شعها في الهيكل 

الداخل������ي للمادة، كم������ا تتيح اإعادة �شياغة البناء الذري للمادة وروؤي������ة ومراقبة عمليات اإعادة 

الهيكل������ة الذرية خطوة بخطوة، وذلك عل������ى م�شتوى النانو متر الواحد، وقد كانت هذه التقنية 

رها�شية لخروج فكرة الت�شنيع الجزيئي اإلى النور، اإذ يعود الف�شل في تر�شيخ  هي المقدمة االإ

مفاهي������م هذا العلم الجديد اإلى العالم اإيرك ديك�شلر عام )1981م(، فقد اأثرى مجتمع البحث 

العلم������ي، بت�شميم������ات هند�شية لكثيٍر من المنتج������ات النانوية الدقيقة مث������ل الترو�س والجلب 

وو�ش������الت الت�شغي������ل. والم�شنع الجزيئي المقترح من قبله لي�س �ش������وى ماكينة �شغيرة يتم في 

داخلها ت�شكيل الهياكل الجزيئية المراد ت�شنيعها.

لم تم�ِس �شنوات قليلة على مقترح الت�شنيع الجزيئي الذي تقدم به دريك�شلر، حتى احت�شن 

أربعة من العلماء المتخ�ش�شين في �شركة IBM هذا المقترح وابتكروا الميكرو�شكوب النفقي  ا

برة الدقيق������ة الموجودة بالميكرو�شكوب من التقاط  الما�ش������ح، فقد تمكن هوؤالء من توظيف االإ

خرى على  عادة ترتيبها واحدة تلو االأ ذرات عن�شر الزينون الخامل، وتحريكها بدقة متناهية الإ

جراة، على قدرة هذا الميكرو�شكوب 
ُ
�شطح بارد من فلز النيكل، وقد برهنت نتائج التجارب الم�

عل������ى تجميع عدد �شخ������م من الذرات الخاملة بمواد مختلفة، له������ا خوا�س متباينة، وذلك في 

اإطار بنية بنيوية لهيكل ذري واحد، فعلى �شبيل المثال، يُعرف عن�شر النحا�س بقدرته الفائقة 

عل������ى التو�شيل الكهربي والح������راري، ولكنه ال يتمتع ب�شالدة كافية. لذا تالعب العلماء بذرات 

موا منظومة  عن�ش������َرْي الحديد والنحا�س بو�شاطة جهاز الميكرو�شك������وب النفقي الما�شح، ليقدِّ



29 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

تكنولوجيا ال�صغائر

ذرية فري������دة موؤلفة من ذرات عن�شَرْي الحديد والنحا�س، تتمتع بخوا�س فيزيائية وميكانيكية 

غير م�شبوقة.

نتاج جزيئات  2- التجميع الذاتي: تقوم على فكرة مزج وتفاعل ذرات المركبات النانوية الإ

تك������ون البن������اء الرئي�شي للهي������اكل النانوية. ومثاالً عل������ى عملية التجميع الذات������ي نذكر طريقة 

قل تكلفة، وت�شتخدم  لكتروني������ة، واالأ نتاج ال�شرائح االإ ب�شط الإ ال�ش������ول- جل، وهي الطريق������ة االأ

�شافة  أ والبري واالحتكاك، باالإ أ�شط������ح المعدات لحمايتها من التاآكل وال�شدا اأي�شاً في تغطية ا

اإل������ى اإنتاج م�شاحيق الحبيبات فائقة النعومة من م������واد مختلفة، ثم تجميع حبيباتها لت�شكيلها 

بو�شاطة المكاب�س، اإذ نح�شل منها على اأج�شام �شلبة عالية الكثافة يمكن ا�شتخدامها مكونات 

الت المختلفة. للماكينات واالآ

تطبيقات المواد النانوية

أو تطبيقات علم النانو مجاالت الحياة كلّها �شغيرها وكبيرها.  اقتحم������ت النانو تكنولوجي ا

يجابي فيما ياأتي: ثر االإ وعلى �شبيل المثال ال الح�شر، فقد كان لها عظيم االأ

لكترونية وفي الوقت نف�شه ت�شغير حجمها والحد من الطاقة  جهزة االإ 1- زي������ادة كفاءة االأ

جه������زة. ويت�شح هذا جلياً في اأجهزة المحمول والحا�شوب و�شرائح  الم�شتهلكة لت�شغيل تلك االأ

تخزين المعلومات.

2- تطوير وتح�شين عالم الغذاء، بداية من زراعة الحبوب وحتى تعبئتها، اإ�شافة اإلى العمل 

على زيادة جودة الطعام وتعظيم فائدته والحفاظ على �شالمته.

مرا�س. 3- العمل على نقل الدواء مبا�شرة اإلى الخاليا الم�شابة باالأ

4- تخزين الطاقة بتح�شين كفاءة البطاريات.

5- �شناعة مركبات ف�شائية خفيفة الوزن وذات كفاءة عالية.

6- تنقية الهواء ومعالجة المياه، وال�شّيما مياه ال�شرف ال�شحي وال�شناعي.

مخاطر وعيوب المواد النانوية

م������ع هذه المزّيات كلّها للثورة التكنولوجية، توجد �شلبيات يجب اأن تكون في دائرة ال�شوء، 

آل������ة حجم الجزيئات النانوية يوؤّهلها وبقوة للت�شلل وراء جهاز المناعة في الج�شم الب�شري،  ف�شا

أكثر اإثارة للقلق  كم������ا يمكنها اأي�شاً من اأن تت�شلل من خالل غ�شاء خاليا الجلد والرئة، وما هو ا
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اأن باإمكانه������ا اأن تتخّط������ى حاجز دم الدم������اغ. اإ�شافة اإلى هذا، نجد عي������وب تجمع الحبيبات 

ال�شغي������رة مما يقلل من م�شاحة ال�شطح الم�شتفاد من������ه. كل هذا يجبر الباحثين على محاولة 

يجابيات كي  خذ في الح�شبان ال�شلبيات قبل االإ اإيجاد الحلول لتالفي هذه الم�شكالت كلّها، واالأ

أثر محمود على الم�شتويات كلّها ال�شناعية  تكون اال�شتفادة من المواد النانوية عظيمة، وذات ا

والبيئية واالقت�شادية.

المراجع
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(2)- YouTube. – https://www.youtube.com/watch?v=NlgofWpFSRQ.
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اإن للفل�سفة في اأو�ساطنا االجتماعية �سمعًة �سيئًة جاءت نتيجة القراءة ال�سطحية، ولنُقل 

زل كانت الفل�سفة هي الُبعبع الذي يخ�ساه كل من  القراءة ال�سائدة لمـعظم تعاليمها، فمنذ االأ

ـــك بثوابتـــه الفكرية، وح�سر ذهنه �سمن �سندوق مغلق ال ي�ستطيع التفكير خارجه، واإلى  تم�سَّ

اليـــوم ال تزال محـــّط ا�ستنكار وا�ستهجان، ومجااًل لن�سج االتهامـــات وحياكة المـكائد، حتى اإّن 

م، فكل من ُيطَلق عليه هذا اللفظ هو بنظر  لفظ »فيل�سوف« قد اأ�سبح �ستيمة يتخلّلها التهكُّ

مجتمعه كثير الثرثرة واللغو المـُفِرط الذي ال طائل منه.

الفل�سفة براأيي هي اقتحاٌم للث�ابت، �س�ؤاٌل يدفع �س�ؤاالً، ريٌح تهبُّ على الذهن فتنف�ض عنه 

غبار ال�سنين. الفل�سفة هي ال�خزة التي ت�ِقظ العقل من �سباته الدوغمائي. واإذا كان هي�م قد 

خير، فاإن الفل�سفة قد اأيقظت هي�م نف�سه، واأيقظت  أيق������ظ كانط من �سباته كما ادَّعى هذا االأ ا

م������ن �سبقه ومن جاء بعده م������ن الفال�سفة والم�فّكرين. الفل�سفة هي اإع������ادة نظر في كل �سيء، 

فكار لتجعل الم�رء يقف مذه�الً  فكار واإعادة ترميمها. اإنها تُخلِخل نظ������ام االأ عملي������ة جرٍد لالأ

�سباب وغيرها اأ�سبحت  ح لديه م������ن زيف كل ما كان يعّده حقيقة. له������ذه االأ حي������ال ما �سيت��سَّ

ثارة الحقد والجدل كلم�ا ُذِكر ا�سمها. الفل�سفة مدعاًة الإ

آثار تلك  رين منذ الِقدم وحتى ع�س�رنا الراهنة من ا وق������د عانى كثير من الفال�سفة والم�فكِّ

�س�ا لمِ�َحٍن ُع�ِقب�ا من خاللها ب�سبب ما اقترفته  أثارتها وتثيرها الفل�سف������ة، فتعرَّ البلبل������ة التي ا

زاهر هالل

والبحوث الدرا�سات 

حمنة التفكري الفل�ضفي يف املـا�ضي واحلا�ضر
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أردنا اأن نعرِّف الم�حن������ة الفكرية ب�شكل  عقوله������م م������ن جرائم فكرية بحّق ما هو �شائ������د. واإذا ا

ٍل لعقله يحاول الخروج عن الم�األوف  اأو�شح لقلنا: اإنها المرحلة الع�شيبة التي يمرُّ بها كل ُمفعِّ

أو بالنفي، ثم تجري عملية  أف������كاره، وتُحَرق كتبه، ويُحَكم عليه بالم�������وت ا وال�شائ������د، فتُدَح�س ا

�شباب لها عالقة  ا الأ فكار الجديدة. ويك������ون كل ذلك اإمَّ تطهي������ر للعقول التي تدنَّ�شت بخبث االأ

خرى لها عالقة بال�شيا�شة. بالدين، واإّما الأ

فكار  وا م�شجع االأ دة لفال�شفة ومفكرين حاول������وا اأن يق�شُّ وي�شه������د تاريخ الفكر ِمحناً متعدَّ

أولئك الم�فكرين - على �شبيل  ال�شائ������دة، فكانت ع�شا الدوغمائية لهم بالم�ر�شاد. نذكر م������ن ا

زمان: �شقراط، وابن  �شوا لتلك الم�حن في مختلف الع�شور واالأ الم�ث������ال ال الح�شر- الذين تعرَّ

أبو زيد، وغيرهم. ر�شد، وهيباتيا، وبرونو، والحالج، و�شبينوزا، ون�شر حامد ا

مهمة الفل�صفة بين الدين وال�صلطة

������ا كانت الفل�شفة بمجملها خروج������اً عن كل ما هو ماألوف، مطرقًة تدق روؤو�س النائمين، 
َّ
لم�

ديان«، فنبذوا ما  أنف�شهم »حماة االأ وتكف������ر بالجمود والثبات، فاإن ذلك لم يُعِجب من يُ�شّم������ون ا

حاطة بهالة من التقدي�س. و�شار عندهم كل 
ُ
نة والم� ح�شَّ

ُ
عّدوه دخياًل على ثقافتهم الدينية الم�

من يتعاطى الفل�شفة مرتداً، وجاحداً، وخارجاً عن الم�لَّة. 

أنه الدين ال�شحيح،  عي ا ديان، كلُّ دين يدَّ يديولوجيا االأ مّيزة الأ
ُ
مة الم� خر هو ال�شِّ عدم قبول االآ

أ�شبه بكهف  ديان ح�شر نف�شه �شمن كهف ا واأن ال حقيقة قبله وال بعده، ومن ثّم فكل دين من االأ

أّما ما يحدث خارجه فهو مح�ّس هراء  ر الحقيقة اإال داخل هذا الكهف، ا اأفالطون، فال يت�شوَّ

ب لحقيقة تراها الِفرقة الدينية  ة تع�شُّ أ�شا�شاً، وحتى داخل الدين الواحد، ثمَّ وخيال، وال يهمه ا

ره ال�شرخ الم�وجود بين هذه  الواح������دة حقيقتها الخا�شة التي ال حقيقة بعدها، وه������ذا ما يُف�شِّ

قاقات والخالفات داخل الدين الواحد. و�شنجد فيما بعد اأن هذا لي�س  الِف������َرق، وما توؤّكده ال�شِّ

بالفطري في الدين.

أت������ي دور الفل�شفة لتقوم بمهمة البح������ث، ومحاولة ك�شف الخلل ال������ذي اأدى اإلى تلك  هن������ا يا

جة حيال م�شاألة كهذه. وتقوم  ن الفل�شفة ال يمكن له������ا اأن تبقى متفرِّ الخالف������ات وال�شقاقات، الأ

طار تارًة على التوفيق بين الفل�شف������ة والدين، وتارًة على نقد  مح������اوالت الفال�شفة في ذل������ك االإ

الم�نطوم������ة الدينية م������ن جذورها، الجتثاث الخلل الحا�شل في تل������ك الم�نظومة، ويبقى الفكر 

الم�نفِتح العقالني هو القادر على البحث في تلك الم��شاألة، والعر�شة لتداعيات هذه الم�همة.



33 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

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

خر - جانب ال�شلطة- تقوم مهمة الفال�شفة على محاولة تغيير الم�نظومة  وعلى الجانب االآ

الفكري������ة للجماهير، تعبي������د الطرق في اأذهانهم، لي�شيروا باأم������ان، ال يتعثرون بكل ما يعتر�س 

طريقهم من عقبات، وذلك عن طريق تهيئتهم �شغاراً بو�شاطة التربية، و�شباباً بو�شاطة الحكمة 

ياً على  ن في ذلك تعدِّ �شحاب ال�شلطة والنف������وذ، الأ والم�عرف������ة، وهذا بالتاأكي������د مما ال يروق الأ

الديمقراطي������ة الوهمية التي �شنعوها، واأوهم������وا الجماهير بتحققها على اأر�س الواقع، ف�شاًل 

غرا�س ال�شلطة.  عن عملية اإقحام الدين في ال�شيا�شة خدمًة الأ

�س الفال�شفة  يديولوجيا الخا�شة بكل من الدين وال�شلطة ال�شيا�شية تعرَّ اإذن، و�شمن دائرة االأ

خر وتهمي�شه، �شعياً في بقاء اأفكارهما ومناهجهما  والم�فكرون لمِ�حن تقوم على نفي الراأي االآ

ذهان. هي ال�شائدة والم��شيطرة على االأ

نماذج من ِمَحن التفكير في اليونان

اأوًل: ِمحنة �سقراط:

ر�س«. بمعنى اأن �شقراط كان  أنزل الفل�شفة من ال�شماء اإلى االأ ق������ال �شي�شرون: »اإن �شقراط ا

ل اهتمام الفل�شفة بالطبيعة والنجوم والم�بادئ  نقط������ة مف�شلية في تاريخ الفل�شفة، اإذ اإّنه ح������وَّ

ول في تاريخ  ن�شان. ن�شتطيع اأن نقول اإنَّ �شق������راط كان الوجودي االأ ول������ى، اإلى االهتمام باالإ االأ

ن�شان، وبما اأن فل�شفته و�شلتنا على  ل اهتمام الفل�شفة اإلى االإ الفل�شفة، وبما اأن �شقراط قد حوَّ

أنه اند�سَّ بين النا�س، وحاول اأن يُطِلعهم على ما لم يعهدوه من  �ش������كل محاورات، فمعنى ذل������ك ا

أنف�شكم باأنف�شكم«، فحثَّهم بذلك على اأن يُ�شِغلوا عقولهم بوجودهم  قبل. لقد قال لهم: »اعرفوا ا

وم�شيرهم.

�شا�س، وما عداه  داً على كل �شيء، باحثاً ب�شكل دائم عن الجوهر، فهو االأ كان �شقراط متمرِّ

أر�شتقراطي يرتدي ثياباً فاخرة، ويحاول اأن يلفَت  فمجرد اأعرا�س. يقال اإنه قد جاء اإليه رجل ا

ن�شان لديه  أناقته، فعاَجله �شقراط بالقول: تكلم حتى اأراك!االإ انتباه������ه لح�شوره برفعة ذوقه وا

جوهٌر ال مظهر، فعٌل ال قول!

آلهتها  ن كل مدينة كانت تعّد ا أثينا، وكان ذلك يُعد ُجرماً كبيراً، الأ كان �شقراط ال يوؤمن باآلهة ا

ثيني، وتمرداً على  .كل ذلك ُعدَّ خروجاً عن القانون االأ
)1(

�شة ج������زءاً ال يتجزاأ من تقاليدها الم�قدَّ

ة  راً لعقائد الم�دينة، وبما اأن �شقراط كان يقيم ندواته بين العامَّ الديمقراطي������ة الم�زعومة، وتنكُّ

أ�ش�شه  على �شكل حوارات، فقد ا�شتد الخوف من اأن تنخرط عقول النا�س في �شلك الف�شاد الذي ا
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مر ال�شعب، ولذا  ّن العامة ليِّنو العريكة، واإغرائهم لي�س بذاك االأ �شقراط - على حد زعمهم- الأ

ن�شاني، على الرغم من  ولى للوجود االإ عدام! اإعدام من حاول اأن ير�شم الخطوط االأ �شدر حكم االإ

كاً باآرائه،  أنه بقي وفياً لم�بادئه، متم�شِّ الحكم الذي ق�شى عليه بالم�وت، فقد كان عزاوؤه الوحيد ا

لم يحاول الهرب، بل ا�شت�شلم لقدره الذي جعل ا�شمه يُخلَّد ويُنَق�س بحروف من ذهب.

عدام كما جرت العادة ف������ي اليونان، وحين بداأت ال�شم�س تلفظ  كان الغ������روب هو ميعاد االإ

لهة اأن  عه بثب������ات ودعا االآ ������م م�شحوقاً في كاأ�س، فتجرَّ خي������رة، تناول �شقراط ال�شُّ خيوطه������ا االأ

ق������وه في هذا الرحيل من العالم الفاني اإلى العالم الباقي، و�شرب الكاأ�س حتى النهاية دون  يوفِّ

ت������ردد وال ا�شمئزاز، واأجه�س التالميذ بالب������كاء، فانتهرهم واأخذ يم�شي حتى اإذا ما اأح�س بثقل 

م، واأخذت البرودة ت�شري في ج�شده، ففقد  رجلي������ه ا�شتلقى على ظهره كما اأو�شاه �شاحب ال�شُّ

.
)2(

ح�شا�س �شيئاً ف�شيئاً حتى اعترته رجفة، فاأطبق اأقريطون فمه وعينيه االإ

خال�س، وهكذا هو دائماً في ح�شرة  نع������م كان الم�وت ثمن الحكمة، ثم������ن الم�بادئ، ثمن االإ

أنِعم به من موت! لي�شت ثمة م�شكلة ف������ي اأن نموت، ولكن الم��شكلة الحقيقية كيف  الفل�شف������ة، وا

نموت؟ واأعظم موت هو اأن نموت واقفين، اأن نموت حّباً بالحياة، ال ِفراراً منها. هذا هو الم�وت 

أ ِمحن������ة جديدة، بل هي جديدة  الحقيق������ي. وهكذا انق�شت ِمحنة �شق������راط بموته واقفاً، لتبدا

أبد الدهر بموت من كان بطلها. قديمة، هي ِمحنة رف�س التغيير، واأظنها ِمحنة لن تنتهي ا

ثانيًا: ِمحنُة هيباتيا:

�شكندرانية ال�شهيرة: »حاف������ظ على حقك في التفكير، فحتى  تق������ول هيباتيا الفيل�شوفة االإ

طالق«. لكن هيباتيا نف�شها لم تدِرك اأن التفكير له  ر على االإ التفكير الخاطئ خير من اأال تفكِّ

 في االنكباب على درا�شة الفل�شفة، 
َ
ثم������ن، قد يُكلِّف حياًة بحاِلها. تلك الحياة التي ق�شتها هي

أو زواج، على الرغم من  غ ب�شكل دائم للبحث عن الحقيقة، دون اأن يعيقها ان�شغاٌل بحبِّ ا والتفرُّ

أنها - كما يُقال - كانت ذات جمال اأ�شطوري، مما جعلها محّط اأنظار الرجال. كما اأن هيباتيا  ا

.
)3(

أوائل الن�شاء اللواتي برعن في ميدان الريا�شيات تعّد بحق من ا

كان الم�كان الذي تلقي فيه محا�شراتها يجمُع كبار ال�شخ�شيات في الم�دينة، ياأتون من كلِّ 

ر حول  آيات الحكمة، ولتنال عقولهم ن�شيباً من التفكُّ أ�شمى ا حدٍب و�شوب، لي�شتِرقوا من ثغرها ا

أة  ت هيباتيا الفجوة القائمة بين الم�را وجودهم وم�شيرهم، وحول ماهية الخير وال�شر. لقد �شدَّ

والفكر، فكانت بحق مثاالً للفكر الم��شتنير الذي لم يكن ليقت�شر على الرجال وحدهم.
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اماً، ومن بينهم كان  �شخ�شي������ة كهذه ال بُّد اأن تكون مرِجعاً ا�شت�شاري������اً للنا�س مواطنين وحكَّ

ا 
َّ
الحاك������م الوثني »اأور�شت�س«، الذي كان ي�شت�شي������ر هيباتيا في كثير من الم��شائل الفل�شفية، ولم�

ل������ت هيباتيا م�شوؤولية هذه  �شاقفة، فقد ُحمِّ كان������ت الخالفات قائمة بي������ن »اأور�شت�س« وكبير االأ

.
)4(

روه روا ما قرَّ أثار غيظ الحاقدين، فقرَّ الخالفات، مما ا

ته بالتمدد  ابة هيباتيا قررت الكني�شة الولوج في حملة تطهير وا�شعة ِلما �شمَّ ومن خالل بوَّ

بد.  ن�شاني، واأظنه �شيبقى كذلك اإلى االأ الوثن������ي، نعم كان التفكير تكفيراً منذ اأن ُوِلد العقل االإ

زة لم��شرع هيباتيا على اأيدي  وفيما يلي يروي »يو�شف زيدان« الكاتب الم��شري ال�شورة الم�قزِّ

ديان«: أ�شميناهم بدايًة »حماة االأ َمْن ا

�شحبه������ا بطر�س الق������ارئ من �شعرها اإلى و�شط ال�شارع، حاول������ت هيباتيا اأن ت�شتعيد قواها 

فاأخفق������ت. اأم�شك �شعره������ا بكلتا قب�شتيه و�شحبها خلفه، ومن خلف������ه اأخذ جند الرب يهتفون 

هتافه، ويهلِّلون له وهو يجرُّ ذبيحته.

عل������ى نا�شية الطريق الم�متد بح������ذاء البحر، �شاحت عجوز �شمط������اء وهي تلوح ب�شليب: 

أتباعه، ثم  ف ا ف بطر�س فج������اأًة وتوقَّ »ا�شحل������وا العاهرة« وكاأن العج������وز نطقت باأمر اإلهي. توقَّ

عت������ه، الرداء الحريري  يدي على ثوب هيباتيا فمزَّ ت�شايح������وا ب�شرخات مجلجلة. انهال������ت االأ

تنازعوه حتى انتزعوه عن ج�شمها، ومن بعده انتزعوا ما تحته من مالب�س كانت تحيط بج�شمها 

باإح������كام. كانوا يتلذذون بنه�س القطع الداخلي������ة وي�شرخون، وكانت العجوز ت�شرخ: ا�شحلوها. 

�شكندرية! وكان البعيدون عن الو�شول اإلى ج�شمها ي�شرخون:  وكانت هيباتيا ت�شرخ: يا اأهل االإ

العاهرة، ال�شاحرة!

أين  �ش������ارت هيباتيا عارية تماماً، ومتكوِّمة حول عريها تمام������اً ويائ�شة، ال اأعرف من ا

أو ثالثة، ثم راحوا يجّرونها  أتوا بالحبل الخ�شن الذي لفوه حول مع�شمها، واأرخوه م�ترين ا ا

�شكندرية تفتر�شها بالط������ات حجرية متجاورة،  به وه������ي معلَّقة من مع�شمها. �ش������وارع االإ

البالطات متجاورة، لكنها غي������ر متالِحمة وحوافها حادة بفعل طبيعتها ال�شلبة، فاإذا ُجرَّ 

ج جلدها  عليها اأي �شيء مزقته، وهكذا �شحلوا هيباتيا الم�علَّقة بحبلهم الخ�شن، حتى ت�شحَّ

روا  ح لحمها. كانت هناك كومة من اأ�شداف البحر و�شط ال�شخور الم�تناثرة، نعم ق�شَّ وتقرَّ

�شداف جلدها عن لحمها، عال �شراخها حتى ترددت اأ�شداوؤه في �شماء عا�شمة الم�لح  باالأ

والق�شوة.
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ألقوها فوق كومة من  وا ما تبقى من هيباتيا، وا الذئاب انتزعوا الحبل من يد بطر�س، وجرُّ

أ�شعلوا النار، ع������ال اللهب وتطاير ال�شرر، و�شكتت  قط������ع الخ�شب، وبعدما �شارت جثة هامدة، ا

.
)5(

لم عنان ال�شماء! �شرخات هيباتيا، بعدما بلغ نحيبها من فرط االأ

�صالمي نماذج من ِمحن التفكير في التاريخ الإ

ج: اأوًل: ِمحنة الحالاَّ

أكثر اإثارًة للجدل من �شخ�شية الح�شين بن من�شور  �شالمي �شخ�شي������ة ا ل������م يعِرف التاريخ االإ

ول بو�شفه  ن�شان، فاالأ ب الم�شافة بين اهلل واالإ عراف، فق������رَّ نه خرَق االأ ج، ال ل�شيء اإال الأ
َّ

الح������ال

وجوداً الهوتياً يحلُّ ف������ي الثاني بو�شفه وجوداً نا�شوتياً، وما العالقة بين الالهوتي والنا�شوتي 

اإال عالقة ا�شطرار، وقد ُمِزَج هذا بذاك. يقول: »مزجَت روحك في روحي كما تُمَزُج الخمرة 

.
)6(

أنا في كل حال« ني، فاإذا اأنت ا ك �شيء م�شَّ في الم�اء الزالل، فاإذا م�شَّ

طِل������ق على تلك النظرية ا�شم »الحلولية« وقد كان لها تداعياتها لدى عموم الم��شلم�ين في 
أُ ا

ن. ع�شره واإلى االآ

أثار  ، ما ا أنه كان ال يخ�شى اإظهار �شطحه اأمام الم�الأ ف الحالج باأنه كان كثير ال�شطح، وا ُو�شِ

أنا الحّق«.  حن������ق الم�ت�شددين، وغ�شَب الذين لم يُدركوا رمزية تلك ال�شطحات، وال�شّيما قوله »ا

وكذلك قوله:

»اأنـــــــــــا مــــــن اأهـــــــــــوى ومـــــــن اأهـــــــــــوى اأنــــــا

ـــــا ـــــنـــــا بـــــدن ـــــل نـــــــحـــــــن روحــــــــــــــــــــان حـــــل

ـــــه ـــــرت ـــــ�ـــــص ــــــرتــــــنــــــي اأب فـــــــــــــــــاإذا اأبــــــ�ــــــص

اأبـــــ�ـــــصـــــرتـــــنـــــا«)7(. اأبـــــ�ـــــصـــــرتـــــه  واإذا 

ياً في طريق العرفان فاإنه قد يوؤَخذ عن  ن�شتطي������ع اأن نقول اإّن الحالج بو�شفه �شوفياً مترقِّ

أو يَذهل عنها، وهو م������ا يُ�شمى في الت�شوف بحالة »الطم�س«، ففي حالة الطم�س يُعَذر  نف�ش������ه ا

العبد فيما يجري على ل�شانه اأو على جوارحه من اأمور في ظاهرها مخاِلفة لل�شريعة، وال ذنَب 

أنواره،  حبِّ له، وقد تجلت له ا
ُ
ل������ه فيها. فمن لم يكن في مو�شع الم�ت�شوف الع������ارف باهلل، الم�

نه لم يخ�س التجربة نف�شها. أبداً، الأ فلن يعذره ا

ن محبَة اهلل   بارد، فكذلك ا�شتقبله الحالج، ال ل�شيء اإال الأ
ٍ
مثلما ا�شتقبل �شقراط موته بدم

أ�شد االن�شهار في حبه، فكيف ال ي�شهرها  ا كان حّياً بدت روحه من�شهرة ا
َّ
تقت�شي الت�شحية، اإذ اإّنه لم�
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أ�شير اإليه وهو م�شلوب باأن يقول  أنه حين ا بد دفاعاً عن ذلك الحّب؟ ويُذَكر ا مرة اأخرى واإلى االأ

»ال اإله اإال اهلل«، اأجاب:

�ــــــصــــــاكــــــُنــــــُه اأنــــــــــــــــــَت  بــــــيــــــتــــــًا  »اإنَّ 

ـــــــُرِج«)8(. غــــيــــُر مــــحــــتــــاٍج اإلــــــــى الـــــــ�ـــــــصُّ

�شالمي، واإلى  كانت محنة الحالج هذه وم�شرعه نقطة تحوُّل مهمة في تاريخ الت�شوف االإ

الي������وم ال ت������زال �شخ�شية الحالج مدعاًة للج������دل ُكلم�ا ُذِكر ا�شمه، وبين ُم������دِرٍك للرمزية التي 

انتهجه������ا في تعبيره عن وجدِه، وجاه������ل بها، يقف الحالج في كل زمان ليقول لنا: ماذا ي�شنُع 

العبد اإذا تجلَّى اهلل عليه باأنواره وجالله وجماله وكماله، تلك التجربة التي لن يفقه كنهها اإال 

من عا�شها ح�شاً ومعنى، فال تجاِدلوا فيما ل�شتم به عاِلمون.

ثانيًا: محنة ابن ر�سد:

كان ع�شر ابن ر�شد ع�شَر التخبُِّط والفو�شى من جهة، وع�شر الرزانة والعقالنية من جهة 

ت اإلى جملة من االنق�شامات في الفكر والعقيدة  دَّ
أ ثانية، وبين هاتين الجهتين ن�شاأت �شراعات ا

وال�شلط������ة. وَمْن كانت غايتهم ال�شلطة ا�شتم�شكوا بعروِة الدين �شبياًل للو�شول اإليها، ومن كانت 

نفِتحة والرا�شخة في العلم 
ُ
غايتهم الفكر في حدِّ ذاته، ا�شتم�شكوا باأقطابه من ذوي العقول الم�

والفل�شفة. اإن ع�شر ابن ر�شد هو ع�شر ابن عربي وع�شر ابن طفيل، وغيرهم مّمن كانوا جزءاً 

ندل�س. من ح�شارة الفكر في ربوع االأ

أّنه ب�شفته جزءاً من تلك الح�شارة، فذلك له ثمن، كان قد دفعه  ل������م يكن ابن ر�شد ُمدِركاً ا

حي������ال ا�شتغاله بالفل�شفة، واعتماده الحجة والم�نطق، ومحاولته التوفيق بين الدين والفل�شفة، 

 ،» ولى ل������كل منهما، ومن ذلك قوله: »الح������قُّ ال ي�شادُّ الحقَّ ليُثب������ت اأن الحقيق������ة هي الغاية االأ

.
)9(

خت الر�شيعة« »الفل�شفة بنت ال�شريعة واالأ

قفال على قلوبه������م، وال يت�شورون اأن تُق�سَّ  وتل������ك اأقوال لم تُعِجب َمْن كان������وا يُحكمون االأ

دها كلم�ا  ردِّ
أ أزال ا م�شاجعه������م بما يتطلب اإعمال العق������ل. يقال اإنَّ اأحد هوؤالء نطق جمل������ة ال ا

حِدق بهم من 
ُ
َحلَل������ت في م������كان وهي: »ال يُغلَب قوٌم فيهم فال�شف������ة«، ال�شت�شعارهم الخطر الم�

ال������ال ماألوف. تلك الجملة التي و�شعها الغوغائيون لتك������ون دافعهم في مواجهِة كل من ي�شتغل 

أنها باتت �شادقة ف������ي كل زمان ومكان،  بالفل�شف������ة والم�نط������ق. وما يُعّزيني في ه������ذه الجملة ا

�شماء التي من طينِة ابن ر�شد. والدليل اأن التاريخ لم يُخلِّد اإال االأ
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�س  دة في كل زمان، لقي ابن ر�شد ما لقيه من الحقد والكره، وتعرَّ وكما هي حال العقول الم�تفرِّ

اإل������ى و�شايات ما بعدها و�شايات، وكله������ا تهدف اإلى تمزيق الحقيقة ال�شابقة »ال يُغلَب قوٌم فيهم 

أراد اأ�شحاب الو�شايات اأن يطعنوا بمن كان لهم مر�شاداً وحاجزاً يمنعهم من تحقيق  فال�شفة«. ا

ماآربه������م عبر ت�شخير الدي������ن لم��شالحهم ال�شخ�شية وال�شيا�شية، ونتيج������ة ال�شغط الكبير على 

آنذاك، اأثمرت الو�شايات الم�تكررة عن نفي ابن ر�شد اإلى »الي�شانة« بالقرب من  الخليفة الحاكم ا

، وُحرِّف كالمه عن موا�شعه وغاياته، 
)10(

�شالمي قرطبة، واتُّهم بالزندقة والخروج عن الدين االإ

أبيها. أُحِرَقت عن بكرة ا دون اأن يُتَرك له مجاٌل حتى للدفاع عن نف�شه وكتاباته التي ا

. يقال اإنَّ 
)11(

وق������د بالغ النا�س في ا�شطهاد ابن ر�شد، فكان حتى اإذا دخل الم��شجد طردوه

�س له ابن ر�شد، ولكن حكمُه كان ا�شطرارياً  الخليف������ة ل������م يكن في قرارة نف�شه را�شياً عّما تعرَّ

حيان تغلب ال�شجاعة. اإر�شاًء للفقهاء والجمهرة الغا�شبة من النا�س، فالكثرة في ُجلِّ االأ

توف������ي ابن ر�شد عام )595 ه�- 1198م(، ُمخلِّفاً ورائه ق�شية اأ�شبحت اليوم اأقل من عادية 

على الم��شاِمع، واأكثر من �شهلة على النطق بها بالل�شان، ولكنها كبيرة وخطيرة اإذا ما و�شعناها 

َد من خ�شو�شيته الروحانية،  ف������ي ميزان العقل، لندرك الم�������اآل الذي �شار اإليه الدين، وقد ُجرِّ

ذهان. واأ�شبح و�شيلة العتالء ال�شلطة وال�شيطرة على االأ

ثالثًا: ِمحنة ن�سر حامد اأبو زيد:

أبو زيد بحثاً كاماًل عن ق�شي������ة التكفير، ومن بحثه هذا ا�شتقيُت عنوان  كت������ب ن�شر حامد ا

ري������ن الذين عا�شوا تجرب������ة التكفير في الحقبة  أبرز الم�فكِّ أبا زي������د يُعّد من ا بحث������ي، ذل������ك اأن ا

الم�عا�شرة.

أبو زيد( تن�شبُّ حول �شرورة الوع������ي العلم�ي بالتراث، بمعنى  كان������ت معظم مح������اور فكر )ا

أبو  ، وقد نظر ا
)12(

أ�شهمت في حركته وتطوره نته والعوامل التي ا درا�شته من حيث اأ�شوله التي كوَّ

زيد اإلى القراآن الكريم من حيث هو و�شيلة بين ُمر�ِشل وم�شتقِبل، مما يقت�شي الوعي ب�شرورة 

�شالف الذي  أبو زيد قد نقد هيمنة تراث االأ تاأويله بما يتوافق مع ثقافة الع�شر، وبذلك يكون ا

�شلي. مار�س �شلطة توازي في قوتها �شلطة الن�س االأ

أبو زيد( اإزعاجاً واإثارة للج������دل كان كتابه »نقد الخطاب الديني«، فقد  أكث������ر م�شادر )ا اإّن ا

د  أكَّ �شالمي ومنطلقات اأ�شحابه الفكرية، كما ا تن������اول فيه بالتحليل طبيعة الخطاب الدين������ي االإ

�شرورة القراءة الم�عا�شرة للن�س الديني.
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�شالمي  مه بورقة بحثه التي ينقد فيها الخطاب الديني االإ أبو زيد( لحظة تقدُّ بداأت محنة )ا

�شالم  أنها تعاِر�س االإ اإل������ى لجن������ة الترقّيات في م�شر، فرف�شتها اللجنة رف�شاً قاِطع������اً، بحجة ا

أولها القراآن الكريم. وبناًء  عمى من �شلطة الن�س الدين������ي، وا ال�شحي������ح، وتدعو اإلى التحرر االأ

�شالمية،  أبو زيد( في بحثه هذا قد خرج عن العقيدة االإ أّن )ن�شر حامد ا ر ا على ذلك الحكم تقرَّ

أنه  رت������ّد، و�شدر قرار يق�شي بالتفريق بين������ه وبين زوجته، بحجة ا
ُ
ووج������ب معاملته ُمعاملة الم�

أة م�شلم�ة اأن تكون برفقة رجل ملحد في منزل واحد! ال يجوز المرا

ل������م ي�شل������م منبٌر واحٌد من التحري�س �شد اأفكار اأبي زي������د، والتحذير من مغبَّة قراءة كتبه، 

ابت������داًء بمدرجات الجامعة، وانتهاًء بالم��شاجد. يبدو اأن الفكر الم�تطرِّف الذي ال يقبل النقد 

ال  يع������رف حدوداً ال في الزمان وال في الم�������كان، ولي�س با�شتطاعته اأن يت�شور باأن ثوابته التي 

أو يحاول حت������ى اأن يدر�شها. اإن ذلك الفكر  اعت������اد عليها �شنيناً طواالً ق������د ياأتي من يعبث بها ا

نه يفقد ذلك الوعي لم�جرد االقتراب من مناطقه  الم�تط������رِّف يُطِلق اأحكام������ه من غير وعي، الأ

مة، فينثر االتهامات �شرقاً وغرباً. حرَّ
ُ
الم�

خِجل اأن يُو�َشف بالكفر من يحاول 
ُ
أبو زيد ماآرب تكفير التفكير بقوله: »م������ن الم� �������س ا يُلَّخِّ

ممار�ش������ة الفكر، واأن يكون التكفير عقاب التفكي������ر، هو ُمخِجل في اأي مجتمع وفي اأي لحظة 

نه ال ي�شح اإال ال�شحيح فقد خذل الق�شاء مكر الم�اكرين، وك�شفت  تاريخية، وهو كارثة، لكن الأ

رة والم��شالح  �شالم بقدر ما هو دفاع عن الكرا�شي الم�زوَّ مر لي�س اأمر دفاع عن االإ وراق اأن االأ االأ

.
)13(

الدنيوية«

نماذج من ِمحن التفكير في اأوروبا

اأوًل: ِمحنة جيوردانو برونو:

ر العقلي والم�ذهبي، والجمود الغوغائي، �شحيَّة خرجت  ������ة اأخرى من �شحايا التحجُّ �شحيَّ

م������ن تحت العباءة الدينية محاِولة التحلي������ق بعيداً عن دفء تلك العباءة، لكن ال�شحية هذه لم 

أْن تميِّز  تُدِرك اأن البرد قا�ٍس في الخارج، واأن ال�شقيع قد يحملها اإلى م�شير ال ت�شتطيع معه ا

يطالي،  بين برٍد ودفء. الم�وُت، نعم هكذا كان م�شير »جيوردانو برونو« الراهب والفيل�شوف االإ

دين على ال�شائد، كان قد انفرد  واأحد موؤ�ش�ش������ي ع�شر النه�شة في اأوروبا، حاله كحال الم�تمرِّ

باأف������كار فل�شفية وفلكية لم تعتِد الكني�شة على �شم������اع مثلها من اأحد، فكيف اإذا كان م�شدرها 

راهباً من اأقرب الم�قربين لها؟
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أبعد من  كان برونو من الم�وؤيدين لنظرية »كوبرنيكو�س« في مركزية ال�شم�س، بل ذهب اإلى ا

ذل������ك، فاعتقد اأن النظام ال�شم�ش������ي هو واحد من مجموعة نظم تغطي الكون في �شورة نجوم 

خرى ت�شتمل على  ألوهية وال نهائية الكون. كما افتر�شت نظريته اأن كاّلً من النظم النجمية االأ وا

كواكب ومخلوقات عاقلة اأخرى.

ق ثوب الرهبنة، و�شرع  �شعر برونو بالت�شييق الذي مار�شته الكني�شة عليه جّراء اأفكاره، فمزَّ

أثار  �شاً في جامعاتها، باّثاً اأفكاره بين مريديه وطالبه، مما ا ي�شول ويجول في اأرجاء اأوروبا ُمدرِّ

حن������ق الم�ت�شددين، حت������ى اإنَّ واحداً من طالبه في مدينة »البندقية« كان قد �شكاه اإلى محكمة 

أنكر ما نُ�ِشب  أثن������اء مثوله بين يدي الم�حكمة ا . ولكنه وفي ا
)14(

التفتي�������س، فاعتُِقل عام )1592(

اإليه من تُهم وادِّعاءات، ولم يكد ينتهي من دفاعه عن نف�شه، حتى �شدر قرار يق�شي باإعدامه 

حرقاً، وكان ذلك عام )1600م(.

ال ت������زال ق�شي������ة برونو عالمة فارقة في تاري������خ اأوروبا عموماً، وفي تاري������خ اإيطاليا بوجه 

أُعِدم فيها،  خا�س، وتعبيراً عن اعتذارها اأقامت الكني�شة تمثاالً لبرونو في ال�شاحة نف�شها التي ا

أو الدولة لن ي�شيرها  ر وال يتكلّم! والكني�شة ا وِلم ال تقيم له تمثاالً؟ فالتمثال ال ي�شمع وال يُب�شِ

أقّل بكثير  �شيء، اإذا بقيت على تلك الحال تحِرق وتعتذر باإقامة التماثيل، فتكلفة اإقامة تمثال ا

أو اإثارة فتنة، اأو خروج من هالة القد�شية! من خ�شارة �شلطة ا

ثانيًا: ِمحنة باروخ �سبينوزا:

ج حيال االنق�شامات  قلنا في بداية البحث اإنَّ الفيل�شوف ال يمكنه اأن يقف موقف الم�تفرِّ

ديان، بل حتى داخل الدين الواحد. ثمة خلل ال محالة، وال يمكن للفيل�شوف  الحا�شلة بين االأ

اإال اأن يكت�شف مواطن هذا الخلل. لقد برز على هذا الجانب فيل�شوف عقالني، بل ن�شتطيع 

 
ّ
ديان، ويوؤ�ش�س بحق لديٍن نقي اأن نق������ول اإّنه مغِرق في العقالنية، ح������اول اأن يق�سَّ م�شجع االأ

خاٍل من ال�شراعات واالنق�شامات، اإن������ه الفيل�شوف الهولندي الكبير »باروخ �شبينوزا«. كانت 

أةَ الولوج اإل������ى اأماكن �شائكة،  أنتجت ه������ذه الثقة جرا ثق������ة �شبين������وزا بالعقل ال ت�شاهى، وقد ا

حد اأن يتخّطى  نت بها نف�شها، بحيث ال يمكن الأ ديان، وح�شَّ وتخّطي الحدود التي ر�شمتها االأ

تلك الحدود.

كان �شبين������وزا بحق اأول من عِمل عل������ى قراءة الن�شو�س الم�قد�شة ق������راءة تاريخية نقدية، 

مغاي������رة للقراءة التقليدية، وكانت غايته واح������دة من الدين: »اإطاعة اهلل بكل قلوبنا عن طريق 
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خري������ن باإح�شان«، هذا هو كّل الدي������ن ُملَّخ�شاً بجملة  ممار�ش������ة العدال������ة والم�حبة ومعاملة االآ

.
)15(

واحدة، وكل ما عدا ذلك فهو ق�شور �شطحية

أ�ش�س �شبينوزا ف������ي فل�شفته لنظرية »وحدة الوجود«، اإذ راأى اأن اهلل والطبيعة �شيء واحد،  ا

أنزلت اهلل اإلى الطبيعة؟! اأجاب: لقد رفعُت الطبيعة اإلى اهلل. وحينما �شاأله الم�ت�شددون: هل ا

أثارت نتائج غير حميدة بالن�شبة  راء، و�شريبة العقل الم�نفِتح غالية جداً، وا كان ثمن تلك االآ

�شون الكني�س اليهودي �شده  ديان«، فبدوؤوا يحرِّ يناهم »حماة االأ اإلى �شبينوزا، اإذ انتف�س من �شمَّ

حت������ى اأ�شدر قراراً يق�شي بطرد �شبينوزا من الكني�������س، فقاطعته الطائفة اليهودية واأ�شدقاوؤه 

.
)16(

أ�شرته وا

ول������م يكتِف الكني�س بذلك، فاأ�شدر ع������ام )1656م( فتوى الهوتية في اأم�شتردام، جاء فيها: 

ي�شين، فاإننا نف�شل هذا ال�شخ�س الم�دعو �شبينوزا ونلعنه، ليكن ملعوناً  »با�ش������م الم�الئكة والقدِّ

ف������ي النهار، وملعوناً في الليل، ليكن ملعوناً عندما ينام، وليك������ن ملعوناً عندما ي�شتيقظ، واإننا 

م له اأي معونة،  أو اأن يقدِّ لَنخب������ر الجمي������ع باأنه ممنوع على اأي �شخ�س اأن يقيم معه اأي عالقة، ا

.
)17(

أو كتاباً« أ له مقالة ا أو اأن يقرا وممنوع على اأي �شخ�س اأن ي�شكن معه تحت �شقف واحد، ا

وق������د بلغ الحاقدون درجة عنف اأكبر ه������ذه الم�رة، فحاولوا طعنه، لكن������ه نجا، وهنا �شعر 

أكثر فاأكثر، واأن ال م������كان له في مجتمع ت�شيطر عليه عقول جمعية م�شيَّرة  بخط������ورة الم�وقف ا

ه������واء الديني������ة وال�شيا�شية، فاعت������زل الم�دينة، وق�ش������ى بقية حياته نائي������اً بنف�شه من �شر  باالأ

غاً للكتابة، حتى اآخر رمق من حياته. الحاقدين، متفرِّ

لم يكن �شبينوزا يبتغي �شوى ترميم العقل الب�شري، فاأ�ش�س ر�شالة في اإ�شالح العقل، ور�شالة 

������راً اأن اإ�شالح العقل يقت�ش������ي اأوالً وقبل كل �شيء  ف������ي الالهوت وال�شيا�ش������ة، وكاأنه اأدرك مبكِّ

دران العالقة في كل من الدي������ن وال�شيا�شة، وما يتخللهما من �شراع، يوؤدي اإلى  تطهي������ره من االأ

غ الب�شرية في زبد العنف والتطرف. تمرُّ

***
يقول الفيل�شوف دني�س ديدرو: »لم ي�شبق لفيل�شوف اأن قتل رجل دين، لكن رجل الدين قتل 

كثيراً من الفال�شفة«.

������ز معاً على جملة »رج������ل الدين«، ونت�شاءل لم�اذا لم يق������ل »الدين« دون اأن ي�شبقها  لنُركِّ

�ش�س  ب��»رجل«؟ من ناحية الفيل�شوف ال يعمل على ن�شف الدين ن�شفاً تهديمياً هدفه تقوي�س االأ



ول  2020 42 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

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

�شماء التي ذكرناه������ا اأعاله -، بل اإنه - اأي  ق������ل بالن�شبة اإلى االأ الت������ي يقوم عليها - على االأ

الفيل�شوف - ينقد القراءة التقليدية ال�شطحية للدين، التي تجعل منه و�شيلة ال غاية، قراءة 

منهجي������ة تفكيكية تك�شف مواطن الخلل وال�شع������ف، وتدر�س الجانب ال�شيكولوجي لم�عتنقي 

ديان. االأ

ه -  فق، التي ت�شير مع الركب اأنى توجَّ وم������ن ناحية اأخ������رى فاإننا نُدِرك اأن العقول �شيقُة االأ

أنها تنخرط �شريعاً في الجماعة - هي التي تقف وراء ما يُرتكب  اإذ اإنَّ م������ن طبيعة الجماهير ا

ّن الدين حاجة واإرواء للظماأ  ديان. ال اأعتقد اأن ثمة ديناً بالفطرة يدعو اإلى العنف. والأ با�شم االأ

أنهم رجال دين ي�شتغلُّون تلك الحاجة  عون ا نطولوج������ي لدى الب�شر، ف������اإن الغوغائيين ممن يدَّ االأ

وذل������ك الظماأ، في�شعون اإل������ى ال�شلطة من بوابة الدين، نظراً ِلما يحتل������ه الدين من مكانة لدى 

جل الذود عن حيا�������س الدين، وعن كرامة  أنهم موجودون الأ النا�������س، فيوِهمون هوؤالء النا�������س ا

الم�وؤمنين. اإننا لن نكتفي بف�شل الدين عن ال�شيا�شة، بل ينبغي اأن نف�شله عن اأهوائنا ونوازعنا 

أ  قة، اأن نتحلى ولو م�رًة واحدًة بعقل منفِتح ي�شتوعب الكون، اأن نعي باأن حريتنا تبدا غير الخالَّ

خر. من االآ

ت والدوغمائية، �شحايا العقول التي اتخذت  �شماء التي ذكرناها كانوا �شحايا التزمُّ كل االأ

مر، ولم يعد الدين و�شيلة  الدين مطيَّة للو�شول اإلى ال�شلطة. واليوم في ع�شرنا الرقمي تفاقم االأ

أكثر الو�شائط �شهولة ومتناوالً،  خر، عن طريق ا لل�شلطة فح�شب، ب������ل اأ�شبح و�شيلة للنيل من االآ

كبر  خر الم�ختِلف، والم��شكلة االأ فبحركة اإ�شبع واحدة نرى اآالف الحاالت من التطرُّف ونبذ االآ

ه������ي �شيطرة العقل الجمعي الذي ال ي�شمد اأمامه اأقل العقول انفتاحاً، حتى في اأح�شان تلك 

الو�شائط عينها!

أثناء تجوالي في اأرجاء تلك الو�شائط الم��شماة  أري������د اأن اأروي لكم ق�شة حدثت معي في ا وا

بيِّن 
رة، واأردت اأن اأوردها ههنا الأ بو�شائ������ل التوا�شل االجتماعي، يمكنني اأن اأعّدها محنة ُم�شغَّ

أو زمان معينين، فهو ياُلزم كل فكر حر، وكل محاولة للتفكير  اأن التكفير ال يقت�شر على مكان ا

خارج ال�شندوق مهما كانت ب�شيطة:

أ مقاالً في �شفحة م������ن �شفحات التوا�ش������ل االجتماعي، عن  أق������را »ذات ي������وم وحين كنت ا

عاقة التي ابتُلي  نجازات العلم�ية لعالم الفيزياء الُم�عا�شر »�شتيفن هوكينغ«. واأغلبنا يعلم االإ االإ

به������ا هوكينغ، ولم يمنعه ذلك م������ن موا�شلة االكت�شاف والبحث. وبدالً م������ن اأن تاأتي التعليقات 
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عاقات العقلية  مرا�س النف�شية واالإ متناغمة مع مو�شوع الم�قال، لم��شُت نوعاً من ال�شطحية واالأ

التي تفوق فيما اأعتقد اإعاقة هوكينغ الج�شدية«.

يادي تن�شج خيوط  راء م������ع محتوى الم�قال، انطلقت االأ ب������دالً من اأن تتماهى التعليقات واالآ

يادي عنها. فالٌن يكتب: »عليه  أبعد ما يكون اأ�شحاب تلك االأ التكفير والتطبيل لثقافات وِملل ا

من اهلل ما ي�شتحق«، واآخر يكتب: »كاِفر زنديق«، واآخر يتباهى باإيمانه جاعاًل من نف�شه و�شياً 

يادي تخّط ما تمليه العقول من ال�شطحية والتزمت والدوغمائية، واأكثر  ديان. االأ عل������ى االأ

ف اأملت عليه ثقافته وانتمائه لم�لته اأن يجعل من نف�شه حار�شاً لجنان  أثار غ�شبي تعليق مثقَّ ما ا

الخلد يُدخل بها من ي�شاء ويطرد من ي�شاء. يقول الحار�س: »اإن هوكينغ كاِفر زنديق ولن يدخل 

الجنة«!

لم تحتمل اأع�شابي هذيان حار�س الجنة، فرددت عليه بجملة واحدة: »ما يهمنا في الرجل 

خرى فبينه وبين رّبه، ثم من اأنت لت�شع نف�شَك حار�شاً للجنة ت�شتقبل هذا  آراوؤه االأ أما ا علم�������ه، ا

�شولية  يادي تُمطرن������ي ب�شفعات االأ أُدل������ي براأيي هذا، حتى بداأت االأ وتح������ِرم هذا؟«. ولم اأكد ا

أداِف������ع عن ُملحد! ولم يكتِف  أنني ا يادي ا لحاد والكفر، ظّناً م������ن اأ�شحاب هذه االأ وتنعتن������ي باالإ

الحار�������س وحده بنعتي بذلك النعت، بل دعا اأ�شحاب������ه للوقوف وقفة واحدة �شد ملحد مرتّد! 

نني مهما ناق�شت بالم�نطق والعقل، فالعقل الجمعي �شيغلبني.  ان�شرفُت محتفظاً بماء وجهي الأ

وكما يُقال: )الكثرة غلبت ال�شجاعة(.

عي ثقافة مطلق������ة، فاأنا اأمام العلم واأمام  دَّ
أ أّنني ا أاّل يفه������م بع�شهم من حديثي هذا ا اأرج������و ا

م،  أُعمِّ أنني ا أاّل يفهم بع�شهم ا طراف. كم������ا اأرجو ا أّني ق�ّشة في بحر وا�شع االأ الفل�شف������ة ال اأعدو ا

ه لعقول اأح�شبها رزينة متفهّمة، وكل غايتي من هذا  فالتعميم اأكبر عقبة اأمام حوار فكري ُموجَّ

رة: »دعوا الخل������ق للخالق«. دعونا نتخلَّ�س من اأدران العن�شرية  الط������رح اأن اأقول للعقول الم�زوَّ

خر ب�شرف النظر عن  يجابية وقب������ول االآ �س على االإ والعن������ف االأخالقي واللفظي، دعونا نتمرَّ

أو ِعرقه. لنكن كونيين بكل ما تحمله كلم�ة كون من معنى، كون يتَّ�شع لكل �شيء،  أو دينه ا انتمائه ا

جله. مادامت عقولنا تعمل بما �ُشنعت الأ
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من �صيرة ال�صارد

زمن الفو�صى

محاوراتي مع ظلي 

ِكَتاُب الُعُبوِر

¯

¯

¯

¯

طالب هّما�ص

عبد الكريم �صعبان

محمد محمد ال�صحات الراجحي

مير خليل مراد عبد الأ

الديـــوان

ال�ســـــرد:

في زمن ما، لي�ص بعيدًا

بطالة

¯

¯

ال�ســـــعر:

د. طالب عمران

محمد �صعبان
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من �شيرة ال�شارد

طالب هّما�ش

ال�سـعـر...

من �شرية ال�شارد

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

-1-

الناُي �صوتي 

واأّيامي المواويُل

وفي البعيِد غروُب ال�شم�ِس قنديُل.  

ماَت الخريُف 

وقرَب الباِب مرتع�ٌس

�شى والحزِن  - اأيلوُل–! �شيٌخ قديُم الأ  

ماَت الخريُف، 

ر�ِس تغمرُه  جراُح الأ

وفي الحقوِل ف�شاُء القمِح مقتوُل!  

ففي ال�شهوِل 

قمي�ُس الياأ�ِس من�شدٌل 

وراحُل الغيِم فوَق الداِر اإكليُل.  
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من �شيرة ال�شارد

يا اآخَر البحِر 

�شاعْت كلُّ �أ�شرعتي،

وفي �لمغارِب خانتني �لقناديُل!  

ما هرهَر �لحوُر �أور�قًا 

على كتبي

�أو رقرَق �لدمُع و�بتّلْت مناديُل!  

يهدهُد �ل�شجُر �لمجروُح �أغنيتي

وتتبُع �لريَح في ليلي �لمو�ويُل.   

-2-  

�لطائُر �لبرد�ُن في ع�شِّ �لخريِف

رفيُق �آهاتي!    

ُر �لحبِر �لعتيِق  وَتَقطُّ

على دفاتِر عمرَي �ل�شود�ِء دمعاتي!

فكاِر بين كاآبتي و�شاآمتي و�شو�رُد �لأ

تناأى كغيٍم عابٍر في �لم�شهد �ل�شاتي... 

ومعَ �لغروِب بلوِن لوحاِت �لود�ِع

�شماُء مر�آتي.    

و�لموُج �إيقاعي �لبعيُد،

و�آخُر �لبحِر �لمهدهِد  للمر�كِب 

في تهاديها �ل�شريِد

ي�شدُّ ناياتي.    

 من �شّباكَي �لنائي 
ِ
ّيام ومغارُب �لأ

نهاياتي.    

-3-

ل توجِع �لقلَب 

�إنَّ �لقلَب مجروُح!

ترقرَق �لدمُع حتى فا�شِت �لروُح!

ر�حو� مع �لليِل طالْت غربتي معهْم

�شى،  هْم عّلموني �لأ

                 هُم �لمجاريُح.

عيناَي غارقتاِن في مغاربهْم 

                   و�لنف�ُش ثكلى 

                     ودمُع �لعيِن م�شفوُح!

 �شيخوخُة �لريِح في �ل�شّباِك نائمٌة 

فِق م�شبوُح          وم�شهُد �لغيِم خلَف �لأ

ناأْت بروحي مو�ويٌل معّذبٌة 

                   ونهنَه �لحزُن 

                    حتى هاجِت �لريُح!

يو�شو�ُش �لناُي �أ�شجاني

      ويدفعها �إلى �لحنيِن

           ورجُع �لناي مبحوُح!

لتوجِع �لقلَب �إّن �لقلَب مجروُح!

   نحُن �رتحلنا وطاَل �لهجُر يا روُح.



ول  2020 48 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

من �شيرة ال�شارد

-4-

�أبليُت ناياتي �لعتيقَة 

لم يعْد فيها �شوى تنويِح مجروِح!

ووقفُت كالق�شِب �لنحيِل مثّقبًا بالحزِن

�شى من مرِّ تبريحي! �شو�ِت �لأ كي �أ�شغي لأ

من يق�شُد �لبحَر �لبعيَد لكي يريَح 

�لروَح من تنهيدِة  �لتنويِح؟

 �شارْت مو�عيدي �لمغيَب،

لي �لعالي، وقبُر �أحالمي �لغيوَم �ل�شوَد في ُمَتَعزَّ

وكلُّ قو�رِب �لمنفى �أر�جيحي...

�شارْت مناديُل �لود�ِع بعيدَة �لتلويِح!

كلُّ �لمر�ييِل �لقديمِة كي �أظلَّ م�شافرً�

عّلقُتَها للريِح.

  -5-

�لبحُر عمرَي  

مو�ُج �أّيامي              و�لأ

      ور�حُل �لغيِم فوَق �لبحِر �أحالمي.

يقّطُر �لغيُم في روحي مد�مَعُه            

       وفي �لدموِع يغطُّ �لحزُن �أقالمي! 

�شاخْت رياُح خريفي 

         و�نتهى �شجني      

            وفي �لمغيِب بكى �إيقاعَي �لّد�مي!

�أرقرُق �لدمَع في كاأ�شي 

وت�شرُبُه ذكرى �لبعيديَن 

          من �أكو�ِب �آلمي!

عمري كناعورٍة في �لنهر ر�حلٌة     

.
ِ
 و�لعام

ِ
ُح �لعمَر بين �لعام           �أ�شرِّ

 �لريَح  روحي 
ل تقر�أُ

حين تقروؤها 

�شى هامي  �إّل كدمٍع على �شطِر �لأ

�إني �نتظرُت وقد ر�حْت مر�كبهم       

        لم يرحمو� �ألمي 

             في �لم�شهد �لد�مي.

-6- 

�شرُب �لطيِر �لمتهادي 

ور�ِق �لزرقاِء           كالأ

        ي�شافُر فوق �شكينِة �أبياتي.

وتمرُّ ظالُل �لبجعاِت �لبي�شاِء 

      على كاأ�شي �ل�شكرى ب�شكوتي.

وتهبُّ �لريُح على �لق�شِب �لمهجوِر 

لتنحَت من قاماِت �لحزِن 

                  تماثياًل  لجر�حاتي!



49 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

من �شيرة ال�شارد

وعلى �إيقاِع �لدمِع 

ُر في �شاعاِت �لمطِر �لباكي عبر�تي! ُتَقطَّ

عِر  وتاِر قو�في �ل�شِّ وت�شافُر كالأ

مو�ِج �لموزوِن  على �إيقاِع �لأ

                       على ح�شر�تي.

و�شفاُء بحير�ِت �لحزِن 

ور�َء غروِب �ل�شم�ِش �لنائي مر�آتي.

-7-

�لبعُد �أجمُل 

  �إذ تناأى �لمو�عيُد

       و�إذ يهدهُد طيَر �لروِح تنهيُد!

عمري رحيٌل 

    و�أّيامي م�شافرٌة 

�أنا �لبعيُد و�أحو�لي �لمو�جيُد

خر�ئُب �لعمِر 

قد �شاخْت على ج�شدي

وفي �لغروِب بكى �إيقاعَي �لعوُد!

�أكلُّ هذ� )�لُبكا( 

يا ليُل تذرفُه مع �لدموِع 

      �أغاني غربتي �ل�شوُد؟

ِدِه يغفو �لحنيُن جريحًا في تنهُّ

هْل يطِفُئ �ل�ّشوَق 

             بالهجر�ِن تنهيُد؟

�شوتي �لحفيُف 

ُتُه   نو�ُح �لحزِن بحَّ

ناهيُد... و�لريُح هم�شي، وتغريدي �لأ

ولي ق�شائُد حزٍن 

             كلََّها �أرٌق...

    وبْي جر�ٌح عليها �أدمٌع �شوُد!

-8-

من �شباِك خريٍف يتقّطُر بالمطِر �لبرد�ِن

                           على �إيقاِع دموعي...

و�شغير�ُت �أ�شاَي يرقرقَن �لدمَع

                 على �شوِت بكائي �لم�شموِع

،
ِ
ّيام  �أور�َق رحيِل �لأ

اأقراأُ

و�أ�شعاَر رحيِل �لنا�ِش

               و�أترُك للريِح كاآبَة جوعي.

و�ليوَم �أنا �لمهجوُر... جريحًا �أتطّلُع

�شياِن من �شّباِك خريفي �لأ

�إلى طرقاِت رجوعي.

ي�شقيني �لحزُن مر�رَتُه في �لبعِد

                  و�أ�شقيِه كاأ�َش دموعي. 

❁    ❁    ❁
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زمن الفو�ضى

عبد الكريم �شعبان

ال�سـعـر...

زمن الفو�ضى

- العمل الفني: الفنان �شالح �شالح.

�أمازج حلمًا بعلٍم

وهذرً� بجٍدّ

ونارً� بثلٍج

وجهرً� ب�سرِّ

�أو��سج بين �ل�سر�ئح 

بين �ل�سر�ئع 

�أربط عبدً� ذلياًل بُحرِّ

�أزيح �لتفا�سيل

�أن�سُف وهم �لف�سيلِة 

�أخلُط بع�ض نثاٍر تر�ٍب ببرِّ

�أجّيُر هذ� لذ�ك

وذ�ك لتلك

و�أمحو �لفروق 
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ثبتها في �لعروِق لأ

و�أنَد�شُّ في �لنب�شات 

وفي �ل�شهقات

وبين �ل�شقوِق 

وخلف �لممر

�أ�شكّك بالماء 

�أخلط غيمًا بلمِع

ولمعًا بزمِع

ود�ًء بد�ٍء

وقبرً� بقبٍر

وبردً� بَحرِّ 

�أفّو�ش )فو�شى �لحو��ّش(

 
ِ
بد�ء �جتر�ر �لنظام

ِ
وطعم �لحالل بطعم �لحر�م

�شا�ش �أهزُّ �لأ

و�أبني �لح�شون 

و�أطعن �شهاًل خ�شيبًا

ومرعى ن�شيرً�

بَوْعِر 

خلق فو�شاي لأ

ماء �لمالم 

بموء �لهالم 

وحرب �لب�شو�ش 

رِّ �شَ
ب�شلم �أَ

�إذ� جّد جّد 

ت�شلقت هزلي

و�أن�شيت ر�حلتي

في �لم�شير

وباركت هذ�

و�أذللت ذ�ك 

فت�ّش عذرّية �لحلبات لأ

و�أقن�ش فياًل غبّيًا 

بهرِّ 

�أنا زمن �لمّد و�لَجْزِر

�آخذ �أعطي

�أ�شدُّ و�أرخي

و�أقطع غ�شنًا 

ثبت َجْذري لأ

ُن �أنا �لآ

و�لغد

م�ش  و�لأ

و�لهم�ش 

�أ�شهر �شهرً� بيوم

ويومًا ب�شهِر 

ولي �أْن �أبّدل هذ� �لجنون 

بذ�ك �لجنون

و�أن�شف �أ�شالع هذ� �لمثّلث 

�أفتح في �لمغلقات

و�أغلق في �لممكنات

و�أبدل بّرً� ببحٍر

وبحرً� ببرِّ 

ُن  �أنا �لآ
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زمن الفو�ضى

�آن يئن �لوجيع 

ويجثو �لقطيع 

زحم وهمًا بوهمٍ لأ

رِّ  و�شرً� �شديدً� ب�شُ

ح�شوري غياٌب

وغيبي ح�شوٌر 

و�إ�شهار م�شر�ي 

�شّرْ 

�أدير �لدو�ئر

حين �أدير

و�أرخي �ل�شتائر خلف �لتخوم

و�أ�شرخ بال�شير:

قف يا م�شير

ويا �شير 

قبل �نب�شاط �لم�شافات

�ِشْر

مز�جي عجيب

وع�شري �ختز�ل �لع�شور

وفي �لع�شر 

بعد �عت�شار �لتو�ريخ

ْر. َع�شْ

❁    ❁    ❁
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محاوراتي مع ظلي 

محمد محمد ال�شحات الراجحي

ال�سـعـر...

حماوراتي مع ظلي

       �شاعر م�شري.

-    العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

كنت �أحاول �أْن �أترك ظّلي

يجل�س خلفي

كيما يرقب ما يجري

حتى حين �أعود �إليِه

فيخبرني

)طبطبت( على كتفيِه

و�أ�سرعُت

لعلي �ألحق بقطار �لرغبِة

منك�سرً� عدُت

وما �إن نظر �إليَّ

حتى �ن�سحب

ر خيبته يجرِّ

***

❁

❁
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حين جل�شت على �شاطئ نهري

لمح �لظل مالمحه فوق �لماء

فقاومني كيما يهبط 

و�رت�شمت فى عينيِه

 طيوُر �لفرِح

فغافلني

كيما ي�شبح فوق �لماِء

فاأ�شفقُت عليِه

وحين �هتزَّ �لموُج

و�شاع �لظلُّ

فعدُت

***
�أجل�ش قرب �لنافذِة

�أر�قب وقع خطاها

ما �إْن �شعر �لظلُّ بطيف يعرفُه

حتى �أ�شرع كي ي�شبقني

حاول �أْن يتزيََّن

لير�فق ظل حبيب �أع�شقُه

ما �إْن �شادفه

حتى �متزجا

بد�أ يناو�شُه

وي�شاك�شُه

وي�شارع في م�شيتِه

فما �إْن غاب �شعاع �ل�شم�ِش

حتى �شاعت كل مالمحِه

***

�أوقفني ظلي

كي يتح�ش�ش �شوء �ل�شم�ِش

وحجم �ل�شحِب

ووقت �ل�شيِر

وهل �شيكون �أمامي �أو خلفي؟

�متثل �لظل لوقع خطاَي

وتما�شَك

حاول �أْن ي�شبقني

فخفُت

وحين ر�أيت جيو�ش �ل�شحِب

وكنت �أحاول �أْن �أ�شبقه

لم يلحقني

وتعثر حين وقفُت

فلم �ألمْحُه

حين �ختفت �ل�شم�ش

***
�أوقفني م�شباح �ل�شارِع

كيما �أعبر وحدي 

رف�َش  مرور �لظلِّ

ورفع بوجهي قائمًة

تجبره على �أن يوقفُه

فلقد خرج �لظلُّ

عن �لماألوِف

�فتعل �لظل م�شاك�شًة

�أوقعه �شوء �لم�شباِح

وحاول �أن يخنَقُه

فق هزيمُتُه لحت فى �لأ
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فاأعلن ظلي

رغبته في �أن ي�شت�شلَم

ويعوَد

من حيث �أتى 

***
�أعلن ظلي رغبَتُه

فى �أن يخرج منفردً�

كنت �أحاول �أن �أثنَيُه

َك وحين تم�شَّ

غادرُت

تركت له خارطة طريٍق

وبقايا �شوٍء 

وجل�شت على مقربة كي �أرقبُه

�أوقفه �ل�شرطيُّ

و�أجل�َشُه

�ش �أور�ق هويتِه كي يتفحَّ

من �أين �أتيَت؟!

وكيف خرجَت؟!

ل يمكنك �لتجو�ل بمفردَك

َلُه وكبَّ

�أدخله فى قلب �لظلمِة

 كي يحب�شه.
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مير خليل مراد عبد الأ

ال�سـعـر...

ِكَتاُب الُعُبوِر

- العمل الفني: الفنان �شالح �شالح.

)1(

َوَمتى َنعُبر َهذا الِج�سَر َكي َنبِغي 

الفَناْء

َخاِديد 
َمانيَنا َتَواَرت في اأَ

واأَ

اللََّيالي

 َطَم�ستَها �َسهَقُة الَويِل
ٍ
َكنُجوم

َهَداْء �سَمال َبِنيَنا ال�سُّ
واأَ

وَداِء في �َسَماِء الِمحَنة ال�سَّ

م�ِس
عَنا ُجُنوَن الأَ �َسيَّ

خَرى
ة اأُ رَنا َمرَّ �سِ

َحاِجي
َنِجيعًا في َمالَذاِت الأَ
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َوُحُجوِل �لموِت في َد�ِر

 �لَبالْء

َفِب�َشاِطي لم َيزل َذ�َك ِب�َشاطي

ُمعِجزً� َيبَحُث َعن رّيا

ِليل �لدَّ

َف�ُشَليَمان �رَتَقى ِريَح �لَعِقيَدة

َوِبَباِب �هلِل َوحِدي

ي اِء... َلِكنِّ ُم�شَتِجيٌر ِمن َرَحى �لَبغ�شَ

ِبَكا�َشاتي �لَقِتيل

ُحٌد
َجِبلي �أُ

َز�ِهيُر �لَوَطْن 
َوَموَماتي �أَ

ارً� َفُخُذو� َقلِبي �خِت�شَ

عُدوِن َما �ْخَتطَّ  َوَدُعو� في �َشاِرِع �ل�شَّ

�لَكَفْن

)2(

َزَمٌن ِمن َعْهِد ُنوٍح

ِفيَنْة َو�ل�شَّ

يَّ َخِطيَئة 
ح�َشاَءَها، �أَ

َقَذفت �أَ

َحَذَف �لِمعَوُل ِظلِّي

��َش  َمُل �لَخاِدُع ُحرَّ
َو��ْشَتَباَح �لأَ

�لمِديَنْة

يَّ �لِتَبا�ٍش
َوَمر�َياَنا َغَدت �أَ

َمى �لَخر�َشاِء في َقاِع  ى َكالدُّ َتَت�َشظَّ

�لَفِجيَعْة

هَريِن َو�لَفاِديَن  ْخِل َو�لنَّ َيا ِبالَد �لنَّ

ٍة  َيا َدوَحًا َبَد� ِمن َجنَّ

َقاِحي
َوَكَو�ْشِم في َم�َشاّلِت �لأَ

م�َش �ْفِتَتانًا َر �ل�شَّ َخا�شَ

نِبَياَء 
وَمَز�ِميَر َتُدلُّ �لأَ

 �لَكوَكَب ِع�شقًا
ِميٍر َيمالأُ َو�شَ

�َشرَمِدّيًا

َنا�ِشيَد �لَغَياَرى 
رِق �أَ َة �ل�شَّ َفاْقَرِئي َيا ُدرَّ

�ْشَوِة �َشَل�َشاَل َو�ْكَرِعي ِمن ُمَقِل �لنَّ

َقاِء �ل�شَّ

َو�ْرِجِعي ِقيَثاَرة ُتْحِيي

الَبَراَيا

َوُتَخلِّي �لَباِذَل �لمذُبوَح َكالَعنَقاِء 

ي َو�لِفَد�ء َمنِّ في َلوِح �لتَّ

)3(

نَّى َنرَتِقي 
َيا ِكَتاب �ِلج�شِر �أَ

ِن  في َثَناَيا َحرِفك �لَمالآ

ِريِح عِب �ل�شَّ ِبالرُّ
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رَخًة في ُكلِّ َناٍي ي �شَ وِّ َوُن�شَ

ِليبًا َلم َيَزْل َيبِكي َو�شَ

�لم�ِشيْح

ي َقا�شِ
َغاِم�ٌش َهم�ُشَك في َهِذي �لأَ

وِح َي�شَتدُّ َوَطَو�ُف �لرُّ

�ْحِتَطابًا

اِمُئ ِللُّقَيا، َنا �لظَّ
َو�أَ

ي َو�ِشرِّ

�بًا  َج َجوَّ َرى �لَحالَّ
ْن �أَ

اأَ

يْح: َي�شِ

قَد�ُر َجاِرَيٌة 
)َما َيفَعُل �لَعبُد َو�لأَ

�ِئي يَُّها �لرَّ
َعَليِه في ُكلِّ َحاٍل �أَ

لَقاُه في �لَيمِّ َمكُتوفًا َوقَالَ َله:
اأَ

ْن َتبَتلَّ ِبالـَماِء(
اَك �أَ يَّ اَك �إِ يَّ �إِ

َف�ُشُطوُط �لَكرِخ ُعر�ٌش

َو�حِتَر�ٌق

حَمَر في �لَكوِن
َوَطِريٌق لم َيَزل �أَ

�لَف�ِشيْح

)4(

لِفي َوباِئي َوَتر�ِتيَل  
�شَتِهي �أَ

اأَ

�ْرِتَياِبي

َنا �لمْم�ُشو�ُش ِمن ِحبِر 
َو�أَ

�لَخَطاَيا

ُلوِعي متَحٌف ِللَقتِل َو�لثَّاَر�ِت َو�شُ

لِميِح َو�لتَّ

َباِب في لجِّ �ل�شَّ

لي ْ
حُدو ِب�ُشوؤ

َعاِبرً� �أَ

ْفَت�شُّ �َشرِجي
�َشى �أَ

َوَعلى َعْزِف �لأَ

َوُهتاِفي َيلَعُن �لمعُطوَف َو�لم�شُروَف

َو�لمحُذوَف

�ِك�َش في َوْحِل �لَخَر�ِب َو�لرَّ

َجاِئٌع َو�لُخبُز ُدوِني 

َو�ِشالِلي ِحنَطٌة َو�لَخوُف َوْح�ٌش

ى  يُر �لُمَدمَّ ي َذِلَك �لطَّ نِّ
َوَكاأَ

َبا في ُكلِّ �َشْبٍي ولِت �لظُّ َبيَن �شَ

مِّ في َليِل 
 �لأُ

ِ
َوِخَتاِمي َكِخَتام

�لِغَياِب.
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كان �لو�ش���ع غير �آمن وه���و يقطع �لطريق ب�شيارته، قلقًا متوت���رً�، فالعتمة �شديدة و�لطريق �إلى 

قريته يمر بقرى �شغيرة، وتالل و�شفوح و�أودية، يغمرها �لظالم.

تع���ّذب كثيرً� حتى تدّبر �أمر �لبترول ل�شيارته، فقد كانت محّطات �لوقود كّلها مغلقة ب�شبب �أمر 

غام�ض، لم يجروؤ �أحد من �أ�شحابها على �لبوح به. 

مر يتعّلق بجهات متحّكمة بالنا�ض تفر�ض �آر�ءها �لع�شو�ئية غير �لمدرو�شة  �عتق���د �شلمان �أن �لأ

�أحيانًا على �لنا�ض، ولكن �أحد �أ�شدقائه حكى له �أمرً� غير ماألوف:

��شمع يا �شلمان، لي�ض �لو�شع كما تت�شّور، هناك مخلوقات تتغّذى على �لبترول، وهي �لتي جعلت 

�أ�شح���اب محّطات �لوقود، ينف���رون من تعبئة محّطاتهم من �أجل توزيعه���ا على �ل�شيار�ت، و�ل�شبب 

تلك �لمخلوقات. 

- ما هذ� �لهر�ء يا رعد؟ مخلوقات تتغّذى على �لبترول؟ معقول؟

- نعم، �إن كنت ترغب في روؤيتها، �شاأجعلك تر�ها. 

د. طالب عمران

ال�ســـــرد...

فـي زمن ما، لي�س بعيدًا

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.



ول  2020 60 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

في زمن ما، لي�س بعيدًا

مر غي���ر منطقي.  - معق���ول؟ يب���دو الأ

ح�سنً� اأرغب في ذلك ب�لت�أكيد. 

- ح�سنً�، �س�أ�سع دلوًا فيه بع�ض البترول، 

في حديق���ة المنزل، و�سنراق���ب ذلك معً�، 

�سترى �سيئً� ل ي�سدق، هي�. 

و�س���ع رعد دل���وًا في���ه بع����ض البترول، 

ال���ذي ي�ستخدمه من اأج���ل المدف�أة، وجل�ض 

و�سلم�ن ينتظران، وبع���د نحو ع�سر دق�ئق، 

اقترب مخلوق، ق�مت���ه كق�مة الب�سر، ولكّن 

رداًء اأ�سود، يغطيه من راأ�سه حتى قدميه.

اأخ����رج المخلوق راأ�سه ال����ذي بدا اأ�سبه 

براأ�����ض حيوان ذئب����ي ال�س����كل، اأنهى م� في 

الدل����و ب�سرع����ة كبي����رة، ث����م اختف����ى ك�أنم� 

ر�ض وابتلعته. فّكر م�ستغربً�: ان�سقت الأ

»غريب، يبدو اأن �سيئً� غريبً� يحدث عندن�«، ثم ق�ل لرعد:

يجب اكت�س�ف �سّر هذا المخلوق، ولكني بح�جة اإلى م�س�عدة. 

- هه، �سدقت، كيف لي اأن اأوؤمن البترول ل�سي�رتك وتلك المخلوق�ت تظهر فج�أة؟ 

- خطرت لي فكرة، األي�ض لون البنزين كلون الم�ء؟

- نعم، اإْن ك�ن نقّيً�. 

ئ الدلو ب�لم�ء، ثم نتظ�هر بنقل المي�ه لل�سق�ية، ونتمكن من تهريب )دلو( اأو دلوين بين  - �سنعبِّ

هذه الدلء، نحت�ج اإلى عدد من الن��ض معن�. 

ولد، من طلبتي الذين اأعّلمهم في المدر�سة، قد تنجح الخّطة  - فهمت، �س�أوؤمن بع�ض الأ

وق����د تخف����ق. الو�سع لي�ض �سهاًل. الحم����د هلل اأنني م� زلت اأحتفظ ببع�����ض البترول في خزان 

القبو. 
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ولد بنقل �لماء، ومـــن �حتياطي �لبترول �لموجود في قبو )رعد( نقلو� ثالثة )دلء(  تظاهـــر �لأ

�إلـــى �شيـــارة �شلمان �لمختفية في �أجمة �لحديقة، ثم تظاهرو� بدفعهـــا، كاأنها ل تحوي بتروًل، حتى 

و�شلت �إلى �لطريق �لعام. 

- �حر�ـــش على �أّل ت�شّغـــل محركها، حتى تبتعد كثيرً�، فالطريق هابـــط �شي�شاعدك لتقطع عدة 

كيلومتـــر�ت دون حاجـــة �إلـــى تدوير �لمحرك، وكـــن يقظًا في �لطريـــق فالظالم قـــادم، وربما تمر 

بمناطق غير �آمنة. 

لـــك يـــا �أخي رعـــد، كيف تحتفـــظ بالبترول في قبـــوك؟ ولماذ� لـــم تحاول تلك  - �أريـــد �أن �أ�شاأ

�لمخلوقات �لهجوم على بيتك و�لبحث عن بترول، ثم �شفطه باأفو�هها؟

- ماز�لو� في بد�ية فر�ش �ل�شيطرة على هذه �لمناطق، عن طريق مالحقة �لبترول في �لمحطات 

خرى، �أ�شعر باأنَّ �لقادم �شديد �لخطورة، هيا تحّرك يا �شلمان، وكن حذرً�،  مكنة �لأ �أوًل، ثـــم فـــي �لأ

لول و�شع و�لدتك �لمحرج لما تركتك ت�شافر في هذ� �لليل �لمظلم. 

ن يا رعد.  طمئن على �أمي هي كل �شيء في حياتي �لآ - يجب �أن �أ�شل �شريعًا لأ

دفعو� �ل�شيارة نحو �لطريق �لهابط �لطويل، و�شلمان يتم�ّشك بالمقود ورجله على �لمكابح، حتى 

قطـــع عدة كيلومتر�ت، ويبدو �أن �ندفـــاع �ل�شيارة في طريق �لهبوط، قد �أعطاها دفعة �أخرى لتقطع 

م�شافات �أخرى، قبل �أن تطل على طريق �آخر.

نجـــح �شلمـــان في �لخروج من �لمدينة، ثم �شّغل �لمحرك لتتحـــرك �ل�شيارة ب�شرعة مقبولة وقد 

بد�أ �ل�شوء يخبو من حوله، ثم دخل في �لظالم و�شط �أجو�ء غام�شة غريبة. 

ودية، ولكنه ��شتعان باهلل وتابع �لم�شير،  �شجار وفي �لأ خّيل �إليه �أنه يلمح �أ�شباحًا تتحرك بين �لأ

ور�أى فجـــاأة رجاًل يرتـــدي �ل�شو�د، ي�شير على جانب �لطريق. خـــاف �أن يتوّقف �إن طلب منه �لرجل 

�لم�شاعدة، ولكن �لرجل تابع طريقه، ولم ي�شتطع �شلمان روؤية وجهه. 

وبعد عدة كيلو متر�ت ر�أى مجموعة من �لرجال، يرتدون �لزّي نف�شه، وهم ي�شيرون على جانبي 

�لطريق. ف�شعر بالقلق و�لتوتر. 

لم ي�شر له �أحد منهم ليتوّقف. وبعد دقائق ر�أى �شوءً� خلفّيًا ل�شّيارة تقترب منه، فز�د من �شرعة 

�ل�شّيـــارة. �إنَّ �ل�شيارة �لخلفية �أطلقت �شرعتها �أي�شـــًا، و�شعر بالقلق. ربما ��شتوقفوه، وهو وحيد في 

هذ� �لظالم و�لبرية �لمخيفة.
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ولكـــّن �ل�شّيـــارة تجاوزته وهي تهـــدر بزمورها. كانت �أ�شبـــه بـ)بيك �آب( مغلـــق. �شعر بالخوف 

وقـــد بدو� غام�شيـــن، هيئاتهم غير و��شحة، يجب �أن يقود بحذر �شديد. ربما لن يرى �أولئك �لنا�ش 

�لغرباء من جديد، ولو ر�آهم فجاأة لعانى منهم كما يتوّقع.

وفجـــاأة �شعـــر �أن �ل�شيارة ت�شـــدر �شوتًا، ربما كان �لبتـــرول مخلوطًا بالميـــاه �أو ب�شو�ئل �أخرى، 

ولكثـــرة مـــا مّرت به مثل هذه �لحـــالت �أوقف �شيارته بحذر وترك �أ�شو�ءهـــا �شاطعة، ثم �أخرج من 

وكتان، ثم �أغلقه.  �شندوق �ل�شيارة، علبتي �أوكتان، وفتح �شندوق �لبنزين و�شّب فيه �لأ

وما �إن �أغلق �شندوق �ل�شيارة �لخلفي، حتى �شعر بوجود �شخ�ش ما قريبًا منه وقد و�شله �شوت 

�أنفا�شه، �لتفت مرعوبًا. كانت �مر�أة ت�شتر وجهها، بد� عليها �لتعب وهي تتوقف متكئة على ع�شا:

- �أنا مقطوعة هنا يا بني، �أيمكن �أن تو�شلني �إلى �أقرب قرية على طريقك؟

- �أجل.

- �شكرً� لك.

- لماذ� �أنت هنا يا خالة؟

�نفجرت تبكي:

- �أبحث عن ولدي �ل�شائع. �إنه مفقود منذ يومين. 

هّد�أها بلطف، وتابع �أ�شئلته: لماذ� تبحثين عنه و�أنِت في هذه �ل�شّن؟

- �بني وحيد، وله �أخو�ت �أ�شغر منه. 

- كيف فقدته؟ كيف �شاع عنكم؟

- لدينا حقل قريب من هنا، يعمل فيه �بني، وفيه فو�كه وخ�شر�و�ت، �أول �أم�ش ذهب في �ل�شباح 

ولم يعد، �شاألت �لنا�ش جميعًا حولنا في �لقرية وهنا في هذه �لمنطقة لم يره �أحد، �ختفى هكذ�. 

تمالكت نف�شها وم�شحت دموعها: 

- �لغرباء �زد�دو� هنا، وهم ينت�شرون ب�شكل غام�ش يا بني، و�أنت �إلى �أين تذهب؟ وفي هذ� �لليل؟

- �أمي مري�شة، ولم �أ�شتطع تدبير �لبترول ل�شيارتي �شوى ب�شعوبة، حالة �أمي تقلقني.

لحـــظ وجهها �لمتعب �شديد �لتجاعيد، ور�أى عينيها �للتيـــن تتوهجان و�لدمع ي�شيل منهما على 

وجهها، كم هي معذبة هذه �لعجوز؟ وفجاأة ر�أى �شلمان �شيارة )�لبيك �آب( �ل�شخمة تقطع �لطريق 

�لجبلي �ل�شيق ب�شكل كامل ف�شعر بالرعب. و�شرخت �لعجوز:
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نذ�ل، �إنهـــم كال�شياطين بمنظرهم و�أ�شكالهم غير  �لغربـــاء، �شبب تاأخري في �لعودة. هوؤلء �لأ

�لمفهومة، وت�شمع �أ�شو�تهم �لتي يطلقونها ب�شكل مرعب. 

- وماذ� �شنفعل؟

-  يقطعون علينا �لطريق، يجب �أن نعود. 

�أوقـــف �ل�شيـــارة محتـــارً� و�لرعب ي�شيطر عليـــه، فر�أى بع�ـــش �لغرباء، وقد نزلو� مـــن �ل�شيارة 

وتجمعـــو� في عر�ش �لطريق. ثم �شمع همهمة وزمجرة، فاأ�شارت �لعجوز مرعوبة �إلى غرباء �آخرين 

قدمو� من �لجهة �لخلفية. فقال ب�شوت خافت:

لي�ش لنا �شوى �لخروج من �ل�شيارة و�لهرب، �أت�شتطيعين �ل�شير يا خالة؟

- �شاأحاول، ولكن �نُج بنف�شك يا بني. 

- لن �أتركك وحدك يا خالة.

�شو�ء.  �أوقف �ل�شيارة وهو يتمتم: �شاأطفئ �لأ

- �نج بنف�شك يا بني، �شاأحاول �أن �أختبئ. 

- ل بـــّد �أنـــك جائعة وعط�شى، خذي هـــذ� �لكي�ش، فيه بع�ش �لطعام وزجاجـــة ماء. وحاولي �أن 

تختبئي بعيدً� عنهم، �أ�شرعي �أتمنى لك �لنجاة يا خالة. 

�أيـــن �شيذهب؟ هل يبقى في �ل�شيـــارة �أو يخرج؟ لو لم يكونو� عدو�نيين ما قطعو� عليه �لطريق. 

ف�شل �أن يهرب، ويختبئ. �شحب �لمفتاح، وخرج بهدوء، �شير�قب من بعيد ما �شيفعلون. �لأ

�قترب �لغرباء �لذين كانو� ي�شيرون على �لطريق خلف �ل�شيارة، وظّل �لغرباء في �شيارة )�لبيك 

دغال وهو ي�شعر بالتوتر و�لقلق.  �آب( �أمامها دون �أن يتحركو�، تمكن �شلمان من �لختباء بين �لأ

توّجـــه �أحدهم �إلى فتحـــة �لبنزين، وفتحوها بعنـــف، وبد�أ يلحظ �شحناتهـــم تحت �شوء خفيف 

ينبعـــث من م�شباح �أحدهم، وما �إن بد�أ �لغريب ب�شفـــط �لبنزين، حتى �أطلق ما ي�شبه �ل�شعال، مما 

��شتدعى منهم �أن ي�شعفوه وياأخذوه في �تجاه �ل�شيارة �لو�قفة، �لتي تقطع �لطريق.

خرين، ثم �شعدو�  مان، وهو ير�قبهم يبتعدون في �تجاه �لغرباء �لآ �شعـــر في مكمنـــه بنوع من �لأ

جميعًا كما يبدو، وتحركت �ل�شيارة بهم.

مان، خرج من مكمنه، ف�شمع �شعاًل خلفه، كانت �لعجوز ت�شعل: ولمـّا �شعر �شلمان بالأ
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- �أنهكتني هذه �لحفرة، �شاعدني يا بني، ل �أ�شتطيع �لخروج.

- �لحمد هلل �أنك بخير.

- لقد �ختفو�، ما �لذي فعلوه ب�شيارتك؟

- ل �أدري، �شاأرى. 

- ما �لذي �أر�دوه من �شيارتك.

- �أر�دو� بنزين �شيارتي ولي�ش �ل�شيارة.

�شمع �شعالها من جديد، فقال: �أنا �أتحرك �شوبك، ل �أرى جيدً�، �لعتمة �شديدة. 

غ�شان �لمت�شابكة.  - �شت�شمع �شوت �لع�شا، �أنا قريبة منك في حفرة خلف �لأ

بـــد�أت تطرق بع�شاهـــا على حجر قربها، فتمكن وهو ي�شير بحذر مـــن �لو�شول �إليها، وقد �شمع 

�شعالها من جديد، و�أخيرً� و�شل �إليها. �شاعدها على �لخروج و��شطّر لحملها، وبدت خفيفة �لوزن. 

�أنزلهـــا قـــرب �ل�شّيارة، ثم فتح �لباب وطلب منها �أن تجل�ش فـــي �لمقعد، وهو يتمتم: �لحمد هلل، �أنا 

بخير.

- �ذهب لالطمئنان على �شيارتك، ربما �شرقو� نفطها.

- لم �أ�شّغل �لم�شابيح لخوفي من عودتهم.

- معك حق، حاول �أن تك�شف على �ل�شّيارة بهدوء ودون �شوء.

عثر �شلمان على غطاء �لبنزين. كان فيه بع�ش �لك�شر في �أطر�فه. �أح�شر كي�شًا من �لنايلون من 

�ل�شندوق و��شتعان به لتثبيت غطاء �شندوق �لبنزين. 

�قترب وقلبه و�جف من مقعده في �ل�شّيارة، فاأد�رها فد�رت جيدً�، فاأ�شعل �أ�شو�ءها، ثم �نطلق بها. 

�شاألته: �أفرغوها من �لبترول؟

نني و�شعت  - نق�شـــت قلياًل، ول �أعرف �شـــّر �شعال �لغريب �لذي حاول �شفط �لبنزيـــن، ربما لأ

تخل�ش من �لبنزين غير �لنقّي �لمخلوط بالمـــاء، �لذي جعل �لمحرك ل يدور كما  علبتـــي �أوكتـــان لأ

يجب. 

قالـــت �لعجـــوز م�شتغربة: �أوكتان ز�ئد، قد �أزعج ذلك �ل�شافل �لـــذي يتغّذى على �شرب �لبنزين 

لدينا، �لبنزين غير �لنظيف. 
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- ربما كان كالمك �شحيحًا، �أنا قلق على �أمي يا خالة. تاأّخرت عنها. 

- �إن �شـــاء �هلل، لـــن ترى غريبًا في طريقك، وت�شل �إليها وتطمئـــن على �شحتها. ماز�ل �ختفاء 

نذ�ل قد خطفوه، �أم تعّر�ش لحادث غام�ش. يا �إلهي �أعّني، لي�ش  �بنـــي، ينهكني، �أممكن �أن يكون �لأ

لي �شوى هذ� �لولد؟ كيف �شاأعي�ش من بعده؟

فّكر»م�شكينـــة، حالتها لي�شت �شهلة، ترى كيف �ختفى �بنهـــا؟ لريب �أن وجود هوؤلء �لغرباء هو 

يمن من �لطريق: هذه قريتنا.  نو�ر لبيوت قرية على �لجانب �لأ �ل�شبب«. قالت وهي ترى بع�ش �لأ

- دليني على �لطريق �شاأو�شلك �إلى بيتك. 

- �أ�شتطيع �لم�شي. �ذهب في طريقك يا بني و�طمئن على �أّمك. 

- ل. �شاأو�شلك �إلى �لبيت. 

- �أخاف �أن يتر�شدك �لغرباء ويلحقو� بك. 

- حتى لو حدث ذلك، �شاأو�شلك �إلى بيتك. 

�شو�ء في �ل�شاحـــة، كانت �لعجوز متوترة  كان هنـــاك تجمـــع في �شاحة �لقرية، وقـــد �نت�شرت �لأ

قلقـــة: بيتي يطل علـــى �ل�شاحة. قف هنا، يكفي، ثم �إن �لطريق مغلـــق بالنا�ش، يمكنك �لذهاب، لم 

�أتعرف �إليك يا بني، وماذ� تعمل �أي�شًا؟

- ��شمـــي �شلمـــان �أعمل في �لطّب �ل�شرعي وهو �خت�شا�ش خا�ش يـــا خالة. و�أنت بماذ� يدعوك 

�لنا�ش؟

- �أنا �أم �شعيد، و�شعيد هو �بني �لوحيد �لمختفي، كنت معلمة مدر�شة، وتقاعدت منذ �شتة ع�شر 

عامًا. 

- يبدو عمرك �أكبر من ذلك.

- لكثـــرة مـــا تعّذبت في حياتي، وكاأنمـــا �أر�د �هلل �أّل �أنعم بحياة هادئة، بـــل حتى لنهاية هادئة 

لحياتي، فاختفى �بني �لوحيد عني. قف هنا يا دكتور �شلمان بارك �هلل فيك.

�ندفع �إليها �أحد �ل�شبية، وقد ر�آها تخرج من �ل�شّيارة:

- �أم �شعيد، �أم �شعيد. 

- خير يا ر�ئد، �أ عاد �شعيد �بني؟
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- �شعيد مغمى عليه، وهو في قلب �ل�شاحة، �لنا�ش يتجمعون حوله. 

- �بني �شعيد. دكتور �شلمان �بني مغمى عليه؟

�أوقـــف �ل�شيـــارة جانبًا، وخرج ليـــرى �ل�شاب، فقد يكـــون بحاجة �إلى م�شاعدة طبيـــة. ثّم �شرخ 

بالجمع �لمحت�شد:

- �بتعدو� �أرجوكم، �أنا طبيب. 

كانت �لعجوز منحنية فوق �بنها وهي تبكي بكاًء يقّطع �لقلب: 

وغاد؟  - ويلي عليك يا بنّي، ماذ� فعل بك �لأ

�شعاف من �ل�شيارة. وبـــد�أ يعاين �لفتى �لـــذي ظهر كاأّنه مخـــّدر، وقلبه ينب�ش  جلـــب حقيبـــة �لإ

ب�شعف. �شّم ر�ئحة �لبنزين تخرج من فمه. �شرخ بالنا�ش �لمتجّمعين:

- �ألي�ش من م�شتو�شف في قريتكم؟

ن.  - هناك م�شتو�شف، وهو مغلق �لآ

- �ل�شاب بحاجة �إلى �إ�شعاف �شريع، �أو�شلوني �إلى �لم�شتو�شف.

ّنـــه يتمّتع بمكانة في �لقريـــة: �ذهب يا قا�شم �إلى بيـــت �لدكتورة مديحة،  قـــال رجـــل كهل بد� كاأ

و�أح�شرها حاًل كي تفتح �لم�شتو�شف. 

- حا�شر، �شاأذهب ب�شرعة. 

- و�أنتم �شاعدوني في حمله �إلى �لم�شتو�شف ب�شرعة. 

- خير؟ لماذ� يحملون �ل�شالح؟

- نحـــن نحمـــي قريتنا من �لغربـــاء يا دكتور، هناك غربـــاء في �لمناطق كّلها تـــزد�د �أعد�دهم 

ب�شكل لفت للنظر، وهوؤلء �ل�شبان يحملون �ل�شالح للدفاع عن �لقرية. 

- ومن �أين ياأتي �لغرباء؟

- و�هلل، ل �أحد يدري يا دكتور. 

لم ينتظرو� كثيرً� فقد ح�شرت �لدكتورة مديحة. �شاأل �شلمان �ل�شبّي ر�ئد: ما �خت�شا�شها؟

- د�خلية-ن�شائية-�أطفال. 

- ل باأ�ش �شت�شاعدني. 
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حّيته باحتر�م، قبل �أن تفتح �لباب:

- تف�شل يا دكتور، �حملو� �لم�شاب، �إلى �لد�خل. 

�شعر �شلمان �أن عليه تنظيف معدة �ل�شاب، وكانت �أمه �إلى جانبه تبكي وتنوح مرعوبة، �أخرجوها 

�شعاف، وبد�أ بالعمل بم�شاعدة ممر�شة متقدمة في �ل�شن، و�لدكتورة مديحة.  من غرفة �لإ

فنا معدته، �أترين يا دكتورة كمية �لبنزين �لتي �بتلعها. يبدو �أنهم �أطعموه �أع�شابًا خا�شة،  - نظَّ

ثم �أجبروه بالقوة على �شرب �لبنزين.

- ليقتلوه؟

- ل، لي�شبح مثلهم، ي�شفط �لبنزين، وربما يعيد طرحه من جديد. لم �أفهم �ل�شّر بعد. 

- �إنه �أمر غريب حقًا، من هوؤلء �لغرباء، ومن �أين �أتو�، وماذ� يريدون؟ وما مخططاتهم؟

- هي �أ�شئلة ل �أحد يعرف �لجو�ب عنها.

ة باإخر�ج ما في جوفه.
بد�أ �ل�شاب فجاأ

- �نظري كم تخرج مخّلفات من معدته، ما هذه �لكتل �لخ�شر�ء؟ ��شمعي يا �آن�شة. 

- ��شمها )ملكة( ن�شميها مالكًا لكثرة م�شاعدتها للنا�ش. ماذ� تريد منها يا دكتور؟

ع�شاب هذه في كي�ش نايلون، و�إن كان هناك مخبرّي، فليبد�أ بتحليل  - �أن ت�شـــع بع�ش كرّيات �لأ

ع�شاب.  هذه �لأ

قال ر�ئد: �لمخبري في بيته، �أتريدينه يا دكتورة؟

- نعم، ب�شرعة، �أرى �أن ذلك �شروري. �ألي�ش كذلك يا دكتور؟ 

- نعم، �شروري جدً�. 

ّمـــل �ل�شاب ثم هم�ش: �شاأعطيه حقنـــًا �شرجية، لتنظيف جهازه �له�شمي، �أحتاج �إلى م�شاعدة  تاأ

بع�ش �ل�شبان. 

- لدينا ممر�ش �أي�شًا، هل ن�شتدعيه ب�شرعة؟

- هذ� �أف�شل. 

كان �شلمـــان مت�شّوقـــًا لمعرفة ما جرى د�خل جهاز �شعيد �له�شمي، وقـــد �شعر باأنه �أنقذ �ل�شاب 

�ل�شغير، وبد�أت �شربات قلبه تعود �إلى �نتظامها. 
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�أجبـــروه على �شرب عـــدة ليتر�ت من �لماء �لفاتـــر، كان يطرحه �شريعًا وتخـــرج �ل�شو�ئل ملونة 

�شفر، قبل �أن ت�شبح نقية.  حمر، ثم بالأ بالأ

كان يتحـــرك مت�شنجًا وهـــو ينتف�ش، وقد �أفرغـــو� كي�ش �لبول عدة مر�ت، وهـــو �شبه غائب عن 

�لوعي. ت�شاءلت مديحة: لماذ� لم ي�شُح بعد؟

- ل �أدري، �أنا خائف على دماغه، ل يعلم �أحد ماذ� فعلو� له. 

- م�شكينة �أمه لم تتوقف عن �لبكاء، خائفة عليها من �ل�شدمة. �إن لم ي�شُح �شعيد. 

ع�شاب. - �ألم يح�شر �لمخبري بعد، �شاأحاول در��شة ��شتجابة �ل�شاب على بع�ش �ختبار�ت �لأ

- �شيح�شر بالتاأكيد.

عـــاد �شلمان �إلى معاينة �شعيد من جديد وهو ينتظر منه ��شتجابة، وحين ح�شر �لمخبري ور�أى 

�شعيدً� ممّددً� بين �لموت و�لحياة، ظهر عليه �لحزن. قالت مديحة: �أ�شامة، �شعيد في حالة طارئة. 

�لدكتور �شلمان يريد �إجر�ء تحاليل �شريعة له.

- ل يبدو في و�شع جيد. ما �لتحاليل يا دكتور؟

- ل باأ�ـــش، حّلل �أوًل مرّكبـــات هذه �لكتل �لع�شبّية بلونها �لغريب. كتبـــت لك بقّية �لتحاليل على 

هذه �لورقة. 

***

لـــم يكن في �لم�شتو�شف جهاز طبقـــي محوري للت�شوير، �عتمد �شلمـــان على فحو�ش ��شتجابة 

متنّوعـــة، ثم �أعطى �شعيدً� �شر�بًا منع�شًا، و�شع فيـــه بع�ش �لمقويات، �أو�شلها �إلى معدته عن طريق 

�أنبوب �لتنظير. 

كانـــت �ل�شتجابـــات عمومًا مقبولة، ولكن لَماذ� لم يعد �شعيـــد �إلى وعيه؟ �أيمكن �أن يكون هناك 

تلف في �لدماغ، ول�شّيما �أن مظاهر ردود �أفعاله في �أع�شائه كّلها لم تكن على ما ير�م. �شاأل ملكة: 

�ألديكم هاتف �أر�شي؟

- نعـــم، و�أرجو �أن يكون مفيدً�، �أحيانًا كثيـــرة يقطعونه بال �شبب، حتى �لهو�تف �لنقالة ل تعمل 

ات �لتقوية و�لتردد�ت، من �لم�شلحين �إبان �شيطرتهم على �أجو�ء �لمنطقة  هنا، ب�شبب تدمير من�شّ

وبع�ش �لمدن.
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ن في عام )2039م( وما تز�ل تلك �لدولة �لعظمى ت�شتعبد �لعالم، رغم تر�جع قّوتها،  - نحن �لآ

وروبّية.  ولكّن كثيرً� من �لدول ماز�لت تحت حمايتها، وماز�لت ت�شيطر على كثيٍر من �لدول �لأ

- �إّل �لـــدول �لتـــي ت�شميهـــا مارقـــة، و�لتي لـــم تتمكن مـــن �لنفوذ �إليهـــا، لح�شانـــة �أهلها �شد 

�لعبودّية. 

- �لكوكـــب ي�شير في مرحلة �شعبـــة و�إن�شان هذ� �لع�شر �إّما يائ�ش وهـــم �لغالبّية �لعظمى، و�إّما 

منتفع ومنافق وجّز�ر للب�شر.

�نطلقـــت تاأّوهات من �شعيد، و�شط �شعور �شلمان بالر�حة، فهذه �لتاأّوهات عالمة جّيدة، وحالما 

و�شلتها �لتاأّوهات دخلت �أم �شعيد بلهفة، وهي تبكي: �بني حبيبي، بد�أ ي�شتيقظ. 

كان �شعيد قد بد�أ ي�شتيقظ فعاًل. 

- �أين �أنا؟

- �أنت هنا يا بني. في �لم�شتو�شف، وحولك من يحاولون عالجك. 

- ر�أ�شي يوؤلمني، يا �أّمي �آه. 

هم�شت مديحة: هل نعطيه م�شكنات يا دكتور �شلمان؟

- خائـــف �أن توؤثر فيـــه �لم�شكنات �شلبًا. �شاأحـــاول تخفيف �شد�عه بطريقـــة �أخرى، عن طريق 

�لم�ّشاج �لنقطي. �أرجو �أن تنجح محاولتي.

مّرر �لدكتور �شلمان يديه و�أ�شابعه �لمفتوحة فوق ر�أ�ش �شعيد ب�شكل مدرو�ش، ف�شعر باأنَّ �ل�شاب 

ي�شتعيد بع�ش �نتباهه، و�أن ر�حة يده قد بد�أت تت�شح فوق وجهه.

وبعد �أن �نتهى من هذه �لعملية، غ�شل يديه بالماء. وقد �شعر باأنه متعب، فالعملية لي�شت �شهلة، 

نه يخ�شر فيها بع�ش طاقته. همهم �شعيد وهو يلتفت حوله متاأّماًل �لوجوه: �آه، �أ�شعر باأنني �أ�شتعيد  لأ

وعيي. هه. ماذ� �أفعل هنا؟

- نحن نعالجك، لم تكن بحالة جيدة. 

ّم وهي تم�شح دموعها ب�شمت: �أرعبتني يا بني، خفت �أن �أفقدك و�أنت وحيدي.  قالت �لأ

- �أماه، ما �لذي جرى لي؟

هم�ش �شلمان: �أنت �شتتذكر كل �شيء، حاول �أّل تتعب نف�شك. 
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- �أنا جائع. 

لـــت مديحة �لدكتـــور �شلمان: هـــل ي�شتطيع ه�شم �لطعـــام بعدما ��شُتِبيَح جهـــازه �له�شمي،  �شاأ

وج�شمه كله؟

- بع�ش �لح�شاء �لمغّذي، و�لم�شروبات �لمقوّية.

- هيا يا ملكة. 

ن، ثّم �أعّد �لح�شاء �لمغذي بعد ذلك.  - ل باأ�ش �شاأح�شر بع�ش �لم�شروبات �لمقوية، �لآ

قالت مديحة ب�شفتها مديرة �لم�شتو�شف: �جلبي ما تريدين، �شاأ�شرف �لقيمة مبا�شرة. 

- ح�شنًا، �شاأبذل جهدي. �لمهم �أن يعود �شعيد �إلى وعيه.

�أنهى �شلمان محاولت �إنعا�ش ذ�كرة �ل�شاب، ثّم �شاأله: �أت�شتطيع �لكالم يا �شعيد؟

- �أ�شعر بالتعب، و�لرتخاء.

ّم: هو �لدكتور �شلمان يا بني، كنـــت �أبحث عنك في منطقة �أر�شنا، وخفت من �لغرباء  قالـــت �لأ

فاختباأت، وحين عّم �لظالم، توقف �لدكتور �شلمان قربي و�أنقذني، كان يقود �شيارته بهدوء.

مر ينفذ  تنهد متعبًا: �شيارته؟! لي�ش م�شموحًا للنا�ش با�شتخد�م �ل�شيار�ت �إّل �شيار�تهم، هذ� �لأ

وينفذ منذ �أيام. 

- َمْن تق�شد يا �شعيد؟ تكلم بهدوء. 

- �لغرباء، �آه، ر�أيت �أ�شياء ل يت�شورها �أحد، وتعّر�شت لتعذيب كدت �أموت منه. 

عادت �أّمه �إلى �لبكاء: ويلي عليك يا بني، �لمهم �أنت بخير. 

هم�ش �شلمان: �هد�أي يا خالة، �شّجعيه بحنانك و�بت�شامتك. 

هـــد�أت ثم قالت بهدوء محاولـــة كبت خوفها: كلنا حولك يا بني، وبـــاإذن �هلل �شتعود �إلى قوتك، 

و�شحتك وتمالأ علّي �لبيت فرحًا ومرحًا كما كنت من قبل. 

ثم وّجهت حديثها للدكتور �شلمان وهي تهم�ش ر�جية: �ألن تكمل �أ�شئلتك له؟

- يبدو عليه �لتعب، ربما ��شتعاد بع�ش قو�ه بعد �لطعام، ح�شرت ملكة ومعها �لح�شاء �لمقوي.

- �أطيب ح�شاء يا �شعيد. تعال �شاأ�شاعدك لتجل�ش.

- ر�ئحته �شهية، �شلمت يد�ك يا مالك. 
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- �لحمـــد هلل، �شميتني مـــالكًا كعادتك ولي�ش ملكة. على فكرة، �شعيـــد هو و�حد من �أكثر �شبان 

�لقرية �شهامة و�شجاعة وذكاء. وله ف�شل على كثير من �لنا�ش. 

- �شكرً� لك. لي�ش �لح�شاء �شديد �ل�شخونة، ولكّنه �شهّي، �شلمت يد�ك. 

تابـــع �شلمان �أ�شئلتـــه ل�شعيد، وهو ينظر �إلى �شاعتـــه، فقد تاأخر كثيرً�، عن �إكمـــال م�شيرته �إلى 

ّنه ��شتجمع قّوته  �لقريـــة، ولكّن �أ�شئلة مهمـــة كان يجب �أن يعرف �أجوبتها من �ل�شاب. بـــد� �شعيد كاأ

وقد ر�أى من حوله ينتظرون منه �أن يتكّلم على مّدة �ختفائه.

�شاأله �شلمان: ماذ� تعني يا �شعيد، �أنني �إذ� تابعت �شيري بال�شيارة �شيوقفونني؟

- نعم يا دكتور، �شياأخذون �لبترول وت�شبح �ل�شيارة خردة بال فائدة. 

- وماذ� يفعلون بهذه �لكمّيات �لكبيرة من �لبترول؟

- قـــد ت�شتغرب �أنهم يفّرغونها فـــي �آبار، و�أن �لغرباء �لذين يمكن �أن ت�شاهدهم هم نوعان، نوع 

ل ي�شرب �لبترول، وهو من يحكم �لنوع �لثاني، �لذي ي�شرب �لبترول. 

- وكيف ذلك؟

- لذلك ق�شة �كت�شفتها بعد �لقب�ش علّي. 

- نحن ن�شتمع. 

ن  �شرد في �لبعيد، ثّم بد�أ يتكّلم: كنت في �لب�شتان، �أقّلم �أ�شجاره و�أنا �أغني، و�أ�شعر بال�شعادة لأ

جل مو�شم  ر�ش، وفعلت كل �شيء لأ �لمو�شم �لقادم �شي�شبح متميزً�، وقد فر�شت �ل�شماء، وفلحت �لأ

جيـــد. ول�شّيمـــا �أن لدينا كثيرً� من �أ�شجار �لزيتون. �شمعت �شفيـــرً� تكّرر �أكثر من مرة. كان �لوقت 

قبل �لمغرب بنحو �شاعة.

فّكـــرت »مـــن �أين ياأتي هذ� �ل�شفير«، ثـــّم ظهر لي كائن مغّطى بال�شـــو�د �شرخت بوجهه: ماذ� 

تريد؟ �بتعد عني.

كان وجهـــه �أ�شبـــه بوجـــه ذئب. عـــاد �ل�شفير يتكرر، ثـــّم ر�أيت رجـــاًل �أنيقًا ومعه مـــن بدو� لي 

�أتباعه:

- �بتعد من هنا، ل ت�شايق �ل�شاب.

- ما هذ�؟ ل يبدو ب�شريًا. 
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نيق: �شحك �لرجل �لأ

ن هو ب�شري وحيو�ني و�آلي في �لوقت نف�شه.  - كان ب�شريًا، �لآ

- لم �أفهم. 

ر�ش لك؟ - ماذ� تفعل هنا؟ هذه �لأ

- نعم، �أنا �أقّلم �أ�شجارها. 

- تبدو جيدة، �أنت تعتني بها جيدً�. 

- بالتاأكيد. ل �أملك غيرها. 

- �أتحّب �أن تعمل معنا؟

- معكم؟ ماذ� تق�شد؟ ومن �أنتم �أي�شًا؟

- �أنا �أنتمي �إلى �شركة عالمّية، ونحن هنا في مهمة، �أنا �أعي�ش في بلد متقدم. 

- ولكنك تعرف جيدً� لغتنا. 

- �أعرف عدة لغات من بينها �لعربية �لتي �أتقنها جيدً�، لذلك �أر�شلوني �إلى هنا. 

- في مهمة كما قلت، ما هذه �لمهمة؟

- تعال معي، �شتفهم كل �شيء. 

ن يـــا �شيدي �أمـــي تنتظرني ولو تاأخرت عنهـــا ف�شتقلق، وهي مري�شـــة. ربما غدً�، ما  - لي�ـــش �لآ

ر�ش.  ر�أيك؟ �شاآتي غدً� لمتابعة عملي في �لأ

ن وت�شرب قهوتنا ونو�شلك �إلى بيتك بال�شيارة.  قال باإ�شر�ر: �شنذهب �لآ

- ولكن �أمي �شتقلق. 

- هيا، لن نتاأخر عنها، تبدو �شابًا طيبًا. هيا. 

ًة  ناقـــة، يرتدي ِبزَّ - ذهبـــت مـــع ذلك �لرجـــل وكان خم�شيني �لعمر، بمالمـــح غريبة، �شديد �لأ

�أنيقة �أي�شًا وقبعة طويلة تنت�شر عليها نجوم، كاأّنها جزء من علم �إحدى �لدول �لعظمى، وفيها نجوم 

�شد��شيـــة، �أقلقتني حينما ر�أيته ي�شعها على ر�أ�شه، ولكـــن �شبق �ل�شيف �لعذل، فقد كنت �أر�فقه في 

م�شيره. 

- وبعد ذلك؟
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ر��شي �لمزروعة، و�أ�شار �إلي �لرجل  - خالل لحظات ر�أيت �شيارة غريبة تتوقف قربنا، �شمن �لأ

نيـــق ذو �لقبعة �لمتطاولة بر�شومها �لغريبة �لتي �شايقتني �أن �أ�شعد، ف�شعدت مرغمًا، و�نطلقت  �لأ

ر�ـــش �لوعرة، دون �أن تهتز بنا لن�شل �إلى مكان في �لو�دي حيث �شاحة تنت�شر فيها  �ل�شيـــارة فوق �لأ

�لخيام. 

- هيا �أيها �ل�شاب، �شندخل �إلى �لمكان �لمطلوب وت�شرب من قهوتنا. 

- ب�شرط �أن تو�شلني �إلى �أمي. 

- ل تقلق.

ر�ش، وفتح بابه ذو  ُفِتـــح باب في �أر�ش �ل�شاحة، لنرى م�شعـــدً� �رتفع حتى �أ�شبح في م�شتوى �لأ

لّية، لندخل �أنا و�لغريب، وليهبط عـــدة �أدو�ر وقلبي يرتجف من �لخوف، لماذ� جئت  �ل�شتجابـــة �لآ

ر�ش؟ و�لمنطقة محرو�شة جيدً�، ممنوع �لقتر�ب  مـــع هذ� �لغريب، ومن هو، وماذ� يخفون تحت �لأ

منها.

وكان للق�شة تد�عيات غريبة في زمن يف�شلنا عنه في �لم�شتقبل عقد�ن من �لزمن. 

***

يام كثافة �ل�شباب �لذي يخيم على نفو�ش �لنا�ش، وقد �أرهقتهم �لحياة، بمفاجاآتها  تزد�د مع �لأ

حد�ث كما  ل �لأ �لم�شتمـــرة، فلم يتمكـــن �أحد مهما كانت �شطوتـــه �لمالية �أن يعبث بالزمـــن، ليف�شّ

ي�شاء.

ن�شان من�شغل بنف�شـــه ود�ئرته �ل�شيقة - �أغلب  ن �لإ مفاجـــاآت تظهر د�ئمـــًا مخالفة للتوقعات، لأ

حيـــان- وقـــد �زد�د مع �لع�شر بوؤ�شًا و�شقاء، و�لعام يقترب مـــن نهايته في ختام �لعقد �لر�بع من  �لأ

�لقرن �لو�حد و�لع�شرين. 

فـــي �لمدينة �لكبيرة حيث يعي�ش �لنا�ـــش في �أحياء و�شو�ٍح مكتّظة بال�شـــكان و�لح�شار �لخانق 

ي�شـــرب عليهـــم من �لتجاهات كّلها، حتى من �إخوة لهم كانـــو� ي�شاركونهم في �أفر�حهم و�أتر�حهم 

عبر �لتاريخ.

�إنـــه ع�شـــر �لدو�ئر �ل�شيقة، هذ� مـــا ر�شخته قو�نين �لقوى �لعظمى �لتـــي تغذيها �أفكار كهنتها 

ن�شانية لم يعرف لها �لتاريخ نظيرً�.  �لتي تعود �إلى �آلف �ل�شنين، في ��شتباحة لالإ
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مر مع �شديقه  يتّلقـــي �شلمـــان، وهو طبيب، �ت�شاًل من قريته، �أن �أّمه في و�شع حرج، فيبحث �لأ

)رعـــد(، مـــن �أجل تدبير بنزيـــن ل�شيارته، وقد خلـــت محطات �لوقود منه ل�شبـــب غام�ش ل يعرفه 

�لنا�ش.

غرباء �أ�شكالهـــم غام�شة ينت�شرون في كل مكان، يالحقون �أماكن وجود �لبترول باأ�شكاله كّلها، 

وي�شفطونها باأفو�ه �شبيهة باأفو�ه �لذئاب. 

ومـــن �شحاياهم، �شعيد �لقروي، وحيد �أمه علـــى �أربع بنات، �لذي �ختفى و�أمه تبحث عنه قلقة 

خائفة، وقد �نت�شر �لغرباء في كل مكان. 

كان يحكي لهم ق�شة �ختفائه.

في �ل�شاحة �لتي تنت�شر فيها �لخيام، ُفِتح باب في �أر�شها، حيث �رتفع م�شعد �شخم، وُفتح بابه 

نيق ذو �لقبـــة �لمتطاولة، وليهبط �لم�شعد  لّيـــة، لندخل �أنا و�لرجل �لخم�شيني �لأ ذو �ل�شتجابـــة �لآ

ر�ش، وقلبي يرتجف من �لخوف. عدة �أدو�ر تحت �لأ

قال �شلمان: �أكمل بهدوء، نحن ن�شغي �إليك. 

�شر�ره  �شئلة، لمـــاذ� جئت مع هـــذ� �لغريب؟ ولماذ� ��شتجبـــت لإ لـــت نف�شـــي كثيـــرً� من �لأ - �شاأ

ر�ش؟ وهذه �لمنطقـــة �لمحرو�شة جيدً�  �أن �أ�شـــرب �لقهـــوة معه؟ وَمْن هو؟ ولمـــاذ� يختفون تحت �لأ

و�لمنعزلـــة كيف و�شعـــو� يدهم عليهما، هل ��شتروها من �أ�شحابها؟ �أو �شطو� عليها. نحن في �لدور 

ر�ش، �لم�شعد يتوقف. �لخام�ش تحت �لأ

نيق: تف�شل مكتبي هناك على �ليمين.  قال لي �لرجل �لأ

كان مكتبًا �شديد �لفخامة.

قال لي �لرجل: �أهاًل بك، هه، لم �أعرف ��شمك بعد؟

ر�ش لي، و�أنا  - ��شمي �شعيد �ل�شامي، �أحمل �شهادة في �لحقوق، و�أمار�ش دوري في �لزر�عة، �لأ

هلي بين �أربع �أخو�ت.  وحيد لأ

- و�لدك متقدم في �ل�شن؟

- و�لدي متوّفى، و�أعي�ش مع �أمي فح�شب. �أخو�تي متزوجات.

- تف�شل ��شرب �لقهوة.



75 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

في زمن ما، لي�س بعيدًا

قّدمت �لقهوة فتاة جميلة كانت ترتدي زّيًا فا�شحًا، هم�ش لي �شاحكًا: �إن �أعجبتك، ت�شتطيع �أن 

تق�شي معها وقتًا ممتعًا.

قلت مرتبكًا متجاهاًل ما قال: �لقهوة لذيذة. 

- �إن �أردت فنجانًا �آخر �شتح�شره لك )جو�نا(.

قالت بغنج: ترغب في فنجان �آخر؟ على عيني.

- تاأخرت، يجب �أن �أعود �إلى �أمي، هي قلقة علّي.

- وعدتك �أن �أو�شلك �إليها. ل تقلق، ل باأ�ش �أح�شري له فنجانًا �آخر يا جو�نا. 

- حا�شر يا �شيدي.

�شعرت بر�أ�شي يدور، و�أّن نعا�شًا حطَّ علّي فجاأة. �شاألني: ما بك؟ 

- �أرجوك خذني �إلى �أمي، �أنا �أ�شعر بالنعا�ش.

�شرخ فجاأة بلهجة قا�شية جو�نا، �أح�شري و�حدً� منهم، ليتوّلى نقله �إلى �لمختبر.

- يبدو فتّيًا؟

- هل �أعجبك؟ يمكننا تاأجيل عملية تحويله،�شاعًة �أخرى، بعد �أن توقظيه بحقنة من�شطة. 

- ل باأ�ش يا �شيدي.

نيق:  زوريني في �لليل، �أحتاج �إليك. هناك �أمر مهم. ثّم قال لها �لرجل �لأ

- حا�شر يا �شيدي.

كنـــت �أ�شمع تلـــك �لكلمات من حديثهما، و�أنا م�شلول �لحركة، ولي�ـــش �شوى عقلي �لو�عي، ي�شمع 

�شو�ت، وعيناي �شبه مغلقتين، و�شعوني على محّفة تحركت بي، وغر�ش �أحدهم حقنة في ذر�عي،  �لأ

ثم لم �أعد �أ�شعر ب�شيء.

�شاأله �شلمان: غبت عن �لوعي طوياًل؟

- ل �أدري، ولكــــن حيــــن �شحوت، وجدت نف�شي في مخبر �شخم، وحولي �أنا�ش يرتدون �لكمامات 

قنعة، وي�شترون روؤو�شهم بما ي�شبه �لخوذ�ت �ل�شفافة، و�إلى جانبي �شاب، ربما من عمري، بد� لي  و�لأ

وجهه غريبًا، كاأنه من قرية �أخرى، �شمعت �شوتًا خلفي: �أنا حف�شة يا �شعيد، �شاأعتني بك و�أدّربك.

- تدربينني؟ على ماذ�؟

- على �أن تتحّول �إلى كائن مفيد. 
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- �أنت عربية؟

- نعم، ��شمي �لدكتورة حف�شة، طبيبة �أعمل في هذ� �لق�شم. 

- قلت �إنك �شتدربينني، على ماذ�؟ لم �أفهم. ماذ� يعني �أن �أتحول �إلى كائن مفيد؟

- �شتاأخـــذ بع�ش �لحقن، وتتناول �أع�شابًا خا�شة، مغّم�شة ب�شو�ئل خا�شة لت�شاعدك على �لتحّول 

�إلى كائن مفيد.

- كائن مفيد؟ هل �أنا كائن غير مفيد. 

- �أنت من جئت �إلى هنا لتعر�ش على �أ�شحاب �لم�شروع �لعمل معهم، �أنت قبلت بذلك؟

- ماذ� تقولين؟ دعاني رجل �أنيق لتناول �لقهوة، ووعدني �أن يو�شلني �إلى قريتي بعد �لنتهاء من 

�شرب �لقهوة، فاأح�ش�شت بخدر، و��شتيقظت هنا، لبد �أن �أمي قلقة علّي كثيرً�.

و�مر تق�شي بتحويلك.  - �لمهم �أنت هنا، ول حيلة لك في �لخروج، و�لأ

- �ألن ت�شاعديني للخروج من هنا؟ �أرجوك، �أنا وحيد �أمي، �شتموت �إن لم �أعد، لي�ش لها �شو�ي، 

�أرجوك، �أنت عربية و...

- لدينا �أو�مر بتحويلكم �إلى كائنات مفيدة، لقد حّطت طائر�تنا �ل�شخمة في �أمكنة من بالدكم 

لتتابع م�شروع �لتحويل.

- تحويل؟ �إلى ماذ�؟

و�مر، ولن ترى وجه �أمك من جديد. ��شكت، و�قبل بو�شعك.  - �إلى كائن مفيد، تنفذ �لأ

- �ألن ت�شاعديني، �أنت عربية.

- �أنا من دولة غنّية بالذهب و�لنفط، در�شت في �لدولة �لعظمى، و�شعرت باأنني �أنتمي �إليها ولي�ش 

�شخا�ش �لذين نح�شرهم  ولى، �نتمائي �إلى �لقوة �لعظمى مكتمل ولن �أغيره �أبدً�، كل �لأ �إلى دولتي �لأ

مـــن بالدكم، نجـــري عليهم �لتحويالت، و�شتـــرى �أن موؤ�ش�شاتنا �لعملية، �لتـــي تخدم �لقت�شاد في 

�لقوة �لعظمى �شتنجح في جلب كثيٍر من �ل�شبان ليتحولو�.

نـــذ�ل، ما هذ� �لذي تفعلونه بـــي، �أنتم مجرمون تقتلون  بـــد�أت حينهـــا بال�شر�خ: �تركوني �أيها �لأ

ن�شان �إلى �آلة تطيعكم في �إجر�مكم �لذي تن�شرونه في �لعالم. �لروح �لب�شرية في �لج�شم، ليتحول �لإ

وكان هناك �شاب �آخر ي�شرخ: �تركوني ل �أريد �أن �أتحّول.

�شرخ �أحدهم ينّبهها: دكتورة، �أ�شكتيه، �إنه يتمّرد.
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- ت�شكتني؟ ��شمعي يا دكتورة، �أعطيني حقنة قاتلة، �أريد �أن �أموت.

قالت وهي ت�شحك: �شتموت ب�شكل �آخر، �شنحولك �إلى كائن مفيد، هه؟

نذ�ل. - �أيها �لأ

خرى. �شرخت باأحدهم: �أعطه �لحقنة �لأ

- هي حقنة خطرة يا دكتورة.

ل بقبوله للتحويل. هات. - لن تقتله �لحقنة، �شتعجِّ

ّنه يتعّر�ش لعذ�ب �شديد. �شحبـــوه من �أمامي وقلبي ينفطر من  ّوه وكاأ �أخـــذ �ل�شـــاب �لم�شكين يتاأ

�لخوف. كان ي�شرخ: �أنت عربية؟ �أنت �أ�شد ق�شوة منهم، �أيتها �لقاتلة.

- �خر�ش، ول تتفّوه بحرف قبل �أن �أقطع ل�شانك.

- �قتلوني، هذ� �أف�شل لي. و�هلل لن �أ�شت�شلم لكم.

- هذه �لحقنة �لتي �شتعذبك �أيها �لوغد.

ثم �ختفى و�شر�خه يترّدد في �شمعي. و�أتت حف�شة �إلّي، �شرخت و�أنا �أر�ها تتهّياأ لتغر�ش �لحقنة 

في ذر�عي: �أرجوك ل تفعلي ذلك.

ولكّنهـــا غر�شت �لحقنـــة بوح�شّية وهي ت�شحك، وبد�أت �أت�شّنج، و�أنـــا �أتعر�ش لعذ�ب فظيع، و�أنا 

�أ�شرخ: ليتني �أموت. �آه، �آه.كل �شيء في ج�شمي يوؤلمني، �أيتها �لمجرمة �لقاتلة.

- �شاأعطيك �لحقنة نف�شها مّرة ثانية، ما ر�أيك؟

- ل. �أرجوك.

كانـــت �مـــر�أة قا�شية، لـــم �أر في حياتي من في مثـــل ق�شوتها. �شاألتها: ولكن قولـــي لي، �إلى ماذ� 

�شاأتحّول؟

ة ترّكب فـــي فمك و�أنت  - �إلـــى كائن يح�شـــر لنا �لبترول عـــن طريق �مت�شا�شـــه باأنابيب ما�شّ

نابيب جزءً� من تركيبك �لفيزيولوجي. تتحول، حتى ت�شبح هذه �لأ

- ماذ� تقولين؟ وكيف �شاأعود �إلى �أمي؟

- تعود �إلى �أمك؟ لن تر�ها مّرة �أخرى في حياتك.

نيق من جديد: ماذ� يا حف�شة؟ هل يتعبك هذ� �ل�شاب؟ ر�أيت �لرجل �لأ
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 باإعطائه �لحقن �لمطلوبة فورً� يا �شيدي. �إنه �شاب غّر، ولكن ج�شمه قوي.
- �شاأبد�أ

- ل تبادليه �لحديث، و�أعطيه حقنك دون ترّدد. �أنت طبيبة متمر�شة ناجحة، كل من �أح�شرناه 

من دولكم، يطيعوننا في م�شروعاتنا، لذلك نحن ن�شتخدمكم بكثرة.

- تحت �أمركم يا �شيدي.

بـــر و�لمحاقن  روى �شعيـــد �لوح�شيـــة �لتـــي عاملته بها حف�شـــة، وكيف غاب عـــن �لوعي من �لإ

ى �إلى جانبـــه جثمان �ل�شاب �لذي 
و�لم�شـــارط- دون تخدير- وحين �شحـــا �شعر بمعدته توؤلمه، ور�أ

كان يقاوم �لتحويل، كان جثة هامدة �لحركة.

ولكّنـــه �شاهدهم يرّكبـــون �آلت في د�خله، و�أجهزة �إلكترونية ثم غـــاب عن �لوعي، وحين �شحا 

مـــن جديـــد كانت معدته توؤلمه �أي�شًا، وح�شرت جو�نا ومعها رجـــل ب�شع �لمنظر، �رتدى قناعه حين 

ر�آه يحّدق فيه.

- ماز�ل ج�شدك يقاوم، ليتك تقبل بما �أعر�شه عليك.

- بماذ� �أقبل؟

- �أن تطيعني في �أو�مري �لخا�شة، حتى ل ينتهكو� ج�شدك. �أنا خائفة عليك؟

- �أنا مو�فق يا جو�نا.

�شاألتها: وماذ� جرى لل�شاب؟

- بد�أ تحّوله �إلى �شبه �آلي، م�شتفيدين من �أع�شائه �ل�شليمة.

�ن�شم �إليها �شخ�ش ذو ج�شم �شخم. �شاألها: لم يتمرد عليك هذ� �ل�شاب؟

- ل، يبدو م�شت�شلمًا. 

- عظيم، �شي�شعد ذلك معلمنا �لدكتور ديفيد.

خرج �لرجل �ل�شخم مطمئّنًا، هم�شت جو�نا: �شاأ�شاعدك، نّفذ �أو�مري فح�شب، ول تخالفني.

- �شاأفعـــل يا جو�نا، �لمهم �أّل �أتحول �إلى �شـــكل �آخر، كابن بلدي هذ� �لم�شكين �لذي تمّرد على 

�لمتوح�ّشة حف�شة، فقتلته.

- ��شمـــع يا �شعيـــد، جمالي وطاعتي لهـــم، �أعطياني بع�ـــش �لنفوذ، ولكن حيـــن ر�أيتك �أ�شفقت 

عليك، جّدي من منطقتكم، و�أنا �أ�شعر باأن هذه �لبالد تتعّر�ش ل�شتباحة. ��شمع يا عزيزي، نّفذ ما 
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�أطلبه منك فح�شب.

- �أنا طوع �أمرك يا جو�نا.

ع�شاب  وروى �شعيد وهو ي�شرد في �لبعيد، كيف �أ�شلم نف�شه لجو�نا �لتي �أ�شرفت على �إعطائه، �لأ

�لخا�شـــة، وبع�ش جرعات �لبتـــرول، و�شو�ئل �أخرى و�شفتها جو�نا، باأنها �أ�شبه بالترياق، تلغي تاأثير 

�لبترول.

ق�شى �شاعات بين نوم و�شحو، وفي �آخر مّرة �شحا منتبهًا، وكانت جو�نا �إلى جانبه تبكي.

- ��شمـــع يا �شعيد، لحظ ديفيد وجود �شو�ئل تلغي عمـــل �لبترول �لذي تاأخذه على جرعات، ولم 

ينتبه �إلى �أنني �لفاعلة فاأّنبني قائاًل:

»مـــن �لذي �أعطاه هذه �ل�شو�ئل؟ كيف لـــم تنتبهي؟« بالطبع ��شتغربت متظاهرة �أنني لم �أعرف 

ذلك، فـاأر�د �إبعادي عنك. �شاألتها: يعني �شاأ�شبح بين يديهم من جديد؟

- �شاأحاول �إبعادك عنهم، ل تقلق. 

ثّم �نفجرت تبكي، �شاألتها:  لماذ� تبكين يا جو�نا؟ �إلى هذه �لدرجة و�شعي �شعب؟

- �شعرت حينما ر�أيتك �أنك �إن�شان مختلف، و�شعرت بميل �شديد لك، ل �أعرف �شببه، و�أ�شبحت 

�أر�ك في �أحالمي.

- ربمـــا ب�شبـــب �أ�شلك �لـــذي ينتمي �إلى هذه �لمنطقـــة؟ كما تقول: �لدم ل يتحـــّول �إلى ماء، �أي 

�إنَّ �أ�شلـــك هـــو �لذي غلب على ممار�شاتك، ل �أكتمك �أنني �أ�شعـــر بميل �شديد �إليك �أي�شًا، ولو كانت 

�لظروف مو�تية لنا ربما ل�شحبتك �إلى قريتنا لنعي�ش فيها.

- حف�شة قادمة. �نتبه جيدً�، �شاأعاملك بعنف �أمامها.

- لماذ� تاأخر هذ� �لوغد عن �لتحّول؟

- كانت هناك م�شكلة، ونحن في �شبيل حّلها.

- �أبناء هذه �لبالد، يجب �أن يتحّولو� جميعًا، لي�شبحو� عبيدً� لنا، نحن �أبناء �لقوة �لعظمى.

ولكنك من بالد �لنفط، لماذ� ل يحولون �ل�شبان هناك �أي�شًا؟

ن جميع من في بالد �لنفـــط خانعون، م�شت�شلمون للقوة �لعظمى، وحكامهم يباهون  �شحكـــت: لأ

بتبعيتهـــم لر�يـــات �لنجوم �لو�حدة و�لخم�شيـــن و�لنجوم �ل�شد��شية، لي�ش �شـــوى �لمتعة هناك وهي 

متعة لذيذة.
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- قدمت �شورة حقيقية يا حف�شة.

مر �إلى  - �تركـــي لي هذ� �ل�شـــاب، �شاأحوله خالل �شاعات �إلى )�شافط( نفـــط ممتاز، يحتاج �لأ

ق�شوة فح�شب.

- ولكّن �لدكتور )ديفيد( �أمرني �أن �أطّبق عليه �ختبار�تي �لخا�شة.

- ل باأ�ش، �أرجو لك �لتوفيق.

قالت جو�نا: �أ�شمعت؟ ل �أدري لَم تحقد على �لنا�ش هنا كل هذ� �لحقد؟ 

- هكـــذ� برمجوها منذ �شنو�ت بالقو�نين و�لإعالم �لم�شلل، وع�شق �لقوة �لعظمى، و�لقوة �لتي 

تحكمها في �لظالم بنجومها �ل�شد��شية.

- فهمت، هيا، �شاأحقنك بع�ش �لحقن غير �لموؤذية، ثق بي فح�شب.

- �أنا �أثق بك.

قبية �لمرعبة، و�لدكتور �شلمان ومن معه ي�شغون باهتمام  كان �شعيد يروي ما جرى له في تلك �لأ

لما يقوله، فقد كانت �لحكاية مرعبة. �شاأله �شلمان: عدت للنوم من جديد مع تلك �لحقن؟

- كانـــت جو�نا تعطيني مقوّيات لمقاومة �لمو�د �لتـــي كانت تعطى لي. وحينما كانت تختلي بي، 

كانت تتحدث معي بعاطفة �شديدة، وتوؤكد لي �أنها لن تتركهم يحولونني.

- �أعرفت �شيئًا عن مو�شوع �لتحويل؟ كيف يتحّول �لنا�ش �إلى كائنات �أخرى ت�شفط �لبترول من 

�أي م�شدر؟

- طلـــب ديفيـــد من )جو�نا( و)حف�شـــة( ��شطحابي �إلى مكان تحويل �لكائنـــات ور�أيت حينها 

مناظر مرعبة.

كائنات غير ب�شرية، �لوجه �أ�شبه بوجه ذئب، ولكن في مقدمته �أنابيب �مت�شا�ش ع�شوية، قالت 

حف�شـــة ب�شخرّيـــة: �شت�شبح مثلهم يا �شعيد، �أح�شرناك �إلى هنا، من �أجل دفعك �إلى ت�شريع قبولك 

للتحول، يبدو �أن في د�خلك رف�شًا غير مفهوم.

كانت هناك كائنات تتعّذب في �لمخابر. قالت حف�شة بفخر: هذه �لكائنات �شتخرج من جلدها، 

متحولة �إلى كائنات مطيعة تلحق �أمكنة وجود �لنفط.

نيق �لذي بد� �شعيـــدً� بما يجري: في بلد�ن كثيرة نجـــح �لم�شروع، و�أ�شبح  ثـــم ح�شـــر �لرجل �لأ

هنـــاك كائنات متحولة، ت�شفط �لنفط من كل مكان، وتوقـــف �لمحركات و�ل�شيار�ت و�لمد�فئ �لتي 
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عادة �لبلد�ن �إلى ع�شر ما قبل �لنفط، يجـــب �أن تكون �لقوة �لعظمى  تعمـــل بالبترول وكل �شـــيء، لإ

هي �لمالكة �لوحيدة للنفط في منابعه، وم�شادره، و�أماكن ��شتخد�مه لدفع �لدول لت�شبح متاأخرة، 

فا�شلة.

ن؟ �شف بلد�نكم تتعر�ش لذلك �لآ ثم تابع يقول: مع �لأ

ن�شاني؟ - ول وجود للمفهوم �لإ

- �أنت معتوه، نحن �أ�شياد �لعالم و�شتظل �شيادتنا مطلقة في �لعقود �لقادمة.

- �أل تخافون من تمرد �ل�شعوب؟ 

- هـــه، تتحـــدث عن تمرد �ل�شعـــوب؟ �لنا�ش كّلهم في هذ� �لكوكب يجـــب �أن ي�شبحو� عبيدً� لنا 

خيرة من تحولك كما �أّكدت لي جو�نا – على �لرغم من  حالمنا وطموحاتنا. �أنت في �لمرحلة �لأ ولأ

خرين، عبيدً� تخدموننا ب�شكل �آلي  �أنـــك تقاوم بطاقة غير مفهومة- ولكنك �شتتحول لت�شبح كما �لآ

وطاعة كاملة.

قالت حف�شة: �شيدي، �تركه لي و�شترى كيف �شيتحول �شريعًا؟

- �أنـــا �أثـــق بجو�نا، ووعدتني �أن تحوّله باأ�شرع ما يمكـــن. �أنت تبالغين يا حف�شة مع �لنا�ش هنا، 

كر�هيتـــك لهـــم، تجعلك تخطئين في بع�ش عمليـــات �لتحويل �لتي تطبقينها، علـــى �لرغم من �أنك 

ناجحة مع �أنا�ش لي�شو� من هذه �لبالد.

هم�شت جو�نا: �أموره ت�شير ببطء، و�شننجح معه كما وعدتك.

- و�إن نجحت في ذلك، فلِك مني هدية قيمة، ومركٌز متقدٌم، هذه �أول مرة نعاني مع �شخ�ش مثله.

وروى �شعيد �أ�شياء غريبة عن �أربع مر�حل �لتحول:

ولى: تحويل �لعن�شر �لب�شري، �إلى عن�شر خامل يحب �لنوم و�لخدر. �لمرحلة �لأ

نها �شعبة �له�شم، وبعد نهاية  �لمرحلـــة �لثانية: تغذيته باأع�شاب خا�شة، لتعتاد عليها معدته، لأ

�لمرحلة ي�شبح قادرً� على �شرب �ل�شو�ئل �لتي ل ي�شت�شيغها �لج�شم.

هم، �إعطاء �شو�ئل من تركيب غريب،لم �أ�شتطع معرفته، يهيئ �لج�شم  �لمرحلة �لثالثة: وهي �لأ

ـــات �لمزروعة �إلى مما�شات ع�شوية تدخل فـــي تركيب �لفم، وهذ�  لتقبـــل �لنفط، وتتحّول �لمما�شّ

يجعل �شكل �لوجه يتغّير، وقد �ختار علماء �لمركز �شكل وجه �لذئب.
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بعـــد �أن تتم �لمرحلة �لثالثة، تحدث تغير�ت في �لج�شـــم نتيجة �ل�شو�ئل ذ�ت �لتركيب �لغريب، 

نها تحوي محّر�شات للخاليا و�لجينات �لور�ثية لتغّير من طبيعتها. ربما لأ

�لمرحلة �لر�بعة: هي مرحلة �لتمرين على �شفط �لبترول و�لحتفاظ به، مّدة معينة.

�شاأله �لدكتور �شلمان: دون ه�شمه بو�شاطة �لج�شم؟

- �لحتفاظ به في حوي�شالت تخزنه مّدة، ثم يطرح عن طريق �أنابيب مزروعة تفتح تلقائيًا في 

�لم�شتودعات، لت�شب �لبترول في تلك �لخز�نات �لكبيرة و�ل�شغيرة.

مـــر �لغريب، لمـــاذ� تجنيد �لنا�ش بهذ� �لتحويل �لمريب، من �أجـــل �لبترول، مع �أن حكومة  - �لأ

�لقـــوة  �لعظمى وتو�بعها، ت�شتطيع �ل�شيطـــرة ع�شكريًا على �لنفط، وح�شار �لدول وقتل موؤ�ش�شاتها، 

ماد�مت �لقوة �لعظمى تحكم �لعالم؟

- �أعتقد �أن �لتحويل �لب�شري، �إلى عبد ن�شف �آلي هو �لمق�شد من ذلك ولي�ش �لنفط.

- معك حق، �لمهم ماذ� جرى لك بعد ذلك؟

- �أقنعتهم جو�نا، من �أن تحويلي �إلى كائن م�شابه لكائناتهم �لمتحولة قد ي�شتغرق وقتًا وجهدً�، 

فقررت حف�شة �أخذ �لمبادرة، ولكن ديفيد رف�ش ذلك و�شاأل جو�نا:

- ماذ� ترين يا جو�نا؟

- �أن نتخل�ش منه، فاأجهزة ج�شمه متعبة، وهناك خاليا ر�ف�شة لكل �لمو�د �لتي نحقنه بها.

- تق�شدين قتله؟

- �تركني �أتخّل�ش منه على طريقتي.

- كما ت�شائين، ت�شرفي.

- حا�شر يا �شيدي.

�أوقفـــت جو�نـــا كل �شـــيء، و�ختلت بـــي لتودعني ود�عـــًا حارً� وهـــي تبكي، ولمـــا كانت ذ�ت 

حظـــوة عند ديفيد، �أعطت �أو�مرها بنقلي �إلـــى قريتي-وقد �أعطيتها �لعنو�ن-دون �أن تنتبه �إلى 

�أن حف�شـــة، �أر�دت قتلـــي تمامًا، بـــاأن ��شتغّلت خروج جو�نا لعمل طـــارئ، فاأجبرتني على تناول 

ع�شـــاب، وو�شعـــت كمية من �لبترول عن طريق )�أنبوب �لتنظيـــر( في معدتي، من �أجل موتي  �لأ

�لمحتوم.
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قال �شلمان: هذ� يف�ّشر �لو�شع �لحرج �لذي كنت عليه.

دخلت �أم �شعيد وهي منهكة من �لخوف: �أيمكن �أن �أنقله �إلى �لبيت؟

- ما ر�أيك يا دكتورة مديحة؟

- �شيمكـــث عندنـــا، حتى �ل�شباح، ويمكـــن �لمبيت معه يـــا �أم �شعيد، موؤكد �أنه �أنِهـــك باأ�شئلتنا 

وت�شوقنا ل�شتماع حكايته �لغريبة، �شتوؤمن لك ملكة �أغطية نوم نظيفة.

قالت ملكة: من عيني يا �أم �شعيد، حمدً� هلل على �شالمته.

ن �لو�حدة  �شاألتـــه مديحـــة: �شتتابـــع طريقك يـــا دكتـــور؟ �أم تنتظر حتى �ل�شبـــاح؟ �ل�شاعـــة �لآ

�شباحًا.

- يجب �أن �أذهب، وقد �أزوركم في طريق �لعودة؟

- و�لغرباء؟

وكتان،  قالت �أم �شعيد: ربما ماز�ل �لبنزين �لذي لديك مكروهًا بالن�شبة �إليهم، وهو �لمخلوط بالأ

ولكن قد يوقفونك وياأخذونك كما �أخذو� �بني �شعيد.

- �شعيد �شاب �شغير.

- و�أنت ما زلت �شابًا، ربما ل يفرقون بين �لكبير و�ل�شغير، يجب �أن تاأخذ حذرك.

وجـــاءت ملكة ومعهـــا كي�ش �شخم ملفوف بعناية: هـــذه �أغطية جديدة يا خالتـــي �أم �شعيد، و�إن 

�حتجت �شيئًا، ��شغطي على �لجر�ش هنا.

نه�ش �شلمان: يجب �أن �أودعك يا �شعيد و�أودعكم جميعًا، علّي �لمغادرة.

بكت �أم �شعيد: �شكرً� لك يا بني، لولك لكنت في و�شع �شعب، ولكان �شعيد في طريقه للموت.

قالـــت مديحـــة:  نعـــم. لـــه كل �لف�شـــل، مـــا �شـــاء �هلل، �إنـــه طبيـــب متمّر�ـــش ويفهـــم فـــي كل 

�لخت�شا�شات.

***

خـــرج �شلمـــان من �لقرية وقـــد ر�فقته مديحة وملكة وبع�ـــش �أقرباء �شعيد حتـــى �شيارته، حيث 

�أد�رها و�نطلق من جديد في هذ� �لليل �لمعتم.

�شـــرد وهـــو يتجه نحـــو �لطريق �لجبلي فـــي �لحكاية �لغريبة �لتـــي حكاها �شعيـــد، و��شتغرب �أن 

ما يجري في �لمنطقة لم ينتبه �إليه �لم�شوؤولون ومن في �ل�شلطة.
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كان عامـــًا م�شطربًا فو�شويًا، و�لقوة �لعظمى بنجوم ر�ياتها �لكثيرة ونجوم حليفتها �ل�شد��شية 

قد �أو�شعت �لعالم ظلمًا و��شطهادً�.

�شباح، �ألقـــو� على �لطريق �أمامه �شيئًا �أ�شبه  وهـــو فـــي �شروده وياأ�شه، �شعر �أن غرباء ظهرو� كالأ

بج�شم رقيق، ثم �ختفو�.

هـــوؤلء �لغرباء �لذين هاجمو� �شيارته من قبل ل�شفـــط  )بترولها( �لذي كان لذعًا ب�شبب ن�شبة 

وكتان �لعالية فيه، وهم مدربون على �لبترول غير �لنظيف. �لأ

�أوقـــف �ل�شيارة برعـــب، وقد �أو�شك على ده�ش �لج�شـــم �لملقى �أمامه. وهبـــط و�أ�شو�ء �شيارته 

ماز�لت تعمل، وقد ترك باب �شيارته في مقدمة �ل�شيارة مفتوحًا.

كانـــت فتـــاة جميلة مدّثرة بغطاء �أ�شود وهي عارية تمامًا، وقـــد بد� له �أنه نّكل بها. لم�ش �شريان 

�لرقبة، كان قلبها يخفق ب�شعف.

حملها ب�شرعة وقد بدت له خفيفة �لوزن ومّددها في �لمقعد �لخلفي وهو م�شحون بالتوتر.

�شعف �لفتـــاة، �لتي تبدو  »يـــا �إلهـــي ماذ� �أفعل؟ لـــم �أبتعد كثيرً� عن قرية )�شعيـــد(، هل �أعود لأ

غريبة، لي�شت من �أهالي �لمنطقة؟ يا �إلهي ماذ� �أفعل؟ هل �أعود؟ �أو �أتابع طريقي؟ قد تموت �إن لم 

�أ�شعفها ب�شرعة. يا �إلهي ماذ� �أفعل؟ �أنا قلق على �أمي، و�لجّو�ل ل يعمل في هذه �لمناطق، لماذ� لم 

ر�شي؟ ربما �أعثر على هاتف في قرية )�شعيد(  يخطـــر على بالي �لت�شال بها عن طريق �لهاتف �لأ

�شعف هذه �لفتاة«. �لتي �أجهل ��شمها �لحقيقي. يجب �أن �أعود لأ

كانــــت �لمناورة للعودة بال�شيارة، �شعبــــة، فالطريق �شيق، وقد خاف من ظهور �لغرباء ولكن 

يجب �أن يعود �إلى �لم�شتو�شف ب�شرعة.

فوجـــئ بع�ش �أهالي �لقريـــة، �لذين كانو� يقفـــون للحر��شة بعودة �لدكتـــور �شلمان. �لذي هتف 

حدهم: ر�ئد، تعال �شاعدني لدي فتاة في و�شع �شعب، �نتبه جيدً� فهي عارية وملفوفة بغطاء، لم  لأ

تمت بعد، قد ن�شتطيع �إ�شعافها.

- حا�شر يا دكتور، �شاأر�فقك �إلى �لم�شتو�شف.

�شاأله: عثرت عليها في �لطريق؟

- نعـــم، وهي في و�شع حرج، �أرجـــو �أّل ت�شل للم�شتو�شف جثة هامدة، �لدكتورة مديحة ماز�لت 

في �لم�شتو�شف؟
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- �أعتقد �أن ملكة هناك، �لدكتور مديحة ذهبت �إلى بيتها.

- ل باأ�ش، �شاأتكّفل باإنعا�شها �إن ��شتطعت، هل لديكم هاتف في �لم�شتو�شف؟

- �أعتقـــد �أنـــه معّطل، �لغرباء عّطلو� كل �شيء لدينا، ونحن نعمـــل على �لمولد�ت �ل�شغيرة �لتي 

تعمل بالطاقة �ل�شم�شية.

عرف و�شع �أمي �لحرج في قريتنا، عثرت على هذه �لفتاة في �لطريق،  - يجب �أن �أخابر �أهلي لأ

وهي بحاجة �إلى �إ�شعاف، و�شعها حرج جّدً�.

و�شل �لم�شتو�شف. �أوقف �ل�شيارة قريبًا من �لباب �لخارجي. �أدخلها ر�ئد ب�شرعة، وهي ملفوفة 

�شعاف، حيث هرع �شلمان ي�شتعين بملكة لت�شع على ج�شمها ثوبًا  علـــى �شرير متحـــرك، �إلى غرفة �لإ

خا�شًا بالمر�شى.

كانت هناك �آثار دماء على �لغطاء، وندبات كثيرة في ج�شمها، وحين طلب �لتحليل �لمخبري لدمها، 

�أيقظت ملكة �لمخبري �أ�شامة �لذي كان نائمًا في �لم�شتو�شف بناء على طلب �لدكتورة مديحة.

- �ألي�ـــش من هاتف في �لبلدة يا ملكة؟ �أنـــا قلق على �أمي، �أو�شلُت �أم �شعيد �إلى هنا، ثم فوجئت 

بوجـــود �شعيد على تلك �لحالة �لخطرة، وكنت في طريقـــي لروؤية �أمي وقد تاأخر �لوقت حين عثرت 

على هذه �لفتاة.

قمار �ل�شناعية، جلبه معه �بن �أختي �لذي قدم من  قالت ملكة: هناك جّو�ل يعمل عن طريق �لأ

�أوروبـــا بعد وفاة �أختي قبل �أ�شبوعيـــن، وكانت تعاني �ل�شرطان. ربما يفيدك يا دكتور في �لطمئنان 

على و�لدتك؟

- �أكون �شاكرً� لك.

ح�شار �لجو�ل، �لبيـــت قريب من �لم�شتو�شف، �أنـــت تنتظر نتيجة تحليل  - �شاأذهـــب بنف�شـــي لإ

�لفتاة؟ يعني يمكن �أن �أتاأخر لدقائق؟

- ل باأ�ش يا ملكة، �شكرً� لك.

ذهبت ملكة ب�شرعة، و�شلمان ي�شعر بالقلق على �أمه، وقد �أعطى �لفتاة �لغائبة عن �لوعي بع�ش 

�لمقويات.

فوجئ باإح�شار �أ�شامة تحاليله من �لمخبر ب�شرعة:
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- دكتور، هناك مادة �شامة �أعطيت لها، ت�شكل تهديدً� حقيقيًا لعمل ع�شلة �لقلب.

قر�أ �لتفا�شيل وهو متوّج�ش:  يا �إلهي، نحتاج �إلى ترياق �شريع من �أجل �إنقاذها، نب�شها ي�شعف.

دوية؟ - �أتعرف نوع �لترياق؟ لدينا بع�ش �لأ

- �لمـــادة �ل�شامـــة تاأثيرها بطيء، ولكـــن �لفتاة �عُتدي عليها �أكثر من مـــرة، ثم ُحقنت بالمادة 

�ل�شامـــة، تحتـــاج �لمادة - كمـــا �أعرف- �إلى �أربع �شاعات حتى تق�شي علـــى �لفتاة، ول ندري في �أّي 

�شاعة حقنوها بها؟

- و�لترياق؟ كيف نعثر عليه؟

- �شنجـــري غ�شيـــاًل للدم، عن طريق �لميـــاه �لد�فئة في �لوريد، وفي �أنبـــوب �لمعدة، ونرجو �أن 

�شف �لترياق هـــو ع�شبة ل �أعتقد �أنها تتوفر في  تكـــون ��شتجابـــة ج�شمها لهذه �لعملية �شريعة. مع �لأ

هذه �لمناطق. وهي ع�شبة نادرة. وتركيبها �لدو�ئي من �ل�شعب �لح�شول عليه. غ�شل �لدم بالماء، 

�شرع مع �لمقويات و�لحقن �لمغذية. هو �لطريقة �لأ

�طماأن �شلمان - بعد �أن �أح�شرت ملكة نّقال �بن �أختها- �أنَّ �أمه ماز�لت في و�شع حرج، ولكنها 

تتكلم ب�شعوبة. 

وعاد لمعالجة �لفتاة �لغريبة ليعيدها �إلى �لحياة بكل جهد.

❁    ❁    ❁
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ابت���داأت حكايت���ي مع بداية �شهر اأيار من العام )1969(، وتحديدًا في اأّول يوم من ذلك ال�شهر، 

وه���و ي�شادف منا�شبة عيد العمال العالمي، وفيه تعطل المدار����س والمعاهد والجامعات، والدوائر 

الحكومية جميعها في بالدنا. 

كن���ت، في �شب���اح ذلك اليوم المجي���د، اأقف في َرْتل طوي���ل، اأمام فرن »ال�شي���خ �شعد«، في حي 

»المزة« الدم�شقي. منتظرًا دوري للح�شول على ربطة خبز. 

ولى في ق�شم الجيولوجيا التابع لكلية العلوم في جامعة  ثناء، كنت طالبًا في ال�شنة الأ في تلك الأ

دم�ش���ق. واأ�شكن م���ع طالب يكبرني بثالث �شنوات درا�شية، في المدين���ة الجامعية، القريبة من حي 

نني اأ�شغر زمالئي، المجتمعين في غرفتنا لتناول الفطور، فقد اأر�شلوني لجلب  »ال�شيخ �شعد«... ولأ

الخبز طازجًا من الفرن مبا�شرة. 

ْت���ل، وقد فكرت، اأكثر من مرة، باأن اأغادر موقعي، واأعود اإلى الزمالء من  ط���ال انتظاري في الرَّ

ك�شاك المج���اورة للمدينة الجامعية، اأو اأن  دون خب���ز حاماًل قناعة تامة، ب���اأن نفطر جميعًا، من الأ

محمد �شعبان

ال�ســـــرد...

بطالة

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.
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ن�شتري منها فطورنا. ونتناوله في غرفتنا ولو تم ذلك على 

ح�شابي، ومن جيب���ي! وفي كل مرة �أ�شل فيها �إلى 

هذه �لنقطة، �أح�ش���ب ما في جيبي من 

طعام هذ�  نق���ود، فاأج���د �أنه ل يكف���ي لإ

�لجي�ش من �لمنتظرين �لجائعين! 

وحينم���ا �أ�شيف ذلك �إل���ى �لخوف 

م���ن تعليق���ات �لزمالء �لالذع���ة، �لتي 

تنتظرن���ي، �إذ� عدت ف���ارغ �ليدين من 

�لخب���ز �لطازج �لماأمول، و�لتي تتمحور 

ح���ول �أنني م���ا زلت �شغي���رً�، ول يمكن 

�لعتم���اد علي ف���ي فعل �ش���يء نافع... 

�أطرد �لفكرة م���ن ر�أ�شي، و�أثبت رجلي 

في �لرتل »�لمحترم«. 

�أخي���رً�، ج���اء دوري، ول���م يكن قد 

رح���ل ترددي. ��شتري���ت ربطتين من �لخبز �ل�شاخ���ن، بدًل من و�حدة وغادرت ناف���ذة �لبيع منفوخ 

�ل�ش���در. كاأنني نجحت في مادة در��شية �شعبة! و�تجهت �شرقًا باتجاه �لمدينة �لجامعية. وما كدت 

�أن �أتج���اوز �لرتل باأمتار عدة، حت���ى كبح �ندفاعي منظر ورقة نقدية من فئة �لع�شر لير�ت ملت�شقة 

باإ�شفلت �ل�شارع من كثر ما مر فوقها من �أحذية ثقيلة! 

�شبوع كامل. ثمن وجبة غد�ء معتبرة  يام، كانت تكفيني م�شروف���ًا لأ و�لع�ش���ر لير�ت، في تلك �لأ

ف���ي مطعم �لجامع���ة، و�أجرة �لحافلة؛ ذهابًا و�إياب���ًا من �لمدينة �لجامعية �إل���ى �لكلية، �لتي �أدر�ش 

فيها...

نزلت �إليها. �لتقطها وظللت و�قفًا في مكاني حائرً�؛ ماذ� �أفعل بها؟!

ل �أ�شتطي���ع �لبقاء في �لمكان. �لزمالء �لجائعون ينتظرون �لخبز �لطري �ل�شاخن. و�أنا متعجل 

ن �أثبت لهم مقدرتي على �لفعل �لكبير!  لأ
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تحركـــت مع ثروتي �ل�شخمة؛ �لليـــر�ت �لع�شر، و�لخبز �لطازج... وعلـــى �لطريق كانت �لحيرة 

تر�فقني! 

ل بـــد �أن �لقطعـــة �لنقدية �لكبيرة، قد �شقطت من �أحد �أفر�د �لرتل. من دون �أن ي�شعر، وحينما 

و�شـــل �إلى نافذة �لبيـــع، و�أر�د �أن ي�شدد ثمن �لخبز، �كت�شف �أن لي�ش معه نقود. يا �إلهي! كم �شي�شعر 

عيد له  لـــم و�لخجل! وهو يغادر �لنافذة ويعود �إلى بيته خائبًا حزينًا! ليتني �أ�شتطيع �أن �أعرفه! لأ بالأ

فقيدته �لغالية... ولكن كيف؟!

ربما يملك كثيرً� غيرها، ولكنه، لبخله �ل�شديد، يقف �شاعات في رتل �لخبز، مع �أّنه ي�شتطيع �أن 

ن! �أنا �أحتاج �إليها. وقد  يح�شـــل عليـــه من �أّي بقالية ب�شعر �أعلى قلياًل! ... وهي �شارت من حقي، �لآ

�أر�شلها �هلل �إلى َمْن  يحتاج �إليها! 

تل يحوي  ن، و�أعلنت عن لقيتي. قد ترتفع �أ�شو�ت كثيرة مطالبة بها؛ �إذ �إن �لرَّ لو �أنني رجعت �لآ

ناث!  عمار و�لم�شتويات. وهناك رتل �شغير مماثل مخ�ش�ش لالإ �أ�شخا�شًا من مختلف �لأ

لن �أعود. 

و�شلـــت، �إلـــى �لمدينة �لجامعية، فرحًا وفخورً� باإنجازي! وفيمـــا كانت �أيدي �لزمالء و�أفو�ههم 

تخو�ـــش معركتها �لمظفرة، مع »مرطبانـــات« �لزيتون و�لمكدو�ش و�لمربـــى، و�لخبز �ل�شهي، كانت 

�لورقة، من فئة �للير�ت �لع�شر، تلعب في جيبي ور�أ�شي، وتعكر مز�جي! 

- ما بك، يا �شمير؟! لماذ� ل تاأكل؟ هل �شبعت، من �لخبز �ل�شاخن، قبل �أن ت�شل �إلينا؟!

باغتنـــي زميلي -�ل�شاكن معي في �لغرفـــة، �شيدلي �لم�شتقبل- بال�شوؤ�ل. وما كان و�ردً� �أن �أبوح 

كل! ول�شّيما وقد �قتنعت باأن �للير�ت �شارت  له، �أو لغيره بال�شر، �لذي ي�شغلني. ويكبح رغبتي في �لأ

ملكي �ل�شرعي. بغ�ش �لنظر عن م�شدرها! 

***

بو�ب. وكنت �أو�جـــه �شعوبة كبيرة في در��شة  ولى على �لأ كانـــت �متحانات �لدورة �لجامعيـــة �لأ

�لجيولوجيـــا، �لفـــرع �لذي �نت�شبت �إليه مرغمًا. �إذ فرزني �إليه حا�شـــوب وز�رة �لتعليم �لعالي؛ وفقًا 

لمجمـــوع عالماتي في �لثانويـــة �لعامة... و�آمالي بالنجاح، نادرً� ما تر�ودني. وكنت �أعزو ذلك، �إلى 

وقات �لطويلة، �لتي كنت م�شطرً� لتبديدها في �لذهاب  عدم رغبتي في در��شة �لجيولوجيا، و�إلى �لأ
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ن �لمبلغ �ل�شهري �لذي  قد�م، كي ل �أدفع �أجور �لمو��شـــالت، لأ و�لعـــودة من �لجامعـــة �شيرً� على �لأ

مالي« �لجامعية وما  جرة �لغرفة، وثمن �لكتب و»�لأ كان ي�شلني من �أبي، كان قلياًل. وبالكاد يكفي لأ

بناء  و�ن، وكما يحدث مع كل �لأ تي�شر من طعام... لي�ش بخاًل منه! فقد علمت لحقًا، وبعد فو�ت �لأ

تجاه �آبائهم، �أنَّ هذ� �لمبلغ، على �شاآلته، يمثل �أق�شى طاقة و�لدي، و�أّنه ي�شلني على ح�شاب �إطعام 

�أ�شرته �لكبيرة؛ هو و�أمي و�إخوتي! 

�غتنمت )�أم �لع�شر لير�ت( �لظرف، وت�شلمت �لو�شع تمامًا، وبد�أت تو�شو�ش لي من موقعها في جيبي. 

وتفتح لي دربًا تدفعني �إلى �ل�شير عليه، ب�شرعة ز�ئدة قبل �أن �أعرف، �أو �أفكر �إلى �أين يقود خطاي! 

ووقعـــت فـــي �إغر�ء ر�ودني باأنني �إذ� وفقـــت في �لح�شول على ع�شر ليـــر�ت كل يوم، كما حدث 

معي �ليوم، فاإنني �شاأجني ثالثمئة ليرة في �ل�شهر. وهذ� يعادل ر�تب �أي خريج جامعي بعد �أن يبلع 

�لح�شـــا من �أجل �لتعيين فـــي وظيفة حكومية... وهو ما ي�شاوي ثالثـــة �أ�شعاف ما يردني م�شروفًا 

�شهريًا من و�لدي! 

لم ل؟!

قررت �أن �أتوقف عن �لتح�شير لالمتحانات، �لتي ��شتبعدت �أي �أمل لي في �لنجاح بها، وتفرغت 

فر�ن في مدينة دم�شق.  رتال �لطويلة �لمنت�شرة �أمام �لأ تمامًا للوقوف في �لأ

***

�أر�شلت �إلى �أبي خبرً� مع ع�شكري متطوع من قريتنا، ذ�هب في �إجازة، باأّل ير�شل �إلي �لم�شروف 

نني وجدت عماًل يكفيني، وربما يزيد عن حاجتي!  �ل�شهري �لمعتاد، لأ

ن ما  رى �لر�شا منت�شرً� على مالمح �أبي، بعد و�شول �لخبر �إليه لأ وما �حتجت �إلى خيال و��شع، لأ

كان ير�شله �إلي هو من �شلب حاجته. ولي�ش فائ�شًا عنها... وقد �شاهدت باأم �لعين و�لقلب، في �أول 

زيـــارة لـــي �إلى �لقرية، محماًل بهد�يا لكل فرد من �أهل بيتنـــا كم كان �أهلي فخورين بي! مما دفعني 

للعودة �شريعًا، �إلى دم�شق؛ �إلى عملي �لمنتج! 

فر�ن �لكبرى، و�أق�شر �لطرق للو�شول �إليها، في دم�شق و�شو�حيها.  وكنـــت قد حفظت مو�قع �لأ

وبمـــرور �لوقت و�لمو�ظبة على �لوقوف في َوَحْول �أرتالهـــا، عرفت منها �لمفيد، من عديم �لفائدة، 

كثر فائدة �أي�شًا.  و�لأ
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كثر  حيـــاء �ل�شعبية �لفقيرة، هي �لأ وعلـــى عك�ـــش ما كنت �أظن، فاإن �أفر�ن و�أرتال �ل�شو�حي و�لأ

مـــردودً� وفائدة لي. على �لرغم من �أن �للقى فيهـــا َوَحولها، غالبيتها من �لقطع �لنقدية �ل�شغيرة. 

تبـــد�أ بالفرنـــك �لو�حد ونـــادرً� ما ت�شل �إلى �لخم�ش ليـــر�ت، ولكن عددها يكون كبيـــرً�، مما يجعل 

�لح�شيلة �ليومية ممتازة! 

مور لم تكن تجري ب�شال�شة د�ئمًا، فقد كانت تمر �أيام عدة، متو��شلة �أحيانًا، ل �أح�شل  ولكن �لأ

فيها، على �أّي لقيا معتبرة. و�أحيانًا �أخرى، يكون �لعائد �ليومي �شفرً�، غير �أن �لمح�شلة �ل�شهرية، 

غير �لثابتة طبعًا، كانت جيدة دومًا. 

كمـــا كانت تحدث معي، و�أمـــام عيني وقلبي، حو�دث موؤلمة. من مثل، �أن تقع قطعة نقدية مهمة 

مـــن �أحدهـــم. وي�شبقني �شاحبها، �أو مـــن يقف خلفه �إليهـــا. �أو �أن ير�ني �شخ�ش ما و�أنـــا �أنت�شلها، 

فاأ�شطـــر �إلى �إرجاعها �إلى �شاحبهـــا. و�أكتفي بال�شكر �لجزيل منه. و�أحيانـــًا، �لدعاء لي بالتوفيق. 

ذلـــك �لتوفيـــق، �لذي لو تم لما عادت �إليه نقوده! وغالبًا ما ياأتي �إلي �لدعاء. حينما �أعيد �لّلقى �إلى 

�مـــر�أة، �أو رجل كبير في �ل�شـــن. وكنت �أجد نف�شي م�شتتًا ومحتارً�؛ بين �شيـــاع �للقى علي، و�ل�شكر 

و�لدعاء �ل�شادق، �لذي ينفذ �إلى موقع ما في د�خلي! 

ول لي في مهنتي؛ كنت  هنـــاك حادثة، مـــا تز�ل محفورة، في ر�أ�شي منذ �أن حدثت في �لعـــام �لأ

و�قفـــًا فـــي رتـــل طويل �أمام كوة بيـــع �لخبز، في فرن مخيـــم �ليرموك. وهو حي كبيـــر خارج مدينة 

دم�شق. ي�شكنه خليط من �لالجئين �لفل�شطينيين، و�لفقر�ء �ل�شوريين �لو�فدين �إلى �لعا�شمة، من 

�شباب يرتبط كلها ب�شبل و�شرور�ت �لمعي�شة.  مختلف �لمناطق �ل�شورية لأ

كان يقـــف �أمامي مبا�شرة طفل �شغير. يمد يده، بين حين و�آخر، �إلى جيب بنطاله. ويخرج منه 

ليـــرة �شورية معدنيـــة يتاأملها، ثم يعيدها �إلى جيبه. لم �أكن �أرى وجهـــه، ولكنني ��شتنتجت حركته، 

مام كلما �أخرجهـــا، ثم من عودة ر�أ�شه �إلى  ونظرتـــه �لمتاأملة �إلى �لليـــرة، من �نحناءة ر�أ�شه �إلى �لأ

�لو�شع �لطبيعي حينما يعيدها �إلى ماأمنها! 

ر�ش. ولي�ش حيث يجب �أن  خيرة �إلى جيبه، �شقطت �لليرة علـــى �لأ فـــي �أثنـــاء �إعادتها، للمرة �لأ

تل  ت�شقـــط فـــي �لماأمن. من دون �أن ينتبه �إليهـــا. وكان قريبًا جدً� من نافذة بيـــع �لخبز. تحرك �لرَّ

قليـــاًل، فتقدم �لطفل بحما�ش مجتـــازً� ليرته. و�شعت قدمي عليها، في �إجـــر�ء عملي �عتدت عليه، 
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وت�شنعت حركة �شقوط تعودتها �أي�شًا! كاأنه �شقط �شيء من يدي. و�نحنيت، بحجة �لتقاطه. وهكذ�، 

�أخذت ليرة �لطفل وغادرت �لرتل. 

هربت من �لمنطقة كلها. ولم يكن �أحد، �أو �شيء ظاهر يطاردني! 

وطو�ل ذلك �ليوم، وفي حالت كثيرة، ظل �شر�خ ذلك �لطفل موؤكدً� بالن�شبة �إلي، حين يكت�شف 

نت من بكاءه �لمر، حينمـــا يعود �إلى �أهله من دون خبز، ومن �ألمه �لمفجع،  فقد�نـــه لليرته، كما تيقَّ

�إذ� مـــا تعر�ش للتعنيـــف و�ل�شرب، من �أحد ذويـــه وعلمت مقد�ر خ�شتي �أنـــا، �إذ� لم ي�شدقه �أحد، 

حينما يخبرهم �أّنه �أ�شاع �لليرة، �أو �شرقت منه، و�تهموه باأنه ��شترى بها قطعة حلوى، و�أكلها! 

كان �شريـــري �لمعدني، في �لمدينة �لجامعية �آنذ�ك، ي�شدر �شوتًا مزعجًا، كلما تحركت عليه، 

�أدنى حركة! وكنت �أتقلب، يمينًا وي�شارً�، فاقدً� �لقدرة على �لنوم، حين �شرخ زميلي:

- حر�م عليك! لدي �متحان غدً�. دعني �أنم. ما بك تتحرك مثل �لم�شروع؟!

كنـــت م�شروعًا فعاًل! وما كان بمقدوري �أن �أبوح له بحرف مما يعذبني ويطرد �لنوم من عيني، 

ومـــا يمكن �أن يقـــود زميلي �إلى معرفة ما �أمار�شه من عمل... وقد كنت متيقنًا من مدى ما �شينالني 

منه من تاأنيب و�حتقار �إذ� عرف �شيئًا من ذلك! 

عتذر منه، ولي�ش  يام �ل�شعبة �لما�شية، لأ ليتني �أرى �لكهل، �لذي �شاره ذلك �لطفل، �إذ� لم تاأكله �لأ

عو�شــــه، فلي�ش لدي �أي عو�ــــش! وكل �أمو�ل �لدنيا، ل يمكن �أن ت�شكل تعوي�شًا منا�شبًا عن تلك �لليرة!!  لأ

ول عن �شربات �شر�خ ذلك �لطفل �لبعيد، كلما ذكرته و�نهالت على �أذني وقلبي، بق�شوة �شديدة. 

***

�نقطعـــت عن زيارة �أهلي، فـــي �لقرية، وكنت �أكتفي باإر�شال هد�يا وبع�ـــش �لمال. و�أبلغهم عبر 

�لر�شائل و�لمر��شيل، �أن ظروف عملي ل ت�شمح لي باأخذ �إجازة لزيارتهم. و�أح�شل، من ور�ء ذلك، 

على �لمزيد �لمزيد من �لدعاء بالنجاح و�لتوفيق. 

وحينمـــا �شدرت نتائج �متحانات �لدورة �لثانية، في �أو�خر ت�شرين �لثاني، من ذلك �لعام، كنت 

ر��شبـــًا، فـــي �لمـــو�د جميعها طبعًا، وقـــد تبع ذلك ف�شلي مـــن �ل�شكن، في �لمدينـــة �لجامعية، كما 

ن �لحال كانت جيدة، فقد ��شتاأجـــرت غرفة �شغيرة لي وحدي،  تقت�شـــي �لقو�نين �لمعمـــول بها. ولأ

في حي ركن �لدين. 
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ولى، ُف�شلت من �لجامعـــة بموجب �لقو�نين  وبعـــد ر�شوبي، مـــّرة ثانية، في �ل�شنة �لجامعيـــة �لأ

لز�مية،  �لمرعيـــة، ولم �أ�شتطع �لح�شول على وثيقة طالب، للتاأجيل عـــن �أد�ء �لخدمة �لع�شكرية �لإ

فتمَّ �قتيادي �إلى �لجي�ش. 

ل �أعـــرف، حتـــى �للحظة، �لد�فع �لذي كان يطرد فكرة زيارة �أهلـــي، و�للقاء �لمبا�شر بهم، من 

خاطري، ب�شرعة كبيرة، كلما خطر لي �أو �قت�شت �ل�شرورة! 

وبعد ت�شريحي، زرتهم يومًا و�حدً� فح�شب. وكانت حجتي �لمقنعة لهم، هي �إجر�ء�ت �لعودة �ل�شريعة 

�إلى »وظيفتي« �لمربحة. وبذلك نجحت في �لفر�ر، من �أي ت�شاوؤل عن �لجامعة و�لدر��شة، �أو عن تاأجيل 

�أد�ء �لخدمة بو�شاطتها، �أو عن �إلى �أي �شف و�شلت، �أو ما �إذ� �أنهيت در��شتي �لجامعية كلها! 

وحيــــن �أبــــدت و�لدتــــي -رحمهــــا �هلل- رغبتها �لملحة، فــــي �أن تر�ني عري�شــــًا، تخل�شت منهــــا بالكذب. 

مر، لم يكن ي�شغلني لحظة و�حدة يومها!  و�أوهمتها �أنني �أ�شعى �إلى تحقيق ذلك. على �لرغم من �أن هذ� �لأ

***

فر�ن �لحكومية  �أيام و�شهور و�أعو�م مرت. و�أنا �أطارد �للقى �لمختلفة، من رتل �إلى �آخر، �أمام �لأ

�أوًل، ثم �أ�شيفت �إلى مهنتي »خطوط �إنتاج« جديدة، تعرفت �إليها من �إدماني على �لنظر �إلى ما تحت 

قدمـــّي وما حولهما، ولطالما وجدت �أ�شيـــاء �أخرى غير �لنقود لها قيمة نقدية عالية مثل: �لم�شابح، 

�شيـــاء عديمة �لفائدة،  ع لدي كـــمٌّ هائل من �لأ �أو حامـــالت �لمفاتيـــح، �أو �لقد�حـــات. كمـــا �أنه تجمَّ

ر�ش للتقاطها، خ�شارة كبيرة للوقت،  ولـــول �لتعود و�للتز�م باأ�شول �لمهنة، لـــكان �لنحناء نحو �لأ

زر�ر، وبقايا �أقالم  �شياء تتو�فق باألو�ن و�أنو�ع و�أحجام ل ح�شر لها، فمنها �لأ و�لجهد! بد�أت هذه �لأ

�لر�شا�ـــش، ومالقط �ل�شعر �لمعدنيـــة �ل�شود�ء، و�لم�شامير، و�لبر�غي �ل�شغيـــرة، و�أم�شاط تاآكلت 

�شياء �ل�شبيهة!  غالبية �أ�شنانها، و... غير ذلك كثير، من �لأ

مـــرًة وجـــدت قد�حة، من ماركـــة عالمية م�شهورة، يقـــال: �إن �لذهب يدخل فـــي �شناعتها، وقد 

مر عجيبًا بالن�شبـــة �إلي! ولم يكن ذلك  بعتهـــا بمبلـــغ كبير يعادل ح�شيلة عمل �شهـــر كامل، وكان �لأ

كيدة، باأن �ل�شاري لم يدفع لي �أكثر من ن�شف  �لثمن �لمرتفع، �لذي قب�شته مقابلها، مع معرفتي �لأ

�شعرهـــا �لحقيقي، هـــو م�شدر ��شتغر�بي وده�شتي، �إنما �لغريب هـــو �أن يقف �شاحب هذه �لقد�حة 

غالية �لثمن في رتل طويل، ولوقت طويل، لي�شتري ربطة خبز! لماذ� يز�حم �لفقر�ء على معي�شتهم، 

وهـــو ي�شتطيع �أن يح�شـــل على خبزه، ب�شرعة دون �أن يقف في رتل. ب�شعـــر ل يزيد كثيرً� عن �ل�شعر 
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فر�ن �لخا�شة مبا�شرة؟! �أو يدفع لمن يقف بدًل منه في �لرتل  فـــي �لفـــرن؟! ولماذ� ل ي�شتري من �لأ

مقابـــل �أجـــر معين؟! ولماذ� ل يطلب �لخبز وغيره من �لبقاليات، �لتي تو�شلها لمن يطلبها �إلى بيته 

بفارق �شعر ب�شيط؟! 

كثيـــرة هـــي مثار�ت �لعجـــب �لم�شابهة مـــن مفارقات �شارخـــة لم�شتها، وفـــو�رق فاح�شة ر�أيتها 

يام معه.  غلـــب �شحبه تعاقب �لأ تحت�شـــد في دنيانا. بع�شها ثابت، فـــي ذ�كرتي، باأدق تفا�شيله. و�لأ

فلم يبق منه �إل مالمح غائمة تدل على وجوده، ول تقدر على تحديده وو�شفه! 

جمعه  وذلـــك �لي�شير �لباقي، �أرجو �أن �أمتلك �ل�شبر و�لمقدرة يومًا، و�أن ت�شاعدني �لظروف، لأ

و�أدّونه، و�أن�شره في كتاب، يروي �شيرة حياتي، كما يفعل �لعظماء، و�لناجحون �لكبار. 

ما وجه �لعجب في ذلك؟! 

خرين، �أي�شًا؟! �أل يحق للفا�شلين �لكبار، �أن يكونو� عظماء. يكتبون تجربتهم �لفا�شلة لالآ

***

نبتت في مدن وبلد�ت وقرى بالدنا �أرتال جديدة، و�نت�شرت جموع �لنا�ش على �أبو�ب �لموؤ�ش�شات 

�لجتماعيـــة، �لمدنيـــة و�لع�شكرية، ل�شر�ء ح�ش�شهم �لمقررة من �ل�شمـــن و�لزيت �لنباتي و�ل�شكر 

و�لرز، وعلى �أ�شا�ش عدد �أفر�د �أ�شرهم �لمدون في دفتر �لعائلة. 

و�أمـــام �لح�شود �ل�شخمة، و�لتد�فع �لكبير، ز�دت فر�شـــة �لح�شول على لقى مالية وعينية. 

�إذ �إن علـــى كل مـــن ي�شـــل �إلى موظـــف �لموؤ�ش�شة �لموكل بالتوزيـــع، �أن يبرز دفتـــر �لعائلة. ومن ثم 

نه �إذ� فقده،  يخرج �لنقود، من جيبه، �أو محفظته، وبما �أن تركيزه �شيكون �أكثر على دفتر �لعائلة، لأ

حمر، قبل �أن يح�شل  �شا�شية، و�شيب�شق �لدم �لأ �شيفقد �لحـــق في �لح�شول على تموينه بالمو�د �لأ

على دفتر بديل!! وهكذ� يكون �حتمال �شقوط �لمال من يده �أو جيبه، �أكبر. 

فر�ن و�لموؤ�ش�شات، ما عدت قادرً� على تغطيتها، في دم�شق و�ل�شو�حي... خطر لي  مع �أرتال �لأ

�أن �أ�شتعين باآخرين يعملون لح�شابي، فاأعطيهم �أجرً� محددً�، �أو ح�شة متفقًا عليها، مما يح�شلون 

مرين معًا.  عليه، �أو �أدمج �لأ

جلب �شابًا �أو �ثنين للعمل معي،  ومـــا كـــدت �أعد �لعدة للبدء بتنفيذ �لفكرة، و�أذهب �إلى قريتي لأ

حتى �أفقت من غفلتي، على خطر مدمر! 
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�شاأك�شــــف نف�شــــي بيدي �أمام �أهلي و�أهل قريتي و�لنا�ش �أجمعيــــن، �إن نفذت فكرتي �لغبية تلك! 

فمهمــــا وجهت من تحذير�ت و�إغر�ء�ت، وو�شعت مــــن �شروط على من �شاأختاره من �ل�شباب كي ل 

يبوح ب�شيء، عن �لمهنة »�لعظيمة«، �لتي �شيمتهنها... فبعد مّدة من �لعمل، تق�شر �أو تطول، �شيفكر 

كبر من ح�شيلته!  ول، �لجزء �لأ �أحدهم بالعمل لم�شلحته وح�شابه، وربما يخفي، ومن �ليوم �لأ

طردت �لفكرة ولمت نف�شي بق�شوة وقررت �لكتفاء بما �أح�شل عليه من مجهودي �لفردي، وكان 

خر ثالثة �أرباعه، مما �أتاح لي �أن �أ�شتري ثيابًا �أنيقة، مرتفعة �لثمن.  كبيرً� يفوق حاجتي، فكنت �أدَّ

عمال �لجــــدد. وكان لها دور في �إبعاد �ل�شبهة عني، �إذ� ح�شل �أي خطاأ في  �أعطتنــــي هيئة رجال �لأ

رت، فمن �شي�شدق �أن �شابــــًا �أنيق �لثياب، مثلي، �شيمد يده �لنظيفة، �إلى  �أثنــــاء �لعمل، �أو هكذ� قدَّ

ليرة �أو خم�ش �أو... �أي �شيء �آخر، �شقط من �شاحبه �شهوً�؟! بل �إن منظري و�أنا و�قف مثل كل خلق 

�هلل في �لرتل، جذب �إلي نظر�ت �إعجاب و�حتر�م من كثيرين، وبع�شهم �شعى �إلى �لتعرف �إلى هذ� 

�ل�شاب �لمتو��شع، �لذي هو �بن رجل �أعمال كبير. �أو هو نف�شه رجل �أعمال! 

مور،  وقد �أتاح لي �لو�شع، �أن �أتعرف �إلى ب�شر، من م�شارب و�أو�شاع مختلفة، وكان من طبائع �لأ

�أن يعيننـــي بع�شهم على معرفة �أماكن �للهو و�ل�شهر �لمنت�شرة د�خل �لمدينة وحولها، فلم �أتو�َن ... 

ر!  ولم �أق�شّ

ل �أعـــرف �ل�شبب �لحقيقـــي، �لكامن ور�ء �نخفا�ش �لقوة �ل�شر�ئيـــة لليرتنا �ل�شورية �لتي كانت 

عزيـــزة، ولكننـــي لم�شت �أحـــد تد�عيات ذلك، وهـــو �ن�شحاب، �أو خـــروج �لقطع �لنقديـــة �ل�شغيرة 

حيانًا �إلـــى ورقة جميلة من 
مـــن �لتـــد�ول. و�شارت �للقى تبد�أ )بـــاأم �لخم�ش و�لع�شريـــن(، وت�شل �أ

)�لخم�شمئة ليرة!(.

وولـــدت �أرتال �أخـــرى، �أكثر �شخبًا وخ�شبًا، علـــى �أ�شطو�نات �لغاز، و�أمـــام مر�كز بيعها، وكان 

�لح�شاد يبد�أ حينما يهيج �لجمهور، ويخرج �أهل �لرتل، من رتلهم، ويتجمعون حول مدخل �لمركز، 

�أو �شيـــارة �لغـــاز، وي�شتعـــر �لتناف�ش للو�شول �إلى �لبائـــع، وكل منهم يم�شك نقوده بيـــده، فياأتي خيٌر 

كثيٌر... �إلى جيبي! 

ن�شان مبلغًا �أكبر  ن �شعر �لجرة و»�إكر�مية« �لموزع، تقت�شي، �أن يحمل �لإ ��شتهوتني �أرتال �لغاز، لأ

بكثير، مما تكون عليه �لحال، �أمام �لفرن، مثل: �أرتال �لموؤ�ش�شات �لجتماعية، �لمدنية و�لع�شكرية، 

فر�ن.  فتفرغت لكليهما، وحين ل يكون هذ� ول ذ�ك، �أت�شّلى بالوقوف �أمام �لأ
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وكانـــت طريقتـــي، في �ل�شيد ب�شيطة جـــدً�، و�آمنة. فما �إْن تقع يـــدي، �أو رجلي على �شيء، حتى 

�أبـــدي �شجري وتاأففي من طول �لنتظار في �لطابور �أو من �لتز�حم و�لتد�فع و»هذه �لفو�شى، �لتي 

ل تليق!«، و�أرفع �شوتي، لي�شمع �أكبر عدد من �لمحيطين بي، و�أغادر �شريعًا �إلى موقع �آخر �أكون قد 

حددته م�شبقًا! 

مر من مو�جهة �شعوبات من �أنو�ع مختلفة. ترتبـــط بطبيعة �لرتل، فمثاًل، لم يكن  ولـــم يخـــل �لأ

رتال،  مر، حينما ن�شاأت �لأ و�ردً� �أن �أحمل جرة �لغاز، �إلى م�شافة بعيدة عن مكان �شكني، وكذلك �لأ

نه لي�ش من �لالئق بالن�شبة �إلى �شخ�ـــشٍ مثلي، �أن ير�ه �لنا�ش حاماًل جرة  علـــى محطـــات �لوقود، لأ

غاز، مملوءة �أو فارغة، �أو »بيدون« �لمازوت، مملوءً� �أو فارغًا، �أي�شًا! 

يـــر�د�ت، مع زيادة و�طر�د  رتال... تكاثرت م�شـــادر »�لرزق«... تر�فق ت�شاعف �لإ تنا�شلـــت �لأ

�لم�شروفات و�لمتع... وكنت مندغمًا تمامًا، مع دور�ن رحى تلك �لطاحون! فلم �أفطن �إلى �متالك 

بيت، ولم �أ�شعر بالحاجة �إلى �لزو�ج، وتكوين �أ�شرة... ومر �لزمن؛ زمني، على هو�ه! 

***

فجاأة! حّل، على �لبالد، رخاء عجيب! نعم. على �لبالد، ولي�ش فيها! 

لقد جاء قويًا �شاعقًا، وعامًا �شاماًل! 

رتال كلها... �شار �لخبز متو�فـــرً� في �لبقاليات �لكبيرة و�ل�شغيرة. مثل  تبـــددت، على �إثره، �لأ

�شا�شيـــة و�لثانوية، و�شارت جر�ر �لغاز، و»بيدونـــات« �لمازوت، ت�شل �إلى  بقيـــة �لمو�د �لغذ�ئية، �لأ

�لمنـــازل، ِغبَّ �لطلـــب مبا�شرة، ومن دونه، �أحيانًا! وباأ�شعار بمقدور �لمو�طـــن، فقيرً� �أم �أميرً�، �أن 

يدفعها ب�شهولة. بل �إن جريمة �لفقر �نح�شرت من بالدنا كليًا. 

حـــدث ذلـــك بعد �شنين طويلة لم يتح لي �أن �أعدها... وما كنـــت معنيًا بَعدِّ �ل�شنين. لول �أنَّ هذه 

�ل�شنة، جعلتني عاطاًل عن �لعمل، وبال م�شدر للرزق! وقد �شرت كبيرً� في �ل�شن، ولم �أتزوج، ولي�ش 

لديَّ �أولد ي�شندونني، طبعًا... وقبل ذلك بزمن بعيد، كنت قد �شرت بال �أب ول �أم! 

ج رجاًل م�شنًا، وبال عمل، ول م�شدر للرزق؟!  ن، �أبحث عن زوجة، فمن �شتقبل �أن تتزوَّ و�أنا، �لآ

ن، �أبحث عن عمل... �أي عمل! و�أنا، �لآ

ن، �أبحث عن م�شدر للرزق... �أي م�شدر!  و�أنا، �لآ

❁    ❁    ❁
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تحّولت النقد المغربي الحديث 

الريا�صة بو�صفها ظاهرًة ثقافّية

المرجعية المعرفية في النقد ال�صردي المغربي
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       لماذا هذا المحور عن المغرب؟

المغرب، كاأيِّ بلد عربي، له مكانٌة كبيرٌة في عقلنا ووجداننا... ي�ضاف اإلى هذين البعدين 

�ضيل بين المغاربة  العقل���ي والعاطفي، اأ�ضباٌب اأخرى تتعّلق برغبتنا ف���ي التوا�ضل القديم والأ

والم�ضارق���ة من اأبن���اء اللغة الواحدة، وكما نحن حري�ضون على ه���ذا التوا�ضل، اإّل اأن المبادرة 

موا باإ�ضرار على  ولى اإلى اأ�ضقائنا الكّتاب المغاربة، الذين تكرَّ كانت ف�ضائلها تعود بالدرجة الأ

ر  ر لهم ه���ذه الثقة بمجلة المعرف���ة، فحّبهم العمي���ق والمقدَّ ا�ضتم���رار التوا�ض���ل، ونحن نق���دِّ

وا في اإر�ضال موادهم  ل�ضوري���ة، جعلهم ل ير�ضخون للمقاطعة، ول لالعتبارات المادية، وا�ضتمرُّ

خرين من العراق  �ضاتذة من المغرب العربي، ولآ اإل���ى المجل���ة، و�ضبق اأن ن�ضرنا مواد متفرق���ة لأ

واليم���ن، ول ي���كاد يخلو عدد من اأعداد المجلة من م�ضاركة الكّتاب والمبدعين العرب... وهذا 

محطُّ اعتزاٍز دائم، وناأمل في ا�ضتمرار التوا�ضل باأ�ضكاله كّلها، وتمتين الروابط الثقافية وغير 

الثقافية بين العرب جميعهم.

عن هذا الملف، بداأت الفكرة، منذ نحو �ضنة، حين وجدُت بين يديَّ مجموعة من المقالت 

المر�ضل���ة م���ن المغ���رب، لمع في ذهن���ي اأن نجعل م���ن هذه الم���واد نواة لمح���ور خا�ص، وذلك 

تقدي���رًا له���ذه الثقة بالمجلة ذات البعد العربي منذ تاأ�ضي�ضها اإل���ى اليوم. ت�ضاورت مع الدكتور 

رئي�س التحرير

محور خا�ص

دب يف املغرب الثقافة والأ
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¥µ

ثائـــر زيـــن الدين المدير العام للهيئة ال�سورية العامة للكتاب، ولقت الفكرة ترحيبًا وت�سجيعًا 

وطالـــب اأن تو�ســـع فـــي التنفيـــذ. اأردنا اأن يكـــون المحور وا�سعـــًا و�ساماًل، ي�سارك فيـــه اأكبر عدد 

مـــن كّتـــاِب المغرب ومبدعيه، وبادرت الدكتورة ماجدة حمـــود م�سكورة بالت�سال مع َمْن تعرف 

�سقـــاء، وكانت ال�ستجابـــة رائعة، وكان علينـــا اأن ن�سدر هذا المحور فـــي منت�سف العام  مـــن الأ

رتنا عن اإ�سدار  رت علينا وعلى غيرنا واأخاَّ ت، عكاَّ المن�سرم، اإل اأن الظروف الوبائية التي ا�ستجداَّ

عزاء لنـــا عذرًا ير�سينا  المحـــور فـــي موعـــده، ونحن هنا نعتذر عـــن التاأخر، ونرجو اأن يجد الأ

وير�سيهم.

مكان اأن يكون اأف�سل مما هـــو عليه، ولكن الدللت  هـــذا المحـــور له بعد رمـــزي، وكان بالإ

�سداره بهـــذا ال�سكل المنّوع، ورغبنا فـــي اأن ن�سفي على  الرمزيـــة كانـــت كافية بالن�سبـــة اإلينا لإ

العدد كاماًل نكهة مغربية، فاخترنا لوحة الغالف الخارجي للفنان المغربي الت�سكيلي الكبير 

عبـــد الفتـــاح الهو�ـــس، واأّمـــا لوحة الغـــالف الداخلـــي فكانت عـــن المفكر الراحل عبـــد الكبير 

الخطيبـــي، الـــذي يحظى بمكانة كبيرة فـــي الثقافة العربية المعا�سرة، كمـــا اأن )الموتيفات( 

واللوحات الداخلية للمحور هي لفنانين من المغرب العربي...

وفـــي الوقـــت الـــذي اأخرجنا فيه هذا العـــدد و�سلتنا مواد جديدة من المغـــرب، �ستن�سر في 

اب المغرب، وناأمل بالمزيد من التوا�سل. اأعداد تالية. فتحية اإلى كتاَّ
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ال غ����رو ف����ي اأنَّ الثقاف����ة المغربية، على الرغ����م من عمرها الق�صير، ق����د عرفت انعطافات 

آثارها في النتاج  تختلف باختالف ال�صياقات والمعطيات ال�صيا�صية واالجتماعية، التي تركت ا

َمت����ُه ِبالِج����ّدة، ومنحته روحًا جدي����دة، وَنَف�صًا قويًا َمج����الُه ما خّلفُه  الثقاف����ي المغرب����ي، وَب�صَ

بداع، ومجتمعًا ي�ُص����ّق بها طريقه �صوب  ب����اء الثقافي����ون- ب�صفتنا اأجيااًل مهوو�ص����ة باالإ لن����ا االآ

معانق����ة الم�صتقب����ل- م����ن تراكمات في �صّتى المج����االت المعرفية والعلمي����ة، وهذا دليل على 

بداعي  ب����داالت والمغايرة اأواًل، وثانيًا بالتنوع االإ اأن الحي����اة الثقافية عرَفت �صيرورة تمتاز باالإ

والفكري، وثالثًا باالنغما�ض في ال�صوؤال الثقافي المحّر�ض على الَخلق واالبتداع، اإ�صافة اإلى 

اأن المثّق����ف المغرب����ي كان مرتبط����ًا بالموؤ�ّص�صة ال�ّصيا�صية الت����ي اأّدت اأدوارًا طالئعية في تر�صيخ 

منظوم����ة فكرية حداثي����ة ت�صتجيب للحظة التاريخية والح�صاري����ة. بعبارة اأخرى اإن الثقافة 

خير االنت�صار للفكر العقالني  ول واالأ المغربي����ة، منذ منت�صف ال�صتينيات، كان اختياره����ا االأ

المتن����ور، اّل����ذي �ص����ّكل َوعيًا عاّم����ًا َلدى �صريحة م����ن المجتمع المغربي، وق����د خا�ض المثقف 

المغرب����ي رهان����ات الحداثة من بابها الوا�صع، على الرغم من وجود مثّبطات َتُحوُل دون قيامه 

بال����دور المن����وط به المتمّثل في اإ�صاعة ثقافة متنورة، ومع ذلك ا�صتطاعت الطليعة المثّقفة 

�صئل����ة المتعلقة ب�: ما ال����ذي نريده  ق����ل، فك����رًا ال يه����ادن بقدر ما يط����رح االأ ي����َع عل����ى االأ اأن ُت�صِ

ثقافي����ًا؟ وما ال�ّصُبل الكفيلة لتحقيق الغاية المتوخ����اة من الممار�صة الثقافية؟ وهل باإمكان 

�صالح لبريني

محور خا�ص

املغرب والّتحّدي الّثقايف
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الثقافــــة اأن ُتوؤّثر في مجتمع ُمقّيٍد باأغــــالل المحافظة والنت�ساب اإلى الما�سي؟ اأ�سئلة نابعة 

مــــن ُحرقة المثّقف تجاَه واقع ُمتخّلــــف، هذا المثقف الحالم بمجتمع ِمعطاء واأكثر حركّية 

ن�سانية والتاأثير فيها. �سهام في ت�سِييد الح�سارة الإ وفّعالّية، واإيمانًا ب�سرورة الإ

أ�شهموا في اإغناء  أنَج������َب َخيرة المثقفين، اّلذي������ن ا والحقيق������ة تُق������اُل اإّن المغرب الثقافي ا

ب������داع العربي بطروحاتهم واإ�شافاتهم، التي �شّكل������ت وما تزال تُ�شّكل َموئاًل  الفك������ر والنقد واالإ

فكار المطروحة  ه-ف������ي اعتقادنا- اإلى جّدي������ة االأ . وال�ّشبب في ذلك َمردُّ
ّ
ل������ُكّل ُمثّقف عرب������ي

وجدواها في الحياة العربية، وجدارتها العلمية والعميقة، ذلك اأن المثقف المغربي -على َمّر 

الِحَقب الّتاريخي������ة- اّت�شم ِبنُبوغه وعبقريته الفريدين، ولعّل اأمثال: عبد اهلل اإبراهيم وعالل 

الفا�ش������ي وعبد اهلل كنون والمخت������ار ال�شو�شي وعبد اهلل العروي ومحمد عابد الجابري وعلي 

 عن قيمة الثقافة المغربية فيم������ا تاأتي به من اأفكار 
ّ
اأوملي������ل والمهدي المنجرة، تعبي������ٌر جلي

�شالة، هذه الثقافة الداح�ش������ة للمقولة الم�شكوكة »ب�شاعتنا  وطروح������ات تّت�شف بالعمق واالأ

بداعية، جعل المثقف المغربي  رّدت اإلين������ا«، تزخر باإبداع متمّيز وفريد في جّل المجاالت االإ

جدي������راً بااللتفات اإليه والعناية بما ينتجه من اأفكار وت�ش������ّورات تتمّيز باالجتهاد وال�ّشبق في 

حيان.  غالب االأ

ن�شاني- ال يثبت على حال، بل اإّن الّتحّول والّتغّير �ِشمة  فم�شار الّثقافة- عب������ر الّتاريخ االإ

ن�شات  بداالت واالإ مر الذي يفر�������س �شرورة م�شايرة المثقف لهذه االإ حتمية ومو�شوعية، االأ

اإليها بالتاأمل والتدّبر، حّتى يت�شّكل الوعي بما يجري في المجتمع من تََحلُحٍل على الم�شتويات 

ّن الوعي  كلّه������ا، وي�شتوع������ب در�س التاريخ الذي يظّل ف������ي حاجة اإلى �شبر ُكنِه������ِه وجوهره، الأ

عادة قراءة �شيرورة و�شي������رورة المجتمعات، ومن ثّم  التاريخ������ي ي�شَرع اأفقاً اأمام المثق������ف الإ

الح�شارات، فاإذا كان ال�ش������وؤال الثقافي الذي كان مطروحاً يتمّثل في الكيفية التي باإمكانها 

تغيي������ر وتحديث البنى الذهنية للمجتمع، والت������ي تُخرُجه من حال التخلّف اإلى حال الحداثة 

والعقالني������ة، لذا وجدنا المثقف المغربي ينخرط في الق�شاي������ا ال�شيا�شية واالجتماعية في 

لفية الثالثة،  �شياق �شيا�شي وتاريخي واجتماعي معّين. اإنَّ الثقافة المغربية، اليوم، وفي ظل االأ

يديولوجية والحموالت القومية، ببناء ثقافة  التي قّو�شت الطروحات الما�شية ذات النزعة االأ

جدي������دة متعلقة ب�شوؤال التنمية والرقمنة وعالم ال�شيبرنطيقا القائم على المعلومات والتقنية 

�شهام الفّعال  أ�شلوب حياة، مّما يحّتم على هذا المثق������ف اأن يُلبي نداء الع�شر، باالإ بو�شفه������ا ا
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في اإ�شاءة هذا االلتبا�س الحا�شل بين الحياة في الما�شي، والذهاب بالتحديث اإلى اأق�شاه، 

ن�ش������ان الذي ي�شّكل ع�َشب كّل تطور وتقّدم. فالتحّدي الذي يواجه المثقف المغربي  لبناء االإ

يتمّث������ل في �شرورة التفكير في اأنجِع ال�شبل للّتماه������ي مع هذه التغّيرات الّرهيبة التي م�ّشت 

ن�شان البو�شلة، وَغَدا  بني������ة المجتمع مما نتج عنها اأزمة حقيقية في القيم والهوية، ففقد االإ

مر الذي يفر�س عل������ى المثقف الحقيقي، الحامل  تائه������اً وُم�شتلباً ِبِفعل تَع������ّدد الو�شائط، االأ

ن�شان ال�شامية، قيم  لم�ش������روع ثقافي حداثي اأن يبذل ق�شارى الجهد ف������ي الدفاع عن قيم االإ

ن ما نالحظه، اليوم، هو هذه االرتكا�شة  الم�شاواة والعدل، والحرية في التفكير واالعتقاد، الأ

ن�شان. وخال�س من واق������ع التفاهة، الذي  اإل������ى الما�ش������ي ب�شفتها اإجابة م�شلّل������ة وواهية لالإ

ي�شه������د هّزة نكو�شي������ة وارتدادية اإلى الما�شي، الذي ي�شّكل، ف������ي اعتقاد اأعداء العقل، الحّل 

نَّ الذات 
أ وحد للخ������روج من حالة االنتظار الت������ي دامت قروناً، لك������ن الحقيقة ا الوحي������د واالأ

ول،  عاجزة، بل تعي�س االنف�شام القهري بين الرغبة في التحديث واإرادة العودة اإلى الّنبع االأ

فكان������ت نتائج ذلك متجلية في تخلف مجال التعليم، ومن ث������ّم انتكا�شة في التفكير واإق�شاء 

خفاق في خلق مدينة عربية بالموا�شفات المعهودة، حيث الترييف عنوان كل  العقل، وفي االإ

خفاق  مدين������ة عربية، وفي انتكا�شة وا�شحة المعالم في ال�شيا�شة، فكان االلتبا�س والترّدد واالإ

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

ن�شان فاق������داً لهويته وكينونته، هذه  وم�شاي������رة جموح العولم������ة، تخلف في كل �شيء، َفبَاَت االإ

أ�شا�س مَدنيته  خر الذي يَع������دُّ الفرد ا ه������ت وافتُِقَدت، باالرتماء في هوية االآ خي������رة التي �ُشوِّ االأ

وح�شارته، في المقابل نَِجُد تغييباً تاّماً للفرد داخل المجتمعات العربية يعك�س بو�شوح اأزمة 

ن�شان العربي كائن مم�شوخ م�شّوه،  قول اإن االإ أتمادى في التو�شيف الأ اإرادة ل������دى الدولة، وقد ا

من دون مالمح، وم�شتقبل.

فه������ذا الو�شع الم�شي������ن لوجودنا وهويتنا؛ والحائ������ل/ المانع دون التفكي������ر في م�شيرنا، 

�شهام في مناق�شة ق�شايا المجتمع  يفر�س على المثقف الخروج من التقوقع حول الذات، واالإ

ن العي�س بعيداً عن نب�س الواقع كان ل������ه نتائج وخيمة على م�شير  ب������كل �شفافية وو�ش������وح، الأ

عطاب واالختالالت التي تعتور  المجتمع، فالتفكير الجّدي في م�شروع ثقافي كفيل بتجاوز االأ

بداالت  أ�شئلة الحا�شر ملت�شقة باالإ ن�شان، ويجع������ل ا ولوية لالإ بن������ى المجتمع، م�شروع يعطي االأ

الجامحة التي �شهدها العالم ال�شت�شراف الم�شتقبل، فهروبه -اأي المثقف- جعله خارج التاريخ 
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ولحظته الح�شارية، نظراً لتملُّ�شه من َمهّماته التي ُوِجَد من اأجلها، ب�شفته العقل الذي يُفّكر 

في المجتمع وينا�شل من اأجله، فغيابه يوؤدي اإلى تغييب الفرد من دورة الوجود، وتحويله اإلى 

رادة والعقل. فالثقافة ت�شهم في تحقيق كينونة الفرد، وبها نتخّطى المعوقات  كائن م�شلول االإ

كلّه������ا التي تتحّول اإلى �شّد منيع للو�شول اإل������ى الغد، ولن يتاأتى ذلك اإال باإعادة قراءة الما�شي 

ق������راءة منتجة وفاعلة، لك������ن اأن نظل تحت جّبته، فهذا ملمح من مالم������ح تخلّفنا وارتكا�شتنا 

الح�شارية.

آثاره  نَّ مفعول الما�شي وا
أ أّن اأكبر عائ������ق يواجه �شيرورة الفعل الثقافي؛ يتمّثل ف������ي ا غي������ر ا

آثاره قائمة ومنغر�شة ف������ي بنية العقل العربي، وتزيد ف������ي تاأزيم ومحنة  مات������زال مفعوليت������ه وا

أ�ش�س متينة وثوابت ت�شّكل ع�َشب  الثقافة، ففي ظل غياب ممار�شة ثقافية حقيقية مبنية على ا

البن������اء، ال يمك������ن للمجتمع اأن تكون له الفاعلية في تثوير الفك������ر، واإخراج العقل من الجمود 

والتكلّ�������س. وما نعي�شه، اليوم، من عودة اإلى ثقاف������ة الطبيعة حيث الالعقل واالنفعال والتوتر 

�شفاف بالعقل  نَّ هذا االإ
أ �ش������ورة من ال�ش������ور ال�شلبية لهذه العودة، وفي هذا ال�شياق ن�شير اإلى ا

وبالثقافة و�شوالً اإلى التغييب الق�شري للفرد من الم�شروع المجتمعي ومن حياة الثقافة، دليٌل 

ن�شان العربي، اأفقده اإن�شانيته، وعّر�شه اإلى  �شاط������ع على اأن ثّمة انحطاطاً ح�شارياً يمّر به االإ

اأقبح تهجين وو�شع ال يح�شد عليه.

فالخ������راب والتدمير والتهجير، وتغيير الخرائط وفر�������س �شيا�شات اجتماعية واقت�شادية 

أبلغ مظاه������ر االرتكا�س الح�شاري.  نوار، من ا أنتجته فل�شفة االأ لة لم������ا ا و�شيا�شي������ة ال تمّت ب�شِ

وال  غراب������ة ف������ي هذه الو�شعية م������ادام نظام الت�شطيح ه������و الِعقد الناظ������م لمنظومة تنت�شر 

زمة القيمّية هي نتيجة حتمي������ة ل�شيا�شة تعليمية  لثقاف������ة الت�شلي������ع والتب�شيع والّت�شفي������ه. فاالأ

ن�شان والعقل بعاهات ال�شللية  تر�ّش������خ ال�شحالة، واالحتذاء والتقليد والمحاكاة، مما اأ�شاب االإ

واالتكالي������ة، والبد من القول اإن م������ا تعي�شه المجتمعات العربية من ت������ردٍّ في الذوق، وتقهقر 

نتاجية، ومن مظاهر العنف، وغياب الكف������اءات الجديرة بتحّمل الم�شوؤولية التدبيرية  ف������ي االإ

أكثر  والت�شييرية كفيل باأن يجعل هذا الم�شتقبل في كّف عفريت. هو واقع يطرح على المثقف ا

من �شوؤال، من مثل:

نجع للخروج من هذا الو�شع الماأزوم؟ - ما ال�شبيل االأ

ن�شان الجدوى من وجوده؟ - وكيف لنا اأن نتخلّ�س من تبعات عولمة تميت في االإ
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- هل الثقافة تمتلك القدرة على مجابهة هذه االنتكا�شة على م�شتوى الِقَيم؟

أ�شئل������ة تحّتم على المثقف مقاربتها وفق روؤية وا�شح������ة، وت�شور عميق ينظر اإلى الثقافة  ا

مر ال يقت�شر  ليات الكفيلة باإنقاذ المجتمع من �شالل الالمعنى، غير اأن االأ آلية من بين االآ بو�شفها ا

على المثقف وحده، بل على الدولة اأن تتحّمل م�شوؤوليتها، في هذا ال�شياق، بو�شع خطة ناجعة 

في جعل الثقاف������ة هّماً جماعياً، اأي م�شروعاً مجتمعياً، انطالق������اً من محددات اإ�شتراتيجية، 

أ�شا�شه������ا الثقافة وغاياتها الثقافة. بعبارة وا�شح������ة على الدولة اأن تختار طريق العقل، الذي  ا

أكثر فاعلية واإنتاجية، وم�شهم������اً في تنمية المجتمع والوطن، واأن  باإمكان������ه خلق اإن�شان يكون ا

تعمل ج������اّدة على الت�شجيع على معرفة ال�شالح القادم لمواجه������ة التطّرف باأ�شكاله المختلفة 

كله������ا. فالمجتمعات الت������ي تغّيب الثقافة تفق������د هويتها، وتكون مخفقة ف������ي فر�س وجودها 

ن�شاني. فالهوية الحقيقية لي�شت هي االنغما�س في حياة اال�شتهالك  الح�ش������اري ذي البعد االإ

وال�شقوط في فخاخ تكنولوجية تكّر�س اال�شتالب والعبودية، واإنما هي التي بمقدورها اأن ترفع 

التح������ّدي في وجه المعيقات والعراقي������ل كلّها، ولن يتّم ذلك اإال بالعمل على محاربة المظاهر 

ن�شانية من الغرق  ال�شلبي������ة كلّها، بنهج العقل بو�شفه و�شيلًة من الو�شائل الممكنة التي تنقذ االإ

أنه بالثقافة العقالنية  ف������ي الدموية المميتة، والعودة اإلى النظام الغابوي المتوح�س، في حين ا

بداع،  ن�شان في ارتياد اآفاق الخلق واالإ رادات، ويكبح جموح االإ ن�شتطيع التغلّب على ما يعوق االإ

ويقت������ل روح االبتكار والتجديد. وامتالك نا�شية التفكير والنقد ل������ن ياأتي اإال باعتماد ت�شور 

ي ممار�شة ثقافية، فالثقافة التي تعتمد على العقل تخلق اإن�شاناً مفّكراً وناقداً، ولي�س  عقالني الأ

منتقداً، فالنقد ينبني على اأدوات منطقية ومفاهيم دقيقة منبعها الفكر، في حين اأن االنتقاد 

أ�شا�شاً، لذا من واجب الدولة بموؤ�ش�شاتها  انفعال������ي يُغّيب فيه العقل وتح�ُشر العاطفة ب�شفتها ا

التعليمية والثقافية واالقت�شادية واالجتماعية العمل على بلورة م�شروع ثقافي عموده الفقري 

�شياء، واأعمدته العقالنية المتنورة التي تزّكي المنطق  فكار ولالأ ب لالأ العق������ل المنِتج والمخ�شّ

أ�شا�س اأن الثقافة، بمعنى  ن�شان المنطلَق والمبتغى، على ا والتعّم������ق في الوجود، ومق�شديته االإ

ن�شان م������ن جاهلية جديدة، جاهلية  النت������اج العقلي، باإمكانه اإح������داث دينامية خاّلقة تنقذ االإ

ق�شاء والتهمي�������س، جاهلية الظلم واال�شتبداد، جاهلية توؤمن بالقمع والقتل، جاهلية تجّدد  االإ

جلدها في ظل التقهقر الح�شاري، وت�شتاأ�شد على عقول مقيمة في الما�شي، وبعيدة كل البعد 

وهام وتق�شي العقل،  لفية الثالثة الت������ي تبيع االأ عن الحا�ش������ر، وفاقدة للم�شتقبل، جاهلية االأ

ن�شان اإلى �شلعة، وما االحتفاء باال�شتهالك، في عالمنا المتقّدم تخلّفاً وجهاًل واأمية،  وتحّول االإ
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زمة ال�شاربة اأطنابها فيه، اأزمة االنت�شار لكل ما هو تافه و�شحل، و�شبب هذه  اإال تعبير عن االأ

الجاهليات العمل على تفريخ ثقافة �شطحية �شحلة، تنا�شر ال�شطح وتنبذ العمق.

نجع  نها ال�شبيل االأ اإنَّ ق�شي������ة الثقافة ق�شي������ة جماعية، يتحّملها الجميع دون ا�شتثن������اء، الأ

�شفاف واالنحطاط، والق�شاء على التخلف الذي يعّم البالد والعباد،  للتخلّ�������س من مظاهر االإ

ن�شان جهالة، والمجتم������ع �شحالة، والحياة  أّزم������اً، واالإ و�شاع تا وتلك طاّم������ة عظمى �شتزيد االأ

جحيماً �شي�شطلي بنيرانه الجميع، لهذا على المثقف العمل على اإ�شاءة عتمات الواقع بتكري�س 

فراد، بو�شاطة العل������م والمعرفة واالنفتاح على  مل في عقول االأ ثقاف������ة العقل، وزرع ب������ذور االأ

 الح�شاري، اأما االنبهار به، عبر 
ّ
خر بما يخدم المجتمع والف������رد، ويُ�شهم في الّرقي ثقاف������ة االآ

التقليد والمحاكاة، فالماآل معروف ومعلوم. 

¥µ



107 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

تحّوالت النقد المغربي الحديث 

عرف المغرب منذ ع�ضرينيات القرن الما�ضي تحوالت في النقد المغربي، ومن ثمَّ تحوالت 

ولى التي عرفته���ا الكتابة النقدية  ف���ي الثقاف���ة المغربية الحديثة، وقد كان���ت المحاوالت االأ

دب المغربي. وكتاب���ة التاريخ هذه، تحولت عب���ر التدرج ما  المغربي���ة تتجل���ى في التاأريخ ل����أ

ربعينيات من القرن الما�ضي اإلى كتابة نقدية، اأدبية، اأو ذات ح�س نقدي  بي���ن الع�ضريني���ات واالأ

واأدب���ي. ورك���زت بالخ�ضو����س على فن الق�ضة. وهذا م���ا وّلد �ضراعًا بي���ن القديم والجديد في 

�ضتاذ اأحمد اليبوري.  دب المغربي الحديث كما يقول االأ االأ

ومن هنا �أ�صبح �لنقد �لمغربي في بد�يته يتفرع �إلى بنيتين:

دبية، و�إثبات بع�ض 
أدباء بع�ض �لحو��ص������ر �لأ دب. و�هتمت بت�صنيف � ول���ى: تاري������خ �لأ - االأ

أو نثر�ً. مثل: »�لمع�صول« للمختار �ل�صو�ص������ي، و»�إتحاف �لنا�ض بجمال  دبي �صع������ر�ً � �إنتاجه������م �لأ

ق�صى« لمحمد  دب �لعربي في �لمغرب �لأ �أخبار حا�صرة مكنا�ض« لعبد �لرحمن بن زيد�ن، و»�لأ

بن �لعبا�ض �لقباج. 

لت بهذ� فئ������ة من �لجيل �لجديد،  - الثاني���ة: �لمنتخب������ات و�لتجدي������د في �لروؤية. وقد تكفَّ

�لذي������ن �أطلق عليهم )�ل�صبيبة �لع�صرية(، وكانت تحمل م�صروع������اً ثقافياً يجمع بين �لتوجهات 

 .
)1(

دبية و�لتاريخية �لجتماعية، و�لتجديد، و�لنزوعات �لأ

محمد داني

محور خا�ص

حتّوالت النقد املغربي احلديث 
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دب.  وقد عملت هذه الفئة من المثقفين الجدد على اإحداث نقلة نوعية في كتابة تاريخ االأ

اإذ بداأت تقلّد ما ين�شر في ال�شرق العربي )م�شر خا�شة(. ويوؤكد ذلك محمد بن العبا�س القياج 

خ�س، تعنـــى بالنقد عناية فائقة وتطلع  بقوله: »وهـــذه �سحف ال�سرق ومجالت م�سر على الأ

علينـــا بمقالت مملـــوءة بنقد �سعراء تلك الجهة. ول تكاد تخـــرج المطابع ديوانًا حتى ي�سرع 

قالم فت�سبعه نقدًا وتحليـــاًل. اأفال يكون لنا بع�س اقتدائهم، وم�سايرة  اإليـــه الكتاب وتتلقفه الأ

 .
)2(

لخطتهم، وانتهاج لم�سلكهم الماأخوذ عن �سحف الغرب«

اإنَّ ه������ذه الروؤية تو�شح مدى الوعي والرغبة الت������ي كانت �شائدة، وهي تطوير وظيفة النقد 

دبي...  ليك������ون كما في م�شر، واالقتداء بالنموذج الم�شرقي، وهذا اأدى اإلى الوعي بالجن�س االأ

ن نقاد تل������ك المرحلة كانوا يعدونه������ا و�شيلة لتقديم  وم������ن ث������م زاد االهتمام بجن�������س الق�شة الأ

حوال العامة  دب في المجتم������ع ودور الق�شة، وال�شّيما في و�شف االأ طروح������ات حول وظيفة االأ

 .
)3(

واإذكاء الوعي لدى �شرائح وا�شعة من المجتمع

الثقافة والمثاقفة ودورهما في تطور النقد المغربي

دبي في المغرب، واإغن������اء الثقافة بالنظريات،  كان للمثاقف������ة دور كبير في تر�شي������خ النقد االأ

دبية... وكانت هناك مجموعة من العوامل التي اأدت اإلى ظهوره وتطوره، منها: والترجمات االأ

- الح�شول على اال�شتقالل. 

- االت�شال المبا�شر بال�شرق والغرب. 

- المجاّلت التي كانت ت�شل اإلى المغرب. 

ن�شانية .  داب والعلوم االإ - تاأ�شي�س الجامعة، وكلية االآ

- اإن�شاء اتحاد كتاب المغرب. 

- اإن�شاء جمعيات ومنابر ثقافية. 

- اإقامة الندوات واللقاءات الثقافية. 

حزاب، واإن�شاء ال�شحافة الحزبية التي ا�شتقطبت مجموعة من المثقفين.  - ن�شاط االأ

- اإن�شاء المالحق الثقافية لكثير من ال�شحف الوطنية. 

قبال عليه.  - انت�شار التعليم واالإ

يديولوجي الذي كان بين المثقفين.  - ال�شراع االأ
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أّدت الثقافة دوراً كبيراً، اإذ ارتبطت بالجماهير، واهتمت بال�شوؤون االجتماعية. وقد  وق������د ا

أيديولوجية  عدَّ بع�س المثقفين المغاربة اأمثال الدكتور عبا�س الجراري الحركة الثقافية معركة ا

ت�شتمد قوتها وروحها من الجماهير لتخدمها، ولتحارب الم�شتغلين والمحتكرين، والو�شوليين، 

مة، وتحفظ  ولتك�شف الحقيقة، وتف�شح الف�شاد، وتقاوم التزييف والتزوير، وت�شون ا�شتقالل االأ

.
)4(

�شخ�شيتها وتذود عن كرامة المواطن

يديولوجيا، وال�شراع االجتماعي،  اء هذا التفاعل، والذي اهتم باالأ ومن ثّم ظهر نقد اأدبي جرَّ

أيديولوجي، ولهذا عدَّ كثير من المثقفين  وبع�س الق�شايا ال�شيا�شية... مما اأعطى مالمح نقد ا

اأن االهتم������ام بالجان������ب ال�شيا�شي �شيوؤدي اإلى الفهم ال�شحي������ح للتجربة االجتماعية والق�شايا 

المحلية، واالرتباط بالواقع، ولذا عّد كثير منهم الكتابة ال جدوى منها، اإذا لم تتحمل م�شوؤولية 

أي�شاً.  تغيير الواقع، بل عك�شه ا

ا�شتط������اع النقد الثقافي في مرحلة ال�شبعينيات والثمانينيات من القرن الما�شي اأن يمت�ّس 

يديولوجية وال�شيا�شية التي كانت تطف������و على ال�شاحة الثقافية، ويعيد اإنتاجها  ال�شراع������ات االأ

في �ش������ورة جديدة. وبذلك كانت النزاعات النقدية وال�شجاالت وجهاً لهذا ال�شراع ال�شيا�شي، 

يديولوجيا.  واالجتماعي الذي كان يعرفه المجتمع. ومن ثم اختلط النقد باالأ

اللحظات النتقالية التي عرفها النقد في المغرب

أ�شا�شية، تمت عبر  ي������رى الدكتور عبد الحميد عق������ار اأن النقد في المغرب عرف انتقاالت ا

ثالث لحظات من تطوره، هي:

حيائية: امتدت بين الع�شرينيات ونهاية الخم�شينيات. تميزت بنزوع وا�شح  1- اللحظة الإ

دبية. ويتجلى هذا ال�شنيع في و�شع  عالم والن�شو�س االأ ولي للظواهر، واالأ نح������و اال�شتقراء االأ

ق�شى«  دب العربي في المغرب االأ المنتخب������ات واالختيارات ال�شعرية المغربية، مث������ل كتاب »االأ

 .
)5(

لمحمد بن العبا�س القباج

2- اللحظــــة التنويريــــة: وتمتد بي������ن الخم�شينيات ونهاية ال�شبعيني������ات. وفي هذه المرحلة 

أ�شهم في ذلك  �شا�شية. وا عرف النق������د المغربي البداية المنظمة والمنهجية لبع�س تحوالت������ه االأ

دب  �شاتذة الجامعيون تاأليفاً وتنظيراً واإبداعاً، بهدف تج�شيد الكيفية التي يتم بها ا�شتعمال االأ االأ

في المجتمع. وخير من مّثل تلك اللحظة: الدكتور نجيب العوفي من خالل كتبه: »درجة الوعي 

أدبية«.  بداع المغربي المعا�شر، وظواهر ا في الكتابة، وجدل القراءة، ومالحظات في االإ
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أواخ������ر ال�شبعينيات اإلى اليوم،  3- لحظـــة التجريـــب والتنظيـــر: وهي لحظة م�شتمرة من ا

وفيها تحول النقد من ا�شتقراء الن�شو�س والظواهر اإلى ا�شتنتاج المبادئ ال�شعرية وال�شيميائية 

العام������ة، واأ�شب������ح النقد في جوهره ت�شييَد ن�شٍق منظم من المعرف������ة، كما اأن الخطاب النقدي 

تي: المغربي مرَّ بمراحل، هي كاالآ

أو  آراء وانطباع������ات، وتعليقات ا 1- الخطـــاب النقـــدي قبـــل ال�ستقـــالل: وهو لي�������س �شوى ا

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

وكان ه������ذا النق������د تف�شيرياً، ال يخرج ع������ن النقد العربي القديم. يرتك������ز في اأحكامه على 

�شتاذ محمد بن العبا�س القباج...  الذوق، واللغة، والبالغة، كما فعل االأ

فه������ذا النقد هو امتداد للنقد العربي القديم، واتباع لم������ا كان �شائداً في الم�شرق العربي، 

وكتاب النبوغ للعالمة عبد اهلل كنون خير دليل على ذلك. 

2- الخطـــاب النقـــدي بعد ال�ستقالل: عرفت ال�شاح������ة الثقافية المغربية بعد اال�شتقالل 

فراغ������اً الن�شغال المجتمع بالبناء، وتاأ�شي�������س اللبنات، وقيام الدولة الحديثة... اإنه و�شع جديد 

يتطل������ب ا�شتعداداً وتفرغاً... وف������ي غمرة هذا االن�شغال عرف النقد بع�شاً من االنتعا�س وذلك 

تي: لعوامل نجملها في االآ

- الح�شول على اال�شتقالل ودخول عهد جديد. 

ن�شانية، والتي اأ�شبحت م�شتاًل وور�شاً  داب والعلوم االإ - تاأ�شي�������س الجامعة وال�شّيما كلي������ة االآ

دبية والنقد في المغرب.  للحركة االأ

- ظهور اأعمال اإبداعية متنوعة اأجنا�شياً. 

أ�شبوع.  دبية، وتجلى ذلك في المالحق الثقافية التي كانت ت�شدر كل ا - ظهور ال�شحافة االأ

أو الف�شلية مثل: »مجلة اأقالم، واآفاق، ودعوة الحق«.  دبية ال�شهرية ا والمجالت االأ

- تاأ�شي�س اتحاد كتاب المغرب، واهتمامه بالم�شاألة الثقافية في المغرب من خالل مجلته اآفاق. 

- عقد الندوات واللقاءات الثقافية. 

�شتاذ عبد الكريم  ول يمثله االأ وفي هذه المرحلة ظهر تياران نقديان: محافظ وجديد... االأ

غالب، والدكتور ح�شن طريبق، والثاني يمثله كل من الدكتور اإدري�س الناقوري من خالل كتابه 

»الم�شطلح الم�شترك«، والدكتور نجيب العوفي من خالل كتابه »درجة الوعي في الكتابة«. 
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3- الخطـــاب النقـــدي الحداثي وما بعد الحداثة: وهو االنتعا�س والتطور الذي يعي�شه النقد 

المغربي اليوم، وما يعرفه من ممار�شات منهجية وتنظيرات وتجريب في كثير من حقول المعرفة. 

�صكالياته المنهج النقدي واإ

ف������ي هذا الم�شار للنقد كان ال�شغل ال�شاغل ه������و االهتمام بالمنهج. وهيمن ح�شور المنهج 

أ�شئلته في الممار�شة النقدية، والبحوث الجامعية. وهذا ما اأفقد المقاربات النقدية فعاليتها  وا

ثار...  في اإثراء القراءة للن�شو�س واالآ

أن������ه لمجابهة ما ينتج من فكر واإبداع، ولتقريبه للمتلقي، عليه  وق������د اأدرك الناقد المغربي ا

�شلحة الم�شاعدة، التي ت�شاعده على القيام بمهامه اأح�شن قيام...  اأن يت�شلّ������ح بمجموعة من االأ

ومنه������ا: الدرا�شة، والممار�ش������ة النقدية، وح�شن االختيار، والمطالعة ل������كل جديد... واأن تكون 

دبية. كما عليه اأن يت�شلّح  ل������ه معرفة نقدية ت�شاعده على الوقوف على الظواهر والق�شاي������ا االأ

بمجموعة من العلوم التي يحتكم اإليها... 

وبو�شاطة هذه العلوم، وهذه المرجعيات، عرف النقد المغربي تطوراً هائاًل، ولو اأن لحظة 

االنبهار بهذه العلوم والمناهج النقدية اأخرت �شيئاً ما م�شيرة النقد المغربي... وهذا ما جعل 

بع�س المثقفين يقولون: اإن النقد المغربي في هذه المرحلة )ال�شبعينيات ومطلع الثمانينيات( 

ق������د تح�شن بع�س ال�شيء ال�شتفادته من المعطي������ات النقدية الجديدة التي دخلت المغرب عن 

أ�شهم هو اأي�شاً في بلورة هذا  أو المثاقفة، كما اأن المناخ الثقافي ا أو الدرا�شة، ا طريق الترجمة، ا

 .
)6(

النقد، وظهوره، بل تطوره

ويوؤك������د الدكتور نجيب العوفي باأن النقد في ه������ذه المرحلة غلب عليه االهتمام بالمناهج 

دبي، مم������ا اأدى اإلى �شياع الن�س والناقد والمتلقي. كما عرف االنتقال بين  أكث������ر من الن�س االأ ا

حكام المن�شوخة  المناه������ج ب�شرعة، مما اأعطى نقداً انطباعياً، هو اأقرب اإلى الكلي�شيهات، واالأ

في غياٍب تام لنقد النقد، الذي غابت فيه �شخ�شية الناقد، وقراءته، اأو معالجته النقدية. 

المقاربات التي �صكلت الممار�صة النقدية في المغرب

اإنَّ المقاربات التي كان لها ح�شور وتداول في الممار�شة النقدية، هي:

1- المقاربـــة الجتماعيـــة الواقعية: وكان اإطارها الفكري والمفهومي بالمغرب يتمثل في 

البنيوية التكوينية، وجماليات جورج لوكات�س، وال�شكالنية الرو�شية. 
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تحّوالت النقد المغربي الحديث 

ثار المدرو�شة  2- المقاربـــة ال�سعريـــة ال�سيميائيـــة: عمل النق������د على التنظي������ر واإدراج االآ

نظمة الداللي������ة. وكان اإطارها المفاهيم������ي ي�شتند اإل������ى ال�شكالنية الرو�شية،  ف������ي م�شتوى االأ

وال�شيميائيات، والل�شانيات التلفظية. 

3- المقاربة عبر النقدية وعبر الثقافية: وهي كما يقول عبد الحميد عقار، تركيب نقدي 

وثقاف������ي يوؤلف بين �شو�شيولوجيا الن�س والخط������اب، والمباحث ال�شعرية وال�شيميائية، و�شعرية 

دبية، ونظرية التلقي.  جنا�س االأ االأ

4- المقاربـــة التاريخيـــة الفيلولوجيـــة: ويتحدد ح�شورها في تحقي������ق التراث ودرا�شته، 

والتعلي������ق عليه، لو�شع تاريخ اأدبي وثقافي يخ�سُّ هوي������ة المغرب وح�شارته، كما فعل الدكتور 

عبا�س الجراري في اأبحاثه وموؤلفاته. 

أ�شئلة اإ�شكالية تتعلق بنوعية  ومن������ذ منت�شف الثمانينيات، وجد النقد المغرب������ي نف�شه اأمام ا

دبية، وخلق تمايز بين  الطرائ������ق الجديدة، التي من خاللها يتم اإظهار خ�شو�شيات الظاهرة االأ

دب االجتماعية والنف�شية، والجمالية.  وظيفة االأ

أنف�شهم ملزمين بالتوجه اإلى النظريات النقدية  �شكالية، وجد النقاد ا �شئلة االإ واأمام هذه االأ

دبي������ة العربية... وجعل  أداة تحليل للن�شو�س االأ المعا�ش������رة تمث������اًل وا�شتيعاباً، وتحويلها اإل������ى ا

الن�شو�س في الوقت نف�شه و�شيلة ل�شرح المناهج والتعريف بها، ومن ثم نجد اأن ال�شيميائيات 

آفاقاً وا�شعة اأمام النقد المغربي.  الحديثة، وجمالية التلقي، والتاأويلية فتحت ا

الهوام�ش

ن�شانية  داب والعلوم االإ دبي المعا�شر بالمغرب، من�شورات كلية االآ )1(- جماع������ة من الموؤلفين، تحوالت النقد االأ

بالرباط، مطبعة المناهل، وزارة الثقافة، د. ط، د. ت، �س11. 

)2(- المرجع ال�شابق نف�شه، �س 11. 

)3(- المرجع ال�شابق نف�شه، �س13. 

)4(- عبا�س الجراري، الثورة الثقافية الوطنية، مجلة اآفاق، ربيع 1972، �س 48. 

دبي المعا�شر بالمغرب، �س22.  )5(- تحوالت النقد االأ

دبي في المغرب، روؤية تحليلية، مجلة عالم������ات، المجلد10، ع 38، رم�شان  )6(- حمي������د لحمداني، النق������د االأ

ول 2000، النادي الثقافي بجدة، ال�شعودية، �س 126.  1421ه�/كانون االأ

¥µ
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الريا�صة بو�صفها ظاهرًة ثقافّية

ه���ل يمك���ن لم�شاهدة م�شاهدي مب���اراة في كرة القدم اأن تحمل كثيرًا م���ن الدرو�س والعبر؟ 

وكيف يمكن اأن تكون م�شاهدة الم�شاهدين اأكثر ت�شويقًا من المباراة نف�شها اأحيانًا؟ المالحظات 

المدعوم���ة بخال�ش���ات من درا�ش���ات مختلفة في هذا المق���ال ت�شاعد في ت�ش���ّور دور مهّم جّدًا 

للريا�شة في المجتمع والثقافة. 

ق���راأت مّرة تعليقًا يتحّدث كاتبه عن ملل���ه المزمن من م�شاهدة المباريات الريا�شّية، التي 

�شدقاء. ومّرة قراأت – في دعوة  يب���دو اأّن���ه ُيجبر على م�شاهدتها ب�شغط )واإرهاب( العائل���ة والأ

للريا�ش���ة والحرك���ة – ت�شاوؤل اأحدهم عن الفرق بين م�شاهدة اثنين يلعبان الريا�شة وم�شاهدة 

آراء ت�شبه هذه ف���ي تطّرفها، وعلى  �شخ�شي���ن يتن���اولن الع�ش���اء. ل ب���ّد اأّن للمع�شكر المعاك����س ا

الرغ���م م���ن ذلك، فاإّنني اأميل لالعتق���اد اأّن لدى م�شاهدي المباري���ات –مجتمعين- كثيرًا من 

الحكمة... ول اأعني حكمة الح�شود فح�شب. 

�ضاهدت منذ مّدة، كما �ضاهد اآالف العرب، ت�ضجياًل يظهر جماهير فريق الرجاء البي�ضاوي 

أّنهم بدوؤوا بغنائها منذ عام )2017م(. المقطع  لترا�س( يغّنون اأغنية جماعّية يبدو ا المغربي )االأ

 موؤّثر فعاًل، بدءاً بكلمات الن�ضيد ولحنه، وانتهاًء 
)1(

الم�ضّم������ى على يوتيوب »في بالدي ظلموني«

بالبحر الهادر من الب�ضر الذين توّحدوا على الغناء ب�ضوت رجل )�ضخ�س( واحد، و�ضط �ضمت 

واحترام من جماهير الفريق المناف�س.

د. �أحمد حجازي

محور خا�ص

الريا�صة بو�صفها ظاهرةً ثقافّية: 

عن اأغاين االنتماء، والرجاء، واألوان الدار البي�صاء...
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الريا�صة بو�صفها ظاهرًة ثقافّية

فكار المهّمة المتعلّقة  راأيت في هذا الن�شي������د الجميل فر�شة للحديث عن مجموعة من االأ

بالريا�ش������ة ومركزّيتها ف������ي تطّور �شخ�شّية ال�شب������اب وميولهم، ب�شرف النظ������ر عن جوقة من 

الزاعقي������ن المحترفي������ن، الذين ابتالن������ا اهلل بر�شا اأ�شحاب الف�شاء العرب������ي عنهم اإلى درجة 

اإعطائهم كمّيات من وقت البّث للتعبير عن عبقرّيتهم، ال تتنا�شب باأّي حال مع مواهبهم. هوؤالء 

�شاو�������س هرعوا اإل������ى م�شخ الظاهرة، كّل ح�شب منظاره ال�شّي������ق الخا�س، تعبيراً عن وطنّية  االأ

أّنها مظلومّي������ة تتنا�شب مع ممّول القناة التي  مبال������غ فيها اأو مظلومّية محّددة بدّقة )ي�شادف ا

أين  يتكلّمون منها(، مع م������ا يرافق ذلك من موجبات التراجيديا الكاذبة والدراما المت�شّنعة، وا

منها دراما ال�شابون و�شائر المنّظفات... 

فذاذ( على  الزعي������ق والدراما )الم�شحكة المبكية اأحيان������اً( لمقّدمي البرامج )المعلّقين االأ

أّدى – على ما راأيت – اإلى ترا�شق �شوريالي وت�شاتم  الف�شائّي������ات وعلى يوتيوب كان������ا �شمن ما ا

م�شح������ٍك ُمبٍْك بين بع�س المتابعين على مواقع التوا�ش������ل االجتماعي، ا�شتحال ب�شحر �شاحر 

طائفّياً على اأحدها )ما زلت لم اأفهم جّيداً كيف يمكن اأن يحدث ذلك بعفوّية(. 

ع������ودة اإلى فريق الرج������اء: ما المده�س في ه������ذا الن�شيد؟ وماذا يمكن له������ذه الحادثة اأن 

تعلّمنا؟ 

الواحد للكّل، والكّل واحد

أّن هذا ن�شيد يوؤّدى باإ�شهام م������ن ع�شرات األوف الب�شر،  آن ا اأّوًل، م������ن العجيب والرائ������ع في ا

أّن تاأّثرهم يتعّدى – بمراح������ل – مهّمة ت�شجيع فريق  الذي������ن يظه������ر لكّل من ي�شاهد المقط������ع ا

ريا�شي، وهي على كّل حال ظاهرة تتكّرر في مالعب مختلفة. بغ�ّس النظر عن مقدار تدّربهم 

ل������وف يهتفون ب�شوت واحد اأغنية معّبرة عن مواقف  داء، فاإن لوحة تجمع ع�شرات االأ عل������ى االأ

اجتماعّي������ة مختلفة، فيها كثير من الوجدانّية والعمق. �شاأغام������ر بالقول اإّن مجموعة باإمكانها 

تنظي������م عر�س فّني ديمقراطي جماعي موؤّثر مثل ه������ذا، بمقدورها، مع بع�س الجهد، تحقيق 

المعج������زات. اإن �شاألتم جماهير كرة القدم، �شيقولون بكّل تاأكيد اإنَّ تجربة م�شاهدة المباريات 

ّن ال�شّر هو في بقّية الجماهير.  من الملعب تختلف كلّياً عن الم�شاهدة على ال�شا�شة، الأ

ُدِر�َشت بع�س الظواهر المتعلّقة بجماهير الريا�شة وذوبانهم في هوّيات قادرة على توحيدهم، 

والمعلومات التي لدينا عن هذا مثيرة لالهتمام والتفّكر. م�شاركة هوؤالء الم�شّجعين بمجموعة 

بطال والتاريخ، ت�شهم  يقونات واالأ لوان واالأ لح������ان واالأ م������ن الرموز الظاهرة، منها: الكلمات واالأ
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الريا�صة بو�صفها ظاهرًة ثقافّية

ف������ي خلق ما ي�شبه ثقافة خا�ّش������ة بهم، ولغة م�شتركة، و�شوالً اإلى مجموعة من القيم الموّحدة: 

تنا، ورموزنا«، وغيرها.  »لغتنا، واأبطالنا، وتاريخنا، وق�شّ

 ،
)2(

من ناحية اأخرى، يتحّدث ت�شالديني في ورقة بحثّية عن نزعة »التمّتع بالمجد المنعك�س«

اإذ توؤّدي الرغبة في الح�شول على »المجد« والنجاح ببع�شهم اإلى م�شاركتهم العاطفّية والفكرّية 

أّن م�شاهدة الريا�شة ت�شّغل  أو كيان اآخر. من هنا راأت بع�س الدرا�شات ا بقّوة في م�شير �شخ�س ا

: بالن�شبة اإلى دماغك 
)3(

ج������زاء نف�شها في الدماغ التي قد ت�شّغلها ممار�ش������ة الريا�شة االأ

)ال الع�شالت( م�شاهدة الريا�شة وممار�شتها لي�شا ن�شاطين �شديدي االختالف كما قد تعتقد. 

 )4(
قد ت�شل هذه النزع������ة اإلى الم�شتوى الفيزيولوجي-الج�ش������دي، اإذ وجدت درا�شة اأخرى

نج������از والمركز( ترتفع لدى  اأن م�شتوي������ات هرمونات معّينة )مث������ل الت�شت�شترون، المرتبط باالإ

أّن اإف������راز هرمونات اأخرى مثل: )الدوبامين  الم�شّجعي������ن حينما تفوز الفرق التي يدعمونها، وا

 .
)5(

ك�شيتو�شين( تت�شابه لدى الالعبين والم�شاهدين درينالين واالأ واالأ

خطار ال�شحّية للت�شجيع الريا�شي،  أي�شاً، من ناحية االأ له������ذه الم�شاركة جانب �شلبي ا

دراك اأن  . يف�ّشر علماء االإ
)6(

اإذ ربطت بع�س الدرا�شات بينه وبين ارتفاع ن�شب الجلطات القلبّية

لة ينبع من الدافع الالواعي عينه الذي يجعلنا وطنّيين: الب�شر لديهم  ت�شجيعن������ا لفرقنا المف�شّ

أ ب�شيطاً،  نزعة وا�شحة – قد يكون لها اأ�شل تطّوري – لالنتماء لمجموعة، وهذا بذاته، ولو بدا

أّن توزيع   ا
)7(

������ب. وجد عالم النف�س البريطان������ي تاجفل �شكال مختلفة من التع�شّ ق������د يتط������ّور الأ

أو  أ�ش�س ع�شوائّية وغريبة كتف�شير الفن التجريدي ا �شخا�س على مجموعات، حتى لو تّم على ا االأ

خرين  أنواع من التحّيز لمجموعتنا و�شّد مجموعة االآ ع������ّد مجموعة من النقاط، قد يوؤّدي اإلى ا

أ�شكال غير وا�شحة(...!  )الذي������ن ال ي�شاركوننا تف�شيرنا لمعنى م�شتطيل ما اأو طريقتنا في عّد ا

بوا  عمى، تخّيل������وا اأن بع�س النا�س مّيزوا، ثّم تع�شّ ب االأ عل������ى الهام�س هنا، لفهم تفاهة التع�شّ

ّن الباحث لم ي�شعهم في مجموعة )منتقاة بع�شوائّية( واحدة. أنا�س اآخرين، الأ �شّد ا

هن������ا، نرى كيف ت�شير الريا�ش������ة تمثياًل لمجموعة من المح������ّركات االجتماعّية والثقافّية 

�شتاذ علم النف�س االجتماعي جيف غرينبيرغ، راأي يربط  الكبرى. وهذا لي�س �شادماً تماماً، فالأ

ع�شقن������ا للريا�شة وتاأّثرنا بها ب�شراع الحياة والموت، وحاجتن������ا اإلى البطولة و�شناعة المعنى 

�شم������ن م�شرح الوجود الذي غالباً ما نكون العبين �شغاراً فيه. الريا�شة ترميز لدراما الحياة، 

ولهذا تاأ�شرنا: الربح والخ�شارة ي�شابهان الحياة والموت...!
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الريا�صة بو�صفها ظاهرًة ثقافّية

القدرة المعرو�شة اأمامنا هنا هي دليٌل على الطاقة الكامنة في الوجدان والروح العاطفّية 

أّي اجتم������اع ب�شري لت�شفي عليه كثيراً م������ن المعنى والقّوة  الجامع������ة، والتي يمك������ن اأن تختار ا

وتوّحده �شمن ظروف منا�شبة. 

عن الريا�صة والمجتمع وال�صباب

ثانيـــًا، تكث������ر تقارير المنّظمات الدولّي������ة التي تتحّدث عن البطال������ة المتف�ّشية في عالمنا 

يجاد فر�س  همّية الق�شوى التي يجب اإعطاوؤها الإ العرب������ي، وبين �شبابه خا�ّشة، والتي توؤّكد االأ

أّن الم�شكلة اأكبر من ذلك، وهي تّت�شل بالطاقات الهائلة المهدورة  عمل لهم، حتى اإني اأعتقد ا

كثر( لهذه الطبقة العمرّية التي  على والفر�س االأ )في بالدنا كما في بالد الغرب ذات الدخل االأ

ال تنق�شها طاقة وال اإبداع، وتوظيفها في مختلف المجاالت، واإن �شعبت مهّمة اإيجاد الوظيفة 

مد...  المنا�شبة اأو �شارت مهّمة طويلة االأ

ب������داع والتجربة والمخاط������رة – اإن�شاء م�شروعات كثي������رة، اجتماعّية،  يمك������ن – ببع�س االإ

نتاج،  بداع واالإ وريا�شّية، وثقافّية، وغيرها لتوظيف طاقات ال�شباب فيها، بما يعطيهم مجاالً لالإ

وي�شه������م بتطوير مجتمعاتهم ونمّوها... كذلك فاإّن م�شروع������ات مثل هذه يمكن اأن تكون محّكاً 

وم�شماَر تدريٍب لل�شباب على مهارات عملّية �شتكون مفيدة لهم في الم�شتقبل. 

يجابّية هي ظاهرة يمكن البناء عليها، بدالً من  من الموؤّكد اأن الريا�شة، بنواحيها االإ

ب ال�شّيق. النظام االقت�شادي للريا�شة يمكن اأن يكون وا�شعاً  ا�شتغاللها في اإطار التع�شّ

ومنتجاً، وال�شّيما في �شوء درا�شة مو�شوعّية للقدرات ال�شبابّية لكل بلد، وهنا ال بّد من 

الت�شديد على اأهمّية اأن يقترن جهد مثل هذا بثقافة تقّدر العمل ال�شعب والجاد، وتبرز 

بطال الم�شتحّقين الذين  ق�ش�������س نجاح الناجحين الحقيقّيين، فتخلق جمهوراً م������ن االأ

نجاز والعمل، بدالً من ثقافة تحتفل باإنجازات تافهة  يمكن لهم فعاًل اإله������ام ال�شباب لالإ

بطال الريا�شّيون  لي�������س لجهد اأو خلق اأ�شحابها الدور الفاعل في الح�ش������ول عليها. االأ

ه������م اأبطال ومثل عليا، وفي ذلك كثير من المخاط������رة، وفي الوقت نف�شه فر�شة يمكن 

البناء عليها. 

رّددت الجماهير المبدعة عبارات كثيرة عن اآفة المخّدرات، و�شياع العمر والجهد والوقت 

أ�شمى مهام الريا�شة،  والتع������ب هدراً، في اإ�شارة جميلة – واإن كانت غير مبا�شرة – اإلى اإحدى ا

وهي اإعطاء ال�شباب متنّف�شاً مفيداً وم�شهماً في تطويرهم البدني والنف�شي والعقلي.. هنا من 



117 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

الريا�صة بو�صفها ظاهرًة ثقافّية

دخال  أو االإ أّن الريا�شة غالباً ما ا�شتخدمت – تاريخّياً – �شمن طقو�س القبول ا المفيد التذكير ا

آلية مهّمة، ت�شهم في  لل�شب������اب �شمن ال�شريح������ة الفاعلة في مجتمعاتهم. كما عّدت الريا�ش������ة ا

 .
)8(

وظائف ال�شيطرة االجتماعّية والتنمية والتطوير في المجتمع

فاق التي يمكن للريا�شة اأن تفتحها، وال�شّيما ل�شعوب المنطقة العربّية،  عند كّل تاأّمل في االآ

عمى وملعباً )مجازّياً( لبع�س  ب االأ أ�ّش������ف كثيراً لتحّولها )اأي الريا�ش������ة( اإلى فنون في التع�شّ أتا ا

مّمن ال ي�شتحّقونه... 

عن الوجود والرفاه و�صياغة الهوّية

، الذي اأم�شى جزءاً كبيراً من م�شيرته العلمّية باحثاً في تو�شيع 
)9(

تو�ّشل الباحث دانيال وان

أه ت�شالديني، لنتائج  مفه������وم »تعريف الذات عبر االنتماء« اإل������ى الفرق الريا�شّية، وهو ما ب������دا

 
)10(

أّن مجموعة كبيرة من المقايي�س التي ي�شتخدمها علماء النف�س لقيا�س الرفاه مهّم������ة. وجد ا

خرين،  يجابّية، وال�شعور باالّت�شال مع االآ ح�شا�������س بالقيمة الذاتّية، وكمّية العواطف االإ مثل: االإ

، وغيرها، كلّها تتاأّثر بمقدار تعريف 
)11(

خرين، والح�س بالطاقة والن�شاط يمان بم�شداقّية االآ واالإ

ال�شخ�س لذاته عبر عالقته بفريق )اأو مجموعة( ما. 

تو�ّش������ل وان وفريقه اإلى اأكثر من ع�شرين فائدة مرتبطة بالرفاه تظهر لدى جماهير الفرق 

أّن هذه العالقة غي������ر مبا�شرة بال�شرورة )مث������اًل: اأحّب الفريق  الريا�شّي������ة، وعلى الرغ������م من ا

أكثر(، فاإّنها ثابتة اإح�شائّياً  خرين ا أثق باالآ أ�شعر باالنتماء اإلى مجموعة من الم�شّجعين، ا »�������س«، ا

أّن هوؤالء الم�شّجعين لديهم اإح�شا�س »بمعنى  أّن درا�شته الحديثة وجدت ا وقوّية. المده�س حّقاً ا

ح�شا�س  ح�شا�س العميق يتاأّثر هكذا بتاأثير االإ أّن ه������ذا االإ الحي������اة« اأعلى من المعّدالت العاّمة، وا

باالنتماء. 

م������ن اأهم الموؤّثرات في ن�شيد الرجاء هذا، الدور الوا�شح الذي توؤديه الفرق، وجماهيرها، 

أو اإيجابّية مبدعة نبيلة.  ب������ة ا ف������ي �شياغة هوّي������ة الم�شّجعين، التي يمكن اأن تكون �شلبّية متع�شّ

الت�شلي������م بقدرة اهلل، رف�س الظلم االجتماعي وهدر طاقات ال�شباب، ومركزّية الحّب واالنتماء 

والتفاني كانت كلّها موجودة في الن�شيد. ت�شاغ الهوّيات على مجموعة من القيم يُ�شلّم المنتمون 

اإليه������ا بها. يمكنن������ي اأن اأرى كيف �شت�شير هذه القيم -مع الوق������ت- مكّونات فاعلة في نفو�س 

أّثرت في م�شار  غنية، وجزءاً من هوّيتهم االجتماعّي������ة، ولرّبما ا ال�شب������اب الهازجي������ن بكلمات االأ

حياتهم فيما بعد. 
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أّوالً، وتتحّول  قوال ال�شادقة ت�شير اأفعاالً ا ن�شان يعي�س ليبلغ م�شتوى وعوده، والكلمات واالأ االإ

دراكّي������ة ورّدات فعلهم  ف������راد توؤّثر في قدراتهم االإ اإل������ى واقع فيما بع������د. الهوّيات الثقافّية لالأ

الفكرّية. اإلى ذلك، فاإّن لها تاأثيرات عاطفّية مهّمة. كّل هذا يوؤّدي في النهاية اإلى مجموعة من 

 .
)12(

النتائج ال�شلوكّية التي تخلقها هذه الهوّيات

أكثر، من الم�شّجعين  أو ا ألفاً، ا لحظة االنتماء هذه، التي ي�شير فيها ع�شرة اآالف، اأو ع�شرون ا

ات مدّرج  �شخ�ش������اً واحداً، هي لحظة �شحرّية يمكن لكّل من �شارك في الت�شجيع من على من�شّ

يغ�������سُّ بالمتفرجين اأن ي�شهد على روعتها. لحظة االنتماء هذه ت�شير مركزّية في ت�شكيل قيم 

ل ويحّب.  ال�شخ�س، وفي �شياغة ما يف�شّ

اإ�شاف������ة اإلى كّل هذا، فاإّن ه������ذه اللحظات ت�شهد والدة رم������وز اجتماعّية ومنتجات ثقافّية 

جديدة، ت�شهم في اإغن������اء روح وثقافة المجتمع الذي تخرج منه وفي تجديد اإ�شهاماته ومعينه 

المعرفي، وهذا مبحث مهّم لي�س هنا مقام التو�ّشع فيه. 

محاذير واأخطار: الجهة القاتمة

ذكرت في البداية المخاطر المتوّقعة التي يمكن اأن تنتج من ا�شتغالل الريا�شة في اإطار 

أي�شاً. فاإذا كان »اأبطالنا الريا�شّيون محاربونا« كما يقول   ا
ّ
�شوفيني �شّيق، ولهذا �شن������د بحثي

ع�شاب، اإلى دور دينامّيات  ، مديرة مختبر هارف������رد لعلوم االأ
)13(

ت�شالدين������ي، تنبِّه مينا �شكارا

المجموع������ات والمجموعات الم�شاّدة في الريا�شة. نحن ن�شتمتع باالنتماء اإلى مجموعة ما، 

واإل������ى الت�ش������ارك في كره مجموعة اأخ������رى ال تنتمي اإليها: هذه نزع������ة ب�شرّية قد تكون وراء 

طار هو  ب الريا�شي في هذا االإ ب العرقي والديني، وحتى الحروب. التع�شّ كثي������ٍر من التع�شّ

 – المتعة الم�شتقاة 
)14(

لمانّية »�شادن فرويده« تعبير عن النزعة نف�شها، وعن �شعور ي�شّمى باالأ

أي�ش������اً �ُشوِدق عليه في المختبر عبر مراقب������ة درجة �شعادة بع�س  خرين، وهذا ا م������ن اآالم االآ

بين لدى خ�شارة فريق مناف�س لهم، ولو لي�س �شّد فريقهم.  الم�شّجعين المتع�شّ

أّن نزعة البحث عن ارتباط اأو عالقة مع »اآخر«  درا�شة ت�شالديني المذكورة �شابقاً ت�شير اإلى ا

ناج������ح، تزداد كلّما تعّر�شت �شورة ال�شخ�س العامة للتهدي������د، وقد يوؤ�ّشر ازدياد التعلّق ببع�س 

ندي������ة على هذا ال�شراع الداخلي لدى �شريحة مهّم������ة وكبيرة. اإ�شافة اإلى هذا، فاإّن النزعة  االأ

بّي������ة المذكورة، قد توؤّدي فيم������ا توؤّدي اإلى تجذير بع�س المي������ول العدائّية، واإلى تطبيع  التع�شّ

دّلة الوا�شحة، ورف�س الحجج المنطقّية  الت�شّرف������ات المتطّرفة، بما في ذلك التعامي ع������ن االأ

.
)15(

ال�شليمة كما يقول جايك كوكلي
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ج������ل ما �شبق، ي�شير ربط الت�شجيع الريا�شي بالمث������ل والقيم، وبالروح الريا�شّية، عاماًل  الأ

مهّم������اً جّداً للح�شول عل������ى فوائد الريا�ش������ة الثقافّية واالجتماعّية. ه������ذا ال يتحّقق بالوعظ 

�شتراتيجي للرموز والطقو�س، وهو ما يتّم بذكاء في مباريات كرة  والكالم، بل باال�شتخ������دام االإ

القدم، فيدخل الالعبون م������ع مجموعة من النا�شئين حاملين �شعارات تنّدد بالعن�شرّية وتدعو 

اإلى اللعب النظيف وغيرها. 

ة التعبيرّية عن المن�صّ

جميل اأي�شاً كيف تحّولت اأهزوجة الت�شجيع هذه اإلى خطبة نقد اجتماعي بليغة، تحّذر من 

اأخطار المخّدرات والبطالة والظلم، وت�شكو م�شكالت ال�شباب في كثيٍر من المجتمعات، وت�شهم 

في توعية الم�شاهدين واإي�شال اأفكار مهّمة اإليهم. تتحّول المنا�شبة كلّها، ال المباراة بالتحديد، 

مل وعنا�شر معّبرة عن اأ�شالة  ������ة تعبيرّية يطلق منها ن�شيد جميل يحمل كثيراً من االأ اإل������ى من�شّ

المجتمع الذي يخرج منه. 

ي�ش������ّر بع�س الباحثي������ن اأن تكوينات رمزّية معّينة، اأو مجموع������ات معّينة من الرموز، يمكن 

أو كبح م�شاحات  ّن لها القدرة على ت�شجيع ا فراد الأ فهمها ب�شفتها مكّونات للهوّيات الثقافّية لالأ

م������ن الفع������ل االجتماعي. اأحيان������اً، تخرج ق�شايا باأ�شره������ا من دائرة النقا�������س اأو من مجموعة 

ر�شّية المنا�شبة لمناق�شتها، وبناء  االحتماالت الممكنة للتغيير االجتماعي ب�شبب عدم وجود االأ

ات التعبيرّية التي تخلقها الريا�شة يمكنها  دراك االجتماعي حولها. المن�شّ م�شتوى معّين من االإ

�شهام ف������ي خلق منطلقات لمواجهة كثير من الم�شكالت االجتماعّية ولبناء وت�شّور م�شارات  االإ

عمل خاّلقة ومفيدة. 

ه������ذا التعبير الراقي والنبيل لحظة نادرة وجميلة يمكن اأن ي�شهم البناء عليها في كثيٍر من 

أ�شا�شاً  نَّ هذه الم�شاحة التعبيرّية هي ا
يجابّيات، ولكّنه بحّد ذاته رائع وجميل كقطعة فنّية الأ االإ

ل تقّبل وانت�شار اإبداعات تعبيرّية محّددة. م�شاحة خاّلقة وت�شهِّ

عن الحّب...!

غنية ل�شوء فهم النا�س  ������ع في االأ غنية اأكثر من مّرة. ياأ�شف الم�شجِّ أ�������س ومرارة رّددت االأ بيا

ل(، ويعتذر من عائلته، التي تلومه  لل�شغ������ف والمحّبة )بالتحديد تلك المتعلّق������ة بالفريق المف�شّ

على حّبه وهدره الوقت على فريقه المحبوب، وذلك ل�شوء فهم منها. حينما �شمعت ذلك فّكرت 
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تلقائّي������اً بق�شائد ال�شعراء الجاهلّيين وكث������رة الاّلئمين والعّذال فيها، والذين غالباً ما ينق�شهم 

الفهم والتفّهم للطائف الحّب وال�شوق. 

ق������ال بع�س من تحّدثت اإليهم عن ه������ذا الن�شيد: اإنَّ فيه كثيراً م������ن المبالغة، وال�شّيما في 

أتفّهم الكلمات تماماً: الحّب �شيء نقوم به وح�شب، وهو اأحد  خير، ولكّنني ب�شراحة ا المقطع االأ

ن�شان اإلى ال�شمّو فوق عالمه ال�شعب والمظلم، ال تجارة يقوم بها باحث عن منفعة...  طرق االإ

هو فعل اإرادّي م�شتمّر، ولي�س ا�شماً وال وحياً. 

قال الم�شّجعون في اآخر مقاطع الن�شيد: »لم تفهموا ال�شغف«، معّبرين عن لغز الحّب هذا، 

وال ب������ّد لنا من التوّقف قلياًل والتاأّمل في قيمة هذه الكلم������ات، وفي المعاني الحقيقّية للحّب 

بداع.  والرجاء وطاقات االإ

دارة عملّيًا: �صيا�صات واإ

اإذن، ما العمل؟ 

يمكنني اأن اأتخّيل مبادرات ريا�شّية ت�شتهدف ت�شويق قيم بعينها، اأو تحيي مناف�شات محلّية 

اأو جهوّية متج������ّددة ومتنّوعة. يمكن ابتداع فرق ومناف�شات متجّددة �شمن �شراكات مع و�شائل 

عالمّية الم�شتجّدة من خالل قّوة و�شائل التوا�شل االجتماعي  اإعالمّية، وت�شمح الديمقراطّية االإ

نترنت ببناء مجموعات اهتمام م�شّغرة ومحلّية. يمكن اإن�شاء فرق ذات هوّية قيمّية معّينة،  واالإ

خ�شر  أو البن������اء عل������ى الرموز والقدرات الت�شويقّي������ة للفرق، مثل ن�شر فريق الرج������اء ولونه االأ ا

المحبوب، لخلق فر�س اقت�شادّية مبدعة.

***

للريا�شة اإمكانات �شخمة ويمّثل اإهمالها فر�شاW اجتماعّية واقت�شادّية وثقافّية مهدورة. 

ورّبما من المفيد في هذا المقام الدعوة اإلى القيام بمبادرات ريا�شّية وطنّية تقودها الموؤ�ّش�شات 

أو اقت�شادّية وبمجموعة من ال�شراكات المنتجة،  الريا�شّية ويمكنها، بدعم من جهات حكومّية ا

بداع تقييم  أثر اجتماعي وثقاف������ي واقت�شادي، ويمكن ببع�س االإ اإقام������ة ن�شاطات مختلفة ذات ا

ثر وقيا�شها.  أبعاد هذا االأ ا

تمّث������ل الريا�شة فر�شة اجتماعّي������ة وثقافّية يمكن البناء عليها لتنمّي������ة ال�شعور باالنتماء 

يجابي في حياة النا�س، وال�شّيما ال�شباب.  ثر االإ ول�شياغة هوّيات م�شترك������ة، لها كثير من االأ
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ات تعبيرّية وفي اإنتاج رموز ُملِهمة و عنا�شر ثقافّية مختلفة  قد ت�شاعد الريا�شة في خلق من�شّ

نتاج االقت�شادي واالبتكار.  تفيد دورات االإ

حّت������ى لو ابتعدنا قلياًل عن الحوافز واالقت�شاد، تظّل عوامل االرتباط العاطفي، والبطولة، 

ن�شان جزءاً من م�شروع اأكبر، بحّد ذاتها دوافع للتفّكر في اإمكاناِت الريا�شة  وفر�شة اأن يكون االإ

آفاِق تطويرها وتنقيتها.  ب�شفتها ن�شاطاً ب�شرّياً وا

الهوام�ش

)1(- يمكن �شماع الن�شيد هنا:

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.

بداع، هو �شم������ن مو�شوع ورقة بحثّية يجري  أث������ر الهوّيات الثقافّية، اإدراكّي������اً، عاطفّياً، و�شلوكّياً، في االإ )12(- ا

ن.  العمل على اإنهائها االآ

)13(- المرجع نف�شه.

(14)- schadenfreude, literally «harm-joy,».

(15)- http://nautil.us/issue/39/sport/stadiums-and-other-sacred-cows.

¥µ
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غالب���ًا م���ا تتج���ه الم�ساألة النقدي���ة نحو اختيار المنه���ج النقدي المرتب���ط بذلك التطور 

البارز في العلوم والمجتمعات، بمعنى اأن كل تفكير في المنهج واختياره، لي�س عملية انتقائية 

ب�سيط���ة، بق���در ما هي قائمة على قناعات فكرية وفرو����س نظرية فل�سفية، تفر�س على الناقد 

آخ���ر. كما تحدد اعتم���اده وجهة النظر هذه على وجهة النظ���ر تلك. فهل انطلق  منهج���ًا دون ا

النقد ال�سردي المغربي في تعامله مع النقد بهذه الروؤية، اأو اأّنه يتعامل مع المناهج النقدية 

والمدار����س الفكري���ة باالنتقائية اإلى الح���د الذي يجعله ال يع���رف المرجعيات التي انطلقت 

منه���ا ه���ذه المدار�س النقدي���ة؟ اأو اأن هناك نوعًا من الوعي في التعام���ل مع هذه المرجعيات 

�سئلة وغيرها هي التي �ستقود اإلى اإعادة النظر في كثير  المختلفة لهذه المناهج؟ لعل هذه االأ

من الم�سلمات النقدية العربية، والبحث في مختلف المرجعيات المعرفية التي ا�ستند اإليها 

النقد العربي الحديث. مما ي�ساعد على االقتراب اأكثر من اأ�سئلة دقيقة تخ�سُّ معرفة الكيفية 

بداعية ب�سفة عامة، مما ي�ستوج���ب ا�ستيعاب الخطابات  الت���ي نق���راأ من خاللها الن�سو����س االإ

الغربي���ة واأن�ساقها ومرجعيته���ا المعرفية، ق�سد ا�ستخراج مقومات القراءة النقدية للن�سو�س 

�سلوبي، ق�سد بلورة روؤي���ا نقدية قادرة على فتح  العربي���ة وك�س���ف بنياتها اللغوية ومعماره���ا االأ

مغاليق هذه الن�سو�س العربية، بطرائق مختلفة عن التي فتحت بها الن�سو�س الغربية، لكن 

�س�س المعرفية التي قام عليها النقد العربي في مجمله،  لمام ب�سكل �سمولي باالأ نظرًا لتعذر االإ

نادية بلكري�ش

محور خا�ص

املرجعية املعرفية يف النقد ال�سردي املغربي

�سعيد يقطين �أنموذجًا
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فاإننـــا �سنقت�ســـر على تجربـــة الناقد المغربي �سعيد يقطين ب�سفته قد حقـــق تراكمًا بارزًا في 

النقد ال�سردي، كما تميزت تجربته بالغنى والتنوع. 

المرجعية المعرفية عند �صعيد يقطين

تجلّت التجربة المرجعية المعرفية لدى �شعيد يقطين في ثالثة اتجاهات: االتجاه ال�شكلي 

)ال�شكالنيي������ن الرو�������س(، واالتجاه ال�شعري )االتج������اه الفرن�شي(، واالتج������اه النفعي )المدر�شة 

نجلو اأمريكية(.  االأ

1. التجاه ال�سكلي:

ول������ى من خالل االت�شال   ظه������ر االتجاه ال�شكلي في النق������د الروائي المغربي بالدرجة االأ

هم كتابات ال�شكالنيين الرو�س. على الرغم من اأن ذلك جاء  المبا�شر بالترجم������ات المتوالية الأ

مريكيين، لكن يبدو لنا ونحن نطال������ع التطبيقات التي  أو االأ متاأخ������راً مقارن������ة مع الفرن�شيي������ن ا

اعتم������دت ت�شورات المنهج ال�شكلي في الن�شو�������س ال�شردية، اأن هناك تفاوتاً كبيراً بين النقاد 

ف������ي فهم المنهج، وف������ي اعتماد المفاهيم النظرية وتطبيقها. يرج������ع ذلك ح�شب ت�شورنا اإلى 

ولى. فقد عّرف تزفيتان تودوروف ال�شكالنيين الرو�س اإلى العالم الغربي  الترجمة بالدرجة االأ

دب، ون�شو�س ال�شكالنيين(، ومع ذلك يمكن  هم اأعمالهم وهي: )نظرية االأ من خالل ترجمته الأ

تلم�������س اأر�شية قابل������ة للنقا�س تتعلق بتطبيق المنهج وفهمه بالدرج������ة نف�شها التي فهم بها في 

أو فرن�شا، فقد اعتمد ال�شكالنيون مفاهيم فل�شفي������ة وجمالية تعود اإلى فل�شفة هيجل  رو�شي������ا ا

وروبي من جهة ثانية، اإذ ارتبط ال�ش������كل لدى هيجل بعلم الجمال،  م������ن جهة، واإلى الت������راث االأ

ن�شانية. من  وبال�شي������غ العقلية لتحققه، اإلى درج������ة اأن ي�شبح ال�شكل هو المنظ������م للمعرفة االإ

هن������ا، نفهم ال�شبب الذي جعل ال�شكالنيي������ن عموماً يعلون من قيمة ال�ش������كل والجوانب الفنية 

ن ال�شكل يرتبط بفل�شفة جمالية تعلي من قيمة المادة الطبيعية وتعّدها  . الأ
)1(

التي يرمي اإليها

ن�شاق  المحرك الفعلي للمعرفة الح�شية، تمهيداً ل�شلطة العقل التجريبي وقدرته على تنظيم االأ

دبية، لهذا ينبغي حينما  ن�شانية واالأ المعرفية، وال�شيطرة على الظواهر بم������ا فيها الظواهر االإ

�شكال اأن ن�شتح�شر هذا البعد الثقاف������ي المعرفي، وهو بعد مهم يحفظنا من  نهت������م بتاريخ االأ

ظاهرة االنتقاء التي نمار�شها في نقدنا دون انتباه اأحياناً. 

أ�شا�س اأن التوجه الرمزي  ه ال�شكالنيون نقداً الذعاً للمدر�شة الرمزية واأعالمها، على ا وجَّ

بعي������ٌد عن حقيق������ة ال�شكل باإعالئه لقيمة »الخيال«. اإنه االنتق������اد نف�شه الذي وجهه هيجل 
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نه ال ين�شجم مع »معيار القوة« ال������ذي يفر�شه الواقع. على الرغم من  م������ن قبل للتخييل، الأ

دب، بقدر ما ارتبطت بالحركات  ولى باالأ اأن ال�شكالني������ة الرو�شية لم ترتبط في بداياتها االأ

الفني������ة )وال�شّيما في مجالَي الر�شم والنحت(. مما طب������ع كتاباتهم بالحر�س ال�شديد على 

دبي بطبيعته هو عمل فني  خ�شو�شي������ات العم������ل الفني ودرا�شة مزياته، ذلك اأن العم������ل االأ

ثوري غي������ر م�شتقر، يطمح با�شتمرار للتغيير والثورة. لذلك اأ�ش������رَّ اإيخنباوم )اأحد اأقطاب 

خيرة ال تعرف المهادنة،  ن هذه االأ ال�شكالنية( على الطابع الم�شتقبلي للكتابات ال�شكلية، الأ

، ونظراً لما حققه هذا التوج������ه ال�شكالني، فقد وجد 
)2(

ب������ل هي حركة دائمة نح������و التغير

أ�شكال اإنجازية كانت  �ش������داه في نقد الرواية المغربية )العربية(، اإذ ظهر هذا التوجه عبر ا

تتوّخ������ى تحديد مفاهيمها النقدية، و�شبط العملية النقدية وعياً منها باأن اأي قراءة ن�شية 

غ الكثاف������ة ال�شديدة لح�شور  ينبغ������ي له������ا اأن تنطلق من قاعدة نظري������ة �شلبة. من هنا ن�شوِّ

أ�شم������اء كثيرة تنتمي اإلى المدر�ش������ة ال�شكلية، على الرغم من الفروق������ات التي حدثت بين  ا

ن من ي�شتطيع اأن يمزج بي������ن نظرية باختين في الرواية  ه������ذه التوجهات. فلي�������س هناك االآ

أنارت للنقاد طريق  ومواق������ف جاكب�شون، على الرغم م������ن اأن جاكب�شون يعد ال�شعلة الت������ي ا

أ�شهمت في تكوين االتجاه ال�شكلي، وهي  �شماء الت������ي ا ال�شكالني������ة وهذا الح�شور يتاأكد باالأ

أ�شماء لها وزنها في مجالَي التنظير والتطبيقات. اأمثال: جاكب�شون، �شكلوف�شكي، اإيخنباوم،  ا

توما�شوف�شكي، بروب، تينيانوف، باختين... اإلخ. 

تتّب������ع �شعيد يقطي������ن )�شاأنه في ذلك �ش������اأن مجموعة من النقاد( مجموع������ة من المفاهيم 

ال�شردية عند التوجه ال�شكلي، من اأجل البحث عن اإمكان تطبيقها على الن�س الروائي العربي، 

وال�شّيما روايات: »الزيني بركات، وعودة الطائر اإلى البحر، واأنت منذ اليوم، والوقائع الغريبة 

�شا�شية لدى �شعيد يقطين في  ف������ي اختفاء �شعيد اأبي النح�س المت�شائ������ل«. تتلخ�س الق�شايا االأ

أثناء مقاربة  ثالثة عنا�شر: الزمن وال�شيغة والروؤية. اإنها عنا�شر بنيوية ال يمكن تجاوزها في ا

. يرى �شعد 
)3(

الن�������س ال�شردي. حي������ث تجلت هذه العنا�شر في كتابه تحليل الخط������اب الروائي

يقطين اأن هذه العنا�شر قادرة على تبيين الفعل ال�شردي بما تف�شح عنه من اإمكانات الروائي 

ن من  ن من اإ�شدار حكم على الن�س ال�شردي فح�شب، بل تمكِّ نها ال تمكِّ بداع. الأ وقدرته على االإ

بداعي������ة الروائية، بما يجعلنا نتعامل مع الن�س من زاويتين مختلفتين:  تتبع تقنيات الكتابة االإ

أن�شاق الفعل القولي،  زاوية تهتم بالن�س من حيث هو بنية لغوية تحكمها قوانين البنية اللغوية وا

وزاوية اآخر تحكمها عالقة الروائي بن�شه. 
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اأ- مقولة الزمن:

أَْولَ������ى ال�شكالني������ون الرو�س لمقولة الزم������ن قيمة كبرى، لكنها لم تظه������ر بما يكفي اإال في   ا

البحوث التي قام بها »فاينري�س« الذي انطلق من فر�شية مفادها اأن الزمن ال يتوزع في الن�س 

أّول مرة اأن ينحت مفهوماً  الروائ������ي ب�شكل اعتباطي، بل يخ�شع لنظام معين، وم������ن ثم ا�شتطاع ا

جدي������داً هو»زمن الن�س«. بهذا، خطا فاينري�س خطوة مهمة في تاريخ ال�شرد، اإذ �شينظر للزمن 

بو�سفـــه �ســـكاًل اإبداعيـــًا، يتجـــاوز تلك النظرة التـــي تعّده معطـــى خارجيًا، اأو بو�سفـــه مفهومًا 

أ�شماه ب�»زمن الحكي، والزمن المحكي«.  ميتافيزيقيـــًا غام�ســـًا. من هنا، نفهم التميي������ز بين ما ا

ول بالن�س، في حي������ن يرتبط الزمن الثاني بالقراءة، مما �شيدفع تودوروف فيما بعد  يرتب������ط االأ

، اإذ 
)4(

لتطوير هذا المفهوم واعتماده، اإذ ي�شاعد هذا التمييز على حل م�شكلة الزمن في الكتابة

ال تتعلق هذه الم�شكلة بالكتابة الروائية فح�شب، بل تتعلق باللغة الوا�شفة، بمعنى بلغة الكتابة، 

نن������ا ال ن�شتطي������ع اأن نلغي حدود الزم������ن اللغوي الذي يجثم بثقل������ه وراء كل حدث لغوي. فقد  الأ

�شب������ق اأن تنبه ال�شكالني������ون الرو�س لهذه الم�شكلة، لكنهم لم يبحثوا فيها بما يكفي، لهذا يذهب 

ه ال�شكالنيين للبحث في الحوافز، هو في الواقع اإخفاق في البحث  بع�س الباحثين اإلى اأن توجُّ

في الزم������ن. يوؤكد هذا الت�شور اإ�شرار توما�شوف�شكي عّد تتاب������ع المتن الحكائي )مجموعة من 

الحواف������ز( ظاهره زمنية، مما جعله يميز بين نوعين من الحوافز معتمداً معيار الزمن. تتجلى 

نها ت�شمن  ول������ى في الحوافز الم�شتركة التي ال يمك������ن اال�شتغناء عنها في المتن الحكائي، الأ االأ

خرى، فهي حوافز ح������رة، يمكن اال�شتغناء عنها دون م�شا�س بجوهر المتن  تط������ور الزمن. اأما االأ

. اإن جوهر نظرية الحوافز بما هي تجلٍّ زمني، تتعلق ب�شيرورة الزمن وكيفية ا�شتغاله 
)5(

الحكائي

أنف�شهم م�شطرين اإلى القول بخطية زمن الحكاية  داخل الن�س الروائي، لذلك وجد ال�شكالنيون ا

بعاد لزم������ن الخطاب، بمعنى اأن زمن المتن الحكائي )الحكاية(،  ف������ي مقابل الم�شتوى متعدد االأ

حداث كما هي عليه في الواقع، في حين اأن زمن الق�شة ال يخ�شع بال�شرورة  يخ�شع لتعاقب االأ

�شكالية  له������ذا المنطق اللغوي، بل يتعامل مع الزمن ب�شكل مختلف تفر�شه �شلطة ال�شرد، لكن االإ

الزمنية التي لم ي�شتوعبها النقد الفرن�شي فيما يبدو اأن مفهوم الزمن في اللغة الرو�شية مغاير 

أنها تحتوي  لمفهومه في اللغة الفرن�شية. ذلك اأن اللغة الرو�شية ال تعترف بالزمن الحا�شر، كما ا

على زمن ما�س واحد، كما هو ال�شاأن في اللغة العربية، بخالف اللغة الفرن�شية التي تعرف عدة 

اأزمنة ما�شية. كما اأن بنية اللغة الفرن�شية تختلف عن بنية اللغة الرو�شية، �شواء من حيث الزمن 

، كما يختلف 
)6(

نجاز �شا�س، نفهم ما يطلق عليه ت�شوم�شكي االإ أم م������ن حيث ال�شيغ. على هذا االأ ا
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وروبية. اإن ال�شيغة الزمنية بتفريعاتها 
مفهوم الزمن في اللغة العربية عن مفهومه في اللغات االأ

مر، لي�شت بال�شرورة دالة على زمن واحد قار، كما اأن كتب  المعروفة:الما�ش������ي والم�شارع واالأ

النح������و التقليدي ت�شتر�شل في �شرح هذه الظاهرة في اللغة العربية. القول اإن الحال هو الزمن 

أ فيه انتهاء الكالم مبا�شرة، والما�شي  الذي يح�شل فيه الكالم، واال�شتقبال هو الزمن الذي يبدا

هو الزمن الذي قبل الكالم، هو في الواقع قول على �شبيل التغليب، واإال فاإن الممار�شة اللغوية 

تبي������ن اأن هن������اك تداخالت كبيرة في الزم������ن، ترجع اإلى فهم عالقته بالدالل������ة، ذلك اأن العقل 

النحوي العربي، ينظر اإلى الحدث في عالقته بالزمن، ومن ثّم ي�شبح الزمن بتق�شيماته النحوية 

أيقونات، �شرعان ما تحيل اإلى معنى في الذهن له عالقة بالمدة/الوقت. لعل هذا  عبارة ع������ن ا

ن الفعل حدث  م������ا يف�شر اأن كتب النحو حينم������ا تفرق بين اال�شم والفعل، تعتمد معيار الزمن، الأ

مرتب������ط بزمن، في حين ال يرتبط اال�شم الدال على الثبات واال�شتقرار بالزمن. تتعلق الم�شاألة 

أي�شاً اإلى  أو الحيز. كما ي�شير النحاة ا نَّ الفعل هو الزمن. في حين يمثل اال�شم الم������كان ا
هن������ا باأ

ظاه������رة اأخرى قد تبدو غي������ر مفهومة في عالقة اللغة العربية بالزمن. تتعلق بما ا�شطلح عليه 

اللغوي������ون المتاأخ������رون »بالزمن الم�شلوب«. اإنها حاالت يفقد فيه������ا الحدث الزمن الدال عليه، 

في�شب������ح الما�شي مثاًل يدل على الحال، والم�شارع على الما�ش������ي. لهذا، قد يكون الزمن في 

أننا تعاملنا معه بالدالالت الماألوفة. من هنا، فاإننا نعتقد اأن درا�شة الزمن من  العربية خادعاً لو ا

خالل الفعل النحوي لن تو�شلنا اإلى نتيجة دقيقة مقبولة من مفهوم الزمن في الرواية العربية، 

أو الحرفية، بما فيها الظروف، لذا يتعين اأن ت�شمل  اإذ يظهر الزمن من خالل اللوا�شق اال�شمية ا

ن الزمن ال يوجد  أبنية الجملة، الأ �شلوبي للغة وا الدرا�شات النقدية في مجال الرواية: الدر�س االأ

ف������ي �شيغ الفعل، لكن ف������ي �شياق الجملة، مما يطرح اأمامنا م�ش������كالت تتعلق با�شتيعاب مفهوم 

الزمن وخلفياته الدينية والميتافيزيقية في اال�شتغال النقدي العربي. 

ب- مقولة ال�سيغة:

 ال نج������د اإجماعاً في المعاجم الفرن�شية على تعريف واح������د م�شبوط لمفهوم »ال�شيغة«. 

، وتارة اأخرى بتقنيات تاأدية 
)7(

�شكال النحوية في عالقتها بو�شعيات الكالم اإذ تربطه������ا تارة باالأ

�شارة وغيرها من  قناع والعر�س واال�شتر�ش������ال واالإ ال������كالم، باعتماد و�شائل توا�شلية مث������ل: االإ

العالم������ات اللغوية وغير اللغوي������ة، مما يجعل و�شعية درا�شة »ال�شيغ������ة في الخطاب الروائي« 

أو تلك  عملي������ة محفوفة باالنزالقات المنهجية الم�شاحبة عادة لدرا�ش������ة المفاهيم المجردة، ا

التي تنتمي اإلى مجاالت ا�شتغال مختلفة. 



127 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

المرجعية المعرفية في النقد ال�سردي المغربي

نجازات النحوية والل�شانية،  تخرج ال�شيغة عن المفهوم اللغوي ال�شائع والمرتبط اأ�شاًل باالإ

فحينما نقول »و�شعيات الكالم«، فاإن مرجعيتنا هي الجماليات البالغية التقليدية، لكن مهما 

أنف�شنا دائماً اأمام �شالبة المفهوم النحوي البالغي،  حاولن������ا اإعادة �شياغة المفهوم فاإننا نجد ا

مم������ا يعطينا ت�شوراً باأننا نلوي عنق المفهوم ليتالءم م������ع حاجياتنا المتزايدة ل�شبط العملية 

ف�ش������ل اأن نتحدث عن تقنيات عر�س  ال�شردي������ة وتف�شير الظواه������ر اللغوية، وربما يكون من االأ

أ�شكال القول، بدالً من ال�شيغة التي تحيل على الفعل اللغوي.  حداث وا االأ

كان ال�شكالنيون الرو�س واعين بالم�شكالت المنهجية التي ت�شاحب ا�شتعمال هذا المفهوم 

أ�شا�س اأن الحديث في الو�شعيات اللغوية  المجرد/ال�شوري، لذلك ا�شتبعدوا الحديث فيه على ا

تقوده������م بال�شرورة اإلى الحديث عن التحليل اللغوي، ال������ذي يرجع اإلى المدر�شة الفيلولوجية 

طار المنهجي والن�ش������ق المعرفي الذي ي�شتغلون  والتوجه������ات التاريخي������ة، مما ال ين�شجم مع االإ

أنهم حاولوا تن������اول و�شعيات مطابقة للفع������ل اللغوي، فاإنهم في  ف������ي اإطاره، عل������ى الرغم من ا

أ�ش������كال تاأدية الكالم. ونظراً لوعيهم ب�شعوبة  الواق������ع لم يتحدثوا في اللغة، واإنما تحدثوا في ا

أبداً على  تحق������ق ذلك، فاإن اأغلب ما قدموه من اأبحاث في ال�شيغة كان على الم�شرح ولم يكن ا

ن الم�شرح يج�شد باأ�شكال مختلفة الو�شعيات القولية غالباً باأ�شكال غير لغوية، وهو  الرواية، الأ

ن كل العنا�شر التي يمكن تج�شيدها دون اأن  أ�شرت اإليه في الفقرات ال�شابقة، واأ�شيف االآ م������ا ا

مر باللغة اأكثر مما  مر بالن�شبة اإلى الرواية، اإذ يتعل������ق االأ ننط������ق بها على الخ�شب������ة. يختلف االأ

أو ما ي�شميه الم�شرحيون بالم�شاحب������ات الن�شية، فاإذا كانت الرواية تعتمد  �شارات ا يتعل������ق باالإ

نظام������اً واحداً هو نظ������ام العالمات اللغوية، فاإن الم�شرح يعتمد نظام������اً مزدوجاً، فعلى الرغم 

أ�شا�شي، فاإنه ال ي�شتطيع اأن يتخلى عن تلك الم�شاحبات الن�شية،  أّنه يوظف اللغة ب�شكل ا م������ن ا

مما يجعل الم�شرح قاباًل لتطبيق المفاهيم التي بلورها ال�شكالنيون الرو�س. لعل هذا ما جعل 

ول بالمعنى الحرفي، وهو الذي يقوم  ال�شكالن������ي اإيخنباوم يتحدث عن نوعين من ال�ش������رد: االأ

ب������ه ال�شارد، ويعتمد اللغة المبا�شرة. اأما النوع الثاني م������ن ال�شرد فهو ال�شرد الم�شهدي بمعنى 

فعال الروائية التي تق������ود ن�س اإيخنباوم اإلى االنتقال في التعامل مع المتن  أ�ش������كال تج�شيد االأ ا

أكبر  حالة هنا تعود اإلى واقع اآخر ا فعال الم�شخ�شة، فكاأن االإ الروائي من اللغة الوا�شفة اإلى االأ

قل انتباههم(، اإلى اأهمية  م������ن اللغة الروائية. اإنه موقف يبرز اهتم������ام ال�شكالنيين )اأو على االأ

أ�شار بروب ف������ي تحليله للخرافة لبع�س ال�شيغ  ال�شيغ������ة بالمفهوم الذي قدمه اإيخنباوم. كما ا

أو الذهنية الت������ي يتمتع بها البطل لينجز لحظة �شردية.  مكانات الج�شدية ا الت������ي تدخل في االإ
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دوات ال�شحرية التي يلج������اأ اإليها لل�شيطرة وفر�س الذات. فال�شيغة  تجل������ت هذه ال�شيغ في االأ

نها في  �ش������كال ال�شردية تجعل منها بعيدة عن تمثيل الواقع، الأ الت������ي يمكن اأن تقدم بها هذه االأ

الواق������ع لي�شت �شوى �شدى لع������ادات قديمة. اإن هذا ما يو�شح ما ذهب اإليه �شكلوف�شكي من اأن 

دب المكت������وب )بما فيه الرواية(، ال يتناول من العادات اإال ما اأ�شبح قديماً وال يمثل الحياة  االأ

ح������داث بال�شكل القديم، ال تنتج  . يفهم م������ن كالم �شكلوف�شكي اأن طريقة عر�س االأ
)8(

الواقعي������ة

اإال قيم������اً قديمة ال تمثل الحياة المعا�شرة باأبعادها وتجلياتها الجديدة. فال�شيغة بدالً من اأن 

ثار الفنية.  دبي، ت�شبح عل������ى العك�س من ذلك عقبة لفهم االآ ثر االأ أداة طيعة لتقريب االأ تك������ون ا

أ�شار بروب في معر�س تحليله لمئة خرافة، اإلى بع�س  مر الذي يرف�شه �شكلوف�شكي. كما ا اإنه االأ

أفع������ال الذوات، اإذ بيَّن اأن تعامل كل �شخ�شي������ة يختلف عن تعامل ال�شخ�شية  أبرزها ا ال�شي������غ، ا

خرى، مما جعله يوؤكد فكرة التميز، والذي من دونه ال يمكن اأن نفرق بين �شخ�شية واأخرى،  االأ

لكن بال�شيغة وحدها ن�شتطيع اأن نميز على �شبيل المثال بين طريقة عر�س اأفكار ومواقف كل 

�شخ�شي������ة، مما يبين اأن موقف ال�شكالنيين الرو�س ين�شجم تماماً مع التوجه الذي انطلقوا منه 

أ�شكال ثابتة تظهر باأنماط مختلفة، فكذلك  أ�شكالها لي�شت �شوى ا في فر�شياتهم، وهو اأن اللغة وا

أو الفعل  نَّ وظيفتها هي القدرة على خلق الحدث ال�شردي ا
ال�شيغة هي في جوهرها واحده، الأ

الدرامي، لكن في المقابل تظهر بتجليات مختلفة ح�شب ال�شياقات اللغوية للبطل، فعلى �شبيل 

المث������ال: قد يلجاأ البطل الثوري )كما لدى باختين( اإلى اعتماد �شيغة الخطابة والبالغة، كما 

أنه يذكرنا بع�شر الملحمة، في حين نجد اأن ا�شتعماالت هذا العن�شر مختلفة من ذات اإلى  لو ا

اأخ������رى. لعلنا نح�س باأن هذا الموقف من ال�شيغة يتاأ�ش�س على م�شلمات ميتافيزيقية وا�شحة، 

وه������ي اأن ال�شكل م�شتغرق في المكان، بمعنى اأن ال�شكل هو الذي يج�شد الحقيقة من الوجود، 

أو بتعبير اآخر، يعتقد ال�شكالنيون الرو�س اأن ال�شكل هو الحقيقة المطلقة التي توؤ�ش�س القيمة  ا

أو اأنماط ثورية. بهذا، يجمعون على اأن  ث عن ماهية ا الجمالي������ة، وم������ن دونه ال يمكننا اأن نتحدَّ

أنها تحدد عدداً من العنا�شر الثابتة في الن�س ال�شردي، مما  أ�شا�شية تكمن في ا لل�شيغة قيمة ا

يجعل البحث في وظيفة ال�شيغة، بمنزلة حفر في الذاكرة الب�شرية وا�شتقراء لتاريخها الطويل 

وت�شني������ف �شفراتها. به������ذا، نت�شاءل اإلى اأي حد ارتبط الناقد �شعي������د يقطين بهذه الت�شورات 

النظرية المرتبطة بمفهوم ال�شيغة في م�شروعه النقدي؟ بعد اأن ا�شتبعد الباحث �شعيد يقطين 

أ�شا�شيتين هما �شيغتا العر�س وال�شرد. في حين اأن ال�شرد،  ز على �شيغتين ا الجوانب اللغوية، ركَّ

ا في حالة التلقي الكتابي،  مَّ
أ ال يمكن عّده �شيغة اإال في الحالة التي يكون فيها الحكي �شفهياً. ا
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فاإن ال�شرد يتحول اإلى تقنية كتابية، اإذ ي�شبِّه في هذه الحالة الو�شف، ويتقاطع معه. اأما فيما 

ولى(، فاإن البحث ينبغي اأن يتوجه اإلى اللغة، اإذ تمدنا  يخ�������س العر�س )وهي حالة الم�شرح االأ

البالغ������ة التقليدية في هذا الم�شت������وى، باإمكانات قرائية في فهم الدواف������ع المختلفة لل�شيغ، 

�شكاليات  كم������ا اأن تقنيات تحليل الخطاب العربي )درا�شات غائبة(، قادرة على حل كثيٍر من االإ

المتعلق������ة بفهم ال�شيغة في اللغ������ة العربية، اإذ من دون هذه الدرا�ش������ات، يظل فهمنا لل�شيغة 

�شئلة العميقة  قا�ش������راً. يدور في فلك ما اأنجز م������ن درا�شات غربية، دون التعمق في فه������م االأ

خرى. اإن ال�شرديات  أنواع الخطابات االأ الت������ي يطرحها الخطاب العربي في ا�شتقالل ت������ام عن ا

دب والمناهج الحديثة. لكن  العربي������ة يجب اأن ت�شتفيد من التقّدم الهائل ف������ي مجال نظرية االأ

�شكال التعبيرية العربية  في المقابل، ينبغي ح�شب ت�شّورنا االنطالق من اأر�شية �شلبة تعتمد االأ

جنبية التي ال يمكن عزلها عن طبيعة اللغات الغربية. ولي�س ال�شيغ االأ

 ج - مقولة الروؤية: 

ارتب������ط مفهوم الروؤية ِب�لو�شيان غولدمان )موؤ�ش�������س البنيوية التكوينية بعد جورج لوكات�س(، 

لك������ن يتميز ه������ذا المفهوم بجذوره الفل�شفي������ة والدينية التي تتجاوز البنيوي������ة التكوينية بزمن 

طوي������ل، اإذ ي������كاد يجمع الدار�شون اأن هذا المفهوم قد نحته ديلك������ي في كتابه »مدخل لدرا�شة 

. اإذ ارتبط 
)9(

ن�شانية«. كما ا�شتعمل هذا المفهوم اأي�شاً كل من يا�شبرز وجورج لوكات�س العلوم االإ

ه������ذا المفهوم بنظرة غيبية تنظر اإلي������ه بو�شفه محتوى تجريدّياً، يتجه نحو ما ينبغي اأن تكون 

بداعية في ك�شف خبايا الحياة. تحقق ذلك لدى  عليه الحياة المادية، عبر ا�شتغالل الطاقة االإ

وائل منهم: اأفالطون واأر�شطو فيما بعد. لهذا، فاإن الروؤية من هذه الزاوية تتعلق  الفال�شف������ة االأ

بالحقائق غير المنجزة والتي ال يمكن اأن تكون اإال في عالم المثل )عالم الحقيقة الخال�شة(. 

أكثر بمفهوم اجتماعي �شاغه لوكات�س.  اأما في مرحلة الحقة، ف�شي�شبح هذا المفهوم مرتبطاً ا

يتجلّ������ى في مفهوم الطبقة ب�شفتها العامل ال������ذي با�شتطاعته تحريك عجلة التاريخ الب�شري، اإال اأن 

يديولوجي، هو نف�شه ما نجده  نَّ الروؤية تخل�شت من الطابع االأ
أ م������ا تخوف منه جان دونينيو من ا

يتك������رر في كتابات ال�شكالنيين على اختالفات طبقاته������م، وال�شيما في مرحلة التاأ�شي�س، 

، يتخذ المفهوم بعداً �شيقاً، مما  يديولوجيا، ومن ثمَّ اإذ تتقاطع الروؤية اإلى العالم مع مفهوم االأ

يجعل������ه غير قادر على ا�شتيعاب العال������م نف�شه، اإال اأن مفهوم الروؤية لم ي�شتقر في هذه الدائرة 

ب�شتمولوجيا )المعرف������ة العلمية الحد�شية كما نجد  ال�شيق������ة، بل ارتبط في مرحلة اأخرى باالإ

ذل������ك فيما بعد لدى برغ�شون(. هك������ذا تحكمت في �شياغة مفهوم الروؤية اإلى العالم مجموعة 
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أيديولوج������ي، ومن هنا نفهم التعقيد واالختالف الكبيرين  م������ن العوامل بع�شها علمي واأكثرها ا

بي������ن النقاد والفال�شفة، ففي حين ي�شر الفال�شفة على اعتماد معايير ميتافيزيقية على �شاكلة 

وائ������ل، فاإن النقاد يحاولون اعتماد اللغ������ة وما توفره من اإمكانات  م������ا تجلى لدى الفال�شفة االأ

قرائية لذلك تميزت نظرة غولدمان في الروؤية اإلى العالم باأنها انطلقت من فرو�س لغوية ومن 

�شلوبي في الرواية، لكن ه������ذه النظرة التي كانت مهمة في  قاع������دة نظرية تعتمد المخزون االأ

أ�شا�شية  أنارت في الوقت نف�شه مجاالً جديداً في البحث النقدي، تعتمد فر�شية ا وقتها، والتي ا

نَّ الروؤية �شبكة من العالقات المت�شابكة ال تظهر ب�شكل عفوي، واإنما ينبغي الك�شف عنها 
أ هي ا

بتفتيت بنيتها تبعاً للمنظور الذي نقيم بو�شاطته القراءة، وهو ما يجعلنا، على غرار مالحظات 

قدمه������ا نقاد البنيوي������ة التكوينية، نت�شاءل عن م�شروعية ا�شتع������ارة مفهوم المنظور من المجال 

الب�ش������ري اإلى مجال الرواية اللغوي، وما يتبع ذلك من اختالف العوامل وطرائق الدر�س؟ على 

اأن غولدمان ال تهمه هذه الفروقات الدقيقة بين المنظوَرين الب�شري واللغوي، فهما في نهاية 

أ�شلوبان تعبيريان يو�شالن اإلى اله������دف، لهذا، فاإن الروؤية اإلى العالم لدى غولدمان  المط������اف ا

فكار كلّها التي توّحد فكر  هي مزيج من العوامل الذاتية والخارجية. فالروؤية اإلى العالم هي االأ

أو تعار�س مع مجموعات ب�شرية اأخرى.  الجماعة بما يجعلها تدخل في �شراع ا

أو بنية عقلية تخ�س فئة ب�شرية  اإذن، اإن الروؤية اإلى العالم هي موقف جماعي من الحياة، ا

خر نظرة مختلفة، مما ي�شتوجب على النقد الروائي المغربي  بما يجعلها تنظر اإلى عالقتها باالآ

)العربي( التركيز على البنيات، اأي على تلك الثوابت ولي�س على المتغيرات المحكومة بزمنها 

أينا مع ال�شكالنيين ]ال نق�شد بال�شرورة  نية، مما يجعل البحث في الثوابت كما را وظروفها االآ

نه يتج������اوز المعنى الحرفي اإلى محاولة تاأويله  أ�شا�س العمل النقدي، الأ ال�شكالنيي������ن الرو�س[، ا

وقراءت������ه. لع������ل هذا ما جعل غولدم������ان، ي�شر على اأن هذه الروؤيات اإل������ى العالم لي�شت وقائع 

. مما يجعل التفكير في وجهة النظر، هو في الواقع تفكيٌر في 
)10(

فردي������ة، بل وقائع اجتماعية

اأهم ق�شايا المجتمع، لكن ال�شوؤال الذي يُطَرح هنا اأن الرواية لي�شت تعبيراً مبا�شراً عن الواقع 

ن الرواية  اإال اإذا فهمن������ا اأن اللغ������ة هي في طبيعتها انعكا�س ل�شور المجتم������ع واأنماط تكونه، الأ

بما هي ن�س لغوي عالئقي، تمتلك مقداراً ال ي�شتهان به من التخييل، بل اإن التخييل هو الذي 

جنا�شي، لهذا، نوؤكد اأن وجهة النظر ينبغ������ي اأن ت�شمل البنيات غير اللغوية  ي�شه������د لطابعها االأ

�شارات التي هي م�شتودع للعقل الب�شري وخزان للتجربة العالمية، ولي�س على الثوابت  مث������ل االإ

فح�شب، مما يعط������ي لوجهة النظر بعداً �شمولياً. توؤكد هذه الخ�شائ�س بو�شوح اأن الهم الذي 
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كان غولدمان ي�شدر عنه هو �شرورة اأن يخ�شع مفهوم الروؤية اإلى ن�شق فكري يرجع اإليه. لعل 

ه������ذا ما يذكرنا بت�شورات المناطقة واأعمالهم في �شبط الخطاب، لي�شل اإلى نتيجة وجودية، 

نَّ الروؤية اإل������ى العالم، روؤية ماأ�شاوي������ة، تحكمها ثالثة �شوابط ه������ي اهلل والعالم 
أ تتجل������ى ف������ي ا

أبرز تجليات مفهوم الروؤيا ف������ي الت�شور الغربي، فكيف تلقى النقد  ن�ش������ان. اإذا كانت هذه ا واالإ

�شئلة المركزية في الرواية العربية، ي�شدد الباحث  �شاءة مثل ه������ذه االأ العرب������ي هذا المفهوم؟ الإ

بعاد ولي�س  �شعيد يقطين على العالقة الوثيقة بين المنظور وال�شوت. اإنه ي�شمن للروؤية كل االأ

البعد الب�شري فح�شب الذي يوؤكده فعل الروؤية في اللغة العربية، فباعتماد معيار ال�شارد، نجد 

أ�شا�شيتين: أنف�شنا اأمام و�شعيتين ا ا

1- الو�شعية البرانية: وهي و�شعية ال�شارد غير الم�شارك في ال�شرد. 

2- الو�شعية الُجوانية: وهي و�شعية الراوي الم�شارك في ال�شرد.

أربعة  ف������ي حين اإذا اعتمدنا معيار مكون التبئير في عالقته بال�شوت، فاإننا �شنح�شل على ا

تي:  أو الروؤى وهي كاالآ أنواع من المنظورات ا ا

1- روؤية برانية خارجية )التبئير في الدرجة ال�شفر(. 

2- روؤية برانية داخلية )التبئير الخارجي(. 

3- روؤية جوانية داخلية.

4- روؤية جوانية ذاتية. )الروؤية الثالثة والرابعة تقابل التبئير الداخلي(. 

لك������ن على الرغم من تفا�شيَل كثي������رة اأوردها الباحث �شعيد يقطي������ن لتبيان مدى ان�شجام 

روؤيت������ه اإلى مفهوم الروؤية في الرواية العربية، فاإن التق�شيم الذي اقترحه لم يقدم �شيئاً جديداً 

ن هذا التق�شيم معروف بالن�شبة اإلينا في كتابات غولدمان  للرواي������ة المغربية والعربية عامة، الأ

ولوكات�س وتودوروف، مما يدفعنا اإلى الت�شاوؤل عن اإمكان تطبيق وجهات النظر ال�شابقة )النظرة 

الماأ�شاوي������ة مثاًل في كتابات لوكات�س( على الرواية العربية، ومما يخلق نوعاً من التعار�س على 

الم�شت������وى المنهجي، اإذ كيف يمك������ن اإذا �شرحنا مع باختين باأن الرواية �شكل غير مكتمل، واأن 

لي�������س هناك �شكل روائي، كيف يمكن اأن نتحّدث ع������ن روؤية متكاملة في �شكل ناق�س، وال�شّيما 

ن مفهوم الروؤية  ، الأ
)11(

أنن������ا نعلم اأن الرواية العربية لم تزل بعد في مرحل������ة البحث عن الهوية ا

أنه ي�شير  بال�ش������كل الذي قدم������ه �شعيد يقطين، ال ي�شمل الروؤى الممكنة كلّه������ا. على الرغم من ا

منطقي������اً اإلى كل الحاالت الريا�شية عن طري������ق القلب والجمع بين الحدود، لكن في المقابل، 
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أنها تعبر عن بنية جماعية،  أ�شا�س ا فاإن الروؤية التي نتحدث عنها تتميز بالوحدة من جهة على ا

لك������ن في الوق������ت نف�شه، نجد الن�س الروائي حافاًل بوجهات نظ������ر مختلفة ب�شبب التعار�شات 

أ�شار اإليها غولدمان، في حين يظهر الموق������ف العربي بالفهم الذي قدمه  وال�شراع������ات التي ا

مة، فلي�س هناك تطور لفهم  �شعيد يقطين �شكونياً، فكاأنه ير�شخ للواقع المهين الذي تعي�شه االأ

الروؤي������ة ولي�س هناك �شدامات تفر�شها اللغة الروائي������ة، اإال اأن هذا التوجه تدح�شه التجارب 

الروائية المغربية والعربية عامة، ب������ل حتى الن�شو�س الروائية التي در�شها�شعيد يقطين، مما 

يب������رز تلك الخلخلة في الجهاز المفاهيمي الذي ا�شتعمله �شعيد يقطين، وي�شتوجب معه اإعادة 

�ش�س النظرية التي انطلق منها، ذلك اأن الرواية العربية مطالبة في هذه المرحلة  النظر في االأ

ق������ل �شياغة منظومة فكرية لتف�شير الظواهر االجتماعية  بتكوي������ن روؤية نحو العالم، اأو على االأ

جنبية، مما يحتم على ال�شرديات العربية  بعيداً عن التوجهات المفرو�شة من �شلطة اللغات االأ

�شتراتيجي  أ�شكال تنبع من العمق االإ اإعادة ا�شتغالل المكونات الجمالية للغة العربية، و�شياغة ا

العرب������ي ولي�س اختزال النظ������رات البعيدة عن خ�شو�شياتنا. بهذا الت�ش������ور، فاإننا ن�شتفيد من 

النتائ������ج المهمة في مج������ال ال�شرديات العالمية، لكن لي�س بال�ش������كل الذي نبحث فيه عن روؤية 

عربية معا�شرة بعيون اأجنبية.

 2- المدر�صة الفرن�صية في النقد الروائي المغربي )التجاه ال�صعري(: 

أ�شا�ش������ي، وال�شّيما من كتابات تزفيتان  ا�شتف������اد �شعيد يقطي������ن من االتجاه الفرن�شي ب�شكل ا

ت������ودوروف، وجي������رار جينيت، لهذا، فقد جاء ح�شورهما بارزاً ف������ي كتاباته ب�شكل كبير، بل اإن 

طار  �شعيد يقطين ي�شرح بذلك في اأكثر من مو�شع من اأعماله، مما ي�شعنا ب�شكل جلي في االإ

المرجعي والمفاهيمي الذي �شدر عنه، فقد حاول �شعيد يقطين ا�شتغالل المفاهيم الجديدة 

الت������ي �شاغها كل من ت������ودروف وجيرار جنيت في كتابه )تحليل الخط������اب الروائي(، وال�شّيما 

المفاهيم المتعلقة بالزمن وال�شيغة والروؤية، ب�شفتها المفاهيم الثالثة المحورية التي يحاول 

اأن يقيم من خاللها نظرية �شردية عربية. 

يمي������ز تودوروف ف������ي تحليل الخطاب الروائي بين زمنين: زم������ن الق�شة وزمن الكتابة. اإنه 

ر باإجراءات ال�شكالنيين الرو�س، ذلك اأن زمن الكتابة يحيل على مرجعية خارجية،  تميي������ز يذكَّ

بداعي. اإنه زمن  بداعية زمني������اً عن الن�س االإ تنطل������ق من فر�شية مفادها ا�شتقالل اللحظة االإ

أدبياً  يتميز بتف������رده منهجياً، ذلك اأن زمن الكتابة الم�شتقل ببنيت������ه �شرعان ما ي�شبح عن�شراً ا
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بمجرد اأن يُدَخل في الق�شة. اإنه لحظة يلجاأ فيها الروائي اإلى حكي زمن الكتابة، وكاأن الزمن 

د الم�شتوى الذهني )زمن القراءة( ب�شفته جزءاً من الن�س، لكن  هو الذي يحكي، في حين يحدَّ

يتعذر اال�شتغناء عنه، لكن مع ذلك، فاإن هذا التمييز بين الزمنين يحتاج اإلى وقفة متاأنية، فما 

القيمة العلمية التي ي�شيفها هذا التمييز لتحليل الخطاب الروائي؟ اإن الم�شاألة هنا في نظرنا 

ال تتعدى ال�شغف بالتق�شيمات والتفريعات، واإال فاإن زمن الكتابة ال يفيد في تحليل الرواية، بل 

نَّ الرواية 
مر باأ همية لدى تودوروف. يتعلق االأ أ�شا�س نظري بالغ االأ اإن االهتمام به ي�شرب في ا

�شا�شي  عالم مغلق يف�شر نف�شه بنف�شه. اإذن، فال حاجة لمثل هذه التفريعات، كما اأن التخوُّف االأ

أ�شماه تودوروف بزمن  في درا�شة الزمن الروائي يتمثل في اللغة والزمن اللغوي. اأما درا�شة ما ا

أ�شماه جيرار جينيت فيما بعد، ِب�علم المرافقات. بهذا،  الكتاب������ة، فيدخل في اإطار اآخر هو ما ا

يخل�س تودوروف اإلى اأن تمظهرات الزمن مختلفة، اإذ يظهر الزمن الروائي من خالل عنا�شر 

أ�شا�شية مثل »الت�شمين، والت�شل�شل، والتناوب«، اإذ تحدث تودوروف عن هذه العنا�شر في �شياق  ا

 الحدث 
ْ
حديث������ه عن اأنماط ال�شرد اإذ ربطها بالزم������ن، مما يطرح اإ�شكالية الخلط بين مفهوَمي

�شافة اإلى اأن عنا�شر الت�شمين والت�شل�شل والتناوب هي عالقات منطقية ولغوية،  والزمن، باالإ

أ�شرنا �شلفاً اإلى �شرورة التمييز في الخطاب الروائي  تنتمي اإلى مجال البالغة ال�شعرية، وقد ا

بين العنا�شر التي تنتمي اإلى اللغة الوا�شفة: الفعل واال�شم وال�شوابق واللواحق، والعنا�شر التي 

تنتم������ي اأ�شاًل اإلى ال�ش������رد. اإنه تمييز �شروري. ي�شكل جوهر الط������رح ال�شعري لدى جاكب�شون، 

�شل، فق������د ميَّز توما�شوف�شكي  كم������ا اأن هن������اك اإجماعاً بين ثالث مدار�������س نقدية على هذا االأ

 الق�شة وال�شرد. اأما كونتر مولر، فيميز 
ْ
بي������ن المبنى الحكائي والمتن الحكائ������ي، اأي بين زمنَي

بي������ن الزمن الم�شرود وزمن ال�شرد، مما يعطي لفكرة التمييز بين الم�شتويين قيمة علمية على 

الم�شت������وى النظري، اإال اأن تركيب هذه العنا�شر، يعطي ثالثة اأنماط زمنية، تتفاعل فيما بينها 

لت�شنع عالم المتخيل الروائي: )زمن الق�شة وزمن الكتابة وزمن القراءة(. اإنها ثالثة مكونات ال 

أنها ال تكون بنية فيما بينها، فنحن با�شتطاعتنا  خر، بمعنى ا يحيل عن�شر منها على العن�شر االآ

على �شبيل المثال اأن نفهم زمن القراءة دون معرفة زمن الكتابة اأو زمن الق�شة، لكن التداخل 

زمنة، ال يكون على م�شتوى الن�س، بقدر ما يكون على م�شتوى التاأويل/  المفتر�س بين هذه االأ

زمنة الثالثة. يت�شح من خالل  القراءة، مما يجعلنا نت�شاءل عن الحدود التي تف�شل بين هذه االأ

زمنة متداخلة ب�ش������كل ي�شعب معه اأن نف�شل بينها،  كتاب������ات ت������ودوروف اأن العالقة بين هذه االأ

�شكال الزمنية ببع�س المقومات/ ال�شمات، ذلك  لكن مع ذلك، فاإن تودوروف يميز بين هذه االأ
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ا زم������ن الق�شة، فهو زمن متحرك  مَّ
أ آنيته وهو زمن جامد. ا اأن زم������ن الكتابة يعتم������د راهنيته وا

ّنه يتوج�س  ومتداخل )زمن افترا�شي(، ال يعترف بالحدود الزمنية الب�شيطة والخادعة اأحياناً، الأ

رادة الناقد/ المتلقي، مما يجعله  اأكثر من اأزمنة الفعل اللغوي، في حين يخ�شع زمن القراءة الإ

يخ�ش������ع لل�ش������روط االجتماعية والنف�شية والفكرية للمتلقي، لكن������ه ال يوؤثر في الن�س الروائي، 

نه يمار�س قراءته من الخ������ارج. بهذه التفريعات، يعود  وال يتدخ������ل في تغيير بنيت������ه اللغوية. الأ

تودوروف اإلى تاأكيد اإمكان تحليل زمن الخطاب من خالل اإبراز الم�شافة بين تمثيل الزمن في 

خبار، مما يتيح  أ�شا�س اأن الزم������ن مظهر من مظاهر االإ الفع������ل مع راهنية اإنجاز التلفظ، على ا

اإم������كان االنتقال من الخطاب اإلى الق�شة. اأما على م�شت������وى اآخر، فنجد تودوروف ينطلق من 

ال�شرد لتعريف الزمن، فبما اأن ال�شرد هو في عمقه مقطوعة زمنية، فاإننا نميز فيه بين نوعين 

أو  زمنيين:زم������ن ال�شيء الم�شرود وزمن ال�شرد. فزمن ال�شيء الم�شرود يمثل الدوال/ العالمات ا

يقونات، في حين يمثل زمن ال�شرد المدلوالت، فنكون مع جينيت اأمام منظومة لغوية تعتمد  االأ

مفهوم العالمة لدى �شو�شور... 

يوؤكد هذا الطرح التداخل ال�شديد بين تحليل الخطاب كما حدده تودوروف وجيرار جينيت، 

والل�شانيات العامة كما تناولها في بدايات القرن الما�شي فرديناند دو�شو�شور. اإذ اإّن ما قام به 

جينيت في هذا التمييز، ال يتعدى ا�شتبدال دوال جديدة بدوال قديمة، مع فارق ب�شيط يتجلى 

رجاع  في تاأكيد جينيت اأن الزمن ي�شتغل من خالل ثالث تقنيات، تتجلى في تقنية اال�شتباق واالإ

ودي�شة، على الرغم من اأن تودوروف يميز  وال�شعة، ويقدم لذلك ن�شو�شاً من الن�شيد التا�شع لالأ

أ�شا�س االنفتاح واالنغالق، فاإذا كان الن�س الروائي  بين الن�س الروائي والن�س الملحمي، على ا

منفتح������اً، فاإن الن�������س الملحمي مكتمٌل، مما يجعله ال ي�شلح للتمثيل على عنا�شر تنتمي اأ�شاًل 

ن الزمن في الملحمة ال يتطور،  باأ�ش������ل تكونها اإلى العالم الروائي ولي�س اإلى عالم الملحمة، الأ

ب������ل يو�شع مكتماًل منذ البداية، مما ال ي�شاعد عل������ى جعله مو�شوعاً لل�شرد، في حين، يختلف 

م������ور الدقيقة التي ينبغي االنتباه اإليه������ا في درا�شة الزمن  م������ر ف������ي الرواية. اإن هذه من االأ االأ

أنه ال ي�شتقيم  الروائ������ي. اإذ ي�شتعي������ر �شعيد يقطين م������ن جينيت هذا التمييز، على الرغ������م من ا

اأحيان������اً، اإذ يقوم بتفريع������ه مرة اأخرى اإلى م�شتويين: م�شتوى الزم������ن الداخلي وم�شتوى الزمن 

. يق�شد بالداخلي العنا�شر الدالة على الزم������ن الطبيعي مثل ال�شنوات وال�شهور 
)12(

الخارج������ي

ي������ام والف�شول، ويق�شد بالم�شتوى الخارجي، ما ت������دل عليه محددات اأخرى، ال ت�شير اإلى  واالأ

الزمن مبا�شرة، مثل الر�شائل والخطب والحروب. اإن هذا التق�شيم كما يبدو لنا ال يدر�س الزمن 
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ب������ل يدر�س العنا�شر التي يظهر فيها الزمن، لك������ْن هناك فرق �شا�شع بين درا�شة الزمن ب�شفته 

أ�شكال تحقق الزمن، كاأننا نح�س ونحن نتتبع منطقية التحليل المقدم  أ�شا�شية في ال�شرد وا بنية ا

أنه حين ال ت�شعفه المفاهيم التي ا�شتقاها من المدر�شة الفرن�شية، يلجاأ اإلى  من �شعيد يقطين، ا

أ�شكال ال تنتمي اأ�شاًل اإلى المو�شوع مثل تلك الن�شو�س المرافقة: الخطبة  البح������ث بعيداً في ا

والر�شالة والخبر ال�شحفي وغيرها من الموؤ�شرات. 

نجلو- اأمريكية )التجاه النفعي( المدر�صة الأ

مريكية قد عرفت نوعاً في جهازها النظري والمفاهيمي  على الرغم م������ن اأن المدر�شة االأ

ح������ول نظرية ال�شرد، فاإن النقد الروائي المغربي )ب�شكل عام(، لم ي�شتفد كثيراً من اإنجازاتها، 

 
ْ
أ�شا�شاً اإلى المدر�شتَين ال�شكلية وال�شعرية فح�شب، واكتفى في هذه المدر�شة بموقَفي ّنه اتجه ا الأ

ن هذين الموقفين يتقاطعان اأحياناً م������ع موقَفي جينيت وتودوروف من  »�شولت������ز، وبرين�س«، الأ

الخطاب الروائي. يميز �شولتز في الن�س الروائي بين الق�شة والحبكة. اإنه التق�شيم نف�شه الذي 

حداث،  حدده جينيت على وجه الخ�شو�س، اإذ عدَّ الق�شة مفهوماً عاماً ي�شمل ال�شخ�شيات واالأ

ح������داث دون ال�شخ�شيات  ف������ي حين لي�شت الحبك������ة الروائية �شوى مفه������وم خا�س، يت�شل باالأ

فح�ش������ب. بمعن������ى اأن الق�شة عالم مغلق يحوي الحبكة. وبناًء على هذا التق�شيم، فاإن ما يحكم 

عالم الق�شة ال يتجاوز اإنجازية اللغة ب�شفتها المكون الوحيد القادر على تنظيم عن�شر ال�شرد. 

مريكية التي تنظر اإلى اللغة من خالل وظيفتها. ن�شتح�شر هنا على  م������ن هنا، نفهم النظرة االأ

�شبيل المثال موقف ت�شوم�شكي من اللغة. اإنها نظرة ال تعترف بالدور المحايد لل�شرد وال للغة، 

فكار الفرن�شي������ة، وال�شّيما في المجال  مريكيون والبريطاني������ون عادة من االأ لذل������ك يتوج�س االأ

النظ������ري، كما يعّدونها غير عملية. اإن التق�شيم ال������ذي قدمه �شولتز، يخدم هذا االتجاه، ذلك 

اأن عال������م الق�شة /الحكي هو عالم ال�شخ�شية المتف������ردة باأ�شلوبها وتقنياتها، في حين ترتبط 

أو ال�شخ�شية.  خير غير مهم اإذا ف�شل عن المركز/ الذات ا الحبك������ة بالحدث، لكن يعّد هذا االأ

مريك������ي باالتجاه النفعي. اأما جيرال������د برين�س، فيميز  لع������ل هذا م������ا اأدى اإلى و�شم االتجاه االأ

ول بم�شتوى  بي������ن م�شتويين في كل عمل حكائي مكت������وب يت�شكل من عالمات ال�شرد؛ يرتبط االأ

أو  الخط������اب الذي يت�شمن م�شتويات �شفلى )ال�شارد، الم�شرود له وال�شرد(، وم�شتوى الم�شرود ا

أنه يميز في  المحك������ي الذي ي�شم ال�شخ�شيات والف�شاء، اإال اأن ما يالحظ على هذا الموقف ا

ول في  العم������ق بين م�شتويين �شرديي������ن )وهو اأمر لم يعره الفرن�شيون اهتماماً كبيراً(. يتجلى االأ
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م�شتوى الن�س ال�شفوي والثاني ف������ي م�شتوى الن�س المكتوب، ذلك اأن الن�س ال�شردي ال�شفوي 

يام وكثرة الو�شائط قيمته ال�شردية، لي�شبح فاقداً للمعنى بتحوله اإلى عدة  قد يفقد مع مرور االأ

ن�شو�س اأخرى، عن طريق عمليات التحوير والم�شخ التي يتعر�س لها با�شتمرار. 
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�شئلة ال�شائكة  يع���ّد �ش����ؤال المنه���ج في الخطاب النق���دي العربي )ومنه المغرب���ي طبعًا( م���ن الأ

والمعق���دة،  الت���ي كان���ت وما ت���زال تت�ش���در اهتمامات الدار�شي���ن والنقاد، على اخت���اف مجالتهم. 

همية الحقيقية الت���ي تحظى بها هذه الق�شية في  يعك����س هذا الهتم���ام الكبير بق�شية المنهج الأ

المي���دان النق���دي )كم���ا هي الحال بالن�شبة اإل���ى باقي المجالت(، لكن على الرغ���م من اأن الباحث، 

والمتتب���ع لل�شاح���ة النقدي���ة العربية قد يلم�س حجم التراكم الحا�شل ف���ي الكتابات المنجزة ح�ل 

هذا الم��ش�ع،  اإما في �شكل اأبحاث ودرا�شات،  واإّما في ر�شائل واأطروحات جامعية،  اإّل اأنَّ هذا التراكم 

�شكالي���ة وخط�رتها،  وه� ما يف�شر  يفتق���د ف���ي اأحايين كثيرة اإلى ال�عي النظ���ري العميق باأبعاد الإ

-ربم���ا- ح���دة الختاف وال�شطراب الم�ج�د بين هذه الكتابات في ت�ش�رها للمنهج، وه� ما يعني 

اأن ه���ذا الم��ش����ع عل���ى الرغم مما اأ�شاله من حبر، ما يزال مفت�ح���ًا ومطل�بًا،  ويحتاج اإلى المزيد 

مر بالنقد المغربي الذي ل يع�د احتكاكه  م���ن التن���اول بالدرا�شة والتمحي�س،  ول�شّيما اإذا تعلق الأ

لنا اختيار  بالمناه���ج الحديث���ة اإلى اأبعد من اأربعة عق�د من الزمان تقريبًا، ولبل�غ هذه الغاية،  ف�شَّ

�شهام في تاأثي���ث الم�شهد النقدي المغرب���ي منذ ال�شبعينيات  وائل الذي ل���ه ف�شل الإ اأح���د ال���رواد الأ

�شا�س عل���ى ر�شد �ش�ؤال المنهج داخل  م���ر بمحمد نجيب الع�في،  مركزين بالأ ف�شاع���دًا،  ويتعل���ق الأ

�شئلة،  ول�شّيما بعد اأن ُخيل اإلينا اأن هذا الناقد يعد من اأبرز الذين  خطابه النقدي دون غيره من الأ

�شلط�ا ال�ش�ء على اإ�شكالية المنهج في الخطاب النقدي المغربي.

محمد �أفقير

محور خا�ص

�س�ؤال املنهج يف اخلطاب النقدي املغربي

تجربة نجيب العوفي النقدية نموذجًا
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الم�صار النقدي لدى نجيب العوفي

بداعية، اإذ ا�شتهل تجربته  دبي بالتوجه نحو الكتاب������ة االإ أ نجيب العوف������ي ن�شاطه االأ ب������دا

ول������ى بكتابة الق�شة الق�شيرة منذ بداي������ة ال�شتينيات،  لكن �شرعان ما تحول اإلى الكتابة  االأ

�شوات والعطاءات،  اإذ  النقدي������ة بعدما وجد الحقل الق�ش�شي -على حد تعبيره- غنياً باالأ

، وهو ما 
)1(

�شوات والعطاءات يعي�������س الحقل النقدي على الرغم من اأهميته،  ن������درة في االأ

يعن������ي اأن الن�ش������اط النقدي لديه هو الت������زام وم�شوؤولية قبل اأن يكون اختي������اراً. نَ�َشر نجيب 

أواخ������ر ال�شتينيات تقريباً،  وما اإْن  العوف������ي اأولى درا�شاته النقدية على �شكل مقاالت منذ ا

حل عقد ال�شبعينيات -وما اأدراكم ما ال�شبعينيات- حتى غدا نجيب العوفي اأحد الفاعلين 

دبي المغرب������ي،  واإذا كان الم�شهد النقدي في ال�شبعينيات -كما  �شا�شيي������ن في الحقل االأ االأ

�شماء،  فاإن )النقاد الذين  آنئذ- قد عرف كثيراً من االأ دبية ا ت�شي بذلك اأعمدة ال�شحافة االأ

�شمدوا في الميدان،  وحملوا النقد هاج�شاً و�شاغاًل م�شتمراً،  وثابروا على الكتابة النقدية 

يام ه������م: عبد القادر ال�ش������اوي واإدري�س الناقوري  بانتظ������ام وطم������وٍح منهجي متجدد مع االأ

ربعة - ح�شب العوفي- هم الذين �شرقوا  . هوؤالء االأ
)2(

ونجي������ب العوفي، واإبراهيم الخطيب(

الن������ار من جيل الموؤ�ش�شين بع������د اأن فتح جيل ال�شتينيات الب������اب النقدي ن�شف فتحة،  ثم 

. تت�شيد الح�شيلة النقدية لنجيب 
)3(

دبار تاركين وراءهم اأ�شداء من ذكرى وّل������ى معظمهم االأ

ن في �شتة كتب نقدية هي: العوفي حتى االآ

1- »درجة الوعي في الكتابة« عام )1980م(.

بداع المغربي المعا�شر« عام )1983م(.  2- »جدل القراءة: مالحظات في االإ

3- »مقاربة الواقع في الق�شة الق�شيرة المغربية: من التاأ�شي�س اإلى التجني�س« عام )1987م(. 

4- »ظواهر ن�شية« عام )1992م(. 

5- »م�شاءلة الحداثة« عام )1996م(. 

6- »عوالم �شردية: متخيل الق�شة والرواية بين المغرب والم�شرق« عام )2000م(.

با�شتثن������اء ر�شالته الجامعية »مقاربة الواقع في الق�شة الق�شيرة المغربية: من التاأ�شي�س 

�ش������ل مقاالت في الجرائد والمجالت،  اإل������ى التجني�س«،  فاإن مادة موؤلفاته هي في االأ

اأو مداخ������الت/ اإ�شهامات في الندوات والملتقي������ات، وهو ما يعني اأن كتابات نجيب العوفي 

�ش������ارة في الوقت نف�شه اإلى اأن هذا  تن������درج �شمن ما ي�شمى »بالنقد ال�شحفي«،  وتجدر االإ
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أ�شا�شاً من�شور في ال�شحافة،  اأو مجبر على اللجوء  نه ا النقد حينما ينع������ت بال�شحفي، )فالأ

 .
)4(

اإل������ى ال�شحافة،  وال تغمز هذه ال�شف������ة لذلك من قناته وال تعني داللة اأخرى غير هذه(

واإجم������االً يمكن ر�شد اأهم الق�شايا واالن�شغ������االت النقدية التي ميزت تجربة نجيب العوفي 

تية: من خالل النقاط االآ

1- اإنها تجربة ممتدة في الزمن،  وتكاد تغطي تاريخ النقد المغربي المعا�شر. 

بداع المغربي المعا�شر، من �شعر، وق�شة،  أ�شكال االإ 2- متابعتها النقدية لمختلف تجليات وا

ورواية. 

أ�شئلته ومقوالته  دب المغربي الحديث والمعا�شر، وا  3- ا�شتغاله������ا باأهم ق�شايا وظواهر االأ

زمة«، و»الحداثة«.  الكبرى،  مثل: مقولة »التحول«، و»االأ

ول والمركزي اإل������ى جانب الرواية،  4- اإنه������ا تجرب������ة نقدية انفرد فيها ال�شع������ر بالموقع االأ

والق�شة الق�شيرة. 

دب المغربي، وي�شكل ح�شور  5- تجرب������ة ر�شدت اأهم الق�شايا التي وجدت �شداها في االأ

أه������م الق�شايا �شمن دائرة االن�شغ������ال النقدي لنجيب  بداع المغربي، اإحدى ا فل�شطين ف������ي االإ

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

6- تجربة اعتنت باإبداع ال�شباب،  وبقراءة ن�شو�شهم،  كما يتج�شد في كتاب »درجة الوعي 

في الكتابة«.

7- اإ�شهامها بق�شط وافر في نقد مقولة الحداثة وم�شاءلتها، ويعّد كتاب »م�شاءلة الحداثة«، 

اأحد اأهم الكتب النقدية المغربية في هذا المجال. 

خير  أدباء الم�شرق، وقراءة ن�شو�شهم،  وهو ما يعك�شه موؤلف العوفي االأ 8- انفتاحها على ا

»عوالم �شردية: متخيل الق�شة والرواية بين المغرب والم�شرق«.

اإنَّ ه������ذه القراءة في الم�شار النقدي لنجيب العوف������ي،  ال يروم تجزيء تجربة هذا الباحث 

ن ا�شم نجيب العوفي يعت�شر ويخت�شر تجربة نقدية  والناق������د،  وتتبع خطواتها ب�شكل دقيق،  الأ

أدبية ممتدة في الزمن، تنداح على مدى ثالثين �شنة حافلة بالعطاء والثراء. اإن غاية ما تهدف  وا

�شطر هي ت�شليط ال�شوء على اأهم مزّيات هذه التجربة،  وعلى الق�شايا المركزية  اإلي������ه هذه االأ

�شمن ان�شغاالتها.
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مفهوم المنهج لدى نجيب العوفي

دوات والمفاهيم  يتح������دد مفهوم المنهج لدى نجيب العوفي ب�شكل عام في )منظومة من االأ

أي�شاً وبال�شرورة  أن������ه ا والم�شطلح������ات، بها تتقعد القواعد وتت�ش������ح المفاوز والم�شالك، كما ا

، والمنهج اإ�شافة اإلى ما �شبق 
)5(

محكوم بف�شاء نظري واإب�شتيمي ي�شكل رحمه ومجاله الحيوي(

ال يع������دو اأن يكون و�شيلة ودليل عمل ي�شاعد على االقتراب من الن�س وتذوقه وفهمه وتف�شيره 

أبوابها كلّها،  فاإن الناقد مدعو  ،  وبم������ا اأن المناهج ال تفتح ا
)6(

دبية فيه وا�شتج������الء المكامن االأ

دب  . حاول نجيب العوفي تحديد المنه������ج الذي يخ�شع له االأ
)7(

ب������داع المنهج واإعادة خلق������ه الإ

ول »درجة الوعي في  المغرب������ي في درا�شات������ه التطبيقية، وب�شط روؤيت������ه حوله منذ موؤلف������ه االأ

الكتاب������ة« موؤك������داً اأن )التفاوت التقني الذي قد يتبدى ف������ي اأدوات التحليل النقدي ال يمنع من 

، هذه الوحدة النظرية المنهجية 
)8(

اأن هن������اك وحدة نظرية منهجية ت�شتقطبها هذه الدرا�شات(

، و»المنهج االجتماعي 
)10(

،  و»المنه������ج الجدلي«
)9(

ي�شميه������ا العوفي »المنهج الواقعي الجدلي«

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

الجدل������ي«

دري�س الناق������وري. ي�شتهدف هذا المنهج الجدلي ح�ش������ب الناقد )ت�شريح الن�س  الم�شت������رك« الإ

أربعة: وتعريته على م�شتويات رئي�شة ا

أو الفل�شفي العام الذي ي�شدر عنه الن�س )النظرة اإلى العالم(. 1- المنظور الفكري ا

2- عالقة الن�س بالكاتب.

3- عالقة الن�س بالواقع والتاريخ.

4- المح�شل������ة النظرية والعملية المترتبة عن الن�س ومردوديته ب�شكل عام، وتتداخل هذه 

آلية الن�س بو�شفها منبثقة منه(. الم�شتويات -بداهة- مع ا

ألمع  أثب������ت وما يفتاأ يثبت عبر اأهم وا يوؤك������د نجيب العوفي اأن »المنهج الجدلي« في النقد ا

الممار�ش������ات التي تجلى عبرها، قدرت������ه الفائقة على احتواء الن�������س والواقع معاً،  بل قدرته 

الطيع������ة على التجدد الم�شتمر واغتن������اء التجارب والخبرات الفكري������ة جميعها. وي�شيف باأن 

فعالي������ة هذا المنهج تكمن في روؤيته ال�شمولية الم�شتوعب������ة لبنية م�شمون الن�س وبنية �شكله، 

ويثب������ت في الوقت نف�شه اأن الخلفية النظرية لمنهجه هي المارك�شية، التي تفر�س على الناقد 

الت�شلح بنظرة �شمولية، وتكامل في الروؤية واغتناء في المعارف.
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هكذا يحدد نجيب العوفي معايير »المنهج الجدلي« في النقد، م�شيراً اإلى بع�س ال�شفات 

المرتبط������ة بم�شدره، ووظيفته وفعاليته،  والجدير بالمالحظ������ة اأن اأغلب المعايير المذكورة،  

ا�شتعر�شه������ا الناقد وهو ي�شف المنهج النقدي الذي اعتم������ده الناقوري في كتاب »الم�شطلح 

قل- وال�شبب يعود اإلى طبيعة فهم العوفي  الم�شترك« دون اأن يتبناها في كتبه -نظرياً على االأ

دب بالواقع من جه������ة،  واإلى مفهوم المنهج لديه من جهة ثانية،  فعلى  للعالق������ة التي تربط االأ

دب بالواقع االجتماعي وال�شيا�شي،  فهو يرف�س  الرغم من تاأكيده العالقة الوطيدة التي تربط االأ

يديولوجيا  دب لي�س رديفاً ظلياً لالأ دبي اإلى مجرد �شورة تعك�س الواقع، فاالأ نتاج االأ اخت������زال االإ

فيقا�س بم�شطرتها ويخ�شع لطائلتها. اإن المنهج الجدلي -على حد تعبير العوفي- لي�س مجرد 

أرثوذك�شياً �شارم������اً،  لذلك ي�شعف  حج������راً يتيمم علي������ه،  ولم يكن ا�شتخدامه ل������ه ا�شتخداماً ا

ول »درجة الوعي  �شبط������ه للمنهج وتحديده بدقة،  وقد كان واعياً بذل������ك ال�شّيما في كتابه االأ

أ�شتطيع اأن اأدعي باأني كن������ت وفياً لحدود وقوانين هذا  ف������ي الكتاب������ة«، اإذ يقول عن نف�شه: »ال ا

لف اإلى الياء. واإذا كان الناقد يعترف هن������ا �شمنياً بوجود حدود وقوانين لهذا  المنه������ج من االأ

مر يتوقف اأوالً واأخيراً  المنهج، فاإنه يرى في مكان اآخر اأن المنهج الجدلي من دون حدود، واالأ

عل������ى طريقة ا�شتخدام المنهج، عل������ى مدى االقتناع الفكري به، وعلى م������دى التهيوؤ المعرفي 

أنه على الرغم من  الم�شتم������ر لتطويعه واإغنائه. يرى الباحث محمد اأق�شا�س في هذا ال�شدد ا

االهتمام الكبير الذي اأواله نجيب العوفي لق�شية المنهج، وتاأكيده تبنيه للمنهج الجدلي،  فاإنه 

لم ي�شبطه ا�شطالحياً، ول������م يحكم على قب�شته وعلى مفهومه، فبقي �شائعاً في العموميات،  

أو يعتمد على منهج جدلي بال حدود. واال�شطراب. اإنه يتراوح بين المنهج والالمنهج، ا

دبية ية نجيب العوفي لتوظيف المناهج الأ روؤ

دبي المغربي بعد التحوالت/ التطورات المختلفة )نوعياً  انبث������ق �شوؤال المنهج في النقد االأ

أواخ������ر ال�شتينيات وبداية ال�شبعينيات، اإذ اأ�شحى  وكمي������اً( التي �شهدها الخطاب النقدي، منذ ا

أو ور�شة الختبار مناهج نقدية متنوعة ومختلفة. يدفعنا هذا اإلى طرح  الميدان النقدي حقاًل ا

دب المغربي؟ نوؤكد بداية  ال�ش������وؤال الجوهري: كيف وظفت هذه المناهج وه������ي ت�شتغل على االأ

�شكالية،  أنن������ا ال نطمح اإلى تقديم اإجاب������ة معينة، اأو حتى الخو�س في نقا�س ه������ذا ال�شوؤال/االإ ا

أه������م ما ن�شعى اإليه هو ب�شط ت�شور العوف������ي، ور�شد وجهة نظرة تجاه الم�شاألة. يوؤكد الناقد  وا

ن م�شاألة اختيار  أ باختيار المنهج،  الأ اأن ال�شعوبات التي ت�شاحب توظيف المناهج النقدية تبدا
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المنه������ج النقدي اأكبر من اأن تختزل اإلى مجرد تف�شيل خطوات اإجرائية على اأخرى كما يبدو 

ولى، واأن الن�س هو الذي يقترح منهجه ولي�س المنهج هو الذي يقترح ن�شه،  ومن ثمة  للوهلة االأ

أو ذاك.  يتحتم على الدار�������س �شرورة االقتناع الذاتي ب�شالحية المنهج ومالءمته لهذا الن�س ا

نتاج  ويدع������و نجيب العوفي اإلى اإعادة اإنتاج المنه������ج،  ولي�س اإعادة ا�شتهالكه، ويعني باإعادة االإ

العم������ل على تكييفه وتطويعه »وتبيئته«،  عاّداً ذلك خطوة اأولى نحو بلورة هويته وخ�شو�شيته، 

وي�ش������رب المث������ال على �شبيه هذا الت�شور ب�شنيع محمد عاب������د الجابري في قراءته الفل�شفية 

م�شت�شه������داً بو�شائل ع�شرنا المنهجية والمعرفية فيجب اأن ن�شتعين بها فعاًل، ولكن ال بفر�شها 

خير في قوالبها، بل على العك�س من ذلك على تطويع قوالبها  على المو�ش������وع وتطويع هذا االأ

جرائية، اأعني وظيفتها ب�شفتها اأدواٍت علمية.  بال�شورة التي تجعلها قادرة اأن تمار�س قدرتها االإ

اإنَّ ا�شت�شهاد الناقد بت�شور محمد عابد الجابري لتوظيف المنهج في م�شروعه الفل�شفي لقراءة 

التراث العربي،  وو�شفه له بال�شنيع المنهجي الواثق والجريء، يحتاج اإلى مزيد من التو�شيح 

�شل  د نجيب العوفي في مقدمة كتابه »ظواهر ن�شية«، التي هي في االأ والنقا�������س والحوار.عدَّ

عب������ارة عن مقال من�شور في اأحد اأعداد مجلة الفكر الديمقراطي �شنة )1990(،  تحت عنوان 

د  دبي المغربي: »المنهج بين اال�شتيعاب واال�شتالب«، عدَّ »عن الغزو«  المنهجي في النق������د االأ

ولى �شماها  فة االأ دب المغربي.االآ أرب������ع اآفات تطبع توظيف المناه������ج النقدية في درا�ش������ة االأ ا

»المنهاجوي������ة«، وهي مفهوم مركزي في خطابه النق������دي، ويق�شد به االرتهان غير الم�شروط 

أ المعروف »الن�س وال�شيء غير الن�س«  للمنهج على ح�شاب الن�س، بحيث ي�شتعا�س عن المبدا

أ نا�شخ وم�شاد »المنهج وال�شيء غير المنهج«. بمعنى اأن المنهج وفق هذا التوظيف يكون  بمبدا

ظه������ار قدرة المنهج وكفايته، ومن ثم  هدف������اً، ولي�س مجرد و�شيلة. اإذ يبدل الناقد كل جهده الإ

خيرة التي تف�شي  ي�شبح الن�س موظفاً لخدمة المنهج، عو�شاً عن اأن يكون العك�س، والنتيجة االأ

اإليه������ا »المنهاجوية« هي اغتراب الن�س، والمنهج، والناقد، والمتلقي، وال�شّيما اأن القراء غالباً 

فة الثانية التي تدمغ المقاربات  ما ينفرون من هذه المقاربات نظراً لغمو�شها »ونخبويتها«. االآ

النقدي������ة المغربي������ة هي »االنتقال واالرتح������ال ال�شريع بين المناهج والنم������اذج«. واإذا كان هذا 

االنتق������ال يدل في اأحد جوانبه على و�شع نق������دي يت�شم بالدينامية والحيوية،  فاإنه في جوانبه 

خ������رى يمثل ماأزقاً من م������اآزق مقارباتنا النقدية،  وال�شّيما حين يتح������ول هذا االنتقال لدى  االأ

بع�شهم اإلى �شبه »تجريبية« تفتقد اإلى الناظم النظري بين محطة منهجية واأخرى، وكاأننا كما 

يذهب العوفي، ن�شتلف ونتقاي�������س المناهج النقدية اإزاء �شندوق »للنقد الدولي« �شبيه ب�شميه 
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فة الثالثة »هي غياب النقد عن النقد«، وهيمنة النزعة الو�شفية التحليلية على  المع������روف. االآ

أ�شبه  النزعة التقييمية التاأويلي������ة. اإن كثيراً من الممار�شات النقدية المغربية )ح�شب العوفي( ا

ما تكون ب�شياحة و�شفية على هام�س الن�س، اإذ ال تتجاوز تفكيك عنا�شر هذا الن�س واأجزائه 

أيديولوجية،  يِّ نوازع معيارية، ونوايا ا
جل )علمنة الخطاب النقدي وتحييده واإبراء ذمته من اأ الأ

يديولوجية داخل العمل  دبية واالأ وم������ن ثم يدعو الناقد اإلى اإعادة المكان������ة لمفهوم »القيمة« االأ

دبي، واإلى �شرورة اأدلجة الخطاب النقدي، لكن اأال يمكن القول اإنَّ العوفي يدعو هنا �شمنياً  االأ

-بوعي اأو من دون وعي- اإلى تبّني منهج نقدي معين، اأكثر مما يقوم بر�شد اأحد ماآزق مقاربتنا 

النقدية؟ كما اأن الناقد وهو يدعو اإلى نقد المناهج وم�شاءلتها لم يتَّبع �شوؤال المنهج داخل نقد 

النق������د. كان هذا ما ر�شده نجيب العوفي اأواخر �شنة )1988( في اإطار ب�شط ت�شوره لتوظيف 

دب المغربي، وبعد عقد من الزمن ي�شيف اآفة رابعة بعد تذكيره  المناهج النقدية في درا�شة االأ

فات ال�شابقة، وتتمثل في غياب �شخ�شية الناقد في قراءته، وارتباك لغته النقدية، معجماً  باالآ

أ عليها تغيير كبير.  ن اأحوال الطق�س النقدية كما ي�شير العوفي لم يطرا وم�شطلحاً، الأ

�شارة اإلى اأن تن������اول اإ�شكالية المنهج لدى نجيب العوفي ال يهدف اإلى  واأخي������راً ال بد من االإ

تج������زيء تجربة هذا الناقد، بقدر ما يتوخى اإلقاء ال�شوء على التفكير المغربي حول المناهج 

النقدية.

الهوامـــ�ش

)1(- محم������د اأق�شا�س: »النقد الروائي في المغرب« )ر�شالة لنيل دبلوم الدرا�شات العليا بجامعة �شيدي محمد 

داب والعلوم االن�شانية بف�ا�س تح�ت اإ�شراف الدكتور محمد الكتاني،  ال�شنة الجامعي�ة  بن عبد اهلل،  كلية االآ

.)1987-1986(

 )2(- نجيب العوفي: »درجة الوعي في الكتابة«،  مطابع دار الن�شر المغربية،  الدار البي�شاء، ط1، 1980. 

بداع المغربي المعا�شر«، مطابع دار الن�شر المغربية،    )3(- نجي������ب العوفي: »جدل القراءة: مالحظات ف������ي االإ

الدار البي�شاء،  ط1، 1983. 

 )4(- نجي������ب العوفي: مقاربة الواق������ع في الق�شة الق�شيرة المغربية: »من التاأ�شي�������س اإلى التجني�س«،  المركز 

الثقافي العربي،  الدار البي�شاء،  ط1، 1987. 



ول  2020 144 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

�س�ؤال المنهج في الخطاب النقدي المغربي

 )5(- نجيب العوفي: »ظواهر ن�شية«،  مطبعة النجاح الجديدة،  الدار البي�شاء، ط1، 1992، من�شورات عيون 

المقاالت. 

 )6(- نجيب العوفي: »م�شاءلة الحداثة«،  مطابع دار الن�شر المغربية،  من�شورات �شل�شلة �شراع،  العدد الخام�س،  

تموز، 1996.

 )7(- نجي������ب العوف������ي: »عوالم �شردية،  متخيل الق�ش������ة والرواية بين المغرب والم�ش������رق«،  مطبعة المعارف 

الجديدة،  الرباط،  من�شورات دار ن�شر المعرفة،  ط1، 2000.

 )8(- مجلة »الثقافة الجديدة«،  العدد التا�شع،  ال�شنة الثالثة،  �شتاء 1978. 

ولى،  العدد 6،  �شباط، 1998.   )9(- مجلة »فكر ونقد«،  ال�شنة االأ

 )10(- مجلة »الفكر الديموقراطي«،  ع 11، كانون الثاني، 1995.

 )11(- المرجع نف�شه.

¥µ



145 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ
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طفال  دب الأ يذه���ب اأغل���ب الباحثي���ن اإلى اأن الق���رن الع�صرين قد �ص���كل الع�صر الذهب���ي لأ

العالم���ي. اإذ ب���داأ الهتم���ام بالطفول���ة على الم�صتوي���ات جميعها. كما تنوعت اأ�ص���كال التعبير 

طفال،  وو�صائل���ه من كتب و�صحف ومج���لت، وم�صرحيات، ومكتبات عامة ومكتب���ات خا�صة للأ

طفال �صم���ن مناهج الدرا�صة في  مم���ا زاد م���ن ع���دد النا�صرين في معظم ال���دول، واأدرج اأدب الأ

طفال المطبوع  الجامع���ات والكليات. ففي المملك���ة المتحدة على �صبيل المثال، اأخذ اأدب الأ

طفال موقعًا  طف���ال. اإذ احتلت كتب الأ �صكل���ه الخا����ص والم�صتقل. فاأ�صبح ي�صوق خ�صي�صًا للأ

���ر. فقد ن�صر ف���ي عام )1997م( وح���ده )7000( كت���اب، وُطِبَع ف���ي العام نف�صه  مهم���ًا بي���ن م���ا ُن�صِ

.
)1(

)35000( كتاب، لي�صل الرقم في عام )2000م( اإلى مئتي األف كتاب

�أدى هذ� �لتطور �إلى تغيير نظرة �لعالم �لعربي �إلى مرحلة �لطفولة. �إذ يمكن �لقول: �إن �أدب 

طفال �لمكتوب )لم ياأخذ �سمته �لحقيقي في �للغة �لعربية وي�ستوي على عوده فناً من �لفنون  �لأ

دب  . لكن على �لرغم من �أهمية مو�سوع �لأ
)2(

دبي������ة �إل في �لعقد �لثالث من �لقرن �لع�سرين(
�لأ

�لموج������ه �إل������ى �لطفل في �لوطن �لعربي، فاإنه لم ينل حتى يومن������ا هذ� ما ي�ستوجب من �هتمام 

في �لدر��سات �لنقدية �لعربية. �سو�ء على م�ستوى �لتنظير �أم على م�ستوى �لممار�سة )�لمقاربة 

دب م������ن زو�يا وروؤى نقدية مختلفة.  �لن�سي������ة(. با�ستثن������اء بع�ض �لدر��سات �لتي تناولت هذ� �لأ

طفال«، ودر��سة  نذكر منه������ا على �سبيل �لمثال ل �لح�سر: در��سة علي �لحدي������دي »في �أدب �لأ

�سعيد بوعيطة

محور خا�ص

دب الطفل املقاربة النقدية املغربية لأ

طفال بالمغرب« لمحمد �أنقار �أنموذجًا كتاب »ق�ص�ص �لأ
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طفال«، ودرا�شة محمد داني  طفال«، ودرا�شة هادي الهيثي »اأدب االأ اأحمد نجيب »فن الكتابة لالأ

أنقار »ق�ش�س  طفال« ل�شهيل عي�شاوي، ودرا�شة محمد ا طفال«، و»درا�شات في ق�ش�س االأ »اأدب االأ

طفال في المغرب بين الكائن والممكن«،  طف������ال بالمغرب«، ودرا�شة جميل حمداوي »اأدب االأ االأ

�ش�س المنهجية والمرجعيات المعرفية  ومحمد الجعفري »اأدب الطفولة المغربي«، اإذ تعددت االأ

أنها ت�شتند في مجملها اإلى ما تحقق  لهذا الدرا�شات فعلى الرغم من تباين هذه الدرا�شات، اإال ا

ف������ي النقد الغربي. وال�شّيما مع جيرار جينيت، وتزفيتان تودوروف، وغيرهما. وما تبلور كذلك 

لدى بع�س النقاد العرب. من قبيل: )يمنى العيد، و�شعيد يقطين،... اإلخ(. لكن على الرغم من 

ذلك، فما يزال الخطاب النقدي العربي عامة وخطاب نقد اأدب الطفل خا�شة، يعرف كثيراً من 

�شكاليات. تاأتي في مقدمتها اإ�شكالية البحث عن منهج نقدي )مناهج نقدية( قادر على فتح  االإ

دبي الطفلي العربي بطريقة �شليمة وقريبة من روح الن�س. وبناء ت�شور معرفي  مغاليق الن�س االأ

دب الطفل،  �شمول������ي حول ه������ذا الن�س على م�شتوياته كلّها. لكن كل حديث ع������ن منهج نقدي الأ

ن في اإيجاد  ي�شتوجب و�شعه في اإطاره النقدي العام. اإذ لم يفلح النقد العربي المعا�شر حتى االآ

دبي المعا�شر. اإذ ما يزال الدر�س  بداع العربي االأ دب العربي عامة. يوائم االإ منهج نقدي عربي لالأ

النق������دي العربي، وثيق ال�شلة بمختلف النظريات النقدية الغربية. ربما يكون انتهى زمانها في 

بلدانها. اإذ كلما ظهرت �شيحة نقدية جديدة في الغرب، �شارع مترجمونا ونقادنا اإلى تطبيقها 

أو بالفهم المغلوط للنظرية النقدية اأحايين  دب العربي، حتى لو بلَيِّ عنق الن�س اأحياناً، ا على االأ

اأخ������رى. فاإذا كانت هذه هي حال الدر�س النق������دي العربي عامة، فهل ينطبق هذا الت�شور على 

دب العربي عامة؟ هل يمكن الحديث عن  اأدب الطفل العربي بو�شفه مجرًى متدفقاً من نهر االأ

بداع الموجه  ن الحديث ع������ن نقد يواكب هذا االإ أو يتعذر االآ نق������د خا�س باأدب الطفل العربي، ا

أم  اإلى الطفل؟ هل هناك متابعة لما ين�شر للطفل من ق�شة و�شعر ورواية وم�شرحية �شواء ورقياً ا

رقمي������اً؟ هل تملك الدرا�شات النقدية التي قاربت اأدب الطفل، اأدوات ومفاهيم منهجية خا�شة، 

أّنها م�شتعارة من حقول معرفية اأخرى فح�شب؟ أو ا ا

�شئلة المحورية وغيرها، ق�شد ت�شليط ال�شوء على المنهج  تنطلق هذه الدرا�شة من تلك االأ

بداع  ن التراكم الذي حققه االإ النقدي الذي تناول اأدب الطفل العربي في التجربة المغربية. الأ

أبرزها  �شئلة الجوهري������ة. ارتبط ا الموج������ه اإلى الطف������ل العربي، يثير )وما ي������زال( كثيراً من االأ

كاديمي.  دب. وال�شّيما على الم�شتوى االأ بالمنهج النقدي الذي �شعى اإلى مقاربة هذا االأ

كاديمي باأدب الطفل؟  خرى: ما مدى اهتمام الدر�س النقدي االأ �شئلة االأ مم������ا يثير كثيراً من االأ
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كاديمية المغربية بناء ت�شور منهجي تقارب من خالله اأدب الطفل؟  هل ا�شتطاعت الدرا�شات االأ

دب؟  كاديمية التي تناولت هذا االأ عمال االأ أبرز االأ م������ا اأهم التجليات العملية له������ذا المنهج؟ ما ا

كاديمية بناء منهج نقدي خا�س باأدب الطفل؟ هل يندرج هذا  هل ا�شتطاعت هذه الدرا�شات االأ

المنه������ج �شمن المدار�س الحديثة في النقد؟ لو افتر�شنا جدالً بوجود منهج نقدي، فمن يتبني 

أم الكتَّاب اأم هما مع������اً؟ واإذا كان كل منهج نقدي ي�شتوجب  ه������ذا المنهج ويدعو اإليه، النق������اد ا

م�شطلحاً نقدياً خا�شاً، فهل هناك م�شطلح نقدي في مجال اأدب الطفل؟ هل تختلف معايير 

دبي )�شعر، ق�شة، رواية، م�شرحية، فنون اأخرى(؟ كيف نحقق  ه������ذا النقد باختالف الجن�س االأ

دوات  بهذا المنهج )اإن وجد( اإطاراً عاماً ال نغفل فيه الطفل؟ هل يقت�شر هذا المنهج على االأ

أو اأخرى جديدة؟  جرائية التقليدية، ا االإ

دب الطفل المقاربــــات النقديـــــة المغربية لأ

طف������ال اهتماماً بارزاً من الباحثين والدار�شين في الوطن العربي. وذلك من  عرف اأدب االأ

ر�شفة، والتجني�س، والت�شنيف، والتو�شيف، والتحليل، والنقد. اإذ  خ������الل التاأريخ، والتوثيق، واالأ

أبرزها:  طفال، مناه������ج ومقاربات نقدية عدة. ا دب االأ تمثل ه������وؤالء الباحثون، في درا�شاتهم الأ

المقارب������ة التاريخي������ة، والمقاربة الببليوغرافي������ة، والمقاربة التاأثري������ة االنطباعية، والمقاربة 

ال�شو�شيولوجي������ة، والمقاربة النف�شي������ة، والمقاربة البنيوي������ة، والمقاربة البالغي������ة، والمقاربة 

خرى. لك������ن على الرغم من ذلك،  ال�شيميائي������ة، وغيرها م������ن المقاربات النقدية المعا�شرة االأ

أبرز المع�ش������الت التي ما يزال يعرفه������ا الدر�س النقدي  فق������د ظل������ت م�شاألة المنهج م������ن بين ا

المغرب������ي )العرب������ي( عامة، ونقد اأدب الطف������ل ب�شكل خا�س. اإذ ما زال������ت الدرا�شات في اأدب 

بداعية الموجهة اإلى الطفل العربي، ففي مجال  طفال العربي، قليلة بالمقارنة مع الكتابة االإ االأ

الرواي������ة الطفلية على �شبيل المثال، تكاد تكون تل������ك الدرا�شات النقدية والو�شفية �شبه غائبة 

اأو منعدم������ة. نظ������راً لتداخل الق�شة الخا�شة بالطفل مع الرواي������ة الموجهة اإلى الكبار، كما اأن 

حاطة بكل الن�شو�س الروائية  ن، لم تتمك������ن من االإ تل������ك الببليوغرافيات المن�شورة اإلى حد االآ

، على الرغم من وجود محاوالت قيمة قام 
)3(

الطفلية الموجودة في ال�شاحة الثقافية المغربية

أر�شفتها والتاأريخ لها. تجلى  به������ا بع�س الدار�شي������ن المغاربة في مجال نقد الق�شة الطفلي������ة وا

أنقار، وعبد اهلل المدغري العل������وي، وعبد الهادي الزوهري، ولطيفة  ذل������ك في اأعمال محمد ا

أنقار »ق�ش�س  الهدارت������ي، وجميل حم������داوي، فعلى الرغم من هذا التعدد، يَعدُّ كت������اب محمد ا
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طفال(  طفال بالمغرب«، وكذلك كتاب عبد الهادي الزوهري )تحليل الخطاب في حكاية االأ االأ

م������ن بين اأهم ه������ذه الدرا�شات النقدية. اإذ وظفت تقنيات البنيوي������ة ال�شردية، من اأجل التحكم 

في بنيات الحكايات الطفلية المدرو�شة ق�شة وخطاباً. كما نجد درا�شة اأخرى في مجال �شعر 

طفال« )درا�شات م�شتركة(، �شدرت في طبعتها  �شتاذ العربي بنجلون بعنوان »�شعر االأ الطفل لالأ

طفال في  ول������ى �شنة )1988م(. فقد عمل الباحث العربي بنجل������ون )وما يزال( على اأدب االأ االأ

قل( من  المغ������رب اإبداعاً، وتوثيقاً، وتحلياًل، وتنظي������راً، كما يمكن عّده )ح�شب ت�شورنا على االأ

م ر�شالة جامعية  أنقار اأول م������ن قدَّ دب الطفل. ف������اإذا كان الباحث محمد ا الدار�شي������ن الرواد الأ

طفال بالمغرب« �شنة )1998م(،  أكاديمية( ف������ي المغرب حول اأدب الطفل بعنوان »ق�ش�س االأ )ا

ف������اإن الباحث العربي بنجلون، يعد اأول من و�ش������ع ببليوغرافيا اأدب الطفل بالمغرب في كتابيه 

أدبيات الطفل المغربي« )1991م(. وكذا »كتاب الطفل بالمغرب« �شنة )2000م(. نجد باحثاً  »ا

اآخر حاول مقاربة الق�شة الطفلية على �شوء المقاربة البنيوية ال�شردية، اإذ جاء منهجه وا�شحاً 

م������ر بالناقد عبد الهادي الزوهري. تجلى ذلك في كتابيه:  من������ذ البداية حتى النهاية. يتعلق االأ

بداع«. اإذ ا�شتند فيهما اإلى مفاهيم عدة  طفال«، و»المدر�شة واالإ »تحليل الخطاب في حكاية االأ

مرتبط������ة بالبنيوية ال�شردية. كما هو ال�شاأن بالن�شب������ة اإلى درا�شة العنوان »العتبات كما حددها 

جي������رار جينيت«، وتق�شيم الن�س اإلى مقطوع������ات ومتواليات �شردية )ن�شية(، ودرا�شة الف�شاء، 

حداث الداللية، ور�شد الزمن ال�شردي، وتبيان الروؤية  وال�ش������ورة، والو�شف، وال�شخ�شيات، واالأ

�شلوبية، وفح�س المكونات  ال�شردية في عالقتها بال�شارد والمنظور، وكذا ا�شتك�شاف ال�شيغة االأ

�شلوبية، كما نجد مالمح هذه المقاربة البنيوية ال�شردية وبع�س مالمحها كذلك  التركيبية واالأ

ل������دى الناقد عب������د الرحيم مودن في درا�شته )�شاحب المر�شيدي�������س الحمراء وما جرى له مع 

ذات ال�شفيرتي������ن(، اإذ وظف بع�س المفاهي������م ال�شكلية من مثل: م�شطلح البنية، وبناء الن�س، 

خرين اإلى الم�شتوى  والبني������ة الفانتا�شتيكية، وم�شتوى اللغات. في حين اتجه بع�������س النقاد االآ

طفال ف������ي المغرب. وعلى راأ�س هوؤالء الباحث  الم�شمون������ي )المو�شوعاتي(، لمقاربة ق�شة االأ

م�شطف������ى كليتي في درا�شته )تاأم������الت في تجربة رواية الفتيان عن������د محمد �شعيد �شو�شان( 

. لكن على الرغم م������ن تعدد الدرا�شات 
)4(

المن�ش������ورة بالع������دد الخا�س لمجلة مجرة المغربي������ة

المغربي������ة التي تناولت اأدب الطفل المغربي )العربي( وتعدد مناهجها، فقد هيمن على بع�س 

خر، الجانب  ه������ذه المقاربات النقد المو�شوعاتي ب�شكل بارز، كما هيمن على اأغلب بع�شها االآ

النظ������ري والتاريخي تحقيباً وت�شنيفاً وتوثيق������اً. اأما الجانب التطبيقي من نقد وتحليل وتقويم 
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أدبية ونقدية قليلة. بهذا،  بداعات الطفلية، فتنح�شر في درا�شات ا ودرا�شة ميدانية اإجرائية لالإ

ينطل������ق النقاد المغاربة في درا�شاتهم للن�شو�������س ال�شردية الطفلية المتعلقة بالحكاية والق�شة 

دبية والمقارب������ات النقدية المختلفة والمتنوعة تنظيراً  والرواي������ة من مجموعة من المناهج االأ

أبرز هذه المقاربات النقدية في المقاربة التاريخية، والمقاربة الببليوغرافية،  وتطبيقاً. تجلت ا

أبرز هذه المقاربات  والمقاربة الفنية، والمقاربة البالغية، والمقاربة البنيوية ال�شردية. نحدد ا

من خالل ما ياأتي:

1- المقـــاربــة التاريخيـــة:

تنبني المقاربة التاريخية على التحقيب الزمني والر�شد الدياكروني لمعرفة تطور الجن�س 

حداث التاريخية  دبي بو�شاط������ة منطق الحوليات، وتعاقب العقود الزمنية. ق�ش������د ر�شد االأ االأ

أنماطه، وتحديد ذلك  أنواعه وا أ�شهمت في تبيان ا دبي. كما ا الت������ي تحكمت في تطور الجن�س االأ

بداعي، وبلورة �شيرورته الجدلية  دبي في م�شاره االإ ال�شياق التاريخي الذي اأفرز ذلك الجن�س االأ

أنقار  القائمة على التحول والنفي والتغيير، وكذا التطور �شكاًل وم�شموناً. يعدُّ الباحث محمد ا

أّرخ  طفال بالمغرب«، اإذ ا أبرز النقاد الذين تمثلوا هذا المنهج النقدي في كتابه »ق�ش�س االأ من ا

لق�ش������ة الطفل ما بين عامي )1947- 1979م(. كما تح�شر هذه المقاربة لدى الباحث جميل 

حمداوي الذي تناول تاريخ الق�شة والرواية معاً من )1936- 2008م(، في كتابيه »اأدب الطفل 

طفال في الوطن العربي«. بالمغرب«، و»اأدب االأ

2- المقاربـــة الببليوغرافية: 

طفال في مج������ال ال�شرديات ت�شنيفاً  ترتك������ز المقاربة الببليوغرافية عل������ى توثيق اأدب االأ

عم������ال ور�شدها على �شوء  أر�شف������ة وتحلياًل وا�شتنتاج������اً، اإ�شافة اإل������ى تجميع االأ وتحقيب������اً وا

مجموعة من المعايير مثل المعيار البيوغرافي، والمعيار المكاني، والمعيار الزمني، والمعيار 

التجني�ش������ي، والمعيار الكمي، والمعيار الهند�شي، والمعيار الت�شكيلي، والمعيار ال�شو�شيولوجي 

أنقار  طار، يعدُّ كذل������ك الباحث محمد ا المتعل������ق بثمن الن�شخ������ة، وعدد طبعاتها. وفي هذا االإ

طفال، وذلك في  م������ن الدار�شين ال�شباقين اإلى و�شع دلي������ل ببليوغرافي في مجال �شرديات االأ

طفال بالمغرب«، كذل������ك نحا المنحى نف�شه الباحث العربي بنجلون  ملح������ق كتابه »ق�ش�س االأ

أدبيات الطفل  طفال في المغ������رب، وا بمجموع������ة من الببليوغرافيات المنقح������ة مثل: اأدب االأ

، وكذلك �شلكت الم�شار نف�شه الباحثة 
)6(

، كتاب الطفل بالمغرب
)5(

المغربي: ببليوغرافيا عامة
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لطيف������ة الهدراتي والمدغري العلوي واآخرين. اإذ قدموا كتاباً ببليوغرافياً تحت عنوان: »اأدب 

طفال في المغرب«. لكن اإذا كانت  طفال وال�شباب«، وكتابا اآخر بعنوان »ببليوغرافيا اأدب االأ االأ

خرى  أنقار قد ركزت على جن�س الق�شة، فاإن الببليوغرافيات االأ ببليوغرافي������ة الباحث محمد ا

قد تجاوزت ال�شرديات من حكاي������ة وق�شة ورواية اإلى ال�شعر والم�شرح والن�شيد والنقد وكتب 

أنه اإذ ا كان������ت ببليوغرافية العربي بنجل������ون وببليوغرافية لطيفة  المعاج������م والمعارف. كما ا

ح�شائي والكمي فح�شب، فاإن ببليوغرافية الباحث جميل  الهدرات������ي، يغلب عليهما الجانب االإ

ح�شائ������ي اإلى الو�شف والتف�شي������ر اال�شتنتاجي، كما تجلى في  حم������داوي تجاوزت الجانب االإ

كتابه: »اأدب الطفل بالمغرب«.

3- المقـــاربـــة الفنيــــة:

بداعي على �شوء مكونات  عمال، على درا�شة الن�س االإ ركزت المقاربة الفنية في ه������ذه االأ

دبية.  دبي في عالقتها بم�شامين الن�س وقيمه االأ الفنية والجمالية، وم�شاءلة قواعد الجن�س االأ

أبرز النقاد المغاربة الذين ا�شتعانوا بهذه المقاربة في  يع������د الباحث المغربي محمد داني من ا

طفال، من خالل  طفال«، اإذ قدم نظرة فنية تعريفي������ة لق�شة االأ درا�شت������ه »لمحة عن ق�ش������ة االأ

التركيز على مكوناتها الفنية والجمالية مثل: الحدث، والعقدة، وال�شرد، والو�شف، والت�شويق، 

�شل������وب، والحوار، وال�شخ�شيات، والقي������م التربوية والخلقية. واإذا كان الباحث محمد داني  واالأ

ينطل������ق في درا�شته النقدية من مقاربة فنية ب�شيطة. ال تخرج عن القواعد ال�شردية المدر�شية 

دب الكال�شيكية، فاإنَّ هذه المقاربة الفنية، �شتظهر ب�شكل جلي  كم������ا هي معروفة في نظرية االأ

طفال  ل������دى الباح������ث اأحمد عبد ال�شالم البقالي ف������ي درا�شته التطبيقية »ق������راءة في ق�شة االأ

مير الغراب«. اإذ در�س الباحث عناوين الق�شة. وانتقل اإلى درا�شة الحبكة ال�شردية )الحدث،  االأ

والعقدة، والحل(، والف�شاء الق�ش�شي، ونهاية الحدث الحكائي. كما عمل كذلك على ا�شتقراء 

خالقية في الق�شة، وتبيان الجو العام فيها، مع تحديد  ال�شخ�شيات، ور�شد القيم التربوية واالأ

بداعي. ليخل�س الباحث اأحمد عبد ال�شالم البقالي اإلى اأن  نوع اللغة الم�شتعملة في الن�س االإ

حداث زيادة على وجود ر�شوم جميلة معبرة مرافقة  »الق�شة تمتاز بالت�شويق والخيال، وربط االأ

للحدث، لتر�شيخه لفظاً و�شورة في ذهن الطفل، واإعطائه حدثاً ثانياً اإلى جانب اللغة بو�شاطة 

عة فما كنا لندري من  أ�شكال التعبير، ولو كانت هذه الر�شوم غير موقَّ ن الر�شم اأحد ا الر�ش������م، الأ

.
)7(

أم لدار الن�شر...« �شاحبها، اأهي للكاتب ا
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4- المقـــاربـــة البالغيـــة:

بداعي، وذلك  ت�شتن������د المقاربة البالغي������ة اإلى درا�شة مكون������ات البالغة في الن�������س االإ

�شلوب اإخباراً واإن�شاء، وتقريراً ومجازاً، واإيحاًء  بدرا�شة ال�شورة الفنية المجازية، ودرا�شة االأ

وانزياح������اً، لك������ن هناك من يو�شع مفهوم ال�ش������ورة الروائية لي�شبح م�شروع������اً فنياً وجمالياً 

أ�شلوبية خا�شة، ومكونات فنية ومنهجية محددة، و�شمات  م�شتقاًل بنف�شه. يمتاز بخ�شائ�س ا

أنقار في كتابيه: »�ش������ورة المغرب في الرواية  معين������ة. كما هو ال�شاأن ل������دى الباحث محمد ا

�شبانية«. وكذا ف������ي »ظماأ الروح اأو بالغة ال�شمات في رواية »نقطة النور« لبهاء طاهر«.  االإ

كما يعد الباحث الب�شير البقالي، من بين الدار�شين الذين تمثلوا هذه المقاربة البالغية في 

درا�شت������ه »ت�شكيل ال�شمات في رواية �شابر المغفل الماك������ر«، التي اعتمد فيها على ال�شورة 

أنقار ب�شكل نظري وتطبيقي، اإذ اعتمد الباحث الب�شير  البالغية كما طرحها الباحث محمد ا

جرائية: مفهوم  البقالي ف������ي هذه الدرا�شة على مجموعة من المفاهي������م والم�شطلحات االإ

االمت������داد، ومفهوم الت������درج، مفهوم ال�شورة، ومفه������وم ال�شمة المهيمن������ة، وال�شورة الكلية، 

ومفهوم المكونات، والت�شكيل الجمالي، والتوازن واالختالل، ومفهوم الهجنة، و�شورة البطل، 

والخط������ة الت�شويرية، والت�شوير اال�شتدراجي، وبالغة التواط������وؤ، والن�شيج الدرامي للن�س، 

واالنزياح التركيبي، و�شياق الن�س، والت�شوير المو�شوعي، و�شورة ال�شارد والمتلقي، والبنية 

يقاع والتوتر، وال�شوت  الذهنية للمتلقي، والغاية الجمالية، والحوار اال�شتفزازي، ومفهوم االإ

ال�ش������ردي، والت�شكيل اللغ������وي. ي�شير الباحث الب�شي������ر البقالي متمث������اًل المقاربة البالغية، 

وم�شت�شم������راً م�شروع ال�شورة الرواية )تلك كانت بع�س ال�شمات التي ر�شمت معالم ال�شورة 

في هذه الرواية. وقد ت�شاكلت وتفاعلت ب�شكل مندمج ومتدرج، فجاء الن�س من�شاباً متدفقاً، 

أينا في التحليل،  ومن�شجم������اً مع غاياته الجمالية. ولع������ّل ا�شتغال ال�شمات بال�شكل ال������ذي را

أثرها الجمالي والتربوي. �شاعدت على ذلك �شمة  أ�شهم كثيراً في ب�شاطة الرواية وفي خلق ا ا

خرى كلّها، وفي بناء  اأخرى تجلت في التدرج. اإنها �شمة كانت بارزة وممتدة في ال�شمات االأ

الرواي������ة ومكوناتها واختياراتها الجمالية. واإذا تاأملنا، على �شبي������ل المثال، »اللوح الدارج«؛ 

أنه يحتاج اإل������ى دافعية، وحين ينطلق يج�ش������د حيوية، واإذا ما  نج������ده يحتم������ل اختالالً، كما ا

تواف������رت المهارة فاإنه يعك�س توازناً ممتداً. هكذا جاءت ال�شمات متعالقة ومتدرجة جدلياً، 

اإذ بلورها الكات������ب وعززها جمالياً بو�شاطة اأدوات بالغي������ة ذات اأ�شالة اإن�شانية واإبداعية، 

ن�شانية للبطل ب�شكل متدرج ومتنام، مما ع������زز م�شتوى الهوية الروائية  ارتق������ت بال�ش������ورة االإ
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أنقار  أ�شار محمد ا للن�������س؛ ما دامت الرواي������ة هي فن االرتقاء بال�شخ�شية. اإن الت������درج كما ا

ن�شاني قبل اأن يكون من �شمات ال�شرد. واإذ تدرجت ال�شمات  )�شم������ة متاأ�شلة في التكوي������ن االإ

. هكذا، يكون 
)8(

أينا، تكون قد اأك�شبت الن�س حيوية وب�شاط������ة واأ�شالة( عل������ى النحو ال������ذي را

�شلوبية  الب�شير البقالي ق������د ا�شتغل على مفهوم ال�شورة الروائية ذات المالمح البالغية واالأ

في مقاربة الق�شة الطفلية تجريباً تطبيقياً بامتياز.

5- المقـــاربـــة البنيــــوية:

بداعي،  أبرز المقاربات التي ركزت على الجانب الداخلي للن�س االإ تعّد البنيوية ال�شردية من ا

وذلك بدرا�شة المكونات الخطابية وال�شردية، والتركيز على الروؤية ال�شردية، وال�شيغة ال�شوتية، 

والبني������ة الزمنية. بل هناك من يركز على درا�شة المت������ن الحكائي، وذلك عبر م�شاءلة الحبكة 

آلياتها  ال�شردية، وال�شخ�شيات، والف�شاء الزمكاني. ت�شتمد البنيوية ال�شردية اأغلب مفاهيمها وا

، كلود بريموند، وروالن 
)9(

جرائي������ة من كتاب������ات كل من: جيرار جينيت، وتزفيتان ت������ودوروف االإ

بارت، وجان بويون، ورومان جاكب�شون، واآخرين كثيرين.

6- المقــــاربة المو�سوعاتية:

لم تعتمد الدرا�شات النقدية المغربية التي تناولت اأدب الطفل المقاربة المو�شوعاتية 

كما حددها النقاد المو�شوعاتيين من مثل: بيير ري�شار، وغا�شتون با�شالر، وجورج بولي، 

أو نلفيها لدى النقاد المو�شوعاتيي������ن البنيويين تودوروف وعبد الكريم  و�شتاروبن�شك������ي، ا

ح�شن مثاًل، بل اعتمدوا المو�شوعاتي������ة ب�شفتها درا�شة تهتم بم�شامين الق�شة الطفلية 

ع������ن طريق تلخي�س اأحداثها، وذكر تفا�شيل الق�شة في تعاريجها وت�شاري�شها، ومناق�شة 

مو�شوعه������ا من الداخل والخارج، وذلك م������ن دون م�شاءلة جادة وعميقة لجوانبها الفنية 

والجمالية.

أنقار من بين النقاد المغاربة الذين اعتمدوا هذه المقاربة المو�شوعاتية  يعد الباحث محمد ا

أنقار: )يعالج  أدبية الن�س. يقول محمد ا في درا�شة الق�شة الطفلية. اإذ در�س الق�شة على �شوء ا

طفال، وي�شتبعد  أدبي������ة الق�شة النثرية بو�شفه������ا جن�شاً من بين اأجنا�������س اأدب االأ ه������ذا الكتاب ا

طفال ال�شعبية المتداولة بين  الق�ش�������س ال�شعرية المركبة من جن�شين متباينين، وحكاي������ات االأ

 .
)10(

ال�شغار عن طريق الم�شافهة، كذلك الق�ش�س المدر�شية المبا�شرة(
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طفال بالمغرب« لمحمد اأنقار الت�صور المنهجي في كتاب »ق�ص�ص الأ

على الرغم من تعدد وتباين الدرا�شات المغربية التي تناولت اأدب الطفل، فاإننا �شنركز على 

طفال بالمغرب«. ال ب�شفت������ه يمثل النقد المغربي، بل  أنقار »ق�ش�س االأ كت������اب الباحث محم������د ا

كاديمية التي تناولت اأدب الطفل. �شواء على م�شتوى  ب�شفته نموذجاً متميزاً ف������ي الدرا�شات االأ

�ش�س المعرفية الت������ي انطلق منها الناقد، مما �شيمكننا م������ن تحديد الم�شتويات  أم االأ المنه������ج، ا

ط������ار على ال�شورة البالغي������ة )بنية، وداللة،  المنهجي������ة التي حدده������ا، كما �شنركز في هذا االإ

أو ال�ش������ورة البالغية المو�شعة، التي قلّما اهتم  ووظيف������ة(، ثم درا�شة ال�شورة ال�شردية الرحبة، ا

طفال، مما يجعل الباحث محمد  به������ا الباحثون والدار�شون والنقاد العرب، في مج������ال اأدب االأ

طفال بالمغرب.  أنق������ار من اأهم الباحثين المغاربة الذين تناولوا ال�شورة الق�ش�شية في اأدب االأ ا

وذلك من خالل تحليل مختلف مكوناتها و�شماتها النوعية والفنية والجمالية، في كتابه »ق�ش�س 

ولى، �شنة )1998م( )كما فاز هذا الكتاب كذلك  طف������ال بالمغرب« الذي �شدر، في طبعته االأ االأ

دبي������ة والنقدية والل�شانية(،  بجائ������زة الكتاب بالمغرب ف������ي ال�شنة نف�شها، في فرع الدرا�شات االأ

فعلى الرغم من اأن اأغلب الدرا�شات النقدية قد ركزت في جن�س الق�شة على التحليل، والنقد، 

ر�شفة، والتاأريخ، فقد اأهملت جن�س الرواية الطفلية على �شبيل التحديد، مما جعلها ال تف�شل  واالأ

اأجنا�شياً ومنهجياً بين الق�شة والرواية، اإذ ياُلَحظ، بكل و�شوح وجالء، مدى الخلط الكبير في 

أبرز  أنقار، من ا هذه الدرا�شات بين الق�شة والرواية الخا�شة بالطفل، في حين يعّد كتاب محمد ا

قل(، كما يعد  عمال المتميزة بالدقة في مجال نقد ال�شرديات )ح�شب ت�شورنا على االأ واأهم االأ

طفال بالمغرب ب�شفة خا�شة، والعالم العربي  كاديمية الجادة في ق�ش�س االأ ّمن اأجود الكتب االأ

أنقار على مناهج نقدية حديثة ومعا�شرة، وذلك من  ب�شف������ة عامة. اعتمد فيه الباحث محم������د ا

خ������الل الجمع بين الجانبي������ن التوثيقي والتحليلي، في �شوء منهجي������ة بنيوية �شردية مو�شوعية 

�شارمة ومتما�شكة ات�شاقاً وان�شجاماً، مع االنفتاح على المنهجين التاريخي والفني.

طفال بالمغرب« ق�صايا اأدب الطفل في كتاب »ق�ص�ص الأ

طفال وتجني�شها: 1- تعريف ق�شة االأ

أنقار، في بداي������ة كتابه، �شعوبة تعريف الطفل ب�شكل دقيق وم�شبوط  يوؤك������د الباحث محمد ا

نظراً لتعدد التحديدات الخا�شة بها وتباينها واختالفها من باحث اإلى اآخر، ومن حقل معرفي 

اإل������ى اآخر. يقول: »تب������رز منذ البداية �شعوبة التحديد المتكام������ل للفظة )الطفل(. وقد ظهرت 
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. بعد 
)11(

طفال( أبعاد هذه ال�شعوبة خالل مراجعة المو�شوع������ات والقوامي�س وكتب االأ بو�ش������وح ا

ذلك، قدم الباحث نظرة مقت�شبة عن �شيرورة النمو لدى الطفل معتمداً في ذلك على درا�شات 

الباحثين في مجال �شيكولوجيا الطفل )جان بياجيه(، ثم انتقل الباحث اإلى تحديد خ�شو�شيات 

الق�ش������ة وتعريفها وف������ق مكوناتها التجني�شي������ة و�شماتها الفنية والجمالي������ة، اإذ ا�شتعان الباحث 

 عمر الطالب و�شكري عياد، بيد اأن 
ْ
بمجموع������ة من التعاريف في هذا المجال. وال�شّيما تعريَفي

أنقار قد ا�شتعر�س مجموعة من المكونات التي تنبني عليها ق�شة الطفل، مثل:  الباحث محمد ا

يقاع، والو�شف، والحوار، والت�شويق،  الحبكة الق�ش�شي������ة، والم�شتويات ال�شردية، والتوقيت، واالإ

�شلوب، والزمان، والمكان، وال�شخ�شية، والحدث، والفكرة، والعقدة. اأما فيما يخ�س تجني�س  واالأ

نواع ال�شردية، من بينها: الق�شة  جنا�������س واالأ ق�ش������ة الطفل، فقد تناول الباحث مجموعة من االأ

الق�شيرة جداً، والق�شة الق�شيرة، والق�شة، والرواية، وال�شورة الق�ش�شية، والمقالة الق�ش�شية، 

�شطورية، والخرافة،  والحكاية الق�ش�شية، والحكاي������ة العجيبة، والحكاية ال�شعبية، والحكاية االأ

نَّ ق�شة 
أ أنقار من خ������الل ذلك اإلى ا �شرط������ة الم�شورة. يخلُ�س محمد ا والن������ادرة، والّدعابة، واالأ

أ لهم ق�شد  أو يقرا طفال كي يق������روؤوه ا أ�شا�شاً لالأ الطف������ل النثري������ة هي جن�س اأدبي نمطي يُ�ش������رد ا

أنواعه الخ�شائ�س النوعية  متاع، تراع������ي في تركيب عنا�شره وتحديد اأجنا�ش������ه وا الت�شلي������ة واالإ

والذاتي������ة لنموهم الج�شمي والنف�شي والعقلي واالجتماعي والخلق������ي واللغوي، ثم الخ�شائ�س 

دبي و�شمات النوع. فقد ت�شتمل ق�شة  المو�شوعية الخارجية، وكذا المكونات العامة للجن�س االأ

أو تنجز في �شبيل تحقيق غايات  أو تهذيبية، ا أنقار( على مواقف تعليمية ا الطفل )ح�شب محمد ا

وم�شال������ح قريبة، غير اأن مثل هذه المواقف والغاي������ات ال تدخل �شمن االعتبار الحقيقي لهذا 

النم������ط التعبيري اإال اإذ ا كانت نابعة من �شميم البنية العامة للن�شو�س، ومادة هذه الق�شة قد 

أدبية اأخرى، اأو مقتب�شة  أو م�شتوحاة من اأجنا�س ا تكون مبتكرة من �شتى مظاهر الواقع والخيال، ا

أبرزها  ن�شاني. تتداخل في بناء هذه الق�شة �شبكة معقدة من المكونات ا م������ن التراث ال�شعبي االإ

حداث والفكرة  )على �شبيل المث������ال ال الح�شر(: الحبكة والزمان والم������كان، وال�شخ�شيات واالأ

�شاليب، وم�شتويات  والعق������دة وحلها، اإلى جانب الحوار والو�ش������ف والتوقيت والت�شويق وتباين االأ

أو بدرجة  ال�ش������رد. وهذه المكونات كلّها ال توظف، بال�شرورة، مجتمعة في ن�س ق�ش�شي واحد ا

همية، اإذ اإن طبيعة المرحل������ة الطفولية المعنية بالخطاب هي التي تجعل مكوناً  واح������دة من االأ

طفال هي  جنا�س الق�ش�شية المتداولة بين االأ أه������م االأ اأو مكون������ات تهيمن على عملية الحكي. وا

الق�شة الق�شيرة جداً، والق�شة الق�شيرة، والق�شة، وال�شورة الق�ش�شية، والمقالة الق�ش�شية، 
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�شطورية،  جنا�س الحكائي������ة: الحكاية ال�شعبية، والحكاية العجيب������ة، والحكاية االأ اإل������ى جانب االأ

عابة، ثم ال�شريط الم�شور. اإن ق�شة الطفل قد تبدو، من خالل وجهة  والخرافة، والنادرة، والدُّ

أ�شكالها عن ق�شة الرا�شد. اإال اأن هذه المقاربة المتاأنية  نظر عجلى، غير مختلفة في تركيبتها وا

لم�شتوياتها البنائية العامة، والمعرفة الدقيقة بخ�شائ�س الطفولة يجعالن منها اإبداعاً متميزاً 

أنقار مفهوم الق�ش������ة الطفلية من خالل  د الباحث محمد ا . بعد ذلك ح������دَّ
)12(

باأدبيت������ه الخا�شة

أنواعها التجني�شية وفق المكونات  اإي������راد مختلف تعاريفها ومفاهيمها المجملة والدقيقة، وذكر ا

وال�شمات النوعية والفنية والجمالية، انتقل اإلى ر�شد تطورها تحقيباً وتاأريخاً وتوثيقاً.

2- تطور اأدب الطفل بالمغرب:

طفال  أ�شا�شية تتمثل في اأن اأدب االأ أنقار في هذا الجانب من فر�شية ا انطلق الباحث محمد ا

أو االهتمام كما حظي به  أو الدرا�شة ا أنه لم يحظ بالتدوي������ن ا اأدب قدي������م ق������دم اأدب الكبار. اإال ا

غريق والفر�س والهند  . ينطبق هذا الحكم اأي�شاً على ق�ش�������س الم�شريين واالإ
)13(

اأدب الكب������ار

والعرب التي ل������م تخ�شع للتدوين والت�شجيل والتوثيق والدرا�شة النقدية والتحليلية. بعد ذلك، 

قدم الباحث ت�شوراً تاريخياً لتطور اأدب الطفل في الثقافة الغربية. وذلك بالتوقف عند بع�س 

ألمانيا، والدنمارك، ورو�شيا،  التج������ارب المتميزة في هذا ال�شاأن، كما في فرن�شا، واإنكلت������را، وا

واإ�شبانيا، ثم انتقل الباحث اإلى ذكر بع�س التجارب العربية. كما في م�شر، والعراق، و�شورية، 

طفال  وفل�شطي������ن، ولبنان، وتون�س. بيد اأن الباحث قد اأعطى اأهمي������ة كبرى لتطور ق�ش�س االأ

بالمغرب ب�شفة خا�شة.

طفال في المغ������رب قد تبلورت �شنة  أنقار في هذا ال�ش������اأن، اأن �شحافة االأ ي������رى محمد ا

طفال ف������ي )20 تموز 1947م(. وفي  )1947م(، حينم������ا خ�ش�ش������ت جريدة العلم �شفحة لالأ

ال�شنة نف�شه������ا، ظهرت مجلة )�شوت ال�شباب المغرب������ي(، ومجموعة ق�ش�شية لمحمد علي 

أنقار في هذا ال�شدد: »الواقع اأن اعتبار �شنة )1947م( فترة بداية  الرحماني. يقول محمد ا

طفال، واإنما يعني اأن االهتمام الجدي  ال يعن������ي اأن ما قبلها ل������م يعرف ق�ش�شاً و�شحافة لالأ

 .
)14(

أ بدرجة مكثفة وملحوظة اإال مع بداية ذلك التاريخ« بق�ش�س ال�شغار في المغرب لم يبدا

من هنا، فقد كانت الق�شة الطفلية المغربية تراعي ميول الطفل واتجاهاته الذهنية والعقلية 

والج�شمي������ة، وكذا الوجداني������ة واالنفعالية والح�شية/الحركية. تعب������ر عن مختلف و�شعياته 

خالقية. كما كانت في الوقت نف�شه، ت�شتجلي  النف�شية واالجتماعية والفكرية والتربوية واالأ
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ن�شال الحركة الوطنية في �شراعها �شد الم�شتعمر من )1912 -1956م(. لهذا، فلم تظهر 

أنقار، اإال في �شنة )1947م(، بانطالق  طفال في المغرب، على حد قوله محمد ا ق�ش�������س االأ

، وكذا مع ظهور جريدة )�ش������وت ال�شباب المغربي( على 
)15(

طف������ال بجريدة العلم �شفحة االأ

نوار( التطوانية  طفال. ف�شاًل عن )مجلة االأ ي������د ال�شيد اإبراهيم ال�شايح الذي خ�ش�شه������ا لالأ

الت������ي برزت في �شنة )1948م(، ومجلة )هنا كل �شيء( التي كانت ت�شدر في الدار البي�شاء 

�شنة )1952م(، وما كانت تن�شره جريدة )منار المغرب( في �شنتي )1957- 1959م(، بعنوان 

طفال( ال�ش������ادرة بطنجة �شنة )1953م(، كما ظهرت في  أني�س االأ »حكاي������ة جدتي(، ومجلة )ا

طفال مثل )ال�شندباد ال�شغير(، و)مغامرات  ال�شبعينيات عدة منابر ثقافية تهتم بق�ش�س االأ

ر�ش������اد(، ومجلة )العندليب( التي ظهرت في  �شندب������اد للتلميذ(، ومجلة )اأزهار(، و)مجلة االإ

�شنة )1975م( عن جمعية التعاون المدر�شي، ومجلة )المغامر( التي �شدرت باإ�شراف محمد 

طفال( التي كان������ت ت�شهر عليها الوزارة المكلّفة بال�شوؤون الثقافية، اإلى  أوبريم، و)مناهل االأ ا

أنباء  جان������ب )اأزهار(، و)هدية الندى(، و)المغربي ال�شغير(، و)التلميذ(، و)براعم(، ومجلة )ا

نباء، ومجلة )م�شتعد( التي تكلفت بها الك�شفية  الطفولة( التي كانت ملحقاً تابعاً لجريدة االأ

الح�شنية، وجريدة )الرائدة( التي �شدرت في �شنة )2007م( على يد اآمال محمد م�شوحلي. 

أنقار(،  طفال ف������ي المغرب )ح�شب الباحث محمد ا أم������ا اأهم الكّتاب الذين كتبوا ق�ش�س االأ ا

فاأبرزه������م: »محم������د العمري، وعبد الرزاق ال������دواي، وم�شطفى غ������زال، وم�شطفى ر�شام، 

ومحمد �شفيق، وعبد الكريم حليم، وعبد ال�شالم يا�شين، وعبد الحق الكتاني، وعبد الرحيم 

الكتان������ي، ومحمد ال�شباغ، ومحمد الهيتم������ي، ومحمد علي الرحماني، واأحمد عبد ال�شالم 

زرق، ومحمد اإبراهيم بوعلو، وعبد الرحمن ال�شايح، ومبارك ربيع،  البقالي، وعبد الفتاح االأ

أبو بكر المرين������ي، وعبد العزيز المن�شوري، وجل������ول دكداك، عبد الملك  وعل������ي العلوي، وا

الحلو، والعربي بن جلون، ومحمد �شعيد �شو�شان، واأحمد بوزفور«. فقد اعتمد كتاب ق�ش�س 

طف������ال على النقل والترجمة واالقتبا�������س والتجديد، اإذ تاأثروا في ذل������ك بال�شرد العربي  االأ

القديم )كليلة ودمنة، واألف ليلة وليلة( من جهة، والقراآن الكريم من جهة اأخرى. كما تاأثروا 

جنبي������ة، والكتابات الق�ش�شية العربية الم�شرقي������ة والمغاربية )تون�س(، كما كان  داب االأ باالآ

برا�شي، وم�شطفى دردير، ومحمود  يكتبها كل من: »محمد �شعيد العريان، ومحمد عطية االأ

اأحمد �شريت، وفاروق عابدين، ومحمد عبيد، ومحمد �شيد اأحمد، وكامل الكيالني، وعثمان 

جالل«.
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طفال وال�شغار  كبيراً في االأ
ً
أنقار، اأن مجلة �شندباد الم�شرية قد اأثرت تاأثيرا  ي������رى محمد ا

وال�شباب والكبار على حد �شواء. كما اأثرت اأي�شاً في كتاب اأدب الطفل، وكذا روؤ�شاء المجالت 

والجرائد الموجهة اإلى خدم������ة الطفل ت�شليًة وتثقيفاً وترفيهاً، وفي هذا، يقول الباحث: »كان 

ها  ظه������ور مجل������ة )�شندباد( الم�شرية في �شن������ة )1952( وانت�شار توزيعها ف������ي المغرب قد وجَّ

م�شي������رة ق�ش�س ال�شغار نحو م�ش������ار جديد تر�شخت فيه بو�شوح كبير قيم النقل والتقليد. ولم 

طفال في  يع������د من الممكن اإغفال الدور الذي لعبته تل������ك المجلة في بلورة مفهوم �شحافة االأ

المغ������رب وق�ش�شهم بلورة متميزة تج������اوزت نطاق الطفولة لتم�������س كل التركيبة الثقافية في 

الب������الد قبيل اال�شتقالل وبعده. فمنذ �ش������دور )�شندباد( وق�شم من ال�شحافة المغربية ال يكف 

أو )ال�شرقة( منها. والظاهر اأن ه������ذه المجلة بجمال ر�شومها  ع������ن تتبع اأخبارها واالقتبا�������س ا

الملونة وغي������ر الملونة، وروعة اإخراجها وكثرة ق�ش�شها وحكاياتها، و�شحر �شخ�شية ال�شندباد 

طفال المغارب������ة الذين يح�شنون القراءة لما  نف�شه������ا؛ ا�شتطاع������ت اأن ت�شتميل بقوة فئات من االأ

وجدوا فيها بدياًل عن الفراغ الذي كاد اأن يكون تاماً في مجال ال�شحافة والق�ش�س المكتوبة 

. كما اأن هناك �شحفاً ومجالت م�شرقية اأخرى قد تركت تاأثيرات مبا�شرة وغير 
)16(

بالعربي������ة«

مبا�ش������رة في �شحافتنا الطفلية المغربية، منذ ظهورها اإلى يومنا هذا، مثل: )مجلة المدر�شة، 

والد، ومجلة علي بابا، ومجل������ة �شمير، ومجلة ميكي المعربة، ومجلة كروان، ومجلة  ومجل������ة االأ

�شن������دوق الدنيا، ومجل������ة الم�شلم ال�شغير، ومجلة عرفان، ومجل������ة �شهلول، ومجلة قو�س قزح، 

مل، ومجلة اميقد�س،  ومجل������ة ال�شيماء، مجلتي، ومجلة المزمار، ومجلة ال�شبي������ان، ومجلة االأ

يمان، ومجل������ة ماجد، ومجلة ح�شن، ومجلة  ومجلة ب�ش������ار، ومجلة م�شطفى، ومجلة براعم االإ

أ�شامة،  أ�شامة، ومجلة اأروى، ومجلة ا ال�شبل، ومجلة حمد و�شحر، ومجلة افتح يا �شم�شم، ومجلة ا

ومجل������ة با�شم، ومجلة اأحمد، ومجلة الفردو�س اأو مجلة الطفل ومجلة العربي ال�شغير، ومجلة 

توت، ومجلة العربي العلمي،... اإلخ(.

زرق، و�شل�شلة »كان  طفال بالمغرب �شل�شلة »�شن������اء« لعبد الفتاح االأ وم������ن اأهم ق�ش�س االأ

ي������ا ما كان« لم�شطفى ر�شام، و�شل�شلة »الق�ش�������س المدر�شية« لعبد الحق الكتاني، و�شل�شلة 

طفال« لعبد ال�شالم يا�شين وعبد الكريم حليم ومحمد �شفيق،... اإلخ. »ق�ش�س االأ

طفال بالمغرب.  أنواع الخطاب في ق�ش�س االأ أنقار ا بعد هذا الجرد، تناول الباحث محمد ا

تية: خطاب القيمة )اأو خطاب القيم(، وخطاب المغامرة، والخطاب  اإذ توقف عند الخطابات االآ

الخارق، والخطاب التاريخي، والخطاب ال�شاعري.
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طفال بالمغرب �ص�ص المعرفية في كتاب ق�ص�ص الأ الأ

أنقار البنيوية ال�شردية في مقاربة الق�شة الطفلية في كتابه »ق�ش�س  تمثل الباحث محمد ا

أدبية الن�س. يق������ول في هذا ال�شاأن:  طف������ال بالمغ������رب«، اإذ حاول درا�شة الق�ش������ة في �شوء ا االأ

طفال، وي�شتبعد  أدبية الق�شة النثرية بو�شفها جن�شاً من بين اأجنا�س اأدب االأ »يعالج هذا الكتاب ا

طفال ال�شعبية المتداولة بين  الق�ش�������س ال�شعرية المركبة من جن�شين متباينين، وحكاي������ات االأ

ال�شغار عن طريق الم�شافهة، وكذل������ك الق�ش�س المدر�شية المبا�شرة«، اإذ كان الباحث محمد 

حيان( بين الجوان������ب التاريخية تارة، والجوانب الفنية  أنقار يم������زج في درا�شته )في بع�س االأ ا

ت������ارة اأخ������رى. وذلك من خالل التركيز عل������ى �شمات ومكونات ال�ش������ورة البالغية. كما اعتمد 

أنق������ار على مجموعة من المفاهي������م في الباب الثالث ف������ي الكتاب. وال�شّيما  الباح������ث محمد ا

ول/الخطاب على ت�شورات تزفيتان  مفهوم������ي الخطاب والمهيمنة، اإذ اعتمد في المفه������وم االأ

دبي لي�س مو�شوع ال�شعرية. اإن ما ت�شبره ال�شعرية هو  خير اأن )العمل االأ تودوروف. يوؤكد هذا االأ

دبي )...( بعبارة اأخرى، اإنه يهتم بهذه  خ�شو�شيات هذا الخطاب المتميز الذي هو الخطاب االأ

. اإنه المفهوم الذي عمقه 
)17(

دبي �شيئاً متميزاً( الخ�شو�شي������ة المجردة التي تجعل من الفعل االأ

في كتاب������ه »الم�شترك مع اأوزفالد دوكرو« المعجم المو�شوعي لعلوم اللغة، لكن الباحث محمد 

�شارة اإلى اأن  أ باالإ أبدا أنق������ار، يعتمد مفهوم الخط������اب بالمعنى ال�شيق. ي�شير في هذا ال�شدد: »ا ا

ي�شال  دبية الت������ي يعتمدها الكاتب الإ أب�شط مظاهره، هو الخطة االأ المق�ش������ود بالخطاب ف������ي ا

. اإال اأن توظيف المفهوم 
)18(

الخبر اإلى القارئ ق�ش�شياً ح�شب الطريقة التي ي�شرحها تودوروف«

نف�شه، يختلف عما ورد لدى الباحث موفق ريا�س مقدادي في كتابه »البنى الحكائية في اأدب 

طفال، ودرا�شة  طف������ال العرب������ي الحديث، وكذا لدى الباحث محمد داني في كتب������ه )اأدب االأ االأ

ن كاّلً من موفق ريا�س مقدادي، ومحمد داني يعمل  طفال ل�شهيل عي�شاوي(، الأ ف������ي ق�ش�س االأ

، بهذا يكون 
)19(

على درا�شة المكونات الداخلية للن�س بو�شفها ت�شكل الخطاب ح�شب تودوروف

أنقار، اأقرب  طفال بالمغرب« لمحمد ا مفهوم الخطاب )تحليل الخطاب( في كتاب »ق�ش�س االأ

دبي كما ورد في  اإلى المقارب������ة المو�شوعاتية، اأكثر من تناوله للمكونات الداخلية للخطاب االأ

اأعمال تزفيتان تودوروف.

أنقار كذلك، فيرى الل�شاني رومان جاكب�شون  اأما مفهوم القيمة المهيمنة التي وظفها محمد ا

�شل ثانوية وعر�شية، في اإطار  )ال������ذي بحث في هذا المفهوم(، اأن العنا�شر التي كانت في االأ

حرى الخا�شة في مجموع القواعد ال�شالحة  أو باالأ مجموع معين من القواعد ال�شعرية العامة، ا
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ول. وخالفاً لذلك، فالعنا�شر التي  أ�شا�شية في المقام االأ لنوع اإن�شائي معين، تغدو على العك�س، ا

أ�شا�شية، اإذ تبقى  �شل مهيمنة، ال تعود لها �شوى اأهمية �شغرى. فت�شبح اختيارية ال ا كانت في االأ

نواع  جنا�س واالأ القيم������ة المهيمنة معياراً �شكلياً جوهرياً. يمكن االعتماد علي������ه للتمييز بين االأ

 ،
)20(

دبية، وي�شتخدم كذلك لتمييز الن�شو�س بع�شها من بع�سٍ نظمة ال�شكلية االأ دبية. وبين االأ االأ

أنقار قد وظف مفهوم الخطاب ب�شكل �شي������ق كما جاء في اأ�شوله،  واإذا كان الباح������ث محم������د ا

ف������اإن توظيفه لمفهوم المهيمنة، ج������اء قريباً من المفهوم كما حدده رومان جاكب�شون. برز ذلك 

أنقار في هذا ال�شدد: »هكذا  طفال. يقول محمد ا م������ن خالل تناوله لمجموعة م������ن ق�ش�س االأ

طفال. ومن خالل النموذجين  لحاح الذي يعرفه من ق�شا�شي االأ أنا بخطاب القيمة نظراً لالإ بدا

المعتمدين في هذا الخطاب، ا�شتنتجنا اأن الكّتاب المغاربة ال يخرجون في تناولهم للقيم عما 

ه������و ماألوف في هذا ال�شدد. �شواء كانت القيم������ة الخلقية معالجة بطريقة اأم من خالل قيمة 

ف اإلى جانب مفهوم الخطاب، ومفهوم القيمة  أنقار، قد وظَّ ، كما اأن الباحث ا
)21(

اأخرى نقي�شة«

آليات ال�شورة  المهيمن������ة، مفهوم ال�شورة التي تناولها ف������ي اأعمال اأخرى، اإذ توقف عند بع�س ا

لها ف������ي اأطروحته الجامعية المعنونة ب�»�شورة المغرب في الرواية  المو�شع������ة التي �شبق اأن ف�شَّ

.
)22(

اال�شتعمارية«

مالمح ال�صورة ال�صردية في الق�صة الطفلية

أو  ليات التي تعتمد عليها ال�ش������ورة ال�شردية المو�شعة، ا أنقار عند بع�س االآ توقف محم������د ا

أثناء   المكونات وال�شم������ات بكثرة في ا
ْ
�ش������ارة اإلى مفهوَمي ال�ش������ورة البالغية الرحبة، منها. االإ

طف������ال بالمغرب، مقارن������ة ب�شماتها النوعية  الحدي������ث عن المكون������ات التجني�شية لق�ش�س االأ

طفال يعني  والنمطية. يقول في هذا ال�شدد: »اإن الحديث عن المميزات الجمالية لق�ش�س االأ

م�شاك  دبية لهذا النمط ال�شردي. والبدء بالحبكة يعني االإ جرائي ع������ن المكونات االأ البحث االإ

.
)23(

بطرف الخيط المتحكم في الن�شيج الكلي للق�شة«

دبي المركب الم�شمى  ������ا فيما يخ�س ال�شمات، فيقول الباح������ث: )اإذا تجاوزنا الجن�س االأ مَّ
أ ا

أو بالق�شة ال�شعرية حي������ث يقوم البناء عل������ى وزن عرو�شي وعلى �شمات  بال�شع������ر الق�ش�ش������ي ا

أدبياً اآخر يقوم على تلك ال�شمات المتداخلة.  أ�شلوباً ا فني������ة �شعرية وق�ش�شية متداخلة؛ وجدنا ا

�شماه������ا بع�س النقاد بالحكي ال�شاعري/ Récit Poétique. اإنها �شورة حكائية مكتوبة بالنثر، 

ت�شتعي������ر من الق�شي������دة نف�شها با�شتثناء ال������وزن العرو�شي. حيث اإن تحليله������ا، يجب اأن ياأخذ 
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)24(

في الح�شب������ان جماليات الو�شف ال�شائدة في كل من الرواي������ة والق�شيدة في وقت واحد«

يالح������ظ اأن الباحث يوظف مجموعة من المفاهي������م التي تنتمي اإلى م�شروع ال�شورة الروائية، 

يقاع،  أو م�ش������روع بالغة ال�ش������ورة ال�شردية، مثل المكونات، وال�شمات، والكلي������ة، والكثافة، واالإ ا

أو الروائية. يبرز النموذج الوا�شح الذي  أو الق�ش�شية ا والحك������ي ال�شاعري، وال�شورة الحكائية ا

طفال من خ������الل قول الباحث محمد  ين������درج �شمن مقاربة ال�ش������ورة ال�شردية في ق�ش�س االأ

أي�شاً، اعتماد الحكي  أنق������ار الذي يحدد �شمات الحكاية ال�شاعرية من خ������الل: »تلك ال�شمات ا ا

ال�شاع������ري على الف�ش������اء الق�ش�شي ب�شفته كلمات مكتوبة عل������ى الورقة وفق نظام خا�س، ثم 

ب�شفته اإ�شارات لغوية قادرة على اإحداث تاأثير ت�شوري لدى القارئ؛ ومن هنا اهتمامها باإبراز 

يقاعي المتقطع، ورف�س الزمن  معالم ال�شورة ال�شاعرية الحالمة، ومن ذلك: اعتماد الزمن االإ

ماكن/ و�شف الطبيعة(، واعتبار البطل  الواقع������ي الممتد، وتعدد م�شتويات الو�شف )و�شف االأ

. تطمح اإلى اإعادة خلق العالم من خالل نظرتها الخا�شة 
)25(

أ�شا�شاً ووحيدة« الرئي�س �شخ�شية ا

أ�شباح، ثم تنوع م�شتويات الرموز، والتركيز على  خرون اإلى ا المنف������ردة ب�شورة ي�شتحيل معها االآ

مو�شيقي������ة الكلمات والتراكيب والخ�شائ�������س ال�شوتية للحروف، وال�شغط على بع�س نبراتها، 

أثيرة. واعتماد االأحالم وذكريات الطفولة والم�شاعر الذاتية من حيث هي مو�شوعات ا

طفال، فتنح�شر ب�شدة ال�شم������ات ال�شاعرية بمفهومها ال�شابق.  ا فيم������ا يخ�س ق�ش�س االأ مَّ
أ ا

أو ال�شور من دون اأن ت�شتطيع  ك������ي تب������رز بدالً منها �شاعرية جزئية على �شعيد بع�س الجم������ل ا

طفال تنبني عادة على درامية حركية ترف�س  ن ق�ش�س االأ الهيمن������ة على العنا�شر كلّها نظراً الأ

ألي�س في ب������الد العجائب« ل�»لوي�س كارول« مثاًل، هي حكاية حلم طويل ممتد،  اال�شتكان������ة. اإن »ا

نها ن�س مفعم  تمل������ك من �شمات ال�شاعرية �شيئاً كثيراً، ولكنها لي�شت حكاي������ة �شاعرية نظراً الأ

هواء، ذو زم������ن مت�شل�شل بدرجة ي�شير معه������ا الحلم و�شيلة  بالدرامي������ة والحرك������ة وت�شارب االأ

أنقار قد اأعلن  . بهذا، يبدو اأن محمد ا
)26(

للتاأثي������ر واإحداث االنطباع ولي�س غاية تق�ش������د لذاتها

طف������ال بالمغرب«، حينما  ول »ق�ش�س االأ م�شروع������ه المتعل������ق بال�شورة ال�شردية من������ذ كتابه االأ

ا�شتعم������ل مفهومي المكونات وال�شم������ات. كما تحدث عن ال�شورة الق�ش�شية من خالل التركيز 

عل������ى ال�شورة الحكائية ال�شاعرية، وتحدث اأي�شاً عن مفه������وم الهيمنة ودوره البارز في عملية 

الت�شنيف والتو�شيف والتجني�س والتحليل النقدي.

كم������ا ا�شتعمل مفاهيم اإجرائي������ة اأخرى تعتمد عليها ال�شورة ال�شردي������ة بكثرة منها: مفهوم 

يقاع، والدرامية، والحركية، والجزئي������ة والكلية، و�شورة اللغة، و�شورة المتلقي،  االمت������داد، واالإ
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خرى: المو�شوع،  وال�شورة ال�شاعرية الحالمة. دون اأن نن�شى اهتمامه بباقي المكونات ال�شردية االأ

�شلوب، والمنظور ال�شردي.  وال�شخ�شية، والف�شاء، والو�شف، والم�شتويات ال�شردية، واللغة، واالأ

لك������ن على الرغم من الت�شور المنهجي الم�شتقى في مجمله من البنيوية ال�شردية الذي ا�شتند 

طفال بالمغرب«، فاإننا نالحظ ح�شوراً جلياً  أنقار في كتاب������ه »ق�ش�س االأ اإلي������ه الباحث محمد ا

للنقد المو�شوعاتي؛ �شاأنه في ذل������ك �شاأن اأغلب الدرا�شات المو�شوعاتية العربية التي ات�شمت 

أنواع م������ن المقاربات المو�شوعاتية  بال�شطحي������ة تارة وبالعم������ق التحليلي تارة اأخرى، اإذ برزت ا

دبي العربي، نذكر م������ن بينها: نقد مو�شوعاتي ذاتي انطباعي، ونقد مو�شوعاتي  ف������ي النقد االأ

مو�شوع������ي، ومو�شوعاتي������ة م�شمونية، ومو�شوعاتي������ة �شكلية. كما اأن ثم������ة مو�شوعية تاأويلية 

أبرز النقاد العرب الذي اهتموا بهذه المقاربة  مرجعية ومو�شوعية بنيوي������ة و�شفية. نذكر من ا

المو�شوعاتية: الباحث المغربي عب������د الفتاح كليطو من خالل ر�شالته الجامعية )مو�شوعاتية 

داب بجامعة  القدر في روايات فران�شوا مورياك(، التي قدمت باللغة الفرن�شية لتناق�س بكلية االآ

محم������د الخام�س بالرباط �شنة )1971م(، والكاتب������ة ال�شورية كيتي �شالم في ر�شالتها الجامعية 

ع������ن )مو�شوعاتية القلق عن������د غي دي موبا�شان(، والت������ي قدمتها بالفرن�شي������ة اإلى ال�شوربون 

�شن������ة )1982م(، والباحث عبد الكريم ح�شن �شاحب »المو�شوعي������ة البنيوية، درا�شة في �شعر 

ال�شياب«، وعلي �شلق في كتب������ه »القبلة في ال�شعر العربي القديم والحديث«، و»المتنبي �شاعر 

أبو العالء المعري  ألفاظه تتوهج فر�شاناً تاأ�شر الزمان«، و»ابن الرومي في ال�شورة والوجود« و»ا ا

وال�شبابي������ة الم�شرقة«، و�شعيد علو�س ف������ي كتابه »النقد المو�شوعاتي«، وحميد لحميداني في 

كتاب������ه »�شحر المو�شوع«، وك������ذا �شعيد يقطين في كتابه »الق������راءة والتجربة«، على الرغم من 

خير على الم�شتوى المنهجي من التحليل البنيوي ال�شردي، وثمة اأبحاٌث اأخرى  انطالق هذا االأ

أو �ش������كاًل، على الرغم من ع������دم وجود م�شتندات  تقت������رب من النق������د المو�شوعاتي م�شموناً ا

. فقد كانت اأغلب 
)27(

������ق نظري������ة ومنهجية تو�ش������ح طبيعة المقاربة ونوع النقد المنهجي المطبَّ

عمال، اأقرب اإلى الدرا�شات الم�شمونية الت������ي تفتقد اإلى الت�شور النظري والمنهجي  ه������ذه االأ

ب�شتمولوجي بالمقارنة مع الدرا�شات المو�شوعاتية الغربية، لكن يبقى عمل عبد  والفل�شفي واالإ

نْ�َش������ب حول �شعر ال�شياب، ودرا�شات عبد الفت������اح كليطو التاأويلية، واأبحاث 
ُ
الكري������م ح�شن الم�

عل������ي �شلق، ودرا�ش������ة �شعيد علو�س لق�شيدة »الحرب« ليا�شين ط������ه حافظ، من اأهم الدرا�شات 

المو�شوعاتية الحقيقية التي تنطلق من ت�شورات منهجية ذات خلفية فل�شفية ومنهجية دقيقة 

.
)28(

ومحكمة
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طفال  أنقار قد قارب مفهوم ال�شورة ال�شردي������ة في حقل اأدب االأ يتبي������ن مما �شب������ق، اأن محمد ا

أنها ت�شكل المكونات الجوهرية الثابتة  أ�شا�س ا آليتي المكونات وال�شمات، على ا بالمغرب، با�شتخدام ا

التي تميز ق�شة طفلية معينة من ق�شة طفلية اأخرى، في حين، يمكن اأن ت�شكل مجمل هذه ال�شمات 

الخ�شائ�س المميزة لجن�س اأدبي طفلي ما قد تكون حا�شرة اأو غائبة في الن�س. كما تناول الباحث 

أو المو�شعة، مثل: )الهيمنة،  مفاهي������م اإجرائية كثيرة ت�شتعمل في مبح������ث ال�شورة ال�شردية الرحبة ا

خرى التي يزخر  يقاع، وال�شاعرية(، وغيرها من المفاهيم االأ وال�ش������ورة، واالمتداد، والدرامية، واالإ

حيان بالجوانب التاريخية تارة، والجوانب  أنقار يخلط درا�شته في بع�س االأ بها كتابه، بيد اأن محمد ا

الفني������ة تارة اأخرى، وذلك من خ������الل التركيز على ال�شمات ومكونات ال�ش������ورة البالغية، وت�شغيل 

دبية التي  القيم������ة المهيمنة، كما حددها رومان جاكب�شون. لكن تتجل������ى اأهم الق�شايا النقدية واالأ

تناولته������ا هذه المقاربات المنهجية في التاأريخ لجن�������س الق�شة الطفلية بالمغرب من الحماية اإلى 

لفية الثالثة، كما ر�شد تطور الرواية الطفلية في م�شاراتها المتعاقبة.  ول من االأ �شن������وات العقد االأ

نه هذا الر�شد م������ن و�شع ببليوغرافيات ت�شنيفية  على م�شت������وى الداللة وال�شياغة والوظيفة. مكَّ

أدبية الن�س الق�ش�شي الطفلي،  و�شفية وتف�شيرية، ومناق�شة ق�شية التجني�س من خالل ا�شتك�شاف ا

�شلوبية،  واإبراز مقوماته الحكائية وال�شردية، مع البحث عن الجوانب الداللية والجمالية والفنية واالأ

وتبيان القيم التربوية واالأخالقية في هذه الن�شو�س الق�ش�شية والروائية.

نَّ نقد ال�شرديات 
أ �شا�شية تكمن ب�شكل جلي في ا لكن على الرغم من ذلك، فاإن المالحظة االأ

كاديمية، ما تزال متعثرة ب�ش������كل بارز، اإذ لم ياأخذ م�شاره  الطفلي������ة عل������ى م�شتوى الدرا�شات االأ

أم المدار�س والموؤ�ش�شات  الحقيق������ي بعد �شواء على م�شت������وى الموؤ�ش�شات التعليمية والتربوي������ة ا

كاديمي الخا�س باأدب الطفل، لم يرَق بعُد اإلى الم�شتوى المطلوب  الجامعية، كما اأن الدر�س االأ

بالمقارن������ة مع اأدب الرا�شدي������ن واأدب الكبار، ذلك اأن نقاد ال�شردي������ات الطفلية مازال عددهم 

خرى،  دبية االأ جنا�س االأ بداعية المغربية بالمقارنة مع نقاد االأ قلياًل في ال�شاح������ة الثقافية واالإ

كما يالحظ اأن اأغلب الدرا�شات النقدية الطفلية بالمغرب قد ن�شرت في �شحف ومجالت، اأما 

أنقار، والعربي بنجلون،  طفال فقليلة: )محمد ا الكتب النقدية التي طبعت في مجال �شرديات االأ

وجميل حمداوي، وعبد الهادي الزوهري، محمد داني(.

كاديمية التي قاربت اأدب الطفل، تتميز بتنوع المناهج  عمال االأ بناًء على ما �شبق، ن�شتنتج االأ

النقدي������ة، واختالف المقاربات الو�شفية من باحث اإلى اآخر، كما نعرف كذلك خلطاً جلياً على 

م�شتوى اال�شتغال الن�شي في بع�س المقاربات النقدية نظرياً وتطبيقياً، وكذا نوعاً من الخلخلة 
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عل������ى م�شتوى الم�شطل������ح النقدي الموظف في هذه المقاربات. ه������ذه الخلخلة التي قد ترجع 

ول في ع������دم ا�شتيعاب الم�شطلح في اأ�شوله  )ح�ش������ب ت�شورنا( اإل������ى �شببين رئي�شين: يتجلى االأ

أو اعتماد الترجمة التي  أنق������ار(، ا )كم������ا هو ال�ش������اأن بالن�شبة اإلى م�شطلح الخطاب لدى محمد ا

غالب������اً ما تنزاح ع������ن المعنى الحقيقي للم�شطلح. لكن في الوق������ت نف�شه، نالحظ نوعاً من 

خرين. تجلى ذلك على �شبيل المثال  ال�شب������ط المنهجي والم�شطلحي لدى بع�س النق������اد االآ

طفال«،  ال الح�ش������ر، لدى الناقد عبد الهادي الزوهري في كتابه »تحليل الخطاب في حكاية االأ

والناقد الب�شير البقالي، لكن على الرغم من هذه الجوانب ال�شلبية للمقاربات التي تناولت اأدب 

أنقار الذي �شكل نموذجاً لهذه الدرا�شة(، فاإن هذه  طفال بالمغرب، لمحمد ا الطف������ل )ق�ش�س االأ

طفال  دبية التي تمثلها نقاد المغرب ف������ي درا�شة �شرديات االأ المقارب������ات النقدي������ة والمناهج االأ

أ�شا�شية في نقد اأدب الطفل المغربي خا�شة  خا�ش������ة واأدب الطفل ب�شكل عام، قد �شكلت حلقة ا

والعرب������ي عامة. لت�شعنا مرة اأخرى اأمام �ش������وؤال جوهري مفاده: هل ا�شتطاعت هذه المقاربات 

دب الطفل بناء منهج نقدي متكامل، لمقاربة اأدب الطفل العربي ب�شكل �شحيح �شواء  النقدية الأ

أو اأن هذه المقاربات قد ا�شتمدت اأدواتها  أم الم�شطلح النقدي؟ ا على م�شتوى الت�شور المنهجي ا

خرى )الرواية، ال�شعر،... اإلخ(؟ دبية االأ جنا�س االأ فح�شب من الممار�شات النقدية لباقي االأ

كاديمي المغربي  �شئلة وتنوعها، فاإن واقع حال الدر�س النقدي االأ على الرغم من تعدد هذه االأ

)العربي(، لم يتمكن بعد من بناء اأدوات اإجرائية، يلج على �شوئها عوالم اأدب الطفل العربي.
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�حتلت رو�ية »�لغرباء« للرو�ئي �لمغربي �صالح �نياكي �أيوب مكانًة مهمًة، من خالل ما طرحته 

م���ن مو�ق���ف حول و�قع �لحياة بالمغرب �إّبان ثمانيني���ات �لقرن �لما�صي، وما قدمته من �صور 

ن�صاني �لمهزوم، كما �نتقدت نزوع �أفر�د �لمجتمع  قاتمة جدً�، تك�صف من خاللها عن �لعمق �لإ

مر بما هو كائ���ن، دون �لبحث عن �ُصُبل �لنعتاق من ربق���ة �لقهر، ومو�جهة  نح���و �لت�صلي���م بالأ

عنفه، وجبروته.

وق���د ب���د� ذلك جلي���ًا من خ���الل �لمو�قف �لتي عب���رت عنها �صخو����ص �لرو�ي���ة �إز�ء ق�صايا 

مح���ددة، منه���ا: �لتعليم، و�ل�صيا�ص���ة، و�لعبودية، و�لعن���ف، و�لتحر�ص �لجن�ص���ي، و�لحرية. هذه 

خي���رة �صتظ���ل مقترن���ة بتحرير �لذ�ت، �صمن ن�صيج م���ن �لعالقات �لمت�صابك���ة و�لمت�صاربة،  �لأ

خال�ص، وبين �ل�صفافية و�لنتهازية. وهو ما دفع �لبطل  بين �لحب، و�لخيانة، و�لكر�هية، و�لإ

للعم���ل عل���ى تحرير نف�ص���ه من تر�صبات �لما�ص���ي، بالو�صائل كّلها، من �أج���ل ولدة جديدة، بعد 

مروره بكثير من �لتجارب �لحياتية �لقا�صية جدً�.

أنا  ولى »� هد�ء �لأ تق������دم �لرو�ية نف�صها ب�صفتها رو�ية �صيرة ذ�تية، �نطالق������اً من �صفحة �لإ

أ�صكال �لثورة...«، وكذل������ك من �أول جملة من محكيتها  أكت������ب: معن������اه �أن �أنخرط في �صكل من � �

أنني ذ�ت عام،  ولى، بالرتكاز على )�لفال�ش باك(، �إذ يقول �ل�صارد »�أذكر فيما �أتذكر جيد�ً � �لأ

وجدتني بين �لدروب �لعتيقة �صائحاً، متمرد�ً ومنك�صر �لخاطر«.

حميد ركاطة

محور خا�ص

ن�ساين املهزوم العمق الإ

في رواية »الغرباء« 
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أثَّروا في  ربعة �شترك������ز على ر�شم مالمح كثيٍر من ال�شخو�س الذين ا فالرواي������ة بمحكياتها االأ

م�شار البطل، منهم: الخالة وزوجها، وليلى، ومليكة، وعزة. وفتاة الجبل، ومارية، وبياّل، اإ�شافة 

اإلى بع�س اأ�شدقاء الطفولة مثل: )م�شطفى، وعبد الغني،...(.

واإلى جانب ر�شم مالمح ال�شخو�������س، عملت الرواية على تاأثيث اأحداثها بف�شاءات واأمكنة 

ممي������زة، منها البادية، والمدر�ش������ة، والجامعة، ومدينة اأبي الجعد التي كّونت من خالل الرواية 

َد كثيٌر من مكونات������ه العمرانية، ومجاله الجغرافي، وبع�س من طقو�شه الفنية  وطن������اً كبيراً ُر�شِ

المائ������زة مثل: »اأعبي������دات الرما«،. وقد انطلق الر�شد من منزل ال�ش������ارد اإلى راأ�س الدرب، ثم 

الحي، فالغابة، ثم القرية، فالمدينة...

أة المهاج������رة، والموقف من  ناق�ش������ت الرواية، م�شكل������ة الهجرة ال�شرية، و�ش������ورة المرا

و�شاع  المثقفي������ن و»العبيد، والل�شو�������س« االنتهازيين، والعنف، لنلم�س اأن الث������ورة على االأ

م في �شيرورة العمل الروائي، ويتجاوز الحلم بتحوله  أ�شا�شياً يتحكَّ وتغييرها �شي�شبح مطلباً ا

اإلى ر�شالة كونية.

براز منظوره، وت�شورات������ه بكثيٍر من التقنيات �شمن  تو�ش������ل الروائي �ش������الح انياكي اأيوب الإ

قال������ب روائي طغى عليه البوح، واللغة ال�شفافة، عبر توظيف الحوار، والمونولوج، والميتا�شرد، 

وت�شمين الر�شائل )الخطابات(، والحكي اال�شترجاعي، والم�شهد الم�شرحي. كتابة عك�شت بع�س 

مقاطعها نف�شاً �شعرياً متميزاً.

دللة المكان في الرواية

مكن������ة داخل الرواي������ة عبر حكي ا�شترجاع������ي، معلن عن زم������ن فا�شل بين  ������َدت االأ ُر�شِ

مال  حالم، واالآ مرحلتي������ن، انتهاء اال�شتعمار وبداية اال�شتقالل، في مغرب مفعم بكثيٍر من االأ

أ رحلة االنتقال من البادية نحو المدين������ة، وانبهاره بعوالم المدر�شة،  البراقة، لطف������ل �شيبدا

وقيمه������ا الفا�شلة، يق������ول ال�شارد: »داخل المدر�شة ال �شيء كان يغ������ري غير اأحالم الطالب 

ال�شعيدة التي باتت على مرمى حجر من مراقدنا، وزوايا لعبنا، و�شرورنا المعلق على حبال 

الفرو�شي������ة«، ون�شير اأن: »المكان في الرواية، وبقوة فعل الكتابة، يتحول اإلى ر�شاقة وتزيين، 

وه������و لي�س مجرد ا�شتعادة تذكرية عبر حنين وذكرى مرحلة، واإنما هو �شحنة واخزة وطاقة 

�شياء والمواقع عبر ت�شظيات الزمن ومراياه المك�شورة،  حداث واالأ تفجيري������ة تعيد ترتيب االأ

فاال�شت������ذكار يفجر الذاكرة الن�شية، وهي ذاكرة ال�شخ�شيات الروائية وذاكرة ال�شارد، لتبدو 
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حداث، وهي تتراوح بين  عالم������ات المكان وخرائطه �شبكة من المعاني التي ت������دل عليها االأ

�شط������وري عبر طقو�شية الكتاب������ة ومتخيلها وا�شتيهامات  الواقع������ي وال�شحري والعجيب واالأ

ال�شخ�شيات«.

�شا�س  نتْ������ه رمزية تنت�شر للحق والف�شيل������ة - كان نابعاً باالأ فالمدين������ة بو�شفها مجاالً - كوَّ

آفاقه الرحبة، بلغته،  حمد بوكماخ الذي فت������ح عينيه على ا م������ن انبهار ال�شارد بكتاب القراءة الأ

أَِلْفُت �شحبة هذا الكتاب في  ا�شي������ه، وبالغته، حتى �شار يالزمه، يق������ول ال�شارد: »بعدما ا وق�شّ

يام«. اأغلب م�شاءاتي، اأ�شررت على اأن اأكون طالباً جامعياً في يوم من االأ

ف������ي حين �شنلم�س بوادر اإجها�س هذا الحلم بع������د االنتقال اإلى الدرا�شة في الجامعة 

الت������ي و�شفها بقتامة كبيرة: »الجامعة التي غدت فورة اأحالمنا ال�شغيرة، مقبرة موح�شة 

جمل«، ولعل هذا التذمر نابع من وقوف ال�شارد  لدفن اآخر �شاعاتي الجميلة، والثورات االأ

أننا نمالأ  عل������ى البون ال�شا�شع بي������ن قيم الموؤ�ش�شة التربوية، وواقع الح������ال: »اأدرك اأغلبنا ا

بع�س فراغات ال�شطرنج... واأن الذي �شياأتي الحقاً، لن يكون بال�شرورة اأجمل مما كان«، 

مر الذي �شيوؤكد تفا�شيله المريرة اإبان حديثه عن حياة الطلبة في الجامعة: »لم  وه������و االأ

أفه������م كيف ينام بع�شهم في غرف ه������ي اأقرب اإلى العراء الموح�س، بل اأقرب اإلى �شجون  ا

تازمم������ارت«، »فالم������كان من حيث هو كيان مادي ي�شكل ج������زءاً مهماً من التاريخ الخا�س 

حداث، وال هذا ال�شكل  ر�شية التي تتوزع على خارطاتها االأ لذل������ك العمل، اأي اإنه لي�س االأ

المبني من الط������وب والحجر والق�شب، واإنما هو ذلك الذي �شي�شتحيل الفن من دونه اأن 

ي�شمى فناً«.

في حين يتحّدث عن المدينة من خالل ا�شترجاع تفا�شيل محاولته الثانية للقدوم اإليها من 

أبدا اأن وعد خالته القديم بمرافقته اإلى المدينة �شيتحقق بهذا ال�شكل  البادية »لم يكن يعرف ا

ال�شريع«، و�شنلم�س �شدمة الطفل البدوي، وتحول حبه للمدينة بعد ذلك اإلى نوع من الكراهية 

لوان  أنف�شنا نجوب ال�شوارع كالمعتوهين، بعدما اأ�شحت مختلف المدن تلب�س نف�س االأ »وجدن������ا ا

ث عن تفا�شيل رحلته من البادية نحو المدينة في المحكية الثانية، ورفقة  الكئيبة«، كما يتحدَّ

أب������رزت تفا�شيلها معاناة كبيرة  أبو �شنب، ومرزوق، وهي رحلة ا عدادي������ة، ا اأ�شدق������اء الدرا�شة االإ

للو�ش������ول اإلى مقهى �شعبي ال تتوافر فيه ال�شروط المنا�شبة لق�شاء ليلة ع�شيرة في اأحد غرفه 

العلوية الرديئة ذات ف�شل حار.
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مواق������ف ال�شارد من المدينة �شتب������رز اأكثر من خالل محاولته اإثب������ات بدويته بقوة اإزاءها، 

وه������و يقاوم االن�شالخ المفاجئ لهويته »لقد بت اأزداد قوة بريفيتي الممتدة اإلى اأقا�شي ال�شرق 

العرب������ي... ل������م اأكن قوياً يوماً بزيف المدين������ة، وادعاءات الطهر التي تم������الأ محالتها، وكتبها 

واأ�شواء �شوارعها المت�شخة حد القيء«.

ف������ي حين �شيقترن و�شف ال�شارد لمدينة اأبي الجعد من خالل العودة اإلى مرحلة الطفولة، 

مم������ا يجعل من و�شف المكان و�شف������اً ا�شترجاعياً: »الزقاق الذي فيه اأقبرت ودون علمي، اآخر 

ولى«، وهي اللحظة التي �شيتطرق فيها اإلى و�شف البيت القديم: »فما زالت  م�شوح ريفيتي االأ

خ�شر الداكن... نف�س الحيطان الحجرية..«. ولعل المثير  بواب الخ�شبية بطالئها االأ نف�������س االأ

ف������ي هذا االلتقاط ه������و اعتماد زاوية ر�شد م������ن داخل البيت نحو ف�شائ������ه العلوي من و�شط 

باحت������ه: »�شومع������ة م�شجد موالي �شليم������ان )بلونها الترابي(... اأع�ش������اب اللقالق«، مع ما رافق 

ذل������ك من موؤثثات محيطة بالبيت في الخارج: »النخلة التي ظلت ذاكرة الزقاق زمناً طوياًل... 

أ�شار اإلى راأ�س الدرب الذي �شكل مكاناً لالجتماع  واأهدتنا... اأحلى بلح، واأجمل الم�شاهد«. كما ا

ر�������س... ومنا من يقعد فوق اأخ�شاب  نارة، منا من يجل�س على االأ »نجتم������ع... بجوار اأعمدة االإ

النجارين...«.

�شارة اإلى المحيط الطبيعي القريب من الحي: »بين ظالل  هذا التبئير المكاني، �شبقته االإ

تلك الغابة، واأغ�شانها، كنا نق�شي اأحياناً نهاراً كاماًل«.

»فاأ�شم������اء كالزقاق، وال�شارع، والبناي������ات ال�شاهقة ال تدل على �شيء خا�س، �شيء يدل على 

أو موق������ف فكري اإال متى تحولت ه������ذه الموؤ�شرات اإل������ى دالالت للفعل، ومحور  أزم������ة نف�شية ا ا

للت�شوير. مثل هذه الف�شاءات يغم�س الكاتب عينيه عن حركة المكان، وحركة الزمان، وي�شلط 

نظره حول تطور اأفكاره«.

مكنة داخل الرواية، هي �شور م�شتح�شرة بالقوة، نظراً لما برز من خالل مقارنة  ف�شور االأ

واقع ال�شارد بما�شيه فيها م������ن ت�شارب، ونفور انعك�شت بو�شفها تجليات ومواقف اإزاء الحيز 

المكان������ي نف�شه في مرحلة الن�شج، ب�شفتها اأمكنة موح�شة ومقززة اأحياناً، وهو ما يقودنا نحو 

الك�شف عن حيثياته في المحور التالي.
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»قد ال ي�شتطيع الروائي اأن ي�شوغ في عمله ال�شردي 

روؤية ذات قدرة على اإفراز ت�شور جمعي اأو نظرية، وهو 

بال�شرورة لي�س مبتغى الروائي، واإنما باإمكانه اأن يجدد 

دبي������ة في التخييل[،  أ�شئلته ]عبر ح�شور االأ في خل������ق ا

أ�شكال العبور بي������ن العقالني والوجداني  وفي اختي������ار ا

باختيارات مو�شوعاتية وجمالية تحقق �شردية ما«.

تُبرز �شخو�س الرواية كثي������راً من المواقف المثيرة 

للج������دل اإزاء ق�شاي������ا م�شيرية مختلف������ة. فالبطل بعد 

ول������ى بالجامعة، وكذلك م������ن خالل ن�شيج  �شدمت������ه االأ

ن�شانية جعلنا نكّون �شورًة عامة عن طبيعة  عالقات������ه االإ

ن�شاني المه������زوم بالقوة، داخل وطن ظلت فيه  عمقه االإ

و�شاع محلوماً بها على الدوام. كما ظل فيها �شوؤال التغيير هدفاً من�شوداً، بعد  الث������ورة على االأ

عج������ز القيم الفا�شلة عن ا�شتع������ادة بريقها ال�شابق الذي تر�شخ في مرحل������ٍة ما عبر الموؤ�ش�شة 

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

االنتهازيي������ن، والمتخاذلي������ن، الذي عّبر عنه ال�شارد ب�شكل ملمو�������س برف�شه ال�شفر اإلى فرن�شا 

لمتابع������ة درا�شته: »اأن نحلم بت������رف العي�س، معناه اإعالن الثورة �ش������د المترفين من الفالحين 

القدام������ى«، وهي بداية تحول جذري في ناحية النظر اإلى الواقع بفعل التحوالت االجتماعية، 

واالقت�شادية الجديدة في مغرب اال�شتقالل. يقول ال�شارد: »اأ�شبح المزارع البئي�س واحداً من 

عيان، في منظر مقرف يدخن غليونه الم�شتعار«. االأ

وهذا الطرح يعك�س الموقف الذاتي الذي �شتوؤطره نظرة ت�شاوؤمية من الحياة، والحب، ب�شبب 

االنك�ش������ارات، التي اأ�شحى يعي�شها البطل اإلى درجة اإع������الن ا�شت�شالمه في اإحدى اللحظات، 

يق������ول ال�شارد »ال باأ�س اأن اأكون واحداً من المعذبين على اأر�س هذا الوطن وفي ذات اللحظة« 

خرون ينظرون اإليه  لكن������ه ا�شت�شالم يبرز ت�شحية من اأجل م�شلحة وط������ن محلوم به، ما دام االآ

نظ������رة مغايرة: »�شيبق������ى الوطن في عيونهم �شكاًل للخديعة الت������ي توؤ�ش�س لخرائط جديدة من 

غاني العارية«. الكالم وال�شيا�شة، وهذه االأ
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ل مواقف �شتتنا�شل داخل الرواي������ة اإزاء كثير من فئاته حول مفاهيم  ولع������ل هذا الطرح �شكَّ

من قبي������ل الرجولة، والتخنث بو�شفها مواقف متمردة من خالل حوار مع عزة يقول: »لم اأعد 

أنا واقف وجهاً  أ�شالء، واأحزان اإال وا أبداً اأني تغيرت بهذا ال�شكل، وتحول ما بداخلي اإلى ا اأعرف ا

لوجه مع عوالمك الزائفة«.

وهو ح������وار �شيك�شف بين طياته ع������ن الموقف من الحرية، والعبودي������ة، والرجولة: »وهل 

أنث������ى متمرداً على حق الطبيعة في اأن يك������ون رجاًل«. كما برز  الحري������ة ف������ي اأن ي�شبح المرء ا

الموق������ف من المثقفين الجدد وخيانتهم: »من يخونون هم المثقفون الجدد من قراء الجرائد 

بالتق�شيط الذي������ن يناق�شون اأزمة الوطن عبر �شبكة الكلمات المتقاطعة«، كما ناق�شت الرواية 

م�شكل������ة الهوية واالنتماء من خالل تم�شك البطل »بريفيته« في غمرة التم�شك باأعطاف وطن 

ل������م يمنحه �شيئاً. وهو موقف يمكن اأن ن�شت�شفه من خالل حديثه عن ال�شيدة »باريز« بو�شفها 

المنقذ له من الجوع، بحكم عمل والده المهاجر في اإحدى مناطق الجنوب الفرن�شي: »ال�شيدة 

أتبين الف������روق ال�شا�شعة بين عذاب������ات الجوع، وخيارات  باري������ز هي الت������ي �شاعدتني على اأن ا

ال�شبع«، م�شيراً بذلك اإلى الحرية في مقابل التدثر بعبارة العبودية التي ت�شكن الذات، فالعبيد 

�شياد، وهو م������ا جعل البطل يكر�س النظرة  �شياد ال �شد االأ ف������ي بلده مّتحدون ف������ي الخنوع لالأ

أنا ال اأملك �شيئاً«. أنا مجرد جزء من القطيع المت�شرر، ا الدونية اإلى ذاته: »ا

وم������ن بي������ن المفارقات الكبرى التي ت�شيده������ا الرواية، هي المواقف ال�شلبي������ة لبطلها اإزاء 

التف������اوت االجتماعي من خالل حواره مع اأحد ال�شخو�س الثانويين »الم�شافر«، اإذ عدَّ الفئات 

أكث������ر دونية من الحيوان: »اإنه������م ال يحركون �شاكناً، حتى الحمي������ر ال ت�شتطيع اأن  الم�شحوق������ة ا

�شاءة اإليها، قد ترميك في اأول حفرة، اأو منحدر ي�شادف طريقها«. تتجاوز االإ

أنا  وه������و الموقف ال������ذي اأبدى اإزاءه الم�شافر ا�شتغرابه الكبي������ر: »كان عليه اأن يقف �شدي ا

أم������ام مواقف غريبة، واأمام فظاعة الواقع العام  أ�شرقه«، وهو ما ي�شعنا ا ن������ه على يقين باأني ا الأ

ف������ي البالد، وم������ن فئاته ال�شامتة التي عّده������ا: »بال ذاكرة، وبال غد، اإنه������م قطيع من العبيد 

المقنعين«.

أو فيما  لنت�شاءل هل يفك������ر الروائي في الحكاية اأو في طريقة عر�شها واإخفاء التوقعات؟ ا

تفكر فيه الحكاية حيثما وجدت؟
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فكار،  دها�س وفهم �شيرورة الذات واالأ كل حكاي������ة هي �شدى رغبة الوعي والالوعي في االإ

لكن الحكاية، وهي داخل الرواية، و�شط تقنيات ال�شرد ت�شبح و�شيلة للعب فح�شب، مع المعاني 

زاحة ال�شت������ار في مواجهة �شلطة  ف������كار ومع المتلقي. واللعب ف������ي ال�شرد �شلطة الإ باللغ������ة واالأ

المتلقي القارئ، والفاعل والموؤرخ«.

الكتابة واآليات ال�صتغال داخل الرواية

»اإن كل عملية تذكر هي بال�شرورة م�شيرة من الغو�س، م�شيرة من التوقعات عند محطات 

معينة يحدده������ا الحا�شر، اأي اأن الخطاب الما�شي لحظ������ات ت�شتعاد وتلتقط وفق التداعيات 

أو وفق ا�شتناد جدلي اإلى الحا�شر، وذل������ك اال�شتناد الذي يتحدد في كون الما�شي  الذهني������ة، ا

يتقيد بمو�شوعية �شعورية حا�شرة بال�شرورة«.

تميزت الرواية بتعدد ا�شتغالها المتنوع، وبثراء على م�شتوى التوظيف، والت�شمين، والبناء، 

وارت������كاز على الحوار، والمونولوج، والنف�س ال�شعري. واال�شتغال الميتا�شردي، و)الفال�س باك(، 

�شمن حكي ا�شترجاعي وّظف كذلك الم�شهد الم�شرحي... وهو تعدد انت�شر للكتابة ال�شيرذاتية 

وللكتابة الروائية اأوالً واأخيراً. فالحوارات الداخلية »تبنى على ازدواجية ال�شوت، ف�شواء اأكان 

ال�شوت الثاني باطنياً اأم غيرياً فاإنه يدخل في بنية الخطاب نف�شه، ليخلق نوعاً من الحوارية 

خر المعار�س واالتفاق  التي تتراوح بين التناق�س حين يكون ال�شوت الثاني ممثاًل مع �شوت االآ

الن�شب������ي ال������ذي يقلل من درجة الحوارية، حين يكون ال�شوت الثان������ي غير محدٍد، لكنه مندرج 

�شمن كلمة الذات الملتقطة وكاأنه كالمها هي«.

فالح������وار بقدر م������ا عمل على اختزال م�شاح������ات من ال�شرد الم�شتر�ش������ل، مّكن من تقديم 

�شئلة الموجهة لذاته، اأم من خالل  مواق������ف بطل الرواية، واأحا�شي�شه الداخلية، �شواء عب������ر االأ

نقا�شاته مع �شخو�س اآخرين داخ������ل ن�شيج روائي تميز بال�شال�شة، واالقت�شاد في الحكي، عبر 

توظيف جمل ق�شيرة فلنتاأمل هذه القرينة ال�شردية مثاًل:

»- ال اأظن اأن هذه هي قناعتي اليوم.

- هو العبث اإذن!
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أي������ن وجه الغرابة في اأن نعي�س لحظة عبث وحي������دة في حياتنا الطويلة والمملة هذه«،  - ا

حا�شي�س، فاأت�شاءل  وي�شي������ف ال�شارد على ل�شان بطل الرواية الغري������ب: »دائماً تحيرني هذه االأ

أة المفعم������ة بالمرح والثورة في لحظات خاطفة وه������ي على كر�شي المقهى  كي������ف تتغير المرا

أو بين زوايا الدروب ال�شيقة؟ بهذا ال�ش������كل يا اأنت يت�شرب العبث اإلى حياتك دون  البح������ري، ا

اأن تدري«.

و�شنج������د اأن المواق������ف العبثية في حياة البطل، اأكثر غرابة كلم������ا نزع نحو مقارنة ظروفه 

أم المواقف  الحياتي������ة، بالمواقف العامة وتناق�شاتها الغريبة �شواء حي������ال الق�شايا العاطفية ا

ن�شانية الحرجة، ومنها الجوع مثاًل. االإ

بي������د اأن بع�س الح������وارات الطويلة، واال�شتطرادات، تجعل معال������م الخيط ال�شردي منفلتاً، 

�ش������ارات الطفيفة التي تعيد  وتبه������ت �ش������ورة ال�شخ�س المخاطب داخل الن�������س، لوال بع�س االإ

ر بالحديث  أثناء حوار الغريب مع عزة، والذي تك�شَّ �شلية، كما حدث في ا الح������وار اإلى �شكته االأ

نَّ المحاورة 
م، ثم بعد ذلك يُ�شتاأنف من جديد بجملة كانت الوحيدة التي تذكر المتلقي باأ عن االأ

ول������ى تدور بين �شخ�شين«. »فم������ا اإن الم�س عرقك اليوم طراوة ج�شدي، حين تاأكدت من اأن  االأ

�شيئاً ما بداخلك قد انك�شر«.

في حين يبرز ت�شمين الخطابات والر�شائل تقنية للحديث عن �شخو�س غادروا �شلب 

الحكاية، ليُ�شتَرَجُعوا، اإما بالحديث عنهم، واإّما باالرتكاز على ت�شمين خطابات متبادلة، 

حداث، بل  تعيده������ا لدائرة الحكي الرئي�شية بالقوة، �شمان������اً ال�شتمرارية تاأثيرهم في االأ

لتوجيهه������ا من جديد وفق م�شار مرغ������وب فيه، وهو ما ن�شت�شفه مثاًل من خالل مقتطف 

أة التي تخلت عنه فجاأة )فتاة الجب������ل ال�شمراء(، التي تعبر من خاللها  من ر�شال������ة المرا

أنا اأمر  أ�شباب عدم التزامها معه. »�شدقني ا عن ظروفها الحياتي������ة، ووحدتها الكبيرة، وا

أيام حياتي«، وهو الموقف الذي �شيردُّ عليه الغريب با�شتياء عميق عاّداً  باأح������رج واأ�شيق ا

ت�شرفه������ا عبثياً، وهي تتزوج رجاًل اآخر، مما جعله يعّد الع�شق »لي�س هو تلك الخطابات 

طف������ال... الع�شق هو التوحد داخل ج�ش������د وحيد، مهما تباعدت  المزين������ة بر�شومات االأ

الم�شاف������ات... وغفت اأحياناً الجفون«. وهو الخطاب الذي تعبر فيه عن م�شاعرها تجاه 

الوط������ن »لقد قررت طواعية الرحيل في اتجاه اأوروبا، فلم يعد يربطني بهذا الوطن اأي 

خيط مهما كان«.
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�شيب������رز هذا التوظيف كذلك من خالل الر�شالة التي تلقاه������ا من )مارية( على حين غرة، 

ر�شال������ة مت�شمنة لمجموعة من االعتراف������ات من مثل: »اأريدك اأن تحبن������ي اأكثر من م�شاحات 

ت من حولي كل تفا�شيل دنياي، كنت اأريدك اأن تحبني ب�شكل مختلف يوازي  الكراهية التي مالأ

أكثر واأال يتوقف زحفك باتجاهي حتى لو كان  الم������وت اإن ا�شتطعت اإلي������ه �شبياًل، واأن تتعلق بي ا

مدمراً«.

فالخطاب������ات المتبادلة �َشِمنت بمقتطفاتها ا�شتمراري������ة المتن الروائي، وحافظت على 

أنها اتخذت اأحياناً ملمَح حواٍر م�شرحي ق�شيٍر، ومتواتٍر،  الخط ال�شردي ب�شفة عامة، كما ا

أ�شبه بكتابة �شيناري�شتية، وال�شّيما في  وم�شتر�ش������ٍل، وممتدٍّ على �شفحات معينة. مما جعلها ا

ول( وهي تبرز مواق������ف ال�شخو�س من الحياة، والتفاوت  ول������ى )في الف�شل االأ المحكية االأ

الطبقي، والحب، والخيان������ة، والحرية، والثورة... والوطن. وقد ب�شمت مالمحها بنوع من 

و�ش������اع القاتمة بالبالد في مرحلة  ال�شخ������ط، وهو م������ا يعك�س طبيعة اللحظة المعي�شة، واالأ

مفعم������ة بالتحول، وظهور بوادر لموجات �شخط �شامت������ة، واحتجاجات و�شط ال�شباب )فئة 

يمثلها الغريب( مطالبة بالعدالة االجتماعية بالمقارنة مع فئة اأخرى �شامتة وخانعة مّثلت 

قطاعيون  غلبية )العبيد(، وانتقاد �شريحة طفيلية ا�شتفادت من التحوالت المفاجئة« )االإ االأ

الجدد(.

فاآليات اال�شتغال داخل الرواية بقدر ما اأفرزت ثراًء، اأبرزت تنوعاً، ومن ثّم انتقاء داالً يليق 

أم التواتر ح�شب المواقف، وهو ما �شيك�شف عن لغة  أم النب������رة، ا �ش������واء من حيث حدة اللهجة، ا

أو الحديث عنها  �شاعري������ة، متميزة في بع�س المقاط������ع، وال�شّيما التي اقترنت بمطلب الحرية ا

اإم������ا نتيج������ة لل�شدمة، واإّما عن طريق الم�شادفة كما حدث اإب������ان درا�شة الغريب في المرحلة 

عدادية مع ق�شيدة »وادي العبيد«، وهو ما جعل الق�شيدة نف�شها ت�شحي رهاناً اآخر يحمي  االإ

قناعات������ه من الزيف والخيانة: »لقد كان ال�شعر اتجاه������ي الرائع، حيث م�شاحات الزهور تنمو 

بعيداً عن الزمن وتكبر«.

أ�شلوبها، اأم دقة  وتُب������رز بع�������س المقاطع تقانة �شردية مختلف������ة �شواء على م�شتوى جم������ال ا

أم تداعي �شورها ال�شعرية المائزة التي على قدر ما تعددت داخل الرواية، ك�شفت عن  معانيها، ا

نف�شها ال�شعري المند�س بين طيات قتامة، ومرارة، يقول ال�شارد »في المحكية الثالثة«: »وبين 

كل ه������وؤالء العبيد والل�شو�س يبقى زهر البرتقال في بلدي وحده يثير حبات الندى، وحده من 
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جل اأال يموت في الظلمة وحيداً، اإنه ي�شارع  ترافقه ملكات النحل، ووحده من ي�شاجع الفجر الأ

جل اأن يولد الربيع الطلق من جديد«. الزمن الأ

أ�شكال مبتك������رة كثيراً ما يكون محفوفاً بالمزال������ق، اإذا لم تكن هذه  »اإن التعبي������ر بوا�شط������ة ا

ديب  �شكال نابعة من مقت�شيات تطور الوعي في المجتمع الذي تكتب له. ويمكن اأن يكتب االأ االأ

ن�شانية جمعاء، ومع ذلك فهو خا�شع لمقت�شيات ظروف الجماعة التي يعي�س فيها. وبراعة  لالإ

الكات������ب تكمن في قدرته الفائقة على التوفيق بين ما ه������و خا�س وما هو عام اأي اأن اكت�شاف 

أ�شكال روائية مرتبطة بظروف بعينها، ظروف مو�شوعية«. مواقف وا

نا داخ������ل الرواية اأفرز كتابة �شيرذاتية بارزة المعالم، وهي على  كم������ا �شنلم�س اأن ح�شور االأ

خرى، فقد ت�شكلت عبر الحفر العميق باأ�شئلة ذاتية  الرغم من محاولة تدثرها في الف�شول االأ

آرائه، وقراراته ال�شابقة تجاه  ح������ول م�شار حياتي، �شيعمل فيه على اإع������ادة النظر في كثير من ا

�شي������اء ال�شغيرة كلّها التي كان������ت ت�شكل فيما م�شى فرحه الريف������ي الب�شيط، يقول ال�شارد:  االأ

أري������د لنا كتابة �شيرتنا تارة بلون الورد الذي لم ن�شتمتع بقدومه، وتارة بلون الفجر، ما اإن  »هك������ذا ا

وان«. �شكن الخوف دواخلنا قبل االأ

كما لم يفت الكاتب من خالل �شارده توجيه خطاب مبا�شر للقارئ �شمن ا�شتغال ميتا�شردي 

وا�ش������ح المعالم »ل�شت اأدري يا قارئ الم�شتقب������ل«، وقد جاء في �شياق حديثه عن العبودية »اإن 

لم يفقد المرء توازنه ليتعالى في اتجاه جاذبية  فيون تماماً، اإذ ما بين المتعة واالأ العبودية: كاالأ

الحلم«.

اإلى جانب هذا اال�شتغال، يبرز الحكي اال�شترجاعي من خالل ردوده وتعليقاته على بع�س 

الخطابات، مثل ر�شالة مارية التي ك�شفت عزلتها ووحدتها، وقد كان رد الغريب مبا�شراً للقارئ: 

آنذاك، بدا ي�شيبني قلق  »من������ذ وعيت فداحة اختياري، وبحج������م ما كنت ت�شببت فيه )لمارية( ا

أة �شتظل تطاردن������ي... كلما مررت بمحاذاة �ش������رب الحمام، اأتذكر  خف������ي باأن لعنة ه������ذه المرا

الموعد المعقود منذ �شنين م�شت، والر�شالة التي ظلت تنتظر رداً منذ اأعوام خلت«.

أنا اأم�شي  �شيوظ������ف الم�شهد الم�شرحي ف������ي المحكية الثالثة، اإذ جاء على ل�ش������ان البطل »ا

وحي������داً، باأ�شى عميق اإنني لم اأعد اأ�شلح لفعل اأي �ش������يء مهما كان ب�شيطاً، لقد انهار ال�شقف 

وم������ا حمل على روؤو�شنا جميعاً، وانتهينا عرائ�س من ق�ش������ب ياب�س تراق�شها الريح... واأ�شابع 

الل�شو�س... وت�شفيقات العبيد«.
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حالة والدللة �صخو�ص الرواية بين الإ

حداث كما تعددت اأزمنة الحكي عن طريق ممار�شة  »ب������رزت م�شتويات عديدة في �ش������رد االأ

تقني������ات التقطيع واال�شترج������اع والم�شرحة والمنا�ّشة، وا�شتدع������اء الزمن التاريخي في عالقة 

أتاح للروائي تاأطير عمله...، واعتم������اد معمار جمالي ير�شد  الزم������ن بالروائي: ال�شيء ال������ذي ا

اإ�شكاالت المجتمع... وق�شاياه في نطاق كتابة روائية تقوم على تمريرات فنية جريئة«.

هك������ذا قدمت الرواية �ش������ور مجموعة من ال�شخو�س منها الموؤث������رة، والمحايدة، والفاعلة 

حداث، وتاأثيث معالم ف�شاءاتها، �شواء عبر الوجود �شمن  أ�شهمت كلها في تطور االأ والثانوي������ة، ا

ال�شي������اق الحدثي، اأم عبر اال�شتح�شار عن طريق اال�شترج������اع و)الفال�س باك( بو�شفه محكياً 

ولى »الخالة وزوجها، وعزة، وريحانة، وطلبة الجامعة ليلى، ومليكة،  عنها. كما في المحكية االأ

م، »في حين يتم الحديث عن اأ�شدقاء الدرا�شة، وفتاة الجبل، و)بيال(، ومرزوق، واأبي �شنب،  واالأ

خرى«. وعبد الغني، وم�شطفى، في المحكيات االأ

أة ذات وجه جبلي، �شوفية الهوى  دب الفرن�شي، وهي امرا أ�شت������اذة االأ ث عن »ليلى« ا �شيتحدَّ

أو  أ�شمر، يك�شف المغامرة، والخيانات التي ت�شتمد بيانات ال�شفح ا تتح������ول محكيتها اإلى ع�شق ا

�شود(، وي�شف ال�شارد، تتحّول الرواية  حمر واالأ أ رواية �شتن������دال )االأ ب������ارود الحب... »وهي تقرا

�شياء اإلى ما ي�شبه 
اإل������ى ما ي�شبه الكرا�س المقد�س بي������ن اأ�شابعها المخمورة، حيث تتح������ول االأ

الوجد ال�شوفي في تقلباته، وتماهيه«.

�شل(، فهي منا�شلة  �شيفية )الجزائرية االأ دب العربي الفتاة االأ ا مليكة الطالبة في ق�شم االأ مَّ
أ ا

ر�س اإال بين  تب������دو بوجهها ال�شغير وبهيئته������ا النحيلة كطفلة �شغيرة ال مكان »لها على وجه االأ

زوايا حلقة الطالب وطقو�شهم الثائرة، كانت ال تهاب �شوت الن�شاز«.

ف������ي حين تبرز »الخالة« �شيدًة منقذة للغري������ب، و�شبباً في ارتحاله من القرية نحو المدينة 

ولى، ليعي�س رفقتها، وزوجها )ال�شي اأحم������د(، داخل غرفة باأحد البيوت باأبي  اإب������ان ده�شته االأ

الجعد. ومن خاللها �شيتعرف اإلى معالم المدينة، ون�شائها، و�شكانها الب�شطاء. 

آراوؤها الراقية، لقدرتها على  أم������ا عزة، فبرزت �شوتاً مهيمناً داخل الرواية، لها مواقفها، وا ا

خير بقوله: »اأنت تتمتعين ب�شعة اأفق  التوا�ش������ل الّنّدي مع البط������ل اأحياناً، وقد امتدحها هذا االأ

ي������كاد اأحياناً يتحول اإلى امتداد للتجلي، والروؤيا، في العديد من المرات يتفوق على اإ�شراقات 

قطيع وا�شع من الرجال«، كما اأن عالقته بها، هي عالقة حب واإعجاب.
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عملت عزة طوال ح�شورها، في بع�س ف�شول الرواية على تك�شير �شمت الغريب، اأو دح�س 

مر  أنها �شتن�شحب فجاأة من حياته، وهو االأ ادعاءاته، ومواقفه القاتمة تجاه الو�شع القائم، غير ا

أنها خططت لتمن������ح ج�شدها بعيداً عني، دفئاً اآخر بين  ال������ذي تاأ�ش������ف له كثيراً: »لم اأكن اأعلم ا

ثل������ج اأوروبا، ومالهيها الم�شاءة باأنواع ال�شرق«. بعدم������ا ا�شتطاعت اأن تنزع جزءاً منه طواعيًة 

بع������د مجا�شدة اأعدت لها م�شبقاً، ح�شب �شروطه������ا لتكون ثمرة م�شتقبلية )ريحانة(، التي يقول 

عنها الغريب: »ربما كنت قد �شمعت اأولى �شيحات )ريحانة( وهي تب�شر النور... وهي تجري 

ول مرة«. الأ

حداث من جديد، في المحكية الثانية، بعد وفاة اأم  و�شتع������ود هذه ال�شخ�شية اإلى واجهة االأ

الغريب، ح�شب ما ن�شتخل�شه من اإحدى القرائن ال�شردية: »لقد عادت في الزمن الخطاأ، فعاد 

ول ليقف بين محطتي الزواج والرحيل«. الحب االأ

ن لقاءه بها �شيتم بعد  لم، والدمار من جديد الأ فع������ودة ع������زة ح�شب ال�شارد هي عودة اإلى االأ

أم  أني اأحب ا أريد اأن يعرف اأحد ا أريد اأن اأعترف ب�شيء يخ�س حيات������ي، ال ا ول مرة ا زواج������ه: »الأ

والد بنف�س القدر الذي اأحببت فيه)عزة(، و)�س(، و)مارية(، وبنت)الجبل(«. االأ

ولى من خالل الحوار الذي فتحه معها: م في المحكية االأ في حين �شتبرز االأ

»- اأتدري يا ولدي اأن الذين... جدارات المنافي...

أ�ش������راب الحمائم ليعلن������وا بداية مو�شم  ر�شف������ة ال�شيقة ا - )...(، انتظ������روا عل������ى كل االأ

أنه غيَّر �شيئاً ما في داخل الغريب، وقد برز ذلك من  القن�������س«. وهو الحوار الذي �شنلم�س ا

خ������الل ال�شوؤال الذي طرحه على نف�شه بعد ذلك »هل تغي������رت حقاً؟«، لنلم�س حيثيات هذا 

ال�ش������وؤال وجوابه من خالل محاولته �شب������ر اأغوار اأعماقه، باإعادة النظ������ر في م�شار حياته، 

�شياء التي كان يعّدها �شغيرة، لكنها كانت فيما م�شى توؤّلف بع�شاً  وتفقد �شعادته تجاه كل االأ

أ المحكية الثانية بالخبر المفجع عن وفاتها  من جزيئات فرحه الريفي الب�شيط. كما �شتبدا

م(، اإذ يقول الغريب: »كما تختفي اأعز الذكريات، اختفت...كما يختفي من اأعلى خيالك  )االأ

ومي�س قبلة �شباحية«.

م داخل الرواية - رغم عدم ظهورها ب�شكل بارز �شمن اأحداثها- مثاالً  وقد �شكلت االأ

ح������الم الجميل������ة كلّها في حياة البطل، وم������ن اأجلها �شيفّكر ثانية ف������ي تحقيق اأمنيتها  لالأ
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جل التي رحل������ت في اإحدى ليالي �شيف مختلف، تل������ك التي كانت اأمي في  بال������زواج: »الأ

أة �شتظل ن�شفي  أ�شابق الزمن اإلى عنق ام������را جلها، كن������ت ا لحظ������ات الح�شور والغياب، الأ

خر«. االآ

خفاق نف�ش������ه مع »فتاة الجبل«  وكم������ا حدث مع عزة من اإخفاق ف������ي الحب، �شنلم�س االإ

الفت������اة ال�شمراء، من خ������الل مواقفه الم�شوبة بتردد وحيرة، مما جعل������ه يتحامل على نف�شه 

اإزاءه������ا، وظلَّ������ت خطاباتها ترد عليه بعد تحررها من زوجها كم������ا جاء في اإحدى الر�شائل، 

لك������ن اأخبارها �شتنقطع عنه من جديد، وهو ما دفعه اإلى »النب�س في ر�شائله القديمة اإليها، 

واإعادة قراءتها«.

خ������رى بمواقفها ال�شريحة، وال�شارم������ة، اإزاء الرجل العربي  فت������اة الجبل �شكلت هي االأ

وخيانت������ه عموماً. �شدمة اأخرى للبطل، لكنها اأعادت ل������ه بع�شاً من توازنه، وال�شّيما نظرته 

أنه ال يروم �شجرة التوت اإال حين تن�شج  اإلى الن�شاء، وال�شداقات، جاء في اإحدى الر�شائل: »ا

ثمارها«.

bella )بيال(

�شتب������رز هذه ال�شخ�شي������ة، بائعة هوى، داخل الرواية ح�شب م������ا ن�شتخل�شه من حوارها مع 

دمان،  الغري������ب حول اإ�شكال العالق������ة المت�شاربة بين ل������ذة الج�شد، ومفهوم الح������ب، وبين االإ

والعاطفة، وتمردها على ميكانيكية العالقة الج�شدية. تعك�س �شخ�شيتها تناق�شاً بالمقارنة مع 

كراه، يقول ال�شارد: »ال عليك �شاأحاول اأن اأرتجل بع�س  واقعية الغريب الذي تنازل اإر�شاء لها باالإ

أ الممثلين«، وهو ما  أ�شوا أنا ا ... لعلمك ا
َّ
أنني لن اأفلح في م�شاعي أنا متاأكد ا اللحظ������ات العا�شقة، ا

ن نوعاً من المواجهة الكا�شفة عن عمق االنهزام بالن�شبة اإلى البطل الذي دخل مغامرة غير  كوَّ

محمودة العواقب، في توقيت �شيِّئ جداً. ونلم�س وجاهة هذا الطرح من خالل بوحه ال�شفيف 

�شر، كان كافياً ليخل�س  أقاليم التيه، ومرافئ التعقل، هذا ال�شواد االآ اإزاء ج�شدها »ج�شد يعبر كل ا

أنا الم�شلوب  أة قادرة على اأن تفلت من بين اليدين في عنفوان زهر البرتقال... ا م������دارات امرا

�شود«. على هيكلها االأ

أكثر �شاعرية حول الحب، والجن�س، واأكثر معرفة بفل�شفة  كما بدت مواقف هذه ال�شخ�شية ا

الج�شد، ولغاته، واحتياجات������ه، واإغراءاته التي ال تقاوم وهي تخاطب الغريب: »يكفي اأن تعلم، 
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ن�شان العادي مثلك اأن يتميزه،  خيرة، اأن بين الحب والجن�س خيطاً رفيعاً ال ي�شتطيع االإ للمرة االأ

اإنهم������ا ي�شكالن مداراً واحداً ي�شبح متعدداً اأحياناً«. وهي المواقف كذلك التي �شتحول ن�شبياً 

أنتظر  منظ������ور الغريب، وم�شار حيات������ه »لقد وهبتني الرغبة في اأن اأحيا م������ن جديد، وفي اأن ا

أة... من جديد«. المرا

ولعل ه������ذا ما جعل ح�شورها داخل المتن الروائي اإ�ش������ارة الى الح�شور الم�شرف المفعم 

بالح������رارة، والحي������اة، والحرية، والرغبة الجن�شية التي ظل������ت مقموعة اإلى حدود ق�شوى لدى 

البطل.

�صورة الغريب داخل الرواية

أبى اأن يتحرر منها على  يب������رز الغريب داخل الرواية �شخ�شاً محوري������اً، معتزاً ببداوته التي ا

الرغ������م من نزوحه اإل������ى مدينة اأبي الجعد التي ت�شكنه حد النخ������اع، فمن اأجلها رف�س متابعة 

خرين، ومواقفه ظلت جد  درا�شت������ه في الخ������ارج، كما اأن عالقاته المت�شابكة مع ال�شخو�������س االآ

مت�شلبة، وفي الوقت نف�شه غير م�شتقرة كذلك.

وق������د وج������ه لنف�شه كثي������راً من االنتق������ادات، كما وجهت ل������ه انتقادات كثي������رة من �شخو�س 

�شود كل ف�شول  اآخرين،ب�شب������ب تركيبته النف�شية، ونظرته ال�شوداوية للواقع »اأ�شبحت تكتب باالأ

الحكاي������ة، كل الحكايات التي اأ�شبحت تكتبها �ش������وداء كاآخر اأحالمك المتعفنة نحو المجهول« 

وهي نظرة انعك�شت على مواقفه تجاه وطنه كما في لحظة اإح�شا�شه »بالكره«، اإذ يقول: »هكذا 

�شلي، وطن بلون البحر، وقه������ره. بلون الموت حين  أن������ا نبني وطننا داخل ح������دود وطننا االأ بدا

ي�شير وجهاً للعبث المقزز«.

وهي مواقف �شتتكرر بعد تذمره ب�شبب الحب: »ملعون هذا الحب الذي قيد مع�شوم العزم 

بهم الحب، والخرافة«.

اإل������ى جان������ب مواقفه من العبودية، ومن العبيد )الفئة ال�شامت������ة(، من المجتمع »اإن العبيد 

�شياد متحدون على الخنوع«، فالمجتم������ع يتاألف في نظره الخا�س من فئتين  ولح�ش������ن حظ االأ

أَر طيلة حيات������ي غير الل�شو�س والعبيد، فال ثالث لهما«. ويبدو له الواقع مجرد  فح�ش������ب: »لم ا

لف، يبرز فيه������ا الل�شو�س بربط عنق اأمام  م�شه������د م�شرحي اأو م�شرحية »ت������كاد تعاد للمرة االأ

دوار الدرامية بامتياز«. �شواء«. في حين يعتبر العبيد من اأ�شحاب االأ االأ
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خفاق المنظومة التعليمية اإ

تنق������ل رواية »الغريب« �شوراً قاتمة ع������ن الواقع التعليمي في المغرب، من خالل ر�شدها 

للفظاع������ة من رحم الف�شول الدرا�شية، بدءاً ب�شخ�س المعلم المدمن على القمار، والتحر�س 

خير، ي�شع يده الكبيرة  بالفتيات ال�شغيرات، يقول عنه ال�شارد: »وحين ي�شل اإلى مقعدها االأ

نها تجلب له الحظ. م������ا بين كتفيها والنه������د ال�شغير«،وهو يطلب منها اأن تعطيه اأرقام������اً الأ

طفال الذين كانوا يواجه������ون بعنف كبير من  ت�ش������رُّف كان يثي������ر بع�س المتل�ش�شين م������ن االأ

طفال المترقبين،  طرف المعلم. يقول ال�شارد عن اأحد المتعلمين المعنفين: »وما اإن ظهر لالأ

ب������دا منفعاًل كمن ي�شتجم������ع رجولته ال�شغيرة اأمام اأقرانه، غير عاب������ئ بما فعلته يد المربي 

بقفاه«.

فالر�شالة التربوي������ة والتعليمية ح�شب بطل الرواية )الغري������ب( اأ�شحت خالية من نبلها، 

خير اأ�شبح القمار اإلى بع�شهم  م�س، واليوم، هذا االأ و�شرفها، وهو يعقد مقارنة بين مربي االأ

نَّ معلم اليوم »ل������م يعد من همه اأن يبني العقل 
»اأح������ب اإليه������م من تقليب �شفحات كتاب«، الأ

فكار)لكونه من�شغاًل( بهمٍّ اآخر، وطموح������ات اأخرى«، وهو ما يدخلهم  ويمالأ الفراغ������ات باالأ

ف������ي دائرة العبيد الجدد المقنعين... وف������ي فئة تمار�س الخديعة، وقد عبَّر البطل عن ذلك 

ق������الم تحترق، لتدفئ اأج�شاد  دخنة في كل الزوايا حيث الكتب واالأ متح�ش������راً: »تفاجئ������ك االأ

العراة في بلدي«.

هازيج المميزة لهوية اأبي الجعد من خالل رواية الغريب الطقو�ص والأ

تُوّظ������ف بع�س مالمح الث������راء المحلي الدال على الهوية، والخ�شو�شي������ة المحلية ب�شفتها 

�ش������ارة الدالة اإلى رق�شة »عبيدات  مكون������اً من مكونات الهوية الثقافية المغربية، من خالل االإ

الرما« ومو�شيقاها، واإيقاعاتها، ورق�شاتها الموغلة داللياً بعمق في تاريخ الوطن. بحيث ي�شوق 

أثناء الرق�س، وبحيث يتحول »الج�شد ال�شلب، اإلى غ�شن  ال�شارد بع�شاً من دالالت الج�شد في ا

أ�شتات من عجين هالمي يتمدد في ا�شتع������ال وينقب�س«، وهي رق�شة �شتفتح عيني  راق�������س، وا

ر�س التي  البط������ل على ج������ذوره الموغلة في تربة البادية. »لم اأكن اأعل������م اأن هوؤالء من طين االأ

اأوجدتن������ي، وذات تاريخ...، هم معجونون من خليط التربة والح�شى، وماء البئر«. كما �شيقدم 

منظوره الخا�������س للرق�شة، وداللتها، بو�شفها »�شورة لوج������ع الفالحين، و�شوت العبيد )وهي 

أ�شراط التجلي«. رق�شة م�شكونة(، بقلق الزوايا، وا
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كما �شيحفر في الحياة الخا�شة لممار�شي تلك الطقو�س بالك�شف عن ب�شاطتهم، وعقلياتهم، 

ونف�شيته������م، ويقدم وقائع حية من �شلوكهم اليومي: »كنت اأقف منده�شاً، وهم ي�شتب�شرون باأول 

العطاي������ا التي تقدم لهم في نهاية كل طق�س غنائي، وه������م يغو�شون في المطلق عبر اإيحاءات 

راق�شة«.

ولعل داللة الرق�شات بقدر ما هي ممار�شة فنية، و�شكل تعبيري، هي اإبراز لوجع كبير، وحفظ 

لذاكرة ال�شراع بين الفالحي������ن، والم�شتبدين من رموز النظام، ورجال المخزن، حفظتها طقو�س 

وع������ادات وتقاليد فن »عبيدات الرما«، كم������ا حفظ فن العيطة ف�شوالً من تاريخ البادية المغربية 

كما في رائعة »خربو�شة« وغيرها من الفنون والرق�شات مثل: »اأحيدو�س، واأحوا�س، وكناوة...«.

اأخي������راً، اإنَّ رواية الغرب������اء تمكنت من توظيف كمٍّ هائل من التقنيات منها وا�شحة المعالم، 

ومنه������ا ال�شمنية، لبناء عالمها، الذي ق������دم �شوراً قاتمة عن واقع المغرب في الثمانينيات من 

القرن الما�شي، لتظل �شهادة حية على الفظاعة، وعلى مرحلة التحوالت الجارفة القاتلة، التي 

ما نزال نعي�س بع�شاً من تداعياتها اإلى اليوم.
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�سعي���د بوعيط���ة، ناق���د ومترجم مغرب���ي، ولد عام 

)1970م( في مدينة ورزازات بالجنوب ال�سرقي المغربي. 

ب���داأ درا�سته في هذه المدينة. انتقل بعدها اإلى مدينة 

تم���ام درا�ست���ه الجامعي���ة، اإذ تخ�س����ص ف���ي  مراك����ص لإ

آدابها. له اهتمامات بالبحث الل�ساني  اللغة العربي���ة وا

وال�سيميائ���ي وتحلي���ل الخط���اب. ع�س���و محك���م ف���ي 

بع����ص الدوريات العربية. ع�سو اتح���اد كتاب المغرب، 

دب���ي المغرب���ي، وع�س���و  وع�س���و موؤ�س����ص لل�سال���ون الأ

ف���ي هيئ���ة تحرير مجل���ة اأجرا�ص المغربية )�سابق���ًا(. �سارك 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 اأفكار 

ردنية، ومجلة عالمات في النقد ال�سعودية، ومجلة �سمات البحرينية. له عدة اأعمال نقدية،  الأ

نذك���ر من بينها: اأ�سئلة الرواية المغربية )كت���اب جماعي(، والت�سكل والمعنى )كتاب جماعي(، 

و�سمير الرواية العربية )كتاب جماعي(، والخطاب الروائي عند عبد الرحمن منيف، والمنهج 

ف���ي الخطاب النقدي العربي المعا�سر )ق�سايا واإ�سكالت(، وتاأويل الحكاية )قراءات في رواية 

�سماح عادل

محور خا�ص

حوار مع:

 الناقد املغربي �سعيد بوعيطة
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يحـــدث في بغـــداد( )كتاب جماعي(، والمعجـــم المو�سوعي لعلوم اللغة )ترجمـــة(، العودة اإلى 

تي: مالي )ترجمة /ن�سو�س �سردية(. كان للباحثة الم�سرية �سماح عادل معه الحوار الآ

الحديث؟  النقد  مجال  في  تتخ�ص�ص  اأن  اخترت  • لماذا 

دب منذ  أننا كنا مولعين باالأ �شباب الكامنة وراء هذا الخيار. ذلك ا - يتعذر الح�شم في االأ

فا�شل الف�شل في تنمية هذا  أ�شاتذتنا االأ ولى. كما كان لمجموعة من ا المراح������ل التعليمية االأ

الول������ع وتطويره، فقد كتبت ال�شعر باللغة الفرن�شية. ن�شر اأغلب������ه في جريدة الراأي المغربية 

)التي ت�شدر باللغة الفرن�شية(، كما كتبت الق�شة الق�شيرة )ن�شرت اأغلبها بمختلف الجرائد 

المغربي������ة(. لك������ن الدر�س والبحث الجامعيي������ن اأعادا توجيهي نحو النق������د. �شواء من خالل 

طروحات الجامعية التي ا�شتغلت عليها. اأما ولوج النقد الحديث، ف�شروري  أم االأ البح������وث، ا

دبي عامة اأن يكون ملماً ولو ن�شبياً بالنقد الحديت. بهذا تراجع  لكل من ي�شتغل في الحقل االأ

دبي. لعّل هذا ما ي�شّوغ المقولة المتداولة  الجانب ال�شعري والق�ش�شي لدّي، ليهيمن النقد االأ

التي ترى اأن الناقد، مبدع فا�شل.

الخطاب؟  وتحليل  والل�صاني  ال�صيميائي  الحقل  مجال  في  باحثًا  تكون  اأن  بالتحديد  اخترت  • لماذا 

أردنا اأن نبداأ من حيث يجب البدء، نوؤكد اأن الل�شانيات من اأهم الحقول المعرفية التي  - اإذا ا

جرائية. لعّل هذا ما خلق  دوات االإ دبي مجموعة من الت�شورات النظرية واالأ اأخذ منها النقد االأ

دبي، بحيث تتكاثر هذه الروابط  نوع������اً من االرتباط الع�شوي بين حقل الل�شانيات والنق������د االأ

بتكاث������ر منطلقات البحث ومقا�شده، حت������ى اأ�شبح الحديث عن هذه العالقة خطاب تعميم، ما 

انف������ك ي�شود منابر القول العرب������ي. واإذا كان الباحث منخرطاً في ع������روة الت�شافر المعرفي، 

موقن������اً بحتميتها الراهنة وموؤمناً باآلياته������ا الذهنية ما انك�شف منها وما اختفى، فاإنه �شيطرب 

بالخط������اب طرب������اً ال يف�شح لنا حال �شاحبه عن �شره. اأهو من ط������رب الل�شانيين اأم من طرب 

النق������اد. كم������ا لي�س بو�شعنا )على الرغم من كل ذل������ك(، اأن ننتق�س من �شاأن الحديث عن رحلة 

نه لي�س بو�شعنا اأن ن�شتح�شر خطر الحديث عن رحلة  الن�س بين المعرفتين اللغوية والنقدية، الأ

دب والل�شان. فاإن نحن وجهنا ناظرنا �شوب التح�شيل والمراجعة، عرفنا اأن   االأ
ْ
اللغة بين علَمي

دبي، مو�شوع واحد في ظاهره، متعدد فيما وراء ذلك. يتكاثر من  عالق������ة الل�شانيات بالنقد االأ

حي������ث الم�شمون، كما يتكاثر من حيث المقا�شد، لكنه في البدء يتكاثر باختالف زوايا النظر 
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أ الفكر  ومواقع الر�شد. اإن ق�شية الحال محكومة في اختالفها بالمنطلقات المنهجية التي يبدا

أ�شواطها تحقيق المناظرات. بهذا  طروحات، وي�شتدعي خالل ا عند خطها المر�شوم اعتمال االأ

فعل������ى الناقد اأن يكون عل������ى دراية بالحقل الل�شاني، كما عليه تتب������ع التطورات المعرفية التي 

تعرفه������ا المناهج النقدية، ولعّل هذا ما يفر�س الي������وم التعامل مع المنهج ال�شيميائي، بو�شفه 

بداعية، �شواء اللغوية  �ش������كال االإ أثبتت نجاعتها في مقاربة مختلف االأ أه������م المناهج التي ا من ا

منه������ا )ال�شرد، ال�شعر(، اأم مختلف الفن������ون الب�شرية. اإال اأن نجاعة كل منهج كذلك، ال تتحقق 

اإال حي������ن يُتََزاوج بي������ن النظرية والتطبيق )الممار�شة(، ولعّل هذا ما جعلنا نهتم من جهة اأخرى 

بتحليل الخطاب.

الكتاب؟ هذا  في  ليها  اإ تو�صلت  التي  النتائج  اأهم  ما  المغربية(،  الرواية  )اأ�صئلة  بعنوان  كتاب  • لك 

ولى  أ�شئلة الرواي������ة العربية الذي �شدر في طبعته االأ - كتاب ا

عن دار القرويين ع������ام )2012م( بالدار البي�شاء، وعن دار الناية 

ف������ي �شورية في طبعت������ه الثانية �شن������ة )2013م(، كت������اب جماعي 

أ�شهم  )قراءات في اأعمال الروائي المغرب������ي م�شطفى لغتيري(. ا

�شتاذان محم������د داني، ونور الدين بلك������ودري. يندرج هذا  في������ه االأ

أ�شا�شاً �شمن تلك الروافد النقدية )القراءات( التي تختلف  الكتاب ا

�شباب عدة: يتجلى ال�شبب  اأحياناً وتتقاطع اأحايين عدة. تختلف الأ

ول ف������ي اختالف الذين قاموا بهذه الق������راءات، �شواء من حيث  االأ

أم������ا ال�شبب الثاني، فيتجلى  الت�ش������ور المنهجي، والبعد القرائي. ا

ف������ي تباعد هذه القراءات واختالفها ف������ي الزمان والمكان. نظراً 

أنتجتها، لكن التراكم الذي حققته اإلى جانب محمد داني ونور  الخت������الف وتباعد المنا�شبات التي ا

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�شتويات عدة ترتبط ببنية ال�شرد 

وال������دالالت التي يقدمها. اأما في رواية »عائ�ش������ة القدي�شة«، فركزت على م�شتوى الحكاية، ب�شفتها 

العمود الفقري لهذا الن�س ال�شردي. اأما في رواية »رق�شة العنكبوت«، فتناولت ال�شخ�شية الروائية 

�شتاذ نور الدين بلكودري، الروايات  ده غريما�س. فيما تناول االأ من منظور التحليل العاملي كما حدَّ

تي������ة: »رجال وكالب«، و»ليلة اإفريقية«، و»على �شفاف البحيرة«، و»رق�شة العنكبوت«. اأما محمد  االآ
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ول في التجليات البنيوية  داني، فتناول روايات م�شطفى لغتيري، من خالل بعدين رئي�شين: تجلّى االأ

خر  عمال )الزمن، وال�شارد، وال�شخ�شيات،... اإلخ(، اأما البعد الثاني، فارتبط ب�شورة االآ في هذه االأ

عمال. في مجمل هذه االأ

�شئلة الجوهرية التي تطرحها الرواية المغربية  بهذا حاول هذا الكتاب، االقتراب من اأهم االأ

من خالل نموذج الروائي م�شطفى لغتيري. واإ�شاءة اأعماله الروائية.

العربية(؟  الرواية  )�صمير  كتاب  في  م�صاركتك  عن  ثنا  • حدِّ

أ�شه������م فيه كثير من  - �ش������در هذا الكت������اب عن وزارة الثقاف������ة البحرينية �شنة )2013م(. ا

الباحثي������ن العرب من مختلف البلدان العربية )المغ������رب، والجزائر، وم�شر، وتون�س،... اإلخ(. 

 بتجربة نجيب محفوظ الروائية. وتعّدد 
َ
تحت اإ�شراف الدكتور عبد الق������ادر فيدوح، اإذ احتُِفي

الق������راءات بتعدد النق������اد وتعّد روؤاهم المنهجي������ة ومتونهم الروائية الت������ي ا�شتغلوا عليها. كان 

اإ�شهام������ي تحت عن������وان )بنية ال�شراع في �ش������رد نجيب محفوظ، مقارب������ة عاملية لرواية 

الل�س والكالب(. اإذ حاولت هذه القراءة النقدية، مقاربة اإحدى اأهم روايات نجيب محفوظ، 

والك�ش������ف عن تجليات ال�شراع فيها بمختلف مظاه������ره، واإبراز هذه التجليات. اعتمدنا )على 

م�شت������وى الروؤيا والمنهج( على ما حققت������ه ال�شيميائيات ال�شردية مع رائدها غريما�س. ذلك اأن 

خير )وَمن ِمثله من مدر�شة باري�َس عامًة(، ي�شع في �شلب اهتمامه درا�شة �شكل الداللة  هذا االأ

أم بال�شورة.  أم بالق�شة الق�شيرة ا مر بالرواية، ا ن�شانية كلّها. �شواء تعلق االأ ف������ي الخطابات االإ

وقد خل�شنا في هذه المقاربة النقدية، اإلى اأن الن�س ال�شردي )الل�س والكالب(، يمتلك مزّيات 

ع������دة على م�شتويات بناء الن�س ال�ش������ردي كلّها، ولعّل هذه المزّيات هي التي ا�شتدعت الت�شور 

بداعي هو الذي يحدد طرائق تناوله  نَّ العمل االإ
المنهج������ي الذي �شلكناه في ه������ذه المقاربة، الأ

ولي�س العك�س كما يذهب بع�س النقاد.

�صــكالت التي  اأهم الإ • في كتابكم »المنهج في الخطاب النقدي العربي المعا�صــر«، ما 

يواجهها المنهج في النقد العربي المعا�صر؟ 

�شكاليات تاأتي في مقدمتها اإ�شكالية البحث  - ع������رف الخطاب النقدي العربي جملة م������ن االإ

دب������ي وقراءته بطريقة �شليمة  أو مناهج نقدية، قادرة على اإ�شاءة الخطاب االأ ع������ن منهج نق������دي ا
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بداعي. ظل������ت على اإثرها م�شاألة المنه������ج، باهتة المالمح في اأغلب  وقريب������ة من روح الن�س االإ

الممار�شات النقدية، مما مميز اأغلبها بغياب الروؤية المنهجية، لكن االهتمام النقدي في مجال 

دبية، و�شع اإ�شكالية المنهج في ال�ش������دارة بو�شفها عملية حيوية للممار�شة النقدية  النظري������ة االأ

دبية. هذا هو الت�ش������ور المنهجي الذي قام عليه كتاب »المنهج في الخطاب النقدي  والروؤي������ة االأ

�شئلة  أثار مجموعة من االأ م اأجوبة �شافية كافية كما يقال، بقدر ما ا العربي المعا�شر«، لكنه لم يقدِّ

المرتبط������ة بالمنهج النقدي اأهمه������ا: ماهية المنهج النقدي، عالقة المنه������ج بالنظرية النقدية، 

�ش�س النظرية  اإ�شكالية الم�شطلح النقدي، اإ�شكالية المرجعية المعرفية لهذا المنهج، اإ�شكالية االأ

�شئلة التي تطرح نف�شها بقوة. اإن نقد المنهج النقدي وكذا المعارف  والمعرفي������ة، وغيرها من االأ

المختلف������ة، ال يعني دعوة لعالمي������ة المعرفة واإلى حالة من الت�شيب الت������ي ت�شمح لتلك المواقف 

الموؤدلج������ة وغير المن�شبطة اأن تهيمن على �شاحة الحوار، بل المق�شود طبعاً، الحوار مع ما هو 

كام������ن وقابل للتحقق، مما ي�شكل موقف������اً ح�شارياً م�شتقاًل، ي�شتطيع التحاور مع الثقافة القادمة 

فادة من ذلك كله. وفي  بتحليله������ا تحلياًل يحترم ما فيها من اخت������الف ومن اتفاق وي�شعى اإلى االإ

أو ما قد تدعو اإليه من مواقف  الوق������ت نف�شه ينقد ما قد تنطوي عليه من مغايرة في ال�شياقات ا

أّن تجاوز مع�شلة الم�شطلح، �شتقرب النقد العربي من  قد يتفق معها الدار�س وقد ال يتفق. كما ا

يجابية. ف�شاء الممار�شات النقدية االإ

النقد  وي�صير في ركب  يقّلد،  اأنه  العربي من  النقد  تواجه  التي  التهامات  راأيك في  • ما 
الغربي ونظرياته، ولم يطور نظرية خا�صة به؟

جراءات النقدية في ال�شياق الذي  - اأعتق������د اأن معظم النقاد من الجيل الجدي������د يوظف االإ

وردت فيه، وفيما يحمله ر�شيدها الثقافي، من دون اإمكان توطين بع�سٍ من تجاربها، واإذا كان 

أو تلك  هناك َمْن َحاَد عن المفاهيم التي حددها الم�شطلح، فمن باب �شوء الفهم لهذا المنهج ا

النظرية، وفي كلتا الحالتين فالنقد العربي الحديث مدين لتيارات النقد الغربية �شواء من حيث 

الجان������ب النظري، اأم من حيث الوجهة الروحية للمنهج المتبع باال�شتناد اإلى المعايير الماألوفة، 

ولن������ا اأن نتفح�������س الم�شار النقدي العربي، لنتعرف اإلى كن������ه المق�شد من التوغل المفرط في 

أ واأعظم بالء حينما نعلّم طالبنا طريقة الف�شل في منهجية البحث  أ�شوا الجانب النظري، ولعّل ا

بي������ن النظري والتطبيق������ي، فيما عدا بع�س اال�شتثناءات القليلة ج������دا، ولَنا اأن نتاأمل في نتائج 

كاديمية التي ف�شلت النظري عن العمل التطبيقي، لنجد في ذلك روؤية مغايرة لعدم  البحوث االأ
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جرائية، بالنظر اإلى عدم و�شوح مجال التفكير في  دوات االإ بداعي با�شتعمال االأ ترابط الن�س االإ

ا�شتثمار الخطوات المنهجية، ومن ثم فاإن �شلة الن�س بالمجال النظري �شفة مالزمة في حقل 

الخطاب التحليلي، لمعرفة كنه الدالئل من خالل القوانين التي تحكمها نظرياً، ومنهجياً.

أم������ا اأن توظف مجموعة من المفاهيم ب�شكل ميكانيكي فاإن ذلك – اأي�شاً- ال يخدم بدوره  ا

أّن ميل بع�س الباحثين اإلى هذا التوجه له ت�شويغات  بداعي العربي في �شيء. واأزعم ا الن�س االإ

كثيرة. لعّل اأهمها هو ال�شعوبة التي يجدها بع�س الدار�شين في القدرة على تحليل الن�س بما 

يرب������ط تحديد مقا�شد النظرية بال�شوؤال الذي ي�شغلهم ف������ي الن�س. وفي اعتقادي اأن الباحث 

مطلوب منه التعامل مع ما يُعدُّ مفهوماً في النظرية بما يفتر�س اأن ي�شتوفي ما ينبغي تو�شيحه 

ف������ي الن�س، �ش������واء من حيث تحديد نتيجة ما تريده النظري������ة، اأم من حيث البحث عن نتيجة 

�ش������وؤال الن�س من خالل عملية اال�شتدالل. فف������ي تقديرنا ال توجد اأي نتيجة من تحليل الن�س 

اإال م������ن خالل الحاجة اإلى المفهوم ال������ذي من �شاأنه اأن يحدد م�شار الروؤي������ة التحليلية، بعيداً 

ع������ن الع�شوائية. واإذا كانت النظرية في �شياقه������ا التاأملي تعني التركيب الكلي الذي ي�شعى اإلى 

تف�شي������ر عدد من المفاهيم، فاإن العالقة التي تجمع النظرية بالتطبيق، تتجاوز حدود الو�شف 

أندري������ه الالند، وكل محلل في  اإل������ى خل������ق فكر تاأملي يربط النتائ������ج بالمبادئ على حد تعبير ا

تقديرنا ملزم بربط التحليل باإمكان توقعات المفاهيم الم�شتند اإليها، ومرتهٌن بتو�شيح عوامل 

الظواه������ر الم�شتركة بين النظرية، والمنهج، والن�������س، والمحيط، وال مجال لف�شل واحدة من 

خرى. اإن كل محاولة نقدية بعيدة عن هذا الت�شور )في تقديري( هي في  هذه الظواهر عن االأ

مو�شع ع�شر تترقب مخا�شاً ق�شرياً. 

دبي؟ الأ النقد  مجال  على  ترجماتك  اقت�صرت  وهل  الترجمة،  لى  اإ اتجاهك  �صر  • ما 

أ�شرار في هذا الجانب، بقدر ما ارتبط ذلك بعاملين: ذاتي  - في الحقيقة لي�شت هناك ا

عمال الغربية )وال�شّيما الفرن�شية  ومو�شوع������ي. يتجلى الذاتي في ارتباطنا وا�شتئنا�شن������ا باالأ

أم النقد. فمنذ المراح������ل الثانوية و�شوالً اإلى الجامعية،  بداع ا منه������ا( �شواء على م�شتوى االإ

ألبير  جاّلء ارتباط وثيق بروائع الرواي������ة الفرن�شية من اأعمال: ا أ�شاتذتنا االأ كان لن������ا بف�شل ا

أبرز النقاد، من مثل:  أناتول فران�س، وفلوبير، وغيرهم كثر. كذل������ك ا أندريه جي������د، وا كام������و، ا

أق������رب اإلى هذه الثقافة  روالن ب������ارت، غريما�س، تزفيت������ان تودوروف، وغيرهم. مما جعلنا ا

الفرن�شية.
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أ�شا�شاً بالبحث العلمي في المرحلة الجامعية وما تال ذلك  أم������ا العامل المو�شوعي، فارتب������ط ا ا

م������ن اأبحاث علمية، فعلى الرغم من وجود الم������ادة المترجمة )وهذه مع�شلة اأخرى(، فاإننا نبحث 

أ�شه������م هذان العامالن في توجيه������ي اإلى الترجمة  �شلية. ا ع������ن المعرفة النقدية ف������ي مظانِّها االأ

أتذكر اأول ن�س ترجمتُه  فادة من خالل الن�شر في بع�س المناب������ر الثقافية. ا ق�ش������د اال�شتفادة واالإ

كان مقال������ة عن )ال�شعرية( لتزفيتان تودوروف. فكان فاتح������ة لترجمة »المعجم المو�شوعي لعلوم 

اللغة« ل�شاحبيه تودوروف ودوكرو. بعدها توالت بع�س الترجمات المتفرقة هنا وهناك من بع�س 

دبي  دبي في القرن الع�شرين لجان اإييف تادييه، النقد االأ المراجع النقدية الفرن�شية، مثل: النقد االأ

لروج������ي فايول. تلتها بع�������س الن�شو�س ال�شردية مثل: العودة اإلى مال������ي للكاتب اإ�شماعيل �شامبا 

ن�شانية، مجلة لير، مجلة  ت������راوري. وبع�س المق������االت عن مجاّلت فرن�شية مثل: مجلة العل������وم االإ

 مملوٍء بالمزالق وال�شعوبات.
ٍ
مغازين ليتيرير. اإال اأن الترجمة عموماً كمن ي�شير في حقل ملغوم

نظرك؟ في  الناقد  تواجه  التي  ال�صعوبات  • ما 

تي: من هو الناقد اليوم؟  - ح�ش������ب ت�شوري الخا�س، يجب اإع������ادة �شياغة ال�شوؤال كاالآ

أكث������ر التبا�شاً. فلم نع������د نميز بين الناقد  ن الممار�ش������ة النقدية اليوم، اأ�شبحت ا نظ������راً الأ

الحقيقي وغيره. اإن الناقد الحقيقي هو الذي يمتلك الجانب الخ�شب من العملية النقدية 

أ مع كل من اأر�شطو، وهورا�س، مروراً بالجرجاني، و�شوالً اإلى لوكات�س وتودوروف  الذي بدا

ونورث������روب ف������راي )على �شبيل المثال ال الح�شر(. اإنها تنه�������س، ف�شاًل عن توافر عوامل 

دبية بالمنهج المعبر عنها. لعّل  اأخ������رى، على اقتران الروؤية الدقيقة وال�شاملة للعملي������ة االأ

�شه الناقد عبد اهلل اإبراهيم في تلك االحتماالت المنطقية المرتبطة بثنائية  هذا ما يلخِّ

الروؤية والمنهج.

خيرة؟ الأ المرحلة  في  ول�صّيما  دب،  الأ نتاج  اإ غزارة  العربي  النقد  يواكب  ل  • لماذا 

نكليزي التي ترى بح�شان  طار المقولة المتداولة في النق������د االإ - ن�شتح�ش������ر في ه������ذا االإ

أاّل يواكب النقد العربي  أ�شبق من النقد. من هنا فطبيعي ا بداع ا بداع وعربة النقد، ذلك اأن االإ االإ

بداع. لكن الم�شاألة التي يثيرها هذا التراكم، هيمنة الغث على  التراك������م البارز على م�شتوى االإ

أ�شباب هذه الرداءة على  ال�شمين منه ب�شكل الفت للنظر. ال نريد الدخول هنا في البحث عن ا

دبية. لكن عدم التفات  جنا�س االأ بداع. لكن نوؤك������د وجود اأعمال متميزة في �شتى االأ م�شت������وى االإ
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أنف�شهم، حيث يتعاملون بمنطق العالقات الخا�شة ال�شيقة،  النقاد اإليها، يعود اإلى بع�س النقاد ا

وتلك مع�شلة اأخرى تتطلب معالجة اأخرى.

راأيك؟ في  العربي  النقد  رموز  اأبرز  • من 

أثرناه حول  - يتع������ذر الحديث عما يمكن نعته برموز النقد العرب������ي، لكن على الرغم مما ا

 
َ
اإ�شكاالت النقد ومع�شالته وعن اإ�شهام الناقد في هذه المع�شلة، فاإننا ال ننفي اأن هناك م�شاعي

حثيثة، ونتائج مر�شية، وتجارب ناجحة في نقدنا العربي الحديث منهم: )�شالح ف�شل، وعبد 

اهلل اإبراهيم، ويمنى العيد، و�شعيد يقطين، وعبد اهلل الغدامي، وعبد القادر فيدوح، وغيرهم 

كثر(، بو�شفهم نماذج يحتذى بهم، وقد ا�شتطاع هذا النوع من النقاد اأن يتعرف اإلى المفاهيم 

مر، �شلة وثيقة بينه  ن للناقد ف������ي واقع االأ والنظري������ات بعمق، ويقربها من القارئ ب�شال�شة، الأ

خر، وباتحادهما تتوحد الروؤي������ا المعرفية، غير اأن طموحنا  أّياً كان نوع هذا االآ خ������ر، ا وبي������ن االآ

أ�شئلة تخ�س هويتنا، رغبة في اإيجاد حلول ذاتية، حتى  اأكبر من هوؤالء في تقريبنا من �شياغة ا

أنه طموح ع�شير المنال، لكن لي�س  ال نك������ون في غيبة من اأمرنا، وما يجري من حولنا. �شحيح ا

ذلك ممتنع التحقق قطعاً، مادام في عمر الُهوية العربية بقية. 

¥µ
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الطيب هلو

محور خا�ص

يَدة �َصِريُر اْلَق�صِ

- العمل الفني: الفنان المغربي ر�شيد باخوز.

يَدًة ُفِق الَغِريِب َق�صِ
ْرُت ِفي الأُ اأَْب�صَ

َلَحْت ُهَناَك

ٍة َكَما َيِليُق ِبُحرَّ  

يُف ِبَبْهِوَها �َصَقَط النَّ�صِ   

َوِب�َصْهِوَها    

َدى َعْن َزْهِوَها َلْت َقَواِريَر النَّ  �َصاأَ

   ِحيَن ا�ْصَتَبدَّ ِبَلْهِوَها

�َصاَرْه رَّ ِفي َظْرِف الإِ ى ال�صِّ �َصَفٌق َتَلقَّ

ْلُتَها َو�َصاأَ

َوالَوْقُت اأَْرَخى �ِصْتَرُه:

يَدِتي - َهْل ُت�صِبِحيَن َق�صِ

َرْغَم الَم�َصاِحيِق الَغِزيَرِة

ْثِر في ُثُقوِب النَّ   

ِد َرْغَم َباَلَغِة �لَوْهِم �لـُمَمدَّ

ِفي َتَجاِعيِد �لُكُتب؟   

خًا ِبَعِبيِرَها مَّ َجاَء �لَجَو�ُب ُم�شَ

َو�لَكفُّ َتْلَعُب ِفي ُنُقو�ِش َحِريِرَها

ُقوُل ُمْرَت�ِشٌف َوِذَر�ُعَها �لَم�شْ

   َنِبيَذ �َشِريِرَها:

َنُع َفْجَرُه »�للَّْيُل َي�شْ

  َوَدٌم َي�ِشي ِبُعُروِقِه

و�لَبْوُح ُيْقِلُقُه �لَوَلْه«.   

ـ ............!

�ِل... وؤَ َلْمَلْمُت �أَ�ْشاَلَء �ل�شُّ

َعْدُتُه: �أَ   

يَدِتي - َهْل ُت�شِبِحيَن َق�شِ
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❁    ❁    ❁

َرْغَم �عِتَر�َفاِتي �لَجِريَحِة

ُبوْل؟ بالذُّ    

َرْغَم �لَم�َشاِء؟

�ْشُه ْبٍح َلْم ُتَدنِّ فاأيُّ �شُ  

ُفوْل؟ َفاَهُة َو�لأُ �لتَّ   

َقاَلْت، و�أَْحَد�ُق �لَحَر�ِئِر َل َتُقوْل

»ُلَغِتي َمَد�َر�ٌت َتَدلَّْت

ِمْن ِغَو�َياِت �لنُُّحوْل«.

يًا... ْبُت َقْوِلي َر��شِ َرتَّ

َعْدُتُه َو�أَ

يَدِتي؟ ِبِحيَن َق�شِ - َهْل ُت�شْ

و�لَوْزُن َقْد ُرِفَعْت َحَو�ِجُبُه

ْثِر يِد �لنَّ ِلَيْنُظَر ِفي َق�شِ  

َباٍح َيْبَحُث َعْن �شَ

  َلْي�ُش ُيْدِرُكُه �لُغُروُب

ْم�ُش َحْوَل ِخَباِئِه َوَل َتُدوُر �ل�شَّ

ْو َي�ْشَت�ِشيُر �للَّْيَل �أَ

ى ْمٍر َتَف�شَّ ِفي �أَ

ْغَلَقِت �لَباَلَغُة   حيَن �أَ

   َباَبَها َوَعَذ�َبَها

وْل                        قْبَل �لُو�شُ

َنَظَرْت ِبَعْيٍن َت�ْشَتِريُح ُجُفوُنُها:

ُدَنا ْمُت �َشيِّ - �ل�شَّ

ُهوْل ُدَنا �لذُّ                    َو�َشيِّ

َما َعاَد ِلي �َشْيٌء ُيَقاُل

ُقوْل ْدِري َما �أَ            َوَل�ْشُت �أَ

َما َعاَد ِلي �َشْيٌء ُيَقاُل

ُقوْل ْدِري َما �أَ           َوَل�ْشُت �أَ
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الَمديَنُة

جواد وحمو

محور خا�ص

املَديَنُة

- العمل الفني: الفنانة المغربية ال�شعيبية طالل.

ْجِل�ُس ِفي الِجواْر
�أَ

ِفي ال�َشارِع الَمْقُهوِر ِمْن َمديَنِتي

�ْشَواْر َراِقُب الأ
�أُ

ُتِطلُّ ِمْن وَراِئَها َجَحافُل الُجُنود

ُتِطلُّ ِمْن َوَراِئَها الِرَماُح، َوال�ُشيوُف، َوالِنَباُل

ُتِطلُّ ِمْن َوَرائَها الُخُيوْل

ُبوْل �ْشَمَع الطُّ
َواأَ

َتُدقُّ ِفي الَمَدى الَبِعيِد َنْح�َشَها.

ْلِف َعاْم
اَحُة الَخْر�َشاُء َجانِبي َتُغطُّ ِفي ُنعا�ِشَها الَقديِم مْنُذ اأَ َوال�شَّ

اَلْم. َيْن�ُشُج َعْنَكُبوُتَها ُقَباَلِتي الظَّ

َماِمَنا َمعًا
َياُم مْن اأَ َوَتعُبُر الأ

َت�ِشيُل ِمْن َعَقاِرِب الَزَمْن.
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الَمديَنُة

ْعَمى َيُطوُف َهادئًا، اِدُل �لأ َو�لنَّ

ْحالْم حوَن، َو�لُكوؤو�َش، و�لأ ُيَقلُِّب �ل�شُ

ُيَقلُِّب �لَمَر�مَد �لَمْنخوَرَة �لِعظاْم.

ٍة َقديَمٍة ُه ِبقْب�شَ نَّ
َكاأَ

ْوَهام ُد �لأ ُتَبدِّ

َحاْم. ُيوِقُظ َد�ِخِلي َحِنيَن ِن�ْشَوٍة َعَبْرَن ِفي �لزِّ

ِطلُّ ِفي �لِفْنَجان
اأُ

َرى َيدً� َتُمدُّ ِلي ِحباَلَها
اأَ

َتُمدُّ ِلي َنَجاَتَها

اْم. يَّ
ْخِطُئ ُكلَّ َم�َشاِلِكي �لمهد�َة من غو�بِر �لأَ

ِني �أُ َلِكنَّ

ُروَخ َو�لنُُّدوْب َرى ِخاَلَلَها �ل�شُّ
وِقُف �َشاَعِتي ِلَلْحَظٍة، �أَ

اأُ

ْرَهَقَها �لَكَفاْف،
ِتي �أَ َة �لَّ زقَّ

َرى �لأَ
اأَ

َقَها �لَجَفاْف، ُكفَّ كْيَف َقْد �َشقَّ
َرى �لأَ

اأَ

َلى �لَمِديَنة. َو�للَّْيَل َكْيَف َمدَّ خْطَوُه �إِ

ِتي َعَبْرُت ِمْن ِخاَلِلَها �لَفَناِدَق �لَفِقيَرة ِتْلَك �لَّ
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الَمديَنُة

❁    ❁    ❁

و�َش َو�لُمَقاِمِريَن �لَعاِطِليْن َعَرْفُت ِمْن خاَلِلَها �للُّ�شُ

اِن َعاِهَر�ِتَها ْح�شَ
ِنْمُت ِفي �أَ

يِفَها �لَكِئيْب َوِنْمُت ِفي َر�شِ

َفَباَلِت �لكاَلُب َفْوَق َهاَمِتي،

ِني ِباَل �ِشَر�ْع مُّ َوِعْنَدَها َحُلْمُت ِبالُمِحيِط َهاِدئًا َي�شُ

يَدِني َيٌد ِفي �لَقاْع ْن َت�شِ
ْمَو�ِج ُدوَن �أَ

ْهُرُب ِفي �لأَ
اأَ

ْنَو�ْء. ِتيُه ِفي �لأ
اأَ

ِني ِفي َلْحَظٍة َلِكنَّ

 ُكلَِّها
ِ
ْحاَلم

ُعوُد ُمْفَرغًا ِمَن �لأَ
اأَ

َوِفي َيِدي َتَناُم ِقْطَعٌة َغِريَبٌة ِمَن �لَمَدى

يُع َهَكَذ� �ُشدًى. َت�شِ

ْعَمى َيُهزُّ َرْقَبِتي
اِدُل �لأَ َو�لنَّ

ِفيْق
َلَعلَِّني �أَ

ِة �لِحَباْل ِني ِبَقْب�شَ ُه َيُرجُّ ِح�شُّ
اأُ

ْهَو�ْل
دُّ َعْن �َشِفيَنِتي �لأَ َي�شُ

َر�ُه َقاِدمًا َو�َشاِئرً�
اأَ

َد�ْف. �شْ
ُعوُم َكالأَ

ِتُه �أَ َوِفي َقْب�شَ

اَم، يَّ
ْحُر�ُش �لأَ

َل �أَ

َلِكْن...

َفاْف. ِريِق، َكاَنِت �ل�شِّ يَع َحاَنٌة ِمَن �لطَّ ْن َت�شِ
َخاُف اأَ

اأَ

َوَهَكَذ� َظَلْلُت ِفي َرَتاَبِة �لَمِديَنة

رً� مًا، ُمَك�شَّ مًا، ُمَه�شَّ ُمَحطَّ

�ْشَياْن. ْرَجاِئَها �لنِّ
ْحُر�ُش ِفي �أَ

اأَ
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ريثما...

�سعيدة عفيف

محور خا�ص

ريثما...

- العمل الفني: الفنان المغربي ح�شن الوزاني.

ريثما �أر�سم وجهَك لْونًا

خِذ �لمر�سَم

لو�ن وكّل ��ستعال �لأ

وما �كتمل من لوحاتي 

وما لم يكتمل بعد...

خْذ �سر��سفي و�أغطيتي

و�أ�سربتي �ل�ساخنة...

و�أ�سيائي �لتي تحبُّ

و�لتي �ستحب بعد حين...

�إن كان كّل ما يكفيك لتدفاأ

بف�سول �ل�ستاء �لقادمة...

***

ريثما �أن�شُج وجهك حلمًا

خْذ كل �لكلمات،

ُمرَتَهني..

مهماَز وجعي

ظلي �لغائب

خوفي �لهارب،

ما م�شى وما �شياأتي...

خْذ كل �لمعاني �لتي تعنيك

وُتوؤويك �إليك...

�أنا قائمٌة هناك

و�ترْك لي هذ� �لحلم �أن�شجه

زهرً� مخمليًا �أنثره

�أمام ناظريك

كيال تنحرف �لخطو�ت
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ريثما...

❁    ❁    ❁

وت�شيع �شورة �لوقع في قدميك...

***

ريثما �أع�شق وجهك كونًا

ْع حطبًا في �لمدفاأة �شَ

وقلِّب حّبات �لك�شتناء على �لم�شو�ة

عدُّ قهوًة و�إكلياًل من �لكرز
�شاأُ

و�شقائق نعمان لجل�شتنا

وحديثًا بعمر كل �لحكايات...

ن�شمر لل�شحو غفوة

للحرب خدعة 

وللجريمة �إ�شر�رً� و�أثرً�

ولخريِف �لمعنى �أريَج �لهم�شات،

لهدوء �لليل �شخَب �لحبِّ �لالينتهي

�شو�ق نورً� ولعتمة �لأ

وماء...

و�شفاء �شريرة...

***

ريثما �أخطُّ وجهك حرفًا

ُد�شَّ بين �لحروف و�لفو��شل

تعقيبًا يده�ش �لكلمات

تولد فيك �لجمر�ت...

تجري في دمي نهر �نزياح

ُي�شيع كل �لمعاني �لم�شتهَلكة

�شاطير  يبدد كل �لأ

حالت �لكاذبة... و�لإ

تتفتَّق كونًا من نور ونار

نيق َلَكْم يثملني هذ� �لدمار �لأ

ل�شر�ب �ليقين �لباهت

بعاد فت�شرق وجهًا مكتمَل �لأ

�أر�شُمه لونًا...

�أن�شُجه حلمًا...

�أع�شُقه كونًا...

ه حرفًا... �أخطُّ

فيكوُن...
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�شجرة اأنهكته� الف�أ�س

اإبراهيم قازو

محور خا�ص

�شجرة اأنهكته� الف�أ�س

- العمل الفني: الفنان المغربي محمد اأمين المليحي.

و�أنا �أ�سقط 

من على كتف �لجبل

�سيَّعت �لناي جو�ر �لنهر 

حين 

فق �إلى زريبة في �لأ

�أقود قطيع �لخيبات

�أعّدها و�حدة و�حدة

وكلما �سمعت عو�ًء

�أ�سحك

فاأرمي بحجر

وجَه �ل�سماء

�لناي يدي �لتي �أتو�ّسدها

حين يتقّدم �لليل حافيًا
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�شجرة اأنهكته� الف�أ�س
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كي ل يوقظ �لثغاء

في �أحالم �لذئاب

لم �أعْد �أ�شمُع خرير

حالم �لأ

منذ غادر �لنهر

�شدر �لفكرة

وهذي �ل�شماء �شحكة

تر�شم وجه �لموت

 حين �أم�شي 

يتبعني �أنين �لناي

حه �لغياب كقلب عا�شق جرَّ

  �لق�شائد فتات �لروح 

حين ياأكلها �لوقت

و�أنا ما تبّقى من لعنة 

قديمة

في كف �شجرة �أنهكتها

�لفاأ�ش

�أنا فكرة �لماء فح�شب 

�أرتمي في كف �لفر�غ

كي يتطاير ما علق بالقلب

من هو�ٍء قديم

وهذ� �لجبل

�أرجوحة في يد �ل�شحاب

و�شهقة �لوجود

في �شدري

يحاذرني ظّلي

كما لو  �أني على ر�شيف

�لجنون

�أحر�ش �لم�شافات

و�أهيِّئ للموت وجوهًا

�أعيرها للريح

نين فتقاي�شني بالأ

�أ�شافح �لماء

كي ي�شحك في �شرفة �لروح

ي�ُش �لحيرة �أَ�شِ

ر في ه�شا�شة �لج�شر �أفكِّ

وقِع خطاي

و�شحِر �لهاوية

لم �أنا �شديق �لأ

و�أمير �لخيبات

ما تبّقى من �أر�ش �شاأتركه

مقبرة للغرباء

و�آخذ قلياًل من �شماء

في جيب قمي�شي

ف بعد �أْن �أت�شرَّ

- كاأي مفل�ٍش طبعًا-
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�شجرة اأنهكته� الف�أ�س

في ما ترك لي من خ�شار�ت

كلُّ هذ� �لعمر

فق �شاأحرق بع�شًا عند تلَّة في �لأ

خر لهو�ة �لتحف و�أبيع �لآ

اب يخلِّ�شني �أيُّ حطَّ

من غابة �لياأ�ش في قلبي

حيث �أوهام قديمة

تحاول عند �أول �شوء

�أْن تباغت طريدة ماكرة

��شمها �لحياة

حاماًل باقة �شمت

ل يد هنا تدفع �لهو�ء

ل �أحد

�لطريق تر�شمها خطاي

وخفيفًا يرق�ش كهو�ء �لق�شائد 

ج�شدي

ليح�شنه �لفر�غ
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 للبيع...
ٌ
�شاعر 

نور الدين بازين

محور خا�ص

�شاعٌر للبيع...

- العمل الفني: الفنان المغربي فريد بلكاهية.

في ال�شارع الكبير

يموت �شاعر من الجوع

ال اأحد يهتم لموته �صوى الق�صائد

ه ح�صان تاريٌخ يجرُّ

كان يبحث في ال�صحراء عن بئر عميقة

ر ق�صيدة الخباز »عقيل علي« فجَّ

فعثروا على جمرة في جيبه

قبل اأن يموت كتب اأغنية للوطن

ولم ياأتوا...

انزوى خلف الما�صي وحيدًا

ي�صنع حبًا للذكريات.

اأغنية قمر جدد فيها �صورته

ور�أى فيها �ل�شفر �لطويل،

زهار كلما طل يذبل بكى مثل �لأ

ت�شاأله...

يخبرها �أنه »محمد بهن�ش«

يد�ه ترتع�ش ب�شجيج �لتذ�كر

وخبز �لر�شيف كابو�ش.

لماذ� هذ� �لم�شاء نكتة رديئة؟

جت قيثارته توهَّ

تعزف روحًا �شاحبة

غز�ه �لجوع غريبًا،�شامتًا،

حالم و�ل�شرخات،  مثقاًل بتفا�شيل �لأ

مثل قمر يطلع محّماًل بال�شوق.
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�شاعٌر للبيع...
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ماكن ل تنتهي، �لأ

�لمدن، �لوجوه ل تنتهي،

�أكاذيب

وعزلة �أور�ق »�شركون بول�ش«

يرثي غربته في �شان فر�ن�شي�شكو،

لذ�

ل يعثر �لتائه على مدينة �أين

في حروفه يلمع نهرً� �شامتًا.

حديقة »�إدغار �ألن بو«

رجل وحيد ي�شفع �لقمر حزينًا

ل يعرف كيف يم�شك بال�شم�ش،

ع�شب »�أبي حيان �لتوحيدي«

ي�شبه ميتًا دون ن�شيد

ل �لجوع برحيله. فعجَّ

رو�يات »�شالح فائق« عن �لحرب

وعن �لرجل �لذي باع زوجته

و�ثق �لخطا،

ذ�كرته زخات مطر

و�مر�أة فلبينية على �لباب 

غارقة في �شبات �لق�شائد

�شاق ذرعًا بالرحيل،

نبوءة »كريم حوماري«

نبياء في �آخر �شاعة حين ر�فق �لأ

و�شقط مثل ورقة خريف

يرنو �إلى ملحمة �أولها جنون 

و�آخرها موت بارد. 
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ف�صائح اأمام الباب المر�صود

بو�شعيب عطران

محور خا�ص

ف�صائح اأمام الباب املر�صود

- العمل الفني: الفنان المغربي محمد عبده حتاملة.

ثمة �شيٌء خاطئ...

يحر�س الم�شافة بيننا

م�سافة تتوغل بنا بعيدًا

تارًة ت�سيق، تارًة ت�سيع

قتها الريح... كموجة مزَّ

�سيٌء يف�سي اإلى �سيء

يقتحم اأبوابًا مو�سدة

مهادنًا حياة مثلومة...

في حين اأ�سياء اأخرى بي�ساء و�سوداء

تتهاوى بحركات مائلة  

تقاي�ض الباب المر�سود...

في اأ�سفل الذاكرة كلماٌت مغلقة

ال تجلو كتل غبار الن�سيان
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ف�صائح اأمام الباب المر�صود

❁    ❁    ❁

ول �شباب �ل�شتياق...

دموٌع كثيرة... ل تغادر مجر�ها

�أ�شو�ت مخنوقة... ت�شيع في مد�ها 

و�لقلق ينه�ش متاأخرً�

ككائن حي يزعزع عنادنا �لر�ب�ش

غير عابئ بتفا�شيَل �شغيرة

تنفلت عديمة �ل�شفقة

تالم�ش عتبة �لباب �لمر�شود...
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خبار على �سبيل الإ

اأنا ال اأدخن الق�ص�ص الرديئة.

حدث قبل �صنوات اأْن دخنت بع�ص العلب المهربة من الدول المجاورة، فكنت كمن يدخن لفائف 

تب���غ مح�ص���وة بنثار الورق المقوى.فماذا اأفع���ل؟ ال باأ�ص، اإن تخليت عنها.وه���ذا التخلي يتما�صى مع 

ال�صيا�ص���ة العام���ة، لدولتنا في معاداة م���ن يعادينا.في النهاية نكون مجبرين عل���ى اأن نوجه ال�صكر 

عداء  للوط���ن، الذي نفديه بدخان غاباتن���ا الداخلية. با�صتطاعتنا نحن المدخنين اأن نملأ �صماء االأ

بغيوم �صوٍد، تحجب عنه روؤية الجمال في الكون.

ق�صدي من هذا، اأننا نحرق غابات �صدورنا، لن�صدي خدمات ال تقدر بثمن لحكومتنا.

ن اأ�صلوبه في الكتابة ي�صبه اأ�صلوب العب كرة هاٍو.  دخن���ت ق�ص�ص همنغواي ثم تخلَّي���ت عنها، الأ

ا اأن تكتب لي  اأحيان���ًا ي���ركل خ�صمه ل���داٍع واٍه. اأنا ال يروقني هذا ال�ص���كل من اللعب في ال���ورق. فاإمَّ

جرب بنف�صي  ���ا اأن تتركني اأغفو قليًل، فاأ�صترد بع����ص قوتي الأ ق�ص�ص���ًا ت�صب���ه ال�صيجار الكوبي، واإمَّ

الح�سن بنمونة

محور خا�ص

ق�ص�ص ق�صرية

- العمل الفني: الفنان المغربي ر�شيد باخوز.
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كتاب���ة لفائ���ف التبغ الق�ض�ضي���ة. قيل لي في ال�ض���وق اإن بيع ه���ذا النوع من الب�ضائ���ع يجلب الحظ 

والمال. 

ولكم اأن ت�ضاألوا �ضمائركم لم انتحر هذا ال�ضنديد، الحا�ضل على ثروة نوبل؟

رة في الورق الرخي�ص. الجواب يكمن في لفائف التبغ الق�ض�ضية المكوَّ

َّا ا�ضودت �ضمائي. اأعني لما اأفل�ضت. لم اأكن  اأخبرك���م اأي�ضًا باأنني دخنت الق�ض����ص الرديئة، لم�

نني بعده���ا ا�ضتطعت اأن اأ�ضترد قوتي، واأعاود البحث عن لفائف  مفل�ض���ًا بالمعنى المتعارف عليه، لأ

التب���غ الق�ض�ضي���ة الفاخ���رة. ولكن اإن عرفن���ا اأن �ضانعيها، وه���م من حثالة الق���وم، يمزجون التبغ 

بالزفت، بطل العجب كما يقول اإخوتنا العرب.

عداء،  عداء، واأبناء الأ َم���ْن ي���دري؟ ربما هي كذبة. واأنتم تعرفون طبعًا اأننا محاطون دائم���ًا بالأ

عداء... واأحفاد الأ

طوار من اأفكار كاتب غريب الأ

ن: فكار الغريبة التي تراود ذهني الآ من الأ

- اأن يتناول رئي�ص بلدية ميزانية، على اأ�ضا�ص اأن يغنم منها ح�ضنة تثقل قفة ح�ضناته.

- اأن تثقل القفة، فال ي�ضتطيع حملها على ظهره.

ر بثمن، كاأن ي�ضتدير ليحيي �ضديقًا، اأو يرن  - اأن ي�ضتعين بحاملي اأثقال فينتهزون فر�ضة ل تقدَّ

هاتفه فين�ضغل بالرد، ليفروا بعيدًا وكاأن ال�ضحاب ابتلعهم.

- اأن يهتم لما جرى له فيموت كمدًا.

***

ا اأنني اآكلها، واإّما اأ�ضنع منها  ف���كار الغريبة، وفي الليل اإمَّ �ضطاد الأ ف���ي النهار اأن�ضب الفخاخ لأ

ق�ض�ضًا وحكايات.

حينم���ا اآكلها اأغتنم فر�ضة امت�ضا�ص ما تحويه م���ن فيتامينات، وحينما اأجعلها ق�ض�ضًا اأبيعها 

بدرهمين، واإذا دنا الغروب بعتها بدرهم.

***
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ـــاُب فـــي �لعالم �لغربـــي يقولون �إنهـــم �ن�شلو� مـــن معطف غوغـــول. نحن �لذين  �لُكتَّ

برعنـــا في فن �لق�شة �لق�شيرة و�لق�شيرة جدً� وجدً� جدً� و�لرو�ية �لق�شيرة، و�لق�شة 

�ل�شلعـــاء، و�لق�شة �لمتمردة، و�لق�شة �لثائرة، و�لق�شة �لبكماء �أو �لخر�شاء، ينبغي لنا 

�أن ن�شّرح قائلين:

»خرجنا من جيب �شرو�ل نجيب محفوظ. ههههه«.

***

ل تخ�َش على نف�شك من �لهالك، �إذ� ولجت مطعمًا بجامع �لفنا.

�خ�ش عليها من �لمكائد.

في �أحيان كثيرة ل تدري �إن كنت تلتهم لحم خروف، �أو لحم ق�شة ق�شيرة، �أو لحم كلب...

***

�أحلـــم بق�ش�ـــش ق�شيرة ر�ئعة تم�شي بخيالء في �شارع مزدحم بالقر�ء، بعد �أن تعود من �شاحة 

�لوغى، وقد عاركت �أوغادً� من �أ�شباه �لكّتاب.

***

ل �إلى  �أفكر في كتابة ق�ش�ش تقر�أ، ثم ي�شبغ بها �ل�شعر �أو ت�شمد بها �لجر�ح. بمعنى �أنها تتحوَّ

حمر �لذي تبلل به �لجروح على  ل �إلى �ل�شائل �لأ غر��ش �لخا�شة، �أو تتحوَّ حناء �أو �شباغة ن�شوية لالأ

�شبيـــل حمايتها مـــن �لجر�ثيم، وهي طبعًا جر�ثيم ق�ش�شية. ولم ل تتحـــول �إلى �أور�ق )كلينيك�ش( 

نهرق فيها �لمخاط �أو �لب�شاق ههههه. تبدو �ل�شورة مرعبة وكاأنها مقتب�شة من فيلم رعب.

حوارية فل�سفية

- �نتظر دورك. ل ترغمني على ��شتدعاء �ل�شرطة.

- �ل�شرطـــة؟. وِلـــَم؟ �أنا لم �أقترف ما ي�شـــوء �لب�شرية، �لتي ننتمي �إليها رغمـــًا عنا. �إنني �أنتظر 

دوري.

- تنتظر ماذ�؟

- �إنني �أنتظر.
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- �أتنتظر �لتغيير؟

- �لتغيير؟ وما معنى �لتغيير؟

- �إذن، ل باأ�ش من �لنتظار.

- ��شمـــح لـــي �شيدي. �أنـــت �أثرت 

ف�شولي.

لتنتظـــرو�  جماعـــات  تـــون  تاأ  -

�أدو�ركم للدخول �إلـــى مكتب �لتغيير، 

و�أنتـــم ل تدرون لم تنتظرون، وحينما 

نقدح روؤو�شكم بفكرة �أو �شوؤ�ل فل�شفي 

�أو وجـــودي )ي�شرب ر�أ�شـــه( تثيرون 

�شئلـــة �لمملة. تتعّلمـــون �إثارتها مع  �لأ

مر يقت�شي �لدخول �إلى مدر�شة  �أن �لأ

�لتغيير، وقر�ءة كتب بحجم عمارة �أو 

عمارتين.

- �شيدي، �عذر جهلي، فاأنا لم �أنل ق�شطًا و�فرً� من �لثقافة. ل ت�شب بالغثيان �إن �أنا نعتُّ نف�شي 

بالكلب �أو �لحمار.

- �أّي كلب، و�أي حمار؟ �أ�أنت كلب �لحر��شة �لتي �أو�شت به �شركة �لحر��شة �لوطنية خيرً�؟

- ل �شيدي، �أنا هنا �أنتظر...

مل مثاًل. - �إذن، ل باأ�ش من �لنتظار. �نتظر �لأ

مل �شيدي؟ مل؟ وما معنى �لأ - �لأ

- �أتـــرى �أننـــي ل �أجيد عملي؟ حينما تثيـــرون �أع�شابنا، فنتوقف لحظات كـــي نفحمكم باأجوبة 

فل�شفية، تردون هذ� �إلى رغبتنا في �لتهاون و�لتخلي عن �لم�شوؤولية.

- �لم�شوؤولية؟ �شيدي، وما معنى �لم�شوؤولية؟
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بنا في  - �شرت تثير �أع�شابي. �شاأ�شاب بنزلة برد حادة على �لرغم من �أن �لجو حار، وهو يرغِّ

�ل�شطياف.

- �ل�شطياف؟ �شيدي، و�ل�شطياف ما معناه؟

- �أوووو.

- �شيدي. �أوووو ما معناها؟

- �لزم مكانك، و�نتظر دورك.

- وما معنى دورك؟ �أوووو. �شاأ�شاب بم�ش من �لجنون �لفجائي. �غرب عن وجهي �أيها �للعين.

- �أهذ� م�شلخ �لمدينة؟

- م�شلخ؟ �أ�أنت جز�ر؟

حياء �ل�شعبية.  بيعها لمطاعم �لأ - ل �شيدي، �أنا �أ�شتري قو�ئم �لبهائم، لأ

- �أوووو.

�لرجل نتف �شعر فوديه، و�شرب جانَبْي ر�أ�شه بكفيه.

- �غرب عن وجهي �أيها �للعين. كان هذ� هو �لكابو�ش �لذي ق�شَّ م�شجعي �لليلة، وقد قرَّ عزمي 

على عدم �لذهاب �إلى �لعمل.

تف�سري مقبول

قبـــل �لثـــورة كان �شاحبنـــا �لعامل في م�شنـــع �لن�شيج ينام، فـــي حلم بوردة �أو حديقـــة �أو يكلَّم 

ي�ش كريم( في عز �ل�شيف، وبعد �لثورة،كان ينام ليحلم باأحجار  �لطيور. كانت �أحالمه لذيذة كـ)�لآ

حجار ل تنام.  حجار، ولكن يا ويلتاه، فالأ تنهـــال عليـــه من كل جانب. عزم على �أل ينام حتى تنام �لأ

حجار �أنه ي�شتمها �شرً� وعالنية قرَّ عزمها على �لنتقام منه. يتلّخ�ش �نتقامها في  وحينما علمت �لأ

�أْن تاأتيـــه لياًل كلما هجع متعبًا، فكان هو يتج�شم �لعناء حتى ل ينام، ولكنه ينهار في �لنهاية لتنهال 

حجار من كل جانب. عليه �لأ

حالم. يبدو تف�شيره  يرى �شاحبنا �أن �لفو�شى �لتي ت�شتعر نارها في �لو�قع �نتقلت رحاها �إلى �لأ

مقبوًل في �شوء م�شتجد�ت �لع�شر.
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وها ثورة رجاء ال تعدُّ

��شتـــرى �لرجـــل جريدة وحـــثَّ �لخطا نحو �لمقهـــى. ما �إن هـــمَّ بقطع �لطريق حتـــى هبت ريح 

ـــرت �لجريدة �إلى �لف�شاء. كانـــت تطير فوق �لروؤو�ش �لتـــي �أر�دت تقديم م�شاعدة للقارئ  قويـــة طيَّ

�لم�شكيـــن، �لذي لم يظفر بما جادت به قريحة رئي�ش �لتحرير هذ� �ليوم. ولكن ل �أحد �أم�شك بها، 

ن �لجريـــدة بب�شاطـــة كانت تتوغل في �ل�شماء، و�لم�شكين و��شـــل مالحقتها. قطع �لطريق وكادت  لأ

�شيارة ت�شدمه، ثم قفل ر�جعًا �إلى �لمكان �لذي �نطلق منه، وطارت فوق عمارة، فجرى �إلى �لجهة 

خرى ليلحق بها. لم ُيفلح في �لظفر بها. �لأ

- هل مرت �لحادثة ب�شالم؟

- كال. قـــال �لنا�ـــش �لذين عاينـــو� �لو�قعة: ربما فـــي �لجريدة �شر. ربما خـــطَّ فيها �أرقام حظ 

ر�بحة. ربما كتبت فيها مقالة تثلج �ل�شدر.

وهكذ� �شرعو� في �لجري و�لقفز و�ل�شر�خ:

ن خلف �لمقهى«. »�أم�شك بها. يا هذ�، ِلَم لم تنتبه �إلى �أنها تدنو منك. هي �لآ

- لم تمر �لحادثة ب�شالم.

تعارك �أقو�م و�شالت دماء وتعالى �شياح.

- لم تمر �لحادثة ب�شالم.

جاء �شرطي يم�شي في خيالء، ولحق به رجال �شرطة قّدرهم �أحد �ل�شهود باأربعين.

- �أهي ثورة يا نا�ش؟

- كال.

طفـــق رجـــال �ل�شرطة و�لنا�ش يجرون هنـــا وهناك، عازمين على �لقب�ش علـــى �لجريدة، بل �إن 

�شرطيًا توعدها بالويل و�لثبور، وب�شق في �لهو�ء �لبارد...

رئي�ش �ل�شرطة ل يو�فقه �لر�أي. فاإّن �أم�شكنا بها مزقناها حتى تعرف �أننا بالمر�شاد لكل خطر 

يهدد حياة �لمو�طنين.

❁    ❁    ❁
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�سرطان

كان ال�سرط���ان يمث���ل حياته كّله���ا، ين�سب له فخاخ���ًا لي�ستخرجه من البح���ر، يبيعه فيجني ما 

يكفي���ه لحاجاته واأكثر، يعي�ش حياته كاأّي تاف���ه في الوطن، ياأكل وي�سرب ويدفع لتعليم ابنته، ويقدم 

رقام التي قد تفقد اإحداها في اأي لحظة فال يظل منها  ق�ساط لقاء �سقة �سيقة بفرح، رقم بين الأ الأ

�سفار التي ل تعني وحدها �سيئًا... غير الأ

كان���ت له اأحالمه العظيم���ة، اأن يرى ابنته �سعيدة، اأن يرى زوجته را�سي���ة، اأن يرى ابنته معلمة 

اأو ممر�س���ة، اأن ي���رى زوجته مبت�سمة ورا�سية بما يجلبه لها، لم تك���ن لبنته متطلبات كثيرة، كانت 

و اإ�سافة 
م���الكًا، طيبة القلب لطيف���ة المع�سر، لم يكن لزوجت���ه طلبات كثيرة، تحلم بتغيي���ر اأثاث اأ

�ستارة جديدة، وما كانت تطلبها اإّل تلميحًا من زوج ترى اأنه يجتهد ليقدم لها ما تريد، وكان يقدم 

كل ما تطلبه بقدر ما ي�ستطيع واأكثر، ولم تكن اأحالمهما وحاجياتهما اإّل بحجم ما ي�ستطيع. يدرك 

اأن ال�سم���اء نف�سها لن تقبل اإعالء �سقف رغباته، فظل �سقفه بالكاد فوق راأ�سه، فكان الر�سا �سعادة 

والكفاف غنى...

يا�سين كني

محور خا�ص

�سرطان

- العمل الفني: الفنان المغربي ح�شن الكالوي.
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بداأت تتغير حياته منذ بيعت البحار، وزاحمهم فيها اأجانب باآليات ال ت�ضمن حتى تكاف�ؤ الفر�ص، 

مثاله �ض���دودًا لم تبِق لهم متنف�ضًا ليجن�ا منه ما يكفيهم ل�ضد رمقهم. في البداية ابتعدت  و�ضع����ا الأ

نفاق على م�اد ال�ضيد واأدوات���ه، ثم قلَّ ال�ضرطان واأ�ضبح  م�ضائ���د ال�ضرطان ع���ن ال�ضاطئ فكثر االإ

ال��ض����ل اإليه اأكثر كلفة و�ضع�بة، فاأ�ضبح يقلل الم�ضاريف على اأدوات ال�ضيد، وي�ضيف التعب على 

�ضرته، لكنه على الرغم من كل �ضيء لم  ج�ض���ده، ينهكه اإنهاكًا ع�ض���ى ي�فر من الم�ضاريف اأرباحًا الأ

يع���د ي�ض���ل اإلى ال�ضرطان البحري اإالاّ فيما ن���در، ف�ضاقت عليه الحياة، وا�ضت���دت ق�ض�تها، وا�ضطر 

اإل���ى مزاولة مه���ن جانبية لتلبية حاجة اأ�ضرت���ه ال�ضغيرة، زوجته وابنته ال�حي���دة، قطع عن والديه 

فا عن قب�له حينما علم���ا بحاله، وما ا�ضتجد في  ال�اج���ب ال���ذي كان يقدمه لهما كل �ضهر ِب���رًا، ت�قاّ

حياته ومهنته...

مع ال�قت و�ضيق الحال لم يعد ال�ضرطان حياته كلاّها، اأ�ضبح يمار�ص مهنًا اأخرى مرتبطة بالبحر، 

ي�ضتغ���ل و�ضيطًا ف���ي �ض�ق ال�ضمك �ضباحًا، ومنظفًا لها بعد ال���زوال، يق�ضي جلَّ ي�مه بين مال�ضنات 

�ضماك  ال تنته���ي بينه وبي���ن رواد الميدان، الذي���ن اأ�ضبح ل�ضانه���م كاأدوات ا�ضتغالهم، يق�ض���رون االأ

خ�ة والمحبة بينهم باأل�ضنة اأكثر حدادًا... وينظف�نها ب�ضكاكين حادة، ويقطع�ن اأوا�ضر االأ

انتهت ق�ضته مع ال�ضرطان، ولم يعد ي�ضمع حتى ا�ضمه منذ �ضنتين ونيف، اأ�ضبحت �ضفن ال�ضيد 

جنبي���ة العمالقة تعتر�ص �ضبيله، وتنقله اإلى اأرا�ضيها قب���ل اأن ي�ضل اإلى اأيدي �ضيادين تقليديين  االأ

مثله، لكنه �ضي�ضمع اال�ضم من جديد، و�ضيع�د ليتردد كثيرًا وي�ضبح حياته كلاّها...

ل���م يك���د ينهي عمل���ه ال�ضباحي حت���ى �ضمع رناّته���ا المميزة، ه���ي ال تكلمه اإالاّ لل�ض���رورة، لذلك 

يت�جب عليه اأن يجيبها في غمرة ان�ضغاله بالعمل، مهما كانت ظروفه. كانت زوجته التي يحبها هي 

م انك�ضاراته، انك�ضارات يتفنن مع�ل الحياة في اإحداثها على ما  ال�حيدة التي تتحمل حماقاته وتق�اّ

ا�ضتقام من معي�ضته، ارتجف قلبه بق�ة وا�ضتعد ل�ضماع خبر �ضيئ، عن م�ضاريف اإ�ضافية كما جرت 

العادة... 

و�ض���ل اإلى الم�ضت�ضف���ى ورائحة ال�ضمك تف�ح من مالب�ضه، لم يجد وقت���ًا ليغياّرها وه� يرى ابنته 

هام���دة كاأناّ الم�ت اأ�ضابها، فقد ذبلت وانطفاأت �ضعلة ن�ضاطها، وُقتلت ابت�ضامتها التي كانت ال تفارق 

�ضفتيه���ا الكرزيتين، كانت �ض�رتها ممددة. ر�ضا�ضة اأ�ضابته في جه���از ال�ضبر لديه، اأزاح الم�ضهد 
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لديـــه  �لمقاومـــة  �شخـــرة 

هـــو�ل �لتي  فجرفـــه �شيل �لأ

�نهالـــت علـــى حياتـــه منـــذ 

�ن�شحـــب �ل�شرطـــان منهـــا، 

تقـــدم نحـــو �لجمـــع �لـــذي 

�حتقره  بال�شغيـــرة،  يحيط 

يهتمـــو�  فلـــم  �لممر�شـــون 

بـــه وبابنتـــه، نـــاول بع�شهم 

مبلغـــًا مـــن �لمـــال فتجندو� 

�ل�شغيرة  �أدخلـــو�  لخدمته، 

�إلى �لطبيب �لذي ل يمتلك �إّل 

�شماعـــة �أذن ليفح�ش بها مر�شاه، �أر�شله �لطبيب ليجري تحاليـــل و�أ�شعة لم تظهر �شيئًا، لتت�شلمها 

�لعناية �لمركزة، ثم ترحلها �إلى م�شت�شفى �أكبر في مدينٍة مجاورة...

نقاذ �شغيرته، لكن �أحدً� لم يعد يمنحه  كانت �لم�شاريف باهظة و��شطر �إلى �إر�قة ماء وجهه لإ

فل�شـــًا و�حدً�. �لفقر�ء معارفهم من طينتهم، وينتمون �إلى �لطبقة نف�شها وخز�ئنهم ل تتحمل منحًا 

كبيـــرة ومتجددة، �شاقت عليه �لدنيا وكره �ل�شرطان �للعيـــن �لذي عاناه مرتين، مرة وهو يختطف 

منه م�شدر رزقه ومرة وهو يخترق ج�شم �بنته �ل�شغيرة...

كان حلقــــه جافــــًا با�شتمــــر�ر، تمامــــًا كمــــا و�شفت �بنتــــه حلقها بعــــد �أول ح�شة مــــن �لعالج 

�لكيمــــاوي. كان يح�ــــش بخالياه تحترق د�خليًا، تمامًا كما �أح�شــــت �بنته بعد ح�ش�ش من �لعالج 

�للعين، بد�أ يرى وردتيه تذبالن �أمامه وهو ل ي�شتطيع لهما ريًا. كانا حياته كّلها، ل يتخيل معي�شة 

بعدهما �أو بعد �إحد�هما، ل �ألمًا ي�شاهي �ألم �لقلب �إّل �ألمًا في قلب من نحب، �أو حتى في �إ�شبعه 

�ل�شغير...

بكى خالل مدة �لمر�ش و�لعالج كما لم يبِك من قبل، لكن �لدموع مالحة بطبعها ل ت�شقي �أر�شًا 

ول تنبـــت زرعـــًا، دعا �هلل �أن ينّجي �شغيرته. وجد فر�شـــًة لذلك، �إذ قِبل طبيٌب �أن يجري لها عملية 
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��شتئ�شـــال �لورم �لدماغي مقابل �أن ي�شلمـــه كليته، لم يتردد في �أن يفقد كليته، ويحافظ على فلذة 

كبده و�شّمام قلبه، فتلك �شفقة ر�بحة...

لـــم يخبر �أحدً� بال�شفقة، لكن زوجته كانت تح�ّش بغر�بة في ت�شرفاته، �ألّحت عليه �أن يخبرها 

مـــر بد�ية، لكنها  بمـــا طر�أ، وبعـــد �إلحاح �أخبرها �أنـــه وجد مح�شنًا �شيتكّفـــل بالعملية، �شّكت في �لأ

مل.  ��شت�شلمـــت للت�شديـــق، كانت تتمنى �أن ينتهي �لكابو�ش، ولذلك لم تـــرد �أن تعكر �شفو لحظة �لأ

�شمـــت �إليها زوجها و�شط �لم�شت�شفى �أمام �لماريـــن و�لمتل�ش�شين و�لف�شوليين و�لم�شتنكرين، لم 

حـــد، �شمته �شمَة مودٍع، توّحـــد� خاللها ج�شدً� وروحًا، �لتهم �شفتيهـــا باكيًا و�مت�ش منهما  تهتـــم لأ

ترياق �لمقاومة �آماًل �أّل ينهار قبل �أن يقدم نف�شه قربانًا لبقاء حبيبته، �أ�شبحا كونًا جديدً� �لتاأمت 

خالله كو�كبهما، ذ�بت �لحو�جز و�شعَّ �لنور يبحث عن فرعهما ع�شى ي�شّيع عتمته...

تجـــري �شغيرته �لعملية �شباحًا، لم يرها، ففي حيـــن يقومون بترميم جمجمتها قبل �أن يعرفو� 

�إن كانـــت �لعملية قد نجحت �أم ل، �شيكون هو قد ق�شى نحبه ولم يم�ش ج�شده م�شرط �لطبيب بعد، 

جر�ء عدم �حتمال قلبه لجرعة �لتخدير �لتي ُحقن بها من �أجل عملية ��شتئ�شال كليته...

❁    ❁    ❁
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ا تكلَّمي، ال تعذبيني ب�صمتك، �آه، �أعرف �أنك تريدين  »�أن���ا و�أن���ت �صعيد�ن هنا، �ألي�س كذلك؟ هيَّ

��صم���ًا يليق بجالل خ�صرتك. بم���اذ� �صاأ�صميك؟ �صاأ�صميك زينب. زين���ب ��صم جميل، هل �أعجبك؟ 

بق���ار و�لنعاج بميمونة ومبارك���ة وم�صعودة،  ي �الأ ج���دي كان يطلق عل���ى حيو�ناته �أ�صم���اء، كان ي�صمِّ

ث مع �لحيو�نات  عد�ئه. كان يتحدَّ نعام ي�صميها لنف�صه و�لكالب الأ ي كالبه بعنترة وق�صورة. �الأ وي�صمِّ

بلغة ال يعرفها �لنا�س، وي�صتعمل يديه وهو يكلمها كاأنه ي�صرح لها �أمرً� ��صتع�صى على �لفهم«. 

ق طائر بجناحيه فوق �ل�صجرة وغادر بعيدً�. ناد�ه جو�د ب�صوٍت عال: �صفَّ

�أيها �لطائر �لذي يغادر، �أل�صت �صعيدً� مثلنا؟

ك���رر هذ� �ل�صوؤ�ل م���ر�ت عديدة، ثم بد�أ �صوته ينخف�س رويدً� روي���دً� حتى �صار هم�صًا، وو��صل 

كالمه:

ول���ى. �أنا�صيد ترتل منذ �أزمنة �صحيقة. �إ�صر�قات �ل�صم�س  ف���ي �لغابة �أنا�صيد �لحياة �لفطرية �الأ

�صجار في �لم�صاء ند�ء �أ�صطوري ينبعث من هياكل مهجورة.  غ�صان غذ�ء للروح. حفي���ف �الأ بي���ن �الأ

عبد الغفور خوى

محور خا�ص

فـي انتظار بائعة الورد

- العمل الفني: الفنان المغربي عبد الحق �شليم.
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قطرات الندى في ال�صباح الباكر على اأوراق ال�صرو وال�صف�صاف قطع من البلور. نداءات القبَّرات 

بدي، اأحببتها حتى تخوم الجنون. لم يكتمل  ر الروح من كل اأدرانها، واأماني حبي الأ عند الفجر تطهِّ

حبنا. وهذا الجبل يقف بعجرفة قلَّ نظيرها، يتاأمل الكون بكبرياء. الجبال دومًا هكذا �صامخة، اإنها 

تري���د اأن تق���ول اإن كل المتعجرفين لن يبلغوا يومًا طولها، واإن ال�صالحف ل ت�صتطيع ت�صلق �صخورها 

المل�صاء، اأما ال�صفادع فلن ت�صل البتة اإلى قممها.

كان���ت بائع���ة الورد تمالأ مخيلة ج���واد متعب، ت�صيطر على مناطق تفكي���ره كّلها، األقى عليها من 

خيال���ه قدا�صة ا�صتثنائية. كان يتخيل اأنَّه يومًا ما، ف���ي ال�صباح، اأو في الم�صاء، ل يهم، �صتطل عليه 

م���ن م���كان ما من داخل الغابة، اأو �صيعث���ر عليها نائمًة داخل اأجمة، اأو بجان���ب �صخرة، اأو م�صتلقية 

�صطوريات، ج�صمه���ا �صاف كالبلور، نهداها نافران  عل���ى الع�صب قرب النهر مثل حوريات البحر الأ

ب�صم���وخ. بجنون �صيرتمي عليها، �صيعانقها، ويدوم العناق زمن���ًا طوياًل، �صياأكل الكرز النا�صج على 

�صجار  نهديه���ا، �صيحمله���ا بين يدي���ه بتوؤدة مثل تحف���ة ثمينة اإلى الكوخ ال���ذي بناه من اأغ�ص���ان الأ

والق����ش، �صيطلب منها اأن تقف اأمامه ليقبل يديها وجبينها، ويتاأمل تفا�صيل ج�صدها المالئكي، ثم 

يرك���ع اأمامها، وبعد ذلك يمددها على فرا����ش الق�ش الذي �صنعه بنف�صه، ولياأِت الطوفان بعد ذلك، 

وليفَن العالم.

�صتقول له: لماذا انعزلت هنا حبيبي؟

�صيجيب منده�صًا: كي اأن�صى عزيزتي.

-ك���ي تن�صى عليك التخل�ش من ذاكرتك وعقلك، قد تكون هنا بعيدًا عن الجمل وما حمل، لكن 

ذاكرتك معك، الذاكرة و�صم ل يبلى.

التفت اإلى ال�صجرة التي ر�صم على لحائها مالمح وجه و�صّماها زينب ثم قال:

ا�صمع���ي ي���ا زين���ب، �صاأحدثك عن بائعة ال���ورد، هل �صمعت يوم���ًا بهذا ال�ص���م؟ ل عليك ا�صمها 

الحقيقي اأماني، هي ع�صقي القديم والوحيد. �صادفتها ذات م�صاء جميل. اقتربت مني. �صاألتني اإن 

كن���ت اأريد �صراء وردة. كان وجهها الطفولي متماهي���ًا مع الورد المحمول في يدها الي�صري. وجدت 

نف�صي داخل حديقة ورد، اأي وردة اأقطف؟ ا�صتريت وردة حمراء، نقدتها، ابت�صَمْت، كانت ابت�صامتها 

بحجم الكون، تهت في الكون الالمتناهي، �صاألتها عن ا�صمها، قالت ب�صوت رخيم:
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�أماني.

قلت مرتبكًا: �أوردة تبيع �لورد؟!

�بت�شمت و�أر�دت �لن�شر�ف، �أجبتها دون �أن ت�شاألني:

��شمي جو�د، جو�د متعب.

لــــم تــــرد علــــّي، وكان �لليل ماردً� يهبــــط على �لمدينــــة. تو�رت بائعــــة �لورد، لكــــن حبها �شكن 

بد�خلي.

لقــــد �شيعُتها يا زينب، لكن �طمئني، �إنها �شتعود، قد وعدتني، �أماني ل تكذب، ُوُعوُدها �أوثق 

مــــن ُوُعــــود �لرجال �لذين عرفتهم كّلهم، �شاأظل هنا �أنتظرهــــا، هذ� هو �لمكان �لذي يليق بحبنا 

بدي، خ�شرة �لغابة �شتبعث فيه من روحها قب�شًا من ع�شق جديد، �أغنيات �لع�شافير في �لم�شاء  �لأ

و�آناء �لفجر �شتقوي عوده، هم�شات �لن�شيم �لرخية �شتنع�شه. نعم �شتاأتي �إلى هذه �لغابة، �آنذ�ك 

�شجار بنزقية ك�شنجابين يافعين،  �شنولد من جديد، ونمالأ �لمكان غناًء جمياًل، �شنرك�ش بين �لأ

خ�شر، وفــــي �لليل نوقد نارً� نطــــرد بها تلك �لبرودة  غ�شان، ونتمــــرغ فوق �لع�شب �لأ ونت�شّلــــق �لأ

�ل�شلبــــة �لتي تت�شلل مــــن بين �ل�شخور 

د �أطر�فنــــا، ولـّما يهاجمنا �لعياء  لتجمِّ

ننام فــــي تجويف �شجرة. هــــل تعرفين 

لماذ� �أنا هنا؟

�شجار  طبعـــًا �إنك ل تعرفيـــن، كل �لأ

ل تعـــرف، �لكائنات كلهـــا ل ت�شتطيع �أن 

تعرف ما بدو�خلنا نحن بني �لب�شر، �ألي�ش 

كذلك؟

طيـــب، �شاأروي لك ق�شتـــي، �إّني في 

حاجٍة �إلـــى �لبوح ولم �أجـــد لمْن �أحكي، 

حـــد،  ي لأ لكـــن �إيـــاك �أن تبوحـــي ب�شـــرِّ

عديني بذلك.
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ر�أى بائعة �لورد على �ل�شفة �لي�شرى للنهر قادمًة نحوه، ف�شاح:

»�ألـــم �أقـــل لك يـــا زينب؟ ها هي قادمـــة، �شعوري لم يكذبنـــي، قلت لك �شتاأتي مـــن ور�ء �لنهر، 

�شطوري فت�شبح �شبيهة  �شتقطـــع �لنهر وت�شلني مبّللة بالماء، وثوبها �ل�شفـــاف ملت�شق بج�شدها �لأ

لهات �لقديمات«. بالإ

بتين نحوهـــا، كانت �أجمل مما �شبق، وجهها  ب�شرعـــة ح�شـــاٍن عد� نحو �لنهر، كانت عيناه م�شوَّ

�أكثـــر �شباحـــة، �شعرها �أطول، �ن�شـــدل حتى كاد يدثر بدنهـــا كّله. و�شل �لماء و�لعـــرق يتف�شد من 

�ش  �أنحـــاء ج�شمـــه كلها، ولهاثه ي�شمع من بعيد، وقلبه يكاد يقفز من �شدره. �قترب منها �أكثر، تفحَّ

خيرة بينه وبينها  ع�شاب �لبريـــة. تحولت �لخطو�ت �لأ مالمحهـــا، �شفتاها بلون �لكرز، ر�ئحتها كالأ

خ�شر، وكان طيف بائعة  �أميـــاًل و�أميـــاًل. طار في �لف�شاء ليخت�شر �لم�شافات، وقع علـــى �لع�شب �لأ

�لورد �لذي ر�آه قد �ختفى.

❁    ❁    ❁
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ة.  اأرخ���ى ال�سم���ت المطبق �سدول���ه على اأرجاء البيت الخال���ي؛ زاده البرد القار����س ق�سوة وِحدَّ

موات، واأن ما تعك�سه المراآة المثبتة في جدار البهو ما هو  ِح�سُّ اأنه مجرد جثة مهملة في ثالجة الأ
اأُ

موات، لتذويب جليد ال�سمت القا�سي. خطر له خاطر  اإل �سب���ح، يفتح عبثًا ب���اب الثالجة، ثالجة الأ

ليربط الت�سال من جديد بالوالدة، فلي�س ثمة ح�سن اأدفاأ ول اأرحب من ح�سنها: 

- )اآلو(، ال�سالم عليكم.

- وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل.

- كيف حالكم؛ اأودُّ الطمئنان عليكم؟

- لنقل: ل باأ�س، فنحن كما اأنتم تحت الحظر؛ �ساأننا �ساأن النا�س.

مور مع توقفكم عن العمل؟ - كيف تتدبرون الأ

- مخ���زون الموؤون���ة قد يق���اوم ب�سعة اأيام اأخ���رى؛ في حالة م���ا اإذا تقيَّدنا بتطبي���ق التعليمات 

رها اأبوك! ال�سارمة التي �سطَّ

�أحمد بلقا�سم

محور خا�ص

بائع طيور

- العمل الفني: الفنان المغربي فريد بلكاهية.
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- تعليمات �صارمة كيف!؟

- تقلي����ص اال�صتهالك من مواد التغذي���ة اإلى الن�صف؛ تناول كوب �صاي لكل فرد بداًل من اثنين 

وثالثة، ك�صرة خبز على مقا�ص راحة يد كل واحد، مع تاأخير وجبة الغذاء لتنوب عن وجبة الع�صاء.

- ال حول وال قوة اإال باهلل؛ وماذا عن اأخي مرزوق؟

- اأخوك مرزوق كان قد فتح اهلل له باب رزق حالل قبل الحجر، لكن...

- لكن ماذا؟

- لكن مع ظهور الوباء �ُصدَّ في وجهه.

- َمْن �صده في وجهه؟

- بلغ عنه اأحدهم لل�صلطات بتهمة المتاجرة باأ�صياء م�صرة.

- المخدرات تعني؟

- ال لم يتاجر بالمخدرات، اإنما بالطيور.

- متى كان اأخي يعنى بتربية الدجاج حتى يتاجر به!

- لم يتاجر بالدجاج؛ اإنما بعد ظهور �صركة اأجنبية ُتعَنى ببناء القناطر والطرقات، امتهن هذه المهنة.

- مهنة ماذا؟

- مهنة التجارة!
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- تجارة ماذ�؟

- �ألم �أقل لك �لطيور!

- يا بني، �أخوك ربط عالقة متينة مع عمال �ل�شركة �لمذكورة، و�شارو� يدفعون له.

- يدفعون له ماذ�؟

- يدفعون له نقودً� بالطبع!

- مقابل ماذ�؟

مقابل ما يبيعهم من طيور؛ كل طائر يح�شل مقابل بيعه على مبلغ �إ�شافّي.

- �أي طائر هذ� �لذي يح�شل مقابل بيعه على مبلغ �إ�شافي؛ و�أخي لم يكن يلتقط ول حتى بي�شة 

من تحت دجاجة!

- �شر�حـــة يـــا بني؛ عمـــال �ل�شركة �لذين حطـــو� بجو�ر �أر�شنـــا هم من �ل�شيـــن، و�أخوك كان 

يمّونهم...

نهم بماذ�؟ - يموِّ

نهم بالطير طبعًا! - يموِّ

- باأيِّ طير؟

ن منع من ذلك ب�شبـــب �لحظر من جهة و�لجائحة من جهـــة �أخرى، و�لنا�ش  - طيـــر �لليـــل، و�لآ

يقولون �إن هذ� �لطير هو �شبب �نت�شار �لوباء!

- هل �أنت خائفة؟

- طبعًا؛ �أنا خائفة.

- خائفة من ماذ�؟

- خائفة من �نقطاع رزق �أخيك يا بني!

❁    ❁    ❁
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وراق، وتعلن النتائج.  يومان فح�صب... بعدهما مبا�صرة ُتفتُح ال�صناديق، وُتفرز الأ

بي���ن المتناف�صين �صولت وجولت، اأموال ُت�صرف، واأ�صوات ت�صيح، ولفتات تتراق�ص بعبارات 

مت�صابهة، ل يجمع بين المر�ّصحين �صوى الحملة النتخابية الم�صحونة بمطامع الّظفر بالمن�صب... 

ا الباطن، فيخفي رغبة  مَّ
ال���كّل ين�صب �صباكه ويغري في الظاهر ب�صرد الوعود واإنجاز الموعود... اأ

جامح���ة في تقديم الذات على الجماعة، وبذِل الغال���ي والنفي�ص لبيع النف�ص مقابل فتاٍت من ِهبات 

ُينظ���ر اإليها على اأنه���ا امتيازاٌت كبيرة... ال���كلُّ يرتقب، الكل يريد اإثبات وج���وده، والظفر بكر�صي 

المجل�ص، وما ل يخطر على بال اأحٍد من امتيازات.

طفال والن�صاء وال�صباب العاطلين عن العمل تجوب �صوارع المدينة، وتجول في اأزقتها  طوابير الأ

ال�صيق���ة، رافعة مكب���رات ال�صوت، مرددًة �صع���ارات، ومتعّهدة بتح�صين اأح���وال المدينة، ومحاربة 

اله�صا�صة والبطالة.

ة. يم�صكون  الوجوه نف�صها تعود اإلى الواجهة، يحّلق حولها �صبية ينتعلون اأحذية بال�صتيكية ُمْغَبرَّ

باأط���راف ذويه���م الذين ي�صطنعون مكرهين �صي���اًل من البت�صامات الكاذب���ة، يتكّد�صون في م�صهٍد 

د.عبد �لرحمان �إكيدر

محور خا�ص

م�ساهد من وعود �سرابية

- العمل الفني: الفنانة المغربية بنحيلة الركراكية.
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يقاع  ا�صتعرا�ص���ي مم���لٍّ ت�صي بزيفه خطاباتهم الت���ي ينعدم فيها اإلى جانب ال�ص���دق وال�صياغة، الإ

قناع.  والإ

الوعود الزائفة، وال�صعارات الرنانة نف�صها، البرامج مكرورة، في األوانها واأرقامها وم�صروعاتها 

رة بالتغيير وبغٍد اأف�ص���ل. والغالب عليها �صمة التطابق في نقطها وفوا�صلها، بل حتى  الكب���رى المب�صِّ

ها  ها وف�صّ بد بن�صّ زل باأْن ت�صتن�صَخ اإلى الأ مالئية... وكاأنها برامج ُحِكم عليها منذ الأ في اأخطائها الإ

تهجم على العيون عند كل مو�صم انتخابي، وت�صتحي من مغادرة الوجود بالقوة اإلى الوجود بالفعل، 

وتع�صق حت���ى النخاع حروف الت�صويف و�صروب التزييف والعجب ممن يعرف فحواها، فيلدغ مرات 

ومرات ول يفتاأ يرك�ض خلف �صرابها كاأنه ما �صمع بها ول عرف م�صعاها.

ر�ض،  وراق والمل�صق���ات والمطويات يغط���ي كلَّ ما تق���ع عليه العي���ن: الأ ك���مٌّ هائ���ٌل م���ن الأ

قدام، ُتحّول المدينة اإلى اأ�صبه  الجدران، اأعم���دة الكهرباء، العربات... اأغلبها ُيدا�ض عليها بالأ

زقة  م���ا يكون بمط���رح نفايات، حاجبة بذلك عي���وب الطرقات ونتوءاتها. يج���ول المر�صحون الأ

الت���ي ل تطاأها اأقدامه���م اإل في مثل هذه الموا�صم. يلقون فيها خطبه���م، يبت�صمون في وجه كل 

ح�صان، كاأنهم اأفراد من العائلة اأو اأ�صدقاء  م���ن ي�صادفون، ي�صافحون النا�ض، وياأخذونهم بالأ

طالت غيبتهم. 
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عيان، وبع�ش من �ل�شباب  يعتلي �أحدهم من�شة تحفها باقات ورد من كل �لجو�نب، يلتفُّ حوله �لأ

عون مثل هذه �لفر�ش �لمو�شمية لمحاربة بطالتهم �لد�ئمة. بهمة عالية، ونبرة ت�شتميل  �لذين ل ي�شيِّ

�لح�شور، يخاطبهم ملّوحًا بيديه:

�أعدكم �أنني �شاأرفع �لظلم �لذي جثم على �أج�شادكم ل�شنو�ت،

�أعدكم �أنني �شاأرفع �ل�شوؤم عن حياتكم،

بد، يام �ل�شود�ء �إلى �لأ �شتودعون �لأ

�أب�شركم باأن مدينتكم �شتغدو من �أجمل �لمدن و�أزهاها،

زقة، و�شاأ�شيء �ل�شو�رع، و�أن�شئ لكم �لحد�ئق و�لمالعب و�لم�شارح. �شاأبلِّط لكم �لأ

تو� لي فح�شب... وِّ �شَ

�شاأخرجكم من ظلمات �لقهر و�ل�شقاء �إلى نور �لحياة.

�شاأكون في خدمتكم، و�شيكون باب مكتبي مفتوحًا لكم د�ئمًا.

�أريدكم �أن تجّددو� فّي �لثقة... �أق�شم �إنني لن �أخذلكم.

دتموني. و�أنا على يقين �أنكم �أنتم �أي�شًا لن تخذلوني كما عوَّ

حـــالم �للذيذة �أن  جال، من حق �لأ مال �لتـــي ل تعرف �لآ مانـــي و�لوعود و�لآ و�إلـــى �أن تتحقق �لأ

برياء �لطامحين �ل�شادقين... في �لمنام كما في �ليقظة! تر�ود �لأ

❁    ❁    ❁
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ُب عرقًا. راأيُت اأنَّ جارتن���ا اأم اأحمد البالغة من العمر �ستة  ا�ستيقظ���ُت م���ن كابو�ٍس جعلني اأت�سبَّ

غ�سَل وجهي  ا راأيُت ونه�سُت من فرا�سي لأ وثالثين عامًا قد اأنجَبت ِطفاًل ُم�َسوهًا، فا�ستعذُت باهلِل ِممَّ

ة  قا�ِس فيم���ا اإذا كانت الحا�سَّ ِقيَمت ف���ي جامعِتنا محا�سرٌة للنِّ
ه���اِب اإلى الجامعِة، فقد اأُ ���اأ للذَّ تهيَّ

واأَ

ابع���ة، و�سارَك في هذا  نِة الرَّ اد�س���ة حقيقة اأو وهم���ًا، وكانت المحا�سرُة في ق�س���ِم الفل�سفِة لل�سَّ ال�سَّ

ف�سيين واأ�ساتذة الجامعة  اِء النَّ طبَّ لبِة والأ قا�ِس عدٌد من الطَّ النِّ

ن�س���ان، فبع�سهم عمَد اإلى اأّنها اأحا�سي�س وهميَّة،  وق���د اختلفوا في حقيقِة وجوِدها فعلّيًا َلدى الإ

ه ل يكاُد ي�سعُر بها، ول ي�ستخدمها اإل في حالِة  ن�ساِن، لكنَّ َة وجوِدها لدى الإ ُحوا احتماليَّ واآخروَن رجَّ

اد�سة لي�َست �ِسوى منحٍة ربانيٍة  ة ال�سَّ لبة: الحا�سَّ �سع���ورِه بالخوِف والخطر. قال �سامر، وهو اأحد الطَّ

ًة غريبًة يعرفوَن من خالِلها  ا�ِس يملكوَن �سفافيَّ  ع���زَّ وجّل ِلَمن ي�ساُء من عبادِه، فبع�ُس النَّ
ُ
يهُبه���ا اهلل

ا�س.  تعالى للنَّ
ُ
رُه اهلل رواح اأمٌر قدَّ اأمورًا مخفيًة، فَتالقي الأ

ن�ساِن �ساَء ذلَك اأم اأبى.  قال اأ�ستاذ الجامعة: الحقيقة اأنَّها جزٌء كبيٌر من الإ

�سميحة قا�سم مغربي

محور خا�ص

العني الثالثة

- العمل الفني: الفنان المغربي حمد القا�شمي.
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ولى اّلتي  َد م���ن اللَّحظِة الأ وق���ال �سعي���د وهو اأحُد المعيديَن في الجامع���ة: ل ُبدَّ اأنَّ كلَّ اإن�ساٍن ُزوِّ

، اّلذي يتخلَّ�ُص فيِه من الج�سِم الماديِّ  وحيِّ نُه من التِّ�ساِل بالعالِم الرُّ يخ���رُج فيها للحياِة بم���ا يمكِّ

كُه حيثما ي�ساء، ول �َسكَّ اأنَّها اإح�سا�ٌص فط���ريٌّ ل اإرادّي بعيٌد عن المنطِق،  وي�سم���و بروِح���ِه اّلتي تحرِّ

ِ بالم�ستقبِل .
ُن �ساحبُه من معرفِة المجهوِل والتَّنبُّوؤ ويعجُز العلُم عن تف�سيرِه، يتمكَّ

ف�سييَن ع���ن ال�ستب�ساِر قائاًل: يمكُن اأن يك���وَن ال�ستب�ساُر عن  اِء النَّ طبَّ َث اأح���ُد الأ وتح���دَّ

 هي حالُة 
ِ
وم ِة والحا�س���ِة ال�ساد�سِة في حالِة النَّ يَّ

ِ التَّنبُّوؤ
حالم ، فالعالقُة بيَن الأ

ِ
حالم طري���ِق الأ

ة بالتَّجواِل في العالِم، اإذ ل وجوَد محدد للوقِت والم�سافاِت في  نا الُحرَّ �سع���وِر الخا�سِع لالأ الالَّ

اِت ومن ث���مَّ ل ما�سي ول حا�سر ول م�ستقبل، اإذ اإنَّ الُكلَّ واحٌد وروؤية  وحانيَّ  والرُّ
ِ
حالم دني���ا الأ

ِة  وُح من المادَّ ُر الرُّ دًا في ج�سٍم هزيٍل، وتتح���رَّ وم يكوُن متج�سِّ ن�ساُن في اأثن���اَء النَّ واح���دة، فالإ

بيعِة( فقد يكوُن الحلُم حا�سرًا  حي���ُث ت�سبُح فوَقها، وهو ما اأطلَق عليِه العلماُء )عل���َم فوِق الطَّ

جل. للم�ستقبِل العاجِل اأو الآ

نَّ الحلَم قد يكوُن عبارًة عن تحذيراٍت اأو موٍت اأو  �ستاُذ الجامعيُّ المحا�س���رَة بقولِه: اإِ  واأنه���ى الأ

ٌة غيََّرت مجرى التَّاريخ. و اإبداٍع، وهناَك اأحالٌم تنبئيَّ
اختراٍع اأ

نا بمحا�سرِته القادمِة اّلتي �ستكوُن بعد يوميِن بعنواِن )العين الثَّالثة(. 
واأنباأَ
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كلُِّم نف�شي و�أقوُل: هل يمكُن �أن يكوَن لديَّ حا�شٌة �شاد�شٌة؟ 
فخرجُت من �لمحا�شرِة �أُ

�شتـــاذ يطابـــُق ما ح�شَل معي �شباَح �ليوم، فالحلُم �ّلـــذي ر�أيتُه عن جارتنا �أم �أحمد  �إنَّ كالَم �لأ

ريُد �أن �أعرَف 
لم َيُكن عاِدّيًا! �شاأنطلُق �إلى مكتبِة �لجامعِة، و�شاأبحُث عن كتٍب تخ�شُّ هذه �لحا�شة، �أُ

قامِة �لمحا�شرِة �لثَّانية.  عنها �أكثر، لن �أ�شتطيَع �لنتظاَر يوميِن كامليِن لإ

ل من  لمانيِّ )رودلـــف ت�شت�شنر( وهو �أوَّ دخلـــُت �إلى �لمكتبِة فوقَعت عيناَي علـــى كتاٍب للعاِلِم �لأ

ٍة �أو�ئَل �لع�شرينيـــات، و�أطلَق عليها م�شطلح در�ِك �لِح�شيِّ �لخارِق بدر��شٍة جـــادَّ تنـــاوَل ظاهـــرَة �لإ

فها في فـــروٍع: �ل�شتب�شـــار، �لتَّنبُّوؤ، نفاُذ  اد�شـــِة، و�شنَّ ـــِة �ل�شَّ E.S.P �لمن�شـــوُب مجـــازً� �إلـــى �لحا�شَّ

فكاِر و�لم�شاعِر و�إدر�ِك لمحاٍت من �لما�شي  حد�ِث وقر�ءِة �لأ �شخا�ِش و�لأ �شياِء و�لأ �لب�شيرِة �إلى �لأ

رني هذ� �لكتاُب بكتاٍب للعاِلم )رينيه �شودر( بعنو�ِن )بحث عن �لبار�شيكولوجي(،  و�لم�شتقبل، فذكَّ

رورِة عـــن نفاِذ �لب�شيرِة،  ذكـــَر فيـــِه �أنَّ �لمعلومات �ّلتي تلتقطها �لمـــد�رُك �لخارقُة ل ت�شدُر بال�شَّ

اد�شة، ما د�َمت لم  كرياِت، وهي في �لوقِت نف�شه حا�شٌة؛ لتُكن �ل�شَّ و�إنَّما تتولَُّد في �لعقِل �لباطِن كالذِّ

حو�ِل كّلها تنتقُل �لمعلوماُت من  ِل �إلى �لمعلوماِت، وفي �لأ ت�شتخدم �إحدى قنو�ِت �لحو��ِش �لخم�ِش للتَّو�شُّ

رُت عن  هِر فاأدركُت �أنَّني تاأخَّ اعة فاإذ بها �لثَّالثة بعَد �لظُّ وعي  �إلى �لعقِل �لو�عي. نظرُت �إلى �ل�شَّ �لالَّ

و�َء،  ي ينتظُرني كي �أعطَيُه �لدَّ ، وجدِّ �لبيـــِت، فانطلقُت م�شرعًة، فال �َشكَّ �أنَّ �أختي حنان قلقٌة علـــيَّ

فقـــد م�شى ن�شُف �شاعٍة على موعِد دو�ِئِه. وحـــاَل و�شولي �إلى �لمنزِل وجدُت �أختي حنان تنتظُرني 

�أماَم �لباِب وتقول:

نَّ جارَتنا �أم �أحمد  ، علينا �أن نذهَب �إلى �لم�شفى، لأ رِت �إلى هذ� �لَحدِّ ا يا مريم، لماذ� تاأخَّ - َهيَّ

�شتلُد �ليوَم، وعلينا �أن نكوَن بجانِبها.

رُت عليِه كثيرً�. ي، لقد تاأخَّ - ح�شنًا، ولكن ماذ� عن دو�ِء جدِّ

و�َء منُذ ن�شِف �شاعٍة.  - ل تقلقي، لقد تناوَل �لدَّ

ا ِبَنا.  - ح�شنًا، َهيَّ

، تناولُت  ذهبنـــا �إلـــى �لم�شفى وجل�شنا في باحِة �لنتظاِر، وبعَد ن�شِف �شاعٍة من �لنتظاِر �لـُمِملِّ

ي �أريُد  نِّ  بنهٍم وكاأ
َقلُِّب �شفحاِتها، و�أقر�أُ

اولة، وبد�أُت �أُ َعت على �لطَّ ِة �ّلتي ُو�شِ �إحـــدى �لمجاّلِت �لعلميَّ
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فحاِت ووجدُت �شفحًة بعنـــو�ِن )�لعين �لثالثة و�أ�شر�رها(، ُكِتَب فيها: �لعيُن �لثَّالثُة هي  �لتهـــاَم �ل�شَّ

وؤيُة بالقلـــِب(، و�لعيُن �لثَّالثُة هي  )عيـــُن �لفكـــِر( �أو عيُن �لعقـــِل، �أو عيُن �لعقِل و�لقلـــِب بمعنى )�لرُّ

 ��شتخد�ِمها تموُت 
ِ
ا�ِش يملكوَن عينًا ثالثًة، لكــــن هذِه �لعين لعدم ِة وُكلُّ �لنَّ وحيَّ م�شــــدُر �لمعرفِة �لرُّ

ُة عنها �شيئًا ُمطلقًا. ول يعرُف �لعامَّ

يها حتَّى ل تموت، �أجل يجُب  وقلـــُت فـــي نف�شي: ل ُبدَّ باأنَّ لديَّ حا�شٌة �شاد�شٌة لذلَك يجـــُب �أن �أنمِّ

اِت فقليلوَن هم �ّلذيَن يملكوَن حا�شًة �شاد�شًة وعينًا ثالثًة،  ُلني �إلـــى �لماور�ئيَّ نَّها �شتو�شِ يهـــا؛ لأ �أن �أنمِّ

اد�شـــِة، هذ� ما تعلَّمُتُه في  ِة �ل�شَّ بـــل ينـــدُر وجوُدهم �أي�شًا، و�لعيُن �لثَّالثـــُة ظاهرٌة من ظو�هِر �لحا�شَّ

ن�شاِن  ابُع ِمن ُعمِق ر�أ�ِش �لإ �خليُّ �لنَّ وُء �لدَّ ِة، �إذ �إنَّها تر�شُل �شـــوءً�، وهذ� �ل�شَّ يجابيَّ اقِة �لإ معهـــِد �لطَّ

ح�شا�ُش �لـُم�شبُق بالكو�رِث يتَِّخُذ عادًة �شكَل رموٍز في عيِن �لعقِل،  مـــن �لممكِن جّدً� ��شتخد�ُمُه، فالإ

َة وتن�شُّ على �أنَّ �شيئًا ما �شيحدُث، وحينما كنُت  وتكوُن عادًة ُمبهمة وغير و��شحة و�أحيانًا تظهُر جليَّ

�شاردًة؛ �شمعُت �شوتًا يناديني: مريم... مريم...

- َمن؟ �لخالة �أم �شامر!، �أهاًل بِك، كيف حالِك، لم �أرِك منُذ زمٍن.

ِة �إلى ُهَنا.  ذقيَّ - �أنا �أعمُل ُهَنا منُذ �أ�شهٍر، ُمذ ُنِقلُت من م�شفًى في �لالَّ

�أنا طبيبُة ق�شِم �لولدِة.

د، �أريُد �أن �أتو��شَل معِك لالطمئناِن عنِك فيما بعد. - جيِّ

قُم �لخا�شُّ بي، يمكنِك �لت�شاُل بي �أنَّى �شئِت. - ح�شنًا، هذ� �لرَّ

ل �ليـــوم فجاأة! خرَجت �أختـــي حنان وهي تبكي  �شلـــُح هاتفي، لقد تعطَّ
- �شاأتَّ�شـــُل بـــِك حينما �أُ

بدموٍع غزيرٍة.

- ما بِك يا حنان؟ ِلَم تبكين؟

- جارُتنا �أم �أحمد.

- ما بها؟؟

هًا. - لقد �أنجَبت ِطفاًل ُم�َشوَّ

- يا�إلهي... كيف ذلك؟ 

- دكتورة... خالة �أم �شامر، �أرجوِك كيف ح�شَل ذلك؟
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- �هدئـــي يـــا مريم �شاأخبرِك: هذِه �لتَّ�شوهاُت �ّلتي ت�شيـــُب �لجنيَن هي طفرٌة جينيَّة، تنتُج عن 

بغـــِة بفقد�ِن جزٍء منها �أو  وجـــوِد )كرومو�شومـــاٍت( ز�ئدٍة في خاليا �لج�شِم، و�إحد�ث خلٍل في �ل�شّ

ِة  بغِة �أو �لموروثاِت �لجينيَّ �أحيانًا حدوُث زيادٍة في �ل�شّ

قارِب، ول تن�شي �أن عمرها قد تجاوَز �لخام�شَة  فر�ُط في �لتَّدخيِن وزو�ُج �لأ و�شبُب ذلَك �أي�شًا �لإ

ِه َلدى �لجنين.  َم عمُر �لمر�أِة �لحامِل �زد�َدت ن�شبُة �لتَّ�شوُّ و�لثالثين، فكلَّما تقدَّ

خيرِة. ونِة �لأ - �أجل كالُمِك �شحيٌح دكتورة، فالخالة �أم �أحمد �أفرَطت في �لتَّدخيِن في �لآ

نَّ �لخالـــَة �أم �أحمد �شتبقى عندنا  َن �أنِت وحنـــان، و��شتريحا لأ  - ح�شنـــًا، �ذهبـــا �إلى �لمنزِل �لآ

حيحَة.  عايَة �ل�شَّ يِء، ويجُب �أن يلقى �لجنيُن �لرِّ نَّها متعبٌة بع�َش �ل�شَّ �ليوَم لأ

، وكنُت قد �شعرُت  ئي�شـــيِّ ارِع �لرَّ خرجـــُت مع �أختي من �لم�شفـــى و�شاَلت ِبنا �لخطو�ُت �إلـــى �ل�شَّ

دري، قاَلت لي حنان: ما بِك يا �أختي؟ بانقبا�ٍش في �شَ

-ل�شُت �أدري، �أ�شعُر بانقبا�ٍش ل �أ�شتطيُع و�شفُه.

ثَّرِت بما ح�شَل للخالِة �أم �أحمد. ِك تاأ - يبدو �أنَّ

ني �أ�شعُر باأنَّ �شيئًا ما �شيحدُث. - �أجل، تاأثَّرت كثيرً� و�إنَّني حزينٌة من �أجِلها، لكنَّ

- ماذ� تق�شدين؟ وما �ّلذي يمكُن �أن يحدَث؟

- ل �أدري، ولكن ينتاُبِني �شعوٌر غريٌب باأنَّ كارثًة ما �شتحلُّ بهذ� �لعالِم.

- يا �إلهي!... ماذ� تقولين؟

ا ِبَنا �إلى �لمنزِل فيجـــُب �أن ترتاحي،  وعدنا �إلى  ل ُبـــدَّ �أنـــِك تهذين نتيجًة لما ح�شَل �ليـــوم، َهيَّ

رت حنـــان �لع�شاِء،  ق لقمـــًة و�حدًة، فح�شَّ ي �لم�شكين ينتظُرنـــا، ولم يتذوَّ �لمنـــزِل فورً�، و�إذ بجـــدِّ

لِقي بنف�ِشي   �لع�شاِء ذهبُت لأُ
ِ
عاَم، وفوَر �نتهاِئي من تنـــاوِل طعام وتحلَّقنـــا حوَل �لمائدِة وتناولنا �لطَّ

ني، كانت يَد �أختي حنان �ّلتي   عميٍق، لم �أ�شُح منُه �إّل على يٍد تهزُّ
ٍ
ريِر، و��شتر�شلُت في نوم علـــى �ل�شَّ

وقَفت �إلى جانبي وهي تقوُل لي: 

ا ��شتيقظي ��شتيقظي و�نُظري ماذ� جرى للعالم؛ كا���رثة! َهيَّ

- ماذ�... �أين... ما �ّلذي جرى؟
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ُم تغطيًة  خباِر، وكانت �لقناُة ُتقدِّ لفاز من ركِن �شريري، وبد�أُت �أ�شتمُع �إلى ن�شرِة �لأ نظرُت �إلى �لتِّ

 �لمذيُع ي�شُف هذِه 
َة �ّلتي �آَلت �إليها �لُبلد�ُن. بـــد�أَ ـــٍف، وتديُر �شريطًا ي�شُف �لحالـــَة �لكارثيَّ بـــال توقُّ

رجِة  َل �إع�شاٌر من �لدَّ ِة )��شوبا( ت�شكَّ َة قائاًل: ومع �لتَّطوِر �لم�شتمرِّ للعا�شفِة �لمد�ريَّ �لحالَة �لكارثيَّ

و�حِل، و�ألحَق �أ�شر�رً� ج�شيمـــًة بمناطَق و��شعٍة بما فيها  ولـــى، وهو �إع�شـــاُر )جونو(، و�شرب �ل�شَّ �لأ

خرى، م�شحوبًا برياٍح بلَغت  وِل �لأ ِة للدُّ رقيَّ و�حِل �ل�شَّ �لعا�شمـــة، و�متدَّ تاأثيرُه غير �لمبا�شر �إلـــى �ل�شَّ

عا�شيِر �ّلتي ت�شـــرُب �لمنطقَة منُذ  ع�شاُر من �أقـــوى �لأ �شرعُتهـــا )175كم/�شاعـــة(، وُعدَّ هـــذ� �لإ

اأِت بهذِه  ، نظَرت �إليَّ حنان نظـــرًة وكاأنَّ عيناها تقوُل لي: هل تنبَّ
ِ
�شتيـــَن عامًا، وفي منت�شِف �لكالم

�لكارثِة �أم �أنِت �شَبُبها؟! 

ع�شـــاِر بفي�شاناٍت غيَر م�شبوقـــٍة عمَلت على �إغر�ِق  مطاُر �لغزيـــرُة �لم�شاحبُة لالإ َبـــت �لأ وت�شبَّ

ِة، وُفِتَحت مر�كُز  ٍة بالكامِل، و�قتالِع �أ�شجاٍر وطرق، وتدميـــٍر للُبنيِة �لتَّحتيَّ ٍة و�شكنيَّ عـــاٍت تجاريَّ مجمَّ

كاَن �إلـــى ��شتكماِل �لتَّح�شير�ِت قبل  يو�ِء �لهاربيَن من هذِه �لمنطقـــِة، ودعا �لم�شوؤولوَن �ل�شُّ ة لإ عـــدَّ

غذيِة و حلوِل �لم�شاِء، بما في ذلَك من تخزيِن �لأ

لفاز يا مريم؟ - ِلَم �أطفاأِت �لتِّ

ل.   - لم �أفعل �شيئًا. يبدو �أنَّه قد تعطَّ

خباِر على  ل باأ�ـــش، �شن�شلُحـــُه فيما بعـــد، �أعِطني هاتفِك �لمحموَل يـــا حنان �شنكمُل ن�شـــرَة �لأ

نترنت. �لإ

- ح�شنًا، �أووه يا �إلهي! �إنَّه ل يعمل!

- لتقلقـــي، ل ُبـــدَّ �أنَّ بطاريتُه نفـــدت، �أو �أنَّ نوعًا من �لفيرو�شاِت دخَل �إلـــى نظامِه ويحتاُج �إلى 

ر فيِه �لفيرو�شات.  ُه حديٌث جّدً�، ولن توؤثِّ �لبرمجـــِة فح�شب. �شاأفتُح جهـــاَز �لحا�شوب �لخا�شِّ بي، �إنَّ

م  فتحــــُت جهــــاَز �لحا�شوب، و�شغطُت على زرِّ �لتَّ�شغيِل، فظهَرت لــــي �شا�شٌة زرقاء لم �أ�شتطع �لتَّحكُّ

ُة بدِء �لتَّ�شغيِل مع ظهــــوِر �شا�شٍة �شود�َء ُكِتَب فيها:  فت عمليَّ بهــــا، وعند محاولتي �إعــــادَة ت�شغيلِه توقَّ

)The Computer Is Infected(. قالت لي حنان:

- ما معنى ذلك؟ لم �أفهم �شيئًا. 



229 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

العين الثالثة

ُل  ُه م�شاٌب بفيرو�ِش )بلوبـــورن(. هذ� �لفيرو�ُش ي�شكِّ - هـــذ� يعني �أنَّ �لجهـــاَز م�شاٌب، ول ُبدَّ �أنَّ

لفاِز، وهو ي�شرُب �لهو�تَف في ع�شِر ثو�ٍن فح�شب،  خطرً� كبيرً� على �أنظمِة �لتَّ�شغيِل حتَّى �أجهزِة �لتِّ

ة �لبلوتوث، وخطـــرُه يكمُن في �أنَّ عملُه يجري ب�شكٍل غير  لة فيها خا�شيَّ جهزِة �لمفعَّ وغيِرهـــا من �لأ

جهزِة �لقريبِة من �لجهاِز �لم�شاب،  ، ويمكُن �أن ينت�شَر ب�شكٍل م�شتقلٍّ �إلـــى �لأ
ِ
مح�شو�ـــشٍ للم�شتخدم

ل جهازي؛ فحينما كنُت في �لجامعِة �أبقيُتُه متَّ�شـــاًل بالبلوتوث، وحينها �نتقَل �لفيرو�ُش  لذلـــك تعطَّ

ديِد، دعينا  لفاز وجهاِز �لحا�شوب. �ليوَم �شن�شعـــُر بالملِل �ل�شَّ �إلـــى جهازي، ثم �إلـــى جهازِك و�إلى �لتِّ

نذهُب لنطمئنَّ عن حاِل �لخالِة �أم �أحمد.

�شاأَل عن حاِل جارتنـــا �أم �أحمد،  ـــرت، حينمـــا كنِت نائمًة �لبارحـــة �تَّ�شلُت بالم�شفـــى لأ  - تذكَّ

ِة لتزوَر �أهلها  ذقيَّ ثـــُت �إلى �لخالِة �أم �شامر، وقد �شاألتني عنِك وقالت لـــي: �إنَّها ذ�هبٌة �إلى �لالَّ وتحدَّ

و�شتعودُ م�شاَء �ليوم.

ذقية؟؟!!....  - �لالَّ

ذقية، ما بِك؟؟  - �أجل �لالَّ

ذقية... جبلة... رُه �لالَّ اأِن، ولكن ل �أ�شتطيُع تذكُّ - كاأنِّي ر�أيُت ُحلمًا بهذ� �ل�شَّ

ِقُف في �أحد �شو�رِع مدينِة جبلة على 
رت، لقد ر�أيُت كابو�شًا مزِعجًا جّدً�. ر�أيُت نف�شي �أَ  �أجل تذكَّ

�لّرغم من �أنَّني ل �أعرفها و�شدَمتني حافلٌة هناَك، وفارقُت �لحياَة 

رُه دعيني وحـــدي يا حنان، �أريُد �أن  مـــر... هذ� ما ل �أ�شتطيُع تذكُّ ذقيِة بالأ ولكـــن ما عالقُة �لالَّ

، وت�شللَّ  نيا علـــيَّ و�شغرها �أماَم عينيَّ �أخلـــو لنف�شـــي قلياًل. خلوُت لنف�شي �شاعتين، و�شعرُت بثقِل �لدُّ

رُت  �لكتئـــاُب �إلى قلبي وقتَل رغبتي في �لحياِة، و�شعرُت �أنَّني �شبـــُب هذِه �لكو�رِث �ّلتي تحدُث، فقرَّ

لقى حتفي هناَك، لكن �شوقي لح�شوِر محا�شرِة )�لعيِن �لثَّالثِة( ما يز�ُل  هاَب �إلى مدينِة جبلة لأ �لذَّ

خذها معي �إلى �لجامعِة، وحاَل �نتهاِء �لمحا�شرِة �شاأذهُب �إلى  رُت تجهيَز حقيبتـــي لآ قائمـــًا، لذ� قرَّ

هاِب �إلى مدينِة جبلة. ِة �لذَّ ي بكيفيَّ تَّ�شُل بالخالِة �أم �شامر، فهي �أعلم منِّ مدينِة جبلة. ونه�شُت لأ

- �أهاًل... خالة �أم �شامر... �أنا مريم.

- �أهاًل حبيبتي، كيَف حالِك؟

ذقيِة؟ - �لحمد هلل بخير، و�أنِت كيف حالِك يا خالة؟ متى عدِت من �لالَّ
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- منُذ ن�شِف �شاعٍة فح�شب.

- حمدً� هلل على �شالمتِك يا خالة.

 يا حبيبتي.
ُ
- �شلَّمِك �هلل

فِر �إلى مدينِة جبلة، هاّل �أخبرتني بذلك؟ ِة �ل�شَّ - خالة �أم �شامر... �أريُد �أن �أ�شاألِك عن كيفيَّ

ٍة. ارٍة خا�شَّ - �إن �أردِت �لو�شوَل ب�شرعٍة، فعليِك ��شتئجاُر �شيَّ

نَّني �شاأذهُب  ي باأ  - ح�شنــــًا، �شكرً� لِك يا خالة، �شاأر�ِك فيما بعــــد، و�أخبرُت �أختي حنان وجدِّ

فــــي �لغِد لح�شوِر �لمحا�شــــرِة في �لجامعة، وحاَل �نتهائها؛ �شاأذهــــُب برحلٍة �إلى مدينِة جبلة مع 

هاَب للتَّخلُّ�شِ  ي �أريُد �لذَّ نِّ عيُت باأ ، و�دَّ
ٍ
حلــــُة ثالثَة �أيام ثاِر و�لمتاحِف، و�شت�شتمرُّ �لرِّ ــــِة ق�شِم �لآ كليَّ

هاِب �إلى �لجامعة، وخرجُت  اأُت نف�شي للذَّ  �لتَّالي، هيَّ
ِ
مــــن حالِة �لكتئاِب �ّلتي �أنا فيها، وفي �ليوم

جل�َش هناك،  ِج لأ ِد للمحا�شرِة بثــــالِث �شاعاٍت، وذهبُت �إلى �لمدرَّ مــــن �لمنزِل قبل �لوقِت �لمحدَّ

فجل�شــــُت وحــــدي �أنتظُر حلوَل �لوقــــِت، فانتظرُت و�شرعاَن مــــا �شعرُت بالمَلِل، و�شعــــرُت �أنَّ �لملَل 

َج و�شاَلت بي خطو�تي  حيَل ومغادرَة �لجامعة. غادرُت �لمدرَّ رُت �لرَّ يحيــــُط بي من ُكلِّ جانٍب، فقرَّ

ائِق: �أريُد �أن تاأخذني �إلى مدينِة  . ��شتوقفُت �شيارَة �أجرٍة، وقلُت لل�شَّ ئي�شيِّ ارِع �لرَّ �لتَّائهــــة �إلى �ل�شَّ

جبلة من ف�شلك.

ريق، فل�شُت على علٍم ودر�يٍة ب�شو�رعها. لَّ �لطَّ ي �أخاُف �أن �أ�شِ - ح�شنًا، ولكنِّ

ا �نطلق �أرجوك. - �إنَّني في عجلٍة من �أمري، َهيَّ

لي... - ح�شنًا يا بنيَّتي، �شاأو�شلِك حيُث ت�شائيَن... تف�شَّ

وو�شلنـــا م�شاًء �إلى مدينِة جبلة، فبد�أُت �أم�شي في �شو�رعهـــا �شاحبَة �لوجِه، مرتع�شَة �ليديِن، 

وبقلـــٍب كقلـــِب �لع�شفوِر �لخائِف، وعينيِن تائهتيـــِن ل تدري �أيَن تنظُر ومن �أيـــن �شتاأتي �لحافلة. 

ريِق، وبعَد  �شـــرُت ما يقرُب من خم�شِة �أميـــاٍل حتَّى تعَبت قدماي، وجل�شُت على حجـــٍر بجانِب �لطَّ

يَر، ونمُت دوَن �أن  نِهَكت قو�َي ولم �أعد �أ�شتطيـــُع �ل�شَّ
ناَم في �إحـــدى �لفنادِق، فقد �أُ ذلـــَك ذهبُت لأ

كمَل ما بـــد�أُت بِه، ولكن دوَن جدوى، فكثيٌر 
ارِع لأُ �أ�شعـــَر ب�شـــيٍء، ومع حلوِل �لفجِر خرجُت �إلى �ل�شَّ

دٍة، وقلُت في نف�شي: ِلَم  نَّني بحالٍة جيِّ ت بجانبي ولم تم�ش�شني ب�شوٍء ف�شعرُت باأ مـــن �لحافالِت مرَّ
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ارَة �أجرٍة  َد حلٍم فح�شب، �شاأعوُد في �لحـــاِل. و��شتوقفُت �شيَّ ل �أعـــوُد �إلى �لبيـــِت، فلربَّما كاَن مجرَّ

ائِق: وقلُت لل�شَّ

ام من ف�شلَك. خذني �إلى �ل�شَّ

لي. - ح�شنًا... تف�شَّ

ائَق:  ام، نزلنا في ��شتر�حٍة، وبعد مروِر ع�شِر دقائق، �شاألُت �ل�شَّ وفي �أثناِء طريقنا �إلى �ل�شَّ

يا عم... كم تبعُد �لمدينُة �ّلتي �نطلقنا منها عن مدينِة دم�شَق؟

ذقية؟ - تق�شدين �لالَّ

تبعُد عن �لعا�شمِة نحو ثالثمئٍة وخم�شٍة وثمانيَن كيلو مترً�.

ا فيها قبَل �أن ن�شَل �إلى ُهَنا. - ل، ق�شدُت مدينَة جبلة، �ّلتي ُكنَّ

َن في مدينِة جبلة. ذقية، ونحُن �لآ ا في مدينِة �لالَّ - ولكن نحُن ُكنَّ

 - �أحقًا ما تقول...؟

- �أجل، نحُن في مدينِة جبلة.

ا  ائِق: َهيَّ ُعد �أكترُث لُكلِّ ما هو حولـــي، وقلُت لل�شَّ
ر�ِش، ولم �أَ نَّما قلبي هوى علـــى �لأ ف�شعـــرُت وكاأ

يارِة، �شمعُت �شوَت حافلٍة م�شرعٍة وكاأنَّ �شوَت  يارِة ب�شرعٍة، وقبـــَل و�شولي �إلى �ل�شَّ بنـــا لنُعد �إلى �ل�شَّ

ائُق �إلى �لجانِب  ُة. �رتع�َشت �لحافلُة، وقد �نحرَف بها �ل�شَّ اُت �لهو�ئيَّ نَّها �لمطبَّ كهـــا يح�شرُج، كاأ محرِّ

، و�إذ بي على �شريٍر في �لم�شفى،  ِقُف فيِه، ف�شدمتني �لحافلُة و�شقطُت �أر�شًا، وفتحُت عينيَّ
�ّلذي �أَ

و�مر�أٌة ترتدي مريوًل �أبي�َش تحاوُل �إيقاظي، فنظرُت �إليها وقلُت بده�شٍة:

، ما �ّلذي �أتى بِك �إلى ُهَنا؟
ِ
ام - خالة �أم �شامر....! �أنِت في �ل�شَّ

وبد�أُت �أ�شرُخ: �أيَن �أنا��... ما �ّلذي يجري... �أيَن �أنا���؟

ف�شحـــوُت على �شوِت �أ�شتاذ �لجامعـــِة يقوُل: )محا�شرُتنا �ليوَم بعنو�ِن �لعيِن �لثَّالثِة(. �شحوُت 

ومالمـــُح �لهلـــِع و�لفزِع باديٌة على وجهـــي، ودموعي تبلُِّل وجنتيَّ يا �إلهي... �أيعقـــُل �أن يكوَن ُكلُّ ذلَك 

ُحلمًا؟ �شاأذهُب �إلى �لمنزِل... �أريُد �أن �أذهَب �إلى �لمنزِل.

ريـــق �إلـــى �أن و�شلُت �إلى  ، و�بتلَعت خطو�تـــي ُثلَثّي �لطَّ
ِ
هـــِم و�شـــَط �لّزحـــام و�نطلقـــُت كال�شَّ

�لمنزِل. 
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ختي حنـــان َتِقُف بال حر�ٍك، بعَد �أن كانت جال�شًة، وقالت لي: 
فتحـــُت �لباَب ودخلُت، و�إذ باأُ

ما �ّلذي �أتى بِك؟ �ألم تقولي �إنَِّك ذ�هبٌة في رحلٍة؟

هِر �لهارِب. بادلتني بنظر�ِت محبٍة،  فهرولُت نحَوها وعانقُتهـــا وكانت عيناَي ت�شكباِن دمعًا كالنَّ

حلُة  موِع، وقالت لي: ِلَم لم تذهبي، فلُربَّما كانت �لرِّ و�حت�شَنت يدي بقوٍة، وقد �غرورَقت عيناها بالدُّ

�إلى هناَك ر�ئعٌة؟ م�شحُت دموعي وقلُت لها: �أجل، حقًا كانت رحلًة ر�ئعة.

 

❁    ❁    ❁
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ال�سماء تمطر حروفًا… قيل لي هذا ال�صباح.

�صود على  ب الخبر واأن���ا العا�صقة المتيَّمة بالح���روف وحب المطر. ارتديُت معطف���ي الأ ل���م اأكذِّ

جناح ال�صرعة، حملُت المظلة، وخرجُت تحت قطرات المطر... 

ل بحيرات �صغيرة ف���ي ال�صوارع ال�صيق���ة، خطوات مهرولة ف���ي اتجاهات مجهولة،  الم���اء ي�ص���كِّ

ر�ض بعد �صراع خفيف مع ريح عاتية... ت ملقاة على الأ مظلاّ

اأجوُب �صوارع المدينة، اأبحُث عن الحروف القادمة من ال�صماء، �صرود كبير ينت�صلني من واقعي، 

لف وهو يهوي على راأ�صي بقوة، ير�صم بقعة دموية على  يرح���ل بي اإل���ى عالم خيالي، اأتخيل حرف الأ

�صعري المتل�صي.

حروف من مطر...

ي نف�صي. اأداعب  تنه����دُت بحرق����ة وتذكرُت الحروف الهارب����ة من قلمي، قد اأجدها هنا اأو هن����اك، اأعزاّ

اأرنبة اأنفي باأ�صابعي المبللة، يبدو اأنني �صاأعود بجرثومة باردة تائهة، تبحث عن ملجاأ دافئ في ج�صدي.

فاطمة الزهراء المرابط

محور خا�ص

�سود املعطف الأ

- العمل الفني: الفنانة المغربية حورية الخملي�شي.
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المن�سية عند  تذك���رُت مظلت���ي 

ال�سور ال�سم�لي، واأن� اأت�أمُل القوارب 

م���واج  الأ تداع���ب  وه���ي  الرا�سي���ة 

بح���ث عنه�؟  اله�ئج���ة. ه���ل اأعود لأ

اأبت�س���ُم لنف�س���ي ب�سخري���ة، اأتخي���ل 

اأن�م���ل مرتع�سة تت�سل���ل اإلى مقب�ض 

المظلة، وتهرول به� بعيدًا. 

قط���رات المط���ر تت�س���رب اإل���ى 

�سود، اأج���رُّ قَدميَّ  ثن�ي� معطف���ي الأ

المبللتي���ن. �س�أع���ود اإل���ى المن���زل، 

خّمن���ت ف���ي داخل���ي واأن� اأك���ز على 

ن فح�سب اأدرك المغزى من هذا المثل  اأ�سن�ن���ي من البرد. �س�أعود خ�وي���ة الوف��ض بخفي حنين، الآ

العرب���ي الذي ك�ن اأ�ست�ذ اللغة العربية، يح�ول ج�ه���دًا تف�سيره لن�، وهو ي�سير اإلى ك�سلن� وا�ستح�لة 

مرورن���� اإلى ال�سنة الموالية. اأ�سحك ب�سوت م�سم���وع، اأثيُر انتب�ه عجوز تمر من اأم�مي، وقطة تنط 

�سفلت. فوق قطعة خبز مرمية على الإ

***

�سريري الدافئ يدعون���ي اإلى الرتم�ء بين اأح�س�نه، غيرُت مالب�سي المبللة، اأح�سرُت كوبً� من 

مريكي. األم خفيف في حنجرتي واآخر يداعب راأ�سي، رجفة خفيفة ت�سري في ج�سدي، هي  ال�س�ي الأ

رجف���ة البرد، انتزع���ُت المالءة ال�سوفية من ح�فة ال�سرير، وجل�سُت اأتدف����أ فوق الو�س�ئد القطنية، 

اأجفف �سعري ب�أن�مل مرتع�سة... حرارة ال�س�ي تعيد الحمرة اإلى خدي.

�سورت���ي المنعك�سة على �س��س���ة الجه�ز، ت�سبه قط���ة رم�دية خ�رجة تّوًا م���ن حلبة الم�س�رعة، 

دِخل كلم���ة المرور. تحية �سديقي الفترا�سي تلوح لي من �سفحة الدرد�سة، 
اأ�سخ���ر من نف�سي واأن� اأُ

ينت�بني ال�سحك فج�أة، قطرات المطر م� زالت ملت�سقة بخي�لي المتمرد المجنون، �س�ألت �سديقي 

واأن� اأروي له حك�ية الحروف الق�دمة من ال�سم�ء، اأين اأجد الحروف الت�ئهة...؟! ي�س�ركني ال�سحك 
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عبـــر هاء�ته �لمتر�ق�شة على �ل�شفحة، ثم يمازحني قائاًل: �كتبي على �لورقة �لبي�شاء عن جولتك 

�ل�شباحية، قد تجدين فوق بيا�شها �لحروف �لمطرية.

ِلَم ل؟؟ هم�شت لنف�شي.

قطـــر�ت �لمطـــر تت�شاقط من معطفي �لمبلل، تتحول �إلى حـــروف ر�ق�شة حولي، �أحاول جمعها 

يام، تت�شرب من بيـــن �أناملي وتهرب مني بعيـــدً�، تقفز �إلى  كمـــل ق�شتـــي �لمن�شية فوق رفـــوف �لأ لأ

ل في ذ�كرتـــي، �أبحث عن  مكتبتـــي �ل�شغيـــرة، ت�شتقرُّ بجانب كتبـــي �لملونة... ق�شـــة خيالية تت�شكَّ

مفكرتـــي �ل�شود�ء، �لحـــروف �لهاربة كانـــت هناك، تخترق عذريـــة �لبيا�ش ب�شو�دهـــا، »�إنها فعاًل 

حروف من مطر« هم�شت لنف�شي.

ر علـــى نف�شي في  �أتذكـــر مـــا قيل لي هـــذ� �ل�شباح و�أبت�شـــم، تنتابنـــي نوبة من �ل�شحـــك، �أتكوَّ

ور�ق �لبي�شاء �لملونة بال�شو�د ت�شكل حولي دو�ئر ملتوية، تت�شاقط  و�شعيات مختلفة على �ل�شرير، �لأ

، �أور�قي �لبي�شـــاء تتحول �إلى زو�رق  زرق �لمبلل بقطر�ت �لمطـــر، ل �أ�شدق عيَنيَّ علـــى �لب�شـــاط �لأ

�شغيرة...

�لمطـــر يت�شرب �إلى غرفتـــي، �لحروف �لهاربة تلتـــفُّ حولي، تتر�ق�ش، تلت�شـــق بع�شها ببع�ٍش 

م�شّكلة مقاطع نور�نية، �أتر�ه �لوحي؟! �أت�شاءل في �أعماقي.

ب �لمطر �إلى غرفتي؟ ويهم�ش �شـــيء ما بد�خلي: »�إنها  �أعـــود �إلى �شرودي و�أ�شئلتي، كيـــف ت�شرَّ

حروف من مطر...«.

❁    ❁    ❁
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ر�ض دورتها »دارت الأ

حملتنا ال�شواديُف من هداأة النهر

األقت بنا في جداول اأر�ض الغرابْة

�شى... وحقول ال�شبابْة«. نتفرق بين حقول الأ

اأمل دنقل.

�صدقاء«.  فق الم�صبب بالغبار �الّدخان، كان لقا�ؤنا في باب مقهى »الأ مع تواري ال�ّصم�س �راء الأ

اأّدينا تحية الّلقاء، دخلنا المقهى، كان الجّو خانقًا ل يطاق بدخان لفائف التبغ، فا�صطررنا للجلو�س 

في باحتها الممتدة اإلى الر�صيف.

ن���ي التقيت اأح���د اأبناء قريتي في ه���ذه المدينة  �َص���َرْت ف���ي عر�قي ق�صعري���رُة �صعادة منع�صة لأ

اإ�صمنتية القلب )فاأنا منذ خرجت من بلدتي في اأقا�صي الجبال، لم اأعد اإليها...(.

ن رجاًل ا�صتعل راأ�صه ب�صيب الحياة، اأتذكره طفاًل ن�صيطًا في المدر�صة،  ها اأنا اأجل�س جنبه، اأراه الآ

عرا�س، في محافل العائلة �اأعياد القرية... حينها كّنا اأقرب اإلى بع�صنا �اإلى نفو�صنا. في الأ

ن�شر الدين �شردال

محور خا�ص

لقاء �أزرق

- العمل الفني: الفنان المغربي الجياللي الغرباوي.
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بع���د لحظ���ة، وقف اأمامنا الّنادل، طلب���ُت �شايًا منعنعًا، في حين طلب ه���و الّرقم ال�ّشري ل�شبكة 

نترن���ت المو�شول���ة بالمقه���ى )wifi( �� قبل اأن يطل���ب م�شروبه الغازي �� قراأه علي���ه الّنادل، وراح  الإ

ذكى منه ومني.  يكتبه على �شفحة هاتفه الأ

خرى،  خر، �شفحة تلو الأ زرق باأمواجه المتالطمة، يت�شفح موقعًا تلو الآ ث���م غط�س في بح���ره الأ

لكترونية وهي تنّق ك�شفادع الم�شتنقعات المع�شو�شبة. يعّلق، يرّد، تاأتيه الّر�شائل الإ

وت  وحين ت�شطاد �شبكته العنكبوتية »فيديوهات« عابرة للمحيطات المتمّوجة، ي�شع كاتمة ال�شّ

في اأذنيه، ويتركني وحيدًا ل�شو�شاء المقهى وال�ّشارع.

يبت�شم، يتجّهم، واأحيانًا يقهقه، يرحل في مدن بعيدة لم يزرها، يغّير من هيئته وهو يكتب بخفة 

ور�شاقة على لوحة مفاتيح هاتفه الم�شيئة. 

-كيف حالك مع العمل؟

... -

ولد؟ - كيف حال الّزوجة والأ

... -

�ش���ود، اأقراأ جريدة المقهى اّلتي لم يقراأها  جر الأ وحي���ن تهّب ريح القلق تحتي، وي�شتبّد بّي ال�شّ

اأحد طوال اليوم!



ول  2020 238 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

لقاء �أزرق

و�أ�شتدعـــي جـــّدي �ّلـــذي مـــات منـــذ زمن بعيـــد، و�أن�شـــج معه عبـــاءة �لـــكالم عن زمنـــه �لحلّو 

�لجميل...

وقف �لّنادل ــ مرة �أخرى ــ على طاولتنا، وهو يهّم بجمع �لكر��شي و�لكوؤو�ش...

- �آه، وقت �لإغالق!

�أّدينـــا ثمن �لم�شروبين، �أّدينا تحية �لفر�ق، و�نعطـــف كّل و�حد مّنا في درب من دروب �لمدينة 

�لموح�شة �لمتوّح�شة.

❁    ❁    ❁
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مامية للمقهى. ب�صعوبة �أي�صًا و�صلت �إليها قبل  �قتن�صُت ب�صعوبة، طاولًة بالقرب من �لو�جهة �لأ

�أن ي�صبقني �أحدهم ممن كان يترّب�ص بها. كلُّ �لطاولت و�لكر��صي م�صغولة، كلُّها خارج �لتغطية.

ر�أ�صي �لد�خلي يقول: »�إذ� �أردَت �أن تكون وحدَك فاذهب �إلى �ل�صيعة«.

طلبت قهوة )من�صمة بالنعناع(. و�نتظرت �لنادلَة �أن تمدني بطلبيتي.

هن���ا يجتم���ع كلُّ �صيء مع كلِّ �ص���يء، ل فرق في )جليز( بين بنِت )َدَر�ه���َم( وبنُت )د�رهْم(. 

�إنهم يرددون هذ� با�صتمر�ر. فجليز يجمع كلَّ �صيٍء مع كلِّ �صيٍء.

، م���ن �صيغمز �أوًل ومن �صيقوم  ، �ل���كلُّ يترقب وير�قب عيوَن �لكلِّ ف���ي �لمقه���ى، �لكلُّ ينتظر �لكلَّ

�صارَة، ينال جائزتُه ويم�صي، ليترك طاولته لعابر �آخر.  بالحركِة ثانيًا، و�أخيرً� من �صيلتقط �لإ

ف���ي �لمقهى، تتن���اوب �ل�صاباِت على �لوقوِف لبع����ص �لوقِت، و�لن�صر�ف بع���د حيٍن، ين�صرفن 

لتعدي���ل )مكياجه���ن( في حمام �لمقه���ى، �أو في حمامات )�لمول( �لمج���اِوِر �إن كان حمام �لمقهى 

�صاغرً�، �أو ين�صرفن للتفاو�ص مع )كلياٍن( عابٍر. هل يتناوبَن حقًا؟

�سميرة بورزيق

محور خا�ص

املقـــــــهى

- العمل الفني: الفنان المغربي فريد بلكاهية.
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�إنه���ن يتناف�س���ن، وظاهُرُهنَّ يتن���اوُب، في حي���ن باطنهنَّ 

جائ���زٍة،  باأ�ضخ���م  الّظف���ِر  اأج���ِل  م���ن  وي�ض���ارُع   ، يتناف����سُ

رني  وكلم���ُة »تن���اوٍب«، هنا، تب���دو بلي���دًة و�ضيا�ضيًة اأكث���ر، تذكِّ

بال�ضيا�ضييَن. لك���نَّ المناف�ضَة هنا �ضريف���ٌة وعفيفٌة، وال�ضراُع 

اًل ومقد�ضًا اأي�ضًا، في حين  حتميُّ وحتميُتُه تجعله مقبواًل ومتقبَّ

تناوُب ال�ضيا�ضييَن فا�ضٌد جدًا.

ف���ي المقه���ى كلنا ننتظ���ر، كلنا ج���دٌد، لكنه���ّن مبتدئاٌت، 

وه���ذا المكاُن لم���ن �ضيتدبُر اأم���رُه اأّول مرة، للج���دد فح�ضب، 

في حي���ن القدماء: قدماُء المحاربيَن فله���م )كليانهم( ولهن 

(، لهم طرقهم وو�ضاطتهم. )كليانهنَّ

 
ٍ
هنَّ من قطاٍر قادم هنا، تلتقي الن�ضاُء اللوات���ي ترجْلَن توَّ

م���ْن مدين���ٍة �ضماليٍة ب�ضبِب رك���وِد ف�ضل ال�ضتاء، م���ع اللواتي 

طلع���َن من جنوٍب هروب���ًا من �ضغِط اأٍب اأو رقابِة اأخ. هنا تترك ال�ضاباُت حقائبهنَّ الورديَة م�ضندًة 

براز هذا الجزء  اإل���ى طاوالِت المقهى، ويمددَن اأرجلهن لترى ال�ضم�س. يجته���دن بدقة متناهية الإ

م���ن لعب���ة ال�ضوق، ففي المقهى، كلُّ �ضيء قابٌل للبيع، وكلُّ �ض���يء بالمقابل قابل لل�ضراء، اإنها �ضوق 

 ، من يحوم حولها ذهابًا واإيابًا، اإنه ال يملُّ وال يكل. ثماني �ضاعاٍت من الكرِّ والفرِّ ُموؤمن���ٌة جدًا، فاالأ

مُن مت�ضابٌه ف���ي جليز، كاأنُه خرَج  ينته���ي دواُم فري���ٍق وُي�ضتبدُل بفريٍق اآخر، مت���ى؟ ال اأعرف، فاالأ

ُهم، تحِد�ُضهم، فالكلُّ  م���ن بطِن اأمٍّ واحدة. حتى داخَل المقهى يوجُد اأمٌن، ال تعرفهم، لكنَك ُتِح�ضُّ

ن ينق����سَّ على الكلِّ في اأدنى حرك���ٍة ُتخلُّ بالنظام.  ، الكلُّ م�ضتعٌد الأ هن���ا اأم���ٌن. الكلُّ يراقُب ال���كلَّ

مُن، فال  من: حتى فناجيُن القهوِة وكوؤو�ِس ال�ض���اِي واأ�ضياُء اأخرى ي�ضودها االأ ف���ي المقهى ي�ضوُد االأ

وراِق  �ضارِة والمعنى، �ضوُت اللذِة ورائحُتها، �ضوُت االأ ت�ضمُع لها �ضوتًا وال �ضجيجًا، وحده �ضوُت االإ

المالي���ِة في بور�ضِة المقهى، وحدُه �ضوُت الج�ضِد وهو يتماي���ُل ويترنُح، يقُف، ويجل�س، ي�ضُع ِرجاًل 

، ي�ضُع ِقْرطًا،  ُل ِزرَّ قمي�سٍ ف���وَق رجٍل، ُيبرُز نهدًا، يرف���ُع خ�ضالِت �ضعٍر، َيغزُل وُينزُل اأخرى، ُيَع���دِّ

يحم���ُل لفافة تبغ، يحم���ُل حقيبًة، يحمُل اإ�ض���ارًة، يحمُل معنى، يحمُل درهم���ًا، يحمل قبعًة، يحمل 

»بيري���ًة«، يحمل عباءًة، يحم���ل لحمًا ب�ضًا، يحمل اآخَر رقيقًا، يحمُل اأطنان���ًا من اللذِة المزعومِة، 
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يحمل بر�عَة �لتمثيِل، و�أد�ِء �لو�جِب �لذي ُت�شّطره لنف�شَك، وت�شارع من �أجل تنفيده. وحده �شوُت 

�لج�شد ُي�شمع وُيرى.

 �لحياِة وُمنتهاها.
هذ� �لمقهى عجيٌب وغريٌب �أي�شًا. �إنه ي�شكُل ُمبتد�أَ

 تقول �إحد�هنَّ ب�شوٍت مرتفٍع: »نِعي�ش ونبّرع َر��ِشي ومن بعد...؟«.

�إنهــــا ت�شــــاأُل عِن �لـَما - َبعد، وهذ� ل يجوُز هنا، �لـَمــــا - َبْعُد، �لـما - ور�ئياُت ممنوعٌة، نحن هنا، 

لنعي�َش وكفى، ترد عليها �أخرى، وهي تفتح �لزرَّ �لثاني لقمي�شها �شماوّي �لّلوِن، وت�شيُف: ل تفكري في 

�لغد، عليك بعي�ش �ليوم؛ �للحظة، وتزيُد ب�شوٍت خفيٍف َتبعتُه قهقهٌة �شارخٌة: نحن حيو�نات.

ولى وهي تردُّ ب�شخريٍة  �ْف(. كانت ثالثٌة َتْنُفُث دخاَن لفافة تبغها في وجِه �لأ - يبدو �أنِك )َقاْرَياْبزَّ

ُح ما بد�خلِه من خر�ٍب كاأنُه كاَن �شاحَة حرٍب لفيلٍة هائجٍة. وفُمها َيف�شَ

مِن �لذي ل يَملُّ ول َيكّل.  عيِن، وكانت عيناَي من �لمترب�شيَن وِمَن �لأ عيُن تتربَّ�ُش بالأ كانـــِت �لأ

ْنخـــرُط دوَن �أْن �أ�شعَر في لعبِة �ل�شوق. فقد كانت عيناي تتقلَّـــُب د�خَل ِحْجريهما كما لو كانتا 
كنـــُت �أَ

�شُعْر بيدي �إل بعد �أن َرفعْت نف�شها ُمحِدثًة �إ�شارًة لفتاٍة ت�شبُه �لقمَر لتدعوها 
جر�شًا في كني�شة. لم �أَ

�إلـــى طاولتي. حين �كت�شفُت حركَة يدي َلِب�َشْتِني برودٌة وحر�رٌة في �لوقِت نف�شه. تخل�شُت منها قبَل 

ن. �أن َيكت�شفها �لقمُر �لذي يجل�ُش بالقرِب مني �لآ

كانـــْت �شامتًة، كنُت �أ�شّم، كانْت تتقلب، كنُت �أنتظر، كانْت مرتبكة، كنُت هادئًا، كانْت غا�شبًة، 

كنـــُت �أبت�شُم لل�شماِء، قبَل �أن �أ�شعَد �إليها و�أعـــوَد عارجًا على �لقمِر �أمامي... كنُت �أريُد �إخبارها �أن 

يـــدي من دعتها لطاولتـــي ول يَد لي في يدي، لكنـــي �أ�شتبعدُت �أن ت�شدقني، لذلـــَك تر�جعت. كنُت 

، وقد ز�غتا عن مكانهما  حر�ج �لذي �شببته يدي، فرفعُت عْينيَّ �أفكُر في طريقٍة للتخل�شِ من هذ� �لإ

دون �أن ت�شت�شير�نـــي، فقالتـــا لعقلي: ما به هذ� �لجيُل �ل�شاعُد يزد�ُد جماًل ونزد�ُد قبحًا نحن جيُل 

م�ِش؟  �لأ

ردَّ عقلي بابت�شامٍة ماكرٍة و�شمٍت، كمن ي�شارك يدي في تو�طئها �شدي.

كانـــت هناَك �شمكـــٌة �لتقطِت �لطعَم مـــن �شنارِة �شياٍد �شحـــر�وٍي، ُيجيُد �ل�شيـــَد في �أعالي 

�لجبـــال، �َشحَبْت حقيبتهـــا وغادرت �لمقهى، ُمم�شكًة بخيِط �ل�شنارِة �لتـــي َت�ْشَحُبها �إلى �لخارج. 

ي�شر في �تجاِه )�لبارمان(  غـــادَرْت دون �أن تدفع. �كتفْت باإمالِة غّمازِتها �لـُمْنَحِفرة فـــي �لخدِّ �لأ
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المقـــــــهى

�لذي �لتقَطها و�لتفَت �إلى �آلة قهوتِه دوَن �أن يتكلم، لكنَّ ج�شده كان ي�شرخ من �لنتظار، فالنتظاُر 

هنا جميٌل.

ْفَتِقُدُهما هنا، 
فـــي �لبحِر يكوُن �لذكاُء و�شرعُة �لبديهِة �شروريَّين لل�شيـــِد �لوفير، وبما �أنني �أَ

فقـــْد تَكّفَلْت �أع�شـــاُء ج�شدي بذلك، وقد �شارْت تقرُر بدًل مني، فيـــدي ��شتدعْت فتاًة ت�شبُه �لقمر، 

َن نيابًة عني. وعيناَي َجحَظتا في وجهها �لَقَمرّي، وباقي ج�شدي م�شتغٌل �لآ

فـــي هذ� �لبحـــِر، يكفي �أن يكوَن لَك ج�شٌد ل ي�شيخ و�أن ت�شـــمَّ ر�ئحَتُه من �شبعيَن �ألَف �شنٍة، 

ِفِلين. ُه مَن �لآ فهل تملكيَن �ل�شرط نف�شه؟ �شاألُت �لقمَر، فردَّ �لقمُر: �إنَّ

❁    ❁    ❁
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متــابعات

قراءات:

في رواية »�صنوات الدفلى«

رمنّية« في رواية »بيت الأ

¯

¯

محمد �صابر عبيد

مي عبد ال�صالم

�صدارات جديدة اإ

�صدى المعرفة

¯

¯

ح�صني هالل

ريما محمود

نافذة على الثقافة:
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حممد �صابر عبيد

تقوم رواية »�سن������وات الدفلى« لهزوان الوز منذ 

لم والموت والدمار  عتب������ة عنوانها على �سردّيات الأ

والفناء والتهجير والغربة والنزوح، اإذ اإّن »الدفلى« 

مّية تنمو في  كما هو معروف �سجيرة �سدي������دة ال�سُّ

حو�ض البحر المتو�سط، وهي �سجيرة �سغيرة معّمرة 

ذات �سكل قائ������م على التفريع الغزي������ر والمقّو�ض، 

والمفردة عل������ى �سعيد الت�سكيل اللغ������وّي، م�سافة 

اإلى المفردة الزمنّية »�سن������وات« الخبرّية المّتجهة 

نحو تركيز المعن������ى في جوهر هذا الت�سكيل، على 

النح������و الذي يوؤّكد لنا بعد الدخول عميقاً في متن 

أّن العنونة ت�ستجيب ا�ستجابة كلّية   ا
ّ
ال�سرد الروائ������ي

لفعالّي������ات المت������ن، وتغّذيها بمزيد م������ن الدللت 

�سارات الظاه������رة والخفّية و�سولً  والعالم������ات والإ

.
ّ
اإلى البناء ال�سردّي العام للت�سكيل الروائي

قراءات

بوؤرُة التنوير الروائّي وت�سّظي كتلة ال�سرد

في رواية »�سنوات الدفلى«
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خيرة في �شورية وما حولها  ح������داث االأ يمت������ّد زمن الحكاية »�شنوات« على طول م�شاحة االأ

ب������كّل ما اأفرزته من م�شائ������ب وفجائع وماآ�ٍس كبرى، قلبْت كثيراً م������ن الموزاين، وك�شفْت كثيراً 

غلفة المزّيفة والمواقع الكاذبة، وق������د اأزهرت فيها �شجيرة »الدفلى« غزيرة  غطية واالأ م������ن االأ

الُخ�شرة كما لم تزهر من قبل بطريقة �شيطانّية ال يمكن حّل �شفراتها ب�شهولة وب�شاطة وح�شن 

نّية، بما تنطوي عليه من �ُشمّية تتفّرع تفّرعاً غزيراً ومقّو�شاً كما حدث في �شورية من ا�شتباك 

واخت������الط وتداخل هائل، ي�شعب فّك التحامه، وفه������م تجلّياته، واحتواء توّح�شه، وتلّم�س اآفاق 

م�شيره.

 ف������ي الرواية لهذه الكتلة الحكائّية الم�شبع������ة بالغمو�س والتعّدد 
ّ
ي�شتجي������ب ال�شرد الروائي

�شئلة ال�شائكة، اإذ يرتك������ز على بوؤرة روائّية مركزّية  والت�شّظ������ي والتفريع والتمّدد ومزيد من االأ

تجته������د في العمل على اإ�شاعة طاق������ة التنوير ال�شردّي فيها بناًء عل������ى ما يحتويه الحدث من 

أب������رز �شفات هذه الكتلة ال�شردّية هي قابليته������ا للت�شّظي والتفّرع باأذرع  اإمكان������ات كثيفة، ومن ا

أو  �شَمر الكامن في كّل �شيء بال ا�شتثناء، فف������ي كّل �شظّية اأو فرع ا
ُ
�شاّم������ة عنوانها الم������وت الم�

أنواع الموت، مختبئ في الجوف  طبقة اأو طّية من هذه الكتلة ال�شردّية ال�ُشمّية ثّمة نوع ما من ا

 والظالل الباطنّي������ة  الجوفّية المظهر، وقابل للب������روز والقتل في لحظة خاطفة بال 
ّ
الداخل������ي

�شب������ب وال م�شوغ، فالم������وت في هذه ال�شردّية متاح بقّوة وانت�ش������ار واإغواء مثل �شجيرة الدفلى، 

وهي ت�شمر معاني الموت المحّقق ودالالته بين طبقات لونها دائم الُخ�شرة، في درجة عالية 

غراء. غواء والتحري�س واالإ ومتحّفزة وم�شحوذة بقّوة من االإ

ح�شا�س،  ترتكز الرواية على مرجعّية واقعّية �شادمة للعقل والعاطفة والوجدان وال�شعور واالإ

ورّبم������ا كانت اأكثر عجائبّية وفجائعّية م������ن الت�شّور والتخييل في اأق�شى اأقا�شيهما، فما حدث 

على اأر�س الواقع يتجاوز حدود المعقول في تفا�شيله المختلفة التي ال تترك حّيزاً مهما كان 

 ال يذهب بعيداً 
ّ
محدوداً اإال والتهمته، في ظّل مفارقات بالغة الغرابة وال�شذوذ جعلت الروائي

، فما هو موجود بين يديه من اأحداث 
ّ
جل �شوغ عالمه الروائي ف������ي ت�شغيل طاقته التخييلّية الأ

 جامح 
ّ
أّي واقعٍة يمك������ن اأن يتخّيلها روائي أكث������ر رعباً وترويعاً والتبا�ش������اً وتعقيداً من ا حقيقّي������ة ا

التخييل.

 هنا �شوى اأن يلتقط من جحيم الواقع ما تقع عليه يداه ال�شردّيتان، 
ّ
ول������م يكن على الروائي

 ويحّرك اأدواته لتنظيم الحكايات وهند�شتها �شردياً �شمن روؤية ال بّد 
ّ
وي�شعه������ا في قالب روائي
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منه������ا ال�شتيعاب هذا الحراك المتدّفق، فا�شتعر�س بع�شاً من �شنوات الدفلى وهي تعّر�س على 

ن في �شيطنة كّل �شيء، و�شعت الرواية  اأر�س �شورية بحزمة من ال�شياطين التي نجحت حتى االآ

قدر ا�شتطاعتها لت�شوير ذلك وعر�شه والتنبيه اإلى خطورته في �شياق تنويرّي ظاهر.

عتبة التنوير ال�صتهاللّي

 بما تقّدمه من افتتاحّية 
ّ
أ�شا�شّية في المنظور الروائي تع������ّد عتبة اال�شتهالل عتبة مركزّية وا

 حول اأطروحة الرواية، لذا جاءت عتبة اال�شتهالل في رواية »�شنوات الدفلى« 
ّ
ذات طابع �شمولي

�شا�������س التي تنه�س عليها الرواية، ف�شاًل  ذات طبيع������ة تنويرّية تتمركز فيها البوؤرة ال�شردية االأ

عّم������ا تنطوي عليه من لعبة �شردّية في ح�شور �شخ�شّية ال������راوي داخل المجال العام للحراك 

مة للن�شر في   حين تقع بين يديه رواية ُمقدَّ
ّ
، وتبداأ هذه العتبة بت�شريح الراوي الذاتي

ّ
الروائي

»هيئة الكتاب« التي يعمل فيها موؤّقتاً:

»يـــا لهـــا مـــن م�سادفة اأن تقع بيـــن يدي هـــذه الرواية التي لم اأكـــد اأقراأ ا�ســـم موؤلفها على 

تبّيـــن اإذا ما كنت قراأته هو الحقيقة ولي�س مح�س  المخطـــوط، حتـــى رفعت راأ�سي اإلى اأعلى لأ

ت�سابـــه اأ�سمـــاء، ولم اأكد اأفعل، حتى فوجئت ب�سخ�س ل اأعرفـــه، �سخ�س طاعن في ال�سّن ولي�س 

ب�سيـــر يو�ســـف، زميل �سنـــوات الدرا�سة في الجامعـــة، واأحد الذين تّم تهجيرهـــم من حي جوبر، 

ليعي�س واأ�سرته في بيت م�ستاأجر في جرمانا. قلت للرجل:

�ستاذ ب�سير يو�سف؟ - ح�سرتك الأ

فرمقني الرجل بنظرة فاح�سة، وقال: 

- اأنا اأبوه. 

�ستاذ ب�سير اأين هو؟  - والأ

كنــــت اأعــــرف اأنه ُعّين في حم�ــــس، واأّنه لم ير�َس اأن يتو�سط اأحد لــــه لينتقل اإلى دم�سق، وكان 

دارة المركزية في التربيــــة، و�سلته بالوزير، كما  ذلــــك ممكنــــًا، بل ي�سيرًا، فوالده اأحد موظفــــي الإ

علمــــت مــــن ب�سيــــر نف�سه، وثيقــــة جدًا، فهــــو يكّن له احترامــــًا عاليًا فقــــد كان يعرفه منــــذ �سنوات 

بعيدة«.

تحكي ه������ذه البداية اال�شتهاللّية تقريباً جوهر الفكرة الت������ي يريد الراوي ت�شجيلها لتكون 

حداث القادمة في المتن ال�ش������ردّي، فبعد الرغبة الجامحة في  عم������وداً فقرياً تلتّف حول������ه االأ
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أّن �شاحب الرواية هو زميل الدرا�شة فعاًل انفتحت ال�شورة ال�شردّية على المحتوى  التاأكُّد من ا

ة  أ الو�شاطة التي يمكن اأن تجعله ياأخذ ح�شّ  ل�شخ�شّية »ب�شير«، تلك التي ترف�س مبدا
ّ
الداخلي

غيره بال عدالة، ف�شاًل على عالمة التهجير التي ظهرت بو�شفها داّلة اإن�شانّية تثير كثيراً من 

.
ّ
الوجع في حا�شنة الحدث الروائي

ت�شتمّر فعالّية عتب������ة اال�شتهالل لتو�شيع حجم المعرفة بين ال�شخ�شّيتين، �شخ�شّية الراوي 

 
ّ
جل ا�شتدعاء �شخ�شّية ب�شير اإلى حا�شر الحوار اال�شتهاللي  و�شخ�شّية العم اأبي ب�شير، الأ

ّ
الذاتي

خبار التي ي�شعى الراوي اإل������ى معرفتها عن زميل الدرا�شة، وعلى  بينهم������ا، طمعاً بمزيد من االأ

أّنه ك�شف عن  أّن الحوار اقت�شر على مادة حوارّية محدودة في �شكلها وداللتها غير ا الرغم من ا

طبقات اأخرى من �شخ�شّية »ب�شير«، وهي �شخ�شية غائبة حوارياً لكّنها حا�شرة تداولياً:

»- اأنت العم اأبو ب�سير. 

عاد الرجل يرمقني بنظراته الفاح�سة، وقال بما يوؤكد ذكاء حادًا كان يلمع في عينيه:

- اأنت من اأ�سدقاء ب�سير في الجامعة؟

- اأجل يا عّم، واأنا هنا في عقد موؤقت ريثما َي�سُدُر قراٌر بتعييني معيدًا.

وبعد اأن رجوته اأن يجل�س اإلى الكر�سّي المجاور لي اأ�سفت:

ن؟      - كيف حال ب�سير؟ هل يزوركم؟ في اأّي قرية في حم�س هو الآ

- الحمد هلل يا بنّي، هو بخير، ولكن...

وبعد اأن �سمت قلياًل تابع يقول:

- �سديقـــك هـــذا عنيـــد، لم يكد ي�سمع باأننـــي �ساأتو�سط له عند الوزيـــر، حتى غ�سب وقال: 

عدادية التي  »ل، اأرجـــوك. كّل �ســـيء اإل اأن تهدر كرامتك من اأجلـــي، وقبل ذلك اأنا �سعيد في الإ

ن«. قلت له: »الوزير رجـــل من اأ�سل طيب، ولن يرّد لي طلبًا«، فاأ�سّر على البقاء  اأدّر�ـــس فيهـــا الآ

في حم�س«.

و�شاع التي تخ�ّس  قّرب������ْت هذه ال�شورة الحوارّي������ة اال�شتهاللّية من رغبة االطالع عل������ى االأ

 على �شديقه وقد �ش������ارت روايته بين يديه، 
ّ
نَّ الراوي الذاتي

�شخ�شّي������ة »ب�شير«، بحيث اطم������اأ

حداثها  أو التعّر�س الأ ويختت������م عتبة اال�شتهالل بلم�شة �شخ�شّية تتيح لل������راوي التحّكم بالرواية ا

دخال حدث رواية »ب�شير« �شمن  أو اآخر، على النحو الذي يمنح������ه ت�شويغاً �شردياً الإ عل������ى نحٍو ا
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�شل، في لعبة �شردّية ت�شهم في �شناعة م�شاهاة حدثّية بين مجالَين �شرديين  اأحدث الرواية االأ

متعا�شدين اأ�شاًل:

»بعد يوم واحد من ت�سجيلي الرواية في ديوان الوارد، تلقيت ات�ساًل من ب�سير يرجوني فيه 

اأن اأ�سحـــب الروايـــة مـــن الموؤ�س�سة، واأن اأقراأها، ثم اأعاود ت�سجيلها مـــن جديد اإذا راأيتها منا�سبة 

لتحظـــى بالموافقـــة علـــى �سدورها �سمن من�ســـورات الموؤ�س�سة، واإذا �سئـــت اأن اأجري ما اأراه من 

تعديـــالت فيهـــا، اأو اأن اأ�سيف اإليها ما اأراه لزمًا وداًل على ما تطمح الرواية اإلى قوله، واأ�ساف 

ولى له«. اأنه لن يت�سايق اإذا راأيت اأنها غير جديرة بالن�سر، ول�سيما اأنها المحاولة الأ

 الم�شّوغ المطلوب ال�شتعرا�س 
ّ
وهنا تنتهي عتبة اال�شتهالل بعد اأن ا�شتح�شل الراوي الذاتي

اأحدث رواية »ب�شير« �شمن اأحداث رواية »�شنوات الدفلى«، ويقتطع اأحداث رواية »ب�شير« داخل 

 ،
ّ
لوحات �شردّية يحاول اأن يقّدمها على �شكل �شور توؤّدي دوراً �شانداً لممار�شات ال�شرد الروائي

وتحت������وي عتبة اال�شتهالل هن������ا على مجموعة من العالمات التي يج������ب متابعتها في طبقات 

أو اإ�ش������ارات اأو مقترحات تجد �شداها في  ، بع�شها يُطَرح على �شكل فر�شيات ا
ّ
المت������ن الن�شي

متن الرواية فيما بعد، وهذه من الوظائف المركزّية لهذه العتبة في اإطار تكامل عمل العتبات 

 حين يمنح 
ّ
الن�شّي������ة وا�شتباكه������ا، على النحو الذي يقود في النهاية اإلى تكام������ل العمل الروائي

جزائه كلّها. عناية كافية الأ

 
ّ
أّن وعي �شرورة واأهمّية العناية بعتبة اال�شتهالل يقود اإلى ت�شييد بناء ت�شكيلي وال �شّك في ا

�شحي������ح ومتي������ن، يعمل في طبقات الرواية القادمة على تح�شي������ن الروؤية ال�شردّية ور�شم خّط 

 نحو م�شارات محمّية باأكبر 
ّ
�ش������روع وا�شح وعميق ودقيق لها، يقود فعالّيات الح������راك الروائي

خرى،  حاطة ال�شليمة بالحدث والزمن والمكان و�شائر عنا�شر الت�شكيل ال�شردّي االأ قدر من االإ

 را�شخة في منطقة التلّقي، ف������اإّن مجتمع التلّقي يوّفر 
ّ
فحي������ن تكون عتبة اال�شتهالل الروائ������ي

لنف�ش������ه اأكبر قدر ممكن م������ن الثقة بالمروي، وحينها تكون العالقة م������ن البداية بين الخطاب 

 ومتلّقيه على اأمثل ما يكون.
ّ
الروائي

ت�صكيلّية اللوحة ال�صردّية وبناء ال�صخ�صّية

تعتمد رواية »�شنوات الدفلى« في بن������اء اإ�شتراتيجّيتها ال�شردّية على ت�شكيلّية اللوحات التي 

ّنها تمّثل رواية »ب�شير« المقترَحة وقد قّدمها   العمودّي في الرواية، الأ
ّ
تعمل خارج الحدث الروائي

للن�ش������ر بعد اأن طلب من �شديقه قراءتها قبل تر�شيحها لهيئة الن�شر، وهي تعر�س الكيفّية التي 
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تظه������ر فيها ال�شخ�شّيات وتتطّور، في درجة من التفاعل والتالقي والتحاور والتماثل والت�شاوق 

خرى كي تاأخذ منها  والتداعي بين م�شاحتين روائّيتين مت�شاهَيتَين، تتحّرك اإحداهما في ظّل االأ

جل توحيد �شبل الت�شكيل وبناء متكامل لل�شخ�شّية.  اأو ذلك الأ
ّ
وتعطيها بهذا القدر الحكائي

 الكامن 
ّ
تعّد �شخ�شّية »نايف« من ال�شخ�شّيات التي احتلّت م�شاحة مهّمة في الحدث الروائي

مة للن�شر بو�شفها �شخ�شّية �شلبّية، فتظه������ر على نحٍو بارز في لوحة �شردّية  ف������ي الرواية المقدَّ

، اإذ يعر�س الراوي  ّ
عنوانه������ا »لوحة اأخرى على الجدار« تحيل على تحاي������ث ال�شردّي بالت�شكيلي

 فيها الطريقة التي ظهرت عليها �شخ�شّية »نايف« وما �شاحبها من التبا�شات �شلوكّية:
ّ
الذاتي

»رّبمـــا وحـــدي َمـــن يعـــرف عالقة ما كتـــب ب�سير فـــي اللوحة ال�سابقـــة بهذه الثانيـــة، ورّبما 

يع�ســـر علـــى القارئ غير النوعي كما تعلمنا فـــي مقرر اتجاهات نقدية حديثة اأن يكت�سف تلك 

العالقـــة، ولذلـــك كان علـــى ب�سيـــر اأن يربـــط بينهما، اأق�ســـد اللوحتين، بما يمّكـــن القارئ من 

معرفـــة ال�سلـــة التي تجمعهما معـــًا، وهذا ما لم ينتبه اإليه مقّدرًا ح�سافة القارئ اأو دفعه اإلى 

اكت�ساف الم�سكوت عنه في هذه اللوحة اأو تلك. 

نايـــف، الذي تتحدث اللوحة ال�سابقة عنـــه، كان اأحد الطالب الذين اأرغمتهم الحرب على 

النتقـــال مـــن مدنهـــم وقراهم اإلى مـــدن اأخرى. جاء مـــن جامعة الفرات منقـــوًل اإلى جامعة 

يام  قرب اإليه خالل تلك الأ دم�سق، لكن دوامه معنا لم يزد على ب�سعة اأ�سابيع. ب�سير واأنا، كنا الأ

خرين، ول�سيما البنات اللواتي ما اإن  نه كان دائم الحر�س على عدم الختالط بالآ القليلة، لأ

كانت واحدة منهن تقترب منه، حتى كان »ي�سّمع الخيط« كما يقول المثل. 

يام، بل ما بين المحا�سرات على نحو اأدّق، كان نايف يلوذ بظّل �سجرة بعيدة  طوال تلك الأ

في حديقة الكلية، وجواله بين يديه، يحكي اأو يكتب. مرة واحدة لم ينتبه اإلى وجودي قريبًا 

مير«، وما اإن انتبه اإلّي، حتى اأنهى المكالمة،  منه �سمعته يقول فيما ي�سبه الهم�س: »حّيا اهلل الأ

ود�ّس الجوال في جيبه على عجل، ورمقني بنظرة ا�ستفهام لم تكن تعني �سوى اإذا كنت �سمعت 

المحادثة كلها، فقلت قبل اأن ينب�س بكلمة: 

- كنت تحدث �سيخ ع�سيرتكم؟ 

فقال ب�سرعة لم اأكن اأتوقعها: 

- نعم، نعم.

ثّم تركني وحيدًا من دون اأن ي�ستاأذن بالن�سراف، بل من دون اأن يلقي التحية«. 
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ولى التي تحيط �شخ�شية »نايف« بدرجة وا�شحة من ال�شّك والريبة،  تظهر المالحظة االأ

خرين من زمالئه������ا بانعزالية تاّمة، تحيل  وه������ي تت�ش������ّرف على هذا النحو وتتعامل م������ع االآ

أّن اللعبة ال�شردّية  خري������ن، وال �شّك في ا مبا�ش������رة على خلفّية ال ت�شمح بالتعامل الحّر مع االآ

�شل في الرواية، والمجال   االأ
ّ
هنا تعم������ل على اإيجاد مراوحة حكائّية بين المجال الروائ������ي

آة روائّية تعك�������س طبقة الم�شكوت عنه   الم�شتوحى من رواية »ب�شي������ر« بو�شفها مرا
ّ
الروائ������ي

ّن �شخ�شّية »ناي������ف« تتعّدد في واقع ال�شرد  �شل، الأ  االأ
ّ
الم������زروع في باطن الح������دث الروائي

باأ�شكال ونماذج كثيرة تف�ّش������ر كثيراً من الخلفّيات النف�شية واالجتماعية والثقافية والفكرية 

التي بلغتها ال�شخ�شيات.

 في مقاربة ن�ّس رواية »ب�شير« من داخلها كي يك�شف عن م�شمونها 
ّ
ي�شتم������ّر الراوي الذاتي

وت�شكيلها وطاقتها ال�شردية من زوايا مختلفة، ففي »لوحة اأخرى على الجدار« يطرح مجموعة 

، وهي 
ّ
�شئلة الفنّية والمو�شوعّية والت�شكيلّية التي تخ�������سّ اإ�شكالّية بناء الحدث الروائي م������ن االأ

آلّيات الحراك ال�شردّي في هذه الرواية التي  أ�شئل������ة يحاول فيها الراوي الوقوف عل������ى مجمل ا ا

خرى بتفاعٍل  م، ويغّذي ف�شاء اإحداهما باالأ يق������وم بقراءتها وتقويمها داخل مح�شن الرواية االأ

وا�شٍح يجعل من الروايتَين رواية واحدة متعا�شقة، تعمل داخل اأفق �شردّي موّحد ياأخذ ويعطي 

نحاء. ويعيد ويناور وي�شير ويلّمح على نحٍو من االأ

�شكال والروؤيات والف�شاءات للروايتَين على  فع������ال واالأ ترتكز الروؤية ال�شردّية الموّحدة باالأ

 هو �شورية، بكّل 
ّ
طروحة الت�شكيلّية فيهما، وهذا المرجع المكاني  يمّثل جوهر االأ

ّ
مرجع مكاني

ما يحمله هذا اال�شم من مرجعّيات تاريخّية وح�شارّية، وما يعك�س من حا�شر م�شتبك م�شغول 

حداث اال�شتثنائّية التي تحتاج اإلى قراءة وتحليل وتف�شير في طبقاته كلّها: باالأ

»ل اأعرف كيف تمّكن ب�سير من معرفة ذلك كّله، اأعني حكاية زواج اأبي نايف من جيهان، اأّم 

نايف، وحكاية عّم نايف مع نايف نف�سه، وغير ذلك مما حكاه في الم�سهد ال�سابق الذي تليق به 

نه حواري بامتياز، لي�س بين ال�سخ�سيات وحدها، بل بين ال�سخ�سية الواحدة، اأم  �سفة م�سهد، لأ

نايف على �سبيل المثال، التي تتقلب على نار ال�ستياق اإلى معرفة اأّي �سيء عن ابنها. 

آلمني حكاية ال�ساب الـــذي قتل اأّمه، واأكثر من ذلك رد فعل اأم نايف بعد الحديث  ل�ســـّد مـــا ا

الذي دار داخل البيت عن تلك الحكاية التي ل بّد اأنها تركت جرحًا عميقًا في روحها، ولكنها 

اأبقته طّي الكتمان. 
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عالم باهر هذا الذي يقدمه ب�سير فيما �سبق، عالم يعني �سورية بكامل بهائها الذي نعرف، 

والـــذي قراأنـــا عنه في الكتب المدر�سية، ل طائفيـــة ول عرقية ول فرق بين �سوري واآخر، ول�سد 

ما اأعجبت ب�سخ�سية الدكتور التنويرية، التي لم ت�ستطع حادثة مدر�سة المدفعية اأن تنال من 

اإيمانه ب�سورية العظيمة«.

م بما  تنمو ال�شخ�شيات الروائّية في حا�شنة الراوي القرائّية قريباً من ح�شا�شّية الرواية االأ

أّن  يجعل الف�شاء واح������داً والروؤية واحدة والحدث واحداً والم�شيرة العامة الكبرى واحدة، مع ا

 المدعو »ب�شير« كاتباً وروائياً بما لم 
ّ
المفاج������اأة ظلّت قائمة في اأن يكون �شديق الراوي الذاتي

أ�شئلة �شردّية لها عالقة وثيقة  أبداً، وقد وّفرْت هذه المفاجاأة جّواً م������ن ا�شتيالد ا يك������ن يتوّقعه ا

بجوهر الحدث المركزّي:

نه ي�ستعيد فيها روح �سورية اإلى ج�سدها الذي تعر�س  »ب�سيـــر يكتـــب رواية جديرة بالن�سر، لأ

نـــه يوؤكد اأن ال�سوريين، مهما يكن من اأمـــر طوائفهم المتعددة،  كثـــر مـــن طعنة م�سمومة، ولأ لأ

هـــم �سوريـــون قبل اأي انتماء اآخر، وكفى. وب�سراحة مطلقة لـــم اأكن اأتوقع اأن يكون ب�سير كاتبًا، 

وروائيًا دفعة واحدة«.

 يمكن اأن يُف�شي اإلى مجال 
ّ
يحّقق هذا الم�شار �شورة من �شور التفاعل والتما�شك ال�شمني

�شردّي جديد في هيكل الرواية العام، يتدّخل في جوهر الفاعلّية ال�شردّية التي تتحّرك الرواية 

�شل الحا�شنة للت�شكيل  عل������ى محوره وانطالقاً منه وا�شتجابة ل������ه وحواراً معه، �شواًء الرواية االأ

أم الرواية التي تتح������ّرك على هام�شها، فتاأتي  والراعي������ة للحراك ال�شردّي الع������ام في الرواية، ا

م وي�شّربها  �شئل������ة التي تطرحها الرواية االأ »لوح������ة اأخرى على الجدار« كي تجيب عن بع�س االأ

 من طبقات رواية »ب�شي������ر«، اإذ يعالجها بح�شب حاجة الرواية الكلّية الم�شتركة 
ّ
ال������راوي الذاتي

أ�شئلة ال�شرد الكبرى فيها، كي يتوّحد الح������دث ال�شردّي في اإ�شتراتيجّية موّحدة  جاب������ة عن ا لالإ

وفاعلة على طول الخّط:

»�ساأقتـــرح علـــى ب�سيـــر تعميـــق الحوار الـــذي �سبـــق، ول�سيما بيـــن اآ�سف وع�ســـام من جهة، 

والمدّر�سة التي لم اأعرف لماذا لم ي�سّمها، ثم اأ�ستاذ الفل�سفة، لي�س حول المناهج وحدها، بل، 

نثيين.  ية الكريمة القائلة اإّن للذكر مثل حّظ الأ اأي�سًا، حول الآ

فالجميــــع علــــى قــــدر جيد مــــن المعرفة، وتعميــــق الحوار حــــول المو�سوعيــــن يبدو لي 

�ســــرورة دلليــــة كمــــا كان اأ�ستــــاذ النقد الحديث قــــد ا�ستخدم هــــذا التعبير اأمامنــــا ذات يوم، 
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خ�ســــر والياب�س تحت اأقدامنــــا جميعًا منذ نحو  ول�سيمــــا في هــــذه الظروف التي تحرق الأ

ثماني �سنوات«.

 كي يت�ش������ّرف بالم�شرود ويتحّكم 
ّ
يقّدم نظ������ام اللوحات ال�شردّية فر�شة لل������راوي الذاتي

بطبقاته على النحو الذي ينا�شب المقولة المركزّية التي نه�س عليها العمل، اإذ هو ال يكترث 

 وال يلتزم به، 
ّ
 ال�شرورّي الذي يجب اأن يتحّكم بم�شي������رة ال�شرد الروائي

ّ
هن������ا بالن�شق الزمني

طار ال�شردّي لكّل لوحة من اللوح������ات للتفلّت من �شغط الزمن ال�شردّي على  ب������ل ي�شتثمر االإ

مجريات الحدث.

فكار  أو�ش������ع لتكري�س االأ أّن النظام ال�شردّي للوح������ات هنا يعطيه حرّية ا ه������ذا ف�شاًل ع������ن ا

 الذي ت�شتغل 
ّ
والروؤيات والقيم التي تبدو وكاأّنها تعمل خارج بنية ال�شرد، فالواقع المو�شوعاتي

آونة واأخرى لحا�شنة القيم وما  علي������ه الرواية في نطاق �شرديات الحرب يقت�شي اللجوء بين ا

فكار وتت�شارب الم�شال������ح، وتتعّقد الم�شالك تجاه  تبّثه م������ن اأفكار، وال�شّيما حين تتع������ّدد االأ

ا�شتح�ش������ال و�شوح متكامل و�شامل وحي������وّي و�شحيح للروؤية العامة، وه������و ما ي�شتوجب �شّخ 

ق������وال ذات الطبيعة غي������ر ال�شردّية للك�شف عن جوهر ه������ذا التعقيد وم�شاءلته  مزي������د من االأ

وم�شاجلته.

تطّور ح�صا�صّية الت�صكيل وانفتاح ال�صرد

 الح�ش������ور الكثيف للوحات باأ�شكالها المختلف������ة كي يمار�س لعبته 
ّ
ي�شتثم������ر الراوي الذاتي

م والرواية الفرعّية »رواي������ة ب�شير«، اإذ يوؤّدي هذا  ال�شردّي������ة في اإطار التفاعل بي������ن الرواية االأ

فق بي������ن م�شاَحتَي الروايتين داخل   المهيمن والع������ارف دوراً ُمرّكباً في َمّد االأ
ّ
ال������راوي الذات������ي

 على ت�شكيل م�شترك يجعل نهَر 
ّ
ح�شا�شّية �شردّية واحدة تجمع بينهما، اإذ ينفتح ال�شرد الروائي

حداث، وقد يغرقها به اأحياناً حين تتاأّزم  خرى ويغّذيها بماء االأ كّل رواي������ة منهما ينفتح على االأ

فعالّيات ال�شرد.

فف������ي ما �شّماه الراوي »لوحة �شغيرة« وهو يراقب عن كث������ب تطّور �شخ�شيات رواية ب�شير 

أ�شعده فنياً ومو�شوعياً، عر�س مقطع������اً من روؤيته النقدّية التي تك�شف عن  عل������ى نحو اأر�شاه وا

�شل في هذا ال�شياق:  معّين يالئم ما ت�شتغل عليه الراوية االأ
ّ
توّجٍه فني
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ن يم�ســـي ب�سير اإلى فـــن الرواية بحّق، عبر ما �سماه ف�ســـاءات ال�سخ�سيات، وكما  »تمـــام، الآ

حداث،  اأقـــّدر اأّن كّل �سخ�سيـــة �ستتحـــدث بنف�سها، اأو �ستنيـــب راويًا عنها، لتو�ســـح مرجعيات الأ

وربما ماآلتها فيما �سياأتي من الرواية. 

ّن علّي اأن اأ�ساعد اأبي في كتابة  لـــن اأ�ستعجل قراءة هـــذه الف�ساءات، بل �ساأدعها اإلى الغد، لأ

مذكرة اإلى وزير التربية حول بع�س الوحدات المدر�سية في المنهاج الجديد، ول�سيما بعد اأن 

تكاثر اللغط في المواقع والعوالم الفترا�سية حول اأكثر من �سيء في المناهج، واأخذ كّل َمن 

هّب ودّب يدلي بدلوه المثقوب فيها«. 

 
ّ
 تخ�������سّ الح�شور الميداني

ّ
اإذ تتق������ّدم ق�شية مو�شوعّي������ة منقولة من الواقع الخارج ن�شي

ال�ش������ردّي ل�شخ�شّية الراوي، وما ينفتح عليه هذا الح�شور من ممار�شات اإجرائّية تخ�ّس وزارة 

عج������اب بها بو�شفها نتيجة  التربي������ة والمناهج، في مقاب������ل توجيه الروؤية نحو رواية ب�شير واالإ

فنّية وجمالّية من نتائج هذا الواقع، اإذ تتماثل روؤيتان مختلفتان ومتباعدتان من حيث ال�شورة 

والدالل������ة في �شياق �شردّي واح������د، يك�شف عن طبيعة ح�شا�شّية الت�شكي������ل وانفتاح ال�شرد على 

ف�ش������اء ي�شتّل التداخل من �شورة االختالف والتباعد، وه������و ما يمكن اأن ينطبق على كثير من 

ج������ل بناء روؤية عامة تخ�شع له������ا مكّونات ال�شرد في  لوح������ات الرواي������ة وتمّثالتها ال�شياغّية الأ

الرواية من البداية اإلى النهاية.

 لرواية ب�شير على نحو مق�شود 
ّ
تت�ش������ّدر م�شاألة �شوغ ال�شخ�شيات مقاربة الراوي الذات������ي

م، ففي لوحة عنوانها »لوحة �شغيرة« ي�شّجل الراوي   للرواية االأ
ّ
وفاعل داخ������ل الف�شاء الروائي

اإعجاب������ه بقيام ب�شير اإدخال �شخ�شّيته �شمن �شخ�شّيات الرواية، في نوٍع من التهجين ال�شردّي 

بين ال�شيرة الذاتّي������ة لل�شخ�شّية الراوية وال�شخ�شّية الروائّية، وي�شّوغ لنف�شه ما يمكن اأن يفعله 

ف������ي نقل جزء من تجربته الواقعّية ال�شيرّي������ة اإلى ميدان الرواية التي يروي اأحداثها بال حرج، 

ف�شاًل عن التركيز الم�شتمّر وال�شغط الوا�شح على �شخ�شّيات اأخرى منتزعة من عمق الواقع، 

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

»لم اأكن اأتوّقع اأن ي�سع ب�سير نف�سه واحدًا من �سخ�سيات روايته، لكّنه فعل، بل فعل ح�سنًا، 

نـــه بذلـــك ي�سيف ر�سيدًا مهمًا لمعرفتي به من جهة، ولمعرفة غير المرئي من عالقاته مع  لأ

خرين من جهة ثانية.  الآ
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حــــداث القا�سية  ول�ســــّد مــــا اأده�سنــــي فيما �سبــــق تقديمه نموذجــــًا اإن�سانيًا واحدًا مــــن اأ�سباب الأ

التــــي نعي�ــــس منذ �سنوات، �سخ�سية عالء �ساحب القامة الطويلة والطلعة البهية مظهرًا، والخ�سة 

يذاء، ومنا�ســــل في �سفوف  والنذالــــة جوهــــرًا، فمــــن مخبر ل يوفر اأحدًا مــــن �سهام �سهوتــــه اإلى الإ

التحــــاد، ومتعالــــم يّدعــــي معرفة كل �سيء، اإلى �سيــــخ يكاد ل يغادر مزار الحــــّي وع�سو في جمعية 

خيرية. 

عندمــــا كنت اأقراأ ما كتبه ب�سير وهــــو ي�سور هذه ال�سخ�سية كانت تلح على ذاكرتي �سورة 

�سرة م�ســــاء، والذي لم  ذلــــك المدّر�ــــس الــــذي طالما كان اأبــــي يتحدث عنه كلمــــا اجتمعت الأ

نه لم يكن يعرب كلمة  يكن اأحد يعرف، كما قال اأبي، كيف ح�سل على �سهادته الجامعية، لأ

واحــــدة اإعرابــــًا �سحيحــــًا اأو كاماًل، بينمــــا لم يكن اأحد ي�سبقــــه في اإيــــذاء كّل متفوق حوله، 

بالغيبــــة والنميمــــة اأحيانــــًا، وبكتابــــة التقارير الكيدية �ســــده اإلى عدة اأجهــــزة اأمنية اأحيانًا 

ثانية«. 

ف�ش������ورة ال�شخ�شّية وت�شكيلها هنا لها تاأثير حا�ش������م في روؤية الراوي وهو ي�شفها بق�شدّية 

الفت������ة على هذا النحو، وي�شف وي�شرد في كّل لقطة م������ن لقطات هذا الم�شهد ما يحيل على 

ولى   في متاهات بالغة العمق واالمتداد ال نظي������ر لها، ففي اللقطة االأ
ّ
توّغ������ل الح������دث الروائي

خرين،  ي�شير اإلى رواية ب�شير وقدرتها على م�شاعفة ر�شيد معرفة الراوي به وبعالقاته مع االآ

وه������ي مالحظة تقانّية فنّية توؤّكد �شي������ر ذاتّية المروي في روايته، وف������ي اللقطة الثانية يُظِهر 

اإعج������اب الراوي ال�شديد ب�شخ�شّية »عالء« �شردياً وقد انتزعها ب�شير من عمق الواقع و�شّيرها 

على �شّكة ال�شرد بخ�شو�شّية �شلبّية، بطريقة اأطلَعْت الراوي على م�شاحات جديدة لم يكن على 

علٍم بها �شابقاً في اأر�س الواقع.

 
ّ
يندفع الراوي في اللقطة الثالثة وهو يحّدد �شخ�شّية »عالء« ال�شالبة نحو تمثيلها الواقعي

أر�������س الواقع وهي �شخ�شّية »المدّر�س الذي طالم������ا كان اأبي يتحدث عنه  فيم������ا ي�شبهها على ا

�شرة م�شاء، والذي لم يكن اأحد يعرف، كما قال اأبي، كيف ح�شل على �شهادته  كلما اجتمعت االأ

و�شاع االجتماعّي������ة والثقافّية في الجوهر ال�شردّي  آلت اإليه االأ الجامعي������ة«، في اإ�شارة اإلى ما ا

م وهي تتفاعل وتتماثل على اأنحاء مختلفة مع رواية ب�شير. للرواية االأ

يحي������ل الراوي ف�شاء رواي������ة ب�شير تنا�شياً على رواية »رجال ف������ي ال�شم�س« لغ�ّشان كنفاني 

ويقتب�س م�شهداً منها لتعزيز روؤيته وت�شويقها في هذا ال�شياق:
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دب  »ب�سير هنا، في هذا الف�ساء، اأعادني اإلى رواية كنت كتبت عنها حلقة بحث في مقرر الأ

العربـــي الحديث، رواية الكاتـــب الفل�سطيني ال�سهيد غ�سان كنفانـــي: »رجال في ال�سم�س« التي 

ر�س، ال�ســـورة التي لما تزل عالقة في  ن�سان بالأ �سّدرهـــا ب�سورة �سديـــدة الرهافة عن عالقة الإ

ن:  ذاكرتي اإلى الآ

ر�س تخفق من تحتـــه. �سربات قلب  »اأراح اأبـــو قي�ـــس �سدره فـــوق التراب الندي، فبـــداأت الأ

متعـــب تطـــوف فـــي ذرات الرمـــل مرتجة ثم تعبـــر اإلى خالياه. فـــي كل مرة يرمـــي ب�سدره فوق 

ر�س مـــا زال، منذ اأن ا�ستلقى هنـــاك اأول مرة ي�سق  التـــراب يح�ـــس ذلك الوجيـــب كاأنما قلب الأ

طريقًا قا�سيًا اإلى النور قادمًا من اأعمق اأعماق الجحيم«. 

ر�س والتراب التي داأب غ�ّش������ان كنفاني على تثبيتها في اأعماله ال�شردّية هي ما  ������ة االأ فق�شّ

 هنا، عن طريق التنبيه اإلى ما تحمله رواية ب�شير في هذا الم�شمار 
ّ
يعيد اإنتاجه الراوي الذاتي

ر�س التي تو�ش������ك على ال�شياع، بفعل ما جرى لها م������ن تهديد وترويع وتهديم  م������ن عالقة باالأ

ر�س بو�شفه خال�شاً   لالأ
ّ
وتدمي������ر وما يجّره ذلك من ويالت عل������ى ح�شا�شّية االنتماء الوطن������ي

ومالذاً ونجاًة.

ج������اءت القطعة ال�شردّية التي ا�شت�شهد بها ال������راوي من رواية غ�ّشان كنفاني مفعمة بالروح 

أب������و قي�س« بمعانقة التراب الندي  الوجدانّي������ة والعاطفّي������ة الوطنّية العالية، اإذ تقوم �شخ�شّية »ا

ر�س وذّرات الرمل ك������ي ينتهي راوي كنفاني بعبارة م�شرقة هي: »ي�شق طريقاً  والت�شال������ح مع االأ

قا�شياً اإلى النور قادماً من اأعمق اأعماق الجحيم«، ا�شتكماالً لفر�شّية الحيوية التي ينطوي عليها 

حدث وتتفاعل  الحدث ال�شردّي لرواية ب�شير وهي تطّور من ح�شا�شّية ت�شكيلها، كي تت�شابك االأ

 في حالة عميقة م������ن التنا�س والت�شاكل 
ّ
ف������ي ثالث رواي������ات تح�شر بين يدي ال������راوي الذاتي

والتداخل.

تكت�شب اللوح������ة ال�شردية المعنونة »لوحة �شغيرة« ما يمكن اأن ن�شفه ب�شردية الق�شوة وقد 

أ�شار اإلى ذلك الراوي وهو ي�شف ما كتبه »ب�شير« في روايته: ا

»يا لق�شوة الم�شهد، بل الم�شاهد التي و�شفت يا ب�شير! 

من وهم  ول، وم�شهد المظاه������رات، وم�شهد رجال االأ م�شه������د الرحيل ع������ن البيت الرحم االأ

يقتادون مطلوباً، وم�شهد رحيل اآخر من ب�شاتين الرازي اإلى جديدة عرطوز. اأهذا كله يا ب�شير؟ 

أاأنت تريد اأن تفتح جراحاً في روح قارئ روايتك وقد يكون ج�شده مثخناً بجراح قبلها، كجرحنا  ا



قراءة يف رواية »�سنوات الدفلى«

ول  2020 256 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

ن، ولن يندمل كما تردد اأمي وهي ت�شتعيد رحلتنا  نحن في حلب، جرحنا الذي لم يندمل اإلى االآ

الق�شرية عن البيت هرباً من الموت. 

اأّي ق�سوة يا ب�سير! اأّي ق�سوة! لكاأّن الم�سهد، م�سهد الرحيل من البيت الرحم اإلى بيت طارئ 

فـــي الزمـــان والمكان اأ�سبـــه بتلك الهجرات التـــي كابدها الفل�سطينيون في رحلـــة الهجرة، بل 

رحلة ال�ستات، بعيدًا عن ب�ساتينهم، وبياراتهم، واأرا�سيهم، وهم يحملون مفاتيح بيوتهم معهم 

آماًل في عودة قريبة.  ا

�سبعـــون �سنـــة، اأو تزيـــد، وهم مـــا يزالون يحلمـــون، وياأملـــون، والفرق بين م�سهـــد واآخر هو 

رهاب  الفاعل، الدولة في و�سع اأ�سرة اآ�سف، والمحتلون في و�سع الفل�سطينيين المهجرين، والإ

فـــي و�ســـع اأ�سرتي. لـــكاأّن ثمة اإرادة فـــي اأعالي ال�سماء تفر�ـــس على العربـــّي اأن ي�ستعيد ما�سي 

اأجداده في جزيرة العرب، الحّل والترحال«.

 ،
ّ
ن�شان العربي ينفت������ح ه������ذا الم�شهد الم�شحون بالق�شوة عل������ى جروح عميقة في ذاك������رة االإ

وال�شورّي من������ه على نحو خا�ّس، وا�شتعادة ملحمة التهجير التي تعّر�س لها الفل�شطينيون اأوالً، 

أ�������س نف�شها، ينامون على حلم كبير يتراجع يوماً بعد  خرون ي�شربون من الكا وه������ا هم العرب االآ

ر والمدنّية  آخ������ر كي يعود الع������رب اإلى تاريخ اأجدادهم ف������ي الحّل والترحال ويترك������وا التح�شّ ا

ّ اإلى تمثيلها على اأكثر من 
خرين، بهذه المعادلة الم�شنية القا�شية التي ي�شعى الراوي الذاتي لالآ

�شعيد كي تتكّر�س في منطقة القراءة.

أ م������ن �شورة �شاملة للق�ش������وة والموت ت�شرب  يتجلّ������ى المتلّقي هن������ا بو�شفه جزءاً ال يتجزا

آٍن على  باإيقاعه������ا الم�شاحات ال�شردّية كلّها، وكاأّن الحكاية ما تبرح تجّدد نف�شها في كّل حيٍن وا

اأر�س عميقة ف������ي التاريخ والح�شارة هي مطمع لكّل من هو »اآخر«، بحيث تت�شاعف »�شنوات 

الدفل������ى« وتتع������ّزز وتّت�شع وتكبر على نحو مفجع ال يكترث بال�شحاي������ا وال بالدمار وال بالموت 

 بما يمتلك م������ن عد�شات مكّبرة قادرة على روؤية ما يُرى 
ّ
، اإذ ي�شتعين الراوي الذاتي ّ

الجماع������ي

أكثر المناطق ح�شا�شّية في تطّور  لت�شّور حجم الماأ�شاة في اأعلى ما يمكن من جحيم، ويقارب ا

ف�ش������اءات الت�شكيل ال�شردّي وانفتاح الحدث المتعّدد والمتنّوع والم�شتبك في مناطق كثيرة من 

.
ّ
ال�شرد الروائي

تق������ود ح�شا�شّية تكوين الحدث اإل������ى مقاربة المكان ال�شردّي »مدين������ة حلب« بو�شفها اأحد 

، المدينة التي 
ّ
مكن������ة المق�شود نفيه������ا ومحا�شرتها وتدمير ف�شائها الح�ش������ارّي والتاريخي االأ
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كثر من �شبب، كي يُروى ما ح�شل من تدمير مخّطط له.   الأ
ّ
تحتفي بها الرواية والراوي الذاتي

برز ذلك على ل�شان الراوي، وهو يروي ذاته داخل ال�شخ�شّية التي يتنّكبها في ال�شرد، مخاطباً 

�شخ�شّي������ة �شديقه »ب�شير« اإذ تاأّخر عن اإنهاء قراءة روايت������ه التي توازي وتعادل وتحايث حركة 

�شل: الرواية االأ

يام  نني تاأخرت في اإنهاء قراءة روايتك، ول�سيما فيما م�سى من الأ »�سامحني يا �سديقي لأ

نني كنت م�سطرًا لمرافقة اأبي اإلى حلب من اأجل ح�سور العمل الجراحي لعمي، �سقيق اأبي،  لأ

ر�س عندما نقل اإليه اأحد العاملين  بعد اأن اكت�سف الطبيب �سرورة لذلك اإثر �سقوطه على الأ

فـــي معملـــه في الحيدريـــة اأّن المعمل �سار في قب�سة مجموعة م�سلحـــة، واأنها قامت بتفكيك 

لت فيه من اأجل نقلها اإلى مكان ل يعلمه كما قال.  الآ

يومـــان في حلـــب كانا كافيين لتزداد روحي تخمة بالحزن على المدينة التي اأنتمي اإليها، 

والتي لم تعد حلب التي عرفت، والتي كان اأبي يردد دائمًا عنها اإنها ملكة ال�سرق ح�سب و�سف 

نكليز لها، والتي لم تعد كذلك، بل مدينة حزينة، �ساحبة الوجه، يختلط دمع  اأحد الرحالة الإ

نفا�س بعد اأن كان يرويها«. روحها بماء نهرها قويق المقطوع الأ

يُغِرُق الراوي م�شاحة كثيفة موجزة من ال�شرد هنا بعزائه الكبير لمدينة »حلب«، اإذ تغو�س 

في حزنها و�شحوبها وعنائها ودمها ودموعها، فقد جاءت الحرب اللعينة على كّل �شيء جميل 

نفا�س بعد اأن كان يرويها«.  فيه������ا وخّربته، بما في ذلك نهرها »بماء نهرها قويق مقط������وع االأ

بم������ا تختزنه مفردة »ماء/نهرها« من اإ�شارة المعة وغزي������رة اإلى الحياة وقد غابت بغياب ماء 

أزالت الحرب المعنى  النهر، فتحّول المكان بجذوره التاريخّية والح�شارّية اإلى »ال مكان«، اإذ ا

 في جوه������ر المكان، و�شار بال جوهر فكّف عن اإنتاج������ه للفكرة المكانّية ودخل في 
ّ
المكان������ي

م�شار الال مكان.

التداخل الَمتنّي ال�صردّي ونفي المكان

أثر التحايث بين  تلع������ب الرواية عل������ى اأكثر من وتٍر �شردّي في ال�شبيل نحو التخلّ�س من ا

ف�شاءين �شرديين على الورق، لكّنهما يعمالن بو�شفهما ف�شاًء واحداً �شمن الم�شار ال�شردّي 

 وهو يهيمن على الحراك ال�شردّي ويم�شك بخيوط التداخل 
ّ
العام للرواية، فالراوي الذاتي

بين المتنَين ال�شرديَّيْن يجتهد في نفي المكان فيما �شّماه »لوحة اأخرى على الجدار«، فهذه 

ر�س  ر�س بفا�شل يجعلها ال تنتمي اإلى االأ خرى المعلّقة على الجدار مف�شولة عن االأ اللوحة االأ
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 الذي هو في حقيقته »ال مكان« تعبيراً عن 
ّ
بل للحائط، ويعر�س فيها الراوي المكان المنفي

حجم الماأ�شاة التي قّو�شْت اأركان المكان و�شحقته، ف�شاًل عّما يحويه هذا المكان من وجود 

وح�شور وتاري������خ وح�شارة واأمل وحراك تنويرّي متوهج، يجع������ل من المكان �شورة للحياة 

 
ّ
ت�شتدع������ي الما�شي الزاهر بحقبه كلّها وتمّثالته التاريخّي������ة كلّها، بما يدفع الراوي الذاتي

أّي فر�شة �شردّية كي يمّرر حزمة من القيم تعمل في هذا االتجاه: ال�شتثمار ا

خيرة نف�سها، والمركز الوطني لتطوير  »ور�ســــة التدريــــب على المناهج الحديثة، وهذه الأ

المناهــــج، ووزارة التربيــــة، والوزير، واأبي اأي�سًا، وحرب اأخــــرى ت�ستعل في �سورية �سد المناهج 

مــــن اأق�ساهــــا اإلى اأق�ساها، حتى كادت النا�س تن�سى الحرب نف�سها، وحتى بدا اأّن ثمة من اأراد 

زرق،  اإ�سعــــال هــــذه الحرب، واأّنه يقف وراء تلــــك ال�سفحات ال�سفراء التي �سج بهــــا العالم الأ

لكترونية، لــــكاأّن كّل �سيء فــــي �سورية ي�سبه  عالــــم التوا�ســــل الجتماعــــي، وبع�س المواقــــع الإ

اأح�ســــن �ســــيء في البالد المتح�سرة، وما من م�سكلة، بــــل الم�سكلة الوحيدة، هذا الخطاأ غير 

ّنــــه وثيق ال�سلة  المق�ســــود اأو ذاك. كنــــت اأتمنــــى يــــا ب�سير اأن تتوقف عند هــــذا في الرواية، لأ

بالمعنــــى الــــذي كتبت الروايــــة من اأجله، اأق�سد الوعــــي الذي ت�سقــــط اأوراق التوت عنه يومًا 

ولى لي�ســــت هي �سورية، ولكاأن النا�س  بجدية الأ بعــــد يوم، لــــكاأّن �سورية الح�سارة والتاريخ والأ

موية،  ن لي�ســــوا اأحفــــاد اأولئــــك الذين و�سلــــت مراكبهم اإلى اأعالــــي اأوروربة اأيام الدولــــة الأ الآ

واإلــــى �سمــــال اأوروبة قبل ذلك، فكانت مملكة قرطاج. ن�ســــي كثير من النا�س الحرب، والدماء، 

وال�سهداء، والدمار، والجوع، والخوف، وتفّرغوا للمناهج المطورة �سفعة هنا واأخرى هناك، 

وكذبًا هنا واآخر هناك«. 

�شارات في �شياق واحد كي ت�شهم في تركيز الروؤية ال�شردّية بما  لماحات واالإ تحت�شد هذه االإ

 
ّ
ي�شتجي������ب للحالة الروائّية على م�شار الزمن والم������كان الم�شَبع بالنفي، اإذ يزيح الراوي الذاتي

الكتل������ة الروائّية المتعلّقة برواية �شخ�شّي������ة »ب�شير« ويفتح المجال لتدّفق������ات الُحَزم الروائّية 

ة االنتماء  �شل، ويمنح �شخ�شّية »ب�شير« �شهادة فنّية ووطنّية تحكي ق�شّ المنبثقة من الرواية االأ

لجن�س الرواية والوطن معاً:

»�ساأحتفـــظ بالروايـــة، وبم�سودات هوام�سي عليها، اإلـــى اأن تاأتي اإلى دم�سق، و�سنتحاور 

ول لك، ومن دون اأي مقدمات  بـــكل تاأكيـــد حول كل تف�سيل فيها، ول�سيما اأنها العمل الأ

فـــي الن�ســـر، ل ق�سة ول �سعـــر ول اأي مقال، ولذلـــك اأتوقع اأن يتـــم ا�ستقبالها من النقاد 
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باأكثر من موقف. ومهما �سيكون من هذه المواقف، فيكفيك اأنك كتبت، واأّنك توؤكد �سيئًا 

عظيمـــًا عـــن الوطن الذي يجمعنا معًا، عـــن �سورية المتنوعة والمتعـــددة والواحدة في 

الوقت نف�سه«. 

 للتالع������ب بمفهوم المكان الذي ت�شتقّر 
ّ
يتاح المج������ال وا�شعاً بعد ذلك اأمام الراوي الذاتي

�شياء وت�شتوي ت�شكيلياً، ولملمة ما اأمكن من التفا�شيل ال�شردّية الدقيقة لتركيبها داخل  عليه االأ

طروح������ة ال�شردّية التي انبنْت عليه������ا الرواية، فتكون  فعالّي������ات متع������ّددة تك�شف عن طبيعة االأ

خيرة  ال�ش������ورة المكانّية ال�شردّية خا�شعة لمقترحات الراوي وهو ي�شعى اإلى و�شع اللم�شات االأ

 لعمله:
ّ
على الف�شاء ال�شردّي الت�شكيلي

نترنت تعود اإلى الحيـــاة قبل عودة الت�سالت على �سبكة الجوال، اخترت  »بمـــا اأّن �سبكة الإ

اأن اأكتـــب اإليـــك هـــذه الر�سالة، واأنتظر منـــك ات�ساًل فور قراءتك لها، بل فـــور عودة الت�سالت 

تية:  �سئلة الآ لتجيبني عن الأ

1- حتـــى نهايـــة اللوحة الثامنة راأيـــت اأن م�سائر اأكثر ال�سخ�سيات فـــي الرواية مبهمة، 

ومـــن تلـــك ال�سخ�سيات والدا نايف، نا�سر وجيهان، فكيـــف تخطط، بل تفكر في الطريقة 

التي ل تجعل هذه ال�سخ�سيات معلقة في الفراغ؟ 

خيرة قبـــل يومين، اأي قبـــل اأن اأقراأ خبر  2- بالن�سبـــة اإلـــى نايـــف �ساأكتب لـــك محادثتنا الأ

مقتلـــه في الهجوم على الوحدة المرابطة علـــى تخوم البادية، وال�سوؤال: األ ترى منا�سبًا و�سع 

هـــذه المحادثـــة �سمـــن الرواية، ول�سيمـــا اأنها، اأعنـــي المحادثة، حبلى باأكثر مـــن مفاجاأة عن 

نايف وعن والديه معًا، وعن عودته اإلى الدرا�سة، وعن �سر التحاقه بالتنظيم، عدا ال�سبب الذي 

ولى، اأق�سد عمه؟  ذكرت في ال�سفحات الأ

3- لقــــد قدمــــت في اأكثر مــــن لوحة �سورًا متعــــددة للن�سيج ال�ســــوري باأطيافه المختلفة، 

ولكــــن غــــاب عنك اأحد اأهم مكونات هذا الن�سيج الذي ل يمكن الحديث عن �سورية من دونه، 

مر لم يخطر  اأق�ســــد �سركاءنــــا في الحياة والوطن، الم�سيحيين، اأم اأنك ق�سدت ذلك اأو اأن الأ

لــــك قــــّط؟ �سخ�سيًا اأعتقد اأّن ثمة ثغرة فــــي الرواية في هذا المجال ما دامت الرواية، بل ما 

دام مــــن بع�ــــس مقا�سدها ودللتهــــا كما كان يقــــول اأ�ستاذ النقد الحديث فــــي الجامعة، هو 

�ســــورة �سورية بمطلــــق بهائها المجتمعّي عبر التاريخ. اأقترح عليــــك اأن ت�سيف لوحة تا�سعة 



قراءة يف رواية »�سنوات الدفلى«

ول  2020 260 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

وبيــــن يديــــك مرجــــع اإن�ساني باهر في هذا المجال، هل ن�سيت مادليــــن �سديقتنا الرائعة في 

الكليــــة؟ مادليــــن التــــي لم يكن يعنيها اأن يكون ال�ساب الذي تهيم بــــه م�سلمًا، بل يعنيها اأنها 

تحبه ويحبها فقط، ثّم... اأنت تعرف بقية الحكاية. 

4- اأقتــــرح اأن يكــــون موقــــع هــــذه ال�سفحات فيما بعــــد ر�سالتي هذه اإليــــك، ول�سيما اأنك 

بداعي  رغبــــت فــــي اأن تكون ر�سائلي جــــزءًا من الرواية، ول�سيمــــا اأكثر اأنك اأدركــــت بح�سك الإ

نها عنهــــا وفيها وحولها مما  الجديــــر بالتقديــــر اأّن هــــذه الر�سائل ت�سكل متنــــًا في الرواية لأ

مكنة، وهي رغبة داّلة على اأنك تقراأ كثيرًا ما انتهى اإليه فن  حداث وال�سخ�سيات والأ يعني الأ

دبي الحديث في محا�سرته عن الح�سا�سية  الرواية من المغامرات كما حدثنا اأ�ستاذ النقد الأ

الجديدة في الرواية العربية، وقّدم فيها اأمثلة عدة توؤكد اأّن الرواية لم تعد مح�س حكاية، 

بــــل حكايــــة تدعو القارئ اإلى التاأمل في هند�ستها، وطرازهــــا المعماري، وذائقة مبدعها في 

ت�سكيل عالمه الروائي. اأتعلم يا ب�سير كم اأتمنى اأن اأتابع درا�ساتي العليا في هذا الخت�سا�س 

خــــرى، ول�سيما ال�سعر،  ن الروايــــة ا�ستطاعــــت �سحب الب�ساط من مختلــــف اأ�سكال الفّن الأ لأ

ّنني اأتمنى اأن اأكون �سورة اأخرى، ولي�ست مطابقة، عن اأ�ستاذنا في النقد الذي طالما كان  ولأ

ياأ�سرنــــا فــــي محا�سراته، ون�سغي اإليه من دون اأن ن�سعر بوطــــاأة الوقت اأو ال�سجر. ربما اأفعل 

ذلــــك عندمــــا يحين وقت المفا�سلة، واأرجو اأن تتاح لي فر�سة درا�سة النقد الحديث، واإن لم 

تاأت المفا�سلة بما اأتمنى، فلن اأتوقف عن القراءة في هذا المجال.

ربعة على ل�سان الراوي الذاتّي روؤية نقدّية تخ�ّس رواية »ب�سير« داخل  تحّقق هذه النقاط الأ

م، لكّنها تجري مجرى ال�سرد ول تكّف عن م�ساعفة زخمها الحكائّي �سمن  حا�سنة الرواية الأ

اإطار مالحظات نقدّية تحاول اأن تخدم الفكرة ال�سردّية، وت�سيع فيها رغبة دفينة لدفع العمل 

ال�ســـردّي نحـــو درجـــة مهّمـــة من درجات الحداثـــة، في �سياق توجيـــه »ُحكِم قيمـــٍة« كبيٍر يجعل 

هميـــة، تعك�س �سورتها واإ�سعاعها علـــى مدّونة »�سنوات  مـــن هـــذه الرواية تحفـــة �سردّية بالغة الأ

الدفلـــى« بو�سفهـــا نظيرًا �سرديًا لها وهي تمتحن انتماءهـــا للوطن وا�ستجابتها لما مّر به من 

ويـــالت، ليكـــون الحوار الالحق و�سيلة يقـــوم فيها الراوي بتوجيه �سبكة مـــن الر�سائل المبا�سرة 

وغير المبا�سرة حول مجمل فعاليات الحدث ال�سردّي في الرواية:

»قال ب�سير وهو ياأتي على ما تبقى من كاأ�س الماء البارد بين يديه:
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- �سورية كلها بع�س من روح ال�سماء يا �سديقي. 

ومـــا اإْن قـــال ب�سيـــر ذلك، حتى نه�س عبـــدو، و�سّده اإلى �سدره كما كان فعـــل فور دخوله اإلى 

المقهى، وعانقه وهو يقول:

يام، بل  - اأيها المبدع، يا لجمال روحك الفارهة! هذه �سورة باألف رواية مما ي�سدر هذه الأ

مما اأقلب �سفحاته واأنا اأقوم بت�سجيل مخطوطاته في �سجل الوارد اإلى ديوان الهيئة.

وقبل اأن تزداد البت�سامة اإيناعًا في وجه ب�سير، اأكمل يقول:

- اأين كانت موهبتك هذه مخبوءة ونحن في الجامعة؟ 

- الحرب يا عبدو، الحرب. الحرب هي التي لجمتها كما هي التي اأ�سعلت نارها«. 

تتجلّ������ى في نهاية الرواية اإذ يُ�شَدُل ال�شتار على اأحداثه������ا في نهاية المطاف مجموعٌة من 

 التقليدّي 
ّ
أ�شر ال�شرد الروائي جل الخروج من ا  ا�شتثمارها الأ

ّ
مكانات ال�شردّية، حاول الروائي االإ

أ�شهم في تطوير ح�شا�شّي������ة الحراك ال�شردّي  ال������ذي تقع فيه �شرديات الحرب ع������ادًة، بع�شها ا

أداء وظائفها، اإذ جاءت كثافة  أ�شبع ف�شاء الرواية بقيٍم مثمرة �شاعدت عنا�شر الت�شكيل على ا وا

ال�شخ�شّي������ات بتماثلها ال�شردّي لتر�شم �شورة الكائنات المتحّركة في طبقات الرواية على نحو 

يتفاع������ل مع مو�شوعة الح������رب، وما يمكن اأن تنتجه من م�شاه������د ولقطات ومواقف وحوارات 

، وتك������ّون طبيعة الف�شاء 
ّ
ومقاط������ع و�شفية وتمّثالت ت�شّب جميعاً ف������ي مرجل ال�شرد الروائي

طروحة العنوان »�شنوات الدفلى« وما يحيط به من ت�شّورات واحتماالت  الع������ام بما ي�شتجيب الأ

وتكّهنات وم�شاقات ال ح�شر لها.

 بما يجعل اأمكنة الرواية 
ّ
ثبات والنفي المكاني مكنة في الرواية داخل ثنائّية االإ تتمرك������ز االأ

، في تفاع������ل حميم مع انفت������اح الحدث وتبئيره 
ّ
�ش������ر الت�شكيلي تعم������ل �شردي������اً تحت �شغط االأ

 حّتى نهايته، اإذ 
ّ
�شم������ن مقولة مركزّية تفع������ل فعلها في طّيات ال�شرد من بداية الحدث الروائي

ّن من  خرى، الأ كثر هيمنة على فّعاليات عنا�شر الت�شكيل االأ يتجلّ������ى الحدث بو�شفه العن�شر االأ

ز على طبقات الح������دّث وظالله وتاأثيراته في  خ�شو�شّي������ات �شردّي������ات الحرب و�شماتها اأن يَُركَّ

الم������كان والزمن وال�شخ�شية، بحيث ت�شتجيب له عنا�شر الت�شكيل كلّها وتتفاعل مع مقت�شياته 

واإجراءاته وتفا�شيله وح�شا�شياته.

 للحرب 
ّ
 لل�شرد تحت �شغط الجانب المو�شوعاتي

ّ
فقي يمك������ن القول اإّن طريقة الت�شويق االأ

، انعك�س �شلباً على تعّثر الكمونات ال�شردّية الخ�شبة التي كان من 
ّ
أن�شطة الحراك الروائي على ا
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الممك������ن اأن تتجلّى بين م�شهد واآخر، ولقطة واأخرى، ولوحة واأخرى، وقد قاد ذلك اإلى تدوير 

 في اأكثر من منطقة من مناط������ق الت�شكيل، و�شّبب اأحياناً انقطاع اأفق 
ّ
الفع������ل ال�شردّي الروائي

 بين الحكايات المتحايثة، على 
ّ
ال�ش������رد وغياب الن�شق في عدم �شبط اإيقاع التوازن الحكائ������ي

أّن اإدارة مو�شوعة الحرب �شردياً –وال�شّيما حين تك������ون الحرب ما زالت قائمة-  الرغ������م م������ن ا

 
ّ
تنط������وي على جملة م������ن المخاطر الفنّي������ة والمو�شوعّية، وال تعطي الحرّي������ة الكافية للروائي

لغام. ّنها مكتّظة باالأ بالحركة على اأر�س ال�شرد الأ

❁    ❁    ❁
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مي عبد ال�سالم

أ�سرار«. م������ن هذه المقول������ة ينطلق  »البي������وت ا

رمنّية«  أبو �سعد في روايته »بيت الأ الكات������ب في�سل ا

أ�سراٍر كثيرة تختف������ي خلف جدران  ليتحّدث ع������ن ا

البيوت، مح������اولً من خاللها ر�س������د كثيٍر من قيم 

المجتمع واإرها�سات الواقع، في تاأثيرها في النف�س 

الب�سرّية، ور�سم مالمح حياتها و�سلوكاتها وعالقاتها 

 من 
ّ
 من ناحية، والو�سط البيئي

ّ
بالو�سط الجتماعي

ناحية اأخرى. 

 الذي اجتمع فيه 
ّ
�سّكلت )زارة( الف�ساء المكاني

ع������دد من ال�سخ�سّيات التي مّثل������ت �سرائح متنّوعة 

 خ�سو�ساً. 
ّ
 عموماً والعربي

ّ
ن�ساني من المجتم������ع الإ

ثار  و)زارة( ه������ذه ل تنتمي اإلى بل������د بعينه، لكّن الآ

الرومانّية وحجارة البازلت وغير ذلك توحي باأّنها 

مدينة ال�سوي������داء )بيئة الكاتب(، وقد ق�ّسم الكاتب 

قراءات

رمنّية« قراءة يف رواية »بيت الأ



رمنيّة« قراءة يف رواية »بيت الأ

ول  2020 264 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

ه������ذا المكان اإلى ق�شمين، اإذ عّبر عن البيوت القديمة ب�)زارة المدينة(، وعن البيوت المتمّدنة 

عالي، ولعّل الكاتب هنا يخالف  ّن ال�شّكان اختاروا بناء البيوت الحديثة في االأ ب�)زارة الجبل(، الأ

أل������وف، اإذ طالما َرَمز الجبل للوعورة والق�ش������وة و�شظف العي�س الذي يلقاه المتمّردون على  الما

أ�شكال التمّرد  أو الخارجون على القانون، فبدت بيوت )زارة الجبل( �شكاًل من ا أ�شكال االحتالل ا ا

 وبدائّيته.
ّ
على الموروث االجتماعي

حجارة البيوت القديمة تحكي حكايا الهاربين منها اإلى حيث المدنّية والزيف، هذا الهروب 

قوي������اء في تغّولهم على  ي�شط������اده )نا�شر( المولع باأحاديث الحج������ارة والبيوت، فيواجه به االأ

ال�شعف������اء، فهو ي�شلك الطريق �شباحاً اإلى زارة الجب������ل، ويحاول جاهداً اإيجاد عالقٍة حميمة 

م������ع بيوتها الجديدة لكّنه ال يفلح، فحبيبته –حجارة البيوت القديمة- تتلّهف للقائه في طريق 

خر وباح باأ�شراره. أي�شاً، وقد خبر كّل منهما االآ العودة كما يتلّهف هو للقائها ا

أراد الكاتب من خالله   ال������ذي ا
ّ
اأحادي������ث البيوت الت������ي ا�شتهوت نا�شر �شّكلت القالب الفني

، فهو- اأي الكاتب- يخرج بالقارئ من هذه)الفانتازيا( التي 
ّ
اأن يو�ش������ل مقوالت الن�ّس الروائي

يختب������ئ خلفه������ا البطل، حين يبوح على ل�شان������ه باأّن اأحاديث البيوت اإّنم������ا هي �شدى لما يبوح 

 منهم. جاء ف������ي )�س91(: »حين اأقول ذلك 
ٍ

 اأو ال وعي
ٍ

ب������ه اأ�شحابها ف������ي �شهرة �ُشْكٍر عن وعي

ينعتونن������ي بالحمق، ويقهقهون عالياً دون خجل كاأّنهم يب�شقون في وجهي: ومتى كانت البيوت 

تتكلّم يا نا�شر؟! 

مت������ى؟ كان������ت تتكلّم عندما كنتم تاأكل������ون وت�شربون على طاولتي، كان������ت تتكلّم عندما كنتم 

�شاعدكم، حين اأقول لكم اإّن البيوت قالت ما لم ت�شتطيعوا   الأ
ّ
تهربون من زوجاتكم وتلجوؤون اإلي

قوله... اإّنها ف�شحت جبنكم و�شعفكم...«. 

، لتظهر للقارئ 
ّ
هذا البوح يك�شف عن اأعماق ال�شخ�شّيات وخط �شيرها في الن�شق الحكائي

ال�شرائ������ح المجتمعّية التي تمّثلها هذه ال�شخ�شيات، وقد جمع الكاتب بينها من خالل عالقتها 

بالبط������ل من ناحية وبالمكان من ناحية اأخرى... »طاولة عامرة يلتّف حولها كّل م�شاء اأ�شدقاء 

أثرياء، �شع������راء وفّنانون، �شائقون،  آي������ل لل�شبهات والحيرة، ا ندام������ى، خليط مرعب من النا�س، ا

بائعون، م�شّردون، واأحياناً ن�شاء...« )�س 9، 10(.

أ�شماء ال�شخ�شيات لتكون عتب������ة رافدة لما يوّد قوله؛ فاإّن  واإذا كان الكات������ب يهت������ّم باختيار ا

�شرار  أبا �شعد قد وّفق اإلى ح������دٍّ بعيد في ذلك، فالبطل نا�شر ين�شر الحّق ويك�شف االأ في�ش������ل ا
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الغام�ش������ة ويف�شح �شوءات الخّطائين وجرائمه������م، ومنيرة �شقيقته هي من علّمته كيف ينت�شر 

أ�شرارها، فيما كان ا�شم �شاه������ر للطبيب الذي تعلّم  عل������ى �شعفه ويخاطب البي������وت وي�شتجلي ا

أ�شماء اأخرى معاني  رمنّية ف�شاعده في اإ�شهار الم�شتور من اللغز المحّير، ففي حين اتخذت ا االأ

أبيه ممدوح الذي اأ�شاع ثروته وعياله بلعب القمار، و�شقيقه  معاك�ش������ة للمنتظر منها، مثل ا�شم ا

أبيه... كمال الذي �شاع في جريه وراء ق�شية خا�شرة، وكريم الذي ورث البخل عن ا

الرواي������ة م�شحونة بال�شراع، �شراع ال�شخ�شّيات فيما بينه������ا من ناحية، و�شراع البطل مع 

الو�ش������ط المحيط من ناحية اأخرى، ولعّل الكاتب قد نجح ف������ي التحامل على هذه ال�شخ�شّية 

أربعين �شنة  بالذات )نا�شر( ليك�شف من خالل ما تعّر�شت له عبر م�شيرة حياتها الممتّدة قرابة ا

، فنا�شر �شخ�شّية ماأزومة منذ 
ّ
 وال�شيا�شي

ّ
كثي������راً من علل المجتمع على ال�شعيدين االجتماعي

أاّل اأ�شرخ، كيال ي�شيبني  الطفولة، واإذا كان في طفولته قد تغلّب على القهر بال�شمت »قّررت ا

ما اأ�شاب اأختي منيرة«، فاإّنه تغلّب على �شمته حينما كبر، ولم يعد ي�شكت. وبالطبع فقد دفع 

الثمن في كلتا الحالتين. 

أبتلع �شرخة، وهي تنمو كالجنين في  »قالت لي الغجرّية -عندما �شرحت لي نجمي- اإّنني ا

 
ّ
أتعافى ما لم اأتخلّ�س منها... وقالت اإّن نور عينيه قد دخل كذلك في عيني بطن������ي، واإّنني لن ا

أبّي�س الفال«، )�س16(. واإّنني �شاأبقى م�شرنماً ما لم ا

ألقي اأمامه ف������ي العتمة، ثّم راأى ج�شمه ي�شير بال  والحدي������ث هنا عن راأ�س الخروف الذي ا

آلة  أ�������س. ويحّدثن������ا الكاتب عن تاأثير ذلك في نف�س البطل فيقول: »في الكلّية كانت يدي مثل ا را

أدّق التفا�شيل، حّتى تلك التي لم يكن يراها اأحد غيري، ودائماً ال�شيء نف�شه،  الت�شوير، تنقل ا

أ اأع�شابي الرق�س على اإيقاع ذكريات مثقوبة  عندما اأ�شل اإلى ر�شم العينين ترتجف يدي، وتبدا

لم«، )�س15(. بالحزن واالأ

بالطب������ع لم يكن ذل������ك الحدث �شوى البداية، فقد تتابعت المواق������ف القا�شية التي كان لها 

ثر في هذه ال�شخ�شّي������ة، فبعد اأن احتّل اأخواله المنزل نادت������ه ذات مّرة زوجة خاله  عمي������ق االأ

أي�شاً اأحرقت رجليه بمرقة البازالء، واأ�شيب  �شغ������ر بلهجة ماجنة، ثّم بحركة ماجنة �شاخرة ا االأ

لم اإلى برودة، ثّم اإلى ارتجاف، ثّم  بالحم������ى )وقد كان فتى �شغيراً بالطب������ع(؛ ليقول: »تحّول االأ

أّن دودة من  أّنني �شفيت تمام������اً، غير مدرٍك ا  معتقداً ا
ٍ
أّيام أفق������ت منها بعد ا اإل������ى حّمى �شديدة، ا

أّنها �شوف تالزمني ما حييت«، )�س36(. الجليد قد تكّونت في روحي، وا
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اإ�شاف������ة اإلى ذلك كلّه تعّر�شه لل�شجن مرتين، اإحداهم������ا وهو في بداية مرحلته الجامعّية، 

أثناء خدمته الع�شكرّي������ة، كان �شببها دفاعه عن زمالئه م������ن الع�شاكر ومطالبته  والثاني������ة ف������ي ا

بحقوقه������م، وانته������اء المطاف به فيما بعد اإلى التعذيب، ث������ّم اّدعائه الجنون – ح�شب ن�شيحة 

أو الخبل- الذي اأ�شبح و�شمة يعرفه  �شه������ره- لي�شتطيع الخروج من ال�شج������ن... هذا الجنون -ا

أ�شعفته كثيراً في مواجهتهم بما يعرفه عنهم. بها اأهل زارة، وقد ا

في مقابل هذه ال�شخ�شية نجد �شخ�شّية )منيرة(، تلك الطفلة التي تاأّخرت في النطق، ثّم 

رنبين اللذين اأهداها اإّياهما،  أ�شكتها من جديد �شكوتاً مر�شّياً حين ذبح والدها االأ تعّر�شت لما ا

أّمها اأمام اأهلها، وعلّمت  فعا�شت �شراعاً بارداً، اإذ اعتادت اأن تغم�س عينيها كلّما راأت انك�شار ا

اأخاها نا�ش������ر اأن يغم�س عينيه وي�شغي، حّتى �شار يحادث البي������وت وتحادثه. لتكون العالقة 

رمنّية  بين هاتين ال�شخ�شّيتين مفتاحاً مهّماً من مفاتيح الرواية، والو�شول اإلى حّل لغز بيت االأ

الذي ا�شتع�شى.

�شارات والتخمين، علّمتن������ي الكثير، قالت لي دوِّن  أنا ومنيرة نلع������ب لعبة االإ ّيام وا »تم������ّر االأ

كلمات، اإّنك اإذا تخّيلت �شيئاً تحّبه ف�شوف يرت�شم في مخّيلتك، �شيبدو كاأنه موجود، كلّمه، فاإذا 

أّما اإذا اأجابك وتحّدث اإليك اأفال  قّل يتخّيلك، ا أّنه على االأ أو ا أي�شاً، ا أّنه يراك ا �شمعك فهذا يعني ا

خر؟«، )�س76(.  ن باالآ أّن كليكما يحلم االآ أّنكما موجودان معاً؟ وا يعني هذا ا

اإّن العالق������ة بين هاتين ال�شخ�شّيتين تبدو اأكثر عمقاً من خالل ربط الكاتب بطريقة ذكّية 

خر(، والروؤيا التي كانت   في تاأّخر نطق منيرة )حالة التقّم�س من جيٍل الآ
ّ
بين ال�شبب الرئي�شي

تالحق نا�شر، والتي كانت تزداد و�شوحاً كلّما تقّدمت ف�شول الرواية: »�شهول �شفراء، بحيرات 

مرتجفة، رياح، طلقات بعيدة«، )�س45(.

ثّم ي�شيف الكاتب: »... �شهيل، وقع اأقدام ثقيلة، �شراخ، بكاء...«، )�س45(. 

أي�شاً: »... فت������اة نحيفة ترك�س مرعوبة ف������ي حقل من الذهب،  ث������ّم ي�شيف اإل������ى ما �شبق ا

أ�شها، ثّمة بنادق بين الزرع، وثّمة دماء...«، )�س94(.  جدائلها تتقافز كال�شياط فوق را

رمنّية، هذا  ول������ن يخفى على القارئ بالطبع رب������ط هذه الروؤيا بحّل اللغز المرتبط ببيت االأ

بي�س  البيت المختلف عن بيوت زارة كلّها، فقد ُجلبت حجارته من مكان بعيد، واكت�شى لونه االأ

بخ������الف الحجارة ال�شوداء التي بنيت منها بقّية البيوت، وكاأّن الكاتب هنا اختار البيا�س داللة 

أو الهوّية الحقيقّية ل�شكان هذا البيت.  أو ال�شمت، ا على الغمو�س، ا
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 ليرفد الرواية بحمولة 
ّ
أي�ش������اً على الفّن الت�شكيلي وكم������ا اّتكاأ الكاتب على الروؤيا فقد اتكاأ ا

معرفّي������ة تلّخ�س ما تتعّر�س له ال�شعوب اأحياناً عب������ر م�شيرة حياتها من ظلم وا�شتبداد، فحين 

رمنّية بحثاً ع������ن �شّره المكنون، يجد �شعوبة في عبور الممّر الطويل  يت�شلّ������ل نا�شر اإلى بيت االأ

رمن على اأيدي العثمانّيين عام )1915(،  ب�شبب ما ُعلّق على جدرانه من لوحات تمّثل مذبحة االأ

وال�شوؤال هنا: هل ي�شتطيع المرء اأن يخلّد ماآ�شي �شعبه بلوحات يعلّقها على جدران بيته ليراها 

ف������ي كّل لحظ������ة؟ كيف ي�شتطيع العي�س متوازناً؟ اإذن، لعلّه������ا و�شيلة الكاتب من اأجل توثيق هذه 

، ليتكئ عليه في النهاية بعبارة )ق�شي������دة الحجر( المذّيلة للوحة 
ّ
المذبح������ة �شمن قالب فن������ي

�شارة المهّمة في انق�شاع ال�شوء اأخيراً. البيوت التي �شغفت بها )ديكرانة - منيرة(، فكانت االإ

اإّن مغام������رة الكات������ب الحقيقّية في هذه الرواية تكمن في الحبك������ة المفّككة التي اختارها 

ل�ش������رد اأحداثه، معتمداً تقنّية ب�شرّية ف������ي الطباعة هي تغيير حجم الخّط و�شمكه بين مقطع 

آخ������ر، ليجد القارئ نف�شه اأمام تحدٍّ وا�شح في تتّبع خي������وط الرواية وربط مفا�شلها بع�شها  وا

ح������داث وتجلّيات الروؤى المتنّوع������ة، وقد يحتاج القارئ  ببع�������س، لي�شل اإلى الت�شّور العاّم لالأ

الع������ادّي الذي لم يعتد على هذا النمط من الكتابة - بوجهة النظر- اإلى اإعادة القراءة ليدرك 

مكامن الجمال والقّوة فيها، وال�شّيما في المقطع الذي انتقل فيه من الف�شل الذي يتحّدث عن 

أّمه ليخبرها بطرده من  والد له ف������ي ال�شارع و�شربهم، ثم عودته اإلى ح�شن ا نا�ش������ر وتعّر�س االأ

الجامعة وفقدانه ال�شكن؛ اإلى الف�شل الذي تعّر�شت فيه )ديكرانة - منيرة( لمالحقة الع�شكر 

أنقذتها. )طبعاً المقطع������ان بالخط الكبير  وجرحه������ا، ث������ّم ا�شتفاقتها بين اأفراد القبيل������ة التي ا

الغامق. يف�شل بينهما مقطع بالخط ال�شغير الفاتح يكّمل مثيله ال�شابق(. فال عالقة وا�شحة 

بي������ن المقطعين، وال مرتكز ي�شعف القارئ اإال بال�شبر والتاأّني واإمعان النظر، وال�شّيما اأن ا�شم 

أبيها، ثّم وجدتها في  رنب التي طلبتها من ا أنثى االأ ديكرانة كان اال�شم الذي اأطلقته منيرة على ا

القدر ففقدت النطق ثانيًة. 

أّنها لغة ر�شيقة غنّية مفعمة بال�شور  بقي اأن نقف عند لغة الكاتب في هذه الرواية، لنجد ا

الجّذاب������ة المتوافق������ة مع الم�شهد ال������ذي يعّبر عنه، من دون اأن تجنح نح������و الغمو�س والتقّعر، 

أو  �شحاب يقول: »واإذا ما دخلوا في حلقة من ال�شحك، ا مثل������ة كثيرة، ففي الحديث عن االأ واالأ

أو انغلقت قلوبهم بتوافه الحجب، الت������ّف ب�شطحٍة من �شوف الحجر  غرق������وا في م������اء التهّكم، ا

وغادرهم.«، )�س8(. وفي و�شف زارة يقول: »هي نق�س الزمان على قمي�س الحجر. هي �شال 

م������ن �شباب �شماوّي، ملقى باإهمال فوق ب�شاط من الع�شب، هي غ�شن مكلوخ من �شجرة النار. 
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ورب������ة حجرّية هي، تتمّدد عند �شفح اأغرب جبل ف������ي الدنيا...«، )�س22(. وحين يتحّدث عن 

ولى لنا�شر يقول: »حين حّزت مفا�شل الب������اب روحي، كنت في غرفة التنور...«،  ال�شدم������ة االأ

)�س26(. فكم تبدو اللحظة قا�شية بانفتاح الباب لتكون مفا�شله �شكيناً يحّز الروح؟! 

أ�شتطيع القول: اإّن هذه الرواي������ة اكت�شبت مكانتها بين مثيالتها من هذا الفّن،  ف������ي النهاية ا

ن الكاتب ا�شتطاع باأدواته المتقنة:  الأ

1- اأن ي�شلّ������ط ال�شوء فيها على كثي������ٍر من علل المجتمع المتم������ّدن المتخلّي عن اأ�شالته، 

ن�شانّية.  ر الزائف من دون اكتراث للقيم االإ الالهث نحو التح�شّ

2- اأن يقف عند الالجدوى التي ي�شل اإليها الالهثون خلف ق�شايا اآمنوا بها، و�شّحوا من 

اأجلها، ثّم تخلوا عنها بعد اإخفاقها في دعم م�شداقيتها لديهم.

أم������ٍل زائٍف بنهاية �شعي������دة ي�شل اإليها الطّيب������ون المثقلون بالنبل  3- اأن يبتع������د ع������ن خلق ا

ن�شانّية، حينما ي�شّرون على ن�شرة الحّق الذي يوؤمنون به.  واالإ

ن�شان في طفولته، وما يتعّر�س له  ثر لما يعي�شه االإ ثار النف�شية بعيدة االأ 4- اأن يقف عند االآ

مرا�س قد ال تجد دواء بمرور الزمن.  من اإرها�شات الأ

 

❁    ❁    ❁
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ملاذا الفن؟

�ش������در عن »دار دلم������ون الجديدة« ف������ي دم�شق، كتاب 

بعنوان »لماذا الفن؟« لموؤلفه »مالك �شقور«.

جابة عن �شوؤال »لماذا الف������ن؟«. ال�شوؤال الذي  لع������ّل االإ

ديب »مال������ك« ومو�شوعه ومحتواه،  ي�ش������ّكل عنوان كتاب االأ

يحت������اج اأوالً، اإل������ى معرفة الفن بحّد ذات������ه، وهو كما يبّين 

الموؤلف في الكتاب:

ظاهرة اجتماعية معق������دة، وربما تكون بالغة التعقيد، 

ن�شان، منذ  ظاهرة مغرقة في الِق������َدم، عمرها هو عمر االإ

وق������ف عل������ى قائمتين، وانف�ش������ل عن القطي������ع الحيواني. 

وا�شتمرَّ بالتطور منذ تلك اللحظة، وحتى اللحظة الراهنة، 

وهو في تطور م�شتمر.

وبخ�شو�س لماذا الفن؟

يقول »�شقور« في ال�شفحة التا�شعة من كتابه:

ن�شان من الغرائز الم�شّرة- ح�شب اأر�شطو«. نه يطّهر الروح ويحّرر االإ ن�شان الأ »والفن ي�شمو باالإ

نافذة على الثقافة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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الروائي املهاجر

�شمن من�ش������ورات »دار كنانة« في دم�شق، �شدرت، رواية 

»الروائي المهاجر« للكاتب »غ�شان حورانّية«.

أ من  لعلَّ فيما يرمي اإليه الماأثور ال�شعبي )المكتوب يُقرا

أديبنا ال�شوري غ�شان  عنوان������ه( خير ظلٍّ وانعكا�س، في نف�س ا

أقلّه ف������ي عمله مثار �شطورنا ه������ذه، اإذ تتجاذب  حوراني������ة. ا

ألوان الهجرة �شخ�شية البطل »فار�س الراوي«: ج�شداً ونف�شاً  ا

وروحاً، على غير �شعيد وم�شتوى.

وفيما ياأتي نقطف مقطعاً من متن الن�س )�س25(:

»كل ذلك الف�شاء الرحب وق������ف عاجزاً اأمام تجّبر فرد 

أة واحدة �شلبية الم������زاج �شوداوية القلب،  واحد في������ه... امرا

عجز فار�س ع������ن تروي�شها، وهو الذي تدّر�س بع�س ن�شو�شه في الكتب المدر�شية، ويُ�شت�شهد 

بكتاباته في الجامعات ودور الثقافة العربية«.

الهوا ال�صرقي

�شّم������ت من�ش������ورات الهيئة العامة ال�شورية للكتاب، ع������ام )2020م( مجموعة �شعرية بعنوان 

»الهوا ال�شرقي« لل�شاعر »بالل ح�شن اأحمد«.

من عناوين ق�شائد المجموعة:

أة م������ن نور ونار، ومن  )بيان �شع������ري رقم )1(، واإلى امرا

يومي������ات الجئ �شوري، وتلك ال�شط������ور التي لم تُكتَب، ورثاء 

ال�شهيد ع�شام زين الدين بطل دير الزور، واأنت الوحيدة لم 

تخوني، و�شيدة الكلمات الم�شيئة(.

تي: ومن ق�شيدة »الهوا ال�شرقي« نقطف االآ

ظهرْت بليِل العمر كال�صم�ِش

لتعيَد لي فجَر الهوى المن�صي

مْت في عتمتي فمحْت وتب�صّ
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�صي ما كاَن من هّمي ومْن بوؤ

واأفاَق بعَد النوِم فّي فتى

الع�صرين بعَد ال�صيِب في راأ�صي

فرجعُت للمراآِة اأ�صاألها

هْل يا ترى نف�صي اأنا... نف�صي؟؟

متوز يرجتف بردًا

مجموع������ة ق�ش�س ق�شيرة، بالعنوان اأعاله، �شدرت، عن 

الهيئة العامة ال�شورية للكتاب.

المجموع������ة للكاتبة »اأريج بوادقجي« وتحتوي على ع�شر 

ق�ش�س ق�شيرة، هي:

)النّوا�س، وحال������ة اإ�شعافية، ويا ف������وؤادي! »تموز يرتجف 

ب������رداً«، وفهم ونوم... عمي������ق، واأعمى في نفق مظلم، وحّواء 

أنيق، ولطم  ر�س، و�شياع ا بال دعاء، ومعلقات بين ال�شماء واالأ

وندب ومن ثم مباركة، ومازال تموز يرتجف برداً(.

نواع  تن�شوي الق�ش�س، لجه������ة �شياغتها، تحت عباءة االأ

الحديثة في الق�ّس. فيما يغلب على اأفكارها واهتمامها، الطابع النف�شي/االجتماعي.

تق������ول اأريج بوادقجي، في »اإهداء« مجموعته������ا: »اإن كان لدّي ما ي�شتحّق القراءة فعاًل، اإن 

�شخا�س الجيدين  كان لدّي وجه، اإن كنت اأملك حرفاً، اإن كان في داخلي اإن�شان، فهو ح�شيلة االأ

.»...
َّ
في حياتي... وخال�شة اأثرهم الجميل في

تفاح ال�صوء

بديُة دم�صق والأ

دم واحٍد تفاحتان لآ

عينان ذهبيتان لعا�صَقين

وامراأٌة اغرورقت
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بغي�ش يا�صمينها...

د قرنفلًة فرا�صة تتو�صّ

�صاحكًة...

أُ�شمومة ال�شعر اأعاله، ه������ي مطلع ق�شيدة »دم�شق« من  ا

أبو غازي«. مجموعة »تفاح ال�شوء« لل�شاعر »�شمير ا

أ�شعار، �شدرت ع������ن اتحاد الكتاب  »تف������اح ال�ش������وء« مجموعة ا

العرب في �شورية. نجد اإ�شافة اإلى ق�شيدة دم�شق، ق�شائد منها:

)قليـــل مـــن الترحـــال... كثير مـــن المطـــر، والزرقة تعيد 

وهـــذا  ال�ســـوء،  وتفـــاح  عتيـــق،  اأحمـــر  وب�ســـاط  ح�ساباتهـــا، 

آخـــر الم�ســـوار، ودراق الوقت، وعّمـــا قريب، وظـــالل، وطفولة، زرافة، ونينـــوى، وهناك،  النهـــار، وا

والم�سافة...(.

�صرخة

مجموعة ق�ش�س ق�شيرة، تحم������ل عنوان »�شرخة«، من 

�شدارات  تاأليف »فاطمة ح�شين«. يجده������ا القارئ �شمن االإ

الحديثة للهيئة العامة ال�شورية للكتاب.

أرب������ع ع�شرة ق�شة ق�شي������رة، معظمها  تبل������غ المجموعة ا

دوار  وجاع القاتل������ة، التي يكابدها �شاكنو االأ يتمحور حول االأ

قربون،  بعدون واالأ أبناء البلد، الذين ظلمهم االأ ال�شفلية، من ا

�شتهم الحياة، في الوقت الذي لم ير�َس بهم الموت. ورخَّ

تق������ول »فاطم������ة ح�شي������ن« ف������ي م�شته������ّل ق�ش������ة »ف������خ 

الع�شافير«:

»ه������ا اأنت تهرول بن�شاط في اأرجاء بيتك المتوا�ش������ع قيا�شاً لثالثٍة و�شبعين عاماً نثرتهم �شدًى 

عل������ى اأوحال العمر، راأيت فيها الحياة والموت معاً، رحلت زوجتك حيث كنت في الخم�شين، وفي 

ال�شتي������ن من العمر هاجر ولداك اإلى اأوروبا وبقيت وحدك... كم اأنت وحدك بعد �شتين عاماً من 

االرتباط بالنا�س والتقاليد والنفاق االجتماعي؟!«.
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ن�صاين وال�صحة النف�صية ال�صلوك الإ

�ش������دارات الحديثة للهيئة العامة ال�شورية للكتاب،  من االإ

ن�شاني وال�شحة النف�شية«،  كتابنا ذو العنوان اأعاله »ال�شلوك االإ

للدكتور »معمر نواف الهوارنة«.

أّنه يهتّم بال�شح������ة النف�شية  تاأتي اأهمي������ة الكتاب، م������ن ا

زمات  ن�شان المعق������د، واالأ ن�ش������ان اإ�شاف������ة اإلى �شل������وك االإ لالإ

ن�شان، ومنها: النف�شية التي قد يتعر�س لها االإ

مرا�������س النف�شية مثل: )اله�شتيريا، والوهن النف�شي،  - االأ

والو�شاو�س القهرية، والقلق الع�شابي، والمخاوف المر�شية، 

وفوبيا المدر�شة(.

اال�شطراب������ات الذهانية مثل: )ذهان االكتئ������اب، وذهان الهو�س، والف�شام، وذهان اأو خرف 

ال�شيخوخة(.

أو االحتي������ال، واإدمان  - االنحراف������ات النف�شي������ة مث������ل: )االنحرافات الجن�شي������ة، والن�شب ا

المخدرات(.

أُ�شلوبه العلمي الوا�شح، ما  مم������ا يعطي كتابن������ا المذكور اأهميته، لغته ال�شليمة المي�ّش������رة، وا

أ�شا�شياً، لذوي العالقة والمتخ�ش�شين. يجعل منه مرجعاً ا

جولة يف املنطاد

كتاب جديد من ن������وع نادر في اإ�شداراتنا، ن�شرته حديثاً 

الهيئ������ة العام������ة ال�شورية للكت������اب، لموؤلف������ه »محمد ح�شام 

ال�شاالتي«، عنوان الكتاب »جولة في المنطاد«.

ر بمج������اراة الطير في التحليق في  َم������ن تراه اأول َمن فكَّ

اله������واء؟ ما المنطاد وم������ا تاريخ ميالده وتط������وره؟ هل يعد 

�شئلة  أنواع الريا�شة؟ مث������ل تلك االأ الطي������ران بالمنطاد م������ن ا

�شا�������س لهذا الكتاب الذي يتكّون من  وغيرها، هي المادة االأ

�شتة ف�ش������ول، يتناول الكاتب من خالله������ا المنطاد، مبتدئاً 
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أنواعه، والفروقات بي������ن المناطيد والبالونات وال�شفن  بتعريف المنطاد، وتاري������خ اختراعه، وا

والهوائية.

ثم يعر�س الكتاب ل�شناعة المناطيد، مختتماً كتابه بالمجاالت التي ت�شتخدم فيها المناطيد.

»جولة في المنطاد«: كتاب يهدي قارئه متعة وفائدة، وي�شّكل رافداً نوعياً لمكتبتنا العربية.

�صحر ليلة �صتوية

������ت من�شورات الهيئ������ة العامة ال�شوري������ة للكتاب عام  �شمَّ

)2020م( مجموعة �شعرية بعنوان »�شحر ليلة �شتوية« لل�شاعر 

»عبد النا�شر الحمد«.

مجموعة ق�شائد يجمعها، اإلى جانب �شعريتها الدافئة/

المتمكنة، تنوعها: عاطفة ووزناً و�شوغاً ومو�شوعاً.

تت�شاوق في المجموعة �شبع ع�شرة ق�شيدة، بين ق�شيرة 

ج������داً، ق�شيرة، فمتو�شطة. وقد اخترنا من اأجواء الق�شائد، 

:» تي، من ق�شيدة »ر�شا مرَّ المقطع االآ

ر�صاأٌ مرَّ

وويلي من ر�صا

اأحرق القلب

واأدمى لي الح�صا

اإن ي�صا

اأم�صي على قلبي له

مثلما بين �صغافي قد م�صى

❁    ❁    ❁
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علماء من املغرب

أثر كبير في البحث العلمي  ب������رز علماء من المغرب اأده�ش������وا العالم باإنجازات واكت�شافات كان لها ا

منهم: 

ر�سيد اليزمي عالم ومخترع في مجال الفيزياء:

 ولد ف������ي مدينة فا�س وتابع درا�شته 

العليا في فرن�شا، ح�شل على الدكتوراه 

وعمل في معهد البحث العلمي، ثم �شافر 

اإل������ى اليابان حيث ق�شى خم�س �شنوات، 

مرdكية،   ث������م اإلى الواليات المتح������دة االأ

وعمل في معهد »النا�شا« ع�شر �شنوات، 

وبعدها عمل في المعهد الوطني للطاقة 

في �شنغافورة.

ح������از اليزم������ي على ب������راءات اختراع عّدة وتع������ّد بطارية »الليثي������وم«، التي ت�شتعم������ل في الهواتف 

أ�شهر اختراع له، والذي ح�شل بف�شله على جوائ������ز وتكريمات عدة، منها جائزة  أه������م وا والحوا�شي������ب، ا

مريكية. كاديمية الوطنية للمهند�شين« االأ »االأ

نافذة على الثقافة

�سدى املعرفة

اإعداد: رميا حممود
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كوثر حافظي عالمة الفيزياء النووية التجريبية:

عين������ت الباحثة المغربي������ة كوثر حافظي في من�ش������ب مدير ق�شم 

مريكية  الفيزي������اء في مختبر اأرغون الوطني، التابع ل������وزارة الطاقة االأ

أة ت�شغل هذا المن�شب. عام )2017م(، لت�شبح اأول امرا

�شا�شية والتطبيقية في   يجري مختبر اأرغون البح������وث العلمية االأ

كثير م������ن التخ�ش�شات العلمي������ة، وق�شم الفيزياء ف������ي مختبر اأرغون 

ي�ش������م اأكثر من مئة عالم ومهند�س وموظف يعملون على رفع تحديات 

�شا�شية للطاقات المنخف�شة والمتو�شطة. الفيزياء االأ

قال رئي�س مديرية العلوم الفيزيائية والهند�شة في المختبر: »اإن حافظي باحثٌة بارعٌة تمتلك �شغفاً 

كبيراً للعلم، و�شتعطي لهذا الدور نظرة قوية نحو الم�شتقبل«.

ج������اء ه������ذا التعيين بعدما عمل������ت ل�شنوات في من�شب م�شاع������د الرئي�س العلمي لمختب������ر توجيه البحث 

والتطوي������ر، ولها )17( �شنة من الخبرة في البحث بالواليات المتحدة واأوروبا. وحازت جوائز عدة في ت�شجيع 

مريك������ي، منها: جائزة مختبر اأرغون للتعددية في العلوم والتكنولوجيا،  التعددي������ة داخل المجتمع الفيزيائي االأ

أربعين محا�شرة دولية بجامعات ومختبرات كثيرة. وقد اأ�شدرت )140( من�شوراً علمياً، كما �شاركت في ا

ول������دت حافظ������ي عام )1972م( في الرب������اط، والتحقت بجامعة محمد الخام�������س واختارت �شعبة 

الريا�شيات/الفيزي������اء. بعد ح�شولها على �شهادة البكالوريو�س و�شهادة الدرا�شات المعمقة، ذهبت اإلى 

فرن�ش������ا في عام )1995م( وح�شلت عل������ى الدكتوراه في عام )1999م( من جامعة باري�س الجنوبية في 

مريكي للبحث والتطوير. وبعد ثالث �شنوات، �شغلت  مجال الطاقة الذرية. ثم ان�شّمت اإلى المختبر االأ

من�شب م�شاعد عالم فيزيائي.

ف������ي عام )2006م( ح�شلت عل������ى درجة فيزيائي. اإ�شافة اإلى ذلك، عمل������ت في وزارة الطاقة في 

جيرمانتاون بوالية ماريالند في عامي )2013 و 2014م(.

مريكية: كمال الودغيري مهند�س ات�سالت وعالم ف�ساء في وكالة »نا�سا« الأ

أكث������ر المتوجين من لدن »نا�شا«  اب������ن العا�شمة فا�س، ح������از اأكثر من )39( جائزة للتميز؛ ما جعله ا

أ�س  خ������الل الع�شرين �شن������ة الما�شية. لتقوده اإنجازات������ه، من دون تردد، اإلى التتويج م������رة اأخرى على را

)بور�شة ه�شبري�س( لنادي الطالعين.

 )JPL( ًكان واحداً من �شتة مجندي������ن اختارهم من بين خم�شة اآالف مر�شحا ،)ف������ي عام )1993م 

مختبر الدفع النفاث في با�شادينا، وهو من اأهم المراكز البحثية التابعة لنا�شا.

نباء، فاإن الودغي������ري تراأ�س فريق������اً مرموقاً متعدد  ووف������ق ما ذكرت وكال������ة المغرب العرب������ي لالأ

التخ�ش�شات ي�شم ثالثة فائزين بجائزة نوبل ورائدتي ف�شاء.
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نجاز الجديد، الذي يتيح درا�شة اأ�شغر  ويعد االإ

أبرد بيئة ممكنة، لبنة مهمة في الفيزياء  الذرات في ا

�شا�شية، يعبد الطريق للبحث العلمي في مختلف  االأ

المج������االت المهمة، مثل طبيع������ة الجاذبية الكمية، 

والم������ادة المظلم������ة والطاقة المظلم������ة، وموجات 

كثر عملية، مثل  الجاذبي������ة، وكذلك التطبيق������ات االأ

خرى. ر�س على الكواكب االأ التنقل في المركبات الف�شائية والتنقيب عن المعادن تحت االأ

مريكي  وتقدي������راً للعم������ل الذي قاده الودغيري نال جائزة )2020م( لعل������وم الف�شاء، من المعهد االأ

للمالحة الجوية والف�شائية. 

مريكية كان حافاًل جداً اإذ  �ش������ارك في مهام ا�شتك�شافية  م�ش������ار الودغيري في وكالة الف�ش������اء االأ

أوبورتينيتي«، والمهمة  مريكية للمريخ، مثل »كيريوزيتي«، »روف������رز«، »�شبيريت«، و»ا نفذته������ا الوكالة االأ

الدولي������ة »كا�شيني« التي ا�شتهدف������ت كوكب زحل، ومهمة القمر »جراي������ل«، ومهمة »جونو« حول كوكب 

الم�شتري، ومهمة »بير�شيفيران�������س – المثابرة« يُ�شارك فيها اإلى جانب الع�شرات من ُمهند�شي الوكالة 

ثار القديمة لفر�شيات وجود ح�شارات �شابقة على المريخ،  مريكية، اإذ ين�شّب الجميع على بحث االآ االأ

حمر. أي�شاً اإمكانات العي�س الم�شتقبلي على الكوكب االأ وا

هذا الم�شار مكنه من الح�شول على ميدالية »الخدمة اال�شتثنائية« من طرف »نا�شا«، التي منحته 

ف������ي ال�شابق خم�س جوائ������ز المتياز الفرق، والتي تمنحه������ا الوكالة بو�شفها دلياًل عل������ى اأهمية العمل 

الجماعي في نجاح مهام البعثات الف�شائية.

عدنان رمال بروفي�سور متخ�س�س في »فرمكولوجيا«:

أنه ابتكر دواء عام   اأعلن البروفي�شور المغربي عدنان رمال، ا

)2006م(، يق�ش������ي على البكتيريا المقاومة، ويمكن اأن ي�شهم في 

مقاومة عدوى فيرو�س كورونا الم�شتجد.

رم������ال باح������ٌث متخ�ش�ٌس ف������ي »فرمكولوجيا )عل������م درا�شة 

المركبات الكيميائية ذات التاأثير العالجي( الم�شادات الحيوية«، 

ذك������ر اأن الدواء عبارة عن م�شاد حي������وي يحوي مادة من الزيوت 

كاليبتو�س«،  أوكاليبتول«، م�شتخرجة من �شجر »االأ العطرية ا�شمها »ا

يجابي وتوقيف االتجاه ال�شلبي. لديها القدرة على توجيه جهاز المناعة في االتجاه االإ

ألمانيا من������ذ �شنين كثيرة على �شكل كب�شوالت تو�شف لكبار  أوكاليبتول تباع في ا واأو�ش������ح اأن »مادة ا

ال�شن الذين يعانون من اأمرا�س مزمنة في الجهاز التنف�شي«.



�صدى املعرفة

ول  2020 278 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

وتاب������ع قائاًل: »�ش������ر الدواء في قدرته على توجي������ه جهاز المناعة في االتج������اه ال�شحيح، وتفادي 

العا�شفة االلتهابية«.

وروبية لب������راءات االختراع/ حكومية  وروبي )تابعة للمنظم������ة االأ وفاز رم������ال بجائزة المبتك������ر االأ

دولي������ة( عام )2017م(، بعد رحلة علمية قادته اإلى اكت�شاف طريقة لتعزيز فعالية الم�شادات الحيوية 

لت�شبح فعالة �شد الجراثيم المقاومة با�شتعمال الزيوت الطبيعية. اإذ ابتكر عقاراً يعمل على مكافحة 

الميكروبات المقاومة للم�شادات الحيوية. 

فريقية لعام )2015م(، لتطويره م�شافات طبيعية لعلف الحيوان تقوم مقام  كما فاز بجائزة االبتكار االإ

ر منها منظمة ال�شحة العالمية.  الم�شادات الحيوية الم�شتعملة ب�شفتها محفزات للنمو التي تحذِّ

أ�شتاذ فرمكولوجيا في جامعة »�شيدي محمد بن اهلل الحكومية« بمدينة فا�س. ويعمل ا

رمال من مواليد فا�س �شنة )1962م(، ح�شل على �شهادة الدكتوراه في علم الدواء والعقاقير، من جامعة 

باري�س في )1987م(، واأي�شاً على دكتوراه الدولة في علم الجراثيم عام )1994م( من جامعة فا�س.

مريم �سديد باحثة وفلكية:

 ولعها بالنج������وم والمجرات جعلها تقرر، وه������ي طفلة �شغيرة، 

ن تحقيق ذلك الحلم لم يكن  متابعة درا�شتها في مج������ال الفلك، والأ

متاحاً في المغرب فقد توجهت في بداية ت�شعينيات القرن الما�شي 

اإلى فرن�شا، هناك ح�شلت على الدكتوراه في علم الفلك، وا�شتغلت 

بحاث العلمية الفرن�شية. مهند�شة في المركز الوطني لالأ

 مري������م �شدي������د اأول عالمة فلكية مغربية وعربي������ة تطاأ قدماها 

القط������ب الجنوبي، حيث رفع������ت العلم المغربي اإل������ى جانب اأعالم 

أ�شتراليا. كانت �شديد �شمن فري������ق عمل علمي مهمته و�شع  مريكية وفرن�ش������ا وا الوالي������ات المتحدة االأ

منظ������ار ف�شائي يهدف اإلى قيا�س اإ�شعاع النجوم في القط������ب المتجمد الجنوبي. في �شنة 2005 وقع 

االختيار على �شديد لتكون �شمن الفريق الذي ي�شتغل على م�شروع تنمية م�شتقبل القطب الجنوبي.

�شدي������د من مواليد )1969م( الدار البي�شاء، وه������ي باحثة وفلكية مغربية في مر�شد »كوت دازير« 

أ�شتاذة بجامعة ني�س الفرن�شية.  القومي الفرن�شي، كما تعمل ا

ح�شلت على اإجازة في الفيزياء من جامعة الح�شن الثاني بالدار البي�شاء، ثم ح�شلت على الدكتوراه في 

علم الفلك من جامعة ني�س، والتحقت بالمركز الوطني الفرن�شي للبحث العلمي ب�شفة مهند�شة فلكية.

برز في العالم. اختيرت �شنة )2008م( �شمن قائمة »دافو�س« للقادة ال�شباب االأ

❁    ❁    ❁
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مبريالية وريثـــة ال�ستعمار  م�سكلـــة اأمريـــكا مـــع �سوريـــة، هي جـــزء مـــن م�سكلتها مـــع العالـــم...! اأمريـــكا الإ

مريكية! الكولونيالي، تاريخ قائم على العدوان، تحت عنوان الهيمنة وب�سط النفوذ على العالم، ون�سر القيم الأ

مريكـــي اأنـــه ينتمـــي اإلـــى اأمة عظيمة، يحـــقُّ لهـــا اأن ُت�سّدر قيمهـــا اإلى العالم، مـــع اأولوية   يعتقـــد الأ

يديولوجيـــا ال�سوفييتية، على  مريكيـــة! وهـــذه اأيديولوجيـــا را�سخة في اأمريـــكا، ولم تكـــن الأ الم�سالـــح الأ

خفاق والمقاومة، و�ستخفق كما  يديولوجيا محكومة بالإ الرغـــم من اأنها اأممية، تبّزهـــا في ذلك! وهذه الأ

نظمة التابعة للوليات المتحـــدة ل ت�ستطيع اأن  اأخفقـــت مـــع ال�سوفييـــت، اإذ ل اأحد يقبل بالهيمنـــة. والأ

ـــن ال�ستقـــرار طوياًل لكياناتها، ودول اأوروبا مثال �سارخ على ذلك، وهي كما يبدو مهددة بال�سطرابات  توؤمِّ

مر في تركيا ودول الخليج، حتى )اإ�سرائيل( ل ت�سكل ا�ستثناء! وبالتفكك وبالمزيد من التاأّزم، وكذلك الأ

عا�ســــت اأمريــــكا بطر القوة ما يزيد على ن�سف قــــرن، وبلغت ذروة غلوائها و�سلفها بعد تفكك حلف 

ته اإلى حروبها المفتعلــــة والكارثية، في اأفغان�ستان والعراق،  وار�ســــو دون حــــرب، وا�ستفردت بالعالم، وجراَّ

فــــت فيهما الدمــــار، واأعادتهما اإلى ع�ســــر ما قبل الدولــــة، وكالعادة لم  بعــــد تفكيــــك يوغو�سالفيــــا، وخلاَّ

مبراطورية الجديدة، وهذا غير �سحيح، فقد  تح�سد �سوى الخيبة! وبع�سهم يرى في ذلك اإنجازات لالإ

اأخفقــــت فــــي اأن تكون نموذجًا َيّدعي اإقامــــة نظام عالمي جديد، قائم على حل الم�سكالت العالمية، بل 

تفاقمــــت الم�ســــكالت، وتراكمت العــــداوات مع �سعوب العالم، وهي اليوم تنكفــــئ وتتراجع، وقوتها تتاآكل، 

وتواجــــه تجمعــــات عالميــــة، وتعدد اأقطاب، ومــــن ل يرى ذلك، فهو مخطئ. �سحيــــح اأن اأمريكا ما زالت 

قــــوة عظمــــى وتمتلك تر�سانة �سالح هائلة، ولكنها لي�ست الوحيدة! و�سرطي العالم فقد الهيبة، وتراخت 

خطبوط...! اأذرع الأ

اآخــر الكالم

اأمريكا والعالم
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كانـــت اأمريـــكا قوة كبـــرى ذات وجهين متناق�سين، تذّكرنا رمزيًا برواية روبـــرت لوي�س �ستيفنون: »دكتور 

�سبارطية(، واأمريكا النت�سارات العلمية والتقنية  مبريالية )الإ جيـــكل/ وم�ستر هايد« اأمريكا الع�سكرية الإ

خر، واختـــارت اأمريكا اأن تتقم�س  ـــل على الوجه الآ جرامي المتاأ�سِّ المذهلـــة، وقـــد طغى وجـــه العدوان الإ

ولد! ه، ال�سادي، الذي يثير الرعب في الأ �سخ�سية »فرانك�ستاين« الم�سواَّ

آماًل  ب وبو�س البن، اختار اأوبامـــا رئي�سًا له، ا مريكـــي الـــذي تعب من الحروب، وكره بو�ـــس الأ ال�سعـــب الأ

عداء مـــن ع�سابة المحافظيـــن الجدد،  اأن يكـــون مختلفـــًا عـــن �سابقيـــه، وعن دعاة الحـــروب و�سانعـــي الأ

لف  ولى وقد احت�ســـد ع�سرات الآ واأتذكـــر هنـــا اللحظـــة التي اأعلـــن فيها فوز اأوباما بالرئا�سة فـــي الدورة الأ

�سود جي�سي جاك�سون، والدمـــوع تمالأ خديه، وهو  عراق كّلها، ومن بينهـــم الق�س الأ مريكييـــن مـــن الأ مـــن الأ

رفيق مارتن لوثر كينغ، وكان بجانبه حينما اغتيل على يد اأحد العن�سريين. اعتقدت يومها، مع كثيرين، 

ن�ساني  م للعالم الوجه الإ فريقية، يريد اأن يقدِّ �سول الإ مريكي، باختياره لهـــذا الرجل ذي الأ اأن ال�سعـــب الأ

مال،  ب اأوباما الآ مريكي الخالد! لكـــن لماذا خياَّ دب الأ الـــذي تجّلى فـــي ن�سو�س الم�سرعين الكبار وفي الأ

ن قـــوة ال�سركات وال�سناعات الع�سكرية هي التي تفر�ـــس القرار؟! هذا ما اأ�سار  وم�ســـى فـــي نهج اأ�سالفه؟! الآ

اإليه ب�سكل �سريح قدا�سة بابا الفاتيكان في �سالته المباركة من اأجل ال�سالم في »�سورية الحبيبة«، والتعبير 

الطيب اآنف الذكر هو لقدا�سة البابا... لم يختلف اأوباما عن �سابقية في تذكية الحروب، وفر�س العقوبات 

على ال�سعوب والدول وتاأييد الحتالل ال�سهيوني لفل�سطين، ثم جاء خلفه اليميني الجمهوري المتمادي 

في الح�سار القت�سادي وفي تاأييد اليمين ال�سهيوني المتطرف وعلى راأ�سه نتنياهو.

مريكيـــة، اأن اأمريكا متفوقة،  مريكي، بـــاأن �سبب كراهية العالـــم لل�سيا�سة الأ تـــرّوج الدعايـــة  لل�سعـــب الأ

والعالـــم كلـــه يح�ســـد اأمريكا! والم�سكلـــة لي�ست م�سكلـــة اأمريكا مع العالم، بـــل م�سكلة العالم مـــع اأمريكا، 

فهـــذا العالـــم، فـــي نظرهم، قا�سر وح�ســـود واأناني وبع�سه يحتـــاج اإلى تاأديب، حتى يتعـــظ العالم وير�سخ 

مريكي! وهذا ما اأ�سار اإليه الرئي�س الرو�ســـي  فالديمير بوتين في مقاله الموجه  حـــرار لوهـــم التفـــوق الأ الأ

مريكي، قائاًل لهم: »نحن جميعًا مت�ساوون«. مريكيين وللرئي�س الأ لالأ

مريكيون، اأن القوة لي�ست  اإناَّ م�سكلـــة اأمريـــكا مـــع العالم كله كبيـــرة، وما ل يريد اأن ي�سدقه ال�سا�ســـة الأ

خريـــن مهما بدو �سعافًا، فاإنهم لي�ســـوا معدومي الحيلة، ول مجال  مطلقـــة، بـــل محدودة ومقيدة، واأن الآ

حبـــاط والنكفاء، وهيبة  ل�ستمـــرار الهيمنـــة، والتم�ســـك بالوهم لـــن يقود اإل اإلى المزيـــد من الخيبة والإ

اأمريـــكا يمكـــن اأن ت�سان ويحترمها العالـــم اإذا اأ�سهمت في �سناعة ال�سالم، وكفت عـــن ممار�سة اإرهاب ودعم 

جرامية التـــي تمار�س ال�سرقة  رهابييـــن. ونحـــن فـــي �سورية من اأكبـــر المت�سررين من هذه ال�سيا�ســـات الإ الإ

والح�ســـار، وتذكيـــة اأوار الحـــرب وتطيل من اأمدها، وتمعن كل يوم فـــي عدوانيتها التقليدية التي مار�ستها 

مريكيين، مما يدفعنا  مريكية ل توجد اآمال كبيرة يمكن اأن ناأملها من الأ دارة الأ على العالم، ومع تغير الإ

�سدقاء والحلفاء. اإلى المزيد من التنبه واإرادة النت�سار اعتمادًا على مقومات ال�سمود الذاتية ودعم الأ

❁    ❁    ❁
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دب املجري للكاتب الروائي �شاركادي اإمري )1921-1961م(. رواية من الأ

ات، وهي ح�شناء  لهذه الرواية نكهة الروايات احلارة، بطلتها زوجة نحَّ

الزوجية  العالقة  تعر�شت  بعدما  الزواج  موؤ�ش�شة  على  تتمرد  مدللة، 

للرتابة والزيف، تخرج من املنزل لتلتقي بعامل ميكانيكي كان زمياًل 

لها يف اجلامعة، وتعي�ش معه ق�شة حب �شرعان ما ي�شيبها امللل اأي�شًا. حتاول 

بطلة الرواية اأن تعي�ش على هواها، لكن ينت�شر عليها الواقع وتعود 

لرت�شخ للموؤ�ش�شة الزوجية.

اء الروايات �شيجدون يف هذه ال�شيدة الثالثينية التي تبحث 
َّ
اإنَّ قر

عن ال�شعادة ال�شخ�شية كثريًا مما ي�شتدعي التعاطف، كما اأنَّ براعة 

امراأة يف الثالثني 
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جاذبية  العمل  على  ت�شفي  والتهكمية  املرحة  وروحه  الكاتب 

كبرية.

اء العربية هذا الكاتب املجري الذي رحل يف �شن مبكرة من 
َّ
عرف قر

وهذه  واملختلف،  واملجنونة  اجلبانة،  الق�شرية:  رواياته  بع�ش  خالل 

م�شر  يف  و�شدرت  الديب،  عالء  امل�شري  الكاتب  ترجمها  التي  الرواية 

عن �شل�شلة الكتاب الذهبي يف جملة روز اليو�شف عام )1972م(.
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ى بالورد  حينما ا�س������تيقظت في ال�سباح وجدت على المن�سدة ال�سغيرة المجاورة لل�سرير زهرية ملأ

�س������فر، اإلى جوارها �س������اعة يد �سغيرة م�سغولة بالف�سة من النوع الكل�س������يكي القديم، وكتابًا باللغة 
الأ

الفرن�سية عن حياة »لمارك« لكاتب ل اأعرف عنه �سيئًا اأبدًا.

لم اأعجب بتلك ال�ساعة، ل اأحد يرتدي هذا النوع بهرجة. اأما الكتاب فكل ما اأعرفه عن »لمارك« اأنه 

كان موجودًا... واأنه ا�ستغل في اأنواع الحفريات كّلها.

اأين عثر زوجي على هذا الكتاب، وِلَم اختاره بالذات؟

ال�س������اعة الخام�سة والن�س������ف. »بن�سي«  مازال نائمًا. ذهبت كي اأ�س������بح. حينما رجعت، وتناولت 

اإفطاري قالت لي »اإينو�س������كا«: اإنه قد ا�س������تيقظ، واإّنه موجود في ال�س������تديو. ذهبت كي اأ�س������كره على 

الهدايا.

عجاب، وي�ساب  غمغم في خجل من خلف ذقنه. اإنه يبدو مرتبكًا دائمًا حينما يتلّقى كلمات الثناء والإ

عجاب والهتمام الدائم، كلها اأ�س������ياء  بالجن������ون اإذا لم يمدحه النا�س في كل دقيقة، الثناء. والتملق... والإ

�سرورية بالن�سبة اإليه كالهواء الذي يتنف�سه.

نانية بالن�سبة  منذ �سنوات واأنا اأعرف اأن زواجنا قد تحول تدريجيًا اإلى اأنانية ذات وجهين، اأ�سا�س الأ

اإليه اأنني جميلة، واأنني اأزين له منزله، واأنني اأعرف كيف اأمدحه، واأ�سا�س اأنانيتي اأنه يك�سب نقودًا كثيرة 

خر باأن حياتنا معًا لي�ست �سوى م�سروع تجاري  اأ�سرف اأنا اأغلبها وحدي كما اأ�ساء. ربما ي�سعر هو الآ

خر باأي لوم. يقوم على نقوده وعلى �سخ�سيتي. في كل هذا لم ي�سارح اأحدنا الآ

منذ زمن طويل، منذ ثمانية اأعوام م�س������ت. كنت اأعتقد اأنني قد تزوجت عبقريًا. ولكن الحقيقة اأخذت 

تتك�سف لي: زوجي لي�س اإّل حالمًا، �ساًل، مكابرًا، قليل الحيلة...، بل محدود الموهبة.

كان جال�سًا يدخن )البايب( اأمام تمثالي.

اأقول تمثال، ولكنه طبعًا تمثاله. لقد �سنعه لي.
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بقرة خر�س������اء خامدة كانت تنظر اإلي من فوق القاعدة. هذه البقرة الخر�س������اء كانت تحمل راأ�س������ي... 

ولكن على اأي حال ربما يقوم هذا الختلف بيني وبين التمثال في م�ساعري اأنا فح�سب.

خرجت وتركته مع م�س������كلته. الجو المحيط به �س������دمني، اإنه ين�سر حوله جوًا ثقيًل من الياأ�س وقلة 

الحيلة. كان راأ�سي ممتلئًا بال�سداع واأنا اأغادر ال�ستديو. واأنا اأغلق الباب نظر التمثال ناحيتي، بقرة من 

ق�سم اإّنها �سحكت مني �سحكة خبيثة.
الطين... اأ

األقيت ببع�س الملب�س في حقيبتي وغادرت المكان. كنت اأ�سعر باأنني لن اأعود اأبدًا. ولكنني بعد مئة 

نني تذكرت اأنني ل اأحم������ل اأّي نقود. كان هناك نحو )4( اآلف فورنت في اأحد  ي������اردة عدت مرة اأخرى لأ

دفاتر التوفير. اأخذت الدفتر. و�سحبت النقود.

-2-

ن  حينما اأخذت النقود خطر لي اأنني بمثل هذا المبلغ اأ�س������تطيع اأن اأتغيب اأ�س������ابيع، واأنه ل داعي لأ

�سبوع... دون ق�سد اأخذت اتجاه »بودا القديمة«. لم اأكن اأفكر في �سيء بالتحديد �سوى  اأعود في نهاية الأ

اأنني قد بلغت الثلثين. اإنه لي�س �س������نًا متقدمًا، ولي�س �س������نًا �سغيرًا. لم ي�سبق لي اأن �سعرت بعمري على 

ن اأ�سعر باأنني خلل الثلثين عامًا لم اأفعل �سيئًا �سوى اأنني  هذا النحو الذي يتكلم عنه النا�س. ولكنني الآ

اأ�س�ست ال�سقة التي ن�سكن فيها.

اأخذت اأقود ال�سيارة دون هدف. في اأنواع ال�سوارع كّلها. اأح�س�ست باأن هناك �سيئًا ما في ال�سيارة. 

لم اأكن اأدري بال�سبط ما هو، ولكن �سوتها لم يكن كما ينبغي.

واأنا اأعبر القرية التالية �س������اهدت اإ�سارة: محل خدمة. فورًا اأوقفت ال�سيارة. المكان كان جميًل على 

يِّ حال.
اأ

كان الري�س -وهو حقًا يبدو كالري�س- يقف في مدخل المكان يت�سم�س وقد اأغلق عينيه ن�سف اإغلقة 

قل. كر�سه ال�سخم الذي ل ي�سدق لم يكن منتفخًا  فبدا كالنائم، ل بد اأن وزنه ع�س������رون �س������خرة على الأ

بارزًا فح�س������ب، ولكنه كان مرتخيًا متهدًل فوق بنطاله. له �س������ارب وراأ�س������ه يقارب ال�سلع. ذكرني �سكله 

�ستعد اإلى دخول الجامعة. 
باأ�ستاذ كنت اأ�ستمع اإلى محا�سراته في حما�س واأنا اأ

- هناك �سيء ما في ال�سيارة.



289 ول  2020  ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

فتح عينيه ببطء. ورفع يده ليهر�س كتفه و�سدره.

- ماذا بال�سبط؟

- ل اأعرف، الموتور ي�سعل. هل يمكنك الك�سف عليه؟

- نعم يمكننا.

ن الفناء كان خاليًا اإل من  نظ������رت حولي كي اأرى ال�س������خ�س الذي يناديه. ل بد اأنه ين������ادي ل اأحد. لأ

ال�س������جرتين الكبيرتين وفروعهما الظليلة، والرجل ال�س������مين والعربة واأنا. ولكن ل بد اأن اأحدًا كان هناك 

نني �سمعت اإجابة: نعم.   لأ

مر معه. - هناك. اذهبي وناق�سي الأ

قالت تلك الجرادة ال�سمينة، ل اأ�ستطيع اأن اأ�سبهه ب�سيء اآخر... قال ذلك وهو ي�سير اإلى اآخر الفناء. 

ذهبت اإلى هناك. كان هناك بئر ماء و�ساب يغت�سل. كان قد بداأ يغ�سل رقبته بال�سابون.

- اأنت »بيت�سا«؟

- نعم...

- �سيارتي متعطلة.

- هل اأر�سلك العم جابي؟

- نعم...

- اللعنة.

واأكمل غ�سيل رقبته وراأ�سه.

- اللعنة على َمْن؟

- ل اأق�سدك طبعًا. اأق�سد العم جابي.

خرى. اأول ما لحظته اأنه يمكن اأن يكون موديًل  اأفرغ اإناء الماء فوق راأ�سه ونظر اإلي. نظرت اإليه اأنا الأ

رائعًا لبن�سي. كان يرتدي �سورتًا ق�سيرًا. ج�سده مجموعة متنا�سقة من الع�سلت، اأ�سقر، عيناه غريبتان 

زرقاء فاتحة. ومع اأننا كنا في بداية ال�سيف اإل اأن ج�سده كان محترقًا كاأنه زنجي.

ر�س. و�سع اإناء الماء على الأ

- فلنذهب اإذن، �سوف اأفح�سها. ولكن اإذا كانت في حاجة اإلى عمل كثير فلن اأفعل �سيئًا. اأنا ل�ست 

ن. م�ستعدًا الآ
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- اأنت رجل �سعيد الحظ فيما يبدو؟

- اأبدًا. كل ما هناك اأنني اأريد اأن اأذهب للتجديف. اتفقنا على هذا في ال�سباح.

ن�سان في ورطة؟ - ولكن األ تريد اأن تقدم خدمة جليلة لإ

- نعم... ولكننا ل نقدم �س������دفات اأنت �ستدفعين و�س������تدفعين كثيرًا. ولكن. ما الذي جعلك تح�سرين 

ال�سيارة اإلى هنا.

ن الخلل اأ�سابها هنا. - لأ

- عظيم. انتظري هنا. �سوف اأرتدي ملب�سي.

يَّ �سيء اآخر. وفي ل مبالة اتجه 
عاد بعد لحظة. كان مازال يرتدي ال�س������ورت. لم يرتِد قمي�س������ًا اأو اأ

�سار اإلي.
ناحية ال�سيارة واأ

- اأعطني المفتاح من ف�سلك... اركبي. �سوف نرى.

اأدار المح������رك. واتجه ناحية ال�س������ارع. �س������غط على البنزي������ن فجاأة. ونقل الدبريا�س. وهدر �س������وت 

مامي. الموتور... �سغط على الفرامل فجاأة... كادت راأ�سي ت�سطدم بالزجاج الأ

ا�ستدار اإلي وقال: واحد من »الب�ساتم« خ�سران.

فراد هنا ل ي�ستطيعون  حينما نزل نظر اإلى ال�س������يارة وقال: هل ورثت هذه ال�س������يارة عن اأمريكي. الأ

�سراء المر�سيد�س.

- ا�ستريناها في العام الما�سي حينما اأقام زوجي معر�سه في روما.

- اآه... فهمت.

فتح الموتور ونظر حوله و�ساح: ل�سي.

خرج من داخل الدكان فتى �سغير يبت�سم وملب�سه قذرة. 

- تعال... الب�ستم خ�سران... الثاني اأو الرابع. فكها، ونظفها �ساأرجع بعد ن�سف �ساعة لتعيد تركيبه، 

هل تعرف؟

- طبعًا.

- متاأكد؟

- نعم...

- اإذن، جرب الثاني اأوًل. هنا، هنا يا غبي. في المر�سيد�س الثاني هنا.
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ثم �ساح ناحية �سبع البحر الذي كان ما يزال واقفًا مكانه. 

كمل هذه العربة.  عم جابي... �سوف اأذهب للغداء، واأعود بعد ن�سف �ساعة لأ

اأعب������د النا�س التي تفهم وتتقن عملها. ما اإن دخل هذا ال�س������اب العرب������ة حتى كان قد اأدارها، وما اإْن 

ن ها هو ياأخذ قمي�س������ه من فوق �س������جرة التوت  اأوقفه������ا حتى فتحها بثقة من يعرف الخطوة التالية. والآ

ويرتديه ليذهب فيتناول طعامه ليعود في�سلح كل ما ف�سد.

- متى تنتهي العربة اإذن؟

- هل اأنت م�ستعجلة؟

قلت واأنا اأقلد طريقته في الحديث:

- يا �سلم... طبعًا.

غمز بعينيه وقال باللغة الفرن�سية: خلل ن�سف �ساعة يا اآن�ستي.

- اأين تعلمت هذه الفرن�سية؟

ن�سان يبداأ اأوًل بتعليم القواعد، ثم يبداأ في جمع الكلمات  - في المكان نف�سه الذي تعلمتها فيه اأنت. الإ

طوال حياته، األ تعتقدين اأن �سوؤالك محرج بع�س ال�سيء؟ اأنا لم اأ�ساألك اأين تعلمت فرن�سيتك.

احمر وجهي خجًل. وقد و�سعني في فخ.

- �سحيح اأنا اآ�سفة. 

- ل. اأبدًا... كنت اأ�ستعر�س فح�سب.

- �سوف يكون كل �سيء على ما يرام.

ابت�سمت، فرد لي البت�سامة بعينيه:

- ولكننا ل نعمل دون مقابل يا عزيزتي اإيفا...

نظرت اإليه في عجب.

- ماذا، هل تعرفني؟

- اأنا اأعرفك منذ زمن طويل... منذ طفولتي.

- اأين؟ اأنا بالتاأكيد ل اأذكر.

اأخذت اأتفح�س وجهه في ا�ستغراب. كان ما زال يبت�سم لي.

- اأنت طبعًا ل تذكرين. ولكنني اأذكر... حمام ال�سباحة... �ست اأو �سبع �سنوات ربما ثمان... كنت ما تزالين 

طالبة في الجامعة... كنت اأعرف هذا. ثم فجاأة توقفت عن المجيء اإلى حمام ال�سباحة.
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كنت �سعيدة واأنا اأرقبه.

كنت اأجيء اأنا اأي�سًا اإلى حمام ال�سباحة... واأنا كذلك توقفت. هجرت ال�سباحة.

خرى، اأ�سبح حينما اأ�ستاق اإلى الماء. - هجرتها اأنا الأ

- ولكنك كنت �سباحة رائعة. �سباحة درجة اأولى. اأذكر اأنك ر�سحت ل�سباق دوري.

- نعم ر�س������حت فح�س������ب. ولكنني اأح�س�ست باأنني �ساأكون الثالثة اأو الرابعة... باأنني �ساأكون اأقل من 

العادي.

ت�سافحنا.

- كم هو ظريف منك اأن تتذكرني.

ن�س������ان ل ين�س������ى هذه  - اإنني طبعًا اأذكرك. ل�س������هور كنت واقعًا في غرامك، كنت اأحلم بك دائمًا. الإ

�سياء. الأ

اأردت اأن اأ�س������األه ما الذي جاء به اإلى هنا، ومن هو على وجه التحديد ولكنني خجلت... وخ�س������يت اأن 

اأحرجه، لم يكن هناك داع على اأي حال، وبدًل من هذا �ساألته:

 قلت اإنك ذاهب اإلى الغداء هل هناك مكان يمكن اأن ناأكل فيه هنا؟ فلنتناول طعامنا معًا.

- هذا �سرف عظيم. ولكني اأخ�سى األ يعجبك طعام مطعم الفلحين في المزرعة التعاونية.

-3-

جل�سنا في الفناء اإلى مائدة مغطاة بال�سمع ننتظر.

- ماذا تفعلين هنا؟

- خرجت دون هدف. هل اأنت دائمًا هنا في هذه الور�سة؟

- ل... في ال�س������يف فح�س������ب. للعمل والراحة في الوقت نف�س������ه. الدانوب على بعد ن�س������ف �س������اعة 

ب�)الموت�سيكل(... والمكان جميل... والعم جابي اأبي في العماد.

- حقًا...؟!

- اأفكارك �سارحة بعيدًا.

- �س������حيح. اليوم عيد ميلدي الثلثون، اأنت تعرف اأنني كنت في الجامعة منذ ع�س������ر �سنوات. كنت 

اأفكر في هذا... فاإذا بك تظهر في �سنوات ال�سبا... من الطفولة... م�سادفة غريبة. األي�س كذلك؟
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- نعم.

ن هل لي اأن اأ�ساألك اأين تعلمت هذه الفرن�سية الرائعة... هل كنت في المهجر؟ - والآ

- ل... اأنا مهند�س ميكانيكي، وقد عملت في تون�س مدة )6( �س������هور... تركت عملي منذ �س������هرين... 

واأريد اأن اأم�سي هذا الوقت في عمل ب�سيط وممتع حتى األتحق بعملي الجديد.

- �سوف تمطر بعد لحظات.

- ل يهمني اأن اأبتل بالماء، الجو حار وثقيل.

- هل تحبين العوا�سف؟

- نعم....

- األ تخافين منها؟

- ل... اأعتقد اأنني ل اأخاف من �سيء، مرة تعر�ست لخطر حقيقي. �سبحت بعيدًا في بحيرة البلتون، 

وهبَّت عا�س������فة، واعتقدت اأنني لن اأ�سل اإلى ال�ساطئ اأبدًا، ثار ف�سولي تجاه الموت، واأح�س�ست بالحنق 

ن. نه كان من الممكن اأن اأعي�س اأطول من هذا، اأترى... اإنني اأنا التي اأحاول ال�ستعرا�س الآ لأ

- كنت دائمًا ت�ستعر�سين في اأناقة منذ �سنوات... و�سنوات.

-4-

طلب �س������بع البحر العجوز مئة فورنت ثمنًا للت�سليح. كان المبلغ معقوًل. ففي بوداب�ست لم اأكن اأدفع 

قل يومًا اأو يومين. اأقل من مئتين. وغالبًا ما كانوا يبقون ال�سيارة على الأ

- اإذن وداعًا. ولكنني لم اأعرف حتى ا�سمك.

- من ال�سهل تذكر ا�سمي. ا�ستفان زابو.

ولكنه لم يترك يدي.

ن؟ - اأين تذهبين الآ

- ل اأعرف. كنت اأتجول فح�سب. �سوف اأتوقف حينما يحل الم�ساء.

- اأريد اأن اأراك مرة اأخرى، اأنا اأحبك.

- اأنا اأي�س������ًا اأحب اأن اأترك نف�س������ي لغرامك. اإذا �سعرت باأن هذا قد حدث. ف�سوف اأعود، و�ساأجدك. 

اتفقنا؟!
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- خذيني معك حتى نهاية القرية، وهناك قبليني قبلة وداع لتثبتي اأنك �ستعودين.

لم اأعرف كيف اأقول »نعم«. لم اأقل �سيئًا، وركبت العربة. انتظرت لحظة، ففتح هو الباب ودخل وجل�س 

اإلى جواري.        

حجار. وبعد مئات الياردات حينما  �س������قنا في �سمت خلل �س������وارع القرية المتعرجة المر�سوفة بالأ

�سارت القرية خلفنا توقفت.

- هاأنذا...

قلت في ابت�سامة باهتة و�سوت متح�سرج... لم اأ�سدق �سوتي لم اأكن اأ�ستطيع اأن اأنطق.

اأعطان������ي قبلة متاأنية حارقة، ذاب ج�س������دي بي������ن يديه، تركني في النهاية واأدار ال�س������يارة دون كلمة 

 مجنونة، ولو بقي معي لحظة اأخرى لما ا�س������تطاع اأحد 
ّ
وا�س������تدار عائدًا. كانت الرغب������ة التي اأثارها في

�س������جار. لم اأ�س������تطع اأن اأتنف�س بانتظام اإل بعد لحظات.  اأن يمنعني من الختبار معه في مكان ما بين الأ

وحينما حاولت اإ�س������عال �س������يجارة كانت الولعة ترتجف ب�سدة بين اأ�س������ابعي. اأخيرًا اأدرت ال�سيارة... 

وانطلقت بل هدف.

-5-

اأخذت اأقود �سيارتي في بطء اأتوقف بين لحظة واأخرى... وبعد �ساعة كنت قد تركت الجبال خلفي. لم 

اأكن اأعرف اأين اأنا، توقفت. كان المكان جميًل، خ�سرة على الجانبين. تركت ال�سيارة وحاولت اأن اأفكر، 

ثم انفجرت �ساحكة. اللعنة... اإنني اأحب هذا ال�ساب.

كان هناك �س������اب يقترب على )موت�س������يكل(، حينما راأى �سيارتي الواقفة على جانب الطريق، هّداأ من 

�سرعته وتوقف.

- ماذا حدث؟

- ل �سيء اأبدًا.

نظ������ر حوله لي������رى هل هناك اأحد معي، وحينما ل������م ير اأحدًا قال في تردد: ت�س������ورت اأنك لن تركني 

ال�سيارة هنا بل �سبب.

- في الحقيقة... لي�س هناك �سبب.
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بدا وكاأنه ل يريد اأن ين�سرف.

- اأريد اأن اأقدم لك اأي خدمة.

- �سكرًا، لي�س هناك ما يمكن اأن تفعله.

- ولكن ل بد اأنك في حاجة اإلى م�ساعدة ما دمت قد توقفت هكذا في و�سط الطريق، هل هناك عطل 

في ال�سيارة، اأو ربما ت�سعرين اأنت بتعب اأو توّعك.

- �سكرًا على وقتك وعلى اهتمامك.

كان ل يزال ينظر حوله وكاأنه ل ي�س������دق اأنني وحدي. نزل من على )الموت�سيكل(، واتجه ناحيتي، ثم 

جل�س اإلى جواري.

- هل اأنت وحدك؟

- ل، ل�ست وحدي.

نظ������ر حول������ه مرة اأخرى، فوقف������ت ودخلت ال�س������يارة، ذهب اإلى )الموت�س������يكل(، وق������اده ناحية نافذة 

�سيارتي.

قال واأنا اأدير محرك ال�سيارة: قلت اإنك ل�ست وحدك.

- طبعًا لم اأكن وحدي... كنت في �سحبتك ال�سعيدة.

تحركت بال�سيارة و�سمعته ي�سيح خلفي ب�سوت خنزيري: اأيتها الدجاجة الحمقاء.

وما لبث اأن لحق بي في مفرق الطرق، وقف اإلى جواري وقال في �س������وت هام�س: ا�سمعي، 

هل تحاولين اأن تتدللي اأو تكوني ثقيلة. 

نني كنت اأعرف اأنك قادم، انتظرتك خم�س �س������اعات...  - طبعًا... األم ت�س������عر بهذا، توقفت هنا لأ

ولو تاأخرت لنتظرتك خم�س ع�سرة �ساعة اأخرى.

اأ�سعدني اأن اأرى كم بدا عليه الغ�سب، كان غ�سبه حارقًا. احمر وجهه ولم يعرف ماذا يقول، فا�ستمر 

دب. في قلة الأ

- �سوف تجدين ما ت�ستحقين... هل اأنت ت�سطادين الرجال من الطرق.

م�س������كين ل بد اأنه ندم كثيرًا على اأنه اأ�س������اع من يده امراأة وحيدة في الطريق، كنت اأ�سحك من هذه 

�سارة فتحت وتركته، راأيته يحاول اأن يعقبني مّدة. كان ال�سارع خاليًا، فكرت في اأن اأ�سير  الفكرة، ولكن الإ

اإليه وداعًا بمنديلي... ولكني تكا�سلت.
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حينما و�سلت اإلى »ا�سترجون« �سقت ال�سيارة ببطء حتى وجدت محل حلواني. جل�ست في تجهم اآكل 

نني ت�سرفت بغباء وحمق وهربت من ا�ستفان زابو، اأريد اأن اأكون مع �سخ�س  المثلجات. كنت األوم نف�سي لأ

اأ�ستطيع الحديث معه، اأو اأن اأجل�س في �سمت.

كانت حديقة المحل تظللها اأ�سجار عين الجمل المغطاة بال�سباك، وقد اأخذت الحديقة تمتلئ تدريجيًا 

مع مقدم الم�ساء.

ت، اأغلبهم �س������بان، طلب������ة، اأو فتيات قادمات من  الحديق������ة جميلة، وكل الموائد تقريبًا قد امتلأ

العم������ل، اأغلبهن عاديات خجولت... �س������مينات. ملب�س������هن بل عناية... ولك������ن الثقة تملأ الجميع، 

�سدقاء في محل  ن فرغوا من العمل في ا�س������تطاعتهم اأن يق�س������وا �س������اعات مع الأ نهم الآ والفرح لأ

حلواني يتكلمون.

خر. اأنا كنت الوحيدة التي اأجل�س وحدي، اختفت المقاعد من حول مائدتي واحدًا بعد الآ

�سطوانات، تحرك بع�سهم  كانوا ياأكلون المثلجات والفطائر، وبداأت المو�س������يقا تنبعث من �سندوق الأ

للرق�س، اإنهم يرق�سون في حما�س وي�سحكون ويم�سون وقتًا �سعيدًا.

اأما اأنا فقد كنت اأ�سعر باأنني اأغو�س في مياه عميقة.عيناي مفتوحتان على اأ�سماك ت�سبح حولي، كنت 

اأراهم، اأ�ستطيع اأن اأ�سبح معهم. ولكنهم اأ�سماك... ول �ساأن لي بهم.

نه عاد اإلى القرية، ثم ل بد اأنه ارتدى 
ع������دت اأفكر في ا�س������تفان زابو، ماذا فعل بعد اأن تركت������ه، ل بد اأ

ملب�سه وذهب للتجديف كما قال.

ولك������ن قبل اأن يذهب ل بد اأن العم �س������بع البحر وال�س������بي ال�س������غير قد نظرا اإلي������ه نظرة ذات معنى 

جعلته يحمر خجًل، ل بد اأن اأحدهما قال: كان انت�س������ارًا �س������ريعًا... اأما هو فقد لّوح بيده فح�سب وركب 

)الموت�سيكل(... ثم... 

لم اأ�س������تطع اأن اأم�س������ي في اأفكاري، مهما حاولت لم اأ�س������تطع اأن اأت�س������وره اأو اأتخيل ماذا يفعل، لم 

اأ�ستطع اأن اأراه، اأو اأن اأرى ماذا يفعل.

فكرت في النهاية، ربما كان يرق�س مع فتيات �س������غيرات كهوؤلء اأو يداعبهن على �ساطئ الدانوب، 

على اأّي حال هم اأحرار اأغلقت المو�سوع في رف�س �سبه حا�سم، وم�سيت في رحلتي.
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ن لم اأعد اأعرف ماذا اأفعل في ه������ذا اليوم، هذا اليوم  ف������ي الم�س������اء كنت في المنزل مرة اأخ������رى، الآ

ن�س������ان في الم�س������األة لوجد اأنه مجرد يوم عادي ي�س������به اليوم  الخا�س... عيد ميلدي... ولكن اإذا فكر الإ

الذي يليه.

�س������فقت اإينو�سكا بيديها حينما راأتني، وبدا الرتباك. �سعرت مبا�سرة اأن خطيبها ل بد اأن يكون هنا 

معها، فلم يكن من عادتها اأن تجري هكذا لتحيتي.

خر قد خرج، طلب  - اإيفا... هكذا ب�س������رعة؟... قال لي ال�س������يد بارني اإنك �ستغيبين عدة اأيام، وهو الآ

)تاك�سي( وخرج. هل حدث �سيء!

- ل... اأبدًا، كل �سيء على ما يرام... هل هناك ما يوؤكل. 

- فورًا... �سوف اأح�سر لك �سيئًا.

دق جر�س الهاتف وهي تخرج.

- قولي... ل اأحد في المنزل.

رفعت ال�سماعة وقالت: لي�ست هنا... ل... اآ�سفة. �سوف تتغيب عدة اأيام، نعم. نعم. خرجت.

قالت وهي ت�سع ال�سماعة: الهاتف كان لك.

- َمْن؟

- ا�سمه ا�ستفان زابو.

كم اأنا غبية قلت لها اأن تقول اإنني ل�ست في البيت.

- األم يقل اإّنه...

وتوقف������ت، من الطبيعي األ يقول �س������يئًا اإذا قالوا له: اإّنها خرجت لتتغي������ب عدة اأيام، ولكن هل هو 

ن بنف�سي  ال�س������خ�س نف�س������ه؟ هل هو؟ لم اأكن واثقة، �سعرت با�سطراب وغ�سب، وقررت اأن اأرد من الآ

على الهاتف.

نها لم تعد مرة اأخ������رى. لم اأكن اأريد اأن  ن الطعام الذي طلبته لأ ل ب������د اأن اإينو�س������كا قد ن�س������يت الآ

اأذهب اإليها واأزعجها. كل ما كان في ا�س������تطاعتي اأن اأفعله هو اأن اأجل�س واأدخن واأ�س������رب كاأ�سًا من 

الكونياك.



ول  2020 298 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

خر كي يطلبني مرة  اأخذت اأحاول تنويم الهاتف مغناطي�سيًا كي يدق مرة اأخرى، حاولت تنويمه هو الآ

ن�س������ان به في اأوقات التوتر الع�س������بي، اأخذت  اأخرى، ولكنني كنت اأعرف اأن هذا ل يجدي مهما يوؤمن الإ

كتاب������ًا وحاول������ت اأن اأقراأ، ولكنني لم اأكن اأعرف حتى ما هو الكتاب، تركت الكتاب. وكنت على و�س������ك اأن 

�سدقاء. اأخلع ملب�سي واأذهب اإلى ال�سرير حينما دخل بن�سي ومعه مجموعة من الأ

خر حينما وجدني في البيت، حدق في وجهي مت�س������ائًل، كان يبدو وا�س������حًا اأنه قال  تعج������ب هو الآ

خرين اإنني ل�س������ت موجودة في البيت... وكي يخل�س نف�س������ه من الماأزق �ساألني مبا�سرة: ماذا حدث يا  للآ

عزيزتي... األم تذهبي؟

- ل... العربة ل يعتمد عليها... هناك �سوت غريب في مكان ما، غدًا �سوف اآخذها للت�سليح... ف�سلت 

اأن اأعود... ف�سلت اأن اأعود.

كن������ت اأعرف الجماعة كلها تقريبًا... اأعرفهم معرفة �س������طحية، بالتاأكيد لو عرف بن�س������ي اأنني في 

البيت لما دعاهم. دكتور �سمين خفيف الظل وزوجته، قطعة رائعة من الجمال في نحو الع�سرين ر�سام 

زياء العجوز »اإل«، �سوتها  متهكم على كل �سيء. ال�سخ�س الوحيد الذي يمكن التفاهم معه م�سممة الأ

نحا�س������ي ولها مظهر �س������اوي�س التدريب... وهي دائمًا في �سحبة الر�سام المذكور »تيبور« ل�سبب غير 

مفهوم.

واأنا اأتفرج عليهم لم اأكن اأ�سدق اأن كًل منهم ي�سعر باأنه �سادق وطبيعي مع نف�سه.

األقت زوجة الدكتور بنف�سها مبا�سرة على رقبتي:

اأوه... الحمد هلل يا عزيزتي اأنك في البيت، لقد جئنا في الحقيقة لنرى تمثالك.

- اإذن، ها هو هناك. اذهبوا و�ساهدوه... اأنا قد راأيته من قبل.

- ولكن. دعونا اأوًل ن�سرب �سيئًا.

تبينت �س������اعتها اأنهم كانوا ي�س������ربون، بل اإنهم جميعًا �س������كارى، هناك طريقتان لزيارة ا�ستديوهات 

ولى بالنهار على اإثر موعد اأو ترتيب �س������ابق، وفي هذه الزيارات يدخل الزوار بوجوه جادة  الفناني������ن: الأ

حد. وي�ستعملون تعابير مثل »رائع«، »ممتاز«... موؤثر، اأما الزيارات الثانية فهي تتم في  في ملب�س يوم الأ

قل يمكن احتمالهم. الم�ساء في و�سط جماعة من ال�سكارى... وهوؤلء على الأ

خر، وقد اأثار هذا ا�ستغرابي، وربما اأح�س باأّنه لم يكن في حالته فلم  ولكن بن�سي كان �سكرانًا هو الآ

ي�سر على اأن اأذهب معهم. وفي تعبير متعذر –حينما اأح�س باأنني اأريد اأن اأبقى في الحجرة وحدي- ملأ 

خرين بيد مرتع�سة وقادهم اإلى ال�ستديو. كوؤو�س الآ
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ما »اإل« فقد األقت بنف�س������ها في تكا�سل فوق مقعد مريح، ومدت �ساقيها وهي 
تبعه الدكتور وزوجته، اأ

ن لم تقم، اإنها  تتاأوه في �سوت عال. قالت اإنه كان م�سوارًا طويًل بالن�سبة اإليها اأن تاأتي اإلى هنا وهي الآ

ت�ستطيع اأن ترى التمثال فيما بعد.

 ثم قالت: على اأي حال. ل يمكن اأن يكون في التمثال �س������به منك، اإن بن�س������ي ل يملك القوة الجن�سية 

الكافية كي ي�سنع تماثيل عارية.

- قولي لي... كيف تقابلتم جميعًا هذا الم�ساء.

ن اأن تتقابل بالم�س������ادفة. النا�س تتجول على اأن ت�س������ادف  - في مكان ما بالمدينة، النا�س تحب الآ

خذه اإلى البيت، اأو ياأخذها هو اإلى البيت، في كل يوم نتوقع اأن يحدث �س������يء، ولكن بحق 
�سخ�س������ًا ما تاأ

ال�سماء ماذا يمكن اأن يحدث.

خرين.  وفي ازدراء �سديد اأ�سعلت �سيجارة، ولخ�ست راأيها في الآ

- تفاخ������ر زوجك هذه الليلة ثلث مرات باأنه زوج منف�س������ل ع������ن زوجته عّدة اأيام، ودعا الجميع ليروا 

نه لم يدعهم حينما كان يعمل في التمثال. مر خدعة، وادعوا الغ�سب لأ تمثاله، ت�سور الجميع اأنه في الأ

 كاأنهم يحاولون المقارنة بيني 
ّ
خ������رون قد ع������ادوا من فح�س التمثال، اأخذ ثلثتهم يحدقون في كان الآ

ن »اإجي« زوجة الدكتور كانت �سعيدة جدًا بهذا ال�سيء المنتفخ 
وبين هذا ال�سيء الذي �ساهدوه. ويبدو اأ

الذي �س������اهدته في ال�س������تديو... فقد كان يبدو عليها الرتياح، قبلتني وقالت: اإنها لي�س������ت متاأكدة من اأن 

»بن�س������ي« قد اأم�س������ك بي حقًا في هذا التمثال. اإل اأن هناك دون �سك نوعًا من الجمال البدائي فيه... لقد 

قال زوجي ال�سيء نف�سه... األي�س كذلك يا جينو؟

اعتر�س »جينو« قائًل... اإنه لم يقل »بدائي« ولكنه قال »قديم«.

خر تمثال ال�س������اب الذي  بداأ »بن�س������ي« ي�س������رح: الم�س������كلة في الحقيقة اأن هذا التمثال، والتمثال الآ

�سيقف اإلى جواره... لم يق�سد بهما في الواقع اأن يكونا مجرد تمثالين، اإنهما طلبا كي يزينا مدخل اأحد 

الفنادق ال�سياحية الفاخرة، ففي و�سط المدخل الكبير يقوم �سلم حجري �سخم يقود اإلى الممر الرئي�سي، 

�سيو�سع هذان التمثالن كاأعمدة ت�سند ال�سلم.

قالت »اإل«: هذا رائع... معنى ذلك اأن الجال�سين في بهو الفندق لن يروا اإل »الخلفية«.

�سحكت »اإجي« في �سعادة... و�ساركت اأنا في ال�سحك دون ر�سا.

�س������حيح اأن التمثال تمثال بن�س������ي واأن هذه الملحظة تجرحه هو اأكثر مما تجرحني اأنا. ولكن وجهة 

النظر هذه اأزعجتني.
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رداف مبالغ فيها... خ�سو�سًا اإذا ما قارناها »باإيفا«. وا�سل »تيبور« التعليق: ن�سب الأ

�سحك الجميع مرة اأخرى. في اأي وقت اآخر لو �سمع »بن�سي« هذه الملحظة ل نعقد ل�سانه وكف عن 

ن انطلق مدافعًا عن اأفكاره في النحت المعا�سر: الكلم، ولكنه الآ

قامة  - الم�ساألة هي اأننا ل نكاد نجد في بوداب�ست تماثيل جيدة، ومع ذلك فهم يخططون –فح�سب- لإ

مكنة العامة، في كل مكان كان يجب  مجموعة جديدة من تماثيل ال�سخ�سيات التاريخية، في الحدائق والأ

اأن تقام تماثيل جميلة: في ممرات الحدائق، وعلى �ساطئ بحيرة البالتون وفي كل بقعة جميلة. ولكن ما 

ن؟ تماثيل �س������غيرة من الجب�س فح�سب تباع في كل مكان، لتزين المكاتب، اأو كي تو�سع  هو الو�س������ع الآ

وراق، اأو تركن في قاعة اجتماعات، وقد كان اليونان. فوق الأ

غريق... واأخذ ي�سرح موقف الإ

كان »تيبور« يقف خلف ظهره يغمز لي بعينيه، ويمط �س������فتيه في �س������خرية كما هي عادته دائمًا حينما 

يبداأ اأي �سخ�س في الحديث بجدية حول مو�سوع يمكن اأن يكون جادًا.

ب جمًل بليغة يلقيها في  كنت اأراقب »بن�سي« وهو يتكلم... كان يبدو موؤثرًا ومقنعًا... يتكلم ببطء ويركِّ

جدية تامة. ا�س������تطاع اأن يجذب انتباه م�س������تمعيه بوجهه الحاد الملتحي الذي ي�سبه راأ�س تول�ستوي حتى 

غريق كان النحت فنًا ملحقًا بفن  نه بالن�س������بة اإلى الإ
واإْن لم يلتفتوا اإلى ما يقول. كان يحاول اأن ي�س������رح اأ

قل، وكانت التماثيل والمباني هي التي تعطي  العم������ارة، واإن كل تمثال كان ينتمي اإلى مبنى مدينة على الأ

ن اأي تمثال �س������وف يبدو �ساذًا  ن فمن الم�س������تحيل ال�س������تمرار في هذا الخط لأ جو المدينة العام. اأما الآ

غريبًا اإذا و�سع اأمام عمارة عالية حديثة.

�سياء المت�سلة بالطبيعة... اإنها وحدها التي  نهار، تلك الأ �سجار، والحدائق، والأ لم يعد هناك �سوى الأ

ت�س������لح اأْن تكون خلفية للتماثيل... اأو داخل المباني نف�س������ها. فقد هاجرت التماثيل اإلى خارج المدن اأو 

اإلى داخل المباني.

وهنا انفجرت اأنا �ساحكة، وخرجت كي اأح�سر من »اإينو�سكا« بع�س الطعام وقهوة �سوداء.

كانت قد بداأت فعًل تعد لي طعامي. كان يبدو عليها الكاآبة، فقد كان من الوا�سح اأنها ا�سطرت اإلى 

اأن تجعل خطيبها يذهب.

�سطوانات. و�سع اأ�سطوانة راق�سة وطلبني للرق�س. حينما عدت اإليهم كان »تيبور« يختار بع�س الأ

خر دون اأن اأكون حقيقة مهتمة بالح�سول على اإجابة. خرى... و�ساألته هو الآ ذهبنا اإلى الغرفة الأ
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- كيف تقابلتم جميعًا؟

- َمْن يدري؟ هل هذا مهم؟ كنت اأنا و»اإل« في جولة ليلية، وكان »بن�س������ي« مع جينو وزوجته... اأما 

ما عدا ذلك، فاأنت ت�ستطيعين التخمين؟ األي�س كذلك؟

- تخمين ماذا؟

خرون كانوا  ن »اإل« كانت ترغب في هذا اللقاء. والآ
- ل اأدري بال�سبط... اإن لي ل�سانًا �سريرًا، اأظن اأ

يريدونه اأي�سًا، اأما اأنا فقد بداأت اأ�سعر بطعم الحياة.

- اأنا ل اأفهم كلمة واحدة.

ن »اإل« تتورط مع الرجال اأي�س������ًا في بع�س 
- اأنت تعرفين اأنني ال�س������اهد الر�س������مي الوحيد عل������ى اأ

حيان. ولكنني اأوؤكد لك اأنني موجود فح�سب للعالم الخارجي ... للزينة فح�سب. من الطريف اأن الجميع  الأ

نه اإذا عطف الن�ساء على الرجال 
يعتقدون اأنني ع�سيقها. وهم من اأجل ذلك يعطفون علي... واأنت تعرفين اأ

�سّهل تعامله معهن.

- اأنا ل اأفهم من كلمك �س������وى اأنك تريد اأن تتكلم بال�س������وء عن الموجودين هنا كّلهم. واأعتقد اأن هذا 

لي�س م�سليًا.

- ل������ك اأن تعرف������ي يا عزيزتي اأن اآخر فتاة ت�س������ادفها »اإل« هي »اإجي«. اإنه������ا تعدها بدور في اأحد 

وزة الحمقاء ت�س������دق كل �س������يء، اأما عن »بن�س������ي« فهو يعتقد اأن هذه  فلم، واأنت تعرفين اأن هذه الإ الأ

ة ال�سابة تعبد ذقنه... اإنه يجب اأن يكون مركزًا للعبادة حتى يمكنه اأن ي�سطنع هذا الوجه العجوز 
المراأ

المكتئب. اإنه لم يبلغ �س������نه الحقيقي بعد، لم ين�س������ج بعد... اإنه مراهق يريد اأن يقلد الرجال. هي ماأ�ساة 

�ستاذ الكبير.  بالن�سبة اإليه، عليه اأن ينتظر خم�سة ع�سر اأو ع�سرين عامًا اأخرى حتى يطلق عليه النا�س الأ

�ستاذ الكبير«. �ستكونين جميلة ولكن  اأنا ل اأح�س������دك، خم�سة ع�سر عامًا حتى ت�س������بحي اأنت زوجة »الأ

ربعين. في الخام�سة والأ

ن. - �سكرًا... ولكن اأرجو اأن تاأتي لت�سري عني بعد خم�سة ع�سر عامًا ولي�س الآ

- ولم تت�سورين اأنني �ساآتي؟

�سياء. ل تفكر اإل في هذه الأ
- تيبور... اأ

�سياء. قطب وجهه وهّز كتفيه وقال: األ�ست على حق... اأنا ل اأريد اأن اأخفي هذه الأ
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ن »اإل« واإجي طلبا بو�ساطة الهاتف كل من خطر على بالهما 
في نحو العا�سرة جاء خم�سة اآخرون، لأ

ذات الي�سار وذات اليمين، ودعيا الجميع كي ي�ساهدوا التمثال.

اأحب »بن�س������ي« هذا، كان �س������عيدًا وهو يرى كل زائر جديد يعت�سر ما يعرفه من تعبرات تكنيكية كي 

غريق وثالث بمن؟... ل اأدري... ولكن الجميع  يعّبر عن حما�سه واإعجابه، قارنه اأحدهم ب�»رودان« واآخر بالإ

عبروا عن �سعادتهم واإعجابهم.

ا�سطنع »بن�سي« تعبيرًا حكيمًا... متاأمًل، وكنت اأعرف اأنه ل يكاد يحتمل �سعادته... بالن�سبة اإليه هذه 

ي ال�سيِّئ الذي بداأت 
هي اللحظات التي من اأجلها ت�ستحق الحياة اأن تعا�س. ج�سدته، فعلى الرغم من الراأ

قل يخلق �سيئًا، وهذا ال�سيء الذي يخلقه يراه الجميع، ول�سّيما  عماله، اإل اأنه على الأ
اأحمله موؤخرًا من اأ

هوؤلء الذين يحبون مقابلة كل اأ�سناف النا�س.

اإن كل ما يفعله له هدف ومعنى، اإنه يح�س������ل على نقود مقابل هذا، نقود كثيرة، وبعد خم�س������ة ع�سر 

�ستاذ الكبير«. عامًا –اإذا لم يحدث �سيء- �سوف يطلقون عليه حقًا لقب »الأ

اإذن، كان بن�س������ي يتاألق في نجاحه، وكان »تيبور« يغازلني بتعّمٍد وا�س������ح... ولكنه كان يفعل ذلك من 

خرى وقال: نه ل يجد �سيئًا اأف�سل يفعله، كنا نرق�س حينما جاء »بن�سي« من الغرفة الأ باب الت�سلية... لأ

- عزيزتي... هاتف لك.

ل������م ياأت معي اإلى الهاتف كي يوؤكد اأن هذا من �س������اأني. ل يثي������ر اهتمامه اأن يعرف لماذا الهاتف بعد 

العا�سرة اأو من هذا الذي يطلبني.

- األو...

لقد كان هو. �سعرت بوجهي يحمر.

- اأح�س�ست باأّنه من الممكن العثور عليك الليلة، لدي اأ�سياء مهمة جدًا يجب اأن اأقولها لك.

- تف�سل... ما هي؟

- لقد وقعت في غرامك.

- �سكرًا... هذا لطف منك.
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ن�سان اأن يقول في مثل هذه الظروف...  كان هناك خم�سة اأو �ستة في الحجرة حولي. ماذا ي�ستطيع الإ

ل بد اأنه اأح�ّس بذلك في �سوتي فقد قال:

حد اإلى جوارك؟ األ ت�ستطيعين الكلم؟ ل يهم... ا�سمعي لي اإذن... هه؟
هل هناك اأ

- ماذا تريد اأن تقول؟

- اأريد اأن اأقابلك.

- ماذا اأ�ستطيع اأن اأقول؟

- اأريدك اأن تقولي نعم.

-  لدينا حفلة... تعال هنا.

ما اإن نطقت الكلمة حتى ندمت عليها. لم يكن هناك داع لهذا... ولكن قبل اأن اأ�ستطيع اأن اأنطق بكلمة 

اأخرى �س������اح هو في فرح: ل تقولي كلمة اأخرى فقد تغيرين راأيك. اأنا قادم حاًل، هذا اأروع من حلم: اأن 

اأراِك اليوم مرة اأخرى.

قلت »لبن�سي« بطريقة عادية: اأحد معارفي ات�سل بي، فدعوته اأن ي�ساركنا وقال اإنه قادم.

فقال بن�سي مبت�سمًا ودودًا: هذا عظيم... هل �سيح�سر وحده.

- نعم.

من خلل ع�سر دقائق كنت قد بداأت ا�سطرب... لم يكن لدي اأدنى فكرة من اأين ات�سل بي. ولذا فلم 

اأعرف متى �سي�س������ل... هل كان يجب اأن اأ�س������ّده. اأنا ل�س������ت في حالة طيبة. وهذا حفل ل�سكارى �سخفاء 

اجتمعوا احتفاًل بتمثال بن�سي. ما علقة هذا بي؟

فتح الباب، واندفع هو اإلى ال�س������الة في حما�س خارق كتلميذ في مدر�سة  حينما دق الجر�س، ذهبت لأ

ثانوية. كانت عيناه تلمعان وقد تخ�سب وجهه بالفرح.

ت�سافحنا، وتذكرت اأننا منذ �ساعات كنا نتبادل القبل، اإل اأن كل �سيء كان يبدو بعيدًا جدًا... وكاأن 

اأيامًا عدة قد م�ست.

قال: �سوف اأكون محرجًا جدًا في هذه الحفلة، ولكنني بب�ساطة لم اأ�ستطع اأن اأقاوم المجيء.

في ال�سالة كان »بن�سي« يقف مع »تيبور«. وحينما راأى »تيبور« َمْن الذي و�سل. نظر اإلي في ارتياح. 

نني قدمت له مادة طيبة يتقول بها علي. ففي خلل ن�س������ف �ساعة �سوف  قراأت فيه مبا�س������رة اأنه �س������عيد لأ
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يعرف كل من في الحفل اأن هذا ال�ساب ع�سيقي... ح�سنًا... هذا يثبت اأنه ل بد اأن يختلق �سيئًا بالن�سبة 

اإلى كل اثنين... واإن ما يختلق لي�س دائمًا بعيدًا.

- مرحبًا بك.

قال »بن�سي«، وهو يحاول اأن يتما�سك واأّل يظهر �سكره، كان لطيفًا متوددًا.

- �سعيد بروؤياك... »اإيفا« حدثتني عنك كثيرًا.

لم اأ�س������تطع اأن اأكتم ابت�س������امتي، واأنا اأ�سمع هذه المغالطة الر�س������مية الموؤدبة... نظر بن�سي اإلي كي 

اأ�ساعده، وقال: األي�س كذلك؟

اأما هذا ال�س������فيق »تيبور« فبعد اأن �س������افح الزائر الجديد، وكي يزيد من حرج الموقف قال مرددًا 

الجملة نف�سها:

 �سمعت عنك كثيرًا... كم اأنا �سعيد بروؤيتك؟

كان ل بد اأن اأقاطعهم: اأعتقد اأنكم مخطئون.

ن يجب  ولكن »تيبور« ا�ستمر يلعب دور ال�سرير، واأخذ »بيت�سا« من يده، وتحرك به بعيدًا وهو يقول: الآ

ن دور »اإيفا« فيه الدور الثانوي.
اأن ترى التمثال. العمل الم�سترك ل�ساحبي الدار... اإل اأ

دمدم بن�سي في خجل ل ي�ستطيع اإخفاء �سعادته:

يا رجل... ل ت�سنع كل هذه ال�سجة من اأجل التمثال. اإن �سديقنا لم ياأت من اأجل هذا.

ردد »تيبور« في خبث: لي�س من اأجل هذا! وهل يمكن اأن ياأتي اإن�س������ان ل�سبب غير هذا في يوم اإزاحة 

ال�ستار عن التمثال.

كنت اأود اأن اأ�سفع تيبور، ولكن بدًل من هذا ابت�سمت واأخذت بيت�سا من يده.

- تعال معي اأقدم لك �سيئًا ت�سربه.

قل������ت واأنا اأملأ له الكاأ�������س: اإنهم يحاولون اإثارتك... اإنهم هنا اأي�س������ًا كالحف������لت كّلها يحاولون اأْن 

يت�سمموا الغريب.

- اأنا ل اأهتم بهم... الرجل ذو الذقن هو زوجك... األي�س كذلك.

- نعم.

اإنه يبدو لطيفًا. ن�سيت اأن اأ�سكرك على هذه الدعوة. 

وقفنا هناك معقودي الل�سان. كنت اأراقبهم جميعًا. كان هو اأنيقًا جدًا في �سكله وفي ملب�سه.

هل كنت متحيزة له. نعم. هل من الممكن اأن...؟ نعم. لقد قررت دون تردد.
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ابت�سم لي.

- اأنت مازلت ترتدين ف�ستان ال�سباح نف�سه. لم اأكن اأتوقع هذا.

- جاء  هوؤلء النا�س م�سادفة. لم اأكن اأتوقع اأحدًا، لم يكن هناك وقت كي اأغير ملب�سي.

عدنا اإلى ال�سمت. جاءت »اإجي« فجاأة تتعثر في خطواتها وقد بدا عليها ال�سكر، و�سعت يدها في يد 

»بيت�سا« واأخذت ت�ساحك وتبالغ في �سكرها. وقالت اإنني يجب األ اأحتكر الجيل الجديد لنف�سي واأ�سغله 

في الحديث، اإن واجبه هو اأن يرق�س.

م������ا كادت تاأخذه حتى جاء »تيبور« مرة اأخرى... ففهمت فورًا اأنه هو الذي دفعها اإلى ذلك، فقد طلب 

مني بدهاء اأن نرق�س. اأثار هذا غ�سبي، وقررت اأن األقي عليه در�سًا.

قلت له: عزيزي »تيبور«. اأعتقد اأنه يجب عليك اأن تلم اأ�س������ياءك، اإن كان لك اأ�سياء، واأن ترحل من هنا 

في ظرف دقيقتين. �سوف تغادر هذا المكان على الطريقة الفرن�سية حتى ل ي�سعر بان�سرافك اأحد فيطلب 

منك البقاء.

- ماذا تقولين... اأنا؟

تفهم؟ واإن لم تكن 
- نعم، وفي ظرف دقيقتين اإذا كنت ما تزال هنا ف�سوف اأ�سفعك اأمام الجميع... اأ

ت�س������دقني ف�س������وف اأثبت لك خلل دقيقتين اأنك ل تعرفني مطلقًا. اأنا ل�ست غا�سبة منك. ولكنك كنت قليل 

ن مرتين. ويجب اأن تعاقب عل������ى هذا. اإذا غادرت المكان بهدوء فيمكن اأن تعود فيما بعد  دب مع������ي الآ الأ

ن بقي لك  ما اإذا انتظرت حتى اأ�س������فعك فلن ت�س������ع قدمك على عتبة بابنا... اأبدًا... فهمت؟ الآ
كما تريد، اأ

ثلثون ثانية.

قّبل يدي وهو ما يزال يرق�س، ولكنني كنت قد توقفت.

- بما اأنني كنت ولدًا موؤدبًا ومطيعًا فهل يمكنني الت�سال بك هاتفيًا في ال�سباح...

- ممكن... �سوف اأودعك حتى الباب.

عن������د الب������اب قّبل يدي مرة اأخ������رى، وقطب في وجهي قائًل: لق������د اأفزعتني حق������ًا... اأعتقد اأنك كنت 

�ست�سفعينني فعًل.

- بكل تاأكيد كنت �ساأفعل.

- ولكنك �سوف تدفعين الثمن... تذكري هذا...

- كما ت�ساء... مع ال�سلمة.
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كنت اأت�س������ور اأن اأحدًا لن يلحظ غياب »تيبور« ولكن ما اإن عدت حتى �س������األني »بن�س������ي«: هل ذهب 

»تيبور«؟ لماذا؟

- قال اإن لديه عمًل عاجًل.

- غريب... منذ لحظات كان هو الذي اقترح اأن... على اأّي حال... ل يهم، قولي لي من هذا ال�سديق 

الجديد. لقد خجلت حينما �سحكت مني واأنا اأحييه.

اأخذت يده مطمئنة، وك�سوت وجهي بتقطيبة خفية وانطلت الحيلة.

- اأب������دًا، اأن������ا ل اأكاد اأعرف عنه اأكثر مما تعرف اأنت. لذا فل بد اأنه اأحرج كثيرًا حينما قلت اإنني قد 

حدثتك عنه كثيرًا.

- غريبة.

�س������حك »بن�سي« �سحكة �سريعة، ولكن الرتياح بدا عليه. كان يقلقه دائمًا األ تقدم له المعلومات 

كلها الممكنة عن النا�س، ولكن اإذا اكت�س������ف –وهذا يحدث دائمًا- اأنهم ل ي�س������تحقون الهتمام، فاإنه 

ل يعب������اأ بهم. نظرت حولي فوجدت اأن »اإجي« ما زالت متعلقة برقبة »بيت�س������ا«. اأما بقية الجماعة فقد 

كان كل منهم من�س������غًل في حاله، بع�سهم يرق�س واثنان م�سغولن في مناق�سة حادة في ركن الغرفة 

ن يجب اأن ن�س������رب »بن�س«... �سحبوا »بن�سي« في اتجاه المطبخ... جاء  خرى. قاما فجاأة وقال: الآ الأ

ن ا�سمه  �س������اب واأم�س������كني من يدي. تذكرت ب�س������عوبة اأننا قد تقابلنا من قبل في مكان ما. اأعتقد الآ

»بالي«.

كواب وال�سحون من كل مكان. ولكن  في �سو�س������اء وت�ساحك �ساخب اأخذ ال�سيوف يجمعون الأ

»اإينو�س������كا« ظهرت فجاأة. ل بد اأنها كانت قد دخلت اإلى ال�س������رير فعًل، فقد كانت ترتدي روب حمام 

اأبي�س، وقد عقدت فوق راأ�سها فوطة حمراء، وفي قدميها )�سب�سب( اأحمر. كانت جميلة جدًا. ل اأظن 

بي�س. اأخذتني جانبًا  نها تلئم الروب الأ اأن �س������عرها كان مغ�سوًل ولكنها ربطت الفوطة -فح�سب- لأ

وقالت لي في رجاء وتو�سل:

عدُّ اأنا كل ما تطلبون، �سوف اأعد اأنا »البن�س« 
 عزيزتي »اإيفا« اأرجوك اأخرجيهم من هنا. �سوف اأ

بنف�سي... ولكن اأرجوك ل تدعيهم يحدثون هنا هذه ال�سو�ساء! كم اأنا غبية... اأنت ل�ست غا�سبة مني. 

ن بيته بعيد،  األي�������س كذلك؟ طلبت من »ديزو« اأن يبقى هنا الليلة... لي�س من اأجل �س������يء... ل، ولكن لأ

وعليه اأن ي�ستيقظ في الفجر... اإنه ما يزال نائمًا... ولكنه قد ي�ستيقظ في اأّي لحظة.    
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طماأنت اإينو�سكا: �سوف اأفعل... �سوف اأفعل.

اأخذت اأحاول اأن اأخرج الجميع من المطبخ.

- �س������وف يكون »البن�س« جاهزًا في لحظات. ل اأحد ي�س������تطيع اأن يمزجه كما تفعل »اإينو�س������كا« لقد 

علمتها اأنا بنف�سي.

- واأنت... من علمك؟

�سبوع الما�سي تعلمت ذلك على يد بيكا�سو الذي تعلمه على يد ال�... - في عطلة الأ

�س������حكت مع اإينو�س������كا حينما رحلوا. اأم�س������كتني هي من رقبتي وقبلتني يمينًا وي�سارًا... وهم�ست: 

عزيزتي اإيفا... كم اأحبك. اإنه رائع اأنني اأ�س������تطيع الحديث اإليك كما اأفعل. اأنت ل�ست غا�سبة مني. األي�س 

ن كيف �ساأخلط هذا البن�س. لقد ن�سيت هذا حقًا. كذلك؟... ولكن الآ

- انتظري... �سوف اأح�سر زجاجة روم، لقد ن�سوا اأن يح�سروه.

ن، هممت اأن اأناديه، ولكنه راآني في اللحظة نف�س������ها،  في الحجرة الثانية راأيت بيت�س������ا، كان وحده الآ

فاأقبل ناحيتي في ابت�سامة را�سية.

- تعال �سوف نخلط لهم البن�س.

كانت اإينو�سكا قد بداأت تذيب ال�سكر حينما دخلنا المطبخ. حينما نظرت اإليها لحظت اأنها تنظر اإلينا 

بطريقة مرتبكة، ثم �ساحت: اأوه... 

- اأي مفاجاأة.

خرى. ن اإينو�سكا ل ت�سعر بالرتياح هي الأ
اعتراني الرتباك، ولحظت اأ

�سافحها بيت�سا و�سحك، ثم قال لي مف�سرًا:

 اأنت ترين كم هو �سغير هذا العالم... لقد كنا نعمل معًا منذ �سنوات.

- اإذن قد كنت اأنت من تكلم في الهاتف هذا الع�سر.

نك حاولت اأن تخدعيني. - هل كنت اأتكلم معك... �سكرًا لأ

- وكيف اأعرف اأنك اأنت الذي كنت تتكلم ثم اإن...!!

نظرت اإلي ثم اإلى بيت�سا. ولم نعرف ماذا تقول.

- اإيفا، �س������وف اأخلط البن�س بنف�س������ي... ولكن اأرجوكم اأن تذهبوا، واإل فاإن الجميع �سيح�سرون مرة 

اأخرى... �سوف ل يدعونني اأفعل �سيئًا... ثم... ثم اإنني ل�ست في ملب�س لئقة.
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كان يبدو عليها الخجل –وهو اأمر مفهوم طبعًا- ولكن ماذا وراءه؟ ذهبنا اإلى الغرفة مرة اأخرى قال 

بيت�سا: فلنرق�س، هذه هي الطريقة الوحيدة التي اأمنعهم بها من اأن ياأخذوك مني.

ن »اإجي« معجبة بك.
- واأن ياأخذوك مني. اأظن اأ

نك م�سغولة مع... ما ا�سمه...  - اأبدًا... لقد اأو�س������حت لي في ب�ساطة اأنني يجب اأن اأتركك و�ساأنك، لأ

هذا الرجل الذي كنت ترق�سين معه.

- هل قالت ذلك؟

- نع������م، لقد نقلت لك كلمها كي اأو�س������ح موقفي فح�س������ب، وكي اأبين اأنها لم تكن تريد مني �س������يئًا 

اأبدًا.

- اأتعرف... لقد كان من الخطاأ اأن تاأتي هنا... اإنني اأخجل من كل هوؤلء.

�س������دقاء،  - ل تهتمي بهذا. في كل الحفلت يتكلم النا�س اأوًل عن مهنهم، ثم عن ال�سيا�س������ة ثم عن الأ

�سرار القذرة. اإنني ل اأهتم بهوؤلء جميعًا... 
وبعد اأن ي�سربوا كاأ�سًا اأو كاأ�سين يتكلمون عن الن�ساء وعن الأ

نني  لقد جئت هنا كي اأراك فح�س������ب. اإنني اأ�س������عر باأن لي عليك حقوقًا اأكثر من ه������وؤلء جميعًا... ذلك لأ

اأحبك.

- لقد ورطتك معي هذا ال�سباح... كان من الخطاأ اأن اأقّبلك.

- اأنا الذي قّبلتك... اأنت تركتني اأفعل فح�سب.

- هذا لي�س �سحيحًا... لقد قبلتك اأنا اأي�سًا.

- وقلت اأي�س������ًا اإنك تودين اأن تقعي في غرامي... وهذا بمنزلة اعتراف باأنك ل�س������ت على ما يرام مع 

مر م�س������حكًا اأن اأتقدم لك بهذه الطريقة المفاجئة. ولكن اأي  زوجك. طلقيه اإذن، وتزوجيني. ربما يبدو الأ

ن اأو بعد ثلثة اأ�سابيع. فارق في اأن اأقول ذلك الآ

ابت�سمت.

- اأيها ال�ساب العزيز اأنا ل اأبت�سم من ت�سرعك، فقد تعودت على هذا. اإن الرجال ل ي�سيعون الوقت 

في التعبير عن رغباتهم نحوي. اأنت نف�س������ك عبرت عن رغبتك ب�س������رعة هذا ال�سباح. يبدو اأن هناك �سيئًا 

في طبيعتي يجعل النا�س تثق بي ب�سرعة األي�س كذلك؟

وتوقفت عن الرق�س.

- تعال معي �سوف اأريك تمثال زوجي...

- لماذا؟
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- ربما �ستعرف بنف�سك ال�سبب.

 »بن�سي« با�ستغراب وهو يراني اآخذ الزائر 
َّ
اأم�س������كته من يده واتجهت به ناحية ال�س������تديو... نظر اإلي

الجديد اإلى ال�س������تديو، وكاأنه لم يفهم ِلَم لم اأدعه لي�س������حبنا اإلى هناك... كان مكتوبًا على جبهته »ما كل 

هذا الذي يحدث؟«.

في ال�ستديو نظر بيت�سا اإلى التمثال للحظات.

وقلت اأنا دون تاأكيد: هذا اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأقول اإن التمثال ي�سبهني تمامًا... ولكنه على اأّي حال... 

في هذه الليلة ا�س������تطاع كل هوؤلء الزوار اأن يتفح�س������وا كيف اأبدو على الطبيعة تحت ملب�س������ي... كل 

الفارق بيني وبين التمثال اأنني اأ�س������تطيع اأن اأتحرك هنا وهناك... ولكننا نحن الثنين –اأنا والتمثال- من 

معرو�سات زوجي، من اأجل هذا اأح�سرتك اإلى هنا... كي اأقول لك هذا.

قال بيت�س������ا في بطء وقد بدا �س������احبًا: اأنا ل اأرى فيه �سيئًا خارقًا من الناحية الفنية، اإنه مجرد تمثال 

عار، تمثال امراأة... ل�سك اأن الراأ�س راأ�سك... اأنا ل اأحب هذا التمثال... وحتى لو اأعجبت به فاإن الموقف 

ل ي�ست�ساغ.

ن »بن�س������ي« دخل في اللحظة نف�س������ها، كان يبدو عليه وكاأنه ل ي�ستطيع اأن يحتمل  توقفت عن الكلم لأ

البقاء بعيدًا في حين يفح�س زائر جديد عمله.

�سياء.  قال متلعثمًا: اإذن فقد قررت اأن تزعجي �سديقنا الجديد بهذه الأ

واأخذ يلف ويدور في لهفة وترقب، وكاأنه طفٌل �سغير ينتظر اأن يتلقى الثناء.

مور. - اأبدًا لي�س هناك اإزعاج... ولكنني ل�ست خبيرًا في هذه الأ

- اأ�ساح »بن�سي« بيده وقال: وَمْن الخبير...؟ هل تعتقد اأن في البلد كلها ع�سرين من الخبراء؟

قل لغة العامة فيما يتعلق بالفنون الجميلة...  - ربما ل... ولكن هناك اآلفًا من النا�س يعرفون على الأ

اأما اأنا. 

- و�س������اح »بن�س������ي« في فرح: هذا هو لب المو�سوع... لقد و�سفت الم�س������األة في براعة وذكاء، اأنت 

ل ت�س������تطيع اأن تعرف قدر الحقيقة الذي تحتويه كلماتك هذه... لقد و�س������عت اأ�سابعك ب�سهولة على قلب 

المو�سوع... لغة العامة التي ل ت�ستطيع في النهاية اأن تك�سف �سيئًا من حقيقة العمل.

حوال، يبدعون  وتوقف متوقعًا من »بيت�سا« اأن يقول �سيئًا غير عادي. فكما يفعل النا�س دائمًا في هذه الأ

بالعتذار... ولكن هذا �سيء رائع...اإلخ، ولكن »بيت�سا« لم ينطق بكلمة... اأخذ ينظر حوله في ال�ستديو دون اأن 



ول  2020 310 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

مر كثيرًا من اللتفات. دب كان يبدو كاأنه ل يعير الأ يبدي اهتمامًا كبيرًا، ولكن من قبيل الأ

قال »بن�سي« في حزن. حينما تاأكد اأنه ل يوجد ما يقال عن التمثال: الق نظرة حولك لو اأحببت.

وان�سحب خارجًا من ال�ستديو.

قال »بيت�سا« في ابت�سامة خجول: اإذن فاأنت من ممتلكات هذا الرجل ذي اللحية.

- فر�سته... هل هذا ما تق�سده؟

- ربما ح�سانه.

- ل... اأنا اأختار كلماتي بدقة على اأي حال. لقد بداأت اأ�سعر باكتئاب. لم ل نرق�س. ربما نتقابل غدًا 

في حالة اأح�سن. هل �ستكون في فيل�ستمور. األي�س هذا هو ا�سم القرية؟

- هل �ستاأتين اإلى هناك؟

ن لنرى ماذا تفعل »اإينو�سكا« في البن�س. بدا عليها ال�سطراب حينما قابلتك. - اأعتقد ذلك... دعنا نذهب الآ

- اأي فتاة �ست�سطرب اإذا راآها زميل قديم تعمل خادمة. 

- اأعتقد اأن هذا ل يزعج اإينو�سكا كثيرًا. اإنها في هذا البيت ملك ودكتاتور في الوقت نف�سه.

- ربما... ولكنني منذ �س������نوات قليلة ب�س������فتي عامًل لديه قدر من الوعي الطبقي لم اأكن اأت�سور اأنها 

�سوف تقدم على هذا... اأعرف اأنك �ستقولين اإنها تك�سب هنا اأكثر من عاملت الم�سانع. واإنها تعي�س هنا 

حياة اأف�س������ل... من ال�سعب اأن اأجادل في هذا. كما اأنه من ال�سعب اأن اأجادلك في م�ستوى الحياة التي 

تعي�سينها اأنت. عربة وفيل... ولكنني �ساأفعل على اأي حال.

رى »البن�س« اجل�س في مكان ما. - عزيزي... ل داعي للجدل... دعنا نتحدث فح�سب. �سوف اأذهب لأ

-8-

في المطبخ كانت اإينو�سكا قد فرغت من اإعداد ال�سراب، واأخذت ت�ستعد لتقديمه. كانت قد ارتدت 

�سباب. فاإنها كانت  ي �سبب من الأ ملب�سها. ل اأدري لماذا؟ في اأي يوم اآخر حينما كنا نوقظها ليًل لأ

ن  بي�س. كانت ت�سعر باأنها جميلة ومثيرة في هذا الرداء. لأ تتجول بين اأ�س������دقائنا في روب الحمام الأ

ن فقد  ثوبها هذا يك�سف عن �ساقيها اإلى ما فوق الركبتين. وي�سير اإلى اأنها عارية تمامًا تحته. اأما الآ

ارت������دت ف�س������تانًا. وخلعت رباط الراأ�س، نظرت اإليها في تعجب. هل م������ن الممكن اأن يكون كل هذا من 

اأجل بيت�سا؟
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ما لبثت هي اأن اأزالت كل �سك حينما اأخذتني من يدي، وهم�ست في اأذني قائلة اإنني يجب األ اأتكلم 

ب�ساأنها مع »زابو«. 

اأغ�سبني هذا واأثارني في الوقت نف�سه. لم كل هذا ال�سطراب؟

- اأوه... اأنت تعرفين. قد كان �س������يئًا كبيرًا في الم�س������نع حينما غادرته اأنا... قلت له في ذلك الوقت 

اإنني ذاهبة للعمل في بيت... اأثار هذا غ�س������به، اإنه ينظر باحتقار اإلى البنات اللتي يخدمن في البيوت... 

ماذا يقول عني لو عرف اأنك ت�س������محين لي باأن اأبقى هنا ليًل مع خطيبي. ولكنني اأق�س������م لك يا اإيفا اإن 

حد يراه. اإنَّ »زابو« �س������وف 
ه������ذا ل������م يحدث اأكثر من ثلث مرات، وقبل الفجر يغادر خطيبي البيت... ل اأ

م������ور بجدية. اأنت لن تخونيني يا اإيفا... اإيفا العزيزة اأنت  يظن بي الظنون. واأنت اأي�س������ًا. اإنه ياأخذ كل الأ

لن تفعلي هذا. 

خرين. - اأنت تعرفين اأنني ل اأحب اأن اأتكلم في �سوؤون الآ

�سياء.  - اأعرف... اأعرف لي�س لدي في الحقيقة �سيء اأخفيه...ولكن النا�س ت�سنع النكت حول هذه الأ

اإنهم يحبون اأن ي�سخروا من اأنف�سهم.

قلت واأنا ل اأ�س������تطيع احتمال الموقف اأكثر من هذا: كفى... يا اإينو�س������كا... على العموم فاإن زوجي 

ن قدمي لهم هذا  ل يع������رف اأنني اأ�س������مح لخطيب������ك بالبقاء هنا ليًل. فلن اأ�س������تطيع الحديث عن ذل������ك. الآ

»البن�س«.    

حملن������ا البن�س اإليهم. وكانت حالة ال�س������كر قد ازدادت. ولحظت بعد مّدة اأن »بيت�س������ا« كان قد غادر 

المكان.

اأح�س�س������ت ب�س������يق واكئتاب... ولكنني خ�سيت اأن يلحظ ال�س������يوف ذلك، فبداأت اأ�سرب ب�سرعة كي 

األحق بهم... وقد حدث. بداأنا نرق�س وفي خلل لحظات كنت قد اأ�سبحت مركز الحفلة كلها، كنت �سعيدة 

باأنني قادرة على اأن اأنجح مع الجميع.

ن يبدو وكاأن كل �سيء ل معنى له. اأنا في الثلثين، هذه حقيقة... ولكنها ل تعني كثيرًا، حتى لو كان  الآ

ن. لها معنى فاإنه ل يقلقني، منذ ميلدي واأنا اأنجح في كل �سيء اأحاوله... �ساحبني هذا النجاح حتى الآ

جل�س �س������اب من ال�سيوف اإلى جواري في ركن من اأركان الحجرة. قال لي ب�سوت يملوؤه ال�سكر اإّنه 

قد وقع في غرامي. اأ�سعدني ذلك... اإنني م�سرورة... كل النا�س تحبني.

نه اأ�سّر ل�سبب غير مفهوم على اأن يفعل ذلك...  داعبت �س������عر ال�ساب ال�سغير، وتركته يقبِّل ركبتي لأ

و�سمحت له باأن يطلبني في الهاتف.
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كان الفج������ر قد طلع حينما اأخذ اآخر ال�س������يوف يغادرون البيت... اقترح������وا اأن نذهب اإلى مكان ما 

بالمدينة، لحظت اأن زوجي كان يريد اأن يخرج لكنه اعتذر حينما اأح�ّس اأنني ل اأريد.

كنت اأ�س������عر ب�س������فافية ونقاء... روحي كانت تتدفق كجدول ماء جبلي... اأفكاري وا�سحة تمامًا على 

الرغم من الخمر الكثير الذي �سربته.

قلت لنف�سي: حقق تمثالك نجاحًا.

نَّ التمثال 
رد في اأدب: اأنت كذلك. اأكثر من اأي �س������يء... حينما كنت اأراقبك قرب الفجر، اأح�س�ست باأ

لي�س كما يجب.

 في ترقب متوقعًا اأن اأمدحه، ولكنني بقيت �سامتة، لماذا؟ كان يبدو اأن الم�سالح الم�ستركة 
ّ
نظر اإلي

التي كانت تربطنا معًا ل�سنوات، قد بداأت تتفكك.

كنت اأجل�س على حافة النافذة المفتوحة، اأ�س������عر بثقة، وقدرة على العتماد على النف�س. في الحقيقة 

كنت اأ�س������عر بثقة خارقة. وباأنني قادرة على اأن اأحقق اأي �س������يء... وفكرت بغ�سب في اأنني عذبت نف�سي 

مر كله يتوقف علي اأنا وحدي، ولي�س على اأي �سخ�س  طويًل بهذا الكتئاب الذي ل م�سّوغ له. في حين الأ

ن �سوف اأذهب اإلى �سريري، واأنام �ساعات عدة... واأ�ستيقظ  اآخر. اأنا وحدي اأ�ستطيع اأن اأحقق ما اأريد، الآ

في ال�سباح منتع�سة... ومن الغد �سوف يبداأ �سيء جديد... ما هو؟ ل اأدري!

واأنا اأغفو كنت ما اأزال اأ�س������مع �س������وت بن�سي يدمدم باأنه �سيفعل هذا وذاك في التمثال... ولكنني لم 

ن اإجابته.
اأرغب في اأ

حينما ا�س������تيقظت كانت ال�سم�س ت�سرق فوقي. وكان بن�سي واقفًا على باب ال�ستديو... من الوا�سح 

اأن������ه لم ينم. ظل يعمل طوال الليل. اقترب مني و�س������األني ف������ي اأدب اأن اأذهب معه كي اأرى التعديلت التي 

اأدخلها.

رى التمثال. كان يبدو كما كان في الليلة الما�س������ية تمامًا، على الرغم من اأن الطين الطري  ذهب������ت لأ

يوؤكد اأنه حاول اأن يعمل فيه.

هل اأقلب له نهاره؟

غمزت له بعيني وقّبلته!

نَّ كرامتي قد جرحت...
- لم اأكن اأريد اأن اأتحدث واأعكر مزاجك، ولكنني في الحقيقة اأ�سعر باأ

- حقًا؟... لقد توقعت هذا!             
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 متفح�س������ًا ليرى اإن كنت جادة فيما اأقول. ولكن حينما راأى اأنني ما 
َّ
كانت ال�س������عادة تغمره. نظر اإلي

زلت اأبت�سم اأح�س بالثقة والرتياح... وبداأ يداعبني باأ�سابعه.

في �س������رور خفي، تذكرت الت�س������بيه الذي قلته اأم�س »اأنا فر�س������ة هذا الرجل« تحا�سيت يده العابثة 

وذهبت اإلى الحمام. ارتديت ملب�سي ب�سرعة. و�سربت قهوة �سوداء قوية. ودون اأن اأدري انطلقت اإلى 

م�س. اإنني معجبة بهذا ال�س������اب... واأريد اأن اأعرف اإلى اأي مدى... هذا ما �س������وف  بيلي�س، اإلى قرية الأ

اأراه.

ن فاأنا ل اأحمل اأي غ�سب  على نا�سية ال�سارع قابلت »تيبور« لقد اأخفته حقًا الليلة الما�سية. اأما الآ

عليه. حينما راآني رفع يده محييًا. توقفت واأخذته في العربة. �ساألني اإلى اأين اأذهب: 

نك دائمًا تتكلم كالن�ساء العجائز... واأنت على اأي حال �سوف تختلق اأي كذبة. - لن اأقول لك. لأ

اعتر�������س قائًل: اإنه ل يحب النميمة على الطريق������ة العادية. اإنه يفعل ذلك بطريقة الرجال: هذا يعني 

ن�س������ان الحقيقة عن �سخ�س ما... فهذا �سيء  اأنه يتكلم عن اأ�س������ياء غير حقيقية فح�س������ب. فاإن ين�سر الإ

كاذيب. فهذا �س������يء اإن�س������اني. بل هو دليل عن مغامراتي كّلها واأنا على ثقة  حقير. اأما اأن ين�س������ر عنه الأ

ن�س������ان اأكاذيب عن امراأة ت�سر ب�سمعتها، �سمعة  باأنها لن تخرج عن هذا النطاق. فل يمكن اأن ين�س������ر الإ

ن ال�سمعة ال�سيئة تجذب حولها الرجال، كما يجذب الع�سل الذباب...  المراأة ال�سيئة تعّد �سمعة ح�سنة، لأ

وا�س������تمر قائًل: مثًل هذا ال�سباح، قلت لكل من قابلته اإن ع�سيقك الحالي... �ساب ميكانيكي، ت�سرفين 

عليه نقود زوجك، واإنه كان موجودًا في حفلتكم اأم�س. قلت هذا مع اأنني اأعرف اأنك ل�ست  ع�سيقته بعد، 

ولكن اإذا كنت �ست�س������بحين قولي لي. عندئذ �س������اأغلق الحديث في هذا المو�سوع فورًا واأخترع بدًل منه 

�سيئًا اآخر... �سيئًا جديدًا وغير حقيقي.

اأجبته: ل عرف قدر الحقيقة في كلمك، ولكنك اأذهلتني... هل اأ�سعت هذا فعًل؟

قل في �سبيل النتقام... اأنت ت�ستحقين هذا، ولكن طبقًا لمبادئي قد ت�سرفت  - نعم، لقد فعلت، على الأ

ب�سرف.

قلت واأنا اأعيد التفكير في الم�س������األة: اأبدًا... طبقًا لمبادئك فقد ت�س������رفت من دون �س������رف... اإنه فعًل 

ع�سيقي، وكان من الواجب األ تقول ما قلت؟

رد »تيبور«: ل. اإنه لي�س ع�س������يقك، لي�س بعد. اإن هذا وا�س������ح. فهذا يبدو بجلء من وجه المراأة. اأنا 

ن، ولكن هذا ال�س������باح حينما اأطلقت  ق������ل- ل يمكن خداعي. من الممكن اأن تكوني ذاهبة اإليه الآ –عل������ى الأ

 اأنا اأوًل.
ّ
اإ�ساعتي لم يكن بينكما �سيء بعد. وعلى اأي حال اإذا كنت ذاهبة اإليه فتعالي اإلي
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- اإليك اأنت؟ لماذا يا عزيزي تيبور؟ هل تريد اإعطائي درو�سًا تمهيدية؟

- ل لكنني اأ�س������عر اأن المو�س������وع كله لم ي�س������تقر بعد في داخلك. وفي مثل هذه الحالة حينما يكون 

ف�س������ل األ يذهب وهو �ساعر بالحرمان... يجب اأن يرتوي  ول، فمن الأ ن�س������ان ذاهبًا اإلى لقاء الغرام الأ الإ

قل وهي دائمًا ناجحة. في  اأوًل... اأن يمتلئ ب�س������خ�س اآخر. ب�س������خ�س محايد... هذه تجربتي اأنا على الأ

ن�سان برغبته الحارقة، فحينما تكون هذه الرغبة موجودة  ن يخدع الإ هذه الحالة ل تكون هناك فر�س������ة لأ

ن�سان ي�سعر اأن �سيئًا مهمًا جدًا يحدث، في حين كل ما حدث هو اأن الجهاز الع�سبي قد ا�ستراح.  فاإن الإ

مر جاد فعًل؟ اأترين كم اأنا مهتم  بعد ذلك... بعد ذلك فح�سب يمكن اأن تاأتي المقارنة المطلوبة. هل هذا الأ

باأمرك. اإن ما اأقترحه يكاد اأن يكون ت�سحية من جانبي.

ن... اأين تريد اأن تذهب؟  �سحكت: اأنا ل اأتوقع منك اأن ت�سحي بنف�سك من اأجلي اإلى هذا الحد... الآ

نَّ من واجبه اأن يقول لي 
هل �س������تنزل هنا.. اأو. هّز »تيبور« راأ�س������ه، فاأنزلته عند محطة )اأتوبي�س( واأح�ّس باأ

اإني اأ�ستطيع العتماد عليه دائمًا.

و اإلى اأي �سخ�س يمكن العتماد 
- �سكرًا، اأعدك اأنني اإذا وجدت نف�سي في حاجة اإلى اأداة ممتازة، اأ

 اإلى اأحد غيرك.
على ح�سانته وح�سن اإدراكه، فلن األجاأ

-9-

خر. ظهر )موت�سيكل(...  بداأت اأقترب من القرية. اأبطاأت ال�سرعة، واأخذت اأت�سور اأن كًل منا ينظر اإلى الآ

اأخذ يقترب مني.

اإنه هو...

- اأّي مفاجاأة...

توقفنا...

نك تاأخرت قليًل... واأنني جئت في الموعد... كانت �ست�س������بح مهزلة لو جئت اأنت  - كم اأنا �س������عيد لأ

قبلي، ورجعت.

كان م�س������طربًا، ي�س������يع القلق من عيونه ووجهه... ت�سافحنا. اقترحت اأن نجل�س على جانب الطريق، 

واأن ندخن �سيجارة. 
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ول م������ن الجامعة: طلبوا مني  اأ�س������عل �س������يجارتي وقال: هذا ال�س������باح تلقيت خبرين جديدين. الأ

الت�س������ال بهم، واأخبروني اأنني �ساأح�س������ل على الدبلوم غدًا. اأما الخبر الثاني فقد كان من المزرعة: 

نك اأنت اأول من ي�سمع هذه  �س������راع في ا�س������تلم العمل عندهم. اأنا �س������عيد حقًا لأ اإنهم يطلبون مني الإ

خبار. الأ

نني ذهبت اأم�������س دون اأن اأودعك. حينما تبادلن������ا تلك الكلمات في  نظ������ر اإل������ي: هل اأنت غا�س������بة لأ

ال�س������تديو، �س������عرت باأنني قريب منك اإلى حد اأنني قد اأف�س������د كل �سيء لو بقيت اأكثر من هذا. واأنا في 

طريقي اإلى البيت كنت اأقفز واأ�س������فر في ال�س������ارع. لم اأكن اأريد اأن يلحظ هوؤلء النا�س اأنني ل اأحبهم، 

فهذه طفولة ل داعي لها... ولكن اأن اأدعي خلف ذلك فهو �س������خف ل م�س������ّوغ له. لقد �س������عرت باأن من 

حقي اأن اأذهب.

بقيت �س������امتة. نظرت اإليه بفرح. كان ي�س������عدني اأن اأراه مرحًا... م�سى يقول: كنت �ساأعثر عليك في 

ر�س. اأريد اأن اأم�سي اليوم كله معك. هل وقتك ي�سمح؟ ال�سماء اأو في الأ

- جئت واأنا اأريد ال�سيء نف�سه.

- �سكرًا. على اأي حال غدًا �سوف اأذهب اإلى المزرعة، واأم�سي هناك يومين اأو ثلثة.

رفعت حاجبي: اأين هذه المزرعة؟

ى بالبيوت الجديدة... �س������وف  - ف������ي مقاطعة ا�س������موجني. منطقة تعمير جدي������دة، منطقة جميلة، ملأ

يعطونني �سقة اأ�سكن فيها.

- ولكنك لم تتحدث عن هذا من قبل.

- األ������م اأحدث������ك عن هذا اأم�س. اإن������ه حلم قديم. اأن اأم�س������ي عامين في الريف. قدم������وا لي عقدًا مّدة 

عامين.

نزل علينا �سمت. حدقت اأنا اأمامي. منذ ربع �ساعة لم يكن يخطر لي اأن بيت�سا يمكن اأن يرحل... كنت 

اأت�سوره دائمًا هنا، قريبًا على م�سافة �ساعة مني اأ�ستطيع اأن اأراه وقت ما اأريد.

ن... كم اأنا �سعيد بروؤياك. نه قال: دعينا من هذا الآ ل بد اأنه لحظ اأنني غارقة في اأفكار كئيبة لأ

- �سحيح؟

ابت�س������مت. ولكنني كنت اأفكر، غدًا �سوف يرحل، لي�ست الم�س������األة اأنني ل اأريد اأن اأزعج نف�سي بهذا 

ن. حتى لو حاولت فاأنا ل اأ�ستطيع اأن اأفعل �سيئًا. الآ

اإن �سيئًا ما قد ف�سد.
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اإنني حتى ل اأريد هذه ال�سيجارة واألقيت بها بعيدًا.

- فلنقم من هنا. اأنا لن اأذهب اإلى الور�سة اليوم اأريد اأن اأبقى معك... موافقة؟

- نعم... ولكن الجل�سة هنا جميلة...

- كما تحبين. هل قلت لك... اأو لم اأقل... اإنني اأحبك؟

- نعم لقد قلت هذا.

- ولم يحدث �سيء بعد ذلك.

ابت�سمت.

ْين جديدين.
َ
- نعم حدث. لقد قلت لي اأنَت خَبر

- هذا ل اأهمية له.

- حقًا... هل ما حدث قبل ذلك اأهم.

- نعم... اأهم بكثير.

- هل ترحل غدًا.

- فكرت في اأن اأذهب اإلى هناك ب�)الموت�سيكل( في ال�سباح الباكر... واأعود بعد غد م�ساء.

فكرت لحظة.

- اأريد اأن اأذهب معك، �سوف اآخذك بالعربة. ما راأيك؟ حدق في وجهي، وكاأنه ل ي�سدق اأذنيه:

- اأنت! هل حقًا �ستاأتين؟

- هل يمكنني اأن اآتي؟

- اإيفا. ل اأ�ستطيع اأن اأنطق كلمة.

- اإذن... فلنبق �سامتين. اأعطني �سجارة ولنفكر.

اأ�س������علت �سيجارة، وحدقت اأمامي... لم يعد في ا�ستطاعتي اأن اأ�ستعيد حالة ال�سعادة التي كنت فيها 

من قبل.

ف������ي المكان ال������ذي نجل�س فيه، وعلى بعد خطوتين منا خرج ثعبان �س������غير من تحت حجر... اأخذت 

نه اأم�سك بيدي فجاأة: احتر�سي. ل تتحركي. اإنه �سام... اأراقبه ول بد اأن بيت�سا لحظ اتجاه نظراتي لأ

- ماذا... هذا...

- ل يوجد ثعابين �سامة في المجر.

- في بع�س المناطق ما تزال موجودة.
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- ل... كل...

- اأنا جاد... اأنا اأعرف ثعابين الح�سائ�س وهذا لي�س منها.

- من ال�سهل اأن نكت�سف... للثعبان ال�سام اأنياب.

قال �ساحكًا: نعم اإذا ع�س فهو �سام... ولكنها مخاطرة.

- يجب اأن نم�سكه من رقبته حتى ل يع�س.

انحنيت على الثعبان، وباإ�س������بعين اأم�س������كته من المنطقة التي تلي راأ�س������ه مبا�سرة. فتح الثعبان فمه 

واأخرج فحيحًا، لف ج�سمه على ر�سغي وذراعي حتى الكوع. كان ملم�سه مقززًا ومزعجًا لحظة ق�سيرة... 

ولكنه بعد ذلك لم يزعجني... لقد فعلت ذلك من اأجل ال�س������تعرا�س. نظرت اإلى وجه بيت�س������ا المنذهل... 

و�سحكت.

عادت لي حالتي ال�سعيدة مرة اأخرى. �سيكون هذا اليوم يومي على الرغم من كل �سيء. اليوم اأ�سعر 

باأنني قادرة على اأن اأفعل اأي �سيء. اأ�ستطيع اأن اأم�سك بالع�سفور لو طلب مني اأحد ذلك.

ل... لن اأدع هذا اليوم يف�سد.

- اإن له اأنيابًا حقًا.

كان من الممكن اأن اأرى اأنيابًا حينما فتح فمه.

م�ساك  ن... قلت لك... األقي به واإل فاإنه �س������يفلت من يدك ويع�س������ك. اأنا ل اأجروؤ على الإ - األقي به الآ

به هكذا.

- اإنه حب ا�ستطلع فح�سب.

- ل بد اأن اأع�سابك من حديد... لو اأح�س باأنك مترددة لع�سك.

ن كيف �ساألقي به اإنه يلف نف�سه حول ذراعي. - اأثارني منظره... ولكن الآ

حاولت اأن األقي بالثعبان، ولكنه كان بطريقة ما يلف نف�س������ه حول ذراعي، بداأت اأ�س������عر با�سطراب... 

قذفت به... ولكن الرمية لم تلقه بعيدًا، و�س������قط في حجري واأنا جال�سة، �سعرت باألم ب�سيط، ولكن الثعبان 

زحف ب�سرعة واختفى بين الح�سائ�س.

- اآي.. اأظن اأنه قد ع�سني.

- ل...؟! �سحيح؟!

- اأظن ذلك.
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لم الب�س������يط  رفعت الجونلة فوق ركبتي قليًل... كانت هناك بقعتان حمراوان ي�س������عب روؤيتهما لول الأ

الذي حدث منذ لحظة. 

- تعالي فورًا نذهب بال�سيارة اإلى الدكتور.

- �س������ياأخذ هذا وقتًا طويًل... �س������معت اأن اأح�سن �سيء هو اأن تحدث جرحًا �سغيرًا فيخرج منه �سم 

الثعبان فورًا.

- في خلل ع�سر دقائق... �سوف نكون عند الدكتور... تعالي... �ساأقود اأنا ال�سيارة.

- ل اأريد اأن اأذهب اإلى الدكتور... اأعطني حقيبتي من العربة.

اأح�س������ر الحقيبة، ومّد يده لي�س������اعدني على النهو�س... كان يبت�س������م لي م�سجعًا... كان في حقيبتي 

مطواة �سغيرة... اأخرجتها وغرزتها بين النقطتين الحمراوين مرتين: اأفقيًا... وراأ�سيًا.

كان هذا موؤلمًا. ولكنني �سغطت على اأ�سناني وفعلت.

فورًا بداأ الجرح ينزف بغزارة.

انحنى بيت�سا راكعًا اإلى جواري.

- ماذا تفعلين بحق ال�سماء؟

- الدكتور كان �س������يفعل ال�سيء نف�س������ه... من الممكن اأن يكون تاأخير ن�سف �ساعة. ل... ل اأريد اأن 

ن... اأريد اأن اأذهب معك اإلى المزرعة. اأمر�س الآ

بداأ بيت�س������ا ي�س������غط على الجرح، ثم انحنى يم�س الدم بفمه، ا�س������تمر كذلك لدقائق، يب�سق الدم بين 

خر. و�س������عت يدي على راأ�س������ه. اأخ������ذت اأربت عليه حتى رقبته، في اأ�س������فل رقبته جعلت يدي  الحين والآ

ت�ستريح. اأخيرًا توقف النزيف. لم يبق غير بقعة حمراء... مجرد التهاب.

نه�ست.

ن يمكننا اأن نذهب اإلى الدكتور. - في مثل هذه اللحظات يحتاج المرء اإلى كاأ�س من البراندي.. الآ

- هل هناك جرح في �سفتيك... لو كان هناك جرح لت�سرب ال�سم اإليك ولكنت في خطر اأكثر مني.

- ل... لي�س لدي اأي جرح.

- ل... ف�سوف اأجرحك اأنا.

وقبلته. اأخذت اأع�س في �سفتيه كاأنني اأريد اأن اأجرحه.

لم اأكن قا�سية، كنت اأداعبه ولكنني توقفت فقد اأح�س�ست باأنني مري�سة... كان العرق يت�سبب مني... 

واأح�س�ست بغثيان.
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ف�سل... اأن نذهب اإلى الدكتور... في مثل هذه الحالت يعطون حقنة �سد الت�سمم. ولكن َمْن  - من الأ

يدري اإن كان حولنا هنا اأي طبيب.

اأعطى الدكتور حقنة لكلينا وهناأنا على �سرعة ت�سرفنا.

ولكنه قال: هل كانت المطواة التي ا�ستعملتموها نظيفة.

اأجبته في مرح: لم يكن اأمامي في ذلك الوقت اأي ماء مغلي كي اأعقم به ال�سلح.

اقترح الطبيب اأن نبقى في ال�سرير لليوم التالي. هززت راأ�سي وغمزت لبيت�سا.

حينما خرجنا من العيادة اأخذ بيت�سا الموت�سيكل اإلى الور�سة، وخرجنا لنتناول الغداء قرب الدانوب 

عند »في�سجراد« وجدنا مطعمًا في حديقة، كان خاليًا، )جر�سونه( النائم يظهر كل ربع �ساعة. ولكنه كان 

يقدم لنا برقة واأدب كل ما نطلبه بالتف�سيل.

وراق بعقل غائب. ولحظت اأن  لم اأكن جوعانة، كنت متوترة وقد فقدت �س������هيتي، واأخذت اأعبث في الأ

همية  خر ل ياأكل ب�سهية. ولكننا كنا نجل�س معًا في تاآلف غريب، وكان �سيئًا خارقًا عظيم الأ بيت�سا هو الآ

قد حدث لنا في ال�ساعات الما�سية.

ولى- المثال وال�س������ورة. منذ اأن راأيتك في حمام ال�س������باحة واأنت ال�سورة  قال: اأنت لي –منذ اللحظة الأ

التي اأنتظر الو�س������ول اإليها. اأنتظر اأن اأقع في هواك. كنت دائمًا اأت�س������ورك كما اأنت تمامًا، رقيقة وودودة مع 

الجميع. ولكنك تحتفظين دائمًا بم�س������افة بينك وبين كل النا�س. اإل اأنا... اأنت تنتمين اإلي اأنا... حينما قطعت 

لحمك ب�سلح المطواة. راأيت الفتاة نف�سها التي كنت اأتخيلها دائمًا، الفتاة التي تعرف ماذا تفعل، والتي ل 

خرى. �سباب الأ ت�سمح للقدر اأن يلقي بها هنا وهناك. من اأجل هذا اأحبك... من اأجل هذا ومليين من الأ

داعبت وجهه بامتنان. وا�ستمر هو يقول:

- كن������ت اأفك������ر في اأن اأعي�س في الريف لعام اأو عامين... اأنت ل������م تعرفي حقيقتي بعد. اأنا ممتاز في 

هم  لت. اأ�ستطيع اأن اأفهم اأعماقها، والأ عملي. منذ طفولتي واأنا اأ�سعر بمواهبي كلها تتجه اإلى المكنات والآ

خرين. لذلك اأريد اأن اأعي�س في الريف... و�سط الفلحين...  اأنني اأ�س������تطيع ب�س������هولة اأن اأنقل معرفتي للآ

ن ل بد اأن اأعيد التفكير في الم�ساألة. ربما ل تجدين اأنت هناك ما يلئمك. ولكن الآ

بقيت �سامتة. كان هذا الكلم خياًل بعيدًا عن الواقع.

قلت بعد مّدة:

- بيت�س������ا، لماذا تفكر في الم�س������تقبل البعيد... اإن������ك تتكلم وكاأنك تريد اأن تاأخذن������ي غدًا اإلى مكتب 

الزواج.
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- اأعرف... اأعرف اأن لك زوجًا، واأن وراءك ع�سر �سنوات من الزواج.

- ت�سع فح�سب... ولكن هذا ل يهم.

ف�سل  ن اأن نتحدث عنك اأنت، من الأ ف�سل الآ - لذلك اأ�سعر اأنني قادر على التكيف اأكثر منك... من الأ

ن... فورًا. اإنني �ساأذهب اإلى اأي مكان ت�سائين. اأن اأقول لك كم اأحبك... اأريد اأن اأقول لك الآ

ولى التي اأفكر فيها منذ اأن تزوجت... من قبل كنت ل  قلت: ماذا يمكن اأن اأفعل؟ قل... اإنها المرة الأ

اأفعل �سيئًا، كنت اأعي�س فح�سب.

�سياء التي اأ�ستطيع القيام بها: فكر، اإعداد الأ
اأخذت اأ

- يمكنني اأن اأ�س������بح م�سممة ديكور ممتازة... لكن ب�س������روط معينة... اأن اأ�سمم �سققًا لنا�س ذوقهم 

يقارب ذوقي. يمكن اأي�س������ًا اأن اأ�سبح م�سممة اأزياء ممتازة. ولكن ال�سوؤال في الحالتين هو كيف... كيف 

اأبداأ؟ الم�س������كلة اأنني ل اأعرف اأ�سياء اأخرى، ل اأعرف �سيئًا، ل اأ�ستطيع اأن اأفكر في �سيء اآخر. اأم�سيت 

في الجامعة ثلث �س������نوات، ولكن بعد ت�س������ع �سنوات ل يمكن اأن اأبداأ من جديد. اإذا اأردت فيجب اأن اأبداأ 

م������ن البداي������ة... ولكن الوقت قد فات، كنت طالبة في كلية الطب... لكنني ل اأريد اأن اأ�س������تمر في هذا حتى 

لو �سمحوا لي.

- كيف تزوجت؟ اأم اأنت ل تريدين الحديث عن ذلك.

هززت كتفي: ل�ست متاأكدة اأنني اأ�ستطيع اأن اأقول لك الحقيقة. �سنوات طويلة م�ست منذ ذلك الوقت. 

ن. كنت اأحب الفنون الجميلة... الر�سم والنحت. حاولت اأن  �س������ياء كما اأراها الآ لم اأكن �س������اعتها اأرى الأ

اأعمل هاوية. اأثارني بن�سي زوجي في ذلك الوقت. اأق�سد اأنني جعلت نف�سي اأعتقد اأنني تزوجت عبقريًا. 

كان هذا مريحًا.

كنت اأدلِّل�ه واأنعمه بطريقتي الخا�س������ة، وكان هذا هو ما يريده ويتوقعه. ومرت �س������نوات و�س������نوات... 

ن اأ�س������عر  م�س حينما قابلتك، فجاأة اأفزعتني هذه الكلمة »الحب« ربما كنت اأنتظرك منذ زمن بعيد. الآ بالأ

با�سطراب. اأ�سعر اأن هذا... اأنك اأنت... تعني بالن�سبة اإلي �سيئًا جديدًا. �سيئًا رائعًا. تعني اأي�سًا م�سكلة 

يجب اأن اأبحث لها عن حل. نوع من الم�سكلت. ن�سيت اأنه موجود... اأنا �سعيدة باأنك موجود هنا معي. 

واأعرف اأنني اأحبك. ولكن –ل تغ�سب- اأ�سعر. بالجبن اإذا فكرت في الغد.

- اأنت ت�سعرين بالجبن. اأنت اأيتها الحمقاء العزيزة... اإنك ل تعرفين ما هو الجبن.

- ل، هذا �س������يء مختلف... الثعبان... ال�س������كين... �س������رعة مئة كيلو متر في ال�س������اعة... اأو حتى اإذا 

�س������ياء لي�س������ت �سوى حالت ع�س������بية وقتية. اأنا ل اأعرف  مر اأن اأقفز من النافذة. كل هذه الأ اقت�س������ى الأ
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ن  الخوف من النا�س ول من الحيوانات ول من الطبيعة، ل اأخاف من نف�سي ول حتى منك اأنت. ولكنني الآ

اأخاف من �سيء ما.

نني قلت اإننا يجب اأن نتحدث عن م�ساعره حينما تقابلنا اأول مرة، اأن يحكي  اأ�سقطنا هذا المو�سوع لأ

م�س. اأو عن هذا ال�سباح اأو عن مو�سوع عادي وب�سيط وخفيف. اأذكر اأنني طلبت منه هذا. عن ليلة الأ

�ساألته فجاأة: اأين ت�سكن؟

- هنا قريبًا.

- من هنا. تذهب كل يوم اإلى عملك.

- نعم... ل�س������بع �س������نوات... اأبي كان يملك هذا البيت ال�س������غير. لم اأ�س������تطع العثور على �س������قة في 

المدينة.

- اأريد اأن اأذهب معك اإلى البيت.

-10-

من الخارج كان البيت يبدو طريفًا وجميًل تحيط به حديقة �سغيرة. اأما من الداخل فقد كان �سغيرًا 

جدًا. حينما دخلت اأحببت كل �سيء. كان البيت وكاأنه بيت اأقزام في حكاية من حكايات الجن... تركت 

ن الجو كان خانقًا. واأخذت اأتجول ف������ي البيت. غرفة واحدة ومطبخ  الب������اب مفتوحًا وفتحت النواف������ذ لأ

وطرقة �س������غيرة. في الغرفة �سرير قديم جدًا و�سيزلونج تحلل تنجيده القطيفة. من�سدة. وكر�سي هزاز 

وراديو، وكتب قليلة على رف، ومن�س������دة للزينة لها ث������لث مرايا وفرن حديدي كبير، ودولب للملب�س. 

ن�س������ان لم اأ�سدق اأن اأي  �س������ياء جعلت المكان مزدحمًا جدًا من ال�س������عب اأن يتحرك فيه الإ كل هذه الأ

اإن�سان يمكنه اأن ي�سعر بالراحة هنا. من�سدة مجاورة لل�سرير، وعلى باقي المنا�سد كانت هناك مفار�س 

»برودري« مفرو�س������ة كمفر�س ال�س������رير. وعلى الحائط �سورة زيتية ر�سمها ر�سام من الذين يدورون في 

القرى. ال�سورة لرجل �سخم له �سارب وزوجته الحولء وطفلين. الولد كان ي�سبه »بيت�سا« لم اأبحث عن 

ن ال�سورة كلها كانت رديئة التنفيذ. األقيت عليها نظرة عابرة. وغمزت ل�»بيت�سا«، ثم ذهبت اإلى  ال�سبه لأ

�سياء التي ا�ستريناه معًا... كنا قد ا�سترينا كل اأنواع الطعام: زبد، و�سردين،  المطبخ كي نحل �سيل الأ

ولحم خنزير، وكونياك، ونبيذ، و�س������مبانيا. اأ�س������ابتني حمى �سراء. وظل هو يعتر�س دون جدوى. كنت 

اأقول له »اأريد اأن يكون معنا كل ما يمكن اأن يخطر لنا على بال«. وا�س������ترينا اأي�س������ًا فاكهة، وحلويات. 
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ب������ل و�س������عت المثلجات في ترمو�س. اأحببت المطب������خ اأكثر من الغرفة وبداأت ف������ورًا اأعد مائدة المطبخ 

للع�ساء.

�ساألته: هل تعي�س هنا وحدك.

ن عند اأختي في »ف������اك«... وقد اتفقنا على اأنهم  ن... نع������م... كان������ت اأمي تعي�س معي ولكنها الآ - الآ

نا اإلى الريف.
�سيعودون اإلى هنا في الخريف. حينما اأنتقل اأ

- وكيف �سيعي�سون هنا؟

و اإلى مكان قريب.
- زوج اأختي يعمل في �سكة الحديد. و�سوف ي�سعى اإلى اأن ينتقل اإلى هنا اأ

- األن تفتقد هذا البيت؟

- ل...

- لم ل... األ تحبه؟

- اأنظري حولك. هل يمكنني اأن اأحب هذا. اأعني هل يبدو هذا البيت وكاأن �ساحبه يحبه؟

- ماذا تحب اإذن؟

- اأنت...

- كم اأنت ظريف. اأق�سد اأي نوع من ال�سقق تحب.

- النوع الذي تحبينه اأنت... األم تقولي اإنك مهند�سة ديكور. اإذن هيا فورًا. التنفيذ.

- اتفقنا يا �سيدي... قبلت التكليف. كم تريد اأن ت�سرف �سيادتك على هذه ال�سقة.

- كم تحتاجين؟ خم�سة ع�سر األف فورنت. تكفي؟

- كثير. كم عندك؟  

- عندي هذا المبلغ.

- �سحيح؟! من اأين؟

- طوال �س������ت �س������نوات لم اأ�سرف �سيئًا. ثماني �س������اعات اأعمل. واأربع �ساعات �سفر. واأربع �ساعات 

مذاكرة. حينما اأعمل مهند�س������ًا فلن اأ�س������تطيع اأن اأك�س������ب ما كنت اأك�س������به واأنا مجرد ميكانيكي. ولكني 

ا�ستريت )موت�سيكل( على اأي حال. 

- والن�ساء.

- لم يكونوا �سوى مجرد معارف بالم�سادفة.

- معارف م�سادفة فح�سب.
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- غالبًا... لم اأكن اأذهب في الموعد الثالث.

ولى... اأنت الأ

هم اأن ن�سرب �سيئًا... يجب اأن نحتفل بالمنا�سبة. ن يجب اأن ناأكل. والأ - ما اأرق هندامك... الآ

- هل ت�سربين بانتظام؟

... اأعتقد ذلك.

�سحك...

- �سوف تكفين عن ال�سراب.

- هل هذا اأمر...؟

�سياء: ال�سرب، والتمثال، والحفلة... وزوجك، وال�سياع، وال�سعور  - نعم... وهذا ي�سري على بقية الأ

باأنك مجرد »فر�سة«، والكاآبة. كل هذا وتريدين اأن تكوني �سعيدة.

ن في قمة ال�سعادة. منذ �سنوات اأ�سعر بهذا ال�سعور. - يا اأحمق. اأنا الآ

- اإذا كنت �سعيدة حقًا. فل داعي لل�سرب.

نني كنت �سعيدة �سعادة غامرة. كل �سيء كان يبدو  كنت اأ�س������عر بالفرح، تملوؤني م�س������اعر �سعيدة، ولأ

جميًل، رائعًا وخفيفًا. قلت له كيف �ساأفر�س ال�سقة. وحدثني هو عما �سنفعله معًا في الم�ستقبل. و�سعرت 

باأن كل ما حدث قبل ذلك وكاأنه عدم ول معنى له.

في ال�س������باح ا�ستيقظت قبله. ونظرت حولي في ا�س������تغراب. تاأملت الغرفة الغريبة التي لم تبد ودودة 

ولى راأ�سي كان ما يزال ثقيًل. ت�ساءلت اأين اأنا... عرفت اأنني نائمة مع »بيت�سا« في �سرير غير  للوهلة الأ

ن...  مريح ل ي�س������لح لثنين )لم اأتبين هذا اإل حينما ا�س������تيقظت( وللحظات اأخذت اأفكر: هل ما اأنا فيه الآ

ف�سل؟ هو الأ

ن�س������ان مفكرًا مو�س������وعيًا في مثل هذه ال�سحوة. في النهاية بعد لحظات من  من الممكن اأن يكون الإ

ن. فيما يتعلق  المراجعة. وا�ستب�سار للم�ستقبل وحوار داخلي مع النف�س ا�ستقر راأيي على اأن كل �سيء الآ

ن اأنا  بالراحة الج�س������دية. والنقود. والظروف المالية �سوف ي�سبح اأ�سواأ مما كان. توقفت عن التفكير. الآ

اأرف�س التفكير في اأي �سيء... �سوف... �سوف.

اإل اأنني تبينت اأن قراري باأل اأفكر في اأي �س������يء. قرار ل داعي له. فحينما ا�س������تيقظنا عاد كل �سيء 

مرة اأخرى جميًل وطيبًا. كان الحوار رائعًا وبداأنا ن�ستعد للرحلة.
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قلت له:

- اأنت كاأنك النوم... اأنت ت�سبه النوم.

- هل هذا مدح؟

مر يختلف. ن�سان ي�سعد بالنوم حينما ينام. اأما حينما ينام يحلم. فاإن الأ - ل اأعرف. الإ

- على العك�س. اأنت التي تعي�سين في حلم. وعلي اأن اأوقظك.

- اإذن، فت�سبيهي لي�س �سحيحًا. وكذلك كلمك.

-11-

األقينا ببع�س الحقائب في موؤخرة ال�سيارة، ثم �ساألت: هل اأقود اأنا، اأو تريد اأنت اأن تقود؟

- ل يهم. يمكن اأن تقودي اأنت.

- ولكنني اأقود ب�سرعة. هل تنزعج؟

- المر�سيد�س يمكن اأن 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 ميًل.

- لماذا؟

ني اأحب ال�سرعة. - لأ

ن اأف�سل اأن اأ�سير ببطء كي تطول الرحلة ون�ستطيع اأن نتكلم. - واأنا اأي�سًا. ولكنني الآ

ل�سنا في حاجة اإلى اأن نتكلم. يمكننا اأن نظل �سامتين. �سامتين في لذة. 

- اإذن �س������نقود ببطء. يمكن اأن تحدثني اأنت عن نف�س������ك، ويمكن اأن تق������ود اأنت ببطء واأحدثك اأنا عن 

نف�سي.

- بالدور.

قال عن نف�سه اأ�سياء. لو لم يقلها لعرفتها بنف�سي اأو فكرت فيها ولم يكن كل هذا مهمًا.

قلت: اإنني �سمعت من اإينو�سكا اأنه كان �سيئًا خطيرًا في ذلك الم�سنع الذي كان يعمل به.

- اإينو�سكا من...؟ تلك الفتاة التي تعمل لديك. اإنها فتاة ل تحتمل. مقامرة. تقامر حتى بنف�سها. اإنها 

تريد اأن ت�س������طاد زوجًا ممتازًا، ثم بعد ذلك تعي�س عي�سة هادئة. اإنها نوع من الفتيات ل يت�سور اأن يقف 

وحده على قدميه.
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- ولكنها تعمل. طوال حياتها وهي تعمل.

- وتنفق كل ما ك�سبته على الملب�س، لو لم تكن تعمل عندك لما اأمكنها اأن تك�سب كل هذا. في م�سنع 

مثًل. لبد اأنها �ستنقل اإلى دوائر اأخرى. ولكن لم نتحدث عنها على اأي حال.

كان يتكلم في كاآبة.

وفقدت اأنا روحي المرحة. مّدة طويلة لم اأقل �سيئًا. كان هو يقود واأنا اأنظر اإلى الخارج. اأنا اأحب الطبيعة. 

ن اأ�ستطيع اأن اأتاأملها في هدوء. كان منظرًا طبيعيًا جميًل. حقول متماوجة. وغابات غير كثيفة على امتداد  الآ

الب�سر... ا�ستمتعت بكل �سيء على الرغم من اأنني اأف�سل الجبال ال�سخمة. والح�سائ�س البرية العالية.

اأخي������رًا راأينا مجموعة من المباني الكبيرة. ذات �س������قوف حمراء ورمادية وعبرنا قناة �س������غيرة فقال 

بيت�سا: اإن هذه هي المزرعة التي نبحث عنها.  

ما اإن خرجت من العربة حتى بدا كل �سيء وكاأنه كابو�س. 

اأوًل. ماذا يمكن اأن اأفعل هنا؟

ذهب هو اإلى المبنى الرئي�سي كي يبحث عن المدير اأو عن اأي �سخ�س اآخر. وبداأت اأنا اأتجول حولي. 

لم اأكد اأخطو �ست خطوات حتى �ساألني رجل في اأدب عمن اأبحث؟ واأين اأذهب؟

قلت له اإنني جئت مع المهند�س، وحتى ياأتي فاأنا اأتم�سى قليًل.

في الحقيقة لم يكن هناك ما اأتفرج عليه... ل اأ�س������تطيع اأن اأرى �سيئًا يثير اهتمامي. البقر والخيل في 

اإ�س������طبلت كبيرة. كانت رائحة التبن والخيل لطيفة. ومنظر الحيوانات وهي تاأكل في �سف طويل كان بل 

 بع�سهم واأخذ ي�ساألني. من اأنا. وماذا اأفعل؟
ّ
�سك جميًل. كذلك كان هناك بع�س رجال يعملون. جاء اإلي

كان من ال�سعب اأن اأكرر الحكاية نف�سها مرة اأخرى... اإنني فح�سب اأتفرج لو كان هذا م�سموحًا به. 

واإنني جئت مع مهند�سهم فقال:

»طبعًا... طبعًا.. تف�س������لي تفرجي على كل �س������ي«، ثم بعد ذلك اأخ������ذ يراقبني في حرج ليرى ما هذا 

ن�سان هذه  الذي اأتفرج عليه. اأنا نف�س������ي لم اأكن اأعرف ماذا هناك كي اأتفرج عليه. من الممكن اأن يرى الإ

الحظيرة في ثانية واحدة. ثم بعد ذلك ماذا يمكن اأن يرى.

اأخذت اأتجول في فناء المزرعة في كل اتجاه وبل ق�سد. لم اأكن اأريد اأن اأبتعد عن ال�سيارة حتى ل ياأتي 

خرى جميلة ونظيفة. ولكنها بالن�س������بة اإلي  ه������و فل يجدني هناك. ذهبت اإلى حظيرة الماعز، كانت هي الأ

لم تكن تعني �س������يئًا. تمامًا كغيرها ع�س������رات راأيتها في ال�س������ينما. اأو في اأثناء المرور على مزارع كهذه. 

و�س������األني مرة اأخرى �س������خ�س ماذا اأريد؟ لم يكن �سوؤاله ا�ستجوابًا اأو تحقيقًا، ولكنني عجزت عن اأن اأرد 
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عليه مرة اأخرى. فدمدمت بطريقة غير مفهومة، وقررت اأن اأبقى في مكاني حتى ل اأخاطر بتكرار الحكاية 

نف�سها مرة اأخرى.

رجع������ت اإلى العربة. انتظرته مدة �س������اعة اأو تزي������د. كان احتمال الموقف �س������عبًا. فتحت الراديو في 

ن ل اأ�ستطيع اإغلقه. حتى ل يت�سوروا  طفال واأخذت ت�ستمع اإليه، الآ ال�سيارة. تجّمع حولي مجموعة من الأ

اأنني اأكره اأن اأ�ساركهم �سماعه.

هم اأي�س������ًا بدوؤوا ي�س������تجوبونني. ما نوع هذه ال�سيارة؟ من اأين جئت بها؟ هل هذا الراديو قوي ياأتي 

بالمحطات والموجات كّلها؟

هل من الممكن اأن يو�سع تلفاز في �سيارة؟

تركت الراديو مفتوحًا واأغلقت ال�سيارة. وحاولت اأن اأبحث حولي عن �سيء مثير.

راأيت »بيت�س������ا« يم�سي ومعه رجلن... ل بد اأنه خرج من المبنى الرئي�سي للمزرعة منذ مّدة ولم يهتم 

بالبحث عني، كان يم�سي مع الرجال يناق�س اأموره.

هل في وجودي اإحراج له؟ لماذا لم يقل هذا من البداية؟ كان يمكنني اأن اأذهب واأتركه هنا، ثم اأعود 

خذه. لأ

اتجهت ناحيتهم وحينما بداأت اأقترب لحظني.

قال لهم: عن اإذنكم، تعالي اأقدم لك مدير المزرعة والمهند�س الزراعي.

قدمهما لي تقديمًا كامًل بطريقة عادية، واأح�س�ست باأّنه لم يكن محرجًا على الإطلق. كل ما هناك اأنه 

عدَّ اأن عمله معهم ولي�س معي... كان يبدو اأنهما معجبان بي. وبدوؤوا ي�س������األونني عن راأيي في المزرعة. 

تجربتي تقول لي اإّنه اإذا كانت المراأة جميلة وح�س������نة المظهر فاإنها دائمًا تحدث تاأثيرًا واحدًا. اأي رجل 

اإلى جوارها يحاول اأن يبدو في اأح�سن حالته... ولم يكن هذان ا�ستثناء من القاعدة.

ن يجب اأن نرى الور�سة«. جاء اإلى جواري واأخذ ي�سرح. لم يكن ما ي�سرحه وا�سحًا  قال المدير: »الآ

بالن�س������بة اإلي. كان يمكنني اأن اأفهم ما يقول لو ركزت انتباهي، ولكنني لم اأفعل. اأنا ل اأ�س������تطيع اأن اأركز 

انتباهي على �س������يء، م�س������اعري تمامًا كما كانت منذ الطفولة، حينما كنت اأذهب اإلى مكان ما مع والدي، 

�س������ياء اأو يتفرجون. كانوا يلقون اإلي بكلمة من  تعودت اأن اأم�س������ي اإلى جوارهم فح�سب وهم يناق�سون الأ

وقت اإلى اآخر: »هل اأنت مت�سايقة يا اإيفا«، اأو ربما يجذبونني من يدي قائلين: »ل تبتعدي... ل تتلكعي... 

ل تلعبي في اأنفك«.
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في الور�س������ة رجال كثيرون، كانوا جميعًا يقدمون اأنف�سهم لنا، و�ساأل بع�سهم عن راأيي في الور�سة، 

نهم افتر�سوا  وعن الوقت الذي �سننتقل فيه اإلى هنا، وكاأنهم يتحدثون اإلى المهند�س الجديد وزوجته. ولأ

مور محتملة اأكثر. هذا الفر�س لم يعد اأحد ي�ساألني ماذا اأريد اأو اأين اأذهب واأ�سبحت الأ

لت. كنت اأ�سعر باأن هذا ل معنى له. فلو قبل بيت�سا  اأخذنا نم�سي ونم�سي بل نهاية حول المكن والآ

لت ويدر�س������ها، اأو ربم������ا يعرفها هو مقدمًا. قد يكون  العم������ل هنا لكان لديه وقت كاف كي يعرف هذه الآ

م�سغوًل باإح�ساء عددها وماركاتها.

ولكنه يم�س������ي ويرجع. يم�س������ي ويرج������ع، يتوقف هنا ليفح�������س اآلة، وهناك يناق�س بع�������س العمال... 

اأ�سبحنا نحو اثنا ع�سر �سخ�سًا يتقدمون ويتاأخرون... وبين كل هوؤلء الرجال، كنت اأنا المراأة الوحيدة. 

الفتاة ال�س������غيرة التي كانت تعمل هناك لم ت�س������اركنا في هذه الجولة، �س������افحت بيت�سا وعادت فورًا اإلى 

ماكينتها.

نظرت اإلى �ساعتي فوجدت الوقت قد جاوز الثانية ع�سرة والن�سف، قال اأحد الرجال )ل اأذكر ا�سمه 

ول ا�سم غيره في الحقيقة(.

- حان وقت الغداء، اأعتقد اأنك قد بداأت تملين هذه الجولة.

- في الحقيقة... نعم.

وابت�سمت ابت�سامة رقيقة قدر ما اأ�ستطيع كي اأغطي خ�سونة اإجابتي.

ف�سحك وقال:

- طبعًا... لك كل الحق... ما هي مهنتك؟

- مهنتي...؟!

جابة قلت: نني لم اأكن اأعرف الإ اأخذت اأمط في الكلمة لأ

- لم ل ت�ساأل عن �سيء اأ�سهل؟

جابة �سعبة اإلى هذا الحد؟ - هل الإ

ن اأعتقد اأنني فنانة... ولكن لي�س لي  - اأظن اأنني ل مهنة لي، تركت الجامعة قبل اأن اأنتهي منها... الآ

مو�سوع معين!

جاب������ة، وبداأ فورًا يتحدث عن الفنون وع������ن عظمتها. كان من  كان يبدو را�س������يًا كل الر�س������ا بهذه الإ

ول... بداأ يمدح كتابًا ما  الوا�س������ح اأنه اأهمل الجزء الثاني من اإجابتي الذي ق�س������دت به اأن اأنفي الجزء الأ

و�س������األني اإن كنت قد قراأته. لم اأكن اأ�س������غي بانتباه حينما ذكر العنوان، وكنت اأك�س������ل من اأن اأ�ساأل مرة 
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يجاب  اأخرى فهززت راأ�س������ي بالموافقة. تكلم بع�س الوقت عن هذا الكتاب، ثم ذكر كتابًا اآخر، فرددت بالإ

عن هذا الكتاب اأي�سًا مع اأنني لم اأقراأه. وربما ظن هو على الرغم من ذلك اأننا تحدثنا حديثًا طيبًا. وربما 

قل كان هناك مو�سوع للحديث. خرى... على الأ كان هذا راأيي اأنا الأ

ثم بعد ذلك بداأ يقول اإنهم في المزرعة هنا يفتقدون اأ�سياء كبيرة يتمتع بها اأهل المدن. فمثًل ل يوجد 

نها بعيدة- فهو  ن�س������ان اإلى اأقرب مدينة –ونادرًا ما يحدث هذا لأ هنا اأوبرا اأو م�س������رح، وحتى لو ذهب الإ

لن يجد اإل م�سرحًا واحدًا. وعليه اأن يرى ما هو موجود ل ما يختاره هو. ثم بعد ذلك هنا التلفاز، الذي 

ن�س������ان اأن يرى ما يقدم له...  يعر�س دائمًا اأفلمًا قديمة جدًا... ومرة اأخرى لي�س هناك اختيار... على الإ

ثم لي�س هناك اإر�سال كل يوم... لم يبق اإذن �سوى الراديو والكتب. الكتب هي ال�سيء الذي يمكن الح�سول 

عليه دائمًا. في اأي مكان كنت... يمكنك الح�سول على كتاب جيد.

ولم يقل كلمة عن الفنون الجميلة.

بعد ن�س������ف �س������اعة طويلة دعينا للغداء. ب������داأ المدير منذ البداية يعتذر قائ������ًل اإن زوجته والعائلة 

متغيب������ون في اإجازة، واإنه يتناول طعامه في مطعم المزرعة. ولك������ن المهند�س الزراعي قد دعا المدير 

ن في  ودعانا نحن الثنين اإلى تناول الغداء في منزله. وقال: اإنه قد اأر�سل فتاة لتخبر زوجته، وهي الآ

انتظارنا.

لم يكن م�س������يفنا ي�سكن بعيدًا. كانت المباني كّلها مت�سابهة. كل ما هناك اأن هذا المبنى الذي نذهب 

خرى. فقد كانت تحيط به اأحوا�س الزهور وح�س������ائ�س خ�س������راء، كذلك  ن قد بني قبل المباني الأ اإليه الآ

�س������جرتان من اأ�س������جار الحور عمرهما نحو العامين، وارتفاعهما ثلثة اأقدام... عمومًا كان حول المبنى 

بداية لمنظر طبيعي.

ربعين، لها تقاطيع مريحة واإن كانت تبدو  م�س������يفتنا امراأة تعدت الخام�سة والثلثين اأو في اأوائل الأ

معتلة رقيقة ال�س������حة ومتعبة. كانت قد ارتدت ملب�سها وا�ستعدت ل�ستقبالنا. قالت وقد تخ�سب وجهها 

بالحمرة: اإن الطعام قد بداأ يبرد... لماذا تاأخرنا كل هذا الوقت. واأخذ المدير يتكلم معها بل كلفة وبمودة 

ول في العا�سرة والثاني في الثانية ع�سرة. وقفا محرجين في ركن الغرفة  وا�سحة. ثم اأح�سرت طفليها الأ

�سئلة المعتادة... كيف حال الدرو�س؟ كم درجة رديئة ح�سل عليها اليوم... اإلخ.  يبت�سمان ويجيبان عن الأ

لم اأكن اأ�ستطيع اإل اأن اأبت�سم من هذه الطقو�س كّلها.

ثم اأعلن م�س������يفنا اأننا �س������وف نح�س������ل على غداٍء ب�سيط... وجل�س������نا اإلى مائدة مفرودة تكاد تحتل 

ن الغرفة �س������يقة. فهمت اأن البيت يتكون من ثلث غرف،  ن المائدة كبيرة، ولكن لأ الحج������رة كّلها، لي�س لأ
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ثاث. الكرا�سي التي تحيط بالمائدة غير مريحة. وتعجبت كيف يمكن اأن ي�سعر  واإنها جميعًا محت�سدة بالأ

ن�سان بالراحة في مثل هذه ال�سقة. الإ

كانت المحادثة طريفة ومرحة. اجل�ستني الزوجة في مقعدي المجاور لها و�ساألتني فورًا اأين �سنعت 

ف�ستاني هذا، فهي تجده جميًل جدًا... ب�سيط ولكن �ساحر. ثم جاء الطعام. نوع الطعام الذي كنت اأت�سور 

قاليم. اأنه ل يوجد اإل في الروايات التي ت�سف الحياة في الأ

ن كيف ينظرون اإلي اأو اأين ي�سعونني...  لم اأكن اأدري حتى الآ

كان������ت الم������راأة تناديني »عزيزتي« اأو »محبوبت������ي« والرجال ينادونني »مدام«. اأما »بيت�س������ا« فلم يكن 

لقاب كّله������ا. كان ينظر اإلي اأحيانًا وحينما يفعل كانت  يحدثن������ي على الإطلق. واإذا تحدث فاإنه يتجنب الأ

عيونه تلمع قليًل، ولكنني �سعرت باأنه كان يعاملني كاأنني طفل �سغير. كان طريفًا بالن�سبة اإليه اأن اأكون 

موجودة هنا حيث ي�ستطيع اأن يراني. ولكن لو لم اأكن موجودة لما كان هناك فارق كبير.

بعد الطعام... وفي اأثناء تناول النبيذ... جاء مو�س������وع عمل بيت�س������ا. قال المدير: لي�س هناك �س������ك، 

ن الح�س������ول على مهند�س يقبل العمل في الريف، مهند�س ميكانيكي بالذات. في القرى  من ال�س������عب الآ

المعزولة البعيدة يكاد هذا يكون م�ستحيًل... ولكنهم في هذا مخطئون.

يجار م�س������حك يكاد ل يذكر، اأعتقد  وب������داأ يعدد المزايا، المزرعة تقدم للمهند�س �س������قة بالكهرباء، الإ

اأن �س������قتكم �ستكون نحو )45( فورنت. من مزرعتنا يح�س������ل العمال المهنيون على قطعة اأر�س جزءًا من 

و اإذ ف�س������لوا فيمكنهم الح�سول على ذروة وك�س������ب لتربية الحيوانات. كل هذا يعني اأن المرتب 
المرتب، اأ

ن�سان هكذا في يوم. ي�سبح في الحقيقة م�سروف جيب. وهو مبلغ لي�س بال�سغير. ل يمكن اأن ي�سرفه الإ

ورفع كاأ�سه يقترح نخبًا.

كان الطفلن ما زال ياأكلن في اأدب في نهاية المائدة، قال اأحدهما:

طفال يذهبون اإلى المدر�سة في اللوري.  - كل الأ

و�سحك الجميع. و�سعت الم�سيفة يدها حولي وابت�سمت وكاأنني اأنا المق�سودة بكل هذا الحديث.

خر ي�سحك. وفجاأة فقدت كل مرحي. نظرت اإلى بيت�سا فوجدته هو الآ

»ماذا اأفعل هنا، كم يبدو كل �س������يء كريهًا«، فكرت في ذلك ولكنني حاولت األ يبدو ذلك التعبير على 

وجهي. �س������ربت بع�س النبيذ واأ�سعلت �سيجارة... على الرغم من اأنه كان وا�سحًا اأن الغداء لم ينته بعد. 

كانت الفاكهة تقدم، وان�س������غل الم�س������يف في اإعداد القهوة. وبداأت اأ�سعر بتوتر في موؤخرة راأ�سي، وكاأن 

خر. اليوم قد رتب كي يكون مواقف محرجة ومقلقة كل منها يلي الآ
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كان بيت�سا في مقابلتي يتحدث بحيوية عن �سيء ما. بداأت اأختل�س نظرات فاح�سة لوجهه. كان وجهه 

ولى... منذ اأول اأم�س وهو اإذا اقترب  ن ب�سكل مختلف عن المرة الأ جميًل ممتلئًا بالحيوية، لم اأكن اأراه الآ

مني ت�س������دني اإليه جاذبية قربه. ولكن فكرة اختيار هذه الحياة جعلتني اأرتجف من الفزع، وخ�س������يت اأن 

يكون هذا الرعب قد بدا على وجهي.

خرى... واإلى اأن تخلى المائدة يمكننا اأن نناق�س  ما بقي  ن فلننتقل اإلى الغرفة الأ قال الم�س������يف: الآ

من م�سكلت.

ن اأن اأ�ساعد م�سيفتي في تنظيف المكان. اعتر�ست  تيكيت( تق�سي مني الآ كنت اأعرف اأن قواعد )الإ

طباق  اأوًل، ولكنها كانت في الحقيقة �س������اكرة جدًا. من الظلم اأن اأتركها وحدها مع كل هذه ال�سحون والأ

القذرة. اأعطتني مريلة وابتداأنا... في خلل ن�س������ف �ساعة كنا قد انتهينا من كل �سيء. كانت تتكلم اأغلب 

طفال. قالت كم هم اأ�س������قياء. وتحدثت عن متاعب كل يوم وقالت: »ومن يدري ماذا �س������ياأتي  الوقت عن الأ

منهم بعد«.

اأخذت اأفكر: حقًا اإنها امراأة محبوبة، اأي فارق بيني وبينها. ل �سيء �سوى اأن لكل منا نمطًا مختلفًا 

من الحياة. واإنني ل�س������ت مرتبطة بزوجي وبحياته مثل ارتباطها. ماذا يمكن اأْن اأفعل هنا ب�س������فتي زوجَة 

مهند�س ميكانيكي. اأعتقد اأنني �س������وف اأبداأ البحث عن اأي عمل كي اأحمي ا�س������تقللي... عمل ل اأعرف 

عنه �سيئًا. 

جابة في  عدنا مرة اأخرى اإلى الحجرة، واأنا اأفتح الباب �س������معت بيت�س������ا يقول: اأ�ستطيع اأن اأعطيك الإ

خلل �ساعة... اأو قل ن�سف �ساعة.

وما اإن راآنا ندخل حتى نه�س من مقعده واتجه ناحيتي.

هل تاأتين معي مدة �ساعة. اأريد اأن اأناق�س معك �سيئًا.

نهما كانا واقفين في ترقب. �سعرت  نظرت اإليه في ا�س������تغراب. لم اأفهم. ل بد اأن الرجلين قد فهما، لأ

الم�سيفة ببع�س الرتباك ولكنني لم اأجد �سيئًا اأقوله، ونظرت لهم جميعًا في ا�ستغراب.

قال المدير للم�سيفة �سارحًا: �سوف يذهبون لمناق�سة مو�سوع يا كلرا.

ونظر اإلي م�سجعًا.

في الحقيقة لم اأكن اأدري كيف اأخرج من البيت. وما اإْن خرجنا حتى �سحك بيت�سا وو�سع يده حول 

كتفي و�ساأل: هل نم�سي؟ اأو تف�سلين اأن ناأخذ العربة؟
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- اإلى اأين؟

ن وقد خرجت. ف�سلت اأن اأ�سير. كان الجو رائعًا. اأح�س�ست بارتياح الآ

قال بيت�سا: كنت طوال الوقت اأراقب وجهك. كنت فاتنة. وت�سرفت بر�ساقة. ل بد اأن الجميع قد وقعوا 

في هواك. وهذا اأمر طبيعي.

- اأنت ت�سخر مني ول �سك... اأنا لم اأنطق خم�س كلمات.

ن يجب اأن نتحدث عن �سيء اآخر، اأريد اأن اأ�ساألك: هل اأوقع عقدًا ب�سنتين. - هذا ل اأهمية له. الآ

بقيت �سامتة. لم ي�ساألني اأنا؟ ل بد اأنه اأدرك اأنه من الممكن اأن يعي�س هنا فح�سب من دوني. اإذا كان 

ن.  نه يجب اأن اأقرر الآ قد لحظ �سيئًا فل بد اأنه قد لحظ هذا... م�سى ي�ساأل: اأنا اأ�ساألك هكذا ب�سرعة، لأ

مور كّلها. ف�سل بالن�سبة اإليك في الأ ن اأريد اأن اأتخذ القرار الأ من الآ

حركتني هذه الكلمات. لقد قالها برقة بالغة، بل ببع�س الحرج.

- �سكرًا يا حبيبي، ولكن معرفتنا ما زالت جديدة، ما زالت غام�سة، لقد عرفتني منذ يومين فح�سب، 

م�س فح�سب. هل يمكن  ن اأنني اأحبك... ومنذ الأ ومع ذلك تريدني اأن اأقلب م�سار حياتك. كل ما اأعرفه الآ

ن�سان حياته كلها في مقابل م�ساعر عاطفية عمرها اأربع وع�سرون �ساعة فح�سب. اأن ي�سع الإ

هّز كتفيه وقد بدا عليه الغ�س������ب: هراء... اإنني اأحمل وجودي في جيبي. اأخلق وجودي هنا اأو هناك. 

ن... اإذا جئت هنا مدة عامين، فهل هناك فر�س������ة لمجيئك معي؟ هل يمكنك اأن تت�س������وري  قول������ي ل������ي الآ

هذا. 

لم اأجب. قال وهو يحاول اأن ي�ساعدني: اأجيبي بب�ساطة: »نعم« اأو »ل«. 

- »ل«.

�س������حك ب�سوت عال، وا�ستدار ناحيتي: يا للم�سكين! لقد خ�سروا مهند�سًا ممتازًا. ل�سوء الحظ تحت 

هذه الظروف لن اأقبل الرتباط.

وقبَّلني فجاأة.

كنا في الميدان الرئي�سي للمزرعة. كثير من النا�س يعبرون الميدان، وقطيع من الغنم يقاد من �سارع 

ن اأ�سبح كل �سيء مجرد منظر اأتفرج عليه، ولي�س  اإلى الميدان، والتراب يكاد يدركنا. ولم يخفني هذا... الآ

حقيقة يمكن اأن اأنتقل اإليها غدًا. 

فكرت بيني وبين نف�سي: - يا اإلهي... كم كنت خائفة؟
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في طريق العودة انفجرت �ساحكة:

- ومع ذلك فقد اأكلنا غداءهم.

لم ي�سحك بيت�سا. كان ينظر اأمامه:

ولى. مر محرجًا حقًا، ولكنني قلت لهم في البداية منذ اللحظة الأ - نعم... كان الأ

- ماذا قلت لهم، قل... ماذا قلت لهم عني.

نظر اإلي معاتبًا وقال: ماذا يمكن اأن اأقول.

- ماذا قلت حقًا.

مر كله �سيلغى. - قلت لهم اإنك خطيبتي... وقد جئنا نلقي على المكان نظرة، واإذا قلت »ل« فاإن الأ

ثم قال مفكرًا: ولكنها على اأي حال مزرعة جميلة جدًا.

وبقيت �سامتة. كان يعني بهذا نوعًا من التقريع. ولكنني في �سعادتي لم اأكن اأ�ستطيع اأن اأمنع نف�سي 

من اأن اأقفز مرحًا. وماذا يهمني... اأنا ل اأرى اأي معنى للعمل في مزرعة. ل اأ�س������تطيع اأن اأت�س������ور اأن اأي 

نه ل يوجد فيه �سينما اأو م�سرح كما قال المهند�س  اإن�سان يرغب في الذهاب اإلى مثل هذا المكان. لي�س لأ

ن العالم كله يبدو �سيفًا هنا، كبدلة رديئة التف�سيل... على الرغم من كل رحابة الحقول.  الزراعي. ولكن لأ

فقد لحظت في حمام �س������قة المهند�س الزراعي فرنًا يوقد بالخ�س������ب. فرن كهذا ما يزال حيًا في ذاكرتي 

منذ الطفولة. كان مجل�س العائلة ينعقد كل ليلة كي يقرر هل ن�س������عل الفرن اأو ل؟ وكانوا يقررون اإ�س������عاله 

في بع�س الليالي... كل... كل.

ن �سوف نذهب اإلى بحيرة البالتون... ل اأعرف اأين ولكننا �سنقرر في الطريق. الليلة �سيكون  قلت: الآ

القمر مكتمًل و�سوف ن�سبح حتى منت�سف البحيرة... ونرق�س... هل تريد؟

لم يجب بيت�سا اأوًل، ولكنه و�سع يده على كتفي.

ر�س، ولكن يجب اأن اأقول لك دائمًا، اإنني  - طبعًا يا حبيبتي... �سوف اأتبعك على قدمي حتى نهاية الأ

ن. اإذا �سعرت باأن هناك �سوء تفاهم بيننا، فاإنني �ساأهتم ب�سوؤوني... اأنت لن ت�سيئي فهمي الآ

- لم اأ�س������ئ فهمك. �س������وف يكون هذا م�سحكًا، �سوف اأكون اأنا م�سحكة اأي�سًا. اإذا كانت هناك اأمور 

غير م�س������تقرة في داخلك... وعلى الرغم من ذلك تحاول اأن تبدو خاليًا من الهموم واأن تدعي اإل �س������يء 

اأف�سل من الرق�س معي على �ساطئ البالتون... اإذن فلن نذهب.
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- ل... يمكننا اأن نذهب، على اأن نكون في بوداب�ست غدًا قبل الظهر. هناك مكانان يمكنني اأن اأبحث 

فيهما عن عمل، كنت قد فكرت فيهما قبل فكرة الريف.

- عظيم، في ال�سباح �سوف نبداأ العودة، اأنا عادة اأ�ستيقظ مبكرة، ويمكننا قطع الرحلة في �ساعتين... 

ن... اأين �سنذهب... اأوه ل اأدري اإن كنت قد اأح�سرت معي ف�ستانًا ي�سلح... اأريد اأن يح�سدك الجميع  والآ

نني معك. نك معي... واأن يح�سدني الجميع لأ لأ

وكانت عيون بيت�سا تلمع.

- األ تعتقدي������ن اأن هذا قد حدث فعًل في المزرعة، حينم������ا راآك المهند�س الزراعي من النافذة واأنت 

تنزلي������ن من العربة، لق������د قفزت عيناه كعنب الذئب، وفورًا اأر�س������ل فتاة اإلى زوجت������ه يخبرها باأنه يدعونا 

للغداء... كم كانوا يح�سدونني...

حينما و�س������لنا اإلى مطعم على �س������اطئ البحيرة وبداأنا نرق�س اأح�س�س������ت ب�سعادة غامرة، اأح�س�ست 

باأنني جميلة واأنني اأجذب النتباه. طلبت كل ما خطر على بالي من اأنواع الطعام، لم اأكن اأ�سعر بالجوع 

ولكن هذا نوعًا من العترا�س على طعام المزرعة الد�سم الثقيل الممتلئ بالتوابل، الذي كانت مجرد ذكراه 

برتيف والجبن.  تهدد باإف�س������اد �سعادتي، وكنوع من الوقاية طلبت اأنواعًا خفيفة من ال�سمك وال�سلطة، والإ

طباق، كنت كاأنني األعب لعبة واأوفق بين اأنواع الطعام  واأنواعًا مختلفة من النبيذ... مع كل طبق من هذه الأ

�س������ياء. وبو�س������في مديرة عر�س تقدم رداًء جديدًا.  واأنواع النبيذ، مع اإنني في العادة ل اأهتم بمثل هذه الأ

اأخذت اأ�س������رح لبيت�سا: لماذا هذا ال�س������نف، ولماذا يجب اأن ن�سرب معه هذا النبيذ ولي�س ذاك... وما هو 

طباق. النظام الذي يجب اأن تقدم به الأ

نه كان يعود دائمًا باأفكار جديدة. غنياء لأ ول بد اأن )الجر�سون( قد اعتقد اأنه عثر على زوج من الأ

قلت لبيت�س������ا ونحن نرق�س: اأتعرف... منذ �س������نوات لم يحدث... لم يحدث �سيء بهذا... كم اأنا غبية. 

ن  ماكن. اأّما الآ لم اأ�سعر اأبدًا بهذا ال�سعور الذي اأعي�سه معك. كنت دائمًا اأ�سعر بال�سيق في مثل هذه الأ

فل... تمامًا كما كنت واأنا تلميذة، حينما كانت ال�سعادة تملوؤني لمجرد اأن اأخرج للرق�س.

ن�سان وقتًا طيبًا.  قال وهو ي�س������غط على يدي: نعم... اإننا نفعل �سيئًا كهذا... بعد المتحان يق�سي الإ

قد اأكلنا جنبري ويجب اأن ن�س������رب �سمبانيا. اإن كل �سيء حولي �سحري. عيناك تلمعان... فيهما تنعك�س 

كل ليلة ال�سيف الرائعة.

ن، في منت�سف الليل �سوف يكون القمر في كبد ال�سماء... و�سوف اأ�سبح... واأ�سبح  - كل �سيء لنا الآ

حتى »تهاني« اأو بعد... �سوف اأعبر... �سوف اأتوقف عند كا�ستاي اأو اأبعد.  
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- وِلَم تتوقفين؟... �سوف ن�سبح عائدين من كا�ستاي ون�سل في الفجر مع �سروق ال�سم�س...

- يا اإلهي، غدًا �س������باحًا �س������وف نركب العربة، ون�سوق، و�س������تنزل اأنت في مكان ما، وتقول »وداعًا« 

و�ساأقول اأنا »وداعًا«، �سيكون هذا �سعبًا جدًا. اأن اأبقى هكذا هائمة معك، اأن ن�سعد الجبل. اأن اأنظر معك 

�سجار. من نافذة كوخ حار�س الغابة، حينما تمطر ال�سماء... وتحط فوقنا ال�سحب حتى ل نكاد نرى الأ

مور كّلها ت�ستقر. �سنفعل هذا اأي�سًا، كل �سيء... غدًا �سنجعل الأ

- اأنا اأحلم واأنت تخطط.

- ل... اأنا اأحلم اأي�س������ًا، �س������نفعل اأ�سياء رائعة بعد الليلة ولكن هذه ليلة ل نهاية لها... ل ن�ستطيع اأن 

نرى نهايتها، �سنتعب من الرق�س وال�سباحة.

- حبيبتي، هل تحذرني من اأن حياتنا لن تكون رق�سة ل تنتهي.

- بالعك�س... اإنني اأحلم كيف �ستفر�سين �سقتنا.

- األ تريد اأن ت�س������افر؟ في قارب ، رحلة بحرية طويلة، اأن ن�س������طاد اأ�س������ماكًا �سخمة في البا�سفيك، 

قد راأينا جزءًا �س������ئيًل جدًا من هذا العالم. اأريد اأن اأ�س������تحم معك في بحيرات ال�سمال الباردة في مطلع 

نها مثلنا تملك ن�سف الوقت فح�سب. ال�سيف، اإنها متعجلة دائمًا لأ

- نعم لي�س لدينا وقت... اإننا لم نخترع بعد نظرية الن�س������بية ول اأ�سعة الكاترد... ولكن اإذا حاولنا اأن 

ن واأنت معي، كل �سيء �سيكون ناجحًا... في خلل عامين �سوف ن�ستري عربتنا، وفي ال�سيف  ن�س������ل الآ

�سن�سافر... �سوف ترين.

خر من اأجل ذلك. �س������وف ل ناأكل �سوى اأطباق �سغيرة من الجل�س  - طبعًا �س������وف نفعل، �س������وف ندَّ

ونبلعها بالبيرة.

- ل قدر اهلل... اأنا ل اأحب البيرة.

ن فنحن في  - اإذن، يمكن اأن ت�س������ربي نبيذًا بال�سودا. ولكن كل هذا �سوف يحدث فيما بعد... اأما الآ

الحا�سر.

جل�سنا، و�سربنا اأنخابًا، جاء بائع زهور وا�سترى بيت�سا كل ما معه... واأح�سر )الجر�سون( زهريات، 

نا بها المن�سدة. كانت زجاجات النبيذ تختبئ في غابة من الزهور، ثم جاء ولد يبيع الجرائد فا�سترينا  وملأ

ثلثًا اأو اأربعًا لمجرد الت�سلية. وفجاأة على ظهر اإحدى الجرائد واجهت نف�سي اأو بمعنى اآخر تمثالي.  

كانت المقالة ت�سغل كل ال�سفحة عن زوجي، عن ال�ستديو والتمثال الجديد. كان هو يقف اإلى جوار 

التمثال في بدلة ال�سغل الخ�سراء يبت�سم في �سعادة، وقد اتخذ و�سعًا م�سطنعًا كاأنه يعمل. راأ�س التمثال 
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ن اإناء من الماء المثلج قد �سكب في ظهري. 
كانت تواجه الكاميرا... اإنها راأ�س������ي بل �سك. اأح�س�ست وكاأ

لحظ بيت�سا انقبا�سي. واألقى نظرة على الجريدة ثم اأخذها من يدي، ومزقها.

قلت: وماذا يعني هذا... من الموؤ�سف اأننا قد راأيناها.

وبعد مّدة �سمت قلت: اأنا لم اأحب هذا التمثال اأبدًا... ولكن بعد اأن دخلت اأنت في حياتي �سرت اأكرهه.

ن. - هل يجب اأن نتكلم عنه الآ

- هذا ل اأهمية له، ولكن هل هذا �سكلي، لقد راأيتني عارية هل اأنا كذلك؟

- اأيتها الحمقاء العزيزة... كل هذا ل يعني �سيئًا. اإن كل اأهمية المو�سوع... كيف اأ�ستطيع اأن اأعبر 

ن كانت تابعة لحياة زوجك... فاإذا تغير هذا  عما اأريد دون اأن اأجرحك... اأق�س������د اأن حياتك كلها حتى الآ

مر.   مر كله على اأنه مجرد دعابة �سخيفة... هذا كل ما في الأ فاإنك �ست�سبحين قادرة على اأن تنظري للأ

- �سحيح... لن يزعجنا هذا المو�سوع مرة اأخرى تلك الليلة.

-13-

�سباحًا في ال�ساعة العا�سرة، كنت عند كوبري )�سبت�ساج(، مد »بيت�سا« يده و�سحب حقيبته من مقعد 

ال�سيارة الخلفي. ثم �سغط على اأكرة الباب.

- وبعد...!

انفجر قائًل: اللعنة... ما اأب�سع اأن اأتركك هكذا؟

ن اأ�ستدير واأبداأ رحلة حول العالم... في الحقيقة  ن م�ستعدة لأ لم اأجب. جل�ست محدقة اأمامي. اأنا الآ

ن اإلى البيت. كان على طرف ل�ساني اأن اأقول له »هل من ال�سروري اأن تتركني«.  لم تكن فكرتي اأن اأعود الآ

نني خ�سيت اأن اأقابل بالرف�س. ولكنني لم اأقل �سيئًا. لأ

�ساأل: هل اأراك بعد الظهر؟

- نعم... يمكن اأن نلتقي اإذا اأردت.

- طبعًا اأريد... هل ات�سل بو�ساطة الهاتف؟

- نعم �ساأكون في البيت.

فجاأة حينما خرج من العربة ورحل. اأ�س������بح العالم فارغًا بدرجة ل تحتمل. اأح�س�س������ت اأن اليومين 

الما�س������يين قد اأ�سبحا فجاأة في الما�س������ي. كنا قد �سبحنا كثيرًا في ال�سباح الباكر، اأ�سعر بالنقاء وباأن 
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قلبي هادئ و�سعيد. في اأثناء العودة كنت اأقود ب�سرعة ثمانين وت�سعين ميًل في ال�ساعة، على الرغم من 

لم الذي  اأنني كنت اأعرف اأنه كلما زادت ال�سرعة �ساأ�سل اإلى بيتي اأ�سرع كنت اأ�سعر في عروقي بمدى الأ

�ساأح�س به حينما اأقف عند نا�سية �سارع ما... ويحدث الذي ل مفر منه.

ما حدث في الواقع كان اأ�سواأ مما ت�سورت.

ماذا اأفعل... ذهبت اإلى البيت... قابلتني و�سيفتي اإينو�سكا بعيون وا�سعة، كانت �سعيدة باأن تراني.

- ...اإيفا... لقد ظننت اأنك لن تعودي اأبدًا... هل و�سلك التلغراف؟

- تلغراف؟ اأي تلغراف؟ 

نه ت�سور اأنك هناك... ولكنه لم يكن متاأكدًا من ذلك. هل و�سلك؟ - لقد اأر�سل زوجك تلغرافًا اإلى والدك لأ

ل اإينو�س������كا لماذا اأر�سل زوجي التلغراف. وتركت �س������وؤالها بل جواب: ولكنني لحظت اأنها 
لم اأ�س������اأ

كانت تريد اأن تعرف.

- هل زوجي هنا؟

- نعم اإنه هنا.

حينما دخلت كي اأنظف ال�ستديو وجدته ما يزال نائمًا. ل بد اأنه ظل يعمل طوال الليل. اإنه نائم على 

نه كان نائمًا في ملب�س العمل والطين المبلول على يديه...  ال�سيزلونج في ال�ستديو –األقيت عليه غطاء لأ

وه... اإيفا... اإنك تبدين في اأح�سن حال... ما اأروع لون ب�سرتك. اإنك رائعة الجمال.
اأ

كنت م�سغولة في اأفكاري فلم اأرد على ثنائها هذا اإل بابت�سامة. ذهبت اإلى حجرتي وجل�ست اأحدق اأمامي.

اأنا قد رجعت اإلى البيت كي اأقول لزوجي كل �سيء لو وجدته وحده... اأريد اأن اأنهي المو�سوع. لكنه 

ن، ويظهر اأنه كان يبحث عني. لماذا؟ هداأت قليًل، وكنت مرتاحة لهذه الفر�س������ة، األتقط  نائم، لن اأوقظه الآ

فيها اأنفا�سي، على ما يبدو لم اأكن اأبحث اإل عن خناقة.

ن ل اأريد اأن اأفعل �سيئًا على الإطلق. اأخذت اأحدق اأمامي. واأفكر كيف �ساأملأ الوقت اإلى ما بعد  الآ

الظه������ر في انتظار الهات������ف. كنت اأفكر في طريقة رومانتيكية في اأن اأجد لنف�س������ي عمًل فورًا. ولكن هذا 

ن  مور. ولكن من ناحية اأخرى لو بداأت العمل الآ يتطلب ا�ستعدادًا ويتطلب قبل كل �سيء ح�سمًا لجميع الأ

ف�سوف اأك�سب بع�س الوقت قبل اأن اأنهي المو�سوع مع زوجي.

ثناء دخلت اإينو�سكا وراأتني جال�سة حتى لم اأغّير ملب�سي. في تلك الأ

- هل اأ�ستطيع اأن اأقول لك �سيئًا يا اإيفا؟

- طبعًا.
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- ما راأيك... لقد تقدم لي داجو ليلة اأم�س للزواج.

- حقًا يا اإينو�سكا.

نك لم تكوني موجودة في البيت فلم اأ�س������مح له بالبقاء... وكانت م�س������كلة. اأخذ  - نعم، م�س������كلة كبيرة! ولأ

ي�ساألني: َمْن هو الرجل الذي اأنتظره؟ واأق�سمت اإنني ل اأنتظر اأحدًا... وفجاأة قال لي: اإنه يريد اأن يتزوجني.

- مبارك يا اإينو�سكا.

نه  - اأوه... ل... لماذا، ماذا تظنين؟ ماذا يت�س������ور هو؟ اأيظن اأنني يجب اأن اأ�س������جد �ساكرة ممنونة لأ

يريد اأن يتزوجني هل هو الرجل الوحيد؟ ربما كان اأغلبهم يعر�سون علي الزواج كي يخدعوني... الرجال 

تعد باأ�س������ياء حينما تكون راغبة في �س������يء ما. ولكن داجو يحبني حبًا حقيقيًا، اأراد اأن ي�ستر�سيني بهذا 

نه كان وقحًا معي. ولكن على اأي اأ�سا�س يتقدم لي؟ لم اأ�ستطع اأن اأ�ساأله حتى ل اأحرجه. ولكنني  العر�س لأ

ن اأ�ساألك اأنت يا اإيفا... على اأي اأ�سا�س. الآ

- ما الحكاية؟... اأنا ل اأفهم.

ن ل اأ�ستطيع. اأف�سحت لها مكانًا  كنت اأريد اأن اأبقى بعيدة واأل اأتدخل في م�سكلة اإينو�سكا، ولكنني الآ

اإلى جواري على الكنبة حيث جل�س������ت، واأخذت تق�س علي الحكاية، بقيت �س������امتة، واأخذت �سيئًا ف�سيئًا 

رغمًا عني اأغرق في ق�ستها العادية الممطوطة التي ل اأتذكر منها �سوى لحظات ال�سمت.

بداأت تقول:

مور كما ياأتي... حينما بداأ داجو ي�سرخ اأخذت اأنا اأبكي، قلت له اإنني حامل... فهذا، اهلل  - حدثت الأ

وح������ده يعلم اإن كنت حقيقة حام������ًل اأم ل... ولكنني قلت ذلك. وقلت له اإنه من اأجل ذلك يجب اأن يعاملني 

برقة واأل يغ�سبني. فقال: اإننا يجب اأن نتزوج على اأي حال، فهذا الو�سع الذي نحن فيه ل يحتمل... اأن 

خر... اإن و�سعه محرج. وهو ل يريد لهذا الو�سع اأن ي�ستمر، لم يكن  يبقى هنا ليلة واحدة بين الحين والآ

يرى لكل هذا معنى... فلنتزوج اإذن. قلت له: ح�س������نًا ولكن على اأي اأ�س������ا�س. فبداأ حكاية طويلة، ا�سمعي 

اإيفا، يجب اأن اأ�س������ارحك باأنه دائمًا يحمل نقودًا معه، ولكنني لم اأنجح اأبدًا في اأن اأعرف كم من النقود 

خر، ولكنه دائمًا ينفق كل نقوده، ولكن لنفر�س اأنه يملك بع�س  معه، اإنه ي�ستري لي اأ�سياء بين الحين والآ

النقود، فما الفارق؟ اإنه يريد طفًل. اإذا وافقت فاإن معنى ذلك اإنني �س������اأنقطع عن العمل مّدة، ثم بعد ذلك 

�سيريد طفًل اآخر. باخت�سار لن تكون الحياة ممكنة، �سنعتمد على مرتبه فح�سب الذي ل اأعرف كم هو... 

ولكنه قطعًا لن يكون كافيًا. اأنا اأعمل معك هنا منذ ثلث �سنوات، وخلل هذه المدة كّونت لنف�سي دولبًا 

ي اإن�سان اأن يخرج معي اإلى اأي مكان. ما اأك�سبه اأ�سرفه على نف�سي 
ممتلئًا بالملب�س بحيث ي�س������تطيع اأ
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فح�س������ب. هنا اأ�س������كن واآكل... ول يوجد في بوداب�ست كلها مكان اأف�سل بالن�سبة اإلي من هذا. اإذن اإنه ل 

يملك �سقة... ولكنه يقول اإنه �سيح�سل على �سقة قريبًا.

قلت لها في �سبر نافد وقد جّف ل�ساني: اإينو�سكا... فلن�سرب اأي �سيء تجدينه.

نه �س������وف ياأتي بعد الظهر، واإذا �س������ّم رائحة  - حاًل... ولكنني �ساأ�س������رب نقطة واحدة فح�س������ب، لأ

نني اأعرف  خر ي�سرب، وي�س������رب كثيرًا... وربما لن يلحظ �سيئًا، لأ الخمر �س������وف يغ�س������ب، مع اأنه هو الآ

خرين، �سوف يحدث �سيء...  ن�س������ان اإذا �سرب نقطة خمر واحدة فاإنه ل ي�س������م رائحة الخمر من الآ اأن الإ

ولكنني �ساأ�سرب معك نقطة واحدة فح�سب... قولي لي. في �سحتك. قولي لي، ماذا اأقول له؟ طبعًا اأنا لن 

اأجروؤ على اأن اأقول له »ل« حتى ل يهرب. قد قلت له »موافقة«. ولكن حينما اأفكر في اأنني �س������اأغادر هذا 

البيت مع داجو. اأوه... كل.

قلت: اإذن فاأنت تريدين مني اأن اأن�سحك.

ن�سان  - ل...ل... لي�س بال�س������بط، ولكنني اأريد اأن اأخفف عن نف�سي فح�سب، كم هو مريح اأن يجد الإ

مان... ولكن خلل ع�سر  �سخ�سًا ي�ستطيع الكلم معه. اإنه يقول لي دائمًا: اأنت هنا ت�سعرين بالراحة والأ

�سنوات، ماذا �سيحدث. يا اإلهي... ع�سر �سنوات... اإنها �ستمر على اأي حال حتى لو تزوجته ولكن بطريقة 

مختلفة... األي�س كذلك.

لم اأعد اأ�س������تطع موا�سلة الحديث مع اإينو�سكا... بب�ساطة لم اأعد قادرة على احتمالها، كانت تكاد اأن 

نها طوال الحديث كانت تقفز كاأنها اأبو ف�سادة. وكل حركة اأو كلمة من كلماتها كانت  تفقدني اأع�سابي لأ

توؤلمني.

ن. ن... ل اأعرف ماذا اأ�ستطيع اأن اأقول لك... ولكن يجب اأن اأوقظ زوجي الآ ن... الآ قلت: الآ

- اأرجوك... ل توقظيه... اإنه ما يزال نائمًا، واأنا اأريد اأن اأتحدث معك، دعيني اأحكي بع�س الوقت.

كان من الممكن اأن ت�ستمر في الحديث، واأن اأظل اأنا اأعاني، ولكن جر�س الباب دق ثلث دقات خافتة 

تكاد األ ت�س������مع، قفزت اإينو�س������كا فورًا: اإنه داجو... �س������وف اأذهب له. ولكن اإذا اأردت �سيئًا فناديني من 

المطبخ... �سوف اأ�سمعك.

وخرجت مهرولة.

قمت وذهبت اإلى ال�س������تديو، كان بن�س������ي ما يزال نائمًا على الكنبة ملطخًا بالطين، متعبًا... م�سكينًا. 

مغطى ببطانية. جل�ست على مقعد مجاور له، وبداأت اأوقظه.

فتح عينيه، وحدق في وجهي، دمدم بكلمات غير مفهومة. كان ما يزال نائمًا... وفجاأة هب جال�سًا.
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- عزيزتي... لقد رجعت.. كنت اأحلم بك.

- هيا... قم... اذهب وخذ حمامًا، اإنك مغطى بالطين حتى ذقنك.

اأ�سعل �سيجارة، وتعثر في طريقه اإلى الحمام كاأنه �سكران. 

وت�ساءلت هل هو �سكران حقًا. من ال�سعب اأن تفرق في تلك الحالت، ول�سّيما مع بن�سي.

نظرت اإلى تمثالي مرة اأخرى.

ن اأ�س������تطيع اأن اأبقى مّدة وحدي. اأزعجني  مور جرت على هذا النحو، فاأنا الآ كنت م�س������رورة باأن الأ

التمث������ال. وفجاأة اأ�س������بح العالم حولي خاليًا كل������ه... اإل مني اأنا وهذا التمثال. هذا التمثال كان �س������بب 

الم�س������اكلت كّلها. كان من ال�سهل اإلقاء اللوم كله على هذا التمثال، ذهبت اإليه، وب�سقت عليه، كنت اأريد 

اأن اأ�سفعه ولكنه كان عاليًا بعيدًا عن متناولي. بحثت حولي عن ع�سا اأو قطعة من الخ�سب، اأو اأي �سيء 

�سلب اأحطمه به، ولكنني لم اأجد. اأدركت اأن هذه �ستكون حماقة مني.

-14-

عاد بن�سي من الحمام منتع�سًا بعد اأن حلق ذقنه، وو�سع على وجه ابت�سامة مغت�سبة.

ن التلغراف قد و�سلك. - اأنا �سعيد لأ

- لم ي�سلني لقد رجعت اإلى البيت بالم�سادفة.

- لم ي�سلك؟ رجعت بالم�سادفة؟ اإذن... و... ولكن ل يهم... المهم اإنك قد رجعت.

كان يفرك يديه في حرج، ثم قال فجاأة: لقد ا�س������تريت »�ساليه« على بحيرة البالتون... يمكن اأن نذهب 

اليوم اإلى هناك كي نراه، اإذا كان وقتك ي�سمح.

حدقت في وجهه با�ستنكار... لقد فكرت في كل �سيء اإل هذا. كان هذا يحدث خ�سي�سًا كي يزعجني 

ن؟ اإن بن�س������ي يعرف اأن هذا يثيرني في  وي�س������ايقني. »�س������اليه« على البالتون اأو ماذا يهمني في هذا الآ

حوال العادية، لذلك فقد ح�سب ح�سابه وهو يبادرني بهذا الخبر. الأ

قلت في اقت�ساب و�سر: اأظن اأنني �ساأطلقك.

جبته اإجابة 
اأدركت فيما بعد اأن هذا كان ت�سرفًا فاجرًا، فهو قد اأراد اأن يعلن لي �سيئًا ي�سرني، واأنا اأ

ل بد اأنها قطعته كال�سكين.

- اأنت ل�ست طبيعية اأرجوك األ تمزحي.
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- اأنت غبي، واأنا ل اأمزح. �س������ئمت حبك للمتلك، و�سئمت وجهك الذي تقلد به »فان جوخ«...�سئمت 

كل �س������يء. اتركني و�ساأني... �سوف اأحطم كل �س������يء... كيف تجروؤ؟ كيف تتجا�سر وت�سنع لي تمثاًل... 

بقرة مجنونة خر�س������اء... اأن تدعو الجميع ليتفح�سوه... األ تخ�سى اأن اأتعرى اأمام الجميع كي اأثبت لهم 

اأنني ل�س������ت كذلك. لع�س������ر �سنوات كنت كل �س������يء لك، كنت طوع بنانك، تناديني فاألبي... لم اأكن زوجتك 

ن هاأنذا تبيعني تمثاًل من الطين لكل �س������هواني فا�س������ق... ثم تجد الجراأة في  ولكنني كنت عاهرتك، والآ

نف�سك كي تحدثني عن »�ساليه« على البالتون.

قفز بن�سي واقفًا، �ساحبًا مرتعبًا، وقال متلعثمًا: هل اأنت جادة.

- طبعًا.

- هذا التمثال...؟! اأنت لم تقولي اأبدًا... هل هو بقرة؟

- هذه البقرة الحامل... هذه... اأنت اأيها الن�ساب القذر. هل هذا اأنا؟

جرى بن�سي اإلى التمثال، وحمل مطرقته واأخذ يحطمه. كان يتوقف كي يلتقط اأنفا�سه فح�سب. تل�سى 

نفا�س، وهو غارق في العرق. ومرتعب. التمثال تمامًا و�سار حطامًا. نظر اإلي منقطع الأ

كان ت�س������رفه هذا قد فاجاأني، ولكنني تمالكت نف�س������ي كي اأمنع النفجار الع�سبي )الذي بداأته اأنا... 

واأكمله هو(.

حاولت اأن اأتكلم بطريقة مهذبة ومعقولة. مرة اأخرى.

كنت اأنا الذي بداأت وهو الذي تبعني. ولكنني طوال الوقت كنت اأ�سعر باأنه �سوف يهزمني بعد لحظات. 

�سوف ي�سعني في زاوية، ثم يتعامل معي ب�سهولة... بل لقد داخلني بعد لحظات �سعور بالحترام تجاهه.

-15-

خر اأ�ستطيع اأن اأ�سرخ واأ�سيح. قال بن�سي: اأنا الآ

- يكفي اإن اأحدنا يفعل ذلك.

ف�سل األ تفعلي... هذا اأف�سل. - من الأ

- اإذن... هذا هو الوقت الذي يح�سن بنا اأن نح�سم فيه كل اأمور هذا البيت. 

خرى  ن اإلى المراأة الأ ك������دت اأن اأق������ول »بيتنا« ولكننا كنا نتكلم عن مجرد بيت، وه������ذا البيت ينتمي الآ

التي �س������ياأخذها بن�س������ي اإلى الهيكل. اإنه في حاجة اإلى امراأة ذات منظر براق كي ت�سرق له، اإنه دون �سك 
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�س������وف يختار اأجمل امراأة ممكنة. اأدركت اأنني اأ�س������بق الحوادث بتفكيري... اأي نوع من الن�ساء �ستكون 

زوجته الجديدة؟ َمْن هي خليفتي؟

اأم�سكت بالكرة، واألقيت بها كما جاءتني: َمْن �ستكون خليفتي؟

وجاء جوابه باردًا: األ ن�ستطيع اأن نوا�سل الحديث في هدوء.

- نعم ن�ستطيع. فلنعقد اتفاقًا، اتفاق رجال مهذبين...األ نفقد اأع�سابنا، اأو نحطم التماثيل اأو ن�سرخ 

كالفراخ التي تبي�س كما فعلت اأنا. يجب اأن نحترم ال�س������نوات التي اأم�س������يناها معًا، واأن نحاول اإ�سلح 

اأمورنا. على فكره... اأنا لم اأكن عند والدي... جئت بالم�سادفة... كنت مع ع�سيقي.

قال بن�سي متاأمًل: نعم... مع هذا ال�ساب الجميل.

- نعم.

خر اأر�سلت اإلى والدك تلغرافًا ذكيًا... اإذا �سادفك هناك ف�سوف ت�ستلمينه،  - كان وا�س������حًا. واأنا الآ

واإن لم تكوني موجودة فلن تنزعج العائلة. اأنا رجل اأح�سن الت�سرف دائمًا. واأنت تعرفين.

- نعم اأعرف.

- اإذن... لقد �ساألت »َمْن �ستكون خليفتك؟«، اعلمي اإذن اأنه لن تكون لك خليفة.

- ماذا؟ هل �ستدخل الدير؟

- ل، لن اأدخل الدير... ول اأنت اأي�سًا �ست�سبحين راهبة. كان يدعك وجهه با�ستمرار.

- اأريد اأن اأحتفظ بك. اأريد اأن اأحتفظ بك باأي ثمن.

كنت اأعرف هذا، فهو ل ي�ستطيع الح�سول على امراأة اأف�سل مني، لو وجد من هي اأكثر جماًل ف�سوف 

تكون اأقل ذكاء...، ثم هو قد تعّود على وجودي.

نك جبانة، قد خلقت فح�س������ب كي ت�س������رقي  - �س������وف اأحتفظ بك على اأي حال، واأنا قادر على ذلك لأ

خرين، ل اأْن تكوني تلميذة نكرة، التقطتك من هناك من حمام ال�سباحة، وكان ذلك لغر�س، ل تغ�سبي  للآ

ن ول تن�سي اتفاقنا... ل خناق... ول مناظر. الآ

توقفت لحظة، ثم اأخذ يدمدم:

- لقد عرفت هذا منذ وقت طويل، كل رجل في حاجة اإلى امراة ما، من هذا النوع اأو ذاك. بالن�س������بة 

اإلي اأنا... عندك اأنت اأ�س������تقر... وعندك �س������وف اأبقى. لقد طعنت قلبي منذ لحظات بنقدك لتمثالي. اإنني 

اأعطيك الفر�س������ة والوق������ت. اذهبي لو اأردت... اذهبي حتى لوقت طويل ل يه������م، يمكنك اأن تاأخذي اإجازة 

ل�س������هر اأو �س������هرين. هل يرين كم هو موؤلم هذا الذي اأتكلم عنه؟ هل ترين كم هو مهين: اأن اأمنحك اأنا ما 
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كان يمكنك اأن تاأخذيه بنف�سك في اأي وقت؟ ما فائدة كل هذا المنظر الذي اأفتعله. اأنا لن اأطلقك... ويومًا 

�ستكونين �ساكرة من اأجل هذا.

كنت اأ�س������تمع اإليه وم�س������اعري مختلط������ة، اأخيرًا قلت ل������ه: اإنَّ وجهة النظر هذه لي�س������ت مح�س 

اأنانية...

قلت: اأنا ل اأحبك... اأريد اأن اأعي�س حياتي... اأنا ل اأرتبط بك كاأني قطعة من الحلي.

نا اإذا ا�ست�س������لمت لك فاإنني �ساأحطم كل �سيء بل رحمة. 
قال: ولكنني يجب اأن اأت�س������رف باأنانية، فاأ

علي اأن اأدفع لك كل �س������يء واأن اأغير هذه ال�س������قة اأو اأعثر لك على �سقة جديدة. واأنا �ساأفعل هذا حتمًا لو 

ن... اأو بعد حين  تم الطلق. ولكنني لو فعلت هذا ف�س������وف اأفقدك واأنا ل اأريد هذا. ثم اإنك �س������تعودين الآ

ّن هذا اأف�سل لك... اإنك ل�ست قادرة على البداية من جديد. لأ

- لم ل؟

نك ل�ست من هذا النوع. - لأ

- اأي نوع؟

- اأنت ك�س������لنة وبليدة، تمامًا مثل هذا التمثال الذي كنت تحتقرينه، يمكن اأن ترف�س������ي قولي هذا، 

ولكنن������ي بعد اأن حطمت هذا التمثال، اأدرك اأنه كان ي�س������بهك حقًا، اأكثر مم������ا يدركه اأي متفرج عادي... 

�سخ�سية ك�سخ�سيتك ل ت�ستطيع اأن تبداأ من جديد.

- هل تتعمد اأن تكون وقحًا معي؟

ح�سن، ولهذا  بدًا اإلى الأ
- كنت اأنت بذيئة معي اأوًل، ولنا نحن الثنان المواهب نف�سها... ولن نتغير اأ

كنت قادرة على اإيلمي واإهانتي. ماذا يمكن اأن يحدث لو تّم الطلق. �س������وف  تهيمين على وجهك باحثة 

اأبدًا عن هذا ال�س������يء الخالد الذي ل يتكون اأبدًا. اأنت نف�س������ك فنانة من نوع ما، فنانة بل مو�س������وع. اإنك 

ل ت�س������تطيعين التعبير عن نف�س������ك كما اأفع������ل اأنا. اأنا لن اأمنحك الطلق، واإذا كن������ت تريدين الذهاب اإلى 

»ال�س������اليه« الجديد فنحن ن�س������تطيع اأن نذه������ب... واإذ كنت ل تريدين الذهاب اإل������ى اأّي مكان فلنذهب اإلى 

ن قد كانت هذه الم�س������اومة �س������يئًا كريهًا بالن�س������بة اإلي... ومع ذلك فقد فعلته  اإيطاليا هذا الخريف. والآ

ن �ساأتوقف. لقد قلت كل ما لدي... ولم يعد لدي ما اأ�سيفه.  ولكنني الآ

ّن اإجابتي الوحيدة على كل هذا كان يجب اأن 
اأ�سار بيده م�ستاء، وخرج من ال�ستديو. هززت كتفي لأ

تكون �سفعة على وجهه.
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�سياء لي�ست من طبيعتي. لم اأناق�س اإذن، لقد قلت »ل«... اأخرجت الزجاجة التي تركتها  ولكن هذه الأ

اإينو�سكا. و�سببت لنف�سي كوبًا كبيرًا من الجن.

اأفرغت كوبي واأ�س������علت �س������يجارة، واأخذت اأحدق من النافذة واأنا اأ�سعر ب�سياع وا�سطراب، حينما 

فتح الباب وعاد بن�سي.

- اغفري لي.

ن. - ما فائدة هذا الآ

ن، ما زلت اأقترح اأن نذهب لنرى البيت  دب. �س������وف نوؤجل النقا�س الآ - �س������امحيني، لقد كنت قليل الأ

الجديد.

- ل لن اأذهب. اتركني وحدي.

ن نعامل بع�سنا بع�سًا كاأعداء.  لأ
َ
- لقد اختلفنا، ولكن ل داعي

- حقًا ل داعي.

- اإذن، فلنت�سرف بطريقة طبيعية.

- اتفقنا... اأنا اأنتظر مكالمة هاتفية.

- اإذن، طبقًا لمكالمتك �سنقرر ما �سنفعله. في اأي وقت �سيطلبك؟ �سوف اأنتظر.

- هل اأنت واثق من نف�سك اإلى هذا الحد.

- ل... اأنا رجل مهذب فح�سب.

ن من منا يكذب... اأنا... اأم اأنت. - الآ

- ربما اأنت. اأنا ل اأكذب... اأقول لك ب�سراحة اإنني في حاجة اإليك... واإنني لن اأتركك تذهبين. �سوف 

اأحاول اأن اأكون اأكثر رقة، اأكثر مهارة، اأكثر نجاحًا... اأي �س������يء ل يهم... اأنا �سريح واأ�ستعمل الو�سائل 

كّلها كي اأ�سل اإلى هدفي... واأنت اأي�سًا كذلك.

اأخذ يهر�س في ذقنه.

- ل اأعرف ربما يطلبني بو�ساطة الهاتف في الرابعة، في الخام�سة اأو ربما في الثالثة ل اأدري.

ثناء �سوف اأحاول  - النهار لم ينت�سف بعد... فلناأكل �سيئًا، ا�سربي كاأ�سًا اآخر لو اأردت... في هذه الأ

اأن اأعمل بع�س ال�سكت�سات.

نه لم يعجبك. اأريد اأن اأقيمه من جديد... يمكنك اأن تح�سري الهاتف هنا لو اأردت. حطمت التمثال لأ

- ح�سنًا. ولكن هل تجروؤ على اأن تقول اإنني جبانة.
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خر. اإن اأكبر اأنواع ال�سجاعة هو اأن اأعترف ب�سعفي.  - ل تن�سي اأن هناك �سجاعة من جانبي اأنا الآ

اأنا لن اأتركك تذهبين. اأريدك حتى بهذا الثمن. اأنا اأعترف بهذا. ول اأظن اأن هذا جبن.

- تعال.

وذهبنا اإلى ال�س������تديو. لم اأكن اأ�سع اأمًل كبيرًا على المكالمة الهاتفية، ولكنني اأخذت الهاتف معي. 

ف������ي الحقيقة ل������م اأكن اأنتظر اأن يدق. خلعت ملب�س������ي واأخذت اأتحرك كما يريد هو. اأخذ ير�س������م ويلقي 

مور. بالر�سوم. وكان الر�سم مجرد حجة كي يبقيني معه، واأن يتكلم في مختلف الأ

ومرت �ساعة. حينما دقت اإينو�سكا الباب ودخلت:

- اآ�سفة... اأنتم تعملون... اآ�سفة مرة اأخرى. ربما فيما بعد.

- اإينو�سكا، تعالي.. ماذا حدث.

ننا  ن، لأ - اأبدًا، ل �سيء، اأردت فح�سب اأن اأ�ساأل هل اأ�ستطيع اأن اأدعو خطيبي داجو كي يراكما... لأ

�سنتزوج. هذا ما اأردت اأن اأقوله... هو، يريد اأن ي�سلم عليكما.

وا�سل بن�سي الر�سم دون اأن يرفع وجهه اأو يرد على اإينو�سكا، هذه هي عادته حينما يعمل ل يلتفت 

اإطلقًا اإلى اأحد، قلت لها: مبارك يا اإينو�سكا، يمكنك لو اأردت اأن تدعي داجو. على الرغم من اأنني عارية. 

عارية ب�س������فتي )موديًل( فح�س������ب، على اأي حال قد راأى داجو التمثال... ووجوده ل يزعجني اأنا... فاإذا 

كان ل يزعجك فدعيه يدخل.

�سّب بن�سي ودعا على اإينو�سكا باأن تحرق في الجحيم... ولكنه لم يوجه كلمة واحدة:

- اذهبي اإلى الجحيم. واحرقي داجو هذا، وا�سنقي نف�سك على �سجرة �سف�ساف.

قلت له في �س������وت عذب: ل تغ�س������ب هكذا... هذا لي�س عدًل. اإينو�سكا �سوف تتزوج... وخطيبها هنا، 

لم ل ن�ستقبلها... طبعًا.

ودق جر�س الهاتف، اأرادت اإينو�سكا اأن ترد ولكنني �سبقتها: 

- اآلو... بيت�سا. نعم. األو.

كان هو:

ن. - هل ن�ستطيع اأن نلتقي الآ

- طبعًا. اأين. ح�سنًا. �ساأكون هناك خلل ن�سف �ساعة.

األقيت بال�سماعة، وجريت خارجة من الحجرة، كان داجو واقفًا عند الباب ينتظر اأن ندعوه للدخول.

ولكنني قلت ب�سوت عاٍل:
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ن يا داجو... اأريد اأن اأرتدي ملب�سي. - لي�س الآ

واأنا اأرتدي ملب�س������ي كنت اأ�سيح في اإينو�سكا: اإينو�س������كا عزيزتي، اطلبي )تاك�سي( حاًل، يجب اأن 

اأذهب فورًا، يوم اآخر. �سنرتب �سيئًا... �سوف ندعوك اأنت وداجو للع�ساء... بن�سي حبيبي. لن اآخذ العربة، 

�سوف اأذهب ب�)التاك�سي( اإذا تاأخرت اذهب اأنت وحدك اإلى البالتون لترى »ال�ساليه« الجديد.

واأنا ل زلت اأرتدي ملب�س������ي جاء بن�س������ي وقال: اإنني اأ�ستطيع اأن اآخذ العربة. واإنه �سينتظرني... هو 

لن يذهب ليرى »ال�ساليه« الجديد اليوم.

ن، لقد قلت اأنت اإنني يمكنني اأن اأتغيب. - ل... ل... يا عزيزي، ربما ل اأرجع اإلى الآ

كنت األحظ اأن كل كلمة تطعنه في قلبه. وكان هذا ما اأريده منذ لحظات كان يتعالى علي. وهذا دوري 

ن. الآ

حينما انتهيت من ارتداء ملب�سي...ذهبت اإليه وكنت اأرى )التاك�سي( من النافذة: 

ن ماهرًا معي ب�سكل مخيف. اأنا ل اأعرف ما الذي �سيحدث ولكنني �سوف  - بن�سي ا�سمع، قد كنت الآ

اأعرف. ولكنك ت�س������رفت معي ب�س������هامة واأنا �ساكرة لك. لقد قلت في �س������راحة اإنك اأناني واإنك تريدني... 

ن ل يمكنني اأن اأقول �سيئًا اأكثر ذكاء من هذا.  وهذا في حد ذاته مديح لي... الآ
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كان بيت�س������ا في انتظاري. المكان الذي اختاره للقائنا كان قهوة وبار في حجم ال�س������ندوق، ومزدحم 

ج������دًا. دخل������ت كالدوامة ذهبت اإليه فورًا، وقبَّلته في فمه اأمام الجميع. �س������عر بالحرج. اقترحت اأن نذهب 

اإلى مكان اآخر.

�س������حك كثير من الموجودين، ب������دا عليه بع�س التحفظ وقد فاجاأه ت�س������رفي. حينما كان يحا�س������ب 

مور  ن�سان اأن يناق�س هذه الأ )الجر�س������ون(، طلبت كاأ�س������ًا من الكونياك. كان يجب اأن اأ�سرب فل يمكن للإ

�ساحيًا.

خرجنا، اأ�س������رت بيدي اإلى )تاك�س������ي(، اأبدى بع�س العترا�س ولكنني لم اأهتم. في العربة جل�س������ت 

مل�س������قة له وت�س������رفت كحمقاء. فليتحملني كما اأنا... وليعرف اأي نوع من ال�سخ�سيات اأنا. ذهبنا اإلى 

مطعم �سغير في »بودا القديمة«. كان المطعم مزدحمًا كاأي مكان اآخر. هذا لم يكن يهمني واأخذت اأطلب 

�سياء بل مبالة. الأ



ول  2020 346 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

حينما ذهب )الجر�سون(... قال بيت�سا:

 اإيفا هذا جنون... ل تجعلي من نف�سك حمقاء هكذا. من اأجل اأن تجعليني �سعيدًا... ل يهم، من الغباء 

مور ع�سيبة، ن�سف مجنونة. هناك م�سكلت في البيت... ح�سنًا، هذا ل يهم. من الغباء اأن  اأن تجعلي الأ

مور اأ�سواأ... اأرجوك ان�سي المو�سوع كله... تجعلي الأ

نني اأردت اأن اأكون  نني اأحبك، جئت بك اإلى هن������ا لأ ن... ه������ا قد ن�س������يت كل �س������يء، لقد قبَّلتك لأ - الآ

نني اأحبك. لقد جريت من اأجل اأن األقاك... �سوف اأقبلك مرة اأخرى اإذا تركتني. معك... لأ

�سحك.

- ل مانع... اإذن...

اأخذت اأثرثر واأنا اأراجع قائمة الطعام:

- اأريد اأن اأطبخ لك فلفًل مح�سوًا... يومًا ما في حلة م�سودة كبيرة... وطماطم كثيرة... �سوف اأ�سع 

»فلفل حامي« بكثرة اأتحب ذلك...؟

- عظيم...

- اأريد اأن اأ�سنع اأنواع الطعام كّلها لك... ولكنني اأوًل اأريد اأن اأقول لك.

ن )الجر�سون( كان يقف اإلى جوارنا... واأر�سلته كي يح�سر لنا زجاجة نبيذ. توقفت عن الحديث لأ

مور مع زوجي...  - اأريد اأن اأقول لك اأوًل... كيف �سارت الأ

- ل تقولي �سيئًا... اإنني اأرى هذا في وجهك... ل �سيء...

- اأكثر من ل �سيء... اأو اأقل من ل�سيء... هذا يتوقف على وجهة النظر.

قلت له اإن بن�سي قال اإنه لن يطلقني. هذا خل�سة ما قاله لي. 

هّز بيت�سا كتفيه وقال: ل يهم.

حوال ال�سخ�سية، ول تهمني  - ل اأعرف اإْن كان هذا مهمًا اأم ل. اأنا ل اأعرف اأّي �سيء عن قوانين الأ

هذه الم�سكلت، في الحقيقة من الموؤ�سف اأن...

نه كان ينظر اإلي بطريقة غريبة. فبقيت �سامتة. لم اأ�ستطع اأن اأكمل لأ

قال اأخيرًا:

 اإيفا... ل يهمني ما قاله زوجك. ولكنني حقيقة اأريد اأن اأعرف راأيك اأنت.

- ماذا اأقول...
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- انتظري... دعيني اأخمن لقد قال زوجك اإنه لن يطلقك. واأظن اأنه قال اأي�سًا... اأعتقد اأنه قال... اإّنه 

ن... ل يزعجه حتى اأْن تذهبي معي الآ

- نعم... لقد قال �سيئًا قريبًا من هذا... اإنك �ساطر... كيف عرفت؟

- لي�س هذا �سعب الت�سور... اأ�ستهيك. اأنت جميلة. جذابة. بارعة اأنت كل �سيء، لم يكن من الممكن 

اأن اأحلم ب�سيء اأروع من اأن تكوني معي...حتى ت�ساأمين مني.

- األ ترى اأنك وقح بع�س ال�سيء...؟

- اإذا كان هذا راأيك... ف�سوف اأكون اأكثر وقاحة...

- كن وقحًا كما �سئت يا حبيبي ول تنزعج...

- �ساأحاول. هل �سنكون ع�ساقًا لعطلة ق�سيرة؟ اأرى فكرة في موؤخرة راأ�سك تقول: كل �سيء ما يلبث 

اأن ينتهي! في الحقيقة هذا اإطراء لي.

- اأنا وحدي الك�س������بان في كل هذا. لي�س هناك كثيرون ي�س������تطيعون المفاخرة باأن لهم ع�سيقة رائعة 

مثلك.

فجاأة اأح�س�ست با�ستياء... وخمود.

- كفى. كثيرون ي�س������تطيعون هذا... لي�س في المو�س������وع �س������يء مهم... لي�س فيما يتعلق بي على اأّي 

حال.

قال بيت�سا محاوًل اأن يهدئ الموقف: فلنترك هذا المو�سوع للغد... اأو لبعد الغد، من الغباء مناق�سة 

مور في حالة ال�سطراب هذه... هذه الأ

- بالعك�س يا اأحمق... في حالة التوتر هذه، ن�ستطيع اأن نلقي بالحقيقة كّلها في الخارج...

- اإذن تف�سلي.

ثناء جاء )الجر�س������ون( يحمل اإلى مائدتنا مزيدًا من ال�س������راب... لم نكن قد اخترنا طعامنا  في هذه الأ

بعد. واأخذنا نناق�س ماذا ناأكل.

كنا نجل�س في مطعم في الهواء الطلق. من �س������جرة فوق راأ�س������ي �س������قطت دودة قبيحة المنظر مغطاة 

ب�سعر رفيع، حركتها بالدبلة التي في يدي. بداأت تت�سلق اإ�سبعي اأم�سكت بها واأ�سقطتها بعيدًا... ولكنها 

عادت من جديد.

- زوجي قال لي... 



ول  2020 348 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

اأخذت اأنطق كلماتي في تعمد وبطء...

- قال اإنني جبانة واإنني ل اأ�ستطيع النف�سال عنه... اإنه واثق من نف�سه.

- قال عنك اأنت جبانة... هو قال ذلك؟

- نعم...

- وماذا كان ردك على...

قاطعته: لم اأدِر بماذا اأجيب. انظر... هل ترى هذه الدودة، قبيحة، ومثيرة للقرف. هل اأنا جبانة؟

التقطت الدودة، وو�س������عتها على فمي. بداأت اأم�س������غ، حقًا لقد ت�س������ورت اأنها النهاية. ات�سح اأنها ل 

 في اإ�سفاق.
ّ
�سيء. ابتلعتها واأعقبتها بملء فم من النبيذ، اأخذ بيت�سا ينظر اإلي

- يا حبيبتي لم يكن هذا �س������روريًا... اإن هذا مجرد حماقة ل اأعرف... اأريد اأن اأثبت لنف�س������ي اأنني 

ل�ست جبانة.

- لم اأت�سور لحظة اأنك كذلك.

- ماذا تت�سور اأنت اإذن.

لم يرد. �س������رب بع�س النبيذ. �س������عرت باأن �سيئًا ما قد ف�سد بطريقة ب�سعة. وم�ساألة الدودة هذه جعلت 

مور تزداد فظاعة. الأ

�سعرت باأنني �سعيفة، وعادت الحياة مرة اأخرى خالية من المعنى... �سرت ل مبالية باأي �سيء. على 

الرغم من كل �سيء فاإن زوجي على حق: اإنني بمعنى ما حقًا جبانة.

قلت لبيت�س������ا الذي كان ما يزال �س������امتًا: نعم... اأنا فعًل جبانة. اأجبن من اأن اأتخلى عن حياتي هذه 

الطيبة: عن العربة، والفيل... وال�سفر اإلى الخارج... وكل ما يتعلق بهذا. اأنا جبانة، ل اأ�ستطيع اأن اأعدك 

باأنني على المدى الطويل �س������اأكون زوجة طيبة لك، واأنني �ساأ�س������اعدك في عملك... اأو اأنني �س������اأجد عمًل 

طفال كثيرًا. لقد بلغت الثلثين في اأول  لنف�س������ي... ول اأنني �س������اأحمل اأطفالك... ل اأعتقد اأنني �ساأحب الأ

اأم�س... فات الوقت ل اأ�س������تطيع اأن اأعدك باأن اأذهب معك اإلى المزرعة... واأن اأتناول الغداء كل يوم اأحد 

في منزل المهند�س الزراعي زميلك... واأْن اأناق�س مع زوجته اأي الفواكه يجب اأن تحفظ لل�ستاء... اأو كيف 

ن اأكون ع�سيقتك  نخلل الخيار. اإن زوجي على حق. ولكن على الرغم من كل �س������يء فاأنا على ا�س������تعداد لأ

حتى تمل ذلك.

كان بيت�سا متوترًا، قام واقفًا. كان )الجر�سون( قد بداأ يح�سر الطعام، دفع بيت�سا الح�ساب. اأخذني 

من يدي و�سحبني خارجًا.
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في الخارج كانت ال�سم�س قا�سية... اأخذنا ن�سير بع�س الوقت كنت اأ�سعر باأنني متعبة وكئيبة. لم نكن 

نتكلم. وكررت مرة اأخرى اأنني جبانة... وبكيت قليًل.

راأيت اأن دموعي لم تحرك بيت�سا... كان رقيقًا، وعاملني كطفل متخلف عقليًا. قال: ل يجب اأن ت�سغلي 

ن�سان حياته فربما ي�ستطيع اأن يقلل من هذه المعاناة. فكار، اإذا نّظم الإ
نف�سك بمثل هذه الأ

كان يم�سح على �سعري.

ن ظروف الحياة حولك �سعبة... زواجك... وطلقك...  فكار كّلها... ولأ نك م�سغولة بهذه الأ - ... ولكن لأ

�س������ياء، فاأنت ت�س������عرين بالحاجة اإلى الحديث عن ذلك... �سوف نتكلم في كل هذا غدًا، اأو بعد  وكل هذه الأ

غد... اأو بعد اأ�سبوع.... في اأي وقت تكون حالتك طيبة وطبيعية.

�سياء، اأح�س�ست باأنني لن اأراه مرة اأخرى. حينما كان يقول هذه الأ

ا�ستمر قائًل: ما راأيك... نذهب اإلى ال�سينما؟

هززت راأ�سي:

- ل. ل فائدة.

- اإذن فلنجل�س على الدانوب. ل تفكري في �س������يء... ا�س������تمتعي بال�سم�س... و�ساأحكي لك ما حدث 

لي هذا ال�سباح.

 اأفكارًا اأخرى...
ّ
لم اأكن اأ�ستطيع اأن اأ�ستمع اإليه... كلماته كّلها كانت تثير في

َعيَّن مهند�س������ًا في ق�سم الديزل من اأول 
عود اإلى ال�س������ركة التي كنت اأعمل فيها... �س������اأُ

- يمكنني اأن اأ

ال�سهر... ثم... 

�سياء  نني لم اأكن منتبهة، كنت اأراقب نف�س������ي في فزع، هذه الأ خر الذي ذكره، لأ ل اأذكر الحتمال الآ

كّلها ل تهمني اإني م�سغولة بحزني الخا�س فح�سب.

قلت: هذا فظيع. اإنني بغي ل اأمل فيها.

- حدق في وجهي واأم�سك يدي.

فكار ال�سوداء... األقى بها كمعطف قديم. - اإيفا... حبيبتي، تنف�سي بعمق... وتخّل�سي من هذه الأ

- اإذن... فلنذهب اإلى ال�سينما.

هّز راأ�س������ه، وعاد يحدق في وجهي... و�س������عت يدي ف������ي يده. على باب ال�س������ينما كان هناك طابور 

طويل.

اأخذ بيت�سا مكانه.



ول  2020 350 ال�ع����دد  687 ك����ان��ون الأ

خبطت على يده في رفق قائلة وداعًا.

نظر خلفه... لكني في لحظة كنت قد اختفيت في الزحام.

تنف�س������ت بعمق كما قال لي. بداأت اأ�س������ير بل هدف. اأخذت )اأتوبي�س(. نزلت بعد عدة محطات. عدت 

اأم�سي من جديد �ساهية عن كل العالم حولي.

ل ب������د اأنني قد م�س������يت طويًل. التعب في �س������اقي هو ال������ذي قال لي اإن وقتًا طوي������ًل قد فات. اأخذت 

توبي�س( مرة اأخرى. نزلت في ميدان �سيزانا... وهناك كان تيبور. )الأ

�سحك، وقال:

لن اأمانع.

-17-

نظرت حولي في �سقة تيبور. مجرد )ا�ستديو( لر�سام اأعزب اإل اأن الفو�سى فيه اأكثر من المعتاد... لم 

ي �سيء حولي... كان يتبور يتكلم. ولكنني لم األتفت. �سّب الروم من زجاجة في كاأ�سين كبيرين.  األق باًل لأ

على الرغم من اأنني ل اأحب الروم اإل اأنني �سربته. وبل كلمة اأخرى بداأت اأخلع ملب�سي.

�سياء كّلها تبدو حولي  فيما بعد، واأنا م�س������تلقية على بطني وراأ�سي متدٍل من جانب الكنبة... كانت الأ

فارغة، بل هدف، ول معنى.

كرر: اإنني جبانة... وبغي.
اأخذت اأ

لم تكن تزعجني ال�سحكات التي يطلقها تيبور على كلماتي. كان منت�سيًا باأنني مكتئبة وباأنه ا�ستطاع 

اأن يح�سل علي اأخيرًا.

ن. �سوف اأقوم من �س������رير فح�سب كي اأ�ستلقي على  مور على هذا النحو منذ الآ - �س������وف ت�س������ير الأ

�سرير اآخر.

ماذا �ساأفعل..؟!.

كان يجب اأن اأبقى في المزرعة كي اأناق�س مع زوجة المهند�س الزراعي كيف يبي�س الدجاج »عزيزتي 

كيف تخللين خيارك هذا اللذيذ«. »هل ت�س������نعين منه بع�س الخبز... واإلى جانب ال�س������بت هل ت�س������يفين 

�سيئًا اآخر«.

�سنان. قال تيبور: الخيار المخلل ي�سر�س الأ
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كان م�س������غوًل باإعداد القهوة. ما يزال يرتدي الروب. راقبته عن كثب: رجل... ل �س������يء م�سترك بيني 

وبينه... ومع ذلك فهاأنذا اأك�سف قلبي له.

م�سحك.

�سربت الروم الذي ناولني اإياه. بداأت اأ�سعر بال�سكر. 

عمال  قل������ت: ل... اإنن������ي... اإنن������ي ل اأخ������اف من الم������اء ول من النار. ل اأخ������اف من العنا�س������ر اأو الأ

والت�سرفات... ل اأخاف الوحو�س اأو الحيوانات... ول حتى النا�س... ل اأخاف من �سيء... ولكنني اأخاف 

يام... اأن  الحياة اليومية... اأخاف اأن اأ�س������تيقظ مع ال�سم�س، واأن اأبداأ العمل في المواعيد، اأخاف رتابة الأ

اأركب )ترامًا( مزدحمًا... في يدي ا�س������تراك... اأخاف اأن اأقف في طابور يوم الجمعة كي اأ�س������تري اللحم 

طباق في الم�ساء قبل الذهاب اإلى النوم... ل... غلق... اأخاف اأن اأغ�سل الأ قبيل �ساعة الإ

- ل تنزعجي...

- اأنا ل اأ�ستحق اأن اأعي�س...

- ل تقولي هذا... اأنت اأروع امراأة تعاملت معها.

لم اأجب.

اأح�س������ر قهوته. جل�س اإلى جواري... بداأ يداعبني من جديد... لم األتفت له... اأخذت اأتابع باأ�س������ابعي 

ن �ست�سير على هذا النحو، اإلى اأن يتقدم بي ال�سن... واأموت.  مور من الآ نقو�س ال�سجادة. اأدركت الأ
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