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دع�ة اإىل

 الكتـــــاب واملثقــفـيـن العـــــــــرب

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

وترتيبها  املجلة.  راأي  عن  بال�سرورة  تعرب  وال 

يخ�سع العتبارات فنية.

�سعُر الن�سخة )1000( ل.�س اأو ما ُيعادلها

القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�ساُف 

      ترحــب جمّلــة املعرفــة  باإ�سهامــات الكّتــاب وتاأمــل اأن يراعــوا ال�سروط 

تية فـي موادهم: االآ

- يف�سل اأن يرتاوح حجم املقال بني 2000 - 2500 كلمة, وحجم البحث بني 

3000 - 3500 كلمة.

تي: �سارات املرجعية وفق الرتتيب االآ �سهامات اأن تكون موثقة باالإ - ُيراعى فـي االإ

   ا�ســم املوؤّلــف - عنــوان الِكتــاب - دار الن�ســر والتاريــخ - رقــم ال�سفحة مع 

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

مرتجمًا.

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

�سهامات من�سدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها  - تاأمــل املجلة اأن تردهــا االإ

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.

         تلتــزم املجلــة باإعــالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم خالل �سهر من تاريخ 

�سحابها. ت�سّلمها, والتعاد الأ

يرجى توجيه املرا�سالت اإىل املجلة

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

رئي�س حترير جملة املعرفة

تلفاك�س: 3336963

www.moc.gov.sy
Almarifa1962@yahoo.com .
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يف  عميقة  حقب  �إىل  �ل�شعوب  لغات  من  ب�شو�ها  �لعربية  �للغة  �شلة  تعود 

�لتاريخ. �نت�رشت يف �أ�شقاع �لكون مع قو�فل �لتجار, و�لرّحالة, وطالب �لعلم, 

�أو تلّهفاً ملغامرة,  لبقاع,  �أو ��شتك�شافاً  ر�ض بحثاً عن مالذ,  و�ل�شاربني يف �لأ

�أو طلباً ملجد �أو رزق. وتبادلت �لعربية مع تلك �للغات �قرت��ض ما ��شت�شاغه 

�أهل كلٍّ منها ووجد فيه منفعًة, من مفرد�ت وعبار�ت وم�شطلحات ومعان 

و�شور ودللت؛ وتلك �شنّة من �شنن تالقح �للغات و�لعاد�ت و�حل�شار�ت. 

�شلة  �ل�شحر�ء  جنوب  �لو�قعة  �إفريقيا  �شعوب  مع  �لعربية  للقبائل  وكان 

عميقة �جلذور يف �لتاريخ. ولعّل �أهل �ليمن هم �أكرث َمْن تغلغل يف تلك �لقارة 

�لعرب  و�لتجار  للرحالة  وكان  و�حلب�شة.  فريقي  �لإ �لقرن  �إىل  و�شلو�  حتى 

فريقية  كرب يف �لتاأثري بلغات �إفريقية عّدة, علماً �أن مئات �للغات �لإ �لدور �لأ

رخني �للغويني يذهبون �إىل �لتاأكيد باأن عددها  تبلورت عرب �لزمن حتى �إنَّ �ملوؤ

يف  للعربية  و��شحاً  �أثر�ً  �ليوم  وجند  ومدّونة.  حمكية  بني  لغة  �ل�شتمئة  جاوز 

الوزارة كلمة 

�لعربية... و�أثرها
فريقية في اللغات الإ
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�لتقاليد  بع�ض  نقل  ف�شاًل عن دورها يف  مفرد�تها,  �إغناء  لناحية  منها  �لعديد 

و�حلكايات و�لعاد�ت من و�إىل هذه �لبالد �لرحبة �ل�شا�شعة متعددة �لثقافات 

كما �للغات. 

لغة  �أ�شبحت  �أنَّها  قد�شية  من  هالة  �كت�شبت  �أن  �لعربية  �للغة  لبثت  ما  ثم 

�شالم �أن يحرتمها ثم يتعّلمها,  �لتنزيل �حلكيم, و�أ�شبح لز�ماً على كل معتنق لالإ

فريقية على غنى كثري  �لإ للغات  �لد�ر�شون  ��شتطاعته. ويُجِمع  كلٌّ على قدر 

منها مبفرد�ت وعبار�ت �نتقلت �إليها عرب �أ�شكال خمتلفة من �لعربية. ذ�ك هو 

حال �للغات �ل�شنغالية و�أهمها �للغة �لولوفية �لتي �قرت�شت من �لعربية كثري�ً 

من مفرد�تها وكيّفتها بح�شب �آلية نطق �أهلها, فاأ�شقطت �لهمزة من )�لثالثاء( 

(, و�أبدلت باخلاء كافاً يف  لتغدو )ثالث(, و�لعني من )�جلمعة(  لت�شبح )�جُلمَّ

�قرت��ض  على  مر  �لأ يقت�رش  ومل  كثري...  وغريها  )ك�شارة(,  لت�شبح  )خ�شارة( 

�لنحو  وبعلوم  �لنحوية  �لعربية  برت�كيب  �لتاأثّر  �إىل  ذلك  جتاوز  بل  �ملفرد�ت, 

تر�كيب  تثبيت  على  �ل�شنغاليون  �لنحويون  فعمل  �لقدماء,  لدى  و�ل�رشف 

لغتهم �لولوفية وت�شذيبها. 

خرى �لتي طبعتها �لعربية بطابعها �لو��شح �للغة  فريقية �لأ ومن �للغات �لإ

نهر  حو�ض  طول  وعلى  �لنيجر  يف  منت�رشة  وجندها  �لفولنية,  �أو  �لبولرية 

�ل�شنغال. و�لت�شابه كبري بني كثري من مفرد�ت �لعربية و�لفولنية؛ منها كلمات 

فر�د  �شل يف �شيغة �لإ حافظت على منطوقها )وقت, فجر(, و�أخرى خالفت �لأ

�أو �جلمع من مثل كلمة )جنائز( وهي �جلنازة؛ ومنها ما حلقت به عالمة �لعائدية 

فانقلبت كلمة �لبنون لت�شبح )بنونا(, وغدت كلمة )بيتي( هي نف�شها �لبيت. 

�لفولنية  جلاأت  كما  �أخبار(.  و)ِخبَار,  قَلم(  )َقِلم,  �أبنيتها  �ختلفت  ما  ومنها 

هاًء  �حلاء  و�إبد�ل  �لِعّلة,  )�إّل( وهي  باإبد�لها همزة كما يف  �لعني  تخفيف  �إىل 
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كما يف )هالل( وهي حالل, وهو ما جنده يف بع�ض �للهجات �ملحكية يف م�رش 

و�ل�شود�ن وغريها.

�ملعارف  يختزن  وعاء  �إنها  فح�شب,  وتو��شل  تعبري  و�شيلة  لي�شت  �للغة 

ن�شان وموقفه من �لوجود, وهي مر�آة تعك�ض  ى, بل فل�شفة �لإ و�لعاد�ت و�لروؤ

ثّر �لعربية يف مفرد�ت تلك �للغات وبنيتها �لنحوية  كّل ذلك يف �آن معاً. مل توؤ

فح�شب, بل عّززت من قدر�تها �لبالغية فاأغنت �شورها �لبيانية و��شتعمالها 

للكناية و�ملجاز على �أنو�عه. 

و�أهم  �أعمق  خرى  �لأ �للغات  يف  منها  �ملقرت�ض  �للغة  �أثر  �أن  يف  �شّك  ل   

�مل�شتوِردة  للغة  �ملعجمّي  للمحتوى  �إغناء  من  غالباً  �لباحثون  عليه  ز  ممّا يركِّ

�إىل  ومنبِتها,  �ملفرد�ت  �أ�شول  يف  �لبحث  جتاوز  �إىل  يدعونا  وهذ�  لفاظ.  لالأ

�لجتماعية  و�لعالقات  �لتفكري  �أمناط  يف  �للغوي  �لقرت��ض  �أثر  يف  �لبحث 

ى �لفكرية. هي دعوة لالنتقال من �لدر��شات �للغوية �لو�شفية �لبحتة  و�لروؤ

مر �لذي يتيح مادة  –�لنف�شية �لجتماعية, �لأ �إىل م�شتوى �لدر��شات �للغوية 

ثّرة لفهم كثري من �لظو�هر �ملجتمعية و�لفكرية و�لنف�شية, ورمبا معاجلتها.

لغوية  لبحوث  و��شع  باب  بفتح  جديرة  �إ�شكالية  طرح  من  بّد  ل  و�أخري�ً, 

ن�شان وترميم ما ت�شّدع من فكره:  جادة لعّلها تكون ذ�ت جدوى يف فهم �لإ

ما �أثر �لدخيل من �ملفرد�ت و�ملقرت�ض من �لعبار�ت يف �للغة �لعربية يف 

�ملنظومة �لفكرية للناطقني بها؟

وللحديث كالعادة بقية... 



يرانية بارا�صتو فوروها ر�صم الفنانة الإ
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و�لمركز  تتفّكك,  �شياء  »�لأ ييت�ض:  بطلر  وليم  يرلندي  �لأ �ل�شاعر  يقول 

بتوتر  ممتلئون  �شو�أ  �لأ بينما  يقين,  �أي  �إلى  يفتقدون  و�لخيّرون  ي�شمد,  ل 

محموم...«.

�أن  وبما  �ليقين؟!  و�نعد�م  �لتيه  هذ�  �لجحيمية,  �لفو�شى  هذه  كل  بعد  ماذ� 

ر�دة �لخيرة,  �لعالم يم�شي بجنون نحو �لفو�شى و�لتوّح�ض, وفقد�ن �لفاعلية و�لإ

وبعد �أن و�شلنا �إلى �لجد�ر, يخيل لي �أنه ل بد من مخرج, ل بد من �أفق نطّل عليه 

�أو يطّل علينا. بعد كل ما جرى, ل بدَّ من �ل�شتناد �إلى ثقافتنا �لتي ت�شكل مالذ�ً 

وعز�ًء, وهي �لتي تجعلنا نتلم�ض في هذه �لظلمة �لد�م�شة �أماًل في �أن لنا �أقد�ماً 

ر�ض, و�أننا قادرون على �لحلم بالعودة  ر��شخة, مهما �هتزت وماجت تحتنا �لأ

�لياأ�ض  ولي�ض  مل  �لأ تن�شر  �أن  دوماً  �لثقافة  مهمة  وهذه  و�لهناء,  �ل�شتقر�ر  �إلى 

و�لعدمية, فلتكن عودة �إلى �لذ�كرة و�لحلم بحجر�ت �آمنة, بمنازل بي�شاء تطل 

طفال! وب �إليه �شعد�ء مثل �لأ نو�فذها على �لكون, �إلى ح�شن �أكثر حنو�ً نوؤ
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بعد كل ما جرى, ل بد من و�شوٍل ما؛ فلي�شل �لمجنون �إلى م�شحة, ولي�شل 

�لبر�ري  �إلى  �ل�شياد  ولي�شل  مقبرة,  �إلى  �لميت  ولي�شل  عقله,  �إلى  �لعاقل 

و�ل�شطاآن, ولي�شل �لفالح �إلى �لحقل, وكلٌّ �إلى مبتغاه... ل بدَّ �أن ي�شتقر �لنا�ض 

�آخر  بمعنى  �شر�ر,  و�لأ خيار  و�لأ �ل�شالون,  �لمنفيون,  �لتائهون,  �شيء:  على 

تون.  ل بدَّ من خروج من هذ� �لأ

فاإن  و�لخروج,  �لتيه  )ميثا(  عن  تتحدث  �لقديمة  �شاطير  �لأ كانت  و�إذ� 

و�حدة من �لحقائق �لـ: مافوق مثيولوجية, هي �لو�شول, ل بد من �لعودة �إلى 

�أنها  بما  �لعودة,  هذه  �لكلمات.  حرفية  بعد  ما  على  هنا  �لتاأكيد  مع  �لمنزل, 

�لذي  �لمعا�شر  )�لتقدم(  لمنطق  مناق�شة  و�لعودة  و�رتكا�ض,  �رتد�د ورجوع 

ن�شان �لحديث, فكلمة �لرجوع توحي,  �شكل و�شو��شاً قهرياً م�شلطاً على �لإ

�لرذيلة, ولي�شاعدنا  بهذه  نو�شم  �أن  نريد  بالرجعية, ول  �للب�ض,  بما ليحمل 

�ل�شعر  »�أيها  قائاًل:  ريت�شو�ض؟  ي�شرخ  �ألم  �لخروج,  في  �لمرة  هذه  �ل�شعر 

�شاعدني على �لخروج«, وها هو »�أودن« يكتب في ظروف م�شابهة ق�شيدته 

�أين  �إلى  لكن,  رجوعاً...  ل  مجيئاً  فليكن  �إذن  �لثاني«.  »�لمجيء  �لعظيمة 

نجيء ونحن في مد�ر �لثقافة �لتي هي �نبثاق وتز�من, ح�شور وغياب... �إلى 

)�لكال�شيكية �لجديدة( �أقولها باألم معرفي تفر�شه عليَّ وقائع �لحا�شر وجدلية 

ن/ وهنا(. )�لآ

م,  كال�شيكية جديدة, تبدو مالمحها تنبثق من قلب �ل�شلبية و�لعدمية و�لت�شاوؤ

�شعر�ء  �لموءود, وقبله  ر�مبو  �إلى م�شروع  �شر�قات,  �لإ �إلى  �لعودة  كنقي�ض, 

فاق للعالم. �شورية �لذين فتحو� �لآ

مع  تماماً  تتطابق  ل  �إنها  نرومها؟  �لتي  �لجديدة  �لكال�شيكية  هذه  ما 

و��شر بينهما, هذه �لجديدة هي من �شلب  ولى, ول تنعدم �لأ �لكال�شيكية �لأ
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كانت  مما  �أكثر  تو��شاًل  كانت  و�لحد�ثة  �أي�شاً,  �لحد�ثة  رحم  ومن  ولى,  �لأ

دعوة �لر�ديكاليين �لمتطرفة �إلى �لقطيعة �لمعرفية.

ث عن هذه   �لمفكر �لفرن�شي هنري لوفيفر في كتابه »ما بعد �لحد�ثة« تحدَّ

�لعالقة, ويرى �أن �لوعي �لحديث يحتوي على عنا�شر من �ليقين ومن �لاليقين 

»يبدو  �ل�شياق:  هذ�  في  يقول  �أي�شاً,  نزقها  في  ومتفاوتة  حدتها,  في  مت�شاوية 

�لوعي �ليوم كما لو كان �شالة �نتظار لمجيء �لكال�شيكي... �إن ما هو د�ئم في 

خيرة يكمن بيت �لق�شيد. ما �لد�ئم  �لجديد ي�شبح كال�شيكياً«, وفي �لجملة �لأ

في �لجديد؟ لم يترك لوفيفر مكاناً للمز�ودة �لتقدمية, بل على �لعك�ض, ثمة �تهام 

بالعجز هنا عن فهم معنى �لحد�ثة حين تربط بجانب و�حد ر�ديكالي قائم على 

�لرف�ض �لد�ئم, يقول ��شتكماًل: »لن�شتعد, هنا, )ثيمة( �شبق طرحها, ولنلج منها 

�إلى �لم�شيرة �لمده�شة للكتاب �لرو�ئيين و�ل�شعر�ء و�لم�شرحيين �لمعا�شرين, 

بالنق�ض: �لم�شرحية  �إل  و�  �أن يبدوؤ بالنق�ض, ول ي�شتطيعون  ون عادة  فهم يبدوؤ

�لم�شادة, �لرو�ية �لم�شادة, �ل�شعر �لم�شاد... ودون �أن يعرفو� دورهم �لحقيقي, 

ول قانون ن�شاطهم �لحقيقي, تر�هم يتطوعون هكذ� باإي�شال �لفن �إلى تفككه, 

وهم يغذون �ل�شير في �لبدء نحو �لوجهة �لتي تقود �إلى �إتالفه, م�شاهمين دون �أن 

يعرفو� �لم�شاألة �لجوهرية؛ )�لتجاوز( لكل من �ليومي و�لفن...«.

ياأتي  ما  ف�شرعان  �لكتّاب,  لدى  تدوم  ل  �ل�شلبية  هذه  �أن  لوفيفر  ويرى   

�إيجابياً وخالقاً وحقيقياً,  �لفنان  �ل�شن, حينها ي�شبح  �لتقدم في  �لنجاح ومعه 

مر على كتابة م�شرحيات ورو�يات و�أ�شعار تف�شي �إلى قهر �ل�شلبي,  فيعزمو� �لأ

وقد �هتدو� و�نت�شرو� على �لمبد�أ �ل�شيطاني, و�شارو� يرون بو�شوح �أكثر. في 

هذه �لنقلة, يغدو �لكاتب وقد ��شتعاد نف�شه, وتعمق �شعوره بالتو�فق و�للتقاء 

عماق. بالعالم. �إنه مجيء �إلى �لجوهري فينا, �لكال�شيكي �لكامن في �لأ
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بتناق�ض  تحتوي,  وهي  حد�ثويتنا  »نرى  لوفيفر:  يقول  �لنحو,  هذ�  على 

ولى:  مك�شوف, ملمحين, يمكن و�شمهما باأنهما غير قابلين لاللتقاء, للوهلة �لأ

�شغف مبالغ فيه بالحالية �لمتغيرة, وكال�شيكية جديدة«.

كنا  طالما  تغادرنا  لم  و�لتي  �لعميقة,  �لكال�شيكية  �إلى  مجيئاً  فلتكن  �إذن, 

�لحياة:  �شاملة كل مجالت  و�ل�شعر... كال�شيكية جديدة  �لثقافة  مع  نتعامل 

وللمعنى  مكانته,  ن�شان  لالإ تعيد  وثقافية,  و�جتماعية  و�قت�شادية  �شيا�شية 

ح�شوره, وتعيد �لتو�زن و�لت�شاق للعالم.

من  هنا,  من  �نطلقت  ولــى  �لأ �لكال�شيكية  �أن  تردد  ودون  بيقين  و�أزعــم 

�لفال�شفة  �أ�شماء  ن�شتعر�ض  �أن  ويكفي  مركزها,  ونحن  �ل�شورية,  جغر�فيتنا 

وهم  �لقدماء  �ل�شوريين  �لقانون  ورجال  و�ل�شرديين  و�لخطباء  و�ل�شعر�ء 

بالع�شر�ت, حتى ندرك هذ� �لعمق �لكال�شيكي �لكوني �لذي عبر عنه �ل�شاعر 

�ل�شوري ملياغر في تاأكيد �أن �ل�شوري يعي�ض في قلب �لعالم, يقول:

»�إن �أنا �شوري, ما �لعجب؟

�أيُّها �لغريب؛ �إننا ن�شكن بلد�ً و�حد�ً هو �لعالم«.

ول قبل �لميالد مع لونجينيو, ولوقيان من �لقرن �لثاني  ملياغر من �لقرن �لأ

�لميالدي, ومعهم �آخرون من �شعر�ء وفال�شفة وخطباء ورجال قانون كثر, هم 

ولى �لمنفتحة... نو�ة �لكال�شيكية �ل�شورية �لأ

تتعر�ض  �ليوم  �شورية  تمثلها  �لتي  �لعميقة  �لكال�شيكية  �إن  �لقول:  خال�شة 

��شتطعنا  ما  و�إذ�  نقي�شاً,  بو�شفها  �لدولية  �لتفاهة  منظومة  من  �شارية  لحرب 

عندنا  من  تنبثق  �أن  �لجديدة  للكال�شيكية  يمكن  �لحرب؛  هذه  من  �لخروج 

وتعمُّ �لعالم؛ وهكذ� يكون �لو�شول �أو �لمجيء �لثاني, �لذي حلم به �ل�شعر�ء, 

وحلم به »�أودن« و�أحلم به �أنا �أي�شاً. 
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ه���داف العالمي���ة للتنمية  تلت���زم العدي���د م���ن جامع���ات العال���م بالعم���ل على تحقي���ق الأ

الم�شتدام���ة )SDGs(، ول �شيم���ا اله���دف الثال���ث ع�شر المتعل���ق بالعمل المناخ���ي. لكنها في 

�شاتذة  الوقت عينه تولي عناية فائقة ل�شيا�شات التدويل وما ينتج عنها من حركية الطالب والأ

وتنقله���م عب���ر ال���دول والجامع���ات. وال�شوؤال ال���ذي بداأ يطرح نف�ش���ه ويتداول���ه الباحثون هو: 

م���ا اأث���ر �شيا�شات تدوي���ل التعليم العال���ي المتبعة في البيئة، وم���ا انعكا�شه���ا اإذن على التنمية 

الم�شتدامة؟

حركية الطالب الجامعيين

تنظر العديد من دول العالم وجامعاته اإلى حركية الطالب اأي ق�س������اء مرحلة من درا�ستهم 

ّنه يو�سع من اآفاقهم العلمية، ويك�سبهم القدرة  الجامعية في الخارج بو�سفه �سيئاً مرغوباً فيه لأ

خرين  عل������ى العمل في بيئة عالمية، ويتيح لهم اكت�س������اب خبرات دولية، ويع������زز من فهمهم لالآ

يجاد فر�ص عمل. كذلك  وا�س������تيعابهم لخلفياتهم الثقافية، مما يزيد من قدراتهم وقابليتهم لإ

تحاول العديد من جامعات العالم ا�ستقطاب طالب اأجانب للدرا�سة فيها لزيادة التنوع الثقافي 

ف������ي الجامعة، ودعم خطط البحث والتطوير فيها، وزيادة اإيراداتها المالية. من هذا المنطلق 

فقد اأولت العديد من الجامعات العالمية مو�سوع التبادل الطالبي اهتماماً خا�ساً.

ه������داف الكامنة وراء اإط������الق »عملية بولونيا«  ويعد ت�س������جيع حركي������ة الطالب من اأهم الأ

د. وائــل معــال

والبحوث الدرا�سات 

�سيا�سات تدويل التعليم العايل

واأثرها البيئي
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وروبية  وروبي والتي هدفت اإلى اإن�ش������اء المنطقة الأ Bologna Process ف������ي دول التح������اد الأ

للتعلي������م العالي European Higher Education Area، وت�ش������م حالياً )47( بلداً ذات اأنظمة 

أولويات »عملية بولوني������ا« على اأن حركية الطالب  تعليم عاٍل »مت�ش������ابهة ومتجان�ش������ة«. وتن�ص ا

مهمة لتنمية مهاراتهم ال�شخ�ش������ية وقابليتهم للتوظيف، وهي تعزز احترام التنوع والقدرة على 

خرى. كما ت�ش������جع التعددية اللغوية، التي يقوم عليها التقليد المتعدد  التعامل مع الثقافات الأ

وروبية للتعليم العالي، وتزيد من التعاون والتناف�ص بين موؤ�ش�ش������ات التعليم  اللغات للمنطقة الأ

أنه  وروبي على ا العال������ي. وفي ع������ام )2011م(، اتفق وزراء التعليم من )27( دولة في التحاد الأ

قل من بين كل خم�شة طالب تعليم  بحلول عام )2020م( ينبغي اأن يق�شي طالب واحد على الأ

أو التدريب خارج البلد الذي يتابع فيه درا�شته.  أ�شهر للدرا�شة ا عاٍل ثالثة ا

برامج التبادل الطالبي

اأ�ش������بحت برامج التبادل الطالبي التي تدعم حركية الطالب تتمتع ب�ش������عبية وا�ش������عة بعد 

الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف م�ش������اعدة الم�شاركين على اأن يزدادوا فهماً وت�شامحاً مع 

خرى، وكذلك تح�شين مهاراتهم اللغوية وتو�شيع اآفاقهم الجتماعية.  الثقافات الأ

وبرامج التبادل الطالبي ب�شكل عام هي برامج يختار فيها الطالب الدرا�شة في الخارج في 

أ�شابيع، وقد تطول  موؤ�ش�ش������ات تعليمية �ش������ريكة لمّدة زمنية محددة قد تق�شر فال تتجاوز عدة ا

أو �شهادة عليا. وي�شتخدم م�شطلح  أكثر، بغية الح�شول على �شهادة جامعية ا أو ا لت�شل اإلى �شنة ا

»التبادل الطالبي« و»الدرا�شة في الخارج« ب�شكل مترابط، لكن الدرا�شة في الخارج تقت�شي اأن 

أّل تكون درا�شته في موؤ�ش�شات �شريكة كما هي الحال  يكمل الطالب �شنواته الدرا�شية جميعها، وا

مع التبادل الطالبي، اإذ اإنَّ الطالب الذي التحق ببرنامج التبادل الطالبي يتوجه اإلى الجامعة 

ال�شريكة لموؤ�ش�شته في وطنه. ول يتطلب برنامج التبادل الطالبي بال�شرورة اأن يذهب الطالب 

قليم، وهو ما يعرف  أو الإ خ������ارج بالده، بل يمكن اأن يكون هناك برنامج للتبادل �ش������من القارة ا

ببرنامج التبادل الطالبي الوطني. 

وهناك العديد من الهيئات والمنظمات التي ترعى برامجاً تُقدم فر�ش������اً للتبادل الطالبي 

في الجامعات المختلفة حول العالم. ويعدُّ برنامج اإيرا�شمو�ص )Erasmus( وهو برنامج التحاد 

أُطِلَق في عام )1987( بهدف ت�ش������هيل حركية الطالب عبر  وروبي للتبادل التعليمي، والذي ا الأ

وروبي من اأكبر برامج التبادل الطالبي في العالم. ومنذ  موؤ�ش�ش������ات التعليم العالي بالتحاد الأ

أكثر  اإطالقه، ا�ش������تطاع برنامج اإيرا�شمو�ص تقديم الم�شاعدة لماليين الطالب على التنقل عبر ا
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أكثر م������ن )30( دولة في اأوروبا، مع توفير فر�������ص للتبادل التعليمي  م������ن )4000( جامع������ة في ا

وروبي. وي�ش������ارك  وروبي، والدول خارج التحاد الأ �ش������اتذة من دول التحاد الأ بين الطالب والأ

وروبيين في هذا البرنامج، حي������ث يتنقل الطالب في جميع  أكث������ر من )10%( من الط������الب الأ ا

وروبية وخارجها ل�ُمَدٍد تتراوح بين �شهرين و�شنة درا�شية واحدة. ويت�شمن هذا  اأنحاء القارة الأ

كثر �شمولً في العالم. البرنامج مخطط تنّقل وا�شع النطاق يعّد الأ

خ������رى التي تدعم حركية الطالب في العالم، ومنها برنامج  وهن������اك العديد من البرامج الأ

التبادل الطالبي الدولي International Student Exchange Programme( ISEP(، وبرنامج 

 ،Global Undergraduate Exchange Program التب������ادل العالم������ي للط������الب الجامعيي������ن

قامات الق�شيرة« وتنت�شر ب�شكل خا�ص  وغيرها. وهناك العديد من برامج التبادل التي تدعم »الإ

مريكيين الذين يدر�شون  مريكية، اإذ اإن اأكثر من )60%( من الطالب الأ في الوليات المتحدة الأ

أ�شابيع. وهناك اتجاه  في الخارج يتابعون الدرا�شة في برامج ق�شيرة المدى قد ل تتعدى عدة ا

أي�شاً. وغالباً ما ي�شارك  نحو ُمَدٍد اأق�ش������ر من الدرا�شة في الخارج في اأجزاء اأخرى من العالم ا

الطالب واأع�ش������اء هيئة التدري�ص من جميع اأنحاء العالم في اإقامات ق�شيرة في الخارج با�شم 

تعزيز الوعي العالمي والتدويل.

ثر البيئي لبرامج التنقل الطالبي االأ

هداف العالمية للتنمية الم�شتدامة على  ل يقت�ش������ر دور الجامعات في �ش������عيها لتحقيق الأ

اإدماج مفاهيم التنمية الم�ش������تدامة في برامجها التعليمة وبرامجها البحثية فح�شب، بل يتعداه 

ث������ر البيئي لهذه  اإل������ى ممار�ش������اتها الفعلية على �ش������عيد الحرم الجامعي، واإلى �شيا�ش������اتها والأ

ال�شيا�ش������ات. اإذ و�ش������عت العديد من الجامعات في العالم خططاً لتحويل حرمها الجامعي اإلى 

»حرم اأخ�شر« اأي �ش������ديق للبيئة، بتخفيف انبعاثات الكربون، وا�شتخدام الطاقات المتجددة، 

مثل������ة المهمة عن ذلك »حالة الطوارئ  جراءات. ومن الأ واإع������ادة تدوير المياه، وغيرها من الإ

 ،University of Bristol المتعلقة بتغير المناخ« الذي اأطلقته جامعة بري�ش������تول البريطاني������ة

يجابي باتخاذ اإجراءات ذات �ش������لة بالتغير المناخي، وتعهدت  واأكدت فيه التزامها القوي والإ

ب������اأن ت�ش������بح محايدة للكربون بحلول ع������ام )2030م(، اأي اأن تنحف�������ص انبعاثاتها من الكربون 

 Greening مم المتحدة للبيئ������ة مجموعة اأدوات اإلى درجة ال�ش������فر. كما اأ�ش������درت منظمة الأ

university Toolkit لم�ش������اعدة الجامعات على ت�شميم وتطوير وتنفيذ اإ�شتراتيجيات للحرم 

خ�شر ذي الكفاءة في ا�شتخدام الموارد ومنخف�ص الكربون.  الجامعي الأ
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أنه حتى اأمٍد لي�ص بالبعيد، تجاهل م�ش������وؤولو التعلي������م العالي في العالم اإلى حد كبير  غير ا

أثر التنقل الدولي للطالب  عند و�ش������عهم �شيا�شات التدويل مو�شوع ال�ش������تدامة واأزمة المناخ وا

كاديميين والباحثين، وهو الن�ش������اط المميز ل�شيا�ش������ات التدوي������ل، على البيئة. ولكن خالل  والأ

عراب عن قلقهم الكبير من  كاديميين بالإ ال�ش������نوات القليلة الما�ش������ية، بداأ عدد متزايد من الأ

أثر النبعاثات الكربونية  ثر البيئي ل�شيا�ش������ات التدويل ولبرامج التبادل الطالبي، وتحديداً ا الأ

الناتجة عن تنقل الطالب و�شرورة تخفي�ص الب�شمة الكربونية للتدويل.

وا�شتناداً اإلى بيانات �شادرة عن منظمة اليون�شكو، فاإن انبعاثات غازات الحتبا�ص الحراري 

الناتجة عن تنقل الطالب في عام )2014( كانت تعادل بالفعل تلك الناتجة عن بلدان باأكملها، 

مثل كرواتيا وتون�ص.

وفي الوليات المتحدة، تمثل الرحالت الجوية للدرا�شة في الخارج وحدها نحو )8%( »من 

اإجمالي انبعاثات جامعة دنفر University of Denver من غازات الحتبا�ص الحراري. وت�شل 

هذه الن�ش������بة اإلى )13.5%( في جامعة اإيلون Elon University و)19%( في جامعة با�شيفيك 

.Pacific Lutheran University لوثران

وبن������اًء على ذلك فقد اأ�ش������بح لزام������اً على الجامعات ف������ي جميع اأنحاء العال������م، اأن تطور 

اإ�ش������تراتيجيات واإجراءات مناخية �شاملة ملمو�ش������ة، بما في ذلك ما يتعلق بالجوانب المختلفة 

ن معظم عنا�شرها الرئي�ش������ية، ول �شيما التنقل المادي المرتبط بالتعليم  ل�شيا�ش������ة التدويل، لأ

والبحث العلمي، لها انعكا�شات مناخية مهمة.

أ العديد من الباحثين في التفكير في بدائل من �ش������اأنها الم�ش������اعدة في  ومن هذا المنطلق بدا

ثر البيئي للتنقل الدولي. ففي مقال نُ�ش������ر موؤخراً في جريدة اأخبار عالم الجامعات  تح�ش������ين الأ

ن  لكترونية التي ت�ش������در في بريطانيا وهو بعنوان »حان الوقت الآ University World News الإ

أقّر كاتبا المق������ال، هانز دي ويت Hans de Wit و  لتخ������اذ اإجراءات جادة ب�ش������اأن اأزمة المناخ«، ا

ألتباخ Philip G Altbach وهما مديران �شابقان لمركز كلية بو�شطن للتعليم العالي الدولي  فيليب ا

ألتباخ في عام )1995( في كلية بو�شطن، ويعد مورداً عالمياً للمعلومات والتحليالت  أ�ش�شه ا الذي ا

أقّرا ب������اأن الوقت قد حان لمجتمع التعليم العال������ي للنظر بعناية في كيفية  ح������ول التعليم العالي، ا

التعامل مع تدويل التعليم العالي في ال�شنوات القادمة، واتخاذ اإجراءات فورية وفقاً لذلك. 

و�ش������بق للكاتبين اأن ن�شرا مقالً في جريدة اأخبار عالم الجامعات في كانون الثاني من عام 

)2020( ذكرا فيه اأن الوقت قد حان لخف�ص الب�ش������مة الكربونية للتعليم الدولي وللتحول من 

آليات اأخرى تعتمد  أ�شا�ش������ي على التنقل والنخبوية، اإلى ا�شتخدام ا التدويل الذي يعتمد ب�شكل ا
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على ا�شتهداف جميع الطالب من خالل تطوير المناهج وال�شتخدام المكثف للتكنولوجيا. 

وتقدم الباحثان باقتراح من �ش������اأنه الم�شاعدة في تح�شين التاأثير البيئي للتنقل الدولي من 

جل في الخارج، والتي تتطلب �شفراً جوياً  خالل الق�شاء اإلى حد كبير على الدرا�شة ق�شيرة الأ

كاديمي اأكثر حيادية من الناحية المناخية  أ�ش������كالً اأخرى من التنقل والتبادل الأ مكثفاً، وجعل ا

والتركيز على المزيد من المبادرات ال�شديقة للبيئة.

كما اأو�ش������ى الباحثان باأن تقيد وكالت التمويل والجامعات ب�ش������دة التنقل للدرا�شة ق�شيرة 

أ�شكال التنقل المحايدة مناخياً، كا�شتخدام  أو اأقل( با�شتخدام ا أ�شابيع ا المدى )التي مدتها ثمانية ا

قل  خرى الأ أو بو�ش������ائل النقل الأ عدد اأقل من الرحالت الجوية وال�شتعا�ش������ة عنها بالقطارات ا

تلويثاً للبيئة. 

خ�سر لى اللون االأ يرا�سمو�ش يتحول اإ م�سروع اإ

ثر البيئي لبرام������ج التبادل الطالبي في  وم������ن الم�ش������روعات التي اأطلقت بهدف تقلي������ل الأ

اأوروبا، مع �شمان الحفاظ على ا�شتمرارية برنامج )Erasmus+( للتبادل الطالبي في التحاد 

خ�ش������ر« Erasmus Goes Green اأي  وروبي، م�ش������روع: »اإيرا�ش������مو�ص يتحول اإل������ى اللون الأ الأ

 )+Erasmus( اإلى �ش������ديق للبيئة. يهدف هذا الم�ش������روع اإلى تقليل التاأثير ال�ش������لبي لبرنامج

على البيئة. والهدف الرئي�ش������ي للم�ش������روع هو اإيجاد حلول لتقليل الب�شمة الكربونية المتعلقة 

بالنقل لطالب التعليم العالي والموظفين الم�ش������اركين في التنقل في برنامج اإيرا�شمو�ص. وقد 

ول )2020( و�شي�ش������تمر حتى نهاية ت�شرين الثاني )2022(، وتبلغ  أ الم�ش������روع في ت�شرين الأ بدا

ميزانيته )281760( يورو. 

هناك �شبع منظمات �شريكة تعمل في الم�شروع، منها خم�ص جامعات هي: 

 Lapland University of Applied )جامع������ة لبالن������د للعل������وم التطبيقي������ة )فنلن������دا •
 ،Sciences

 ،Aristotle University of Thessaloniki )جامعة اأر�شطو في ثي�شالونيكي )اليونان •

 ،University of Lodz )جامعة لودز )بولندا •

 ،Erasmus University Rotterdam )جامعة اإيرا�شمو�ص روتردام )هولندا •

Université de Versailles Saint- )جامعة فر�شاي في �شان كوينتين اأون اإيفلين )فرن�شا •
 .Quentin-en-Yvelines
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 Erasmus Student )خرى فهي �شبكة طالب اإيرا�شمو�ص )بلجيكا اأما المنظمات ال�شريكة الأ

وروبية )لوك�ش������مبورغ(  أكبر �ش������بكة طالبية في اأوروبا، وموؤ�ش�ش������ة الجامعة الأ Network، وهي ا

European University Foundation، وهي �ش������بكة ت�ش������م اأكثر من )60( جامعة في اأوروبا. 

طراف المعنية  وهذا اإن دّل على �ش������يء فاإنما يدّل على اأهمية الم�ش������روع بيئياً وعلى التزام الأ

في تحقيقه.

المخرجات المتوقعة من الم�سروع

أربع������ة مخرجات فكري������ة intellectual outputs( IOs( لهذا الم�ش������روع، اإذ تتمثل  هناك ا

المهام الرئي�شية للمخرجات الفكرية في:

• تقييم الب�شمة الكربونية المتعلقة بالنقل لبرنامج )Erasmus +( للمّدة )2020-2014(. 

• توقع الب�شمة الكربونية لبرنامج )+Erasmus( للمّدة )2027-2021(. 

أك�ش������يد الكربون لم�شاعدة الطالب  أداة ت�ش������ّور رقمي visualisation tool لثاني ا • تطوير ا
والموظفين على تقليل الب�شمة الكربونية لتنقلهم 

• البحث عن خيارات لتعوي�ص انبعاثات الكربون 

 ويلي ذلك اختتام نتائج الم�شروع تو�شيات واإر�شادات تتعلق بال�شيا�شة العامة.

ولى  ول������دى جامعة لبالند للعلوم التطبيقية مهمتان رئي�ش������يتان في الم�ش������روع. المهمة الأ

اأ  هي اإعداد تنبوؤ بالب�ش������مة الكربونية لبرنامج )Erasmus +( للمّدة )2021 – 2027(، اإذ يُتَنَبَّ

با�ش������تخدام ثالثة �ش������يناريوهات لالنبعاثات: �شيناريو انبعاثات منخف�ش������ة، و�شيناريو انبعاثات 

متو�ش������طة، و�ش������يناريو انبعاثات مرتفعة. كما ت�ش������طلع جامعة لبالند للعلوم التطبيقية بمهمة 

اأخرى وهي البحث عن حلول لتعوي�ص الكربون. وبالنظر اإلى الموقع الجغرافي لمدينة لبالند، 

تريد جامعة لبالند للعلوم التطبيقية اأخذ اعتبارات تتعلق بالقطب ال�شمالي في الح�شبان في 

أداة ت�شور رقمي لثاني  خيارات تعوي�ص الكربون. وت�ش������ارك الجامعة نف�ش������ها اأي�شاً في اختبار ا

أك�شيد الكربون. ا

اأهمية ح�ساب الب�سمة الكربونية

أو  جمالية لغازات الدفيئة الناتجة عن فرد اأو منظمة ا ت�شير الب�شمة الكربونية اإلى الكمية الإ

أكثر وعياً بتغير المناخ  أو منتج. وكما �شبق وذكرنا، فقد اأ�شبح النا�ص والمنظمات ا حدث event ا

ولى لبدء تقليل النبعاثات، حيث  وكيفية معالجته. ويعد ح�شاب الب�شمة الكربونية الخطوة الأ
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ي�ش������ير ح�شاب الب�شمة الكربونية اإلى الكمية والم�ش������ادر التي تاأتي منها النبعاثات. وا�شتناداً 

اإلى ح�ش������ابات الب�شمة الكربونية، يمكن للمنظمات اأن تتو�شل اإلى ا�شتنتاجاتها الخا�شة ب�شاأن 

كثر فاعلية في  هم والأ النبعاثات وم�ش������درها، واأن تخ�ش�ص اإجراءات الخف�ص المنا�ش������بة الأ

عملياتها الخا�شة. ويعدُّ تقليل النبعاثات الحالية اأهم طريقة لتقليل حجم الب�شمة الكربونية. 

وبع������د اتخاذ اإجراءات التخفي�ص، فاإن ثاني اأف�ش������ل خيار هو تعوي�������ص النبعاثات، اأي القيام 

أنه يمكن تعوي�ص النبعاثات المح�شوبة عن طريق  باإجراءات تعوي�ش������ية. ويعني التعوي�ص هنا ا

�ش������افية )التي تت�شمن ا�شتثمارات مالية على �شبيل المثال( لتقليل  جراءات الإ القيام ببع�ص الإ

�شجار، وهي اأحوا�ص م�شرفة  مثلة النموذجية هو زراعة الأ النبعاثات في مكان اآخر. واأحد الأ

.carbon sinks للكربون

وبغي������ة تخفي�ص ب�ش������متها الكربونية والحد من انبعاثات الكربون التي تت�ش������ّبب بها، تنفذ 

العديد من الجامعات مجموعة من التدابير التقنية، بما في ذلك ا�شتخدام الطاقات المتجددة 

وعنا�شر التحكم في التدفئة وا�شتخدام اإ�شاءة ب�شمات ثنائية باعثة لل�شوء )LED( وغيرها.

الخال�ســــة

لق������د ت������ّم حتى وقت قريب تجاهل ال�ش������تدامة واأزمة المناخ اإلى حد كبي������ر التعليُم العالي 

الدول������ي، ولكن في نهاية ه������ذا العقد، بداأ خبراء التعليم العال������ي الدوليون يعربون عن قلقهم 

المتزايد ب�ش������اأن هذه الق�ش������ية. ومن الموؤكد اأن هذا المو�شوع �ش������يغدو مو�شوعاً رئي�شياً على 

جدول اأعمال التدويل في ال�شنوات القادمة.

�شلية  على الم�شتوى العالمي، يدر�ص نحو خم�شة ماليين طالب في بلدان خارج بلدانهم الأ

جل اإلى برامج  ف������ي مجموعة وا�ش������عة من برامج تتراوح بي������ن برامج البكالوريو�ص ق�ش������يرة الأ

مريكيين الذين يدر�ش������ون في الخارج يدر�ش������ون في  الدكتوراه. واأكثر من )60%( من الطالب الأ

جل. وهناك اتجاه نحو ُمَدٍد اأق�شر من الدرا�شة في الخارج في اأجزاء اأخرى  برامج ق�شيرة الأ

أي�شاً. وغالباً ما ي�شارك الطالب واأع�شاء هيئة التدري�ص من جميع اأنحاء العالم في  من العالم ا

اإقامات ق�شيرة في الخارج با�شم تعزيز الوعي العالمي والتدويل.

 وقد بات اليوم وا�ش������حاً �ش������رورة اأن تقي������د وكالت التمويل والجامعات ب�ش������دة التنقل 

أو اأقل( واأن تح�شرها باأ�شكال التنقل المحايدة  أ�شابيع ا للدرا�شة ق�شيرة المدى )لمدة ثمانية ا

أو و�شائل النقل  مناخياً، كا�ش������تخدام عدد اأقل من الرحالت الجوية، والمزيد من القطارات ا

قل تلويثاً للبيئة. ويعّد قرار منظمة خدمات الطالب اليابانية بهذا الخ�ش������و�ص  خرى الأ الأ



21

�سيا�سات تدويل التعليم العالي واأثرها البيئي

ول 2021  الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

جل بدءاً من عام  مثالً جيداً يحتذى به اإذ قررت المنظمة عدم دعم التبادلت ق�ش������يرة الأ

)2021(، على الرغم من اأن هذا النوع من التنقل يمثل )60%( من اإجمالي الدرا�شة بالخارج 

في اليابان.

نترنت والذي  كما ينبغي ال�ش������تفادة ما اأمكن من فوائد التدري�ص والتعلّم التفاعلي عبر الإ

�ش������افة اإلى الم�شاركة في  نترنت، بالإ أي�ش������اً با�ش������م التعلم الدولي التعاوني عبر الإ ي�ش������ار اإليه ا

أو�شع. كما يجب اأن تحظى بدائل الدرا�شة في الخارج، والتي  الموؤتمرات عن بعد وعلى نطاق ا

أكثر. أثناء وباء Covid 19، دعماً ا نّفذتها بالفعل العديد من الموؤ�ش�شات في ا

كذلك ينبغي على الجامعات التفكير جدياً في التبادل الفترا�ش������ي )وهو نوع من البرامج 

�ش������خا�ص المنف�ش������لين جغرافياً بالتفاعل  التعليمية التي ت�ش������تخدم التكنولوجيا لل�ش������ماح لالأ

والتوا�ش������ل(، واإلغاء المنح الدرا�ش������ية لل�شفر عن طريق الجو لم�شافات اأق�شر من األف كيلومتر 

ثار المناخية لدرا�ش������تهم واإقامتهم في الخارج. ويجب  أكثر وعياً بالآ وتثقي������ف الطالب ليكونوا ا

ت�ش������ميم درا�ش������ة الدرجات العلمية في الخارج على جميع الم�ش������تويات بعناية لتقليل التاأثير 

أثناء العطل  �شاتذة جواً في ا المناخي. على �شبيل المثال، عن طريق الحد من تنقل الطالب والأ

يفادات( في الموؤتمرات  خالل العام الدرا�ش������ي، والحد من تمويل الم�شاركات ال�شخ�ش������ية )الإ

ب�شكل كبير لكل من الطالب والباحثين والموظفين على حد �شواء، وال�شتعا�شة عنها بالم�شاركة 

الفترا�شية عندما يمكن القيام بذلك.

ويبقى ال�ش������وؤال مطروحاً على وا�ش������عي �شيا�ش������ات التعليم العالي: هل يج������ب اإلغاء التنقل 

كاديمي تماماً؟ بالطبع ل. فالتفاعالت والتجارب ال�شخ�ش������ية تعّد ذات اأهمية كبيرة للتطور  الأ

أولئك الذين يعي�شون في  ال�شخ�ش������ي والعلمي. وينطبق هذا ب�ش������كل خا�ص على جيل ال�شباب وا

البلدان منخف�ش������ة ومتو�ش������طة الدخل. لكن يتعي������ن علينا جميعاً اتخاذ قرارات واعية ب�ش������اأن 

أكثر  مر بال�شفر حيث ن�شعى جاهدين من اأجل عالم اأنظف وا ولوية عندما يتعلق الأ الحاجة والأ

أو باآخر عن  �ش������مولً وم�ش������اواة. يدرك المعنيون في العالم اأن الجامعات كانت م�شوؤولة ب�شكل ا

الب�شمة البيئية ال�شلبية الناتجة عن �شيا�شات التدويل، فباتوا يطالبون باتخاذ خيارات مختلفة 

عن تلك التي كانت تتخذ �شابقاً، ول �شيما اأن التقانات الحديثة تتيح للجميع ا�شتخدام خيارات 

بديل������ة لم تكن متاحة في الما�ش������ي. وقد تعل������م الجميع في الموؤ�ش�ش������ات التعليمية على مدار 

أنه من خالل القيام بالتوا�ش������ل عبر من�ش������ات الت�شال  العامين الما�ش������يين )خالل الجائحة( ا

�شخا�ص في اأماكن  المرئي وال�ش������معي كمن�شة Zoom وغيرها يمكن التفاعل مع المزيد من الأ

متنوعة ومتباعدة دون تكبد عناء النتقال الفيزيائي. 
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كاديمي،  أ�شكال التنقل والتبادل الأ ويبقى من ال�شذاجة حقاً العتقاد باأنه يمكن اإيقاف جميع ا

كاديمي والتفاعل المبا�شر فعالن  التي ما تزال العن�شر الرئي�شي ل�شيا�شات التدويل. فالتبادل الأ

أكاديمية. ولكن يمكن  أّنها ذات قيمة ا للغاية في النفتاح الفكري وفي تطور الذهنيات، ف�شاًل عن ا

جراءات الفورية للحد ب�شكل كبير من الب�شمة البيئية ال�شلبية للتدويل.  اتخاذ بع�ص الإ

ويجب على قادة التعليم العالي اأن يكونوا مثالً يُحتذى به من خالل ا�ش������تخدام الندوات عبر 

نترنت،  خرى عبر الإ نترنت ب�شكل منتظم، واإلقاء المحا�شرات الرئي�شية والعرو�ص التقديمية الأ الإ

وعقد اجتماعات المجال�ص ال�شت�ش������ارية ب�شكل افترا�ش������ي، بدلً من ال�شفر على نطاق وا�شع من 

أنه ل يمكن للتكنولوجيا اأن تحل محل  قارة اإلى اأخرى، كما يفعل العديد من القادة. ومن الموؤكد ا

زمة. التفاعل الب�شري المبا�شر تماماً، لكنها يمكن اأن ت�شاعد بالتاأكيد في التخفيف من الأ
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لت  ة اغتباِطنا بالتاريخ الم�سط���ور للفل�سفة، وال�سَير الذاتي���ة للفال�سفة الِعظام، تحوَّ ل�س���دَّ

م لكل من يريد اأن ُيخاِلف ال�سائد. فاإذا اأراد اأحدهم اأن يكون مختِلفًا  الفل�سفة اإلى و�سفة ُتقدَّ

قراأ كتابًا اأو كتابين لنيت�سه، اأو ديكارت، اأو �سبينوزا، اأو مارك�س، اأو غيرهم، ليبداأ برحلة اال�ست�سهاد 

ظ بها اأمام اأقرانه. بب�سع كلمات حِفظها، مع كل عبارة يتلفَّ

����ف زمن الفل�سفة عن����د اأمثال هوؤالء من����ذ اأمد بعيد. وال اأخفي اأنن����ي كنُت يومًا  لق����د توقَّ

اأحدهم: مراهقًا معتّدًا بنف�سه، قراأ على مدى �سنوات عديدة حفنًة من كتب تاريخ الفل�سفة، 

ول����ى اأن ذلك ه����و الفل�سفة بعينه����ا. كنُت وقته����ا �سديد االنج����ذاب نحو اأّي  فظ����نَّ للوهل����ة االأ

فل�سف����ة جدي����دة ت�سادفني، فتارة اأكون وجوديًا، وتارًة اأغ����دو مارك�سيًا، وفي اأحايين كثيرة كنُت 

ع����ي باأنن����ي وع����اٌء كونيٌّ يت�س����ع لكل هذه الفل�سفات. لق����د كنُت غائ�سًا حت����ى ذروة راأ�سي بين  اأدَّ

د نيت�سه، وب�سجاع����ة �سبينوزا في مواجهة  دمغة الفال�سف����ة، ُفِتنُت بتمرُّ التالفي����ف المعق����دة الأ

مجتمع����ه الغائ�����س في التزمت والدوغمائي����ة، وبم�سطلحات هايدغر التي ل����م اأفهمها كليًا 

غراءات ديكارت  دها زهوًا وتبخترًا. كنُت م�ست�سلمًا الإ حت����ى الي����وم، لكن ل�ساني كان ال يفتر يردِّ

ثبات وجودي عبر كوجيتو وهمي، كنُت اأَُظنني اأحمله. بنزاهة كانط واأخالقياته  في محاولٍة الإ

ًة وعتادًا. بعبثية كامو في محاولة بائ�سة لجعل �سيزيف  ال�سرفة التي اتخذت من الواجب عدَّ

�سعيدًا! 

زاهر هالل

والبحوث الدرا�سات 

راهنيَُّة الفل�سفة
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أ�ش������تفق من ن�ش������وتي هذه، حتى وجدتني  حقاً لقد كنُت مخموراً بكل تلك الفل�ش������فات، ولم ا

خاوياً من كل ح�ص نقدي، ومن كل قدرة على الخروج من تحت العباءة الدافئة.

و�شاط الفكرية: كيف ت�شبح  جابة عن �شوؤال تقليدي كثيراً ما يتردد في الأ كنُت مهموماً بالإ

أراد، و�شاعة يجد نف�شه  يٍّ كان، ومتى ا
فيل�ش������وفاً؟ ظناً مني اأن الفل�ش������فة و�شفة طبية ت�ش������لح لأ

وقات  طريح مجتمٍع يهوى الفلتات، واآخر �ش������يحات المو�شة. الحّق اأقول اإنني في وقت من الأ

أ�شعر باأنني محتاٌج اإلى الختالف. رداًء اأحيكه من  أواكبها �شاعَة ا كنُت اأح�شُب الفل�شفة �شيحًة ا

عارة ل يقي البرد.  ب�شع كلمات رنَّانة، وُجَمل فتَّانة، لكنني اك�شتفت اأن ثوب الإ

أنني �شاأ�ش������رع في بناء برجي العاجي حالما اأحفُظ ب�ش������ع م�شطلحاٍت تقنية،  كنُت مقتنعاً ا

أكثر العنا�شر ت�شيوؤاً.  أنني بذلك ح�شرُت الفل�شفة في زمرة ا أدِر ا كالغتراب، والت�شيوؤ، ولم ا

لقد كتبُت مقالت وتقارير جّمة حول غايات الفل�ش������فة، ونزوعها نحو التغيير، لكنني كثيراً 

آليات تموقعها كاأمر واقع. كتبُت ذات مرة اأن الفل�ش������فة  ق تلك الغايات، وا ما اأغفلُت كيفية تحقُّ

آلية القتحام، وطريقة القتحام. لقد تفل�شفُت دون فل�شفة. اقتحاٌم للثوابت، واأغفلُت ا

آنذاك  أي�ش������اً ذات مرة مقالً بعنوان »ماذا علمتني الفل�ش������فة؟« ولم يكن ليخطر ببالي ا كتبُت ا

دَّعي ذلك احتفاًء نرج�شياً بثقافتي الممتلئة ال�ُمكتملة، اإنما �شعياً 
أ أُعلِّم الفل�شفة، ول ا أنا الذي ا أنني ا ا

أنها  لتجنيب الفل�ش������فة عقم المذاهب التاريخية. فاأن تتحول الفل�ش������فة بمجملها اإلى تاريخ، يعني ا

أننا �شنندب حظنا لِفقدانها، ُكلَّما ُذِكر ا�شم واحد من اأولدها البارِّين.  دخلت في ِعداد الموتى، وا

ر�ش الفل�سفة هي معنى االأ

أ�شياء �شديدة الب�شاطة.  لقد قيل عن هايدغر اإنه اخترع فل�شفة �شديدة التعقيد من اأجل قول ا

مور تعقيداً، فال الغمو�ص  أكثر الأ أنا فاأقول اإن الفل�شفة الحقيقية هي النزوع نحو تب�شيط ا أما ا ا

أكثر ما  ول التعقيد من �ِشمات الفل�شفة الحقيقية. اإن نحت الم�شطلحات التقنية المعقدة هو ا

أردنا بناء فل�شفة ذات وقع، فعلينا  �شا�شي الذي هو الواقع، فاإذا ا يُبِعد الفل�ش������فة عن معتركها الأ

اأن ناأخذ في الح�شبان واقعاً يكون هو المنطلق، واإليه المعاد.

هم، براأيي، لدى داِر�ص الفل�شفة هو اأن يمتلك نا�شية اللغة، ل لغة واحدة، بل كل لغة  اإن الأ

أُقِحم في اأذهاننا �شطور مغلوطة بفعل الترجمة،  ر في علومها وثقافتها، فكم وكم ا يريد اأن يتبحَّ

وبراأيي فاإن ُجّل الغمو�ص والتعقيد الذي تلبَّ�ص الفل�ش������فة، ما هو اإل نتيجة ل�ش������وء ا�ش������تيعاب 

ال�ُمترِجم لمق�ش������ِد الكاتب، و�ش������وء فهمنا للمق�شد الجديد الذي ابتكره ال�ُمترِجم. ل�شت اأجزم 

أنها اأحد اأهم  أي������ي ا جزم������اً نهائياً في اإلقاء الم�ش������وؤولية عل������ى عاِتق الترجمة وحدها، ولكن برا

�شباب لاللتبا�ص الذي تعانيه الفل�شفة. الأ
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قراأت في اإحدى ال�شحف ال�شادرة بمنا�شبة اليوم العالمي للفل�شفة: »اإذا �شئنا اأن ن�شف عقلية 

 .
)1(

فيل�شوف القرن الع�شرين ب�شفة عامة، لكان في و�شعنا اأن نقول اإنها العقلية التي تع�شق التعقيد«

َول، ل�شتطعنا اأن نقول اإنها العقلية ال�ُمغِرقة  واأ�شيف »اإذا �ش������ئنا اأن ن�شف عقلية الفال�شفة الأُ

في الميتافيزيقا«. وبين التعقيد والميتافيزيقيا، ابتعدت الفل�شفة عن ماآربها الحقيقية. ل �شك اأن 

�ش������ة للتفكير الفل�شفي، لكنها انتهت بانتهاء الحاجة اإليها،  �شِّ
ولى الموؤ الميتافيزيقا كانت اللبنة الأ

ن�شاني قادراً  أبداً نهاية الفل�شفة، كما قال هايدغر. الفل�شفة ل تنتهي مادام العقل الإ ول يعني ذلك ا

بداع، ومادامت مرونته ت�ش������مح له بالت�ش������اوؤل الم�شتمر الذي ينبع من �شلب الواقع، ناِقداً،  على الإ

وم�شت�ش������عراً اأحقيته في البتكار. بمعنى اآخر: اأن يغدو ال�ش������وؤال علَّة كل اإبداع، �ش������ريطة اأن يكون 

يديولوجيا، ومنطِلقاً من الواقع، بهذا المعنى فح�شب تغدو الفل�شفة عنواناً  راً من �ش������لطة الأ متحرِّ

أ�شا�شي ل�شتمرارها.  للتغيير. كل اإن�شان هو فيل�شوف بالفطرة، لكن تروي�ص هذه الفطرة �شرط ا

يقول الفيل�ش������وف الروماني »اإميل �شيوران« وا�شفاً فريدريك نيت�شه: »هو هاِدٌم ُمزيَّف، لقد 

.
)2(

طالق« راقَب الب�شَر من بعيٍد، لو اقترَب منهم لَما جاء بفكرِة ال�ّشوبر مان على الإ

ما يق�شده �شيوران في قوله هذا اإن نيت�شه قد حلق في �شماء المثالية، ُمبتَعداً عن الواقع، 

نه وجد  �ص الج�شد، لأ أو ال�ش������وبر مان، رغم اأن نيت�شه نف�شه قدَّ على ا ن�ش������ان الأ بابتداعه فكرة الإ

ن موطنها دائماً ما هو غيبي، وبعيد عن الواقعية. قد يكون  ر�ص، واحتقر الروح لأ فيه معنى الأ

اً في نقده لفكرة نيت�شه، لكنه لم يكن اأف�شل حالً من الرجل الذي انتقده. �شيوران ُمِحقَّ

ن�ش������ان  ف�ش������يوران كما نعلم كان يعّد حادثة الولدة عاراً على الب�ش������رية، فبمجرد اأن يولد الإ

- ح�شب �شيوران - فاإن تلك الحادثة ينبغي اأن تثير الذعر والحزن في النف�ص الب�شرية، ل الغبطة 

 خرج اإلى 
ٍ
كما هو معهود. ف�ش������يوران ظلَّ ُمتعلِّقاً بحبال الما�شي، و�شغفه كان مح�شوراً في َعدم

جدى اأن نتقبَّل الما�شي،  ألي�ص من الأ الوجود، بدل اأن يكون مهموماً بوجوٍد �شينتهي اإلى العدم. ا

ونتطلَّع نحو خلق م�شتقبل يُن�شينا عار الحدث الذي عّده �شيوران مح�شوراً في الولدة؟ 

اإذا �ش������لَّمنا مع �ش������يوران اأن الولدة عار الب�شرية، فلماذا نبقى حاملين ذلك العار، متاأ�شفين 

ج������دى اأن نعي وجودنا في  أنه من الأ م������كان تفاديها؟ اأعتقد ا عل������ى كارث������ة حدثت، ولم يعد بالإ

�ش������يل«. فاأن  جل الموت، وهو ما يدعوه مارتن هايدغر »الوجود الأ العالم، واأن نعي وجودنا لأ

يكون وعينا موجهاً نحو العدم الذي �شن�شير اإليه، اأجدى من اأن يكون موجهاً نحو العدم الذي 

ر على فقدانه. ل فائدة تُذَكر من التح�شُّ

لقد وقع �ش������يوران كنيت�ش������ه في فخ المثالية، والغتراب عن الذات، تلك الذات التي بقيت 

أ�شيرة الما�شي، فا�شتنفذت اإمكاناتها، ولم يعد بو�شعها اأن تُبِدع. لي�ص المحِزن  - ح�شب �شيوران- ا
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ع. ح�ش������ب  اأن نُولَد، بل المحِزن وب�ش������دة اأن نبقى عند حدود الولدة، اأن نحاول ترقيع ما ل يُرقَّ

ن�شان ي�شتنفد كل اإمكاناته قبل اأن يُولَد، وينح�شر اإبداعه في ت�شجيل خواطر  �ش������يوران فاإن الإ

ع������ن الحنين اإلى ما قبل الكارثة، وتت�ش������كل هويته في اأفق غي������ر موجود! في حين اأن الموجود 

أنه �شينتقل اإلى العدم. في ِكال الحالتين ثمة حنين  الحقيقي ل ي�شتنفد اإمكاناته اإل بعد اأن يعي ا

ول لن ترويه متعة اللق������اء مهما كانت حميمية، اأما حنين  اإل������ى العدم، لكن الفارق اأن حنين الأ

مكانات. الثاني ف�شيروى حتماً بمتعة اللقاء مع اأعلى الإ

راً، والثاني عا�شها �شغفاً. ول عا�ص تجربة الحنين تح�شُّ الأ

ن�شاني على المحافظة على فطرية ال�شوؤال الكامنة  وهكذا فاإن الفل�شفة هي قدرة العقل الإ

أكث������ر بعداً عما هو مثالي، ميتافيزيقي،  فيه، �ش������وؤال ينبثق من الحالة الراهنة، باإجابات تغدو ا

أ تاريخ الفل�ش������فة قراءة نقدية، ُم�شت�ِش������عراً  د. اأي اإنَّ الفيل�ش������وف الحقيقي هو الذي يقرا وُمعقَّ

بداع، ل على التباع. على  فكار، و�ش������الحيتها للتطبيق، ليبني فل�ش������فًة قائمة على الإ راهنية الأ

عمى مع الما�ش������ي، فل�ش������فة تحمل فكَر �شاحبها،  التما�ش������ي مع الراهن، ل على الن�ش������هار الأ

فكار من �ش������بقوه. يقول »اإدموند هو�شرل« فيل�شوف الظاهراتية: »الفل�شفة هي نوع  ل ترقيعاً لأ

أنها تنحو  من عمل الفيل�ش������وف ال�شخ�ش������ي، يجب اأن تتكون ب�شفتها حكمتُه، علمُه، والتي رغم ا

�شل، وفي جميع المراحل،  اإلى العام، تكون ُمكت�ش������بة منه،ويجب اأن ي�شتطيع ت�ش������ويغها منذ الأ

. ول يعني اأن الفل�شفة الجديدة بماأمٍن من النقد، كل فكرة 
)3(

معتمداً على حد�شياتِه ال�ُمطلقة«

ِعر�شة للنقد والتمحي�ص، والفكرة التي ل تقبل النقد هي فكرة عقيمة، تجرُّ معها الفل�شفة اإلى 

أرادت اأن تنجو من الزوغان في قلب تلك الدائرة،  يديولوجيا. فلي�ص على الفل�شفة اإذا ا دائرة الأ

اإل اأن تحافظ على مهمتها النقدية.

������ر المغربي »محمد عابد الجابري«: »تتحول الفل�ش������فة - ف������ي نظرنا - اإلى  يق������ول ال�ُمفكِّ

مر الواقع تعك�شه بو�شفه الحقيقة،  اإيديولوجيا كلما تخلّت عن مهمتها النقدية، وا�شت�شلمت لالأ

.
)4(

أو ان�شاقت مع اإغراء )اأمر واقع( اآخر يُ�شيِّده الخيال« ا

ن�سان قبل كل �سيء الفيل�سوف اإ

ح بلفظ »الفل�ش������فة« بمعناها البدائي  يُع������د فيثاغور�ص الفيل�ش������وف اليوناني اأول من �ش������رَّ

أنا اإل  لهة، وما ا المعروف ) حب الحكمة (. اإذ قال »ل�ش������ُت حكيماً، فالحكمة ل تُ�شاف لغير الآ

. هذا المعنى للفظ فيل�ش������وف هو اأول ما يجب اأن ن�ش������عه في 
)5(

فيل�ش������وف، اأي ُمِحب الحكمة«

ح�شباننا عندما نقوم باأية بمهمة نقدية تجاه فل�شفة ما. ل اأظن اأن فيثاغور�ص و�شع هذا اللفظ 

أّنه اإن�شاٌن قبل كل �شيء،  عبثاً، اإنما بغية رفع القدا�ش������ة عن كل م�ش������تِغل بالحكمة، انطالقاً من ا
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ن�ش������ان ي�ش������يب مرة، ويخطئ مرات، وهذا ما يحدو بنا للنظر اإلى اأفكار الفيل�ش������وف على  والإ

عي الو�شول اإلى  أنها فقط ح�ش������يلة جهده الم�شتمر في محاولة الو�شول اإلى الحقيقة، ول يدَّ ا

رت خيوط الدوغمائية بين تالفيف دماغه. اأما الفيل�ش������وف الحقيقي  الحقيقة اإل كل من تجذَّ

قت معرفته. فهو الذي يعي جهله كلما تعمَّ

رة في عقل كل اإن�ش������ان ُمِحب للحكمة، وما عليه �ش������وى �ش������قلها،  اإذن، فالفل�ش������فة ُمتجذِّ

أ�ش������ا�ص المعرفة الفل�ش������فية. ولذا فاإن محاولت  ز الح�ص النقدي الذي هو ا وتوجيهها، بما يُعزِّ

ن الفل�شفة  جابة عن �ش������وؤال: كيف ت�شبح فيل�ش������وفاً؟ هو بمنزلة جعجعة من غيِر طحين، لأ الإ

لي�ش������ت مجموعة من التعليمات التي ما اإن اتبعها المرء حتى يغدو فيل�ش������وفاً. اإن الفل�ش������فة 

ن�شان.  ن�شان، ومن اأجل الإ بهذا المعنى ت�ش������ِبح وكاأنها �شيء فوق اإن�ش������اني، وما هي اإل من الإ

الفيل�شوف ل يُ�شنع، بل يَ�شنَع.

عي �ش������احب  وقع������ت عيناي ذات مرة على مقال ذي عنوان عري�ص، محتوًى في كتاب. يدَّ

المقال اأن لديه خطة �ش������حرية، ومجموعة من التعليمات التي تخلق بمجرد تطبيقها فيل�شوفاً 

خر، لمجرد  بمالمح اإلهية! وكاأن الفل�شفة بهذا المعنى فانو�ٌص �شحريٌّ ينبثق منه الحكيم تلو الآ

قة التي تجلب الحظ. مالم�شته، وتالوة بع�ص العبارات ال�ُمنمَّ

أو ينبغي اأن يمار�شها كل من  ث كاتب المقال عن طقو�ص وعادات يُمار�شها الفال�شفة، ا يتحدَّ

يريد اأن ي�شبح فيل�شوفاً. طقو�ص تتعلق باللبا�ص والماأكل والم�شرب، بل حتى القراءة، والتفكير. 

ق!... ياأكل  زي������اء تبدو غير متناغمة مع المزاج الفل�ش������في المتدفِّ يق������ول: »توجد اأنماط من الأ

خرون تماماً، ولكن ثمة ميل ملحوظ تجاه  أنواع الطعام مثلما يفعل الآ الفال�شفة في العادة كل ا

النزعة النباتية! ا�ش������رب ما ت�شاء، ولكن لنكن �شريحين اأن لدى الفال�شفة مياًل قوياً اإلى النبيذ 

حمر والقهوة! ربما كان التعوُّد على قراءة الطروحات الفل�شفية لكبار الفال�شفة هو التدريب  الأ

 .
)6(

ف�شل لحيازة مهارة �شياغة المقدمات الفل�شفية« الأ

عادة النظر في معنى الفل�شفة والفيل�شوف، من هذا الكالم؟  هل هناك كالم اأكثر مدعاة لإ

أو القهوة  حمر ا ل النبيذ الأ أُف�شِّ هل اإذا كنُت نباتياً في طعامي اأ�شبحُت فيل�شوفاً؟ هل اإذا كنُت ا

ن التعوُّد 
أكثر �ش������يء يُثير الرتباك، ذلك اأ خيرة هي ا �ش������ِمنُت اأن اأكون فيل�ش������وفاً؟ والجملة الأ

أبعد ما يكون عن المجال الفل�ش������في. التعوُّد يعني اأن الح�ّص النقدي قد مات فينا، ولم نعد  ا

أ�ش������تبدل التعليم������ات بتعليمات اأخرى، بل ما اأريده هو  بداع. ل اأريد ههنا اأن ا قادرين على الإ

�شنام ال�ُم�شيَّدة  تنحية الفل�ش������فة عن الطقو�ش������ية التي تخنقها، وتحيلها اإلى مجموعة من الأ

بطريقٍة �شاديَّة.
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الفل�سفة المدر�سية تقتل الفل�سفة!

ر�ص، ومن ثمَّ فال يمكن لها اأن تتاأّطر باأطر زمانية اأو مكانية.  قلنا اإن الفل�شفة هي معنى الأ

أينما حلَّ وارتحل.  ن�شان ا وقات، وُمراِفقة لالإ الفل�شفة لي�ص لها وقت، فهي متاحٌة في كلِّ الأ

ما نعانيه ب�ش������كل ُمناق�ص لهذا المعنى الوا�ش������ع هو انغما�ص الفل�ش������فة الجامعية في دائرة 

رة تختزل الفل�شفة في ب�شع وريقات معدودة.  الختزال، واقت�ش������ارها على مجموعة كتب ُمقرَّ

والطال������ب الذي يغدو النج������اح حليفه هو الذي يحفظ عن ظهر قل������ب اأكبر عدد من الكلمات 

الم�شطورة على تلك الوريقات.

اإن ه������ذا التعاط������ي ال�ُمجِحف مع الفل�ش������فة لهو خنٌق لها، واإجباٌر عل������ى اللتحام جنباً اإلى 

�ش������باب التي تجعل حاِمل  ثار! وهذا من اأهم الأ جنب بمقررات التاريخ والجغرافية، بل حتى الآ

ر األف مرة قبل اأن يُغاِمر ويدخل م�شمار الفل�شفة من بوابة الجامعة. ذلك  ال�شهادة الثانوية يُفكِّ

اأن نظرة واحدة اإلى كتب الفل�ش������فة ال�ُمعتَمدة في مناهج معظم الجامعات، ول�ش������يما جامعات 

منطقتنا العربية، تكفي للقول اإنها اأقرب ما تكون اإلى الكتب الجاِمعة الماِنعة: الجاِمعة لتاريخ 

الفل�شفة، الماِنعة للتفل�شف.

 
ّ
يقول اليا�ص مرق�ص في كتابه »نقد العقالنية العربية«: »اإن تعليمنا لي�ص نظرياً، بل ِحفظي

تلقيني، تنزيلي، كله يقينيات، الحقيقة وتٌر مفقود. اإن تعليمنا قائم �ش������ّد الفكر، �ش������ّد التفكير 

.
)7(

بداع والن�شباط الذاتي« والإ

اإذن، فالترديد الببغائي لفل�شفات ال�شابقين، هو الذي يحول بيننا وبين الو�شول اإلى فل�شفة 

فكار المنحوتة كما هي،  أ�شلفنا – اأن يحفظ مجموعة من الأ حقيقية. اإذ يكفي الطالب - كما ا

دون اأدنى نظرة نقدية، حتى ي�شتطيع اأن يتجاوز جميع اختباراته.

ر�ص متج������اوزة كل الحدود،  الفل�ش������فة ل������م تُخلَق لتكون ترديداً ببغائي������اً، اإنما لتبحر في الأ

طر الر�ش������مية. لي�ش������ت الجامعة ول اأي مكان مغلق ه������و المكان المالئم  وُمختِرق������ًة لجميع الأ

لتعاطي الفل�شفة، بل اإن الممار�شة الحقيقية للتفل�شف ل توؤتي ثمارها اإل حين تعمل في الهواء 

الطلق، ُمتحّررة من ربقة الختزالت والحدود الخاِنقة.

اإن ا�شتعادة المعنى الحقيقي للفل�شفة يبداأ من هنا، اإذ اإنَّ تدريب العقل على الممار�شة النقدية 

ن لنا م�شتقباًل اإبداعياً خالياً من التقليد والترديد النبهاري والحتفائي المتزامن مع التباع  يوؤمِّ

فكار ال�ش������ابقة. اإن ما نحتاجه هو اإعادة النظر في مناهجنا التدري�ش������ية، وتن�ش������يقها  عمى لالأ الأ

بحيث تكون بوابة للعبور نحو فكر نقدي ُمتَّقد. ل ي�شلح اأن تكون لجنة موؤلفي هذه المناهج من 

أ�شاتذة التاريخ، بل من الّناقدين الذين يُدِرجون تعقيباتهم بمجاورة كل فكرة يعر�شونها. ا
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أنني اأرى اأن هناك حاجة ما�ّشة  أردنا للكتاب الجامعي اأن ي�شتمر بدوره الريادي. اإل ا هذا اإذا ا

ن الفل�شفة المثمرة حقاً هي تلك التي  لموت الكتاب الجامعي، ول�ش������يما في ق�ش������م الفل�شفة، لأ

ن وُمتلّقي. أ�شا�ص العالقة بين ُملقِّ �شاتذة والطلبة، ل على ا أ�شا�ص الحوار بين الأ تقوم على ا

�ص م�شتقبلها  �شِّ
�ش������تاذ والطالب اللذان يملكان ح�ّش������اً نقدّياً هما من ينبغي للفل�شفة اأن توؤ الأ

بوا�شاطتيهما.

�سل لى االأ �سرورة العودة اإ

�ش������ل �ش������رورة، رغم دعوتنا للنظرة  أننا جعلنا من العودة اإلى الأ قد ياأخذ بع�ش������هم علينا ا

النقدية لكل تاريخ الفل�شفة. ولكن اأي اأ�شل هذا؟ ولماذا تكون العودة اإليه �شرورية؟ 

مة،  لي�شت العودة التي نريدها عودة تقهقرية، لي�شت تقّدم اإلى الوراء، بل تخلُّف نحو ال�ُمقدِّ

راً من كل  كثر نقاًء. عودةٌ اإلى اأ�شل غير م�ش������وب بكل ما تقّدمُه، ُمتحرِّ على الأ �ش������قوٌط نحو الأ

�ش������ل الذي ينتظر عودتنا هو المعنى  حياء ذاتها. الأ يديولوجية التي حاولت قتله لإ القي������ود الأ

�شا�شي الكامن في لفظ »فل�شفة« نف�شه، نبني عليه، ول يبني علينا. الأ

قلن������ا اإن في عقل كل اإن�ش������ان يكمن فيل�ش������وف، لك������ن اإيقاظ هذا الفيل�ش������وف ل يكون عبر 

ممار�ش������ات طق�ش������ية، ول عبر خرائط اأو خطط مكتوبة �ش������لفاً، اإنما عبر العودة اإلى المفهوم 

ن ادِّعاء امتالك الحكمة اإنما هو 
�شا�شي للفل�شفة، وهو محبة الحكمة، دون امتالكها، ذلك اأ الأ

�شا�شية لمفهوم الفل�شفة. عندما تكون  غ، وخروج عن الحبكة الأ �ش������رب من التعالي غير ال�ُم�شوَّ

������اً للحكمة، فاإن هذا الحّب يقودك اإلى مزيد من المعرفة، وهذا المزيد يُظِهر لك جهلك  ُمِحبَّ

جلّياً، ويدفعك اإلى المزيد، كنار يُ�شب فوقها الزيت، فال تعِرف الخمود.

ف������ي زمننا هذا، اأ�ش������حِت العودة اإلى هذا المعنى الف�ش������فا�ص للفل�ش������فة �ش������رورية لنجاة 

يديولوجي  خيرة تُعاني ت�شرذماً وا�شحاً، نتيجة النغالق المذهبي الأ ن�شانية. ذلك اأن هذه الأ الإ

ن�ش������ان،  الجماعوي، والنحياز الدوغمائي للفكرة. الفكرة هي التي يجب اأن تموت من اأجل الإ

ن�شان هو الذي يجب اأن يموت من اأجل الفكرة. اإن هذه العودة تقودنا نحو الفرار من  ولي�ص الإ

�شياٍج دوغمائي تغلَّفت به عقولنا قروناً عديدة. والدوغمائية بالتعريف هي: حالة من ال�شبات 

تُ�ش������يب العقل، فتقعدهُ عن التفكير خارج اإطار نظرياته، في�ش������عر �شاحبها بحالة من الوثوقية 

خري������ن واأفكارهم. بمعنى اآخر:  المطلقة ف������ي معتقداته واأفكاره، تثنيِه عن قبول معتقدات الآ

»الدوغمائية هي �ش������فة من يثق بعقله ونظرياته، ويعترف لها ب�شلطان عظيم، دون التفكير في 

.
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ا�شتمالها على الخطاأ وال�شالل«
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أنفه، فيت�شور اأن حقيقته الخا�شة  أبعد من ا اإن من ياُلزمه هذا الوهم ل ي�ش������تطيع اأن ينظر ا

كه بها ف�شيلة  أ�شماها، فيزهو متبخِتراً بها، معتِقداً اأن تَم�شُّ هي الوحيدة، وهي اآخر الحقائق وا

أنه بالتزامه بها يثاأر لتاريخه وتراثه.  الف�شائل، وا

اإذا ما تنبَّهنا لهذا المعنى الوا�ش������ع للفل�ش������فة، نكون قد اأف�شحنا المجال اأمام عقولنا لتكون 

أننا جميعاً في محكمة النقد، في الوقت الذي  واعيًة لحقيقة الختالف، وليتر�شخ بين ثناياها ا

أ�شتطيع اأن اأدعو  أي�شاً. ووفقاً لذلك فاإنني ا نعي فيه اأن تاريخ الفل�شفة لي�ص بماأمن من النقد هو ا

هذه الحالة �ش������راعاً ودياً، يغدو فيه الجمي������ع ماِثلون في محكمة النقد، بل حتى اأمام محكمة 

أنف�شهم، فالنقد الذاتي هو اأعظم درجات النفتاح الفكري. وهذا براأيي هو ما ي�شمن  عقولهم ا

للفل�ش������فة راهنيتها، وتجاوبها مع الواقع، اإذ اإنَّ ال������كل يبحث عن الحقيقة حتى اإن لم يجدها. 

عي حقيقة مطلقة، على الم�شتوى  ة جملة ل تزال تت�شلق اإلى ذهني كلما �شادفُت �شخ�شاً يدَّ ثمَّ

ولى من ان�ش������مامنا لق�شم  أ�ش������تاذنا الجامعي في ال�ش������نة الأ أو الجماعي، جملًة قالها ا الفردي ا

أننا عثرنا على الحقيقة!«.  الفل�شفة: »ل�شنا بحاجة اإلى وجود ق�شم الفل�شفة في الجامعة لو ا

ماذا يعني اأن تتفل�سف؟

اأن تتفل�شف يعني اأن تدق راأ�شك كما يدق الغربال، فتزول من فكرك كل �شائبة، ول يبق اإل ما 

يعينك على اإكمال رحلتك ال�شاقة في هذه الحياة. اأن تتفل�شف يعني اأنك اأنرت عقلك بفتوحات 

المعرفة، ونبذت من طريقك كل ما يعتر�ص �شالم نف�شك من التقهقر الذي يجلبه الظالم.

أولئك، فاعلم اأنك قطعت ن�ش������ف الطريق، وما  اإذا كنت ممن اختارتهم الحياة ليكونوا من ا

آبه بما يعتر�ص �شبيلك،  عليك اإل اأن تلتزم العهد باإكمال هذه الطريق، وال�شير بخطا ثابتة غير ا

نك بالفل�ش������فة وحدها �شتن�ش������ف كل خرائطهم التي  يدي الخفية من عثرات، لأ وبما ت�ش������عه الأ

ق�شوا عمرهم بر�شمها عندما كانت �شمائرهم نائمة، وعقولهم غافلة، واأفواههم تتلوى ميوعة 

حين بدوؤوا بر�ش������م خارطة الحياة. تلك الحياة التي تعبت م������ن تفاهتهم وميوعتهم، اإن الحياة 

نثى ل تحب اإل الرجل المكافح العنيد، وكفاحك لن يثمر  أنثى، والأ ن الحياة ا تحتاج اإلى رجاٍل لأ

اإذا لم تكن كالغربال. 

ُبَّهة 
أ اأن تتفل�شَف يعني اأن تتعثََّر ُخطاَك بُمنعرجاِت الاّليقين. اأن تبحَث عّما هو مغموٌر في ا

أّل ت�شتثني �شيئاً من محكمِة عقلَك اإّل وتطعن فيه. اأن تتفل�شف يعني اأن تعِطب غوائَل  اليقيِن، ا

د مو�ش������يقا الجاحدين. كن  الجامدين، وتُقِحم الن�ش������اَز في لُبِّ مو�ش������يقا القطيع. تمّرد، فالتمرُّ

�ش������ابة بُحّمى ال�شك،  جاِحداً، لئال تغرق في اإيمان الباحثين عن ماأمٍن من المخاطِر، خطر الإ

أّنك ل�شت على يقين. حاديث. كن على يقين من ا ائد من الأ وداء رف�ص ال�شَّ
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اأن تتفل�ش������َف يعني اأن تقِب�َص على المعرفِة من �ش������تَّى وجوهها. اأن تتفل�شَف يعني اأن تحِمل 

آناَء اللّيل  على عاِتقَك م�ش������وؤوليَة المعرفِة، وتِبعات حيازِة المعرفِة، اأن تعي�َص في قلٍق يُ�شاورَك ا

واأط������راَف النَّهاِر، اأن تبقى قِلقاً من فواِت ثغرِة معرفٍة لم يتناولها عقلَك. ل تتعلّم الفل�ش������فَة بل 

غبة اإلى حيِّز  تعلّم كيف تتفل�ش������ُف، تعلّم اأن تجعل الفل�ش������فة تفل�شفاً حقيقياً، ينقلُك من حّيز الرَّ

ز لك قبَل ميالِدَك،  أّل توؤِمن بم������ا قد ُجهِّ زة ُم�ش������بقاً، ا أّل توؤمن بالقوالب ال�ُمجهَّ التنفي������ذ. تعلّم ا

يماَن بنف�شَك. وعندئٍذ تغدو وحَدَك خالقاً لقيِمَك ومباِدئَك، ونهجك المعرفي  تعلّم اأن ت�شنَع الإ

�شيل. الأ
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قبل الخو�ض في ق�صيدة النثر وخ�صائ�صها، ينبغي اأال يغيب عن اأذهاننا الدوُر الذي قامت 

به مجلُة »�صعر« التي �صدرت في بيروت عام )1957م(، و�صهدت ع�صرًا ذهبيًا حتى عام )1964م(، 

وكان رئي����ض تحريره���ا الكاتب وال�صاعر المعروف يو�صف الخال. فقد كانت هذه المجلة من�صة 

رئي�ص���ة للج���دل الدائ���ر حول التجديد ف���ي ال�صعر العرب���ي الحديث، فقد ن�ص���رت هذه المجلة 

ن�ص���ي الحاج، ومحمد  كثي���رًا م���ن المق���االت لخالدة �صعيد، واأدوني����ض، ون�صرت ق�صائد نثرية، الأ

الماغ���وط، واأدوني����ض. من هنا اأجد من ال�صروري بادئ ذي ب���دء تقديم بع�ض التعريفات لهذا 

آراء جماعة مجلة �صعر، ال تقل مراوغة  النوع من ال�صعر، هذه التعريفات التي ا�صتخل�صتها من ا

عن هذا النوع نف�صه. 

تعاريف، وتعاريف م�ضادة

- ق�س������يدة النثر هي نمط من الخطاب يتحدث �س������د نف�سه في ال�سوية نف�سها التي يعّرف 

بها نف�سه.

- قطعة نثرية تريد اأن تكون ق�سيدة. 

َل النتهاك نمط ال�سعر القائم. - نوع من ال�سعر �ُسكِّ

محمد اإبراهيم العبد اهلل

والبحوث الدرا�سات 

مقوالت حول مقومات ق�صيدة النرث
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وعلى الرغم من بحثهم عن تعريف �ش������امل لق�شيدة النثر، ل يزال النقاد يقدمون ما ي�شبه 

التعريفات الم�شادة، في محاولة منهم لحل لغز ق�شيدة النثر وو�شع تعريف لها.

أنواع ال�شتبداد  ف الناقدة الفرن�شية �شوزان برنار ق�شيدةَ النثر باأّنها: »تمرد على جميع ا تعرِّ

ال�ش������كلي )الر�شمي( للق�شيدة؛ ال�ش������تبداد الذي يمنع ال�شاعر من خلق لغة خا�شة به، ويجبره 

على و�شع المادة المرنة لعباراته في قوالب جاهزة«. 

بع�ص النقاد عّرفها:

- مخلوق اأدبي ا�شتثنائي، ذو طبيعة غام�شة ومراوغة.

كثر �شيوعاً الذي تبناه معظُم النقاد في ال�شرق والغرب هو التعريف الذي  لكن التعريف الأ

قّدمه �ش������ارل بودلير: ق�شيدة النثر هي »معجزة النثر ال�شعري المو�شيقية، من دون اإيقاع ومن 

دون قافية«. 

جمل ما جاء به الناقد بيتر جون�ش������ون حين عّرف ق�شيدة  ظرف والأ لكن يبقى التعريف الأ

أنها الق�شيدة التي ت�شع قدماً في النثر وقدماً في ال�شعر، وكال القدمين ت�شتقران بحذر  النثر ا

تحت ق�شرة موز. 

�سوُل واجلذور الأ

�ش������ول التاريخية لدرا�شة ق�شيدة النثر،  دبية الغربية ب�ش������كل كبير على الأ تركز النظرية الأ

أدبياً متميزاً وم�ش������تقاًل عن النثر  دبية من تر�ش������يخها ب�ش������فتها نوعاً ا فقد تمكنت النظرية الأ

وال�شعر من خالل و�شعها في �شياق تاريخي محدد بدقة.

أّن اأحد جذورها ارتبط بالمو�ش������وعات  بالطريقة نف�ش������ها، ادعت ق�ش������يدة النث������ر العربية ا

والتجارب التعبدية في الكتابات ال�شوفية، فال�شاعر اليمني عبد العزيز المقالح يرى اأن ق�شيدة 

آنية، ومن  يقاعات القرا آنية، والإ النثر العربية منبثقة من التراث ال�شوفي النابع من اللغة القرا

خرين الكتابات  التجرب������ة الروحية ذات الجوانب العالمية العميق������ة، وعّد العديد من النقاد الآ

ال�شوفية نموذجاً رئي�شاً ل�شاعرية ق�شيدة النثر. 

يرى اأدوني�ص اأن ق�شيدة النثر العربية بداأت تحت تاأثير ق�شيدة النثر الغربية، ودخلت مرحلة 

مختلفة عندما اأ�شبح �ش������عراء النثر العرب على دراية بالكتابات ال�شوفية العربية، في المرحلة 

أ�ش������لوب م�ش������تمد من تراثها الثقافي  الثانية هذه ولدت ق�ش������يدة النثر من جديد ببنية جديدة وا



مقوالت حول مقومات ق�صيدة النثر

ول 2021 34 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

الخا�ص. من بين الن�ش������و�ص ال�ش������وفية التي تخ�شها الموا�ش������فات هي: المواقف والمخاطبات 

بي حيان التوحيدي  لهي������ة لأ �ش������ارات الإ لمحمد بن عبد الجبار بن ح�ش������ن النفري )977م(، والإ

)1032(، و�ش������طحات الب�ش������طامي )1454-1491(، والعديد من الن�شو�ص لبن عربي )1165-

1240(، وال�ش������هروردي )1154-1191( اإذ ي�ش������رح اأدوني�ص بالتف�شيل التقنيات التي اكت�شفت في 

أ�شلوباً يعبرون فيه في كتاباتهم، فاللغة  الم�ش������ادر ال�شوفية، واأثرت في �شعراء النثر، واأ�شبحت »ا

�شا�ص لغة �شعرّية واإن كانت غيَر موزونة«.  الم�شتخدمة في الكتابات ال�شوفية هي في الأ

أّوُل اإنجاز مهم في تاريخ ق�شيدة النثر  و�ش������كار وايلد هي ا أّن ق�ش������ائد النثر لأ يعّد المنظرون ا

نكليزية. ومع  نكليزية، لهذا غالباً ما ينظرون اإليها باأّنها بداية ظهور هذا النوع من ال�ش������عر بالإ الإ

دبي، وكتب كوليردج  ذلك، يعلن �شايمون اأن عام )1798( هو تاريخ مهم في تاريخ هذا الجن�ص الأ

في العام نف�شه )تجول قابيل( wandering of cain the، وهي قطعة نثرية اأطلق عليها »ق�شيدة«، 

ومع ذلك، يعّدها �ش������ايمون مجرد »نثر �شعري« ويرى اأن عام )1803م( هو التاريخ الدقيق لميالد 

دخالت في مجموعته »حياة  نكليزية، فقد كتب كوليردج في هذا العام بع�ص الإ ق�شيدة النثر بالإ

�شاعر« )Anima poetae( التي تت�شمن بع�ص »ق�شائد النثر باأف�شل معانيها«. 

أع������اد وايلد �ش������ياغة المو�ش������وعات الدينية في ق�ش������ائده النثرية معتم������داً على اإيقاعات  ا

أراد في الواقع من تقليد الن�ص المقد�ص معار�ش������ة تعاليمه  ومف������ردات من الكتاب المقد�ص، وا

وتخريبه بال�ش������خرية، وكانت مقدمة كتابه »�شورة دوريان جراي« )1891( مثالً جيداً لق�شائد 

النثر لديه، فال�ش������مة الرئي�ش������ية لق�ش������يدة النثر لديه اختياره »التف�ش������يل وزخرفة« النثر، كما 

أندريه جيد و دبليو  ا�ش������تخدم فيها لغة زائفة قديمة. وقد نظر بع�ص ال�ش������عراء والنقاد اأمثال ا

قل زخرفة التي هي اأقرب  �شدارات الأ أنه »م�ش������طنع«، فقد ف�شلوا الإ بي ييت�ص اإلى ذلك على ا

اإلى الخطاب المعا�شر. 

مزيّات ق�سيدة النرث

 نحاول في هذا الق�ش������م تاأ�شي�ص تعريف لكل مزية كما هو مو�شح، و�شن�شير اإلى و�شف هذه 

المزّيات في اأعمال الكّتاب العرب. يمكن �شرد معظم هذه المزّيات في ثمانية عناوين رئي�شة:

1- �شكل وبناء مرن.

2- اإيجاز.

3- اأ�شداد وثنائيات.
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نطولوجيا. 4-  الأ

عادة والتكرار. 5-  الإ

6-  التنا�ص.

7-  ت�شويه اللغة ال�شعرية.

8-  التقليد... 

�سكل وبناء مرن

أّن عدم �شالبة ال�شكل والبنية هو �شمة  جيال ا يتفق النقاد الغربيون والعرب من مختلف الأ

متاأ�شلة في ق�شيدة النثر، وعادة ما يعّرف هذا النوع بمقارنته بممار�شات �شعرية اأخرى مقيدة 

ع�شوياً، وبدرجات مختلفة بالوزن والقافية. ربط النقاد ال�شكل ال�شلب بالمو�شوعات ال�شلبة، 

أّنها ليبرالية، وحرة وديمقراطية، وفي تحليلهم ل�شكل وبنية  ومن ثم ُعّرفت ق�شيدة النثر على ا

هذا النوع، و�شف بع�ص النقاد الغربيين ق�شيدة النثر باأنها تطبيق ل�»بُنى ع�شوائية«. ومع ذلك، 

�شاليب التي  حاول نّقاد اآخرون تحديد بع�ص الخ�شائ�ص البنيوية لهذا النوع من ال�شعر، هذه الأ

طّبقها هوؤلء اأدت اإلى ظهور ثالثة مناهج لتعريف ال�شمات البنيوية لق�شيدة النثر: 

1ً- البنية المتطورة:

ا�ش������تناداً اإلى تعريفات �شوزان برنار لق�شيدة النثر باأنها »وحدة منظمة ون�ص مغلق«، يقول 

مي�ش������ال ريفاتير اإن ق�شيدة النثر يجب اأن يكون لها بداية ونهاية مميزة، وي�شاجل باأن ق�شيدة 

غالق  غالق تتويجاً للبنية المتطورة فيها، فالإ النثر التي تتميز ب�ش������ور واأفكار متنوعة يمثل الإ

ي�شحن ال�شور الختامية ب�»تعقيد المعنى« الذي يربط الخيوط التي يُن�شج منها الن�ص. ويمكن 

أو يعك�ُشها.  غالق اإلى البداية ب�شورة مبا�شرة اإذ يعيُدها ا اأن ي�شير الإ

2ً- المظهر الطباعي البنيوي:

يوؤكد بع�ص النقاد اأن ق�شيدة النثر تحاول تمييز نف�شها عن ال�شعر بافترا�ص »مظهر ي�شبه 

أنه �شمة  أكثر امتالًء في ال�شفحة من الق�شيدة ال�شعرية«. هذا ال�شكل اأكد بع�ص النقاد ا الكتلة؛ ا

دائمة، ورف�ش������ه اآخرون الذين يرون اأن ق�شيدة النثر يمكن اأن تتكون من »�شطور ق�شيرة تمالأ 

أ بحرف كبير«، واأعطت مجموعة ثالثة من النقاد تعريفات  ي�ش������ر، تبدا ال�شطر على الهام�ص الأ

يجاز  اأكثر عمومية عاّدة اأن ق�شيدة النثر تحدد من خالل �شكلها على ال�شفحة حيث تعك�ص الإ

فقية لل�شرد على الرغم من تق�شيمها.  أ�شياً( �شوياً مع الخطوط الأ ال�شعري والتكثيف )را
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3ً- الوحدة البنيوية:

تعوي�ش������اً عن ا�شتحالة تحديد ال�شكل الطباعي لق�شيدة النثر، النقاد الذين حاولوا تعريف 

الوحدة البنيوية كانوا اأكثر قدرة على الو�شول اإلى اإجماع، فالنقاد �شرقاً وغرباً وعلى اختالف 

اأجيالهم وافقوا على اعتبار الجملة كوحدة، هذا التعريف عادة يكون مبتكراً مقارنًة بال�ش������عر 

المقولب، حيث تكون الوحدة بيتاً من ال�شعر في تعريفاتهم للوحدة البنيوية، اأكد النقاد اأن �شكل 

�شكال، واأن الجمل يمكن  طباعة الجمل في ق�ش������يدة النثر له نطاق غير محدود من البنى والأ

اأن توجد ب�شكل »�شبه منعزل« على ال�شفحة. 

يجاز االإ

 حاول جون �ش������يمون محاولة مبكرة لو�ش������ع حدود لق�ش������يدة النثر، وتحديد المعايير التي 

يمكن اأن يقي�ص بها النقاد الن�ش������و�ص التي يدر�ش������ونها، ومن ثم فهو يوؤكد اأن الطول النموذجي 

ن ق�ش������يدة النثر بعد  لق�ش������يدة النثر يجب اأن يكون بطول الق�ش������يدة الغنائية المتو�ش������طة »لأ

أكثر  يجاز« ا طول معين تفقد تاأثيَرها وتوتَرها«، هذه المعايير يوؤيدها مي�ش������يل بوجور ويعّد »الإ

أ�شا�ش������ية ل�شعرية النثر  المعايير ال�ش������عرية التي اتفق عليها النقاد. لذلك فهو يعّد هذه المزّية ا

وينبغي تنفيذها بو�ش������فها نهجاً نظرياً رئي�ص لدرا�ش������ة بع�ص ق�ش������ائد النثر. كما حدد النقاد 

خرى لق�ش������يدة النثر، مثل »الكتناز، والحتواء الذاتي، وال�شتقاللية،  العديد من ال�ش������مات الأ

والتكثيف، والتاألق«. 

أن�ش������ي الحاج، وخالدة �شعيد في  اأما بالن�ش������بة اإلى ق�ش������يدة النثر العربية، يركز اأدوني�ص وا

يجاز يتحقق في ق�شيدة  أ�شا�شية. خالدة �شعيد ترى اأن الإ يجاز« كميزة ا كتاباتهم النظرية على »الإ

أما اأدوني�ص والحاج فقد  �ش������افات وال�شروحات، ا النثر من خالل الجمع بين الكلمات وحذف الإ

خرى لق�شيدة النثر  �شا�ش������ية الأ يجاز« هو المولد والحامل لل�ش������مات الأ تبعوا برنار في عّد »الإ

مثل »الوحدة الع�شوية، والبنية الم�شعة، والتكثيف، والتاأثير ال�شعري«.

�سداد والثنائيات االأ

أ�ش������اروا اإلى التعريف ال�شابق الذي قدمته �شوزان  معظم النقاد الذين در�ش������وا هذه المزّية ا

أي�شاً، اإذ تقوم على جمع  برنار: ق�ش������يدة النثر، لي�ص في ال�ش������كل فح�ش������ب، واإنما في الجوهر ا

أنها خير  �ش������داد: النثر وال�شعر، الحرية وال�ش������رامة، الفو�ش������ى المدمرة وفن البناء. وبما ا الأ

ممثل للمعار�شة التاريخية بين ق�شيدة النثر وال�شعر، فاإن ق�شيدة النثر تحّول �شكلها اإلى ناقل 

أنها اإعادة تاأكيد للثقافات المهم�شة المعار�شة،  خطابات �شيا�شية مت�شاربة، وتثبت نف�شها على ا
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فالمتناق�شات والمتعاك�ش������ات التي اأوجدتها التقنيات المو�شوعية وال�شكلية في ق�شيدة النثر 

تتعاي�ص في ق�شيدة النثر بطريقة جدلية. 

المت�ش������ادات لدى تودوروف )ناقد فرن�ش������ي من اأ�ش������ول بلغارية 1939( في تحليله الن�شي 

لق�شائد النثر لدى بودلير ُمثلت في ق�شيدة النثر بثالثة اأنماط:

1- التنافر: يتمثل في ق�شيدة النثر بزخارف معينة مثل »�شيطان كريم«.

أه  2-  التناق�ص: وهو ا�شتخدام م�شطلحين متناق�شين لو�شف كائن واحد، كاأن نقول »امرا

قبيحة لكنها جذابة، رجل محّب يرغب في القتل«. 

3-  الطباق: و�ش������ع كلمتين بجانب بع�ش������هما على نحو متناق�������ص: الحياة والموت، الغني 

والفقير. 

يعرف اأدوني�ص الجملة المتناق�شة باأنها اإحدى �شمات ق�شيدة النثر. 

نطولوجيا االأ

أدبية وثقافية  ر�شية المثالية للتوتر التاريخي بين النثر وال�شعر َكبُنى ا تمثل ق�شيدة النثر الأ

دبي  أوائل الكتاب الذين اأدركوا قدرة هذا الجن�ص الأ واجتماعية و�شيا�ش������ية. كان مالرميه من ا

دب ب�شكل عام«. نقاًل عن  أ�ش������ياء اأكثر جوهرية تتعلق بو�شع ووظائف ال�ش������عر والأ على قيادة »ا

مالرميه، يبني بوجور نهجه النظري الخا�ص حول درا�ش������ة ق�ش������يدة النثر بتق�شي ان�شغالتها 

نطولوجية الرئي�ش������ية، اإذ يربط خ�ش������ائ�ص الق�ش������يدة ب�عّدها »مراوغة، ومثيرة لالهتمام،  الأ

نطولوجي« من جهة اأخرى.  واإ�شكالية«، من جهة، بخطابها »الأ

دبي »على مجاراة تجارب   يت�ش������كل هذا الخطاب ال�ش������عري من خالل قدرة هذا الجن�ص الأ

اأخرى مزعجة وخطيرة نلمح من خاللها ترتيب نظامنا الثقافي«. عند تعريفه لق�ش������يدة النثر 

أنها »المنتدى  أدبياً نوع اأدبي وجودي، ينظر بوجور اإلى ق�ش������يدة النثر عل������ى ا بو�ش������فها نوع������اً ا

دب، والجماليات، وو�شع  المختار الذي نوؤكد فيه على الرتباطات بال�شوبرا لغوية، وما وراء الأ

نماط البدائية«.  اللغة ال�شعرية، وال�شعرية، والخطابات التقليدية والأ

عادة والتكرار االإ

يوؤدي تكرار »وحدات لغوية« معينة في الن�ص اإلى اإن�شاء ما ت�شميه برنار »اإيقاع النثر«، بهذا 

يقاع  النوع من التكرار يقول الن�ص ال�ش������يء نف�شه مراراً وتكراراً في اأو�شاع مختلفة، ويخلق الإ

ال�شوتي الذي تتمّيز به ق�شيدة النثر. 
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 تقول ال�ش������اعرة والناقدة �شلمى خ�ش������راء الجيو�شي في درا�شتها لق�شيدة النثر العربية اإن 

يقاع »في ق�ش������يدة النثر متن������وع وجديد اإذ يعتمد على التوازي والتك������رار، واللهجة، ونمط  الإ

ال�ش������وت، وال�شجع والجنا�ص«. ي�شتك�ش������ف موريه ) اأديب يهودي من اأ�شول عراقية( اأي�شاً في 

درا�ش������ته عن ق�شيدة النثر اأن التكرار ال�ش������كلي والدللي ياأتي لخلق اإيقاع النثر. فقد ت�شمنت 

تقنيات التكرار ال�شكلية »التوازي، وتكرار العبارات والجمل«، ويقتب�ص من جبرا ابراهيم جبرا 

وزان والقافية ويعتمد على ال�شجع وال�شورة  الذي عّرف ال�شعر الجديد »باأنه �شعر خال من الأ

ال�شعرية والمو�شيقا الداخلية«.

 ي�ش������ير م�ش������طلح »المو�شيقا الداخلية« اإلى ميل ال�ش������عر غير الموزون للتعوي�ص عن اإيقاع 

الوزن والقوافي. في الدرا�ش������ات ال�ش������عرية العربية هذا التجاه كان ول يزال مرتبطاً اإلى حد 

كبير بال�شعر غير الموزون. 

أ  اأنماط التكرار: التكرار ال�ش������وتي، وهو تكرار حرف يهيمن �شوتياً في بنية الق�شيدة، نقرا

ن�شي الحاج: في ق�شيدة لأ

كنت ت�صرخين بين ال�صنوبرات، يحمُل ال�صكوُن

رياَح �صوِتِك اإلى ح�صائ�صي.

راَخك كنُت م�صتقرًا خلف ال�صنوَبرات اأتلقى �صُ

واأت�صرع كي ل تريني 

كنت ت�صرخين بين ال�صنوبرات تعال يا حبيبي!

كنت اأختبئ خلف ال�صنوبرات لئال تريني، 

فاأجيء اإليك فتهربي.

أّن حرف التاء كان الحرف المهيمن على ج�شد الق�شيدة فقد  ن�شاهد في هذا المقطع ال�شعري ا

�شوات اللم�شية، ف�شوتُه يوحي باإح�شا�ص لم�شي فيه مزيج  تكرر ع�شرين مرة، وهذا الحرف من الأ

من الطراوة والليونة. وتكرر حرف ال�شاد ثماني مرات وهو حرف يوحي بال�شالبة والَغلظُة. 

أو الق�شيدة: وهناك التكرار اللفظي وهو تكرار كلمة ت�شتغرق في المقطع ا

أرواد يا اأميرة الوهم(: خذ على �شبيل المثال ق�شيدة اأدوني�ص )ا

بال جديلة ول عطر لوَحْت حبيبتي

بال و�صادة رقدت حبيبتي

حافيًة رق�صت حبيبتي وغنت،
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رواد وحبيبتي �صاطئ لأ

وحبيبتي غيوم للبحر.

هناك تكرار للعبارة، اإذ اإنَّ تكرار العبارة يفتح الف�شاء الدللي للن�ص ومثال ذلك نجده في 

ق�شيدة الماغوط:

يا قلبي الجريح الخائن

في اأظافري تبكي نواقي�س الغبار

هنا اأريد اأن اأ�صع بندقيتي وحذائي 

هنا اأريد اأن اأْحِرق ه�صيم الحبر وال�صِحكات

اأوروبا القانية تنزف دمًا على �صريري

تهرول في اأح�صائي كن�صر في ال�صقيع

لن نرى �صوارع الوطِن بعد اليوم

ها تب�صق دمًا وح�صارات البواخُر التي اأحبُّ

ها تجذب �صال�صَلها وتم�صي البواخر التي اأحبُّ

كلبوة ُتجلُد في �صوء القمر

يا قلبي الجريح الخائن. 

�صعاَر والليل لي�س لنا اإل الخبَز والأ

آ�صيا الجريحة  واأنت يا ا

اأيتها الوردُة الياب�صُة في قلبي

الخبز وحده يكفي

القمح الذهبي التائه يمالأ ثدييك ر�صا�صًا وخمرًا

ألَمه، وقد جاءت للتعبير عن الماأ�شاة التي يعي�شها  هذه العبارة تحمل معها عذاب ال�شاعر وا

حزان والعار. �شاعر المنفى في وطن الأ

اإيقاع البيا�س: 

بي�ص الذي تحمله الورقة، فتقنية البيا�ص التي تقوم على  �شود والأ ويكون هذا بين اللونين الأ

العن�شر الت�شكيلي للمكان الذي يحتله ال�شواد متخلياً في ذلك عن م�شاحة معينة للبيا�ص.
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أ النتهاء عظيماً لل�ش������اعرة ربيعة جلطي )�ش������اعرة  مثال على ذلك ن�ص بعنوان »عندما يبدا

أ�شتاذة في جامعة وهران(: وروائية جزائرية ا

 اأكتُب...

اأ�صتلُّ عر�س النار من �صدري...

لغٌم هذا النباأ، ال�صداأ المتحرك

في الجراح

والفجر يخنجره حلٌم متخن

لم يعرْف قوافَل الع�صيات خلف التل

اأكتُب...

أ بكلمة واحدة في ال�شطر تاركة بيا�شاً ن�شّياً بحيث يحتل المقطع  معمارية هذا الن�ص تبدا

أربعة اأ�شطر قبلها بيا�ص. بينما  ول �ش������طرين �شغيرين فح�ش������ب، بينما يحتل المقطع الثاني ا الأ

احتل المقطع الثالث كلمة واحدة في �شطر واحد. ت�شعى فراغات البيا�ص التي يتركها ال�شاعر 

بين حركة مقطع واآخر اإلى توليد اإيقاع يوؤديه البيا�ص الفا�شل بين �شوادين، وهي بمنزلة �شمت 

وتوقف تنهي فيه العين المتلقية ل�شتقبال �شواد لحق.

التنا�ش: )تقاطع الن�سو�ش(

ت�ش������ير هذه الخا�ش������ية اإلى قدرة الن�ص على اإحالتنا اإلى ن�شو�ص ونماذَج ثقافيٍة اأخرى من 

و�ش������اف المتكررة. من وجهة النظر هذه، يعّرف  خالل ا�ش������تخدام ال�شور والمو�ش������وعات والأ

أّنه تحويل الن�ص اإلى »م�شرحية ل نهاية لها من  بداع ال�شعري« في ق�شيدة النثر ا فريدمان »الإ

الن�ش������و�ص الفرعية«. كما يمّيز مايكل ريفاتير ) باحث لغ������وي اأمريكي 1924-2006( نوعين 

�ش������ل.  ول يتاألف من قراءتين مت�ش������ابهتين للن�ص والن�ص الأ من التنا�ص: اختياري واإلزامي. الأ

أوله اإلى  هذا النوع من التنا�ص ي�ش������يف اإلى الن�ص اأهمية لخطّية الجمل )اأي قراءة الن�ص من ا

لزامي، ل عالقة  اآخره(، ويعزز وحدة الن�ص بتوفير �شور ومو�شوعات متوافقة. في التنا�ص الإ

لمعنى كلمات معينة في الن�ص بما يجب اأن تعنيه في اللغة، ويمكن اأن تفهم فقط بم�ش������اعدة 

�ش������لي. وعليه، فاإن تف�شير ق�ش������يدة النثر يعتمد ب�شكل مبا�شر على  الن�ص بعيداً عن الن�ص الأ

دبية للقارئ وقدرته على تحديد الن�ص البيني وفهمه. ركزت الدرا�ش������ات  الكف������اءة اللغوية والأ
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ال�شيميائية )الدللية( الحديثة ب�شكل اأكبر على هذه المزّية ودرا�شتها بعّدها الممار�شة ال�شعرية 

الرئي�شة لق�شيدة النثر.

ت�سويه )تفكيك( اللغة ال�سعرية

أّنها ق�ش������يدة  أ بها ق�ش������يدة النثر على ا در�ش������ت بربارا جون�ش������ون الطرق التي يمكن اأن نقرا

�شكال ال�شعرية التقليدية،  جراء )كما ترى( يمكن تحقيقه ب�»اإزاحة« بع�ص الأ »تفكيك«. هذا الإ

واإ�ش������فاء طابع درامي على بنية ال�ش������كل ووظيفته. با�ش������تخدام التقنيات الخطابية والطباعية 

يبتكر كاتُب ق�شيدة النثر لغتَه الت�شويرية المتناق�شة. في �شوء هذا التطبيق، تنظر جون�شون 

أّنها انعكا�ص �ش������اخر لطبيعة اللغة ال�شعرية، لتحليل وظيفة »التناق�ص  اإلى ق�ش������يدة النثر على ا

الت�شويري«، اأخذت جون�شون عبارة »to kill Time لقتل الوقت« من ق�شيدة بودلير »القنا�ص 

أ�شاليب واأغرا�ص التناق�ص الت�شويري فيها، وتقول اإن  ال�ش������ريف «Le Galant Tireur وحللت ا

الخ������ط المائ������ل يعيد لفعل kill كل ما يحمله من معنى، وهكذا، للمفارقة، تُنَع�ص »ال�شخ�ش������ية 

الميتة« ب� فعل القتل. وي�ش������تخدم الحرف » »T الكبير لزيادة تج�شيد )ت�شخي�ص( الكلمة، ومن 

، هناك زيادة في الَحرفّية من ناحية؛ وزيادة في الت�شويرية من ناحية اأخرى، فالت�شاد يكمن  ثمَّ

هنا في حقيقة اأن »ال�شخ�شية تمنح« الوقت »Time الحياة فقط لتوهب لها مرة اأخرى«.

 التقليد )المحاكاة(

في بحثه عن خ�ش������ائ�ص ق�ش������يدة النثر على �ش������عيد ال�شكل والم�ش������مون، طور مي�شيل بوجور 

أبرامز( من العهد الكال�شيكي حتى الع�شر  )الدرا�شة التاريخية والتحليلية ل�»ال�شعرية« للناقد م. ه. ا

أبرامز  الحديث، الق�ش������يدة الغنائية بو�شفها معياراً �شعرياً »The Lyric as Poetic Norm« يحدد ا

ثر في تطور ال�شعر: القدرة التعبيرية والمحاكاة. ترتبط القدرة  معيارين لل�شعرية كان لهما عظيم الأ

التعبيرية بقدرة ال�شاعر على »اإ�شقاط م�شاعره على فنه« با�شتخدام قدراته في »التخّيل، والحما�شة«. 

اأما المحاكاة فقد تراجعت وظيفتها مع مرور الزمن وتم تاأكيد القدرة التعبيرية. ال�شعرية الحديثة 

أ�ش������ا�ص العديد من التجاهات ال�ش������عرية )مثل الرمزية والخيال وال�ش������ريالية( انف�ش������لت  التي هي ا

يقاعي  ثر الإ خرى ل�»ال�شعرية«. فقد ف�شلت ال�شعر المعتمد على »الأ عن الخ�ش������ائ�ص التقليدية الأ

يقاع المقطوع. وعلى  لقاء والمو�ش������وع«، وربطته اإلى حد كبير بال�شور والإ والوزني، وعلى النوع والإ

نجازات ال�شعرية الحديثة، ول�شّيما تلك المتعلقة بال�شور  الرغم من ا�شتغاللها )ق�شيدة ال�شعر( الإ

أنها »لم تنف�شل عن المحاكاة«. فقد اأعادت �شياغة جميع الثروات الكامنة  �شكال المفتوحة، اإل ا والأ

في الطاقة الغنائية في ال�شعرية الحديثة والكال�شيكية على حد �شواء. لذلك، �شمات ق�شيدة النثر 

رث الغنائي الطويل  مريكية على �ش������عيد ال�ش������كل والم�ش������مون تعود بجذورها اإلى الإ وروبية والأ الأ
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أنها تُمثل بالنمط الو�شفي لل�شور  لل�ش������عرية. عند فح�شه للمحاكاة في ق�ش������يدة النثر وجد بوجور ا

حداث الت�شويرية الرائعة، وكذلك بارتباطها الوثيق بالفن المرئي،  اللفظية، والم�شاهد النمطية، والأ

وفن الطباعة الذي حافظت عليه ق�شيدة النثر طوال تاريخها.

اأخيراً نقراأ ق�شيدة بعنوان »روح الخمر« للكاتب الفرن�شي �شارل بودلير: 

ذات م�صاء غّنت روُح الخمر في القنينات:

ن�صاُن، اأيها المحروم الحبيب، اأيها الإ

من �صجني الزجاجي و�ُصدادتي القرمزية،

خوة! اأ�صوق لك اأغنية مفعمة بال�صوء والأ

ن�ش������ان المحروَم بو�ش������فه محبوبَها وبو�ش������فها  يجعل بودلير الخمرة روحاً تتكلم وتخاطب الإ

خوة، وكالهما م�شدر الخال�ص مما  محبوبته، فتَِعده باأنها قد �شاقت له اأغنية زاخرة بال�شوء والأ

خوة �شند له في طريقه الذي يبتغيه.  يعانيه ال�شاعر المحروم، فال�شوء يهديه لما يريد، والأ

ويقول في الق�شيدة نف�شها:

و�صاأكون لم�صارِع الحياة الهزيل هذا

الزيَت الذي يقوي ع�صالت الم�صارعين.

مل للمحرومين، وهي التي �شتقوي م�شارعي الحياة وت�شاعدهم  فالخمرة ت�شوق ال�شوء والأ

في مواجهتها، فهي �شندهم.

ونقراأ في ق�شيدة له بعنوان »خمرة المنعِزل«:

كل ذلك ل ي�صاهي، اأيتها القنينة العميقة،

ها بطُنك الخ�صب. ال�صلوى الخارقة التي تكنُّ

من اأجل القلب الظماآن لل�صاعر الورع

مل وال�صباب والحياة تثرين عليه الأ

والكبرياء، كنز كلِّ فاقٍة

آلهة! نا ظافرين واأ�صباه ا الذي يرُدّ

أة اأن تتبواأها، فاإذا كن  أّن الخمرة خال�ص له وقد تبواأت مكانة عج������زت المرا ي������رى بودلير ا

لم، فالخمرة عنده دواء ل ي�شتطيع تركه.  الن�شاء قد �شببن له قلياًل من المتعة وكثيراً من الأ

❁    ❁    ❁
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لم تترك جائحة كورونا اأي �سيء تقريبًا دون م�ساءلة. فهي ت�سائل العلم والتكنولوجيا مثلما 

ت�سائل الفل�سفة اأي�سًا. مع الجائحة المعممة، �سرنا نتمثل الزمان والمكان بطريقة مختلفة 

ذهان بفع���ل تطور العل���وم والتكنولوجيا بداية خم�سيني���ات القرن الما�سي  عم���ا تر�س���خ في الأ

غيار وكذا العالق���ات والم�سافات  م���ر نف�سه ين�سح���ب اأي�سًا على تمثلنا لذواتن���ا والأ ق���ل. الأ بالأ

الجتماعي���ة الت���ي تعودنا على التحرك �سمن اإطارها. ماذا حدث؟ ما هذا النقالب الفجائي 

الذي ي�سهده الوجود الب�سري، على نحو غير م�سبوق في التاريخ، ب�سبب فيرو�س ظهر في مكان 

homéostasie محدد ثم ما لبث اأن تعولم؟ هل هي اأوميو�ستازيا مختلة؟

غريقي على �ض������رب م������ن عملية التنظيم وال�ض������بط  تحي������ل ه������ذه اللفظ������ة ذات الجذر الإ

régulation يتمكن الج�ض������م من خاللها من الحفاظ على الثوابت المختلفة للو�ضط، الداخلي 

أم بالمحيط الخارجي. بتعبير اآخر، تحيل اأوميو�ضتازيا  مر بالج�ضد ذاته ا ممثاًل، �ض������واء تعلق الأ

على نوع من نظام بيئي écosystème ي�ضمد في وجه التغيرات والتحولت للحفاظ على حالة 

التوازن داخل الو�ض������ط. وهذا التوازن، اإن كان يخ�ص الج�ضد في عالقته بذاته وبمكوناته، بما 

أي�ض������اً في بعده العالئقي  بعاد: مادي، نف�ض������ي، انفعالي...، فاإنه يخ�ص الج�ض������د ا هو متعدد الأ

ول الداخلي  غي������ار وبالمحيط الخارجي. الظاهر اليوم اأن هذا التوازن، في م�ض������توييه: الأ بالأ

والثاني الخارجي، قد اختل بفعل جائحة كورونا. ثمة مظاهر كثيرة دالة على هذا الختالل.

علي بلجراف

والبحوث الدرا�سات 

نحن يف زمن كورونا



نحن في زمن كورونا

ول 2021 44 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

الزمان واملكان: رتابة وتقل�ص

�ش������ار الزمان، بفعل الحجر المنزلي، رتيباً وباعثاً على الملل ب�شبب ت�شريفه، كله اأو جله، 

داخل المكان عينه الواحد المقل�ص اأي المنزل. لقد تكاثف الزمن واأ�شبح غير قابل للخلخلة 

أنك�ش������يمان�ص«.  غريقي القديم »ا على عك�ص الهواء، كما في الفل�ش������فة الطبيعية للفيل�ش������وف الإ

أم������ا المكان فقد تقل�������ص وانحد بفعل الحجر المكاني المفرو�ص عل������ى الذات من اأجل اتقاء  ا

أو ال�شرط الالزم نحو خلخلة  ن تمدد المكان وات�ش������اع الف�شاء هو ال�شبيل ا وباء كورونا. ذلك، لأ

آثاراً �شلبية على الو�شط الداخلي  الزمان وتوزيعه المتوازن. طبيعي اإذن اأن يرتب هذا الختالل ا

أن�شطة  أبعاده المختلفة وعلى الو�ش������ط الخارجي حيث ي�شار اإلى تحويل ا حيث تتنازع الج�ش������د ا

من مكانها الطبيعي وهو مكان خارجي اإلى مكان ا�شتثنائي داخلي اأي اإلى المنزل. يوؤدي هذا 

الواق������ع الجديد اإذن اإلى امتالء وخلو: امتالء الداخ������ل وخلو الخارج، في حين اعتادت الذات 

أ�شا�ص و�شعيات معاك�شة تماماً.  الفردية اأن ترتب نف�شها على ا

كورونا واأثر »الدي�ستوبيا«

غريقي Distopia تدل، ف������ي معاجم مختلفة، عن  �ش������ل الإ »دي�ش������توبيا Dystopie«، من الأ

دبي والفني، ي�ش������ور مجتمعات منظمة  اأدب متخيل مندرج �ش������من اإنتاجات الخيال العلمي والأ

حالم ال�ش������عيدة الماأمولة. يوجد عدد من  عل������ى نحو يح������رم اأفرادها من حقهم في الحياة والأ

أنتجوا اأعمالً مندرجة �ش������من ما ي�ش������مى الخيال العلمي، ت�ش������ور عوالم ل اإن�شانية  الموؤلفين ا

ن�ش������انية كما هي الحال بالن�ش������بة اإلى الكاتب  تهيمن فيها التكنولوجيا والعلم على العالقات الإ

أي�شاً  ألدو�ص هيك�ش������لي A. Huxley« في موؤلفه Le meilleur des monde وكما هي الحال ا »ا

بالن�ش������بة اإلى الكاتب »جورج اأورويل G. Orwell«، �ش������واء في عمل������ه بعنوان )1984( اإذ يعري 

القل������ق الجتماعي الناجم عن اإعمال نظام المراقبة والتحكم في ظل الحكم التوليتاري، الذي 

عرفته بع�ص المجتمعات في العالم اأو في عمله الروائي الم�شهور »�شيعة الحيوانات« ال�شادر 

�شنة )1945(؛ الذي يعّد حقاً بمنزلة »دي�شتوبيا« حقيقية وواقعية، اإلى جانب الرواية المعروفة 

»كوك������ب القردة« للكاتب »بيي������ر بول P. Boulle«، دون اإغفال اأعمال فنية في مجال ال�ش������ينما 

أدبية من هذا النوع اإلى اأفالم اأم عن طريق اإبداعات اأ�ش������يلة،  �ش������واء عن طريق تحويل تحف ا

أبرزها فيلم »Alphaville« للمخرج العالمي »جان لوك غودار J. L. Godard« ال�ش������ادر  لع������ل ا

�ش������نة )1965م(. »الدي�شتوبيا« اإذن هي �ش������رب من »واقع« متخيل مثله مثل اليوتوبيا تماماً مع 
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أ�شا�شي هو اأن اليوتوبيا نعيم وحلم ماأمول مرغوب، في حين »الدي�شتوبيا« جحيم وكابو�ص  فارق ا

مرعب. لكن اأي عالقة واأي �شورة م�شتركة بين كورونا والدي�شتوبيا بما هي نقي�ص اليوتوبيا؟

يبدو اأن ح�ش������ور كورونا بين ظهرانينا في العالم الي������وم يعمل لي�ص على تعرية زيف بع�ص 

أ�شها العولمة والرخاء فح�شب، بل  مظاهر التمدن والتقدم في المجتمعات المعا�ش������رة وعلى را

أي�ش������اً اإمكانية تحولها من اأحالم ومتع اإلى اأ�شدادها اأي اإلى كوابي�ص وجحيم. هل معنى  يبرز ا

هذا اأن كورونا ت�شكل اأزمة؟

زمة كورونا والأ

زمة بوج������وه مختلفة ومتعددة، في الطب  الظاه������ر اأن لفظ كورونا �ش������يقترن في التاريخ بالأ

زمة التي ظهرت مع  أي�شاً. اإل اأن جذور الأ كما في القت�شاد والجتماع وفي الثقافة وال�شيا�شة ا

كورونا توجد فيها بقدر ما هي موجودة في قلب تحولت كبرى عرفتها الب�ش������رية منذ منت�شف 

القرن الما�شي، ولم تعمل كورونا �شوى على الدفع بها اإلى ال�شطح. وح�شب الفيل�شوف والموؤرخ 

 ،»le temps des crises زمات الفرن�ش������ي »مي�شيل �شير« Michel Serres �شاحب كتاب »زمن الأ

أو المجال، من جهة وعالقته بذاته وج�شده  ن�شان بالطبيعة ا فاإن هذه التحولت تخ�ص عالقة الإ

�شا�ش������ي للتحول الذي عرفه العال������م في مجال عالقة  م������ن جهة اأخ������رى. لقد تجلى المظهر الأ

ن�شان بالمجال على الم�شتوى الديموغرافي في انهيار الحياة القروية، اإذ تحولت ن�شبة اإعمار  الإ

البادية في اأوروبا مثاًل اإلى حدود القرن الما�ش������ي من )70- 75%(، من مجموع ال�ش������اكنة، اإلى 

1،7% فح�ش������ب في القرن الحالي، وهي في انخفا�ص متوا�ش������ل. اإنها بداية نهاية مرحلة وبداية 

مرحلة اأخرى جديدة ل تقل اأهمية عن نهاية الع�شر النيوليتيكي المعروفة في التاريخ الب�شري. 

وبذلك، تحول الثقل الب�شري ديموغرافياً نحو المدن ب�شكل فعلي، واأ�شبحت المدينة هي الحاملة 

الفعلية للتاريخ ولي�ص ب�شكل مفتعل كما كانت الحال في الما�شي، حيث لم تكن �شاكنة المدن، اإلى 

حدود �ش������نة )1800 – 1850( ميالدية، ت�شكل �شوى ن�شبة تتراوح بين )3 -5%( من �شاكنة العالم 

أثينا...(.  ومع ذلك كان التاريخ المدر�ص والرائد هو تاريخ المدن )بابل، اإ�شبارطا، ا

أو  ن�شان بالمجال ا لكن، اإذا كانت هذه �شورة اأولى من �شور التحولت الحا�شلة في عالقة الإ

المكان، فاإن ثمة �شورة اأخرى تج�شدها الحركة الب�شرية المكثفة التي يعرفها العالم المعا�شر. 

زل، بل اإن الهجرة والتنقل في المكان هي اليوم اإحدى  ن�شان كائن مهاجر منذ الأ ل مراء اأن الإ

ن�ش������ان. لكن الواقع اليوم يك�شف عن حركية ب�شرية  �ش������ل الم�شترك لالإ الحقائق الدالة على الأ

ر�ص. فقد نقلت ال�ش������ركات العالمي������ة العاملة في مجال الطيران  غير م�ش������بوقة على كوكب الأ

في �ش������نة واحدة فح�ش������ب )2006(، على �ش������بيل المثال، ما يناهز ثلث عدد �ش������كان العالم اأي 
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�ش������خا�ص عبر العالم. لقد تفطن مي�شيل �شير الذي غادر هذا  مليارين ون�ش������ف المليار من الأ

العالم في )2019(، قبل ظهور كورونا، اإلى اأن هذه الحركية الب�شرية المكثفة في العالم توؤدي 

ن�شانية تنتج عنها و�شعيات �شحية غير  ل محالة اإلى ت�ش������كالت ميكروبية موؤثرة في ال�شحة الإ

متوقعة ي�ش������عب تدبيرها والتحكم فيها. وهذا ما حدث فعاًل بحلول فيرو�ص كورونا الم�شتجد 

)كوفيد 19( بين ظهراني العالم اليوم.

ن�ش������ان بالطبيعة وبالمجال، �ش������ملت التح������ولت الكبرى في المجتمع  عالوة على عالقة الإ

ن�ش������ان بذاته وج�ش������ده نتيجة التقدم الهائل الذي عرفته علوم مثل الطب  المعا�ش������ر عالقة الإ

بمختلف فروعه وتخ�ش�ش������اته والميكرو بيولوجيا. يتجلى ذلك على الخ�ش������و�ص في الق�شاء 

لم الج�شدي اإلى اأدنى درجاته وذلك منذ منت�شف  مرا�ص الفتاكة، وتقلي�ص الأ على عدد من الأ

دوية  القرن الما�شي، وب�شفة خا�شة بعد اكت�شاف »البن�شلين« والم�شادات الحيوية، ومختلف الأ

أ�شهمت هذه المنجزات الطبية اإلى جانب عوامل اأخرى  لم ومواد التخدير. ولقد ا الم�ش������كنة لالأ

طبعاً في ارتفاع �ش������كان المعمور من مليار ون�ش������ف المليار اإلى �ش������ت مليارات ن�شمة في مدة 

يجابية فاإن  وجيزة ن�ش������بياً ابتداًء من خم�شينيات القرن الما�ش������ي. لكن رغم هذه التحولت الإ

حلول كورونا بالمدينة المعا�ش������رة، قبل وبعد ظهور اللقاحات المتنوعة وما يرافقها من جدل 

أو اإلزامه بتلقي اللقاح، لم يعمل على ك�ش������ف الم�شتور خلف مظاهر  حول حرية ال�ش������خ�ص و/ا

أنها  التقدم وخلف �شعارات الحرية والرفاهية فح�شب، بل اأتى على حقوق مكت�شبة كان يعتقد ا

غير قابلة للم�ص في مجتمع يب�شر في خطاباته بالتقدم والزدهار و�شون الحقوق والحريات. 

احلق واحلرية

على الرغ������م مما تحقق من اإنجازات معتبرة في مجالت الط������ب والميكروبيولوجيا، فقد 

ن�شان تجاه المر�ص وعن الحق في الحياة، بما هو حق  اأعادت كورونا الحديث عن ه�شا�ش������ة الإ

أ�شاعته من خوف معمم من الموت لي�ص ب�شبب الفيرو�ص  ن�شان، بما ا أ�شا�شي من حقوق الإ طبيعي ا

فح�ش������ب، واإنما اأي�شا ب�ش������بب اللقاح كما يعتقد جمهور وا�شع من النا�ص عبر العالم. لقد ارتفع 

من�شوب الخوف من الموت، في ظل اأجواء الجائحة، من الم�شتوى الفردي »العادي« اإلى م�شتوى 

من بالمعنى  الرهاب الجماعي الم�ش������ترك والمعمم، مع كل ما يعنيه ذلك من �شعور بانعدام الأ

ن�شاني عندما يكون مهدداً  من الإ العام وال�ش������حي منه ب�ش������فة خا�شة. ومما ل �ش������ك فيه اأن الأ

فاإنه يجر معه الحق في الحرية اإلى الم�شير نف�شه، وب�شفة خا�شة، حرية الحركة والتنقل في 

أو التباعد العاطفي والوجداني.  المكان وما يرتبط بها من م�شافات دالة على القرب و/ ا
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كورونا واملكان

 ،Dystopie والدي�شتوبيا ،Eutopie وتوبيا في خيال واأدب وفل�ش������فة اليوتوبيا Utopie، والأ

أي�ش������اً،  بيرتروبيا Hypertropie كما بالن�ش������بة اإلى كورونا ا تيروتوبي������ا Hétérotopie، والإ والإ

وتوبيا Eutopie، ا�ش������تعمله الفيل�ش������وف  مر يتعلق بالمكان، واقعياً كان اأو متخياًل. فالأ فاإن الأ

نكلي������زي توما�ص مور )1516( للدللة على »مكان خير« اأي مكان ي�ش������ود فيه الخير وحده.  الإ

 Hétérotopie اأما لفظ ،Utopie ن مكاناً كهذا ل يوجد في اأي مكان، فهو عبارة عن يوتوبيا ولأ

فقد ا�ش������تعمله الفيل�شوف الفرن�شي »مي�شيل فوكو« في اإحدى محا�شراته �شنة )1967( بعنوان 

نظمة وقواعد اأخرى  »اأماكن اأخرى«، قا�ش������داً منه اأماكن محددة داخل المجتمع خا�ش������عة لأ

طفال  مكنة مثل ف�ش������اءات الت�شلية كالم�شرح وقوافل الأ خا�ش������ة. يقدم »فوكو« نماذج لهذه الأ

ماكن  أو الحجز كدور الم�شنين واأماكن اللجوء والمقابر. واإجمالً، فاإن هذه الأ وف�شاءات العزل ا

ن�شطة، كما  تتحدد من خالل نوع ا�شتعمالها كف�شاءات موجهة ل�شتقبال اأنماط محددة من الأ

هي الحال بالن�ش������بة اإلى المالعب الريا�شية واأماكن العبادة واأماكن الت�شلية، وهي في النهاية 

اأماكن داخل المجتمع تخ�ش������ع لقواعد و�ش������وابط خا�ش������ة. ومما له معنى اأن يتم في ح�شور 

خرى التي يذكرها فوكو في حديثه عن تطور العر�ص المكاني  مكنة الأ كورون������ا اإغالق هذه الأ

l>offre spatiale في ظل العر�ص الليبرالي. واأما الدي�شتوبيا Dystopie فهي بمنزلة المكان 

أي�شاً  أو »مكان ال�ش������ر« المقابل لمكان الخير الذي تمثله اليوتوبيا. ومما له معنى ا »الفا�ش������د« ا

اأن يتماهى مكان »الدي�ش������توبيا« مع المكان كما اأ�شبح اليوم في ح�شرة كورونا. اإنه الطوبو�ص 

غريقي( اإذن، وقد فعلت فيه كورونا فعلها واأكملت الفعل الذي  Topos )المكان في اأ�ش������له الإ

أته التقنية.  بدا

زمة والفر�سة كورونا: الأ

�شداً على ما ير�شخه النموذج القت�شادي الليبرالي من ثقافة الم�شاحات الكبرى للت�شوق، 

ن الف�شاء العام في ح�شرة كورونا  الظاهر اأن كورونا اأعادت النا�ص اإلى حيز مكاني محدود لأ

خرى« التي تحدث عنها فوكو، من  مكن������ة الأ بات ي�ش������كل خطراً على الحياة. هكذا تحولت »الأ

اأمكنة راحة وت�شلية اإلى مجرد ا�شتيهامات حول المكان ال�شامل Hypertropie الذي يحيل على 

اأوهام طوباوية �ش������داً على ما يقدمه النموذج الليبرالي من خطابات حول تنوع اأمكنة الراحة 

والت�شلية والمتعة. 
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غير اأن هاج�ص كورونا ل يخلو بالمقابل من فر�ص اإيجابية ممكنة لي�ص في الحا�شر فح�شب، 

خذة في التو�شع  أي�شاً. لعل التقنية في �شورة التكنولوجيا الرقمية الآ تي غير المتوقع ا بل في الآ

والتجذر هي الفر�ش������ة والو�شيلة والخيار المالئمين لمواجهة كورونا، وما �شابهها في الحا�شر 

قل للحد من تف�شيها ومن تهديدها للحياة. يبدو اأن حا�شر كورونا، اإن كان يحيل  أو بالأ تي ا والآ

أي�ش������اً فر�ش������ة ممتازة لتجذير التقنية في المجتمع المعا�شر. فاإذا  على حالة اأزمة، فاإنه يعد ا

كان������ت كورونا قد دقت ناقو�ص الخطر الناتج عن الح�ش������ور الجماهيري الوا�ش������ع في المكان، 

أو التكنولوجيا الرقمية الجديدة،  ف������اإن التقنية في �ش������ورة التكنولوجيات الجديدة لالت�ش������ال ا

بما تتيحه من اإمكانات الح�ش������ور من دون ح�ش������ور، تطرح نف�ش������ها بو�شفها حاًل ومخرجاً من 

زمة. فهي تنمي الميل اإلى ا�شتثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة من فر�ص العمل والتعليم  الأ

والت�شوق اأي�شاً عن بعد. لكن هل معنى هذا اأن التقنية تتيح اإمكانات جديدة لتقا�شم المكان؟ 

مان املكان امل�سافة والأ

ينبهنا ح�ش������ور كورونا بيننا اإلى م�ش������األة اأخرى ل تقل اأهمية عن الم�ش������ائل ال�شابقة. فمن 

مان« �شارت لزمة تتردد في كل الخطابات الرائجة  نافل القول التذكير اإنَّ م�ش������األة »م�شافة الأ

أو البعد  مان يقت�ش������ي م�ش������افة لكن الم�ش������افة ل تعني البتع������اد ا حول كورونا. �ش������حيح اأن الأ

ن العي�ص الم�شترك يقت�شي الم�شافة التي توؤ�ش�ص القرب الوجداني  بالمعنى الأخالقي. ذلك لأ

مر اأي تعار�ص بين الم�ش������افة والقرب. ذلك  والجتماع������ي والحقوقي الحقيقي. لي�������ص في الأ

ن اإلغاء الم�ش������افة بو�شاطة التقنية ل يعني ول يوؤدي بال�شرورة اإلى تحقيق القرب، بل القرب 
لأ

خر وقيمته واختالفه. هذا  الحقيقي هو الذي يقت�ش������ي م�شافة �شرورية، م�شافة ب�شعة حق الآ

ما تعلمنا اإياه فل�ش������فة »هايدغر« وتفكيره لم�ش������األة التقنية وتقريب الم�شافات. يعني هذا في 

مان اأمراً �شرورياً في ح�شرة كورونا من اأجل الوقاية، فاإن اأخذ  أنه، اإن كانت م�شافة الأ النهاية ا

أي�شاً،  الم�ش������افة الالزمة لي�ص �ش������رورياً في بعده الح�شابي الهند�ش������ي المكاني فح�شب، واإنما ا

خر الحق في  هم، في بعده الفل�ش������في الأخالقي والحقوقي بما ي�ش������من لالآ وهذا ربما هو الأ

مكان تقا�شم المكان  من والختالف وبما يوؤ�ش�ص فعاًل للعي�ص الم�شترك. لكن هل بالإ الحياة والأ

عن بعد؟ ثم هل يوؤدي هذا كله اإلى تقوي�ص الح�شور بو�شفه مفهوماً مركزياً في فل�شفة الوجود 

جابة.  أثر نقدي ومن روؤية ا�شتباقية، قادرة على الإ أ�شا�شه؟ لعل الفل�شفة، بما لها من ا من ا

❁    ❁    ❁
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يو�شف ال�شلوك الهازم للذات »Self-defeating Behavior« اإلى اأي عمل يقوم به ال�شخ�ص 

لجلب الف�شل والمعاناة، اأو م�شيبة على نف�شه اأو هو نمط متكرر من ال�شلوك الذي يوؤثر في 

خرين.  دافعية النمو ال�شخ�شي للفرد، اإ�شافًة اإلى وجود تاأثير �شلبي على العالقات مع الآ

ي�شي���ر »ت�شامبرلي���ن« اإل���ى اأن ال�شلوك الهازم لل���ذات عبارة عن نمط �شلوك���ي متكرر، يحاول 

�شا�شية؛ فينتج عن هذا ال�شلوك عواقب �شارة وغير  ف���راد تحقيق احتياجاتهم الأ م���ن خالله الأ

�شخا�ص  آثارها على مجرى حياة الفرد، وعالقاته الجتماعية على عدِّ اأن الأ مرغوب فيها تترك ا

الذين يعانون م�شكلة ال�شلوكات الهازمة للذات غالبًا ما يكون لديهم مطالب �شارمة تجعلهم 

فراط في التعميم، والمبالغة وهي من اأخطاء التفكير. يميلون اإلى الإ

أنها يمكن  مما ي������وؤدي بهم �إلى �النخر�ط بمزيد من �ل�س������لوكات �لهازمة للذ�ت عل������ى عدِّ �

�كت�سابها عند �ال�ستجابة للعالم �لخارجي بطرق ت�ساعد على �لمو�جهة باأقل م�ستوى من �لقلق، 

ولكن �لحفاظ على هذه �ال�ستجابات وعدم تطويرها يجعلها ت�سبح بمرور �لوقت غير مالئمة، 

وتعمل �سد م�سلحة �لفرد. 

وي�س������ير م�سطلح �ل�س������لوك �لهازم للذ�ت �إلى فكرة �أن �لنا�س يعملون عن علم وق�سد لفعل 

نف�سهم. أو �ل�سرر الأ أ�سياء من �ساأنها �أن ت�سبب لهم �لف�سل وجلب �لمتاعب � �

فاإ�ستر�تيجية �لعطالة �لذ�تية يمكن ربطها بال�سلوك �لهازم للذ�ت، وهي �إ�ستر�تيجية معرفية 

د. معمر نواف الهوارنة

والبحوث الدرا�سات 

ال�سلوك الهازم للذات

عائق يف طريق النجاح 
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يميل م������ن خاللها الفرد اإلى مقاومة التغيير، من خالل نزعته بالالعتماد على الفترا�ش������ات 

الماألوفة، وعدم القدرة على تعديل هذه الفترا�شات.

فراد يّدعون مراراً الف�ش������ل في النجاحات، ولكن ل يتحملون الم�ش������وؤولية عن الف�شل.  فالأ

أنف�شهم عمداً ويتجنبون الم�شوؤولية عن الف�شل هو مثال على  وحقيقة اأن النا�ص �شوف يعوقون ا

ال�شلوك الهازم للذات.

وال�ش������لوك الهازم للذات مو�ش������وع اهتمت به الب�ش������رية وكثير من الباحثين في مجال علم 

النف�ص. وكثير من النا�ص قد ي�شلكون على نحو ي�شبب لهم كثيراً من النتائج التي ت�شرهم. بع�ص 

أن�شطة جن�شية  أن�ش������طة ت�ش������بب لهم ال�شرر مثل النخراط في ا فراد يعتزمون النخراط في ا الأ

خرين، ومحاولة النتحار،  غير اآمنة، وا�ش������تخدام العقاقير ال�شارة، والقمار، واإ�شاءة معاملة الآ

خرى  عمال التخريبية الأ همال في تناول الدواء، وتنفيذ العدي������د من الأ وت�ش������يع اأموالهم، والإ

التي ربما يمكن تجنبها، والنظرة ال�ش������لبية للذات، وغالباً ي�شكون بقدراتهم وطاقاتهم الداخلية 

أ�شهمت في وجودها الظروف  وي�ش������لون لمرحلة من عدم الثقة بذواتهم، واأن هذه ال�ش������لوكات ا

البيئية وال�شخ�شية والجتماعية والتعليمية.

حيان باأ�ش������ياء من �ش������اأنها اأن  فراد في بع�ص الأ ويعرف ال�ش������لوك الهازم للذات باأنه قيام الأ

أّنه �شلوك متعمد اأو مق�شود، يوؤدي ب�شكل وا�شح  أو المتاعب. اإ�ش������افًة اإلى ا ت�ش������بب لهم الف�شل ا

أو ال�شلوكات الهازمة للذات يمكن اأن  فكار ا آثار �شلبية على النف�ص. والأ أو ا ومق�ش������ود اإلى نتائج ا

أنه ل يوجد  �شخا�ص، وعلى الرغم من ا توؤدي اإلى م�شاعر �شلبية وخلق عوائق في طريق نجاح الأ

أو اإنهاء اأعمالهم التي لم تكتمل. تف�شير منطقي لماذا ل ي�شتطيعون تحقيق اأهدافهم ا

العوامل الم�سببة لل�سلوك الهازم للذات 

Influential Factors of Self –Defeating Behavior

�شخا�ص، تختلف  اإن البحث عن م�شادر ال�شلوكات الهازمة للذات وعوامل وجودها لدى الأ

باختالف طبيعة ال�ش������لوك الهازم للذات ونوعه، اإل اأن تلك ال�ش������لوكات غالباً ما ت�شترك ب�شيء 

أ�ش������اليب المعاملة الوالدية،  �ش������اءة، وا أ�ش������بابها غالباً ما تعود اإلى خبرات الإ جوه������ري وهو اأن ا

ف������كار الالعقالنية  والعالق������ة مع الوالدي������ن في مرحلة الطفولة. ف������ي حين يرى »بيك« اأن الأ

والهازمة للذات ت�شهم بدرجة كبيرة في وجود ال�شلوكات الهازمة للذات.

تي:  يوجد مجموعة من العوامل الم�شببة لل�شلوك الهازم للذات هي كالآ
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خرين: 1- التعر�س للنقد من الآ

خرين يدفع الفرد اإلى تكوين اأفكار غير منطقية مفادها العجز، وقلة  التعر�ص للنقد من الآ

أ�ش������ار  الحيلة، وعدم الجدارة الذاتية؛ ومن ثمَّ القتناع بعدم القيمة الذاتية. وهذا يتفق مع ما ا

اإليه »ما�شلو« والذي يرى اأن عدم اإ�شباع حاجات الحب والتقدير، تدفع الفرد اإلى الكاآبة، وعدم 

القدرة على تحقيق الذات.

2- المفا�صلة بين الخيارات:

�ش������ف النتائج الجيدة مرتبطة  فراد ينخرطون في المفا�ش������لة بين الخيارات، ولالأ بع�ص الأ

�شخا�ص اإلى قبول  ب�ش������يء �ش������يِّئ، ونتيجة لهذه المع�ش������لة المرتبطة باتخاذ القرارات، يميل الأ

فراد قد يختارون اإ�ش������تراتيجيات  الخيارات ال�ش������يئة من اأجل الح�ش������ول على فكرة جيدة. فالأ

أ�شاليب لكنه يرتد وتنتج عك�ص النتيجة المرجوة. أو ا عك�شية، ا

3- عندما تكون النتائج مكلفة اأكثر من المكا�صب:

 ين�شاأ ال�شلوك الهازم للذات عندما تكون النتائج مكلفة اأكثر من المكا�شب، فالنا�ص الخجولة 

هانة، ولكن  أو الإ أو القلقة قد تن�ش������حب من التفاعالت الجتماعية لتجنب احتم������ال الرف�ص ا ا

قد يرتد ذلك عليهم ب�ش������كل عك�ش������ي من خالل منعهم من الح�شول على فر�شة لالختالط مع 

النا�ص.

4- نق�س المعرفة والثقة المفرطة بالنا�س:

يمكن اأن ت�ش������هم نق�ص المعرفة والثقة المفرط������ة بالنا�ص بحيث ل يدركون الحاجة لتوخي 

أنف�شهم. الحذر اأو معرفة كيفية حماية ا

�- تدني احترام الذات:

�ش������خا�ص اأكثر عر�ش������ة للت�شرف ب�شكل هازم للذات اأو بطريقة مدمرة لها عندما  ويكون الأ

ن������ا، اأو عندما يكون لديهم تدني احت������رام الذات. وعندما يكون  تك������ون هناك تهديدات اإلى الأ

لدى ال�ش������خ�ص تدني احترام الذات- يكون اأكثر عر�شة لوجود الكتئاب، والقلق، وال�شطراب 

العاطفي. وتدني احترام الذات غالباً ما ين�شاأ من م�شاعر الرف�ص وال�شعور بالوحدة. 

6- ف�صل التنظيم الذاتي:

ف�ش������ل التنظيم الذاتي هو �شبب اآخر مفتر�ص لل�ش������لوكات الهازمة للذات، ويرتبط التنظيم 

أنف�شهم لو�شع  �شخا�ص اأن يعّدوا ا الذاتي في الغالب ب�شبط النف�ص. والتنظيم الذاتي ي�شمح لالأ
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معين والتكيف مع هذا الو�ش������ع، وغالباً ما يقوم ال�ش������لوك الهازم للذات على ال�ش������تمرار في 

أو نتيجة مكلفة.  جل والتي تحمل مخاطرة على الم������دى الطويل ا تحقيق مكا�ش������ب ق�ش������يرة الأ

حيان ال�ش������لوك الهازم للذات اإلى الف�ش������ل في �شلوكيات تنظيم الذات  قد يوؤدي في كثير من الأ

ب�ش������كل �شحيح. على �شبيل المثال، �شخ�ص قد يقود �شيارته ب�شرعة كبيرة في �شوارع مزدحمة 

ل ت�شمح له بال�شرعة الزائدة، والتي قد توؤدي اإلى وقوع الحادث. قد يف�شل ال�شائق ب�شبب �شيق 

ثار والعواقب، وال�ش������خ�ص تحت ال�ش������طراب النف�شي يميل نحو تف�شيل  تفكيره في تقدير الآ

أ  أ�شوا الخيارات عالية المخاطر، وخيارات عالية المردود، حتى لو كانت هذه هي مو�ش������وعية ا

الختيارات.

خفاق والف�صل الدائم: 7- الإ

خفاق والف�شل الدائم يدفع الفرد اإلى احتقار ذاته، وتكوين مفهوم �شلبي عن الذات، مما  الإ

يحد من ن�شاط الفرد، وي�شعف من قوته، ويجعله عاجزاً عن رعاية نف�شه، ومواجهة الم�شكالت 

التي تعتر�شه، ويجعل من ال�ش������عب عليه تكوين �شداقات، واإقامة عالقات اجتماعية ناجحة؛ 

�شخا�ص بطرق غير مالئمة. نها تجعل الفرد يتعامل مع الأ لأ

8- التعب:

نه ياأخذ بع�ص من ال�ش������يطرة الداخلية،  التعب هو �ش������بب اآخر لل�ش������لوك الهازم لل������ذات، لأ

أو للقيام بذلك، واأحياناً ا�ش������تنزاف هذه  والم������وارد والمعرفة والذكاء لتخاذ قرارات عقالنية ا

الموارد قد ي�شبح الفرد �شريع النفعال، ويت�شرف باندفاع وعدوانية. 

9- الرف�س والنتماء:

�شخا�ص لديهم حاجة قوية  الرف�ص والنتماء هو �شبب اآخر مهم لل�شلوك الهازم للذات، فالأ

أكثر �شيوعاً  فعال غير العقالنية وال�شلوكات الهازمة للذات ا أ�شا�شية لالنتماء. بحيث ت�شبح الأ وا

في اأعقاب الرف�ص. وقد خل�ص بع�ص الباحثين اإلى اأن ال�ش������تبعاد الجتماعي والرف�ص يوؤدي 

أو ال�شلوكات المدمرة. فالم�شتبعدين اجتماعياً هم اأكثر  اإلى نتائج �ش������لبية، مثل هزيمة الذات ا

أكثر مياًل لالنخراط في ال�شلوكات الهازمة  أو تعاون، وهم ا عدوانية، واأقل رغبة في م�ش������اعدة ا

أداوؤهم �شعيفاً في المهام التحليلية.  أي�ش������اً، ويكون ا للذات. وهم يحبون المخاطرة والمماطلة ا

آثار ال�شتبعاد الجتماعي والذاتي وال�شلوك الهازم للذات، الجانب  وهناك عالقة مبا�شرة بين ا

أ�شكال  المظلم من تدني احترام الذات يتنباأ بزيادة خطر الكتئاب وتعاطي المخدرات، وبع�ص ا

الجنوح.
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10- ال�صحة العقلية:

داء ال�ش������لوكات التي يمكن اأن تكون �شارة. ومن المرجح اأن  �ش������خا�ص في الواقع لأ يميل الأ

أكثر انهزامية تبعاً للظروف المختلفة، مثل ال�شحة العقلية لل�شخ�ص. اإذا كان  يت�شّرفوا بطرق ا

أو القلق من المرجح اأن يت�شرف بطريقة التدمير الذاتي مقارنة  ال�شخ�ص م�ش������اباً بالكتئاب ا

بال�ش������خ�ص ال�شحيح عقلياً. النا�ص في حالة ال�شلوك الهازم للذات لديها الميل اإلى ال�شتراك 

عن ق�شد اأو عن غير ق�شد في عملية التفكير وال�شلوكات ال�شلبية التي تعمل �شد م�شلحتهم، 

مما يوؤدي اإلى هزيمة الذات والف�شل. فهم يميلون اإلى تخريب اأهدافهم ال�شخ�شية في الحياة 

والتقليل من قدراتهم الحقيقية. وعالوة على ذلك، فاإن كثيراً من العادات وال�شلوكات الهازمة 

حيان يكون  مور ت�ش������ير على ما يرام، في كثير من الأ للذات تحدث فح�ش������ب عندما تبدو اأن الأ

أوامر، اإلى اأق�شى الحدود »علينا، يجب اأن يكون، ويجب علينا«، فاإنها  للنا�ص مطالب �شارمة وا

حباط، وكثير  أنف�ش������هم من خالل م�ش������اعر التع�ش������ب والفظاع������ة، والإ تميل اإلى زعزعة وقلب ا

فراط  من التعميمات. والنا�ص في حالة ال�ش������لوكات الهازمة للذات تميل اإلى الم�ش������اركة في الإ

حداث غير المرغوب فيها  أو ال�شفات، وعادة ما تكون الأ حداث ا والتعميم والمبالغة وعولمة الأ

أو ال�شلوكيات. أو ال�شفات ا يجابية ا حداث الإ أو ال�شلوك، في تجاهل تام تقريباً لالأ أو ال�شفات ا ا

11- مثلث القهر:

يتكون هذا المثلث من ثالثة م�شادر م�شببة لل�شلوكات الهازمة للذات وهي:

أنها �ش������يء خاٍل م������ن وجود اأي حياة  • قه������ر ال������ذات: الذي يتمث������ل بالنظر اإلى الذات على ا
اإن�شانية. 

ن�شطة  ن�ش������ان وذلك من خالل عدم ال�شتراك بالأ • قهر المكان: يتمثل بالحد من تلقائية الإ
الجتماعية. 

• قهر الزمان: فيتمثل بالعي�ص في الما�ش������ي وتجنب التفكير في الم�ش������تقبل؛ فتف�شي هذه 
الم�ش������ادر بال�شخ�ص اإلى حالة من ال�ش������لبية والنهزام وهذا المثلث يتقاطع مع الثالوث الذي 

أ�شار فيه اإلى اأن ال�شطرابات النف�شية وال�شلوكية تت�شكل  طرحه »بيك« )Beck، 1967(، والذي ا

من ثالثة م�شادر وهي: 

• الذات: فالفرد الذي يعاني ال�شلوكات الهازمة للذات ينظر اإلى نف�شه نظرة �شلبية، معتقداً 
أو اأخالقي، اأو ج�شدي. أنه �شخ�ص غير مرغوب فيه، وعديم القيمة ب�شبب ا�شطراب نف�شي، ا ا

•  التجارب الخا�ش������ة: ويت�شمن هذا الم�ش������در من الثالوث المعرفي ميل الفرد اإلى تف�شير 
تجاربه بطريقة �ش������لبية، فهو يرى اأن العالم يفر�ص عليه مطالب وم�شاعب ل تُقهر، ول يمكن 

تذليلها للو�شول اإلى اأهدافه في الحياة.
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• الم�شتقبل: واأما هذا الم�ش������در من الثالوث المعرفي فهو النظرة ال�شلبية اإلى الم�شتقبل، 
فالفرد يتنباأ باأن م�شاعبه الحالية �شوف ت�شتمر اإلى ما ل نهاية.

أ�ش������ار »كودني Cudney، 1975« اإل������ى اأن هناك مجموعة من العوامل التي تعمل  في حين ا

على وجود ال�شلوكات الهازمة للذات وا�شتمرارها. يمكن اإجمالها بفئات ثالث:

ولى: الخوف من اكت�ش������اف �شيء مرعب حول الذات اإذا لم ي�شتخدم هذا ال�شلوك  • الفئة الأ
ومثال ذلك: »�شاأكون �شخ�شاً غبياً وغير كفوء اإذا لم اأت�شرف على هذا النحو«.

• الفئة الثانية: الخوف مما �شيحدث في حال عدم ا�شتخدام ال�شلوك الهازم للذات، ومثال 
أ�شلك وفق هذا النمط من ال�شلوك«. ذلك: »�شيرف�شني زمالئي اإذا لم ا

• الفئة الثالثة: الخوف والقلق من طبيعة الحياة الجديدة في حال تم التخلي عن ال�ش������لوك 
أ�شتخدم هذا ال�شلوك«. الهازم للذات، ومثال ذلك »�شاأ�شعر بالتعب والياأ�ص، اإذا لم ا

�سمات وخ�سائ�ش ال�سلوك الهازم للذات

Indicators of Self-Defeating Behaviors

تُعّد ال�ش������لوكات الهازمة للذات نمطاً �شلوكياً وا�شَع النت�ش������ار يظهر بدءاً من مرحلة البلوغ 

المبكر، وي�شتمر في المراحل العمرية الالحقة من خالل �شياقات متنوعة، وي�شتدل على هذه 

ال�شلوكات من خالل مجموعة من ال�شمات، منها ما ياأتي:

أ بها، اإ�شافًة اإلى التهيوؤ الذاتي الم�شبق للف�شل  1-  عدم القدرة على اإنهاء المهام التي يبدا

بالمهام، والم�شروعات ال�شخ�شية.

يجابية، وال�شتجابة ال�شريعة لالكتئاب، وم�شاعر الذنب. حداث ال�شخ�شية الإ 2- تجنب الأ

3- النخراط في الحديث ال�شلبي عن الذات، اإ�شافًة اإلى ا�شتخدام عبارات الهزيمة الذاتية. 

�ش������خا�ص، والحالت، والمواقف التي توؤدي اإلى الف�ش������ل و�شوء المعاملة على  4-  اختيار الأ

ف�شل غالباً ما تكون متوافرة. الرغم من اأن الخيارات الأ

أو قبول الم�شاعدة. 5- رف�ص تقديم ا

6-  ممار�شة كثير من العادات ال�شلبية التي تعود بنتائج غير مرغوبة على الفرد والمحيطين 

به.

أو ن�شائح من �شاأنها اأن تفيد في تحقيق النتائج المرجوة 7- اإنكار اأي حلول ا

هانة والهزيمة، على �ش������بيل المثال: »يقوم  8- التحري�ص واإثارة الغ�ش������ب، ثم ال�ش������عور بالإ

ماكن العامة مما ي�شطرها تردُّ رّداً عنيفاً ل يقبله الزوج ومن  الزوج بال�ش������خرية من زوجته بالأ

.)Alshawashreh et al. 2013 ( »هانة ثم نراه ي�شكو من الإ
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اأنواع ال�سلوك الهازم للذات

نواع يمكننا  �شخا�ص من خالل مجموعة وا�شعة من الأ يظهر ال�ش������لوك الهازم للذات لدى الأ

تي: اأن نجملها على النحو الآ

1- العجز عن المواجهة والتحدي.

خرين. 2- التقدير ال�شلبي للذات، ومقارنتها بالآ

3- الت�شويف والمماطلة.

4- لوم الذات.

5- اإدمان الكحول والمخدرات.

6- القلق.

7- الن�شحاب الجتماعي.

فراط في تناول الطعام. 8- الإ

9- الكمالية.

10- النرج�شية.

11- اإدمان الحب والموافقة.

12- الم�شكالت والنحرافات الجن�شية.

خرين لتحقيق الماآرب ال�شخ�شية. 13- ا�شتغالل الآ

خرين.  14- العتماد المفرط على الآ

خرين وتخريب الممتلكات. 15- العتداء على الآ

نماذج من ال�سلوك الهازم للذات 

Models of Self-defeating Behaviors

تتاألف ال�شلوكات الهازمة للذات من ثالثة نماذج مختلفة هي: 

 :»Primary Self-Destruction« ولي ول: التدمير الذاتي الأ النموذج الأ

أنه �شيجلب لهم ال�شرر،  فراد الذين يتعمدون اختيار اإجراء يعرفون ا ي�شمل هذا النموذج الأ

.»Machism« لم، والمتاعب. وي�شمى هذا النموذج من ال�شلوك المازو�شية والأ
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:»Tradeoff« النموذج الثاني: هو المقاي�صة

�ش������تراتيجيات الت������ي تجلب بع�ص الفوائد،  فراد في هذا النموذج على اختيار الإ يعم������ل الأ

أي�شاً. وت�شبب ال�شرر ا

 :»Counterproductive Strategies« صتراتيجيات العك�صية� النموذج الثالث: الإ

ف������راد اإلى تحقيق نتائ������ج مرغوبة ومع ذل������ك فاإنهم يختارون  ف������ي هذا النموذج ي�ش������عى الأ

�ش������ارة اإلى اأن هذا النموذج  أ�ش������اليب تنتج عك�ص المرجو منها. ول بّد من الإ أو ا اإ�ش������تراتيجيات ا

بين المراهقين وال�شباب، فعلى �شبيل المثال: »يميل 
ً
من ال�شلوكات الهازمة للذات �ش������ائع جدا 

المراهقين الذين يعانون من الن�ش������حاب الجتماعي اإلى عدم الم�ش������اركة في فر�ص التفاعل 

ولى،  حا�شي�ص ال�شلبية في المرة الأ مر الذي يمدهم بمتعة كبيرة، وخالية من الأ الجتماعي الأ

خرين؛ ومن ثمَّ يَِقلُّ م�ش������توى �ش������عورهم بالحرج، وتدريجياً ي�شبح  مما يقلل من تفاعلهم مع الآ

هذا ال�ش������لوك م�ش������اعداً لهم عند التعر�ص لمواقٍف جديدة قد تكون م�شابهة، فيزداد احتمال 

فكار ال�شلبية التي ت�شتحوذ عليهم  ا�شتخدام ذلك ال�ش������لوك بغر�ص التخل�ص من الم�شاعر، والأ

ف������ي تلك المواقف التي قد يتعر�ش������ون لها، مما يعود على الفرد بنتائج عك�ش������ية، فيوؤدي بهم 

خرين، وي�ش������بحون  خرين، والنع������زال عنهم، ومن ثمَّ يَِقلُّ تفاعلهم مع الآ اإل������ى البتعاد عن الآ

�ش������تراتيجيات العك�شية  أكثر رف�ش������اً لفر�ص التفاعل الجتماعي«، وهذا ما يق�ش������د بنموذج الإ ا

لل�ش������لوكات الهازمة للذات، اأي اتباع �ش������لوكات بغر�ص تحقيق مناف������ع، ولكنها تعود على الفرد 

بنتائج �شلبية.

النظريات النف�سية التي تناولت تف�سير ال�سلوك الهازم للذات

اهتمت كثير من النظريات والتجاهات النف�ش������ية بتف�شير ال�شلوك الهازم للذات، ونتج عن 

ذلك كثير من الروؤى والنماذج المف�ش������رة لهذه ال�شلوكات. ونظريات ال�شلوك الهازم للذات هي 

كما ياأتي:

1- نظرية النموذج الديناميكي النف�صي:

يرى »فرويد« اأن ال�ش������لوكات الهازمة للذات تن�شاأ عن ال�شراعات النف�شية الداخلية التي لم 

نا« قوية بما فيه  تحل، وال�ش������راعات التي ن�شاأت في مرحلة الطفولة المبكرة؛ فاإذا لم تكن »الأ

نا  الكفاي������ة لتحقي������ق التوازن بين مطالب »الهو« من جهة، والقواعد والمثل التي تفر�ش������ها »الأ

أكثر احتمالً. على« من جهٍة اأخرى، فاإن ال�شلوكات الهازمة للذات ي�شبح حدوثها ا الأ
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2- نظرية النموذج ال�صلوكي:

أثناء  يفتر�ص ال�ش������لوكيون اأن ال�ش������لوكات الهازمة للذات مكت�شبة من التعلم الجتماعي في ا

التفاع������ل م������ع اأفراد العائل������ة، والمجتمع المحيط، والثقافة ال�ش������ائدة بما ت�ش������مله من عاداٍت 

وتقاليد.

ن�صاني: 3- نظرية النموذج الإ

ن�ش������اني الذي ي�شمل المنهج المرتكز على ال�شخ�ص، والمنهج الغ�شتالتي،  ويركز النموذج الإ

والمنهج الوجودي على القبول الذاتي، ويُعّد ال�ش������لوكيات الهازمة للذات تن�ش������اأ من ت�شوه �شورة 

الذات، وانخفا�ص م�شتوى تقدير الذات وقبولها.

4- نظرية النموذج الجتماعي:

ف������ي حين يرى علماء النف�ص الجتماعي باأن معتقدات الف������رد حول ذاته والعالم المحيط 

به توؤثر ب�ش������كل كبير في ال�ش������لوك، ويقدم علماء النف�ص الجتماع������ي نموذج نظرية »التكاليف 

والمكافاآت« الذي يناق�ص كيفية ا�شتمرار ال�شلوكات الهازمة للذات من خالل العتقاد الخاطئ 

باأن ال�ش������تمرار في ممار�ش������ة ال�ش������لوكات الهازمة للذات يُنتج اأ�ش������راراً اأقل م������ن التوقف عن 

ممار�شتها.

�- نظرية كودني:

فراد يتعلمون ال�شلوكات  ت�ش������ير نظرية »كودني« في تف�شير ال�شلوك الهازم للذات اإلى اأن الأ

الهازمة للذات عند ال�شتجابة للعالم الخارجي من خالل اأنماط �شلوكية ت�شاعد على المواجهة، 

أنها تعود بنتائج �شلبية على الفرد في المدى  والتعامل بطرق اأقل قلقاً في اللحظة الراهنة اإل ا

حيان فاإن اأنماط ال�شلوك الهازمة للذات قد تن�شاأ عندما يعزل  المنظور والطويل، وفي بع�ص الأ

الفرد نف�شه عن الثقافة ال�شائدة في المجتمع الذي يعي�ص فيه. 

كما اأن ال�شلوكات الهازمة قد تن�شاأ من خالل الحفاظ على ال�شتجابات تجاه العالم الداخلي 

والخارجي لل�ش������خ�ص نف�ش������ه والتي تكون مالئمة في لحظة معينة، وت�شبح بمرور الوقت غير 

مالئمة.

في حين يرى كل من »باوم�ش������تر و�شي�ش������ر« )Baumeister& Scher،1988( اأن العديد من 

فراد للقيام بمحاولت  ال�ش������لوكات الهازمة للذات تن�شاأ من �شفات الذات ال�شلبية التي تدفع الأ

للتعوي�������ص عن اأوجه الق�ش������ور الموجودة لديه������م، مما يوؤدي لردود فعل هازمة للذات ت�ش������مل 

أو ال�شلوكات غير المقبولة اجتماعياً واأخالقياً. الن�شحاب الجتماعي ا
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الوقاية من ال�سلوك الهازم للذات 

Prevention of self-defeating behavior

اإن ال�شلوك الهازم للذات ناتج عن التفاعل بين نوعين من المحددات هما:

أ�ش������لوبه في  ول: يتعلق بالبنية النف�ش������ية والمعرفية والع�ش������بية للفرد من حيث ا  الن������وع الأ

التفكير، والنفعال، وال�ش������لوك، والنوع الثاني: محددات متعلقة بال�شياق الثقافي والجتماعي 

الذي يعي�ص فيه الفرد؛ ومن ثم تنظيم طرق الوقاية من ال�شلوك الهازم للذات وفق ما ياأتي:

طفال من دون اإرهاقهم بالمطالب،  أ�شلوب التقبل النفعالي- غير الم�شروط لالأ 1- ممار�شة ا

أ�شاليب ال�شبط والتهذيب القا�شية،  اأو فر�ص قيود على �شلوكهم، وذلك من خالل البتعاد عن ا

طفال للتعبير عن اأفكارهم وم�شاعرهم مما ي�شهم  أو التهكم والزدراء، والعمل على ت�شجيع الأ ا

طفال والقائمين على تربيتهم. في تنمية الثقة المتبادلة بين الأ

فراد لتكوين ال�شخ�ش������ية النا�ش������جة والقادرة على  بداع لدى الأ 2- تنمي������ة القدرة على الإ

بداعي، وذلك من خالل اإعادة هيكلة نظم التربية والتعليم في المراحل الدرا�ش������ية  التفكير الإ

أ�شاليب التن�شئة الجتماعية. المختلفة، وممار�شة ذلك من خالل ا

�ش������باب( ويعني القدرة على التفكي������ر، والتحليل المعمق،  3- التحليل ال�ش������ببي )معرفة الأ

وال�شامل للم�شكالت التي تواجهنا.

فكار  فكار والنفعالت، وذلك من خ������الل تنمية قدرة الفرد على تحديد الأ 4- الوع������ي بالأ

التي توجه �شلوكه، وانفعالته، والعمل على �شبطها وتوجيهها.

5- ال�شبط الذاتي وعدم الت�شرع في اتخاذ القرارات اأو ممار�شة �شلوكات معينة.

ن�ش������ان  6- التفاوؤل والبتعاد عن الياأ�ص، وما نعنيه هنا هو »التفاوؤل الواقعي« الذي يبعد الإ

وهام والتخيالت البعيدة عن الواقع. عن الأ

فراد في المراحل العمرية المختلفة، وتفنيد  7- العم������ل على تنمية الثقة بالنف�ص ل������دى الأ

أف������كار، واأوهام الف�ش������ل، وعدم القدرة على المواجهة، وذلك من خالل تي�ش������ير �ش������بل النجاح  ا

اأمامه������م، وتوفير الفر�ص التي ي�ش������تطيعون اإثبات ذواتهم فيها، والبتعاد عن ممار�ش������ة النقد 

ال�شلبي.

خر مما ي�شاعد على  8- التعاطف من حيث القدرة على قراءة وفهم م�ش������اعر وانفعالت الآ

مر الذي يُعّد م�شدراً من م�شادر الم�شاندة  اإقامة العالقات الجتماعية وال�ش������تمرار فيها، الأ

الجتماعية التي ت�شاعد على الوقاية من ال�شطرابات النف�شية وال�شلوكية.
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9- اإدراك الفرد لمواطن القوة وال�ش������عف لديه، والتركي������ز على نواحي القوة والعمل على 

تنميتها.

�ستراتيجية لمواجهة ال�سلوك الهازم للذات االنفتاح كاإ

�ش������ياء  اإن النمو والتنمية حتى تحدث داخل الفرد فاإنه يحتاج اإلى فتح نظامه وال�ش������ماح لأ

فكار  جديدة الدخول فيه. ومن دون وجود نظام مفتوح فاإن التجارب الجديدة �شتُ�ش������تَبعد، والأ

الجدي������دة والمعلوم������ات ل يمكن اأن تُخترق، والجهاز اله�ش������مي النف�ش������ي ل يوجد لديه مواد 

جديدة لله�شم. واأعتقد باإمكانية روؤية اأن الغذاء النف�شي الجديد مطلوب للنمو والتنمية اللذين 

ن�شان. يحدثان داخل الإ

أننا نحن ب�شفتنا ب�شراً ل�شنا بحاجة  أ�ش������ير اإلى النفتاح- فال اأقترح اأن ذلك يعني ا وعندما ا

فكار الخا�ش������ة بنا مع الجميع، والنفتاح هو اأكثر من م�ش������األة القدوم اإلى لحظة  اإلى تبادل الأ

جديدة للمعي�ش������ة كمتعلم، م�ش������تعد لترك التجهيزات الحالية وال�ش������ماح بدخول اأغذية نف�شية 

جديدة.

والنفتاح هو عبارة عن تجربة الحياة بطرق جديدة، حتى لو اأن لحظات جديدة مماثلة قد 

تم معاي�شتها من قبل. وبطبيعة الحال، فاإن الحفاظ على اأنماط ال�شلوك النهزامية التي يميل 

نهاء ا�شتخدام المخاوف،  النا�ص اإلى اإيقافها؛ ومن ثمَّ فاإن اأي �شيء يمكن لل�شخ�ص القيام به لإ

واختيار متابعة النف�ص المتكاملة، والتوقف عن ا�ش������تخدام التقنيات، ومن اأجل الق�ش������اء على 

كثر يميل اإلى متابعة التفاعالت  التنكر وال�ش������ماح لل�شلوكات الهازمة القيام بعملها، والتدفق الأ

التي تكون بين الحياة الداخلية والخارجية للفرد. مع تدفق الحياة في الداخل والخارج، يمكن 

ف������راد اإدخال الحياة مرة  �ش������افة اإلى ذلك، يمكن لالأ للف������رد اأن يعطي الحياة معنى، ولكن بالإ

مر الذي يتحقق بوعي من  اأخرى اإلى الداخل من خالل رحالتهم في الخارج، فالنفتاح هو الأ

مل من حوله ليحدث، ففي البداية  قبل �ش������خ�ص ما، بحيث ل يحتاج ال�ش������خ�ص اإلى  انتظار الأ

خرين، ومن ثم يدرك اأهمية النفتاح،  يجب اأن يلتزم ال�ش������خ�ص با�شتمرار الحياة لنف�ش������ه ولالآ

������َع فاإن ال�شخ�ص يجب اأن يرى ما يمكن القيام  �ش������ا�ص الذي ُو�شِ وحالما يتم التحقق من هذا الأ

به من خالل طريقة عملية لموا�ش������لة النفتاح الداخلي والخارجي بالن�ش������بة اإلى الحياة على 

ن�ش������اني الداخلي هو مخزن خيالي غني بالعديد من  حٍد �ش������واء، ولح�شن الحظ فاإن العالم الإ

ن�ش������ان، وكذلك خارجه، بحيث يمكن  فراد اإنَّ هناك كوناً بداخل الإ الم������واد، وكثيراً ما قلت لالأ

فكار الداخلية والم�شاعر والمعلومات،  للفرد اأن يق�شي مّدة طويلة من حياته في ا�شتك�شاف الأ
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والذات الج�ش������دية والجوانب الجتماعية والروحية، وجميع الجوانب التي لم تَُفنَّد قبل البدء 

قليم الخارجي غالباً ما يكون اأر�شاً  أو الإ ر�ص ا بالكت�شافات الجديدة. وخارج ذات الفرد فاإن الأ

فراد الذين يحملون فل�شفات مختلفة  �شخا�ص من ثقافاٍت مختلفة والأ خ�ش������به؛ ومن ثمَّ فاإن الأ

يوفرون العديد من الفر�ص لنفتاحاٍت جديدة.

ي �شيء، بحيث يمكن للن�شاء اأن  أنف�شهم منفتحة لأ والرجال لديهم العديد من الفر�ص لجعل ا

أة اأن تتعلَّم من الرجال. وكبار ال�شن يمكن اأن يتعلموا كثيراً من  ت�ش������هم في نموهم. ويمكن للمرا

وجهات النظر الجديدة لل�شباب في الحياة، وال�شباب يمكنهم تعلم كثير من الخبرات المتراكمة 

ومن الحكمة لكبار ال�ش������ن. والطبيعة توفر العديد من الفر�ص المبا�شرة لالنفتاح على العديد 

من الطرق بدءاً من جزيئات الذرة ال�شغيرة و�شولً اإلى الكون باأ�شره.
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�صه���د ال�صع���ر العرب���ي منذ ع�ص���وره المتقدمة تجاذبًا بي���ن مذاهب وتي���ارات مختلفة تقوم 

�صا����ض على ثنائيات متنوع���ة مثل: الم�صنوع والمطبوع، القوة واللين، الغمو�ض والو�صوح.  بالأ

وظل���ت بع����ض ه���ذه الثنائي���ات تفر�ض نف�صه���ا حتى في زم���ن الحداث���ة ال�صعري���ة ومفاهيمها 

الجديدة. فكان من مظاهرها البارزة التجاذب بين ما عرف بتيار الغمو�ض في ال�صعر الحديث 

ال���ذي كان »اأدوني����ض« اأيقونة له، وتيار نقي�ض يميل اإلى ال�صه���ل الوا�صح الممتنع، والذي مثل 

نجاز  »محم���ود دروي�ض« اأح���د اأعالمه البارزة. وقد اأفرز هذا التجاذب اختالفات في الت�صور والإ

بين ال�صاعرين على الرغم مما بينهما من نقاط ا�صتراك.

أنه لي�س من �ل�ش������هل �لحديث عن �ش������اعرين بقيمة وقام������ة »�أدوني�س، ومحمود  و�لو��ش������ح �

ن �إنتاجهما �لنقدي و�ل�ش������عري غزير جد�ً، وب�ش������بب هذه �ل�ش�شاعة �شنقت�شر على 
دروي�س«، لأ

�شا�شية للحد�ثة كما ت�ش������ورها �ل�شاعر�ن، و�نعك�شت على منجزهما �ل�شعري. لكن  �لمالمح �لأ

قبل ذلك لبد من فر�س �أولي نقف من خالله عند ت�ش������ور �ل�شعر�ء �لحد�ثيين للتر�ث �لعربي، 

وكيف ي�ش������كل عائقاً للتجاوز لدى بع�شهم، ومعيناً لالحت�شان لدى �آخرين، بعّد �لحد�ثة جاءت 

دبي منه خ�شو�شاً. عادة �شياغة طبيعة �لعالقة بالتر�ث عموماً، و�لأ �أولً وقبل كل �شيء لإ

ع�صام دكاك

والبحوث الدرا�سات 

احلداثة بني ال�شاعرين

اأدوني�ش وحممـود دروي�ش

❁ 

❁ باحث مغربي.
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ن الت�ش������اوؤل عن عالقة الحداثة بالتراث. لكن يظل هذا الت�ش������اوؤل  قد يكون من المبتذل الآ

أ�ش�شها عند ال�ش������اعرين. فالخو�ص في ق�شية التراث وعالقته  أبعاد الحداثة وا �ش������رورياً لفهم ا

�شل والفرع، رغم اأن من ال�شعراء المعا�شرين  بال�شعر العربي المعا�شر، بمنزلة الخو�ص في الأ

من ل يعّد التراث �شوى معوق للحداثة من حيث هي تجديد وتجاوز. 

اإل اأن هن������اك من ينظر اإلى هذا الموروث ب�ش������يء من التاأمل والتدقيق ل�ش������تنباط المناهج 

ن هذه  �ش������يل والمعا�ش������ر بالن�ش������بة اإلى هوؤلء اأمر خاطئ لأ وتجاوز النماذج، فالتجاذب بين الأ

النظرة التمييزية هي العثرة نف�شها، وهي التي وقفت بال�شعر العربي عند نقطة ا�شتفهام كبيرة 

في م�شيرته التطورية التي لم ي�شتطع تجاوزها مدة طويلة. اإن التراث ح�شب هذا الت�شور لي�ص 

م�ش������كلة في ذاته، بل طريقة تعاملنا معه هي التي تعوق التطور، من هنا لي�ص التراث مجموعة 

من الت�شورات الجامدة الماأخوذة عن ال�شلف، والتي تفر�ص الوقوف عندها وقفة اإجالل وتقدي�ص 

 ح�ش������ب تعبير »عبد 
)1(

تح������رم اأي تغيير يطاله، بل التراث »هو ما كان وما �صيكون وما هو كائن«

الوهاب البياتي«. اإن التراث من هذا المنظور لي�ص ثابتاً اأو حكراً على لحظة زمنية معينة دون 

اأخرى، بل هو وجود دائم وم�شتمر يفر�ص نف�شه من خالل تراكم الخبرات والمعارف...

ودون اأن نطيل في هذا الحديث، يمكن اأن نجمل عالقة الحداثة بالتراث في نظر �شعرائنا 

الحداثيي������ن، اأن اأغلبهم -رغم اخت������الف زوايا النظر- تعاملوا مع التراث بعّده م�ش������در اإلهام 

أبرز اأوجه هذا  وتج������دد، لذل������ك كانت الحداثة لديهم ا�ش������تثمارا للتراث ل قطيعة معه، وم������ن ا

ال�ش������تثمار اإقبالهم بال ا�ش������تثناء على ا�ش������تلهام مختلف الرموز التراثي������ة بحمولتها المعرفية 

�شلوب والتناول...  والثقافية والدينية...، مع اختالف بطبيعة الحال في النهج والأ

من هنا يذهب »اأدوني�ص« اإلى اأن فهم الحداثة في ال�شعر العربي ل ينف�شل عن �شرورة فهم 

. ولذلك يتوجب علينا العودة 
)2(

زمنة« ن »الحداثة نتيجة لتغيير الأ عميق للموروث ال�ش������عري، لأ

أ�شكال  اإلى ا�ش������تقراء تطور ال�شعر العربي عبر مختلف الع�شور وما اأفرزته تغيرات اأزمنته من ا

ح�شا�ص بالوعي الحداثي  ونماذج حداثية. ويُظهر هذا ال�شتقراء -الذي اأقامه اأدوني�ص- اأن الإ

لي�ص وليد هذه اللحظة اأو هذا الع�ش������ر، بل هو ممتد عبر جذور ال�ش������عر العربي في مختلف 

أبرزها ما قدمه �شعراء الع�شر العبا�شي، في مقدمتهم  الع�شور من خالل نماذج مختلفة، كان ا

أبو نوا�ص اللذان عّدهما »اأدوني�ص« من اأقدم ال�شعراء الحداثيين في الثقافية العربية.  أبو تمام وا ا

�شاليب ال�شعرية الموروثة وحاول تجاوزها. يقول: نهما لم يتقبال الخ�شوع لالأ لأ
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كمل تاريخيًا في  »هـــذا التحـــول في الح�صا�صيـــة ال�صعرية وفي كتابة ال�صعر َتمّثل ب�صكلـــه الأ

�صعـــر اأبـــي نوا�س و�صعـــر اأبي تمام. وقد فر�صـــت تجربتهما الفنية طرحًا جديـــدًا لم�صاألة ال�صعر 

.
)3(

القديم والعالقة بينهما، وطرحًا جديدًا لمعنى ال�صعر المحدث وكيفية كتابته...«

خر اإلى اأن تجربته  ولم يبتعد »محمود دروي�ص« كثيرا عن هذا الت�ش������ور، اإذ ي�ش������ير ه������و الآ

ال�ش������عرية الحداثي������ة تبلورت من خالل الم������زج بين القديم والحديث، وذل������ك من خالل التاأثر 

.
)4(

ن نف�شه بال�شعراء القدامى وال�شعراء المعا�شرين في الآ

غير اأن اأدوني�ص ينطلق مما تُلهم به تجربة اأبي تمام واأبي نوا�ص ليوؤ�ش�������ص ت�شوره الحداثي 

أ�ش�ص ومنطلقات للحداثة تخلع  على نظرة »ثورية« جوهرها المغايرة، وتعتمد هذه النظرة على ا

القدا�ش������ة الثابتة التي ُر�شمت للما�شي، كتقدي�ص اللغة، وعّد العالم العربي و�شل اإلى قمته في 

الع�شور القديمة وما على المجدد اإل اأن يح�شن ال�شباحة في حو�ص محدد ومر�شوم �شلفاً...، 

ولوية لل�شاعر ورغبته في مواكبة الم�شتجدات في  وتاأ�ش�������ص بالمقابل موقفاً تجديدياً يعطي الأ

.
)5(

حياته وتاأكيد التفرد وال�شبق والك�شف

اإن جوه������ر الحداث������ة ل������دى اأدوني�ص امتالك روؤيا جديدة ل تر�ش������ى باأي نم������ط من اأنماط 

المعيارية التي �ش������ادت لع�شور م�شت، كما ل تقف عند اأي نموذج ب�شيغة تقدي�شية، حتى واإن 

بداعية  ن ال�شاعر الحداثي ل يحتكم في كتاباته الإ كان هذا النموذج في ن�ص لل�شاعر نف�شه، لأ

�ش������وى اإلى منطق التجاوز والختالف ل ال�ش������تغال بعقل م�ش������تعار. الحداثة تطلع م�شتمر اإلى 

الخل������ق والبتكار اللذين يتحقق������ان من خالل عدم الركون اإلى نم������وذج معين، وهذا ما يجعل 

الحداثة ال�شعرية ب�شعي م�شتمر اإلى النف�شال عن النماذج ال�شابقة، يقول: 

»كل تجديـــد هـــو بال�صـــرورة انف�صال، فالالحق ل يمكـــن اأن يكون جديـــدًا اأو حديثًا اإل اإذا 

ناق�س ما قبله وتجاوزه. فالحديث ل ين�صاأ اإل كانف�صال اأو تغاير ولذلك فاإن مقيا�س الحداثة 

.
)6(

اأعني الثورية في ال�صعر هو في هذا التغاير«

هكذا فاإن ما يهم »اأدوني�ص« هو اأن يتحقق للن�ص ال�شعري تجدداً م�شتمراً ي�شمن له حداثته 

وجدت������ه...، وهو هّم ل نجده مركزي������اً لدى »محمود دروي�ص«. فرغ������م اإيمانه -مثل اأدوني�ص- 

أكثر قلقاً  باأهمية التجاوز الم�شتمر و�شعي ال�شاعر اإلى الختالف والتميز...، فاإنه مع ذلك كان ا

ن فتح الباب على م�ش������راعيه اأمام هدم  مر على اأ�ش������الة الن�ص ال�ش������عري، لأ من تبعات هذا الأ

النماذج وتجاوزها جعل ال�ش������اعر الحديث متهماً بالع�شوائية والبتذال، ول�شّيما بعد ما عرفه 
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ال�شعر العربي من تطرف في ا�شتعمال الحرية من بع�ص »المح�شوبين« على الحداثة ال�شعرية 

�شا�ش������ية لكتاباتهم هي الغمو�ص والركاكة واللعب...،  العربية المعا�ش������رة، مما جعل ال�شمة الأ

أنقذونا من هذا ال�شعر«، يقول:  وهذا ما عبر عنه في مقال ن�شره بمجلة »الكرمل« بعنوان »ا

»... اإن ما نقراأه منذ �صنين بتدفقه الكمي لي�س ب�صعر، اإلى حد يجعل واحدًا مثلي متورطًا في 

عالن �صيقه بال�صعر واأكثر من ذلــــك يمقته ويزدريه ول يفهمه...  ال�صعــــر منــــذ ربع قــــرن م�صطرًا لإ

اإن تجريديــــة هــــذا ال�صعر قد ات�صعت ب�صكل ف�صفا�س حتى �صــــادت ظاهرة ما لي�س �صعرًا على ال�صعر 

وا�صتولت طفيليات على الجوهر لتعطي الظاهرة ال�صعرية الجديدة �صمات اللعب والركاكة والغمو�س 

.
)7(

حالم والت�صابه الذي ي�صو�س على روؤية القارئ بين ماهو �صعر وما لي�س �صعراً« وقتل الأ

أو الث������ورة على الم������وروث ل يجب اأن تاأخذ معنى العبث والركاكة ح�ش������ب  اإذن، فالحداث������ة ا

أكثر تحم�شاً لحرية  دروي�ص، وهو اأمر ل ينكره اأدوني�ص لكنه مع ذلك لم يقف عنده كثيراً، وظل ا

بداع والبتكار...، ولذلك نجده مثل »محمود دروي�ص« يحترز من اأن يكون التجديد  الخل������ق والإ

ال�ش������عري مج������رد تجديد ظاهري يهتم باللعب الحر فح�ش������ب والتجريد الف������ارغ من المحتوى 

والقيمة الفنية...، ويوؤكد اأن التجديد في ال�ش������عر الحداثي يجب اأن يكون �ش������اماًل تحتوي فيه 

أو اجتماعية...، للتعبير عن مختلف  أو ثقافية ا ال�ش������يُغ ال�شعرية الظروَف الجديدة: �شيا�ش������ية ا

تطلعات ال�شعراء وروؤاهم، يقول: 

»لي�صـــت الحداثـــة اأن يكتب ال�صاعر ق�صيـــدة ذات �صكل م�صتحدث، �صكل لـــم يعرفه الما�صي، 

بـــل الحداثـــة موقف وعقلية. اإنهـــا طريقة نظر وطريقـــة فهم، وهي فوق ذلـــك وقبله ممار�صة 

.
)8(

ومعاناة«

�شاليب ال�شعرية اأي ميزة اإل في مدى قدرتها على تج�شيد  ولهذا لم يكن اأدوني�ص يرى في الأ

لغاء بح�ش������ب ما يراه  أو الإ الموقف والروؤيا، وهي بذلك في مختلف م�ش������توياتها قابلة للتعديل ا

أ�شا�َص ال�شعرية العربية، يقول: ال�شاعر منا�شباً، وفي مقدمة ذلك الوزن الذي ُجعل لع�شور ا

ه الحياة  ه الح�صا�صيــــة ال�صعرية العربية، وت�صــــوِّ »ال�صعــــر هــــو الكالم المــــوزون المقّفى عبارة ت�صــــوِّ

اهد على المحدودية والنغالق، وهــــي اإلى ذلك حكم يناق�س الطبيعة  والروؤيــــا، فهــــي العالمة وال�صَّ

.
)9(

ال�صعرية ذاتها، فهذه الطبيعة عفوية، فطرية، انبثاقية، وذلك حكم عقلي ا�صطناعي منطقي«

أ�شا�شاً، لذلك من مظاهر الحداثة  لقد جنى القدماء على ال�ش������عر بتقييده في الوزن وعّده ا

ال�شعرية لدى اأدوني�ص التخل�ص من هذا القيد اإذا وجد ال�شاعر �شالته بعيداً عن الوزن، ولذلك 

أو ال�شعر غير الموزون.  أوائل ال�شعراء الذين اقتحموا مجال ق�شيدة النثر ا كان من ا
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أ الث������ورة كمعيار لكل اإبداع حداثي، غي������ر اأن الثورة لديه  و»محم������ود دروي�������ص« ل ينكر مبدا

�شياء التقليدية التي تمنع من  يجب اأن تكون م�شحوبة ب�شيء من التحفظ، فال بد من بع�ص الأ

بداعية، لذلك نجده من الناحية المو�شيقية يحاول ما اأمكن  ال�شطط في ا�ش������تعمال الحرية الإ

اأن يجد لق�ش������ائده موقعاً نغمياً ي�شلح ويواكب دللة الق�شيدة، ولهذا ظل محافظاً على الوزن 

أ�شا�شي من مالمح �شعرية الق�شيدة الحداثية، يقول:  كملمح ا

»ل اأ�صتطيـــع اأن اأقبـــل ق�صيـــدة ل تغنـــى، واأخ�صى اأن يكـــون بع�س الداعين لهـــدم الوزن في 

.
)10(

ال�صعر الحديث يفعلون ذلك ب�صبب عدم امتالكهم للغة العربية«

�شالة الن�ص ال�شعري واإبداعيته، فقد ل يكون  فتم�شك دروي�ص بالوزن نابع من عّده �شماناً لأ

دنى من اأ�شالة الن�ص وجماليته. ومثلت  الوزن مهماً في ذاته، ولكنه مهم للحفاظ على الحد الأ

غراق في التباع لديه مرفو�ص،  أ�ش������ا�ص ت�شور دروي�ص للحداثة ال�شعرية، فالإ هذه الزدواجية ا

أي�شاً. وفي منزلة و�شط يكون للق�شيدة الحداثية  غراق في نبذ كل موروث مرفو�ص ا كما اأن الإ

معنى �شعرياً فائقاً، يتاأرجح بين التجديد الم�شتمر والحر�ص على عدم الذهاب بعيداً في هذا 

التجديد، كي ل يتحول ال�ش������عر اإلى حزمة من الغمو�������ص المعجز للقارئ، وهذا ما نفهمه مما 

:
)11(

تية �شطر ال�شعرية الآ قدمه »محمود دروي�ص« في الأ

أ قرا ما زال ثمة وقت لأ

اأقراأ ف�صاًل لدانتي ون�صف معلقة

واأرى كيف تذهب مني حياتي

خرين، ول اأت�صاءل عّمْن اإلى الآ

�صيمالأ ُنق�صانها

ـ هكذا؟

ـ هكذا،

ثم ماذا؟

ـ اأم�صط �صعري 

واأرمي الق�صيدة: هذي الق�صيدة

في �صلة المهمالت
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�ش������طر، هو اأن ال�شاعر في بدايتها يج�شد تاأرجح الحداثة لديه  اإن ما يثير النتباه في هذه الأ

أ ف�ش������اًل لدانتي(، والموروث العربي )ن�ش������ف معلقة(،  بي������ن موؤثرين اثنين: الحداثة الغربية )اأقرا

غير اأن هذا التاأثر لي�ص تاأثر تقدي�ص يجعله اأقرب اإلى التقليد، بل هو تاأثر ا�ش������تلهام يترك مجالً 

بداع، وما يدل على ذلك قوله: »ف�شاًل/ ن�شف«، ومن جهة ثانية فاإن اإ�شارة ال�شاعر اإلى  للخلق والإ

ا�ش������تلهام كل من التراث والحداثة الغربية، لم يمنعه من تاأكيد �ش������رورة التجاوز الم�شتمر للنماذج 

ال�ش������ابقة، حتى اإن كانت من اإبداع ال�ش������اعر نف�ش������ه )واأرمي الق�ش������يدة، هذي الق�شيدة، في �شلة 

المهمالت( ليظل الخلق ال�شعري الحداثي بحث م�شتمر عن تلك الق�شيدة التي تاأبى اأن تكتمل. 

هك������ذا فاإنه عل������ى الرغم من اختالف الرجلي������ن حول بع�ص التفا�ش������يل المرتبطة بكيفية 

أ العام الذي ينبذ التباع والتقليد بكل  التعامل مع الموروث ال�شعري، فاإنهما يلتقيان في المبدا

أم للمنتج الغربي. وهو ما ف�شله اأدوني�ص ب�شكل دقيق حين  أ�شكاله، �شواء كان تقليداً للموروث ا ا

اأكد اأن الحداثة ل تتعار�ص مع ا�شتلهام الموروث وتوظيف عنا�شره الحية التي تخدم التجربة 

ال�ش������عرية. كما ل تتعار�ص مع الط������الع على منجزات الحداثة الغربي������ة، ل اطالع تقليد، بل 

اطالع ا�ش������تلهام لمناهج العقل الغربي الحداثي وتجاوز له، بهدف تقنين مناهج العقل العربي 

ل�شياغة هيكلة جديدة لتراثنا العربي، يقول:

»اأحـــب هنـــا اأن اأعترف باأنني كنت من بين مـــن اأخذوا بثقافة الغرب، غير اأنني كنت كذلك، 

وائـــل الذين مـــا لبثوا اأن تجاوزوا ذلـــك، وقد ت�صلحوا بوعي ومفهومـــات تمكنهم من اأن  مـــن الأ

.
)12(

يعيدوا قراءة موروثهم بنظرة جديدة«

بهذا تكون الحداثة لي�ش������ت م�ش������اءلة للتراث العربي فح�ش������ب، بل هي م�شاءلة لكل اأنماط 

أو مناهج اأو قواعد جاهزة �شواء كانت  التفكير، من حيث اإنها فعل ثوري ياأبى الت�ش������ليم باأفكار ا

وهام التي الت�شقت بمفهوم  مورثة اأم غربية. لذلك يذهب »اأدوني�ص« اإلى تمييز مجموعة من الأ

نَّ الحداثة تقت�ش������ر على 
أو العتقاد باأ الحداث������ة، وهي ع������ّد الحداثة مرتبطة بزمن دون اآخر، ا

أو �ش������رعنة الحداثة بالبحث من داخل الح�ش������ارة العربية عن ما يماثل  الختالف مع القديم، ا

وهام ل تكّون �شوى فهم اإ�شقاطي يجعل ت�شورنا للحداثة العربية  (. فهذه الأ
13(

الحداثة الغربية

حيان. آراء متناق�شة في كثير من الأ غير م�شتقر وتتجاذبه ا

اإن الحداثة لدى ال�ش������اعرين عموماً تجاوز لكل تقليد، وهما اإن اختلفا حول كيفية التجاوز 

ب������داع لدى اأدوني�ص بتبني  بداع الم�ش������تمر. ويرتبط الإ أنها في ال�ش������عر تتحقق بالإ يتفقان على ا

موقف جديد ووجهة نظر تج�ش������د تجربة ال�ش������اعر ومعاناته. ولهذا يرب������ط الحداثة بديمومة 

بداع، يقول:  ال�شوؤال، وتوا�شل البحث والإ
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آخـــر يكتب المعاني التي يعرفها، وجهة النطالق اليوم هي: المعنى  »كان ال�صاعـــر بتعبير ا

هـــو نتـــاج الكتابـــة. هذا يعنـــي اأن الق�صيدة لي�صت جوابًا، بـــل هي �صوؤال �صمن ال�صـــوؤال اأو �صوؤال 

يتجـــاوز ال�صـــوؤال. لي�ـــس المهم اإذن في قراءتهـــا، اأن نبحث عن الجواب، بـــل اأن نحدد المناطق 

�صئلة الجديدة. ومـــن هنا يجب اأن نكتب  الغام�صـــة وغيـــر اليقينية من اأجـــل اأن نتقن طرح الأ

.
)14(

ال�صعر ونقراأه فيما ن�صتبدل مقولة الفهم بمقولة التاأمل...«

وهو ما يجعل الحداثة ال�ش������عرية �ش������ديدة الرتباط بالفكر والوعي، فهي ا�شطناع لموقف 

أكثر ما ميز نظرة اأدوني�ص للحداثة  وبحث م�شتمر عن فهم الوجود والحياة. وهذا الت�شور هو ا

أثراً في الت�ش������ور النقدي لمحمود دروي�ص، والذي  ال�ش������عرية. وبالمقابل ل نجد لهذا الت�شور ا

قل ل يكون هذا المجهود  يقدم نظرته لل�شعر وحداثته بعيداً عن اأي مجهود فكري، اأو على الأ

جوهرياً في العمل ال�ش������عري، فال�شعر ح�شب محمود دروي�ص يقوم على المزج التلقائي والمرن 

أ�شياء متعددة، يقول:  بين ا

�صياء، ممـــا ا�صتدعى �صيغة اأكثر مرونة  »وهكـــذا اأرى اأنـــي خطوت خطوة نحو المزج بين الأ

تت�صع لحركة المزج... وقد حدث ذلك بما ي�صبه التلقائية، اإذ ل خيار لك و�صط هذه الحركات 

.
)15(

والرموز في اأن تقرر �صكاًل«

وهذه التلقائية لي�ش������ت مجرد ت�ش������ور نظري يوؤمن به، بل هي حا�شرة في منجزه ال�شعري، 

أنها جاءت  أ�شار محمود دروي�ص في اأكثر من مقام اإلى ا أ�شهرها ق�شيدة جواز ال�شفر التي ا ولعل ا

�شل حادثة �شخ�شية تحولت اإلى ق�شيدة دون اأن يدري، عندما �شاأله �شابط  عفوية، فهي في الأ

حوال المدنية وهو  أنا عربي«، وخرج من مكتب الأ الحتالل عن هويته فقال محمود: »�ش������جل ا

.
)16(

يدندن بالعبارة اإلى اأن تحولت تلقائياً لق�شيدة ذاع �شيتها

وهذا الختالف بين ال�ش������اعرين في ت�شور عالقة الحداثة ال�شعرية بالفكر والوعي، اأفرز 

اختالفاً اآخر حول عالقة ال�ش������عر بالواقع والجمهور، فاأدوني�ص ل يرى الحداثة في التعبير عن 

الواقع، يقول:

»... و ل تخرج توقعاته )اأي القارئ( فيما يدخل الن�س عن ثالثة:

1 ـ يقراأ هذا الن�س ليذكره بما عرفه ب�صكل اأو باآخر.

2ـ  يقـــراأ هـــذا الن�ـــس ليـــرى ما عرفـــه معرو�صًا ب�صكل جميـــل، ل يقـــدر اأن يعر�صه في �صكل 

مماثل.

3 ـ يقراأ هذا الن�س ليعرف ما ل يعرفه.
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ولين  و بما اأن الكتابة لي�صت محاكاة اأو ائتالفًا، واإنما هي اختالف واإبداع، فاإن التوقعين الأ

 .
)17(

ي�صقطان تلقائيًا...«

وهذا ما يف�ش������ر لماذا لم يكن �ش������عر اأدوني�ص جماهيرياً وظل بعيداً عن عموم القراء. اأما 

محمود دروي�ص فيرى اأن روؤيا ال�ش������عر الحداثي تنطلق من �ش������لب الواقع ول �شيء غير الواقع، 

فال يكفي اإحداث ثورة في اللغة، بل اأي�شاً في الوعي العام للمجتمع، يقول: 

»يجـــب اأن يكـــون للق�صيدة دور ثوري في اللغة وفي الوعي العام، ول اأ�صتطيع اأن اأت�صور اأي 

�صاعـــر خـــارج الواقع... اأي ق�صيدة ل يحفظها ول يتبناها النا�س، ل تدخل فيهم، فهي ق�صيدة 

.
)18(

ميتة«

فلكي يكون ال�ش������اعر حداثياً لدى »دروي�ص«، ل بد اأن ي�ش������ارك النا�ص همومهم، واأن ينطلق 

أبعد نقطة اإبداعية يتيحها له المجال، اأما اأن يركب الغمو�ص من اأجل  من واقعه لي�ش������ل اإلى ا

بداعية، فهو اأمر ي�شيء اإلى ال�شعر ب�شفة  الغمو�ص واأن يت�شابق مع ما يمكن اأن ن�شميه الزينة الإ

عامة واإلى الحداثي منه ب�شفة خا�شة. 

اإن الحداثة -عند »محمود دروي�ص«- اإبداع لغوي يعيد �شياغة ال�شور المختلفة، ويحر�ص 

بتج������دده على مواكبة الواقع. فالق�ش������يدة الحداثية كما يراها »دروي�ص« ق�ش������يدة توزع اأماكناً 

وحقولً ومناظر طبيعية، ول تكتفي بتوزيع ال�شتعارات وال�شور فح�شب، فالغائب عن فل�شطين 

ر�ص  ي�ش������تطيع العي�ص فيها من داخل ق�ش������ائد »دروي�ص«، لذلك ل نذكر »دروي�ص« اإل وذكرنا الأ

والهوية والتراب وفل�شطين... 

بداع من داخل واقعه دون  وبهذا المفهوم باإمكان اأي �ش������اعر اأن ي�شير حداثياً اإذا اأح�شن الإ

أو تقديم معين، وهو ما يحقق له الذيوع الجماهيري عك�ص اأدوني�ص الذي ظل  ركاكة ول اتباع ا

�شئلة العميقة.  نخبوياً بنزوحه اإلى التاأمل والغو�ص خلف المجهول والأ

 وختاماً، اإن الحداثة لدى »اأدوني�ص، ومحمود دروي�ص« مفهوم �ش������امل دائم التجدد، وحركة 

بداعيَّيْن، م�شتفيدة في ذلك من ا�شتلهام ما  ثورية دائمة التجاوز، ت�شعى اإلى التجديد والخلق الإ

ن نف�شه تتجاوز هذه النماذج على اختالفها،  أم الغربية، وفي الآ يفيد في النماذج �شواء التراثية ا

ن النموذجية تتعار�ص كلياً مع التجديد والخلق اللذين ت�شعى الحداثة اإليهما.  لأ

أكثر تحرراً وانطالقاً ودعوة اإلى خرق الماألوف، وهذا ما جعله يعيد  بيد اأن »اأدوني�ص« كان ا

النظر في كل التقاليد ال�ش������عرية، وي�ش������عى اإلى هدم قدا�شتها مثل ما فعل مع الوزن مثاًل. كما 
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دوني�شي، وهو ما  أ�شا�ش������ياً في الحداثة ال�ش������عرية وفق المنظور الأ �ش������كل الوعي والفكر مكوناً ا

اأدى اإلى انغما�ش������ه في التاأمل والتجريد على ح�شاب الهتمام بمخاطبة جمهور القراء وفق ما 

ينا�شب ق�شاياهم المعي�شية، وهمومهم المجتمعية، وتطلعاتهم الم�شتركة... 

فراط في التحرر الذي ي�شوق  وبالمقابل تميز »محمود دروي�ص« باأنه كان اأكثر تحفظاً من الإ

الحداثة ال�ش������عرية اإلى الغمو�ص والتجريد. وظل حري�شاً على ربط الحداثة ال�شعرية بالعفوية 

ونب�ص المجتمع وق�شاياه الم�شيرية...، وهذان المبداآن كانا �شبباً رئي�شياً في �شعبية »محمود 

دروي�ص« وجماهيريته الوا�شعة...

أ�ش�ص  خر، فقد ا واختالف ال�شاعرين في الت�شور والتناول ل يعني اأف�شلية اأحدهما على الآ

أدبية وفكرية  كل واحد منهما توجهه الخا�ص وفق ت�شوره، وذوقه الفني، وما تاأثر به من روافد ا

أ�شهمت بطريقتها في  واجتماعية...، حتى يجوز لنا اأن نعدَّ كل اتجاه منهما مدر�ش������ة �ش������عرية ا

تاأ�شي�ص وتطوير الحداثة ال�شعرية العربية المعا�شرة. 
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لي�ص���ت ال�ص���ورة ال�صعري���ة اإ�صافة تزيد ال�صع���ر جمااًل فح�صب، بل هي ال�صع���ر عينه، وعن�صر 

اإبداع���ه الرئي����س، فال�صعر لغة تتغي���ا التاأثير بحمولتها الداللية والجمالي���ة، وبما ياأتلق فيها 

ق اللحظة  دراك العالم في �صوره، تتخلَّ غ���ة الإ م���ن خي���ال، وبقدر ما تت�صدر المجازات دروب اللُّ

بداعي منفتحة على عوالم الخيال.  الجمالية في ت�صكيلها االإ

وعلى الرغم من التباين الوا�س������ح في تناول ال�س������ورة ال�سعرية بالدرا�سة من باحثين قدماء 

ومحدثي������ن فاإن المالَحظ، اإجماعهم على اللحظة الجمالية التي تخلقها ال�س������ورة ال�س������عرية 

أولمان –اإلى فوغل في روؤيتهما ال�سورة  يها الرئي�س������ين: المجاز واال�ستعارة، فمن �س������تيفن ا بحدَّ

 Herbert وهربرت ريد ))William YoukTindall ال�س������عرية ا�س������تعارة ومجازاً، اإلى تين������دال

أنواع الرمز اإلى بول ريكور )PaulRicoeur( الذي  أ�سا�سياً من ا ا ال�سورة نوعاً ا Read(( اللذين عدَّ

ًة. اإلى النقاد العرب الذين  لين للحظًة نف�سانيًَّة مهمَّ يرى في عن�س������ري ال�سورة وال�سعور م�س������كِّ

و�سعوا ال�سورة ال�سعرية تحت مجهر النقد، من الجاحظ الذي راأى في ال�سعر �سناعة وجن�ساً 

أيه »مطروحة في  ن المعاني في را من الت�س������وير في اإطار تف�سيله لفظ ال�س������عر على معناه؛ الأ

الطريق، )الحيوان، 3/ �ص131-132(... اإلى عبد القاهر الجرجاني الذي راأى في ال�س������ورة 

دبي عند العرب،  نتاج تفاعل بين ذات ال�ساعر وعواطفه، وبين فكره وتجاربه«، )تاريخ النقد االأ

�ص434(. اإلى غيره ممن ن�س������ل اإليهم في نقدنا الحديث، ممن يجمعون على اأهمية ال�س������ورة 

د.غيثاء علي قادرة

والبحوث الدرا�سات 

فاعلية امل�شمر يف ت�شكيل البعد الداليل 

لل�شورة ال�شعرية

�أ�شعار توفيق �أحمد �أنموذجًا
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ال�ش������عرية، وم�ش������توى التلقي الجمالي لها الكامن فيما تكتنهه م������ن دللت؛ وفيما تثيره قوتها 

التعبيرية من ده�شة، وبما تحمله روافدها من غنى فكري نف�شي �شعوري.

 في وقفة لنا على ف�ش������اء توفيق اأحمد ال�ش������عري، والبحث في مكنون ال�ش������ور ال�ش������عرية 

المنبعثة جمالياً من انحراف اللغة عن م�ش������اراتها المعجمية والدللية، المرتفعة اإلى م�ش������توى 

راً للح�ص الجمالي  الرمز تتك�ش������ف براعة �ش������عرية؛ مبعثها اإدراك ال�ش������ورة، ل بو�ش������فها مفجِّ

عطائها العالمات كوناً داخلياً يرتقي بقيمتها الذاتية.  فح�شب، بل لإ

وفي تجولنا في حقول جمال ال�ش������ورة الم�شهدي، وافترائنا م�شمرها القابع في انزياحات 

آماله العرا�ص بالوجود بعد اأن  اللغة، وفي عتباتها المت�ش������ظية، تتكثف اأمامنا الروؤى، وتت�ش������ح ا

اجتاحت ميادين ال�شتالب عالََمه الجتماعي والنف�شي. 

نقف على عناوين بع�ص الن�ش������و�ص وعتباتها وقفة ا�ش������تقراء الم�ش������مر، في نظرة معمقة 

اإلى م�ش������توى الت�شاد والتعار�ص بين ثنائيات فارقت اأطرافها تارة ولءمتها اأخرى. ففي عنوان 

طراف تحكمها عالقة توا�ش������لية بين  ن�ص )مفاتيح للغيم المقفل( نقع على معادلة متداخلة الأ

العنوان والفاتحة الن�شية، يقول: 

تي للِحْبِر وِتِك جْئُت اأْروي ِق�سَّ ئًا من ِملِح �سَ ُمَتَبرِّ

ِب يا اأنِت يا فر�سًا من الَقْمِح الُمذهَّ

ِك الُعليا تراُه هْل َنَفَد الَحِنيُن اإلى َمالِعب �سم�سِ

عمال ال�صعرية، �س371( )الأ

أ�صِّ ي�شي بانغالق وجودي يجتاح واقع ال�شاعر الذي ي�شعى جاهداً  اأطلق ال�شاعر عنوانه من ا

أو اإي�ش������اد المو�شد في وجهه. )الغيم مو�شد(؛ انزياح دللي في ا�شتعارة تحمل في  اإلى فتحه، ا

اأطوائها كثيراً، واأهمه جفاف مورد الخ�ش������ب. ي�ش������ي الن�ص بعد العنوان بفعل ا�شتالبي معي�ص 

توؤكده الجمل ال�ش������عرية. فهو يفتتح ن�ش������ه بو�ش������ف حاله المنَعتقة، الوالجة اغتراباً مفرو�شاً، 

بعي������داً عن عالم خ�ش������يب يعلن عنه البراء )متبرئاً( من ال�ش������وت اإلى الحب������ر، من الكالم اإلى 

ًة مروية.  وحد على واقع غدا ق�شَّ الكتابة. الحبر �شاهد التاريخ الأ

على الرغم من محاولت النهو�ص يتعمق مفهوم ال�شتالب الذاتي الذي يعي�شه ال�شاعر منه 

أ�شاح عنه ملح ال�شوت. لم يكن عبثاً نداوؤه الممتد على م�شاحة  في م�شهد الحبر المالذ بعد اأن ا

طالق تمتدُّ على حدود النََّف�ص امتداداً تفرغ  �شبه بم�شاحة الزمان القا�شي، فاألف الإ ال�شوت الأ
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م التي اأفرغت حمولتها على  ر�������ص -الأ أنَّاِتها واآهاِتها )يا اأنت(. هو نداء اإلى الأ عب������ره الذاُت ا

فراغ )هل تراه نفد الحنين؟(.  قاعدة اليباب، وباتت تجترُّ اآهاتها، اإلَّ اأن ا�شتفهامه ينفي هذا الإ

عادة الحياة اإلى ميادين خ�شبها، ونورها.  ر�ص دافعاً كبيراً لإ فمازال ع�شق الأ

أداة ا�شتدلل اإلى مجاهيله، حين تتكثف الدللة فيه، وتثير �شعرية النزياح  ي�ش������ّكل العنوان ا

َلْت  ي َو�صَ نِّ ده�ش������ة من م�شهد ي�شتنجد الخ�ش������ب، في ن�ص )و�صية النهر(، الذي يقول فيه: )اأَِلأَ

(، )�ص: 158(. ًا، اأر�صلِك النهُر الغارُق في التاريِخ اإليَّ ِفيَّ الُغرَبُة حدَّ

ل خارطة طريق �شوب الحياة بعد اأن عبث  يوؤنْ�َشُن النهُر حين يناجي الوجوَد في و�شية ت�شكِّ

بها الفناء. اإن النهر رمز الذات ال�شاعرة التي ت�شتجدي الحياة. 

قه عقوق بنيه، في عالمة وا�شحة على �شراع م�شتدام بين  رَّ
أ ي�ش������تعير للنهر �شفَة اإن�ش������ان ا

الحياة والموت، بين الغربة والنتماء يعي�شهما ال�شاعر الذي بدا نهراً اأعطى العذوبة وال�شفاء 

نِّي و�شلت...(. ألأ أبناوؤه اأحجارهم، )ا ورمى فيه ا

يعت�ش������ر ال�شاعر ملفوظات العنوان من رحم ن�شه، فيوؤ�ش�������ص كوناً �شعرياً ينطوي على روؤى 

اإبداعية، ن�شتقرئ �شيميائيتها من الت�شاكل القائم بين العنوان والن�ّص، ت�شاكاًل يوؤكد اأن العنوان 

هو ا�شتدعاء القارئ اإلى نار الن�ص، واإذابة عناقيد المعنى بين يديه؛ فله طاقة توجيهية هائلة 

)علي �ش������ليبي، الق�شيدة المركزة ووحدة الت�ش������كيل، �ص: 163- 164(، ت�شد القارئ اإلى هذا 

التعالق العجيب. 

عمال ال�ش������عرية، �ص125( �ش������عرية وارفة، قد  وفي ن�ص معنون ب�(مقدمة لوجع قديم(، )الأ

أبعاده لكت�ش������اف دللته وعالقته بالن�ص، ول�شّيما  ل نحتاج اإلى قدرة كبيرة على الخو�ص في ا

أنا من الن�ص: اإذا قرا

أ�ش������ئلٌَة تاُلِحُقِني..َعتٌَب على وْقٍت َم�َش������ى... ِلَمراِفئ الَمْجهوِل يَ�ْشبُقني(، في  )�َش������جٌر... وا

�شماء  دللة على �ش������مولية الموقف وعموميته من جهة، ولتثبيت الحال من جهة اأخرى تاأتي الأ

، وما م�شى من وقت  �ش������ئلة تالحقه بالحدٍّ متتابعة ب�ش������يغة التنكير، فال�شجر عمَّ الوجود والأ

ّر. فيت�شارع اإيقاع المفردات بما يالئم النف�ص في انفعالها ووجعها. طوائه ال�شِّ
يخفي في اأ

أّما عنوان )على ذراها اأ�ش������لي(، )�ص: 339(، فبنية م�شتقلة لها ا�شتغالها الدللي، ن�شتقرئ  ا

أثر المكان في الذات ال�شاعرة؛ التي تمكنت من ن�شج خيط التجاور الدللي بين ملفوظين  منها ا

أك�َشب التعبير قيمة دللية ومحتوى عميقاً، ترَجَم البنية  اثنين هما /على ذراها، اأ�ش������لي/، ما ا

التركيبية واأظهر معناها الخفي. )فالذرا( ا�شت�شراف لمرام يرنو اإليها ال�شاعر.
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م�سمرات ال�سورة ال�سعرية

اًل  أو تركيباً محمَّ لم تكن ال�ش������ورة ال�ش������عرية لدى ال�ش������اعر كياناً لفظياً تر�ش������مه المخيلة، ا

بدفقات �ش������عرية �ش������عورية فح�ش������ب، اإنما مثير ينبني على دينامية متحركة في ف�شاء الزمن، 

ي�شتفز في القارئ روح الغو�ص في اإ�شاراته، لك�شف بواطنه. 

تتعدد ال�ش������ور ال�ش������عرية وتتنوع في مجموعة توفيق اأحمد ال�شعرية، فبدا قلمه ري�شة فنان 

ر�ص بملء قدا�شتها، فهي ذات اأخرى �شتمد  أ�شعاره الأ خر باألوان، وتح�شر في ا نا والآ ير�شم، الأ

أين ماوؤك يا�ش������خر؟( ن�ش������تقرئ توق ال�شاعر اإلى تطهيرها من  منها ع�ش������ق الحياة، ففي ن�ص )ا

العبث وال�شياع في و�شفه الجور والظلم الواقع عليها يقول:

الــُعــْمُر هـُــــــما  اأَذلَّ ــداها 
ْ
َنهــ يقولوَن:  الَحرُّ  َبــــــــُه  ذوَّ الِبْيِد  في  كَمن  فباتا 

َنيِهما الُح�سُن اإْذ َذَوْت َل في ُغ�سْ العــطُر َتَهدَّ ِعــْطــِرِه  عن  وانـــزاَح  براِعُمُه 

ـدِر الَخريُف َيبا�ســـَه َب فـــي ال�سَّ ْن�سَ الُمــــــــرَُّواأَ مــَـُن  الزَّ اأمداِئها  فــي  واأوَغـــَل 

)�س: 103(

ففي وقفة على النزياحات التركيبية والدللية في تكوين الجملة ال�ش������عرية الب�شرية نقع 

ر�ص  اًل مفرداته حديث الم�شمر؛ في اإ�شارة اإلى الأ على �ش������وت العمق الداخلي لل�شاعر، محمِّ

أن�شبوا  أن�شب في ترابها اليبا�ص اأظافره، وقطعت معاول النازين اأخ�شرها فجاروا عليها، وا التي ا

والزمن مخالبهم في �شدرها فاأحالوا حياتها فناًء، وجمالها قبحاً، ويباباً. 

برع ال�شاعر في ت�شكيله اللغوي الب�شري، وفي ح�شده ال�شور دللياً في ف�شاء �شعري �شردي 

نف�شي واحد، هو حقل اليباب الوجودي. 

وتح�شر �شورة المكان المغاير مزدهية، حين يتكثف فيها الزمان؛ ليبلغ جماله مهما عتَّقته 

ادها،  ال�ش������نون، فكيف اإذا كان المكان مدينًة تر�ش������و في جنباتها الحياة، فتن�شر بريقها على ورَّ

ترويهم بماء الوجود، ففي ق�شيدة بعنوان حم�ص يقول:

ماُن قناديَلُه ِة اأْرخى الزَّ ِلِحم�َش الَعِديَّ

لَمِة الفاِحمْه واأغاَر على الظُّ

َتفا�سيُلها َوَجٌع دائٌم وانِتظاْر

لِحم�َش َمعاجُم تخَت�سُر المْفردات:

على زنِد تدُمَر و�سٌم... يعوُد اإلى زَمٍن غابٍر

ُة تكبُر في ُكلِّ ُبرٍج ثمانْيَن برجًا وحم�ُش الَعديَّ

)�س: 389(
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�شمى، فتاأتي ال�شورة محتفية بالرموز التي  فقة ال�شعورية على م�شارف المكان الأ تتفجر الدَّ

تنحو نحو وجودية المكان و�ش������يرورته، فحم�ص، وتدمر كثافة دللية ت�ش������تغرق عوالم تعبيرية 

ن نف�ش������ه، فجملة )اأرخى الزمان قناديله واأغاَر  �شارية في الآ تتَّ�ش������م بالجمالية والخ�شو�شية الإ

أثرها الكبير  على الظلمة الفاِحمة( اإ�شارة اإلى مركزية حم�ص، واأهميتها في عالم ال�شاعر، وا

ف������ي اإن������ارة الوجود عل������ى الرغم مما حلَّ فيها م������ن دمار وظالم، فهي مازال������ت تكبر في عين 

التاريخ.

�شاً كوناً �شعرياً رامزاً، تتكثف فيه الدفقات  �شِّ
ويح�ش������ر الزمن ب�شقيه النف�شي والفيزيقي موؤ

ال�شعورية، كما في ن�شه )بالد(، يقول: 

ُف الهداَيَة َن اأكَت�سِ االآ

اإْذ ُيداِهُمني �سالُلِك والَيقْيْن

ها فُّ ِرداوؤُ كاَدْت َمواِجُعنا َي�سِ

ِبطًا على َنْب�شِ ال�سنيْن اإْذ كاَن هذا الوْقُت مْن�سَ

ِدَئْت  كئيَن فوَق و�سائٍد �سُ اأنظلُّ ُمتَّ

ِفْين من الما�سي الدَّ

عمال ال�صعرية، �س:323( )الأ

ن(، هو  ويليَّاً ل يتحقق بعيداً عن اإ�ش������هام قارئه. ف�)الآ
يبدو الن�ص ف�ش������اء دللياً، واإمكاناً تاأ

ت ما�شياً.  زمن الو�شول الذي فيه تت�شظى الذات حا�شراً، كما ت�شظَّ

نقراأ في خفايا الن�ص حمولة من روؤى، وتنازعاً م�ش������مراً بين محاولة اإب�ش������ار الهوية التي 

ني والممتد  خر، وغيابها، فالزمن ب�شقيه النف�شي والمادي من جهة، والآ �ش������اعت على تخوم الآ

من جهة اأخرى يبدو مركزاً للهداية، ولو�شول المركب ر�شيف الحياة بعد �شالل م�شتبد.

في تراكيبه اإ�ش������ارات مكثَّفة اإلى لعبة الزمن وحرفيَّته )الوقت، نب�ص ال�ش������نين، الما�ش������ي 

ي والتجاوز، اإلى النهو�ص من ليل ال�ش������تكانة  الدفين(، لكن ال�ش������وؤال اإ�ش������ارة كبيرة اإلى التخطِّ

)الو�شائد( اإلى فجر الحرية بالعمل، اإلى الحا�شر وروؤاه.

ه )كتاب الحكمة( المهدى  وللمكان الرمزي ح�شوره الفتَّان في �شعر توفيق اأحمد، ففي ن�شِّ

اإلى )الدكتور ر�شا رجب( تتراكم الوم�شات ال�شعرية في رموز ما تلبث اأن تنفجر عن بواطنها، 
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أنه تعبيٌر عن العوالم اإلى روؤية خالَّقة  وتفتح الن�ص على قراءات من �ش������اأنها اأن تتحول به من ا

لها؛ فيقول: 

َتِعاًل بناِر الماِء ْهِر ُم�سْ كالنَّ

َتْم�سي في َجوارِحَك الق�سيدْه

لِّ ما اأْبَقى الَغماُم على َمعاِجِمنا في كُّ

ُخورها ُنَك الَبالغُة من ُعبوِر �سُ ُتَمكِّ

راِب وَت�سوُغ ِمن َموِت التُّ

ِق الُم�ساِغْب فائَر الِع�سْ �سَ

لَك وْحَدك الَكِلماُت َتفَتُح باَبها

ْجوى على َيِدَك الَكواِكْب وتناُم في اأْفٍق ِمَن النَّ

يا على َوَرٍق وؤْ َت َتْطَبُع َجْوهَر الرُّ َوَل�سْ اأَ

َيناُم َعلى َن�ساَعِته الَفراُغ الُمْمَتلْئ

)�س: �30(

يمتلك ال�شاعر اللحظة المبدعة، ويوظفها في ن�شه ال�شعري؛ ُمْك�ِشباً الرمز فاعلية اإيحائية. 

فما وراء ال�ش������ورة )كالنهر م�ش������تعال بنار الماء( مفارقة ت�شمر في ا�شتعال النهر بنار الماء 

ل بما يجاوز الفناء حيث  ثورة وانتفا�ش������اً على واقع يعّتُمه ال�شلب. فالنهر رمز الخ�شب ال�ُمَحمَّ

الحي������اة. اإنه يجمع النقي�ش������ين )النار والماء( في �ش������ورة تنزاح في تركيبه������ا وفي دللتها عن 

الماألوف، الثورة على اليباب التما�ش������اً للخ�شب. يقتن�ص ال�شاعر ا�شتعاراته التي تقلُّنا في �شفر 

المعنى موؤن�ش������ناً الق�شيدة، م�شتعيراً لها �ش������فة الم�شي اإيحاًء بانت�ش������ارها وانتقالها وبالغتها 

)تم�ش������ي في جوارحك الق�ش������يدة( )لك وحدك الكلمات تفتح بابها(، في تاأكيد اأهمية ال�شعر، 

أثره ال�شديد في النف�ص.  وا

يطوِّع ال�شاعر اللغة في حقله ال�شعري )تمكنك البالغة من عبور �شخورها( فيغدو للبالغة 

أثرها الكبير في النف�ص. �شخورها، واإعجامها كناية عن ا

تحملنا �شوره المكثَّفة حول الحياة، فندور راعفين برغبتها، عا�شقين لها، وفي حالة الع�شق 

تنبج�ص الحياة حين )ت�ش������وغ من موت التراب �شفائر الع�شق الم�شاغب(؛ اإذ يتوغل بنا المعنى 

ويتوالد في لمرئية الع�شق، واأفق النجوى. 
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أة الرمز في محاولة فنية منه ل�شتح�شار الوجه الم�شرق من الحياة،  وتح�ش������ر �شورة المرا

أة قناعاً �شعرياً يعبر من خالله ال�شاعر عن معان كثيرة، ا�شتمّد منها قيم  وقد ي�شبح رمز المرا

الجمال، وال�ّشالم، والحياة، والخ�شب، والّتجّدد.

نت جوهر  نثوي ُمنجزاً اإبداعّياً و�شوراً جمالية دغدغت لّب ال�شاعر، وكوَّ كانت في عبقها الأ

������ه )اأحلى( الذي يُجاوز في �شورته الن�ص الم�شطور ون�ص  �ش������وره، ومدينته الفا�شلة؛ ففي ن�شِّ

النثر اإلى ن�ش������ق تنتظم فيه ال�ش������ورة بمكوناتها اللغوية والمو�شيقية والبالغية في �شطر واحد 

نه، يقول: مقفى تبرز جمالياته في ما يت�شمَّ

لــــــــــــقـــاْء ـــــــــَرِت الِّ بـــــَـــٍب واأَخَّ ـــــَبـــْت ِبـــال �سَ ْن َغ�سِ اأحلـــــــــــى َواإِ

ِهـــَي كالَق�ســــــــيَدِة حيــــــَن الَتاأتـــي وكالُحلـــــُِم الُمـــــــــ�ســــــاْء

ـــــــــــــ�ساء �ســـــــــــــــــاِء حبيبتـــــــــــي َفْلُتْخــــِبروا ُكلَّ النِّ اأَحلى النِّ

ـــِب ال�سـِّتــــــــــــــــــــاْء ـــُة الحمـــــــــــــــراءُ  فـــي َغ�سَ الـــورَدُة الجوريَّ

ولـــــــى علـــى َعَطـــــــــ�سي وفاِكهـــُة الم�ســـــــــــــــاْء والغيـــــَمـــُة االأ

ـــــــــــ�ساء �ســـــــــــــــــاِء حبيبتــــــــي َفْلُتْخــــِبـــروا ُكلَّ النِّ اأَحلـــى النِّ

)�س: 77(

نغام التي تُخرج الجمل ال�شعرية من  تبلغ ال�ش������عرية ذراها في انزياح ال�شور اإليه، وتتالي الأ

أنها �ش������مات �ش������وتية فيزيائية دالة على مدلول، اإلى �شمات جمالية ت�شتحيل بالوظيفة اللغوية  ا

ال؛ اإذ تت�شامى لدى ال�شاعر اإرادة الت�شكيل الفني  من الذهن اإلى ال�شمع، ومن المدلول اإلى الدَّ

آلهة تبثُّ طاقات  أة ا واإرادة الخل������ق المتمثلة في اإبداع الخ�ش������ب واإن حلَّ اليب������اب؛ اإذ تبدو المرا

ولى( توؤكد ال�ش������ور المجازية توق الذات  الحياة )هي كالق�ش������يدة،كالحلم الم�ش������اء، الغيمة الأ

ال�شاعرة اإلى الحياة، فهي تتمنَّع عنه تمنُّع الق�شيدة على �شاعرها حين يجافيه الوحي وينقطع 

نبع الخيال، ففي انتظار الق�ش������يد جمال، هو جم������ال الَعِط�ص اإلى الماء وهو لي�ص عنه ببعيد، 

أي�ش������اً- الذي يقطع به المح������ال ويحقق فيه الخيال ويعي�������ص فيه ارتواء، هي  أنث������اه كالحلم -ا ا

)الوردة الحمراء( الثورة على واقع ماِحٍل اإيذاناً بالخ�شب. 

ألوانها  أة لدى ال�شاعر تتابع ري�شة فنان ير�ش������م لوحة الحياة بروافدها وا تتتابع �ش������ور المرا

يحاء والرمز  المختلفة، فيعتمد في ت�شويره الغمو�ص المفتوح على عالم الدللة، ف�شاًل عن الإ
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في محاولة منه لتعميق الم�ش������مون ال�شعري من جهة، ورغبة في التوغل في حقائق الال�شعور 

يِْك؟!( ي�شي بتوقه وعط�شه اإلى الوجود،  أ�شمِّ فق الدللي في ن�ص )ماذا ا من جهة اأخرى. ففي الأ

، والذات ال�ُمن�ِشدة قطر الغيوم تحيي منها ما  في �ش������ور اإبداعية يح�شر فيها الخ�شب الع�شيِّ

ا�شتُِلب، ليقع على ما تعييه ت�شميته؛ فيقول:

ُكلُّ القوامي�ِش تنَهلُّ من مفرداِت الغباِر

لت�سقيِك

َلٌة جَّ ُم ِع�سقي ُموؤَ َموا�سِ

ْم�ِش َعينيِك والِقطاُر اإلى �سَ

ُمْرَتِبٌك في ُخطاُه/ افَتحي الَغْيَم لي

َئ بالُبْرُتقال �ساللي َعبِّ كي اأُ

اْدُخلي في َغياِهِب روحي

ْكَثْر ْخُرَج ِمْنِك/ اْغَرقي فيَّ اأَ اِلأَ

ي ْنجِيِك ِمنِّ ى اأُ َحتَّ

)�س: 444(

وال قيمتها الكبيرة في انزياحاتها المعجمية والدللية، اإذ تبرز الجمالية في  تكت�ش������ب الدَّ

خرج( )اغرقي، حتى اأنجيك(، في ال�ش������رط وجوابه المت�ش������ارع  المفارقة والت�ش������اد، )ادخلي،لأ

أنفا�ص ال�شاعر. يجيد ال�ش������اعر اللعب الحر بالكلمات الذي يقوده اإلى اإقامة عالقات  ت�ش������ارع ا

خيالية بعيدة بين التراكيب لغوية. 

وفي ا�ش������تقرائنا الم�ش������مر الكامن في �شورة العرافة وده�ش������ته من وجود قادم كامن فيما 

يحلم يح�شرنا البعد الجمالي الوجودي الذي يرنو اإليه ال�شاعر، في ن�ص )قالت لي العرافة(؛ 

اإذ يقول:

ْت َعْيناها بيَن خطوِط الفْنجاِن َم�سَ

ْحَكِتها ْت ِبَجدْيَلِة �سِ َهزَّ

بُه َبيَتَك...، قالت: َتعَلُق روُحَك في َقَف�شٍ ال ُي�سْ

ُة وفَق هواها يَّ ت�سَبُح فيه الحرِّ
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قلُت وماذا اأي�سًا؟؟

قالت: في عينيَك اأرى

َت َتراها اأ�سرارًا خافتًة ل�سْ

افْة... يا عرَّ

تني من ياَقِة اأْفكاري �سدَّ

قالْت اأ�سياًء ال اأفَهُم َمْعناها

عمال ال�صعرية، �س: 289( )الأ

نقع في هذا الن�ص على عمق جمالي ينماز به ت�ش������كيله وابتكاره ال�شورة )�شدتني من ياقة 

أو المرتَِقبة،  اأفكاري(، واإيقاعه الداخلي الذي يت�شاوق في لفظه مع الحالة النف�شية المعي�شة، ا

أنات انتظاره )ياااعرافة( التي  طالق في ياء النداء تخرج اآهات ال�ش������اعر وا ثانياً. فمع األف الإ

آلى على نف�شه اإن�شافه بعد انتظار.  تمثِّل معادلً مو�شوعياً للزمن الذي ا

�شارات التي تدعونا اإلى الغو�ص في  ثمة �ش������عرية نقروؤها في انزياح التراكيب، وم�شمر الإ

ولى �شفة ال�شباحة، وللثانية ياقة اإن�شان، ما  فكار؛ ي�شتعير لالأ بحرها؛ فنراه يوؤن�شن الحرية والأ

يزيد من قوة ال�شورة وعمقها. 

�ش������ارات ذات المحمولت الدللية؛ فاجتماع النقي�شين، القف�ص والحرية، اإ�شارة  تتكثف الإ

كبيرة اإلى توق الذات ال�ُمقيَّدة اإلى الحرية والحياة، وتقديم �شبه الجملة )بين خطوط الفنجان( 

مل والوجود.  على الجملة الفعلية )م�شت عيناها( ا�شتقراء البيا�ص في ال�شواد، ور�شم لدروب الأ

يك�ش������ر ال�ش������اعر اأفق التوقع لدى القارئ في قوله )�ش������دتني من ياقة اأفكاري(، الذي ي�شتبطن 

ا�شت�شرافاً لعالم الغيب. 

نثى الغائبة ت�ش������ريحاً، الحا�ش������رة تلميحاً �ش������ورتها التي يحتفي بجماليتها في م�شهد  ولالأ

البحر. موؤكِّداً من خالل التكرار الذي يَُعدُّ مثيراً نظراً اإلى ما ينطوي عليه من �شذرات دللية 

مكثفة. 

في قوله من ق�شيدة: البحر لي�ص هناك، وهي مهداة اإلى مدينة جبلة:

�ــســًا ـــــن قــــاال؟َمـــن قــــاَل: اإنَّ الــــــَوْرَد لــيــ�ــَش ُمــَقــدَّ ــــــْدِرِه اأ�ـــــــســـــــراُرُه، َم َوِبــــــ�ــــــسَ

زوَرٌق ـــَة  هـــنـــاَك..َثـــمَّ لــيــ�ــَش  ــتــبــيــُح ِرمــــاالالـــَبـــْحـــُر  نـــثـــى َيــ�ــسْ مـــن َطـــيـــِف اأُ
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ــْوَجــٌة َم ــَة  ــمَّ هــنــاَك..َث لي�َش  ـــَــْفــُت ِبـــالالالــَبــْحــُر  ـــ ـــ ُن فــاكــَتــ�ــســـ ذِّ ــــــــوؤَ كـــانـــْت ُت

ــٌم ـــَة عــاَل طـــــــــــالالالــَبــْحــُر لــيــ�ــَش هـــنـــاَك..َثـــمَّ االأ الت�ســـــبــــــُه  اأطــالُلـــــــــــــــــُه 

)�س: 461(

وال لوجدناها حا�ش������نة لتوليدات  لو تفح�ش������نا ت�ش������كالت هذه المجموعة الفعلية من الدَّ

نف�ش������انية كبيرة تخ�صُّ الذات ال�ش������اعرة؛ اإذ يعد ال�شوؤال الم�ش������مر الذي يت�شدر الن�ص محور 

جوبة بمداليلها المتفرعة تحت حقل الوجود الحر، ففي ميله اإلى تكرار النفي  الدوال، تتلوه الأ

)البحر لي�ص هناك( تاأكيد اإثبات ما ي�ش������بع في ذاته العطاء، والت�ش������اع والبراح، بو�شف البحر 

رمزاً من رموز الت�شاع والكرم. 

ا�ش������تطاع ال�ش������اعر اأن يهند�ص المكان ال�ش������عري لهذه المتتالية اللغوية من خالل ما فتحه 

م������ن نوافذ تاأويلية لها، فهو يتخذ من البحر بوؤرة ن�ش������يَّة تو�ش������له اإل������ى المعنى الحي، بعد اأن 

كة بال انتظام، والزورق  بدا مت�ش������ظي النف�ص، م�شطرباً في حالة �شراع، تثبته الموجة المتحرِّ

الموؤرجح في �شيره، والطلل الدال على مالمح الفقد. 

يحاءات التي ينميها دللياً،  أة-الخ�ش������ب بفي�ص هائل من الإ ي�ش������حن ال�شاعر �ش������ورة المرا

درج������ة يجهد القارئ في فك �ش������فراتها، وحمولتها التوليدية وحروفه������ا المتناغمة واإمكاناتها 

يحائية. ها هو ذا يقتطف التراكيب من حديقة لغته بتقنية تعبيرية ت�ش������ف طاقاتها الدللية  الإ

ه )كالم( يقول: عن روؤياه؛ ففي ن�شِّ

ِئَلًة كاَنْت َتُر�شُّ َعَليَّ اأ�سْ

وتاأُخُذِني اإلى ُمُدِن الُغباِر الم�ستحيلْه

ُع كلَّ يوٍم ُخبَز َعْينيها على ُجوعي كانْت ُتوزِّ

حيَفِتها الَوحيدِة وتقراأُ في �سَ

وَتْدُخُل بيَن اأْحالمي

ِد الَكالْم ْوِن في َج�سَ َكالِم اللَّ

)�س: 369(

ت�ش������بع الرموز اإح�شا�شات ال�ش������اعر الوجودية التي تنمو ال�ش������ورة وفقها، اإذ تلفت انتباهنا 

يحائي  الجمل ال�شعرية في انزياحاتها التركيبية والدللية )كانت تر�ص،تاأخذني(، اإلى المعنى الإ

للكلمات واأثرها في النف�ص التي تنت�شي بالجميل منها كما ينت�شي الورد بقطرات الماء.
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ياأخ������ذ النزياح بمكامن ال�ش������ورة فيوزع معانيها بين الواق������ع والخيال، لتبدو جماليتها في 

فرادتها، )تدخل بين اأحالمي كالم اللون في ج�شد الكالم(.

أيقونًة ت�شويريًة مغلَّفة دوالُّها بمدلولت  اأطلق ال�شاعر لفظته ال�شعرية على مداها، ف�شكل ا

اإيحائية، تخفي في انزياحاتها ع�ش������قاً كبيراً، يتمثل ال�شاعر فيه، وهو يحت�شن في�شاً عاطفياً 

ينفجر على الم�شتوى الت�شويري، ليوؤكد لحظة الوجود.

لقد امتلك ال�شاعر توفيق اأحمد متناً بنائياً �شعرياً، انمازت مكوناته الدللية التركيبية فيه 

بالتكثيف، بعد اأن حلَّق في ن�شه ال�شعري وقادنا اإلى ما وراء �شوره، والغور في ما ا�شتغلق فيه 

من �ش������يفرات ذات بعد جمالي، بدءاً من العنوان بو�شفه بنية لغوية رامزة تتكثف فيها الدللة، 

اإلى الن�ص وما فيه من �شور، تختزن ر�شائل اإ�شارية تك�شف بواطنه وروؤاه. 

❁    ❁    ❁
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دبية و�لفنية و�ل�سيا�سية، و�إظهار  بد�عات �لأ �أ�سهم �لعنف في �سوغ ُمقامات �لخطاب في �لإ

�سلطته وقدرته وتحري�سه ب�سورة غير مبا�سرة في تجليات »�لوعي �لجمعي«، وبيان مدى تاأثيره 

في توجيه �سلوك �لمجتمع �سلبًا �أو �إيجابًا وعلى وجه �لتحديد �لطفولة.

ن�سان حالت »فيزيولوجية �� بيولوجي���ة« ُتظهر م�ستبطناته عبر  بطبيع���ة �لحال، تنت���اب �لإ

دو�ف���ع غريزي���ة، ُتحفز على �لعن���ف و�لعدو�ن، �إل �أن م���ا ينتج عنه من تخّلق���ات و�سفية، فاإنه 

ُيج�س���د حال���ة كي���ف يكون �لعن���ف غريزة وح�سي���ة منبعثة بتو�ت���ر من مكّون »جين���ي« ل ينفك 

ُمهيمنًا على عقل �لفرد و�سلوكه، في حين ُينظم �لعقل �أحد�ثه و�سلوكه، وي�سوغها ن�سو�سًا ذ�ت 

قي���م جمالي���ة، وير�سمها �سورً� غاية في �لفتون، وحين���ًا نجد في جوهرها و�سفًا جماليًا خّيرً�، 

آخ���ر، نلفى في �ل�س���كل فعاًل ظاهريًا  بد�عات �لروحي���ة �لخالدة، وحينًا � وه���ذ� م���ا ت�سّمنت���ه �لإ

���ه �لنف����س، ويرف�سه �لعق���ل؟! و�لغريب في �أم���ر من يمار�سون �لعن���ف �أو �لقتل �أو  قبيح���ًا، تمجُّ

�لنه���ب �أو �لح���رق، �أنه���م يفتقدون �إلى ثقاف���ة ُتمكنهم من ��سترج���اع ذ�كرة �لتاري���خ �ل�ُم�سربل 

حد�ث  بالماآ�س���ي �لعنيف���ة، وبما حفل���ت �لم�سرود�ت �لحكائي���ة و�ل�ُمدونات �لتاريخي���ة بهذه �لأ

ر�س  �لعظيم���ة، وبالمقابل ن�سهد �لعدي���د من �سنوف ممار�سات �لعنف، مثل �لثاأر دفاعًا عن �لأ

و�لعر����س و�ل�سرف غ�ساًل للع���ار، وهي من مو�ريث ثقافية تقليدية لذ�كرة جمعية، �إلى �أن باتت 

دب بكل �أجنا�سه، و�لفن بكل  هذه �لمو�ريث �لعتيقة مظاهر فكرية ومعتقدية تقليدية، فر�ح �لأ

�أ�سكاله، يغزل ن�سو�سًا، وير�سم �سورً� ذ�ت دللت  كّونت ثقافة �لنا�س. 

منير الحافظ

والبحوث الدرا�سات 

دور الرتبية اجلمالية

يف ت�صكيل �صخ�صية الطفل
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أنها »غريزة هدم«. لقد �ُشنف ُعنف الحروب في باب »اإيالم الغير« وعّدها اأحُد الدار�شين، ا

قد يجد المجرمون في الحروب عاماًل ي�ش������في اأمرا�ش������هم المتع�ش������ية. ول يتم خال�شهم، 

وتفريغ الطاقة المتفاعلة في ذواتهم القلقة، اإل بممار�شة العنف الدموي، اإذ به يجدون راحتهم 

أوا، اأن ل �شحة في ما قيل:  و�ش������ويتهم. وكان قد فّرق بع�ص الدار�ش������ين بين القوة والعنف، ورا

أثبتت التجربة التاريخية،  أننا نرى، خالف م������ا يقال، وقد ا »تتولـــد القـــوة من رحم العنف« اإل ا

فراد والجماعات  اأن العن������ف يتولد من رحم القوة، على عدِّ اأن القوة اإمكانية مادية يمتلكها الأ

وال������دول، من مال واأدوات وعتاد... واأما العنف، فهو حال������ة فيزيولوجية، لها دوافعها متعددة 

أ�شكال العنف.  يَّ �شكل من ا
الوجوه، ولي�ص من ال�شرورة بمكان اأن تُمار�ص القوةُ اأ

لياذة« خلدت  �شطوريين، فاأ�شطورة »الإ بطال الأ عمال الفنية الكبرى الأ وقد �شبق اأن خلدت الأ

القائد اليوناني الفذ »اأخيلو�ص، واآغاممنون، وهرقل الجبار، وجلجام�ص« في بالد النهرين... اإلخ، 

وج�شدت الحكايات ال�شعرية منها والنثرية اأفعالً فائقة العجب، اأبرزت باقتدار اأخاذ الفعل القيمي 

دب والفن، ومنه������ا »المهابهاراتا، والرامايانا، والنيرفانا الهندية، واإنياذة فرجيل  في جماليات الأ

غريقي العظيم »هومير�ص«،  ودي�شا، لل�ش������اعر الإ لياذة، والأ الرومانية، وال�ش������اهناما الفار�شية، والإ

�شوري �شاركون، وواقعة �شلب ال�شيد الم�شيح، و�شيرة الزير  وق�شة يو�ش������ف بن يعقوب، والقائد الآ

�شكندر المقدوني،  �ش������الم، وعنترة بن �ش������داد، وتغريبة بني هالل العربية، وحروب وانت�شارات الإ

لماني  يوبي، والقائد الأ وغزوات القائد التتري جان كيز خان، وانت�شارات القائد �شالح الدين الأ

 »bodylinguitgu« أو لغة الج�شد هتلر...اإلخ«. هنالك روؤى �شوفية »عرفانية« تتعلق بثقافة الج�شد ا

أداء الطقو�ص ال�شوفية، ترمي من ذلك، تروي�ص الج�شد بق�شوة، وحجبه عن الملذات الح�شّية  في ا

وال�شهوات القبيحة التي تُف�شد الذوقية الجمالية في حالت التاأمل الداخلي )ingrown(، وتكفه 

عن المجاهدة الروحانية في حالت التجلي، والن�شياق وراء ملذاته، وارتمائه في مهاوي البوؤ�ص 

لم الذي يغّرب بدوره الروح عن تحقيق الكمال، ومن ثم يمكننا القول: اإن الج�ش������د كيان غير  والأ

قابل للتمثُل، واإنَّ الج�شد في الخطاب العرفاني يتقارب من التقاليد »البوذية« التي ترى في زهد 

أو تعذيبه وقهره، يمنح المرء ك�شفاً روحانياً عن الحقيقة المتجلية، فالعنف بدوره ي�شمن  الج�شد، ا

بدية.  الخال�ص الج�شدي، وي�شمح لروح المرء بالرتقاء والدخول في »النيرفانا« الأ

�ش������ترالية في طقو�ش������ها الدينية في  ومن الُطرق ال�ش������وفية البدائية التي تتبعها القبائل الأ

الزمن »الطوطمي« ممار�ش������ة التعذيب الج�ش������دي من اأجل تربية الروح، والرتقاء بها اإلى عالم 

له. واإنَّ  القدا�شة، وهي طريقة »التن�صيب«، التي ُتعّد من اأنماط التماُثل في طرائق التّوحد بالإ

عملية »التن�صيب« التي بحث في تقاليدها العالم الفرن�شي »مير�شيا اإلياد« حول اأنماط الحتفاء 
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الكرنفالي الموؤلم بالج�شد، ومحاكاته من خالل ال�ُمتج�شد في قوله: »اإن التن�شيب، هو انخراط 

جداد وتمثُلها«، اإذ يقوم  الفتى المراهق في اإطار ال�شّرانية الكونية، بغاية تحقيق م�شيئة اأرواح الأ

أو »هيئة الكهنة« )pontifices aspect( الذين يتولون قيومية التن�ش������يب، بتعذيب  »ال�ش������امانات« ا

أو الندغام بعالم القدا�شة الفوقي،  أو الفتاة، والتن�شيب طق�ص يُعبر عن حالة التمثُل ا ج�شد الفتى ا

������ع عن و�ش������اعة العالم التحتي عبر تجربة »ثقافة المـــوت«، وعلى وجه التحديد مظاهر  والترفُّ

أو القرابين الب�شرية للمحارق، عند تن�شيب الفتى  �ش������احي ا الطقو�ص »الكرنفالية« عند تقديم الأ

أبناء قبيلته، وتُدعى هذه الحتفالت الدرامية الوح�شية في طرائقها ب�»القتل التن�صيبي«،  اإلى ا

عالء �شاأن القبيلة و�شدة باأ�شها. أو المحارب الطفلي لإ وفي الوقت نف�شه يتم ماأ�ش�شة القائد ا

نه يمثل عتبة النتقال اإلى عالم  اإنَّ طق�ص الختان، يوازي طق�ص الموت ح�شب اعتقادهم، لأ

جهزة التنا�ش������لية الذكرية  اآخر�� وعلى وقع �ش������ربات الطبول الوح�ش������ية، يتم النتفا�ص على الأ

أنه  بمعدات قاطعة حادة، وبع�ش������ها من الحجارة، وغاية طقو�ص التن�شيب كما يذكرها »اإلياد« ا

أو الفتى في القبيلة من اإجراءات النتقال المخيفة من الطفولة اإلى  عندما تتعر�ص لها الفتاة ا

�شرار الدينية،  تجربة الفتوة، عبر طرائق الدخول اإلى عالم الهلع، هي بق�شد َفهم الوجود والأ

أنه������ا في حقيقة اأمرها، تحّول من حالة الخوف والقلق اإلى حالة الَفهم الذي ي�ش������من ولدة  وا

اإن�ش������ان جديد، اأي انبعاث ثقافي، يتميز بتملّكه التقالي������د »الميثيولوجية« لمجتمعه، تلكم هي 

رمزية الموت في الفل�ش������فة الباطنية التي تعتمد الطق�ص و�ش������يلة تحّول على ال�شعيد الروحي، 

أ�شرار  فال�شعائر observances(( التي تتج�شد على �شكل �شيناريوهات موؤلمة، هي اإف�شاح عن ا

اإلهية مقد�شة، واإبراز ماآ�ص وفواجع واآلم الب�شر ومواتهم وانبعاثاتهم عبر ثقافة الرعب. 

• التن�ش������يب �� مفردة، تعني المولود الجديد، وتقت�ش������ي دمج الفت������ى المراهق ف��ي مجتمعه 
القبل������ي، وذلك باتباع طقو�ص من خالل م�ش������هديات احتفالية، يُعد الفت������ى معرفياً حول تاريخ 

مر الذي يجعله يتحلى  جداد، والطرائق المتبعة ف�ي ممار�شة التن�شيب، هو العنف والعزل، الأ الأ

�شرار، ويذوب ف��ي المطلق، ويقبل الوحي بالمقد�ص، وهنا  بال�ش������بر والحكمة، فينال حقائق الأ

لوهة، وتمتلئ نف�شه بالحكمة.  يندمج في الأ

يقول »مير�شيا اإلياد«: »اإن النتقال من العالم الدنيوي اإلى العالم المقد�ص بفعل التن�شيب، 

أو اأخرى تجربة الموت للدخول اإلى عالم اآخر«.  يت�شمن بطريقة ا

رهاب مع الطفولة في  أود ف������ي هذا المقام اأن اأذكر حالة من ح������الت تعاطي قوى الإ وا

رهابية المقاتلة في �شورية  عملية تن�ش������يب ل تقل �ش������كاًل وجوهراً عما تُمار�شه الف�شائل الإ
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والعراق في واقعنا المعي�ص، ولما له من �ش������لة بمو�ش������وع العنف لدى ال�ش������عوب البدائية، 

يمانية. فكان لزاماً علينا عر�������ص ثقافة العنف في  وامت������داداً ع�ش������وياً لهذه القناع������ات الإ

التربية الطفلية. 

»التن�صيب«. بحَث في تقاليدها العاِلُم الفرن�ش������ي »مير�ش������يا اإلياد« حول اأنماط 
َ
اإن عملي������ة 

الحتفاء الكرنفالي الموؤلم بالج�ش������د، ومحاكاتِه من خالل ال�ُمتج�ش������د في قوله: »اإن التن�شيَب، 

جداد  هو انخراط الفتى المراهُق في اإطار ال�ش������ّرانية الكونية، بغاية تحقيِق م�ش������يئة اأرواح الأ

أثناء تاأديِتهم طقو�َص »التن�ش������يب« ثمة  �ش������ترالية القديمة في ا وتمثُِّلها« ونالحظ لدى القبائل الأ

أو »هيئُة الكهنة« )pontifices aspect( الذين  �شيناريوهات موؤلمة للغاية، اإذ يقوم »ال�شاماناُت« ا

أو الفتاة، وحيناً يقدمونَهم اإلى المحارق العبادية،  يتولون قيومية التن�شيب، بتعذيب ج�شَد الفتى ا

التي تتخذ ال�ش������بَر تروي�شاً 
 
وهو رمٌز يُدعى »القتل التن�ش������يبي« ومن العقائد الهندية »اليانية«

لَم وفق طقو�ٍص هي اأقرُب ما تكون  ُه عن اللذائذ، وتتحمل ال�شقاَء والآ للج�شد وحوا�ش������ه، وتكفُّ

له.  �شترالية للحظوة بالإ اإلى الحتفاليات »التن�شيب « عند القبائل الأ

يقول »باندورا«: »اإن دافع العدوان اأو غريزته، تنبع تلقائياً، فتُحدث �ش������لوكاً عدوانياً، لكن 

ل يوج������د بعد مثَل هذا النوع من الدافع الموروث، ولكن يظل الدافَع العدواني ن�ش������طاً اإلى اأن 

يجري تفريُغُه بنوع من العدوان«. 

فيتعي������ن علينا اأن نُركَز عل������ى مفهومي »عنف ال�صلـــوك« في المكّون ال�شخ�ش������ي الداخلي 

و»�صلـــوك العنـــف« في الكائن الخارجي، يذكر الباحث »مي�ش������يل كورناتون« م�شتعر�ش������اً اأنماط 

طفال بين قبيلة م�شالمة، وقبيلة  �ش������رية والجتماعية لدى ال�شعوب، مقارناً تربية الأ التربية الأُ

أكلة اللحوم الب�ش������رية، اإنها  متوح�ش������ة في قوله: »عند قبيلة »المندنغمور« البدائية، وهي من ا

تتعامل مع الطفل بطريقة عدوانية، كي ين�شاأ قا�شياً عدوانياً«. 

أو العملي، هي عملية تفجير ال�ُم�شتبطن الذي  اإن التربية العنيفة بو�شاطة التعليم النظري ا

جواف التواقة اإلى فعل العنف »الفطري« على م�ش������توياته النفعالية كلّها، وعلى  يعتم������ل في الأ

مختلف درجات »ال�ش������دمة« )shoking( التي ت�ش������ل حيناً اإلى حد الت�ش������رف الوح�شي. يقول 

ن�شان«. »ريني جيرار«: »اإنَّ العنف كان على الدوام فطرياً في الإ

ن�شان يبدو وكاأنُه يُطابُق تاريَخ ال�شلطِة العنيفة وفي اأق�شى  ويبين »بول ريكور«: »اإن تاريخ الإ

حد، لي�شت الموؤ�ش�شة هي التي تُ�شّرع العنَف، بل هو العنف الذي يُن�ِشىء الموؤ�ش�شَة باإعادة توزيع 

مر بالعنف اإلى اأن يظهَر وكاأنُه المحرُك للتاريخ«.  القوة بين الدول والطبقات، وينتهي الأ
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وللحيلولة دون تمادي العنف و�ش������ططه في تحطيم البُنى الجتماعية والمنجزات الوطنية، 

فراد ال�شاذين. يوؤكد عالم التحليل النف�شي »�صيغموند فرويد«: »الحتواُء الجمعي  ول�شّيما الأ

للفرد العدواني«. حفاظاً على اأمن المواطن والدولة، حيث ل تتوانى ال�شلطة عن قمع العنِف 

ال�ش������ار بالمجتمع والنظام، فتتبع العنف الم�ش������اد للحيلولة دون انغما�ِص الجماهير في عنف 

أو الثورات، ووقوِعهم في حالة الغتراب الجانح،  حداث الكبرى بالنتفا�ش������ات ا �ش������ال في الأ

نوميا« - فقدان معايير ال�صلوك ال�صوي المتزن-.  هم عن هذا التردي في هوة »الأ فينبغي كفُّ

طفال للقيام باأعمال العنف، ح�ش������بما  أثبتت التجربة �ش������حة ما نراه من ظواهر تودي بالأ وا

هو جاٍر  في ال�ش������رق، وعلى �ش������بيل المثال ل الح�شر، يجري تدريب ما يقارب من ثالثة اآلف 

يزيديين النازحين، مما اأجبر  كراد والإ طفل تتراوح اأعمارهم من ع�ش������رة اإلى اثنى ع�شر من الأ

منظمة »اليوني�شف« وال�شلطات المعنية بال�شحة اإلى اإقامة الندوات، فيما يخ�ص م�شاألة جنوح 

طفال، ومحاولة معالجتهم عبر ال�ش������دمات، قب������ل انحرافهم وتوجههم اإلى اأعمال عدوانية،  الأ

أو اإدمان على  اأو وقوعهم في اأمرا�ص ُع�ش������ابية ع�شوية ونف�شية وُذهانية، اأو في تطرف ديني، ا

طفال  أو النخراط في تنظيمات اإرهابية. ونخ�ص بالذكر الأ أو ال�ش������رقة، ا تعاطي المخدرات، ا

ن�شانية المعنية  أو الذين يقطنون خيام النزوح. وكذلك تقوم المنظمات وال�شلطات الإ الم�شردين ا

طفال )لقاحات، �شلل، ح�شبة، جرب، فقر الدم...(. مرا�ص التي ت�شيب الأ اإلى معالجة الأ

�ش������ا�ص في بناء �شخ�ش������ية الطفل نف�ش������ياً وذهنياً  ول نغال������ي اإذا قلن������ا اإّن الثقافة، هي الأ

دبي�ة والروؤى الفكري�ة  جن�ا�ص الأ �شكال الفنية والأ وج�ش������دياً ولعل »الدرام�ا« التج�شيدية، خير الأ

نا�شي�ة  والنزعات المعتقدية التي تعب�ر عن اأدق الخ�شو�شيات الت�ي تت��شف بها المجتمعات الأ

�ش������اطي�ر  داب والفنون والأ )humansime(، ذل������ك، من حي�ث تناولها اأع�م القيم والمعارف والآ

والمعتقدات، وتُمهد لوع�ي معرف�ي �شمول�ي، واأزعم، اأن خير منفعة لتربية الطفل، هو ا�شت�لهام 

بداعي�ة م��ن محت�وى التراث، وتج�ش������يدها عمالنياً، بو�ش������فها قيماً جمالي�ة اأ�ش������يلة  مادتها الإ

ف�ي حياة الطفولة، فحري بنا ف�ي هذا ال�ش������ياق، الدعوةُ اإل�ى تفجي�ر تجرب�ة »الحدث الثقافي 

الطفلـــي« في مخازي������ن التراث )heritage( لحت�وائه عل�ى منظومة ثقافية )تربوي�ة �� جمالي�ة( 

تمكننا من ا�شت�خال�ص القي�م الأخالقية، بغر�ص تاأ�شيل الحداثي منها. 

ل مندوحة، اأن خا�ش������ي�ة روح التراث، تتمي�ز بحي�اة ق�ادرة عل�ى المت�داد الطبي�ع��ي والحتمي 

�ش������ل المرجع�ي ل�ه، وقد وّفَق المبدعون العرب  في �ش������يرورة الوع�ي الفن�ي والجمالي، وتمثُّل الأ

�ش�طوري والملحم�ي والتاأريخ�ي ف��ي الفعل  دبي والأ في توظ�يف قيم التراث ال�ش������عبي والديني والأ

بداعي، ول غرَو في اأن الثقافَة بكل الو�ش������ائل المعرفية والت�شالية والتقنية، تُ�شهم ف�ي البن�اء  الإ
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�شف، لم يل�َق الطفُل  أنه مع �شديد الأ أم نف�شياً اأم ج�ش�دياً اأم معرفياً، بيد ا التربوي، �شواءٌ كان عقلي�اً ا

أو التلفزيون،  �شاليب، ا أو النادي اأو �شالت الفنون متعددة التجاهات والأ كبيَر اهتم�ام في المدر�شة ا

جراءات العمالنية في التربية الروحية.  أو ال�شبكة المعلوماتية ونوافذها، ولم تتخذ الإ ا

عالم« بكل و�ش������ائطه واأدواته الت�شالية، المرئية وال�شمعية والمقروءة  أ�شهم »عنف الإ لقد ا

في ت�ش������ويق برامج واأجندات عنيف������ة في تربية الروح والذهن على ثقافة العدوان، وت�ش������خين 

نترنت« ال�ش������بكة المعلوماتية الكونية، دخل������ت عالم الحرب  ال�ش������راع »العنف«، فظاه������رة »الإ

والتثوير، وتاأجيج ال�شطرابات.

أنم�اط الوعي  وق������د باتت ثقافة العنف اأهُم فٍنّ  يتميز بقابليتِه عل�������ى التلقي والتاأثير ف��ي ا

حا�ش������ي�ص الطفلية، فمن هنا كان لزام�اً علينا تفعيُل الت�شال والتوا�شل م�ع قطاع الطفولة  والأ

طفال، في ظروٍف  تعي�ص البالُد  كرد فعل م�ش������اد، ين�شرُب في الثنيات الذهنية والنف�ش������ية لالأ

حداَث في �شورية بعد اندلع ما �شمي  حرباً �ش������عواء، ت�شتهدف ال�شغار قبل الكبار، و�شهدنا الأ

أ�ش������مال المركزي« على هدي تعاليم  ب�»الربيع العربي« الذي انتهجته القوى الكامبرادورية »الرا

طفال في خلق ال�شطراب والبلبلة  الهيكل التوراتي للعقل ال�ش������هيوني الحديث، وا�شتخداِم  الأ

ف������ي المدائن بحفنة نقود، وتوجيههم اإلى الحرق والتخريب في الممتلكات العامة والخا�ش������ة، 

رهاب )terrorism( ال�ُمنظم.  اإلى ظهوِر بوادر ظاهرة الإ

ه������واء والدوافع الطفلية، للحيلولة  نا اليوَم، هو تح�ش������ين الطفل، وتوجيه قوى الأ وما يهُمّ

دون ا�ش������تمرارية تلقي ال�شدمة، ومحاولة تنظيم ال�شلوك لدي�ها، وتحريرها من ربقة الروا�ش�ب 

المتخلفة المختلطة بث�قاف�ة العنف التي تمار�ش������ها الف�ش������ائل الم�ش������لحة المقاتلة، والت�شدي 

أتون المحرقة.  للطرائق الذكية ال�ُمتبعة في ا�شتثمار الكيان الطفولي، ورميه في ا

أكاُد اأج�������زُم، اأن عال������َم الطفل، اأدق واأعقد م������ن عالم الكب�ار ف��ي طري�قة التعاط�ي ال�ش������وي  ا

هداف العليا. ونرى  أو الجان������ح، ولذلك، يتوج������ب العمل على تحرير الطفولة من محكومي������ة الأ ا

دب��ي والفن�ي معه، الذي يُعن�ى ب�ش�������ائر الحالت النف�ش������ي�ة والعاطفي�ة والثقافي�ة  اأن التعام������ل الأ

والتعليمي������ة والتربوية والميول خير تح�ش������ين له، اأعن�ي، توفير المنظوم������ة الموؤثرة ف��ي توجي�ه 

الذهنية الطفلية التي تقوم بوظيفة تطهير )catharsis( الطاقة التي تُ�ش�اغل مخيلَة ودوافَع ومي�ول 

جرامي.  أو الإ أو ال�شذوذ الجن�شي ا أو اللعب العبثي ا أو النفعالية ا أو ال�شطط ا الطفل العدوانية ا

أ�شكال الدراما، لي�شت مق�شورًة على العناية بالق�شايا التربوية والتعليمية  ل �شك في اأن َمهمِة  ا

والم�ش������ائل الأخالقية فح�شب، واإنما تتولى َمهمًة قيمية، تُعنى ف��ي تربية الذائقة الجمالية لدى 

أنه  طفال، وتتطلُع اإل�ى تن�ش������ئتهم ن�شاأة ح�شاري�ة راقية، وت�شع�ى اإل�ى رفع م�شتواهم الثقاف�ي. وا الأ
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حداث وال�شخ�شيات  �شاطير والأ من المالحظ بالتجربة الحّية، اأن جلَّ الحكايات والُخرافات والأ

التاريخية، توؤلف معظَم اأم�ش������اج بُن�ى التراث التي ت�ش������تهوي الم�شاعر الطفلية، لذلك كان وجوب 

همية، يقول  أم������راً في غاية الأ توظيِفه�������ا وتر�ش������يِخها في نوازع الوعي الثقافي بغر�ص اأخالقي، ا

المفكر العربي »محمد عابد الجابري«: »ل ت�شتعي�د ال�شعوُب وعيها اإل في تراثها«. 

 الجمالي« ويُنمي الملكَة الذهنية التي تُف�ش�������ُح عن القيم 
َ
ا�ش������تعادة التراث، يُغن������ي »الوعي

�شرة والعلم.  طفاِل  تجاِه المحبِة للوطن والمجتمع والأ الجمالية، وبما ياُلم��ُص م�شاعَر الأ

اإنَّ �ُشروَع الثقافة الم�شادة لجنوح الطفل، وانخراطه في تنظيمات مقاتلة فوق حجمه الج�شدي 

والنف�شي والذهني اأمر في غاية الماأ�شاة، بمعنى نقل الح�ص الطفولي اإل�ى ما وراء ال�شعور العادي، 

ولهذا، يتعين العمل على ماأ�ش�ش������ة بنية وجدانية، تمتلك قدرات ا�شتيهامية وا�شتلهامية، وتفعيلها 

حا�ش������ي��ص الكفي�ل�ة ب��ش������ناعة قي�م الخي�ر والجمال والمحب�ة والعدال�ة وال�ش�������عادة،  أرق�ى الأ وفق ا

نا�شي�ة، بحيث، يتلقاها  بو�ش������ف�ها ن�وازع�اً مت�اأ�ش������لة ف��ي البن�اء الروح�ي، بل من طب�اع الكوائ�ن الأ

رهاب.  خطبوط الإ الطفُل، وي�شتقيُم على قيمها، ل اأن ندعُه ِعر�شًة لإ

ول بد لنا من بي�ان م�شاألٍة مهمة في هذا المنطوق، اأن القيَم التطهيريَة، تخلُق تاأثيراً �شحري�اً 

التخييَل الذهن�������ي والجمال�ي والترب�وي، 
ُ
اأخ������اذاً، يفجر كوامَن الطاق�ِة لدى الطفل، ويُن��ش�������ط 

والن�ظر بحذق اإل��ى وجداني�ات������ه وروحانياته ورغب�اته، خ�الفاً لم�ا ت�طرُحها احت�فالي�اُت العنف 

الت�طهي�ري�ة لدى الكب�ار، من ق�ش������اي�ا فكري�ة، وموؤدل�جاٍت �شي�ا�ش��ية، واأو�شاٍع اقت�شادي�ة، وُعقٍد 

نف�شية، وم�ش������كالت اجتماعية، واإرهابية ودينية وع�شكرية وثقافية واإعالمية ممنهجة، تتجاوز 

دراك�ي للطفل، وقد تاأت�ي المحاك�اةُ )simulation( حين�اً خ�ارَج �شي�اق اهتماماِت   قدرةَ العقل الإ

وثقاف�ة ومي�ول، وحتى ال�شلوكيات الت�ي يت�شرُفها الطفل.

 )identification( »شارة اإلى م�شاألة تتعلق بمفهوم »الت�وُّحد� واإنني اأرى اأن من ال�شرورة بمكان، الإ

أو تجنيده وع�شكرته  أو قوة روحية ما ا ح�ول توح�د الفرد ل �ش������عوري�اً مع �ش������خ�ص اآخر اأو مجتمع ا

د لي�ص تقليداً  واإقحامه في اأعمال عنيفة كارثية... اإلخ، وعلى حد قول اأ. ف. بتروف�ش�كي: »التوحُّ

أو التماثُل«.  أنه عملية تمثيل ت�شتند اإل�ى نوع من الت�شابُه ا اأو محاكمة، بيد ا

ويعّد التّوحد حالة من حالت ما فوق ال�ش������عور، وم�ش������توى الوعي الطفولي الذي ندعو به 

أو الفكري  أو الجهادي ال�ُم�ش������ي�ص ا أثقال هذا التماثُل القيمي الديني ا ُجزافاً اإلى تحميل الطفل ا

الموؤدلج، بو�ش������فها تقاليَد اأخالقية وتربوية، واأن ما عداهُ كفٌر وزندقة، وزجِه فيها، ول�ش������ّيما 

طفال في عالم ال�ش������رق، وزجهم  َن في تجنيد وع�ش������كرة الأ عم������اُل الُعنفية التي نعي�ش������ها الآ الأ

خفاقات التي تعاني منها  رها�ش������ات والإ أ�ش������د الإ في حرب ُمدمرة، ل تُبقي ول تذر، وهذه من ا

أو »ال�شوملة« الكونية.  الطفولُة في بالد العالم المنطوي تحت عالم »العولمة« ا
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قنية الف�شائية وغيِرها  لقد �ش������ار الطفُل ِعر�شة لم�شاهدة اأنماط ثقافة العنف بو�شاطة الأ

عالم والمعلوماتية التي تطال الب�ش������ر والحجر وال�ش������جر، ويُ�شاهُد على الواقع  من و�ش������ائط الإ

طفاِل واأمهاِتهم، والذبَح بال�شكين والمن�شار، وحرق النا�ص وهم اأحياء، والردم  أ�شالَء الأ العياني ا

في حفر جماعية وهم اأحياء، واأكل قلوب عنا�ش������ر الجي�ص المدافع عن حيا�ص الوطن، ويرى 

أو اأخيه مجندلً ومخ�شباً بدمه، ويرى قلوَب حماة الديار تاأكلها الوحو�ص الب�شرية الحاقدة  أبيه ا ا

نقا�ص، ويرى مدنيين  طفال من تح������ت الأ �ش������الءُ الذبيحِة والقتيلة لالأ الكريهة، وتُ�ش������تخل�ص الأ

تفخيخ 
ُ
وع�ش������كريين مقطعي الروؤو�ص، ويَ�ش������مُع تكبيرات الذابحين فوق اأج�شاد الب�شر. ويلحظ 

طفال، وتدريبهم على �شنوف القتال.  اأج�شاد الأ

�شرة والوطن، فيروح الطفل منغم�شاً  دمغِة التي تُجرُدهم من العاطفة والأ أ غ�شُل الأ وهنا يبدا

في اأفكار ظالمية وتعمية قاتلة، ول�ش������ت اأدري اأي ثقافة يحملها طفل المحرقة الجهنمية التي 

م������ن؟ فتُرى، باأي ثقافٍة �ش������نتعامل معه في اللحظات التي ت�ش������ع الحرب  ا�ش������تهدفت وطنه الآ

اأوزارها؟ ك�ش������فت المحنة الم�شتور، وف�شحت التق�شير في البناء ال�شخ�شاني للطفل، و�شعف 

تلقينه روحية النتماء الوطني الذي يحقق ثقافة الولء من نعومة اأظفاره، لذا، يتوجب اللتفات 

أنه لي�ص من ال�ش������رورة  اإلى م�ش������األة تربية الطفل روح العقائد الثابتة التي تكون �شخ�ش������يته، وا

بمكان اأن نبني دار ثقافة دون تثقيف، وم�ش������اجد دون �شاجد، ومدار�ص دون دار�شين، ومالعب 

دون لعبين وع�شكري دون �شالح، ووطن دون مواطن... اإلخ. 

لذل������ك، يج�در بنا العمُل عل�ى تحرير الطفول�ة م������ن نق�ص العَوز المعرف�ي والجمال�ي الذي 

ح������واَل التي تاأخُذ الطفولَة  يمن�ح������ه القدرةَ على المحاكمة العقالنية الم�ش������تقيمة، وتالفي الأ

نثروبولوجي  أنا مع روؤية المفكر والباح������ث الأ اإل������ى عالم العماء، و�ش������رحاِنها في تيه �ش������ال، وا

لعاَب الجمالية،  ن�ش�ان اإل عندما يكون اإن�شاناً... اإذ اإن الأ »فريديريك �شيلر« يقول: »ل يلعب الإ

ن�شان«.  امتياٌز يخ�ص الإ

طفال،  وهنا يعني �ش������يلر باللعب، اتباع كل ما من �ش������اأنه اأن يُربي الذائقَة الجماليَة لدى الأ

دة  وح�شب��ي، اأن لغة التلقي التعبيري، تختلف عن لغة التخاطِب الكتابي، ولغُة ال�شورة الم�ج��شَّ

أو المنقول�ة �شفاهاً، اإنه اللعُب في  عل�ى من��شة عر�ص، والكلمات المن�شوخة عل��ى ال�شفحات، ا

طفال.  نا�شة لدى الأ فن التربية الجمالية والثقافية على هدي القيم العليا لروح الأ

أ م������ن البيئة التي تهتم بالتنمية  ن�ش������طة الترفيهية جزء ل يتجزا اأخل�������ص اإلى القول: تعد الأ

طفال والعمل على تنميتهم علمياً ومعرفياً، وخلق بيئة تتيح للطفل  الجتماعي������ة والعاطفية لالأ
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ن�شطة على اإعادة �شحن طاقة الطفل وتحفيزه  التوا�شل مع محيطه المعي�ص، كما تعمل هذه الأ

بحيث ينخرط مع زمالئه وبيته والمجتمع بن�ش������اط فائق، وتتيح له فر�ش������ة اكت�شاف واكت�شاب 

الخبرات الجديدة التي تنعك�ص على تطور مهاراته وتطور مجتمعه.
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ق�سيدتان

حواف حاّدة

دعوة...

من قّدا�ش البرق

¯

¯

¯

¯

ح�سين عبد الكريم

محمود نق�سو

�سعاد محمد

عبا�ش حيروقة

الديـــوان

ال�ســـــرد:

�سديقي ال�سرطي حمدان

وليد ير�سع دمًا

فار�سي ال�سغير

�سود ال�سندوق االأ

بحار في مركب ورقي اإ

¯

¯

¯

¯

¯

ال�ســـــعر:

�سوقي بغدادي

د. يو�سف جاد الحق

مها ح�سن

وائل ديوب

عو�ش �سعود عو�ش
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ح�سين عبد الكريم

ال�سـعـر...

ق�صيدتان

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان توفيق عازر.

اأ�ستدين من كحِل امراأة حمابَر الكروم؟!

يتعُب الكحُل من �سالالت الر�سائِل 

ت�سق���ى  الر�سائ���ل  ف���ي  ال�س���الالُت  ول���وال 

العيون...

ويتعُب ُكحٌل كثيٌر في درو�س العوا�سف 

من���ذ هطلي���ن وغيم���ة اأهدتني ام���راأٌة لحَن 

اأ�سواقها، 

اأت�س���ّرد في محاب���ر �سيفها، كي���ال... تتعَب 

الحروف...

ط، �سعَر الِريح بالمطر... ِر يا�سمينٍة ُتم�سِّ �سوؤال ب�سيٌط حذٌر كَخ�سْ

اأقول المراأٍة، ت�ستديُن العوا�سُف
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من كحل عينيِك المحابَر... هل ت�سمحين؟!

في زمن الكحِل الف�سيح ُت�سغي البروق، وتحكي الغيوم...

كالمي ُيجيُد الغناَء والجنوَن الب�سير...

حيَن الر�سائل في عيون الن�ساء يفيُق عندي الحنين...

نان... اأع�سُق اللحظة الفارقة في الدَّ

اأماني العناقيد، ت�سيُر اأرملة، في اال�ستياِق ال�سرير...

ُت�سّيفّني العوا�سُف لحَن غرائزها...

اأتيُه في الكالم...

اأ�ستديُن من �سرفِة الّريح موعَد غيمة...

غ�سان. لغتي كالمطِر النع�سان، في حكي االأ

لحان... عر�ٌس �سرقيُّ االأ

ولى... جنوُن ق�سيدة يع�سقها الع�سيان منذ المفردة االأ

وزان في وعي المو�سيقا... ُد االأ تتمرَّ

 القم�سان...
ِ
نثى اأكبُر من ثوِب حروِف الجر واأكمام قم�ساُن دالالِت االأ

ديباجُة نهٍد عا�سٍق مزدهِر المحكّية ال ُتح�سِه الخيطان...

كروم...

هل ال�سرُق الجميل، يناُم في ال�سقيِع...؟!

لي�س عنَد الكروم وقٌت ف�سلٌة للنعا�س وتوديع الف�سول...

الربيُع ال ي�سغُل بالُه الوهُم... 

الخريُف تروُق له العربدُة في حاناِت الهذيان...

ُر الكروَم بجرِح الثمار... يب�ّسرني الغ�سُن... اأب�سِّ

فَر بالرجوع... نوثة تجيُء بروٌق عديدة، ُت�سيء ال�سَّ في م�ساٍء االأ

وت�سحُك اأ�سجار ال�سلوع...
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ولد ي�سرتون اأوقاتهم اأو يبيعون اخلطا للدروب؟!  الأ

نَّها الم�سافات، مفل�سة... كاأ

ُكحلها غارٌق بالفقر...

يا م�سافات اأين غمزاُتك الم�سرفة على الحب...؟!

ال وقَت في اال�ستياقاِت للفل�سفة!! 

ماذا تفعليْن... ن�سيُع اأو ت�سيعين؟!

�سئلة... ال�سفاُه تجوُع على موائد االأ

مان... لي�س بو�سع اأحالمنا النوُم في بيوِت الزَّ

�سبابيُكها الوح�سُة القار�سة...

زمنة، من دون اأ�سواقنا األفٌة خائفة؟! االأ

عند وجداننا العتيق، تقوُم في ال�سباح المفارق...

اأيَن )النواطيُر( يا كروَم الوداعات...

ال�سكُر يا حب ُّاأنَّ اأ�سجارنا، واقفة...

هل يتيٌم كالُم الحنين!!؟

وال�سنين ال تكوُن اأّمًا لغيِر اليتامى؟!

ٌة مثقلٌة باالرتحال، كالدكاكين البعيدة، في رياح الجرود... مان، اأُبوَّ الزَّ

ال ُتجيُد ت�سويَق... ن�سمٍة عابرٍة للمقيمين في الدموع...

ما اأوح�س النوَم في الدموع... عراٌء يعربُد!؟

البكاُء مقفٌل وقتُه، ُرغَم زحمِة الواقفين في �سفوِف الكالم...

يبيعون حكيًا اأو ي�سترون العناوين...

قلق ٌيترنَّحُ في الحكي وال�سراء والبائعين؟!

ي بحاجات �سوٍق قديم... ال اأودُّ التلهِّ

ل�ست �سوفيًا، اأفّت�س في قمي�س المعاني عن اللغز...

بد... اللحظُة العاطفة �سغلها االأ

اجفة... قمي�ُس البهاء العرى الرَّ

والد ي�شتدينون �شتاًء من بيوِت المطر... ورياحاً... يغتنون بالديون... االأ
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كما يفعُل المحبون يكتبون بنزِف ال�سقاِء النبيل البقاء...

ال يختمون البدايَة بالنهايات... في قوامي�س الطيوِر مزيٌد من �سماء واأجنحة

يح يا طائر الوالدات العنيد نختلف والرِّ

ماد ال�سرير... جميٌل اأيُّها الفينيق: ال تثق بالرَّ

تبحُث في اللهيِب، عن �سماواٍت جديدٍة...

ينه�س الوجُد، نقيُم في ملتقى العوا�سف اأعرا�َس الكروم...

جرُة ظلُّها حبُر غيمٍة... وري�سة برق كتوم... ال�سَّ

لم تزل منذ اأول لمعة ع�سٍق في عيوننا الر�سائُل راعفة...

ال يقول ل�سباحاٍت خيراتنا: تعتيُق فجِر المرارات، في دنان الم�ساء معجزة... بائٌع جوَّ

عّتقوا العطَر في الّزهرة العاتية...

دونوا على ورق الباِل: ال ُي�سترى �سحٌك بالبكاء...

تاأكدوا من حاِل اأ�سواقكم، في كتاب الج�سد، وكيف تقروؤون الن�ساء...

الحكي تعتيقُه الوفاء، ُمتعٌب و�سّيد ال�سقاء...

قريٌة في ظهيرات البالبِل ت�سرُب فنجان قهوتها قبل حاناِت ال�سوؤال:

اأين الم�سافاُت وكحُل غمزات الدروب...

جميلون اأنَّكم تثقون بقطِف الثمار عن غ�سون اأحالمكم 

ينابيعكم اأين تتجه خطاها الب�ساتين، التحيات لعموم اأ�سواقكم كيف تحتفون بالزمان...

ت�سرقون من وجهه المحتقِن بالتعا�سات اأوقاتكم وال�سداقاِت العريقة...

�سديقي الكبير �ساعٌر يهطُل في ُعري اأحالمه جنون...

ُل بالحنين، �سوَت اأوف الحنين... واأزراُر ال�سور ُتبكِّ

ُق حيَل الم�سافاَت، كيال ت�سيخ الدرو�ُس... ُيعتِّ

في تعاليم العبور اإلى ال�سفة التالية...

اأوالدنا وطٌن ولي�سوا ين�سون �سالالِت اأن�ساغ الحياة...

قا�سي كائنون في الحب حتى االأ

يتعثرون اأمثالنا باأقدارهم...

تتلكاأ الب�سيرُة بالتعابير الغريبة...

ٍة حتى يكوَن بو�سعها النُّطُق الجديُد والب�سائُر... ُتعيُد التلعثَم غيَر مرَّ

ُب اأنَّ لهيبًا في جواِر اللهيِب، واأنَّ غيمًا ُيعتُق في العناقيِد اأنخاَب العافية... نحِّ
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من عناِق المواعيد... ُتولُد العرائ�ُس...

نوامي�ُس هطٍل بعيِد المدى في المالمح... لحُن رعِد الحنين...

�سدقاُء المحبون... متى تعودون من رحلة النجمة الوالهة... اأيُّها االأ

نودُّ اأن ن�سرَب نخَب �سوء ب�سيط...

ال�سياء البهيج في اأنامل �سجرٍة وارفة تعرف اأ�سرار د�ساتير الحقول

ات. اإ�سغاوؤنا يت�سّهى وقع خطو الدرد�سات تلويحات كّف المودَّ

جميلٌة في الحياة/ الدرد�سة/ مذاقها مجتهُد بالبهاء، اأو �سديُق النداء...

اأجمُل ما في /الدرد�سة/ ال يمكُن �سرُحها بغيرها...

مثلها ال�سوُق ال يمكُن �سرحُه بغيره...

اللهفُة، مهما تعالت �سيحاُت ف�ساحاِت جاراتها الرغبات، ال يمكُن تو�سيحها بالتفا�سير...

في ال�سعر والحب تولُد الينابيع... تحيا... يتجدُد عقُلها في الجريان ولحن الخ�سوبة...

�ساعٌر نبُعه الكبير جاُر نبعنا...

معجٌب يمزج الغيم بال�سخر...

دة في �سهيِل الف�سول كرومُه �سيِّ

محا�سيُل الدالالت لغٌة في ال�سم�ِس...

ُع ت�سعين �سباحًا على همزِة امراأة ُيوزِّ

متبقية في االزدهار...

 ينتقي كالن�ساِء الفطينات كثيَر زوؤاِن

المعاني من حنطِة الكلمات...

يعجُن الحرَف بالعا�سفِة. رغيفه ال يكون كخبِز كنايات ال�سالفين...

قاد... عندُه محبره ت�سيُق نخوُة تعبيرها بالرُّ

محابر معجبة بحالها، ُتنجُب في ليِل الكالم الحكايات والنثر وال�سعر...

ناقٌد �سديق لفافته ال تخون �سفتيه كـ )ال�سديق الكبير محمد الماغوط(:

، من دون دخان!!/ /ال اأخاف من الموت... واأخ�سى اأّن اأ�سابعي، من دون لفافِة تبِغ و�سفتيَّ

ُيوّدع كوابي�سه، اأو توّدعه الكوابي�س وفي يديه اللفافة...

ال�سفتان تتورطان ببقايا زفير معّتٍق في دخاِن اللهاث...

�س على الثمرة... �سجرة تتلّهى بال�سهامة، ُرغَم حظوِتها ال�ّسيئة بجاٍر تعي�ٍس، يتل�سّ

يقطُن قبل ميالد/طيوب التين/ اأو بعدها...
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الفقراء الطيبون ال يقطفون مواليَد الثماِر من دوِن حفلٍة موجزٍة للمواليد:

نوثة بحثًا عن اأعياِد ميالدها... حين نع�سُق امراأًة نرك�ُس في حواكير االأ

ونهدِة وارفة في خ�سِر ُزّنارها...

نزرع في تالِل ال�سفتين ب�ساتين �سنابل ُكرمى قبلٍة، ال ت�سر تالفة...

نتعاون والع�سافير بال�سداح ونهداٍت عجيبٍة، في تالِل حبيية...

ديُب في جهاِت القراءات... يورُق ال�سديُق االأ

ينهـــُب عقـــل الكتـــب... تكثـــُر فـــي لقاءاتنا القطافـــات... ينبـــُت حكٌي يقـــوُم �ساحـــٌل جميٌل في 

الكالم...

تترامى زروٌع جميلة في خيال اأوقاتنا الطازجة...

... ي�سيُل على كتفيه اأعباء  حاديُث... يكبُر ظـــلٌّ ُرغـــَم حرِّ الفراقـــات والعداءات القتيلة، تحيا االأ

خميلة...

والُد ينابيع، يحر�سون اأ�سواقهم االأ

ُف نبعًا قديمًا فكرة هطٍل لم تكن في البال... نبٌع جديٌد ُي�سيِّ

ال نودُّ وال يوّدون ا�ستدانة دمعة من �سوى كروم دموعهم...

يهوون اأنَّ لهم اأوهاجهم وطائرًا... برقًا... واأجنحًة تطير...

تتلّهى بالم�سير... الب�سائر، ال ت�ستعبد الروؤى، من �سواها... وقد يكون من �ساللة واحدة جرح 

الب�سائر...

يا ن�سيَد المواقد اأعرني هالكًا نبّيًا في والِء اللهيب للحرائق...

قا�سي تحاكُم بالمهاوي الغبار... اأيقونٌة في االأ

كام ال تجيـــُد كالمًا جديدًا... تقتفي لعنًة في  يـــا اأيقونـــٌة ُيع�سُب في كحلها النهاُر... قوامي�ُس الرُّ

االنهيار...

 الدمار...
ِ
فئدة بالكالم وتقتُل االأ

 يا كالم؟!
ِ
هل نقول: �سباُح الكالم

مطار... هـــل تعي�ُس العوا�ســـف في عواطف  خر واالأ اأجيالنـــا اأ�سجارنـــا �سداقـــٌة عالية فـــي ال�سَّ

قدار؟! االأ

خطاُر؟!  هل نقول: اأقدارنا االأ

نهار... تنبُت الخواطُر الخ�سراء... ال ت�سيُخ حارة ال�سفاف... �سيرُة النبِع بالغُة االأ

بالغة ال�سوق ال تبيع اأو ت�ستري يبابًا في حقوِل النهار...   

 
❁    ❁    ❁
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محمود نق�شو

ال�سـعـر...

حواف حاّدة 

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة اآالء كفوري .

اأَبهذا الدرب مّر ال�صعر يومًا، وقَت نام اللون في معناُه، وارتّدْت اإلى ال�صيِف الطيوُر؟ 

اأم بتلك اللحظة البي�صاء من وقت ال�صواقي مّر َلْمحًا ذلك ال�صيء المثيُر؟ 

اأم لهذا ا�صتّدت الّريح على غفلة ناٍي، وا�ْصتطاَل الـُم�صتديُر؟ 

حجار عـــن اأحوالها، وال�صوَء عّما لـــم يمت َبْعُد  اأ�صـــاأُل الأ

على �صخر اأمانيِه، وخّلتُه المرايا ي�صتطيُر 

نحاء ي�صعى،  خ�صاب عن دفء قديـــم كان في الأ اأ�صـــاأُل الأ

والمدى كون �صغيُر 

طياف عـــن اأوجاع ركن كان يزهـــو، وعلى الماء  اأ�صـــاأُل الأ

ي�صيُر

بجدّيـــات، الدوالي عن خطًى  اأ�صـــاأُل ال�صقف الحزين، الأ

ل ينتهي فيها الم�صيُر 

خيُر؟  هل هو الوهم تغ�ّصى وجهتي، اأم اأّنني ال�ّصاعي الأ

موجٌع هذا ال�صعوُر

موجٌع حدَّ ارتطام الكون هذا بفراغ داكٍن، تْزَرّق في اأرجائه ال�صيحات، وال�صخر يفوُر 
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ر�س  ماني ذابٌل، واالأ رّبمـــا اأخطاأُت لم�س الممكناِت... الممكناُت اليوم ت�سفـــّر، ويخ�سور االأ

هذي ال تدوُر 

ولى، وغابت في المدارات ال�سطوُر  رّبما اأخطاأُتها في غيبة العادّي من اأحوالها االأ

رّبما من يومها مات الح�سوُر

❁ ❁ ❁

اأبهذا الدرب مّر القوم يومًا اأّيها الّناي ال�سريُر؟ 

كيف لم يبَق من العي�س ان�سياب، غير درب عّفرْتُه الزمهريُر؟ 

رّبما اأخطاأُت فْهَم الّريح، تف�سير النهايات ب�سيء من فتور الواقع الرجراج، والدرب اأفاٍع لم 

ها الّدهوُر ترّو�سْ

رّبما في غفلة مّني تدّلى القوم في بئر التفا�سيل، و�سهوًا غاب في ال�سرد الكثيُر 

عندما �ساءلُت بابًا في تهاويه يموُر: 

اأين يا باُب الّن�سوُر؟ 

❁    ❁    ❁
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�سعاد محمد

ال�سـعـر...

دعوة...

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

دعاني الحلو للع�شاء

قْلُت:

وم! اّلليُل ابن ال�شّ

قاَل:

تعالي نر�ُشّ ج�شَر الّزعِل ليغلَق عينيِه

رواُح المتعبة حين تهمُّ به الأ

قْلُت:

اأخاُف عبوَر الفرِح المعّلِق على الحتمالت!

قاَل:

اأحتاُج ا�شت�شارتِك في ق�شيدٍة...

هل �شتلُد �شبّيًا اأم بنتًا؟!

فاقتنْعت.
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امَت لب�سُت قمي�سي ال�سّ

واأزراَر الخ�سيِة اأو�سدت

لجْمـــُت �َسعـــري حّتـــى ال يوقـــَظ دروِب الّليِل 

الحا�سدة...

و�سْعُت ِقرَط اأمي: 

بية قلَبـــِك ال�ّسهّي...  )يـــا بنُت ال ُتـــري ال�سِّ

فيرجموه(

ارتديُت الكعَب المتاأّخَر لهفًة

وخّباأُْت قلبي في خزانِة العناد

وذهْبُت... 

حين فتَحْت لي عيناُه ال�ّسقيتاِن الباب

وبداأتا تح�سيان ما بي من ن�ساء

لمْحُت قلبي على �سريِره...

 الَخْلق
ِ
ي�سّلي على تمام

فوقَع قمي�سي مغ�سّيًا عليه!

❁    ❁    ❁
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عبا�س حيروقة

ال�سـعـر...

من قّدا�س الربق

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.

موالْي بعَد �شروِق اللحِن على دنياْي

َمْن اأطلَق في اآخرِة ال�صمِت جنوَن الناْي 

موالْي

َمْن اأيقَظ في وح�صِة ذّياَك

 الليِل البارِد اأقماَر 

ال�صعِر بغربتنا 

كي َتر�ُصَف 

من كاأ�ِس 

اأ�صاْي

موالْي

)طالُب( قد وافاَك بنذٍر فاقبْل 

ال�سيَء ي�ساوْي ُحْرَقَة دمعِتِه

حيَن يخيُب رجاُه ب�سبٍح 

ويخيُب رجاْي

موالْي

و)اأديُب( يحاوُل اأن يقهَر 

غربَة هذا الكوِن 

ر�ِس غناًء فيبذُر وجَه االأ

يدعو الغيَم وكلَّ �سالالِت

الخ�سِب ويقراأُ في الح�سرِة 

قّدا�َس البرِق

�إلى �سديقي �ل�ساعر �أديب ح�سن محمد في قوله: 

)مـوالْي بعـَد �سـروِق �للـحِن على دنـياْي

َمْن �أطلَق في �آخرِة �ل�سمِت جنوَن �لناْي(
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ينادي:

هذا الفلُك �سماوؤَك رّبي 

اأْم بع�ُس �سماْي 

هذا �سوُتَك هل ت�سمُعني؟!

لحُن الماِء غناوؤَك رّبي

اأْم �سوُت بكاْي

موالْي 

واأنا اأمالأ اأقداحي للفجِر

باأر�ِس الدوْر 

دارْت حولي حقوُل الحنطِة 

قبَل الغيبِة في القنديل 

بدنيا النوْر

اأرفُع كاأ�س ال�سعِر واأهتُف:

نخبَك )حمزُة... هائُل(

)طالُب( ي�سرُب... ن�سرُب

قاَم )منيُر( ليرق�َس 

يرق�ُس... نرق�ُس 

ثمَّ يغيُب بهالِة نوٍر 

ثمَّ نفوُر كنبعِة ماٍء 

ثمَّ نفوُر... نفوْر 

َتْفَرُح حيَن تن�سُّ حجابَك 

تم�سي نحوي... تدنو

 َتهم�ُس ملَء بيا�سك:

اأنَت...

اأتْح�َسُب اأّنَك 

ل�سَت �سواْي

موالْي

قم يا )طالُب( 

 اللوِز 
ِ
ْل بيَن كروم رتِّ

ق�سائَد وح�سَة هذا العالِم

واقراأْ �سيرَة ذاَك الوعِر

بباِب الزوفا –

  ف�سِل الزعتِر

واتبْع خببًا وقَع

 خطاْي

موالْي

اإْذ ما غ�سنا 

في اأعماِق القلِب 

وجدنا وجهَك 

َك ...راحَة كفِّ

 ...اأْم يمناْي!!!
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موالْي

َمْن اآتاُه الحكمَة ياأتي 

كي ُينبئني...

َن �ساأق�س�ُس  اإّني االآ

من بع�ِس روؤاْي

موالْي

ال�سوُء...كلُّ ال�سوِء

مثَل يتيٍم يطرُق

 في العتمِة اأبوابْي

يا اأترابْي

يدُخُل... ياأخُذ في 

الغرفِة َمقعَدُه

َيْطلُب اأن اأقراأَ

 ...اأن اأ�سرَب

اأرق�ُس... يرق�ُس 

اأقراأُ هذا الن�سَّ عليِه

اأبكي... يبكي 

فيذّكرني في 

منفاْي

َمْن َمْن َيفتيني

يا موالْي؟!

اأ�سغي ملء 

ر�ِس �سواقي االأ

فاأعرُف اأّن الحنطة

 مثَل الماِء

ُت�سابُه اإخوَتنا 

في ال�ّسعِر

واأنَّ ق�سائدهم 

تتهاطُل قطرَة 

ماٍء في 

بئِر اأناْي

ما اأحزننا نحُن

اليوَم 

اأيا موالْي.

❁    ❁    ❁
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كنت ن�س������ف نائم، كعادتي هنا، عندما �س������معت قرقعة المفتاح يدور ف������ي القفل، والمغالق 

ال�س������خم، ين�س������حب من حلقاته المثبتة، ففتحت عيني فوراً، وترقبت. ترى هل وقع اختيارهم 

علينا الليلة؟ وياله!

 فوجدتهما مثلي متنبهين متوترين. �س������معت اأحدهما ي�س������األ هام�ساً: كم 
ّ
نظرت اإلى رفيقي

ال�س������اعة يا ترى؟ كان النور ال�س������اطع فوقنا ليل نهار ال ي�سمح بتقدير الوقت. وقبل اأن اأجيب 

أ�س اإن�س������ان ثم توقف  كان الب������اب الثقيل الذي يئ������ّز قد انفتح بطيئاً عن فرجة كافية لمرور را

وظهر الراأ�س.

عرفته فوراً. اإنه حمدان ال�سرطي الع�سكري الطويل العري�س الم�سهور بيننا ب�سفعاته التي 

أو الظهر كي تطّوح بال�س������حّية اأر�س������اً. قلت في �س������ّري:  كانت تكفي واحدة منها على الوجه ا

»اأعوذ باهلل من ال�س������يطان الرجيم«... و�س������عرت بقلبي يهوي، ولكن �س������رعان ما تما�سكت اإذ 

لمحت على وجه ال�س������رطي المتوّرم من ال�سمنة �سبح ابت�سامة وهو ي�سع �سبابته على فمه اأن 

�شوقي بغدادي

ال�ســـــرد...

�شديقي ال�شرطي حمدان

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.
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ألزم ال�سمت، ثم ي�س������ير نحوي بال�سبابة عينها داعياً  ا

أتبعه. اإياي اإليه اأن اأنه�ض وا

نه�س������ت مذعناً، ثم ودعت رفيقي بنظرة متوج�س������ة 

وخرجت. كان يقف ل�سق الجدار المجاور ولي�ض غيره 

 الطويل الموح�������ض. مّد يده ورّد 
ّ
�س������منتي في الممر الأ

باب الزنزانة ورائي، ثّم مال نحوي هام�ساً وقد ت�سرج 

وجهه الممتلئ بالحمرار:

- قال������وا ل������ي اإنك الكاتب )...( وق������د قراأت لك في 

مجلّة »الجندي«... فهل اأنت هو حّقاً؟

كان اأطول واأ�سخم مّني بكثير، وكان بثيابه الع�سكرية 

أرتع�ض في منامتي  أنا اإلى جواره �سئيل نحيل ا الكاملة وا

أنا  الرقيقة. كن������ت اأجري هذه المقارنة ف������ي ذهني وا

بي�ض  أنها كانت حمرة الخجل تلك التي �سبغت وجهه الأ اأنظر اإليه وقد اأده�س������ني اكت�س������افي ا

أنا هو... المكتنز. قلت له: نعم... ا

فد�ّض يده متمهاًل في جيب �س������ترته الداخلية ثم اأخرج منه������ا ورقة مطوية مجعلكة، َفَرَدها 

ومدها نحوي قائاًل بلهجة متعثرة: بوّدي لو �سمحت اأن ت�سّحح لي اأغالط هذه الر�سالة...

نعم!. ت�س������حيح ر�س������الة... وفي مثل هذا الوقت!. اأخذت الورقة وقد �س������كنت نف�سي ورحت 

أ. كانت ر�س������الة غرامية »ملتهبة« مكتوبة على �س������فحة دفتر مدر�س������ي بلغة ركيكة حافلة  أق������را ا

أنني فككت طال�سمه م�ستمتعاً بالموقف بعد  مالئية. كان الخّط �سيئاً اإل ا خطاء اللغوية والإ بالأ

اأن زال خوفي.

قلت له: وهل اأنت كاتب الر�سالة؟

فاأجاب هام�ساً. لم يتحدث وقتها اإل هم�ساً كاأّنه كان يخ�سى اأن ي�سمعنا اأحد:

أنا كتبتها... ما راأيك بها؟ هل اأخطاوؤها كثيرة؟ - نعم... ا

خطاء ولكن من الممكن ت�سحيحها فوراً... معك قلم؟ قلت: ر�سالة لطيفة. فيها بع�ض الأ
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فاندفع بحركة مبتهجة يبحث عن قلمه ثم قدّمه لي:

- تف�شل...

�شححت فوراً ما يمكن ت�شحيحه، ون�شحته اأن يعيد ن�شخ الر�شالة على ورقة جديدة اأف�شل، 

ثم اأردفت قائاًل: تاأمر �شيئاً اآخر؟

أ�شتاذ... مت�شكر كتير...(. فاأجاب على الفور مرتبكاً: )العفو ا

أي�ش������اً... وبهذه ال�ش������ذاجة المحّيرة.  نظرت اإليه باإمعان. يا اإلهي... حتى هوؤلء يع�ش������قون ا

 بابت�ش������امة عري�شة بدت نا�ش������زة كّل الن�شوز على منظر 
ّ
ابت�ش������مت له ب�ش������كل عفوي فرّد علي

أ�شبه ما يكون  بواب ال�ش������ميكة المغلقة على طرفي الممّر الطويل الخالي. كان ا الجدران، والأ

بتلميذ �ش������غير ولكنه �ش������خم الجثة يقف منفعاًل اأمام معلّمه. قلت: ه������ل يمكنني العودة اإلى 

فرا�شي اإذن؟

فقال مت�شاحكاً: طبعاً... طبعاً... )ب�ص اأرجوك خليها بيناتنا...(.

قلت: )طبعاً... طبعاً...(.

أم لغيرها؟ أنا اأدفع الباب: هل الر�شالة للخطيبة ا ثم تابعت مداعباً وا

فقال وهو يكتم �شحكته: )اهلل وكيلك للخطيبة...(.

أ�شتطع اإل اأن  أنني لم ا آمناً، غير ا تبادلنا من جديد ابت�شامتين مت�شامنتين وعدت اإلى فرا�شي ا

 بع�شاً مما حدث كي يطمئنا.
ّ
اأروي لرفيقي

وهكذا �شرت بيت �شر ال�شرطي العا�شق. و�شار ياأتيني من حين اإلى اآخر بر�شالة من هذا 

النوع، فاأكاد اأعيد �ش������ياغتها كاملة ان�ش������جاماً مني معه. بل لقد تطوعت مرة باإ�شافة بع�ص 

أي�شاً �ش������ار بدوره ي�شعر باأن عليه اأن  بيات ال�ش������عرية، وكان �ش������روره بها عظيماً. وهكذا ا الأ

يقدم لي بالمقابل بع�ص الخدمات. ولكن ماذا كان في اإمكانه اأن ي�ش������نع �ش������وى اأن يحميني 

اأحياناً من اأحد زمالئه الق�شاة حين يحاول اأن يتباّلنا مّجاناً، فياأخذه جانباً ويطّيب خاطره 

أنه �شوف يريني نجوم  أو ي�شحبني وحدي اإلى ركن يمكن اأن نتوارى فيه مّدعياً ب�شوت عال ا ا

أي�شاً، اأما حفالت   ا
ّ
أبعد من ذلك ف�شار ي�شعى اإلى حماية رفيقي الظهر هناك. بل لقد ذهب ا

أنه كان يحّذرنا قبل  التعذيب المبرمجة فلم يكن في ا�شتطاعته بالطبع اأن ينقذنا منها، اإل ا

خرين وعن الدنيا  خب������ار المفيدة عن المعتقلين الآ وقوعه������ا اأحياناً، اأو يحمل اإلينا بع�ص الأ

أو ي�شرف بنف�شه على الزيارة التي يقوم بها اإلينا اأهلنا من حين اإلى اآخر، وقد  في الخارج، ا
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يتطّوع ل�ش������راء بع�ص المواد التموينية، وتهريب بع�ص ال�شجائر. ولكن اأهّم خدمة قّدمها لي 

بالتاأكيد كانت هي تهريبه لي دفتراً �شغيراً مع قلم ر�شا�ص �شغير وكان ذلك وقتها من اأهّم 

الممنوعات.

أنهم لو �ش������ّكوا بتعاونه معنا اإذن لعاقبوه �شّر عقاب. ويوماً بعد يوم  أنه يغامر، وا كّنا نعرف ا

أكثر فاأكثر، وفي اإحداها لم اأجد في ر�شالته التي  أّن زياراته الليلية لي تتباعد ا أ�ش������عر ا بداأت ا

 �شوى كلمتين في راأ�ص ال�ش������فحة »محبوبتي الغالية« ف�شاألته: لماذا لم تكتب 
ّ
عر�ش������ها علي

�شيئاً؟...

أتمنى  أ�شّرح قريباً، وا نني �شوف ا خيرة. لأ أّنها الر�شالة الأ فاأجاب: )ما طلع معي �شي...( اأعتقد ا

اأن يتّم ذلك قبل اأن ينتبهوا لي، واإل لو�شعوني اإلى جانبكم في زنزانة واحدة.

قلت وقد �شاورني بع�ص القلق: لماذا؟ هل اأح�ّشوا بك؟ هل و�شى بك اأحد؟

فاأجاب مبت�ش������ماً وكاأنما قد �ش������ّره قلقي عليه: يبدو ذلك... )لقد حققوا معي من كام يوم... 

واإن �شاء اهلل تكون مّرت على �شالم...(.

ن ماذا تريد مني اأن اأفعل؟ فقلت فوراً: اإن �شاء اهلل... والآ

أ�شلوبي. قل لها اإنني �شوف اأتوقف  أ�شلوبك اأجمل من ا - اكتب الر�شالة اأنت باأ�شلوبك الخا�ص. ا

�شباب ا�شطرارية. قل لها اأي �شيء ولكن باأ�شلوب  عن الكتابة اإليها اإلى اأن يتّم ت�شريحي، وذلك لأ

عاطفي جميل... اأرجوك...

أراد باأ�ش������لوب عاطفي »جميل« وكاأنما كنت اأخاطب حبيبتي. كانت هذه   ولبَّيت الطلب كما ا

أنني  أ�شاأل عنه واأعرف اأخباره، غير ا أره بعدها، ولكم كان �شعباً اأن ا خيرة فعاًل اإذ لم ا ر�شالته الأ

أننا بالمقابل  أنه اإلى ج������وار »المحبوبة الغالية«، غير ا أنه ل بّد قد �ش������ّرح من الخدمة وا قدرت ا

أ�شهر. اأو هكذا خّيل  أّية حماية. ولكنني لمحته بعد عدة ا خطار بال ا عدنا وحدنا في مواجهة الأ

لي. كنا عائدين اإلى المهجع الذي انتقلنا اإليه مجّدداً من ف�ش������حة »التنّف�ص« في الوقت الذي 

كان يجتاز الممّر المجاور رتل من ال�شجناء الع�شكريين حين دفعني زميلي بيده منتبهاً هام�شاً: 

ألي�ص هو ال�شرطي حمدان؟ انظر... ا

أ�ش������ار، ولكن الرتل كان قد ابتعد. هل كان هو حقاً؟ لقد كان اأنحف  فنظرت اإلى حيث ا

أر منه �شوى جانب من ظهره، وبع�ص من �شفحة وجهه حين التفت بغتة نحونا،  بنية، ولم ا
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❁    ❁    ❁

على... فهل كان يحّيينا؟ يا اإلهي... لي�ص ممكناً اأن  ثم تابع �ش������يره وهو يرفع ذراعه اإلى الأ

يكون هذا الرجل الطويل المتهدل هو ال�شرطي حمدان العمالق الذي كان يتفجر بال�شحة 

والقوة.

أنه �شخ�ص اآخر. - ل بّد ا

أّنه هو. أنا متاأكد ا هكذا قلت لزميلي هام�شاً، ولكنه اأجاب واقفاً: ا

أنها لن ت�شلها  في تلك الليلة كتبت اإليها ر�ش������الًة مطّولًة با�ش������منا جميعاً. كنت اأعرف جيداً ا

أنني كتبتها... طالق غير ا على الإ
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بارعة �لجمال كانت )�سلوى(. ومنذ جاءت �إلى هذ� �لمكان الجئة مع زوجها �إثر نزوحهم عن 

يافا تحت و�بل ق�س������ف �لع�سابات �لغازية، وهي مو�سع �إعجاب من حولها. تعّرفت �سلوى �إلى 

جار�تها �للو�تي �س������رعان ما توّطدت �لعالقة بينها وبينهن، و�إن لم يمنع ذلك �إح�سا�َس بع�سهن 

بغيرة مكتومة لما كانت عليه من جمال باهر. كذلك كان �ساأن عالقة زوجها )فتحي �للبابيدي( 

�أي�ساً وطيدة مع �لجير�ن من �لرجال في مع�سكر �ل�ساطئ.

هل ذوي  تو��س������جت عرى �ل�سد�قة بينهم جميعاً لتماثل �لظروف و�لم�سائر. لقد �أم�سو� كاالأ

أو ذ�ك فوق  �لقربى. يجتمع �لرجال �أمام �لبيوت على ُح�س������ر ُفر�س������ت �أمام جد�ر هذ� �لكوخ �

�لرمال. وتجتمع �لن�س������اء على �لم�س������اطب قريباً منهم تتزعمهن �لحاجة ر�سيدة؛ فهي موطن 

�سر�ر وموئل �لن�سائح. �الأ

د. يو�سف جاد الحق

ال�ســـــرد...

وليد ير�ضع دمًا

- العمل الفني:لوحة ملونة للفنان الراحل نعيم اإ�شماعيل.
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حزان وهواجع ال�سجون. ما انفكوا يت�ساءلون  حّل �سهر رم�سان من ذلك العام فاأثار كوامن الأ

ن: لماذا نحن هنا؟ ما الذي جنيناه كي يحل بنا  رغم انق�س������اء اأعوام على مقامهم حيث هم الآ

هذا كله؟ كيف حدث هذا؟

أ�س������د خلق اهلل ت�ساوؤماً �سيء مما جرى. لم يحلموا يوماً باأن ي�سيروا اإلى  ما كان يخطر ببال ا

هذا الماآل؟

أل�س������نتهم وتجول في عقولهم ل تفارقها. غير اأن  الت�س������اوؤلت نف�س������ها ما برحت تتردد على ا

أو ت�سريح لزعيم  مل بالعودة ما انفكت تلوح من حين اإلى حين اإثر حادثة هنا اأوهناك؛ ا
بوارق الأ

أو اإذاعة باأن الجولة الثانية الحا�سمة قادمة... في �سحيفة ا

-2-

فطار لجمعهم. ت�س������هم كل منهن بما لديها؛  ت�س������رع الن�سوة عند الع�س������ر في اإعداد طعام الإ

أو مّنة. لقد اأم�س������وا اأقرب اإلى  وتعفى المعوزة لكنها ت�س������اركهن العمل؛ ثم الطعام؛ دونما تكلّف ا

�سرة الواحدة... الأ

أداء ال�س������اة، يتحلق الرجال فوق ب�ساط من الرمال الناعمة، وكذلك تفعل  فطار، وا عقب الإ

م�س، وينتظرون ما هو قادم في الغد. وكي يزيدوا  الن�ساء على الم�ساطب، يعيدون ما قالوه بالأ

نَّ عودتهم من ثم، ل ريب فيها، يعمد 
أ أنف�سهم اطمئناناً اإلى اأن هزيمة العدو واقعة ل محالة، وا ا

أو اأحاديث عن الر�س������ول عليه ال�س������ام  آيات من القراآن الكريم ا نفر من المتحدثين اإلى ترديد ا

مام علي -كرم اهلل وجهه -كما يروي اأكثر من  تنب������ئ بحتمية وقوع ما ينتظرون، بل اإن جفر الإ

واحد من بينهم، يحدد زمن بقاء العدو على اأر�سهم وهي- ح�سب الجفر- قد تكون �سبع �سنين 

أو تكون �سبعين �سنة...! لن يلبث هوؤلء الدخاء حينئذ اأن يخرجوا منها مدحورين بعد معركة  ا

فا�س������لة يتكلم فيه������ا الحجر عمن يختبئ وراءه منهم. وهم يرّجح������ون -بطبيعة الحال- تحقق 

ولى ذات ال�سنين ال�سبع العجاف...! النبوءة في غ�سون المهلة الأ

من �س������اأن ذلك اأن يريحهم وي�س������في غليلهم، وهم يت�س������رعون اإلى العل������ي القدير اأن يحقق 

اأحامهم، واأل يميتهم قبل اأن تكتحل اأعينهم ثانية بمراأى دورهم وحقولهم ومتاجرهم والرفاق 

حداث اأيدي �سباأ. والجيران الذين فرقتهم الأ

يقطعون اأحاديثهم عن������د مرور دورية راجلة تقف اإحداها اأحياناً اأمامهم، بل اإن اأفراداً منها 

)يتظارفون( فيقول واحدهم )مرخبا(... )م�سا الكير(...!
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أنهم غير  أولئك ا حيان، فيدرك ا أكثر الأ يردون باقت�ش������اب وجفاء حيناً اأو ل يردون اأ�شاًل في ا

مرغوب في روؤيتهم فين�شرفون في همهمة مبهمة وغمغمة غير مفهومة.

-3-

م�ش������يات وقفت دورية عند مجل�ص الرجال. كان اأفرادها على درجة  ذات واحدة من تلك الأ

عجيبة من ال�ش������فاقة بحيث لم يتورعوا عن طلب تناول ال�ش������اي معهم من اإبريق نحا�شي فوق 

الموقد، يتعالى بخاره فين�شر رائحة زكية من مزيج ال�شاي والقرفة والزنجبيل. وتفادياً لم�شكلة 

ر�ص  أبقاها على الأ أبو حمد ثالثة اأكواب، ا �شل، �شّب اإبراهيم ا مع هوؤلء، ربما هدفوا اإليها في الأ

�ش������ارة الوا�شحة لما يكّنه القوم حيالهم  كيال يقدمها لهم بيده. لم يحجموا عن تناولها رغم الإ

من م�شاعر العداء والزدراء.

أثناء وقوفهم  بيد اأن الرجال لحظوا اأن المتطفلين هوؤلء ي�ش������ترقون النظر اإلى ن�ش������ائهم في ا

كثر من واحد منهم باأن ينق�ص  أثار حفيظتهم وغ�شبهم حتى اإنه خطر لأ على مقربة منهم، مما ا

أكثر الرجال انفعالً، فهو يعرف اأن زوجته، قبل  عليه������م وليكن ما يك������ون. كان فتحي اللبابيدي ا

نظار المتل�ش�شة ومو�شع الهتمام. غيرها هي محط الأ

ان�شرف اأفراد الدورية في الوقت الذي كّن يدلفن اإلى الداخل.

نكليز الذين جاوؤوا بهم اإلى هذه الديار. كما  اأم�ش������وا ما تبقى من �شهرتهم يلعنون اليهود والإ

أم اآجاًل  اأفا�ش������وا في الحديث عما هو قادم ومنتظر، وعن وعد اهلل الذي لبد منجزه عاجاًل ا

ليم. لينتهي عذاب الغتراب وذّل الت�شرد الأ

مواج الم�شطخبة والن�شمات  هّبت الريح رخاًء قادمة من الغرب، محملة باأ�ش������وات هدير الأ

يام التي �ش������لفت يوا�ش������لون ال�شهر حتى  الباردة، فاآووا اإلى م�ش������اجعهم مبكرين اإذ كانوا في الأ

أوان ال�شحور. ا

-4-

�ش������حا فتحي اللبابيدي م�ش������طرباً. ح�شب اأن ريح �شر�شر عاتية ترُجّ الباب والنافذة. لكنه ما 

أنها طرقات على الباب. خطر له: ل بد اأن الطارق من بين الجيران. لعلها الحاجة  لبث اأن اأدرك ا

ر�ش������يدة. انتابه قلق غام�ص وانقبا�ص في ال�ش������در ل�شبب ل يدريه. ا�ش������تعاذ باهلل من ال�شيطان 

الرجيم فيما هو يم�شي اإلى الباب والطرقات ما زالت تتوالى فاأوج�ص خيفة في نف�شه.
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كم كانت المفاجاأة مفزع������ة مذهلة. جنود الدورية 

أو ينطق بكلمة  اإياها اأمامه. وقبل اأن يبدي ا�ش������تنكاراً ا

خران اإلى  دفع������ه اأحدهم بكلتا يديه، فيما اندف������ع الآ

الداخ������ل ليقتحم������ا الغرفة الوحيدة الت������ي تقبع فيها 

أمين������ة التي هبت من نومها مرتاعة ل تدري ما الذي  ا

يجري.. اأهي في حلم اأم في حقيقة...؟ و قبل اأن تطلق 

�شرختها وتهم بالنهو�ص تلملم اأطراف ثوبها ت�شتر ما 

������ا عليها... قاومت بيديها...  بدا من �ش������درها انق�شّ

باأظافرها... ب�ش������ائر ج�شدها... وفتحي الذي اأو�شك 

خر... يلتحمان  اأن يفقد �شوابه يكيل اللكمات اإلى الآ

في قتال �ش������ر�ص... اأوقع فتحي الجندي اأر�شاً وفيما 

أنفا�ص �شلوى مطبقاً  هو يهّم بالنق�ش������ا�ص عليه طعنة اخترقت ظهره... وكان اآخر منهم يكتم ا

بيديه على عنقها كيال ي�شمع �شراخها...

أنهم لن ينالوا منها بغيتهم فانهالوا عليها طعناً بحراب البنادق انهارت... تح�شرجت  اأدركوا ا

�شرخاتها المكتومة في حلقها... تهاوت، �شقطت اأر�شاً. �شقط فتحي اإلى جوارها، ويده تمتد 

مع اآخر نب�ص في قلبه اإلى ج�شدها النازف...

اأغم�ش������ت عينيها وهي تذوي على �شورة �شغيرها يزحف اإليها... يتخافت �شوت بكائه في 

�شمعها ما�شياً اإلى البعيد البعيد...

-5-

عند ال�شحور جاءت الحاجة ر�شيدة كي توقظ �شلوى كعادتها.

وما راعها اإل اأن تجد الباب مفتوحاً على م�شراعيه...

ده�شت... ترددت لحظة... اندفعت اإلى الداخل... �شرخت... ولولت... الحقوني يا نا�ص... 

يا عالم...

تقاطر الجيران من كل �شوب...

فتحي و�شلوى و�شط بركة الدماء ووليدها فوق �شدرها ير�شع دماً قانياً...
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تعلَّقت طفلته ال�شغيرة برقبته، ثمَّ طلبت لوحاً من ال�شوكوال. 

- )تكرمي(، �شوف اأح�شره لك عندما اأعود من نوبتي.

قها؟ يٍّ منكما اأمنية كي اأحقِّ
ثمَّ �شاأل اأختيها في حرقة: هل الأ

- اأن تعود لنا بال�شالمة.

- مع لوح من ال�شوكوال.

 هكذا اأردفت اأ�ش������غرهن جاال الطفلة الثالثة، ف�شحكن لطلبها، و�شحك هو مع انقبا�ض في 

ه، ولكنَّه حد�ض في داخله: »لو بينهن �صبي كان حماهنَّ من لوثات الزمن«. قلبه، ال يعرف �شرَّ

�ش������ة  ل العنقود، كما يقال، اإذ خرجت الممرِّ وَّ
أ اأخذه خياله اإلى الما�ش������ي حينما كان ينتظر ا

تحمل مولوده بين ذراعيها، قائلة: رزقك اهلل فتاة جميلة، كما البدر.

أ�ش������رَّ في قلبه حزناً عميقاً، لكنَّه عندما حملها �ش������عر بعاطفة قوية -ال يدري من اأين  وقتها ا

اأتت، هبطت في �شدره فجاأة- فنظر اإليها وقال: تبارك المولى فيما خلق.

مها ح�سن

ال�ســـــرد...

فار�صي ال�صغري

- العمل الفني:الفنانة منى المقداد.
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ها اإلى �صدره برفق، وحمد اهلل على تمام الخلقة.  �صمَّ

ة ال�ص������ابقة،  ������ل اإلى اهلل اأن يكون ذكراً، ولكن كما المرَّ وعندما حان وقت الوالدة الثانية، تو�صَّ

أراد له البنات دون البنين. نَّ اهلل ا
أ حا�صي�س نف�صها، وعلم ا فعا�س االأ

اأما الثالثة فلم يطلب من اهلل اإالَّ اأن يكون المولود �صليماً، وتقف زوجته على قدميها معافاة 

نها تعبت كثيراً في مرحلة حملها: مرًة اأخرى، الأ

أراده تعالى. - الحمد هلل. هذا ما ا

أبو تاال في نف�صه حينذاك أ�صرَّ ا ا

❁

هاً حديثه لزوجته: حبيبتي هل تطلبين �صيئاً، اأح�صره معي عند عودتي؟ يقول موجِّ

ني �س�أعود، فقلبي مقبو�ض«. أ�صرَّ في نف�صه: »ال �أظن �أنَّ وا

أنَّك تبقى معنا. ، فاأتمنَّى لو ا ثني ب�صرٍّ اأجابته: اأرجوك ال تذهب. قلبي يحدِّ

مه، يا حبيبتي، وباإذن اهلل �ص������اأعود  أنا اأقدِّ أ�ص������تطيع. هذا واجبي لوطني وا فابت�ص������م باألم: ال ا

لنبقى معاً حتَّى نزوِّج بناتنا، ونرى اأحفادنا.

أ�صتودعَك اأمانة عند اهلل.  - اإذن ا

قالتها بحرقة، وهي تعانقه، وال تريد تركه يذهب.

ة، واحت�صن بناته بكلتا يديه، وهو  ها اإلى �صدره بقوَّ وان�صابت دمعة رقراقة من عينيها، ف�صمَّ

يبت�صم لهنَّ باألم.

هاً ب�صرعة اإلى الحافلة الَّتي �صتنقله اإلى موقع قطعته الع�صكريَّة. بعد ذلك خرج متوجِّ

❁

ه اإلى ال�ص������ائق،  في طريق الذهاب �ص������اق �ص������دره اإذ اأح�سَّ باالختناق، فقام من مكانه، وتوجَّ

ليجل�س اأمامه فاتحاً النوافذ على م�ص������اريعها، واأخذ ي�صتن�صق الهواء، فما زال ي�صعر بانقبا�س 

موؤلم في �صدره.

أم ب�صبب عناق  اأهو ب�صبب جاال طفلته المدلَّلة حين طوقت عنقه، وقالت له: )ال تروح بابا؟(، ا

أم ب�ص������بب وريثه وحامي بناته،  خرى، ا الً، وطلبها بعدم الذهاب هي االأ زوجته الم�ص������تحكم مطوَّ

و�صندهن الَّذي لم يكتب له النور بعد؟
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، بعد اأن تطاير الزجاج �شظايا،  أ�شه، وهو ي�شمع �شوت دويٍّ قويٍّ �شئلة تجول في را كانت هذه الأ

داً على ال�شرير، ونب�شات قلبه خافتة: ثمَّ اأظلمت عيناه ممدَّ

- لم ي�شتقر و�شعه. اإنَّه في غيبوبة نتمنَّى اأن يخرج منها.

أ�شى. قال لها الطبيب في ا

 لم ت�ش������تطع اأن تخرجه من حالة 
َّ
قاوم... �ش������ارع... ولكنَّ اأمنيات بنات������ه، وعبثهنَّ الطفولي

الغيبوبة، بعدما ا�شتهدف لغم حافلته في م�شاحة من هذا الوطن الكليم حيث كان يوؤدِّي �شرف 

خدمة الوطن، والذود عن كرامته.

عة اإلى اهلل اأن  د، وتدعو مت�شرِّ مُّ تتهجَّ
أباها، ولوح ال�شوكول، والأ �شهر ون�شف وجال تنتظر ا

.» ، المهمُّ اأن يعود لنا يا ربُّ أبكم، ل يهمُّ يعود �شندها، و�شند بناتها اإلى البيت: »ولو اأخر�ص ا

باً ب�شي�ص  أ�شى مترقِّ ة وا كان كلُّ �ش������يء في الحياة هادئاً عدا قلبها الَّذي مازال ي�ش������رخ بغ�شَّ

�ص  فاق... وراحت تذرع حياتها بجوارح باردة، ل يع������رف لها الدفء مكاناً، تتنفَّ اأمل يل������وح بالآ

 ل يملوؤه �شيء �شوى �شوت الطبيب يقول: 
ٌّ
ألماً، وهي ميتة، ولكن على قيد الحياة، وفراغ داخلي ا

»الحمد هلل، اأفاق من غيبوبته«.

اليوم اتَّ�شل اأخو زوجها، وقال لها: العمر لك.

- وهل بقي لها عمر تعي�شه؟ األ لعنة اهلل على الظالمين.

❁

أ�شرف  بعد �ش������هور تُراِجع مريم م�شت�ش������فى التوليد، وبعد المعاينة يهنئها الطبيب اإياه الَّذي ا

ة ولد. على ولداتها ال�شابقة: مبارك. هذه المرَّ

ق حلمك، يا زوجي العزيز«. فقالت في نف�شها: »تحقَّ

يه؟ �شة: ماذا ت�شمِّ حين �شاألتها الممرِّ

ر طوياًل: فار�ص. لم تفكِّ

ردَّت عليها: ولكن هذا ا�شم زوجك ال�شهيد!

فابت�شمت مريم ابت�شامة و�شاءة، افتقدتها منذ زمن، وردَّت عليها: كي يعي�ص من جديد.

نَّ ال�شهيد ل يموت.
أ وهي تعرف ا

❁
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وعلى الرغم من اعترا�ص بناتها: هذا ا�شم بابا!

ت على اإحياء ال�شم المحبب اإلى قلبها،  - اأ�ش������رَّ

وهي ت�شير نحوه: اإنَّه فار�شي ال�شغير.

ى القبالت،  و�شط فرحتهنَّ العارمة كان فار�ص يتلقَّ

، فطلبت منه جال: عندما  وهو يبت�شم �شعيداً بينهنَّ

تكبر �شتح�شر لي لوح �شوكول، يا بابا ال�شغير.

ورحَن ي�ش������حكن عليه������ا، كعادتهن، في �ش������رور 

غامر.
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لم يكن بحاجة �إلى و�ص������ائل �ت�صال حديثة �أو قديمة كي يبلغ �لخبر �إلى كل بقعة يوجد فيها 

خبار �أجنحة بعو�صة ت�صل بها �إلى  �أفر�د �لجاليات �ل�صرقية على �لخريطة �لغربية. فل ز�ل للأ

آذ�ن �لجميع، حتى �لنائمين منهم، وال�صيما �إذ� كانت متر�فقة مع �أمر �صيِّئ �أو ف�صائحي. �

�نتحرت �ص������الي! ماذ�! متى؟ كيف؟ لماذ�؟ �لكل في هذه �للحظة ي�ص������األ بذهول... �لجميع 

يري������دون �أن يعرفو� �لجو�ب... بدوؤو� بالبحث و�لتحري م�صتف�ص������رين عن �ص������ّر �إقد�م فتاة في 

ربيعها �لثامن ع�ص������ر على �النتحار، فتاة متفتحة كزهرة ني�ص������انية تحدت برودة �لثلج وبزغت 

تبحث عن �صعاع �ل�صم�ض، منطلقة نحو �لحياة كزوبعة تلتهم كل ما يعتر�ض م�صارها..

ألمه  �جتمع رهط من �أ�ص������دقاء �لدكتور قا�ص������م في بيته علّهم يو��صونه ويخففون عنه حزنه و�

أبا �صالي كان �صاهماً في ف�صاء بل حدود، �صارد�ً في  نَّ �
أ بهذ� �لم�صاب �لموؤلم في مغتربه. �إاّل �

حد�ث منذ  ر�ض �لو��ص������عة، غارقاً في بحار ال قر�ر لها، ي�صتعيد �صريط �لذكريات و�الأ مر�بع �الأ

أ�صه وقرر �لتحليق غرباً �صعياً ور�ء �لرزق ورغد �لعي�ض. �أن �أقلعت �لفكرة في ر�

وائل ديوب

ال�ســـــرد...

�سود ال�سندوق الأ

- العمل الفني: الفنان فريد �شنكان.
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من������ذ اأن وطاأت رجاله اأر�ض مطار »اأورلي« البرونزية 

وقع قا�شم في حبهن كلهن، ح�ش������ناوات �شقراوات ذات 

أيمانه، ما  بطات بي�شاء، واأق�شم اأن يطاأ منهن ماملكت ا

ا�شتطاع اإلى ذلك �شبياًل.

األقى عباءته ال�شرقية في بهو الفندق. حجز غرفة في 

الطابق ال�شابع و�شعد اإليها عبر الدرج الرخامي وكاأنه 

يرتقي اإلى ال�ش������ماوات ال�شبع، منت�شياً ب�شماع معزوفات 

أ�ش������ه  مو�ش������يقية على البيانو لم يعهدها �ش������ابقاً، وفي را

تخمد اأ�ش������داء اآخر قرعات الطبول و�شربات الدربكة 

أنين الناي الحزين، الق������ادم من خلف اأكدا�ض  و�ش������دى ا

حم������ر كزعيم تحف  البيادر. م�ش������ى عل������ى الموكيت الأ

به تماثيل الج�������ض والبرونز ولوحات الفن الت�ش������كيلي 

الجميلة، الكال�ش������يكي والرومان�شي، يتمعن بها دون اأن 

يميز التكعيبي من ال�شوريالي.

فتح ب������اب الغرفة ببطاقة ذكية، وبذكاء اأكبر �ش������غط 

حمر،  أزرار المفاتي������ح داخلها، ماعدا زر الطوارئ الأ كل ا

وارتمى بكامل ج�ش������ده على ال�شرير الوثير دون اأن يزيح 

غطاءه المثير، الذي نق�ش������ت عليه �شورة فتاة اإعالنات 

لمالب�ض داخلية اأوروبية. اأم�شى وقتاً غير محدود في حو�ض البانيو غارقاً في ذكريات ال�شم�ض 

الحارقة والغبار الذي يعمي العيون. مّد يده وم�شح فقاعات ال�شابون عن عينيه وانت�شب واقفاً 

أ�شه فكرة الم�ّشاج. اإن ج�شمه يحتاج اإلى التدليك بعد  تحت ر�شا�ض الماء الدافئ لحظة طرقت را

هذه الرحلة ال�ش������اقة المتعبة. في اللحظة نف�شها �ش������مع طرقاً خفيفاً على الباب. اإنه النادل... 

زرار... أنه �شغط كل الأ كيف! تذكر ا

طلب من النادل كاأ�ش������اً من ال�شراب »المنع�ض« وو�شو�شه هم�شاً، وا�شعاً كفه المطبق في جيب 

خر بفعلته. بي�ض ذي الياقة الوردية، كي ل يعرف الكف الآ مريوله الأ
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اأم�شى قا�شم في الغرفة عينها �شبع ليال مع لوليا كعري�شين جاءا من ال�شرق ال�شاحر لق�شاء 

�شهر الع�شل في الغرب الفاجر.

أ�شمته لوليا لحظة ولدته الجديدة، الت�شجيل في اإحدى الجامعات  لم يغب عن بال ك�شمو، كما ا

الم�شائية، وهو الذي اأم�شى ثالث �شنوات في كلية الحقوق، َفَقَد خاللها كل حقوقه الجامعية، 

لكنه احتفظ بلقب )اأفوكاتو( بين زمالئه واأ�شدقائه.

ر�شادي في متاهات الغرب. تنّقل من �شركة اإلى اأخرى، ومن عمل اإلى  اأ�شبحت لوليا دليله الإ

ن �شهادات الخبرة الزراعية لم تجده نفعاً في عالم التجارة. اآخر اأكثر من مرة، لأ

ترب������ة ما لبثت اأن برعمت وتفتحت واأثمرت مع افتتاح  لك������ن اأحالمه المدفونة تحت بقايا الأ

اأول ميني ماركت. وهاهو يدير �ش������ركة لال�شتيراد والت�شدير �ش������راكًة مع �شيدة اأعمال متعددة 

م فرن�شية �شوي�شرية واأب برتغالي. في ال�شباح تتبادل �شفتاه التحية ال�شباحية مع  الجن�شيات لأ

يان اأدوار الزوجة والزوج ويتبادل الج�شدان  �شبانية، وفي نهاية الدوام يوؤدِّ �ش������فتي �شكرتيرته الإ

تحية الم�شاء.

أ�شه نافثاً الدخان اإلى  لدعته ولعة ال�ش������جائر وهو ي�شعل �شمعته التا�ش������عة والثالثين. رفع را

اأعلى، فاإذا بب�شره يقع على �شورة �شهادة الدكتوراه، المعلقة اأمامه على الجدار، التي نالها في 

مجال العالقات العامة. هذه النظرة �ش������ردته ثمانية ع�ش������ر عاماً اإلى الوراء، مّر خاللها طيف 

ميليا، زميلته في الدرا�شة، اأمام عينيه المتحجرتين وهي تغت�شل بدموع الخطيئة وتلملم ثيابها 

بعد اأن اأفقدها م�شروب الوي�شكي المالح وعيها واأفقدها ك�شمو عذريتها دون رحمة، واأرغمها 

بد، وا�ش������طرها اإلى ترك الجامعة  ه������ذا الغت�ش������اب على تغيير مجرى حياتها، ربم������ا اإلى الأ

والرحيل من المدينة دون رجعة.

ا�ش������تمر الدكتور قا�شم في ن�ش������ج عالقاته العامة والخا�شة، متقلباً في اأح�شان الغرب، ُمّبراً 

�شول ال�ش������رقية بحملها �شفاحاً. راوغ كثيراً  بق�ش������مه ال�شرقي، اإلى اأن فاجاأته �شديقته ذات الأ

أيام خرجت �شالي  أ�شهر اإل �شبعة ا مر الواقع ويعقد قرانه عليها. وبعد �شبعة ا قبل اأن ير�شخ لالأ

اإلى الحياة. 

أبو �شالي حياته واأ�شبح لديه فيال كبيرة فيها اأربع غرف نوم م�شتقلة لبناته اللواتي  ا�شتاأنف ا

ن اأوقاته، وخ�ش�ص لهن �شيارة باإدارة اأمهن المقهورة ال�شبورة. مالأ
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حقيبة الذكريات تعج �شاخبة باأ�شوات المو�شيقا. تتراءى اأمامه النوادي الليلية وحفالت 

الدي�شكو. ي�ش������تذكر تعب »الدبكة« المزمن، وا�شترخاءاته على اأعناق فتيات غير معروفات 

أنغام مو�ش������يقا هادئ������ة، واإحاطات يديه على محيط اأج�ش������ادهن الطرية. يهداأ دخان  على ا

�شجائره قلياًل. رق�شة »�شلو« واحدة كلفته كل مخزون جيوبه في ليلة حمراء، وكادت ت�شلبه 

ول ل يغيب عن باله.  حياته قبل اأن يفتديها ب�ش������يارته »رينو« الحمراء. طعم النك�ش������ار الأ

بهدوء ل�ص دخل اإلى بيته. ا�ش������ترق حماماً دافئاً وا�شت�ش������لم للن������وم متاأثراً بكدماته وجرحه 

أ. الذي ليبرا

أ�ش������ه كل ليلة دون ا�ش������تئذان، تعكر مزاجه مابين اليقظة والرقدة، وتتراءى  الذكريات تدق را

له الو�ش������او�ص ال�ش������يطانية، يزيدها حرجاً الواقع الذي يعي�شه وال�ش������راع الداخلي الم�شتعل. 

ف������ي بلده كان ينام وي�ش������حو على حل������م الهجرة اإلى جنة الغرب وال�ش������باحة في جداول اللبن 

والع�شل وامتالك الثروة والعي�ص بحرية ورفاه. وها هو قد حقق اأحالمه وامتلك الثروة والجاه 

لقاب العلمية والعملية والمكانة المرموقة. لكنه اليوم ينام وي�ش������حو  والمركب������ة الفاره������ة والأ

على كابو�ص الهجرة المعاك�ش������ة. ي�ش������عى جاهداً للتمل�ص من اأحابيل الطقو�ص الغربية. اأ�شبح 

ثام. تذكر عباءته التي اأعادتها له اإدارة  حالم والآ رهينة البحث عن خال�ص لبناته من بالد الأ

�شيلة والتقاليد الموروثة التي رماها في �شالل المهمالت  الفندق، وعاد يبحث عن العادات الأ

مور. لكنه  الموزعة على اأر�شفة الحياة في �شوارع الغرب وحدائقه، كما يحلو له اأن يفل�شف الأ

أنثوي لردته المفاجئة عن قناعاته، التي ولدن و�ش������ببن عليها. ولم يعد  كان ي�ش������طدم برف�ص ا

من ال�ش������هل عليه اإعادتهن اإلى جادة ال�ش������رق وال�شواب بعدما خبرن باأنف�شهن حرية الت�شرف 

والختالط ومتعة ال�شباب.

ب�شمت كامل يجتر ذكرياته القديمة. وعقب حديث كل واحد من اأ�شدقائه الح�شور تح�شره 

ذكريات جديدة، دون اأن تغيب عن عينيه �شورة �شالي ذات ال�شريطة ال�شوداء.

على مدرج الذكريات �شعدت �شالي اأمامه من الطفولة اإلى المراهقة وال�شباب. برعم عودها 

أنوثًة و�شجت حياًة. ت ا واأزهرت اأغ�شانها، امتالأ

في تلك الليلة رجعت �ش������الي اإلى البيت في وقت متاأخر ناهز ال�ش������باح. األقت ال�ش������الم على 

ر�ص، مك�شورة الوجدان،  والدها، الذي مازال �شاهراً ينتظر عودتها، وقد تهاوت نظرتها اإلى الأ
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كمزهرية من الكري�ش������تال، �ش������قطت في الحال، ربما خجاًل، وربما خوف������اً من اإثم ارتكبته في 

لحظة مجنونة. قلبها كان يبحث عن الدفء وعقلها ي�شبح في الالوعي. اأدارت وجهها وت�شلقت 

أنفا�ش������ها عّبقت المكان، وت�شللت رائحة الوي�شكي اإلى  درج الفيال الرخامي باتجاه غرفتها لكن ا

أ�شكرته الذكريات وال�شتحالت ال�شبعة اأن ي�شربا  أثملته، وقد ا أبداً. ا أبيها، الذي ل يخطئ ا اأنف ا

من الكاأ�ص نف�شه.

أ�ش������ر ذاكرته واأعادها اإلى قف�ص الما�شي. نحت  رق حتى الفجر. ا في هذه الليلة �ش������امره الأ

فيه������ا كزوبعة رملية متجددة لم يعهدها منذ ثمانية ع�ش������ر عاماً. في ه������ذه الليلة الكالحة هو 

الذي فقد وعيه. اتجه اإلى المطبخ، لكن لي�ص من اأجل قدح مملوء بمكعبات الثلج، ح�شبما عّود 

نف�شه، بل بمدية يقدح منها ال�شرر...

وقبل اأن ينت�ش������ر �شوء ال�شباح خلع ال�)�ش������ورت( وال�)تي �شيرت(. اغت�شل جيداً قبل الو�شوء. 

ارتدى جالبيًة بي�شاء. اأنهى �شالته، ثم انحنى مفت�شاً عن عباءته القديمة، التي مازال محتفظاً 

بها في �ش������ندوق مزخرف باأبهى الزخارف ال�شرقية. اأح�ش������ر قهوة ال�شباح، ثم تدثر بالعباءة 

وجل�ص متجهاً نحو مبِزغ ال�شم�ص. 

الجميع من�ش������غلون بالبحث عن حقيقة موت �ش������الي، باأ�ش������ئلتهم وتاأويالتهم. الدكتور قا�ش������م 

ي�ش������اركهم ب�شمت ظّنوه حزناً، وبرودة اأع�شاب ظّنوها رجولة و�شبراً على ال�شدائد. وحده بين 

�شود! الح�شور لن ي�شعى قا�شم بن �شاكر بن حمد المليحي اإلى البحث عن ال�شندوق الأ
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و�شلت �شفاء فوجدت اللوحات معلقة، والدكتور الم�شرف واللجنة المرافقة، وبع�ض الطلبة، 

يتجولون في المعر�ض.

- َمْن الذي علق هذه اللوحات، وعمل كلَّ ذلك يا اإيهاب؟!

- �شقيقتي نور�ض �شاعدتني.

رق الليلة.  الأ
َّ
آه منِك لقد �شببت لي - اأهاًل حبيبتي... ا

- �شاأحدثك ماذا ح�شل البارحة.

أ�شها  اللجنة تتجول في المعر�ض، تقف اأمام كلِّ لوحة، اأحياناً ت�ش������األ وفي مرات كثيرة تهز را

فرحاً واإيجاباً وتتابع.

�شئلة وال�شتف�شارات. تقف �شفاء عند لوحاتها، وفي نيتها اأن تجيب عن بع�ض الأ

�شدت اللجنة على يديهما، اأعطتهما عالمة جيدة، وتمنت لهما م�شتقباًل باهراً.

عو�ض �سعود عو�ض

من والدة البرق اأو موته يولد �ِسفر الماء.

ال�ســـــرد...

�إبحار في مركب ورقي

- العمل الفني:الفنانة منى المقداد.
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أربع �س������نوات وهما في كلي������ة الفنون الجميلة، قال لها الدكتور بعد �س������هور من ت�س������جيلها:  ا

نظار اإليها واإلى 
أنِت طالبة موهوبة في الر�س������م، ل تدعي ري�س������تِك �س������امتة. كلماته فتحت الأ ا

لوحاته������ا. زارها زميلها اإيهاب غير مرة، وعندما وج������د ترحيبها وارتياحها؛ كرر مجيئه، حتى 

غدا ل يفارقها، وهي بالمقابل دعته اأن يظلَّ معها في المر�سم اأطول مّدة ممكنة.

أوت������اراً للوحة  أ يقروؤها نغمة و�س������لماً مو�س������يقياً وا بدا

أنثى �ساحبة عينين وح�سيتين،  ألوانها ا خالدة، يعجن من ا

أ�سبه بن�سمات تداعب  و�سفتين رقيقتين، وج�سد يتماوج ا

اهتزاز ري�س������ته. ت�ساغل بر�س������م وجهها و�سعرها وبع�ض 

التفا�س������يل الدقيقة، لم يكمل ر�س������مه، اأخذ اللوحة اإلى 

البيت، و�سار يقارن بينها وبين زميلته، وعندما اكتملت؛ 

و�سعها في اإطار، وذهب للقاء �سفاء في مر�سمها، طلب 

اإليها اأن تزيل الغطاء الف�سي عنها، نظرت اإليها وقالت: 

ما هذا يا اإيهاب؟!

ألوانها كلماتي، حبرها تالوين  لوحة طيفها خطوطي، وا

أما اأوراقها ف�سحابات على بيادر الحنطة اأو على  الهيام، ا

أ�ستال مازالت تقاوم العط�ض والجفاف والت�سحر. ا

أيها ال�ساعر... اإنها رائعة، اإنها ت�سبهني!  اهلل ا

أنِت ت�ستحقين اأكثر من ذلَك. أنِت؛ وهي هديتي اإليِك... ا بل ا

-3-

ح�ضَّ 
غزت قوافل الفجر عينيها، وهي تنتظره في كراج النطالق، لم يتاأخر �س������وى دقائق، اأ

بامتالء روحها، بتغريد �س������عرها، بتكامل الخلق في ج�سد اأ�سناه الترحال في الوجد. و�سع يده 

في يدها وقال لها: اأحبِك!
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أنا اأحبك، كنت  بانت عليها خ�شرة الربيع، وجمال الطبيعة، امتطت مهرة الكلمات وقالت: وا

أتيت معَك اإلى البحر، هذا الكائن الذي �شي�شهد روعة لقائنا.  اأعلم اأنك تحبني، ولهذا ا

أثداء  ابتعدت عنه وهي تتخل�ص من بع�ص ثيابها، ترك�ص وتحت�ش������ن المدَّ الذي ت�شتجره من ا

اللجة. عاركته. ينظر اإلى دقة خ�ش������ر يخاف عليه من ن�ش������مة، اإلى ذاك ال�ش������موخ اأهو قادر اأن 

ي�شمها كما يفعل الممثلون على الخ�شبة، اأن يقبل نحرها، وي�شغط على كفها، وي�شمُّ يديها اإلى 

أ وقال لها فاتحته، وهو الطالب الذي ل  �ش������دره، يح�صُّ بالعالم ي�ش������فق له، ل يعرف كيف تجرا

أوانه،  يقول كلمة اإل بعد اأن يزينها، وعندما يزينها يكون مفعولها ووقت الت�شريح بها قد فات ا

أنه اليوم ي�شابق الزمن، يتملى قوامها ويبت�شم.  اإل ا

عادت اإلى ال�شاحل وهي اأكثر عزيمة على معاودة ال�شباحة. نظر اإليها وقال: من قال اإن النار 

ل ت�شتعر بال عود ثقاب وحطب.

�شافحتها ال�شم�ص ومنحتها ح�شناً فوق ح�شنها وجمالً اخت�شر الغوطة وبيا�ص جبل ال�شيخ. 

، ينع�ش������ها الغزل، قالت: لقد خل�ش������تني من بلبلة رافقتني طوياًل، فبعد اأن  أة خلقت للحبِّ امرا

قلتها تملكتني روح التمرد والفكاهة والمرح، ع�شت ال�شعادة، وافتقدت الحيرة، وغدوت قادرة 

على ت�شفح الم�شتقبل.

أ�شد حالت الفرح؟! كفكفي الغيوم، فاأنِت في ا

-4-

اتفقا على مواعيد عدة، باكورتها اإقامة معر�ص التخرج للوحاتهما بعد عودتهما، حيث �شتاأتي 

لجنة برئا�ش������ة الدكتور الم�ش������رف لتقييم اللوحات، وليقرروا تخرجهما. فقد ر�ش������ما عدداً من 

أا ترتيبها. في هذا الوقت ح�شرت  اللوحات. في �ش������باح اليوم المحدد اأح�شرا لوحاتهما، وبدا

أذنه؛ فتغيرت مالمحه ولم يع  فتاة �شاألت اإيهاب: لماذا جوالك مغلقاً؟ اقتربت منه وهم�شت في ا

على ذاته. تت�ش������اءل �شفاء: لماذا غادر ولم يقل �شيئاً؟ وَمْن هذه الفتاة؟ ولماذا ذهب معها؟ قد 

أن�شيت اأن المعر�ص يقرر م�شيرنا؟ وهل تنا�شيت ما اتفقنا  أو ربما ل تكون، اأخذتك مني، ا تكون ا

أو ماذا؟! اأهناك اأمر  ؟ وهل تحبُّ هذه الفتاة ا
َّ
عليه اأن نبداأ حياتنا بعد التخرج. هل كذبت علي

أنَت تغلقه عندما تكون معي، وهاأنتذا تغلقه عندما تكون مع  اأجهله؟ اأت�شُل بَك، جوالك مغلق. ا

أربع �شنوات تحولت من حبيب   األ اأ�شرح بعواطفي. بعد ا
َّ
أنني عاطفية، كان علي غيري، اأعترف ا

ألوُك األمي، فهل هناك من ي�شّوغ فعلتَك؟! اإلى �شخ�ص غير مفهوم، وهاأنذا ا
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ل تعرف �ش������فاء اإن كان الرنين لجوالها اأم لجر�ص البيت، فركت عينيها، ا�شتغربت اأن يت�شل 

به������ا اأح������د في هذا الوقت، فهي لم تغفو اإل منذ نحو �ش������اعة، حيث اأم�ش������ت ليلها على بركان 

ق������ذف به������ا بعيداً عن واقعها. هل ترد؟ لكن ِلَم ل ترد؟ هذه النغمة هي نغمة المحبوب. اإيهاب 

هو المت�شل، ماذا يريد؟ األ يكفيه ما فعله؟ تحاملت على نف�شها وتركت زعلها جانباً،  �شمعت 

أنوثتها واأحالمها، وبدت تقاطيع وجهها �شافية على وقع المفاجاأة. ان�شرحت  كلماته، فاأفاقت ا

ر نف�شها لم�ش������وار، كان م�شتحياًل قبل لحظات. ردت  �ش������يماوؤها، وغدت كتلة متراق�شة. تح�شّ

آة. ابت�شمت، كلُّ ما فيها يدعو اإلى الر�شا، واإلى  بع�ص �شفائرها عن عينيها، ونظرت في المرا

نهار التي قذفتها؛ تحولت اإلى اأمطار خ�ش������ب، خرجت  نَّ الأ
أ امتالء روحها وتفاوؤلها. �ش������عرت ا

وهي ت�شافح النور، الذي اأ�شفى على ح�شنها جمالً باذخاً. تخل�شت من روا�شب رافقتها طوال 

الليلة الما�شية، ارتدت ثياباً كورت ج�شدها ولحنت مو�شيقاه، وخرجت ت�شطع بنجوم روحها.

-6-

لم يترك اإيهاب و�ش������فاء معر�شهما طوال النهار. م�ش������اًء جمعا اللوحات لير�شلها اإيهاب اإلى 

بيته، اأما في الغد فمنذ ال�ش������باح �ش������ينجزان اأموراً كثيرة في مقدمتها ما اتفقا عليه في رحلة 

ال�شاحل، حيث �شتجمعهما �شفحة بي�شاء ينق�شان عليها ما �شاءا من عبارات ور�شوم.
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عبد المعين الملوحي �ساعرًا ومترجمًا
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حين تقُف اأمام عبد المعين الملوحي باإرثِه الهائِل �شاعرًا وُمترجمًا وناقدًا وُمحققًا وُمعّلمًا، 

م اإلى المكتبِة العربية ما يزيد على مئِة كتاٍب مطبوٍع ونحو  ورجَل تنويٍر ونه�شٍة قبل كل ذلك؛ قدَّ

ثالثة اآالف مقالة، وع�شرات المخطوطاِت، التي لم تَر النور بعد ُيرتج عليك وتحار من اأيَن �شتبداأ، 

وماذا �شتقول؛ هل اأبداأ من اأمٍر �شخ�شيٍّ عنى لي كثيرًا مطلع عام )1989(، يوَم �شدرت مجموعتي 

ر لنيل درج����ِة الدكتوراه في االتح����اد ال�شوفييتي؛  ول����ى »ورد« ف����ي دم�شق، وكن����ُت اأُح�شِّ ال�شعرّي����ة االأ

ل����ًة لعبد المعين  دي����ب الراحل نعمان ح����رب ُيرفُق به����ا مقالًة مطوَّ ف����اإذا ب����ي اأتلّق����ى ر�شالًة من االأ

الملوح����ي... عنوانه����ا: »�شاعٌر من جبل العرب /نظراٌت في دي����وان: ورد«، اأرتجُف فرحًا ورهبًة؛ هل 

اأن����ا اأمام �شاحِب ق�شيدة »بهي����رة«، �شاحِب ديواَنْي: عروة بن الورد، وديك الجن الحم�شي، اللذين 

ديب الكبير  حفظ����ُت كثي����رًا م����ن ق�شائدهما، ومترج����م »داغ�شتان بلدي«، م����ا الذي يجعُل ه����ذا االأ

يلتف����ُت اإل����ى �ش����اٍبّ ي�شُقّ طريقه اإل����ى عالم ال�شعر، لكنني اأم����ام الملوحي بالفع����ل وهاهوذا يفتتُح 

مقالت����ه بقول����ِه: »م����ا يزال ال�شع����ر في خير... وما ي����زاُل في الع����رِب �شعراء، تلك ه����ي الفكرة التي 

فني باإهدائه  خ ال�شاعر ثائ����ر زين الدين... واأ�شم����اه »ورد« و�شرَّ انتهي����ُت اإليه����ا بع����د قراءتي ديوان االأ

�ُس قبل قراءته؛ فما  ًة ثانية فزاد اإعجابي به، وكنُت اأتوجَّ اإلي... قراأت الديوان فاأعجبني، وقراأته مرَّ

اأكث����ر الدواوي����ن التي اأ�شعُر عندما األم�شها واأقراأ فقراٍت منها اأنني ال اأقراأُ �شعرًا واإنما اأ�شمع هذيانًا 

ٍة اأزداُد اإ�شرارًا وثقًة باأن اأكون  محمومًا...اإلخ«، اأعدُت قراءة المقالِة مراٍت ومرات، وكنت في كلِّ مرَّ

يام �شاعرًا ُمهمًا كما تنباأ لي الملوحي... جديرًا بما جاء فيها، واأن اأ�شبح في قادم االأ

د. ثائر زين الدين

اآفاق المعرفة

ً ً ومرتجما عبد املعني امللوحي �شاعرا
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لكنني قبل ه������ذا اللقاِء بعبد المعي������ن الملوحي بكثير، 

أي�ش������اً حتى اليوم �ش������اأنهُل من معي������ِن الرجِل العذب  وبعده ا

حزانه الحادة التي لزمته �ش������طراً طوياًل  الزلل، فاآ�ش������ى لأ

أبرِز �شعراء الرثاء العرب المعا�شرين،  من عمره جعلته اأحَد ا

هته في تحقيق بع�ص كتبه واإخراجها اإلى النور، كما  ب������ل وجَّ

م������ر في ذلك العمل الباهر الذي جمَع فيه ق�ش������ائد  كان الأ

أنف�ش������هم وهم اأمام  ال�ش������عراء العرب القدام������ى الذين رثوا ا

الموت مثل: هدبة بن الخ�ش������رم )...-نحو 60 ه�(، و�ش������حيم 

عبد بني الح�شحا�ص )...- نحو 40ه�(، وب�شر بن خازم )...- 

533 م(، وقي�ص بن الحدادّية، وجعفر بن علبة )...- 125ه�(، 

ومالك ب������ن الريب )...- نح������و 60 ه�(، وهو ال�ش������اعر الذي 

حفرت ق�ش������يدته عميقاً في نف�ص الملوحي فا�ش������تلهمها في ق�ش������يدته ال�شهيرة التي رثا فيها 

نف�شه مخاطباً ابن الريب:

تمنيَت يا بن الريب لو بتَّ ليلًة

بجنب الغ�صا ُتزجي القال�س النواجيا

واأُمنيتي لو بتُّ في حم�َس ليلًة

فاأ�صبح في العا�صي واألقى لداتيا

كالنا تهاوى حلُمه لم تر الغ�صا

ول اأنا في الميما�س اأُلقي رحاليا

تنا طوياًل واأقلعْت اأماٍن اأ�صلَّ

مانيا وكانت اأ�صاليُل الرجال الأ

ان �صاديًا �صراٌب يغرُّ الركَب حرَّ

ويغمُر بالماِء الغروِر ال�صحاريا

َد رثاء، بل �شتقّدم خال�شة تجربة ال�شاعر في الحياة  لكن ق�شيدة الملوحي هذه لن تكون مجرَّ

أبرز جنودها وُحماتها: والكفاح وال�شفر وطلِب العلِم ون�شر العربّية التي اأحّبها وكان اأحد ا
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فاق اأقب�ُس نورها فُت في الآ وطوَّ

فاق كالنحل �صاعيا ف�صاقت بي الآ

ويممُت اأر�َس ال�صين اأ�صدو تراثها

ومن ُلغتي اأُهدي لها وتراثيا

اأ�صوُغ اأحا�صي�صي واأ�صدو ق�صائدي 

واأقراأُ في �صوء النجوم كتابيا

أةٌ مجهولة تنوح  �شقر وامرا واإذا كان بُكاةُ ابن الريب: ال�ش������يف والرمح الرديني وح�ش������انه الأ

فتثير البواكيا، فاإن من يبكي الملوحي طائفة اأخرى من الكائنات:

رُت من يبكي عليَّ فلم اأجد تذكَّ

ر�ِس والحبر باكيا �صوى قلمي والِطّ

ومكتبٍة اأودعُت روحي رفوفها

تكاُد اإذا ما متُّ ت�صعى اأماميا

ومن�صدٍة �صوداء كاد حديدها

لهام اأعرَب نائيا يذوُب اإذا الإ

قَن ثورًة واأفكاُر �صدٍق قد تاألَّ

اأنرَن لعميان الحياة المعانيا

ومع كل ذلك التاألق في نظم ال�شعر فقد ظلَّ الملوحي ُمتوا�شعاً وما عدَّ نف�شه في ال�شعراء، 

ح بذلك نثراً و�شعراً: وقد �شرَّ

و�صاحٌب قال لي والكاأ�ُس مترعٌة

وظلَّ يقراأُُ كالن�صوان اأبياتي

تنا روائُعُه هذا هو ال�صعر هزَّ

فقلُت، وال�صدُق عندي بع�س عاداتي:

ل، ل�صُت اأُح�صُن ل �صعرًا ول ُخطبًا

�صّجُل ما ُتمليه ماأ�صاتي، اإّني اأُ
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ث عنها لم ييئ�ص، وظ������لَّ ُمقباًل على الحياة يعمُل وينتُج ويرف�ُص  ومع كل ماآ�ش������يه التي تحدَّ

ال�شت�شالم:

وقالوا: �صئمَت العي�س؟ قلُت اأُحّبُه

ولو كنُت في كوٍخ من الق�س ثاويا

اأ�صوُغ اأحا�صي�صي واأ�صدو ق�صائدي

واأقراأُ في �صوء النجوم كتابيا

ر�صُل �صوتي في الفالة مدّويًا واأُ

واأ�صحُك وحدي في ُدجى الليل هاذيا

كثر تعبيراً عن روؤياه  عّبر الملوحي عن مذهبه في ال�شعر غيَر مّرٍة وفي غير كتاب ولعلَّ الأ

في هذا المجال قوله:

�ش������يَب بالتُخم������ة المادّية والنفعّية  أُ »غاية الفن هي الجمال )ولكن هذا الع�ش������ر الحديث ا

الح�ش������ّية و�ش������ار النا�ص ل يوؤمنون ب�ش������يء اإّل اإذا حمل لهم في طياتِه نفعاً مح�شو�شاً، واإّل كان 

رحاً منبوذاً، والفنان الذي كان يق�ش������ُد من فّنِه اإلى اإبراز �شخ�ش������يَّتِه واإ�ش������اعة الطرب في  ُمطَّ

أو  الحياة اأ�ش������بَح اأمام هذه النزعة الحديثة ُم�شطّراً اإلى اأن يبثَّ خالَل تعابيره ر�شالة تهذيبّية ا

أو اأن يعمد اإلى �شرِح م�شاألٍة فل�شفّيٍة...(  أو ُخلقي ا أو اجتماعيٍّ ا اإ�شالحّية لتاأييد مذهٍب �شيا�شيٍّ ا

�شالح فيجمع بذلك بين النفع والتاأثير  أ�شباب الإ أنه ل باأ�َص باأن يحمل الفن في طّياتِه ا وعندي ا

ولكن الخطر الخطير اأن تجعل النفعّية �ش������ّيداً عظيماً ل �ش������يفاً كريماً. نعم نخ�ش������ى اأن ينُقَل 

�ش������لطاُن النفعّية الفنَّ من مجالِه الوجداني الجميل اإلى دائرة الحرِف وال�ش������ناعات في�ش������ير 

.
)1(

ال�شعر نظماً وتذهب بذلك روعة الحياة«

دَب عامًة وثيَق ال�ش������لة بالحياة الجتماعية كما كان طبعاً دقيق ال�ش������لة  راأى الملوح������ي الأ

دب حتى يع�شر علينا  بالحياة الفردّية - على حدِّ تعبيره- بل قد تختلط الحياتان اأحياناً في الأ

.
)2(

دب الرفيع اأن نمّيز بينهما ول�شيما في الأ

ن�ش������ان من فكرٍة وعاطفة  أّنه ي�ش������ّور ما في نف�ص الإ دِب اإنما تتجلّى في ا وراأى اأن مهمَة الأ

وحادثة ثم ينقل ذلك اإلى نفو�ص القراء فيعينهم على فهم الحياة ويوقظ م�ش������اعرهم ال�ش������امية 

ن�ش������انّية النبيلة، »وهذا ما اعتاد النّقاد اأن ي�شّموه  القوّية ويوّجه نفو�ش������هم بذلك اإلى الغايات الإ

ديب بذلك هو الر�ش������ول الذي يتلّق������ى بعبقرّيتِه من الحياة  خرين. والأ اإي�ش������ال التجربة اإلى الآ

.
)3(

جمالها وفل�شفتها فيبلِّغها النا�ص في ق�شٍة اأو ق�شيدٍة اأو مقالة«
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ن�شانّية المهّذبة والحياة  دُب وفق روؤيا الملوحي: »بمعناه العام و�ش������يلة الحياة الإ وعليِه فالأ

فراد والجماعات  فراد والجماعات من ناحية، وي�شل بين الأ الجتماعّية الراقية ي�ش������ل بين الأ

جيال الالحقة من ناحيٍة ثانية، وي�شل بين  من ناحية ثانية وي�ش������ل بين الع�شور ال�ش������ابقة والأ

الجماع������ات والجماعات من ناحية ثالثة، وي�ش������مو بالجن�ص الب�ش������ري كلّه اإلى م�ش������توى فكري 

.
)4(

و�شعوري وُخلقي جليل«

دب ق������د وّجهت اختيارات الملوحي لي�ص  والحق اأن تلك الروؤيا الجليلة الُقد�ش������ّية اإلى الأ

أيناه  أي�ش������اً، ولذلك را بداعية وتحقيق المخطوطات فح�ش������ب، بل في الترجمة ا في الكتابِة الإ

دبّية«، وهو فاتحُة من�شوراته، وقد ُطبَع في القاهرة  يُترجم كتاب مك�صيم غوركي »ذكرياتي الأ

أي�ش������اً  ول الذي يُترج������م لغوركي اإلى العربّية، ومن ترجماته ا ع������ام )1945( ولعل������ه العمل الأ

أربع مجلّدات، �ش������در عن وزارة الثقافة ال�شورّية بدءاً من عام  دب الفيتنامي« في ا »تاريخ الأ

أديبنا بال�شتراك  )1980(، ونال عليه الملّوحي و�ش������ام ال�شداقة من جمهورّية فيتنام. وترجم ا

مع يو�ش������ف الحاّلق رائعة ال�ش������اعر الداغ�شتاني/ ال�شوفييتي ر�ش������ول حمزاتوف: »داغ�صتان 

دب ال�صيني المعا�صر« عن  خرى مثل: »تاريخ الأ عمال الأ �شافة اإلى عديٍد من الأ بلدي«، بالإ

الفرن�ش������ية، لموؤلفته باتري�شيا غويللرماز، و»نماذج من ال�صعر ال�صيني من اأقدم ع�صوره حتى 

لماني هاينر�ص هاينه وغيرها من  اليوم«، و»رحالت هاينه في اأوربا«، لل�ش������اعر والفيل�شوف الأ

عمال المهمة.  الأ

أ�شا�ش������اً باللغة العربّية، فال  ولقد امت������ازت ترجمات الرجل بلغتها الخالبة، لكاأنها مكتوبة ا

رته بع�ُص اإجابات الملوحي في  أ�شاليب ال�شياغِة، و هذا ما ف�شَّ �شعف ول ركاكة ول ُعجمة في ا

لقاٍء ُن�صر في »الم�صاء« اللبنانية بتاريخ )18/ 7/ 1988(.

حين �صاألته ال�صحفّية وفاء الخ�صن عن طريقته في الترجمة فقال:

 »الترجم������ة نافذة نطل منها على اآداب العال������م وحياته واأفكاره، وبهذا المعنى فالترجمة 
ن )30(  أكانت كبيرة اأم �شغيرة. لقد ن�شرت حتى الآ عمل ح�شاري راق ل ت�شتغني عنه اأمة �شواء ا

ن، ومن اآخرها  دب الفيتنامي« من اأول ع�ش������وره حتى الآ أ�ش������هرها »تاريخ الأ كتاباً مترجماً من ا

أتوقع  ن وديوان محمد اإقبال »جناح جبريل« وا دب ال�ش������ويدي من اأول ع�شوره حتى الآ تاريخ الأ

اأن تظهر لي عن قريب ترجمات اأخرى.

ن�ش������ان، وتبقى  أو العنف في الإ آثار �ش������لبية اإّل اإذا كانت تثير غرائز الجن�ص ا ولي�ص للترجمة ا

يجابية في غير هذا المجال. آثارها الإ لها ا
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أتبعه في الترجمة يمر بمرحلتين: المنهج الذي ا

ولى: الترجمة الحرفية والتقيد الكامل بالن�ص.  1- المرحلة الأ

أ القارئ ترجمتي  2- المرحلة الثانية: �شياغة الترجمة �شياغة عربية �شليمة، »عندما يقرا

أّنها لي�شت ترجمة واإنما هي مكتوبة باللغة العربية«.  ي�شعر ا

وحين ظّنت ال�شحفّية اأن طريقة الملوحي في الترجمة تنطوي على ت�شّرٍف فيها �شاألته:

 لكن بع�س النقاد يرف�صون الترجمة بت�صرف؟ 
اأجابها:

»الترجمة التي يت�ش������رف بها المترجم فيزيد وينق�ص ويحذف ما يريد وي�ش������يف ما يريد 

طالق، واإنما هي كتاب من تاأليف المترجم ا�شتمد عنا�شره من غيره«. لي�شت ترجمة على الإ

أدبه �شائقة جداً، وممتعة، لكننا محكومون بالوقت،  الرحلُة مع عبد المعين الملوحي، وفي ا

أو لنقل بالحيز الممنوح لنا في هذه المجلّة.  ا

الهوام�ش

دب في خدمة المجتمع، اتحاد الكتاب العرب، دم�ش������ق،  )1(- عب������د المعين الملوح������ي، الأ

1980، �ص 11-10.

)2(- المرجع نف�شه، �ص 10.

)3(- المرجع نف�شه، �ص 11.

)4(- المرجع نف�شه، �ص 12.

❁    ❁    ❁
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طفال العبي����د، الذين ُخطفوا اأو ا�سُترّقوا بعد احتالل بالدهم،  يع����ود اأ�سول المماليك اإلى الأ

ومعظمه����م جيء به����م من بالد كانت م�سالم����ة )تركم�ستان، وقوقاز، واألبانيا، وم����ن قارة اإفريقيا(. 

مراء،  طف����ال تم����ت تربيته����م ع�سكري����ًا حتى يكون����وا خدم����ًا �سالحي����ن لل�سالطي����ن والأ ه����وؤلء الأ

يام  ول. وبمرور الأ ومحاربين في جي�ش الدولة، وقد بداأ وجودهم في الدولة منذ الع�سر العبا�سي الأ

و�س����ل كثي����ر منهم اإلى قيادة الجيو�ش، و�س����اروا يهيمنون على الخالفة وعل����ى مراكز �سنع القرار 

فيه����ا، م�ستفيدين م����ن �سعف الدولة العبا�سية وقياداتها ال�سيا�سي����ة والع�سكرية، ولما مات الملك 

يوب����ي »نج����م الدين اأيوب« �سنة )647ه�����( الموافق ل�)1249م(، اأخفت زوجت����ه »�سجرة الدر« وفاته  الأ

لحين ح�سور ابنه »توران �ساه« اإلى القاهرة، وما اإن ا�ستلم ال�سلطة حتى ا�ستبدل مماليكه واأعوانه 

المقربي����ن بممالي����ك والده، مما اأغ�سب عليه مماليك والده فثاروا عليه وقتلوه، واأجل�سوا �سجرة 

ال����در مكانه �سلطان����ة على م�سر عام )1250م(. ومنذ ذلك الوقت ب����داأت دولة المماليك بالظهور، 

وعل����ى الرغ����م من اأنها دولة �سغيرة في بداية تكوينه����ا اإل اأنها ا�ستطاعت التمدد لت�سمل حدودها 

لحق����ًا ب����الد ال�س����ام والحج����از، ودام ملكها من �سن����ة )1250م( حت����ى الق�ساء عليها م����ن ال�سلطان 

ول« بعد انت�ساره في معركة الديدانية �سنة )923ه�( الموافق ل�)1517م(.  العثماني »�سليم الأ

�ض������امية من������ذ �لبد�ية، وللزخرف دوره �لمهم في �إ�ض������فاء  ظه������رت �لزخارف في �لعمارة �لإ

�لجمالية و�لرونق �لو��ض������ح على كامل �لمبنى، وقد �ض������عى �لمعماري �لم�ض������لم �إلى تطوير �لعمل 

�لزخرف������ي من خال معرفت������ه �لعميقة بدينه وتر�ث������ه �لقديم، ومما �أخذه م������ن �لعمارة �لعالمية 

غالب المير غالب

اآفاق المعرفة

الرنك عن�صر زخريف

يف الع�صر اململوكي
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�شالم مروراً بع�شر  الموجودة في ع�ش������ره. وا�ش������تمرت الزخرفة في الت�شكل والتطور منذ فجر الإ

موية، والدولة العبا�شية والدول التي ت�شكلت فيما بعد )الطولونية،  الخلفاء الرا�شدين، والدولة الأ

يوبية، والمملوكية(.   ندل�شية، والأ خ�شيدية، والفاطمية، والأ والإ

�شالمية، لكنه لم يكن مجدباً  يعد ع�شر المماليك ع�شر ركود وتخلف في تاريخ الح�شارة الإ

تماماً، بل �ش������هد عدة منجزات علمية وفكرية، ومعمارية اإذ اأ�ش������يفت بع�ص العنا�شر اإلى العمارة 

كثار من وجود القباب الم�ش������لعة )المف�ش�ش������ة(، والماآذن  �ش������المية في ع�ش������رهم، واأهمها الإ الإ

الر�ش������يقة ال�ش������اهقة العلو، والزخارف المنوعة ومنها زيادة عمل وانت�شار »الرنك« على واجهات 

ولى، ثم و�شع الرنك على الملبو�شات والتحف الفنية  المباني وفوق المداخل الكبيرة بالدرجة الأ

عمال الخ�ش������بية  �ش������غال المعدنية المطعمة، وفي الأ وان������ي الزجاجي������ة المطلية بالذهب، والأ والأ

المزخرفة بحرفية ودقة وجمال.

الرنـك

الرنك كلمة فار�شية تعني »اللون« وتنطق »رنج« وقد عربت الكلمة واأ�شبح حرف الجيم كاف، 

أ�شا�شية في التمييز بين الرنوك المت�شابهة من حيث ال�شكل، وقد ا�شتخدمها  وكان للون اأهمية ا

المماليك بمعنى )القوة وال�شيطرة(. ويعمل الرنك عادة ب�شكل فردي اأو مزدوج، اأو �شمن ح�شوة 

أو اعتيادية، اإذا كنا في الوقت الحا�ش������ر ن�شتخدم اأكثر من و�شيلة للتعرف اإلى �شخ�شية  مزررة ا

ن�شان )الهوية، والختم،  ن�شان، وجميع الو�شائل المتعارف عليها دقيقة في تحديد �شخ�شية الإ الإ

لت الم�شتخدمة في تكوين تلك  والب�ش������مة، وغيرها( وذلك نتيجة التطور المعا�شر ووجود الآ

الو�شائل، والرنك قديماً كان و�شيلة من و�شائل تحديد ال�شخ�شية، وعادة ي�شنع ك�شعار دال على 

أو رمز للفرق الع�شكرية، اأو دللة على الممتلكات ال�شخ�شية )ماركة م�شجلة(،  وظيفة �شاحبه، ا

أو الم�شطح  �شطواني ا وهكذا يت�ش������ح اأن الرنك يعني تميز الملكية ال�شخ�ش������ية، وهو كالختم الأ

مراء  في الح�ش������ارات القديمة، ولكن الرنك في الحقيقة اخترع كغر�ص ع�ش������كري، لتمييز الأ

أ�شلحتهم  ن الرنوك و�شعت على ا وقادة الجنود عن بع�شهم بع�شاً ول�شّيما في اأر�ص المعركة، لأ

ومعداتهم وخيولهم، ومراكز ا�ش������تراحاتهم )الخيمة وال�ش������رادق( وعلى راياتهم المرفوعة. وقد 

ذكر )عبد الحكيم بن الدهان( اأن �شعار اليمن وردة حمراء في اأر�ص بي�شاء، وقد عثر موؤخراً 

على قطعة زجاجية يمنية عليها رنك عبارة عن وردة حمراء على اأر�شية بي�شاء، وقد اأكد هذا 

�َص جهاز خا�ص ُمكلْف بو�شع  أُ�شِّ ع�شى«. وفي الدولة المملوكية ا القلق�شندي في كتابه »�شبح الأ

ت�شميم الرنك المنا�شب ل�شاحبه للتمييز بين القادة والمباهاة فيما بينهم، وعرف هذا الجهاز 

ن�شاء(.  با�شم )ديوان الإ
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يوبي عرف الرنك على نطاق �شيق، وكان يوجد يومها نوعين من الرنوك تدل  في الع�ش������ر الأ

يوبي،  على القوة وال�ش������جاعة، وهي خا�ش������ة بال�شالطين »رنك الن�ش������ر« على قلعة �شالح الدين الأ

أّنه اتخذ رنك  أيب������ك التركماني ا مير عز الدين ا م������راء فقد عرف عن الأ وتوجد رموز خا�ش������ة بالأ

يوبي »ال�شالح نجم  »الخونجة« اأي المن�شدة رمزاً لوظيفته حينما كان يعمل »جا�شنكير« للملك الأ

تابكي هو رنك ال�ش������لطان  الدين اأيوب«. وفي دم�ش������ق وجد اأقدم رنك ما يزال قائماً من العهد الأ

»نور الدين محمود الزنكي«، وقد نق�ص على �ش������كل زنبقة رمزاً لل�ش������لطان، كما وجد رنوك تعود 

يوبي والع�شر المملوكي، ويغلب على رنوك دم�شق �شورة الكاأ�ص مزدوجة واأحياناً  اإلى الع�ش������ر الأ

أ�شكال لوزية متطاولة موجود مثله في تربة »عمر مظفر الدين« في �شوق  مفردة، كما يوجد على ا

�شاروجا. 

 الموجود على قناطر 
)1(

مر دون اإحاطة بها مثل رنك »الببر« كانت الرنوك تر�شم في بداية الأ

أبو المنجى« التي بنيت لل�شلطان »بيبر�ص البندقداري«، وبعد ذلك �شارت الرنوك تحاط بدائرة  »ا

�شفل. كاملة اأو على �شكل لوزة مدببة من الأ

الرنك يف الع�سر اململوكي

لم يكتف ملوك و�شالطين المماليك ببناء من�شاآت �شخمة من ق�شور وم�شاجد وقالع وغيرها، 

و اإ�شارة تميزه بمجرد روؤيتها، وقد حر�شوا 
أ بل حر�ص اأكثرهم على و�شع، »رنك«، عالمة اأو ختم ا

على وجود الرنك بالتحف والمقتنيات الثمينة والمباني المهمة، وعلى الم�شكوكات التي عّدت اأهم 

نها �شادرة من اأعلى جهة ر�شمية موثقة من ال�شلطة. »ويذكر  لقاب والكنى والمنا�شب، لأ م�شدر لالأ

أي�ش������اً على ال�ش������فن، والمعدات التابعة للخيول، وعلى  المقريزي في خططه اأن الرنوك و�ش������عت ا

أباريق«. وا�ش������تخدمت عدة مواد في تطبيق  القطع والتحف الفنية من �ش������حون واأطباق وكوؤو�ص وا

�شباغ المختلفة التي و�شعت على الخزف والنحا�ص والزجاج، غير  الرنوك )الحجر، والج�ص، والأ

اأن النحا�ص اكتفي بر�شم خطوط خارجية عليه(. 

وق������د ظهرت الرنوك اأول مرة على العمائر المملوكية، وفي مقال للبروف�ش������ور »ماينكه« ذكر 

أنه في مدينة القاهرة وحدها مئتين وع�ش������رين بن������اًء مملوكياً منهم مئة مبنى تحمل رنوكاً، واإذا  ا

�شلية، فاإننا ن�شتنتج اأن معظمها كان يحمل  ثار لم تعد تحتفظ بمعالمها الأ ما كان معظم هذه الآ

أو بانيها، وكي نتاأكد من ذلك نورد اأقوال بع�ص الموؤرخين: قال  رنوكاً ت�شير اإلى �شخ�شية مالكها ا

مير  ال�ش������جاعي في كتابه: )تاريخ الملك النا�ش������ر محمد بن قالوون ال�شالحي واأولده(: »اإن الأ

أزيلت كل رنوكه من على داره فوراً،  ألقي به في ال�شجن، ا »قو�شون« عندما تم عزله عام )1336م( وا
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أثر«. وقال »ماينكه« عن ابن �شر�ش������رة في كتابه )الدرة الم�شيئة(: »اإنَّ الرنوك  ولم يتبقَّ لها اأي ا

مير »بوطه« اإلى ق�شر  كانت تتغير بتغير �شاحبها، فمثاًل في عام )1391م(، دخل اأحد �شباط الأ

نائب ال�شلطان ليغير الرنوك القديمة وي�شع رنوك اأميره »بوطه« محلها، وفي العام التالي تغيرت 

رنوك بوطه وحل محلها رنوك »�ش������ودون الطرنطائي« الذي اأ�شبح حاكماً على دم�شق، ولم تلبث 

تلك الرنوك طوياًل بل تغيرت في نف�ص العام عندما حل في تلك الوظيفة »كم�ش������بغا الح�ش������كي« 

تابكي في كتابه )النجوم الزاهرة(: »اإنَّ  وو�ش������ع محلها رنوكه الخا�شة«. وقال ابن تغري بردي الأ

أر�شل يطلب دار  أتابكاً فاإنه قبل مغادرته دم�ش������ق ا »نوروز الحافظي« حاكم دم�ش������ق عندما ترقى ا

»قو�ش������ون« له فجددها وو�شع رنكه عليها«. وقال المقريزي في كتابه )الخطط(: »عندما اأعدم 

»جمال الدين يو�شف البجا�شي« عام )1409م(، وكان ثرياً جداً، �شودرت ممتلكاته، ومحيت رنوكه 

من جميع المباني التي كان يملكها ومن المدر�شة التي بناها«. 

اأنواع الرنوك

أو الكتابات الموجودة عليها، فبو�ش������اطة هذه الر�شوم يمكن  تُ�ش������نَّف الرنوك ح�شب الر�ش������وم ا

معرفة نوع الرنك، ومن ثّم ي�ش������هل ن�شبته ل�شاحبه، وي�شهل تقدير الزمن الذي تمت �شناعته فيه، 

والرنوك تق�شم عادة ح�شب الر�شوم كما ياأتي:

ّنه يرمز اإلى  �ش������د وهو اأول الرنوك ال�شلطانية )الظاهر بيبر�ص( اتخذه �شعاراً خا�شاً به لأ - الأ

أ�شهر �شعار مملوكي. القوة، وهذا الرنك يعّد ا

- الن�شر ظهر على الم�شكوكات – النقود - 

أ�شه  وهو عبارة عن ن�شر فارد جناحيه ومتجه برا

أ�ش������ان،  أو الي�ش������ار، وقد يكون له را اإلى اليمين ا

وهو رنك و�شعار ال�شلطان »النا�شر محمد« في 

ولى والثانية، وقد اتخذ الن�شر  مرحلة حكمه الأ

رنكاً له ب�ش������بب قوة الن�ش������ر بع������ّده ملك الطيور 

كلها، وب�شبب عنفوانه وجماله.

- الح�شان من النادر وجود الح�شان كرنك 

أنه وجد  مراء الكبار، اإل ا أو الأ خا�ص بال�ش������لطان ا

منقو�شاً على فل�ص نحا�شي يرجع لل�شلطان »من�شور محمد« )1361-1364م( �شرب في �شورية.

- البطة وال�شمكة كذلك نادرتا الوجود، ووجد بع�شهما على نقود نحا�شية.

رنك يمثل الن�سر على دورق فخار 

)النا�سر محمد(
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جمموعة الرموز الرنكية

أو الهالل  أ�شكال مختلفة مثل زهرة ال�شو�شن، ا هي مجموعة من ال�شعارات الرنكية تحتوي على ا

فقية والدرع المدبب وال�شليب وغيرها، وقد  وما ي�شمى بالهدف والخطوط المائلة والخطوط الأ

أو المملوك ل يحق له عمل رنك  ن العبد ا حرار فح�شب، لأ �شخا�ص الأ ح�شل على تلك ال�شعارات الأ

�شرة قالوون. يمثله، وزهرة ال�شو�شن التي كانت �شعاراً ملكياً خا�شاً لأ

جمموعة الرنوك الكتابية

وهي نوع خا�ص من الرنوك ل يوازيه اأي رنك اآخر، وهو يحتوي على كتابات خا�شة تتكون من 

ول مرة في مرحلة ال�شلطان »النا�شر محمد  عبارات دعائية لل�شلطان، وقد ظهر الرنك الكتابي لأ

الثالثة« حيث ا�ش������تبدل رنكاً كتابياً برنكه )الن�ش������ر( وهو عبارة عن درع مق�ش������م اإلى ثالث مناطق 

وا�شتمر هذا التقليد حتى بعد �شقوط بيت قالوون على يد »الظاهر برقوق« عام )1382م(، الذي 

كان اأول �ش������الطين المرحلة البرجية. ومن بعده ا�شتمر ال�ش������الطين في ا�شتخدام الرنك الكتابي 

حتى نهاية الع�شر المملوكي.

وقد بداأت هذه العبارات الدعائية في المنطقة الو�ش������طى من الدرع فح�شب »الملك النا�شر« 

ثم اأ�شيفت كتابة اإلى المنطقة العليا من الدرع با�شم محمد ف�شار منطوق الرنك »الملك النا�شر 

محمد عز ن�ش������ره«، وبعدها تطورت العبارات الدعائية لت�ش������مل عبارات جديدة مثل »عز مولنا 

رنك كتابي على واجهة بناء بالطة خزفية تحمل رنكًا كنابيًا
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أو النا�شر«، ثم يذكر ا�شمه في المنطقة العلوية وتجيء في  أو الظاهر ا �شرف ا ال�شلطان الملك الأ

عبارة »عز ن�ش������ره« في المنطقة ال�شفلية، وا�شتمرت تلك العبارات على هذا المنوال حتى نهاية 

الع�شر المملوكي. ويمكن قراءة هذا النوع من الرنوك من المنطقة الو�شطى اأولً، يليها المنطقة 

أ بكلمات »عز لمولنا« وينتهي ب�»عز ن�شره« وكمثال يمكن  العلوية ثم المنطقة ال�شفلية بحيث يبدا

تي: لنا قراءة رنك ال�شلطان برقوق بجامع برقوق على النحو الآ

اأولً: المنطقة الو�شطى، ال�شلطان الملك الظاهر.

ثانياً: المنطقة العلوية، برقوق.

ثالثاً: المنطقة ال�شفلية، عز ن�شره.

جدول الرنوك

حاملهالر�صممجموعة

�شد، الن�شر، الح�شان.1-: الحيوانية بيبر�������ص، النا�ش������ر محم������د، الجاوي�ص الأ

المرافق لل�شلطان.

أو ال�شو�شن، الهالل.2-: الرموز أ�ش������رة ق������الوون، رم������ز اإمبراط������وري، زهرة الزنبق ا ا

ال�شلطان الحاكم.

اخت�ص بها ال�شالطين وحدهم...عبارات دعائية لل�شلطان3-: الكتابية

الجا�شنكير »ذائق الطعام«. دائرة4-: اإ�شارات الوظائف:

الجمدار »المخت�ص بالمالب�ص«البقجة   

حامل الراية الراية  

ال�شكرتيرالمقلمة   

ال�شلحدار »خازن ال�شالح«.ال�شيف   

قارع الطبلالطبلة    

البندقدار »رامي ال�شهام«.القو�ص    

الخازند »الخازن«.المفتاح    

»نافخ النفير«.النفير   

�ش������المية، والبحث فيها  ثرية الإ في الختام ل بد من العتراف باأن الو�ش������ول اإلى المواقع الأ

وتوثيق معالمها ومبانيها، لي�ش������ت عملية �ش������هلة وبمتناول الباحثين والمهتمين بالتراث والتاريخ 

أولهما المناطق المزدحمة المنت�شرة كطوق ي�شيق حول المباني  القديم، وذلك ل�شببين رئي�شيين. ا
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ثار ب�شكل عام في البالد  ثرية، ول�شّيما في المدن العريقة كدم�شق والقاهرة، وثانيهما اإهمال الآ الأ

نَّ المنطقة العربية، ول�ش������ّيما بالد ال�ش������ام وم�ش������ر 
آثارها لأ العربية التي تزخر بحجم وكم وتنوع ا

ن�شانية،  أرا�شيها ح�ش������ارات عظيمة اأبدعت العلوم الراقية الموؤثرة في الح�شارة الإ ن�ش������اأت فوق ا

آثارها مخفية تحت التراب ولم تكت�ش������ف  وعل������ى الرغم من ذلك ل تزال مناطق كثيرة في بالدنا ا

بعد، وربما وجد فيها ما يزيد من ت�ش������ليط ال�ش������وء على علوم ومع������ارف جديدة كانت ثمرة تلك 

الح�شارات التي قامت على اأر�شها وقمم جبالها ال�شامخة. 

الهوام�ش

)1(- النمر ال�شخم.

المراجع 

عالم و�شارات الملك في وادي النيل، عبد الرحمن التركي. )1(- الأ

ع�شى، القلق�شندي.   )2(- �شبح الأ

)3(- الخطط، المقريزي.

)4(- الرن������ك )الف������ن القديم المتجدد(، د.عب������د الغني محمد عبد اهلل، مقالة في مجل������ة »العربية«، عدد 94، 

�ص109. 

❁    ❁    ❁
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نا( من وجهة نظر كل اأدبائنا ومفكرينا الذين  قد نجعل من الحوارات �سبياًل للحديث عن )الأ

يحتف����ون كثي����رًا ب�سيرة حياة المب����دع في م�ستوى الترجم����ة له، ومن منطلقات منا�س����رة البوؤ�ساء 

ن�سانية  ن�س����ان عن طريق تقدي����م الم�سوؤولية الإ والمحرومي����ن والمعذبي����ن والكف����اح �سد �سلبنة الإ

على الحرية. 

بدي... ومن  ن�ساني����ة حتى بعد رحيله الأ وق����د ي�سع����ر المبدع العربي اأنه م�سوؤول عن م�سير الإ

يام  دباء الكبار و�سيته جاء فيها: )اأكتب للنا�س عن حياتي في الأ ه����ذا المنطل����ق فقد دّون اأحد الأ

خي����رة، وق����د قل����ت لهم قوًل طيبًا عن حياتهم، وقوًل جريئًا عن �س����وء هذه الحياة، وكل ما قلته  الأ

ر�س، وما قلته  حبائي من الب�سر يخت�سر بكلمات معدودات هي ن�سرة البوؤ�ساء والمعذبين في الأ لأ

جل وطني هو الواجب والحب والكفاح... اأرجو �سادقًا اأن تمرَّ �سفينة الموت فاأنزل فيها مرتحاًل  لأ

اإلى حيث �سبقني بع�س اأهلي وكثير من اأ�سحابي...(.

رجواني  �ش������ياء فيه رديئة، وتخثر الدم الأ وي�ش������يف: )في هذا الزمن الرديء الذي �شارت الأ

أ�ش������ود ل �شلة له بالحرية  نه في ال�ش������تباحة والقتل تحّول اإلى دم ا فغدا بعيداً عن كل اأرجوانية، لأ

التي تمجد ا�شمها، ول بالديمقراطية(...

ويختتم الكاتب الكبير حياته )بو�ش������ية( لدفع العنف في عالمنا المعا�ش������ر الذي يقابل اليوم 

بالعنف...

رناوؤوط عبد اللطيف الأ

اآفاق المعرفة

اأهمية احلوار يف تدوين ال�سرية الذاتية
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أوؤمن مع الكات������ب بنبذ العنف، والدع������وة اإلى الحوار، لكني ل اأكتب »و�ش������ية« مهما  أن������ا ا وا

نبياء وا�ش������طهدوهم فهل  كان الزم������ن رديئاً، فاإذا كان دعاة العنف قد مار�ش������وا عنفهم على الأ

�شي�شتجيبون لو�شيتي...؟

ن�ش������ان، لي�ص اإن�ش������ان اللحم والدم اليومي  ديب والمبدع حين يكتب لالإ أوؤمن بر�ش������الة الأ اإنني ا

ن�ش������ان كما يجب اأن يكون عليه، ل كما هو كائن، وحين اأكتب ن�شو�شي اآمل اأن  فح�ش������ب، واإنما الإ

أر�شد بالحوار الواعي كتر�شيخ مبادئ الحرية والديمقراطية، من غير اأن اأعتدي على حق  اأوجه وا

ن�ش������ان فمن  الب�ش������ر جميعاً في اعتناق ما يريدون من مبادئ وقيم، فاإن خالفت معتقداتهم قيم الإ

أي�شاً، لكني ل اأق�شر النا�ص على تبديل  ر�شاد والتوجيه، وتلك مهمة المجتمع ا واجبي الن�ش������ح والإ

معتقداته������م حتى لو كان������ت متطرفة، فبالحوار وحده يمكن تبديل القناع������ات وتكوينها، وبالعنف 

يزداد تم�شك �شاحب القناعة باقتناعاته، ويزداد ت�شلباً.

أنه ل يملك ال�شلطة لتحقيقها.  راء النقدية التي يقّدمها المبدع، من منطلق ا ل نقيم وزناً لالآ

دبية لي�ش������ت معايير ثابتة ونماذجه الب�شرية تختلف من ع�شر اإلى  آراء المبدع الحياتية والأ اإن ا

اآخر تحت تاأثير التبّدل الم�ش������تمر والتباين بين النا�ص عبر م�ش������يرة الزمن وخ�شائ�ص المكان، 

لك������ن ذل������ك ل يعني اأن يك������ّف المبدع عن تقديم وجه������ة نظره حتى لو لم يكن يملك ال�ش������لطة 

لتنفيذها، فعلى ال�ش������عيد ال�شيا�ش������ي قد يفيد منها ال�ُمخطط ال�شيا�شي واأ�شحاب ال�شاأن ممن 

أدباء  يملكون الحّل والربط من القادة الجتماعيين، وقد تُ�شهم في تبديل قناعات را�شخة لدى ا

أو نقاد محللين... أو اأعالم ا ا

أوؤمن باأن م�ش������طلح ال�شعرية ين�شحب اأي�شاً على درا�شة الق�شة والرواية، �شواء  أتبّنى وا اإنني ا

أم تعبيراً عن الواقع بالخيال من خالل المحاكاة  بداعيين ا كانت هذه ال�ش������عرية غنائية لدى الإ

أنها تتبدل من ع�ش������ر اإلى اآخر ومن مذهب نقدي اإل������ى اآخر، واأن الخيال  ل������دى التباعيين، وا

دب، في حين ل يقدم الخيال الوهمي �ش������وى �ش������عرية باهتة م�ش������طنعة،  ّولي �ش������روري لالأ الأ

دبي المفتوح للتاأويل اأغنى من الن�ص المغلق المبا�ش������ر، حتى لو كان غام�ش������اً،  واأن الن�������ص الأ

�شريطة اأن يكون لهذا التاأويل قواعد منتظمة ت�شمح بدرا�شة التنا�ص ولي�ص �شرباً من التب�شير 

أو التخمين. والتنجيم ا

فاإن ا�ش������تطاع المبدع اأن يدّون �شيرة حياته ويقرن اأفعاله باأقواله، كان في غنى من اأن يتناول 

بداعية، اإذ قد يكون تاأويلهم م�شلاًّل اأو مرّوجاً لمقا�شد م�شبوهة... لنالحظ اأن  �شواه مقا�شده الإ

ن�شان والمبدع  دبي والفكري وال�شيا�شي والجتماعي لي�ص �شوى ثمرة حوار الإ أرباع تراثنا الأ ثالثة ا

مع ذاته وخال�شة و�شطه الزماني والمكاني وتعبيراً عن طفولة حالمة، فالحديث النبوي ال�شريف 
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في جوهره �شيرة حياة الر�شول )�ص( من خالل حوارات تُطرح عليه ويجيب عنها، و�شعر المتنبي 

خر، ولذلك يت�ش������بث كتابنا  أو الآ أو المعري لي�ص �ش������وى تدوين لروؤيته الحياتية في حواره مع ذاته ا ا

المعا�شرون والقدامى برف�ص فكرة موت الموؤلف الغربية.

تُرى األ يمكن اأن تُ�ش������تخل�َص �ش������يرة حياة المبدع من ن�شو�شه... ربما يمكن اأن تنتزع جوانب 

كثيرة من �ش������يرة حياتي من خالل ن�شو�شي الروائية والق�ش�شية والم�شرحية، وقد ت�شتخل�ص من 

دبية،  هذه الن�ش������و�ص �ش������ورها الجمالية ومنطلقاتها المعيارية الجمالية التي تمنحها �شفتها الأ

لكنك لن ت�شل اإلى العن�شر المهيمن الذي يوّحد بينها ويمنحها بنية حّية، �شواء كان هذا العن�شر 

أدّون �شكواي  أنا ا أنيني وا أم وزناً اأم مجازاً اأم �شوراً، لن يمّكنك الن�ص من اأن تلتقط ا الجامع خيالً ا

ن�ش������اني  أدينه في زمننا الرديء، ول اإيماني بالإ أنا اأرف�ص هذا العالم وا ومتاعبي، ول احتجاجي، وا

كما يجب اأن يكون ودوره المعا�ش������ر في التغيير بعد اأن اأ�ش������بح حجر الزاوية في التغيير، و�ش������يد 

�شلبة التي مور�شت عليه. القرار حين تحرر من الأ

ب�ش������رهم  أنا اأكتب للمعذبين والمظلومين حتى لو لم تبدل �ش������يرة حياتي واقعهم، اأكتب لهم لأ ا

نهم ل يملكون مقومات  بمعنى الحرية وتغليبها على دورهم في حمل الم�شوؤولية الذاتية للتغيير، لأ

هذا التغيير فهو بيد ال�ش������لطة، وال�ش������لطة نف�ش������ها اإن لم تملك مقومات هذا التغيير يظل �شعيها 

كالفرد احتجاجاً وجعجعة لي�ص من ورائهما طحناً، وال�ش������لطة الم�ش������تبدة اإن ملكت مقومات هذا 

التغيير فهي تجّيرها عادة لخدمة ا�ش������تبدادها وت�شلّطها ولي�ص من اأجل عيون الديمقراطية التي 

ألّد اأعدائها. يتبجحون بها وهم ا

قد نت�ش������اءل: ما اأهمية الحوار ودوره في كتابة �ش������يرة حياة ذاتية اأو غير ذاتية اإذا كان َمْن 

أو ال�شيا�شية  أذنيه عن �ش������ماعك، وت�شّبث بمنطلقاته الفكرية ا تُوجه اإليه هذه ال�ش������يرة قد اأ�شّم ا

أو الجتماعية؟ ا

عالم، فهو  اأج������ل؛ للحوار دور مهم حين يكون منطلقاً لكتابة ال�ش������يرة الذاتي������ة وتراجم الأ

خر، فاأنت حين ت�شتدرجني للحوار تُعّد مراقباً  رها بوجهة نظر الآ نا، ويب�شّ يحّد من جموح الأ

محايداً وملّماً عليماً بوجهات النظر المختلفة التي ينطلق منها هذا الحوار. ومن نتائج تدخلك 

أتبناها، فاإن  ف������ي م�ش������اءلتي تدفعني اإلى اإعادة النظر في منطلقاتي العقالني������ة اأو قيمي التي ا

ن�شانية هي  نهم يّدعون اأن روؤاهم الفكرية والإ آرائي، وهو ما يت�شم به كبار ال�شن لأ جمدُت عند ا

ثمرة تجارب في الحياة دفعتهم اإلى الت�شليم بها، فت�شلّبني عند وجهات نظري قد يدفعك اإلى 

حوال اأن ينهي هذه المحاورة من غير اأن  مجادلتي، والجدل مني ومنك ل ي�ش������ح بحال من الأ

أثراً في خياراتي وقيمي. يترك ا
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على �ش������بيل المثال: اإن كنت موؤمناً باهلل تعالى فلن يتزعزع اإيماني مهما حاولت اأن تثنيني، اإذ 

أو تثبته، فهو خارج عن نطاق اأي برهان عقلي،  يمان ا لي�ص لديك اأي براهين عقلية تنق�ص هذا الإ

أولئك  في حين اأن لدّي من التاريخ وما�ش������ي الب�ش������رية الطويل ما يعّزز اإيماني باهلل تعالى، حتى ا

يمان ويجاهرون باإلحادهم، يلجوؤون اإلى ربهم عند ال�شّدة وال�شيق، وفي  الذين ل يعترفون بهذا الإ

مواجه������ة الموت وما وراءه من م�ش������ير مجهول، فاإذا احترمَت قيم������ي في حوارَك يمكن بالمقابل 

اأن اأحترم منطلقاتك في الحوار، لت�ش������ل اإلى قا�ش������م م�ش������ترك يوّحد وجهة نظرنا، فن�ش������ل اإلى 

�ش������يغة مر�شية من اأجل عي�شنا الم�شترك، وقد خلقنا اهلل �شعوباً وقبائل متنوعة لنتعارف وناأتلف 

ل لنتباعد ونختلف. فالحوار يقّرب مابين الح�ش������ارات، ويعترف بالتنوع الذي هو �ش������نة من �شنن 

�ش������المية، اإن التفا�شل بين الح�شارات لي�ص تفا�شاًل بين  الخالق، كما تعبر عن ذلك الح�ش������ارة الإ

يمان بح�شب  يمان، وهو لي�ص �ش������راعاً بين العقل والإ ح�ش������ارة تعتمد العقل واأخرى تقوم على الإ

نظرية ذلك الياباني الم�ش������وؤوم الم�ش������للة وال�شالة، اإن ال�ش������يغة الوحيدة لحلمي وحلمك لنحلّق 

يقاع والر�شم، فالحوار يحّرر الكلمات  أو نج�ّشد الواقع بالكلمة وال�شورة والإ بجناحين اإلى ال�شماء ا

نا في تلميع �شورتها.  من عبودية خوفنا الموروث من التغيير، ويعّدل جموح الأ

جراء حوارات مع المبدع اأو  ل������دى الكّتاب وفي الوطن العربي والعالم ثّمة مح������اولت جادة لإ

عالم من خالل  المنّظر ال�شيا�ش������ي من خالل المقابالت ل�ش������تخال�ص ال�ش������ير الحياتية لهوؤلء الأ

الحوار حول ن�شو�ش������هم، لكن هذه المحاولت لم تنجح كثيراً ب�ش������بب خلفية المحاوِر والمحاَوَر، 

ن�ش������ان العربي المعا�ش������ر يعي�ص في دائرة هذا التقاطع المرعب لثقافتين يعي�ص معهما حالة  والإ

أنه مثال  من الغتراب الكامل وال�ش������تالب المدمر، وهما النموذج العقالني الغربي الذي يّدعي ا

جدر بالحتذاء، والنموذج ال�ش������تبدادي ال�ش������رقي الذي ي�شتغل الثقافة لتعزيز هيمنته  الكمال والأ

ن�ش������ان العربي �شجين محب�ش������ين وهو يتخبط في التما�ص �شفينة النجاة،  وا�ش������تبداده المطلق والإ

ولذل������ك يقوده الخوف اإلى الت�ش������بث بالتراث ويجم������د عنده، ويقدم اأعالمه كنم������اذج مثالية من 

ال�شخ�شيات ي�شلح القتداء بها في كل زمان ومكان.

ن�شان الذي تموت باليين خالياه في كل  مع اأن كل ما في الكون يتغّير ويتجّدد، حتى ج�شد الإ

يوم ترفده خاليا جديدة، وحتى الطبيعة نف�شها حيث تتبدل معالمها عبر الزمان والمكان.

خر والحذر منه، وفوبيا  أ�ش������ير فوبيات متعددة فوبيا الخوف من الآ ن�ش������ان العربي اليوم ا فالإ

الخوف من العربي نف�ش������ه اإذا كان من فئة اأخرى ب�ش������بب نمو الروح الفردية وعجزه عن ال�شيطرة 

أبناء ع�شيرته اأو طائفته. على اأقرب المقربين منه كاأبنائه وزوجته وا

تي:  دباء ال�شوؤال الآ  اأحُد الأ
َّ
�شبق وطرح علي

عالم؟(...  أو ترجمة علم من الأ )ما هي المداخل التي تن�شح بها لتقديم �شيرة حياة ا
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فاأجبته يومذاك بما ياأتي: )اأن يملك المحاِور والمحاَور �شجاعة الحوار، فال تدفعه المخاوف 

أنا م������ع كل جهد اأو محاولة ت�ش������اير التجدد والتغيير ف������ي الحياة الذي  اإل������ى الجم������ود والتقوقع، ا

نهم بحكم  ل ن�ش������تطيع دفعه، ربما كان اأولدنا على حق حي������ن يخالفوننا في القيم والمنطلقات لأ

بناء  باء والأ أَْمرُن في م�شايرة الحياة والطبيعة، فمن الموؤكد اأن الآ أكثر منا فهماً للواقع، وا زمانهم ا

أ�شلمتهم للجمود في حين  باء ا �ش������لبة التي تعر�ص لها الآ حري�ش������ون على هويتهم، لكن الخوف والأ

خرين واقتبا�ص �شيغ للعي�ص الم�شترك بين الفئات وال�شعوب  بناء �ش������جاعة العتراف بالآ يملك الأ

ن لل�ش������عوب ذاكرة  أو تعلّم لغاتهم، لأ م������ع الحفاظ على الهوية التي لن يطم�ش������ها اقتبا�ص علومهم ا

وتراث جمعي ي�ش������عب اجتثاثه، يمتد اآلفاً من ال�ش������نين، وقد بنى على هذه الذاكرة عالم النف�ص 

»يونج« نظريته(... 

خر بغ�������ص النظر عن طبيعتها، ولو جمدت عند حدود تخالف �ش������نة  فلنحت������رم معتقدات الآ

أة في م�ش������اركة الرجل ف������ي مختلف اأدواره في الحياة  التط������ور، ولي�ص ما يمنع من تبني حق المرا

أة فيهما قدر م�ش������ترك من الرجولة  من منطلق النظرية الثنائية التي تذهب اإلى اأن الرجل والمرا

خر وي�ش������ّد م�ش������ده، لي�ص لنا اأن ي�ش������لّنا الخوف الموروث عبر اآلف  نوثة وكل منهما يكمل الآ والأ

أة وظلمناها  ال�شنين اأن نملك �شجاعة الحوار، ونعترف باأننا كنا �شحية هذه الفوبيات، فقّيدنا المرا

أو ال�شك باإمكاناتها.  بحجة خوفنا عليها ا

أنهم اأغبياء  ر نماذج ال�شير من الجماهير والفقراء والمهم�شين على ا وبالمقابل غالباً ما تُ�َش������وَّ

وجهل������ة ل يملكون الوعي والحكمة، وه������ذه الفوقية لدى بع�ص المثقفين يف�ش������حها ترّدي القيم 

المعا�ش������رة التي يتبناها المثقفون، فالفقير والمهم�ص وابن ال�ش������عب اإن�شان مثقف لكن في اإطار 

نه يملك روحاً م�ش������المة تفي�ص على  متطلبات������ه الحياتية واأحواله الزمانية والمكانية، هو حكيم لأ

الكائنات من حوله، وهو ي�ش������اير الحياة، ويتعلم من الطبيع������ة، واإيمانه العفوي باهلل تعالى يجعل 

�شرار،  خيار والأ ن اهلل ت�شرق �شم�شه على الأ خر، لأ الروح ال�شرقية ت�شّع اإخاًء ومحبًة واعترافاً بالآ

والطبيعة نف�ش������ها ترعى الزهرة وال�ش������وكة في �ش������يغة من العطاء النبيل والعي�ص الم�شترك، وثّمة 

أو الثروة  قدر من ال�شعادة تجعل الفقير متحرراً من عبء احتكار المال وجمعه، �شحيح اأن المال ا

ن�شان، لكن �شقاء الثري في الحفاظ عليها  تحّل كثيراً من الم�شكالت، وت�شمن الراحة المادية لالإ

وتثميرها يفقده متعة احتيازها. 

أن�ش������ار العولمة اليوم  الفقير �ش������عيد بفقره، لكن المو�ش������رين والمحتكرين والج�شعين من ا

تاوات والعقوبات  يمت�ش������ون دمه، ويحرمونه لقمة العي�ص، وتفر�ص �شركاتهم العابرة للقارات الإ

القت�شادية من غير رحمة، كما هي الحال في الواقع العربي الراهن لتحطيم معنويات هوؤلء 

الراف�شين لعولمتهم. 
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نها تر�شى بالقليل، وتعي�ص  في اأغنية لوديع ال�شافي ين�شح ابنه اأن يتزوج من بيئته ومن جيرانه لأ

أو الجبنة ترفاً بالن�شبة اإلى  ن... اأ�ش������بح حتى الح�شول على الزيتون ا على )الزيتونة والجبنة( والآ

هوؤلء البائ�ش������ين الم�ش������تغلّين بعد فر�ص العقوبات القت�شادية وا�شتغوال عمالق العولمة بنمطها 

الغرب������ي، فهو يريد اأن يدفعهم للموت اإما جوعاً واإّما الموت باأ�ش������لحتهم التي يبيعونها لهم ليقتل 

أ�شاليب احتجاجهم وعنفها.  �شف، ب�شبب رعونة ا بع�شهم بع�شاً مع الأ

�شلبة الغربية المتواطئة  من �ش������اأن الحوار والمحاورة اأن يثري وعي هوؤلء فال يقعوا فري�شة الأ

دب وال�شعر وال�شيا�شة في العالم  مور اأن كثيراً من اأعالم الأ مع النظم ال�شتبدادية، ومن غرائب الأ

تخلَّو عن تبني النموذج الغربي الجائر في العولمة، والتم�ش������وا الخال�ص بالحنين اإلى روح ال�شرق 

خاء والحقوق المت�شاوية. وح�شارته التي احت�شنت ال�شعوب والهويات بالإ

خاء في م�شتوى التبادل  �شالمية التي ر�ّشخت مبادئ ال�شالم والإ وفي اإطار الح�شارة العربية الإ

ندل�ص و�ش������قلية  المعرف������ي والتجاري والواجبات والحقوق، وقد �ش������ّع نور هذه الح�ش������ارة في الأ

آراغون ونيرودا ولوركا  والبندقي������ة، فكانت منارات ي�ش������تهدي بها اأعالم الغرب ومنهم: بودلي������ر وا

و�شواهم، ورموز ال�شعر العربي الحديث كال�شاعر عبد الوهاب البياتي ومحمود دروي�ص...

وم������ن الموؤلم حقاً اأن بع�ص عمالء هذا النموذج الغربي من المفكرين العرب والم�ش������لمين 

اليوم مازالوا ي�ش������تغلون في و�ش������ائلهم ومحطات بثهم الترويج لهذا النموذج بالكلمة وال�شوت 

أّدت دوراً موؤثراً في ت�ش������ويه كثير من الحقائق اإبان م������ا يعرف بثورات الربيع  وال�ش������ورة الت������ي ا

العربي و�شعت اإلى طم�شها.

ومن هنا يكون للحوار دور بارز في تقديم اإعالم عربي �ش������هل مو�ش������وعي بعيد عن التطرف 

والنحياز، يقوم على الحترام المتبادل والو�ش������طية والعتدال، والتما�ص �شيغ مالئمة للعالقات 

جيال لبناء م�شتقبل حياتهم باأمن واأمان.  بين الفئات وال�شعوب، ويوّجه الأ

في كتابة الق�ش������ة والرواية والم�ش������رحية، قد يوؤّدي الحوار دوراً بارزاً اليوم في توجيه م�ش������ار 

أو الدور ال�شيا�شي  هذه الفنون، وقد تبّنت كثير من المجالت والكتب في م�ش������توى جمالية ال�شرد ا

أو المعتدلة اأحياناً والمتطرفة المنحازة نحو اليمين  عالمي تقديم وجهات نظرها الو�ش������طية ا والإ

والي�ش������ار اأحيان������اً، ونجد معركة هذا الح������وار ووجهات النظر المختلفة... مم������ا يثبت اأن الرواية 

������خ واعتُِرف به، وا�شتنتجت �شيرة  دب ال�شردي وجمالياته قد ُر�شِّ والم�ش������رحية والق�شة اأي من الأ

حياة الموؤلف من اأعماله واأقواله التي قد تغاير اأقواله... 
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أو تغيير من غير تراث، لكن التع�ش������ب المفرط للتراث، ل يقّل  أنه ل حداثة ا يجب اأن نعترف ا

أو الن�ش������الخ منه، على اأن العالقة تظل جدلية بين النه�ش������ة  عم������ى وخطورة من التع�ش������ب عليه ا

ن�شانية وتبني  والتراث، فالنه�ش������ة الغربية لم تبداأ من فراغ، بل ا�ش������تطاعت اأن تمت�ص التراثات الإ

عليه������ا ثم تتجاوزها، اأما النحبا�ص في تقدي�ص الما�ش������ي والتوقف عن������ده فذلك هو الغناء بعينه، 

أننا  ن�ش������ان العرب������ي، نتوّهم ا أننا في مواجهة الفوبيات المختلفة التي تكّبل الإ والحقيق������ة الثاني������ة ا

قالم النظيفة  وحدنا في معركة الحوار، في حين اأن اأحرار العالم من المبدعين من اأ�ش������حاب الأ

أدانوا قبلنا النموذج ال�ش������تبدادي والت�شلطي في الح�ش������ارة الراهنة، حتى اأ�شبحت كتابات هوؤلء  ا

أنهم  ر�شية، غير ا حرار في العالم عزاء لل�شعفاء ومنارة لل�شعوب والجماهير في اأرجاء الكرة الأ الأ

مع اإدانتهم للنموذج الغربي الح�ش������اري كانوا اأكثر مرونة واعترافاً ببع�ص ميزات ح�ش������ارة الغرب 

قالم باعتدالها  ن�ش������ان والتخفيف من عنائه، ونجحت هذه الأ المادي������ة ودورها في التقدم ورفاه الإ

مريكي ال�شتهالكي وال�شتغاللي لك�شب جماهير اأمريكا نف�شها اإلى جانبها،  في اختراق النموذج الأ

مريكي في العولمة، وقد بدت هذه المرونة والعتدال  واإ�شماعها �شوتها، وفي تحذير الم�شروع الأ

لدى كّتاب اأمريكا الالتينية الذين حّجوا اإلى باري�ص، وتبنت بحكم انفتاحها الثقافي الروح ال�شرقية 

حرار  �ش������ل لغة المحتّل لهذه ال������دول، لكن هوؤلء الأ �ش������بانية التي كانت في الأ دب واللغة الإ في الأ

ن�شانية في رف�ص ال�شتغالل والتبعية، ونجحوا في اإ�شماع �شوتهم  عرفوا كيف يطوعونها لغاياتهم الإ

للعالم، في حين جمد العرب الم�ش������لمون عند حدود الما�شي ال�شلفي وعّدوه النموذج ال�شالح لكل 

ألهمت العالم  زمان ومكان، فاأخفقوا اإلى اإي�شال �شوتهم للعالم، مع اأن الح�شارة العربية هي التي ا

خاء والمحبة والتعاون بين ال�ش������عوب، وهي التي قدمت للعالم نموذجاً رائعاً للعي�ص الم�ش������ترك  الإ

والحتفاء بالثقافة والعلم، فكانت مراكزها في »�شردينيا و�شقلية وبالرمو« مناهل للغرب الذي كان 

عالمها المتنورين الف�شل في  حادي الجامد، وكان لأ في الع�شور الو�شطى مكّباًل بالفكر الكن�شي الأ

ندل�شي »ابن باجه«  تر�شيخ النزعة العقالنية وتحكيم المنطق العلمي الذي رفع �شعاره الفيل�شوف الأ

أننا نحاور وحدنا – نحن  ومن بعده »ابن ر�ش������د وابن �ش������ينا« و�ش������واهم، األ ترى معي اأن من يتوهم ا

العرب الم�ش������لمين – العالم كلّه هو مخطئ تماماً فل�شنا وحدنا في مواجهة العولمة، ونُخطئ اأكثر 

حين نزعم اأن تطرفنا في تقديم نماذج اإن�ش������انية من الما�شي العربي، نعتقد اأن منطلقاتها ت�شلح 

مريكي... لكل زمان ومكان، وبالمقابل يخطئ القائمون على تبني النموذج الأ

ل... ل�ش������نا وحدنا في المعركة، ففي العالم �ش������رفاء واأحرار من الغرب نف�ش������ه نددوا بجرائم 

الح�شارة الراهنة...

❁    ❁    ❁
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»العّب����ر مناهجّي����ة« هي ما جاَء ترجمًة لعنواِن كت����اٍب بالفرن�شّية عام )2000م( في دم�شق – دار 

»اإيزي�س«. 

 trans ا الكت���اُب نف�شُه ف�َشَبَق اأن �شدر عام )1996م( بعنوان مختلف المعنى والداللة هو��� اأمَّ

ة،  خ�ش�شيَّ ه، بل االخت�شا�شّية اأْو التَّ ���ن فح���وى المناهجّية ِمن اأ�شا�شِ disciplinarité، ال يت�شمَّ

  .) -inter( شكالي: البْينمناهجّية� عّية عن هذا التعريب االإ وِق�ْس على ذلك الم�شطلحات التفرُّ

دي����ة المناهجّي����ة )Pluri(، بينم����ا ل����زم مفاهي����م وم�شطلح����ات اأخ����رى مختلف����ة: عْب����ر –   والتعدُّ

اخت�شا�شّية..، وبين - اخت�شا�شية، وتعددية – اخت�شا�شية... وهذه الم�شطلحات موجودة اأجنبيًا 

وعربيًا )وتعريبيًا( منذ عقود وفيرة قبل العنوان المترجَم خطاأً عام )2000م(، وكذلك قبل العنوان 

�شل - بعقوٍد بدوِره.  الفرن�شي عينه ال�شادر عام )1996م( حقًا بم�شداقية اأكيدة في لغتِه االأ

وفي تجربتنا الفكرية والنَّ�ْس������رية َع�س������رات ال�س������نوات م������ن التعامل مع هذه الم�س������األة فكرياً 

 ذاِته 
ّ
جنبي وم�س������طلحياً كما ينبغي، بم������ا في ذلك قبل الكتاب المترَجم عربياً، وقب������ل الكتاب الأ

ن بالفترة الل�س������يقة القريبة من ذلك، ولكن ال�سابقة له على  اً منها الآ بعقوٍد وفيرٍة. واأجدني مهتمَّ

أّي حال، وبْدءاً من الت�سعينيات الما�سية.  ا

نَّ الفل�سفة 
أ ، وفيها بيان ا

)1(
1– عام )1991م( �س������درت درا�ستُنا بعنوان »بين الفل�س������فة والعلْم«

�������ص«، بما في ذلك بت�س������مياٍت  ع والّتَخ�سُّ – كغيرها - »�س������ارت في اأكثر من خّط متميز مَن التفرُّ

د. معن النقري

اآفاق المعرفة

»العبرْ مناهجّية«

)عبرْ – االخت�صا�صّية(
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بي�شتمولوجيا(... ومن ذلك »عنا�شر  نطولوجيا والميتودولوجيا والغنو�شيولوجيا )الإ فرعّية مثل الأ

منهجّية طرائقّية في المعرفية، وال�صلوك، والعمل اأْو الن�صاط بوجٍه عاّم« اإ�ش������افة اإلى »عنا�ش������ر 

أي�شاً توثيقات اإ�شافية  مت�ش������لة بالمعرفة نف�شها وطرق اإنجازها وتح�شيلها« )�ص10(، وتجد ثمَة ا

أْو المنطق الفل�ش������في، ل ينف�ش������ل عن منطق العلم اإجمالً، وعن المنطق  اأخرى: »المنطق بعامة، ا

أي�ش������اً... واإلَّ لما خرجت الفل�شفة  ة، والتي تطّوره وتبتكره ا خ�ص�صيَّ الذي يحكم م�ش������اَر العلوم التَّ

�شكال  من قوقعة المنطق ال�ش������ورّي ال�ش������ْكلي باتجاه المنطق التجريبي والريا�ش������ي والجدلي والأ

كيد لتركيب  �شا�شي الأ المنطقية المعا�ش������رة المتنامية... با�شتمرار«.»اإن الفل�ش������فة هي العامل الأ

أي�شاً و�ش������يلة فّعالة لتكامل العلوم والمعارف العلمّية... والعلوم  تكامل المعارف الب�ش������رية، وهي ا

أْو  المعا�ش������رة... تقدم بدورها... وبا�ش������تمرار و�ش������ائل معرفية... عامة ذات طابع علْمي – عاّم، ا

حتَّى معرفي – عام، وهذا هو حال المفاهيم والمقولت والم�ش������كالت العلمّية - العامة، وكذلك 

الدرا�ش������ات والمنطلقات ِمن هذا القبيل، كالمنطق المنظوم������ي والمنظومي – المركَّب، ومتعّدد 

د(...  أْو التركيبي – المعقَّ ــــد )ا ب اأْو المعقَّ الخت�صا�ــــس اأْو َبيــــن – الخت�صا�صي، والمنطلق المركَّ

.
)2(

اإلخ، )�ص11(«

2– عام )1992م(، وفي ف�ش������لية الفكر العربي في بيروت �ش������درت درا�ش������تُنا بعنوان »التقّدم 

 وفيها بَيانات ريادية متقدمة للترّكبية 
)3(

 والحياة الثقافية في البل������دان النامية«
ّ
 – التقني

ّ
العلم������ي

وعبر - الخت�شا�ش������ّية )وبيْن وتعددية الخت�شا�شّية( بين حقول وميادين عديدة ومتنوعة وثرّية 

، وهنا �ش������احة 
ّ
 التقني

ّ
أي�ش������اً: الثقافة والعولمة والعالم النامي والتقدم العلمي ومن كل فرع منها ا

اختبار ابتكارّية لمنهجيات بّكر في اأر�صٍ جديدة. 

والثقافة العربيَّة ل تجيد قراءةَ ذاِتها ور�ْش������د مكت�شباِتها، حتَّى لو كانْت قائمة بل وفيرة، َفَقْد 

أْو ترغب في النظر اإلى �ش������واه، بل اتِّباعه  باتت »م�ْش������بوعة« بالغرب ل ترى غيَره، بل ل ت�ش������اء ا

والقتداء به. 

»العب������ر مناهجّية«  نَّ
أ والقط������اع الحال������ي بمحورنا هذا مثاٌل �ش������ارٌخ، َفَقْد اعتق������دْت ثقافتُنا ا

 هذا( وفدت اإلى العربيَّة مع ترجمة عام )2000م( لكتاب عام )1996م( 
ّ
�شكالي )بم�ش������طلِحها الإ

أنه »بيان« تاأ�شي�ش������ي ابتكارّي وريادّي، �ش������اِطباً بب�شاطة  جنبي المملوء بالمزاعم والّدعاءات، وا الأ

ويُ�ش������ر جهوداً كبيرة ومديدة وجاّدة تماماً، ف������ي العالم كلِِّه، وفي قطاع فكري – منهجي، وعالمي 

– �شامل )كوكبي(، وب�شري – عام بازغ ومتقدم و�شديد ال�شرورة والفعالّية. 
3- من�شورنا عام )1996م( بعنوان: »نحو الهتمام بتخطيط الدرا�شات والبحوث والمناهج 

، وهو عام »تران�ص دي�ّشي�ش������يبْليناريتي اأجنبياً فرن�شّياً اأي 
)4(

العلمّية الم�ش������تركة في �ش������ورية«
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»عبْر – الخت�شا�شّية« عندنا، وما �شار معروفاً عربياً بعد عام )2000م(، وفقط بم�شطلح 

أْو ك�ش������ف، وبمنزلة »بَيان« انعطافي  اإ�ش������كالي غير مطابق هو »العّبر مناهجّية«، وفقط كفتح ا

وانقالب في الفكر العالمي وبب�شاطة دون اأدنى حدٍّ من الم�شداقية. 

وفي من�شورنا هذا اأفكار وروؤى و»بيانات« غزيرة في م�شاألتنا هذه ومْحورنا المنهجي الراهن، 

أْ بالنتباه في العنوان عينه اإلى »العلمّية الم�ش������تركة« واإلى »الدرا�ش������ات والبحوث والمناهج«  أبدا وا

أ توثيقياً ما ياأتي: »هذه الورقة هي بمنزلة بيان  ولى للدرا�شة تقرا و»تخطيطها«، ومنذ ال�شطور الأ

َبة - من جهة، ون�شر  باأهمية و�ش������رورات... اإجراء وتنظيم وتعميم »الدرا�ش������ات« الم�صتركة المـُركَّ

أْن تكون  ألفُت انتباَهَك ا ة – من جهٍة اأخ������رى«. وا وتطوي������ر »المناهج« الم�ش������تركة والعلمّية – العامَّ

»كّي�شاً َفِطناً« مع كل كلمٍة هنا: الدرا�شات الم�شتركة، هي التي تقابل عبر الخت�شا�شية )الموجودة 

لفية(؛  جنبي ذات العام، الذي زامنَن������ا ولكنه لم يُعَرف عربي������اً اإّل نهاية الأ فع������اًل في العن������وان الأ

والمناهج الم�ش������تركة هي التي يمكن اأن تقابلها ب�ش������ورٍة ما عبْر – المنهجّية، والتي ل توجد في 

أ�شا�ِش������ه بل في خيالنا التعريبي فقط، فهي غير موجودة  �ش������لي البتة ومن ا الكتاب الفرن�ش������ي الأ

ا العلمّية  مَّ
أ ل اأجنبياً ول عربياً، بل لدي فح�شب �شابقاً ولحقاً ومن قبل ومن بعد بهذا الو�شوح، وا

ة فهي تو�شعة حّرة ِلعبْر - الخت�شا�شّية في اتجاه الحدود الق�شوى: وهذه موجودة عندي  – العامَّ
هنا وغير موجودة في »العبْر مناهجّية« فرن�ش������ّيها وعربّيها على ال�شواء، لكنها معروفة لدي وفي 

أ�ش������اعدك على اإدراك  أُعينك وا الفكر العالمي الف�ش������يح الحر قبل ذلك بعقود و�ش������نواٍت وفيرة، وا

العالقات الخفية في الم�شامين والت�شورات من خلف المفاهيم والم�شطلحات، اإليك: 

ثَمة عندن������ا – وفقط– عبْر منهجّية وبين منهجّية وتعددي������ة منهجّية ومنهجّية عامة... غير 

�ش������مل: العابرية / البينية/  اأن هذا كله هو حالة خا�ش������ة ونوعية ومتقدمة ريادية في العالقات الأ

بع������د تاأثيراً وفعالي������ًة – المفتاح الت�صاركي  خطر والأ التعددي������ة علمياً ومعرفياً، وه������ي الجزء الأ

اخت�شا�شّياً واخت�شا�شاً. 

تابع معي توثيقاً: 

1- »مو�شوع الدرا�شات والبحوث، ول �شّيما الدرا�شات الم�شتركة، وبين الخت�شا�شّية، ومتعددة 

أْو التكاملية(.«. أْو التركيبية ا َبة )ا ركَّ
ُ
الخت�شا�ص... والم�

�ش�ص المنهجّية،  جراء البحوث والدرا�شات... الميتودولوجيا - الأ 2- »و�شائل واأدوات معرفية لإ

أْو الخت�شا�ش������ّية في العلوم ومجموعاتها، وط������رق وطرائق اإجراء  ة ا والمناه������ج العلمّي������ة - العامَّ

البحوث والدرا�شات، واأقلمة هذه الو�شائل بتطوير المنهجيات والو�شائل المعرفية الفّعالة«.
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آنفاً )1+2( نح�شل على تو�ش������يٍف من َقبيل مايلي بجمعهما معاً  وبجمع ال�ّش������َقين المذكورين ا

في خيارين كلَّ مرة: 

»1– الدرا�صــــات الم�صتركــــة، والمناهــــج العلمّيــــة – العامــــة؛ 2– الدرا�صــــات الم�صتركة، ومناهج 

البحوث«، تابع توثيقاً: 

�شات وفروع معرفّية  »ويمكن تنظيم ن�ش������اطات وندوات وموؤتمرات م�شتركة... باإ�شراك تخ�شّ

عديدة«... 

ة، ومتعددة  َبة، والعلمّية – العامَّ ركَّ
ُ
أْو مو�شوع الدرا�شات والبحوث الم�شتركة، والم� »م�ش������مون ا

خرى  الخت�ش������ا�ص هو بدوره نوعان، اإْذ اإنَّ هناك الم�ش������امين والمو�ش������وعات المعرفية )1(، والأ

أْو مجموعة من مجموعاته )طبيعية،  ولى تحتاج اإلى جهود العْلم ككل ا الواقعية الميدانية )2(.«، »الأُ

أْو �ش������به  ة، ا أْو علوم متعددة متداخلة؛ »وبع�ص الم�ش������كالت العلمّية – العامَّ اجتماعي������ة... اإل������خ( ا

ة، هي نف�شها من المو�شوعات المعرفية الم�شتركة كمو�شوع دْر�ص معرفي )واإيب�شتمولوجي  –العامَّ
(، ولي�ص كاأدوات وو�ش������ائل تدخل �شمناً وبمعنى ما المناهج 

ّ
يب�ش������تمولوجيا في المجال العلمي /الإ

 ال�ش������امل والمتنوع.«، ويمكن ذكر وت�ش������نيف مجموعة من 
ّ
������ة وطرق وطرائق البحث العلمي العامَّ

 – المعرفي العام وال�شمولي وهي: 
ّ
»الم�شكالت والم�شائل ذات الطابع العلمي

اآ- م�ش������كلة التق������ارب والتكامل بين العل������وم المختلف������ة ككل والمجموع������ات العلمّية الكبيرة 

المتمّيزة )كالعلوم الطبيعّية والريا�ش������ّية والجتماعّي������ة والتقنّية والتطبيقّية عامة( فيما بينها...؛ 

ة في  أْو تف�ش������ياًل...؛ ج– ر�ْش������د التوّجهات العامَّ ّ اإجمالً ا
ب– م�ش������ائل تطّور العلم والفكر العلمي

أي�ش������اً ر�ش������د التجاهات الطليعي������ة )الريادية( في العلم  العلم حالياً وم�ش������تقباًل... والمهم هنا ا

�ش������تراتيجية  وتطبيقات������ه، والقدرة على تحديد الفــــروع العلمّية، والتوّجهات التقانية القائدة والإ

ة الم�ش������كلُة المت�ش������ِلُة ببنية  في كل مرحلة؛ د– اأخيراً من الم�ش������كالت العلمّية – المعرفية العامَّ

وتطور الم�ش������ائل النظرّية والمعرفّية والمنهجّية / الميتودلوجية، والفل�شفية – الجتماعية، للعلم 

�شا�ش������ية، وهذه الم�ش������ائل عامة وم�ش������تركة بين العلوم �ش������مناً ناأخذها هنا  ككل والمجموعات الأ

أْو  غناء والتطوير ولي�ص فقط كو�شيلة ا كم�شمون ومو�شوع للدرا�ش������ات والبحوث العلمّية بهدف الإ

أداة معرفية«، )�ص4(. ا

أي�ش������اً م�صامين واقعية وظواهر مو�شوعّية وميدانية للبحوث والدرا�شات الم�شتركة  - و»ثمة ا

ب و�صامل اأْو علمي – عام«، ومنها م�ش������كالت محورية كبرى  َب������ة(... لها طابع تكاملي ومركَّ ركَّ
ُ
)الم�

 )والثورة ع –ت(، وفي مرّكب م�ش������كالت الع�شر الكبرى 
ّ
 – التقني

ّ
في عداد مركب التقدم العلمي

آٍن معاً، ومنها بخا�ش������ة التبيِّئ/ التبيْئة، وم�ش������كالت البيئة )من  )الكوكبي������ة / الغلوبالي������ة( – في ا
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ر�ص وعالقة المجتمع بالطبيعة( مثالً، وهنا اإي�ش������احات ث������ّرة غزيرة بتعداد بع�ص  م�ش������كالت الأ

العلوم والخت�شا�شات ذات ال�ش������لة بالتبيئة والبيئة في اأطياف �شا�شعة مهولة )�ص4-5(... وفي 

النهاية تعليُقنا: 

دارية الجامعية التقليدية عن بحث وحّل م�شكالت من  جهزة الإ »هذا المثال يو�ّش������ح عجز الأ

هذا القبيل ب�ش������ورة لئقة، والدور الكبير الذي يمكن اأن تقوم به مراكز الدرا�ش������ات والبحوث في 

 global هذا المجال.«. والحالة عينها م�شموناً ومنهجاً مع بقية »الم�شكالت العالمية المعا�شرة

problems« التي تورد بانورامياً مع »عولماِتها« اأي�شاً. 

أْو »تجهيزاتها« - »النظرية  - وفي خ�ش������و�ص »و�ش������ائل واأدوات اإجراء البحوث والدرا�شات – ا

والمعرفية«. ثمة ا�شتر�شال للكالم في »مو�شوع المناهج العلمّية– طرق وطرائق البحث، المفاهيم 

أ�شكاله روؤية العالم و�شورته   وا
ّ
ة، نمط التفكير العلمي والمقولت والم�ش������طلحات العلمّية – العامَّ

ول �ش������ّيما الروؤية ال�ش������ورة العلمّيت������ان للعالم«؛ مع تمحي�������ص م�ش������تويات ميتودولوجية: الطريق 

والطريق������ة والمنهج )ميتوديكا، والنهج – ميت������ود، والمنهج – ميتودولوجيا(، وتمييز م�ش������تويات 

أْو  ة، والعلمّية الخا�ش������ة ا ة، والمعرفية العامَّ العملّي������ات والطرائق والمنهجيات: العلمّي������ة – العامَّ

ة والطرائق  الخت�شا�شّية، كما »يجري الحديث عن تنا�ُشب ما بين الطرق المعرفية العلمّية العامَّ

.
)5(

أْو الخت�شا�شّية« العلمّية الخا�شة ا

»العبر مناهجّية« / عْبر – المنهجّية

)بين االخت�سا�سّية والتعددية االخت�سا�سّية(

»اإّن الهدف المطلوب هو ن�شر وتطوير و�شائل واأدوات المعرفة العلمّية الم�شتخدمة في اإجراء 

البحوث والدرا�ش������ات وتبادل الخبرات المنهجّية بين العلوم والخت�صا�صات المختلفة واغتناوؤها 

المتبادل ميتودولوجّيًا، والرفد المنهجي )هكذا ن�ش������ّميه ا�شطالحاً وتقريبياً فقط( – للدرا�شات 

همية بمكان التركيز على الم�شتجدات المنهجّية  أْو فروعه الرئي�شة. ومن الأ والبحوث وللعلم ككل ا

)الميتودولوجية(... ور�شد التبّدلت في هذا المجال«. 

أْو المداخل  ولدى طرحنا ال�ش������وؤال: »ماذا عن المدار�ص والمنطلقات والمب������ادئ والمقاَربات ا

غناء وتحديث الدرا�ش������ات والبحوث حالياً وم�ش������تقباًل؟« اأوردنا  المنهجّي������ة الت������ي قد تفيد في الإ

ذكر المنطق المنظومي والمنظومية والنتظامية، والتحليل المنظومي والدرا�ش������ات والمقاربات 

�ش������فنا اإلى ذلك اتجاهين كبيرين في ع�شرنا، وهنا 
والمداخل المنظومية... اإلخ بالتف�ش������يل، واأ

أي�ش������اً هو مفهوم المرّك������ب )الكومبليْك�ْص(،  آخ������ر لقي اإقبالً علمياً معرفياً ا التوثيق������ات: »مفهوم ا
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أْو التراكبّية – كوْمبليْك�ش������يتي، والمقاربات  وما اأنجر وراءه من م�ش������طلحات بدوِره مثل التراكب ا

َبة... اإلخ، ول ندري اإن كانت م�ش������طلحات  ُركَّ
أْو التركيبية، والدرا�ش������ات الم� بَة ا ركَّ

ُ
والمداخ������ل الم�

أْو ما يق������رب من ذلك نجاحاً«؛ تابع  التكام������ل والتكاملّية والمتكاملة... اإلخ توؤدي الغر�ص نف�ش������ه ا

تي: »مفهومان اآخران ل يقاّلن جدارة عن �ش������ابقيهما انت�ش������اراً وا�شتخداماً  أي�ش������اً الآ معي توثيقاً ا

وتعداداً في الوظائف والم�ش������طلحات الم�ش������تقة من كلٍّ مهما وهما: تعدد الخت�صا�س، وما بين 

أْو بين  أْو منطلقات تعددية الخت�شا�ص، ا أْو مقاربات ا الخت�صا�صات وما يرتبط بذلك من درا�شات ا

آٍن معاً، تحدث لبنية وتطور العلم  اخت�شا�ش������ية، وهذا يعّبر فعاًل عن ظاهرة ذاتية مو�شوعّية في ا

األ وهي التداخل والت�صاُبك والتفاعالت المتبادلة بين العلوم والمعارف المعا�شرة، وكذلك داخل 

أي�شاً«. التها بغيرها ا أْو الم�شكلة الواحدة في �شِ الظاهرة ا

�شتراتيجية  وتجد اأخيراً بع�ص ال�شتخال�شات: »خال�شة القول اإنَّ مراكز البحوث والدرا�شات الإ

ل ت�شتطيع الكتفاء بمو�صوعات اإ�شتراتيجية، بل عليها اإيالء نف�شها الدرجة من الهتمام للو�صائل 

ة والم�شكالت المعّقدة  أي�شاً... اإن الم�ش������ائل العلمّية العامَّ �ش������تراتيجية ا دوات والمنهجيات الإ والأ

أبعاد �شمولية وتركيبية،  المت�ش������عبة هي التي تفر�ص اللجوء اإلى مبادئ ومنطلقات ومقاربات ذات ا

أْو متعددة )تعددية(، الخت�صا�س، اأْو بين اخت�صا�صية... اإنَّ البحوث  أْو مرّكبة، تكاملية ا منظومية ا

.
)6(

والدرا�شات المنهجّية )الميتودولوجية( هي بطبيعتها اإ�شتراتيجية �شمناً وم�شتركاً �شمناً«

راء والت�ش������ورات جميعاً ب�ش������مها اإلى منظومة م�ش������كالت  أّكدن������ا هذه الآ 4- ع������ام )1998م( ا

ع�شرنا الراهنة - )الغلوبالية / الكوكبية(، وتالياً اإلى منظومة العولمة / الكوكبة المنبثقة عنها، 

هات عولمية كوكبية من هذا القبيل المنهجي والخت�شا�ش������ي، وهذا ما ح�ش������ل  بمعنى وجود توجُّ

أْو العولمة:  ول مرة عالمياً في اأي مكان، ون�ش������رناه في مو�ش������وع منهجي تحت عنوان: »الكوكبة ا لأ

خطوات منهجّية«، حيث منظومتا الم�ش������كالت الكوكبي������ة، والعولمات / الكوكبات ذاتها، فاأدخلنا 

أ توثيقاً: »اأخيراً ولي�ص  اإلى المنظومتين مكوناً وعن�شراً غير ماألوف �شابقاً من محورنا الراهنٍ ، اقرا

�ش������تراتيجية الداخلية ببعدها  اآخراً: م�ش������كالت متميزة وخا�شة مرتبطة بالق�شايا المنهجّية والإ

أْو المع�ش������الت التي �شبق ذكرها وما اإليها...  المنطقي الخا�ص في متابعة ودرا�ش������ة الم�شكالت ا

و�شنجد اأن الكوكبة )العولمة( والمع�شالت الكوكبية تدخل بهذه المعاني في اإطار اهتمام كثير من 

.
)7(

الخت�شا�شات... وتحتاج جهوداً ودرا�شات وم�شاٍع بين اخت�شا�شية، ومتعددة الخت�شا�ص

َبة في ح�شارتنا المعا�شرة وت�شكيل المجتمع  ركَّ
ُ
5- عام )1998م( اأي�شاً عالجنا »التحولت الم�

عالم النظرية الجديدة بت�شمياتها  تي: »هنا عر�ص وت�شنيف لأ الجديد«، وثمة ال�شتالل التوثيقي الآ

وم�شطلحاتها المتباينة، ولكن المتقاربة، وهم منظرون متفائلون من جن�شيات مختلفة عّبروا عن 
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لكترونية المعلوماتية الت�شالية  َبة المعقدة في ح�شارتنا المعا�شرة بمقدماتها الإ ركَّ
ُ
التحّولت الم�

لكتروني������ات...؛ -- تمجيد  لكترونيات..؛ - تمجيد الت�ش������الت الإ – التيليمائي������ة: - تمجي������د الإ
الت�ش������الت / التيليماتيك...؛ - تمجيد ما بعّد ال�ش������ناعة اإجمالً والمعلوماتيات بخا�شة...؛ - 

تمجيد المعلومّيات تحديداً والعزف على ن�ش������يد ثورة وع�شر المعلومات...؛ - و�ُشولً اأخيراً اإلى 

...
)8(

مجتمع المعلومات

6 – عام )1998م( ثانية �شدرت درا�شتُنا التي في �شلب ونواة محورنا الحالي والراهن، وحملت 

ة في  �شكال والو�ش������ائل العلمّية العامَّ عنوان: »تكامل العلم المعا�ش������ر«، وفيها اإ�ش������هابات حول »الأ

أْو جزئياً(«..؛ ب- »المقولت العلمّية  ة )كلّياً ا أي�شاً: اآ- »الم�شكالت العلمّية – العامَّ التعرُّف«... وا

ة«، ومنها باخت�ش������ار مايلي: »المنظومة، العن�ش������ر، البنية، الوظيفة، المعلومات، النموذج  – العامَّ
ة،  أْو الموديل(، الحتمال، وما اإلى ذلك«...؛ ج – المقاربات )المداخل والطرائق العلمّية –العامَّ )ا

ومنها المنظومية، والبنيوي������ة، والوظيفية، والتركيبية: منظومية – بنيوية، ومنظومية – وظيفية، 

حادي )مونو( والثنائي والمتعدد )بُولي(...؛ والحتمالية،  وبنيوية – وظيفية، وفيها الم�ش������توى الأ

والمعلومية، والنَْمذجية )المودلية(، والَخرزمّيِة. 

ة في تكامل المعرفة العلمّية« و»خ�ش������ائ�ص  وثمة كالٌم غزير حول »المفاهيم العلمّية – العامَّ

.
)9(

�شا�شية في تكامل المعرفة العلمّية« عمليات التكامل في العلم المعا�شر«...؛ و»التجاهات الأ

7- عام )2000م(– عام فاتحة تعرُّف الثقافة العربيَّة على كتاب فرن�شي مترجم للعربية على 

������ه »العبْر مناهجّية«، وبع������ّده مترجماً فهذا كفى ويكفي لعّده ال������درة المكنونة والفتح في عالم  أنَّ ا

جديد والتاأ�شي�ص الطليعي، - في هذا العام �شدر لنا من�شور اآخر ب�ِشَماٍت ومالمح منهجّية متوالفة 

مع محورنا هنا، وجاء العنوان كما ياأتي: 

.
)10(

»الكوكبة )العولمة( والم�شكالت الكوكبية: منطلقات منهجّية«

أْو »العالمية ال�شاملة«  أو العولمية ا ومنذ البداية اإ�شارة في خ�شو�ص »الم�شكالت الكوكبية )ا

أنَّه »ل تزال المنهجيات وم�ش������تويات البحوث تق�شر عن  أْو م�ش������كالت الع�ش������ر الكبرى(« اإلى ا ا

أّن الكوكبة تدخل في عالقات  م�صتـــوى تركيـــب وتعقيد وتفاعل هذه الم�صكالت«... ول �ش������يما ا

درامية، معّقدة وتقابلية مع المحلّية«، وثّمة اإ�ش������ارة اأخرى اإلى »الم�شائل الرئي�شية التي تفتقر 

أّولً وقبل كل �شيء: »منْهجاً: عر�ص  �شكالية الحالية، منها ا اإلى بحوث ودرا�شات جادة في اإطار الإ

وتعريف )ومحاولة تطوير انطالقاً من حالت نموذجية اأ�شيلة( للم�شتقبلية وعلم الم�شتقبل... 

َبــــة والمعّقدة complex stud؛  (...؛ وللدرا�شات المـُركَّ
ّ
وللدرا�ش������ات / والتحليل )المنظمية / مي

 ،Inter Multi Disciplinary studies« وللدرا�شات بين الخت�شا�ش������ّية ومتعددة الخت�ش������ا�ص
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 Int. Ord .وفي التفا�ش������يل كالم اآخر حول اأهمية ر�شم �شورة اإجمالية متكاملة لنظام عالمي«

كلي و�شامل مركب ومتكامل«، وحول منهجيات التعامل مع م�شائل كهذه مما تبحثها الدرا�شة... 

�ش������كالية قائمة وملّحة... وتفتقر اإلى درا�شات جادة تخل�شها من الت�شورات والتعميمات  »فالإ

المب�ّش������طة وال�صعوبية«... وحول »في�ص الدرا�ش������ات العجولة التي ت�شت�شهل المو�شوع، وتكتب 

فيه ما هبَّ ودب«، »الحاجة اإلى اإر�ش������اء منطلقات ومقاربات منهجّية ونظرية فّعالة في هذه 

المجالت«.

8– بدايَة عام )1998م( �ش������در من�ش������وري بعن������وان: »تقدم المعارف العلمّية في ا�ش������ترايجية 

 .
)11(

اليون�شكو: تطوير التفكير الفل�شفي في تحليل م�شكالت الع�شر«

أنه �ش������ادر قبل ع������ام )2000م( واأن في������ه توثيقات ثرة وغزي������رة من خطط  ولح�ش������ن الحظ ا

واإ�ش������تراتيجيات اليون�شكو من الن�شخة العربيَّة مبا�شرة لها، اأي بورود م�شطلحات ملفنا ومحورنا 

نكليزية، وثانيها الفرن�شية،  أّولها الإ �شا�ش������ة مترجمًة عن اأ�ش������ول اأجنبية متعددة اللغات )وا هذا الأ

وتالي������اً لغات الهيئ������ات الدولية العالمي������ة المعروفة( وبترجم������ِة متخ�ش�ش������ين عالميين باللغات 

أثراً للمناهجّية والعبر مناهجّية والبينمناهجّية، والتعددية المناهجّية  والترجمة، ول������ن تجد هنا ا

ت بالثقافة العربيَّة لحقا بعد �ش������نوات، وباتت مهيمنًة يكاد ل يُعرف  التي �ش������طت وعتت وا�شتبدَّ

غيُره������ا في هذا القطاع وخطاأً في هذه الوثيقة تاأكيد م�ش������داقّيِة وموثوقّيِة م�ش������طلحاِتنا )عدا 

الريادة والطليعية والتاأ�ش������ي�ص فكرياً( – انطالقاً من اأ�ش������ول م�شطلحية واحدة وم�شتركة عالمياً 

جذرها »دي�ّش�شيباْليْن« اإنكليزياً )وفرن�شياً ذاتها تقريباً( ودي�ّشت�شيبْلينا رو�شياً، فال منهج ول مناهج 

أْو ت�شدر من م�شطلٍح جْذرّي كهذا. و�شاأكتفي  أْو مناهجّية يمكن اأن تنبثق ا أْو منهجيات ا ول منهجّية ا

�شنادات التوثيقية التي تتاآلف فيها تماماً م�شطلحاتي، ال�شّباقة قبل عقود من  ن ببع�ص الإ هنا الآ

ذلك، مع م�شطلحات اليون�شكو: »في اإ�شتراتيجية اليون�شكو الجديدة حتَّى بداية القرن المقبل... 

ة... وت�شجيع التعاُون بين الخت�شا�شيين  هات العلمّية – العامَّ أ�شكال التن�ش������يق والتوجُّ �ش������كل من ا

أْو المركب(،  هات الم�شاركة والتعاون والطابع التركيبي )ا قليمي والدولي... وتوجُّ على الم�شتويين الإ

وبين الخت�صا�صي ومتعدد الخت�صا�س في مجال الدرا�شات والبحوث الهادفة«.

أي�شاً: »الم�شاعدة على  أ ا بة نف�ش������ها، ولي�َص بكلماِتنا، اقرا �ش������تراتيجية المعرَّ هذا ما يرد في الإ

تقّدم المعارف ونقلها وت�شاطِرها«... 

»�شنرّكز اهتماَمنا على الجوانب التي تف�شح عن اإجراء وت�شجيع البحوث والدرا�شات ذات 

الطابع الم�ش������ترك والمركَّب، وبين الخت�شا�ش������ي«: »تهدف اإ�شتراتيجية اليون�شكو الجديدة 

اإلى تح�ش������ين نوعية التدري�ص والتدريب... ول �ش������ّيما في المجالت بين – الخت�شا�ش������ّية 
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أْو »الم�ش������تركة بين التخ�ش�شات« )هذا كله بلغة اليون�ش������كو(، وبلغِتها اأي�شاً مع اإي�شاحاِتنا  )ا

تي: »ومن اأجل تطوير التفكير الفل�ش������في �شت�ش������جع اليون�شكو على  أْ توثيقنا الآ وتوليفاتنا اقرا

�صات«، لتطوير هذا التفكير وتحديثه بما ين�شجم  »تنظيم لقاءات عامة م�صتركة بين التخ�صّ

�شراكه في تحليل م�شكالت الع�شر  مع المكت�ش������بات والمنجزات المعرفية المتنوعة«،... ولإ

الكبرى )م�ش������كالت الع�ش������ر الكبرى، وهي هنا تقابل ما ورد تاأكيد ما بعده تاأكيد من اأعلى 

�ش������كالية  مرجعية ثقافية دولية على تق�ش������يرات فل�ش������فّية مريعة مخيفة للفل�ش������فة تجاه الإ

أثبتناه وتجاوْزناه منذ بداية الثمانينيات، وتحديداً بدرا�شتنا المكتوبة في  العالمية، مما كنَّا ا

جامعة مو�ش������كو الحكومية M.g.u بالعربيَّة مبا�ش������رة عام )1982م( بهذا المحتوى حرفياً: 

�شافية للغة  أ توثيقاتنا الإ .اقرا
)12(

»دور الفل�شفة في درا�شة وحل م�ش������كالت الع�شر الكبرى« 

�شات« )لحظ  وم�شطلحات اليون�شكو عينها في هذا الخ�شو�ص... »منهجيَّات »عبْر التخ�شُّ

معي جيداً هنا: عبْر التخ�ش�ش������ات ولي�ص »العبْر مناهجّية«، واأن عبْر التخ�ش�ش������ات عينها 

ه������ي المنهجّية والمنهجيات فال مكان لوهم »العبْر مناهجّية«(. تن�ش������جم وتتالَءم مع تعقد 

الق�ش������ايا الجتماعية الملّحة«... »�ش������رورة المواَءمة بين متطلبات تطوير منهجيات »عبر 

تخ�ش�ش������ية« كهذه، وتطوير الفروع العلمّية الخت�شا�شّية. )هكذا ولي�ص »المناهجّية« م.ن( 

أي�شاً »للم�شروع الم�شترك بين التخ�ش�شات«...  فرادية المختلفة«...، وثمة في ال�شياق ا والإ

وما هو قائم على »الجمع بين التخ�ش�ش������ات والتعاون بي������ن الوكالت«... »اإّن تعزيز »النهج 

الم�ش������ترك بين التخ�ش�ش������ات« هو بب�شاطة وباخت�شاٍر �ش������روري جداً للتعامل مع الم�شائل 

.
)13(

المت�شابكة«

الهوام�ش

أيلول 1991، �ص22-10. )1(- بين الفل�شفة والعلم، مجلة المعرفة، دم�شق، ع 336، ا

)2(- المرجع ال�ش������ابق وذلك في كتاِبنا: العرب وعولميات الع�ش������ر الراهن؛ دم�ش������ق، طباعة خا�ش������ة، 2003، 

�ص55-44.

 والحياة الثقافية في البلدان النامّية، ف�ش������لية الفكر العربي، بيروت، ع 70، ت1- 
ّ
- التقني

ّ
)3(- التقدم العلمي

ك1، 1992م، �ص120-109.
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)4(- نحو الهتمام بتخطيط الدرا�ش������ات والبحوث والمناهج العلمّية الم�ش������تركة في �ش������ورية، مجلة »الرّواد«، 

دم�شق، ع8، ت1، 1996، �ص5-4.

)5(- المرجع ال�ش������ابق نف�ش������ه، �ص 4-5 دورّياً، وتجده نف�ش������ه في كتابنا: تنمية العلوم والتكنولوجيا دولياً وفي 

نوار« دم�شق، بيروت، 1998/ 1999، 200 �ص، قطع كبير، �ص40-30. العالمين العربي والنامي؛ دار »الأ

)6(- المرجع ال�شابق نف�شه.

أْو العولمة: خطوات منهجّية، ج. ال�ش������فير الثقافي، بيروت، الجمع������ة،ع8059، 31 تموز 1998،  )7(- الكوكب������ة ا

�ص14.

َبة في ح�ش������ارتنا المعا�شرة وت�ش������كيل المجتمع الجديد: نظريات واأعالم اأجيال مجتمع  ركَّ
ُ
)8(- التحّولت الم�

المعلومات؛ ج1، الكفاح العربي، بيروت، 1/23/ 1998، �ص15.

آذار، 1998، �ص 59-55. «، الكويت، ع 21، كانون الثاني ا
ّ
)9(- تكامل العلم المعا�شر، ف�شيلة »التقدم العلمي

)10(- الكوكبة )العولمة( والم�شكالت الكوكبية: منطلقات منهجّية، مجلة »بل�شم«، ع298، ني�شان 2000.

)11(- جريدة الكفاح العربي، بيروت، 14 /1998/1، �ص13.

)12(- دور الفل�ش������فة في درا�ش������ة وحل م�شكالت الع�شر الكبرى، ف�ش������لية الفكر العربي، بيروت، ع 1989/57، 

�ص158– 167.

)13(- تقدم المعارف العلمّية في اإ�ش������تراتيجيات اليون�ش������كو: تطوير التفكير الفل�ش������في في تحليل م�ش������كالت 

الع�شر، ج. الكفاح العربي، بيروت، 1998/1/14، �ص13، وهي اإ�شتراتيجية نهاية الت�شعينيات حتَّى 2001: 

أي�ش������اً كتابنا: تنمية العلوم والتكنولوجيا..، 99/98، دم�ش������ق، بيروت، �ص 41- 49: تطوير الدرا�شات  انظر ا

َبة.  ركَّ
ُ
الم�شتركة والم�

❁    ❁    ❁
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طالم����ا �سغلتني لوحة »ال�ّساعات الّرخوة« اأو»اإ�س����رار الّذاكرة« للفّنان ال�ّسوريالي �سلفادور دالي، 

وقد �سّمت هذه الّلوحة �ساعات لّينة تتمو�سع في اأماكن مختلفة، وجعلها دالي تخرج عن ال�ّسكل 

المتع����ارف علي����ه لل�ّساعات دامجًا بي����ن الواقعّي والخيال����ّي. فما اأ�سباب �سهرة ه����ذه الّلوحة؟ وهل 

يمكن اأن يكون الّت�سويه اأو »الّلزوجة الفنّية« م�سدر اإبداع غنّي وعميق؟ 

اأظ����ّن اأّن غا�ست����ون با�س����ار قّدم لنا اإجاب����ة عن جمالّية البعث����رة والت�سويه ل����كّل ما تحتفظ به 

�سياء  الذاكرة من �سور تتماهى مع الواقع فيقول: »العين نف�سها، الّنظرة الخال�سة، تتعب من الأ

لبة. تريد اأن تحلم بالت�سويه واإذا ما قبل الب�سر حرّية  ال�سّ

الحل����م حّق����ًا، كّل �سيء يج����ري في حد�س ح����ّي. »ال�ّساعات 

الّرخ����وة« ل�سلف����ادور دال����ي، تتمّط����ى وتقط����ر ف����ي زاوي����ة 

طاول����ة تعي�س في زمكنة دبقة كم����ا �ساعات مائّية معّممة، 

ُتجري ال�س����يء الخا�سع مبا�سرة لغواي����ات الب�ساعة« الماء 

ح����ام، غا�ست����ون با�س����ار، �س159، فا عج����ب اأن يكون  والأ

الّت�سويه اأو اإعادة الّت�سكيل هاج�س الفّنان الدائم من اأجل 

خل����ق جديد. بهذا الّت�س����ّور ت�سبح ذاكرة المبدع ذاكرة عابثة مرنة، تجابه با�ستمرار ذاكرة جمعّية 

عراف،  يديولوجيا، الّدين، الّت����راث، الأ نمطّي����ة متحّج����رة تنطوي عل����ى ت�سميات عديدة منه����ا: الأ

الما�سوّية...اإلخ. 

عبير غالب علبة

اآفاق المعرفة

الفّن وهاج�س اإعادة خلق العامل
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أّن الذاكرة المبدعة العابثة بقيت مح�ش������ورة في محاولت فردّية، ولم ت�ش������ل اإلى حالة  غير ا

عاّمة جمعّية تطغى على المنظومة الكال�شيكّية. 

أّن الفّنان يحاول جاهداً تطويع ماّدته الت������ي تتمّثل باللّون من اأجل الّتعبير عن قيمة  والح������ال ا

أثناء  أّما ال�ّش������اعر المجّدد يعيد ت�ش������كيل اللّغة في ا أو روحّية اأو معرفّية يريد تر�ش������يخها، ا جمالّية ا

بداعّية، �ش������اعياً اإلى ك�شف اإمكاناتها المتنّوعة المتعددة، فكالهما ي�شعى اإلى الخروج  الّتجربة الإ

عن القيم الجمالّية ال�ّشائدة. 

أّن المبدع حين يعيد ت�ش������كيل العالم؛ ير�ش������ي نهمه في اكت�ش������اف جماليات جديدة  ويبدو لي ا

أي�ش������اً بو�ش������فه كائناً جمالّياً قادراً على خلق الجمال   ا
ّ
، وفي عالمه الّداخلي

ّ
في العالم الخارجي

وال�شتمتاع به. وال�شوؤال: لماذا ي�شكن ال�ّشاعر هاج�ص اإعادة خلق العالم؟ 

آته يتمراأى فيها؛ ليرى ذاته العظيمة، فال�ّشاعر  ّن المبدع نرج�شي جميل والق�شيدة مرا ربما لأ

�شوات،   الذي يعتمد على تعّدد الأ
ّ
متحّد بكلمته، ملت�ش������ق بفكرته، وهو بذلك يختلف عن الّروائي

 الذي يف�شل ذاته عن لغة عمله 
ّ
أّن لغة الّرواية لغة حوارّية ل تنبئ عن لغة الّروائي ويرى باختين ا

 .
ّ
الفني

�شكال  ������ور والأ أّن خلق ال�شّ هكذا يرى ال�ّش������اعر ذاته مركز العالم الذي �ش������اغه واأبدعه، وبما ا

عملّية م�ش������تمّرة، ل حدود نهائّية لها لن ير�شى ال�ّشاعر وفق هذا الّراأي عن اأي عمل ينجزه ر�شاً 

ف�شل.  كاماًل، بل �شي�شعى دائماً اإلى تحقيق الأ

 وغام�ص، 
ّ
 غني

ّ
ن�شان ينطوي على عالم داخلي أّن الإ ويمكننا اأن نتوّقف عند �شبب اآخر مفاده ا

�ش������ّماه فرويد )الاّل�ش������عور( وهو عالم رغبات مكبوتة، هذه الّرغبات محكوم عليها بال�ش������ّد لكّنها 

نا حين تمنعها من الّظهور؛ بل تتقّنع باأقنعة  أو الأ في اأوقات غير قليلة ل ت�شت�ش������لم للذات العلي������ا ا

طالق  �شّتى وتت�شلّل اإلى �شاحة ال�شعور، وما اأحالم الّنائم واأحالم اليقظة والفّن... اإّل محاولت لإ

الاّل�شعور عبر م�شارب مختلفة. 

أّن الفّن يقّدم عالماً م�شو�ش������اً  هكذا يكون الفّن مجالً للك�ش������ف عن الاّل�ش������عور، ول يعني ذلك ا

ن�ش������ان عن  أّنه يقّدم عالماً جديداً يلتقي فيه الاّل�ش������عور وال�ّش������عور، ويعّبر فيه الإ مبهماً؛ بل يعني ا

ه������واء والّنزعات والّرغب������ات؛ لذلك اعتبرنا تنّوع عوالم المبدعي������ن وتجّددها دلياًل على غنى  الأ

وتجّدد عالم الاّل�شعور الذي تجلّى على �شورة فّن. 

������ور التي تعك�ص الواقع المبا�شر  ّن ال�شّ ؛ لأ
ّ
هذه العوالم ل ت�ش������عى اإلى محاكاة العالم الخارجي

ن�شان الخفي، وتمنع ظهوره، ونحن ل  كما هو تعتمد على ذاكرة مرهقة بالتفا�شيل؛ تكبت عالم الإ
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 و�ش������هوة 
ّ
ّنها تنبثق من عالم المبدع الّداخلي  بل نرى اأ�ش������داَءها واإمكاناتها؛ لأ

ّ
نرى تحّققها الفعلي

عيد الّتعبيرّي.  الهدم ت�شري في دمائها المتجّددة ول�شّيما على ال�شّ

 والمتخّيل والالممكن، بهذا الفهم ين�شئ 
ّ
أّن اللّغة ال�ّشعرّية اإبحار في الالمرئي وثّمة اتجاه يرى ا

�شارة ل  ، م�شتخدماً الإ
ّ
المبدع عوالمه المده�ش������ة المتجّددة المتعالية على الواقع المبا�شر المرئي

�شكال والعالقات الماألوفة.  العبارة. فاللغة عجينته المرنة التي تغّير الأ

أّن »الوجود  ّنه يرى ا أبو ديب دور ال�ّش������عر في »اإ�ش������اءة العالم اإ�ش������اءة جديدة« لأ ويوؤّكد كمال ا

أّن روؤيتنا اليومّية له تكهم مقدرتنا على روؤياه وتجعله كثيفاً ل �شفافاً عادّياً.  مت�شّكل بطريقة ما وا

أّن ال�ّشعر ياأتي ليمّزق هذا الحجاب الكامد ويعيد اإ�شاءة العالم، خالقاً ح�ّشاً بالفجوة م�شافة  بيد ا

التوت������ر بين �ش������ورته الحقيقّية، بين باطنه وظاهره، بين عاديته واإدها�ش������يته، بين عتقه وطراوته 

وبهذا المعنى فقط يكون ال�ّش������عر ك�ش������فاً وروؤيا واإ�ش������اءة جديدة اأي يكون خالقاً للفجوة وتج�شيداً 

أبو ديب، في ال�شعرية، �ص137(.  لها«، )كمال ا

لبّد اإذن من لغة �شعرّية جديدة، تخترق الواقع المعطى، تعيد ت�شكيل �شوره، عندئذ تتخلّ�ص 

، وتنفتح على بهاءات الفّن الاّلنهائّية. 
ّ
الروح من وطاأة الواقعي

وبناء عليه ل تعود مهّمة المبدع ت�شوير الواقع كما هو، بل اإ�شافة �شور جديدة تغني الواقع، 

وتزيده ثراء وجمالً، وتدفع القارئ اإلى اكت�شاف عوالم جديدة ل يعرفها. 

في �ش������وء ذلك يعار�ص اأدوني�ص التجاه ال�ّشائد الذي يرى ال�ّشعر اإعادة �شياغة المعنى القائم 

أّية حال، اأن تكون بدياًل  في الواقع وتقديمه بلغة �شهلة موؤّثرة جميلة فيقول: »ل تقدر الكلمة، في ا

أّن اللّغة  أو تقّدم في تف�شيرها له �شورة حقيقّية عنه. ومعنى ذلك ا عن الواقع، ول تقدر اأن تمّثله، ا

اليومّية الم�شتركة ل تكون اإّل حجاباً على الواقع، مهما تفّننت في تف�شيره وما نحتاج اإليه هو اإذن 

خرق هذا الحجاب ول يتحّقق هذا الخرق اإّل بلغة تخترق تلك اللّغة العاّمة الم�شتركة. ولبّد اإذن 

زرق، �ص38(.  من اأن تكون لغة خا�ّشة«، )اأدوني�ص، مو�شيقا الحوت الأ

هذه اللّغة الخا�ّش������ة تك�ش������ف عن خ�ش������ائ�ص وعالقات واآفاق ل تتيح اللّغة اليومّية الك�ش������ف 

 عقوداً 
ّ
بداع العربي عنها، بهذه الّروؤية يتّم التحّرر من »المرجعية الّن�ش������ّية« التي ُفر�ش������ت على الإ

أ�شكال جديدة للّتعبير تت�شّمن م�شامين مختلفة؛ ت�شعى دائماً اإلى تدمير العالقات  طويلة، واإيجاد ا

الماألوفة في اللّغة وفي العالم وتاأ�شي�ص جماليات قابلة لالكت�شاف الّدائم. 

ي�ش������الّية المبا�ش������رة اإلى بعد   ووظيفتها الإ
ّ
فقي بالمعنى الذي �ش������بق تخرج اللّغة من بعدها الأ

عمودي يبتكر عدداً ل يح�شى من العالقات الممكنة غير الموؤّكدة. بذلك ت�شبح اللّغة اأكثر عمقاً 

أكثر اإيحاًء وتجّدداً.  وا
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بداع حركة ك�ش������ف وتغيير  ّن الإ ولي�������ص ذلك فح�ش������ب فقد يهج�ص ال�ّش������اعر بعوالم جديدة؛ لأ

وتجديد يقتلها الثبات وتخنقها القولبة؛ لذا كانت مهّمة ال�ّشاعر تجاوز غيره من ال�ّشعراء، وتجاوز 

نف�شه با�شتمرار على حّد تعبير خالدة �شعيد: »ينبغي اأن تتجاوز كّل ق�شيدة ما �شبق من منجزات 

ال�ّش������عر وما حّققه ال�ّش������اعر نف�ش������ه، بحيث ت�ش������بح كّل ق�شيدة اأر�شاً جديدة ت�ش������اف اإلى العالم 

بداعّية في  أو تقنين اأو موقف جاهز اأو معاد يناق�ص احترام الّطاقة الإ المع������روف... وكّل قولب������ة ا

بداع، �ص93(.  ال�ّشاعر والقارئ على ال�ّشواء، وي�شهم في تحجير الحياة«، )خالدة �شعيد، حركية الإ

�شكال التي اأنجزها ال�شعراء  بهذا الّت�ش������ور ي�شبح هدف ال�ّش������اعر المجّرب تجاوز الم�شامين والأ

قبله، وابتكار اإيقاعه الخا�ّص المتحّرر من الّنمطية العرو�شّية الّناجزة. 

 الّداّل على �شهوة الّتجريب والّرغبة في ابتكار الجديد طغيان ح�شور ق�شيدة الّنثر 
ّ
والحقيقي

 بها مّمن اعتادوا ارتياد الم�شاحات 
ّ
مني أو ال�شّ ������ريح ا خيرة، رغم عدم العتراف ال�شّ في المّدة الأ

 يدور في فلك الما�شي. 
ّ
المت�شابهة، وارتبطوا بنموذج جمالي

وتعّد ق�شيدة الّنثر م�شاحة وا�شعة للّتجريب الواعي الهادف، وف�شاء رحباً يغري بالخروج من 

�شكال والم�شامين الم�شتنفدة.  الأ

، ازداد بروز 
ّ
أّنه كلّما خّف طغيان النتظام الوزني أبو ديب ا أ يرى كمال ا انطالقاً من هذا المبدا

ورة ال�ّشعرّية في ق�شيدة الّنثر اأعلى  بداعّية لذا كان بروز ال�شّ ������ورة ال�ّشعرّية في الّن�شو�ص الإ ال�شّ

 .
ّ
من ورودها في �شعر الّتفعيلة، وفي �شعر الوزن الخليلي

�ش������ياء في  أّن من المفيد اأن نتوقف عند دور ح�شا�ش������ّية المبدع وتفاعله العميق مع الأ ون������رى ا

أكثر ثراء  ن�شان القادر على جعل الحياة ا ت�شكيل عوالم اأكثر غنى وتنّوعاً وجمالً؛ عوالم بم�شتوى الإ

�شافة اإلى وعيه اإمكانات اللّغة، وقدرتها على خلق عالقات جديدة.  وديمومة، بالإ

أداة(  أداة ال�ّشاعر )اإذا جاز لنا اأن نعّدها ا أداة الّر�شام لت�شكيل عالمه كانت اللّغة ا  كما كان اللّون ا

يحاء الذي يحدثه النزياح بذلك   بو�ش������اطة النزياح والإ
ّ
أ�ش������ر ا�شتخدامها المعجمي يحّررها من ا

أبعاد لنهائّية، وينتقل من الئتالف اإلى الختالف والّتنّوع.  يغدو الّن�ّص مفتوحاً على ا

بهذا الفهم ن�ش������تطيع عّد ال�ّش������عرّية بعيدة كّل البعد عن الّتجان�ص والتقارب، وال�ّش������عر هو 

أبو دي������ب: »من هنا تكون  ������دّية على حّد تعبير كمال ا �ش������مى لخلق الّثنائيات ال�شّ الّتج�ش������يد الأ

ال�ّشعرّية جوهرياً ل خ�شي�شة تجان�ص وان�شجام وت�شابه وتقارب، بل نقي�ص ذلك كلّه. الالتجان�ص 

طراف ال�ّش������ابقة تعني الحركة �ش������من العادي،  ّن الأ والالان�ش������جام والالت�ش������ابه والالتقارب، لأ

خرى فتعني نقي�ص ذلك: اأي ال�ّش������عرّية«، )كمال  طراف الأ أّما الأ المتجان�ص، الماألوف )النثري( ا

أبو ديب، في ال�ّشعرية، �ص28(. ا
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أو »م�شافة التوتر« الذي ل تقت�شر فاعليته  وذلك من خالل ا�ش������تخدامه لمفهوم »الفجوة« ا

أو »م�شافة التوتر«  ن�شانّية. ومن طرق خلق »الفجوة« ا على ال�ّشعرّية؛ بل يمتّد لي�شمل الّتجربة الإ

ولى غير متجان�ش������ة، لكّنها عندما  عل������ى حّد تعبيره اأن يطرح الّن�������صّ عالقات تبدو للوهلة الأ

تندرج في �شياق الّن�ّص الذي تقّدم فيه تطرح في �شيغة المتجان�ص. 

لبّد من اأن نوّكد هنا على دور المتلقي اليقظ في ملء فراغات الّن�ّص، واإعادة ت�شكيله من 

جديد، فكّل قراءة خلق جديد للّن�ّص. هكذا ي�ش������بح الّن�ّص ن�شو�ش������اً كثيرة، والعالم الذي يعّبر 

عنه عوالم متعّددة تعّدد القّراء وتنّوعهم. 

اأن تكون �ش������اعراً مجّرباً؛ يعني اأن ترى العالم ب�ش������ورة مغايرة للّروؤية الب�شرّية العادّية، واأن 

تعّبر عنه ب�شورة لم ي�شبقك اإليها اأحد. 

اأن تكون �شاعراً مجّرباً؛ يعني اأن تر�شد اأعماقك الخفّية، واأن تحاول القب�ص على ذبذباتها 

الهاربة. 

اأن تكون �ش������اعراً مجّرباً يعني اأن تزلزل جميع الوثوقّيات، واأن تبقى في حركة �ش������ّك وقلق 

ّن  دائمين. اأن تكون �ش������اعراً مجّرباً يعني اأن تف�ش������ح المجال اأمام اللّغة لتقول ما لم يُقل بعد؛ لأ

الّتجريب يجعل ال�ّش������اعر يهجر اأحادّية الّتفكير والّتعبي������ر والّروؤيا، وينفتح على التعّدد والّتنّوع 

والختالف لذا �ش������نع المبدع عالماً بدياًل مرناً يتحّرك فيه، ويتنّف�ص بحرّية بعد اأن رف�ص كّل 

أقّر بعجزه عن الّتكّيف معه، دليلنا على ذلك الم�ش������افة  ، وا
ّ
أ�ش������كال القمع في العالم الخارجي ا

عراف تفكيراً  الفا�ش������لة بين المبدع واأعراف المجتمع، وبينه وبين الّنا�ص الذين يتبّنون هذه الأ

وممار�شة. 

أّن المبدعين ل ي�ش������عون اإلى تحقيق اإنجاز ما يخلّد ذكرهم رغم غربتهم  ول يعني ما تقّدم ا

ع������ن مجتمعهم، لكن لن يكتب لهم الخلود اإّل اإذا خرجت اأعمالهم من الموؤتلف اإلى المختلف، 

ولن يتّم ذلك اإّل بعالقات جديدة، وت�شكيل جديد باق رغم مرورهم ال�ّشريع في الحياة. 

 فقد بقيت 
ّ
لوهي  فيه على الج������زء الأ

ّ
ن�ش������اني لئ������ن مات جلجام�ص حين انت�ش������ر الجزء الإ

أ�شطورته حّية لتلهم من جاء بعده.  ا

أن�ش������ي الحاج وغيرهم فقد بقيت كلماتهم الخارجة عن القوانين  لئن رحل رامبو وبودلير وا

طر الجاهزة قادرة على ك�شف جماليات مختلفة وف�شاءات جديدة.  والأ

حين يعتمد الفّنان على خياله الخاّلق يقّدم عالماً جديداً؛ تتدّفق فيه حياة جديدة مع كّل 

قراءة، وغير خاف علينا تفّوق ال�ّش������عر على الّر�ش������م والّنحت في قابليته الكبيرة للّتاأويل وتعّدد 
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 دللّياً يقت�شي ذائقة مختلفة، وقراءة عميقة قادرة 
ّ
أّن الّن�ّص الغني القراءات ومما ل�ش������ّك فيه ا

بعاد الّدللّية.  على ك�شف الأ

اإبداعك هو ب�ش������متك الخا�ّش������ة، عالمك المتف������ّرد المختلف، هّويتك التي ت�ش������نعها اأنت 

أّن هوّية المبدع لي�شت محدودة في مجّرد  طار يرى اأدوني�ص ا وتجّددها با�شتمرار. وفي هذا الإ

الّن�ش������اأة والنتم������اء؛ بل هي ما يخلقه المبدع وما يحّققه فكره الخ������اّلق: »وعلى هذا، ل تكمن 

ن�ش������انّية، في مجّرد الن�ش������اأة والنتماء، واإّنما تكمن عل������ى العك�ص، في العمل  حقيقة الهوّية الإ

ن�ش������ان ل يرث هوّيته بقدر ما يخلقها. اأول ي�ش������كل الجانب الوراثي فيها اإّل  وال�ش������يرورة، فالإ

ن�شان هوّيته فيما يخلق  ن�شانّية اإبداع م�شتمر: يخلق الإ ، فالهوّية الإ
ّ
م�شتواها الحيواني الطبيعي

زرق، �ص278(.  عمله وفكره«، )اأدوني�ص، مو�شيقا الحوت الأ

ولكن اأمام ما يعانيه العالم من قتل وفقر وتدمير وحروب هل �ش������يتخلّى ال�ّش������عر عن مهّمته 

العظيمة في تغيير العالم؟ 

أو �شي�شّر  أبعاده لت�شكن في عالم �ش������ّيق منعدم الفاعلّية، ا هل �ش������تتقلّ�ص اأحالم ال�ّش������اعر وا

ال�ّشاعر على حلمه بتغيير العالم ليك�شف ويبني من جديد؟ 
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ات�صم���ت الح�ص���ارة الم�صرية القديم���ة بالغنى المعرف���ي والثقافي في الع�ص���ور القديمة، 

و�صكلت مرحلة متقدمة للنتاج الفكري دّونته في اأدبها و�صواهدها الح�صارية واأ�صاطيرها التي 

ن�صج���ت من���ه معايير تنبي عن حالة وع���ي معرفي في البحث عن ماهي���ات الحياة التي �صغلت 

ن�ص���ان في التفكير والتاأمل، عبر الخيال الجمع���ي للمجتمعات لتر�صي اإ�صباعهم المعرفي،  الإ

خرى، ه���ذه الح�صارة ت�صكل���ت على �صفاف  واأرخ���ت بظالله���ا عل���ى كل النتاج���ات المعرفية الأ

نهار الكبي���رة ن�صاأت حولها ح�ص���ارات كبيرة وعظيم���ة بعد اأن حققت  نه���ر الني���ل العظي���م، والأ

له���م ال�صتق���رار واأنتجت عقولهم اأف���كارًا متعددة، وف���ي مقدمتها البحث ف���ي م�صاألتي الخلق 

لهة الخالقة اأخذت اأ�صكاًل متعددة ف���ي المثيولوجيا الم�صرية باإدغام  ن�ص���ان، فالآ والخل���ود لالإ

آلهة ال�صماء، على اأن يكون اإلهًا اأعلى، مع عبادة ال�صم�س الموغلة في القدم  حد ا عبادة قديمة لأ

في مظاهرها المختلفة، وفي كل مكان، ولكنها في اإطار المثيولوجيا ال�صم�صية، كانت مجردة 

جدًا فالنظرة ال�صعبية لفكرة الخلق القديمة هي اأن كل �صيء يفي�س عن ال�صم�س، والتي كانت 

تظه���ر، وه���ي تجتاز ال�صماء مثل �صقر، في رحلتها اليومية م�صرقة من ال�صرق في ال�صباح، من 

ر�س »دوات« لتبداأها على �صكل خوبري »الجعران المقد�س« الذي خلق نف�صه،  مناطق تحت الأ

والذي ُيدحرج الكرة ال�صم�صية في م�صيرته، ثم ينحدر اإلى الغرب م�صاء، تحت �صكل رجل م�صن 

ن�صان وهي خارجية ولكنها خالدة،  خرة باأن »البا« هي روح الإ آتوم« ونظرتهم اإلى الحياة الآ هو »ا

عيد الدروي�ش

اآفاق المعرفة

كتاب »املوتى يف ع�صر الفراعنة«
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�ش������ماك وتزور القبور، بينما الج�شد  وهذه الروح ت�ش������تطيع اأن تطير، وت�ش������يد الحيوانات والأ

المادي يالزم القبر، وكثير من الن�ش������و�ص التي تتحدث عن بعثه في الحياة الثانية، حيث جاء 

الهتمام بها من خالل العناية بالقبور، فالغذاء يعد �ش������رورياً، ولكن ب�شروطه ال�شماوية، حيث 

رواح، وتظهر متون  المباهج ال�ش������حرية كانت تتخذ لها �ش������كاًل، يتكّيف مع هذا النمط م������ن الأ

هرامات �ش������عود الملك المتوفى بو�ش������ائل متنوعة، فهو يُ�شتقبل بكل حفاوة، ويتمتع باللذائذ  الأ

لهة، ويمت�ص الحليب من ثدي اإلهه،  والهن������اءة الخالدة كلها بعّده ابناً ل�»رع« ياأكل من طع������ام الآ

وي�ش������رب ماء الحياة، ويتغذى من �شجرة الحياة، ويتمتع باللذائذ الجن�شية، واإذا لم يكن مزوداً 

ن يكون مجبراً على التهام غائطه، و�شرب  غذية، ب�ش������كل كاٍف، فاإنه �ش������يتعر�ص دائماً، لأ من الأ

�شاحي والقرابين- ول�شّيما في كتاب الموتى، وكتاب  أي�شاً تاأتي اأهمية كفاية الأ بوله، ومن هنا ا

مل، في اأن يجتمع  ن�شان اأن يُغذي في نف�شه الأ بواب- على اأن تكون امتيازاً للملوك، وعلى الإ الأ

أ�شباحهم، وكان  أرواح الموتى وا خر، وكان الم�شريون يخافون ا باأقاربه واأ�ش������دقائه في العالم الآ

رواح ولي�ص هناك ما يقي �شرها غير تعاويذ ال�شحر  كل �ش������خ�ص ي�ش������عر باأنه مهدد من هذه الأ

أو يقومون بن�ش������اطهم  حالم يخاطبونهم ا والتمائم يقول »ول ديورانت«: )اإن ظهور الموتى في الأ

المعت������اد في الحياة الدنيا وغي������ر ذلك، كان كافياً للتمكين من عبادتهم وخ�شو�ش������اً من كانوا 

أقوي������اء في حياتهم ولذلك نجد اأن الكلمة التي معناها »اإله« عند كثير من ال�ش������عوب البدائية  ا

معناها في الحقيقة »رجل ميت«(. 

أو »الخروج اإلى النهار« الذي يع������د اأقدم وثيقة دينية في العالم  كم������ا ي�ش������مى كتاب الموتى ا

كمل للح�شاب بعد الموت  ول والأ ور الأ خرة، ففيه الت�شّ واأقدم ت�شور اإن�شاني نا�ش������ج للحياة الآ

ونجد جواباً وا�ش������حاً بح�شب ت�شور الم�ش������ريين لل�شوؤال الخالد الذي �شغل النا�ص جميعاً على 

مر الع�شور، ماذا بعد الموت؟

ن�سان في »كتاب الموتى« الحياة الثانية لالإ

داب والف�شائل، وفق الثقافة العامة في تاريخ م�شر  كتاب الموتى هو كتاب ي�شتمل على الآ

القديمة، واعتقاداً منهم باأنها الخطوات التي يجب اأن ي�ش������لكها الفرد في الحياة بعد الموت، 

جابة  ر�ش������ادات والو�ش������ايا التي يجب اأن يحفظها الفرد ليح�شن الإ من خالل هذه العبارات والإ

له »اأوزيري�ص«، وي�شمى باإله القيامة وعلى ما تلقته الروح من  عنها في محكمة الح�شاب اأمام الإ

جابة اأمام محكمة الح�شاب، اأمام »اأوزيري�ص« اإله القيامة، ويعّد هذا الكتاب  عبارات لتح�شن الإ
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على في طقو�ص الم�ش������ريين القدماء عندما يتعبدون بتالوته وهم اأحياء، ويو�شع معهم في  الأ

أر�شله للب�شر وقد جاء عن منزلة  لهة قد كتبه بيده، وا قبورهم وهم اأموات، زعماً منهم اأن اأحد الآ

أبوابه اأن الكتاب يُعلي �ش������اأن الميت في اأح�شان »رع« واأن يكون له ال�شبق  هذا الكتاب في اأحد ا

لهة، وكل ميت يو�ش������ع له  عند »توم« ويجعله عظيماً عند »اأوزيري�ص« ومرهوب الجانب لدى الآ

لهة، ول يعتر�شها اأحد ويقترب  حياء، وت�شعد اإلى الآ هذا الكتاب، كي تخرج روحه نهاراً مع الأ

نه �شبيه لها، ويطلعه هذا الكتاب على ما حدث منذ البدء،  لهة، وت�ش������تطيع اأن تتلم�شه لأ من الآ

لم يعلم به اأحد، اإنه ل يراه اأحد �ش������واك، ومن علمك اإياه، فال تزد عليه �ش������يئاً من خواطرك 

، اإنه غذاء  ٌ
وخيالك، بل قم بكل ما يدعوك اإليه و�شط بهو التحنيط، اإنه �شر ل ي�شل اإليه عامي

ر�ص،  ر�ص يجعله دائماً، فال يعلو عليه �شيء في الأ الميت في عالم الدنيا، وقوت روحه في الأ

مرا�ص،  ول في ال�شماء، وهو كتاب ي�شتمل على جميع الكلمات ال�شحرية التي ت�شتعمل لعالج الأ

دعية وعلى كل ما يجب للميت من تحنيط في طقو�ص دينية، وما  وي�ش������تمل على ال�شلوات والأ

يقول������ه الميت ال������ذي اأقيمت له الطقو�������ص الدينية، والتي يدعو اإليها الكت������اب، فيقول: )تحية 

أبي »اأوزيري�ص«، لقد حنطت لحومي هذه ولن يتحلل ج�ش������مي، فاأنا كامل غير مح�شو�ص  لك يا ا

أبي »اأوزيري�ص«(. هذه نظرة الم�ش������ريين القدم������اء للحياة الثانية وعقيدتهم ليوم  مقتٍد بك يا ا

الح�ش������اب، ويوم القيامة، وعودة الروح، ويعّدون اأن الحياة ق�ش������يرة من اأجل الح�شاب، ولذلك 

يجب اأن تحوي قبور الفراعنة الحاجات كلها من الماأكل والم�ش������رب، لي�شتطيع موا�شلة حياته 

أو ي�ش������تهي من ي�شاء من  خرة )وكان با�ش������تطاعة الفرعون المتوفى اأن ياأخذ من ي�ش������اء، ا في الآ

ك،  الن�ش������اء، من اأزواجه وحتى يبعث الميت من جديد، يجب اأن يبقى ج�ش������ده �شالماً من التفكُّ

والّتلف والتَّ�شّوه، ولهذا كانوا يهتمون بتحنيط ج�شد الميت ودفنه في قبر يحتوي كل ما يحتاج 

أو للقتال، لذلك بنوا القبور  بدية ومن غذاء ولبا�ص وو�شائل لل�شيد، ا ن�شان في حياته الأ اإليه الإ

ج�ش������اد من التلف والبلى، ويمكن اأن يُودع في  هرامات، و�ش������ّيدوها باإحكام حفاظاً على الأ والأ

القبر تمثال م�ش������ابه ل�ش������احبه اإن كان ج�شمه غير �شالح، فت�ش������تمر عالقة روحه بج�شده، واإن 

كان مفهوم الروح مختلفاً عندهم، فهي عند »حور�ص« ذات ثالث �ش������عب، روح عليا، وروح دنيا، 

دراكهم  خرة، لإ يمانهم بالحياة الآ وروح ت�شكن في ج�شد الميت(. وكان للم�شريين عدة دوافع لإ

باأن الحياة حلبة �ش������راع في ثنائيات الحياة بين الخير وال�ش������ر، والحق والباطل، لتكون الحياة 

ن�شان بعد  خرة اأكثر عدلً عبر تلك المتناق�ش������ات، كما يعتقد الم�شريون اأن الحياة تعود لالإ الآ

الموت مبا�شرة )ثم ياأتي طير يجثم فوق راأ�ص الميت، ويم�شك في مخالبه رمز الحياة، ويتولى 



167

كتاب »الموتى في ع�صر الفراعنة«

ول 2021  الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

نَْفَث الحياة في خيا�ش������يم الميت، فيوؤّمن له ا�شتمرار الحياة بعد الموت بالعتماد على ال�شحر 

أو المقد�ص في الج�شد  والقيام بعمليات �ش������حرية لها مرا�شم خا�شة مثل �شكب الماء ال�شحري ا

أو »ماء النيل«  عادة الحيوية اإليه، وي�شمى ال�شائل »�شائل اأوزير�ص«، ا المت�ش������لب ب�شبب الوفاة، لإ

وبوا�شطته تعود الحياة اإلى ج�شم الميت، وي�شبح »كائناً منت�شراً« حياً با�شتمرار يو�شف بالقدرة 

بدي(. لهية، ويُعد ذلك رف�ص لفكرة الموت الأ الإ

تية، بينما ق�ش������ورهم في الحياة  اإن اهتم������ام الفرع������ون بالقبور، يُهيئ له دائم������اً الحياة الآ

�شرة الملكية  الدنيا من الطين، ولذلك زالت بيوتهم وظلت قبورهم )كانوا يعتقدون اأن اأفراد الأ

وحدهم هم الذين يعي�ش������ون بعد الموت، وتطورت فكرة الم�ش������ريين اإلى الماورائيات، عندما 

�شرار الخلود، فعر�شوها ب�شكل ن�شو�ص تحتوي على  ادعى كهنة »اآمون« في طيبة اكت�ش������افهم لأ

ي »كتاب الموتى«  تعاويذ وكتابات �شحرية مختلفة من اأوراق البردي، ثم جمعوها في كتاب �ُشمِّ

بدية ب�شالم، والنطالق اإلى اأعماق القبور، حيث يو�شع هذا  لت�شاعد الميت على العبور اإلى الأ

له »اأوزيري�ص«،  الكتاب مع الميت في قبره لي�شتعين به على مواجهة الح�شاب عند مثوله اأمام الإ

أو بع�ص البرديات  اإله القيامة، وكان يزّود كل ميت ب�شل�ش������لة من الن�ش������و�ص تكتب على تابوته، ا

دعية، واإقامة بع�ص ال�ش������عائر على ج�شد الميت قبل اأن  والتمائم وتالوة بع�ص ال�ش������لوات والأ

بدية، ثم يو�شع الج�شد المادي في غرفة المومياء، وبف�شل  يو�ش������ع في القبر ليرتاح الراحة الأ

كلمات »تحوت« و�ش������لوات الكهنة يتحول الج�شد المادي اإلى ج�شد روحاني، غير قابل للف�شاد، 

لهة هناك، وبعد عودة روحانية، ولي�شت  أ�ش������اً من القبر اإلى ال�شماء، حيث يقيم مع الآ فيخرج را

ر�ص(. مادية اأو ج�شدية فيزيائية، فاإن النف�ص ترتفع اإلى ال�شماء، والج�شد تناله الأ

أم������ام »اأوزيري�ص« اإله القيامة،  لق������د جاء في ه������ذا الكتاب »كتاب الموتى« باأن الميت يمثل ا

وت������وزن عليه اأعماله في ميزان العدال������ة، حيث تتمايل كفتا الميزان، وقد و�ش������ع في اإحداها 

قلب الميت، وفي الكفة الثانية ري�ش������ة تمثل الحق والعدل »معات« وخوفاً من اأن يكذب القلب 

أو ي�شهد �شده، يردد الميت هذا القول »يا قلب، ل تكن �شاهداً �شدي، ول ترجح الكفة  �شاحبه، ا

أربعون قا�شياً، منهم يمثل   اأمام �ش������ّيد الميزان« وي�شهد هذا الح�ش������اب والمحاكمة اثنان وا
ّ
علي

آنذاك، فاإذا توازنت كفتا الميزان، فاإن الميت ينعم با�شتمرار حياته في  اإحدى مقاطعات م�شر ا

خرة، بموجب القانون والعدالة، في�شدر الحكم التالي بحقه »فليخرج  مملكة »اأوزيري�ص« في الآ

لهة، وقد فاز بالنعيم ويقود »حور�ص ال�شقر«  رواح والآ فالن، وليذهب حيث �شاء بالقرب من الأ

أما اإذا رجحت كفة ال�شيئات على  بدية، ا الروح لتمر اأمام اأوزيري�ص، ثم تدخل حقول ال�شعادة الأ
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أو  الح�شنات، ابتلعه حيوان م�شخ ا�شمه »الملتهمة«، اأو يحكم عليه باأن يولد من جديد لخنازير ا

أنوبي�ص« الذي له راأ�ص ابن  حيوان������ات دنيئة اأخ������رى، وذلك باأمر من »تحوت« الذي يقف خلف »ا

اآوى، والذي يقوم بعملية الوزن بالميزان، وتحا�شب كل نف�ص بمفردها اإما اأن ي�شمح لها بالعبور 

لهة، واإما اأن تلقى الدمار على الفور 
برار، وت�شبح في مرتبة الآ اإلى مملكة اأوزيري�ص، ومملكة الأ

ن�شانية تنف�شل عن الج�شم، واأن هذه النف�ص  فتهلك، كما ي�شير الكتاب باعتقادهم اأن النف�ص الإ

ثير، وهو مادة  رادة، والثالثة �ش������ورة من الأ أربع �ش������عب اإحداها الروح، والثانية العقل والإ ذات ا

ن�شان مع  أدّق منه، على هيئة الج�شم تماماً، والرابعة هي الجوهر الخالد الذي ي�شترك فيه الإ ا

ن�ش������ان في قبره، حتى يجتاز الح�شاب، وي�شل  لهة، وعندما يموت، تظل الروح تتردد على الإ الآ

اإلى مرحلة الثواب، ثم تعود اإليه في�ش������عر بالحياة من جديد، كما دون هذا الكتاب من ن�شو�ص 

خر لتقول )يا �ش������ادة الحقيقة، اإنني حامل  لهية في اليوم الآ ب������اأن تقف الروح اأمام المحكمة الإ

أبداً، ولم اأغدْر باأحد، ولم اأجعْل اأحداً من ذوي قرابتي في �شنك، ولم  الحقيقة، اإنني لم اأخْن ا

ذى، ولم اأعمل  أقْم بدنية في موئل الحقيقة، ولم اأمزج عملي ب�ش������رٍّ قط، وجافيت ال�ش������رر والأ ا

ألم متاألم، ول بوؤ�ص  أ�ش������رة، ولم اأكن �ش������بباً في خوف اأحد، ول عوز معوز، ول ا باعتباري رئي�ص ا

أبُِك اأحد، ولم اأقتل اأحد، ولم  لهة، فلم اأوجع اأحد، ول������م ا أُقدم على ما ل يليق بالآ بائ�������ص، ول������م ا

أ�شلب المعابد وذخائرها،  اأقتل نف�ش������اً، وما حّر�ش������ت اأحداً على قتل اأو خيانة، ولم اأكذب، ولم ا

�شعار، ولم  ول المومياء طعامها، ولم اأرتكب اأمراً ل يليق مع كاهن في كهنوته، ولم اأغِل في الأ

لهة، ولم اأدفع الماء في عهد  أ�ش������رق الما�ش������ية، ولم اأ�ش������در الآ اأطفف في الكيل والميزان، ولم ا

أنا  لهة ف������ي قرابينها المختارة، فاأنا نقي، ا الفي�ش������انات، ولم اأحّول مجرى ترعة، ولم اأخدع الآ

أنا نقي(. هذا ما يقوله الميت اأمام لجنة الق�شاء، وهو يحاول اأن يدافع عن نف�شه بما قد  نقي، ا

برار  خرة مع الأ لهة، ونيل براءته ليعي�ص الحياة الآ ارتكبه في الحياة الدنيا، طمعاً في ر�ش������ا الآ

ف������ي مملكة »اأوزيري�ص« )وعندما تزكي المحكمة اأعمال الميت ت�ش������در هذا القرار بحقه لي�ص 

فيه �ش������ر، ول خطيئة ول ف�ش������اد ول دن�ص، ولي�ص عليه اتهام ول في اأعماله ما يثير العترا�ص، 

فقد عا�ص في الحق وتغذى بالحق واأن اأفعاله ت�ش������رح ال�ش������دور، وهي مما يطلبه الرجال، واإن 

لهة محبة، واأعطى الخبز من كان خاوياً، والماء من كان �شادياً، واللبا�ص من كان عارياً،  ي�شر الآ

واأعار الزورق لمن لي�ص عنده(. هذا حكم قاطع ببراءة وتنزيه الميت، يخّوله اجتياز ال�ش������راط 

برار، ويجنبه »الملتهمة« الجال�شة تنتظر قرار المحكمة بفارغ ال�شبر،  الم�شتقيم اإلى مملكة الأ

لتاأخذه اإلى الجحيم، وت�شير حكمة م�شهورة في التحنيط »لن�شع للبقاء، ولنتجنب الفناء«. 
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 ومن هنا، ن�شاأت �شناعة تحنيط الج�شد المتوفى، ودفنه في قبر يحتوي على كل ما يحتاج 

اإليه، وقد برع الم�ش������ريون في التحنيط واأ�شبح مهنة لها اأ�شحابها والبارعون فيها )وقد كانوا 

، ول تبلى، وتبداأ عملية التحنيط بلّف الج�شم الميت  يلقون اأج�شاد موتاهم في ال�شحراء فتجفَّ

ولى، ثم تطور هذا الفن في الع�ش������ور التالية، واأ�شبح  مبراطورية الأ بالع�ش������ائب، منذ زمن الإ

تقان والكلفة، وقد ي�ش������طر اإلى اإيفاد  هن������اك اأكثر من طريقة للتحني������ط، تختلف من حيث الإ

البحوث العلمية اإلى بالد بعيدة من اأجل اإح�شار المواد الالزمة والعقاقير، كالراتنغ والبل�شم، 

أ  �شا�شية التي تدخل في عملية التحنيط، ت�شتمر مدة �شبعين يوماً، تبدا وغير ذلك من المواد الأ

بانتزاع اأح�ش������اء ودماغ المتوفى وغ�ش������ل داخله، وتعقيمه بمواد مختلفة كالقطران وغيره(، ثم 

تترك الجثة مدة �شبعين يوماً في الملح، ثم تغ�شل من جديد، وتلف بع�شائب من الكتان، وتو�شع 

في تابوت خ�ش������بي مغلق لتبقى فيه اإلى ما �ش������اء اهلل، اأما الفقراء فيكتفى بنقع جثث موتاهم 

بمحلول من الماء والملح فح�ش������ب، ولذلك ل تعمر طوياًل، كما يحوي »كتاب الموتى« تعليمات 

الحداد والدفن وقد جاء فيه )اإن قدماء الم�ش������ريين اإذا نزلت ب�شاحتهم محنة الموت يطلقون 

�شعر روؤو�شهم ولحاهم، وما زال ذلك داأب خلفائهم من �شكان ذلك الواوي حتى اليوم، وخا�شة 

لوان  الريف منهم ولطم الخدود و�ش������ق الجيوب وتلطيخ الوجوه والثياب بالوحل اأو �شباغها بالأ

أ�ش������طورة »اأوزيري�ص« اإذا كانت اأخت������اه »يزي�ص« و»نفتي�ص« في مقدمة  آثاره في ا القاتمة. ونجد ا

أ�شه  ولى عند را أتين نواحتين تركع الأ المحزونين على م�شرعه، وقد رمز الم�شريون اإليهم بحدا

وت�شع يدها عليه، وتركع الثانية عند قدميه وت�شع يدها على �شدرها(.

لقد ت�شكل لدى الم�شريون راأي باأن ال�شم�ص تغيب كل م�شاء في الغرب خلف رمال ال�شحراء 

واله�شاب الكل�شية. ومن الطبيعي اأن يتخيلوا اأن المدخل اإلى مملكة الموتى يقع وراءها، وعلى 
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نحو ما تفعل ال�شم�ص ذهب الظن اأن الموتى يهبطون في الغرب، ويعي�شون في عالم مظلم ول 

يتعلق فيه نور اإل اإذا م�شت فوقهم ال�شم�ص في رحلتها لياًل، وفي الوقت نف�شه كانوا يت�شورون 

اأن الحياة الثانية في موا�ش������ع كثيرة وكبيرة تماثل الحي������اة الدنيا مع اختالف في المكان دور 

خرى كما كانوا في الحياة  أة وال�ش������يخ والطفل في الحي������اة الأ تغير جدي، فيبقى الرجل والمرا

موطنهم في المقبرة ومنزلهم القبر، وهناك ي�شيطر الرجل على زوجته واأولده، ويخدمه خدم 

ناث، ويتاح له في الحياة الثانية كل ما كان يجلب له الفرح وال�شرور في دنياه. من الذكور والإ

ن�ش������ان في الحياة الدنيا خا�شعة اإلى تحليل وتدقيق  عمال التي قام بها الإ العتقاد باأن الأ

لهية بعد الموت يرجع اإلى اأقدم عهود الح�ش������ارة الم�شرية، وقد ظل هذا  من جانب القوى الإ

أنهم ل يملكون معلومات عن  جي������ال، رغم ا العتق������اد ثابتاً لم يتطرق اإليه تغيير على تعاقب الأ

خيرة ول يعرفون اإن كانت الروح تدخل اإلى قاعة المحكمة  المكان الذي تجري فيه المحاكم الأ

أنهم موقنون اأن  أو مواراته الثرى، اإل ا عقب موت ج�شده مبا�شرة اأو عقب النتهاء من تحنيطه ا

يمان بالخلود. العتقاد بالدنيوية �شارب الجذور في نفو�ص الم�شريين مثلما كان كذلك الإ

دعية وال�شلوات والتعاويذ اأن تهدئ  دعية في »كتاب الموتى« )وكان �شاأن الأ اأما في باب الأ

من غ�ش������ب »اأوزيري�ص«، بل اأن تخدعه فاإذا ما و�ش������لت روح الميت اإلى اأوزيري�ص بعد اأن تجتاز 

قوال:  خطار خاطبت القا�شي بمثل هذه الأ العدد الكبير من ال�شعاب والأ

أيا َمْن يُعجل �شير جناح الزمان.  ا

يا َمْن ي�شكن في كل خفايا الحياة. 

يا َمْن يح�شي كل كلمة اأنطق بها. 

أنا ولدك. اأنظر اإنك ت�شتحي مني وا

وقلبك مفعم بالحزن والخجل. 

ني ارتكبت في العالم من الذنوب ما يفعم القلب حزناً.  لأ

وقد تماديت في �شروري. 

األ ف�شالمني... األ ف�شالمني. 

وحطم الحواجز بيني وبينك. 

ومر باأن تمحى كل ذنوبي وت�شقط من�شية عن يمينك و�شمالك.
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اأجل امح كل �شروري.

 وامح العار الذي يمالأ قلبي.

أنا واأنت في �شالم. حتى نكون ا

 ومن هذه اللحظة في ال�شالم«(. 

أنني لم اأقارف  وجد في »كتاب الموتى« )لقد جئت اإليك اأجلب الحقيقة، واأطارد الحقيقة، ا

أ�ش������ل دموع  أ�ش������رق، ولم اأقتل غدراً، ولم اأم�ص القرابين، ولم اأكذب، ولم ا ال�ش������ر، ولم اأعتد ولم ا

أتلف اأر�شاً مزروعة، ولم اأقذف، ولم اأترك الغ�شب  اأحد، ولم اأذبح الحيوانات المفتر�ش������ة، ولم ا

أ�شئ الظن بالملك،  أ�شمع حكمة العدل، ولم ا يخرجني اإلى غير الحق، ولم اأزن، ولم اأرف�ص اأن ا

أ�شدَّ  ألوث الماء، ولم اأحمل �شيداً على اأن ي�شيء اإلى عبده، ولم اأحلف كاذباً، ولم ا ول باأبي، ولم ا

لهة...  أ�شتخف بالآ قناة ري عن غيري، ولم اأطفئ ناراً يجب اأن ت�شتعل، ولم يخطر على بالي اأن ا

اإنني طاهر... طاهر«(.

يعلق جيم�ص هنري بر�شتند قائاًل: اإن هذا الفهم لقواعد ال�شلوك يبلغ من ال�شمو حداً بعيداً 

خرى متوقف على اأعمالنا في الحياة  وهو اأول اإبراز للقوة القائلة اإن م�ش������يرنا في الحي������اة الأ

نه ي�شبق  الدنيا، ومجموعة هذا النظام القائم على الح�ش������اب بعد الموت ي�شتحق اأن ينوه به، لأ

خرى(. مم الأ أية اأمة من الأ باألف �شنة كل فكره من هذا النوع عند ا

ن�شان في ال�شماء بعد رحلة من  ن�شان المبرور في »كتاب الموتى« ت�شعد روح الإ في باب الإ

له »رع« في �ش������فينة واحدة وي�شّمون بالممجدون  قامة مع الإ أو الإ لهة ا قامة مع الآ المخاطر لالإ

ن الم�شريين كانوا قد لحظوا  أو ال�ش������عداء يقيمون في ال�شماء في جانبها ال�شرقي البحري لأ ا

في هذين الجانبين نجوماً ثابتة فاأطلقوا عليها ا�ش������م »النجوم الخالدة«، وجعلوا عندها مكان 

َر دار النعيم فذكرت باأن )الممجدين  النعيم الخالد للذين ي�ش������عدون اإلى ال�ش������ماء، وقد �ُش������وِّ

يقيمون في جزر ال�ش������ماء ومنها ما ي�ش������مى »حقل الطعام«، ويتناولون اأطعمة �شهية تتجدد ول 

لهة  تنفد، وهناك حقل اآخر »حقل بارو« و�ش������جرة جميز عالية »�شجرة الحياة« يجل�ص عليها الآ

والثعبان الذي يحمي ال�ش������م�ص يعطيان ال�شاعد اإلى ال�ش������ماء حين و�شوله اإلى ثدييها لير�شع 

لهة وي�ش������رب الخمر و�شحته تزداد  منها، فمتى ر�ش������ع عاد �ش������بياً وهو ياأكل من الخبز مع الآ

يام(. تح�شناً على مر الأ

 وفي تمنيات اأخرى يتمنى الميت اأن تكون له حقول وقطعان وعبيد من الرجال والن�ش������اء، 

خرى �ش������اباً موفور ال�ش������حة والقوة )فالميت يطير في �شكل طائر اإلى  واأن يبعث في الحياة الأ
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وز اإنه يندفع اإلى ال�شماء كالكركي، ويُقبل ال�شماء  ال�شماء، اإنه يغدو اإلى ال�شماء وري�شة كري�ص الإ

ر�ص  أيها النا�ص اإنه لم يعد على الأ كال�شقر، ويقفز اإلى ال�شماء كالجرادة، وهكذا يطير من بينكم ا

لهة(. اإنه في ال�شماء اإلى جانب اإخوته الآ

أ�شد يلتهم  أي�ش������اً فقد تقدم باأن �شوراً لوح�ص له راأ�ص تم�شاح بج�شم ا  وفي م�ش������األة العقاب ا

المذن������ب ن������اراً يُلقى بها، وهناك �ش������ورة اأخرى هي اأن يبقى المذنب في قبره فري�ش������ة للجوع 

ربعون  حيان يكون مع الق�شاة الثنان والأ والعط�ص، محروماً من روؤية ال�ش������م�ص، وفي بع�ص الأ

الذين يجل�ش������ون مع »اأوزري�ص« في محكمته »ع�ش������ي« �ش������وف ي�ش������ربون بها المذنبون والنعيم 

العذاب هو خالد فيها. 

 �ش������ادت المعرفة لدى الم�ش������ريين بعدم العتراف بالموت باأنه نهاية طبيعية للحياة، فقد 

اأحبوا الحياة واأحبوا وجودهم اأحياء، لذلك �شعوا باأق�شى جهودهم لال�شتمرار بحياتهم، فّعدوا 

الم������وت حالة عابرة مثل النوم، ولم يذكروا في ن�شو�ش������هم اأن المتوف������ى ميت، بل قالوا النائم 

دبيات الم�شرية �شيء حول  الم�ش������تلقي، وعن الموت قالوا الو�ش������ول للمرفاأ(. فال توجد في الأ

أو يوم بعث لجميع الكائنات )�شحيح اأن الميت في م�شر القديمة  أو نهاية الكون، ا فناء العالم ا

كان يترك واقعه الدنيوي لكن تبقى �شلته به �شديدة، والميت ل يُترك وحيداً بعد دفنه، واأهله ل 

خرى، كما  عياد والمنا�شبات الأ ينقطعون عن زيارته، وق�شاء الوقت بجوار قبره، ول�شيما في الأ

حر�ص الم�ش������ريون على معالجة وحدة الميت، وحر�شوا على تمثيل عالمه الدنيوي ومجتمعه 

أ�ش������كال البيئة التي حوله قبل موته، وا�ش������تعدوا لعودة الميت المرتقبة للحياة باأن  وبيئته وكل ا

حفظوا ج�شده بالتحنيط(.

 يطلق كتاب الموتى على البرديات التي اكت�ش������فت في المقابر الم�ش������رية، ويعتقد بع�شهم 

باأن كتاب الموتى، هو م�ش������اد لم�ش������مون ن�شو�ص البرديات، فهي لي�ش������ت مكر�شة للموت، بل 

ل�ش������تمرار الحياة بعد الموت. ويرون اأن العن������وان الحقيقي هو ما يُكتب في مقدمة كل بردية 

خرى  لتعاويذ الموتى »برت اأم هرد« اأي الخروج اإلى النهار بعد تجاوز المحاكمة والمعوقات الأ

لهة رع »ال�ش������م�ص« من ظالم الليل اإلى �ش������وء النهار، وهذه البرديات كانت عن نبات  بخروج الآ

الب������ردى لكثرته في وادي النيل، و�ش������هولة الكتابة عليه، و�ش������هولة لف������ه وتختم ول تفتح اإل من 

المتوفى لحاجته اإليها حيث كانت �شناعة الورق متقدمة ومتطورة جداً، ولكن، فيما بعد دلت 

البحوث، كانت البرديات تباع باأ�ش������عار مرتفعة لحتكارها م������ن الكهنة، الذين يكتبون للموتى، 

أ�ش������ار الموؤرخ »بر�شتد« في كتابه فجر ال�شمير »اإن محتوى برديات تعاويذ الموتى، اإل �شعوذة  وا
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قام به������ا الكهنة لجني المال« وقد كانت تكتب هذه التعاويذ، وتترك م�ش������احات كبيرة لتدوين 

خر وما يجب القيام به من  الر�شومات المرافقة لل�شرح، ودلياًل م�شوراً لما يجري في العالم الآ

أ�شماء حرا�شها(. أ�شماء البوابات وا المتوفى، فكان على المتوفى اأن يعرف ا

خرة  اإن رحلة ما بعد الموت للروح في المعتقدات الم�شرية بين حياتها الدنيوية والحياة الآ

رحلة خطرة جداً و�شاقة ويندر من ينجو منها، فدّون لفافة التعاويذ وربما يكون من الم�شتحيل 

اجتيازها.

لم ي�شارع لفافة التعاويذ قوة واأهمية بالن�شبة اإلى الميت، من اأجل العبور اإلى خلود العالم 

أو �ش������به كريم،  خ������ر، اإل الجعران، اأو خنف�ش������اء القل������ب، التي تُنحت غالباً على حجر كريم، ا الآ

أ�شرق، لم اأكذب، لم اأغ�ص، اإلخ...«،  أي�شاً »لم ا فاللفافة والجعران �شيئان مهمان، وينق�ص عليها ا

نكار وغير بعيد من الو�شايا الع�شر.  وتدعى اعترافات الإ

اأما تعاويذ اللفافة وابتهالتها تبلغ )189( مقطوعة اأعدت لتحمي الميت، مما يعتر�شه في 

أو الوقوع في الموت مرة اأخرى. رحلته نحو الخلود، ا

خرة والتحنيط خا�ش������ة بالملوك، وفي ع�ش������ر الدولة الو�شطى انتقلت  كانت اهتمامات الآ

أبناء الطبقة الو�شط  اإلى النبالء وعلّية القوم، اأما في المملكة الجديدة، فقد �شاعت فيما بين ا

وحتى وجدت هذه اللفائف في قبور تجار وحرفيين.

واإذا كان البابليون والكنعانيون اأبدعوا في ق�شة الخلق، وعنهم اأخذها العهد القديم ق�شة 

الخلق فاإن ق�ش������ة الموت، وما بعد الموت، فقد كانت من اإبداع الم�شريين القدماء بامتياز، ل 

نهم يحبون الحياة. نهم يحبون الموت، بل لأ لأ

لقد �شكلت كل هذه الترانيم المتعددة، والتي �شملت كل جوانب الحياة و�شورها الم�شريون 

القدماء ب�ش������كل كامل، واأ�ش������افوا لتلك التعاويذ التي و�ش������عوها في المرافق لتكون م�ش������اعدة 

للمتوفى، ومنها على �ش������بيل المثال »من اأجل �ش������عود الروح والخروج م������ن النهار مثل النا�ص، 

ر�ص، من اأجل  خر، من اأجل بناء بيت على الأ م������ن اأج������ل حفظ وطهارة قلب المرء في العالم الآ

بحار في مركب ال�شم�ص، ف�شل ليجعل المرء يعود لروؤية منزله، من اأجل ال�شعود اإلى قارب  الإ

»رع«، من اأجل التقرب من الروح، لفتح القبر للروح وللظل والخروج في النهار وتقوية �ش������اقي 

خر«. المرء في العالم الآ

هناك عدة برديات اكت�ش������فت منها: بردية الكاهن »ن�ش������ى با�ش������طر«، وبرديات اأخرى بردة 

آني« ابتهالت الموتى، تعاويذ الخروج اإلى النهار، تعويذة لفتح القبر.  الكاتب »ا
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أثر في كل مجالت الحياة، ير�شخ حقائق  ن�شان من ا اإن البحث في المثيولوجيا وما تركه الإ

ن�شان لم يبداأ من لحظة واحدة  ي�شتند عليها العقل بيقين، باأن تطور النتاج العقلي والفكري لالإ

أبناء الب�ش������رية عب������ر التاريخ من خالل  فح�ش������ب، واإنما من تراكم معرفي كبير قدمتها عقول ا

ع�ش������ارة فكرها النير اإلى ما و�ش������لت اإليه اليوم من تطورات هائلة في جميع العلوم والمعارف 

ن�شان و�ش������عادته، ولم تقف هذه العلوم عند حدود الجغرافيا،  ن�ش������انية كلها، ت�شعى لخير الإ الإ

واإنما و�شلت اإلى جميع اأنحاء الجغرافيا الب�شرية.

المراجع

)1(- اأوزيري�ص، عقيدة الخلود في م�ش������ر القديمة، دار الفكر للدرا�ش������ات والن�ش������ر والتوزيع، د. �ش������يد محمود 

القمني، القاهرة، باري�ص، ط1، 1988.

�شطورة والحقيقة، فوزي محمد حميد، دار حطين، دم�شق، 1993. ديان بين الأ )2(- عالم الأ

آرام، ريف دم�شق 2019، درا�شة مقارنة. )3(- كتاب الموتى وهم الخلود، منذر الحايك، دار ا

❁    ❁    ❁



17�

بداعية وقفات حول اللغة الإ

ول 2021  الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

دب عل���ى �خت���اف �أنو�ع���ه و�أجنا�س���ه؛ هو لعب���ة لغوي���ة، �أو هنا تكمن  لي����س م���ن �س���ك �أنَّ �لأ

�لفعالي���ة �لجمالي���ة �لت���ي هي غاي���ة كل �إبد�ع. �إلى درج���ة ثمة من و�سع �لفك���رة و�لمعاني في 

درج���ة ثانوي���ة وبعي���دة �إذ� ما ُقوِرَنت باللغة، فمن���ذ �أزمان بعيدة، وج���دو� �أّن »�لمعاني« متو�فرة 

بد�ع �لحقيقي على ما �كت�سفو�؛ هو بال�سياغة، �لتي على ما يبدو �أن  على قارعة �لطريق، و�لإ

دب باللغة على وجه �لتحديد، تلك �للغة  بد�عية تكمن فيها، و�لتي تتجلى في �لأ �لعملية �لإ

�لت���ي تزيد م���ن �سعة �لعبارة بما ملكت من باغة، وتاأويات، و�إيح���اء�ت، ورموز، وغير ذلك من 

تقنيات �لباغة.

ه���ذه �للغة �لت���ي تعددت �سياغتها وتر�كيبها باأ�سكاٍل مختلف���ة، يعود ذلك لموهبة �ل�ُمبدع 

ف���ي �لتركي���ب، و�إعادة و�س���ع �لكلمات في �سياقاٍت جدي���دة في لعبة �نزياح���ات ُتعيد للمفرد�ت 

حيويته���ا، ومنحها مهمات جديدة، وهي �لتي ��ستهلك���ت، �أو ��ستنفدت جمالياتها في �ل�ُمعتاد، 

�أو حتى – و�إن كانت نادرة- نحت �ل�ُمبدع لمفرد�ت جديدة و�إ�سافتها �إلى �للغة.

من هنا؛ يُمكن القول: اإّن اأهمية الق�س������يدة لدى �س������اعٍر مثل محمد الماغوط على �س������بيل 

المثال؛ تكمن في »التراكيب« ال�ُمده�سة، والجديدة التي رّكب منها ق�سيدته، بمعنى كان الرجل 

أنزل اللغة من عليائها دون اأن تفقد  ُمبدع تراكيب ب�سكٍل ُمده�ش، اأما ال�ساعر نزار قباني، الذي ا

جمالياتها، فاإذا كان الماغوط �س������اعر تراكيب، كان القباني �س������اعراً يُداعب المفردات. حيث 

علي الّراعي

اآفاق المعرفة

بداعية وقفات حول اللغة الإ
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حفورية، واأدخل لغة ال�ش������عر لكل  ا�ش������تطاع اأن يزيل عنها كل ذلك التقعر، ونزعها من اللغة الأ

بيت. وعلى خالف من ال�ش������اعرين ال�شابقين؛ تاأتي لغة اأدوني�ص محملة بكل هذا الفكر العالي 

من الحكمة والفل�شفة والتاأمل الطويل. 

و�ش������اأزعم، واأقول اإن ُمعظم ما ُكتب في القول ال�شعري على مدى اأكثر من �شبعين عاماً في 

الم�ش������هد الثقافي ال�ش������وري اإن لم يكن في العالم العربي كله؛ كان يتراوح بين تلك الف�شاءات 

هم اأقطاب ال�ش������عر العربي، اأما تلك الق�ش������يدة التي تكون »التراكيب اللغوية« غايتها  الثالثة لأ

�شابع، واأخيراً الق�شيدة الفل�شفية  أو تلك الق�شيدة التي تنو�ص باللغة حتى تُلم�ص بالأ الجمالية، ا

أو الق�شيدة الرائية التي تُجاور الفل�شفة على تنوعها. العالية، ا

هنا نتحدث عن الق�شيدة الحقة، ولي�ص الن�ص الذي اأ�شاعه �شاحبه؛ اإما في اللغة الغام�شة 

ألغازها ورموزها، واإّما تلك الق�ش������يدة التي �ش������قطت في  الذهنية التي تحتاج اإلى مفاتيح لفك ا

�شف ال�شديد. كثر انت�شاراً لالأ مطب التقريرية والمبا�شرة، ومثال الن�شين؛ هو الأ

م خلف ظهورهم،  ُمنا�شبة الحديث عن اللغة؛ هو للو�شول لمعرفة غاية َمْن ي�شعون لغتهم الأ

ومن ثّم ي�شتعرون ل�)اإبداعاتهم( لغة اأخرى تماماً؛ فاأية جمالية، واأي متلقي هو الهدف المق�شود 

جراء ا�شتعارة لغة اأخرى؟!

ال�سطوح المائلة

ولى، حيث التالميذ  ي�ش������ير الدكتور �شالح اإلى درو�ص الر�ش������م خالل المراحل الدرا�شية الأ

ير�شمون بيوتاً باأ�شطٍح قرميدية مائلة عندما يكلّفهم مدّر�شوهم بر�شم بيوٍت يعرفونها، والتالميذ 

أب�ش������روا بيوتاً �ش������بيهة بتلك التي ير�شمونها، وهم على وجه العموم، عاجزون  أنهم ا ل يتذّكرون ا

عن تعليل اختيار ال�ش������طوح المائلة للبيوت المر�ش������ومة، وهو ما ي�ش������فه الباحث بال�ش������تالب 

وروبية ذات  وروبي، بو�ش������ف البيوت في معظ������م اللوحات الأ ال�ش������امل تجاه المنتج الثقافي الأ

أ�ش������طح قرميدية مائلة خالفاً لمعظم البيوت التي تزحم مدننا وقرانا، وهي بيوت ذات اأ�شطح  ا

رياف ال�شمالية، ويرى في هذا التوجه نوعاً اآخر غير  م�ش������ّطحة، اأو مقببة في بع�ص مناطق الأ

ال�شتالب يتمّثل في اأن )الثقافي يتاأ�ّش�ص على ثقافي من نوعه( وهذا ما يدفع التالميذ، حتى 

ولى على نماذج ثقافية مرئّية بطرق �شّتى. وهم �شغار، اإلى تاأ�شي�ص محاولتهم الأ

مر على ال�شغار، بل يتعّداه اإلى فنانين كبار من جيل الرّواد الذين  ومع ذلك، ل يقت�شر الأ

أكاديميات الغرب على وجه العموم، فعندما ير�ش������م اأحدهم قرية  تلّقوا تعليمهم الت�ش������كيلي في ا
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أّنه  طينية بقبب مخروطية كبلدة )تلبي�ش������ة( المعروفة �ش������مال حم�ص، يقّر في ذهن الم�شاهد ا

يتاأّمل قرية واقعة في اإحدى �ش������واحي مو�ش������كو، ويفتر�ص الباحث �ش������الح اأن فكرة التغريب، 

والنزياح الب�ش������ري بالم�شهد اإلى اآفاق اأخرى، عن�شران يطرحان جماليات فريدة مت�شّكلة من 

وروبية التي تُ�شّكل مرجعية  المواءمة بين البيئة النا�شفة في بع�ص مناطق �شورية، والمناطق الأ

أيه اأن بيئتنا ال�شورية ذات  مزدوجة، ب�ش������رية وثقافية لدى غير فنان تخّرج هناك. والموؤّكد برا

�شاءة الطبيعية التي تبدو عزيزة في معظم مناطق  خ�شو�شية ب�شرية ُمده�شة مغمورة بفرط الإ

أي�شاً بالخ�شو�شية  �شاءة الوفيرة؛ بل يتعلّق ا مر على مجّرد الإ وروبي، ول يقت�شر الأ ال�شمال الأ

أّن الفنان المبدع ي�شتطيع اكتناه خ�شو�شّيتها، وي�شتطيع تبيئتها بما يعينه  اللونية التي يفتر�ص ا

أن�شاق وتكوينات ت�شكيلية منتمية اإلى البيئة، وقادرة على طرح  على اإنتاج منظومات ب�ش������رية، وا

اأ�شالتها وفرادتها الب�شرية المبتغاة. 

في ذيل اللوحة

حرف الالتينية  ي�شير الدكتور �شالح اإلى هو توقيع بع�ص الفنانين الت�شكيليين اأعمالهم بالأ

�ش������ارة اإلى اأن مفهوم )المبتدئ( ل يتعلّ������ق بالناحية الزمنية  ول�ش������يما المبتدئون منهم، مع الإ

أولئك الذين اأم�شوا عقوداً في التجربة  أي�شاً ا المن�شرمة على البدء بالر�شم فح�شب، بل يعني ا

الت�شكيلية من غير اأن ي�شتطيعوا تجاوز ذواتهم، ومغادرة مراهقتهم الت�شكيلية. ويُ�شيف الدكتور 

�ش������الح ربما كان من الم�شتهجن معاودة طرح م�شاألة تواقيع الر�شامين ال�شوريين على اأعمالهم 

ح������رف غير العربية، لكن مدى انت�ش������ار الظاهرة بين الخريجي������ن الجدد من كليات الفنون  بالأ

الجميلة، والطلبة الذين ما يزالون على مقاعد الدرا�ش������ة، م�ش������األة ت�ش������تدعي معاودة الطرح، 

خر تعني بكّل ب�ش������اطة تخلّياً  بو�ش������ف التخلّي عن التوقيع باللغ������ة القومية واللجوء اإلى لغة الآ

خر  أي�ش������اً، ويعني تم�ّشحاً بالآ عن الذات، بم�ش������توييها الفردي والجمعي، وتخلّياً عن احترامها ا

الذي ل يحترم َمن يتخلّى عن احترام نف�ش������ه... ويردف: نتفّهم اأن الدار�شين، والمهاجرين في 

حرف الم�شتعملة في تلك  أ�ش������مائهم، وتدوين تواقيعهم بالأ بلدان الغرب م�ش������طرون اإلى كتابة ا

م الذي يوؤّكد د�ش������توره اأن لغته الر�شمية هي العربية،  أّما اأن يجري ذلك في الوطن الأ البلدان، ا

مر فيما يقّر في اأذهان  مر عندئذ مدعاة للت�شاوؤل وال�شتهجان... ويُف�شر الدكتور �شالح الأ فالأ

أنهم �شاروا فنانين عالميين،  حرف التي ي�شتعملها الغرب يعني ا المبتدئين من اأن ا�ش������تعمال الأ

أنه �ش������ياأخذهم باأح�شانه  أّنهم يتوّجهون باأعمالهم ح�ش������راً اإلى ذلك الغرب الذي يُخّيل اإليهم ا وا

عمال  أ�شمائهم الموّقعة على تلك الأ القت�ش������ادية والعتبارية بمجّرد اأن ي�شتطيع الغرب قراءة ا
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ال�شاذجة التي لن تجد من ينظر اإليها، ناهيك عّمن يقتنيها. ويختم الدكتور �شالح �شالح: من 

أّن م������ا يحجبه عنك قومك، لن يمنحك اإياه  بدهي������ات بلوغ فكرة )العالمية( في الفنون قاطبة ا

أّن العاجز عن التاأّلق في مجتمعه الخا�ص، وبيئته، لن ي�شتطيع اإطالقاً اأن يتجاوزها  خرون، وا الآ

اإلى اآفاق، وبيئات اأخرى. 

اللغة فوبيا

عالم ال�ش������ورية موؤخراً؛ يجعل  ع على و�ش������ائل الإ أ التعاميم التي توزَّ ف������ي ال�ُمقابل م������ن يقرا

�ش������عر راأ�ص المرء يقف اإن لم يغزوه ال�شيب، في تلك اللهجة التحذيرية من ن�شر اأي اأمر باللغة 

كثر من ن�شف  المحكية بما في ذلك الزجل وال�ش������عر ال�ش������عبي... هكذا بجرة تعميم يُن�َشف لأ

ثقافة ال�شوريين التي في ُمعظمها تقوم على الثقافة العامة، بما في ذلك من مثيولوجيا متنوعة 

بين تراث حكائي ل مادي وق�ش�������ص واأغاٍن وغير ذلك الكثير الذي يُريد موزعي تلك التعاميم 

ن�ش������فه بهذه »المزاي������دة« المرعبة. بمعنى ن�ش������ف كل ما غنّته فيروز واأج������اد به طالل حيدر، 

ون�ش������ري �ش������م�ص الدين، ووديع ال�شافي، و�شباح، و�ش������باح فخري... وع�شرات ال�ُمبدعين في 

الديار ال�ش������امية بحجة الحفاظ على اللغة العربية التي بدت في التحذير وكاأنها رمل يت�شرب 

�شابع... وهنا نُذّكر هوؤلء، ماذا كان نتيجة ومح�شلة كل هذا الت�شدد في ا�شتخدام  من بين الأ

اللغة العربية الف�شيحة على مدى عقود. 

كثرة المرادفات وقلة المدلوالت

مرا�ص في تاج العرو�ص« الذي جّمعه واأعّده �شوقي المعري،  ألفاظ الطعام والأ في »معجم ا

أو ملمح �ش������تُثير  وبغ�ص النظر عن الجهد المبذول لتجميع هكذا كتاب، فاإن اأكثر من اإ�ش������ارة، ا

حفورات اللغوية،  أنه رغم الفقر الذي ينتاب البيئة التي ظهرت فيه تلك الأ انتباه ال�ُمتابع، وهي ا

والمق�ش������ود هو الفقر ال�شديد لعنا�ش������ر البيئة ال�شحراوية، الذي كان له ُمعادلً لغوياً �شخماً، 

حيث ع�شرات المدلولت للدال الواحد، اأي كثرة ال�ُمرادفات للكائن المق�شود �شواء كان اإن�شاناً 

اأم حيواناً، وحتى النباتات والجمادات.

أنه رغم كث������رة المدلولت الدالة على المدل������ول الواحد، كانت مدلولت  �ش������ارة الثانية، ا الإ

خا�ش������ة بذات المكان والبيئة، اأي هي لزمن ُمعّين، وم������كان ُمحدد بذاته، وهذا ما يوؤكده عدم 

�ش������الحيتها لال�ش������تخدامات اللغوية ال�ُمعا�ش������رة رغم ثبات المدلول، فرغم ع�شرات، بل اآلف 

ال�ُمفردات التي ا�شتخدمت في زمٍن م�شى، لم يبق منها �شوى الي�شير والنادر. 
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مرا�ص في تاج العرو�������ص«، فاإّن المفردات والكلمات  ألفاظ الطعام والأ بالع������ودة اإلى »معجم ا

أنه كان  والم�ش������طلحات التي »جّمعه������ا« المعري في معجم ُمتف������رع عن »تاج العرو�������ص« اعتقد ا

هم من معرفة دللت الم�ش������طلحات القديمة الت������ي لم تعد متداولة اليوم، هو معرفة الحالة  الأ

الجتماعي������ة لنا�ص تلك الجغرافيا، منها مثاًل: معرفة اأهم المواد التي كانت تدخل في �ش������ناعة 

الطعام، والتي كانت هي: الحبوب، واللبن، والحليب، واللحم، والخبز، وما يتفرع منها، وقليل من 

أّن الخ�شار – على �شبيل  لفاظ الطعام، هو ا برز الذي يلحظه المتتبع لأ هم والأ ال�شمك، ولكن الأ

مر يعود للطبيعة ال�شحراوية التي كان يعي�شها البدوي  نواع، والأ المثال – قد غابت عن معظم الأ

لفاظ التي ا�ش������تعملت للتعبير عن الطعام بح�ش������ب الخلطة ونوع اللبن،  القدي������م، كما تنّوعت الأ

أو الخبز، وحتى اللحم. والبقول الم�شتعملة، وتكرار عدد كبير من المعاني لنوع واحد كاللبن، ا

مئات المعاني للبن

لفاظ  أكثر الأ مرا�ص هذا؛ �ش������نالحظ، اإن اللبن، والحليب كانا ا ألفاظ الطعام والأ في معجم ا

أنواع الطعام  نهما المادة الرئي�ش������ية التي تدخل في كثي������ر من ا الت������ي تت�ش������ل بالطعام تنوعاً، لأ

ألفاظ تت�ش������ل باللبن يدل على هذا، وقد اأخذ ت�ش������ميات  زمان البعيدة، وما ورد من ا في تلك الأ

لفاظ في �شفة واحدة من �شفات اللبن، فلمعنى اللبن  عديدة وكثيرة، كما ا�شترك عدٌد من الأ

الحام�ص وحده على �ش������بيل المثال نحو ع�شرين كلمة، واللبن الخائر ثالثين كلمة، ومثله اللبن 

الذي خلط بالماء.

مرا�ص، والالفت في م�ش������طلحات هذا  أم������ا الجزء الثاني من هذا المعجم، فهو معجم الأ ا

ن�ش������ان، اأي من اأحد اأع�ش������ائه  المعجم، اإّن عدداً منها ا�ش������تق من المكان الذي يُ�ش������اب به الإ

فاف، والُكباد، والُكتاف، ويالحظ اأن ل لفظ  الج�شدية، مثل: البّوال، والُجناب، والُحالق، وال�شُّ

لفاظ، وكان غير معروف  أّن عدداً من الأ ن، والمالحظة الثانية، ا لفاظ م�ش������تعمل الآ من هذه الأ

يدل على مر�ص معروف، وربما اختلط اللفظ لطبيعة المر�ص اأو لختالف المجتمع، من هذا: 

أو تعني الزكام، ومنه الُحمام، والبُطاح، والذي يعني  الثُّطاع، والط�ش������ا�ص، والُفحام، وكلها تدل ا

حاق لل�شل. وام للدوار وال�شُّ الُحّمى، والهكاع لل�شعال، والدُّ

مرا�ص،  وكانت معظم م�ش������طلحات هذا ال�ُمعجم جاء على وزن »ُفعال« وهو وزن خا�ص بالأ

أي�ش������اً ما كان يُ�ش������يب الحيوانات  مرا�ص التي وردت على هذا الوزن، ومعظمها ا وقد كثرت الأ

لفاظ التي تت�شل  بل، ولذلك غابت الأ التي كانت تعي�ص مع العربي البدوي كال�ش������اة والغنم والإ

نها لم تكن قريبة منه. بال�شمك، وما يت�شل بحيوان البحر، لأ



بداعية وقفات حول اللغة الإ

ول 2021 180 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

أية مادة هو من يعطيها  لي�شت اللغة نتاج النحويين، بل هي ثمرة نهو�ص اجتماعي... ومنتج ا

ا�شمها... لذاك تدخل اإلى لغتنا كل يوم مفردات هجينة، وتموت مفردات من لغتنا لعدم الحاجة 

اإليها، وذلك لتغير طبيعة الحياة... وهذا ما يجعل اللغة – لغتنا- اأقرب اإلى الر�شاقة ومعاي�شتها 

للواقع وا�ش������تمرارها في حياة ُمتجددة، واإذا ما تاأملنا اللغة المحكية العربية، ول�شيما في بالد 

ال�شام نجدها اأقرب للف�شاحة وما يجعلها »عامّية« هي »اللكنة« التي تختلف في نطق المفردات 

بين منطقة واأخرى... ومن ثّم فاإن تماهي المحكية مع الف�شحى �شيخلق لغة خالقة قائمة على 

جماليات الثنتين، ومن ثّم تقريبها من جمهورها ومع الزمن �ش������تنتفي م�شاألتان: الفوبيا – لغة، 

بمعنى انتفاء الخوف من اللغة، والثانية؛ انتهاء هذه الثنائية »محكية – ف�شحى«...

ن ن�شل اإلى حكاية »هروب« بع�ص الكّتاب العرب لختيار حامل لغوي غير العربية، لما  والآ

يبدعونه، وي�شدرونه من نتاج اأدبي؛ وهنا ثمة اأكثر من اإ�شكالية، واأكثر من التبا�ص، في ظاهرة 

أ  خرين، اأي بلغٍة اأجنبية غير العربية، يبدا بداعي بلغة الآ الكّتاب العرب الذين يكتبون نتاجهم الإ

هذا اللتبا�ص من هوية مثل هذه الكتابة، ولن تنتهي عند اإ�شكالية المحتوى لمثل هكذا كتابة، 

ولمن توجه، ومن هو المتلقي لها، ثم هل هي كتابة منف�شلة عن مو�شوعات الكتابة في العالم 

العربي، اأم هي ل تعدو اأن تكون كتابة مترجمة عن اللغة العربية...؟!

حامل اللغة والهوية

�شكالية«؛ يُمكن تحديد مالمح تكاد تكون م�شتركة في اأغلب هذا النتاج،  وفي ف�شاء هذه »الإ

وهي: اإن معظم ما كتبه المبدعون العرب باللغات الغربية، اإما تجاري يُحاكي ال�ش������ائد الغربي، 

ومن ثم هي لم تده�شه، واإما كتابة ُم�شرة على الخطاب بالعقلية ال�شرقية، ومن ثّم يبقى الحوار 

مقطوعاً، بقي نوٌع ثالث راج كثيراً، و�شّوق له الغرب باأق�شى ُم�شتطاع، وهو ن�شر »الغ�شيل الو�شخ« 

اأي نكتب كما يريد هذا الغرب اأن يرى العرب من خالله، ومن قبيل »�ش������هد �ش������اهٌد من اأهله«، 

ومعظم ما ا�ش������تهر اليوم من كّتاب عرب باللغات الغربية كان اأن �شلك هذا المنحى. ولدينا مثال 

�ش������ارخ في هذا المجال الكاتب الجزائري يا�ش������مينة خ�شرة الذي يكتب باللغة الفرن�شية، والتي 

فاق������ت كتبه كتب بابلو كويللو توزيعاً في بع�ص ال������دول الغربية، وهي كتابات مفعمة بالعنف عن 

اأكثر من منطقة عربية مثل العراق، وفل�شطين، واأفغان�شتان، وغيرها، وبالتاأكيد ثمة الع�شرات من 

بداعي غير الكتابة  مر ينطبق اأي�شاً على باقي النتاج الإ نماذج يا�شمينة خ�شرة، واأو�شح هنا اأن الأ

عالم الغربي، بقي  كالفنون الت�ش������كيلية والمو�ش������يقا والم�شرح وال�ش������ينما وغير ذلك... كما اأن الإ
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أنها  أنها �شنيعته هو، اأي كتابة غربية، وهويتها كذلك، ولم يحتف بها على ا يرّوج لهكذا كتابة على ا

كتابة قادمة من ال�شرق، على اعتبار اأن من يحدد هوية كتابة ما، هو الحامل لها، اأي اللغة.

خر وفي جغرافيته، وهي  أ�ش������ير اإليه في م�ش������األة ترحال الكاتب في لغة الآ أمٌر اآخر ا  ثمة ا

اإن المبدع العربي، الذي غّير مكان اإقامته العربية، وذهب بعيداً �ش������وب جغرافيا مغايرة، بقي 

ول- ال�شرق- معظم ما ي�شدره في الغرب، هكذا �شيكتب اأمين المعلوف:  ي�شتمد من المكان الأ

»�شخرة طانيو�ص، و�شاللم ال�شرق«، وغيرها!

م – العربية-  كثر ن�شاعة، ذلك الذي بقي ي�شر على الكتابة باللغة الأ خر الأ فيما المثال الآ

في بالد الغرب، وتُرجم ما كتبه اإلى ع�شرات اللغات، بقي نادراً لكنه ح�شر – على قلته بقوة- 

فهذا اأدوني�ص الذي اكت�شف هناك جغرافيته العربية اأكثر مما لو كان مقيماً فيها، ل يملُّ يعلن 

»لقد اكت�شفت المتنبي في باري�ص«، والجغرافيا هنا ل اأق�شد بها الت�شاري�ص من جبال و�شهوب 

و�ش������حاري، وغيرها، بل تلك الجغرافيا الداخلية التي كانت مو�شدة، ومن ثم كانت اأن ُفتحت 

باأبواب ال�شفر.

�سرق وغرب

أّنه لي�ص من حوار ثقافي بين ال�ش������رق والغرب، فقد بقي  وهن������ا لبد من العت������راف اأولً، ا

ن يرددهُ  »الغرُب غرباً، وبقي ال�ش������رق هو ال�ش������رق« كما ردد كثيرون ذات حين، ول يزال اإلى الآ

أي�ش������اً، والوقائع في كل ع�شر تثبت �ش������حة هذا الترديد، رغم بع�ص الحالت النادرة  كثيرون ا

من التالقي الثقافي، كما في فن العمارة ذات حين من الدهر بين دم�ش������ق وروما على �ش������بيل 

يام، فكل طرف ي�شرُّ على �شماع خطابه هو، ومن  المثال... وهذا ما تثبته الوقائع كلما مرت الأ

ثم حتى اإن كان ثمة ما يُ�ش������به الحوار، فهو حوار مغ�ش������و�ص، وتاأتي �شورة كل طرف م�شوهة عن 

ن باقي عنا�ش������ر ال�شورة مغيبة، اأو غائبة... اأمام هذه المعادلة، هل ا�شتطاع الكّتاب  خر، لأ الآ

العرب، الذين ا�شتعاروا لغة الغرب كحامل لكتاباتهم ت�شحيح هذه ال�شورة، وهل قبلهم الغرب 

اأن يكتبوا بلغتهم بمفاهيم تعاك�ص ال�ش������ورة المر�شخة في وجدان الغربي عن العرب، وع�شرات 

�شئلة التي لن تزيد الم�شهد اإل التبا�شاً واإ�شكالية...! الأ

بين �سفتين

وهنا ن�ش������األ: هل ن�شرد بالطريقة نف�شها، ونر�ش������م بالروح نف�شها، وهل ن�شتجيب للمو�شيقا 

أكنا نعي�ص في جنوب المتو�شط، اأم في  نف�ش������ها، وندير هدفها اإلى التجاهات نف�ش������ها، �ش������واًء ا
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أّن اأوروبا  �شماله...؟! بمعنى اآخر هل يوجد ت�شّور م�شترك للمبدعين على ال�شفتين، ول�شيما ا

خيرة ا�شمها، فالحوار بين ال�شفتين غالباً  ت�شتمد كثيراً من جذورها من �شورية التي اأعطتها الأ

ما كان ملتب�ش������اً، مرًة يتجلى بالتبعية، واأخرى بالتدخل الذي كان ي�ش������ل في اأحياِن كثيرة اإلى 

تية من ال�شمال اإلى الجنوب، اأو من الغرب اإلى ال�شرق،  درجة العدوانية، ول�شيما العدوانية الآ

وقلما كان »الحوار« ثقافياً بين ال�شفتين...!

 ورغم هذه ال�»قلما« �ش������الفة الذكر، غير اأن ثمة حالت من الحوار كانت تت�ش������كل، وتحدث 

على مر ال�ش������نين، نقف عند حالتي������ن تاأخذان من »فن العمارة« م�ش������احًة للحوار الثقافي بين 

ولى تعود اإلى زمن قبل ميالد ال�شّيد الم�ش������يح، والثانية تعود اإلى بدايات القرن  ال�ش������فتين، الأ

أبولودور الدم�شقي، الذي لتزال كثير من  ولى يج�شدها المهند�ص ال�شوري ا الما�شي، الحالة الأ

ال�ش������روح المعمارية في روما ت�شهد على عبقريته ونبوغه اإلى اليوم، والحالة الثانية يج�شدها 

خر كثير من ال�شروح المعمارية  أراندا« الذي لتزال هو الآ �ش������باني »فرناندو دي ا المعماري الإ

أي�شاً.. في دم�شق تحتفظ بتوقيعه، وب�شمته الهند�شية التي ل تخلو من عبقرية ا

لك������ن كانت تلك من الحالت النادرة، واإن تكررت بوج������وٍه مختلفة، فقد مار�ص هذا الغرب 

أو ب�شكلها الذليل  أو بالوكالة، ا أب�شع واأبغ�ص �شوره الذي تتمثل بحروبه المبا�شرة، ا »حواره« على ا

»التبعية«...!

ول لطبيعة اأي  نها المحدد الأ نها -وح�ش������ب ما يجمع عليه النقاد تقريب������اً- لأ اأقول اللغة لأ

عمل اأدبي، التي يُنتج بو�شاطتها، والرواية تحديداً هي مكّون لغوي قبل اأي اعتباٍر اآخر، وعلى 

ي �شيء في الحياة اأن ي�شير رواية من غير اأن يلتزم  ما يرى الناقد �ش������الح �ش������الح »ل يمكن لأ

دبية من �شعر وق�شة وغيرها، وثمة لغة  نواع الأ طبيعته اللغوية الخال�ش������ة...«. وهكذا بقية الأ

غير الكتابة، قد تكون ب�ش������رية، وهو ما يتج�شد في الفنون الت�شكيلية وال�شينمائية والم�شرحية 

بمقادير وحجوم ُمختلفة.

حروب اللغة الموازية

فريقي، نغوجي واثيونغو،  ديب الكيني- الإ فيما يُ�ش������به »اأزمة �شمير« تلك التي اأ�ش������ابت الأ

أّلف  ثم« عندما ا أو يُعّبر عن وقوعه في »الإ وغالب������اً ما ُعرف ب�»جيم�ص نغوجي«، وجعلته يُعل������ن ا

نكليزية، اأي بغير  بداعية من ن�شو�ص ق�ش�شية وروائية وم�شرحية باللغة الإ عمال الإ ع�شرات الأ

دب في نيروبي عا�شمة بالده، فكان اأن  فريقية، وهو الذي عمل طوياًل رئي�شاً لق�شم الأ لغته الإ
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فريقية، فقد عّد اأن الكتابة باللغة الوطنية هي  اأهدى كتبه امتناناً لكلِّ الذين يكتبون بلغاتهم الإ

تعبير عن الت�شبث بالكرامة. 

نَّ »ا�شتعمار العقل« يبداأ من 
أ أكّد ا فريقي نغوجي واثيونغو الذي طالما ا ديب الإ أ�شوق مثال الأ ا

أ با�شتعمال لغات الم�شتعمر، حيث تاأتي »اللغة«  اللغة، ذلك اأن الخلل اللغوي الثقافي، اأول ما يبدا

أ�ش������د نفاذاً وتاأثيراً. .. وفي الحالة ال�شورية، اأول ما  كاأداة ا

أ باللغة  كان ين�ش������ب الغزو براثنه في ج�شد بالد ال�شام يبدا

أ�شبه بدوريات ا�شتطالع وتروي�ص للدخول في  التي كانت ا

الحظيرة ال�ش������تعمارية، ولنتذكر المحاولت الم�ش������عورة 

حدث« ا�شتعمارين: تركيا وفرن�شا، و�شيا�شات »التتريك  »لأ

والفرن�ش������ة« اللتين ا�ش������تعملتهما الدولتان ال�شتعماريتان، 

حي������ث اأول ما فعلته الدول������ة العثمانية بع������د خطف لواء 

اإ�ش������كندرون، هو تغيير ا�شمه ال�ش������وري القديم ل�شم تركي 

بغي�ص، وحرمان �ش������وريي الل������واء من التح������دث والتعليم 

جزاء التي تحتلها  م، وهو ما تقوم به اليوم في الأ بلغتهم الأ

في ال�شمال ال�شوري...

رامية، تّم   وتمهيداً لغت�ش������اب الجزء الجنوبي من بالد ال�شام، واأق�ش������د منطقة كنعان الآ

مر في البداية على طم�ص هذا ال�شم ما ا�شتطاعوا اإلى ذلك �شبياًل، فكان ا�شم »فل�شطين«،  الأ

جنبية في تعويم هذا ال�شم، ومن ثم كان  وقد نجحت كل دوائر ال�ش������تخبارات وال�شت�شراف الأ

أنهم نجحوا باإقناع العالم باأن الفل�ش������طينيين »هم �شعوب ما وراء البحر، الذين  اللتبا�ص، ذلك ا

ا�ش������توطنوا �شواحل بالد ال�ش������ام الجنوبية، حيث ل يُعرف لهم اأ�شل اأو ف�شل«، ومن ثم نجحوا 

طالق ا�ش������م »اإ�ش������رائيل«، حتى  في طي ا�ش������م كنعان من المو�ش������وعات وكتب التاريخ، تمهيداً لإ

أ�شماء المناطق  أ�شاليب ال�شتعمار القديمة نف�شها، في �شرقة ا »داع�ص« و�ش������قيقاتها، لجاأت اإلى ا

أن�شاأت  ماكن التي اغت�شبتها، وا أ�ش������ماء وم�ش������طلحات جديدة على الأ وتخبئتها، ومن ثّم اإطالق ا

�شلحة  لغًة وخطاباً جديدين لل�ش������كان فيها. .. في المحنة ال�شورية، ا�شتُخدمت »اللغة« كاأحد الأ

أنواع الميثولوجي������ا الدينية، ومن ثم كانت اأقرب اإلى »العلف  الفتاك������ة، عندما اأفعمت بمختلف ا

الميثولوجي« لتعبئة الروؤو�ص الحاقدة، وجعلها ت�شير كالقطيع اإلى الحرب، لم ت�شتخدم اللغات 

جنبية وح�شب، واإنما ا�شتخدمت »العربية« نف�شها في اأحيان كثيرة.  الأ
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روايات بقم�سان م�ستعارة

أي�ش������اً لما تناوله الناقد ال�ش������وري �شالح �ش������الح، في كتابه النقدي »المدينة  أ�ش������ير ا وهنا ا

ال�ش������حلة – تثريب المدينة في الرواية العربية« ال�ش������ادر عن الهيئة العامة ال�شورية للكتاب؛ 

حي������ث يقول: »ل يغيب عن الذهن اأن روايات عربية عديدة بالغت في تقبيح المدينة القبيحة، 

لغاي������ات عديدة؛ يت�ش������درها مقدار بارز من محاولت ا�شتر�ش������اء الق������ارئ الغربي، عبر وهم 

أ�شكال الفتراء على  اطالعه على اأمور نادرة، لي�شت معروفة لديه، حتى لو اأدى ذلك لمختلف ا

أب�شع الطرق في ال�شرد، وفي  الواقع، وتقويله ما يعجز عن قوله، حتى لو اأدى ذلك اإلى التزام ا

اختيار المادة الم�شرودة«... فالمهم هو الح�شول على قبول القارئ الغربي على طريقة مهرج 

الملك...!

❁    ❁    ❁
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حول رواية: �ساأرى بعينيك يا حبيبي

لـ»ر�شاد �أبي �شاور«

أبو �شاور  يقدم لنا الروائي الفل�ش������طيني الكبير ر�ش������اد ا

هم مالمح المعان������اة المرهقة الم�ش������تمرة منذ  مكثف������اً لأ

قرون، والتي �شت�ش������تمر ربما لق������رون قادمة طالما بقيت 

أ العادات البدوية التي تنه�ص  أ�شوا عقلية التخلف، ومخلفات ا

ف������ي كنه معظ������م مجتمعاتنا العربية الت������ي ل تزال عملية 

النتقال فيها م������ن الطابع البدوي اإلى الريفي ثم المدني 

م�شتمرة كولدة قي�شرية، اإلى جانب تحذيره الواجف من 

مخاطر التط������رف الديني، وياأتي كل ذلك ب�ش������بك روائي 

موغل في عم������ق حياتنا الجتماعي������ة، وبقلم معلم ماهر 

ح������اذق يعرف جيداً ما يريد قول������ه، وكيف يجب اأن يقال 

حتى في بع�ص التفا�ش������يل ال�ش������غيرة التي تنم عن دراية 

عميقة بحيثيات المو�شوع الذي يتناوله. 

تدور اأحداث الرواية في مرحلة زمنية تقارب خم�ش������ة وثالثين عاماً نهايات القرن الما�شي، 

وربما تمتد من حيث المحتوى، ونمط العالقات اإلى مرحلتنا الحالية، وحتى الم�شتقبل، لتبرز 

م�ش������ار حياة جيل يرحل، وجيل يتابع م�ش������اره على حبل م�شدود بين عادات الما�شي المتخلف 
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آبه بالم�شاعر المرحلية وظروفها.  والحا�شر الذي يغذ ال�شير بخطا �شريعة نحو الم�شتقبل غير ا

أنها تنطبق على معظم  ردن الذي يعي�ص فيه الكات������ب اإل ا ورغ������م اأن الرواي������ة توحي باأج������واء الأ

بلداننا العربية.

أبو �شخر  أبو ح�شن وا أ�شرتان من دم واحد وانتماء بدوي واحد مع تباين في مجمل تطلعاتهما، ا ا

خ������وان المختلفان طباعاً ومخططاٍت تنعك�������ص ظروفهما مع تباين مطامحهما على اأولدهما  الأ

ُر م�شيرها بقراءة  �ش������لباً واإيجاباً، يبداأ هذا الم�شار بالت�شاعد منذ ولدة البنت نجمة حيث يَُقرَّ

الفاتحة لتكون لبن عمها �ش������خر، ويلفت النظر اأن ر�ش������اد ا�ش������تطاع تطوير المحاور الرئي�شية 

بطال هم  ببراعة في م�ش������ار حياة وحوارات اأبطاله، ور�ش������م م�شائرهم بحيث يبدو اأن معظم الأ

اأبطال رئي�ش������ون تقريباً ول�ش������يما في ُمَدد الحديث عنهم، ويبدو م�شارهم محورياً اإلى حد كبير 

كل في حينه ووفق اهتماماته، واإن كانت نجمة تخ�شع لم�شيرها في البداية، ثم تثور على هذه 

التقاليد بعد حين طويل وتقرر الخال�ص من زيجة مرفو�شة فاإنها تظل بطلة اإيجابية من خالل 

تحملها الذي ي�شبه الماأثرة، فاإن �شلمى وزينب ظلتا بطلتين اإيجابيتين منذ البداية وطوال م�شار 

�شة  يجابي بعيداً عن التخلف، زينب المدرِّ الرواية، وتتطور م�شارات حياتهما وفق هذا المجال الإ

حداث وتطوراتها، ثم تظهر بقوة  و�ش������لمى التي تغدو �ش������يدلنية، وتبقى نجمة محور مجمل الأ

وطفاء لتحتل دور البطلة الرئي�شية والفادية في تحديها ل�شطوة الذكورة، وتدفع الثمن بمحاولة 

قتله������ا، ثم برمي اأحد المتطرفين »ماء النار« على وجهها... ويظل البطل ال�ش������لبي مهيمناً على 

اأجواء الرواية، وهو �شخر زوج نجمة، وهو الزوج العاقر الذي يتهم زوجته بالعقم، ويدمر �شني 

حياته������ا اإلى اأن تخلعه وتتحرر، فيما يلتجئ نتيجة عقدته هذه اإلى التطرف الديني... لن اأروي 

أنا اأقراأ هذه الرواية خالل  التفا�شيل بالطبع كي اأترك لكم هذه المتعة الهائلة التي �شعرت بها وا

�شارة اإلى اأمور مهمة:  أ�شرها. ولكن ل بد من الإ أ�شتطيع فكاكاً من ا أيام متتالية دون اأن ا ثالثة ا

قراءة الرواية تتم على م�شتويين باآن معاً:

1- الم�شتوى الواقعي المبا�شر الذي يتم عبر ر�شم ال�شخ�شيات وحواراتها وال�شراع ال�شاري 

ن�شانية  بين العالقات المتخلفة التي تحاول ب�شرا�ش������ة وقف التطور الح�ش������اري، والعالقات الإ

حداث نف�ش������ها، وعر�ص طبيعة هذه العالقات اليومية ال�شائدة،  المتطورة في اإطار ت�شل�ش������ل الأ

وتناحرها مع العالقات الجديدة.

خر رمزي يحمل ب�شمات قراءة التاريخ بعيون فاح�شة ناقدة، وا�شت�شراف  2- والم�ش������توى الآ

الم�ش������تقبل بعيون محذرة حكيمة، ويتم كل ذلك بري�شة خبير له ح�شوره المميز، وقدرة عالية 

على الجذب في م�شار بالغ الرهافة.
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يتم ذلك عبر عملية الت�شاعد التي تعتمد على »توترات« �شراعية �شغيرة بين ال�شخ�شيات، 

أكبر يتنامى اأحياناً اإلى درجة تدفعك  حيث الظروف تترابط ب�شبك عجيب في هرم ت�شاعدي ا

نفا�ص ثم تعطيك ف�ش������حة للتاأم������ل، وهي لفتة معلم ماهر لكيال يرهق قراءه، وفي  اإلى حب�ص الأ

الوقت نف�شه كي يبقوا مع ت�شل�شل الرواية وت�شاعد عقدتها عبر حبكاتها ال�شغيرة المتالحقة، 

أنها ن�شيج متقن من كل هذه الخيوط في لحمة هذا العمل النوعي، بل الفريد من حيث  بمعنى ا

أنه في الواقع خيوط  �ش������لوب الفني، فالعلم الوطني الرائع مثاًل يتكر�ص في وعينا، ونن�ش������ى ا الأ

لوان، نعم الرمز يبقى في اأعماقنا ونن�شى خيوط حامله القما�شي، اأو حروفه  متقنة الحبك والأ

الكتابية، لكن ر�ش������اد ا�شتطاع و�شعنا اأمام ما ي�شبه ال�شريط لفيلٍم �شينمائي حياتي يجري لي�ص 

أو ذاك باأحداثه وتطورها.  أننا م�شاركون بهذا ال�شكل ا اأمامنا بل حولنا باأبعاد ثالثة، ون�شعر ا

أ�شماء بع�ص  أبو �شاور ما كان ي�ش������تخدمه دو�شتويف�شكي العمالق في اختيار ا ي�ش������تخدم ر�شاد ا

اأبطاله المحوريين بحيث تعبر عن محتوى ال�شخ�شية وم�شار حياتها، ويبدو ذلك جلياً في ا�شم 

�شخر بمعانيه ال�ش������لبية، فال�شاب �شخر �شلد، جاف، متخلف، مت�شنج، غيور، مت�شلط، ل يلين 

ن�ص كا�ش������مه، وهو فا�شل في درا�شته، وعاقر في حياته الزوجية كال�شخر تماماً ل يمكن اأن  لالأ

ينبت زرع فوقه... و�ش������عيد اأخوه مرح، حبور، يحب الطرائف والفرح وال�ش������عادة، ووطفاء تعني 

أي�شاً الديمة المعطاءة، وكانت وطفاء في الرواية معطاءة  كثافة الحاجبين والهدبين، وهي تعني ا

حقاً حتى بتدري�ش������ها للطالب الجامعيين وتحديها ودفع الثمن... ونجمة وا�ش������حة جلية نقية 

�شاطعة كنجمة ال�شبح، وكانت كذلك في الرواية هادئة غير �شاخبة متحملة غير يائ�شة! 

حين ي�شتد ال�شراع وتتك�شف حقيقة �شخر العاقر الكاذب الذي ت�شتر بالدين ف�شار متطرفاً 

مر ل يقت�ش������ر على �شخر بل  أبو �ش������اور اأن الأ يوؤذي من حوله، بل حتى اأقاربه، يو�ش������ح ر�ش������اد ا

أ الجناح  على نمط تفكير منت�ش������ر، وجماعات تعي�ص بين ظهرانينا بكل ُعقِدها وتخلفها، ويبدا

المقابل بمحاولت الدفاع عن النف�ص!!!؟ لماذا الدفاع عن النف�ص ولي�ص الق�شاء على الخ�شم 

الذي يعامل هذا الطرف كعدو، هنا تظهر الرمزية غير المعلنة »دود الخل منه وفيه«: �ش������خر 

لي�������ص ع������دواً خارجياً اإنه زوج نجمة وابن عمها، ومن ثمَّ قري������ب للعائلة التي يقع عليها الظلم، 

راح  بالغ عنه لأ يجابيين يقوم بالإ بط������ال الإ فكيف يمكن التخل�ص منه، لو جعَل ر�ش������اد اأحد الأ

أثلج �ش������دره، ولكنه �ش������يكون بذلك قد جافى الواقع، والروائي »الواقعي« ل يجوز له  القارئ وا

اأن يجافي الواقع، بل ل بد من ك�ش������ف عيوب هذا الواقع ب�شدق كي يتم التغلب عليها، وبذلك 

يحقق ر�ش������الته الرئي�شية. يبدو ذلك ب�شطوع حين يحاول �ش������خر قتل �شقيقته وطفاء، ويعّدها 
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كافرة فاجرة ولكن ينقذها، وحين ي�ش������األونها: من الفاعل؟ ت�ش������مت، وحين يكررون ال�ش������وؤال، 

أ�ش������ير اإلى اأمر بالغ الح�شا�ش������ية حتى في البناء الروائي »الدرامي«  تقول لهم اإنها ل تعرف... وا

فحين ير�شق اأحد اأن�شار �شخر الذي اأ�شبح عالة وخطراً على المجتمع وطفاء بماء النار على 

نها ع�ش������ته، وتابعت درا�ش������تها الجامعية( قفز قلبي اإلى حنجرتي: كيف �شيت�شرف  وجهها )لأ

ر�ش������اد »الروائي المعلم« في هذا المنعطف الخطير؟ كان يمكن حتى وفق الت�ش������اعد الدرامي 

والبناء الروائي بب�شاطة اأن يجعلها تفقد ب�شرها، وتغدو عبارة »�شاأرى بعينيك يا حبيبي« ذات 

أنا  أبا �ش������اور كان اأكبر من توقعات قارئه... ا وقع �ش������اعري هائل رومان�ش������ي جارح! ولكن ر�شاد ا

مر كان كذلك بالفعل في البداية: ربما جعلها  أتوقع اأن الأ اأدرك هذه الحيرة، ولعلي اأقول اإنني ا

أنقذ بطلته من  الم�ش������هد المحتمل بت�ش������ارعه تفقد الب�شر، ثم تدخل ر�شاد الكاتب الحكيم... وا

أبقى للعبارة رونقها بخ�شية الحبيب على نظر محبوبته...ل اأدري هل �شحيح يا اأخي  العمى، وا

ألم يخطر ببالك ولو لحين في البداية اأن تجعلها تفقد ب�شرها، ولكنك غيرت  ر�شاد ما اأقوله ا

ن ر�شاد يقدم لوحة حياتية تم�شنا  ألم تنقذها حقا؟! لماذا اأركز على هذه المفارقة، لأ النتيجة، ا

أي�ش������اً، ولو فقدت  بطالها، ونحن نخو�ص ال�ش������راع ا جميعاً ونحن اأ�ش������دقاء واأقارب ومعارف لأ

وطفاء ب�ش������رها )ولم ينقذها الكاتب( لكانت كارثة ت�شير اإلى اأن من يقاوم هذا المد المتخلف 

أو العاهة الدائمة!  الرجعي �شيكون م�شيره الموت، ا

أو  أبو �شاور �شخراً بال عقاب ا همية وهو: لماذا اأبقى ر�شاد ا هنا بالذات يبرز اأمر اآخر بالغ الأ

ن ال�ش������راع لم يح�شم في الواقع فلماذا يح�شمه في الرواية ويجافي حقائق الواقع،  ح�شاب، لأ

هناك عقليتان تت�ش������ارعان عقلية �شخر الذي يرى في الجامعة »ف�شوقاً وفي الختالط كفراً« 

)�ش������فحة 122(. والعقلية المعاك�ش������ة التي ت�ش������جع وطفاء على متابعة تعليمها والح�شول على 

خر الذي يعاديه �ش������خر واأمثاله من  الدكتوراه، والالفت للنظر اأن ر�ش������اد ل يجعل الطرف الآ

خر كالغالبية  المتطرفين، ل يجعله في نقي�ص فكري اأو كجماعة متحللة اجتماعياً، الطرف الآ

أنا�ص موؤمنون طيبون، بل يوؤدون ال�ش������لوات والفرو�ص، ف�ش������عيد الذي  العظمى من مجتمعاتنا ا

يعار�ص ت�ش������دد اأخاه ل ين�شى فرو�ش������ه الدينية، بل اإن ع�شاماً �شقيق نجمة عندما يق�شد اإمام 

الم�ش������جد ل ين�شى اأن ي�شلي ركعتين تحية للم�شجد، )�شفحة 169(. في حين اأن �شخراً الذي 

مام ويحتقره ويقول له: »ل تمر علي األعيب اأمثالك  يمثل واقعياً عقلية داع�ص يرف�ص حتى الإ

موال  من �شيوخ الدولة الذين يقب�شون رواتبهم، وي�شللون عباد اهلل وي�شغلونهم عن الجهاد بالأ

�ش������الم«، )�شفحة 175(. وحتى بعد ر�شق وطفاء بماء النار كعقوبة  ذى عن الإ نف�ص لدرء الأ والأ
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�شف في مجتمعاتنا- يظهر من يهدد وطفاء  لها من المتطرفين – ومثل هذه الحوادث كثيرة لالأ

يوم مناق�ش������ة اأطروحتها لعل������ه مدر�ص ومجموعة من الطلبة به������ذه العقلية، فيعاودون التهديد 

والوعي������د »ل يلي������ق بك اأن تاأتي اإلى الجامعة حا�ش������رة الراأ�ص... وبعد كل م������ا جرى لك... األ 

ك�شن«  ترعوين...« ،)�شفحة 300(... وهكذا فاإن ر�شاد ل يكتب لي�شلينا ويقدم لنا ما ي�شبه »الأ

لعاب الرائجة حالياً رغم المتعة الثقافية التي يح�شل عليها القارئ، بل كي ير�شق وجوهنا  أو الأ ا

أراد اأن يقول هوؤلء موجودون  بماء بارد �شقيعي علَّنا ن�شحو قبل اأن يقتحم هوؤلء كل حياتنا، ا

حيان هم من اأهلنا ول بد من حل.  بقوة في حياتنا وبين ظهرانينا، بل في معظم الأ

�شاءة، وهما ا�شتخدام لغة ف�شحى مو�شاة بالعامية  أي�شاً اإلى اأمرين في تقديم هذه الإ أ�شير ا ا

أ�ش������ماء  لتقري������ب الن�ص والحوار من ذهنية القارئ بما في ذلك ا�ش������تخدام الكلمات الدارجة وا

دوات بلفظها ال�ش������عبي: كالطابون »الفرن البيتي الذي ي�ش������نع فيه الخبز«، وكَرج  �ش������ياء والأ الأ

مثال والعبارات ال�ش������عبية ال�شائعة من مثل البطن  »بمعنى م�ش������ى«، وتعذبل بمعنى »تعوذ«، والأ

�ش������واك  خوة من بطن واحد كالب�ش������تان الذي بنبت الأ ب�ش������تان »للدلل������ة على اختالف طباع الأ

زهار«، والعادات والتقاليد البدوية والريفية في م�شار تطورها كقراءة الفاتحة لربط البنت  والأ

الوليدة بابن عمها وهي بعد في اأقماطها، وتكحيل الوليدة، وحناء العرو�ص، وكدفن حبل ال�شرة 

م الفل�شطينية التي اخترقت �شا�شات العالم  ر�ص )ما يذكر بالأ والم�ش������يمة وتج�شيد النتماء لالأ

وهي تتم�ش������ك ب�شريح ابنها في المقبرة اليو�ش������فية(، وكاأنما اأطلت الروؤى الم�شتقبلية لعنجهية 

ر�ص لنا لحم  أبي �ش������اور ف�شجل هذه العبارة الموقف »هنا في هذه الأ المحتل في خيال ر�ش������اد ا

وعظام...«، ) �شفحة 13(. 

❁    ❁    ❁
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نبيل فوزات نوفل

ديب  �ص������در عن دار دامون الجديدة كت������اب جديد للأ

أ�ص������ئلة  أ الكتاب بمجموعة ا مالك �ص������قور )2020م(، يبدا

أنيقاً؟  ن�صان كي يبدو جميًل وو�ص������يماً وا لماذا ي�ص������عى الإ

أة؟ ولماذا ي�ص������تري المرء اللوحة الفنية  ولماذا تتزين المرا

ن�ص������ان عن ق�صيدة  وي�صمع المو�ص������يقا؟ ولماذا يبحث الإ

أو رواية اأو ق�ص������ة؟ ولم������اذا يقتني النا�س التحف  مفقودة ا

أت������ي بالمتعة،  ن ذلك يا الفني������ة؟ ويجيب بالق������ول: لي�س لأ

والراحة، وال�ص������عادة، وال�ص������رور، وهناءة البال، والت�صلية 

كمل  أبداً اإلى الأ ن�ص������ان يتوق ا ن الإ أي�ص������اً فح�ص������ب، بل لأ ا

كمل براأي الكاتب �صقور يكمن  ف�ص������ل. والأ ح�صن والأ والأ

في الجميل، وال�صامي، والرائع، والجليل. والجليل يكمن 

�صيل، ويتابع فيجيب عن �صوؤال فما  في الفن الحقيقي الأ

نه  ن�صان لأ ن�صان، والفن ي�صمو بالإ أنه ظاهرة اجتماعية معقدة عمرها عمر الإ هو الفن؟ فيرى ا

ديب �صقور ليتحدث عن بداية  ن�ص������ان من الغرائز الم�صرة. ثم يتابع الأ يطهر الروح، ويحرر الإ

الفن ون�صوِئه، فيرى هناك نظريتان بخ�صو�س ن�صوء الفن، النظرية الغربية التي ترى اأن الفن 

ل ياأتي اإل بالمتعة الجمالية، والنظرية المادية ال�ص������تراكية فترى اأن العمل هو اأ�صل الفن.كما 

قراءات
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يرى الكاتب اأن �ش������روط تطور الفن عبر الزمان والمكان والقرون المغرقة بالقدم، قد حددتها 

أثبتت درا�شة الفن لدى  الظروف الطبيعية، ثم القت�شادية، ثم الثقافية، واأخيراً ال�شيا�شية.فقد ا

�شياء والظاهرات من زاوية  مر اإلى الأ ن�شان الجتماعي ينظر بادئ الأ ال�ش������عوب البدائية، اإن الإ

منفعتها.ولقد ذكر بع�ص الدرا�شات التي اأولت الجغرافية اهتماماً بهذا المو�شوع، حيث موؤرخو 

ن�ش������ان وفنونه اإلى: فن الع�شر الحجري، وفن الع�شر الحديدي،  الفن �ش������نفوا اأطوار تطور الإ

أنَّ اأ�صل الفن هو العمل، ل اللعب، م�شت�شهداً باأقوال كبار  وفن الع�شر البرونزي، ويرى الكاتب ا

دباء مثل /غوركي/، ويوؤكد الكاتب �ش������قور اأن الماهر هو من يتغلب على الخ�ش������م الماهر،  الأ

والقوي هو من يجندل خ�شماً �شديد الباأ�ص، ومن ثّم اإن تطور ما �شمي بالفن البدائي قد ارتبط 

أو الفطري و)اإبداعاته( الالحقة  ن�شان البدائي ا ارتباطاً وثيقاً بالواقع المعي�ص المغمو�ص، واإن الإ

ن�شاأت بال�شرورة من الحياة المادية للنا�ص لتلبي متطلبات اجتماعية، وحاجات �شرورية، ومن 

هنا، كان اأ�شل الفن هو العمل. ومن ثمَّ اإن الفن القديم لم يعك�ص عملية العمل فقط، واإنما ولد 

أ�شكال  منها مبا�ش������رة، وهذا ما يوؤكد اأن الحاجة الجتماعية هي تطلبت ولدة الفن ك�شكل من ا

أ�شكال الوعي الجتماعي، ومع  الوعي الجتماعي، ومن ثمَّ بروز اإمكانية ن�شوء الفن ك�شكل من ا

نتاج المادي، وفي ميادين اأخرى، في الحياة  أ يخدم حاجات النا�ص في عملية الإ مرور الزمن بدا

متاع عن الطبقات  الجتماعية؛في ال�شيا�ش������ة، وفي الدين، والفل�ش������فة، وتحول اإلى و�ش������يلة لالإ

الم�ش������يطرة فيما بعد. فالفن هو الذي حمل الفرح اإلى حياة العبيد ال�ش������اقة ال�شعبة، وهوؤلء 

العبي������د هم بالذات كانوا من مبدعي الجمال والفن معاً، وهوؤلء هم من حولوا العمل ال�ش������اق 

أم الفنون التطبيقية، والزخارف. ثم ينتقل الكاتب  الم�ش������ني اإلى فن، �ش������واء في فن العمارة، ا

أ من الفن قبل التاريخ، الفن  �شقور اإلى تطور الفن، حيث ال�شل�شلة الطويلة من تاريخ الفن تبدا

ول، الفن في الع�ش������ر الحجري الجديد، الفن بعد اكت�شاف المعادن،  في الع�ش������ر الحجري الأ

ولى. مبراطوريات الزراعية الح�شارات القديمة الأ الإ

أ ب� رينيه   ي�صتعر�ـــس الكاتـــب �صقور راأي مجموعة من الكتاب والمفكرين حول الفن، فيبدا

نَّ النتقال من الع�شر 
أ هويغ من خالل كتابه )الفن(، فيعر�ص تطور الفن عبر الع�ش������ور فيرى ا

الحجري اإلى الع�شر الحجري الجديد �شكل نقلة نوعية في م�شار تطور الفن، خا�شة النحت، 

غريق القدماء، فقد ا�شتخدم  ولى لعلم الجمال ظهرت لدى الإ ويجب القول، اإن الم�شطلحات الأ

هوميرو�������ص التعبيرات الجمالية، مثل: الرائع، والجميل، والمتناغم، والمتناغم، والمتنا�ش������ق، 

أولي�ص«، اإن فيثاغور�ص وتالميذه  أثينا �شكبت الجمال على ا لقد ا�شتخدم هوميرو�ص عبارة: »اإن ا
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�ش�������ص المو�ش������وعية للظواهر الجمالية، واهتم /فيثاغور�س/ في تف�شير الفن في  بحثوا عن الأ

ن�شان فتزيل  التربية الجتماعية، وكيف اأن المو�ش������يقا باألحانها الرائعة ت�ش������يطر على �شعور الإ

عنه جميع ال�ش������فات ال�ش������ريرة، وتمحو الغ�شب، وتخفف من الغيرة العمياء، كما تزيل الخوف 

أ�شعار  وال�ش������هوة.كما راأى /فيثاغور�ص/ اأن المو�شيقا ت�شفي ج�شدياً وا�شتخدم الرق�ص، وقراءة ا

هوميرو�ص، وهي�شيو�ص لتطبيب الروح، في حين يورد راأي هيراقليط )430-479 ق.م( القائل: 

لهام �شرط �شروري  أ�شا�ص الجمال، اأما ديمقراط )460-370 ق.م( فيرى اأن الإ اإن التنا�شق هو ا

لهام هو هب������ة الطبيعة.اأما �صقـــراط )470-399 ق.م( فهو  ب������داع الفني، وكان يعتقد اأن الإ لالإ

ن�شان هو الخير  عمال الإ أ�شمى هدف لأ ن�شان لها هدف معين، واأن ا يعتقد اأن جميع ن�شاطات الإ

عمال يجب اأن يكون له فائدة، والرائع  عمال الفنية مفيدة، وكل عمل من هذه الأ المطل������ق، والأ

أو العمل الذي ل جدوى منه.  هو الذي يفيد ويجدي معاً، وال�شيئ والرديء هو ال�شيء ا

ن�صـــان المثالي، هو  اإنه من ال�ش������عب اأن تجد اإن�ش������اناً كاماًل من الناحي������ة الجمالية، واإن الإ

خالق الرائعة، وينظر �ش������قراط نظرة دونية اإلى  ن�صـــان الـــذي يجمع بين الج�صم الرائع والأ الإ

أر�ش������تقراطية �ش������قراط اأما اأفالطون )427-347 ق.م(  الحرفيين والفالحين وهذا يدل على ا

فيرى الرائع، رائع كفكرة خالدة، ل تطولها حركة ول يعيبها تغير، اإن الفنان ما هو اإل نا�ش������خ 

ل يفهم المعنى الحقيقي للوجود الرائع، ولكنه يخلق عماًل فنياً، فهو يحاكي العالم المح�شو�ص. 

وفي راأي اأفالطون بما اأن الفنان يحاكي فاإنه يبتعد عن الحقيقة المطلقة، ومن ثم يفقد قيمته 

أ�شاليب مختلفة للتعبير  الحقيقية، وعن الفن والفنانين يقول اأفالطون: اإن الفن هو عبارة عن ا

ع������ن الواقع الملمو�ص، وي������رى اأن الفن غير جدير بمواطني الدول������ة المثالية ويقترح اأن توؤلف 

أنا�ص حكماء يتعدى �ش������نهم الخم�ش������ين عام������اً. اأما راأي اأر�صطـــو )384- 3229 ق.م(:  لجان من ا

فعبر عنه في كتابه »فن ال�ش������عر« فيرى اأن اأ�ص�س التعبير، وهي الو�ش������يلة، المو�شوع، الطريقة، 

غريقي، حيث و�شع  نه اأول وثيقة نظرية و�شهادة اأمينة على تطور الفن الإ وتاأتي اأهمية كتابه لأ

أ�شتاذه اأفالطون، وانتقده، حيث يعد الرائع �شفة  م�شاألة )الرائع( في مركز اأبحاثه لكنه خالف ا

موج������ودة واقعي������اً. وفي كتابه »ما وراء الطبيع������ة« يقول: اإن اأهم معايي������ر الرائع هو التراتيب، 

ن�ش������ان بحد ذاته تج�شيد للرائع، والرائع براأي اأر�شطو يجب اأن يكون  والتنا�صب، والو�صوح، فالإ

له �ش������كل محدد، وحجم معين، كالق�ش������ة يجب اأن يكون طولها �ش������حيحاً، كي ي�شتطيع القارئ 

أيه نابعة من اأمرين: ال�ش������رور بالفهم، وال�ش������رور بالمعرفة، اإذ ق�شم  اأن يتذكرها. والمتعة في را

أ�شكال، فقد فرق بين ال�شعر التاريخي، وال�شعر الملحمي، وال�شعر العاطفي،  أنواع وا ال�شعر اإلى ا
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وال�شعر الدرامي.كما اأن ق�شية الفن التربوي احتلت مكاناً بارزاً في اأعمال اأر�شطو، فهو يعتقد 

اأن الفن ل يحتوي على قيمة ذاتية واإنما هو مرتبط بحياة النا�ص الفكرية والأخالقية ويهدف 

اإلى الكمال في عمل الخير والف�شيلة. والهدف من التربية في راأي اأر�شطو هو تطوير الناحية 

ن�صان، ويطهر روحه، ويحرره من  ن الفن ي�صمو بالإ دارة والتفكير، لأ العلي������ا من الروح، كذلك الإ

وائل كانوا  الغرائز ال�صارة. لقد اهتم لوكري�صيو�س بق�ش������ايا الثقافة والفن اإذ اأكد اأن الب�ش������ر الأ

أيه، فهو  متوح�ش������ين لم يكن بينهم اأي قوانين اإذ عا�ش������وا في الغابات والكهوف، اأما الفن في را

�شرورة اإن�ش������انية فبرزت المو�شيقا، والر�ش������م، والرق�ص، والغناء، ك�شرورة مكملة للحياة، ولم 

أ�شعاره بعمق الفكرة، وبروعة البناء الفني.  يكن فيل�ش������وفاً فح�شب، بل هو �شاعر مبدع تميزت ا

وي�شت�ش������هد الكاتب �شقور بقول /غارات�صي/ اإن الفن يجب اأن يحافظ على الوحدة، والب�صاطة، 

أنه اإذا رغبت في ابتداع �ش������يء  دبي، حيث يوؤكد ا والتكامل، وال�صتمرار، وال�صدق في اإنتاجه الأ

ما فكن في تفكيرك قريبًا من الحقيقة، اأما اأن تطلب من النا�ص اأن ت�شدق كل �شيء فهو اأمر 

أ�ش������تطاع النا�ص اأن يتعلموا كيف يحكمون  م�ش������تحيل.كما ي�شت�ش������هد بقول كونفو�صيو�س »اإذا ما ا

ر�ص«، حيث و�ش������ع قوانين اآداب  أنف�ش������هم بالعدل ولو لقرن واحد، لختفى الظلم عن وجه الأ ا

ال�ش������لوك، ودعاها بقانون الأخالق، واأكد اأهمية الفن كو�ش������يلة جيدة للتربية الأخالقية. ويرى 

�شالم، فحرم الفن كالر�شم والنحت، وبقي ال�شعر،  أنه في القرن ال�شابع انت�شر الإ الكاتب �صقور ا

وبقيت المو�شيقا ويذكر موؤرخو علم الجمال والفن، »ق�شة حي بن يقظان« التي تعد مثالً عن 

أو الو�ش������ول اإلى الحقيقة عن طريق التاأمل والتفكير. كما عد ابن  كتابة الق�ش������ة لدى العرب ا

عربي، وذو النون، واأبو الح�صين الدراج المو�شيقا ت�شاعد على فهم الحقيقة، ول بد من ذكر ابن 

ر�صد الفيل�ش������وف العربي الذي يقول: اإن فهم اأي اإنتاج فني من قبل اأي اإن�ش������ان م�شروط بفهمه 

للحكمة التي توخى الفنان التعبير عنها من عمله الفني، والهدف الذي من اأجله و�ش������ع هذا 

نتاج الفني، كما و�ش������ع الكندي في اأحد موؤلفاته عن المو�شيقا تعميماً عن التذوق الجمالي  الإ

لح������ان والروائح، كم������ا عد اإخوان ال�صفا المو�ش������يقا حرفة من الح������رف، وعبروا عن فهم  لالأ

لحان اإلى األحان روحية توؤثر في النف�ص،  عميق للمو�ش������يقا، ولها تاأثير في النفو�ص، وق�شموا الأ

نا�ش������يد الدينية وتجويد القراآن، واألحان حربية حما�شية ت�شتخدم في الحروب، واألحان  مثل الأ

�شماك، واألحان حداثية مثل غناء الحداء في  أثناء العمل مثل اأغاني �ش������يادي الأ ت�ش������تخدم في ا

دراك  ولى ال�شفات الجمالية لالإ قافلة الجمال، اأما ابن �ش������ينا فقد حدد في كتابه م�شاألتين الأ

أ�شار ابن ر�ش������د اإلى اأن الهدف الرئي�ش������ي للفن المو�شيقي هو  ال�ش������وتي ون�ش������اأة المو�شيقا، اإذ ا
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لحان التي تدل على  التربية، فالمو�ش������يقا يجب اأن تحث الب�شر على ال�شمود والعفة ورف�ص الأ

نه نتيجة لخيال  الخنوع، كما ذكر الكاتب �شقور وجهة نظر الفارابي حول ال�شعر بعّده كذب، لأ

ال�شاعر، اأما عن �شفات ال�شعر فيقول ابن �شينا، ال�شعر كالم يوؤثر في الخيال، مكون من تعابير 

وكلمات متجان�ش������ة النغم والطول والمقايي�ص وتت�شابه حرفياً في نهايتها، ومن ثم اإن الفال�شفة 

أر�ش������طو. ويتابع الموؤلف حديثه في�ش������تعر�ص راأي ليف تول�صتوي، من  الع������رب تتبعوا خطوات ا

خ������الل كتابه ما هو الفن؟ ويقول: »ا�ش������تمعوا اإلى فناني المدار�ص الحديثة، �ش������تالحظون في 

خر، ويرف�شه، ففي ال�شعر يرف�ص الرومان�شيون  المجالت كلها، اأن بع�ش������هم ينفي بع�ش������هم الآ

القدامى البرنا�ش������يين والنحطاطيين والبرنا�ش������يون يرف�شون الرومان�ش������يين والنحطاطيين، 

مر في  ويرف�ص النحطاطيون جميع الذين �شبقوهم يرف�ص الرمزيون كل ال�شابقين، كذلك الأ

الرواية وفي الم�شرح والر�شم والمو�شيقا لذلك فاإن الفن الني ي�شتهلك جهوداً جبارة من النا�ص، 

وحيوات الب�ش������ر، ويهدم الحب بين الب�شر، لي�ص �ش������يئاً وا�شحاً«، ومن وجهة نظر تول�شتوي، اأن 

عل������ى العلم والف������ن اأن يبرهنا على عدم جدوى الحروب وتخلي�ص الب�ش������رية من ويالتها، ومن 

جنون تعاطي المخدرات، واأن يو�ش������حا تخلف التع�ش������ب القومي واأ�ش������راره. لذلك ركز على 

مقاومة العنف وال�شر، اأما ر�شالة الفن لديه، فتكمن في نقل الحقيقة. ومهمة الفن هي تحقيق 

خوية. وحدة النا�ص الأ

آراء تول�ش������توي، وهما يحذرا من اأن  ل يبتع������د اإرن�صـــت في�صر في كتابه »�ش������رورة الفن« عن ا

كبر. وبخ�ش������و�ص »الفن للفن«، ففي راأي اإرن�شت  يتحول الفن اإلى �ش������لعة، وهذا هو الخطر الأ

نَّ »�شعار الفن للفن« هو محاولة 
أ في�شر اأن هذه الحركة كانت مرتبطة بالرومان�شية ويعد في�شر ا

أ ال�ش������ائد في هذه  أ�ش������مالية، وتاأكيداً للمبدا فالت الفردي من الدنيا البرجوازية والرا وهمية لالإ

لفاظ ذات الجر�ص والرنين، ولي�ص  نتاج« وهذا ال�ش������عر هو منغم وزاخر بالأ نتاج لالإ الدنيا، »الإ

كثر. ويتحدث اإرن�ش������ت في�شر عن النطباعية ويراها  أبيات مفهومة على الأ فيها غير ب�ش������عة ا

عر�ص من اأعرا�ص ال�ش������محالل، وم������ن اأعرا�ص تفتت العالم وانعدام اإن�ش������انيته. كما يتوقف 

أنه ل م�شمون من  اإرن�شت في�شر في كتابه )ال�شكل والم�شمون( عند ال�شكل والم�شمون فيرى ا

غير �شكل ول �شكل من غير م�شمون، ومن الذين عار�شو الفن للفن الناقد الرو�شي بيلين�صكي، 

الذي اأكد اأن الفن يجب اأن يكون في خدمة المجتمع ويجب اأن يتوقف عن ان�ش������غاله بالتوافه 

والتره������ات، وعلى الفن اأن يربي �ش������عور الكراهية تجاه كل ا�ش������طهاد وتع�ش������ف، واأن يعبر عن 

�ش�ص الجتماعية العادلة. واأن يكون ن�شيراً لل�شعب  اآمال ال�ش������عب واآلمه وي�شاعد في تكوين الأ
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الفقير، فعندما يبتعد الفن عن الق�ش������ايا الملحة في المجتمع فاإن هذا الفن يفقد قوته، لقد 

ديب مالك  ربط بيلن�ش������كي الفن بالمجتمع وباأنا�ش������ه، وجعله في خدمة المجتمع، ثم ينتقل الأ

أن������ه يبرهن على الفكر الجمالي المثالي  �صقـــور ليتح������دث عن روؤية ت�صرني�صف�صكي للفن فيرى ا

يخطئ عندما يحاول اأن ي�ش������ور الرائع في الواقع وكاأنه غير كامل، وغير قادر على اأن ير�شي 

ن�ش������ان، كم������ا اأن هذا الفكر مخطئ في فكرت������ه القائلة بتفوق الرائع ف������ي الفن على الرائع  الإ

ف������ي الواقع. اأما الكمال فهو مطلق، اأي اإّنه �ش������يء غير محدد، اإّنه �ش������بح غام�ص، ولهذا، يرى 

كثر  قوى والأ ف�شل هي الرغبات الأ ت�شرني�شف�ش������كي اأن الرغبة في ال�ش������دق والحب والحياة الأ

ن�شانية، ويعرف الفن باأنه كل  اأهمية من بين تلك الرغبات الحقيقية الموجودة في الطبيعة الإ

ما هو �ش������يق بوجه عام في الحياة، واإن كل ما هو لفت للنظر و�ش������ائق هو محتوى الفن، وفي 

بداع  ن�شانية، ترتبط بالمتعة الجمالية، النابعة من الإ أي�ش������اً اإن اأهمية الفن في الحياة الإ أيه ا را

ن�شانية،  الفني، واإّن هذه المتعة، يجب اأن تفرح القلب، وفي الوقت نف�ش������ه، اأن ت�شمو بالروح الإ

ن�شان، واإنَّ الحديث عن  ن�ش������ان بالإ ويرى اأن الفن ي�ش������اعد على فهم الحياة، ويهذب عالقات الإ

الفن للفن هو في الحقيقة �ش������تار يخفي خلفه اتجاهات �شيا�شية معينة ت�شتخدم هذا )الفن(. 

مر الواقع، فهو يدعي اإلى تغيير  قرار بالأ وبه������ذا يرف�ص ت�صرني�صف�صكي الخ�صوع والخنوع، والإ

هذا الواقع، ويرى ت�شرني�شف�ش������كي اأن الرائع هو الحياة كم������ا يجب اأن تكون، ولقد تابع الناقد 

نَّ الق�ش������اء على الطفيلية 
أ أيه ا نيقول دوبروليوبوف خط بيلين�ش������كي وت�شرني�شف�ش������كي، وفي را

نَّ الن�ش������ال الثوري رائع، من ه������ذا المنطلق يُعد 
أ وتعظي������م العمل هو اتج������اه التاريخ الدائم وا

دب هو الذي يبلور حتمية الثورة، والثورة وحدها  نَّ الأ
أ نَّ الثورة �شامية ورائعة، وا

أ دوبروليوبوف ا

دب اأن يعيدا ت�شكيل الحياة  كفيلة بالق�ش������اء على ال�شتبداد، وعلى الفو�ش������ى، وعلى الفن والأ

ن الفن هو القادر على معرفة  مام، واإلى التقدم، لأ
وفي تطويرها ودفع عجلة المجتمع اإلى الأ

أنها ن�ش������خ حرفي للحياة الواقعية  أنه يج������ب األ تفهم الحقيقة على ا متطلبات ال�ش������عب. وراأى ا

بداع الفني، يقول: »فنحن  وبالن�ش������بة اإلى دوبروليوبوف، اإن ال�صدق هو ال�ش������رط ال�شروري لالإ

نحكم على جودة العمل الفني من خالل ات�ش������اع اأفق الموؤلف وفهمه ال�ش������ادق وتعبيره الحيوي 

ع������ن تل������ك الظواهر التي يتطرق لها«، ولهذا، فاإن معيار الف������ن الحقيقي لديه هو ما يعبر عن 

دب �ش������عبياً بحق يجب عليه اأن يت�ش������بع بروح ال�شعب، ويعي�ص حياة  هذا ال�ش������عب، وكي يكون الأ

دب اأن يظهر القوى الكامنة في ال�ش������عب وفي قدرته على  هذا ال�ش������عب. ومن ثمَّ من واجب الأ

الحتجاج الثوري، ويوؤكد اأن النقد ل ينطلق من ت�ش������ورات م�شبقة حول ما يجب اأن يكون عليه 
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راء التي يعبر عنها، بل يجب اأن  م�شمون العمل الفني، ول كيف يجب اأن يكتب، ول ما هي الآ

بداع، وهو  ينبع من المادة الحقيقية الموجودة في اإبداع الفنان، ومن تحليل الم�شمون لهذا الإ

يرى، اأن من واجب الناقد الك�شف عن الفكرة المختبئة بين �شطور الكاتب.وبذلك ينهي الكاتب 

�ش������قور حديثه عن النظرية الجمالية التي �ش������اغها الديمقراطيون الرو�ص الثالثة بيلين�ش������كي 

وت�شرني�شف�شكي ودوبروليوبوف. 

ث������م ينتقل الكاتب �ش������قور للحديث عن خطـــر الفن المزيف علـــى الفـــن الحقيقي فيورد 

راأي تول�ش������توي باأن الفن عندما ي�شبح �ش������حيح الم�شمون واأكثر غمو�شاً من حيث ال�شكل، فهو 

�ش������اليب التي اعتمدت فاأودت  يفقد �ش������مات الفن، وي�شبح �ش������بيهاً بالفن، ويحدد تول�شتوي الأ

بالفن الحقيقي وهي القتبا�ص والتقليد، واإثارة الده�ش������ة، والت�ش������ويق وي�شيف تول�شتوي ثالثة 

عوامل ت�ش������اعد على اإنت������اج الفن المزيف وهي المكافاأة الكبيرة التي يح�ش������ل عليها الفنانون 

التي ت�ش������جعهم على الحتراف/ والثاني النقد الفن������ي، والثالث تعليم الفن في المدار�ص، يرى 

أنه منذ اأن �شار الفن حرفة �شعف الفن وفقد �شفته الرئي�شة وهي �شدق الفن، ويرى  تول�شتوي ا

نَّ كل نت������اج ملفق مدحه النقاد هو بمنزل������ة باب يدخل منه منافقو الفن فوراً، والعامل الثالث 
أ ا

ن المدار�ص التعليمية ل ت�ش������تطيع نقل  الذي ي�ش������وه الفن هو تعلي������م الفن في المدار�ص ذلك لأ

خرين، فالمدار�ص الحرفية تنتج نفاقاً فنياً �شبيهاً تماماً بالنفاق الديني  اأحا�شي�ص الفنان اإلى الآ

دبية؛  جنا�ص الأ ال������ذي تنتج������ه المدار�ص التي تعلم رجال الدين. ويبرز ال�ش������عر في مقدم������ة الأ

جنا�س الفنية وذروتها طراً، وال�ش������عر يجمع بين اللوحة، والمو�ش������يقا،  كما ويعد ال�صعر اأرقى الأ

خرى يقول بيلين�شكي: كل عمل �شعري  والق�شة، ويحتوي في داخله على كل عنا�شر الفنون الأ

هو ثمرة لفكرة جبارة ت�ش������تولي على ال�ش������اعر، فمهما كانت الفكرة التي يطرحها ال�شاعر غير 

المطبوع عميقة و�شادقة ومقد�شة، فلن يكون عمله اإل �شحاًل ومختلفاً ومزيفاً وم�شوهاً وميتاً، 

لم الروحية  بداع ت�ش������به عملية الولدة التي ل تخلو من الآ ولن ي�ش������تطيع اإقناع اأحد.وعملية الإ

دب  طبعاً، اأن قوة جبارة ورغبة ل تقهر هذه القوة وهذه الرغبة هما روح الفعل ال�ش������عري. والأ

أو رواية اأو ق�شة، اإن  دبي اإن كان �شعراً ا ن�ش������ان، واإن العمل الأ �ش������مى عن فكرة الإ هو التعبير الأ

أو يت�ش������من قيمة جوهرية، ت�شيف �ش������يئاً ما اإلى ثقافة المتلقي، فال نفع فيه.  لم يحمل فكرة ا

خر، فيرى اأن  عمال، وزوال بع�صها الآ يجيب الكاتب �صقور عن �شوؤال عن �صبب خلود بع�س الأ

ن�شان والثاني:  ول: مو�شوعها، وهدفها، ومحورها، الذي يجب اأن يكون الإ ذلك يعود ل�شببين: الأ

نوثة من المراأة وبعدها يوؤكد الكاتب  قيمتها، والفنية التي هي بمنزلة الرجولة من الرجل، والأ
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روؤيتـــه لوظيفة الفن فيراه������ا: تكمن في التنوير، الذي يخلق منظومة وعي معرفية، ومن اأهم 

ن�شان،  وظائف الفن: الت�شال، والتالقي، وتعليم القيم الجمالية، وغر�شه القيم التربوية في الإ

وتطهيره من ال�شفات ال�شلبية، وخلق الوعي الجمالي، والم�شاعر الجمالية، والذوق الجمالي، 

بداع وتحويل الموهبة تحوياًل خالقاً  وتو�شيع دائرة المعارف و�شقلها وتهذيبها، ويوقظ روح الإ

نه يج�شد  في خدمة المجتمع وال�شعب، ويجيب الكاتب �صقور عن �شوؤال لماذا الفن؟ فيقول: لأ

الواقع، والتنوير، والك�ش������ف، والتنبوؤ، والتحري�ص، والتغيير، والعزاء وتحقيق الذات والحكمة، 

أنها من اأجل نقل الحقيقة من  جابة لماذا الف������ن؟ فيوؤكد ا ويختـــم الكاتـــب بروؤيـــة تول�صتوي لالإ

حا�ش������ي�ص التي تفيد باأن خير النا�ص ه������و اإقامة مملكة الحب، واإن  مج������ال العقل اإلى مجال الأ

ديب الكبير ميخائيل نعيمة في  خوية ويختم بقول الأ مهمة الفن هي تحقيق وحدة النا�ص الأ

آيات الفن واأغالها، قولوا: �شمير ل ي�شخر، وجبين ل يعفر،  فهمه للفن: »فاإن �شئلتم عن اإبداع ا

ذى، وفكر يرى  ول�شان حليم �شكور، وقلب عفيف غفور، وعين ل تب�شر القذى، ويد ل تنزل الأ

بدية«. زلية بالأ في البلية عطية، وخيال يربط الأ

ممـــا تقـــدم، يمكننا الق������ول: اإذا كان النقد يج������ب اأن ينبع من الم������ادة الحقيقية الموجودة 

بداع، فمن واجب الناقد الك�ش������ف عن الفكرة  في اإبداع الفنان ومن تحليل الم�ش������مون لهذا الإ

بداع الفني، فنحن  المختبئة بين �ش������طور الكاتب، واإذا كان ال�ش������دق هو ال�شرط ال�ش������روري لالإ

نحكم على جودة العمل الفني من خالل ات�ش������اع اأفق الموؤلف وفهمه ال�ش������ادق وتعبيره الحيوي 

عن تلك الظواهر التي يتطرق اإليها، وكما يقول ابن ر�ش������د الفيل�شوف العربي: اإن فهم اأي اإنتاج 

فني من اأي اإن�ش������ان م�ش������روط بفهمه للحكمة التي توخى الفنان التعبي������ر عنها من عمله الفني 

ديب مالك �صقور ما الفن؟ تج�شد  نتاج الفني، وفي عمل الأ والهدف الذي من اأجله و�شع هذا الإ

ال�شدق، وات�شاع اأفق الموؤلف، وثقافته العالية، ومعرفته ال�شا�شعة، واّطالعه على روؤية كثير من 

دباء في العالم ول�شّيما الرو�ص منهم، فالتزم الروؤية التي تعطي الفن دوراً في حياة  الكتاب والأ

النا�ص والمجتمع فرف�ص فكرة الفن للفن، وقدم لنا مادة د�ش������مة، يحتاجها كل من يعمل ويهتم 

ديب مالك �شقور على جهده  دبي والثقافي والفنون باأنواعها المختلفة، فتحية لالأ في ال�شاأن الأ

الذي قدمه فاأغنى المكتبة العربية بكتاب قيم، وتحفة فنية رائعة ومفيدة. 

❁    ❁    ❁
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�ضبحي �ضعيد ق�ضيماتي

عن دار التكوين بدم�ص������ق، �ص������در حديثاً، كتاب يحمل 

عن������وان )ممدوح ع������دوان �� الفار�������س الخا�ص������ر(، تاأليف 

عالمي������ة نهلة كامل، ت�ص������لط فيه الكاتبُة ال�ص������وء على  الإ

بداعية لل�صاعر والم�صرحي الكبير والمترجم  الميزات الإ

ممدوح عدوان الذي انتقل اإلى جوار ربه عام )2004م(... 

وكان له ح�صور وا�صع وعميق ومثير في ال�صاحة الثقافية 

م للمكتبة  عالمية ��� �ص������اعراً وم�ص������رحياً ومترجماً، قدَّ والإ

العربية ث������روة اإبداعية، ل ينكر اأح������د اأهميتها، وتاأثيرها 

الكبير... والحديث عن ممدوح عدوان حديث ذو �صجون، 

ن�ص������اف اإلى اأعلى  أراد اأن يرفع راية العدل والإ وهو مبدع ا

القمم، لتك������ون منارة لنا في الحي������اة... لكن هذه الحياة 

ن�صان، لم  أرادها اأن تكون �ص������رحاً �صامخاً ل�صعادة الإ التي ا

تن�ص������ف ممدوح عدوhن، بل رمته باأ�ص������د اأمرا�صها الخبيثة، لتخرجه من الحياة، وهو في قمة 

بداعية التي �صهدتها  عالم الإ بداعي المتدفق... لكن ممدوح عدوان يبقى من اأهم الأ عطائه الإ

أن�صى المقالة التي ن�صرها ال�صاعر الكبير  بداعية العربية، في القرن الع�صرين..ول ا ال�صاحة الإ

محمد علي �صم�س الدين، في �صحيفة الحياة في )21/ 12/ 2004( بعد وفاة ممدوح عدوان، 

قراءات

ممدوح عدوان... الفار�س اخلا�سر...
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يقول فيها عن �ش������اعر المفارقات ال�ش������اخرة: )لماذا ال�ش������رطان؟ لماذا يقع ال�ش������اعر في ذراع 

أكثر  نه مخيف ا ال�ش������رطان؟ معظم الذين اأحببتهم ماتوا بال�ش������رطان. لكْن لماذا ال�ش������رطان؟ األأ

أنوح  أو بالعقرب. الموت هو الموت. ل ا �شد ا أو بالقو�ص. بالأ من �ش������واه؟ ل فارق... بال�ش������رطان ا

َن واقفاً على قرن كرك������دّن الموت، يمازحه... يعابثه ويلويه. ما حيلة  عل������ى ممدوح. اأتخّيله الآ

ال�ش������رطان بعد اأن يموت ال�شاعر؟ ل �ش������يء... ي�شقط في يده... ينهزم. ممدوح عدوان �شبقته 

ن يمازح من حوله من موتى، من مالئكة و�شياطين. اأح�شبه  قهقهاته اإلى المقابر. واأح�ش������به الآ

يلقي عليهم هذه اللقطة من �ش������عره: »و�ش������ديقي/ قبل اأن يكمل �َشْرَد النكتِة المرتجلْة/ مّزقته 

بداعية  قنبلْة«...(. ويتابع �ش������اعرنا الكبير محمد علي �ش������م�ص الدين، وا�ش������فاً هذه القامة الإ

خيرة،  الفذة: )ممدوح عدوان كان �ش������اعر المفارقات ال�شاخرة. يقطف من الم�شهد لحظته الأ

وان« حواره  أو المفارقة. بعد اأن ي�شف في ق�شيدته »خارجي قبل الأ أو الده�شة ا ليطرح ال�شوؤال ا

مع ال�شّياف،

عالمية المعروفة نهلة كامل، وثيق������ة )نقدية( مهمة عن حياة  والكت������اب ال������ذي تقدمه لنا الإ

واإبداع ممدوح عدوان الذي لم ياأخذ حقه من النقد والدرا�شة، كغيره من العديد من المبدعين 

أ ب�ش������كلها ال�ش������حيح والفاعل، ما لم يكن لدينا نه�ش������ة  في عالمنا العربي..اإذ اإن القراءة ل تبدا

بداعي، وتقوم بغربلة، وفرز، وت�ش������نيف، وبلورة  نقدي������ة متطورة، تدر�������ص وتبحث في اإنتاجنا الإ

أ�ش�������ص معرفية واعية،  بداعي... فنحن بحاجة ما�ش������ة اإلى معارك نقدية، مبنية على ا اإنتاجنا الإ

بداعية، هي من  خال�ص لمبادئها ال�شامية... ف�شاحتنا الثقافية والإ يوحدها ع�ش������ق الثقافة والإ

اأفقر ال�ش������احات اإلى الدرا�شات والبحوث المهتمة باإنتاج المبدعين... ومن هنا تنبع اأهمية هذا 

بداعية  الكتاب النقدي -اإذا جاز التعبير- عن ال�شاعر ممدوح عدوان، واأهميته الجتماعية والإ

عالم  �ش������تاذة نهلة كامل، وهي من الأ والفكرية والفل�ش������فية، ول�شّيما اإذا كانت موؤلفة الكتاب الأ

عالمية ومن اأوفر الخبرات المهتمة بالحركة الثقافية، وممن عا�ش������روا  البارزة في ال�ش������احة الإ

بداعية، عن كثب. ورافقوه، وعاي�شوا تجاربه الإ

الفار�ش الخا�سر

أين تكمن خ�شارته، وما هو حجم هذه الخ�شارة...؟  هل كان ممدوح عدوان الفار�ص الخا�شر؟ وا

بداعية العربية...  أبرز اأعالمنا الإ أردنا اأن نجيب عن هذا ال�شوؤال، علينا اأن نتذكر العديد من ا اإذا ا

أوانه هو الخ�شارة  وقبل اأن نجيب عن هذا ال�شوؤال، يجب اأن نقر باأن رحيل ممدوح عدوان قبل ا

بداعي... فقد رحل عدوان ومازال �شدره يفي�ص بما  الكبرى التي يتحملها واقعنا الثقافي والإ
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بداعي...رحل و�ش������احتنا الثقافية باأم�ص  يمكن اأن يتحفنا به... رحل قبل اأن يكمل م�ش������روعه الإ

الحاج������ة لدوره الري������ادي المعّبر عن هموم الوطن واأحالمه الملح������ة... ورحل قبله العديد من 

أوانهم... ولن يكون ممدوح عدوان الفار�ص الخا�ش������ر، اإّل  المبدعين، ممن غادروا ال�ش������احة قبل ا

بداعية، الهادفة اإلى تحقيق اأحالمه ال�شامية التي  اإذا عجزنا، ولم ن�ش������تطع متابعة م�ش������يرته الإ

خا�ص معاركه ال�شر�شة من اأجل تحقيقها...

الكتاب

تفتتح الكاتبة حديثها عن ممدوح عدوان بما يوؤكده ال�ش������اعر عن نف�شه اإذ يقول: ))اكت�شفت 

ن القيم فيه  باأني كنت اأكتب دون كي�ش������وت طوال حياتي، قوة الت�ش������دي الفردية لعالم ينهار، لأ

أنبري لمعالجة عطب  أنا دون كي�ش������وت حين ا خطر هو اإلى اأي حد كنت ا تنهار، والكت�ش������اف الأ

ع�شري بالكلمات؟((... ثم تنطلق الكاتبة للحديث عن غريزة العدالة التي كافح ممدوح عدوان 

في �شبيل اأن تاأخذ دورها الفاعل في الحياة... اإذ عا�ص ال�شاعر حالة ا�شتباك يومي مع الحياة، 

يديولوجيات المتع�ش������فة التي تحارب  فكار ال�ش������طحية والأ حكام الم�ش������بقة والأ متمرداً على الأ

غريزة العدالة، اأو ل تهتم بها...

بداعي )و�ش������يرة الم�ش������اغب  رح������ل ممدوح عدوان، وبين دفتي )90( عماًل يكمن منجزه الإ

أنه ابن الحياة الحر، كما و�ش������فه الكبي������ر محمود دروي�ص، ولم  والم�ش������اك�ص والمتمرد(، موؤكداً ا

ن�شان،  أبعد اإلى الدفاع عن اإن�شانية الإ يكتف بالدفاع عن الحياة بال�شعر، بل ظل يذهب بعيداً، وا

أ�شلوباً، بل م�شموناً و�شرورة:  أنه لم يختر القراءة ا مطالباً بالعدالة المطلقة؟... وقد اأكد ال�شاعر ا

أولوية القراءة بداأت  أنا �ش������اعر اأولً... وا أنا قارئ اأولً، كمرادف لقوله ا )اإنن������ي مدين للقراءة... ا

من������ذ الطفولة، حين كانت قريته ت�ش������ير اإلي������ه بالقول: هذا الولد يعرف ق������راءة الجريدة، وقد 

�شارة اإلى  اأ�ش������بح ي�شف نف�ش������ه، فيما بعد، اإنه يتمتع بال�ش������وت الجهوري، والنطق ال�شليم، ولالإ

أ واأكتب...(... وتوؤكد الكاتبة اإن عدوان الذي عدَّ  أنا اأقرا بداع قال دائماً، ا متالزم������ة الطالع بالإ

عملية اإبعاد الفن عن الحياة غير مجدية، ولم يقبل اأن تكون المعا�شرة ال�شعرية تجاهاًل للفقر 

والجوع والظلم والقهر والحتالل والخيانة... وقد وجد نف�شه دائماً في حالة دفاع عن وظيفة 

أبرزها: الو�شوح والتحري�ص والمبا�شرة... فهو �شاعر  خرى... التغييرية... والثائرة، وا دب الأ الأ

م�شاغب من طراز خا�ص، كما يقول الناقد خليل �شويلح، لم يترك فر�شة للتعبير عن هواج�شه، 

اإل وخا�ش������ها بنبرة عالية، �شواء في ال�شعر، اأم في الدراما، اأو في الترجمة... والفن هو �شنعة 

ن�ش������انية،  فكار بالم�ش������اعر الإ متقنة اإلى درجة العفوية، براأي عدوان، الذي عرف كيف يمزج الأ
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كما و�ش������فته الناقدة خالدة �ش������عيد، بتطوير العقل المعرفي لل�شاعر... وقد تمرد عدوان دائماً 

متع  أراد ر�شم ال�شورة الأ لخرق ح�شار التفاهة، وتغيير المناخ ال�شطحي الذي اأف�شد النا�ص... وا

خر للحياة... واأعلن: )اإنني مولع بكل لذائذ الحياة(، وهو الذي يع�شق المو�شيقا  في الجانب الآ

والغناء والرق�ص والتمثيل والدراما، ولم يجد ال�شوفية هجراناً للحياة، بل اقتحاماً لها، ولم تكن 

ديب عبده وازن الذي  قهراً لج�ش������د، بل اإحياًء له، ورجوعاً اإليه... وت�شت�شهد الكاتبة بالناقد والأ

ن يجب اأن ن�ش������تعيده، واأن نعيد قراءته، لنعلم من كان حقاً هذا  دعا: )غاب ممدوح عدوان، الآ

خ�شاع، ل تطور التحرر...(. ن اأكثر ح�شوراً، مع تجدد الإ الكاتب الظاهرة، وربما نجده الآ

وتوؤكد الكاتبة اأن ممدوح عدوان مازال م�ش������راً على عروبته، واأن طموحه ما زال ا�ش������ترجاع 

نَّ اأخطر ما يهددنا هو 
أ فل�ش������طين، وتحقيق الوحدة العربية، والعي�ص في مجتمع عادل... ويرى ا

أنه ر�ش������وخ للهيمنة  اأن نوؤم������ن ب������راأي عدونا فينا، وهو يفهم تعبير النظام العالمي الجديد، على ا

أ�ش������مالية، وتكنولوجية معاً على العالم، وف������ي منطقتنا العربية هي تعني  مريكي������ة التي هي را الأ

حتماً هيمنة �شهيونية... وقد دافع دائماً عن اإح�شا�شه بالطفولة والجمال، وهو كما راأى الدكتور 

أراد ا�شتنها�ص الروح القادرة على تحقيق الجمال، وهزيمة القبح، وهو الذي  محمد �شابر عبيد، ا

ن في نو�شتالوجيا م�شتحيلة. والم�شتحيل في  يقول: كبر الطفل الذي فينا، ويحاول ا�شترجاعه الآ

اأدب عدوان هو الهدف الذي ظل يراه ب�ش������فاء الطفولة: )ما ي�شغلني هو العدل الذي ي�شمى في 

نكليزية بالعدل المطلقpoetic justice... والتق�شيط �شغل البازرجية وال�شيا�شيين...(. الإ

أنا في عمر بداأت اأح�ص معه اأن الم�شتقبل مغلق، واأن  وجاء في الكتاب: )قال عدوان قبل وفاته: ا

الما�ش������ي الذي كونني باق فيَّ كندب، لكنه الذي رف�ص دائماً القراءة الخاطئة للتاريخ، يو�ش������ح اأن 

أنثروبولوجي ل يزال يتحرك  أ الرف�ص والتمرد على �شياق ا هذا لي�ص من روؤية الر�شوخ، بل من مبدا

ن�شان، وتقوي�ص العدالة، والق�شاء على روح التغيير.. لهذا وجدناه يرف�ص  باتجاه تكري�ص حيونة الإ

أن�شاقها المحلية  خ�شاع، وا أ وتقنيات الإ ال�شلطة المنتجة لمجتمع التطبيع البنيوي القائم على مبدا

في الن�شباط والمعاقبة والتعذيب وال�شجن، متقاطعاً مع الفيل�شوف مي�شال فوكو، ومتفقاً مع بحثه 

رغام...(... وتوؤكد  أ من الهدم، وتفكيك عالم ال�ش������لطة، وتقنيات الإ ف������ي غريزة الحقيقة التي تبدا

نظمة العربية، ل������م تدخل فكر ممدوح عدوان، وهو  الكاتب������ة: البراغماتية ال�شيا�ش������ية، وذرائعية الأ

أو قنوات تو�شيل(،  أنا اأي�شاً دون كي�شوت، اأقاتل بكلمة غير مقروءة جيداً، ولي�ص لها منابر، ا يقول: )ا

أنه �ش������اعٌر  لكنه حافظ على �ش������جاعة البراءة لديه، ليقول ما يقال... وقد اأدرك عدوان تراجيدية ا

أديٌب، ارتبط انتماوؤه وتحدد التزامه بفكر التمرد والتحري�ص... وكان ال�شوؤال الدائم: للخروج من  وا

حالة ال�شبات اليقيني التي لم تكن لتح�شم بعنوان اللتزام فح�شب، بل ب�شوؤال: )كيف اأكون متمرداً( 
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ن�ش������ان، ولي�ش������ت مرتبطة بالقرن الع�ش������رين... وهي  نَّ فكرة التمرد ولدت مع الإ
أ وهو الذي يرى ا

أبو نوا�ص، ولدى ابن ر�شد في الفل�شفة، بل  أبو تمام، وا موجودة في ال�شعر العبا�شي، ولدى المتنبي وا

لدى اأعالم بارزين كتب عنهم منذ اأبي ذر الغفاري في عهد الخلفاء الرا�شدين...

وت�ش������ير الكاتبة اإلى اأن عدوان وافق على الراأي الوجودي في القرن الع�شرين، والقائل: )اإن 

التمرد خلف كل منجز فكري و�شيا�ش������ي، وثقافي واقت�شادي وديني، متفقاً مع البير كامو الذي 

نطولوجي، على اأن التم������رد التاريخي يجب اأن يهدف اإلى  أراد بالعبثي������ة التم������رد على العالم الأ ا

أنا موجود...(. أتمرد اإذن ا أنا ا الحرية والعدالة... ويلتقي بذلك مع الوجودية في )ا

دبي لعدوان... لكن اأن تعي�ص في  وتالحظ الكاتبة اأن القرن الع�ش������رين كان �شاحة التمرد الأ

قرن متالطم من التيارات المتمردة، فاإن ذلك ل يجعل المهمة، بال�شرورة �شهلة، بل في اأق�شى 

انفتاح مفاهيمها، وت�ش������اربها حول م�ش������وؤولية وغاية الحرية والعدالة... ويقول ممدوح عدوان: 

بداع، ول يقمع حركات تمردها المتناق�شة والمتعددة، لكنه  اإن القرن الع�شرين، يحرر ق�شية الإ

يجعل كيف اأتمرد هنا عملية تفرد اأدبي، ولغة دفاع عن الحياة يجب اأن ل تفقد ب�شاطة الذات 

�ش������ياء... والخيارات جاهزة ومنفتحة في هذا  ال�ش������افية ونقاء م�ش������اهدتها للحياة والنا�ص والأ

ر�شوزي  القرن الع�شرين، لنجد من يفكر مثل ماو والخميني وتروت�شكي وهيدغر، والكواكبي والأ

وزريق، ومن يوؤلف على نمط ت�ش������يخوف واإدري�ص، ومن يقل������د بريخت وبيكيت ولوركا واأدوني�ص 

والحاج وحيدر حيدر.لكن القرن الع�شرين حافل بالديكتاتوريات ال�شيا�شية والفكرية، وال�شعارات 

دبية في البلدان العربية... اإ�ش������افة اإلى ال�شتالب  الببغائية، والت�ش������ييق على هام�ص الحرية الأ

عالمية الم�شبوهة اأحياناً... الفردي للمو�شة الثقافية الم�شتوردة، والحمالت الإ

توؤكد الكاتبة: )اأن هذا الك�ش������ف، التحدي الدائم هو �ش������ر ممدوح عدوان في كتابي، بعد اأن 

عالمية والثقافية نوع من ال�شتر�ش������ال العفوي، والنقطاع الموؤقت ثم العودة  كانت حواراتنا الإ

بداع  لال�شتئناف تحت هذا المفهوم: {كيف اأكون متمرداً} الذي كان عملية لهاث، لي�ص وراء الإ

وهو لم ين�ش������ب عنده، بل وراء ما ي�ش������بقه ويوازيه من ك�شف للغمو�ص المفاهيمي كلما فتح باباً 

معرفياً، اأو�شدته اليقينات المغلقة، مكر�شة التحريف والتزوير، واغت�شاب الحقيقة...(.

أنا هاملت  من المهم اأن ن�شير اإلى جواب ممدوح عدوان عن �شوؤال وجهته اإليه الكاتبة: )قلَت ا

أنه ابن بيئتك؟؟؟...(، واأجابني: )بل هاجمت  أبو علي �ش������اهين مع ا أنا ا ودون كي�ش������وت، ولم تقل ا

قطاعيين والبكوات ورجال الدين في ق�شائد مبكرة، وكتبت عنه اأولى م�شرحياتي، وكان تمرداً  الإ

زلي...(. و�شوؤالي: األ يوجد في  نطولوجي الأ منجزاً... لكن هاملت ودون كي�شوت هما التمرد الأ

نطولوجية؟؟... أو تماثل قيمها الأ أو دون كي�شوت...؟ ا تاريخنا �شخ�شية توازي هاملت ا
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ن�شاق الذهنية ال�شلطوية،  وتوؤكد الكاتبة اأن مغامرة ممدوح النقالبية �� عراك ج�شور لهدم الأ

ونب�ص في الطبقات العبودية التاريخية، ما جعل منجزه غا�ش������باً، وعبارته طلقة، ودللته كثيفة، 

ولحظته �ش������اخرة، وذاكرته اأبقى في ذاكرة عمر ب�ش������ري، يعمد اإلى تدوينها في كتب يطلق عليها 

أو لينبهنا اإلى اأن طريق التمرد وعٌر وطويل وبعيد... ومحكوم بالنق�شان... مقدمات، توا�شعاً، ا

وتتابع الكاتبة ف�شول كتبها، ومنها )لقاءات باقية(... توؤكد اأهمية لقاءاتها بعدوان، م�شيرة: 

عالمي الظاهرة ممدوح عدوان، ثالث لقاءات منتجة خالل ثالثين عاماً،  ديب والإ )جمعتني بالأ

منذ اأواخر �ش������بعينيات القرن الما�ش������ي، حتى عام )2004( قبل وفاته، لعلها ال�شبب في تعرفي 

اإليه عن قرب، اإن�ش������اناً واإبداعياً في الميدان والعمق، كما ج������اء تاأليف هذا الكتاب نتيجة لها، 

وثيقة اإلى عنوانين رئي�شيين هما �شيرة التمرد، واأنطولوجيا حزب الجوع...(.

وتنتقل الكاتبة اإلى الحديث عن �شيرة التمرد لدى ممدوح عدوان الذي يوؤكد في مجموعته 

أبداً اإلى المنافي}: )اإن لم يكن لي غد فلتحذروا ياأ�شي(... وعّبر عن رف�شه للقراءة  ال�شعرية {ا

آليات الهيمنة التي تحولت اإلى موؤ�ش�ش������ات عالمية را�شخة، وفخر  الحيادية، واأدان الالمبالة، وا

بانتمائ������ه اإلى الذين ل يملكون، وعا�ص جدلية التكوين مع اأحداث الواقع الوطني والعربي التي 

أولها قيام الكيان ال�ش������هيوني، وتبلور ال�شراع معه، ثم الحروب  تطورت اإلى مواجهات خطيرة، ا

والنك�ش������ات، وهو القائل: )اإن اأهم حدثين في حياتي هما النك�ش������ة عام 1967، وموت اأمي(... 

وتوؤك������د الكاتبة اأن عدوان كان يتجدد من خالل عالقته مع الواقع الخارجي، وبذلك عا�ص حلم 

دبية التي  أنه لعب الزمن وتحداه... وكان حجم الم�شروعات الأ ع�ش������يان مفتوح، اأول مفاتيحه ا

فكر بها كبيرة القيمة النوعية. �شاألته الكاتبة: )اإذن اأنت تواجه حروبك من جديد؟(... )فاأجابني 

بحزن ي�ش������به ال�شتنكار، وهل تجدين معاركنا منتهية؟ اإنها تزداد �شراوة، وعلى العربي بالذات، 

أنها لم ت�شتغرب اأن ممدوحاً كان ي�شحك، وي�شخر  ق�ش������وة اإذللً وحيونة...(... وت�ش������ير الكاتبة ا

أن�ش������ر  أنا لم يوؤخرني المر�ص، فقد كنت طوال الوقت اأدر�ص، واأكتب ال�ش������عر، وا كعادته قائاًل: )ا

الكتب...(... وكان ي�ش������عى اإلى اإ�ش������اءة الوجه المعتم للحقيقة، ويدعو اإلى روؤية اأخرى للتاريخ، 

منطلقاً من: )روؤية �ش������حيحة في اأن هذا الواقع ظالم ورديء ول اإن�ش������اني، ول بد من العتراف 

�ش�������ص التي تقوم عليها هذه الموؤ�ش�ش������ات... ولم  باأننا نطمح اإلى تغيير موؤ�ش�ش������اته، وتقوي�ص الأ

نها هزيم������ة جيو�ص وحكومات، بل كانت مفجع������ة بدللتها على حجم  تك������ن الهزيمة مفجعة لأ

أ�شلوب  العجز في حياتنا والغبن الالحق بنا... لم يكن يدفع اإلى الجنون هو حجم الخ�شارة، بل ا

المعالج������ة... ويوؤكد ع������دوان: )اعترافاتي كلها هي اأن الظروف التي ع�ش������ت فيها في جزء من 

الوطن العربي، قد منعتني من اأن اأكون اإن�شاناً اأف�شل، و�شاعراً اأف�شل...(... والمهم اأن نذكر ما 



ممدوح عدوان... الفار�س اخلا�رس...

20� ول 2021  الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

أكت�شف اأني لم اأكتب في حياتي كلها ثالث ق�شائد حب، ل �شيء عن  قاله عدوان: )�شدمني اأن ا

أنني  الجمال، ل �ش������يء عن ال�شعادة... ق�شائدي كلها دم وغ�ش������ب وياأ�ص ومراث... وهذا يعني ا

حباط... اإنها  حزان والإ ع�شت حياتي كلها قي الخوف والكراهية والحقد ممزوجة بالدموع والأ

زهار الجميلة، حين يكون هناك ب�شر يُقتلون...(. لجريمة اأن نتحدث عن الأ

وتح������ت عنوان )انقالب عل������ى الجمهور...( تبحث الكاتبة في مو�ش������وع الجمهور النوعي 

أراد اأن يخاطبه عدوان: )...اإن كل تطور يلحق بالفن، تكمن وراءه حقيقتان: البحث عن  الذي ا

نني مهجو�ص بهذا العالم  خرين...( اأي ع������ن الجمهور... )لأ الذات ال�ش������افية، والبحث عن الآ

الخارج������ي ومهتم بالنا�ص...( من اأجل تكري�ص هذه الحقائق الجديدة، اأطلق �ش������عاره)ياألفونك 

أ�شلوب ممدوح  ديب ح�شن.م يو�شف، وهو ا فانفر(... وجعله منهجاً لحياته كلها... وكما كتب الأ

عدوان لقلب الطاولة على الجمهور الحيادي المدجن، م�شت�شهداً بقول ال�شاعر كيت�ص: )لي�ص 

لدي اأدنى �شعور بالتوا�شع تجاه الجمهور...( وقول �شيلي: )ل تقبل اأي ن�شيحة من �شاذج، اإن 

الزمن كفيل بقلب حكم الجمهور ال�شخيف(... لكن الت�شاوؤل الم�شروع هنا من اأين جاء عدوان 

بكل هذه القوة لالنقالب على الجمهور الحيادي ال�ش������تهالكي، وال�ش������لطات القامعة والناقد 

المروج...؟ والجواب: )اإن هذه المواقف التي اأعلنها نثراً، وترجمها اإبداعاً في اإنتاجه، تحتاج 

أيد المثقفون حقيقة اأن  اإل������ى ثقة كبيرة بالنف�ص المعبرة عن الكل، وثانيه������ا بالمعرفة... وقد ا

كيدة، كما كتب وليد  نه كان وثقاً من موهبته الأ ممدوحاً كان جريئاً اإلى الحدود الق�ش������وى، لأ

أكثر ما رمى من حممه علينا، وعلى ال�ش������لطات الو�شية علينا، ودعانا  معماري م�ش������يفاً: )ما ا

اإلى حفالت نارية(...

والكتاب زاخر بعناوين ف�ش������وله التي تو�ش������ح وت�ش������يف معلومات مهمة عن المبدع ممدوح 

عدوان... ولعل اأهم هذه العناوين ما يتناول مو�ش������وع تهوي������د المعرفة، يركز فيه على الجانب 

دبي في م�ش������رحيات )الغول( و)�ش������فر  المعرف������ي للهزيمة الكب������رى، وقد تناول هذا الجانب الأ

برلك( )لو كنت فل�ش������طينياً( وكثير من الق�شائد... ويهدي عدوان تهويدة المعرفة اإلى انتفا�شة 

أيامنا، يبنون �شرح النتباه، يعيدون  ق�ش������ى: )رجالها ون�شاوؤها واأطفالها، ينه�ش������ون من ركام ا الأ

أناقته... ولم يكن ذلك اندفاعاً عاطفياً، بل اتكاًء عل������ى تراكم معرفي، اأعطاه جهوزية  للعق������ل ا

ن حجم الخ�شائر  الم�ش������اركة في منا�ش������بة قومية موؤثرة(... ويو�ش������ح عدوان: )اإننا �شنكت�شف الآ

ر�ص والبيوت والمزارع فقط، بل خ�شرنا التاريخ  الحقيقية التي تعر�ش������نا لها، نحن لم نخ�شر الأ

أي�ش������اً، وهذا يك�شف لنا الت�شاع الحقيقي لميدان ال�شراع، اإنه قائم في غيابنا  ومنابع المعرفة ا

حيان في العالم كله(... وا�ش������تطاع بالتالقي مع حقائق كيت وايتالم، ر�ش������م �ش������ياق  أكثر الأ في ا
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وروبي... اإذ التهم الجراد اليهودي  مو�ش������وعي معرفي لفعل �شيطرة ال�ش������هيونية على العقل الأ

�شا�ص  عقل الغرب، وتغلغل في م�شادر تغذية هذا العقل من دين وثقافة، وكنا نحن ال�شحية، والأ

لل�شره ال�شهيوني...

وترى الكاتبة: لقد حلم عدوان بالعمل �ش������من تيار تحرري معرفي، وهو يلتقي كيت وايتالم 

واإدوارد �شعيد ومنير العك�ص ومحمود دروي�ص، ويجد تلفيق اإ�شرائيل التوراتية في حقيقة: )اأنت 

أكاديمياً حول م�شاألة في التاريخ القديم اإّل وتجد اأن المرجعية  أو ا ل تكاد تفتح مرجعاً مو�شوعياً ا

أو الثقافة العبرية...(. أو اليهود، ا �شا�ص فيه هي التوراة، ا الأ

ن�شانية لممدوح  بداعية والإ ل �شك باأن هذا الكتاب يت�شمن وثيقة مهمة عن اأهم الميزات الإ

عدوان... واأرى اأن هذا الكتاب ي�ش������كل دافعاً مهماً للتعمق في درا�شة ما قدمه ال�شاعر للمكتبة 

م������ن اأعمال لها عالقة وطي������دة بهمومنا واأحالمنا الوطنية والقومية الت������ي تحتاج منا اإلى بذل 

المزيد من الجهود والهتمام، لتاأخذ حقها وفاعليتها في واقعنا وم�شتقبلنا الح�شاري... 

❁    ❁    ❁
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�أو�س �أحمد �أ�سعد

الق������راءة النقدّية الجدّية المثم������رة، هي التي تفر�ض 

ح�ضورها الوارف على المتلّقي/ الفاعل، وذلك من خالل 

جرائية والّتطبيقّية وت�ضّبعه  تمّكن �ض������احبها من اأدواته الإ

بمو�ض������وعه، واّت�ض������اع اأفقه، وامتالئه الثقاف������ي عموماً. 

كاديمي، والثقافي الجديد، الذي  دبي الأ واأهمّية الّنقد الأ

أ�ض������اليب اأهّم المدار�ض الّنقدّية العالمّية  يتو�ّضل طرائقاً وا

ن�ض������انّية  نَّ الثقافة عموماً، ملكاً لالإ
أ الحديثة. من منطلق ا

جمعاء. فه������ي بطبيعتها الحيوّية ل تثبْت بمكاٍن دائم، ول 

�ضباٍب ذاتّية ومو�ضوعّية، تنتقل  يحتكرها زمان محّدد، ولأ

من ب������وؤرة اإلى اأخرى، عابرة الّتخ������وم والحواجز واللّغات، 

وبهذا المعنى، لي�ض������ت حكراً على ح�ضارة بعينها، بل هي 

حلقات ح�ض������ارّية متوا�ضلة قد تنقطع هنا، لتكتمل هناك 

، الذي هو منعك�ض للح�ضارة 
ّ
كاديمي العربي والعك�ض �ضحيح، ولمعرفتنا الجازمة باأّن النقد الأ

والمجتمع العربّيين بواقعهما ال�ضكوني الحالي،لم ي�ضتطع اإنجاز حداثته، وما زال يغّط في نوم 

عميق، واإن ا�ض������تيقظ من �ض������باته بين حلٍم واآخر، فاإّنه ي�ض������ّر على ا�ضتن�ضاخ مقولته الما�ضوّية 

خر،  بعجره������ا وبجرها، بينما ه������و باأم�ّض الحاجة اإلى ذاك التطعيم الثقافي والتوا�ض������ج مع الآ

خر الذي ا�ض������تطاع اإنجاز حداثت������ه وما بعد حداثته  بم������ا يخدم نه�ض������ته المحلوم بها، هذا الآ

قراءات

قراءة نقدية لكتاب »ق�صيدة النرث«
للدكتور �صلمان كا�صد
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دبي النقدّي العربي وال�ّشورّي خ�شو�شاً، ما زال يغ�ّص بالقراءات  بطرق مختلفة. فالم�ش������هد الأ

النطباعّية والتراثّية الكال�ش������يكّية التي ل تغني ول ت�ش������من، الباحثة في النوايا والق�ش������ديات 

وال�ش������روحات للخلفيات الجتماعية وال�شيا�ش������ية والنف�ش������ّية وغيرها من الم�شامين المحيطة 

، دون الدخ������ول في ثناياه وتجاويفه، والبحث فيما يمتلك������ه من طاقات وذخائر تنتظر  بالن�������صّ

أكثر  ������روري اأن تتعلّم الذائقة الفردّية والجمعّي������ة، طرقاً اأخرى ا الك�ش������ف. لذلك غدا من ال�شّ

خر لنا. وقد مّهَد ت  دبّية والتراثّية، دون خ�ش������يٍة من ابتالع هذا الآ انفتاحاً على الّن�ش������و�ص الأ

أم بمغربه، درا�شات  الطريق اإلى ذلك، درا�ش������ات ر�شينة وجاّدة، �شواء بم�ش������رق الوطن العربي، ا

حاول������ت اأن تم������الأ هذه الفراغات بروح م�ش������وؤولة، نذكر منها على �ش������بيل المثال ل الح�ش������ر: 

أبو ديب، وعبد الفتاح كيليطو، وعبد  )عبد اهلل الم�ش������دي، و�شالح ف�ش������ل، والغّذامي، وكمال ا

الملك مرتا�ص، ومحمد بّني�ص، وغيرهم( وها نحُن ن�شيف ا�شماً اآخر اإلى القافلة، هو الدكتور 

�شاءة »ق�ش������يدة النثر«. هذه الدرا�شة التي انتهجت بتمّكٍن وا�شح �شبل  »كا�ش������د« بكتابه قيد الإ

 الحداثة وما بعد الحداثة »البنيوّية والّتفكيكّية«- لثلّة من �شعراء ق�شيدة النثر العرب 
ْ
مدر�شتَي

�ش������اليب والتوّجهات، منّقبًة في البنى العميقة ل ال�ّش������طحّية لن�شو�شهم، بالمعنى  المختلفي الأ

دبي »ياكوب�شن« بحثاً عن معاٍن مطمورة وفراغات لن يتي�ّشر للقراءات  الذي ق�ش������ده المنّظر الأ

النطباعّية والّذوقّية التقليدّية اكت�ش������افها مهما حاولت. وقد انطلق الّناقد بدرا�شته هذه، من 

�شا�ص على  أّولي باأّن: الق�ش������يدة هي فعل �ش������ردي، وال�ش������رود ل ح�ش������ر لها - يقوم بالأ تعريف ا

أّن الق�شيدة لديه هي نتاج ت�شّور فاعل للعالم ولروؤيا  تكثيف النثر في اإطار زمني مقّنن. وبما ا

ال�ش������اعر، فاإّنه ترك لل�ش������عراء الذين تناولتهم قراءاته، مهّمة اإظهار �ش������يء من اللّعب الدللي، 

المختل������ف ال������ذي يتطلّب بدوره من القارئ الفاعل م�ش������اركة في التاأويل وا�ش������طياد الدللت 

المرج������اأة ذات المعاني المتبّدلة. حيث الّنقد لم يعد �ش������ارحاً للن�ّص، بل هو اإ�ش������افة وتفجير 

ون�شب فخاخ لل�شوارد العائمة، المبعثرة، المت�شظية في اأنحاء وف�شاءات الن�ّص. تلك ال�شوارد 

أنام ملء جفوني عن �شواردها وي�شهر  التي ا�ش������تبطنها قول »المتنّبي« ح�ش������ب ال� »الغّذامي«: »ا

الخلق جّراها ويخت�شُم« لذلك نراه ينب�ص في »البنى الحكائّية، الوظائف النفعالّية، المكّونات 

�ش������لوبّية، حداثة الّت�شّكل البنائي«. فقراءة الدكتور »قا�شد« تنحاز بقّوة لهذه النظرّيات التي  الأ

أو لتعّدد المعاني اإن �ش������ئت، ل  تُعِل������ي من �ش������اأن »القارئ / المتلّقي« باعتب������اره منتجاً للمعنى، ا

، المكتفي بتلّقي الن�ّص ال�شعري المكتمل، المكتفي بذاته. هذا القارئ الجديد 
ّ
القارئ ال�شلبي

الذي يعيد اإنتاج الن�ّص واكت�شاف بواطنه، بطريقة الّر�شد والقراءة المزهرة لجدلّية الح�شور 

 .
ّ
والغياب المتقّنعة بفراغات البيا�ص وال�ش������واد المتداخلين اللذين ي�شّكال بنيته وج�شده الكلّي

واعتماد ال�ش������عراء المتناولين في الدرا�شة، طرقاً �شردية مختلفة في قولهم ال�شعري جعل من 

قرار باختالفهم كما يقول الناقد، حيث تبدو ق�شيدة »اأحمد ال�شهاوي« �شوفّية  ال�ش������روري الإ
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في اإطار من المناجاة وكاأّنها تعي�ص في بنية من التخّيل الخطابي المعني بماوراء الكوني عبر 

انثيالته الواعية. وق�ش������يدة »ثاني ال�ش������ويدي« محكومة بعدمّية روؤيته للعالم. و»�ش������عد جمعة« 

يبدو النقي�ص ال�ش������ارخ المحتفي بالج�شد وتقدي�ش������ه. وهو ما تحاول »مي�شون �شقر« اقتحامه 

من خالل ا�شتكناه العالقة بين لغة ج�شد الق�شيدة، والمعنى في ج�شد الواقع. وتحتفل ق�شيدة 

»عادل خزام« بالّطق�ص ال�ش������عائري واللّغة النبهارّية من خالل التالعب بالقوافي المعكو�ش������ة 

قرب  أي�ش������اً في ق�ش������يدة »نجوم الغانم« ف������ي مراثيها الأ الداخلّي������ة والخارجّية. وهو ما نجده ا

للتهّج������د الن�ش������وّي الجمعي متنّقلة من �ش������مير المتكلّم المفرد اإلى �ش������مير المتكلّم الجمعي. 

وق�ش������يدة »اإبراهيم الها�شمي« تعك�ص ازدواجّية الح�شور/ الغياب وتوؤّكد حالة الن�شطار الذي 

ينحو منحى �شكلّياً يف�شح عن البنى ال�شعرّية لديه. وق�شيدة »اأحمد را�شد ثاني« تطرح مو�شوع 

المتالء /الخلو، وال�ّش������واد/ البيا�ص. حيث تحفل ق�شائده بالبعثرة والفراغات المفقودة ذات 

الفعل ال�ش������ردي الناق�ص الذي يحاول اإ�شراك القارئ في لعبة الت�شكيل للمعنى الذي يرتئيه.. 

 وال�شروري بين ال�شعراء المتناولين بالدرا�شة ل يخفي المحايثة 
ّ
ولكن ذاك الختالف المرئي

�ش������لوبّية المت�ش������ابهة. وهذا ما يّت�ش������ح لدى »الهنوف محمد« التي تنّقلت ببناها  بينهم عبر الأ

ّ اإلى الخال�شة. بينما يفارق »عبد الجا�شم محمد« 
ال�شكلّية بين الخا�ص والعام، ومن التف�شيلي

أّما »اإبراهيم المال«   على هيكلّية بنائية حكائية وا�ش������حة. ا
ّ
 المبني

ّ
خرين بنََف�ِش������ه الملحم������ي الآ

فيوؤّكد اختالفه عبر �ش������عرنتة للمكان با�ش������تخدامه لال�شتعارات التي تتعار�ص مع النثرّية،حيث 

أ�شبه با�ش������تعارة نثرّية. بينما ق�شيدة »خالد بدر« تبدو  النثر مو�ش������وم بالكناية. لتبدو ق�شيدته ا

�شياء وغيابها عبر انهيارها. حيث  كر�شد وا�شح لنهيار العالم، وكاأّنه بحالة تنازع بين اإب�شار الأ

ال�شاعر �شاهد على الماأ�ش������اة التخييلّية للكون، التي ي�شنعها عبر ماأ�شاوية روؤية الكون واقعّياً. 

ي«  أّن الق�ش������يدة هي التي تفر�ص �ش������كل قراءتها وهذا ما ي�شّميه ب� »الموؤّثر الن�شّ ويرى الناقد ا

أ�ش������اليبه بين التفكيكية والبنيوية ف������ي قراءة البنى العميقة فيها. وياأمل بقراءته  لذلك تعّددت ا

أو نهائي  تلك اأن ي�شل اإلى الّتخوم ولي�ص بال�شرورة اإلى المعنى الكلّي. لكن هل ثّمة معنى كلّي ا

يمكن اأن ت�ش������ل اإليه القراءة، األ يتناق�ص هذا مع النظرة التفكيكّية الدائمة للدللت العائمة 

م�ش������اك ب�ش������واردها تعلو متقافزًة اإلى ذرا اأخرى لتتخذ  المتحّولة، التي كلّما حاولت القراءة الإ

مالم������ح معنى اآخر؟ كذلك ثّمة مالحظ������ة اأخرى، وهي لماذا لم يذك������ر الناقد، المراجع التي 

�شماء والِفَكر المقتب�شة  ا�ش������تهدى بها في قراءاته وتحليالته المتنّوعة،عموماً، مكتفياً بذكر الأ

منهم وح�ش������ب؟. كذلك لم ي�ش������ر اإلى منبت ال�شعراء المتناولين، بل تركها لحد�ص القارئ، طبعاً 

ل اأق�ش������د المعروفين منهم. وفي ختام مقّدمة الكتاب،ثّمة ت�شاوؤل اأخير م�شروع يطرحه، دون 

اإجابة، قائاًل: ما ال�ش������بب الذي يجعل جّل �شعرنا العربي قديمه وحديثه معنّياً بالمراثي. حيث 

نرى �شيطرة هذا المناخ وعوالمه على �شعر كّل من »ال�ّشهاوي، والغانم، وخزام، وال�شويدي، ثّم 
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ّن  ي�ش������يف ب�شكٍل مفاجئ ال�شاعر محمود دروي�ص« كخاتمة لهذه المراثي اأقول ب�شكل مفاجئ لأ

مو�شوع الكتاب كلّه ق�شيدة النثر« بينما ق�شيدة دروي�ص »حالة ح�شار« تعتمد الوزن والقافية، 

والتفعيلة وتركيبتها البنيوّية تقوم على بحَرْي المتدارك والمتقارب. بذلك ن�ش������تدّل باأّن تطبيق 

المناهج النقدّية الحديثة بما تتوّفر عليه من اأدوات اإجرائّية وا�ش������عة الطيف واإمكانات تاأويلّية 

أم  أم �شعر التفعيلة ا جديدة وثرّية، يمكن تطبيقها على كّل تنويعات ال�شعر العربي، اأكان عمودّياً ا

ق�شيدة النثر، بل وكل ال�ّشرود عموماً. على مبداأ محايثة القديم للجديد التي يمكن تلخي�شها 

ب������� »ما اأجّد هذا القديم، وما اأقدم هذا الحديث« وي�ش������وغ الناقد ذلك يقوله: اإننا ن�ش������عر باأّن 

ق�ش������يدة دروي�ص ذات بني������ة نثرية، لم تخرج عن المتداول اللّفظي في خطابها ال�ّش������عري. فلو 

أّنها ذات بنية �ش������ردّية ل تقّل قرباً من المنثور ال�ش������عرّي، من ق�شائد  ُقِرئت تفكيكّياً لّت�ش������ح ا

خرين.  ال�شعراء الآ

، هي ا�شتكمال 
ّ
القراءات النقدّية التي اختّطها الدكتور »كا�شد« لم�شاره البنيوّي والّتفكيكي

أ�شلفنا،  أ�ش������ماء كبيرة لها ح�شورها العالي في الم�ش������هد العربي الثقافي الّنقدي، كما ا لجهود ا

ن. بين موؤّيد حذٍر، وم�شتهجن وم�شّكك  لكّنها ما زالت تثير كثيراً من ردود الفعل حولها، حتى الآ

بج������دوى ا�ش������تخدام تقنّيات نقدّية لذاك الغ������رب الغازي »في الذاكرة التاريخّية، والحا�ش������ر« 

 بما 
ّ
المختلف ثقافياً وح�ش������ارّياً عن ثقافتنا وح�ش������ارتنا العربية التي بقيت مجّرد متاأثر �شلبي

أ�ش������به  يحدث حولها من تغيرات كبيرة.وهذا بدوره جعل تلك الجهود النقدّية الم�ش������وؤولة تبدو ا

�شاليب  بجزر متفرقة، لي�شت ذات وزٍن كبير، ولم ترَق اإلى حالة اعتمادها كنهج تجديدي في الأ

 مريب، يرف�ص الت�شليم بقطيعة 
ّ
كاديمّية النقدّية العربّية. التي بقيت رهينة واقع ا�ش������تاتيكي الأ

مع الما�ش������ي، اأو مع بع�ص جوانبه، وهذه �ش������رورة تتطلّبها هذه النقلة النوعّية الجريئة. هذه 

م، ومن ثم  القطيعة التي يعّدها التقليديون بمنزلة الن�ش������الخ الجنيني عن الذاكرة والثقافة الأ

ما هي �شوى نقلة في الفراغ وال�شياع براأي هوؤلء. وكاأّني بالحالة العربّية، ما زالت تمار�ص دور 

أّمه، والتي لخ�شها »البنيوي النف�شاني جاك لكان« بنظرّيته  الر�شيع الذي يخ�شى الفطام عن ا

آتي« التي ت�شير اإلى م�شار تحّول الطفل اإلى فرد، وقد رّكز بها على تاأ�شي�ص  حول ال� »طور المرا

نا والتمييز بين الداخل والخارج، بين ال�ش������ورة المنعك�ش������ة وال�ش������خ�ص. حيث يمّر الطفل  الأ

ولى »الواقعّية« حيث ي�شحك الطفل من  بثالث مراحل حتى �ش������ّن ال�ش������نة والن�شف �ش������نة: الأ

�شياء فيحاول التقاطها وكاأّنها لغيره. والمرحلة  �شورته المنعك�شة، ول يراها �ش������وى امتداد لالأ

أّنها  أو لم�ش������ها، واإن اأدرك ا آة ول يحاول م�ش������كها ا الثانية »خيالية« حيث يرى �ش������ورته في المرا

أّنها له. والمرحلة الثالثة وهي »الرمزية« حيث يتعّرف فيها اإلى �ش������ورته  �ش������ورة فهو ل يدرك ا

أنها ت�شاعده في ف�شل  الّذاتية، وهذا تطور على م�شتوى البناء ال�شخ�شي، وميزة هذه المرحلة ا

الج�ش������دي عن النف�شي المندمجين اأ�شاًل، والذات عن �شبهها. فمتى �شن�شتطيع اأن نتعّرف اإلى 
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أّننا ل يمكن  له بلقزيز« مو�ّشحاً ا أكثر؟!. يقول »عبد الإ آة الذاتّية والمو�ش������وعّية ا وجهنا في المرا

أ�ش������اليبه ب�شكٍلّ تع�ّش������في، فالنوايا الطّيبة ل تكفي: )الجديد هو  خر وا اأن ن�شتح�ش������ر تجربة الآ

مد، ولي�ش������ْت وحياً توارثّي������اً يُقذف فجاأًة في روح  أّن الحداثة تراكم طويل الأ امت������داد للقديم وا

أر�شتها الدرا�شات النقدّية  طراف المعادلة التي ا ثقافة ما فت�شبح ثقافة حداثة(. فهذا القلب لأ

الحداثوي������ة، وما بعد الحداثوية بروؤاها الجديدة، الّداعية لتفعيل الن�ّص والقارئ وا�ش������تقاللية 

دب مرتبط بالنف�ص  أّن الأ خرى. تتجاهل براأي الغيورين، ا نظمة المعرفية الأ اللغة، عن �شائر الأ

الب�ش������رية التي تحمل قيماً ذاتية اإن�شانية خا�شة بها، بعيداً عن قواعد اللغة الجافة. اإذ الكتابة 

يديولوجّية الخارجة  بعاد الأ لدى ال�ّش������كالنّيين هدف بحّد ذاتها، ول تاأخذ قراءتها الّنقدّية بالأ

أو الحقائ������ق الواقعية الم�ش������تمرة والفاعلة في  أو النف�ش������ّية والجتماعي������ة والتاريخية ا عنه������ا، ا

داة الفاعلة لهذه العملّية »اللّغة« وتعّدها  ن�شانية، فهي تتعامل ب�شكٍل مجّرد مع الأ ال�ش������يرورة الإ

بمنزلة »جهينة« التي لديها الخبر اليقين. حيث حّول الهتمام اإلى الن�ّص وح�شب، وما يحمله 

أل�شنّية مرتبطة بعالقات داخلية تنطوي على »�شفرات« غام�شة، ي�شتلزم فّك مغاليقها  من بنى ا

دبي يتّم من خالل �ش������بكة عالقاته الداخلية »م�ش������تويات نحوية،  المتلّقي. وتحليل الخطاب الأ

�ش������رفّية، دللية« فال�ش������عرّية هنا، تنفي الّذوق الفطري المتعارف عليه، في تف�ش������يل مفردة 

لفاظ  ولى للفظة بمعناها المعجمي. اإّن النتظام ال�ش������وتي لأ على اأخرى، ول تعني بالدللة الأ

أ�ش������ا�ص التفكير ال�شكالني، ول يهّم  اللغة واإيقاعها، وال�ش������تخدام المثقف لطرائق بنائها، هما ا

الر�ش������الة �شوى ت�ش������ّكلها اللّغوي. وقد اأتت الدرا�شات الحديثة الغازية، لتخلخل هذا الثبات في 

الدرا�ش������ات النقدّية، ل�ش������الح روؤية تحليلي������ة تجريدية غريبة معّبرة عن الن�������صّ بلغة اللغة، ل 

ن�ش������ان المبدع كما يقول هوؤلء الحماة. وكذلك الّتفكيكّية، فهي بجوهرها ت�ش������عى لهدم  بلغة الإ

وقلب المعادلت، وتتحّرك �شمن المناطق المحظورة، والم�شكوت عنها، في ف�شاءات الن�شو�ص 

هادف������ًة لتحرير الخطاب واللغة من قيود الذات والعقل والموؤ�ّش�ش������ة ال�شيا�ش������ية والجتماعية 

ن�شان  والدينية للو�شول بعد ذلك اإلى ال�شّك في الخطاب العقالني ذاته، الذي يدّجن اللغة والإ

والعالم با�ش������م العقل. فاإ�ش������تراتيجية »دري������دا« التفكيكّية تتمّثل بتقوي�������ص الثنائية التي تحكم 

الن�ص، والعمل �ش������د »نعم اأو ل« فالن�ص »ل نعم ول ل« اإّنه الت�شتت والتعّدد وعدم الركون اإلى 

معنى محّدد. وتحرير الدوال من كّل رقابة خا�ّش������ة، فه������و غير قابل للّتمركز، وذو وجود معلّق 

بين دال حا�ش������ر ومدلول غائب، فالن�ّص ح�ش������ور وغياب دائمين. وعلى القارئ اإ�شادة الج�شور 

أو نثراً  دبي �شعراً ا مع م�شاحة الفراغ بين دوال تعوم، ومدلولت �شابحة، وبذلك يكون الن�ّص الأ

دب  يحائية، ل بمعطياته التقريرّية المبا�شرة. فالأ بما هو غائب، ل بما هو حا�شر، بدللته الإ

دبي« نف�ش������ه ل ظروفه الخارجّية  ثر الأ هو ظاهرة لغوية �ش������يمولوجّية، والنقد هو مواجهة »الأ

دب  دب. يقول »ياكب�شون«: )اإّن هدف علم الأ دب نف�ش������ه هو مو�شوع الأ نتاجه. فالأ أّدت لإ التي ا
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❁    ❁    ❁

أدبّياً(. هكذا يتّم  دب عماًل ا أّي العنا�ش������ر المحّددة التي تجعل من الأ دبّية« ا دب بل »الأ لي�ص الأ

أة عن »موت الموؤّلف« حيث  التعام������ل مع الن�ّص كن�ّص مغلق، بعيداً عن منتج الن�ّص، ويُعلَن بجرا

: )الن�ّص المغلق يعني عزل الن�ّص عن �ش������احبه ومحيطه التاريخي والجتماعي، فهو  يُقال اإنَّ

أّما الموؤّلف فيتّم نفيه لح�ش������اب الن�ّص عند  ن�ش������اق اللّغوية، التي تغّذيه بدماء جديدة ا مديُن لالأ

أّنه منت������ٌج ثاٍن للن�ّص، والذي يجب  البنيويي������ن(. وكذلك �ش������اأن تفعيل دور »القارئ« على اعتبار ا

علي������ه حينها، اأن يجيد قراءة ثغراته وفراغاته الممنوحة له بحكم الكتابة الجديدة، وم�ش������احة 

البيا�ص وال�ش������واد المتحايثين، اللذين تتعّدد معاني الن�ّص المختلفة من خاللهما. هذه القراءة 

التي تعلي من فاعلية الن�ص ودللته العائمة واإ�ش������اراته العتباطّية التي ل يمكن لمعنى وحيد 

اأن يحيط بها، فثّمة ل نهائّية للمعنى. كما تختلف الدللت ح�شب كّل قراءة، وح�شب اإمكانات 

المتلقي المثّقف باأدواته وذخيرته الّثقافّية، وكذلك تتعلّق بحيوّية الن�ّص. يقول »�شالح ف�شل« 

�ش������ناد  عن التفكيك: )هو تغييب مرجعّية القيم وتبديل لمفاهيمها، بحيث ت�ش������بح عالقات الإ

أو ت�ش������ير اإليه، فالح�ش������ور  ف������ي اللّغ������ة ملغاة ول معنى للّربط بين الكلمة والمعنى الذي ترمز ا

ال������ذي يرمي اإليه الفال�ش������فة الغربّيون يحمل ف������ي جوفه معنى اآخر غائب ع������ن الن�ّص، لياأتي 

�ش������ارة(. هكذا تتعّدد  خرى تنتظر الإ به القارئ �ش������من اإمكانات التف�ش������ير لتبقى المدلولت الأ

القراءات بتعّدد القّراء. فكّل قراءة هي اإ�ش������اءة قراءة بهذا المعنى. هذه الحداثة التي كان من 

مفرزاتها »المدر�ش������ة البنيوية، كاأحد مفرزات الحداثة، والمدر�شة الّتفكيكّية كاأحد مفرزات ما 

بعد الحداثة«، والتي ارتبط ا�ش������مها با�ش������م »جاك دريدا« الذي يحّدد مفهومه للتفكيك: )لي�ص 

أو التقنّية(،  جرائّية ا أّكدنا الدلل������ة الإ منهج������اً، ول يمكن تحويله اإلى منهج خ�شو�ش������اً، اإذا ما ا

ثم يت�ش������اءل: )ما الذي ل يكون التفكيك؟ كّل �ش������يء؟ ما التفكيك؟ ل�شيء(. وهنا يقول »يو�شف 

�شتراتيجية: ) هو ذاك جاك ديريدا، ال�شخ�شّية القلقة الم�شّتتة،  وغلي�شي« عن �شاحب هذه الإ

اإّنه �شخ�شّية مفّككة ي�شدر عنها فكر تفكيكي(. وهاهو الدكتور »عبد العزيز حمودة« المناه�ص 

أثار كثيراً من  ال�ّشر�ص لمثل هذه الّدرا�شات، �شاحب كتاب »المرايا المحّدبة، والمقّعرة« الذي ا

اللّغط على ال�ش������احة العربية، يقول: )التفكيك، لي�ص نظرّية ولي�ش������ت مذهباً بالقطع بل يمكن 

أيه  أكثر دّقة اإّنه ممار�شة ولي�ص نظرّية(. ويكمل را ت�شميته موؤّقتاً اإ�شتراتيجية للن�ص، وحتى نكون ا

فرازات فل�شفّية ل لغوية،...حيث ينهمك القارئ  أّنها اأتت نتيجة لإ �شتراتيجية، با منتقداً هذه الإ

في فّك طال�شم اللغة النقدّية على ح�شاب الن�ّص، وينهمك اأكثر في فّك خيوط الن�ص النقدي 

بتداخالته وتركيبته واأ�شدائه..وفي الحالتين ي�شيع الن�ص، ول يتحقق المعنى(. 
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اأبحاث يف امل�سرح العربي

ديب الم�شرحي »فرحان بلبل«، �شدر عن »اتحاد الكتاب العرب« في  كتاب نوعي جديد لالأ

دم�شق عام )2021م(.

حمل الكتاب اأعاله الرقم 1 من �شل�ش������لة الدرا�شة، التي 

ين�شرها »التحاد«، وقد وزعه الموؤلف اإلى ثالثة اأق�شام:

1- جوانب في تاأليف الن�ّص الم�شرحي.

2- جوانب في النقد الم�شرحي.

3- جوانب في العر�ص الم�شرحي.

وعن اأهمية الم�شرح في حياة المجتمع، نقتطف المقطع 

تي، من ال�ش������فحة /142/ من كتابنا الراهن: )اإن الدفاع  الآ

عن الحرية والكرامة ولقمة العي�ص واأمثالها هي المو�شوعات 

التي لب������ّد اأن يخو�ص فيها الم�ش������رح بعم������ق وجالء ووعي 

وتاأكيد. واإذا كانت نفو�ص النا�ص حائرة في معالجة هذه المو�شوعات، فعلى الم�شرح اأن يهديها 

أنه واحد منهم(. �شواء ال�شبيل، فهو طليعتهم ولي�ص م�شايراً لهم، وهو قائدهم مع ا

❁❁❁

نافذة على الثقافة

اإ�سدارات جديدة

اإعداد: ح�سني هالل
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يف وجه التال�سي

ديبة »غادة اليو�ش������ف«، ويتاألف من درا�شات وقراءات لنّقاد وكّتاب، تناولت اأعمال  كتاب لالأ

أُجريا معها.  ديبة »غادة«، اإ�شافة اإلى حوارين اثنين ا الأ

ديبة غادة اليو�ش������ف، بع�ش������اً مما  نقتطف من كتاب الأ

جاء على ل�شان ال�ش������اعر عبد الكريم الناعم: )اإن ق�ش�ص 

ن يكون  ن�شان، تدعو لأ غادة اليو�شف تنتمي اإلى اإن�شانية الإ

له من الحق ما يحفظ كرامته وعي�ش������ه، وهي حين تب�شط 

أيدينا بع�ص عوالم »العالم ال�ش������فلي«، �شواء اأكان ذلك  بين ا

أو  ر�ص... ا العالم ف������ي الزنزانات المحفورة في باط������ن الأ

المحف������ورة في نفو�ص بع�������ص العباد. فاإنها تدعو ب�ش������كل 

مبا�شر وغير مبا�شر للذهاب اإلى ال�شوء والحرية وما يثري 

ن�شان(. اإن�شانية الإ

❁❁❁

مو�سكو

اأطياف ذكريات

ديبة الدم�شقية الدكتورة »ناديا خو�شت«،  كتاب جديد لالأ

�شدر عن الهيئة العامة ال�شورية للكتاب. 

يحتوي على كتابات تنتظ������م في مقالت وذكريات عن 

مدينة »مو�شكو«، التي تخرجت الكاتبة في جامعتها.

من عناوين تلك الكتابات: )جامعة مو�ش������كو، والتحاد 

ال�شوفييتي، وخرو�شوف، ونظرة اإلى الوراء، وطائرات واأغان 

رو�شية، واأغاني �شنوات الحرب، ومتعة وح�شانة، وي�شينين، 

و�شاعر واجه العولمة ال�شهيونية، ومايا كوف�شكي، و�شاعر 

الثورة، وموت �ش������اعر الوط������ن، والم�ش������رح، واللغة حمالة 

الكنوز، والنقالب(.
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تقول الدكتورة »خو�ش������ت« في �ش������ياق تقديمها للكتاب: )منذ اأول بعث������ة علمية اإلى التحاد 

وروبية.  غنياء فقط، قادرين على الخت�ش������ا�ص في الجامعات الأ أبناء الأ ال�ش������وفييتي، لم يعد ا

أبناء الطبقة الو�شطى  فالموؤ�ش�ش������ات العلمية ال�شوفييتية والرو�شية اأهلت اآلف المجتهدين من ا

والفقي������رة في الريف والمدينة، باخت�شا�ش������ات في العلوم والهند�ش������ة والطب وبناء الج�ش������ور 

داب. ونه�شت بهم الموؤ�ش�شات العامة والثقافية(. والآ

❁❁❁

ب يِّ العمالق الطَّ

طفال. موؤلفها الروائي البريطاني »رولد  رواية فنتازية لالأ

دال« ترجمتها »ربا زين الدين«، وو�ش������ع ر�شوماتها »قحطان 

الطالع«.

م������ن العناوين الداخلي������ة في الرواية: )�ش������اعة ال�ش������حر، 

حالم، الكابو�ص  أر�������ص الأ والختط������اف، والكهف، ورحلة اإلى ا

طعام(. واآكل اللحم، والخطة العظيمة، والفطور الملكي، ووقت الإ

تي، في اأول ال�شفحة /37/:  من اأجواء الرواية اخترنا الحوار الآ

دخال الكهف، و�شع العمالق الطيب �شوفي مّرة اأُخرى على الطاولة ال�شخمة.

قال لها: »هل ت�شعرين بالدفء بمالب�ص نومك؟ األ تتجمدين من البرد؟«.

أنا بخير«. - »ا

ن يقفزان  أنهما الآ أ�شتطيع منع نف�شي من التفكير في والدك ووالدتك الم�شكينين، فال بّد ا - »ل ا

أين اختفت �شوفي؟«. ويهرولن في كل اأرجاء المنزل، وهما ي�شرخان –يا نا�ص يا هوو- ا

أو اأب، توّفيا ل�ّما كنت �شغيرة«. أّم ا - »لي�ص لدّي ا

❁❁❁

دب العلمي درا�سات يف االأ

�ش������تاذ الدكتور »اأحمد عل������ي محمد« يتاألف الكتاب من مقدمة وخاتمة، يتو�ش������طها )14(  لالأ
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دب  ف�ش������اًل، يعالج فيها الكاتب اأدب الخيال العلمي... نقد الأ

العلم������ي... اأدب الواق������ع المرير... �ش������عر الخي������ال العلمي... 

دب... و�ش������وى ذلك من المو�شوعات  �ش������طورة بين العلم والأ الأ

ذات ال�شلة.

�ش������م الكتاب مو�ش������وعات متنوعة تطرقت اإليها الرواية 

العربية المعا�ش������رة، ف������ي مقدمتها الق�ش������ايا نف�ش������ها التي 

عالجتها الرواية العالمية تحت ما يعرف باأدب الخيال العلمي 

ر بالحقائق العلمية، ومن ثم اكت�شاف عوالم  القائم على التب�شّ

جديدة لم يكت�شفها العلم بعد، محاولة اإيجاد حلول لم�شكالت 

معرفية وبيئية واجتماعية.

❁❁❁

ت�سوم�سكي

اأفكار ومثل

�شدر عن الهيئة العامة ال�شورية للكتاب. كتاب من تاأليف 

»نل �ش������ميث«، وترجمة »معن �شالح«، ومراجعة الدكتور »علي 

اللحام«.

������ل الكتاب من مقدمة وخاتمة واأق�شام عّدة، منها:  ويتف�شّ

�شا�ص اللغوي، والقت�شاد، والواقعية الفل�شفية، والحقائق  )الأ

المطلقة(.

من نبذات الكتاب:

- الف�ش������ل الكبير يعود اإلى ت�شوم�شكي الذي عّرف معظم 

النا�ص بعلم اللغويات.

أكاذيب الحكومة وف�شح النفوذ الخفي لل�شركات الكبيرة. - وّثق ت�شوم�شكي ا
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وعن اأهمي������ة كتابنا الراهن، ينوه الموؤلف بالقول: )�ش������يلقى هذا الكت������اب المطلوب كثيراً 

 اللغة 
ْ
خ�ص الطالب والباحثين في علَمي ترحيباً كبيراً من مجموعة وا�ش������عة من الق������راء، وبالأ

أّي �ش������خ�ص متاأثر باأعمال  دراكية، وعلم ال�شيا�ش������ة، ومن ا والفل�ش������فة، وعلم النف�ص، والعلوم الإ

ت�شوم�شكي(. 

❁❁❁

اأفكار يف الثقافة واملجتمع

ديب »غ�شان ونو�ص«.  كتاب جديد للكاتب الأ

بلغته الف�شحى الدقيقة والب�ش������يطة، يعر�ص »ونو�ص« لمو�شوعات وم�شائل على جانب من 

همية بالن�شبة اإلى الثقافة والمثقفين في بلدنا، ومن ثمَّ هي  الأ

أ�شا�شات لزمة لغير تطلّع وتطور في مجتمعنا. ا

ولى من كتابه: )�شاأقول منذ  يقول الكاتب في ال�شفحة الأ

البداية بلغة العلم الهند�ش������ي: �ش������ورية البناء العظيم، تعّر�ص 

لزلزال هائل، فمال وتقلقل، تك�ّش������ر بع�ص ه�شا�ش������ته، و�شقط 

ألوانه،  بع�ص �ش������رفاته، وما ت�ش������ّو�ص من ع�شائده، و�ش������حبت ا

أنه �ش������يعود  هم ا أنواره، لكّنه ظّل قائماً، وهذا مهم، والأ وكبت ا

أكثر اإ�شعاعاً وتاألقاً وجدوى...(. ا

❁    ❁    ❁
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حفلة غداء البنيويني القدامى

يروي جون �ش������تروك ف������ي مقدمة كتابه »البنيوية وما بعدها« ترجمة: محمد ع�ش������فور، عالم 

المعرفة، عدد206:

فرن�ش������ية  أدبي������ة  ا »مجل������ة 

ن�ش������رت �ش������نة )1966م( ر�شماً 

ن�ش������ره  أُعي������د  ا كاريكاتيري������اً 

أربعة  كثيراً بعد ذلك، ي�ش������ّور ا

البنيويي������ن  المفكري������ن  م������ن 

آنذاك، وهم: كلود  ال�شاعدين ا

�شجار  ر�ص تحت الأ ليفي �ش������تراو�ص، ورولن بارت، ومي�شيل فوكو، وجاك لكان، جال�شين على الأ

المداري������ة وهم يرتدون التنانير والخالخل كالمتوح�ش������ين، غن������دور المجموعة كان الدكتور جاك 

�شخا�ص  لكان، ظهر وهو يرتدي ربطة عنق على �ش������كل وردة، والر�ش������م الكاريكاتيري ل يظهر الأ

ربعة وهم ياأكلون، بل ي�شورهم وهم يتكلمون. الأ

ربعة يمثلون قوة فكرية جديدة ذات �شاأن... كان الأ

نثروبولوجيا هو المهيمن... كان ليفي �شتراو�ص عالم الأ

نافذة على الثقافة

�سدى املعرفة

اإعداد: ناظم مهنا
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ربعة منذ البداية اأن يوؤكدوا اأن البنيوية لي�ش������ت مو�شة، بل نهج  لقد حاول هوؤلء الفر�ش������ان الأ

خر  أو الحقل الفكري، وكل واحد من هوؤلء هو بنيوي بن�ش������بة متفاوتة عن الآ تفكي������ر في البحث ا

دب كان يدعو  وف������ق الحقل الذي يعمل به، ففوكو مثاًل رف�ص اأن يُعّد بنيوياً وبارت في قراءته لالأ

اإلى النتقال الدائم من منهج اإلى اآخر... ول كان كان من م�شتقات التحليل النف�شي الفرويدي... 

ولية  أ�شدهم حما�ش������اً في كتبه ففي عام )1966م(  �شدر له ثالثة كتب: »البنى الأ وكان �ش������تراو�ص ا

آنذاك قد ن�شر اأي كتاب  أين... ولم يكن جاك دريدرا ا نثروبولوجيا البنيوية« من جزا للقرابة« و»الأ

اإل في العام التالي، وكان دائماً اأقل ارتباطاً بالبنيوية من غيره...

ونحن اليوم كقراء، بعد م�ش������ي اأكثر من �ش������تة عقود على هذه المائدة ال�ش������هيرة، نرى ن�شخاً 

وراق في ع�شر اآخر ي�شمونه ما بعد  غ�شان والأ جديدة متنا�شلة من تلك ال�شجرة المتباينة في الأ

البنيوية

موت الناقد

�شتاذ فخري �شالح، ي�شير  الناقد البريطاني ماكدونالد، �شاحب كتاب »موت الناقد« ترجمة الأ

كاديمي، والناقد ال�ش������حفي، وانح�ش������ار الناقد الكال�شيكي ال�شامل،  في كتابه غلى موت الناقد الأ

نَّ الوفاة حدثت في و�ش������ح النهار ومنذ ثالثة عقود دون 
أ وا

مر بالتحديد بعد ثورة  اأن يكترث اأحد لذلك! وحدث هنا الأ

الطالب في اأوروبا عام )1968م(، و�شعود التيارات المعادية 

لل�شلطة والكارهة لها، وحلَّ القارئ غير المتخ�ش�ص محل 

أو  كاديمية ا الناقد المتخ�ش�ص الذي يعمل في الموؤ�ش�شة الأ

في ال�شحيفة.

يق������ول ماكدونالد: اإنَّ هذا الكتاب �ش������غير الحجم هو 

قامة الحجة  معالجة لم�شتقبل النقد وم�شائره، ومحاولة لإ

على اأهمية الثقافة، ويقول: »عندما اأخبرت بع�ص المعارف 

باأنني اأكتب كتاباً عنوانه »موت الناقد« افتر�شوا في الحال 

نَّ 
أ أ«. الغريب ا أ�شوا مر ا أنني اأكتب عماًل احتفالياً ل تاأبيناً، كانوا يقولون: »لكن، حاول األ تجعل الأ ا

أريد اأن اأرق�ص على القبر، فمن������ذ وقت طويل لم يعد الناقد يتمتع  أنني ا بع�ش�������ص معارفي ظنوا ا

ر�ش������تقراطية الثقافية، كمتطفل جرى  ب�ش������هرة كبيرة، وكان الناقد ينتمي بالع������ادة اإلى الطبقة الأ

أنه �شخ�ص غير فاعل ب�شبب عدم قدرته على الخلق  التعامل معه، جري العادة، ويا للغرابة! على ا



�صدى املعرفة

ول 2021 220 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

الفني، لكنه مع ذلك قوي وقادر ب�ش������ورة غير لئقة على تدمير �ش������معة المبدعين ب�شربة واحدة 

من قلمه الم�شموم. ويت�شاءل ماكدونالد: ما الذي نرثيه اإذن اإذا كان هذا ال�شخ�ص النخبوي الذي 

ينتمي اإلى مرحلة �شلطوية غير ديمقراطية، ين�شحب من الم�شهد؟...«.

أو قراءته  نَّ جمهور القّراء ي�ش������تطيع اأن يختار ما يريد م�ش������اهدته ا
أ واإنَّ ما يدعو للترحاب هو ا

نَّ زمن الناقد بو�شفه حكماً 
أ دون حاجة اإلى النحناء لمن يُدعى خبيراً... ح�شب ماكدونالد؛ يبدو ا

في�ش������اًل في تحديد ذائقة الجمهور وتوجيهها قد ولى... وموت الناقد في الثقافة المعا�شرة قد 

ن. نَّ الذوق ال�شخ�شي للقارئ هو ال�شائد الآ
أ تمَّ دون دفن ودون اأي مرا�شم ت�شييع، وا

لكن وعلى الرغم مما جرى، ينبغي الوفاء لهذا ال�شخ�ص الذي عومل بو�شفه خبيثاً �شريراً 

)الناقد(، والعتراف باأنه اأدى وظيفة مهمة في تاريخ الثقافة، وتقديراً لذلك علينا األ نحتفل 

بموته.

قال يل كافكا

كافكا وما اأدراكم ما كافكا في عالم الرواية، كانت حياته لغزاً غام�ش������اً مثل رواياته الرمزية 

ومثل �شخ�شياته المعزولة، على الرغم من ن�شر يومياته ور�شائله مع ميلينا، وما كتبه عنه �شديقه 

أو قريباً من ال�شهاينة!... ماك�ص برود، وجعله �شهيونياً ا

»غو�شتاف يانو�ص« ي�ش������ف كافكا باأنه �شديق �شبابه في 

مر اأن يانو�ص ابن �ش������ديق كافكا وزميله في العمل  حقيقة الأ

في »موؤ�ش�شة التاأمين عن حوادث العمال« في براغ... تعرف 

ب ق�ش������ائد ابنه يانو�ص  عل������ى كافكا عندم������ا عر�ص عليه الأ

أيه فيها. ن�شر يانو�ص كتابه: »كافكا قال لي« اأحاديث  خذ را لأ

وذكري������ات ترجمه اإل������ى العربية نجاح الجبيلي، من�ش������ورات 

)تكوين( مرايا... الكتاب تقديم وتقريظ ماك�ص برود.

كان كاف������كا مجهولً في حياته، واأ�ش������بح م�ش������هوراً بعد 

مماته عام )1924م( هذا ما يراه برود، يقول: »اأ�شبح كافكا 

م�شهوراً بين ليلة و�شحاها...«.

عا�������ص كافكا حياة عادية، ولم يكن مبالياً بال�ش������هرة، وكان من خ������الل معلومات يانو�ص قارئاً 

قرب اإلى تول�شتوي من بين الكّتاب المعا�شرين، في حين يبدو  نَّ كافكا كان الأ
أ مهماً. ويرى برود ا

دبية المتفردة. يقول برود  أنه اأقرب اإلى عالم دو�شتويف�ش������كي ومن �ش������اللته الأ ولى ا لنا للوهلة الأ
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نه باع اإحدى ع�شرة ن�شخة 
أندريه، واأخبرني باأ اإن كافكا قال له: »اأم�ص تكلمت مع النا�ش������ر ال�ش������يد ا

أتلهف لمعرفة من ذلك الذي ا�شترى  أنا ا�ش������تريت بنف�شي ع�شر ن�ش������خ، كم ا فح�ش������ب من كتابي... ا

الن�شخة الحادية ع�شرة«.

أنا طائر بغي�ص...  ويقول كافكا ليانو�ص: اإّنه يحبُّ مهنة النجارة ب�ش������غف، وقال عن نف�ش������ه: »ا

أنا غراب الزيتون«. ا

كتاف«: »لم تعدني اإلى الحياة يد الم�ش������يحية مثل كريكجارد، ول تلقفت  ويقول في »دفاتر الأ

اآخر اأطراف معطف ال�شالة اليهودي مثل ال�شهاينة«.

اأبو حيان التوحيدي

يحاور م�سكويه

أبو حيان التوحيدي... كان مو�شوعة  أ�شد ال�شخ�شيات القلقة في التراث العربي �شخ�شية ا من ا

أدبية، ولكنه كان �شوداوياً كارهاً وحا�شداً، واأحياناً ملفقاً من الطراز الفريد... فل�شفية وا

أي�ش������اً من  في كتاب »الهوامل وال�ش������وامل« وهو كتاب فريد ا

أبو  نوعه في تراثنا اإذ اإنه حوار طويل بين اأبي حيان م�ش������كويه. ا

خير يجيبه عن الق�شايا التي يطرحها.  حيان ي�شاأل م�شكويه والأ

وهذا النوع من الحوارات غير ماألوف في تراثنا، وهو من ثمرات 

الع�شور الحديثة، اإذا ا�شتثنينا محاورات اأفالطون، مو�شوعات 

أدبية لغوية وفل�ش������فية وكالمي������ة، اأطلق التوحيدي على  الكتاب ا

بل ال�شائمة،  اأطروحاته ا�ش������م الهوامل، وتعني كلمة الهوامل؛ الإ

جابات التي  يهملها �ش������احبها ويتركها لترعى. وال�شوامل هي الإ

اأجاب بها م�ش������كويه على التوحيدي، وتعني الكلمة؛ الحيوانات 

بل الهوامل فتجمعها... التي ت�شبط الإ

�شئلته المبعثرة التي تنتظر الجواب، وا�شتعمل كلمة  ولذلك ا�ش������تعار التوحيدي كلمة الهوامل لأ

جابات التي ت�شبط هوامل اأبي حيان. ال�شوامل في الإ

ي�شتمل الكتاب على مئة وخم�ص و�شبعين م�شاألة تعك�ص مدى التنوع في مو�شوعاتها التي تدور 

جابات... لهيات والطبيعيات، وفيها براعة بال�شوؤال وعمق واإحاطة في الإ ن�شانيات والإ حول الإ

نَّ العالقة بينهما كانت عالقة. تحدٍّ 
أ وعلى الرغم من الحوار الذي جمع الثنين في كتاب اإل ا

ومطاولة، وغلب عليها التوتر والمخا�شنة.
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مم« كان يكبر التوحيدي ب�شنين  م�شكويه �ش������احب كتاب »تهذيب الأخالق« وكتاب »تجارب الأ

نَّ 
أ قالئ������ل، وقد عّمر الثنان طوياًل. مات التوحديدي )414ه�( ومات م�ش������كويه )421ه�(، ويبدو ا

أ�ش������باب التوتر وال�ش������راع بينهما يعود اإلى التوحيدي الذي تحين الفر�ص لمهاجمة م�شكويه  اأحد ا

مر عائد اإلى الغيرة من م�ش������كويه الذي حقق �ش������هرة بالعلم اأكبر من �ش������هرة  وذّمه �ش������راحة، والأ

ثرياء والحكام ب�شخاء عك�ص اأبي حيان. وجاء في  التوحيدي وحالفه الحظ دائماً، واأغدق عليه الأ

مقدمة الكتاب: »يبدو اأن ال�شبب في اختيار التوحيدي م�شاءلة م�شكويه وعنده من هو اأعلم منه، 

كاأبي �شليمان الب�شتاني المنطقي، والفيل�شوف يحيى بن عدي، واأبي �شعيد ال�شيرافي عالم النحو، 

مر م�ش������ادفة، بل مق�شوداً للتندر وال�شتخفاف به  والعالم علي بن عي�ش������ى الرماني... لم يكن الأ

واإظهار عجزه الفكري، خا�شة بعد اأن باء طمع التوحيدي في علم ومال م�شكويه بالف�شل، فو�شفه 

بالبخل والغباء. وقد وافق ابن �شينا التوحيدي على ذلك، فقال في بع�ص م�شائله: »اإنه كان ع�شير 

الفهم...««.

هذا الكتاب وثيقة اجتماعية علمية �شادقة ومهمة تدلُّ على الحياة الجتماعية والثقافية في 

القرن الرابع الهجري.

❁    ❁    ❁
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بمنا�شبــة ترجمة ق�شائد »م�شاهد �شورية« لل�شاعر ثائر زين �لدين �إلى �لرو�شية, 

كبر من عمله »وردة في عروة �لريح«, �ل�شادر عن �لهيئة �ل�شورية  وهــي �لجزء �لأ

�لعامة للكتاب )2019م(, هذه �لوقفة �لنطباعية مع ق�شائد هذه �لمجموعة.

د�ئمــاً مــع �شعــر ثائر زيــن �لدين نلتقــي بالعذوبة فــي �لكلمــات, و�ل�شمو 

فــي �لمعنــى, وحنكة �ل�شاعــر �لمعا�شر �لذي يطــّوع باقتد�ر عنا�شــر �ل�شعرية 

فــي �لق�شيــدة �لحديثة. �إنه يدخل عنا�شــَر جديدة �إلى ق�شيدتــه دون �أن يتخّلى 

عن مو�شيقــا �ل�شعر. �لم�شهديــة �لت�شويرية و�لدر�ما �ل�شرديــة حا�شرتان بقّوة 

فــي �شعره, مــا ي�شفي مرونة وتنوعــاً جمالياً على �لق�شيدة. لقــد وعى �ل�شعر�ء 

�لحديثــون �أهمية �لحكاية بو�شفها عن�شر�ً فعــاًل في �ل�شعر, وهذ� �أمر قديم في 

�شالف, ولكنه لم يكن قد �أخذ هــذ� �لمنحى �إلى هذ� �لحد. و�لحكاية  �شعــر �لأ

�شياء  د�خــل �لق�شيدة لها عنا�شرها �لمكّونة و�لد�لة على �لعالقة �لجديدة مع �لأ

ومــع �لحا�شر, وهي تمنح �لق�شيدة تجذر�ً وبعــد�ً �أبولونياً يم�شي بالقارئ نحو 

ى  �لتفاعــل و�لتفّكر �أي�شاً, فال ي�شت�شلم ثائــر للغنائية بالمطلق, بل يجعلها تت�شظَّ

اآخــر الكالم

ال�سعر، وردة في عروة الريح...
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وتتحــول �إلى تنويعــات �أفقيــة و�شاقولية. فال�شعريــة �لجديدة تتنامــى مع هذه 

�ل�شيــرورة �لتي تُعت�شر من قلب �لعالقــات �لد�خلية و�لخارجية في لغة �ل�شعر, 

وتلغي �لتنافر �لظاهر �أو تقوم بالمحو وتنحية �ل�شو�ئب. 

فــي ق�شيدة ثائر يكون �لعقــل حا�شر�ً بقوة �إلى جانــب �لحو��ض دون تنافر, 

وتكــون �لتجربــة و�شوت �لذ�ت في تنــاوب �شل�ض بين �لح�شــور و�لغياب �أو 

�لتــو�ري و�لتجلــي, ما يجعل عالمه �ل�شعــري غنياً فيا�شاً كثيفــاً, �إن �ل�شعر هنا 

يجعلنــا ن�شغي �إلى �شــوت �ل�شمت فــي �لوجود. فال وجود لــكالم مجاني �أو 

يجاز يترك لنا م�شاحة و��شعة للتمتع و�لتري�ض مع �لحيّز  ز�ئــد, و�لقت�شاب و�لإ

ن �لحكايــة حا�شرة لبدَّ من تهّكم ومن مفارقات,  �لــذي تبثه �لق�شيدة فينا. ولأ

و�لتهّكــم و�لمفارقات من مكّونات �ل�شــرد �لحديث, ولعل و�حدة من عنا�شر 

قــوة �ل�شعرية لدى ثائر زين �لديــن �أن �لق�شيدة �لموزونة تبــدو وكاأنَّها ق�شيدة 

نثــر ر�قية تقول �أ�شياء كثيرة بقليل من �لكلمات. ومــن هنا تتاأتى حنكة �ل�شاعر 

وقــوة تجربته في بناء �لق�شيدة بنــاء �شعرياً دون تكلف �أو �فتعال �أو مبالغات �أو 

مر في ق�شائد هذه �لمجموعة كلها, وربما  بالغيات كال�شيكية... يظهر هذ� �لأ

فــي �شعر ثائر كله, وهــذ� ما جعل لل�شاعر �شوته �لمتفــّرد ونكهته �لخا�شة. �إن 

�ل�شعريــة ل تجعل �ل�شاعــر يبتعد عن �لق�شايا, بل هو �شديــد �للت�شاق باليومي 

وبالموجــود�ت. فال�شمت �لذي تحدثنا عنه �آنفــاً لي�ض فر�غاً �أو تعالياً �أو هروباً 

جمالياً مــن �لق�شايا �لب�شرية, بل هــو �شديد �لتم�شك باأخالقيــات �ل�شعر, وفي 

�شعره فائ�ض �أخالقي نلمحه باللم�شات �ل�شفيفة �لتي تخلق لدينا ��شتجابة جمالية 

ووجد�نية, وهذ� يكــون من �شميم �ل�شعر, فال يغيب عن بالنا �لعالقة بين كلمة 

غ �ل�شعر من هذ� �لبعد لما  حا�شي�ض و�لم�شاعر, ولو ُفرِّ �ل�شعر ومعناها, وبين �لأ

كان �شعر�ً �أبد�ً, فال�شاعر �لمعا�شر �شاعر �أحا�شي�ض و�إثار�ت. هذ� �لبعد �لذي ل 

يلتفت �إليه �لجماليون �لمعا�شرون عادة هو �لذي يُغني �ل�شعر, ويجعل ح�شوره 
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مزهر�ً في �لوجــد�ن. ففي ق�شائد �لم�شاهد, في كلِّ قطعة �شعرية �لمعنى حا�شر 

فــي كينونة �للغــة �ل�شعرية, فالق�شيدة قوًل �شعرياً مكتمــاًل, وموقفاً من �لوجود 

�أي�شاً, وهكذ� يكون لل�شعر فل�شفته �لخا�شة دون �أن يتفل�شف �أو يتورَّط بالفل�شفة 

�شياء �ل�شغيرة لهــا مكانتها لتنتظم في �شعرية جديدة,  وبمقولتهــا �لكبرى. فالأ

ها في �شعر كفافي�ض,  وهــذه �ل�شاللة في �ل�شعر �لحديث متجذرة و�أ�شيلة, نقروؤ

وريت�شو�ض, ويوجين غليفك, و�أمل دنقل, ومحمود دروي�ض, و�شعدي يو�شف, 

وثائر زين �لدين �أي�شاً, ولــدى �شعر�ء �آخرين بالتاأكيد. فال�شعر �لمعا�شر لم يعد 

رهينة للق�شايا �لكبــرى �لمحدودة و�لم�شابة باآفة �لتكر�ر, بل يتجدد مع ما هو 

�أر�شي, مع �لمفارقات �لكثيرة و�ل�شغيرة و�لك�شف عنها, و�لمماحكة معها لما 

لها من قوة �لح�شور �لجارح في عالمنا, ومع هذه �لحالة من �لمماحكة يتخفف 

�ل�شعر من �لن�شق �لميتافيزيقي ومن �لتكاء على �لرومان�شية و�لن�شق �لماأ�شاوي 

�لغنائــي. ففي �ل�شعر �لمعا�شر, وهذ� �لنــوع من �ل�شعر ينبثق �لفرح من �لحزن, 

ل من فجو�ت �لتوتر �لنف�شي �لــذي تفي�ض به �ل�شعرية �لجديدة,  وينبثــق �لت�شاوؤ

عماق, وح�شور �لذكاء �لحاد و�لوجد�ن �لحار. �إنها �شوت �لأ

لنقر�أ معاً هذه �لقطعة م�شاهد �شورية: »م�شهد 18« كيف �حت�شدت �شظايا 

�لحرب في �لق�شيدة: 

»لم تكن غرفة �لنوم باذخة/ غير �أن �ل�شرير �لعري�ض/

ن بالحبِّ �لذي �شمدت بع�ض �أجز�ئه/ لم يزل ين�شح �لآ

حتى �لمر�يا �لتي ك�شرتها �لقذيفة/

ظلت تخبُئ �شورتها...

ن يلمح ب�شمتها تتر�ءى... وتهرب. �إنه �لآ

نافذتان مخلَّعتاِن بغير زجاج.
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جد�ٌر تنازَل عن لوحة وم�شابيح خ�شر/ لعابر درْب

�شظايا تناثَُر في كلِّ �شوْب!

تنبَّه كيف نجا �لفونغر�ف �لعتيق؟!

�أز�ح �لغبار, �أد�ر �لذر�َع

ف�شاعت من �لبوق �أنغام �شاحرة

رفرفت كالفر��شات...

�أغلق عينيه ب�شَع ثو�ٍن...

فغاب �أزيز ر�شا�ض بعيٍد..

تال�شى �نفجار قذ�ئَف...

ن غرفة حبهما جنٌة ها هي �لآ

ل يد �ل�شر عاثت بها/ ل نحيٌب... دماٌء

نعم هو طيٌف قبيٌح؛

ت�شبث في كلِّ �شيٍء

ن يهرب وها هو ذ� �لآ

تقذفه �لنغمات بعيد�ً

وتذروه �شرقاً وغرب«.

�ل�شعــر هنا يف�شح عن نف�شه على �أجمل وجــه, ول يحتاج �إلى معلقين �أو 

مف�شرين, عميق في تاأثيره وفي �شد�ه وتد�عياته... و�شعر ثائر فيه هذه �لنكهة 

�لخا�شة د�ئماً.

 فتحيــة لل�شاعر ثائر زين �لدين على �إنجاز�تــه �ل�شعرية كلِّها �لتي نعتزُّ بها 

كاإ�شافة نوعية ل�شعرنا �ل�شوري �لمعا�شر.

❁    ❁    ❁
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قل من رجل بكل معنى الكلمة ال اأ

كتاب املعرفة ال�شهري

/67/

ونامونو ميغيل دي �أ
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من اعمال الإ�سباني فران�سي�سكو دي غويا
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قل من رجل ال �أ

بكل معنى �لكلمة

ونامونو ميغيل دي �أ

ترجمـة: �سالـح علمانـي

اختيار وتقديم: ناظم مهنا
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املدير امل�ســ�ؤول

ثائر زين الدين

رئيــ�س التحـرير

ناظم مهنا

�رشاف الطباعي الإ

اأن�س احل�سن

خراج الت�سميم والإ

ردينة اأظن

التدقيق اللغ�ي

اأماين الذبيان

التن�سيد

ابت�سام عي�سى
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فيل�شوف و�شاعر وروائي اإ�شباين، من ال�شخ�شيات العاملية البارزة يف 

اء العربية من خالل 
ّ
التا�شع ع�شر والع�شرين، عرفه قر نهاية القرنني 

ترجمة اأعماله. وكان لوزارة الثقافة بدم�شق وللهيئة العامة ال�شورية 

للكتاب دورًا يف التعريف به منذ ال�شتينيات، ون�شرت له وزارة الثقافة، 

و�شباب،  توال،  واخلالة  و�شانت�شو،  كيخوته  دون  وحياة  �شانت�ش،  هابيل 

واأعمال اأخرى.

وهذه الرواية املختارة من كتاب اأونامونو: »ثالث روايات منوذجية 

ومقدمة«، ترجمة: �شالح علماين، دار الطليعة اجلديدة، 2002.

ومن�شوب  اجلديدة،  الكال�شيكية  عمال  االأ �شنف  من  رواية  وهي 

الت�شويق فيها عاٍل جدًا. وفيها اأطروحات جمالية و�شيكولوجية.

ونامونو ميغل دي �أ

1936 -1864
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كانت �ش��هرة جمال خوليا منت�شرة في كل المنطقة المحيطة بمدينة رينادا القديمة؛ وكانت خوليا 

اأ�ش��به برمز الجمال الر�ش��مي للمدينة، اأو مثل ن�شب اإ�ش��افي فيها، ولكنه ن�شب حي وطازج، بين كنوز 

ية خوليا  ثرية. وكان يقول بع�شهم: »�شاأذهب اإلى رينادا لم�شاهدة الكاتدرائية ولروؤ قليم الأ عا�شمة الإ

يانيث«. وكان هناك في عيني الح�ش��ناء ما ي�ش��به نذير ماأ�ش��اة. قوامها يق�ض م�شجع كل من يرونها. 

ال�ش��يوخ يحزنون حين يرونها تمر، مجرجرة وراءها نظرات الجميع، وال�ش��بان ينامون في تلك الليلة 

متاأخرين اأكثر من المعتاد. وكانت هي، الواعية ل�ش��لطة جمالها، ت�ش��عر بثقل م�ش��تقبل م�ش��وؤوم. وكان 

هن��اك �ش��وت خفي ج��داً، مفلت من اأعمق اأعم��اق وعيها، يبدو وكاأن��ه يقول لها: »جمالك �شي�ش��ّيعك« 

فت�شغل نف�شها كيال ت�شمعه.

اأبو ح�ش��ناء المنطقة، دون فيكتورينو يانيث، وهو �ش��خ�ض ذو �ش��وابق اأخالقي��ة غائمة، كان يعقد 

خيرة والحا�شمة لخال�شه القت�شادي. كان وكياًل تجاريًا، وقد راحت �شفقاته  على ابنته كل اآماله الأ

خيرة المتبقية لديه ليلعبها، هي  خيرة والكبرى، ورقته الأ تم�شي من �شيئ اإلى اأ�شواأ. وكانت �شفقته الأ

ابنته. وكان له ابن كذلك، ولكنه كان ابنًا �شائعًا، منذ زمن يجهلون مكانه.

ن على كيف �شتتزوج اأو كيف  - لم يبق لنا اإل خوليا- اعتاد اأن يقول لمراأته-، كل �شيء يعتمد الآ

�شنزوجها. فاإذا ما اأقدمت على حماقة، واأخ�شى اأن تفعل ذلك، فاإننا �شائعون.

- وما الذي ي�شميه هو حماقة؟

- ها اأنت تخرجين باأمر اآخر. عندما اأقول اإنك ل تكادين تتمتعين بالح�ض ال�شليم يا اأناكليتا...

نك اأنت الوحيد هنا الذي لديه بع�ض الموهبة... - وماذا �شاأفعل لها يا فيكتورينو! نورني اأنت، لأ

- م��ا نحتاج��ه هن��ا، وقد قلته لك مئة مرة، ه��و اأن تراقبي خوليا واأن تمنعيها من ال�ش��ير في هذه 

الخطوبات البلهاء، التي ي�ش��يع فيها جميع اأهالي رينادا الوقت، والفر�ض، وحتى ال�ش��حة. ل اأريد اأي 

التزامات، ل �شيء من المغازلت، ل �شيء من المتوددين الطالب.

- وماذا اأفعل لها؟
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- ماذا �ش��تفعلين لها؟ اأفهميها اأن م�ش��تقبلنا ورفاهيتنا جميعنا، اأنت واأنا... وربما �ش��رفنا كذلك، 

اأتفهمين...؟

- اأجل اأفهم.

�شرة يعتمد على زواجها. ل بد لها من اأن تعرف  - ل، اأنت ل تفهمين! ال�شرف، اأت�شمعينني؟ �شرف الأ

قيمة نف�شها.

- يا للم�شكينة!

- م�ش��كينة؟ ما نحتاج اإليه هو األ تبداأ بم�ش��ادفة متوددين �شخفاء، واأل تقراأ هذه الروايات الغبية 

وهام. ها والتي ل توؤدي اإل اإلى زيادة طي�شها وملء راأ�شها بالأ التي تقروؤ

- ولكن، ماذا تريدها اأن تفعل...!

- اأن تفكر بتعقل وتدرك ما يمكنها الح�شول عليه بجمالها، واأن تعرف كيف ت�شتغله.

- ولكنني اأنا، عندما كنُت في �شنها...

- هيا يا اأناكليتا، ل تتفوهي بمزيد من الحماقات! ل تفتحي فمك بعد اليوم للنطق ببالهات. اأنِت، 

في مثل �شنها... اأنِت، في مثل �شنها ولحظي اأنني تعرفُت عليِك حينذاك...

- اأجل، ل�شوء الحظ...

وينف�ض اأبوا الفاتنة ليبداأا في اليوم التالي محادثة مماثلة.

والم�شكينة خوليا تقا�شي، مدركة البعد الرهيب لح�شابات اأبيها، »يريد اأن يبيعني –تقول لنف�شها-

، كي ينقذ �شفقاته التجارية المتدهورة؛ وربما كي ينجو بنف�شه من ال�شجن«. وهكذا كان.

وبغريزة التمرد، تقبلت خوليا اأول متودد اإليها.

- انظ��ري باهلل عليك يا بنتي- قالت له��ا اأمها- اأنا اأعرف ما يجري، وقد راأيته يحوم حول البيت 

ويومئ اإليك، واأعرف اأنك تلقيت ر�شالة منه، واأنك رددت عليها...

- وماذا اأفعل يا اأمي؟ اأاأعي�ض مثل جارية، �شجينة، اإلى اأن ياأتي ال�شلطان الذي يبيعني اأبي اإليه؟

- ل تقولي هذا الكالم يا بنيتي...
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خريات؟ - األ يمكن اأن يكون لي خطيب مثلما لكل الأ

- بلى، ولكن ينبغي لهذا الخطيب اأن يكون ر�شميًا.

- وكيف �ش��نعرف اأنه ر�ش��مي اأو غير ر�شمي؟ ل بد من البدء اأوًل. من اأجل الو�شول اإلى الحب، ل بد 

من التعامل قبل ذلك.

- الحب... الحب...

- هيا، اأجل، يجب اأن اأنتظر مجيء الم�شتري.

مر معك ول مع اأبيك. هكذا اأنتم اآل يانبث. ملعون اليوم الذي تزوجُت فيه اأنا! - ل يمكنني تدبر الأ

- هذا ما ل اأريد اأن اأقوله يومًا.

م عندئذ. فتتركها الأ

وتجراأت هي، خوليا، متحدية كل �شيء، على النزول للتحدث مع اأول متودد اإليها من نافذة الطابق 

ر�ش��ي، فيما ي�ش��به ال�ش��رفة. »اإذا ما فاجاأني اأبي في هذا الو�ش��ع –كانت تفكر-فاإنه لن يتورع عن  الأ

اقتراف اأي فظاظة معي. ولكن، هذا اأف�ش��ل، فهكذا يعرف الجميع باأنني �ش��حية، واأنه يريد الم�ش��اربة 

ول اأخبرت اإنريكي، وهو مغ��ازل مبتدئ من رينادا،  بجمال��ي«. نزل��ت اإل��ى النافذة، وفي ذلك اللق��اء الأ

نقاذها، لفتدائه��ا. واأح�ض اإنريكي، على الرغم  خالقية الكئيبة في بيتها. فهو اآت لإ ب��كل التعا�ش��ات الأ

مور بماأ�ش��اوية؛  م��ن افتتان��ه بجمالها، ب��اأن اندفاعه يفتر. »هذه ال�ش��بية –قال في نف�ش��ه- تاأخذ الأ

اإنها تقراأ روايات عاطفية«. وبعد اأن تمكن من اأن ي�ش��يع في كل اأنحاء رينادا كيف اأن ح�ش��ناء المنطقة 

دون منازع قد ا�ش��تقبلته في نافذتها، بحث عن طريقة للتفلت من اللتزام. و�ش��رعان ما وجد الفر�شة 

يام متوعكة، وعيناها البديعتان محمرتان، وقالت له: اآه يا  ن خوليا نزلت �ش��باح اأحد الأ للتمل�ض. لأ

اإنريكي! هذا و�ش��ع لم يعد الت�ش��امح فيه ممكنًا؛ فهذا لي�ض بيت اأ�شرة: اإنه جحيم. لقد علم اأبي بعالقتنا، 

نني دافعت عن نف�شي، اإلى اأن ي�شربني! مر و�شل به، لأ وهو غا�شب. ت�شور اأن الأ

- يا له من متوح�ض!

- اأنت ل تعرفه جيداً. وقد قال اإنه �شيواجهك...

ِت اإذن! هذا ما كان ينق�شني... - فلياأ
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ن هذا الغول لن يتورع عن اقتراف اأي  ولكنه قال في نف�ش��ه: »ل بد من و�ش��ع حد لهذه العالقة، لأ

فظاعة اإذا ما راأى اأن هناك من �شينتزع منه كنزه؛ وبما اأنني ل اأ�شتطيع اإخراجه من ديونه...«.

- قل لي يا اإنريكي، هل تحبني؟

ن...! ال الآ - يا لهذا ال�شوؤ

- اأجب، هل تحبني؟

- من كل روحي وبكل ج�شدي يا حبيبتي!

- هل تحبني بجد؟

- بكل جد!

- وهل اأنت م�شتعد لكل �شيء من اأجلي؟

- م�شتعد لكل �شيء، اأجل!

- ح�ش��ن اإذن، اختطفني، خذني. علينا اأن نهرب؛ اأن نهرب بعيداً، بعيداً جداً، اإلى حيث ل ي�ش��تطيع 

اأبي الو�شول.

- تما�شكي يا �شغيرتي!

- ل، ل، اختطفن��ي؛ اإذا كن��ت تحبني، فاختطفني! اختطف الكنز من اأبي، حتى ل ي�ش��تطيع بيعه! ل 

اأريد اأن اأباع: اأريد اأن اأُخَتَطف! اختطفني!

وراحا يرتبان اأمر الهرب.

ولكن في اليوم التالي، وهو اليوم المحدد للهروب، وبينما كانت خوليا قد اأعدت حزمة مالب�ش��ها، 

نريك��ي. »جبان، واأكثر من جبان! �ش��افل، واأكثر من �ش��افل!  ب��ل طلب��ت العربة �ش��راً، لم يظه��ر اأي اأثر لإ

–كانت الم�شكينة خوليا تقول ذلك وقد األقت بنف�شها على ال�شرير وراحت تع�ض الو�شادة غيظًا –ويقول 

اإن��ه يحبن��ي! ل، اإنه ل يحبن��ي اأنا، واإنما يحب جمالي. بل لي�ض هذا! ما يحب��ه هو التبجيح اأمام رينادا 

ن ليروي كيف عر�ش��ُت  كلها باأنني اأنا، خوليا يانيث، ولي�ض اأقل! قد قبلت به خطيبًا لي. و�ش��يذهب الآ

عليه الهرب. �شافل، �شافل، �شافل! �شافل مثل اأبي؛ �شافل كرجل!« وهوت في قنوط عظيم.
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قالت لها اأمها: اأرى يا بنتي  اأن تلك العالقة قد انتهت، واأنا اأ�شكر الرب على ذلك، ولكن انظري، لقد 

كان اأبوك على �شواب: اإذا ما وا�شلِت هكذا، فلن تح�شلي اإل على �شياع م�شداقيتك.

- اإذا وا�شلت اأي �شيء؟

- هكذا، في تقبل اأول من يعر�ض عليك. �شتحرزين �شمعة الفتاة اللعوب و...

- وهذا اأف�شل يا اأمي، هذا اأف�شل، فهكذا �شياأتي كثيرون. وخ�شو�شًا اإذا اأنا لم اأفقد ما منحني اإياه 

الرب.

- اآي، اآي! اأنت من ن�شل اأبيك يا بنتي.   

وبالفع��ل، فق��د تقبل��ت بعد قليل م��ن ذلك متودداً اآخ��ر، واتخذته خطيب��ًا لها. وقد باحت له اأي�ش��ًا 

�ش��رار نف�ش��ها، واأخافته مثلما اأخافت اإنريكي. والفرق الوحيد هو اأن بيدرو كان ذا قلب اأ�شد �شالبة  بالأ

من �شابقه. وبالخطوات ال�شابقة نف�شها، و�شلت اإلى عر�ض الهروب عليه.

قال لها بيدرو: انظري يا خوليا، اأنا ل اأعتر�ض على هروبنا، بل اأكثر من ذلك، �ش��اأكون �ش��عيداً به، 

ت�شوري! ولكن، بعد اأن نهرب، اإلى اأين �شنذهب، وماذا �شنفعل؟

- �شنرى ذلك فيما بعد!

ن، وخالل بع�ض الوقت، ل اأ�ش��تطيع اأن اأعيلك،  ن. واأنا الآ - ل، �ش��نرى ذلك، ل! هذا يجب اأن نراه الآ

واأع��رف اأنه��م في بيتي لن يتقبلونا؛ اأما ب�ش��اأن اأبيك...! وهكذا عليك اأن تخبرني، ما الذي �ش��نفعله بعد 

الهرب؟ 

- ماذا؟ ل تقل لي اإنك �شتتراجع؟

- ماذا �شنفعل؟

- لن تجبن؟

- ماذا �شنفعل، قولي؟

- فل�... فلننتحر!

- اأنت مجنونة يا خوليا!
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ب الذي  - مجنون��ة، اأج��ل؛ مجنونة من الياأ�ض، مجنونة من القرف، مجنونة م��ن الرعب من هذا الأ

يريد اأن يبيعني... واإذا كنت اأنت مجنونًا، مجنونًا بحبي، ف�شوف تنتحر معي.

- ولك��ن لحظ��ي يا خولي��ا، اأنت تريدين من هذا المجن��ون بحبك اأن ينتحر مع��ك، ول تقولين اإنك 

نك مجنونة من القرف م��ن اأبيك ومن بيتك. وهذا لي�ض  ن��ك مجنونة بحبي، واإنما لأ �ش��تنتحرين معي لأ

ال�شيء نف�شه!

- اآه! يا لك من مترٍو جيد! ولكن الحب ل يعرف التروي!

وقطع��ا عالقتهما اأي�ش��ًا. وقالت خوليا لنف�ش��ها: »وهذا اأي�ش��ًا ل��م يحبني اأنا، هذا اأي�ش��ًا. لقد اأحب 

جمالي، ولم يحبني اأنا. اأتراني منحو�شة!« وتبكي بمرارة.

وتقول لها اأمها: اأترين يا بنتي، األم اأقل لك؟ ها قد ان�شرف عنك اآخر!

- و�شين�ش��رف مئ��ة يا اأمي؛ مئ��ة، اأجل، اإلى اأن اأجد رجلي، الذي �ش��يحررني منكما. فاأنتما تريدان 

بيعي!

بيك. - قولي هذا لأ

وم�شت دونيا اأناكليتا لتبكي في حجرتها، على انفراد.

ب لخوليا: انظري يا بنتي، لقد تغا�ش��يُت عن هذين الخطيبين اللذين تعرفِت  وف��ي النهاي��ة قال الأ

؛ ولكنن��ي اأحذرك م��ن اأنني لن اأت�ش��امح اأكث��ر. ها اأنت 
ّ
ج��راءات المتوجب��ة علي عليهم��ا، ول��م اأتخ��ذ الإ

تعرفين.

�شرخت البنة ب�شخرية مريرة وهي تنظر اإلى عيني اأبيها بتحدد ولكن يوجد المزيد!

ف�شاألها متوعداً: وماذا يوجد؟

- لقد... لقد خرج لي خطيب اآخر!

- اآخر؟ ومن هو؟

- من هو؟ اأراهن اأنَك لن تحرز؟

- هيا، ل ت�شخري مني، وقولي، اإنك ُتفقدينني ال�شبر.

- اإنه دون األبيرتو مينينديث دي كابويرنيغا دون �شواه.
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م: يا للفظاعة! وتلعثم دون فيكتورينو دون اأن يقول �ش��يئًا. فدون األبيرتو مينينديث  - �ش��رخت الأ

دي كابويرنيغ��ا هو مالك ثري، خليع، كثير النزوات في ال�ش��وؤون الن�ش��ائية، ويق��ال اإنه ل يتوانى عن 

نف��اق في �ش��بيل الح�ش��ول عليه��ن؛ وهو متزوج، ومنف�ش��ل عن زوجت��ه. وكان ق��د زوج اثنتين من  الإ

ع�شيقاته بمنحهما بائنة كبيرة.

- ما قولك في ذلك يا اأبي؟ لماذا ت�شمت؟

- اأنِت مجنونة!

ى. اإنه يمر في ال�ش��ارع، ويحوم حول البيت. اأاأقول له اأن يتفاهم  - ل، ل�ش��ُت مجنونة ول اأرى روؤ

معك؟

نني اإن لم اأخرج، ف�شتكون النهاية �شيئة. - اإنني ذاهب، لأ

ب وغادر البيت. ونه�ض الأ

- ولكن، يا بنتي، يا بنتي!

مر يبدو له �شيئًا؛ اأقول لك اإنه لن يتورع عن بيعي اإلى دون األبيرتو. - اأقول لك يا اأمي اإن الأ

كانت اإرادة الفتاة الم�ش��كينة تتك�ش��ر. و�شارت تدرك اأن البيع �ش��يكون خال�شًا لها. فاأهم �شيء هو 

الخروج من البيت، الهرب من اأبيها، مهما كانت الطريقة.

❁❁❁

في اأثناء ذلك ا�ش��ترى اأنديانو)1(، يدعى األيخاندرو غوميث، �ش��يعة على مقربة من رينادا –اإحدى 

نديانو، ولم  اأغنى �ش��ياع الناحية واأكثرها ات�ش��اعًا-. ولم يكن هناك من يعرف �شيئًا عن اأ�شل ذلك الأ

يكن هناك من يعرف عن �ش��وابقه، ول اأحد �ش��مع �ش��يئًا قط عن اأبويه، اأو عن اأقربائه، اأو عن قريته، اأو 

عن طفولته. ما كانوا يعرفونه فقط. اأن اأبويه اأخذاه في طفولته المبكرة اإلى كوبا اأوًل، ثم اإلى المك�شيك 

بع��د ذل��ك، ول اأحد يع��رف كيف تمكن هناك م��ن جمع ثروة هائل��ة، ثروة عظيم��ة –الحديث يدور عن 

عدة ماليين من الدولرات-، وكل ذلك قبل اأن يتم الرابعة والثالثين من عمره، وهي ال�ش��ن التي رجع 

فيها اإلى اإ�ش��بانيا، م�ش��ممًا على ال�ش��تقرار فيها. يقال اإن��ه كان اأرمل وبال اأبن��اء، وكانت تدور حوله 

�ش��اطير خيالية. من يتعاملون معه يرون فيه رجاًل طموحًا وكثير الم�شروعات، بالغ ال�شالبة،  اأ�ش��د الأ

وعنيداً جداً، و�شديد التركيز. يفاخر باأنه من الدهماء.
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وكان من عادته القول:

- بامتالك المال يمكن للمرء اأن ي�شل اإلى كل �شيء.

فيردون عليه: لي�ض دائمًا، ولي�ض الجميع.

- ل، لي���ض الجمي��ع؛ اأما من عرفوا كيف يجمعون ثروتهم باأنف�ش��هم، فنعم! لك��ن متاأنقًا من اأولئك 

ال�ش��ادة الذين ورثوا اأموالهم، مثل كونت �ش��غير اأو دوق �ش��غير �شعيف ال�شخ�ش��ية، فال، لن ي�شل اإلى 

اأي �ش��يء. مهم��ا كانت الماليي��ن التي يملكها، اأما اأنا؟ اأنا؟ اأنا الذي عرفت كيف اأجمع ثروتي بنف�ش��ي، 

بقب�شتي؟ اأنا؟

وكان ل بد من �شماع كيف ينطق »اأنا«! كان الرجل ي�شع كل �شيء في ذلك التاأكيد ال�شخ�شي.

- الحقيق��ة اأنن��ي لم اأنِو �ش��يئًا اإل وح�ش��لت عليه. ول��و اأردت، فاإنني �شاأ�ش��ل اإلى اأن اأك��ون وزيراً! 

ولكنني ل اأريد ذلك.

❁❁❁

ية هذا ال�ش��يء!« -قال  حدثوا األيخاندرو عن خوليا، ن�ش��ب الجمال العظيم في رينادا. »ل بد من روؤ

في نف�شه-. وبعد اأن راآها: »ل بد من الح�شول عليها!«.

بيها: اأتعرف يا اأبي، ذلك الثري الهائل األيخان��درو، اأنت تعرف من اأعني، فال  قال��ت خوليا يوم��ًا لأ

حديث اإل عنه منذ بع�ض الوقت... ذاك الذي ا�شترى �شيعة كارباخيدو...؟

- اأجل، اأجل، اأعرف من تعنين! وماذا هناك؟

- اأتعرف اأنه يحوم حولي اأي�شًا؟

- اأتريدين اأن ت�شخري مني يا خوليا؟

- ل، ل�شت اأ�شخر، اإنني اأتكلم بجد؛ اإنه يوم حولي.

- اأقول لك األ ت�شخري...!

- ها هي ر�شالته!

واأخرجت من �شدرها ر�شالة، األقت بها في وجه اأبيها.
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فقال لها اأبوها: وماذا تفكرين اأن تفعلي؟

مر معك واأن تتفقا على الثمن! - وماذا �شاأفعل...! �شاأقول له اأن يبحث الأ

اخت��رق دون فيكتورينو ابنته بنظره وخرج دون اأن ينطق بكلمة. وانق�ش��ت عدة اأيام من ال�ش��كون 

الكئيب والغ�ش��ب ال�ش��امت في البيت. كانت خوليا قد كتبت اإلى المتودد الجديد ر�شالة جوابية مفعمة 

بال�ش��خرية والزدراء، وتلقت بعد وقت ق�ش��ير ر�ش��الة اأخ��رى تحمل هذه الكلمات، مكتوبة بيد خ�ش��نة 

وح��روف كبي��رة، محددة الزوايا ووا�ش��حة: »لقد �ش��رِت ل��ي. األيخاندرو غوميث يعرف كيف يح�ش��ل 

عل��ى كل م��ا يبتغيه«. وحين قراأتها، قالت خوليا لنف�ش��ها: »هذا رجل حقيقي! اأيكون مخّل�ش��ي؟ اأاأكون 

مخل�ش��ته؟« وبعد اأيام قليلة من هذه الر�ش��الة الثانية ا�ش��تدعى دون فيكتورينو ابنته، انفرد بها وقال 

ن على قرارك:  لها وهو جاث تقريبًا وعيناه مغرورقتان بالدموع: انظري يا بنتي، كل �ش��يء يعتمد الآ

م�ش��تقبلِك و�ش��رفي. اإذا اأنت لم توافقي على األيخاندرو، فلن اأ�ش��تطيع عما قريب اأن اأت�ش��تر على اإفال�شي 

وديوني، وحتى...

- ل تقل ذلك.

- ل، ل يمكنني اإخفاء ذلك. لقد فاتت مواعيد الت�ش��ديد. و�ش��يلقون بي في ال�ش��جن. لقد تمكنُت من 

ن... بف�شلك! بذكر ا�شمك! لقد كان جمالِك هو تر�شي. »يا للفتاة الم�شكينة«، كانوا  وقت النهيار حتى الآ

يقولون.

- واإذا قبلُته؟

ن حر وقادر على  - ح�ش��ن؛ �ش��اأخبرك بالحقيقة كلها. لقد عرَف و�ش��عي، وفهم كل �ش��يء، واأنا الآ

التنف�ض، بف�شله. لقد دفع كل ديوني؛ لقد حرر... 

ن؟ - اأجل، اأعرف ذلك، ل تقله. والآ

- اإن م�شيري متوقف عليِك، وم�شيرنا متوقف عليه، فاأنا اأعي�ض على نفقته، واأنِت نف�شك تعي�شين 

على نفقته.

- اأيعني هذا اأنك قد بعتني وانتهيت؟

- ل، واإنما هو الذي ا�شترانا معًا.



ول 2021 242 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

، قد �شرُت له؟ - اأي اإنني، واإن لم اأ�شاأ

- ل، اإنه ل يطالب بذلك؛ ل يطالب ب�شيء، ل يطالب ب�شيء!

- يا له من كريم!

- خوليا!

- اأجل، اأجل، لقد فهمُت كل �شيء. ومن جهتي، قل له اإنه ي�شتطيع المجيء متى ي�شاء.

وارتع�ش��ت بع��د اأن قالت ذل��ك. من الذي قال ذلك؟ اأكانت هي؟ بل كان��ت اأخرى تحملها في داخلها 

وت�شتبد بها.

- �شكراً لك يا بنتي، �شكراً لك!

ب ليقّبل ابنته؛ ولكن هذه هتفت وهي ت�شده: ل، ل تلوثني! ونه�ض الأ

- ولكن... بنيتي.

وراق التي كانت �ش��تودي بك اإلى  ف�ش��ل اأن تقبل رم��اد تل��ك الأ - اذه��ب وقّب��ل اأوراق��ك! اأو م��ن الأ

ال�شجن.

❁❁❁

- األ��م اأق��ل لِك يا خوليا اإن األيخاندرو غوميث قادر على الح�ش��ول على كل ما يريد؟ اأتاأتيني بتلك 

مور لي؟ لي اأنا؟ الأ

نديانو ال�ش��اب ال�ُمثري نف�ش��ه اإل��ى ابنة دون  ول��ى التي ق��دم به��ا الأ كان��ت ه��ذه ه��ي الكلمات الأ

ولى في حياتها،  خير. وارتع�شت الفتاة حيال تلك الكلمات، �شاعرة، للمرة الأ فيكتورينو، في بيت هذا الأ

باأنها تقف اأمام رجل. رجل قدم نف�شه با�شت�شالم اأكبر، وفظاظة اأقل مما كانت تتوقع.

بوان مع��ًا على انفراد. كانت خوليا ترتج��ف. واحتفظ األيخاندرو  وف��ي الزي��ارة الثالثة، تركهما الأ

بال�شمت. وطال الرتجاف وال�شمت لبع�ض الوقت.

وقال هو اأخيراً: يبدو اأنك مري�شة يا خوليا.

- ل، ل؛ اإنني على ما يرام!
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- لماذا ترتجفين هكذا اإذن؟

- ربما هو بع�ض البرد...

- بل هو خوف.

- خوف؟ خوف مم؟

- خوف... مني!

- ولماذا اأخافك؟

- اأجل، اإنك تخافينني!

وانفج��ر الخوف متح��وًل اإلى بكاء. كان��ت خوليا تبكي من اأعم��ق اأعماقها، تبك��ي بقلبها. وكانت 

ال�شهقات تخنقها، وتح�ض بالختناق.

فهم�ض األيخاندرو: هل اأنا غول؟

- لقد باعوني! لقد باعوني! تاجروا بجمالي! باعوني!

- ومن قال هذا؟

- اأنا، اأنا اأقوله! ولكن ل، لن اأكون لك... اإل ميتة!

- �شتكونين لي يا خوليا، �شتكونين لي... و�شتحبينني! األن تحبينني اأنا؟ اأنا؟ هذا ما ينق�شني!

نا« نبرة قطعت للح��ال ينبوع دموع خوليا، كما ل��و اأن قلبها قد توقف. نظرت  وكان ف��ي تل��ك »الأ

عندئذ اإلى ذلك الرجل، بينما كان هاتف يقول لها: »هذا رجل حقًا!«.

- يمكنك اأن تفعل بي ما ت�شاء!

- ما الذي تعنيه بقولك هذا؟ -�شاألها ملحًا على التحدث اإليها دون كلفة.

- ل اأدري... ل اأدري ما الذي اأعنيه...

- ما هذا الكالم عن اأنني اأ�شتطيع اأن اأفعل بك ما اأ�شاء؟

- اأجل، ت�شتطيع...

- ولكن ما اأريده اأنا –ورنت »اأنا« بوقع ظافر ومهيمن- ما اأريده، هو اأن تكوني امراأتي.



ول 2021 244 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

واأفلتت من خوليا �شرخة، و�شّع الذهول من عينيها الوا�شعتين البديعتين، وبقيت تحدق في الرجل 

الذي كان يبت�شم ويقول: »�شتكون لي اأجمل امراأة في اإ�شبانيا«.

- وما الذي ظننِتِه...؟

- اأنا ظننُت... اأنا ظننُت...

وعادت ت�ش��ق �ش��درها بدموع مخنوقة. واأح�شت بعد ذلك ب�شفتين فوق �ش��فتيها و�شوت يقول لها: 

اأجل، امراأتي، لي...، لي...، لي...، امراأتي ال�ش��رعية بالطبع! والقانون �شي�شّدق على م�شيئتي! اأو م�شيئتي 

�شت�شادق على القانون!

- اأجل... لك!

وكانت م�شت�شلمة. واّتفق على موعد الزفاف.

❁❁❁

م��ا ال��ذي كان ف��ي ذلك الرج��ل الفظ والمتكت��م ليهمن عليه��ا ويبعث فيه��ا الخوف ف��ي اآن واحد؟ 

نها هي، خوليا، لم تكن تريد اأن تحب  رهب من ذلك اأنه كان يفر�ض عليها نوعًا غريبًا من الحب. لأ والأ

ذل��ك المغام��ر، الذي قرر اأن تكون امراأته واحدة من اأجمل الن�ش��اء، واأن يتباه��ى من خاللها بماليينه؛ 

ذعان هو �شكل من المحبة. اإنه �شيء اأ�شبه  ولكن دون اأن ترغب في حبه، كانت ت�شعر باأنها م�شت�شلمة لإ

بالحب الذي يتاأجج في �شدر م�شبية نحو �شابيها المتعجرف. لم ي�شترها، ل! لقد �شباها.

»ولكن –كانت خوليا تقول لنف�ش��ها- هل يحبني حق��ًا؟ اأيحبني اأنا؟ اأنا؟ مثلما يقولها هو. وكيف 

يقول ذلك! كيف ينطق )اأنا(! اأيحبني اأنا، اأم اأنه ل ي�شعى اإل اإلى التباهي بجمالي؟ اأاأكون في نظره اأكثر 

من قطعة اأثاث غالية ونادرة؟ اأتراه يحبني اأنا؟ األن ي�شبع �شريعًا من مفاتني؟ �شيكون زوجي على اأي 

نه لن يعي�ض معنا، األي�ض كذلك!  حال، و�شاأجد نف�شي متحررة من هذا البيت اللعين، متحررة من اأبي، لأ

�ش��نقدم له دخاًل، وليوا�شل �شتم اأمي الم�ش��كينة، وليعا�شر الخادمات. و�شنجنبه العودة اإلى التورط في 

الديون. و�شاأكون غنية، غنية جداً، وا�شعة الثراء!«.

ولكن هذا لم ير�شها بالكامل. كانت تعرف اأن فتيات رينادا يح�شدنها، واإنهن يتكلمون عن حظها 

المجن��ون، وع��ن اأن جمالها قد اأنتج لها كل ما يمكن اأن ينتجه. ولك��ن، اأيحبها ذلك الرجل؟ هل يحبها 

ن يحبني حقًا؛ ل يمكنني اأن اأ�ش��ير   اأن اأغزو حبه –كانت تقول لنف�ش��ها- اإنني بحاجة لأ
ّ
حق��ًا؟ »عل��ي
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نها �شتكون اأ�شواأ طريقة لبيع نف�شي. ولكن هل اأحبه اأنا؟« واأمامه كانت ت�شعر  امراأته دون اأن يحبني، لأ

بالخوف، بينما �ش��وت �ش��ري غام�ض، ينبث��ق من اأعمق اأعماقها يقول لها: »ه��ذا رجل حقًا!« وفي كل 

مرة يقول فيها األيخاندرو: »اأنا« كانت ترتجف. ويرتجف الحب، مع اأنها تعتقد اأنه �شيء اآخر غير الحب 

اأو اأنها كانت تتجاهله.

❁❁❁

تزوجا وذهبا للعي�ض في عا�ش��مة المقاطعة. كانت عالقات األيخاندرو و�ش��داقاته، بف�شل ثروته، 

كثيرة، ولكنها غريبة بع�ض ال�ش��يء. فمعظم من يترددون على البيت، غير قليلين منهم اأر�ش��تقراطيون. 

يب��دون لخولي��ا مدينين لزوجها، الذي كان يقدم قرو�ش��ًا مالية مقابل رهونات ثمينة. ولكنها لم تكن 

تعرف �ش��يئًا عن �ش��فقاته، ولم يكن هو يكلمها عنها مطلقًا. لم يكن ينق�شها اأي �شيء؛ وكان باإمكانها 

اأن ُت�شبع حتى اأدنى نزواتها، ولكنها كانت تفتقر اإلى اأهم ما يمكن اأن تفتقر اإليه. لي�ض حب ذلك الرجل 

الذي كانت ت�ش��عر بالخ�ش��وع له والفتتان به، واإنما التاأكد من ذلك الحب. »اأتراه يحبني اأم ل يحبني 

–كانت تت�شاءل-. اإنه يغمرني بالهتمام، يعاملني باأق�شى ما يمكن من الحترام، واإن كان يفعل ذلك 

ب�شيء من ال�شرامة، بل اإنه يدللني اأي�شًا؛ ولكن هل يحبني؟« ولم تكن هناك جدوى من محاولة التكلم 

عن الحب، عن الحنان، مع ذلك الرجل.

مور. »يا فتنتي...،  وكان من عادة األيخاندرو القول: الحمقى وحدهم هم الذين يتكلمون في هذه الأ

�شياء تخرج مني؟ اأنا؟ هذه  �شياء؟ هذه الأ يا لذيذتي...، يا جميلتي...، يا حبيبتي...« اأنا؟ اأنا اأقول هذه الأ

�شوؤون الروايات. واأعرف اأنِك كنِت مولعة بقراءتها.

ن. - وما زلُت حتى الآ

- اقرئي ما ت�شائين منها. انظري، اإذا كنت ترغبين، فاإنني �شاآمر ببناء �شرادق كبير هناك في جزء 

ن. ه لك بالروايات التي ُكتبت منذ اآدم حتى الآ من العقار ليكون مكتبة، و�شاأمالأ

- ما هذا الذي تقوله...!

�ش��ًا وبعداً عن التاأن��ق. ولم يكن ذلك من  كان األيخان��درو يرت��دي مالب�ش��ه باأكثر الطرق الممكنة بوؤ

نظار اإلى مالب�ش��ه فح�ش��ب: بل كان يت�ش��نع ابت��ذال العامة. كان ي�ش��جر من تبديل  اأج��ل ع��دم لفت الأ



ول 2021 246 الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

الثياب، وي�شعر بعالقة حميمة مع ما اعتاد لب�شه. حتى ليقال اإنه يوم يد�شن بدلة جديدة، يحكك نف�شه 

بالج��دران ك��ي تبدو عتيقة. ولكنه كان يحر�ض بالمقابل عل��ى اأن تلب�ض هي، امراأته، باأكبر قدر ممكن 

ناقة، وبالطريقة التي تبرز ح�شنها الطبيعي اأكثر من �شواها. لم يكن بخياًل في الدفع قط؛ ولكنه  من الأ

كان ي�ش��عر باأن اأف�ش��ل مدفوعاته واأحبها اإلى نف�ش��ه هي ح�ش��ابات الخياطين والخياطات، ح�ش��ابات 

مالب�ض خولياه.

خر.  براز الفرق في الملب�ض والمظهر بين اأحدهما والآ كان يبتهج باأخذها للم�شي معه في الطريق لإ

ية النا�ض ينظرون اإلى امراأته، وكانت هي، بدورها، تتغنج اأي�ش��ًا، م�ش��تثيرة تلك النظرات،  وُت�ش��عده روؤ

ولئك  فاإم��ا ل��م يكن هو ينتبه اإلى ذل��ك، واإّما اأنه كان يتظاهر بعدم النتباه. ويب��دو كما لو اأنه يقول لأ

ينظرون اإليها بج�ش��ع ج�ش��دي: »اإنها تروقكم، األي�ض كذلك؟ هذا ي�ش��عدني، ولكنها ل��ي، ولي اأنا وحدي، 

اإذن... فلتموت��وا بغيظك��م!«، وكانت هي تلم�ض ذلك ال�ش��عور، وتقول لنف�ش��ها: »ولكن، ه��ل يحبني اأم ل 

نها كانت تفكر ب��ه على الدوام باأنه »ه��ذا الرجل« هو رجله��ا. اأو الرجل الذي  يحبن��ي ه��ذا الرج��ل؟« لأ

هي له، ال�ش��يد. و�ش��يئًا ف�شيئًا راحت تت�شكل لديها روح جارية في حريم، روح جارية محظية ومف�شلة، 

جارية وحيدة؛ ولكن جارية في نهاية المطاف، جارية على اأي حال.

حادي��ث الحميم��ة بينهم��ا، لي�ض لها وج��ود. اإذ لم تكن تت�ش��ور ما الذي يمكن ل��ه اإثارة اهتمام  الأ

ن  �شرة؟ لي�ض لي الآ اله عن اأ�ش��رته. فقال األيخاندرو: الأ زوجها. وفي اإحدى المرات تجراأت هي على �ش��وؤ

نك لي. اأ�شرة �شواك اأنِت، ول يهمني اأن تكون لي اأ�شرة. فاأ�شرتي هي اأنا، اأنا واأنت، لأ

- ولكن، ماذا عن اأبويك؟

- �شعي في ح�شبانك اأنه لم يكن لي اأبوان. اأ�شرتي تبداأ بي. اأنا �شنعت نف�شي بنف�شي.

ال... - اأريد اأن اأ�شاألك عن �شيء اآخر يا األيخاندرو، ولكنني ل اأتجراأ على ال�شوؤ

- ل تتجرئين؟ وهل �شاآكلك؟ هل غ�شبُت يومًا من اأي �شيء تقولينه؟

- ل، لم يحدث ذلك قط، ولي�شت لدي �شكاوى...

- هذا ما ينق�شنا!

- ل، ل، لي�شت لدي �شكوى، ولكن...
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- ح�شن، ا�شاألي وخل�شيني.

- ل، لن اأ�شاألك.

- ا�شاألي!

وقد قال ذلك بطريقة... باأنانية فاقعة، جعلتها ترتجف ب�ش��ورة، ف�ش��اًل عن اأنها خوف، هي حب، 

حب الجارية المف�شلة، فقالت له: ح�شن، اأخبرني: هل اأنت اأرمل...؟

وكمثل ظل، مرت تقطيبة خفيفة في جبهة األيخاندرو الذي رّد: اأجل، اأنا اأرمل.

ولى؟ - وماذا عن امراأتك الأ

- لقد قيل لِك �شيء...

- ل، ولكن...

- لقد قيل لك �شيء، اأخبريني.

- اأجل، لقد �شمعُت �شيئًا...

- وهل �شدقته؟

- ل... لم اأ�شدقه.

- طبعًا، ل يمكنك، وعليك األ ت�شدقيه.

- ل، لم اأ�شدقه.

- هذا طبيعي. من يحبني مثلما تحبينني اأنت، من هي لي مثلما اأنت لي، ل يمكنها اأن ت�شدق مثل 

هذه التلفيقات.

- اإنني اأحبك طبعًا... –وبينما تقول ذلك كانت تاأمل با�شتثارة اعتراف متبادل بالمحبة.

- ح�ش��ن، لقد قلت لك من قبل اإنه ل تروقني عبارات الروايات العاطفية. وكلما كان قول: »اأحبك« 

حدنا اأقل، يكون اأف�شل.  لأ

وبع��د توقف ق�ش��ير تابع قائاًل: لقد قيل لِك اإنني تزوجت في المك�ش��يك، واأن��ا فتى يافع، من امراأة 

�ش��ديدة الث��راء واأكبر مني �ش��نًا بكثير، من عجوز مليونيرة، واإنني اأجبرتها عل��ى اأن تورثني ثروتها ثم 

قتلتها بعد ذلك. األم يقولوا هذا؟
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- اأجل هذا ما قيل لي.

- وهل �شدقته؟

- ل، لم اأ�شدقه. ل يمكنني اأن اأ�شدق اأنك قتلت امراأتك.

- اأرى اأنك اأكثر تعقاًل مما كنت اأظن. كيف �شاأقتل امراأتي، كيف اأقتل �شيئًا لي؟

ما الذي جعل الم�ش��كينة خوليا ترتجف حين �ش��معت هذا؟ هي لم تنتبه اإلى �ش��بب ارتعا�شها؛ ولكن 

ولى. ال�شبب هو كلمة »�شيء« التي يطلقها زوجها على امراأته الأ

ق��دام عل��ى ذلك هو حماقة مطلقة –وا�ش��ل األيخاندرو- ولماذا؟ اأمن اأج��ل اأن اأرثها؟ ولكنني  - الإ

كنت اأتمتع بثروتها مثلما اأتمتع اليوم! اأاأقتل امراأتي! لي�ض هذا م�شّوغ ليقتل اأحدنا امراأته!

وتجراأت خوليا على القول: ولكن هناك رجال، مع ذلك، قتلوا ن�شاءهم.

نهم  - ي��اه، ياه، ي��اه! الغيرة هي من �ش��وؤون المغفلين. فالمغفلون وحدهم هم الذي��ن يغادرون، لأ

ه��م الوحيدون الذين يمكن لزوجاته��م اأن يخنَّهم. اأما اأنا؟ اأنا؟ فال يمكنك لمراأتي اأن تخونني. لم يكن 

باإمكان تلك اأن تخونني، ول يمكنك اأنِت اأن تخونيني!

- ل تقل هذا الكالم. فلنتحدث في اأمر اآخر.

- لماذا؟

 بمخياتي، اأو باأحالمي اأن اأخونك...!
ّ
- يوؤلمني �شماعك تتكلم هكذا. كما لو اأنه قد مر

- اأعرف ذلك، اأعرف ذلك دون اأن تقوليه؛ اأعرف اأنك لن تخونيني اأبداً.

- بالطبع!

ولى، فقد  خ��رى، الأ - ل يمكن��ك اأن تخونيني اأنا؟ امراأتي تخونني؟ م�ش��تحيل! اأما بالن�ش��بة اإلى الأ

ماتت وحدها دون اأن اأقتلها.

وكان��ت تل��ك واحدة من اأطول الم��رات التي تحدث فيها األيخاندرو مع امراأته. وبقيت هذه �ش��اهمة 

ومرتجفة. اأيحبها ذلك الرجل، نعم اأم ل؟

❁❁❁
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م�شكينة خوليا! كان فظيعًا بيتها الجديد ذاك؛ فظيعًا مثل بيت اأبيها. اإنها حرة فيه، حرة بالكامل؛ 

يمكنها اأن تفعل فيه ما ت�ش��تهي، تخرج وتدخل، ت�ش��تقبل �ش��ديقاتها الذين تف�شلهم. ولكن، هل يحبها 

اأم ل ذلك ال�ش��يد؟ عدم تاأكدها من حب الرجل كان يبقيها اأ�ش��يرة تلك الزنزانة الذهبية الرائعة مفتوحة 

بواب. الأ

وتغلغل �شعاع �شم�ض م�شرقة عبر غيوم روحها القاتمة الم�شتعبدة تلك عندما علمت اأنها حبلى من 

ن �شاأعرف اإذا ما كان يحبني اأم ل«. ال�شيد الزوج. وقالت لنف�شها: »الآ

وعندما زفت له الخبر الجديد، �ش��اح: كنُت اأتوقع ذلك. لقد �ش��ار لي وريث وابن اأ�ش��نع منه رجاًل 

رجاًل اآخر مثلي، لقد كنت اأنتظر ذلك.

ف�شاألته هي: وماذا لو اأنه لم ياأت؟

- م�شتحيل! كان ل بد له من اأن ياأتي. ل بد من اأن يكون لي ابن، اأنا، اأنا!

- هناك كثيرون يتزوجون ول ينجبون اأبناء.

- اآخرون، اأجل. ولكن اأنا ل! اأنا ل بد من اأن يكون لي ابن.

- ولماذا؟

نه ل يمكنك اإل اأن تمنحيني اإياه. - لأ

م تربية الطفل. ب بقي �شديد التكتم في عواطفه. وعار�ض فقط اأن تتولى الأ وجاء البن؛ ولكن الأ

مهات اللواتي يربين تتردى حالتهن  - ل، ل�ش��ُت اأ�ش��ك في اأن لديك ال�ش��حة والقوة لذلك؛ ولكن الأ

طول زمن ممكن. كثيراً، واأنا ل اأريد لجمالك اأن يتردى؛ اأنا اأريدك اأن تحافظي على �شبابك لأ

ول��م يتراج��ع اإل عندما اأكد له الطبيب باأن تربية الطفل لن توؤدي اإلى تردي خوليا، واإنما �شُتك�ش��ب 

جمالها مزيداً من الكمال.

ب يرف�ض تقبل البن. وكان يقول: »م�ش��األة القبالت هذه ل توؤدي اإل اإلى اإزعاجه«. وكان  وكان الأ

حيان بحمله بين ذراعيه والنظر اإليه طوياًل. يكتفي في بع�ض الأ

يام �شاأل األيخاندرو امراأته: األم ت�شاأليني يومًا عن اأ�شرتي؟ ها هي اأ�شرتي اإذن. لقد �شار  وفي اأحد الأ

ن اأ�شرة و�شار لي من يرثني ويوا�شل اأثري. لي الآ
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فك��رت خوليا في اأن ت�ش��األ زوجها م��ا هو اأثره؛ ولكنها لم تتجراأ على ذل��ك. »اأثري! ما هو اأثر ذلك 

الرجل؟« �شت�شاأله عندما ت�شمعه يكرر العبارة نف�شها في منا�شبة اأخرى.

❁❁❁

�ش��خا�ض تردداً على البيت، وخ�شو�ش��ًا الكونت، الذي له �شفقات  كان كونتا بوردافيّيا من اأكثر الأ

م�ش��تركة م��ع األيخاندرو، وكان هذا قد قدم له قرو�ش��ًا ربوية كبيرة. وكان من ع��ادة الكونت اأن ياأتي 

ج عن نف�ش��ه في �ش��در �شديقته الثقة، 
ِّ
ليلعب دوراً من ال�ش��طرنج مع خوليا المولعة بهذه اللعبة، وليفر

ن منزل كونتي بوردافيّيا كان جحيمًا �ش��غيراً، واإن كان  امراأته دائنه، ويحدثها عن نكباته البيتية. لأ

لهبه خفيفًا. لم يكن الكونت والكونتي�شة متفاهمين ول متحابين. كل واحد منهما يت�شرف على هواه، 

وهي الكونتي�ش��ة، تف�شح المجال للتقولت الف�ش��ائحية. وكانت ت�شري على الدوام اأحجية حولها: »من 

ه��و م�ش��اعد كون��ت بوردافيّيا في الرذيل��ة؟«، وكان الكونت الم�ش��كين يذهب اإلى بي��ت الجميلة خوليا 

خرى. ليالعبها دور ال�شطرنج ويعزي نف�شه من نكبته لدى الأ

- هل جاء هنا اليوم اأي�شًا هذا الكونت؟ - كان األيخاندرو ي�شاأل امراأته.

- -هذا الكونت، هذا الكونت...، اأي كونت تعني؟

- ه��ذا! لي�ض هناك �ش��وى كونت واحد، وماركيز واحد، ودوق واحد. اأو اإنهم جميعهم بالن�ش��بة اإلي 

مت�شابهون وكما لو اأنهم ال�شخ�ض نف�شه.

- اأجل، كان هنا!

- ي�شعدني مجيئه، اإذا كان ذلك ي�شليك. فهذا ما ينفع فيه ذلك الغبي.

- اأما اأنا فاأرى اأنه رجل ذكي ومثقف، مهذب ولطيف جداً...

ون روايات. ولكن ما علينا، اإذا كان هذا ي�شليك... - اأجل، اإنه ممن يقروؤ

- وهو تع�ض جداً.

- ياه؛ هو المذنب في ذلك!

- ولماذا؟
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ن��ه �ش��ديد البالهة. ما يح��دث له اأمر طبيعي. فرجل تافه مثل الكون��ت، من الطبيعي اأن تخونه  - لأ

نه لي�ض رجاًل! ل�شت اأدري كيف ُوجدت من تقبل الزواج من مثل هذا ال�شيء. اإنها لم تتزوج منه  امراأته. لأ

بالطبع، واإنما من لقبه. ما كان يمكن لمراأة اأن تفعل بي ما تفعله امراأة هذا التع�ض به...!

بقي��ت خولي��ا تنظر اإلى زوجها، وفج��اأة، دون اأن تنتبه اإلى ما تقوله، �ش��رخت: وماذا لو فعلُت بك 

ذلك؟ ماذا لو خرجت امراأتك مثل المراأة التي خرجت له؟

- حماقة –وانفجر األيخاندرو في ال�ش��حك- اإنك ت�ش��عين اإلى تتبيل حياتنا بملح الكتب. اإذا كنت 

 اأنا؟ 
ّ
�ش��ياء علي تريدين اأن تخبريني باإثارة غيرتي، فاإنك تخطئين. اأنا ل�ش��ت من هوؤلء! اأتنطلي هذه الأ

اأنا؟ ا�شتمتعي بال�شخرية من اأبله بوردافييا.

»اأيكون �شحيحًا اأن هذا الرجل ل ي�شعر بالغيرة؟ -كانت خوليا تقول لنف�شها- اأيكون �شحيحًا اأنه 

ل يهت��م بمجيء الكونت وتقربه مني ومغازلته ل��ي مثلما يتقرب ويغازل؟ اأهي ثقة بوفائي ومحبتي؟ 

اأهي ثقة بقوة تحكمي بنف�شي؟ اأهي ل مبالة؟ اأتراه يحبني اأم ل يحبني؟« وبداأت ت�شعر بالغيظ ف�شيدها 

وزوجها يعذب قلبها.

وراحت المراة الم�شكينة تلح في ا�شتثارة غيرة زوجها، كحجر الزاوية في حبه، ولكنها لم تتو�شل 

اإلى ذلك.

- هل تريد اأن تاأتي معي اإلى بيت الكونت؟

- لماذا؟

- لتناول ال�شاي!

نه في زماني وبين مع�شري لم يكن هناك من ي�شرب هذا الماء  - لتناول ال�شاي؟ بطني ل يوؤلمني. لأ

المت�ش��خ اإل عندما يوؤلمه بطنه. فليكن تناولك له هنيئًا! ووا�ش��ي الكونت الم�شكين قلياًل. و�شتكون هناك 

خير، �شديقها المناوب. يا لهذا المجتمع! ولكن، ما علينا، هذا ما يحدث! الكونتي�شة مع �شديقها الأ

❁❁❁

وفي اأثناء ذلك كان الكونت يوا�ش��ل محا�ش��رته لخوليا. كان يتظاهر بالحزن لنكباته البيتية كي 

ثم، ف��ي الوقت الذي  ي�ش��تثير بذلك �ش��فقة �ش��ديقته، وليحولها من ال�ش��فقة اإلى الحب، ث��م اإلى الحب الآ

يحاول اأن يوحي لها كذلك باأنه يعرف �شيئًا عن دواخل بيتها.  
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- اأجل يا خوليا، هذا �شحيح، بيتي جحيم، جحيم حقيقي، وتح�شنين �شنعًا بالرثاء لحالي مثلما 

تفعلين. اآه، لو اأننا تعرفنا من قبل! قبل اأن اأتزوج من �شبب �شقائي هذه! واأنت...

- واأنا من �شبب �شقائي. األي�ض كذلك؟

- ل، ل، لي�ض هذا ما اأردت قوله... ل!

- ما الذي اأردت اأن تقوله لي اإذن اأيها الكونت؟

خر، لزوجك... - قبل اأن ت�شلمي نف�شك لهذا الرجل الآ

- وهل اأنت متاأكد من اأنني كنت �شاأ�شلمك نف�شي عندئذ؟

- اآه، دون �شك، دون �شك!

ِلفون مع�شر الرجال! - كم اأنتم �شَ

- �شلفون؟

- اأجل، �شلفون. تعتقدون اأنكم ل ُتقاَومون.

- اأنا... ل!

- من اإذن؟

- اأت�شمحين لي باأن اأخبرك يا خوليا؟

- قل ما ت�شاء!

- ح�شن اإذن، �شاأخبرك! ما ل ُيقاَوم لو اأنني عرفتك من قبل، لي�ض اأنا، واإنما حبي! اأجل حبي!

- ولك��ن، هل هذا ت�ش��ريح حب نظامي اأيها ال�ش��يد الكون��ت؟ ل تن�َض اأنني امراأة متزوجة، �ش��ريفة، 

محبة لزوجها...

- هذا...

- وهل ت�ش��مح لنف�ش��ك بالت�ش��كيك في هذا؟ ُمِحّبة، اأجل، مثلما ت�ش��معني، اإنني محبة بكل اإخال�ض 

لزوجي.

- ولكنه من جهته...
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- اآه؟ ما هذا؟ من قال لك اإنه ل يحبني؟

- اأنت نف�شك!

- اأنا؟ متى قلت لك اإن األيخاندرو ل يحبني؟ متى؟

- قلِت لي ذلك بعينيك، بحركاتك، ب�شلوكك...

ن باأنني اأنا من كانت ت�ش��تثيرك كي تطارحني الحب...! انظر اأيها ال�شيد الكونت،  - �ش��تخرج لي الآ

خيرة التي اأح�شر فيها اإلى بيتك! �شتكون هذه هي المرة الأ

- باهلل عليك يا خوليا!

خيرة، لقد قلتها! - اإنها المرة الأ

يت��ك، الدموع التي اأبكيها  م�ش��ح، بروؤ يتك، ب�ش��مت، لتاأملك، لأ - ب��اهلل عليك، دعيني اأذهب اإليك لروؤ

في داخلي!...

- يا للكالم الجميل!

- وما قلته لِك، وبدا اأنه اأغ�شبك كثيراً...

- بدا؟ لقد اأغ�شبني!

- وهل يمكنني اأنا اأن اأغ�شبك؟

- ال�شيد الكونت...!

- ما قلته لك، واأغ�شبك كثيراً، هو فقط، لو اأننا تعرفنا قبل اأن اأكون قد �شلمت نف�شي لمراأتي، واأنت 

لزوجك، لكنت اأحببتك بالجنون نف�شه الذي اأحبك به اليوم... دعيني اأعري قلبي! كنت اأحببتك بالجنون 

نف�شه الذي اأحبك به اليوم، ولكنت ا�شتحوذت على حبك بحبي، لي�ض ب�شجاعتي، ل؛ ول بجدارتي، واإنما 

بقوة الحب فقط. فاأنا يا خوليا ل�شت من اأولئك الرجال الذين يظنون اأنهم ُيخ�شعون المراأة وي�شتحوذون 

عليها بجدارتهم وحدها، بكونهم من يكونون؛ ل�ش��ت من اأولئك الذين يطالبون المراأة باأن تحبهم، دون 

اأن يقدموا اإليها حبهم بالمقابل. فاأنا، هذا النبيل الم�شكين المنهار، ل اأدعي هذه الغطر�شة.

كانت خوليا ترت�شف ببطء، وقطرة قطرة، ذلك ال�شم.
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خرون،  ن هناك رجاًل –وا�ش��ل الكونت- عاجزين عن الحب؛ ولكنهم يطالبون باأن يحبهم الآ - لأ

ويظنون باأن لهم الحق في الحب والوفاء غير الم�ش��روط من جانب المراأة الم�ش��كينة التي ت�شت�شلم لهم. 

هناك من ياأخذون امراأة جميلة وم�ش��هورة لجمالها، كي يتباهوا به، كي يجعلونها تم�ش��ي معهم كمن 

يجعل لبوة مرو�ش��ة تم�ش��ي اإل��ى جانبه، ويقول: »اإنه��ا لبوتي؛ اأترون كيف هي م�شت�ش��لمة لي؟« ولهذا 

يريد لبوته؟

- اأيها ال�شيد الكونت... اأيها ال�شيد الكونت، اإنك تتوغل في اأر�ٍض... 

عندئذ دنا منها كونت بوردافييا اأكثر، وفي اأذنها تقريبًا، جعلها ت�شعر في اأذنها، في محارة اللحم 

الوردية البديعة تلك بين اأقراط ال�ش��عر الك�ش��تنائي الالمع، بمداعبة اأنفا�شه المتقطعة، وهو يهم�ض لها: 

اإنني اأتوغل في وعيك اأنِت يا خوليا.

ذن المذنبة بالحمرة. وكلمة »اأنت« �شبغت الأ

كان �شدر خوليا يموج مثل البحر لدى اقتراب الريح الغربية.

- اأجل يا خوليا، اإنني اأتوغل في وعيك.

ن...! - دعني باهلل عليك اأيها ال�شيد الكونت، دعني! اإذا ما دخل هو الآ

نه ل يحبك... ل، ل يحبك! ل  - ل، ه��و ل��ن يدخل. فلي�ض فيِك ما يهمه. اإنه يتركنا هك��ذا وحيدين، لأ

يحبك يا خوليا، ل يحبك!

- بل هو يثق بي ثقة مطلقة...

- بِك ل! اإنه يثق بنف�ش��ه. اإنه يثق ثقة مطلقة، عمياء، بنف�ش��ه! يظن اأنه هو، هو، األيخاندرو غوميث، 

ال��ذي جم��ع ثروة... ول اأري��د اأن اأعرف كيف جمعها... يظن اأنه ل يمكن لم��راأة اأن تخونه. اإنه يزدريني 

اأنا، اأعرف ذلك...

- اأجل، اإنه يزدريك...

- كنُت اأعرف ذلك، ولكنه بقدر ما يزدريني، يزدريِك اأنِت...

- باهلل عليك اأيها ال�شيد الكونت، باهلل عليك، ا�شمت، فاأنت تقتلني!

ولى! - بل هو الذي يقتلك، زوجك، ولن تكوني الأ
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- هذا ت�شويه لل�شمعة اأيها ال�شيد الكونت، اإنه ت�شويه لل�شمعة! زوجي لم يقتل امراأته! وهيا ان�شرف، 

ان�شرف؛ ان�شرف ول ترجع!

- اإنني ذاهب؛ ولكنني... �شاأعود. �شت�شتدعينني اأنت.

وان�ش��رف مخلفًا اإياها مجروحة الروح. »اأيكون محقًا هذا الرجل؟ -كانت تقول لنف�ش��ها- اأيكون 

م��ر كذلك؟ لقد ك�ش��ف لي ما لم اأك��ن اأريد قوله حتى لنف�ش��ي بالذات. اأيكون �ش��حيحًا اأنه يزدريني؟  الأ

اأيكون �شحيحًا اأنه ل يحبني؟«.

❁❁❁

بداأت م�ش��األة العالقات ما بي��ن خوليا وكونت بوردافييا بالتحول اإل��ى مرتع للنميمة في مجال�ض 

العا�ش��مة. واإم��ا اأن األيخان��درو لم يك��ن يعلم به��ا، اأو اأنه كان يتظاه��ر باأنه ل يعلم. وعندم��ا بداأ اأحد 

اأ�ش��دقائه بالتلميح له، قاطعه بحزم قائاًل: »اأعرف ما الذي �ش��تقوله؛ ولكن دع عنك هذا. فهذه لي�ش��ت 

مر؟ يجب ترك الن�ش��اء الرومنطيقيات ي�شعرن باأنهن  �ش��وى تقولت من النا�ض. اأاأنا؟ اأنا اأتعر�ض لهذا الأ

مهمات!« اأيكون...؟ اأيكون جبانًا؟

ولكن اأحدهم �ش��مح لنف�ش��ه يوم��ًا، في الكازين��و، اأمامه، بمداعب��ة تحمل معنى غام�ش��ًا له عالقة 

بالقرون. فاأم�شك زجاجة ورماه بها على راأ�شه، ف�شجه. وكانت الف�شيحة كبيرة.

- لي اأنا؟ لي اأنا تقال هذه المداعبات؟ -كان يقوله باأكثر ما في �ش��وته ونبرته من غيظ كظيم- 

وكاأنني ل اأفهمه... وكاأنني ل اأعرف الكالم الفارغ الذي يدور في المدينة، بين الحمقى، حول النزوات 

الروائية لمراأتي الم�شكينة... واأنا م�شتعد لقطع هذه التقولت من جذورها...

فتجراأ اأحدهم على القول له: ولكن لي�ض هكذا يا دون األيخاندرو.

- كيف اإذن؟ قل لي كيف!

- بقطع جذر و�شبب تلك التقولت!

- اآه، اآه! اأتعني باأن اأمنع الكونت من الدخول اإلى بيتي؟

ف�شل. - هذا هو الأ

- �ش��يكون هذا تاأكيداً للتفوهات. واأنا ل�ش��ت طاغية. اإذا كانت لمراأتي الم�ش��كينة تجد الت�ش��لية مع 
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هذا الكونت، وهو مجرد اأبله بالكامل والمطلق، اأق�ش��م لك اإنه اأبله، غير موؤذ، يظن نف�ش��ه دون جوانًا...، 

ن  لعوبة )الكركوز(، فهل اأحرمها من ت�ش��ليتها لأ فاإذا كانت امراأتي الم�ش��كينة تجد الت�ش��لية مع هذا الأ

مر اأو ذاك؟ هذا ما كان ينق�ش��ني...! ولكن، اأيقول��ون هذا لي؟ لي اأنا؟  خ��رون يقول��ون هذا الأ البله��اء الآ

اأنتم ل تعرفونني!

- ولكن المظاهر يا دون األيخاندرو...

- اأنا ل اأعي�ض على المظاهر، واإنما على الوقائع...

في اليوم التالي ح�شر اإلى بيت األيخاندرو �شيدان، وقوران جداً، ليطلبا منه تر�شية با�شم المت�شرر.

فرد عليهما: قول له اأن ير�شل لي فاتورة الطبيب اأو الجراح الذي يعالجه و�شاأدفعها اأنا، وكذلك كل 

�شرار التي وقعت. عطال والأ الأ

- ولكن يا دون األيخاندرو...

- ما الذي تريدونه ح�شرتكم؟

- لي�ض نحن من يريد! واإنما المت�ش��رر هو الذي يطالب باإ�ش��الح ال�ش��رر... يريد اعتذاراً... تف�ش��يراً 

فًا...
ّ
م�شر

- ل اأفهمكما اأيها ال�شيدان... اأو اأنني ل اأريد اأن اأفهمكما!

- واإل، المبارزة!

ن تزعجا نف�ش��يكما في هذا ال�ش��اأن. ل  - ل باأ�ض! متى ي�ش��اء. قول له متى ي�ش��اء. ولكن ل حاجة لأ

حاجة اإلى عرابين. قول له اأن يخبرني عندما ي�ش��فى راأ�ش��ه، اأعني عندما ي�ش��فى من �شربة الزجاجة... 

خر باللكمات  فليخبرني فقط، و�شنذهب اإلى حيث ي�شاء، نلتقي في مكان مغلق وينق�ض كل منا على الآ

والركالت فقط. ل اأقبل اأي �شالح اآخر. و�شيرى عندئذ من هو األيخاندرو غوميث.

فهتف اأحد العرابين: ولكن، هل اأنت ت�شخر منا يا دون األيخاندرو!

- ل �ش��يء م��ن هذا! اأنتم من عالم واأنا من عالم اآخر. اأنت��م تنحدرون من اآباء لمعين، من عائالت 

م�ش��هورة... اأما اأنا، فيمكن القول اإنه لم يكن لي اأبوان، ول اأ�ش��رة لي �ش��وى التي �شنعتها اأنا. اأنا اآت من 

العدم، ول اأريد تفهم اأكاذيب قانون ال�شرف هذه. لقد عرفتم ما اأريده اإذن!
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نه�ض العرابان، وتاأهب اأحدهما، متخذاً هيئة الوقار، مع بع�ض الندفاع، اإنما دون اإ�شاءة الحترام 

–فالمعني في نهاية المطاف مليونير كبير ورجل غام�ض المن�ش��اأ- وهتف: ا�ش��مح لي اإذن يا �ش��يد 

األيخاندرو غوميث باأن اأقول لك...

- قل كل ما ت�شاء؛ ولكن زن كلماتك جيداً، واإل فاإن هناك زجاجة اأخرى في متناول يدي.

- اإذن –ورفع �شوته اأكثر: -يا دون األيخاندرو غوميث، اأنت ل�شت فار�شًا!

- اأنا ل�ش��ت كذلك بالطبع يا رجل، ل�ش��ت كذلك بالطبع! اأنا فار�ض! متى؟ من اأين؟ اأنا اأرى اأنني بّغال 

حمل الطعام اإلى من كانوا يقولون لي اإنه اأبي، واإنما  ولي�ض فار�شًا يا رجل. بل اإنني لم اأكن اأركب بغلة لأ

كنت اأذهب ما�شيًا، ما�شيًا وعلى قدمي. ل�شُت فار�شًا بالطبع! فرو�شية؟ فرو�شية لي اأنا؟ اأنا؟ هيا... هيا...

خ��ر: اأجل هيا بنا. فلي�ض لنا عمل هنا. واأنت يا �ش��يد األيخاندرو، �ش��تتحمل  فق��ال اأح��د العرابين لالآ

نتائج هذا، نتائج �شلوكك المتهرب من المبارزة.

- مفهوم، واأنا �شاأتم�ش��ك بهذا ال�ش��لوك. اأما فيما يتعلق بذلك... بذلك الفار�ض ذي الل�ش��ان المنفلت 

الذي �ش��ججُت راأ�ش��ه، فقول له، اأكرر، قول له اأن ير�ش��ل لي ح�ش��اب الطبيب، واأن يح�ش��ب في الم�شتقبل 

ح�ش��اب م��ا يقول��ه. واأنتما اإذا ما احتجتما يومًا –وكل �ش��يء ممكن- اإلى �ش��يء من ه��ذا المتهرب من 

المبارزة، من هذا المليونير المتوح�ض، الخالي من ال�ش��رف الفرو�ش��ي، فيمكنكما اللجوء اإلي، و�شاأكون 

في خدمتكما، مثلما كنُت وما زلت في خدمة فر�شان اآخرين.

فهتف اأحد العرابين: هذا كالم ل يمكن الت�شامح فيه، هيا بنا!

وان�شرفا.

❁❁❁

في تلك الليلة روى األيخاندرو لمراأته حديث المقابلة مع العرابين بعد اأن كان قد اأخبرها ب�شربة 

الزجاجة، وكان وهو يروي يتلذذ بماآثره. بينما هي ت�شتمع اإليه خائفة.

- فار�ض؟ اأنا فار�ض؟ -كان يقول- اأنا؟ األيخاندرو غوميث؟ ل يمكن! اأنا ل�شت �شوى رجل، ولكنني 

رجل بكل ما في كلمة رجل من معنى، ل�شُت �شوى رجل بكل معنى الكلمة!

- واأنا؟ -قالت هي ذلك لمجرد اأن تقول �شيئًا.
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- اأن��ت؟ اأن��ت امراأة بكل ما في الكلمة من معنى! وامراأة تقراأ روايات وهو، كونت ال�ش��طرنج ذاك، ل 

اأحد، لي�ض اأكثر من ل اأحد! ولماذا اأحرمِك من الت�ش��لية معه مثلما تت�ش��لين مع كلب األيف؟ اأاإذا ا�ش��تريِت 

كلبًا من هذه الكالب ذات الفراء، اأو قط اأنغورا، اأو قرداً �شغيراً، وداعبتِه، بل وقبلِته، فهل �شاآخذ الكلب اأو 

مر نف�شه ينطبق على الكونت  القط اأو القرد واألقي به من ال�شرفة اإلى ال�شارع؟ هل �شيكون ذلك جيداً! والأ

ذاك، اإنه كليب اآخر، اأو هر اأو قرد اآخر. األ تمتعك الت�شلية مع الكونت!

- ولكنهم محقون فيما يقولونه لك يا األيخاندرو... عليك اأن تمنع هذا الرجل من المجيء...

- رجل؟

- ح�شن. عليك اأن تمنع كونت بوردافييا من المجيء.

نك لو و�ش��لت اإلى البدء  امنعي��ه اأنِت! وحين تمنعينه اأنت فهذا يعني اأنه لم ي�ش��تطع ك�ش��ب قلبك، لأ

بالهتمام به، لكنِت �شرفته لتحمي نف�شك من الخطر.

- وماذا لو كنُت مهتمة به...؟

مر! ها قد بداأِت بمحاولة ا�شتثارة غيرتي! اأتريدين ا�شتثارتي  - ح�شن، ح�شن...! ها قد بداأت بذلك الأ

خرين؟ اأنا؟ ولكن، متى �شتقتنعين يا امراأة باأنني ل�شُت مثل الآ

❁❁❁

ف��ي كل م��رة كان فه��م خوليا لزوجه��ا يت�ش��اءل؛ ولكنها تجد نف�ش��ها في كل م��رة اأكثر 

خ�شوعًا له واأكثر تلهفًا للتاأكد مما اإذا كان يحبها اأم ل. اأما األيخاندرو من جهته، على الرغم 

م��ن تاأكده من وفاء امراأته، اأو بكلمة اأ�ش��ح، م��ن اأنه هو، األيخاندرو –الرجل بكل ما في كلمة 

رجولة من معنى! –ل يمكن اأن تخونه امراأته... امراأته! –كان يقول لنف�ش��ه: »حياة العا�ش��مة 

وق��راءة الروايات بداأت ت�ش��و�ض هذه المراأة الم�ش��كينة«، وقرر اأن ياأخذها اإل��ى الريف. وذهبا 

اإلى اإحدى مزارعه.

ع�شاب. وبالمنا�شبة، اإذا كنِت  - ق�شاء مّدة في الريف �شتنا�شبك تمامًا –قال لها-. فهذا يهدئ الأ

تظنين باأنك �شت�ش��جرين دون هرك، فيمكنك دعوة الكون��ت التافه ذاك ليرافقنا. فاأنت تعرفين اأنني ل 

اأعير اهتمامًا للغيرة، واأنا واثق منِك. من امراأتي.
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وهناك في الريف، تفاقمت تاأمالت الم�ش��كينة خوليا، و�ش��جرت كثيراً. لم يكن زوجها ي�ش��مح لها 

باأن تقراأ.

- لهذا ال�ش��بب اأح�ش��رتك اإلى هنا، كي اأبعدك عن الكتب واأقطع جذر وهن اأع�شابك، قبل اأن يتحول 

اإلى  ما هو اأ�شواأ.

- وهن اأع�شابي؟

- بالطبع! كل ما فيك لي�ض اأكثر من هذا. وال�شبب في كل ذلك هي الكتب.

- لن اأعود اإذن اإلى القراءة اأبداً!

- ل، اأنا ل اأطالب بكل هذا... اأنا ل اأطالب ب�شيء. وهل اأنا طاغية؟ هل طالبتك يومًا باأي �شيء؟

- بل اإنك لم تطالبني باأن اأحبك!

- بالطب��ع، ه��ذا اأمر ل يمكن المطالب��ة به! وفوق ذلك، كيف ل اأعرف اأن��ك تحبينني واأنه ل يمكنك 

اأن تحب��ي �شخ�ش��ًا اآخ��ر، فبعد اأن عرفتني وعلمِت، بف�ش��لي، ما ه��و الرجل، لم يع��د باإمكانك اأن تحبي 

كد لك... ولكن، دعينا من الكالم في �ش��وؤون الكتب. لقد قلت  �شخ�ش��ًا اآخر، حتى لو عر�َض عليك ذلك. اأوؤ

لك اإن الروايات ل تروقني. اإنها �ش��خافات يمكن التح��دث فيها مع الكونتين التافهين في اأثناء تناول 

ال�شاي.

ثم تفاقم غم الم�ش��كينة خوليا عندما اكت�ش��فت اأن زوجها متورط ب�ش��ورة خرقاء مع خادمة فظة 

ولي���ض فيها �ش��يء من الجمال. وف��ي اإحدى الليالي، بعد تناول الع�ش��اء، وبينما هما مع��ًا على انفراد، 

قالت المراأة فجاأة: ل تظن يا األيخاندرو باأنني لم األحظ ما تفعله مع الخادمة �شيمونا... 

- واأنا لم اأخِف ذلك كثيراً. ولكنه اأمر ل اأهمية له. فاأكل الدجاج ب�شورة دائمة، يمرمر المطبخ.

- ما الذي تعنيه؟

- اأعني اأنك جميلة اأكثر مما ينبغي لي في كل يوم.

ول��ى التي يقول فيها زوجها ذلك لها، وبملء الفم: جميلة.  ارتع�ش��ت المراأة. كانت تلك هي المرة الأ

ولكن، هل يحبها حقًا؟

ن اأكلمك... –قالت خوليا ذلك لمجرد اأن تقول �شيئًا. - وهذا ما دفعني لأ
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- واأنا اأفعل ذلك لل�ش��بب نف�شه. فحتى و�شاختها ت�شتثير ف�شولي. ل تن�شي اأنني تربيت في اإ�شطبل، 

ن، بعد هذا الفا�شل الفظ، �شيزداد تقديري  ولدّي �ش��يء مما ي�شميه اأحد اأ�شدقائي �ش��هوانية ال�شحم. والآ

ناقتك، ونظافتك. لجمالك، لأ

- ل�شت اأدري اإذا ما كنت تطري علي اأم تهينني.

ع�شاب! واأنا الذي كنت اأظن اأنك قد بداأِت ت�شفين!... - ح�شن! اإنه وهن الأ

�شاءة اإلينا... - بالطبع، اأنتم الرجال يمكنكم عمل كل ما ت�شتهون، والإ

- من الذي اأ�شاء اإليك؟

- اأنت!

- اأت�شمين هذا اإ�شاءة؟ ياه، ياه! اإنها الكتب، الكتب! اأنا ل تهمني �شيمونا في �شيء، ول...

- طبعًا! فهي في نظرك مجرد كلبة، اأو هرة، اأو قردة!

- اإنها قردة، بال�ش��بط، لي�ش��ت اأكثر من قردة! وهذا هو اأقرب �شبه اإليها. اأنِت قلِت ذلك: قردة! ولكن، 

هل تخليُت عن كوني زوجك ب�شبب ذلك!

- اأنت تعني اأنني لم اأتخلَّ اأنا عن كوني امراأتك ب�شبب ذلك...

- اأرى يا خوليا اأنك بداأت تحققين موهبة...

- طبعًا، فكل �شيء يمكن تعلمه!

- واأنِت تتعلمين مني بالطبع، ولي�ض من الهر؟

- منك طبعًا!

- ح�ش��ن اإذن، ل اأظن اأن هذا الحادث العابر ي�شتثير غيرتك... اأاأنِت تغارين؟ اأنت؟ امراأتي؟ وتغارين 

ن! من قردة؟ اأما هي، ف�شوف اأقدم لها دوطة! هل اأنت را�شية الآ

- طبعًا، بامتالك المال...

- وبهذه الدوطة �ش��تجد من يتزوجها فوراً، و�شتقدم لزوجها، مع المهر، ابنًا. واإذا خرج البن �شنو 

اأبيه، رجاًل بكل ما في الرجولة من معنى، ف�شيكون مك�شب العري�ض مزدوجًا.
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- ا�شمت، ا�شمت، ا�شمت!

وانفجرت خوليا الم�شكينة في البكاء.

ع�شاب. حاذري  - لقد ح�ش��بت –اأنهى األيخاندرو- باأن الريف قد �ش��اعدك على ال�شفاء من وهن الأ

من اأن ت�شوء حالتك!

وبعد يومين من ذلك رجعا اإلى العا�شمة.

❁❁❁

ورجع��ت خولي��ا اإلى غمها، وكون��ت بوردافييا اإلى زيارت��ه، واإن كان يفعل ذل��ك بمزيد من الحذر. 

وكانت خوليا، الحانقة، هي من بداأت تولي م�ش��معيها عندئذ لتلميحات ال�شديق الم�شمومة، والتباهي 

خ�شو�ش��ًا بهذه ال�ش��داقة اأمام زوجها الذي كان يكتفي بالقول اأحيانًا: »ل بد من العودة اإلى الريف، 

واإخ�شاعك للعالج«.

ي��ام، في ذروة �ش��خطها، انق�ش��ت خوليا عل��ى زوجها، قائل��ة له: اأنت ل�ش��ت رجاًل يا  وف��ي اأح��د الأ

األيخاندرو. ل، ل�شَت رجاًل!

- َمن، اأنا؟ لماذا؟

- ل، ل�شت رجاًل، ل�شت كذلك!

- اأو�شحي.

- اأعرُف اأنك ل تحبني واأنك ل تهتم بي مطلقًا؛ واإنني ل�ش��ُت في نظرك اأم ابنك، واأنك لم تتزوجني 

اإل للتبجح، والتفاخر، وال�شتعرا�ض... كي تتباهى بجمالي، كي...

- ح�شن، ح�شن، هذا كالم روايات! ولكن لماذا ل�شُت رجاًل؟

- �شرت اأعرف اأنك ل تحبني...

كاذيب، ما  - واأنا قلت لك مئة مرة باأن هذا الكالم عن الحب وعدم الحل، وعن الغرام، وكل هذه الأ

هي اإل اأحاديث �شاي كونتية اأو راق�شة.

- اأعرف اأنك ل تحبني...
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- ح�شن، وماذا بعد؟...

- ولكن ر�شاك عن دخول الكونت، اأو الهر، مثلما ت�شميه اأنت، اإلى هنا في اأي وقت...

- اأنت التي تر�شين بذلك!

- وكيف ل اأر�شى بمجيئه، طالما اأنه ع�شيقي؟ وها اأنتذا قد �شمعت، ع�شيقي. الهر هو ع�شيقي!

بقي األيخاندرو ينظر اإلى امراأته دون تاأثر. فازداد �شخط هذه التي كانت تنتظر انفجاراً من الرجل، 

خرى؟ ن مثلما قتلَت الأ و�شرخت: ماذا؟ األن تقتلني الآ

خرى، ولي�ض �ش��حيحًا اأن الهر ع�ش��يقك. اإنك تكذبين ل�ش��تثارتي.  - لي���ض �ش��حيحًا اأنن��ي قتلت الأ

تريدين تحويلي اإلى عطيل. ولكن بيتي لي�ض م�شرحًا. فاإذا ما بقيت هكذا، ف�شوف يوؤدي بك كل هذا اإلى 

الجنون، و�شن�شطر اإلى حب�شك.

- مجنونة؟ اأنا مجنونة؟

- مجنونة تمامًا! وبلغ بك الجنون حد العتقاد باأن لك ع�ش��يقًا! اأعني، تريدين جعلي اأ�ش��دق ذلك! 

كم��ا ل��و اأنه يمك��ن لزوجتي اأن تخونني اأنا! اأن��ا! األيخاندرو غوميث لي�ض هراً ب��اأي حال؛ اإنه رجل بكل 

 لكالم الروايات 
ّ
معنى الكلمة! ولن... لن تح�ش��لي على ما تريدين، لن تتمكني من جعلي اأعير م�ش��معي

وحفالت �شاي الراق�شين اأو الكونتات. بيتي لي�ض م�شرحًا.

�شرخت خوليا خارجة عن طورها: جبان! جبان! جبان! جبان!

فقال زوجها: في مثل هذه الحال ل بد من اتخاذ اإجراءات.

وان�شرف.

❁❁❁

بع��د يومين من ذلك الم�ش��هد، وبعد اأن حب�ض امراأته خاللهما، ا�ش��تدعاها األيخان��درو اإلى غرفة مكتبه. 

ذهبت الم�شكينة خوليا مرعوبة. وفي المكتب كان ينتظرها، مع زوجها، كونت بوردافييا و�شيدان اآخران. 

قال لها زوجها بهدوء رهيب: انظري يا خوليا. هذان ال�شيدان هما طبيبا اأمرا�ض عقلية، جاءا بناء 

على طلبي، ليقررا حول حالتك من اأجل التمكن من عالجك. اأنِت ل�شِت على ما يرام في دماغك، وعليك 

مر على هذا النحو في لحظات �شحوك. اأن تفهمي الأ
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�شاألت خوليا الكونت: وما الذي تفعله هنا يا خوان؟ دون اأن تولي اهتمامًا لزوجها.

اتها؛ تلح على اأن هذا  فقال الزوج متوجهًا اإلى الطبيبين: اأترون �ش��عادتكما؟ اإنها ت�ش��ر عل��ى تهيوؤ

ال�شيد هو...

فقاطعته هي: اأجل، اإنه ع�شيقي! واإل فليقل هو غير ذلك.

ر�ض. كان الكونت مطرقًا ينظر اإلى الأ

ق��ال األيخاندرو لكونت بوردافييا: ها اأنتذا ترى اأيها ال�ش��يد الكونت كيف اأنها ت�ش��ر على جنونها. 

نه لم يكن لك، ول يمكن اأن يكون لك، اأي نوع من هذه العالقات مع امراأتي... لأ

فهتف الكونت: بالطبع ل.

و�شرخت خوليا: ولكن كيف. اأتتجراأ اأنت، يا خوان، اأنت، يا هري، على اإنكار اأنني كنُت لك؟

كان الكونت يرتجف تحت نظرة األيخاندرو الباردة، وقال: تمالكي نف�ش��ك يا �ش��يدتي وعودي اإلى 

ر�شدك. اأنت تعرفين باأنه لي�ض هناك ما هو �شحيح من كل هذا. اأنت تعرفين باأنني كنُت اأتردد على هذا 

البيت ك�شديق، �شديق لزوجك ولك اأنت نف�شك يا �شيدتي، واأنا، باعتباري كونت بوردافييا، ل يمكن لي 

اأن اأ�شيء مطلقًا اإلى �شديق كما لو...

ف�ش��رخت هي: اأنت اأي�ش��ًا يا خوان؟ اأنت اأيها الهر؟ جبان! جبان! جبان! لقد هددَك زوجي، وب�شبب 

خوف��ك، اأيه��ا الجبان، الجب��ان، الجبان، ل تتجراأ على ق��ول الحقيقة وتاأتي اإلى هذه المهزلة الم�ش��ينة 

لتعلنوا اأنني مجنونة! جبان، جبان، نذل! اأنت اأي�شًا مثل زوجي...

وقال األيخاندرو للطبيبين: اأترون اأيها ال�شادة؟

كانت خوليا الم�شكينة تعاني نوبة، وبدت كالمنبوذة.

ن يا �ش��يدي �ش��نذهب نحن، ونترك هذين ال�شيدين  قال األيخاندرو متوجهًا اإلى الكونت: ح�ش��ن، والآ

الموؤهلين على انفراد مع امراأتي، ليكمال معاينتهما لها.

تبعه الكونت. وعندما �ش��ارا خارج الغرفة، قال له األيخاندرو: لقد �ش��رت تعرف جيداً اأيها ال�ش��يد 

الكون��ت: فاإم��ا اأن تك��ون امراأت��ي مجنونة، واإّم��ا اأنني �ش��اأطّير غط��اء دماغيكما، اأنت وه��ي. عليك اأن 

تختار. 
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ما يتوجب علي عمله هو اأن اأدفع لك ديونك، حتى ل تكون هناك اأي ح�شابات بيني وبينك.

- ل؛ م��ا علي��ك عمله هو اأن ت�ش��ون ل�ش��انك. لقد اتفقنا عل��ى اأن امراأتي مجنونة تمام��ًا واأنت اأبله 

بنفقة. وحذار من هذا! –واأراه م�شد�شًا.

عندم��ا خ��رج الطبيبان، بع��د بع�ض الوقت، م��ن مكتب األيخاندرو، ق��ال: اإنها ماأ�ش��اة رهيبة. ماذا 

نفعل؟

ننا اإذا فعلنا غير ذل��ك، فلن يتورع هذا  قرار باأنها مجنون��ة؟ لأ - وم��اذا يمكنن��ا اأن نفعل �ش��وى الإ

الرجل عن قتلها هي وعن قتل هذا الكونت التع�ض.

- ولكن، ماذا عن �شمير المهنة؟

- ال�شمير يتلخ�ض هنا في تفادي جريمة كبرى.

قرار بجنونه هو، دون األيخاندرو؟ ف�شل الإ - األن يكون من الأ

- ل، فهو لي�ض مجنونًا؛ اإنه �شيء اآخر.

- لي�ض اأقل من رجل بكل معنى الكلمة، مثلما يقول هو.

مر اإلى الجنون حقًا. - يا للمراأة الم�شكينة! من الموؤلم �شماعها! ما اأخ�شاه هو اأن ينتهي بها الأ

قل. - ربما �شننقذها باإقرارنا اأنها مجنونة. ف�شوف يبعدها ذلك عن هذا البيت على الأ

قرار احُتِجَزت بطلب من زوجها في م�شحة للمجانين. واأقرا فعاًل باأنها مجنونة. وبهذا الإ

❁❁❁

خيم الليل بكل كثافته، وظلمته وبرودته، على روح الم�ش��كينة خوليا حين وجدت نف�ش��ها حبي�ش��ة 

م�ش��فى المجانين. ال�ش��لوى الوحيدة التي تركوها لها هي اإح�شار ابنها ال�ش��غير لتراه كل يوم تقريبًا. 

كانت تتناوله بين ذراعيها وتغمر وجهه بدموعها. وكان الطفل الم�شكين يبكي دون اأن يعرف ال�شبب. 

نه اأبوك! فتقول له: اآه يا بني، يا بني! لو اأنني اأ�شتطيع �شحب كل دماء اأبيك منك!... لأ

وحي��ن تك��ون وحيدة، تقول المراأة الم�ش��كينة، وهي ت�ش��عر باأنه��ا على حافة الجن��ون: »ولكن، األن 

اأ�ش��اب بالجنون حقًا في هذا المكان، والعتقاد باأن عالقتي بذلك الكونت الم�ش��وؤوم لم تكن اإل حلمًا 
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وتهيوؤات؟ جبان، اأجل، اإنه جبان ونذل! يتخلى عني بتلك الطريقة! ي�شمح لهم باأن يحب�شوني هنا! الهر، 

اأج��ل، الهر! لق��د كان زوجي على حق. وهو، األيخاندرو، لماذا لم يقتلني؟ اآه، ل! هذا النتقام اأ�ش��د رهبة! 

اأيقت��ل ذل��ك الهر الن��ذل...! ل، بل يذله، يجبره عل��ى الكذب والتخلي عني. لق��د كان يرتجف اأمام زوجي، 

ن زوجي رجل حقيقي! ولماذا لم يقتلني؟ لو اأنه عطيل لكان قتلني!  اأج��ل، لق��د كان يرتجف اأمامه! اآه، لأ

ولك��ن األيخاندرو لي���ض عطياًل، لي�ض فظًا مثل عطيل. عطيل كان عربيًا مندفع��ًا، ولكنه قليل الذكاء. اأما 

األيخان��درو... األيخان��درو يتمتع بذكاء كبير في خدمة كبريائه العام��ي الجهنمي. ل، هذا الرجل لم يكن 

ولى؛ لقد جعلها تموت. لقد ماتت هي من الخوف اأمامه. واأنا، هل يحبني؟«. بحاجة اإلى قتل امراأته الأ

مرا�ض العقلي��ة، انهمكت م��رة اأخرى في طح��ن قلبها وعقلها بالمع�ش��لة  وهن��اك، ف��ي م�ش��فى الأ

المعذبة: »اأيحبني اأم ل يحبني؟« ثم تقول لنف�شها بعد ذلك: »اأما اأنا فاأحبه! اأحبه حبًا اأعمى!«.

ولخوفها من اأن ت�ش��اب بالجنون حقًا، تظاهرت باأنها قد �ش��فيت، موؤكدة باأن م�شاألة عالقتها مع 

الكونت بوردافييا لم تكن اإل تهيوؤات. واأخبروا زوجها بذلك.

يام ا�ش��تدعوا خوليا اإلى حي��ث ينتظرها زوجها، في غرفة اللق��اءات. دخل هو، واألقت  وف��ي اأحد الأ

بنف�شها على قدميه باكية: �شامحني يا األيخاندرو، �شامحني!

- انه�شي يا امراأة –قال ذلك وهو ي�شاعدها على النهو�ض.

- �شامحني!

- اأ�شامحك؟ عن اأي �شيء؟ لقد اأخبروني باأنك قد �شفيت... وباأن التهيوؤات قد غادرتك...

نظ��رت خولي��ا برعب اإلى نظرة زوجها الباردة النفاذة. نظرت برع��ب وبحب جنوني. لقد كان حبًا 

اأعمى، يخالطه رعب ل يقل عنه عمى.

- اأج��ل، مع��ك حق يا األيخاندرو، معك ح��ق؛ لقد كنُت مجنونة، مجنونة تمامًا. ومن اأجل ا�ش��تثارة 

مور. كل ما قلته كان كذبًا. كيف يمكنني  غيرتك، ل ل�ش��بب اآخر �ش��وى ا�ش��تثارة غيرتك، اختلقُت تلك الأ

ن. اأن اأخدعَك؟ اأاأنا اأخدعك؟ اأنا؟ اأخدعك اأنت؟ اأنت؟ اأت�شدقني الآ

فقال لها زوجها ب�ش��وت جليدي: في اإحدى المرات يا خوليا، �ش��األتني اإذا كنُت قد قتلت حقًا اأم لم 

رد عليك يومئذ، �شاألتك اأنا بدوري عما اإذا كنِت قادرة على ت�شديق ذلك. فماذا  ولى، ولأ اأقتل زوجتي الأ

قلِت لي؟
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- قلُت اإنني ل اأ�شدقه، اإنني غير قادرة على ت�شديقه!

ن اأقول لك اإذن اإنني لم اأ�ش��دق قط، لم اأ�ش��تطيع اأن اأ�ش��دق باأنه يمكن لك اأنِت اأن ت�ش��لمي  - اأنا الآ

نف�شك لذلك الهر. اأيكفيك هذا؟

كانت خوليا ترتجف، �شاعرة باأنها على حافة الجنون؛ جنون الرعب والحب المختلطين.

ن يا األيخاندرو، قل  ن –اأ�ش��افت المراأة الم�ش��كينة وهي تعانق زوجها وتكلمه في اأذنه-؛ الآ - والآ

لي، هل تحبني؟

ولى، ما لم تره فيه من قبل؛ اكت�ش��فت  وعندئذ راأت في األيخاندرو، امراأته الم�ش��كينة راأت، وللمرة الأ

عمقًا رهيبًا وكتيمًا في اأعماق روحه كان الرجل وا�شع الثراء يختم عليه بحر�ض. كان ذلك مثل وم�شة 

�ش��وء عا�شفة ت�ش��يء للحظة ُبحيرة تلك الروح ال�شوداء والغائمة، جاعلة �شطحها يلمع. وكان اأن راأت 

دمعتين تطالن من عيني ذلك الرجل الباردتين والحازمتين. وانفجر: كيف ل اأحبك يا بنيتي، كيف ل 

اأحبك! بكل روحي، وكل دمي، وكل ما في اأعماقي؛ واأكثر من نف�ش��ي! في البدء، عندما تزوجنا، ل. اأما 

ن، نعم! ب�شورة عمياء، جنونية. اإنني لِك اأكثر مما اأنِت لي. ن؟ الآ الآ

وبينم��ا هو يقبله��ا باحت��دام حيواني، محموم، ملته��ب، كمجن��ون، كان يتلعثم: »خولي��ا! خوليا! 

معبودتي! اأنِت كل ما هو لي!«.

ظنت هي باأنها قد اأ�شيبت بالجنون وهي ترى روح زوجها عارية.

ن اأن اأموت يا األيخاندرو –هم�شت في اأذنه وهي تميل براأ�شها على زوجها. - اأريد الآ

مع هذه الكلمات، بدا الرجل كما لو اأنه ي�شتيقظ ويعود اإلى ر�شده كمن يعود من حلم؛ وكما لو اأنه قد 

ن باردتين وحازمتين من جديد، وقال: كل هذا لم يحدث،  ابتلع تينك الدمعتين بعينيه اللتين عادتا الآ

اإيه يا خوليا؟ ها اأنت تعلمين؛ ولكنني لم اأقل ما قلته... ان�ِشِه!

- اأن�شاه!

- ح�شن، احتفظي به، كما لو اأنك لم ت�شمعيه!

- �شاأخفيه...

- اإخفيه حتى عن نف�شك!
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- �شاأخفيه، ولكن...

- يكفي...

- ولكن، باهلل عليك يا األيخاندرو، دعني لحظة، لحظة واحدة فقط...

نني لك؟ هل تحبني لذاتي، حتى لو كنُت ل�شخ�ض اآخر، اأو لأ

نك اإذا األححت، ف�ش��وف اأتركك هنا. لقد جئت  ، لأ
ّ
- لقد قلت لك اإنه عليك ن�ش��يان ذلك. ول تلحي علي

خراجك؛ ولكن يجب اأن تخرجي وقد �شفيت. لإ

- وقد �شفيُت فعاًل! –اأكدت المراأة باندفاع.

واأخذ األيخاندرو امراأته اإلى بيته.

❁❁❁

مرا�ض العقلية، تلقى الكون��ت بودافييا، لي�ض دعوة،  بع��د عدة اأيام م��ن عودة خوليا من م�ش��فى الأ

واإنما اأمراً من األيخاندرو للذهاب لتناول الطعام في بيته.

ق��ال له في ر�ش��الة: »مثلم��ا ل بد اأن تكون ق��د علمت اأيها ال�ش��يد الكونت، فقد خرج��ت امراأتي من 

م�ش��فى المجانين وقد �ش��فيت تمامًا؛ وبما اأن الم�ش��كينة، في فترة هذيانها، قد اأ�ش��اءت اإلى ح�ش��رتك 

هانة، نا�ش��بة اإليك و�ش��مات م�ش��ينة ل يمكن لح�ش��رتك،  ب�ش��ورة حرجة، واإن لم تكن وراء ذلك نية الإ

كفار�ض كامل، اأن ُتقِدم عليها مطلقًا، فاإنني اأرجوك، من خالل ر�ش��التي، اأن تح�ش��ر بعد غد، الخمي�ض، 

لت�ش��اركني الطع��ام، وكي نقدم اإليك العتذار المر�ش��ي الذي يليق بفار�ض مثل��ك. زوجتي ترجوك واأنا 

نك اإذا لم تاأت في هذا اليوم لتلقي هذا العتذار والتف�ش��يرات، ف�ش��وف تتحمل نتائج ذلك. واأنت  اآمرك. لأ

تعرف جيداً ما يمكنني عمله.

األيخاندرو غوميث«

ح�ش��ر كونت بوردافييا اإلى الموعد �شاحبًا، مرتجفًا، ومرتعد الفرائ�ض. وتناولوا الطعام و�شط اأ�شد 

حاديث كاآبة. جرى التحدث عن اأكبر التفاهات –بح�شور الخدم-، و�شط مداعبات األيخاندرو  اأنواع الأ

الفظ��ة وال�شر�ش��ة. وكانت خولي��ا ترافقه في ذلك. وبعد تن��اول الحلوى، توجه األيخان��درو اإلى الخادم، 

وقال له: »اأح�شر ال�شاي«.   
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ل من الكونت. - �شاي؟ اأفلت الت�شاوؤ

كون في الجو.  ن بطني يوؤلمني، ل، واإنما لأ فقال له رب البيت: اأجل اأيها ال�شيد الكونت. ولي�ض ذلك لأ

فال�شاي يتنا�شب تمامًا مع تقديم العتذارات بين الفر�شان.

ثم التفت من جديد اإلى الخادم: »ان�شرف!«.

بقي الثالثة وحدهم.

كان الكونت يرتجف. ولم يتجراأ على تذوق ال�شاي.

قال الزوج: ا�ش��كبي لي اأوًل يا خوليا و�ش��اأتناول اأنا ال�ش��اي اأوًل كي ترى اأيها ال�ش��يد الكونت، باأنه 

يمكن تناول اأي �شيء في بيتي بثقة كاملة.

- ولكنني...

- ل يا�شيدي الكونت؛ فمع اأنني ل�شت فار�شًا، ول اأي �شيء من هذا القبيل، اإل اأنني لم اأ�شل بعد اإلى 

ن �شتقدم لك زوجتي تف�شيراتها. هذا الحد. والآ

نظر األيخاندرو اإلى خوليا، وبداأت هذه الكالم ببطء، وب�ش��وت �ش��احر. كانت جميلة ب�شورة باهرة. 

عيناها تلمعان كاأنه البرق. كلماتها تطفو باردة ومتمهلة، وكان يبدو اأن ناراً اأكالة تتاأرجح تحتها.

نه علي اأن اأقدم لك العتذارات  قالت خوليا: لقد طلبُت من زوجي اأن ي�شتدعيك اأيها ال�شيد الكونت، لأ

على ما وجهته اإليك من اإهانات خطيرة.

- اإلي يا خوليا؟

- ل تدعوني خوليا. اأجل اإليك. عندما اأ�ش��بُت بالجنون، جنون الحب لزوجي، باحثة باأي ثمن عن 

مر في جنوني  التاأكد مما اإذا كان يحبني اأم ل، اأردُت اأن اأتخذ منك اأداة ل�شتثارة غيرته، وو�شل بي الأ

اإلى حد اتهامك باأنك اأغويتني. وكان ذلك كذبًا وخداعًا، ول بد اأنه �ش��يعدُّ عماًل م�ش��ينًا من جانبي لول 

اأنن��ي كنت مجنونة، مثلما تعرف. األي�ض كذلك عماًل م�ش��ينًا من جانبي ل��ول اأنني كنت مجنونة، مثلما 

تعرف. األي�ض كذلك اأيها ال�شيد الكونت؟

- بلى، اإنه كذلك يا دونيا خوليا...

ف�شحح له األيخاندرو: بل ال�شيدة غوميث.
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- ما ن�شبته اإليك، عندما كنا ندعوك اأنا وزوجي بالهر، - واعذرنا على ذلك!

- اأعذركما!

- ما ن�شبته اإليك اآنذاك كان عماًل و�شيعًا وم�شينًا، ول يليق بفار�ض مثل ح�شرتك...

اأ�شاف األيخاندرو: ح�شن جداً ح�شن جداً! عمل و�شيع وم�شين، ول يليق بفار�ض؛ هذا ح�شن جداً!

- وم��ع اأن��ه، اأك��رر ل��ك، يمكن ويج��ب اأن تعذرني ب�ش��بب حالت��ي اآنذاك، فاإنن��ي اأريد م��ع ذلك، اأن 

ت�شامحني. فهل ت�شامحني؟

- اأجل، اأجل؛ اإنني اأ�شامحك على كل �شيء؛ اأ�شامحكما على كل �شيء –تنهد الكونت وهو اأقرب اإلى 

الموت منه اإلى الحياة، ومتلهف للهرب باأ�شرع ما يمكن من ذلك البيت.

وقاطعه األيخاندرو: ت�شامحنا؟ اأنا �شخ�شيًا ل يوجد لدي ما ت�شامحني عليه.

- هذا �شحيح، هذا �شحيح!

ووا�ش��ل الزوج: هيا اهداأ، فاأنا اأراك مهتاجًا. تناول فنجانًا اآخر من ال�ش��اي. هيا، ا�شكبي يا خوليا 

فنجانًا اآخر لل�شيد الكونت. اأتريد معه زيزفونًا؟

- ل...، ل...

- ح�ش��ن اإذن، بم��ا اأن زوجت��ي قد قال��ت لك ما كان عليه��ا اأن تقوله، وبما اأنك قد �ش��امحتها على 

جنونه��ا، فل��م يبق لي اأنا اإل اأن اأرجوك اأن توا�ش��ل ت�ش��ريف بيتن��ا بزياراتك. فبعد ال��ذي جرى، يمكن 

ن، بعد اأن �ش��فيت زوجت��ي تمامًا،  لح�ش��رتك اأن تتفه��م باأنه �ش��يكون لقط��ع عالقتنا تاأثير �ش��يئ. والآ

ي خطر من مجيئك اإلى هنا. وكدليل على ثقتي ب�شفاء زوجتي الكامل،  بف�شلي، لن تتعر�ض ح�شرتك لأ

فاإنني �ش��اأترككما معًا على انفراد، فربما هناك �ش��يء تريد اأن تقوله لك ول تجروؤ على قوله اأمامي، اأو 

يق�شي واجب التهذيب األ اأ�شمعه.

خر بذلك الت�ش��رف.  وخرج األيخاندرو، تاركًا اإياهما وجهًا لوجه، وكل منهما متفاجئ اأكثر من الآ

وفكر الكونت: »يا له من رجل!«، وخوليا: »هذا رجل حقيقي!«.

�شاد �شمت مثقل. لم تتجراأ خوليا والكونت على تبادل النظر. كان كونت بوردافييا يتطلع باتجاه 

الباب الذي خرج منه الزوج.
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فقالت له خوليا: ل، ل تنظر هكذا؛ ل تعرف األيخاندرو. فهو لن يقف وراء الباب ليتن�ش��ت على ما 

نقول.

- ما اأدراني اأنا...! بل اإنه ل يتورع عن اإح�شار �شهود...

- لماذا تقول هذا اأيها ال�شيد الكونت؟

- األ�ش��ُت اأتذك��ره عندما اأح�ش��ر الطبيبين في ذلك الم�ش��هد الرهي��ب الذي اأهانني في��ه اإلى اأبعد ما 

ي�شتطيع، واقترف فظاعة جعلهما يقرران اأنك مجنونة؟

نني لو لم اأكن مجنونة اآنذاك، لما قلُت ما قلته من اأنني ع�شيقتك... - وقد كنت كذلك حقًا، لأ

- ولكن...

- ولكن ماذا اأيها ال�شيد الكونت؟

- اأتريدين اأن تقرري اأنني مجنون اأو اأن تجعليني اأ�شاب بالجنون؟ هل �شتنكرين يا خوليا...؟

- نادني دونيا خوليا اأو ال�شيدة غوميث!

�ش��باب، لي�ض اإلى تقبل  مر قد انتهى ب��ك، مهما كانت الأ - هل �ش��تنكرين يا �ش��يدة غوميث ب��اأن الأ

مغازلتي وح�شب...؛ ل، لم تكن مغازلت؛ بل حبي...؟

- اأيها ال�شيد الكونت...!

- لم تتوقفي عند حد تقبلها، بل كنِت اأنت من ت�شتثيرينني وكان ذلك ي�شل...؟

- لقد قلت لك اأيها ال�شيد الكونت، اإنني كنت مجنونة اآنذاك، ول�شُت بحاجة اإلى تكرار ذلك.

- وهل �شتنكرين باأنني بداأت اأ�شير ع�شيقك؟

- اأعود واأكرر لك باأنني كنُت مجنونة.

- ل يمكنني البقاء لحظة واحدة في هذا البيت. وداعًا!

م��ّد الكون��ت يده لخوليا، وهو يخ�ش��ى اأن ترف�ض م�ش��افحته. ولكنها اأم�ش��كت بها وقال��ت له: اأنت 

ن وقد �ش��فيت اأنا تمامًا، بف�ش��ل اهلل  تعرف اإذن ما قاله لك زوجي. يمكنك المجيء هنا متى ت�ش��اء، والآ

واأليخاندرو، بما اأنني �شفيت تمامًا اأيها ال�شيد الكونت، ف�شيكون لتوقفك عن زيارتنا اأثر �شيئ.
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- ولكن، خوليا...

- ماذا؟ هل �شتعود اإلى األعيبك؟ األم اأقل لك اإنني كنت اآنذاك مجنونة؟

- من �شت�شببان له الجنون، اأنت وزوجك، هو اأنا...

- اأنت؟ اأنت ت�شاب بالجنون؟ ل اأظن ذلك �شهاًل...

- طبعًا! فاأنا الهر!

انفجرت خوليا في ال�شحك. ورك�ض الكونت يخنقه الغ�شب، وخرج من ذلك البيت كي ل يعود اإليه 

اأبداً.

❁❁❁

كل هذه العذابات في روحها ك�ش��رت حياة الم�ش��كينة خوليا، واأودت بها اإلى حالة مر�شية حرجة، 

ن حقًا كمن �شت�ش��اب بالجنون. �ش��ارت تنتابها نوبات هذيان  وكان المر�ض في ذهنها. لقد بدت الآ

لفاظ عاطفية وتاأججًا. وكان الرجل ي�شت�ش��لم لتقلبات  متقاربة، وتدعو زوجها في اأثناء ذلك باأ�ش��د الأ

امراأته الموؤلمة تلك محاوًل تهدئتها. »اإنني لِك، لك، لك، لك اأنِت فقط ولي�ض اإل لِك!« كان يهم�ض لها في 

اأذنها بينما هي تتعلق بعنقه، وت�شغط عليه حتى تو�شك اأن تخنقه.

اأخذها اإلى المزرعة ليرى اإذا ما كان الريف ي�شفيها. ولكن الداء كان يقتلها. كان هناك �شيء رهيب 

ي�شري في داخلها.

وعندما راأى الرجل الثري اأن الموت �ش��يختطف منه امراأته، دخل في اهتياج بارد لجوج. ا�ش��تدعى 

طباء. فكانوا يقولون له: »ل جدوى من اأي �شيء«. الأ

وكان هو يقول للطبيب: اأنقذها اأنت!

- م�شتحيل يا دون األيخاندرو، م�شتحيل!

- اأنقذها، مهما كان الثمن! كل ثروتي، كل مالييني من اأجلها، في �شبيل حياتها!

- م�شتحيل يا دون األيخاندرو، م�شتحيل!

- حياتي، حياتي مقابل حياتها! األ تعرف اأ�شاليب نقل الدم؟ ا�شحب دمي واأعطه لها. هيا، ا�شحبه 

مني.
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- م�شتحيل يا دون األيخاندرو، م�شتحيل!

- كيف يكون م�شتحياًل؟ دمي، كل دمي من اأجلها!

- الرب وحده ي�شتطيع اإنقاذها!

- الرب؟ اأين هو الرب؟ لم اأفكر به قط.

ثم يذهب اإلى خوليا، اإلى امراأته، ال�شاحبة، اإنما الجميلة، الجميلة اأكثر بجمال الموت الو�شيك، يقول 

لها: اأين هو الرب يا خوليا؟

اأ�ش��ارت ه��ي بنظره��ا اإلى اأعلى، وقالت ب�ش��وت نحي��ل، وهي توجه اإليه عينيها الوا�ش��عتين �ش��به 

البي�شاوين: اإنه هناك!

نظ��ر األيخاندرو اإلى الم�ش��لوب المعل��ق عند راأ�ض �ش��رير امراأته، وتناوله، وقال وهو ي�ش��غط عليه 

بقب�ش��ته: »اأنقذه��ا، اأنقذه��ا وخذ مني كل �ش��يء، كل �ش��يء، كل �ش��يء، كل ثروتي، كل دم��ي، كلي، اأنا 

كلي«.

ابت�شمت خوليا. فاحتدام زوجها ذاك كان يمالأ روحها بنور عذب. كم هي �شعيدة في النهاية! وهل 

ارتابت يومًا في اأن ذلك الرجل يحبها؟

كانت المراأة الم�ش��كينة تفقد حياتها قطرة قطرة. كانت �شاحبة كالرخام وباردة. وعندئذ ا�شطجع 

الزوج معها واحت�شنها بقوة، وكان يريد منحها كل دفئه، الدفء الذي كان يفلت من الم�شكينة. واأراد 

اأن يمنحها اأنفا�شه. كان مثل مجنون. وكانت هي تبت�شم.

- اإنني اأموت يا األيخاندرو، اإنني اأموت.

فيقول لها/ ل، لن تموتي، ل يمكنك اأن تموتي!

- األ يمكن لمراأتك اأن تموت؟

- ل، ل يمك��ن لمراأت��ي اأن تموت. �ش��اأموت اأنا قبل ذلك. لنر، فلياأت الم��وت، فلياأت... اإلي! فلياأت... 

 الموت! فلياأت!
ّ
اإلي! فلياأت اإلي

ن عن كل ما اأعانيه...! واأنا التي كنت اأ�شك في حبك لي...!  - اآي، األيخاندرو، اإنني را�شية الآ
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- ل، ل، ل��م اأحب��ك، ل! هذا الكالم عن الحب، لقد قلت لك األف مرة يا خوليا، هذا الكالم اإل حماقات 

كت��ب. لم اأحبك، ل! حب... حب! واأولئك البائ�ش��ون الجبناء الذين يتكلمون عن الحب، يتركون زوجاتهم 

يمتن. ل، ل، لي�ض ذلك بحب... ل�شت اأحبك...

�شوات نحوًل، وقد عادت للوقوع فري�شة الغم القديم. - لماذا؟ �شاألت خوليا باأ�شد الأ

- ل، ل�ش��ت اأحب��ك... اإنني... اإنني... ل توجد كلمة منا�ش��بة! –وانفجر في نحي��ب مكتوم، في نحيب 

كاأنه الح�شرجة، ح�شرجة اأ�شى وحب وح�شي.

- األيخاندرو!

وكان في هذا النداء الواهن كل �شعادة النت�شار الحزينة.

- ول، ل��ن تموت��ي، ل يمكن��ك اأن تموتي؛ ل اأريدك اأن تموتي! اقتليني يا خوليا، وعي�ش��ي اأنِت! هيا، 

اقتليني، اقتليني!

- بلى، اإنني اأموت...

- واأنا معك!

- والطفل يا األيخاندرو؟

- فليمت اأي�شًا. لماذا اأريده من دونك؟

- باهلل عليك، باهلل عليك يا األيخاندرو، اإنك مجنون...

- اأج��ل اأن��ا، اأنا المجنون، اأنا الذي كنُت مجنونًا على ال��دوام... اإنني مجنون بك يا خوليا، مجنون 

بِك... اأنا، اأنا المجنون. واقتليني، خذيني معك!

- لو كنت اأ�شتطيع...

- ولكن ل، اقتليني وعي�شي، ولتكن لِك...

- واأنت؟

كن للموت! - اأنا؟ اإذا لم اأكن لِك، فالأ

ويحت�شنها بقوة اأكبر فاأكبر، يريد ا�شتبقاءها.
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- ح�شن، قل لي في النهاية، من اأنت يا األيخاندرو؟ -�شاألته خوليا هام�شة في اأذنه.

- اأنا؟ ل�شُت �شوى رجلك...، الرجل الذي �شنعته اأنِت!

ورنت هذه الكلمة كهم�ش��ة من وراء الموت، وكاأنها اآتية من �ش��فة الحياة، عندما يبحر المركب في 

البحيرة المعتمة.

وبعد قليل اأح�ض األيخاندرو باأنه لم يعد يم�ش��ك بين ذراعيه الريا�ش��يتين �ش��وى جثمان. ولم يكن 

هن��اك في روحه �ش��وى ليل داج ومطبق. نه�ض وراح ينظ��ر اإلى الجمال المتيب�ض والخامد. لم يرها قط 

خيرة. وفوق ذكرى ذلك اللحم  بدي بعد الليل��ة الأ بمث��ل هذا البهاء. كانت تبدو م�ش��تحمة بنور الفجر الأ

الذي �شار بارداً، راأى حياته كلها تمر مثل غيمة جليدية، تلك الحياة التي اأخفاها عن الجميع، بما في 

ذلك عن نف�ش��ه بالذات. وو�ش��ل اإلى طفولته الرهيبة، وكيف كان يرتجف تحت �ش��ربات من كان يعّده 

يام، و�شهرها حانقًا، اأمام تمثال ي�شوع  اأبوه، وكيف كان يلعنه، وكيف اأطبق قب�ش��ته في م�شاء اأحد الأ

في كني�شة قريته.

خرج اأخيراً من الحجرة، واأغلق الباب وراءه. وبحث عن ابنه. كان عمر ال�شغير ل يزيد اإل قلياًل على 

ب وحب�ض نف�ش��ه معه. وبداأ يقبله به�ش��تيرية. والطفل الذي لم يكن معتاداً على  ثالث �ش��نوات. اأخذه الأ

قبالت اأبيه، والذي لم يكن قد تلقى قبلة واحدة منه من قبل، ربما اأح�ض بالعاطفة الوح�شية التي تمالأ 

تلك القبالت، فانفجر بالبكاء.

- ا�شمت يا بني، ا�شمت! هل �شت�شامحني على ما �شاأفعله؟ هل �شت�شامحني؟

ب ال��ذي كان يبحث في عينيه، في فمه، في �ش��عره، عن  �ش��مت الطف��ل، وراح ينظ��ر مذعوراً اإلى الأ

عيني، وفم و�شعر خوليا.

- �شامحني يا بني، �شامحني!

خيرة. ثم حب�ض نف�ش��ه اأخي��راً على انفراد مع  اعتكف وحيداً لوقت ق�ش��ير كي يرتب اأمر و�ش��يته الأ

امراأته، مع من كانت امراأته.

قال لها األيخاندرو كما لو اأنها ت�شمعه: دمي فداء دمِك. الموت اأخذك. و�شاأم�شي للبحث عنِك!



27� ول 2021  الـعــدد696- 697 اأيلول -ت�شرين الأ

خيل اإليه للحظة باأنه يرى امراأته تبت�ش��م، واأنها تحرك عينيها. بداأ يقبلها به�ش��تيرية لعله يبعثها 

حية، يناديها، يهم�ض لها بكلمات عذبة في م�شمعها. وكانت باردة.

وعندما ا�ش��طروا فيما بعد اإلى تحطيم باب حجرة الموت، وجدوه يعانق امراأته �ش��احبًا بالبرودة 

خيرة، نازفًا وملطخًا بالدم.      الأ

الهوام�ش

مريكا ثم يعودون اإلى بالدهم وقد اأ�صابوا ثروة.
�صبان الذين يهاجرون اإلى اأ )1(- اإنديانو: ت�صمية ُتطلق على الإ
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