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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 )2500( ل.�س اأو ما ُيعادلها
القطر خارج  الربيد  اأجرة  اإليها  ُت�ساُف 

      ترحــب جمّلــة املعرفــة  باإ�سهامــات الكّتــاب وتاأمــل اأن يراعــوا ال�سروط 
االآتية فـي موادهم:

- يف�سل اأن يرتاوح حجم املقال بني 2000 - 2500 كلمة, وحجم البحث بني 
3000 - 3500 كلمة.

- ُيراعى فـي االإ�سهامات اأن تكون موثقة باالإ�سارات املرجعية وفق الرتتيب االآتي:
   ا�ســم املوؤّلــف - عنوان الِكتاب - دار الن�سر والتاريخ - رقم ال�سفحة مع ذكر 
ا�سم املحقق اإْن كان الِكتاب حمققًا, وا�سم املرتجم اإْن كان الكتاب مرتجمًا.

- تاأمل املجلة من كّتابها اأن يقرنوا اإ�سهاماتهم بتعريف ُموجز لهم.
- تاأمــل املجلة اأن تردهــا االإ�سهامات من�سدة على احلا�ســوب حمققة من كاتبها 

واأال تكون من�سورة اإلكرتونيًا اأو ورقيًا.
         تلتــزم املجلــة باإعــالم الكّتاب عن قبول اإ�سهاماتهم خالل �سهر من تاريخ 

ت�سّلمها, والتعاد الأ�سحابها.

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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كلم�ة الوزارة

على عر�ش الأدب العاملي

ف��ي ال�ساد���س م��ن ت�سري��ن الأول 2022، توِّجت الأديب��ة الفرن�سية 
والأ�ستاذة الجامعية اأنّي اأرنو على عر�س الأدب العالمي، اإذ ُمِنحت جائزة 
نوبل ل���آداب، فكانت اأول اأديب��ة فرن�سية،وال�سي��دة الفرن�سية ال�ساد�سة 
ع�س��رة التي تفوز بالجائزة من اأ�سل �سبع ع�سرة امراأة على م�ستوى العالم 

انتقتها اأكاديمية العلوم الملكية ال�سويدية لنيل هذا ال�سرف الرفيع.
تبل��غ الأديب��ة اأرنو من العم��ر اثنين وثماني��ن عاماً، ول��دت لأ�سرة من 
الطبقة العاملة، ون�ساأت ف��ي اأجواء المقهى الذي كان اأبواها يديرانه، مما 
اأت��اح لها فر�سة ن��ادرة ل�حتكاك عن قرب بالنا�س م��ن مختلف ال�سرائح 
الجتماعي��ة، والإ�سغاء اإلى اأحاديثهم، والتفاعل م��ع م�ساعرهم؛ فاغتنى 
مخزونها اللغوي من لهجاتهم واأ�ساليب تعبيرهم، وتراكمت في ذاكرتها 

م�ساهد من ق�س�س حياتهم. 
»اأرنو« اأديب��ة ملتزمة من اأق�سى الي�سار، راف�س��ة للمنظومة الجتماعية 
والفكري��ة ال�سائدة في الغرب، الأمر الذي انعك���س على لغتها واأ�سلوبها 
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اإذ عملت على قلب المنظومة الأدبية، ولم يقت�سر اأثرها في تطوير الأدب 
الفرن�س��ي المعا�سر، ب��ل تعّدى ذلك اإلى ترك ب�سمة ف��ي الأدب العالمي.
تناولت موا�سيع لطالما اأدرج��ت على قائمة ما عّد دون م�ستوى الأدب، 
وو�سم��ت باأنه��ا »م��ا ل يليق ب��الأدب اأْن يتناول��ه«، من مث��ل الإجها�س 
والقطارات ال�سريعة وقطارات الأنفاق. ومن الموا�سيع الأثيرة على نف�سها 
نات  »الزمان« و»الذاكرة« و»الن�سيان«. رف�ست اأْن تزيّن ُجملتها بالمح�سِّ
اللفظي��ة، وازدرت البهرجة اللغوية، فغّلبت و�س��وح التعبيرعلى جمالية 
الب�غ��ة، وكاأنه��ا ترف�س �سلطة اللغة عل��ى الفكر المتاأمِّ��ل للواقع المعبّر 
عن��ه بكل ما فيه.هي اأديبة تعي�س زمنها بكل اأبعاده وم�ساكله وتغو�س فيما 
يوؤرقه، واختارت التعبير عن ذلك كّله بلغة منب�سطة- ل  مب�ّسطة- ت�م�س 

الق�سوة في كثير من الأحيان.
انخرط��ت اأنّي اأرنو من موقعها كاأديبة واأ�ستاذة جامعية في عمق الحوار 

الدائر حول اأدب ما بعد الحداثة، وع�قة الأدب بالعلوم الإن�سانية.
انتزع��ت اأول كاتب��ة فرن�سية اأرفع جائ��زة اأدبية في العال��م بما تمتعت 
ب��ه كتاباتها من »�سجاع��ة وحّدة في ت�سريح الواقع و�س��وًل اإلى اكت�ساف 
الج��ذور، وما تفر�سه القي��ود الجمعية على الذاكرة فتن��اأى بها بعيداً عن 
تل��ك الجذور«، وربما لجراأتها في التعبير ع��ن موقفها الأدبي والإن�ساني 

من تحدي المتقاب�ت والتحكم بالهوية. 
اأعماله��ا »خزائ��ن فارغ��ة« )1974(، و»ال�ساح��ة« )1983(،  م��ن 
و»الح��دث« )2000(، و»انظر اإلى الأن��وار يا حبيبي« )2014(؛ فحبذا 
ل��و ينبري المترجمون الأكفاء لم�ساعدة الق��ارئ العربي على فتح خزائنها، 
والولوج اإلى �ساحتها، وروؤية ما اأ�ساءته من اأنوار في الف�ساء الأدبّي واللغوّي.

֎ ֎ ֎
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»حمدًا لـ»زيو�س« على اأنه دعاين اإىل مهرجان الوجود«

اأبكتيتو�س-من المخت�صر

اإذا كان عمر ال�سعر يعدُّ باآلف ال�سنين، وعمر الم�سرحية بالمئات من ال�سنين، 
فمرحلة ولدة الرواية لم يتجاوز الخم�سمئة عام، ويمكن اأن تعدَّ جن�ساً �ساباً من 
اأجنا�س الأدب، ونظرية الرواية، على الرغم من التدفق المت�ساعد من الكتابات 
حول ال�سرد الروائي، هي اأقلُّ بكثير من نظرية ال�سعر والم�سرح، اإل اأن اهتماماً 
ملحوظاً واحتفاء بداأ ين�ساأ ويتعاظم بالفن الروائي، حتى تكاد الرواية اليوم تغلب 

الفنون كلها، بينما يتراجع الهتمام بال�سعر وبالم�سرح.
واإذا �سلمنا لمقولة اإن الرواية فن حديث، ونظرية الرواية اأي�ساً نظرية حديثة. 
البدئي،  ب�سكلها  والحكاية  الأ�سطورة،  وكذلك  جداً  قديمة  الحكاية  لكن، 
ال�سرد  لت�سكل  بل م�مح  متكامً�،  �سردياً  بنياناً  ت�سكل  الأ�سطورة ل  وكذلك 

بالمعنى الحديث وما بعد الحديث لمفهوم ال�سرد.

7
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في  المدّونة  الحكايات  وبع�س  ال�سفوية  الحكايات  القديمة  الأزمنة  عرفت 
تتحدث  اإذ  الطفولي،  الخيال  عليها  يغلب  الحكايات  واأغلب  الأحيان،  بع�س 
ال�سردي  التاريخ  لنا  ذكر  لقد  وال�سحرية.  الخرافية  والعوالم  الخوارق  عن 
القديم، عناوين لروايات رعوية في بع�سها مقومات الرواية التقليدية، مثل رواية 
الذي  الحم�سي  لهيلودور  ثياجينو�سوخاركيليا«  و»غراميات  »الحب�سيات« 
ي�سمى اأي�ساً هيلودور ال�سردي، وهو من القرن الثالث المي�دي، وقبله لوقيان 
ال�سمي�ساطي )ال�سوري( من القرن الثاني، والإ�سكندري اأخيليو�س تا�سيو�س من 
القرن الثاني المي�دي ين�سب له رواية بعنوان »لي�سيبيو�سوكليتوفونا« وخاريتون 
الأف�س�سي  وك�سينوفون  وكاليرو«  »خيريا�س  رواي��ة  �ساحب  الأفرودي�سي 
»دافني�س وكلوي«،  رواية  �ساحب  ولونغو�س  »الأف�س�سيات«،  رواية  �ساحب 
وهذه  طويلة،  وال�ئحة  الذهبي«  الجح�س  »تحولت  الليبي  اأبوليو�س  ورواية 
في  الأوروبي  الحكائي  المخيال  على  كبير  تاأثير  لها  كان  التاأ�سي�سية  الروايات 
القرون الو�سطى، وما ت�ها من القرن الخام�س حتى القرن الخام�س ع�سر. بلغ 
ال�سرد الفني ذروته مع الفرن�سي فران�سو رابليه )1483-1553( في روايتيه: 
»بانترغويل«، و»غرغنتوا« والإ�سباني �سيرفانت�س )1547-1616( في روايته 
الخالدة »دون كيخوتي« هذه روايات كرنفالية رعوية جوالة، كانت حلقة و�سل 
بين الروايات الك��سيكية القديمة والروايات الحديثة التي لم تلبث اأن تطورت 
في القرن التا�سع ع�سر والقرن الع�سرين لن�سل اإلى الرواية الجديدة، التي كتبها 
ر لها الفرن�سي اآلن غروب غرييه، وقبلها في الع�سرينيات والث�ثينيات من  ونظَّ
الرواية«  »الرواية �سد  ما عرف  اأو  الم�سادة  الروايات  الما�سي ظهرت  القرن 

كما عرفت لدى  برو�ست، وجيم�س جوي�س، وتوما�س مان.
يبدو لي اأن الإح�سا�س العام بالزمن ال�سردي التقليدي، هو اإح�سا�س تتابعي 
د  يَْعبُر من الما�سي اإلى الحا�سر، ولكن ل بد ثمة اإح�سا�س تزامني انبثاقي تتوحَّ

فيه الأزمنة في لحظة الحا�سر، يتجّلى ذلك في ال�سرد الحكائي الجديد.
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الميتافيزيقيا«  عالم  في  »كالتائهين  يجعلنا  ال�سردي،  الزمن  في  التفكير  اإن 
يخفى  ول  للزمن«،  جديد  »دح�س  بعنوان  له  مقال  في  جاء  لبورخي�س  والتعبير 
للزمن،  المعادية  للحكاية  وينحاز  خدعة،  مجرد  الزمن  اأن  يرى  بورخي�س  اأن 
دائماً  يتحدث  بورخي�س  ولكن  الأبدية«،  »لحظة  ي�سميها  لحظة  عن  ويتحدث 
حتى عن الحكاية بو�سفه �ساعراً بالدرجة الأولى، فال�سرد عند بورخي�س �سرب 
المتجددة،  الخ�سراء  الأبدية  لحظة  لم�سلحة  الوجود  من  منفي  اإنه  الثرثرة،  من 
ومن ثم التفكير كله منح�سر في هذه اللحظة الميافيزيقية: »الفن هو اإيثاكا الأبدية 

الخ�سراء، ولي�س اإيثاكا العجائب« من ق�سيدة »فن ال�سعر« لبورخي�س.
ولكن تاريخ ال�سرد الطويل له زمن، بداية وو�سط ونهاية. البداية الأولى هي 
هي  المدر�سي  المفهوم  وفق  والمثيولوجيا  )الأ�سطورية(  الميثولوجية  البداية 
الحكايات القديمة التي تتحدث عن خلق العالم وخلق الإن�سان، والق�س�س التي 

تروي ما فعله الآلهة والأبطال.
الكتابة  اأو  التاريخ  من  �سرب  المراحل  من  مرحلة  في  الرواية  كانت  لقد 
التاريخية، وتكاد الحدود تمّحي بين الراوي والموؤرخ في التراث الإ�س�مي.
وعدَّ الإغريق التاريخ نوعاً من اأنواع الفن، مثله مثل ال�سعر والمو�سيقا والرق�س، 
واأعطوا اأهمية ل�سوغ الرواية التاريخية بقالب �سعري، واأكد اأر�سطو اأن الفرق 
بين الموؤرخ وال�ساعر، هو اأن الأول يتحدث عما وقع فعً�، اأما الثاني فيتحدث 
عما يمكن اأن يقع، ولذلك فاإن ال�سعر اأكثر فل�سفة وجدية من التاريخ، لأنه اأكثر 
ممتعة  جذابة  ق�سة  التاريخ  اأن  والرومان  الإغريق  الموؤرخون  وراأى  �سمولية. 
التاريخ فيما بعد ليكت�سب م�مح  ر مفهوم  ومادة للتعاليم الأخ�قية. لكن تطوَّ

توثيقية ودبلوما�سية.
يمكننا اأن ن�حظ اأن ال�سرد انتقل من الأ�سطورة البدائية حول خلق العالم، 
والإغريقية  البابلية  الأ�ساطير  في  وا�سحاً  تطوراً  تطورت  نف�سها  والأ�سطورة 
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مت�سارعون،  اآلهة  واأبطالها  ال�سماء  في  تجري  الأحداث  تعد  ولم  ت�ها،  وما 
الأحداث  ت�سطير  في  ل�آلهة  �سريكاً  الإن�سان  واأ�سبح  الأر�س،  اإلى  انتقلت  بل 
وبناء الحكاية، ويمكننا اأن ن�سرب اأمثلة بملحمة جلجام�س البابلية ثم ملحمة 
اليونانية، وطراأ في ع�سور لحقة  الإغريق »الإلياذة« و»الأوذي�سة« والم�حم 
تطور على الملحمة اأو ال�سرد الملحمي ليقترب اأكثر من عالم الرواية الحديثة، 
اأو  والواقع  الذات  بين  والع�قة  الذاتية،  التجربة  من  اأكثر  الملحمة  اقتربت  اإذ 
الزمان  بين  المركبة  والع�قة  والب�سر،  الطبيعة  من  الذي هو مركب  المو�سوع 
والمكان. وت�قت الفنون ال�سردية في مرحلة ما بعد الزمن المثيولوجي، ودخل 
الفن الم�سرحي بو�سفه فناً اأكثر دنيوية من الأ�ساطير الأولى اإلى اأن �سهد العالم 
اأ�سيل  كفن  الرواية  فيه  تقدمت  وتاريخياً  واقت�سادياً  اجتماعياً  تطوراً  الغربي 
والحكايات  و�سرفانت�س  رابليه  روايات  وانت�سرت  القدم،  في  �ساربة  جذوره 
الم�سلية ال�ساخرة، مثل حكايات »ديكاميرون« ل�إيطالي بوكا�سيو، و»حكايات 
و�سلنا  اأن  اإلى  ت�سو�سر)1387-1400م(،  جيفري  ل�إنكليزي  كونتربري« 
اإلى ع�سر ال�ستقرار ال�سردي في القرنَْين الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر مع ديدرو 
وديكنز،  وبلزاك  و�ستيرن  �سويفت  وجوناثان  ديفو  ودانييل  وريت�سارد�سون 
غوغول  الرو�س  والروائيين  وا�ستندال،  زول  واإميل  فلوبير،  وغو�ستاف 
ودي�ستوف�سكي وتول�ستوي ولي�سكوف. وعرفت القارة الأمريكية تفاعً� كبيراً 
مع ال�سرد الروائي الأوروبي، وقدمت نماذج خالدة من الروايات مثل هرمان 

ميلفل، وهوثورن وبعده التيار الواقعي في الرواية.
ونحن اليوم اأمام م�سهد اأو خارطة معقدة من المنجز الروائي الذي تعددت 
فيه الأنماط والمدار�س والتيارات ال�سردية مدعومة بكم هائل من البناء العظيم 

في نظرية الرواية ونقدها.
عريقة  ح�سة  خا�س  ب�سكل  وال�سوريين  عموماً  العرب  نحن  لنا  كان  واإذا 
في  القدامى  ال�سوريين  ال�سرديين  الكتّاب  خ�ل  من  ال�سرد  ولدة  في  واأ�سيلة 
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ع�سر الإغريق والرومان، ثم تّوج ذلك بكتابنا الحكائي الفريد والخالد كتاب 
»األف ليلة وليلة«، وقد تفاعل كتابنا العرب مع الفن الروائي في منت�سف القرن 
التا�سع ع�سر اإيذاناً بالتفاعل مع الع�سر الحديث اأوروبي الطابع والن�ساأة، ونذكر 
الب�ستاني،  و�سليم  خوري،  وخليل  مرا�س،  فرن�سي�س  الأوائ��ل:  روائيينا  من 
وجرجي زيدان، وفرح اأنطون، واأحمد فار�س ال�سدياق، ومحمد المويلحي... 
وعلى الرغم من الماآخذ الفنية على الروايات العربية الأولى اإل اأن الفن الروائي 
اإلى اأن بلغ ما بلغه مع نجيب محفوظ وفتحي غانم  العربي تطور تطوراً عظيماً 
حيدر  وحيدر  منيف  الرحمن  وعبد  الراهب  وهاني  مينة  وحنا  عو�س  ولوي�س 
و�سنع اهلل اإبراهيم والجيل ال�حق لهوؤلء، ونحن اليوم في ظل تطور ال�سرد على 
م�ستوى العالم وتعدد الموؤثرات، وتطور الوعي ال�سردي لدى الكتاب العرب 
ونظرية الكتابة ال�سردية ن�سهد تنوعاً ت�سعب الإحاطة به في مثل هذه الفتتاحية.

الزمن  اإلى  البطولية  الملحمة  اإلى  البكر  الغنائي  الأ�سطورة  ع�سر  من  اإذن، 
ال�سردي الحالي المعبر عن التيه المعا�سر.

֎ ֎ ֎
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اأهمية احلكايات اخليالية لدى الأطفال

ُيخِطئ َمْن يعتقد �أنَّ �لحكايات �لخيالية لي�ست �سرورية في حياة �لأطفال، و�أّن تاأثيرها - باأي 
حـــال مـــن �لأحـــو�ل - ل يمكن �أن ي�ستمرَّ طوياًل، �أو �أْن  يمتدَّ �إلـــى مر�حل لحقة من عمر �لإن�سان. 
وعلـــى �لعك�ـــس من ذلك، ل ينح�سر �لعتقاد باأهمية �لحكايات �لخيالية بين رو�ة �لفلكلور �ل�سعبي 
وكتَّابه فح�سب، بل يتجاوزه �إلى كثيٍر من �لمفكرين و �لعلماء، من �أمثال عالم �لريا�سيات �لفرن�سي 

ت�سارلز هيرمايت )Charles Hermite )1901 - 1822 �لذي قال يوماً ب�ساأن تدريب �ل�سباب: 
مو�  »طّورو� �لخيال فكل �سيء ياأتي منه... �إذ� كنتم تريدون �لح�سول على علماء ريا�سيات  فقدِّ

لأطفالكم حكايات خيالية«.
ت�ساعـــد  �لمجـــال،  هـــذ�  فـــي  �لباحثيـــن  وبح�ســـب 
�لحكايـــات �لخياليـــة �لطفـــل فـــي �لو�ســـول �إلـــى فهـــٍم 
م  �أف�ســـل للحيـــاة، بتعقيد�تها وتناق�ساتهـــا كلها، وُتقدِّ
طريقـــة ��ستثنائيـــة لتغذيـــة روح �لطفـــل و�إن�سانيتـــه، 
بـــل �إن بع�ـــس �لدر��ســـات تظهـــر بـــاأنَّ �لطفـــل غالباً ما 
ُي�ســـكِّل هويته �لذ�تية بدمج تاريخ عائلته �لخا�س مع 
�لمكونـــات �لثقافية �لكثيرة، �لتي تحفل بها �لحكايات 
�لحكايـــات  �إنَّ  و�إذ  و�لعالميـــة.  �لمحليـــة  �لخياليـــة 
�لخياليـــة تعك�س، على نحـــو متباين، �أن�سطة �لأفر�د و 
يات �لتي تو�جههم  �حتياجاتهم و�هتماماتهم، و�لتحدِّ

لوحة راوي الحكايات )1884( بري�شة الفنان 
ال�شوي�شري األبري�شت �شموئيل اأنكر )1910-1831( 

 Albrecht Samuel Anker
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علـــى مـــرِّ �لع�سور و�لأجيال، فهي تمكِّن �لأطفـــال من تخيل �لنا�س باختالف طباعهم ومو�قفهم و 
�أفعالهـــم، و�لتعـــرف �إلى �لثقافـــات �لمختلفة وتقديرها حـــق قدرها. وفي هذ� �ل�سيـــاق، يقول عالم 

:Bruno Bettelheim )1990- 1903( لنف�س �لنم�ساوي برونو بيتلهيم�
»ل يوج���د ف���ي الدني���ا �صيء يمكن���ه اأن يقدم لل�صغ���ار ثروة ثقافي���ة اأكبر م���ن اأدب الأطفال 

التقليدي )الأ�صاطير والخرافات والحكايات الخيالية(«.

ه  ���اد اأنَّ الحكايات الخيالي���ة تمثِّل اأف�صل اأ�ص���كال الخطاب الموجَّ وي���رى بع�ض الكتَّاب والنقَّ
لاأطف���ال، من خ���ال النتقال بهم اإلى عالٍم �صح���ريٍّ اآ�صٍر ل تنطبق علي���ه القوانين الطبيعية، 
ول العاق���ات ال�صببي���ة، ول الحتمية الب�صري���ة، و ل مبادئ المنطق الأ�صا�صي���ة. ورغم ذلك فاإن 
ه���ذا العال���م الفريد من نوع���ه يمثل ب�ص���دٍق ال�صمير الأخاقي للنا����ض، ويعك�ض باأمان���ٍة واقعًا 
اجتماعي���ًا مملوءًا بال�صكوك والمخاوف. وعلى الرغم من اأنَّ هدفها الأول الترفيه عن ال�صغار، 
مة، ور�صائل اأخاقية عظيمة. ول يغيب عن  فاإنَّ الحكايات الخيالية ل تخلو من درو�ض تربوية قيِّ
اأذهانن���ا دورها البارز في رفد الفكر بمجموعة مهمة من القي���م المحلية والعالمية، المت�صابهة 

اإلى حد كبير  بين جميع الأفراد رغم اختافاتهم في كثير من المكونات الثقافية الأخرى.

)لوحة راوية الحكايات، 1874(

زت اأعمال الفنان الفرن�شي، من المدر�شة الواقعية، هوغو  تركَّ
الدينية،  المو�شوعات  حول   Hugues Merle  )1881-1822( ميرل 
واالأحداث التاريخية، وم�شاهد الحياة اليومية، وال �شيما بين فقراء 
تلك  جماهيرية  واأكثرها  اأعماله  اأعظم  كانت  وقد  والريف.  الح�شر 
االأعمال  وهي  االأطفال،  وبراءة  االأمهات  محبة  حول  تدور  التي 

التي �شعى جاهدًا الإ�شفاء المزيد من الجمال والعاطفية عليها. 

مانويل  االإ�شباني  الفنان  حياة  عن  الكثير  ُيعرف  ال 
 ،Manuel Muñoz y Otero اأوتيرو )1850– 1900(  مونوز واي 
ولكن من الموؤكد اأنه اأبدع في ر�شم المناظر الطبيعية، كاأحد 
الفنان  اأ�ش�شها  التي  والنق�س  والنحت  الر�شم  مدر�شة  تالميذ 
االإ�شباني خو�شيه كاال )José Cala )1891 –1850، كما اأنه ا�شتلهم 

كثيرًا من اأعماله من اأجواء ال�شرق االآ�شرة.

)لوحة راوية الحكايات، 1881(
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ومن جهة ثانية، تتعامل معظم الحكايات الخيالية مع الق�صايا الجوهرية نف�صها التي ت�صغل 
ب���ال النا�ض في مختل���ف الثقاف���ات، كالتن�صئة الجتماعي���ة، وال�صتقال العاطف���ي، والعاقات 
الإ�صكالية التي يمكن اأن يمر  بها الأطفال خال مراحل تطورهم النف�صي والعاطفي والجتماعي. 
وبح�صب الدرا�صات، ت�صمل اأهم المو�صوعات ال�صائكة التي تطرحها الحكايات الخيالية: الخوف 
من هج���ر الوالدين، وال�صراع���ات بين اأفراد الأ�ص���رة الواحدة، وم�ص���كات الن�صج الج�صدي، 
والتكي���ف الجتماعي، واأزمات تحدي���د الهوية. ومن هذا المنظور، ت�صاع���د الحكايات الخيالية 
الأطف���ال على بناء واقعهم الداخلي والخارجي على نحو �صحي، اإذ يكت�صفون باأنف�صهم المعاني 
الخفية التي تزخر بها هذه الحكايات، و يدركون ب�صكل حد�صي مغزاها الحقيقي، وذلك بح�صب 

مراحل تطورهم العقلي والنف�صي والعاطفي المتباينة.
ز الحكاي���ات الخيالية الأطف���ال على ال�صتخ���دام ال�صليم لآلياٍت  وعل���ى ه���ذا الأ�صا�ض، ُتحفِّ
دفاعيٍة مهمٍة - اإذا لم يتجاوز اعتمادها الحدود المقبولة - ت�صمح لهم باإدارة مختلف الم�صاعر 
القوي���ة الت���ي ق���د تتعار�ض م���ع اإيمانه���م المتنامي بال���ذات، وحاجته���م الكبيرة اإل���ى الرتباط 
الإيجاب���ي م���ع النا�ض من حولهم. ه���ذه الآليات الا �صعوري���ة يمكنها اأن ت�صاع���د الأطفال  على 
اإيج���اد حلول اأكثر قب���وًل من الناحية الجتماعية، دون اأن ت�صكل م�ص���در تهديٍد حقيقي لذاتهم 
 ،Identification والتماهي ،Projection ووجودهم. وت�صمل هذه الآليات الاواعية الإ�صقاط
والتبرير Justification وغيرها. وي�صير الباحثون اأي�صًا اإلى اأنَّ الرموز الكثيرة التي تزخر بها 
الحكاي���ات الخيالي���ة يمكن اأن توؤدي دورًا مهمًا في تعزيز تج���ارب الأطفال النف�صية والعاطفية، 
وتنمي���ة قدراته���م العقلي���ة، ل�صيما تل���ك المتعلقة بالتفكي���ر الإبداعي وال���ذكاء العاطفي، وهي 
مكون���ات اأ�صا�صي���ة ف���ي الحفاظ عل���ى �صحتهم الج�صمي���ة والنف�صي���ة. كما ت�صه���م تقنيات �صرد 
الحكاي���ات الخيالية ف���ي تن�صيط مجموعة متنوعة م���ن العمليات الفكري���ة ال�صرورية، كالتخيل 
Imagination، والذاك���رة Memory، والنتب���اه Attention ، مم���ا يزيد م���ن قابلية الطفل 

للتاأثر الفاعل اجتماعيًا واأخاقيًا. 
في عالم الحكايات الخيالية، تتك�صف الأ�صياء تدريجيًا في مكان و�صط بين الخيال والواقع، 
و�صم���ن عال���م حال���م ل تحكمه قي���وٌد ول �صروط، مما ي�صج���ع الأطفال على تحدي���د م�صاعرهم 
ال�صلبي���ة، والتعبير عنه���ا دون خوف اأو خجل. ول ينح�صر هذا ال���دور البارز على تح�صين قدرة 
الأطف���ال في التعامل مع مختلف الم�صاع���ر المظلمة اأو المحظورة لديهم، بل كذلك في التعامل 
م���ع رغباته���م و دوافعه���م واحتياجاته���م التي ق���د ل ي�صتطيع���ون التعبير عنه���ا �صراحة ب�صبب 
المعايير ال�صارمة المفرو�صة عليهم من الأهل والمجتمع. وبهذا، توفر الحكايات الخيالية، من 
روا عن �صكوكهم  خ���ال منظورها الأو�صع والأكثر اإيجابية للحياة، طريقًة اآمنًة لاأطفال كي يعبِّ
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الوجودية والتنموية، و�صراعاتهم الداخلية والخارجية. كما اأنها ت�صهم في تهدئة مخاوفهم وفي 
طماأنتهم باأن المجهول يمكن اأن ي�صبح معروفًا بل ماألوفًا اأي�صًا. 

ف���ي مثل هذا العالم الفريد، يدرك الأطفال اأهمية التجارب ال�صخ�صية ال�صادمة، ويجدون 
ق���ت الأطفال، واأقلقت  له���ا معن���ى و غاية. هو عالم يق���دم اإجابات ب�صيطة ع���ن اأ�صئلة لطالما اأرَّ
راحته���م، كم���ا يقدم له���م كل ما هو مهم و اأ�صا�صي ف���ي الحياة العملية باأ�صل���وب اأقرب ما يكون 
اإل���ى طبيعته���م وخ�صائ�صهم. وعليه، ومن منظ���ور التحليل النف�صي، فاإن كثي���رًا من الحكايات 
الخيالية تتعامل بطريقة غير واقعية - لكن هذا ل يعني اأنها غير �صحيحة - مع مختلف الأزمات 
وال�صراع���ات الت���ي يمر بها الأطف���ال - بما فيه���ا ال�صراعات الأوديبية - مم���ا ي�صاعدهم على 
التكي���ف مع الحياة، والتطلع اإلى م�صتقبل اأف�صل. ويب���دو اأنَّ الحكايات الخيالية - بح�صب بع�ض 
الدرا�ص���ات - ت�صهم في بناء �صخ�صي���ات الأطفال، و تزيد من اإيمانه���م بقدراتهم الذاتية اأكثر 

بكثير مما تفعله ال�صراعات الداخلية والمحن الخارجية.
وف���ي البحث عن المزيد من الأ�صباب الكامن���ة وراء اهتمام الأطفال الافت بهذا النوع من 
الفن���ون الأدبي���ة وتعلقهم ال�صديد به، يربط بع�ض الباحثين ه���ذا بحاجتهم الكبيرة اإلى ال�صعور 
بال�صتق���رار، و رغبته���م العارمة في الح�صول على منزل مثالي يعي�ص���ون فيه حياة وديعة، وهم 
بذل���ك يحاول���ون جاهدين ت�صييده في عالمهم الخا�ض ووفق���ًا لمعاييرهم الخا�صة. ولعل واحدًا 
من اأبرز هذه المعايير تلك المرتبطة بالعدالة والإن�صاف بين النا�ض. اإن الأطفال - كما تظهر 
بع����ض الدرا�صات - يحترمون اإلى اأبعد الح���دود ال�صلطة الم�صوؤولة عن تحقيق العدالة الجزائية 
بي���ن النا�ض من خال اآليتي الثواب والعقاب. ولهذا ال�صبب، فاإن ظاهرة ال�صتقطاب الموجودة 

)لوحة راوية الحكايات، 1881(

لم تدم حياة الفنان االإ�شباني ريكاردو فيليجا�س كورديرو )1849 
المهنية طوياًل، حيث غرق في   Ricardo Villegas Cordero  )1896  -
الذي كان على متنه.  القارب  �شقوطه من  الكبير بعد  الوادي  نهر 
و�شمال  الم�شرق  بالد  من  مو�شوعاته  معظم  كورديرو  ا�شتلهم 
اإفريقيا. قدم اأعماله في المعر�س الوطني لعام 1887، كما ح�شل على 
الميدالية الذهبية من الدرجة الثانية في معر�س ميونيخ الدولي 

لعام 1888. 
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ة، اإذ تهيمن في معظم هذه  ف���ي الحكاي���ات الخيالية قادرة تمامًا على تلبية هذه الحاج���ة الملحَّ
الحكاي���ات �صخ�صياٌت جيدٌة للغاية اأو �صيئٌة للغاية ول �صيء بينهما اأبدًا. في الحكايات الخيالية 
يعاق���ب ال�صرير على اأفعال���ه الخبيثة، ويجزى ال�صال���ح على اأفعاله الح�صن���ة، ويح�صد المثابر 
ثم���ار اجتهاده، وينعم بال�صحة والهناء َم���ْن يتم�صك بقواعد ال�صامة والآمان. وعلى الرغم من 
جمي���ع التحديات والإخفاقات، يفوز في معظم الحكايات الخيالية الفا�صل وال�صادق والمجتهد 
والمحب. وي�صمح هذا التجاور الطريف بين ال�صفات المتناق�صة بتمييز الفرق بينهما ب�صهولة، 
واإدراك عواق���ب كل منهم���ا بو�صوح. الأمر ال���ذي ل ي�صتطيع الأطفال فعله  ف���ي الحياة الواقعية 
نظرًا لتعقيد ال�صخ�صيات الحقيقية، و�صعوبة عزل اأقوالها واأفعالها عن الظروف المحيطة بها. 
ر بني���ة اأدبية فريدة يمكنه���ا اأن ت�صهم في  ولينبغ���ي اأْن نن�ص���ى باأن الحكاي���ات الخيالية توفِّ
تطوي���ر مهارات القراءة والكتاب���ة والتحدث والإ�صغاء لدى الأطفال، وهي المهارات التي تندرج 
م الحكايات الخيالية اإلى الأطفال كثيرًا  جميع���ًا �صمن مفهوم الأن�صطة التعليمية التفاعلية. تقدِّ
م���ن المفردات اللغوية الجدي���دة، والتراكيب النحوي���ة المتطورة، وقواعد اللغ���ة المهمة �صمن 
ن�صو����ضٍ ق�صي���رٍة وب�صيطٍة وممتعٍة ب���اآن واحد معًا. و ي�صي���ر الباحثون في هذا المج���ال اإلى اأنَّ 
نين، ي�صهم في تطوير  ال�صتم���اع المتكرر اإلى الحكايات الخيالية، ول�صيما على ل�صان رواة متمكِّ
مه���ارات الخطاب���ة والإلقاء في مراحل مبكرة من العمر، كما هو الحال في تح�صين القدرة على 
التعبي���ر والحفظ وال�صتذكار، والتحكم بنبرة ال�ص���وت، و�صرعة تدفق الكلمات. ومن المعروف 
نات اللفظي���ة كال�صجع والجنا�ض وال�صتعارات وغيرها،  اأي�ص���ًا غنى الحكايات الخيالية بالمح�صِّ
والمح�صن���ات المعنوية كالطب���اق والتروية والمبالغ���ة وغيرها، والتي يمكنه���ا اأن تطور مهارات 
الكتاب���ة الإبداعية لدى الأطف���ال.  كما ُت�صتخَدم الحكايات الخيالي���ة اليوم على نطاق وا�صع في 

ال. تعليم اللغات الأجنبية باأ�صلوب �صهل وفعَّ

)لوحة راوية الحكايات، 1882(

 Ludwig  )1910 – در�س الفنان االألماني لودفيج كناو�س )1829 
جعل  مما  للفنون،  دو�شلدورف  اأكاديمية  في  الر�شم   Knaus
اأعماله االأولى تعك�س بو�شوح تعاليم تلك المدر�شة الفنية، كونها 
ذات األوان داكنة وثقيلة للغاية. اإال اأن اأ�شلوبه في الر�شم تطور 
كثيرًا بعد درا�شته في باري�س تحت اإ�شراف اأ�شتاذه الر�شام الفرن�شي 
اأغلب  تندرج   .Thomas Couture  )1879  –  1815( كوتور  توما�س 
اأعماله �شمن االأ�شلوب الواقعي الذي يزخر بالتفا�شيل البديعة، 

مع تركيزه على ر�شم الفالحين الب�شطاء في ن�شاطاتهم اليومية. 
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وم���ع التطّور التدريجي لمفاهيم الطفل ب�صاأن العالم من حوله، التي تغنيها خبراته الثقافية 
المتاحق���ة، يبداأ ذلك الرتباط القوي بينه وبين الحكايات الخيالية بالتراجع تدريجيًا. وحين 
تب���داأ عملي���ة التن�صئة الجتماعية بترك ب�صماتها الوا�صحة عل���ى �صخ�صية الطفل، ي�صبح اأكثر 
ق���درة عل���ى التاأقلم مع الواقع، ويرى في الحكايات الخيالية عائق���ًا يقف في طريقه اأمام عملية 
التكي���ف الجتماع���ي. وبعد تج���اوز مرحلة المراهق���ة، يعود البالغ���ون اإلى الحكاي���ات الخيالية 
ل�صتع���ادة ذكري���ات الطفول���ة الآ�صرة. وي���رى الباحث���ون اأن ع���ودة البالغين للتعّل���ق بالحكايات 
الخيالي���ة لي�صت عملية ب���ا مغزى، بل مهمة جدًا في الو�صول اإلى حال���ة من الر�صا عن الذات. 
ويذه���ب بع����ض الباحثين اإلى اأبعد م���ن ذلك حين يف�ّصرون عودة هذا التعّل���ق ب�صفته �صكًا من 
اأ�ص���كال البحث الاهث عن عالم اأف�صل من العال���م الحقيقي، و محاولًة ر�صينة في التعامل مع 
تج���ارب الحياة الم�صنية التي يمّرون بها، واأ�صلوبًا �صحيًا في التكيف مع �صغوط الحياة، ورغبًة 

جامحة في اإعادة هيكلة المجتمع على نحو اأكثر عدالة واإن�صانية. 
واأخي���رًا ل ب���د م���ن التاأكيد اأن الدرا�ص���ات ال�صتق�صائية ح���ول دور الحكاي���ات الخيالية في 
تط���ور الأطفال المعرفي والنف�صي والعاطفي مازالت مح���دودة للغاية، لكن معظمها اأو�صح دور 
الحكاي���ات الخيالية الوقائي في الحفاظ على ال�صح���ة العقلية، اإ�صافة اإلى دورها العاجي في 
ا�صتع���ادة ال�صحة النف�صية، وتحقيق الت���وازن العاطفي لدى الأطفال. ومع ذلك، علينا اأن نتذّكر 
دوم���ًا اأن���ه ل توجد طريقة واحدة يمك���ن من خالها ال�صتجابة ب�صكل كام���ل لحتياجات الطفل 
متع���ددة الأبع���اد، �صواء اأكان���ت بيولوجية اأم اجتماعي���ة اأم تعليمية اأم عاطفي���ة، واأنَّ الحكايات 
الخيالي���ة ت�صكل جزءًا مكمًا لَطْي���ٍف وا�صٍع من الأ�صالي���ب والأدوات الم�صتخدمة في التدخات 
التربوية و النف�صية - الوقائية والعاجية – لدى الأطفال. وقد يكون من المثير لاهتمام اإنهاء 
ه���ذا المقال بالإ�صارة اإلى �صيدة - من دنفر - ُيق���ال اإنها اأرادت لطفلها اأن ي�صبح عالمًا بارزًا، 
فتوجهت بال�صوؤال اإلى عالم الفيزياء ال�صهير األبرت اأين�صتاين عن اقتراحاته ب�صاأن نوع القراءات 
الت���ي ينبغ���ي اأْن يعتمدها في �صنوات درا�صت���ه الأولى. ولده�صتها العارمة فق���د اأو�صى اأين�صتاين 
بالحكايات الخيالية م�صيرًا اإلى اأنَّ الخيال الإبداعي هو اأداة اأ�صا�صية من اأدوات العاِلم الفكرية، 

واأنَّ لذلك النوع من الفنون الأدبية دورًا مهمًا في تعزيز الخيال الإبداعي لدى الأطفال:
»اإذا ُكن���ِت تريدين اأن يكون اأطفالك اأذكياًء، فاقرئي له���م الحكايات الخيالية... واإذا كنِت 

تريدين اأن يكونوا اأكثر ذكاًء، فاقرئي لهم مزيدًا من الحكايات الخيالية«.
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د. عبد الكريم ح�سن

الدرا�سات والبحوث

عبد العزيز املقالح
�شاعُر اللوحة

جـــاء �إلـــى �ل�سعر مـــن عمود �ل�سعر. وجاء �إلى �ل�سعر من تر�ٍث ي�سند �إلـــى �ل�ساعر دور �لناطق با�سم 
�لجماعة. كتَب في �لثورة و�لوطن، وفي �لحرية و�لوحدة، وفي �لعروبة وفل�سطينها، و�لنكبة وجر�حها، 

ُة �لمالب�سات ر�هناً يمالأ حيِّز�ً غير قليٍل من ف�سائه �ل�سعري. و�لنك�سة ومر�ر�تها، وكانت �ِسعريَّ
فـــي تف�سيـــٍل �أوٍل؛ �إنَّ »�لمقالـــح« �ساعٌر مطبوْع.. �ساعـــٌر تطبعه جماليات �لق�سيـــدة �لتقليدية، 
فيطبعهـــا علـــى ق�سيـــدة �لتفعيلة.. �ساعـــٌر ير�وح بيـــن �لبيت و�لتفعيلـــة، ويز�وج بينهمـــا �أحياناً في 
�لق�سيـــدة �لو�حـــدة بنـــوٍع مـــن �لتجريـــب �لذي تتجـــاوب فيه مهـــارة �لت�سكيـــل �لمو�سيقـــيِّ مع دفق 

�لحالة �ل�سعورية.
ـــة يقت�ســـي �لحـــر�رة  ـــة، و�إن �سعـــر �لق�سيَّ وفـــي تف�سيـــٍل ثـــاٍن؛ �إنَّ �سعـــر »�لمقالـــح« �سعـــُر �لق�سيَّ

ى �لو�سوح �إلى �لتو�سيح. و�لمبا�سرة، ويقت�سي �أحياناً ما يتخطَّ
ل �لرمز لتحريرها منه، ولكنه يتقيَّد بدوره. �لمبا�سرة قيٌد للدللة، يتدخَّ

�لرمـــز و�فـــٌر فـــي �سعره، وبخا�سٍة مـــا هو نابٌع من تاريخ وطنه. ولئـــن كان �لرمز ي�سكو من قلَّة 
ًة �أخرى، عن �أ�سالٍة بعيدة �لغور في �لما�سي؛ �أ�سالٍة يغرف منها  �لذوبان في �ل�سعر، �إنه يك�سف، مرَّ

�ل�ساعر بما يعد به �لحا�سُر، ويتفتَّح له �لم�ستقبل.
ٌة تخلَّ�َس منها �ل�ساعر كثير�ً في »كتاب �سنعاء«، و�أكثَر في »كتاب �لقرية«. في �لمبا�سرة تعبويَّ

»كت���اُب القرية« رافعة �صعر. كلُّ لوحٍة فيه هي القرية التي في داخل ال�صاعر. فال�صاعر، وهو 
يكتب قريته، ل يكتب م�صاعره، واإنما يكتب بم�صاعره.
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���ه ال�صاعر اإلى �ص���دره، وي�صمُّ اإليه »كت���اب �صنعاء«،  »كت���اب القرية« ه���و الوطن الذي ي�صمُّ
و»كتاب الأ�صدقاء«.

ف���ي »كت���اب الأ�صدقاء« يكت���ب ال�صاعر مراي���اه باأ�صدقائ���ه، فيكتب الخت���اف والئتاف، 
ٍد، من حيث تت�صابك  والتكام���ل والتقابل، في تجري���ٍب اإيقاعيٍّ ي�صتاأثر فيه ال�صاعر ب�ص���وٍت موحَّ

اأ�صوات الأ�صدقاء.
وفي »كتاب �صنعاء« تبدو »�صنعاء« الجميلة العظيمة مع�صوقًة ير�صمها ال�صاعر بقلبه، ولكنها 

تبقى مع�صوقًة ُمَعْقَلنة.
. ، و�صوٌر بكٌر؛ ق�صيدٌة ت�صفو، و�صعٌر ي�صّفْ اأما »كتاب القرية«، ف�صيٌء اآخُر، دفٌق انفعاليٌّ

وفي كلمٍة اأخيرٍة، فاإنه حين يخلو لذاته ي�صفو له ال�صعر، وحين يخلو للجماعة يثقل جناحاه.
⁕⁕⁕

تل���ك هي قراءتي الت���ي تكثف الأعمال ال�صعري���ة الكاملة ل� عبد العزي���ز المقالح، اأو قل تلك 
ه���ي القراءة الت���ي انتهت اإليها مئ���اُت ال�صفحات من التحلي���ل والتركيب حتى ا�صت���وْت �صطورًا 

معدودة الكلمات.
ولك���ن كثافة النقد �ص���يٌء، و»مريَم« �ص���يٌء اآخر. »مريُم« ل���ن اأنزع عنه���ا تفا�صيلها الجميلة 
و�صوره���ا الحية. »مريُم« التي �صح���رت �صاعرنا واأغوته هي ذي ت�صحر الناقد وتغويه، في�صتوقف 

ال�صعَر �صورًة �صورًة، ولحنًا فلحنًا.
- ظهور�ت »مريم«:

مريُم ل تظهر كثيرًا. »مريُم« محدودة الظهور. ت�صُع ق�صائَد وح�صُب هي ما يحمل ا�صمها، اأو 
يحمل ظلَّها. ولكنَّ الدللة ل ت�صكو من القلَّة، بل ت�صكو من غياب التاأريخ. فالق�صائد الت�صع خلوٌّ 

من التاأريخ مما ُيعيق ر�صم �صورٍة متدرجٍة ل�»مريم«.
وللتغلُّب على هذه ال�صعوبة نعود اإلى الدواوين، فلكلِّ ديواٍن تاريخه، ولكل ق�صيدٍة با تاريٍخ 

ى تاريخها التقريبي من مثولها بين دفتيه. اأن َتَتَقرَّ
���اٍت �صواه، راأيُت اأن اأقراأ الق�صائ���د على �صوء ترتيبها  ، وبما للناقد من مج�صَّ به���ذا المج����ضِّ

الآتي:
»لغ���ُة الأ�صابع«)1(، »خم�ض ق�صائ���د لل�صداقة«)2(، »رغباٌت قديم���ة«)3(، »الق�صيدة التا�صعة 
ع�ص���رة«)4(، »الق�صيدة الرابعة والأربعون«)5(، »اللوحة الحادية والخم�صون«)6(، »اللوحة ال�صابعة 

والخم�صون«)7(، »رومانتيكيات«)8(، »�صريٌح من الكلمات لمريم«)9(.
⁕⁕⁕
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ٌب في الكبد- العيْن. - في »لغة الأ�صابع« جرٌح قديٌم.. جرٌح وجٌع متر�صِّ
ج���رٌح وجٌع في موطن الوجع الح���ارق، في موطن الدمع الحارق، وامراأٌة جاءت َتِعُد ول تفي. 
َتِع���ُد ب���اأن تكون بل�صمًا لجرح���ه، ول اأهمية لكذب الوعود، فال�صاعر، وه���ي َتُعوده في الحلم »بعد 

منت�صف الليل«،يتبين الفرق بين �صبابها و�صيخوخته، وُيِقرُّ باأْن ل ع�صق له ول هوًى، وباأْن: 

�سيََّع �لحزُن �سدر �ل�سباب
و�سيَّْعُت بالخوف �آخره

فافترقنا
��ستهائي وقلبي

َمْن هذه؟ وَمْن تلك؟
قل���ُت لن اأبحث ع���ن عاقٍة حقيقيٍة هنا، وقل���ُت من قبُل �صاأبحث عن »مري���م« في الق�صائد 
الت�صع. والحقُّ اأن كل ما كتبه ال�صاعر في الهوى مح�صوٌر في هذه الق�صائد، واأن هذه الق�صائد 

منها ما يطفو عليه ا�صُم »مريم« ومنها ما تغو�ض فيه »مريُم« فا تظفر بها اإل بعد لأي.
في الق�صيدة اأُنثيان؛ اأولهما �صاحبة »الهوى الذبيح«، والثانية التي:

�أوهمْت �سجر �لقلِب،
�أنا حبيبان

�ُس �سوتي على �لُبعِد، �أن �أ�سابعها تتلمَّ
تقر�أني في �لخياِل،
وتبحث عن كلماتي

ب في �لكبِد- �لعيِن... عن �لوجع �لمتر�سِّ
لكنها �أخلفْت وعَد جرحي

وطارْت.

ه���ي »ط���ارْت«، ولكنها جاءت���ه في اللي���ل... »بعد منت�صف اللي���ل«... بات يحلم به���ا، ويقراأ 
ُم؛ بات يك�صف���ه ويك�صف عن �صباٍب  ما�صي���ه على �صوء اأ�صابعه���ا، وبات يف�صحه ج�ص���ُده المتهدِّ

انطوت بدايُته بالحزن، وبالخوف نهايُتْه. 
»ج�ص���ٌد طل���ٌل«... هوًى ذبي���ٌح، وخوٌف ف���ي اآخر ال�صباب ل ن���دري هل هو الخ���وف من عودة 

التجربة، اأو هو ما ل ندري ما يكون. 
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جرٌح وحزٌن وهوًى ذبيٌح، ول يبقى لل�صاعر اإل ال�صعر:

و�أ�سلمُت للكلمات هو�َي �لذبيَح
و�ِسنَّارًة ل�سطياد �لهموْم

�سارٌع و�حٌد ظلَّ يغمرني بال�سياء �لملوِن
يقر�أني

يغ�سل �لنار عن جبهتي
و�لرماَد،

ويحمُلني..
�إنه �سارع �ل�سعْر.

ل ا�صته���اء لل�صاع���ر، بل »بقايا من القي���ظ القديم«.. ل ا�صتهاء له، بل »حل���ُم ا�صتهاٍء«... ول 
. ل عاطفَة ول �صه���وَة... هو في مكاٍن، وال�صهوُة والحبُّ في مكان.  ، بالوجُع حبٍّ وجرُح حّبْ ح���بَّ
في ال�صهوة والحب انكم�ض ال�صاعر، وفي ال�صعر »امتطى جواده الجموح« ُي�صابق الريح.. »ت�صبقه 

تارًة«، و»تارًة ي�صبقها«... »يغ�صل الناَر عن جبهته والرماْد«.
�ُض باغًة من نوٍع  �ُض �صوته عل���ى الُبعد«. وفي النقد اأنن���ي اأتلمَّ ف���ي ال�صع���ر اأن »اأ�صابعها تتلمَّ

جديٍد... باغًة ل ت�صتوقف الدللة بقدر ما ت�صتدعي الده�صة والغرابة.
»�صج���ُر القلب«... »عي���وُن الأ�صابع«... وغيُره���ا وغيُرها من ا�صتعاراٍت غريب���ٍة تعيدني اإلى 

المفيد وغير المفيد من ا�صتعارات »الجرجاني« وحبلها المديد:
�إنه �لحلم ل يكتم �ل�سرَّ

ي�ستدرج �لكلمات �لبعيدَة
ين�سرها في عيون �لأ�سابِع

حتى �ل�سلوْع

اإنه النقد، ما الذي ي�صيفه ال�صجُر اإلى القلب؟ ما المفيد في اأن ي�صتعير ال�صعُر للقلب �صجرًا؟ 
اأما كان يكفي ال�صاعَر اأن يقول »اأوهمت القلَب اأنا حبيبان«؟

والأ�صاب���ع! ه���ل من اأح���ٍد يقول لي كيف يك���ون لاأ�صابع عي���وٌن؟ كيف ُت�صاف اإل���ى الأ�صابع 
العيون؟ 

يها القلُب بالحب. فال�صجُر ياب�صًا ُيعطيه  عل���ى اأن ال�صجر بكل تقلباته يقول اأبعادًا دلليًة ُيغذِّ
الح���بُّ حل���م الحياة، وال�صجُر ظم���اآَن يجري الن�صُغ في���ه بف�صل الحب. وال�صج���ُر اأخ�صَر بالحب 
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ينتظر الإزهاَر، ومزهرًا بالحب ينتظر الإثماَر، ال�صجُر –على �صدمته الأولى)10(- تنفتح الدللة 
، وعلى عالٍم غنيٍّ بالحلم-الخيال. فيه، تنفتح على �صجٍر �صخيٍّ

ولل�صجر في مقايي�س �للغة)11( »ارتفاٌع وَتداُخُل اأغ�صاٍن« يقراأ فيهما َمْن يقراأ »اأوهمْت �صجَر 
القل���ب« َتداُخًا ف���ي الأحا�صي�ض والم�صاعر يكتوي ال�صاعُر بنارها بين حزٍن ووجٍع، ووفرٍة في كل 

هذا ترتقي اإلى �َصْعَفِة القلب.
وتل���ك الأ�صاب���ع ذات العيون اأراها ترى الآن، وكان���ت ت�صمع قبل قليٍل، وتق���راأ وُت�صيء كاأنها 

امتلكت القدرة ل على ترا�صل الحوا�ض وح�صُب، بل على جمعها في قب�صٍة واحدة.
جم���ٌع ف���ي مفرٍد، اأو جم���ُع جمٍع هي، وهي تجمع في ما تجمع الق���درة على البحث في كلمات 
ب في الكبد-العي���ن«، ولكن �صاحبتها –حقيق���ًة كانت اأو ذريعًة-  ال�صاع���ر »عن الوج���ع المتر�صِّ

بًا في كبده. »طارت« وتركت وراءها �صاعرًا ينزف جرُحه، ووجعًا متر�صِّ
حقيقٌة اأو ذريعٌة هي �صاحبتنا، ولكنها ُينت�صج معها خيُط لبرنٍت يقودنا من بعُد اإلى »مريم«.

⁕⁕⁕

- وتاأت���ي »الطفولة« واحدًة من »خم�ض ق�صائد لل�صداق���ة« لتزيح الحجاب قليًا عن طفولة 
ال�صاعر وقريته، وعن تلك التي ل تزيدها َتْكنيُتها اإل تواريًا خلف الحجاب:

لي�س لي في �لمدينة �سرٌّ
فاأ�سر�ر روحي هناك ُمعلَّقٌة

في ف�ساء �لقبيلة
في قريٍة كنُت �ساعرها،

قبل �أن يكتب �ل�سعُر �أول حرٍف
من ��سمي

حملُت لها في دمي �سورة �لبحِر
خارطًة للمتاهاِت..

تاهت خطاَي
وغادرني ماُء تلك �لجبال

�ختفى وجه فاتنة �لروِح
تلك �لتي منحتني �نك�سار �ل�سنين،

و�سوقاً لنافذٍة
يغ�سل �ل�سوُء �أخ�سابها. 
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يه. عه اأو ُتَكنِّ فاتنُة الروح هي. هي ل ت�صفُّ عن ا�صمها ال�صريح، بل ُتَقنِّ
فاتن���ة الروح ولم�صتا فر�صاٍة جديدتان. الأولى اأنه���ا »منحته انك�صار ال�صنين«، والأخرى اأنها 
واأنه من قريٍة واحدة. و�صوف نعرف من بعُد اأن هذه الفاتنة �صديقة الطفولة.. حبيبة الطفولة.

طفل���ٌة حبيبٌة، وال�صي���اق حديٌث عن اأ�صدقاَء م�ص���وا.. اأ�صدقاَء كثيري���ن »ل اأ�صدقاَء لهم«.. 
اأ�صدقاَء ل�صاعٍر »لي�ض له اأ�صدقاْء«.

وف���ي لم�صٍة اأثيري���ٍة يطلع »وجه فاتنة الروح«؛ الوجُه الذي اختف���ى من حيث طفا.. طفا على 
القرية، مائها وجبالها، واختفى عن عينيه.

و»قبل اأن يكتب ال�صعُر اأول حرٍف من ا�صمه«، حمل ال�صاعُر لقريته، حمل لها »في دمه �صورة 
البح���ر«.. ل البح���ِر الم�صكون بال�صكون وبالظن���ون، ول البحِر الواعد بالوع���ود وبالوعيد، ولكنه 

البحُر خارطُة المتاهات.
خارطُة المتاهات، »خارطٌة للمتاهات« هي �صورة القرية في دم ال�صاعر؛ �صورُة اأر�ٍض �صبيهٍة 
بالبحر؛ اأر�ٍض منب�صطٍة ممتدٍة �صا�صعٍة كالبحر.. ل دليل لها عليها، ول عامة لها ُيهتدى بها، ول 

يها اإل المتاهُة والتيْه. لها ما ُي�صمِّ
الخارط���ة ت�صع ال���دروب بين يديَك، ت�صُلك منه���ا ما ت�صاء، وُتهمل منها م���ا ت�صاء، اأما قرية 
ال�صاعر فاإنها ترت�صم لل�صاعر خارطًة ل بين يديه، ول اأمام ناظريه، واإنما في دمه ترت�صم، وفي 

دمه تنطبع �صورة البحر المفتوح على التيه.
والبح���ر حلقٌة ف���ي ال�صل�صلة التي ت�صكل ال�صورة. وما هي اإل �ص���ورٌة من �صورٍة من �صورٍة. 
ولئ���ن كان م���ن الماألوف اأن يق���ول المرء اإنه يحمل ف���ي قلبه �صورَة قريته، اأو ف���ي ذاكرته، اإن 
ًة لدى  ���ًة ووح�صيَّ ِليَّ ال�صاع���ر يخرج ع���ن الماألوف ليحم���ل للقرية �صورًة ف���ي اأكثر الموا�ص���ع اأَوَّ
الإن�صان. الدم م�صدر الحياة، فيه تتكثف الحياة، ومنه تنت�صر الحياة. ولو توقف الدم لتوقف 

القلُب، وماتت الذاكرة.
قري���ٌة عا�صها ال�صاعر اإمكانيًة مفتوحًة على التيه، فتاهت خطاُه، و»غادرُه ماُء تلك الجبال«، 
وغادرني ق�صُدُه الأخيُر؛ اأهو اأنه خذله قلُبُه اأن يقول »غادرُت ماَء تلك الجبال«؟ اأم اأن �صيئًا من 

حياته غادره وهو ُيغادر الماَء، ماَء تلك الجبال.
غادره���ا، اأو غادرْتُه، تت���وارى القرية، يت���وارى ال�صاعر، ويختفي وجه الحبيب���ة التي منحته 
انك�ص���ار ال���روح على امتداد ال�صنين. وها نح���ن اأولء نقفو اأثرها، نجمع تقاطي���ع وجهها َمْلمحًا 

َمْلمحًا كي تظهر لنا في النهاية ل طفلة الواقع بطبيعة الحال، بل تلك التي تطلع من الورق.
⁕⁕⁕
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- وف���ي »رغباٍت قديم���ٍة« تنجلي ال�صورة اأكثر. ف���ا »ال�صبابيك« ه���ي ال�صبابيك، ول »فاتنة 
ال���روح« فاتنة الروح. كلُّ �صيٍء تغير؛ ال�صبابيك والبيت و�صاكن���وه، وم�صى الزمان يلتهم الجميع 
والمكان. كانت »ال�صبابيك« »تغت�صل بال�صوء اأخ�صاُبها«، و�صارت وقد »ا�صتعلت فيها ناُر ال�صنين«.

كانت و�ص���ارت. كانت حين كان ال�صاعر في الحادية ع�صرة من العمر، و»�صارت« حين �صار 
في الحادية وال�صتين. المجموعة ال�صعرية تقول اإن تاريخها هو العام )1998(، وال�صيرة الذاتية 

لل�صاعر تقول اإن ولدته كانت في العام )1937(، والق�صيدة تقول:

�أيقظْت -في دماء �ل�سبيِّ �لذي ُكْنُتُه
منذ خم�سين عاماً-

رياَح �لهوى
�أ�سعلْت في ماآقيه

في �سدره جمرًة تت�ساعد �سيئاً
ف�سيئاً

وعبر �سروخ �لنو�فِذ،
في لحظات �لم�ساء �لقليلِة

وهي ُتعالج �ُسبَّاكها لتناَم
َتطايَر قلبي �سظايا،

َت�سلََّل م�ستتر�ً عبر تلك �ل�سروِخ،
وفي غ�سق �لغيِم

غنَّْت له
وبكْت

رق�سْت برد�ء �لربيِع،
و�أعطْت معانَي �ستى لبدء �ل�سباِب

ودفِق �سخونتِه
و��ستوى حلٌم ل ُيعاْد.

اه �صوُقه اإليها  حل���ٌم ل يعاْد. حلٌم كان وم�صى. حلُم طفٍل بطفل���ٍة، وحلُمها به. حلٌم طالما غذَّ
وال�صهاُد، وهي »تغزل من لهب ال�صم�ض اأغنيًة للفراغ ولل�صوق«.
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و»ال�صبابي���ُك«؟ ما اأدراَك م���ا »ال�صبابيك«. اأما من اأحٍد يحمل عن���ي �صبابيك ال�صعر العربي 
اك وفيقة« و»�صنا�صيل ابنة الجلبي«  الحديث والهوى المخزون فيها؟ اأما من اأحٍد يحمل عني »�ُصبَّ

و�صوًل اإلى –ل انتهاًء ب�- »�صبابيك الطفلة التي رق�صت برداء الربيع«؟
ه���ي ذي �صبابيكه���ا تنفتح وتنغل���ق؛ تنفتح فينفتح قل���ُب الطفل، وتنغلق فينغل���ق القلب. مرًة 
ُع  يط���وف اأمامها، ومرًة »يت�صلل عبر �صروخها«، يلثمها على الُبعد وتلثمه، وُيعانقها وُتعانقه، تتمنَّ

ل عينيه –وكل ذلك على الُبعد- بالنظرات والكلمات. عليه، وُتقبِّ
حل���ٌم ل ُيع���اْد. حلٌم وخم�صون عام���ًا، وطفلٌة.. هل يكب���ر الموتى؟ هل ت�صُح���ُب الأنامل؟ َيَهُن 

ًا؟ والتجاعيُد.. هل تنطوي على جمرها التجاعيْد؟ العظم؟ اأم يبقى الج�صُد الب�ضُّ َب�صَّ
حلٌم ل ُيعاُد، وطفلٌة اأيقونٌة للهوى ما كان الهوى اأن يكون اإل بع�صًا مما تكون:

، يا ربُّ
كلُّ هوًى ل تكون به

ل تبارُك �أ�سماءه
هو يا �سيدي ج�سٌد ورماْد.

⁕⁕⁕

- حل���ٌم ل ُيعاد. وم���ن الآن ف�صاعدًا؛ اأعني م���ن الق�صيدة المو�صوم���ة ب�»الق�صيدة التا�صعة 
ع�صرة« �صتكفُّ الطفلة عن اأن تكون طفلًة، �صتكون »مريم«.

ر ا�صُمها ثاث مراٍت في الجزء  ���ٌف وخم�صون عامًا ولم َيُب���ح ال�صاعر با�صمها. وفجاأًة يتفجَّ َنيِّ
؟ اأم هو اأن ُبنية القيم  ���ع من الق�صيدة. اأه���و اأن ال�صاعر لم يعترف برحيلها الأب���دّيْ غي���ر ال�ُمَوقَّ
العميق���ة ف���ي لوعيه وقفت حاجزًا بينه وبي���ن الإ�صهار؟ األم يقل ال�صاعر للت���وِّ اإنه �صاعر القرية 

والقبيلة؟ فهل ت�صمح القبيلة باختراق المحظور؟
ولكنَّ »مريم« طفلٌة.. طفلًة كانت، وطفلًة رحلْت، فْليتقدم ا�صُمها، وْلينك�صف الغطاء:

ل توقظني �أيها �ل�ساعُر؟ ل ُتف�سْد �أحالمي
ْيَر وو��سَل �لحديث: َث �سارُع ُخ�سَ هكذ� َتَحدَّ

�إذ� كنَت جئَت لت�ساأل عن مريَم
فاإن مريم قد رحلْت

�ختزَل �لتيفوئيُد ُعْمَر ج�سدها �لمورق �لجميِل
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ولم يبق في �لحيِّ
ول في �لبيت منها

�سوى بقايا وم�سٍة �ساحبْة
تمتدُّ فوق �لأر�سفة �لحزينْة.
َمْن ُتحبهم يم�سون ول ياأتوْن

�آِه، يذهبون ول يرجعوْن.
هل ت�ستطيع ذ�كرة �لمقابر �لو�قفِة

عند تخوم �لمدن،
�أن تقول لنا �سيئاً عنهم؟

هل يتذكرنا �لموتى كما نتذكرهم؟
وهل تطاردهم مثلنا �أظافُر �لكهولِة

و�أنياُب �ل�سيخوخِة؟
هل ظهرت �لتجاعيُد على وجه مريْم؟

ا�صٌم وح�صوٌر طاٍغ ل�»مريم« في الق�صيدة. الق�صيدة تقول الحنين وال�صوق من دون اأن تقول. 
»مري���ُم« هنا.. »مري���ُم« لم ترحل. فْليبحث ال�صاعر عنها حيث تط���وف الجميات. الأ�صواق هي 
الأ�ص���واق. و�صنعاُء تحت�صد فيها الأ�ص���واق، �صوق الزبيب، و�صوق الف�ص���ة، ولكنَّ �صوق »العطارة« 
دٌة« في انتظار القوارير والع�ص���ِق، و»الجمياُت يغ�صلن اأثوابهن  �ص���يٌء اآخر.الزهور هناك »ُمَجمَّ
برائح���ة الم�ص���ك واليا�صمين«، و»حيث الف�صاء الجميل يغادر موقع���ه را�صيًا لينام هنا في قرار 

الزجاج ويحلم بالمتعة الباذخْة«.
اأ�صواٌق ماأى بالجميات، اأ�صواٌق مفتوحٌة للجميات، اأ�صواٌق في انتظار الجميات.. و�صاعٌر 

ل َمطلَب له من هذه وتلك اإل واحدٌة.. »مريم«.
»مريُم« هنا. »مريُم« لم ترحْل.. وق�صيدٌة بحٌث عن الم�صتحيل، وتلك جمالية الق�صيدة.

تها«، و»اإذا ما راأيتم رذاذًا من العطر  »خذون���ي ل�صوق الزبيب، وطوفوا بقلبي عل���ى �صوق ف�صَّ
ينزل عبر الأ�صعة، ذلك �صوق »العطارة«.

»خذون���ي ل�صوق الزبي���ب« هن���ا، »اأَ�ْصِندوني باأقرا�ض الزبي���ب« هناك. هن���ا ي�صتعين العا�صق 
ن���ه، وهناك ت�صتعين العا�صق���ة ببنات »اأور�صليم«. كثافُة الرغبة هن���ا، وجنوُنها هناك، واأنا  بخاَّ

ُتنع�صني »اأجمُل ق�صيدة حبٍّ في التاريخ«: »ن�صيُد الأن�صاْد«.
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اأ�ص���واٌق معر�ٌض لاأ�صياء الح�صية. تحت�صد فيها الأ�صياء الح�صية، واأحاٌم ب�»المتعة الباذخة« 
يختزلها حلُم اللقاء ب�»مريم«.

وم���ا اإن يك�ص���ف ال�صاعُر ع���ن ا�صمها حتى يكت�ص���ف حقيقة رحيلها. »مري���ُم« رحلْت. »مريُم« 
مات���ْت. مات���ت »مريُم« »الج�ص���ُد المورُق الجمي���ُل«، ماتت في ربي���ع العمر، م���ات الج�صد الب�ضُّ 

والأنامل الم�صيئة، ولم يبق منها اإل »وم�صٌة �صاحبٌة تمتد فوق الأر�صفة الحزينة«.
»مري���ُم« مات���ت، ولكن البح���ث عنها لم َيُم���ْت. »مريُم« انطف���اأْت، ولكن جن���ون ال�صوق اإليها 
ف���ي اتق���اد. »التيفوئي���د اختزل ُعمر ج�صده���ا«، ولكن الموت ل���م يختزل ن�ص���ارة الج�صد. وتلك 
»التجاعيُد« التي يت�صاءل عنها ال�صاعر، األ تنطوي على اأنها واأن كل ما م�صى قبلها من تجاعيد 

لي�ض اإل تجاعيد من �صعر؟
⁕⁕⁕

- ه���و يبحث عنها، وهي تماأ الف�صاء. هو ينتظرها، وهي ماثلٌة في �صواد عينيه. هي ماكه 
الجميُل، وهو ينفخ فيها من روحه لتكون اأيقونة الع�صق المقالحّي. اأيتها ال�صماء اأمطري با�صمها 

ْق به �صبع مراٍت في »الق�صيدة الرابعة والأربعين«: وردًا ويا�صمين، ويا اأيها ال�صعر َتَدفَّ

ُيباغتني �سوُت »مريم«
يحفر جرحاً بذ�كرتي

وجروحاً بقلبي
وتاأخذ �أحالُمنا �سكل �سنعاَء،

لوَن بر�ءتها
مريُم �مر�أٌة لم ُتغادْر زمان �لطفولِة..

حين طوى �لجوُع �أح�ساءها
يِه بين فكَّ

و��ست�سلمْت للرحيِل
بكى وجُه حارتنا

�أطفاأ �لحزُن لوَن قناديلها
و�رتدْت كفناً من ظالٍم عميٍق؛

ت�ساءل �أتر�ُب مريَم
هل �ستغيب كثير�ً عن �لحيِّ
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�أم �أنها في �سكون �لم�ساء �ستاأتي
لًَة في �سريٍر من �ل�سوء؟ ُمَحمَّ

مريُم يا للمالِك �لجميِل
هنا �نتظري في �سو�د �لعيوْن.

ُيباغت���ه �ص���وُت »مريَم«. »مريُم« التي اأف���اق ال�صاعر على رحيلها ل تفتاأُ تع���ود. هو ذا ُيباغته 
�صوُتها، يحفر جرحًا بذاكرته وجروحًا بقلبه، توجعه الذكرياُت، ويوجعه �صيٌء في القلب.

»وتاأخ���ذ اأحاُمن���ا �صكل �صنع���اء«. �صنعاُء حل���ُم طفلين؛ زهرتي���ن ربيعيتين؛ حل���ُم البراءة 
بالمدينة البريئة؛ المدينِة ح�صِن اأحام العا�صقين.

ونع���رف اأكثر عن »مريم«. »مريُم« ماتت جوعًا.. ماتت في العمر الذي ل يفهم فيه الأطفاُل 
معنى الموت. ماتت، وحارُتها »اأطفاأ الحزُن لوَن قناديلها«، و�صيٌء من الطفولة يخرج من اأعماق 

ال�صاعر وهو يت�صاءل عن »مريَم« والزمن، وعما اإذا خلَّف الزمُن على وجهها التجاعيد.
واأتراُبه���ا ينتظرون. ينتظرون اأن تاأتي اإليه���م »مريُم« في �صكون الم�صاء. هم ينتظرون، وهو 

ه. ال�صاعُر »انتظري في �صواد العيون«.. وانتظري، ول�صُت اأرى ما يمكن اأن تنتظر »مريُم« اإلَّ
و�صنع���اُء حلُم طفلي���ن. و»مريم« و�صنعاء ت�صت���ركان في هجوم الموت عليهم���ا بقناع الجوع 
والوب���اء. »�صنعاُء مدينٌة نائمٌة ف���ي اأكفان الموت«.. �صنعاُء يع�صف بها الموُت والجوُع، و»مريُم« 
ْت عن تقديم رغيفها  ���ْت عن الغناء، ع�صَف الموُت بها و»توارْت تحت التراب« هي التي ما كفَّ َكفَّ

اليومي لاأطفال القادمين من »تهامة«.
مجاع���ٌة ووباٌء وَيَم���ٌن �صعيٌد تحت رحم���ة المجاعة والوب���اء. كان ذلك في الع���ام )1947(. 
التيفوئي���د والجوع، الأمُر �ِصيان، فال�صاعر لي�ض موؤرخًا؛ ال�صاعر يكتب جرح الذاكرة، يهرب منه 

ومن جراح القلب اإلى ال�صعر.
»مري���ُم« جرُح���ُه المقيُم.. جرُحُه الذي ل يقوى على لم�ص���ه، جرحه ويك�صف عنه بالتدريج.. 

جرٌح في القلب هنا، وانك�صاُر ال�صنين هناك.. وتماٍه هنا.. وتماٍه هناك بين »مريم« و�صنعاء.

1947.. �سنعاُء مدينٌة نائمٌة في �لموِت
ل �أكفان تكفي لهذ� �لعدد �لهائِل

من �لموتى..
�لنا�ُس جلوٌد ملت�سقٌة بالعظاِم،

ْت عن �لغناء، مريُم َكفَّ
وتو�رت تحت �لتر�ْب. 
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كيف ذهبت مريُم وبقيُت �أنا؟
بعد عاٍم من �ل�سمت و�لدموع

قالت �لأم:
مريُم، كانت تعطي رغيفها �ليومي

لالأطفال �لقادمين من تهامة.
⁕⁕⁕

- »مري���ُم« جرح���ه المقيم. ل ه���ي تقاليد القبيلة اإذن، ول هو واق���ع الرحيل والإنكار، بل هو 
الجرح وما ِلَلْم�ِصِه من اإيام.

وه���ي ذي »اللوح���ة الحادي���ة والخم�صون« توؤكد ل���ك اأن القرية ل تحرم ابنه���ا من الحب، اأن 
الحب »�صفيٌف كالماء«، »نقيٌّ كال�صعاع«، »ينمو كما القمح تحت �صمو�ض الظهيرة«، واأنه:

ل �إثم في �لحب
حين يكون نقّياً

عفيفاً
وحين يكون ر�سوَل �لزو�ج

القبيلة ل تحرم ابنها من الحب، ولكْن؛ هل تحرم القبيلة ال�صاعَر من الغزل؟ الحبُّ م�صروٌط 
بالنقاء والعفة، وم�صروٌط باأن يكون »ر�صوَل الزواج«. اأما الغزل فا �صرط له اإل نف�صه، وعاقٌة اأو 

ل عاقٌة بين اثنين. الغزُل �صاعٌر واأنثى، اأما الحب فعا�صقان.
و ل���م يعرف الغزل. �صاعر الحب، ل �صاعر الغزل. وعل���ى امتداد �صعره كتب المقالح تجربًة 

وحيدًة في الحب.. وحيدًة وفريدًة، ولكنه لم يعرف الغزل.
�صاع���ر الحب ب�ص���روط النقاء والعفة، واإن هي اإل تجربٌة طفلٌة تنك�صر الروُح بعدها، وينك�صر 

القلُب بالجراح.
⁕⁕⁕

- ولك���ْن ه���ل »مري���ُم« الطفلُة هن���ا هي الطفل���ة نف�ُصها الت���ي نلقاها ف���ي »اللوح���ة ال�صابعة 
والخم�صين«؟

ق:  القريُة نف�ُصها، والكتاُب كتاُب القرية، والطفلة فيها هي ابنة الحاَّ
وكان له طفلٌة
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ل �سريك لها في �لجماِل،
نر�ها فتخ�سرُّ �أوردُة �لقلِب

ويحبو �لهوى..
َل عهٍد مع �لحبِّ كان ذلك �أوَّ
َل و�سٍم على ورق �لقلِب.. �أوَّ

�أين �ختفى؟
بعد خم�سين عاماً �أُفت�س عنه

�أ�سمُّ يديِه
و�ألم�ُس �أور�قه

و�أعانُق �أحالمه �لباذخْة.

»كان ذلك منذ خم�صين عامًا«، وكان هواه ل�»مريَم« »منذ خم�صين عامًا«.
، فهل تكون »مريُم«  َل عه���ٍد مع الحب«، وكان حبُُّه ل�»مري���َم« اأول عهٍد مع الحبِّ »كان ذل���ك اأوَّ

ابنَة الحاق؟
الموؤ�صراُت قويٌة، واليقيُن �صعيف. الموؤ�صراُت �صعيفٌة، واليقيُن قوّي. فْلنغادر ال�صوؤال موؤقتًا، 

وْلنُعْد اإلى الن�ض.
»طفل���ٌة ل �صري���ك لها في الجم���ال«.. »نراه���ا فتخ�ص���رُّ اأوردُة القلب«.. »ُتزهر ف���ي الأعين 

ال�صبواُت«.. ويحبو الهوى.
»يحب���و اله���وى«.. يزحُف.. يدبُّ دبيب���ًا.. ل قدرة له على النهو�ض عل���ى قدمين. يحبو، ومن 

َبواُت في اأعين ال�صبيِّ واأترابه، وتخ�صرُّ اأوردة القلب.  نظرة اإلى الجميلة يحبو، وُتزهر ال�صَّ
اإزهاٌر واخ�صراٌر وطبيعٌة ب�صريٌة تفور كما الطبيعة حين تفور هوًى.. �صكٌل من اأ�صكال الحياة 
ْبَي���َة القرية- فيحبو  الت���ي تتفجر في الطبيعة وف���ي اأوردة ال�صبية ال�صغ���ار. »نراها« –نحن �صِ

الهوى وُيو�َصُم »اأوُل و�صٍم على ورق القلب«.
ورُق القلب اإذن. وهي الطبيعة مرًة اأخرى. ورُق القلب، وتكتمل �صورُة الطبيعة في اأول و�صم. 
.. اأمامه اأنثى ُيعطيه���ا وُتعطيه ما ُتعطي الطبيعُة  واإن �صئ���َت ففي اأول اإح�صا����ضٍ يدبُّ في ال�صبيِّ

من مفردات.
�صب���يٌّ وطبيع���ٌة يتماهيان. هو الطبيع���ة، والطبيعة هو. وهو الحب ف���ي القرية كما راأيناه في 

اللوحة التي �صبقْت، ولكْن؛ اأين اختفى؟
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ل اإلى و�صٍم على ورق القلب؟ الحبُّ الذي »يفت�ض عنه« ال�صاعُر  »اأين اختفى« الحبُّ الذي تحوَّ
بعد خم�صين عامًا.. »ي�صمُّ يديه«؟

و�ص���ٌم.. فْلتح�صر الي���دان اإذن. و�صٌم وي�صتدعي اليدين اللتين َت�ِصم���ان.. فيما يلم�ض ال�صاعُر 
اأوراق القلب المو�صوم.

ه���ل ه���ي »مريُم«؟ ل اأدري. »مري���ُم« عا�صت في القرية، وماتت في القري���ة. حلَّت المجاعُة، 
وماتت في المجاعة. اأما ابنة الحاق فتنتقل مع اأبيها من قريٍة اإلى قرية. »مريُم« الأيقونُة حبٌّ 
ووج���ٌع، اأم���ا ابنة الحاق فحبٌّ ول وجع. و�صواٌء كانتا واح���دًة او اثنتين، فاإن الأخيرة اأخذْت من 

الأولى، ولم ُت�صف اإليها ما ُي�صيف اإلى الأيقونة.
⁕⁕⁕

- وفي »رومانتيكيات« ن�صوٌة وع�صٌق، و�صوٌر متدفقٌة، وت�صويٌر مرهف:

�أََلَمْحَت
في �لأفق �لذي يدنو �إليَك �لغيَم �أخ�سَر

يرتدي �أ�سو�قه
للن�سوة �لالتي نزلَن

لي�ستحمَّ بمائهنَّ �لنهُر
ي�سرَب من جمال عيونهنَّ �ل�سحُر

و�لأقد�ُح تقتات �رتعا�ساً
هائجاً.

عذٌب هو �لرَجفاُن
حين تمدُّ ناَر �أ�سابع �لذكرى

وترتع�س �لحجارْة.

ال�ص���ور ال�صعري���ة �صورٌة تولد من �ص���ورٍة تولد من �صورة. واأما الن�ص���وة والع�صق فاإلى حين. 
الن�صوة والع�صق تمهيٌد لتلك التي �صتنفرد بال�صمير المخاَطب في المقطع الأخير من الق�صيدة.
ال�ص���ور ال�صعرية ُتنتجها اآلية التوليد، ولكن اآلية التوليد ما كان لها اأن تنعم بهذا النتاج لول 

اآلية القلب.
�صوٌر وباغٌة و»الغيُم اأخ�صُر« مجاُز ما �صيكون. غيٌم يوؤول اإلى مطٍر يوؤول اإلى زرٍع، وزرٌع يوؤول 

ُر بما بعد المطر، وما بعد المطر الربيع.  اإلى اخ�صرار. غيٌم ُيب�صِّ
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ُر بالربيع.. وربيٌع ي�صتاق »للن�صوة الاتي نزلن لي�صتحم بمائهن النهر«. غيٌم ُيب�صِّ
واأن���ا اأع���رف الن�صاء، واأع���رف الرواء في الن�ص���اء، واأعرف من روائه���ن اأن منهن َمْن ُتدعى 
»رواًء«، ويع���رف القامو����ض اأن »الرواء« و»الرتواء« من جذٍر مائ���يٍّ واحٍد، واأن هذا الجذر هو ما 

ي�صمح بالقلب في ال�صورة، وهو ما ي�صمح لل�صورة بالنتقال من �صورٍة اإلى �صورٍة.
ال���رواُء للن�ص���ارة.. للجمال، والرت���واُء لل�صرب. وال�ص���رُب ي�صتدعي الأق���داَح؛ الأقداَح التي 

»تقتات ارتعا�صًا هائجًا« هيجاَن �صباٍب حالٍم بنهٍر حالٍم بن�صاٍء ي�صتحممن في النهر.
والح���قُّ اأن الأق���داح ل تقتات. الأقداح تمتلئ، واأما الذي���ن يحملونها من ال�صباب فهم الذين 
يرتع�ص���ون. واإْن ه���و اإل ت�صوي���ٌر مقل���وٌب، و�صورٌة ف���ي �صورٍة في �ص���ورة. ولو اأن في����ض المعنى 
ى قليًا واأخلى المجال لقيد المعنى )Dénotation( كي يقول ما اأراد  )Connotation( تنحَّ
ُر بالربيع الذي ي�صتح�صر �صورة الجميات ياأتين اإلى النهر  ال�صاعُر اأن يقول، لقال: الغيوم ُتب�صِّ

فُيثرن في ال�صباب ما ُيثرن في النهر من �صوٍق اإلى الرواء والرتواء.
وال�صورة بمجملها ذكرى.. ذكرى حارقٌة ترتع�ض حتى الحجارُة منها وهي ُتطلُّ من الذاكرة.

دًة تتقدم ال�صاعَر  غيٌم ومطٌر وربيٌع.. وحج���ارٌة ترتع�ض، ونهٌر يحت�صن اأ�صواقًا.. جنودًا ُمجنَّ
وُتوؤْذُن لأ�صواقه بالظهور:

�أ�ستاُق مثل �لغيِم
مثل �لنهِر

للدفء �لذي ياأتي كمو�سيقا
من �لالتي ير�ودهنَّ
�سيٌف د�ئٌم كالعطِر

كان �لع�سق –منذ �لمهِد-
ي�سحبني

يهدهد نار �أ�سو�قي
وير�سم لي طريق �لحبِّ

بالألو�ِن
بالكلماِت

لكنَّ �لجمال �أعادني طفاًل
و�أغلَق دوني �لأبو�َب
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و�لأبو�ُب خانتني..
وقالت للبعيد وقد جفاني:

»هيَت لْك«.

ولكن ال�صاعر �صاعُر القبيلة، والقبيلُة تفر�ض �صروطها، ول ت�صمح باقتراب ج�صٍد من ج�صْد. 
فْليكن الدفُء اإذن فا�صًا بين ج�صدين.. م�صافًة بينه وبين َمْن ُيغويهنَّ اأو يراودهنَّ �صيٌف دائٌم 

كالعطْر«.
.. تمتدُّ مراودُته وت���دوم.. ت���دوم لأن ال�صاعر يلعب لعب���ة الرومان�ض ل لعبة  وال�صي���ف يمت���دُّ

الج�صد.
ل من راأين���ا ال�صابق، اأن نحدد الف���رق بين الع�صق  وق���د ن�صتطيع م���ن الآن ف�صاع���دًا اأن ُنعدِّ

والحب، واأن نقول اإن »المقالح« �صاعُر الع�صق ل �صاعُر الحّب.
والع�ص���ق ه���و هذا النخط���اف الروحي.. ه���ذا النجذاب نح���و »المع�صوق«.. ه���ذا الذي هو 

»الاتي«؛ اأعني الأنثى با تحديٍد.. اأما الحب فمو�صوعه »واحدة«.
ٍل، اأما الح���ب فحالٌة مح�صو�صٌة تن�صبُّ فيها العواطف  الع�ص���ق يحمل ال�صاعر اإلى عالٍم ُمَتَخيَّ
عل���ى »التي«. الع�صق حال���ٌة وجدانيٌة عاطفيٌة تفي����ض بالأحا�صي�ض من دون تركي���ز على مو�صوٍع 

. ٍد، وعندما تقع على مو�صوعها تتحول اإلى حّبْ محدَّ
وال�صورة تفي�ض عن هذه الحالة التي ت�صبق الحب. فالع�صق »ي�صحب ال�صاعر منذ الطفولة«، 

و»ير�صم له طريق الحب«، ولكن الجمال »ُيعيده طفًا«.
الع�صق اإيقاٌظ للرغبات التي ل مو�صوع محدد لها. اأما الحب فمو�صوعه وا�صٌح ومحدد.

الع�ص���ق حال���ٌة يوقظها الجماُل في الطف���ل.. يوقظها جمال الأنثى ويوق���ظ رغباته التي لي�ض 
للح�ض فيها ج�صد.

الع�ص���ق حالُة انج���ذاٍب يهيم فيها الطف���ل ول ي�صتقرُّ عل���ى اأر�ض. اأما الح���ب، فحالٌة ح�صيٌة 
ْت به«، وكان جماُلها وجماُله فر�َصْي رهان. تنب�صط لها اأر�ٌض تحمل اثنين. و»َهمَّ بها«، و»َهمَّ

ي. ولكن ال�صاعر قاده الجماُل اإلى  الجم���ال قاد »زليخة« واأو�صك اأن يقود »يو�صف« اإلى الح�صِّ
الوراء.

الجمال َغلََّق على النبي الأبواب، ولكنه اأغلق دون ال�صاعر الأبواب.
الجم���ال اأبقى »يو�صف« داخًا، واألق���ى بال�صاعر خارجًا.. اأبعده ع���ن الأبواب طفًا.. اأعاده 

طفًا اإلى حالة الع�صق.
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وال�ص���ورة –كما ترى- مقلوب ما حدث بين »زليخة« والنبيِّ ل ُتغيِّرها الأبواُب التي »خانت« 
ال�صاع���ر فانفتحت و»قال���ت للبعيد وقد جفاني: »هيَت لْك««. فالبعيد هن���ا كان اأولى به اأن يكون 
القريب، ولكنها لعبة الجميل في الق�صيدة. والجميُل لي�ض المعنى على اأيِّ حاٍل بل الطريقة التي 

ا�صتقرَّ عليها بناء ال�صورة.
وه���و المقط���ع الثالث ياأتي وياأتي مع���ه الع�صُق على �صه���وة الحلم. فهل اقت���رب ال�صاعر من 
د الحلم في امراأٍة؟ وهل جاءت الحبيبة اإلي���ه؟ اأم اأنه ا�صتقرَّ على حبيبة؟ ل  ؟ ه���ل َتج�صَّ ���يِّ الح�صِّ

اأدري، فطالما كانت »الرومانتيكياُت« هي ال�صهوَة التي تحمل الأحام.
ولكنَّ ما يدعو اإلى التريث حقًا هو ا�صتدعاء ق�صة النبي »يو�صف« مرًة اأخرى، ل مع »زليخة« 

هذه المرة، بل مع الُجبِّ الذي رماه فيه اإخوته الغيارى الح�صودون.
ما األطفَك اأيها ال�صاعر وما اأب�صطك! ل مطمع لك في النيل، ول مطمع لك في عر�ض ال�صاآم. 

كلُّ َمرامَك من الدنيا واحدٌة تنقلَك من الع�صق اإلى الحب، ول من حا�صٍد، ول من غيور.
، وْلأُبْح لنف�صي الحق في الجواب. فْلُيِعْدني المقطع الرابع اإلى ال�صوؤال الطريِّ

امراأٌة يخاطبها ال�صاعر من حيث باعَد الرحيُل بينهما.. واأباريُق تحتفظ بما له من ذكريات. 
ولك���ن حافظة ذكرياته انك�صرْت، فهل في الكاأ�ض ما ُي�صك���ر لين�صى؟ هل فيه �صيٌء من دموعها؟ 
وه���ل هي ت�صتوق���ف ما جرى لت�صاأل ما جرى عم���ا جرى؟ كلُّ ذلك وال�صاعر مهم���وٌم بلملمة نثار 

اأ�صجانه من ال�صوارع، ولملمة بقايا �صوتها و�صوته من الطرقات.
ولكْن، َمْن هي هذه؟ َمْن تكون؟

في المقطع الأخير �صفٌن ول هوًى، وامراأٌة ول رجوع:

خانت مو�عيُد �لهوى �سفني،
فكنُت كما �أنا 

ج�سدي يقول لها:
�خُرجي من قلبَي �لمحزوِن

من �سعري
ومن لغتي

ومن رئتي.
يقول لها: �خُرجي من ماء �أجفاني

ومن ثور�ت �أ�سجاني
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�أل فْلتخرجي من نار �أغنيتي
ومن ج�سد �لكالْم. 

هل هي »مريُم«؟ ل اأعتقد ذلك، ولكن »مريَم« لي�صت بعيدًة من هنا. فحبُّ ال�صاعر ل�»مريَم« 
حالٌة ين�صج على منوالها ت�صخيمًا وتقلي�صًا، وزيادًة ونق�صانًا.

»مريُم« هي كلُّ ما اأعطته ال�صماُء، وهي ما اأخذت منه ال�صماء. »مريُم« هي كلُّ ما عنده وهو 
ث عن الحب. »مريُم«.. وهو ي�صتوحي اأحا�صي�صه التي عا�صها معها في اإن�صائه واإبدائه لكلِّ  يتح���دَّ
حال���ة حبٍّ يكتبها. فْليكْن ما بعد »مريَم« اأن »تخون مواعيُد الهوى �صفَنُه«، واأن ُيقرَّ باأنه لم يع�ض 

عاقًة عاطفيًة مجزيًة.
هك���ذا تحول���ت تجربة الطفولة اإلى األ���ٍم يريد ال�صاعر اأن يتخل�ض منه ب���اأي �صكٍل؛ األٍم يحتلُّ 
ج�ص���ده وُينهكه. وكي يخرج م���ن األمه اأراد اأن ُيخرجها من قلبه لينقط���ع عن الحب، ومن �صعره 
ليتوق���ف عن ال�صع���ر، ومن لغته لت�صف���و له كتابته، ومن رئت���ه ليتنف�ض من هوائ���ه وروحه، ومن 

دموعه وثورات اأ�صجانه.. من اأغنياته الحارقة.. ومن �صعره الذي يوؤلمه.. ومن ج�صد الكام.
⁕⁕⁕

- ولكن »مريَم« ل تغيب. وبعد خم�صين عامًا على غيابها واراها ال�صاعر في �صريٍح بناه بكلتا 
يديه َلِبَنًة َلِبَنًة.. كلمًة كلمة.

ْم  ٍم من عمر ال�صاع���ر، وْلتتقدَّ م الذك���رى الحارقُة في ُمتق���دَّ »مري���ُم« �صوٌق وذك���رى. فْلتتقدَّ
غدائُره���ا الم�صيئة كال�صم����ض. »مريُم« ت�صيء كم���ا ال�صم�ض في النهار، وكما ف���ي الليل القمر. 
»مري���ُم«؛ العاقُة م���ع »مريَم« هي المثال الذي ين�صج ال�صاعر عل���ى منواله، وبا�صتدعائه الدائم 

ل�صورتها يوؤكد هذا المثال.
�صوٌق وذكرى حارقٌة يعودان به اإلى زمٍن:

�أ�سهى من وعد �لحبِّ
و�أنقى من ورق �لورِد

و�أ�سفى من �سوء نجوم �لقرية.

.. اإنه زمن الع�صق البريء الجميل. فْليتذكر ال�صاعُر –ما  اأنق���ى من زمن الحب ووع���د الحبِّ
د حرقته، وُتخرجه من الحزن اإلى ال�صلوى. اأحوجه اإلى الذكرى الحارقة ُتبرِّ

هي ذي قافلة ال�صور تتدفق اأمام عينيه حاملًة »مريم« على �صراٍع من حرير.
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فهن���ا »مريم« تنتظ���ر الفرا�صات والأ�صدقاء في �صكون. طفلٌة تن�ص���اُب طفولُتها كما الجدول 
المن�صاب. تجذبها اإلى الفرا�صات األواُنها، واإلى الع�صافير اأ�صواُتها المع�صولة:

وهي هناك ت�سيء
وتورق في حدقات �لمكاْن

وهناك »مريم« والطفل يلتقيان. طفٌل وطفلٌة يلتقيان.. قلبان يلتقيان.. و:
كانت �أكبر منه قلياًل

�أهد�أ منه كثير�ً
تر�سمه في عينيها

في �سفتيها
ير�سمها في عينيِه

وفي �سفتيِه
ما �أعذب �أ�سَبعها �لم�سبوغة بالحناْء،

كم تنفُث من ماء �لده�سْة

تر�صمه في عينيها.. ير�صمها في عينيه.. وطفٌل من�صدٌه بطفلة المفاجئات.
تر�صمه وير�صمها.. وهي وهو.. و�صورٌة تقوم على القلب. فالمنظور اإليه يطبع �صورة الناظر 
في بوؤبوؤ عينيه. كاهما ي�صبح مراآًة لاآخر تنطبع على �صفحتها �صورُة الآخر.. �صورُة كلٍّ منهما 
.. اأنِت لي، واأنا  ئه���ا َعْيُن الآخر وت�صتحوذ عليها. خباأتَك.. خباأتِك.. ف���ي عينيِك.. في عينيَّ ُتخبِّ

لِك.. وكانا ل تنفتح عيناه اإل على روؤية الآخر ول ينطوي جفناه اإل على مراآه.
اأ كلٌّ من الطفلين �صورة الآخر في بوؤبوؤ عينيه، هو ذا  وال�صفتان وقلٌب لل�صورة اأي�صًا. فكما خبَّ
اه ب�صفتيه.. وهنا وهناك ي�صع  له بكلِّ جوارحه.. يتقرَّ ئه ُقْبلًة.. ُيقبِّ ئ الآخَر في �صفتيه.. ُيخبِّ ُيخبِّ

نف�صه في ُقْبلٍة.. الُقْبلُة تذوُب.. تذوُب يطبعها فتنطبع وترت�صفها تنطوي عليها �صفتان. 
���َل لل�صاعر –ما اأبهى هذه الروؤيا، وما اأبهى ما راأى معها- اأن  وف���ي ظهيرة يوٍم من الأيام ُخيِّ
ثته »عذَب الحدي���ث«.. »اتكاأ على �صدرها«.. »و�صعْت  الب���اد فرغت اإل منهما وح�صُب؛ اأنها حدَّ
راأ�صه���ا على �صدره«.. واأنه بنى له ولها »على غيمٍة ق�ص���ر اأفراحهما«.. واأ�صبح الآن معزوًل عن 

العالم، ل حاجة له اإلى ب�صٍر، ول حاجة له حتى اإلى الكام.
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وف���ي �صحوة يوٍم اآخ���ر، م�صتاٌق يبحث عن م�صت���اق. هي تبحث عنه، وه���و يبحث عنها، وكلٌّ 
يم�صي ويم�صي حتى التقى اآَخرُه في �صاحيٍة �صكرى بالخ�صرة، اأناأى عن اأمكنة ال�ُصكنى.

اه،  ان كفَّ ان بي���ن يدين. الكفَّ ال�صاحي���ة م�صاءٌة، والمكان خ�ص���رٌة و�صوٌء واأطفاٌل واأرانب.. وكفَّ
واليدان يداها، والُعذر مقبوٌل.. األم يحلم ال�صاعر للتوِّ بق�صره الزوجي؟ فْلُيبح لنف�صه اإذن ما تبيحه 

القرية والقبيلة، وْليكن ذلك على مراأى من الأطفال والأرانب والفرا�صات والراعي والخراف.

كان �ل�سوء هناك ُيد�عب �أطفاًل
و�أر�نْب

يم�سي بين خر�ٍف ترعى
وفر��ساٍت تتو�رى خلف �لأع�ساب..

ي بين يديها تركْت َكفِّ
وَت�َسلََّق �سوُت �لمزمار طرّياً

وندّياً
ذ�بت روحانا في �لن�سوة

حتى جاء �لليْل.

�صحوُة اأو �صحى.. و�صبيحٌة اأو �صباٌح.. عالٌم م�صيٌء م�صاٌء.. البراءُة مهده، والطفولة وطنه.
ُز للهجوم على طفلٍة ُتداعب اأطفاًل واأرانب. ولكنها العتمة القادمة. ذئٌب يتحفَّ

»مريم« �حتر�سي
�إن ذئب �لمجاعة ياأكل �أطفالنا

وُيو�ري �لَجماَل باأكفانِه،
قيَل: »مريُم« جاعْت
قيَل: »مريُم« نامْت
قيَل: »مريُم« ماتْت

ليتني كنُت خبز�ً ُتُفتُِّتُه باأ�سابعها
حين ُيدركها �لجوُع.. »مريُم«،

ليت �لحقول �لتي منعتها �سنابلَها
ل تطيُب

ول تعرف �لخ�سر�ْر
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وليتني »�إذ� متُّ ظماآناً فال نزل �لقطُر«.
ما الذي يمكن للناقد اأن يقول اأكثر مما قيْل؟ »مريُم« جاعْت، »مريُم« كانت ولم َتُعْد. »مريُم« 
�صتبقى.. »مريُم« رحلْت، والطفُل ل يعرف ما حدث ل�»مريَم«، ولكنه –هو الكبير الآن- ليته كان 

ُته بين اأ�صابعها.. وليَت وليْت.. فْلُيْذعن ال�صاعُر لم�صيئة اهلل: فداًء لها، وليته كان خبزًا ُتفتِّ

ْمنا �آدم بالموت، ولقد كرَّ
ْمنا بالحزن �لأبناْء  وكرَّ

عادت »مريُم« للطيِن
و�سرُت وحيد�ً

فاْكتْب بالحزن �سريحاً
لهو�َك �لأوِل

»مريُم« تحت �لأحجاِر
و�أنَت وحيٌد،

ل يربط عينيَك بهذي �لأر�ِس
�سوى ماء �لحزِن

�سوى �سمٍت يت�ساقط من �أحد�ق �لليِل
�سوى ر�ئحٍة منها،

َك تتجدد في كفِّ
في عينيَك،

�إذ� لم�سَت �لأر�س.

»مري���ُم« تح���ت التراب. »مريُم« ع���ادت اإلى التراب، وع���اد ال�صاعر وحيدًا وم���ا من »مريَم« 
���ه بالكلمات الحزينة  ليُحوطه���ا بهواه. ولكن���ه الحزن يبقى.. يبقى ليلفَّ ب���ه القبر.. ويبقى ليلفَّ
ترتفع حوله �صياجًا، وتبني �صريحًا يحفظه –ربما- من عاديات الدهر، ويحفظها اأن َتوؤُول اإلى 

الن�صيان.
الح���زُن اإلى كتابٍة.. الكتابُة اإلى �صريٍح.. وهو اله���وى الأوُل اأوُل الحزن واآخُر الدموع. فْليكن 
الح���زُن دموع���ًا �صخيًة في هداأة اللي���ل، وْلتكن الدموُع الراب���َط الأخير. فال�صاعر ل���م َيُعْد له ما 

ْيه وفي عينيه«. يربطه »بهذي الأر�ض« اإل دموُعُه وال�صهُر ورائحٌة »تتجدد في َكفَّ
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ْيه،  ا لم�ض ال�صاعُر التراَب تجددت رائحُتها في كفَّ تتجدد رائحُتها هي.. هي في التراب، واإمَّ
ه، فاإذا الحوا�ضُّ ترا�صلْت، واإذا الحبيبُة انبعثْت اأمام  ه وي�صمُّ تج���ددت عبقًا بين يديه، عبقًا ي�صمُّ

عينيه. 

يهطل �لحزن رماًل على كبدي
و�لق�سائُد

ينهدم �ل�سرُق
ل �سم�س في �لأفِق

ينهدم �لغرُب
ل قمُر

ل نجوٌم
يوجهني �لحزُن –بالألم �لمتاألق-

حيث يريْد 

ُل كثيب���ًا على كبٍد ليحرقها؟ اأم ي�صكل  ه���ل يهط���ل الحزن رمًا؟ اأم يهطل كالرمل؟ وهل ي�صكِّ
كثيبًا ليطفئ النار التي تلتهب في الكبد؟

ٌم.. ل �صرق ول غرب.. ل �صروق ول مغيب.. ووحده الحزن يبقى..  �صاعٌر �صائٌع، وعالٌم متهدِّ
ُه ال�صاعَر كيفما يريد. وحده ُيوجِّ

 ، َم عاَلُمُه الداخليُّ َم، وَتَه���دَّ ٌم.. فاقٌد قياَد نف�صه.. عاَلُم���ُه الخارجيُّ َتَهدَّ �صاع���ٌر عالٌم مته���دِّ
فْلُيذعن للحزن، وْليخرْج من ذاته، فحياُته لم تعْد حياَتُه.. حياُتُه كاأنه يتفرج على حياٍة ل حياْة:

ْت على �سا�سة �لعمر »�أفالُم« ومرَّ
�أذكُر �أني ر�أيُت

و�ساركُت في بع�س �أدو�رها،
بيد �أن �لحبيبة »مريَم«

حا�سرٌة في �سر�ٍط من �لذكرياِت
م�سيُت �إليها

بنيُت �سريحاً لها في دم �لكلماْت
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�صاع���ٌر ل ات�صال له بواقعه. الحقيقة الوحيدة الباقية هي »مريُم«؛ »مريُم« التي يم�صي اإليها 
جات. تقوده الذكرياُت، ل ُتخطئها، تقوده اإليها في �صراٍط م�صتقيٍم ل التواء فيه ول تعرُّ

وه���و ال�صريح في نهاية ال�ص���وط.. �صريٌح من الكلمات بناه ال�صاع���ُر ل�»مريَم«.. بناه من دم 
الكلمات.. من حياة الكلمات، لتحيا »مريُم« التي فارقت الحياَة في حياة الكلماْت.

يا �أحبابي
يا ُنزلء �لحزن �لد�ئِم

َرٌة �إن ُخطاي ُم�َسمَّ
في �أر�ٍس تجرحني بالذكرى

تكتب �سمتي،
وُتقا�سمني ع�سب �لتذكاِر

ًة حزني تحاول �أن ت�سلبني عفَّ
وت�سادر دندنًة �أطلقها ع�سقي

ذ�ت م�ساٍء حالْم..
هل من موعظٍة يتكئ �لقلُب عليها

ويو�ري خيبته �لكبرى؟!

ح���زٌن مقي���ٌم، وطلٌل مقيْم. طلٌل.. ووق���وٌف دائٌم على الطلل. الأر�ض خ���اٌء.. كانت الحبيبة 
هن���ا، ثم تركتها. الأر�ض تجرحه بالذكرى.. ُتنقذه بالذكرى.. تجرحه وتوا�صيه، وبالذكرى يجد 

ال�صاعُر الحبيبة.
اأر����ضٌ و�صاعٌر يتقا�صمان ع�صب التذكار.�صامتان يتقا�صم���ان القلَّة من حياة يلدها التذكار. 

وفي الع�صب خروٌج َحِييٌّ عن ال�صمت.
ة حزنه؛ تدفعه اإلى الكام. الأر�ض »تكتب �صمته«.. تمنعه من الكام. ت�صلبه عفَّ

ُة �صوٌن لل���ذات.. »�صبٌر ونزاهٌة عن ال�ص���يء«. وحزُن ال�صاعر حزٌن  ���ُة »الك���فُّ عن«. العفَّ العفَّ
ه عن التعبير عن  ة حزن���ه؛ من �صبره، واأن ت�صدَّ ده من عفَّ �صب���وٌر غير اأن الأر�ض تحاول اأن تجرِّ

م�صاعره.
هك���ذا تجم���ع الأر�ض بين النقي�صين؛ فمن جهٍة تودُّ من ال�صاع���ر اأن يتكلَّم، ومن جهٍة اأخرى 
تري���د منع���ه من الكام. وربما كان في هذا المنع ما يف�صر قلة ق�صائده في حبه، فالأر�ض حائٌل 

بينه وبين غنائه، ل ي�صفع له اأن يكون غناوؤه مجرد »دندنٍة اأطلقها ذات م�صاٍء حالم«.
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ح���الُت الروح ب���كل تناق�صاتها.. تتعاي�ض بكل تناق�صاتها، تختل���ف عليه، يختلف عليه الكمُد 
ال�صلوى.. الحزُن الموا�صاُة.. ال�صمُت الكام.

فيا نزلء الحزن الدائم اأنقذوه، اأما من عظٍة يتكئ عليها قلُبُه كي يخرج من حزنه المقيم؟
ولك���ن »مري���َم« مقيمٌة في القلب. »مريُم« حبه القديُم وحزن���ه المقيُم.. »مريُم« �صعره الذي 

يذوب بها، وتذوب فيه:

�سوف تبقى معي
في �سريٍح تال�ست معالمُه

في �لق�سائِد،
في �سارٍع مقفٍر ل �أني�س بِه

في ��ستعال �لتذكر،
في دفء حلٍم قديٍم

وفي كل وجٍه جميٍل قر�أُت مالمحه،
و�إذ� ما �لتقينا هناَك

�ساأقر�أ ديو�ن �سعري لها
و�أقوُل: هنا �أنِت مر�سومٌة في �لق�سائِد

منقو�سٌة –كالتعاويذ-
في �لذ�كرْة.

»مريُم« �صتبقى مع ال�صاعر.. معه في �صعره.. »في �صريٍح تا�صت معالمه في الق�صائد«.
ال�صريُح مغلٌق على َمْن فيه.. والق�صائد مفتوحٌة على َمْن فيها.

ال�صريُح وميٌت فيه.. والق�صائد وفيها حياة.
، بل على النقي�ض. كان  »مري���ُم« �صتبق���ى »في �صارٍع مقفٍر ل اأني�ض به«، تبقى ل كما كانت للتوِّ
ال�صاع���ر ه���و َمْن ُيعيدها اإلى الحي���اة، وهي الآن َمْن ُتعيده اإلى الحياة.. َم���ْن تماأ دربه بالأن�ض. 
»مريُم« في موتها ُيعيدها ال�صاعر اإلى الحياة، وال�صاعُر في موته؛ وحدته المميتة، هي مْن تجيئه 

بالحياة.
و�صتبقى »مريُم« في ُحرقة التذكر اآيلًة اإلى دفٍء؛ ُحرَقَة ا�صتعاٍل، ودفَء حلٍم قديم.

�صتبقى »مريُم« في كل وجٍه جميٍل.. في مطلق الجمال.. وفي ق�صائده، وفي الذاكرة. 
⁕⁕⁕
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ها علينا اأن ُنعيد بناء �صورتها الت���ي انتثرْت في ثنايا هذا البحث  »مري���ُم« اكتمل���ْت، ومن حقِّ
اته. وفي طيَّ

»مريُم« اكتملْت. ومن ب�صٍر ا�صتوْت، اإلى ماٍك ارتقْت.
ها يومًا، وما غادر طفولته واإياها واإن تجاوز  ها ال�صاعُر طفًا، وما غادر حبَّ »مريُم« طفلٌة اأحبَّ

ال�صتين.
؟ اأم ه���و �ص���يٌء كان يمكن اأن يوؤول اإلى الح���ب لول اأْن اأوقف الق���دُر جريانه، واأوقفني  الح���بُّ

لأنق�ض منه ا�صمه العاطفي بكلمٍة هي الع�صق.
الع�صُق ل اأعرف متى بداأ في حياة الطفلين، ولكنني اأعرف متى انتهى وكيف. الع�صُق انتهى 
وكان الطف���ل ف���ي العا�صرة اأو يزيد، و»مريُم« كانت اأكبر قلي���ًا، وكانت وكانت.. ولكنها ع�صفت 

بها المجاعُة والوباء. رحلت »مريُم«، وال�صاعر لم يبرح زمن الع�صق، ولم يبرح المكان.
خم�صون عامًا على الفقد، والفقُد ل يغيب.

خم�صون عامًا على الجرح، والجرُح ل يندمل.
وخم�صون عامًا ول مو�صع للفقد في �صعره، وللجرح في تعبيره.

ل الجرُح يقوى على َلْم�ِصْه، ول الفقُد يقوى على ذكره.
الجرُح ينطوي عليه �صاحبُه.. يدور حوله.. يلتفُّ عليه، ولكنه.. اآٍه من الجرْح.

، ول من »مريَم« ول من فقيد. »مريُم« كانت خبيئة  والفقُد وخم�صون عامًا في الهمِّ الجماعيِّ
ه���ذي ال�صنين، تكب���ر خارج الزمن وخارج الحياة. وكلما غلَّ���ف ال�صاعُر جرحها.. وارى فقدها، 

كانت تزداد ح�صورًا في دمه، وحياًة في ال�صرايين.
ُة الحلوُة الماْك.. اأيتها الطفلة الَعفَّ

ُة الج�صُد المورُق الجميُل.. اأيتها الطفلُة الم�صيئُة الو�صيَّ
الطفلُة الخائفُة من ذئب المجاعة والوباِء..

الطفلُة الجائعُة وقدمْت رغيفها اليوميَّ لاأطفال القادمين من تهامْة..
�صامًا عليِك..

�صامًا على »مريْم«...
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��ستدر�ك
وردنا من الدكتور عبد الكريم ح�صن الر�صالة الآتية:

يعت���ذر الكاتب عن خطاأ من اأخط���اء ال�صهو �صقطت معه كلمٌة من عب���ارٍة ل تتحمل مجلة 
المعرفة اأي م�صوؤولية عنه.

فف���ي مقالتنا التي بعن���وان »�صامًا يا �صجر التوت« والتي �صدرت في العدد )656(، �صهر 
اأي���ار )2018م(، ال�صفحة )176( وردت العبارة الآتية: ...»ُيرافقَك �صديقك المرحوم عبد 
الرحم���ن المثبوت، و�صديقك المرحوم نذير علي اأديب...« وال�صحيح: ...»يرافقَك �صديقك 

المرحوم عبد الرحمن المثبوت، وِظلُّ �صديقك المرحوم نذير على اأديب...«. 
«. ولما كنُت ال�صاهد على الواقعة المرافق���ة للمو�صوع ف�صوف اأتولى  �صقط���ت كلم���ة »الِطلِّ

تف�صيل ذلك وتبيانه في طبعٍة لحقة.
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د. ه�سام �سعيد الحالق

الدرا�سات والبحوث

اأ�شاليب الت�شويق يف العمل الرتبوي
�أهي �ضرورة �أم ترف للمتعّلم؟

لالإجابـــة عمـــا حملـــه �ل�سوؤ�ل �لـــو�رد في �لعنـــو�ن �أعاله مـــن �إ�سكاليـــة تربوية م�سمـــرة فيه... 
�سيدفعنـــا تاليـــاً �إلـــى تناول كثيـــر من �لروؤى �لتربويـــة �لمعا�سرة عبر عناوين فرعيـــة نترجم فيها 
مـــا �أمكـــن تلك �ل�سعـــار�ت و�لتوجهات �لتي تتمحور حـــول �لهتمام بالمتعلم بو�سفـــه �ليوم �لهدف 
�لأ�سا�ـــس للعمل �لتربـــوي من جهة... ومن جهة ثانية حول �لمعلم وهو من ي�سف وب�سورة رئي�سة 
ور�ء هـــذ� �لهتمـــام _ تنفيذ�ً وتفعياًل ومتابعة_ و�أهمية �لرتقـــاء باآد�ئه بو�سفه �لموؤتمن �لأول 
د�خـــل مد�ر�سنـــا وموؤ�س�ساتنـــا �لتربوبة، بل �لأوفر حظاً في ترجمة �لهتمـــام �لمذكور بالمتعلم بما 

يحقق له �لبناء �لتربوي �ل�سحي �لمطلوب ويعده للحياة �لو�قعية و�لكريمة م�ستقباًل.
في �لبد�ية ثمة �سوؤ�ل �آخر يقول:

لماذ� �لأ�ساليب �لأكثر ت�سويقاً للمتعّلم؟
نرى �أنه من �لمفيد �أن ن�سوق قباًل تو�سيحات لبع�س من �لمفاهيم و�لم�سطلحات ذ�ت �ل�سلة 

بالأ�ساليب �لتدري�سية �لم�سوقة، و�لتي تدور حول �لتدري�س وطر�ئقه:

التدري�ش )كمفهوم والفرق بينه وبني التعلم والتعليم(

فالتدري�ض عمل مار�صه الإن�صان منذ القديم، اإل اأنه لم ُينظر اإليه لدى المجتمعات البدائية 
بعّده مهنة فنية تحتاج َمن يقوم بها اإلى اإعداد خا�ض.

ومع تط���ور المجتمعات والثقافات فقد دلت علوم عديدة كعلم النف�ض التربوي، وعلم اأ�صول 
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التربي���ة، باأن التدري�ض عمل فني معقد ل يكفي للنجاح في���ه اأن يكون المعلم اأو المدر�ض متمكنًا 
من محتوى مادة تخ�ص�صه فح�صب، بل ل بد من امتاكه معرفة وخبرة  كافيتين  تتعلق بعنا�صر 
الموق���ف التعليمي من مث���ل: خ�صائ����ض المتعّلم، ومدى ا�صتع���داده للتعّلم، وطرائ���ق واأ�صاليب 
التدري����ض،... اإلخ. وفوق ه���ذا وذاك الوقوف على ما يريده المجتمع لأبنائه من عملية التدري�ض 

من: تربية و�صلوك ومعارف واإعداد للحياة و�صوق العمل.
ثم���ة فرق بي���ن التعلي���م )teaching( وبي���ن التعّل���م ) learning(، وقد حّدد اأب���و لبدة)1( 

المق�صود بالتعليم ح�صب الآتي: 
»التعليم يخت�صر على عملية التفاعل اللفظي التي تجري داخل الف�صل الدرا�صي بين المعلم 

والمتعّلم )تلميذ اأو اأكثر( بهدف اإحداث تغيير في �صلوك المتعّلم«.
بينما يرى زيتون)2( )1997م( في مفهوم التعليم باأنه ينح�صر في العملية التربوية التي تتم 

داخل و�صائط التربية النظامية )المدار�ض، والمعاهد، والجامعات...(. 
اأم���ا التعّل���م فهو عملية تفكيري���ة تحدث عندما ي���درك الفرد المتعّلم مو�صوع���ًا ما ويتفاعل 
مع���ه ويتمثله، وه���ذه العملية _ وكما يراه���ا م�صلَّم)3(- تنطوي اأي�صًا عل���ى ا�صتخدام المعرفة 
ال�صابقة لديه واإ�صتراتيجيات تفكيرية خا�صة، لفهم الأفكار في الموقف التعليمي، ومن ثم ربط 
المعرف���ة الجديدة بالمعرفة ال�صابقة واإدماجها في البني���ة المعرفية للمتعّلم. ويذكر حمدان)4(  
اأن التعل���م تاريخيًا �صاب���ق للتدري�ض »فالإن�صان تعلَّ���م تعّلمًا ذاتيًا عن طري���ق الماحظة الذاتية 
للنا�ض والأ�صياء والظواهر الطبيعية والحياتية، كما يعد التعّلم قاعدة التدري�ض والعامل المقرر 

لأهدافه ولمادته«.

)Teaching Method( طريقة التدري�ش

ي�ص���ادف من يبحث عن تعريف لطريقة التدري�ض لب�ص���ًا وا�صحًا عبر التداخل _الذي ما 
يزال في اأذهان الكثيرين_ بين م�صطلحات تربوية عدة المتمثلة بكل من )طريقة التدري�ض، 
واأ�صل���وب التدري����ض، واإ�صتراتيجيات التدري����ض(، عندما يرى بع�صهم فيها اأنه���ا ت�صكل جميعها 
مرادف���ات لمفه���وم واح���د وهو طريق���ة التدري�ض، بينم���ا يرى اآخ���رون اأن اأ�صل���وب التدري�ض هو 
المرادف لطريقة التدري�ض... في حين يعد فريق ثالث اأن اإ�صتراتيجيات التدري�ض هي المرادف 

لأ�صلوب التدري�ض ولي�ض لطريقته التي تكون �صيئًا اآخر مختلفًا عنهما.
وف���ي ظل هذا اللب�ض في التعريف للطريق���ة يمكن اأن ن�صوق بع�صًا من التعريفات التي وردت 

على ل�صان المربين ح�صب الآتي: 
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1- الفئ���ة الت���ي تدمج الطريق���ة والأ�صل���وب بمعنى واحد: م���ن مثل تعريف عب���د الهادي)5( 
)2000م( الذي يعرف الطريقة: »الطريقة في التربية ت�صمل الأ�صاليب التي ي�صتخدمها المعلم 
ف���ي اإي�ص���ال معلومات التامي���ذ، وتعد الطريق���ة الإج���راءات والأن�صطة التي يق���وم بها المعلم 

لتو�صيل محتوى المادة الدرا�صية للمتعلم«. 
اأو م���ا ورد في تعري���ف اللقان���ي )1990م(: »الطريقة مجموعة الإج���راءات والأن�صطة التي 
يق���وم به���ا المدر����ض، والتي تبدو اآثاره���ا على ما تعلمه التامي���ذ، وت�صم الطريق���ة عادة عددًا 
م���ن الأن�صطة والإجراءات مث���ل: القراءة والمناق�صة والت�صميع والماحظ���ة والتو�صيح والتكرار 

والتف�صير والقراءة ال�صامتة والجهرية وا�صتخدام ال�صبورات والو�صائل التعليمية وغيرها«. 
بينم���ا يرى كلباتري���ك في تعريف الطريقة بقول���ه: »للطريقة معنيان: معن���ى �صيق ويق�صد 
ب���ه تو�صيل المعلومات، ومعنى وا�ص���ع و�صامل وهو اإك�صاب المعلومات م�صاف���ًا اإليه وجهات نظر 

وعادات في التفكير وغيرها«. 
2- الفئة التي تميز الطريقة عن اأ�صلوب التدري�ض: 

ومن �صمن هذه الفئة ن�صوق التعريفات الآتية:
- تعريف زيت���ون)6( )1997م(: »الطريقة هي مجموعة الإج���راءات والأن�صطة التي يخطط 

المعلم لتنفيذها داخل ال�صف«. 
- بينم���ا يذهب الح�ص���ري)7( )1994م( اإلى اأبعد من ذلك حيث ل يقت�صر مفهوم الطريقة 
عل���ى الإجراءات والأن�صط���ة العقلية التي ينفذها المعلم في غرفة ال�ص���ف، بل يتعدى ذلك اإلى 
م���ا تتطلبه الطريقة م���ن تطبيقات واأن�صطة خارج ال�صف فيق���ول: »الطريقة مجموعة الأن�صطة 
اأو الإج���راءات العقلي���ة وال�صلوكي���ة مت�صل�صلة ومرتبط���ة ب�صكل ي�صمح بتحقيق ه���دف ما، اأو هي 
مجموعة الأن�صط���ة والإجراءات المترابطة والمت�صل�صلة التي يخط���ط لها المدر�ض وينفذها في 

غرفة ال�صف اأو خارجها، والتي ت�صمح له بتحقيق هدف معين على اأكمل وجه«. 
والآن بالع���ودة اإل���ى الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�ض للدرا�صة الذي ندع���و فيه لأن تكون اأ�صاليب 
التدري�ض اأكثر ت�صويقًا للمتعلم... فا بد اأن ناأخذ في تلك الإجابة  في الح�صبان تلك الم�صداقية 
المطلوبة في العمل الريادي للمعلم لتحقيق الت�صويق المطلوب للمتعلم والمتمثلة في الت�صويغات 

الآتية:
1- تحقيق الم�صتويات العليا من الأهداف التعليمية: 

يق����ول »ويل اي����ه فو�صتر«: الجودة لي�صت م�صادفة ولكنها نتيج����ة الهدف ال�صليم، فكم من 
َدت وتمثل����ت باكتفاء المعلمي����ن بتحقيق الم�صتويات الدني����ا من الأهداف  الح����الت الت����ي ُر�صِ
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التعليمي����ة لدى طلبتهم عب����ر اإتباعهم لأ�صاليب تدري�صية تقليدية تق����وم على العر�ض والإلقاء 
وال�ص����رح... وبم����ا يحول دون الو�صول اإلى الأهداف الأكثر طموح����ًا من التي تقوم على تكوين 
المعرف����ة واإعادة ت�صكيله����ا لدى اأولئك الطلب����ة، بل ت�صهم في حفزهم عل����ى تطوير خططهم 
العقلية، واإك�صابهم مه����ارات البتكار والتجديد...! وقد و�صف اأحد علماء التربية هذه البيئة 
الخاق����ة والمبدعة للتعلم بقوله: »اإننا بحاجة لأن نتعل����م كيف نكتب ق�صيدة من جديد كلما 

قراأناها«.
2- حل م�صكلة تدني م�صتويات التوا�صل والنتباه لدى المتعلمين:

بداي���ة يمكن تو�صيح متن الم�صكلة بطرح ال�صوؤال الآتي: هل يمكننا اأن نت�صور تعليمًا وفاعًا 
يك���ون بمناأى عن م�صاركة المتعلم وتفاعله وتوا�صله مع المعلم؟ والجواب هو بالتاأكيد ل... على 
الرغ���م م���ن اأن هذه الم�صكلة كثيرًا ما تحدث في ال�صف ل���دى العديد من مدار�صنا وموؤ�ص�صاتنا 
التربوي���ة. ولع���ل ال�صبب الأبرز في اأ�صباب �صعف التوا�صل بي���ن المعلمين والطلبة داخل ال�صف 
يع���ود بالدرجة الأول���ى اإلى قلة الدافعية ل���دى اأولئك الطلبة للتعلم اأو اإل���ى اكت�صاب الجديد من 
المعرف���ة نتيج���ة لتلك الأ�صالي���ب التقليدية المملة الت���ي يكررها المعلم ف���ي كل ح�صة در�صية، 
وكاأن الي���وم الدرا�ص���ي �صريك �صينمائي تتكرر اأحداثه في كل م���رة، وما على الطلبة اإل اللتزام 
بم�صاهدت���ه رغم اأنوفهم ورغم ما يب���دو عليهم من حالت عدم الكتراث والر�صا! وهذا ما يدل 
عل���ى اأن المعلمين الذين يوفرون لطلبتهم بيئات تعليمية عبر و�صائل تدري�صية متجددة وم�صوقة 
هم اأقدر من غيرهم على اإ�صاعة اأجواء الر�صا والطمئنان بين طلبتهم لأنهم بذلك ل ي�صنعون 

جدرانًا فا�صلة بينهم وبين طلبتهم فيما لو اتبعوا اأ�صاليب تدري�صية جامدة ل ُتحتمل.
وق���د اأورد عد�ض)8( فيما نقله عن )Medely( عن تلك الأجواء القائمة بقوله: »اإن الإن�صان 
ي�صع���ر بالر�صا والرتي���اح في عمله اإذا اأبعدنا عنه عامل القلق وكل ما ي���وؤدي اإليه، واإذا ما �صعر 
بالر�ص���ا والرتياح وتغّلب على منغ�صات العمل، الت���ي اإن زادت عن الحد المعقول ولدت �صعورًا 

قائمًا، تجعل الم�صي بالعمل اأمرًا غير محتمل«.
3- جهل بع�ض المعلمين باأ�صاليب التدري�ض الم�صوقة للتعليم:

ويبدو ذلك وا�صحًا باكتفاء بع�ض المعلمين باأ�صاليب تدري�صية �صبق وتدربوا عليها، وخوفهم 
من تجريب كل جديد ل يعرفونه، اأو نق�صًا في دافعيتهم نحو تطوير اأدائهم وتجاهلهم لأ�صاليب 
التدري����ض التي تتط���ور بتطور معرفتنا بالإن�ص���ان وبتطور تقنيات التعلي���م وحاجات المجتمعات 
المعق���دة والمتزاي���دة. اإن مثل هوؤلء المعلمي���ن �صرعان ما ي�صبحون اأ�ص���رى اأ�صاليب تدري�صية 

تقليدية بعيدة عن الت�صويق، ويعتريهم دومًا انطباع كاذب باأن الأمور ت�صير على ما يرام.
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4- قدرة المعلم على ت�صويق الطلبة للتعلم واإذكاء حما�صتهم نحوه:
 يق���ول »رال���ف والد اإيمر�صون«: لي�ض هناك �صيء رائع اأُنِجَز دون حما�ض! اإن مثل هذه القدرة 
ل �ص���ك اأنه���ا تاأتي من خ���ال عوامل عدي���دة الأب���رز منها امت���اك المعلم لمعطي���ات الإعداد 
ال�صحي���ح والمنا�ص���ب للعمل ف���ي ما قبل الخدمة اأو ف���ي اأثنائها، مع الرغبة ف���ي ممار�صته لهذا 
العم���ل وحبه له... مع امتاك للقدرة على خل���ق الحما�صة لدى المتعلمين وعدم اإخماد جذوتها 
لديهم ول�صّيما المبدعين اأو الموهوبين منهم الذين ل بد ويتعر�صون لاإحباط والملل، واأحيانًا 
للكاآبة نتيجة للم�صتوى غير المنا�صب للمعلم في اأثناء تنفيذه للح�صة الدرا�صية وافتقاده القدرة 
على خلق تلك الحما�صة لديهم. وربما نجد في ما عبر عنه وونغ وزميله)9( )2000م( على ل�صان 
اأح���د المعلمين ع���ن تلك الحالة في امتاك تل���ك القدرة اأو افتقادها ل���دى المعلم بالقول: »اإن 
لمزاجي ال�صخ�صي وحالتي النف�صية تاأثير كبير على الجو الدرا�صي العام، فاأنا اأمتلك قوة هائلة 

وموؤثرة لجعل حياة الأطفال �صعيدة اأو يائ�صة«. 
5- تلبية متطلبات الفروق الفردية بين الطلبة: 

ل ب���د هنا من القول وباخت�ص���ار اإن دور المعلم في اإيجاد اأ�صالي���ب تدري�صية تلبي طموحات 
طابي���ة غي���ر متجان�صة في ا�صتعداداته���ا وقدراتها، لأمر يحتاج لمه���ارات عالية وخبرة وا�صعة 
ي�صتطي���ع المعل���م عبرها تفادي ذلك الخط���ر المتمثل بتجاهل تلك الف���روق الفردية بين اأولئك 

الطلبة وما ينتج عن ذلك من تبعات �صلبية �صتنعك�ض على �صلوكهم وحياتهم الم�صتقبلية.
6- تلبية احتياجات مدر�صة الم�صتقبل:

لع���ل ه���ذا العامل ي�صيء عل���ى العوامل والفق���رات ال�صابق���ة وي�صوغ لما ورد ف���ي م�صامينها 
وغاياته���ا، خا�ص���ة واأن اله���دف الأ�صمى لمدر�ص���ة الم�صتقبل اأ�صح���ى اليوم متمث���ًا في تاأهيل 
المتعلمي���ن لبناء المعرفة و�صناعته���ا باأنف�صهم وعدم الكتفاء بمج���رد اكت�صابها من المعلمين 

في قاعة الدر�ض.
ماذ� عن �لأ�س�س �لتي توؤدي �إلى نجاح �لطريقة في �لتدري�س وجعلها �أكثر ت�سويقاً للمتعّلم؟ 

من المفيد القول اإن نجاح الطريقة في التدري�ض يرتبط بمدى ما تحققه من اإحداث التغيير 
المرغ���وب فيه ل���دى المتعلمين، اأو مدى م���ا تحققه من الأهداف المر�صوم���ة للدر�ض، وهذا لن 
يت���م اإل اإذا نجح المعل���م في اختيار الطريقة اأو الطرائق الت���ي ي�صتخدمها في در�صه وا�صعًا في 
الح�صب���ان ماءمتها لتامي���ذه اأو طابه وانجذابهم نحوها وتفاعلهم معها من جهة وتمكنه من 

توظيفها بال�صورة المثلى في الموقف التعليمي من جهة اأخرى)10(.
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لق���د ح���دد اللقاني ور�ص���وان )1984م( عدة معايير تح���دد مدى نج���اح الطريقة وجودتها 
نلخ�صها بالآتي)11(:

اأ- الوظيفي���ة: اأن يكون لما يتعلمه التلميذ قيمة حقيقية ف���ي حياته �صواء داخل المدر�صة اأم 
خارجها فهذا لن يتحقق اإل اإذا تمكن المعلم من الو�صول بتاميذه اإلى اإيجاد ربط �صبه حقيقي 
بين الموقف التعليمي في الح�صة الدر�صية ومواقف الحياة خارج المدر�صة... بمعنى ا�صتخدام 
طرق تدري�ض تحول المنهج الدرا�صي اإلى م�صكات من �صميم الحياة الواقعية ي�صهم المتعلم في 
حلها وحل م�صكات اأخرى م�صابهة يمكن اأن تواجهه عندما ينتقل اإلى ميدان الحياة م�صتقبًا. 
اإن م���ا يترت���ب على خروج التامي���ذ اأو الطلبة للبيئ���ة المحلية ودخول البيئ���ة المدر�صية هو 
م���ا يجعل الدرا�صة اأكثر اإث���ارة وت�صويقًا لأولئك التاميذ باإتاح���ة الفر�ض لهم للخروج من الجو 
المدر�ص���ي الرتي���ب، اإ�صافة اإل���ى جعلهم يكت�صب���ون المعلوم���ات ذاتيًا من م�صادره���ا الأ�صلية، 
وجعله���م قادرين على تلم�ض الم�ص���كات الواقعية التي تعاني منها بيئته���م المحلية، وي�صعرهم 
بمكانته���م الحقيقي���ة في تلك البيئة وتاأكي���د النتماء لها، وهذا يمثل جانب���ًا مهمًا مما يمكن اأن 
يكت�صبون���ه م���ن الميول والمهارات والتجاه���ات الجتماعية التي ي�صعب عل���ى المعلم اإك�صابهم 

اإياها من خال التدري�ض القائم على التلقين غالبًا.
ب�- اأ�صلوب التعامل مع المتعلمين)12(: وهو ما يحدد مدى ما يوفره المعلم لطلبته من فر�ض 
للم�صاركة في تحديد الأهداف وتخطيط الدر�ض والم�صاركة في فعالياته، ومن ثم تقويم النتائج 
الت���ي تو�صل���وا لها، اإذ ل ج���دوى من طرائق تدري�ض تبن���ى على ن�صاط وفاعلي���ة المتعلم، اإذ قام 
المعل���م بالفعل بتقييد هذا الن�صاط داخل الف�ص���ل اأو خارجه. وهنا يذكر المليجي  )2000م(: 
»اأن كب���ت الحاجات الإبداعية  ل���دى المتعلمين، يوؤدي اإلى كبت المي���ل الطبيعي للتعلم بطريقة 
اإبداعي���ة وت�صويقية... اأي بوا�صط���ة الأ�صئلة والتخمين وال�صتك�ص���اف والتجريب«، وهذا بالطبع 
�صي���وؤدي اإل���ى ال�صت�صام للطريق���ة الت�صلطية في التعلي���م، ومن ثم اإلى ع���دم الهتمام بالتعلم 

الفاعل الذي يعتمد المتعلم محورًا اأ�صا�صيًا في تحقيقه. 
ج�- ا�صتثمار ن�صاط المتعلم وتفعيل دوره: 

م���ا دام المتعلم محور العملية التربوية وهدفها فا ب���د اأن يعطيه المعلم الدور الأ�صا�ض في 
عملي���ة التعلم والتعليم، فق���د تبين اأنه كلما وعى المتعلم دوره واأتيحت له الفر�صة في الم�صاركة 
ف���ي بناء خبراته من خال طرائق التدري����ض الفاعلة واأن�صطة التعلم التي ت�صتثير دافعيته وتلبي 

حاجاته وميوله، تحققت اأهداف التعليم وغاياته.
وثم���ة م�صتويات ل�صتثارة ن�صاط المتعلمين في الح�ص���ة الدرا�صية وخارجها توفرها بالطبع 
ط���رق التدري����ض، تتدرج من م�صت���وى اإتاحة الفر�صة له���م بتوجيه اأ�صئلة اإلى م�صت���وى المناق�صة 



اأ�شاليب الت�شويق في العمل التربوي

53 �لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 

والح���وار، وم�صت���وى تقدي���م حلول للم�ص���كات التي يطرحه���ا المعل���م عليهم، واأخي���رًا م�صتوى 
المتعلمين اأنف�صهم حول م�صكات يقومون بمناق�صتها وي�صعون خططًا لحلها.

د – مراعاة الفروق الفردية: 
فم���ن المع���روف اأو الطبيعي اأن الف�صل الدرا�ص���ي ي�صم تاميذ من م�صتوي���ات مختلفة من 
حي���ث ال���ذكاء والقدرات العقلية الأخ���رى والخبرات ال�صابقة،  ومن اأج���ل ذلك فا بد للطريقة 
والو�صائ���ط التعليمية المنوع���ة والأن�صطة المختلفة من اأن ترعى تل���ك الفروق وتتيح لهم فر�ض 

الم�صاركة، كل ح�صب قدراته وميوله واتجاهاته في فعاليات الح�صة.
وفي اإطار اأهمية مراعاة الفروق الفردية لدى المتعلمين فقد لخ�ض توق )1996م( ما تو�صلت 
اإلي���ه درا�ص���ات عديدة حول ال�صمات التي يج���ب اأن تتوافر في معلم المبدعي���ن والمتفوقين من 
بينها ما له �صلة بطرائق التدري�ض واأ�صاليب ا�صتخدامها من المعلم من مثل: مراعاة الآخرين، 
ومب���دع، وح�ض النكت���ة، ومتعدد الهتمامات، ويوج���ه الطلبة لتحقيق طاقاته���م، ويهتم بالطلبة 
���ز، ويتميز بالجدية العالية،  ويتعاطف معه���م، وديمقراطي، ومحب للتدري�ض، وعادل وغير ُمَميِّ

ومتقبل للطلبة، ومدرك لحاجات التاميذ، ومرن ويقبل التغيير، ويتحلى بال�صبر. 
ثم���ة �صوؤال اأخي���ر ت�صاعدنا الإجاب���ة المخت�صرة عنه عل���ى تعزيز اإدراكنا لم���ا �صبق طرحه 

ويتمثل هذا ال�صوؤال بالآتي: ما العوامل الموؤثرة في تحقيق الدافعية للتعلم والت�صويق؟ 
ف���ا ب���د باأن دوافع المتعل���م عديدة منها ما يرتب���ط بالدوافع الفطرية الت���ي تنتقل اإليه عن 
طري���ق الوراثة البيولوجي���ة، ول تحتاج اإلى تعلم اأو اكت�صاب كدوافع )الجوع، والعط�ض، والنوم(، 
ومنه���ا ما يرتبط بالدوافع المكت�صبة التي تتكون لدي���ه نتيجة خبرته اليومية، وتفاعله مع البيئة 
الجتماعي���ة التي يعي�ض فيها، كال�صعور بالواج���ب، واحترام الذات، والحاجة للتقدير، والحاجة 
للظه���ور... اإلخ. والدوافع ح���الت اأو ا�صتعدادات ل نلخ�صها مبا�صرة ب���ل ن�صتنتجها من التجاه 
الع���ام لل�صلوك ال�صادر عن الفرد، فاإن كان ال�صلوك متجهًا نحو الن�صاط الريا�صي، �صينتج عنه 

الدوافع نحو الريا�صة على �صبيل المثال وغيرها...
وقد لخ�ض عبادة )1993م( العوامل التي يمكنها اإثارة دافعية الطلبة نحو التعليم بما ياأتي:

1- تركيز وجذب انتباه الطاب لمو�صوعات التعلم.
2- تحقيق الحاجة اإلى الإنجاز.

3- تحديد الأهداف وو�صوحها في ذهن المتعلم.
4- تنمية ميول الطاب لتحقيق الأهداف من عملية التعلم.

5- تحديد م�صتوى العمل المطلوب اإنجازه من الطاب.
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6- ا�صتخدام اأ�صلوب التغذية المرتدة )الراجعة(.
7- تاأكيد الثواب في العملية التعليمية.

8- تعريف الطالب بما حققه من خال التعلم اأو التقدم في التح�صيل.
9- م�صاع���دة الطلبة على تكوين اتجاهات اإيجابية نح���و المعلم والمادة العلمية والمدر�صة، 

والعملية التعليمية بكّليتها.
يمكن لنا اأن ن�صيف اإلى ذلك مجموعة من الن�صاطات والفعاليات الأخرى التي تمكن المعلم 

من اإثارة الدافعية لدى طلبته ومنها)13(:
1- توفير الظروف التعليمية التي تحفز الطالب على البحث وال�صتطاع والكت�صاف.

�صه اإلى م�صكلة رئي�صة، وم�صكات فرعية يتعين على  2- تحوي���ل محتوى المو�صوع ال���ذي يدرِّ
الطلبة اإيجاد حلول لها.

3- توفير جو من الثقة بقدرات الطلبة ودورهم المهم في بناء المعرفة وتكوينها.
4- البتعاد عن الرتابة والروتين في اأثناء الدر�ض.

5- خلق جو تعليمي ي�صوده الأمن والطماأنينة والحرية.
6- تعزيز ال�صلوكيات الإيجابية لدى الطلبة مهما بدت متوا�صعة لحفزهم على البناء فوقها.

7- الهتمام بربط المو�صوعات الدرا�صية بتطبيقاتها الحياتية، وحاجات الطلبة.
8- ا�صتثم���ار الف���روق الفردية بين الطلبة في تبادل الخب���رات فيما بينهم من خال اأ�صكال 

التعلم التعاوني.
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د. محمد يا�شر �شرف

الدرا�سات والبحوث

املجتمع والتعّدد الثقايف

ت�سيـــر �لدر��ســـات �لتحليليـــة و�لميد�نية �إلى �أّن �لثقافـــة في �لمجتمعات �لب�سريـــة د�ئمة �لتغّير 
و�لتعديـــل، بتاأثيـــر عـــدد مـــن �لعو�مل و�لأحـــد�ث متفاوتة �لم�ســـادر و�لأ�سباب. وقـــد �تخذ عدد من 
�لمفكرين مو�قف مختلفة من ذلك، تر�وحت بين عّد ذلك من جملة �ل�سنن �لالزمة في �أي مجتمع، 

وعّده -في �لمقابل- من ما يهّدد �لكيان �لمجتمعي بالزو�ل �أو �لنحر�ف عن منهج �لأ�سالف.
وقد كان عالم �لتاريخ �لطبيعي »كالرك وي�سلر« �أول من لفت �لنظر �إلى وجود »د�ئرة ثقافية« تقوم 
عليها ح�سارة �لمجتمع، �أو دو�ئر ثقافية تقوم عليها ح�سارة �لمجتمعات، وبقي تعريفه لهذ� �لمفهوم 

مفيد�ً حتى �ليوم، رغم �لتعديالت �لتي �أُدخلت عليه وتز�ُيد �لدر��سات �لتي عملت على تطويره)1(.
وقـــد ربـــط �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية فـــي جامعة هارڤارد »�سمويل هنتنجتـــون« في كتابه »�سد�م 
�لح�ســـار�ت« بين م�ستويـــات �لثقافة �لتاأثيرية وما �سبق �أن تحدث عنه »وي�سلر« و�آخرون من �آليات 
»�نت�ســـار« �لثقافـــة وعو�ئقـــه بيـــن �لمجتمعـــات �لمتعـــّددة. وذهـــب �إلـــى �أّن: »ثقافات �لنا�ـــس تتفاعل 
وتتد�خـــل، ومـــدى �لت�سابـــه �أو �لختالف بين �لح�ســـار�ت متباين �إلى حّد كبيـــر. �إل �إّن �لح�سار�ت 

كيانات ذ�ت معنى وهدف، وبينما �لخطوط بينها نادر�ً ما تكون حاّدة، �إل �إنها حقيقية«)2(.
ـــف �سمن �سبع كتـــل كبرى، هي  ور�أى هنتنجتـــون �أّن ق�سمـــة �لح�ســـار�ت �لر�هنـــة يجـــب �أن ُت�سنَّ
�لآتيـــة: �لح�ســـارة �ل�سينيـــة، و�لح�ســـارة �ليابانيـــة، و�لح�ســـارة �لهنديـــة، و�لح�ســـارة �لإ�سالمية، 
و�لح�ســـارة �لغربيـــة، و�لح�سارة �لأمريكيـــة �لالتينية، و�لح�سارة �لإفريقيـــة. وذكر �أّن �لدين كان 
مـــن �ل�سمـــات �لرئي�سة �لمحّددة لهذه �لح�سار�ت وما يز�ل كذلك، مـــع تاأكيد �أّن �ل�سيادة و�لنت�سار 

�سيكونان للثقافة �لغربية �لتي تدين بالم�سيحية.
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والماحظ���ة التي ل بّد م���ن اإبدائها هنا تتمثل في اأّن هنتنجتون، كم���ا يظهر في اأثناء بحثه 
الت�صنيفي، ل ُيعنى بالأ�صباب والمراحل التاريخية التي مّرت بها كّل ح�صارة، ول المكّونات التي 
تفاعل���ت فيها، على النحو الذي ذكره لت�صويغ الت�صميات، وعلى ِغرار ما ي�صنعه علماء الجتماع 
ين في درا�صاتهم التف�صيلية؛ م�صيرًا اإلى اأّن هذه الم�صاألة  والأنثروبولوجيا وغيرهم من المخت�صّ

خارج نطاق مطلبه البحثي.
وق���د كان هّم����ه الت�صنيف���ي مرّكزًا على النظ���ر اإلى الح�ص���ارات الراهنة الت���ي هي امتداد 
ح�ص���ارات �صابقة ب�صكٍل ما، عّدها مر�صحًة لا�صتمرار، وباعتبار اأّن الدول المنتمية اإليها تقدم 
الاعبي���ن الرئي�صيين في ال�صيا�صة العالمية، خال الم���ّدة الزمنية الحالية والم�صتقبل القريب 

الذي حّدده لدرا�صته، وكي يتمكن من تقديم »نموذج قادر على التحليل والتنبوؤ« ح�صب تعبيره.
ونج���د في تحلي���ل هنتنجتون لأ�صباب ت�ص���ّدد مجتمعات »التخوم الح�صاري���ة« في المحافظة 
عل���ى ثقافتها � ول���و اأّدى هذا اإلى ن�صوب الح���روب الح�صارية � تطبيقًا لم���ا لوحظ من وجود نوع 
م���ن الجهود المبذولة التي يمكن عّدها تج�صيدًا لجهود اأخ���رى م�صادة تمثل »مقاومة التثاقف« 
ال���ذي »ي�صمل الظواهر الناجمة عن الحت���كاك المبا�صر والم�صتمّر بي���ن جماعتين من الأفراد 
مختلفتي���ن ف���ي الثقافة، مع ما ت���وؤدي اإليه من تغّيرات ف���ي نماذج الثقاف���ة الأ�صيلة لدى اإحدى 

الجماعتين اأو كلتيهما«)3(.
وناح���ظ اأّن هنتنجت���ون ق���د ا�صتفاد من نم���وذج الدوائ���ر الثقافية في حالت���ه التقليدية، 
حينما اأقّر وجود التمايز الثقافي بين الح�صارات الرئي�صة، كما ا�صتفاد من الحالة المعكو�صة 
للنم���وذج، حينم���ا قلبه راأ�ص���ًا على عقب ولف���ت النتباه اإلى ح���دوث الحروب عل���ى التخوم اأو 
الخط���وط الفا�صل���ة بين الح�ص���ارات، ب�صبب تغذية العنا�ص���ر الثقافية. واأدخ���ل النوعين في 
الحف���اظ على »اله�ّوية« الثقافية، �صواء كان ذلك في �صياق توكيد الثقافة اأم مقاومة التثاقف. 
واأ�صار في الحالتين لدرا�صات كثيرة، اأظهرت وجود الدوائر الثقافية داخل الح�صارة الواحدة 
اأو الدولة الواحدة، على نحو جعل تاأثيراتها في الواقع العملي ملحوظة بما ل يقبل الإنكار حتى 

في الدول المتقّدمة.
ورغ���م اأّن هنتنجت���ون ذكر اأمثل���ة متعّددة ح���ول الخاف���ات المذهبية الديني���ة الم�صيحية، 
والخاف���ات الثقافي���ة الت���ي ل ح�ص���ر لها ويمك���ن اأن تجّرها في كّل ب���وؤرة ثقافي���ة تت�صل باأحد 
التجاهات العتقادية اأو الإيمانية، اإل اإنه تجاوز ذلك اإلى اإقرار وجود »ح�صارة غربية« تختلف 

ب�صورة راآها كافية لن�صوء حالت �صدام ح�صاري عالمي على هدٍي من مخزوناتها.
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اأدجلة التعّدد الثقايف

تك�صف النظرة الممّح�صة اأّن هنتنجتون لم ينظر ب�صورة متعّمقة اإلى الثقافة خال عر�صه 
و�صواهده المق�ّدمة، بل تبّنى موقفًا �صائعًا منها يتجاهل حالتين مختلفتين فيها قد ت�صان اإلى 

حّد التغاير -اإن لم يكن التناق�ض- اأحيانًا.
الأول���ى: حالة الثقافة الت�صجيلية الموجودة ف���ي اللُّقى والآثار والوثائق المادية، التي و�صلتنا 
وا�صتق���ّرت على حالة محّددة ل تختلف باختاف الم���ّدة الزمنية الاحقة عليها؛ وهي ما يمكن 

اأن ي�صّمى »الموروث الثقافي« اأو »الثقافة الموروثة«.
الثانية: حالة الثقافة ال�صائدة التي توؤثر في اتخاذ القرارات وت�صكيل فكرة الأجيال الحالية 
عن المجتمع الذي ينتمي اإلى هذه الثقافة اأو تلك، بعّدها �صيئًا غير م�صتقّر اأو حّيًا ما يزال قابًا 

لة«. للتغيير؛ وهي ما يمكن ت�صميته »المتكّون الثقافي« اأو »الثقافة المتح�صّ
فالن���وع الأول � اأو الحال���ة الأولى � من الثقافة ل تطالها التغيي���رات بفاعلية »ذاتية« تاأتي من 
ظ���روف الثقافة نف�صها، ويتطّلب اأي تغيير فيها تدّخًا لحق���ًا عليها، لأنها ثقافة �صابقة على ما 
هو راهن بالتعريف. وهذا الختاف المهّم بين نوعي الثقافة الواحدة اأو حالتيها، يجعل من اأي 
محاولة تف�صير اأو اإ�صفاء جديدين غير موروثين في ثقافة الما�صي نوعًا من التحوير اأو التزوير، 

اأو ع�صرات الأ�صياء التي يمكن و�صف مثل هذا الفعل بها، على م�صتوى التقويم المو�صوعي.
وتنطب���ق ه���ذه الم�صاأل���ة المنهجية عل���ى ما قّدم���ه هنتنجتون وغي���ره م���ن اأطروحات حول 
م�صاأل���ة »اله�ّوي���ة« ال�صائك���ة، التي كانت واح���دة من الق�صاي���ا �صديدة النظرية، ل���م يعالج منها 
�ص���وى الجانبي���ن الإح�صائ���ي والو�صفي، في �صياق تقدي���م جداوله ومعلومات���ه الرقمية وترتيب 
ال�صتنتاج���ات المت�صلة بم�صتقبل ال�صيا�صات العالمية اعتم���ادًا عليها، وكاأّن ال�صعوب والثقافات 

اأمور قابلة للتلخي�ض والختزال في جداول ومقابات عددية ومعادلت ريا�صية.
لق���د تجاهل هنتنجتون -بن�صب متعّددة- اإمكان ت�صليط ال�صوء على الحاجة الما�ّصة لإجراء 
بح���ث ج���ّدي من جانب اأي راغب في روؤيٍة اأدّق واأكثر فائ���دة لل�صيا�صة العالمية، مو�صوُعه الفرُق 
القائ���م بي���ن م�صاألتين تناولهم���ا كما لو كانت���ا متطابقتين هم���ا »اإدراك اله�ّوي���ة« الثقافية على 
ال�صعيدي���ن الفردي والجماعي، و»ت�صكيل اله�ّوية« الثقافية على ال�صعيد المجتمعي الذي يت�صم 

بغير قليل من ن�صاط الحركة الفاعلة والمنفعلة، قيا�صًا على الم�صتوى الفردي.
وهذا التج�صيد النقا�صي في اأطروحته -بطبيعة الحال- لم ينظر بعناية كافية اإلى »التناق�ض« 
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الكامن �صمن الح�صارة الواح���دة، اإ�صافة اإلى تجاهله »التناق�ض« فيما بين الثقافات المتعّددة 
التي تن�صوي في اأي كتلة ح�صارية من تلك التي عّدها »كبيرة« وذات »ثقل نوعي« يجعلها ت�صتحّق 
الت�صني���ف ف���ي رتبة موؤثرة في م�صت���وى ال�صيا�صات العالمية، وكذلك تجاه���ل ما هو موجود من 

تناق�ض في بنية الثقافة الواحدة في المرحلة الواحدة.
وهذا يعني اأّن مناق�صته كانت اأقرب اإلى ترجيح »الأيديولوجيا« من قربها لترجيح »الواقعية« 
م�صتن���دًا اإلى نوع من »البرغماتيزم« الأمريك���ي الذي ل ي�صعب على الباحث المخت�ّض اأن ي�صير 
اإل���ى موا�صع���ه. اإذ اإّن م�صّوغ���ه الأ�صا�صي لتقديم نموذج���ه في تق�صيم الح�ص���ارات ُبِنَي -ح�صب 
ت�صريح���ه- على »�صاحيته« للتعامل مع الواقع دون »تب�صي���ط �صديد« ودون ابتعاد عن الواقعية 
حب���ًا بالتعقي���د النظري؛ وهذا م���ا يجعلنا نطرح الت�ص���اوؤل الآتي: هل يمكن الجم���ع بين التعقيد 

النظري والب�صاطة ال�صديدة؟
ون���رى اأن���ه من ما يجلي هذه الم�صاأل���ة ب�صكل وا�صح ما ذكره هنتنجت���ون نف�صه من »تغّير دعامة 
النظ���ام الدولي«. فقد ق���ال: اإنه في »اأثناء الحرب الباردة كان النظام ال�صائد هو نتيجة �صيطرة كّل 
م���ن القوتي���ن العظيمتين على كتلتها ونفوذ كّل منها في العال���م الثالث. اأما في العالم النا�صئ، فقد 
اأ�صبحت القوة الكونية اأ�صلوبًا قديمًا، واأ�صبح المجتمع الكوني حلمًا بعيد المنال... مك�ّونات النظام 

في عالم اليوم اأ�صبحت اأكثر تعقيدًا واأقّل تجان�صًا، موجودٌة في داخل الح�صارات وفيما بينها«)4(.
ونحن نوافق على ال�صّق الأول من كام هنتنجتون، ونراه يمثل نتيجة يمكن ا�صتخا�صها من 
الأح���داث الت���ي جرت وماتزال تجري، في �صاحات ال�صيا�صة الدولية. اإل اأننا ل نوافق على ال�صّق 
الثان���ي من كامه الذي يت�صل بالحكم على اأّن »مك�ّونات النظام« في عالم اليوم غدت موجودة 

داخل الح�صارات وفيما بينها.
فه���ذا يمث���ل روؤية م�صبق���ة ال�صنع »حزبي���ة« تمليها وجهة نظ���ره الداعية اإلى اإبق���اء التمايز 
الثقاف���ي بين النا�ض، ب���ل معار�صة الدعوة اإلى اإنت���اج ح�صارة عالمية ل تك���ون غربية، انطاقًا 
م���ن راأيه باأّن التمّيز الغربي � الذي �ص���ّرح اأنه ل يعني التفّوق بال�صرورة- هو الأكثر ترجيحًا في 

ال�صتمرار.
كم���ا اأنَّ ه���ذا الحكم -عل���ى الم�صتوى الإب�صتمولوج���ي- لي�ض ا�صتنتاجًا تفر�ص���ه »مق�ّدمات« 
وج���ود عملي���ات التثاقف، بي���ن الدول في مرحلة ما بع���د الحرب الباردة في عال���م اليوم، الذي 
ق���ال هنتنجتون اإنه اأ�صبح اأكثر تعقيدًا واأق���ّل تجان�صًا، والذي نراه -ح�صب معطيات الواقع- اأقّل 
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تعقي���دًا واأكثر تجان�صًا، ب�صب���ب الموؤثرات الوا�صحة التي اأّدى اإليها ال�صتخدام الدولي الم�صترك 
لكثير من الأدوات والو�صائط والأجهزة والمعدات والآلت والمنتجات، التي وّفرتها التكنولوجيا 
-ول�صّيما الت�صالية والمعلوماتية- بين ال�صعوب والثقافات، وجعلت التقاربات بين المجتمعات 

المتعّددة في العالم الراهن على نحو غير م�صبوق في التاريخ.
م على اأ�صا�ض  ويت�ص���ل بهذا ما ذه���ب اإليه هنتنجتون حينما حكم اأّن: »العالم يج���ب اأن ُيَنظَّ
الح�ص���ارات، اأو لن ُينّظ���م اأبدًا«)5(. فهذا الكام الحا�صم الذي يتناق�ض مع واقع التغّير الثقافي 
الدائ���م ف���ي المجتمعات الب�صرية، ي�صّكل خروجًا وا�صحًا عن ح���دود »نموذج التوّقع« اأو ما �صماه 
هنتنجتون »العد�صة« التي قّدمها لتكون »اأكثر فائدة واأجدى نفعًا« من غيرها في روؤية ما تمّر به 

المجتمعات من اأحداث مختلفة، وتتعّر�ض له من تاأثيرات متفاوتة.
واإّن ه���ذا الحكم ي�صبه عملية اإطاق نار على النم���وذج الذي اقترحه، فتنك�صر العد�صة التي 
جزم اأّن الب�صرية اإْن لم ت�صتخدمها ف�صوف تبقى في الفو�صى، اأو عدم التنظيم على الأقّل. وهذه 
النتيجة الغريبة التي طرحها، جاءت موازية لكثير من الأحكام التي اأطلقها »اأ�صوليون« اآخرون. 
فق���د بنى »نموذجه« الح�صاري على قناعته ال�صخ�صية ب���اأّن »الدين« هو العامل المهّم في عالم 
اليوم، الذي يعطي الثقافة ه�ّويتها ويف�صح لها المجال لوعي هذه اله�ّوية لدى ال�صعوب الم�صتركة 

في كتلة ح�صارية دون اأخرى.
وت�ّم ذلك رغم الحكم الجازم الذي ق�ّدمه هنتنجتون، عبر ح�صده مختارات من اأقوال بع�ض 
الكتاب والم�صوؤولين، يقابلها ما هو اأكثر منها في تاأكيد اأّن الدين �صّكل -على مدى ُمَدٍد تاريخية 
عدي���دة من حياة ال�صعوب- عامَل تفريق وتدمير، ولي�ض عامل تجميع وبناء. وتجاهُل هنتنجتون 
لم���ا في الواقع الفعلي ل ي�صّوغ قلَب ال�صتنتاج العمل���ي والتاريخي الذي ي�صود منذ انتهاء مرحلة 

الحرب الباردة، التي يبدو لأي متتّبع مخت�ّض اأنها لم تذهب دون رجعة، في كثير من الأحيان.
وي�صع���ف ت�صّوَره ما ت�صير اإلي���ه الأحداث الجارية من تحقيق تقدم تنظيمي على الم�صتويات 
الدولي���ة، في مجالت القت�ص���اد وال�صيا�صة والبيئة، وتزايد اأعداد الموؤتم���رات المعقودة وتن�ّوع 
المعاهدات المبرمة، لتخفيف التوترات العار�صة ومنع انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومكافحة 
الإرهاب وحماية البيئة وتعميم المخترعات وتنمية الدول الفقيرة، وغير هذه من كثير ل يمكن 
اأن يتحّقق بين ع�صية و�صحاها على م�صتوى دول العالم، التي ل يمكن لنموذج هنتنجتون �صمان 

اأنها �صتكون اأف�صل حاًل بتكري�ض التمايز الح�صاري بين الكتل التي عّدها.
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الإ�صقاط ال�صخ�صي والو�صاية

يظه���ر التحلي���ل اأّن �صبب حك���م هنتنجت���ون القاطع -مع �صام���ة النّي�ة- يتمث���ل في »خوف 
�صخ�صي« م���ن �صياع فر�صة »التفاهم« التي اعتقد اأنها �صانحة بين الدول لإقامة مجتمع متعّدد 
الح�صارات والقطبية، يحفظ لكّل منظومة وجودها بالتفاهم المتبادل حول البقاء وال�صتمرار؛ 

وهو اأمر -في راأينا- يمكن فهمه، لكن ل يمكن �صمانه.
ول���ذا لم يخِف هنتنجتون معار�صته لوجود التعددية الثقافي���ة اأحيانًا، وفي موا�صع متعّددة، 
يت�ص���ح واحد منها في اأثناء معالجته اأطروحة التحديث الأ�صترالية، بعد اأن عّد اأ�صتراليا واحدة 
م���ن »ال���دول المم�ّزقة« في العالم. فق���ال: »اإذا كانت المجتمعات غير الغربي���ة تريد التحديث، 
فيجب اأن يكون هذا على طريقتها ولي�ض على الطريقة الأوروبية، واأن تحاكي اليابان وتبني على 

ما لديها من تقاليد وموؤ�ص�صات وقيم ت�صتخدمها«)6(.
فهذا الموق���ف مبنٌي على ماحظته ال�صخ�صية القائلة: »الق���ادة ال�صيا�صيون الذين ت�صيطر 
عليهم فكرة متغطر�صة باأّن في اإمكانهم اإدخال عنا�صر من الثقافة الغربية، فاإنهم ل ي�صتطيعون 
دائم���ًا كب���ح اأو اإزال���ة العنا�صر الجوهرية ف���ي ثقافتهم الأ�صلي���ة. وعلى العك�ض م���ن ذلك، فاإّن 

الڤيرو�ض الغربي بمجرد اأن ي�صكن مجتمعًا اآخر، ي�صبح من ال�صعب ا�صتئ�صاله«.
ول يحتاج الباحث المقارن اإلى كثير تعّمق لتاأكيد اأّن هذا الكام ل ي�صّكل ا�صتنتاجًا تجريبيًا 
ول نظريًا، فهو راأي هنتنجتون ال�صخ�صي القائم على معار�صة وجود التع�ّددية الثقافية اأحيانًا، 
ويتجاهل -فيما يتجاهل- اأّن كّاً من التحديث والثقافة ل ي�صّكل كتلًة �صّماء توؤخذ قطعة واحدة 

اأو ل توؤخذ.
اأما تخويفه غير الغربيين باأّن الڤيرو�ض الغربي �صعب ال�صتئ�صال من اأي مجتمع غير غربي 
ي�صكنه، فهو ت�صوير »كاريكاتيري« ل يمثل الواقع اأي�صًا، لأّن ما �صّماه الڤيرو�ض الغربي -بالمعنى 
المجازي- �صيٌء ل وجود له على الم�صتوى الح�ّصي الم�صّوغ لإجراء عملية ال�صتئ�صال. وهو اأ�صبه 
ب�»الغول« الذي لم يره اأحد رغم وجود اآلف ال�صحايا المزعومة له، مما كانت الثقافات البدائية 

تّدعي حمايته اأو محاربته لعنا�صر ح�صارية بذاتها.
والڤيرو����ض الغرب���ي ل يدّل على �صيء محّدد من تجربة الح�ص���ارة الغربية -ح�صب ت�صنيف 
هنتنجت���ون- وه���و به���ذا »ف�ّزاعة« لما �صّماه ال���دول المم�ّزق���ة وال�صعيفة، اأراد به���ا �صرف دول 
»الآخري���ن« عن النموذج الغربي للمحافظة عليه، بدعوى ن�صحه���ا بالبناء على ما لديها، وكاأّن 
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النم���وذج الغربي لم يكن ح�صيلة تراكم���ات مختلفة المنا�صئ، ورغم اإفادته الم�صندة بكثير من 
ال�صواه���د التي اأكدت احتمالت انطواء تلك الثقاف���ات على عوامل �صلبية من ما يكّر�ض التخّلف 

والجهل والأ�صاطير والخرافات.
وهك���ذا يب���دو جانب م���ن »الن�صح« دعوة ل���دول مم�ّزقة كي تزي���د من تاأّث���ر و�صعها الراهن 
بمف���رزات المدد الزمني���ة الما�صية، من خ���ال العمل على اإف�ص���اح المجال اأمام اإع���ادة اإنتاج 
الظ���روف الح�صاري���ة الم�صيطرة ذاتها، عب���ر تكري�ض الثقاف���ة الخا�صة المحّلي���ة. ي�صاف اإلى 
ه���ذا ما يمك���ن اأن ياحظه المدّق����ق من التطّرف والتعال���ي وعدم احترام اختي���ار الآخر؛ هذه 
القيم ال�صلبية المنطوية في حكم هنتنجتون الذي جعل من الثقافة الغربية -القائدة والمتفّوقة 

تكنولوجيًا ح�صب راأيه- �صيئًا �صعب ال�صتئ�صال.
ويلق���ي مزي���َد �صوٍء على بواعث ذل���ك -من جانب اآخر- تحذيُره م���ن ا�صمحال الغرب في 
الروؤية المبا�صرة له من ال�صطح المتغّير، في اأكثر من اتجاه وعلى غير �صعيد. فالذي ُيعّد تعبيرًا 
ع���ن ال�صع���ور بالم�صوؤولية والقلق من جانب اأ�صتاذ ومواطن غربي تج���اه بلده -من وجٍه ما- اأمٌر 
ل اعترا����ض عليه �صمن ه���ذا الإطار؛ لكنه تخّطى الموقف الحترازي وتحّول اإلى اأمر يدخل في 

قدرة العد�صة المقترحة على التوّقع اأو التنّب�وؤ.
ولم تاأخذ عمليته التنبوؤية بعين التقدير اأّن التغّيرات التي تطراأ على اأحوال الثقافة الغربية، 
اإنما تواكبها تغّيرات في اأحوال الثقافات الأخرى في العالم، الذي غدا اأكثر تفاعًا في اأقاليمه، 
ول�صيم���ا اأّن الربع الأخير من القرن الع�صرين قد �صهد ت�صاركًا دوليًا في مقادير كبيرة جدًا من 
المعلوم���ات والمعارف، جعلت من ال�صروري لأي ثقافة اأن ُتدخل تعديات متفاوتة على نظرتها 

لة في وقت واحد معًا. للمعطيات الموروثة والمح�صّ
ول���م ينظر هنتنجت���ون -بالقدر نف�ص���ه من الهتمام والعتب���ار- لما يت�صاع���د من اأ�صوات 
م�صابه���ة ل�صوته التحذيري في كثي���ر من المجتمعات الأخرى، على اخت���اف ح�صارات العالم 
ال�صائدة، تزعم وجود حالت من النحدار والزوال والتقهقر في الم�صتويات كلها، بينما ل تقّدم 
براهي���ن على ذل���ك اإل من خال معطي���ات ت�صّورية ثقافية محّددة تقف ف���ي طليعتها الأخاق 

والعادات والتقاليد والطقو�ض الموروثة حتى ذات »القيم« المزعومة البالية.
وه���ذا م���ا يجعلنا نرى موق���ف القول بزوال الغ���رب، كغيره من مواقف زع���م زوال غيره من 
الح�صارات ب�صبب البتعاد عن النموذج الثقافي الموروث، نوعًا من الفرو�ض النظرية الجدالية 
ن�ص���ّك ف���ي اأّن عد�ص���ة هنتنجتون كافي���ة لروؤية اأبع���اده الحقيقي���ة، ف�صًا عن اأّن ه���ذا لي�ض من 

اأغرا�صها.
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ت�صكيالت البنيان الثقايف

تح���ّدث هنتنجت���ون عن حال���ة التوّجه���ات الثقافية في الن�ص���ف الأول من الق���رن الع�صرين 
ال���ذي �صهد تحديثًا وا�صح���ًا بعد الحربين العالميتين، والو�صعية الت���ي اتخذتها بع�ض ال�صرائح 
المجتمعي���ة تجاهه���ا، في موازاة الو�ص���ع الديني ال�صائد اآنذاك، فقال: »ف���ي الن�صف الأول من 
الق���رن الع�صري���ن، كانت النَخب المثقفة تفتر����ض اأّن القت�صادي والجتماعي ي���وؤدي اإلى ذبول 
الدي���ن ب�صفته عامًا مهمًا في وجود الإن�صان. هذا الفترا�ض كان ي�صترك فيه المرّحبون بهذا 

التوّجه والمنّددون به على ال�صواء.
العلماني���ون من دع���اة التحديث كان���وا يرّحبون بالمدى ال���ذي و�صل اإليه العل���م والعقانية 
والبراجماتي���ة في الق�صاء على الخرافات والأ�صاطير والاعقانية والطقو�ض التي تكّون جوهر 
الأديان الموجودة: المجتمع النا�صئ �صيك���ون مت�صامحًا، وعقانيًا، وعمليًا، وتقدميًا، واإن�صانيًا، 

وعلمانيًا.
المحافظ���ون المنزعج���ون عل���ى الجان���ب الآخ���ر، ح���ّذروا من العواق���ب الوخيم���ة لختفاء 
المعتق���دات والموؤ�ص�صات الدينية والهداية الأخاقية التي يقدمه���ا الدين وتتعّلق ب�صلوك الفرد 

رة«)7(. والجماعة. النتيجة النهائية �صتكون: الفو�صى والف�صاد وتقوي�ض الحياة المتح�صّ
وهذا مثال من اأمثلة كثيرة لم يمّيز فيها هنتنجتون على نحو منهجي بين مجموعة من الأمور، 
الت���ي تدخل في »بنيان الثقاف���ة« على نحو ما فعله عدد م���ن الأنثروبولوجيين وال�صو�صيولوجيين 
وغيره���م في درا�صاتهم التي طمحت اإلى اإ�صدار اأحكام قريبة من تمثيل الوقائع، اأو توّفر البعَد 

-ما اأمكن- عن التعميم الذي ل يخدم منهجية البحث العلمي.
وم���ن هذه الأمور -هنا على �صبيل المثال- عدم تمييزه بين مفهومي »العن�صر« و»المجموع« 
في الثقافة، اإذ ي�صير المفهوم الأول اإلى »اأ�صغر وحدة« يمكن تحديدها في الثقافة، بينما ي�صير 

المفهوم الثاني اإلى »مجموعة من العنا�صر« الموؤتلفة معًا في مجال من المجالت.
واأمر اآخر -على �صبيل المثال اأي�صًا- هو عدم تمييزه بين مفهومي »النموذج« و»الدائرة« في 
الثقاف���ة الواح���دة، اإذ ي�صير المفهوم الأول لما تتخذه الثقافة م���ن »�صكل يمّيزها« عن ما �صواها 
ف���ي المجتمعات المتجاورة، �صمن »مجموعة من اأنماط الحي���اة« المت�صابهة في »دائرة« ثقافية 

محدودة بالزمان والمكان وغيرهما.
ومث���ل هذه المعالجة هي التي �صمحت لأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية اأن يتجاهل التعّددية والتن�ّوع 
ف���ي الثقاف���ة الواح���دة، حتى ف���ي اأ�صيق الأُط���ر، حينما اأ�ص���در اأحكام���ه المهّمة، رغ���م اإقراره 



المجتمع والتعّدد الثقافي

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 64

بوجودهم���ا. ومن هذا اأنه طفق يتحدث عن »علمانيين« و»محافظين« في باد العالم المختلفة، 
دون اإ�صارة اإلى اأّن ما هو »محافظ« هنا قد يكون »علمانيًا« هناك، في مقابل حالت غير محّددة 
اأي�ص���ًا من: الت�صام���ح والعقانية والتقّدم والإن�صاني���ة والعلمانية، والفو�ص���ى والف�صاد وتقوي�ض 

الحياة المتح�صرة.
ولذا فاإّن اأحكامه التي اأطلقها اإزاء تلك التاأ�صي�صات، التي اأ�صارت اإلى وجود اختاف الوقائع 
ف���ي حياة المجتمعات، دون تحديد ا�صتنتاجاتها المنهجية، لم تاأخذ بعين التمحي�ض منعك�صات 
الموؤث���رات المتن�ّوعة والمتعّددة في �صياق المجموعات الثقافية المعنّية، �صمن النموذج الواحد 
اأو الدائ���رة الواح���دة، عاوة على الكتلة الواحدة. وهذا مّما جع���ل اأحكامه تنطبق -باعتباٍر ما، 
ل اإليه اأو اأراد فر�صه- على الحقب والحالت المتعّددة المختلفة من  راآه م�صّوغًا لأنه اأراد التو�صّ

حراك ال�صيا�صات الدولية.
وقد ك�ّرر موقفه حينما كان يتحدث عن فترة الثمانينيات والت�صعينيات من القرن الع�صرين، 
اإذ قال: »ال�صيا�صيون في المجتمعات غير الغربية ل يفوزون في النتخابات عن طريق اإظهارهم 
م���دى تغّربهم اأو تعّلقهم بالغرب، بل اإّن المناف�صة النتخابية تغريهم، بدًل من ذلك، بتقديم ما 
يت�صّورون اأنه ير�صي المطالب ال�صعبية التي عادة ما تكون عرقية ودينية في طبيعتها. والنتيجة 

هي التعبئة ال�صعبية �صّد النَخب ذات الثقافة والتوّجهات الغربية«)8(.
فرغ���م اأّن ه���ذا الحكم اأ�صب���ه بالإفادة المعلنة ع���ن قناعة خا�صة اأو موق���ف اأيديولوجي، اإل 
اإن���ه لم ي�صتط���ع اأن ياحظ -في المو�صع نف�صه- اأّن ال�صلط���ة الع�صكرية في الجزائر حالت دون 
و�ص���ول الإ�صاميي���ن اإلى توّلي الحكم، واأّن ح���الت متعّددة في الهند والب���اد الإ�صامية كانت 
نتيجته���ا عدم و�ص���ول الفئات الطائفية والعرقية ذات المطالب الديني���ة والإثنية المت�صّددة اإلى 
ت�صّل���م زمام ال�صلطة، بم���ا فّوت الفر�ض -في النهاية- على و�صول المحافظين والما�صويين اإلى 
فر����ض اتجاه ثقافة يجعل الم���وروث �صائدًا على م���ا تحتاجه المجتمعات النامي���ة في م�صيرتها 

ال�صعبة اقت�صاديًا، كما هو ال�صاأن على الأ�صعدة الأخرى.
وقد اأغفل هنتنجتون اإ�صارات كثيرة ممكنة اإلى �صرورة الوقوف �صّد ما تنطوي عليه العقائد 
الديني���ة والأيديولوجي���ات من ت�صّورات وفاعليات تدخل في م�صم���ون ممار�صة الأتباع، وقد يعّد 
التخّلي عن بع�صها اأمرًا خارج الممكن اأحيانًا، مهما كان العنوان العري�ض الذي تن�صوي تحته.

فق���د ذّك���ر -على �صبي���ل المث���ال- اأ�صت���اذ الفل�صف���ة الفرن�صي »روجي���ه غ���ارودي« بخطورة 
»الأ�صولي���ات« جميعًا و�صرورة مقاومتها، نظ���رًا لنطوائها على عنا�صر توليدية �صديدة الت�صابه 
في طبيعتها التكوينية، تعيد اإنتاج فكر مت�صّدد، �صواء كان هذا على ال�صعيد الديني )كالأ�صولية 
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الم�صيحي���ة والأ�صولي���ة الإ�صامية( اأم ال�صعيد غي���ر الديني )كالأ�صولي���ة الو�صعية والأ�صولية 
ال�صتالينية( ولو كانت م�صّوغاتها الفكرية تنطلق من حقها في اإعادة تعريف هّوياتها.

وذه���ب غارودي اإلى الق���ول: »بالن�صبة اإلينا، نحن الغربيي���ن، )العلمانيين(، الم�صيحيين اأو 
)المارك�صيي���ن( يج���ب اأن يب���داأ الكفاح �صد الأ�صولية م���ن نقدنا الذاتي، م���ن وعينا لأ�صوليتنا 
الذاتي���ة، لدعائن���ا ال�صتعماري الذي جعلن���ا نعتقد اأننا اأ�صاتذة العال���م ومعّلموه، بدًل من و�صع 
ثقافتنا الذاتية في جوقة الثقافات الأر�صية؛ لي�ض من اأجل »ا�صتيعاب« الآخرين ول حتى لمجّرد 
الت�صام���ح معهم، ب���ل من اأجل القبول بالحوار الحقيقي، ذلك الذي يقوم على القتناع باأّن علينا 

جميعًا اأن نتعّلم من الآخر«)9(.
ومم���ا يوؤّكد وجهة نظرنا م���ا �صهدته الثقافات الدينية المتن�ّوعة، عل���ى الأ�صعدة الح�صارية 
كله���ا، من ظهور دعوات »تجديد العقل« و»تجديد العلم« و»تجديد الإدارة« حتى »تجديد الدين« 
وغيره���ا من نُظم ثقافية ا�صطدمت بواقع التح���ّول ال�صريع في �صبكة العاقات المجتمعية، بعد 
ثورت���ّي الت�ص���الت والمعلومات، حيث دخ���ل »الآخر« طرفًا مبا�صرًا في تعري���ف نف�صه، ولم تُعد 
الحكوم���ات هي التي تنف���رد بر�صم �صور ال�صعوب الأخ���رى التي تقّدمها اإل���ى مواطنيها، ح�صب 

موا�صفات تراها منا�صبة لخدمة اأغرا�ض محّددة اأو متوّهمة.

الفاعليات ال�صلوكية واملعتقدات

تفي���د اأغلب معطيات الح���وادث التاأريخية اأّن العقائد والمعتقدات ف���ي الما�صي كانت توّجه 
ال�صل���وكات الفردية والجمعية، لأّن النا�ض كانوا ي�صّدقون اأنها م�صدر معارفهم عن الوجود وما 
في���ه، دون ا�صتثناء. بينما يظهر الواقع الذي نحياه -بعد تق���ّدم التكنولوجيا وثورتي الت�صالت 
والمعلوماتي���ة- اأّن النا�ض اأ�صبحوا ي�صتقون معارفهم من العل���وم، وهم ينظرون اإلى المعتقدات 
والأدي���ان باعتبارها قواعد ل�صل���وكات �صخ�صية تتحّرك داخل النفو�ض وتت�ص���ل بحياة اإيمانية، 
اأكث���ر من ما تفعل في مجريات الحياة اليومية الجمعية التي غدت محكومة بالقوانين والأنظمة 

والتعليمات الو�صعية الإجرائية.
يق���ول »ول ديورانت« في حديثه عن توّلد الأديان ل���دى ال�صعوب قبل اأكثر من �صتين قرنًا من 
بداي���ة التاأري���خ الميادي: »تعاونت عدة عوام���ل على خلق العقيدة الديني���ة، فمنها الخوف من 
الم���وت، ومنه���ا كذلك الده�صة لما ي�صّب���ب الحوادث التي تاأتي م�صادف���ة اأو الأحداث التي لي�ض 
ف���ي مقدور الإن�صان فهمها، ومنه���ا الأمل في معونة الآلهة وال�صكر على م���ا ي�صيب الإن�صان من 
ح���ظ �صعيد، وكان اأهّم ما تعّلقت به ده�صتهم وما ا�صتوقف اأنظارهم ب�صّره العجيب هما الجن�ض 

والأحام، ثم الأثر الغريب الذي تحدثه اأجرام ال�صماء في الأر�ض والإن�صان«)10(.
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ي�ص���اف اإلى هذا ما كان اأو�صحه »ج���ون بوي�ض« في درا�صات مقارنة اأظهرت اأّن الدين -منذ 
بدايات���ه ف���ي الح�صارات الب�صري���ة- كان نتاج الحي���اة الإن�صانية، وقد تطّور تبع���ًا لمعطياتها بل 
متطّلباتها. اإذ لحظ حلول »ال�صم�ض« مكان »القمر« في العبادة الدينية قائًا: »ل�صنا ندري متى 
حّلت ال�صم�ض محّل القمر �صيدة على دولة ال�صماء، عند الديانة البدائية؛ وربما حدث ذلك حين 
حّلت الزراعة محّل ال�صيد، فكان �صير ال�صم�ض محّددًا لف�صول البْذر وف�صول الح�صاد، واأدرك 
الإن�ص���ان اأّن ح���رارة ال�صم����ض هي العّل���ة الرئي�صية فيما ت���دّره عليه الأر�ض من خي���رات؛ عندئٍذ 
انقلبت الأر�ض في اأعين البدائيين اآلهة تخ�صبها الأ�صعة الحاّرة، وعبد النا�ض ال�صم�ض العظيمة 

لأنها بمنزلة الوالد الذي نفخ الحياة في كّل �صيء حي«)11(.
وه���ذا مما يحيلنا اإلى ماحظ���ة اأّن الدين ب�صورته العاّمة اأو المجّردة ل يزيد على اأنه حالة 
فكرية وعاطفية و�صلوكية لدى النا�ض، وهو ل ي�صّكل -بحّد ذاته- اأي خطورة مجتمعية مهما كان 
مو�صوع ممار�صتها، وم�صدر الخطر المن�صوب اإلى الفاعليات الدينية -لدى كثير من الباحثين- 
ينح�ص���ر في ما يلحق محتوى الفكرة الدينية عينها، اأي الفهم والتف�صير اللذين تفر�صهما على 

الموؤمنين هذه العقيدة اأو تلك.
فق���د ارتبط الفهم والتف�صير منذ اأقدم الع�صور الح�صارية بنبوءة الإن�صان تجاه الم�صتقبل، 
وخ�صع���ا لفكرته عن الآتي وم���ا يتوقعه من اأحداث، حتى �صّح الق���ول اإّن النبوءة ظاهرة �صاعت 
عل���ى م�صتوى العالم باأ�صره، ول���م يوجد �صعب لم يعرف -ب�صكل اأو باآخر- ما �صّمي »وحي الآلهة« 

قبل اأن ينتقل الإن�صان اإلى و�صع الفرو�ض العلمية ويقترح العد�صات التوقعّية.
وهذا من ما جعل »مرق�ض �صي�صرون« الفيل�صوف الخطيب يحكم اأنه »ل يوجد بين الأمم َمن 
ل ي���رى �صواه���د تنبئ عن حوادث الم�صتقبل، واأّن بين النا����ض َمن ي�صتطيع معرفة هذه ال�صواهد 
والتنبوؤ بالحوادث قبل وقوعها. وهذا العتقاد في القدرة على التنبوؤ بالغيب اعتقاد قديم انحدر 

من ع�صر الأ�صاطير«)12(.
بل اإّن »هيرف رو�صو« اأّكد في درا�صة ا�صتق�صائية حول الديانات التي ظهرت في اأنحاء العالم 
ون بالت�صال  المختلف���ة على مّر الع�صور، اأنه »وِجَد في المجتمع���ات الأكثر بدائية اأنا�ٌض يخت�صّ
م���ع الق���وى التي ت�صود الإن�صان اأو ت�صيطر عليه، يمّثلون الجماع���ة في عاقتها مع المقّد�ض؛ وقد 
حف���ل تاريخ الديانات بطائفة من ه���وؤلء الذين ن�صتطيع اأن ندعوهم و�صطاء«)13( يقومون بمهمة 
فه���م ما تريده الآلهة، وتف�صير الأحداث والإ�صارات التي تعطيها، �صواء كانت في مجال الطبيعة 

اأم حياة المجتمعات.
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الواقع���ة الت���ي ل يمكن اإنكارها � تحت اأي م�صّمى � هي اأّن ال���دول جميعًا اأ�صحت اأكثر تقديرًا 
لخطورة ن�صوب حرب بين المجتمعات الإن�صانية، مهما تكن الأ�صباب التي تدفع اإليها، بما يجعل 
التخوي���ف من ح���رب بين الح�صارات و�صيلة غي���ر نافعة في بع�ض جوانبه���ا، ب�صبب قيامها على 

فر�ض بعيد الحتمال، وتوؤّكد مجريات العاقات الدولية تراجعه اأكثر من اأي وقت م�صى.
وق���د ر�صد »برتران ب���ادي« و»ماري كلود- �صموت����ض« ما حدث بعد انته���اء الحرب الباردة، 
نتيج���ة الحوار الدائر ف���ي مواقف الدول الخم�ض دائمة الع�صوية ف���ي مجل�ض الأمن، فوجدا من 
الآث���ار الإيجابي���ة ما يغّط���ي اأي تخ�ّوفات مفرطة تج���اه تدهور العاقات الدولي���ة في الم�صتقبل 
القري���ب)14(، ول�صيما بعد اتخاذ »الح���وار« اأ�صلوبًا في التفاهم، والبتعاد عن »القوة« التي كانت 

اأ�صلوبًا اأرجح لاإخ�صاع.
وه���ذا م���ا يعّزز التجاه اإلى الق���ول اإّن ما يتوّلد بالحوار بين ال���دول ذات الثقافات المتعّددة 
يجعله���ا تّتجه اإلى ال�صعور بالأهّمية والحاجة اإل���ى التفاهم، كطريق للمحافظة على مكت�صباتها، 

اأكثر مّما يدفعها نحو ال�صدام الذي يكون من نتيجته الإ�صرار بها جميعًا.
وي�صدق على هنتنجتون ما �صدق على كثير من النا�ض والمفكرين النظريين، من اأّن الخوف 
والقل���ق كثي���رًا ما يمنعان من تعري�ض »القواع���د« التنظيمية التي يقترحونه���ا للتجربة، رغم اأّن 
معارفه���م المهنية اأو العادية ب�»النُظم« قد تكون غير دقيقة اأو زائفة. ويعّزز هذا التوّجه ما نراه 
في تواريخ الأديان عينها من تغّيرات جاءت نتيجة الظروف القت�صادية والجتماعية ال�صائدة، 
حت���ى توّلدت قناعات واأحكام دينية تخدمها، وتلتم�ض لها النطباق على الن�صو�ض الناظمة وما 

يقوم مقامها.
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تاأليف: جان ييف تادييه
تـرجمة: �سعيد بـوعيطة

الدرا�سات والبحوث

⁕

باحث مغربي.

الل�سانيات والأدب)1(

اأ- الل�صانيات

Benvenist /بنفن�ست

لقـــد عـــرف عـــام )1960(، تغيير�ً بـــارز�ً. كاأن منبعاً باطنياً قد �نفجر و�سعـــد �إلى �ل�سطح.فقد 
�أعـــاد هـــذ� �لتغييـــر �لمكانة لمناهج قديمـــة. ت�سمنـــت �لفينومينولوجيـــا/ phénoménologie، �إذ 
�أدرجها �سمن �هتماماته. لقد �أثرت �لل�سانيات �لبنيوية في ��سمين بارزين. يتعلق �لأول برومان 
جاكب�ســـون/R. Jakobson و�لثانـــي، باإميـــل بنفن�ســـت/ E، Benveniste. لقد بـــرز �لأول في فرن�سا 
مـــن خـــالل مقال للباحث ليفي �ستر�و�س/Lévis – Strauss. �أما �لثاني، فانطلق في مقالته عام 
 F.d.Saussure /1950( مـــن �لفكـــرة �لمحورية لكتاب- درو�س فـــي �لل�سانيات �لعامة- ل�سو�سيـــر(
مـــن �أجـــل نقدهـــا ومحاولة تجاوزها. مما جعلـــه ين�سر �سنة )1966(، كتابـــه- م�سكالت �لل�سانيات 
�لعامـــة- �لـــذي ت�سمـــن �أهم در��ساته. ل نريـــد- هنا- �إعادة ر�ســـم تاريخ لل�سانيـــات �لبنيوية. لكن 
ن�سعى �إلى تبيان كيفية �أن بع�س �لدر��سات قد �سكلت منارة. و�أثرت ب�سكل جلي في �لنقد �لأدبي. 
لكنهـــا لـــم تتجاوز �سيئاً، بقدر ما عملت علـــى �لتطوير و�لرتباط بالأ�ساتذة. لقد لخ�س بنفن�ست 

⁕
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هـــذ� فـــي بع�ض ال�صطور )البنية في الل�صانيات( في كتابه »م�صكات الل�صانيات العامة«، )�ض: 
93(. اإن مفه���وم الل�صان ب�صفت���ه ن�صقًا، قد اهتم به كل من تناول �صو�صي���ر. ول�صّيما بالن�صبة 
اإلى النحو المقارن ثم في الل�صانيات العامة. فاإذا اأ�صفنا هذين المبداأين للروؤيا ال�صو�صيرية، 
ف���اإن الل�ص���ان عبارة عن �صكل ولي�ض مادة. واإن وحدات الل�ص���ان، ل يمكن اأن تحدد اإل بو�صاطة 
عائقها. مما مكن من تحديد اأ�ص�ض النظام التي �صتعمل بعد �صنوات على تحديد بنية الأن�صاق 
الل�صاني���ة. يتجلى الأول في اأنَّ الل�صان عبارة عن ن�صق تتوحد اأجزاوؤه انطاقًا من عاقة قوية. 
ي�صكل هذا النظام وحدات معينة. اإنها عبارة عن عامات مترابطة. لكنها غير محددة ب�صكل 
ع���ادي. اإن النظام البنيوي، يفر����ض الهيمنة القبلية للن�صق على العنا�ص���ر. ق�صد تبيان بنية 
الن�ص���ق من خال عاقات العنا�ص���ر. وتحديد تلك الخا�صية العفوي���ة للتغييرات التي يعرفها 
الل�صان. فاإذا اأبدلنا كلمة- ل�صان- بكلمة- العمل الأدبي-، ناحظ مبا�صرة كيف اأن المنهجية 
نف�صها )بما اأنَّ العمل نف�صه عبارة عن لغة( يمكن تطبيقها على الأدب. لقد عمل بنفن�صت من 
خال مقالت اأخرى، على تحديد مميزات اأ�صا�صية لدرا�صة الأدب. بعّدها اأوًل، تهتم بعاقات 
الزم���ن ف���ي الفعل الفرن�صي. اقت���رح الكاتب في هذا المق���ال، اإعادة ترتي���ب منطقي لأ�صكال 
اللغ���ة. ق�صد و�صف الأ�صكال اللفظية الفرن�صية. لأن مفهومي الزمن والمظهر/ Aspect غير 
كافيين لذلك. لكن توؤخذ بعدها منطقًا بارزًا ق�صد التعبير عن الما�صي. والح�صور المتزامن 
ل�صكلي���ن من الأ�صكال )بالن�صب���ة اإلى الزمن(: الما�صي )فعل(، الم�ص���ارع )يفعل(. من هذا 
الت�ص���ور، ُيعاد بن���اء كل ن�صق لفظي ف���ي اللغة الفرن�صية. ثم���ة ن�صقان زمني���ان. يرتبط الأول 
بالحكاي���ة/ Histoire، والثاني بالخطاب/ Discours. اإن الحكاية عبارة عن �صرد لأحداث 
ما�صي���ة من غير تدخ���ل ال�صارد. فبمج���رد اأن ت�صجل الأحداث داخل تعبي���ر زمني/ تاريخي، 
فاإنه���ا تعد ما�صية. تكمن القاعدة الأ�صا�صية في كون الغاية التاريخية، ي�صكل اإحدى الوظائف 
الكب���رى لل�ص���ان. يتميز الملف���وظ التاريخي باأ�ص���كال مح���ددة. الأول �صلبي. لأن���ه غياٌب لكل 
الأ�ص���كال الل�صانية لل�صيرة الذاتية: نفي الحا�صر، نفي �صمير المخاطب، نفي �صمي المتكلم. 
اإن ال�ص���رد التاريخي، ل يوظف �صوى الأ�صكال المرتبط���ة ب�صمير الغائب. في حين اأن الجهاز 
 Je /ال�صكلي للخطاب، فيكون عك�ض ذلك. اإذ يحدد بو�صاطة العاقات بين �صمير المتكلم اأنا
و�صمي���ر المخاطب/ اأنت/ Tu. اأما بالن�صبة اإلى ال�صكل الثاني )لي�ض داخل ال�صرد التاريخي، 
لك���ن داخل نظ���ام العر�ض(، فيرتبط بحق���ل التعبير الزمني. يت�صمن ثاث���ة اأزمنة: الما�صي 
الب�صيط اأو المحدد، الما�صي غير التام )ي�صكل ا�صتمرارية( الذي يحيط بالما�صي غير التام 
اأو فع���ل ال�صرط. زم���ن تلميحي للم�صتقب���ل )ا�صت�صرافي(. تكمن النقط���ة الأ�صا�صية في اأبعاد 
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الحا�ص���ر- مثًا-. لذا، عمل بنفن�صت على تحديد ملخ�صين: يرتبط الأول بالعمل التاريخي. 
اأما الثاني، فيرتبط بالرواية. حيث يكون الزمن مت�صابهًا. لأن الهدف موحد. وي�صبح الكاتب 
عب���ارة عن موؤرخ فح�ص���ب. بحيث ل يتدخل اأحد ف���ي الأحداث. كاأنها تحك���ي نف�صها بنف�صها. 
اأم���ا الن�صق الآخ���ر، فاإنه يرتبط بالخطاب. يحدد بو�صفه ملفوظ���ًا. ي�صتدعي مر�صًا ومتلقيًا. 
يك���ون اله���دف الأول هو التاأثير في الآخ���ر بطريقة معينة. �صواء كان ه���ذا الخطاب �صفويًا اأم 
مكتوبًا. اإذ يرتبط ذلك بالف�صاحة، الر�صائل، المذكرات، الم�صرح، الأعمال التربوية،... اإلخ. 
ل يتعل���ق الأمر- هنا- بالتميي���ز بين الل�صان المكتوب والل�صان ال�صف���وي. لأن الخطاب يرتبط 
بهم���ا مع���ًا. كما ل تقت�صر الكتابة على ال�صرد فح�صب. يتمي���ز الخطاب عن ال�صرد، من خال 
الأزمن���ة اللفظية، وتوظيف ال�صمائر. اإذ يوظف بكل حري���ة جل اأ�صكال ال�صمائر. لكن عاقة 
�صمير المتكلم ب�صمير المخاطب، تعرف نوعًا من المتياز. في حين، ل تكون ل�صمير الغائب، 
القيم���ة نف�صها اإل في ال�صرد التاريخي. لأنه غير م�صخ�ض. كما اأن جل الأزمنة اللفظية، تكون 

م�صتعملة )اإل ال�صكل المتميز للتاريخ(.
لهذا، يتميز للخطاب بثاثة اأزمنة اأ�صا�صية )ل نجدها في ال�صرد التاريخي(: الما�صي التام، 
الم�صارع، الأمر. ويكون فعل ال�صتمرار م�صتركًا بين الن�صقين. كما هو ال�صاأن لدى األبير كامو/
Albert Camus ف���ي روايت���ه »الغريب/L étranger«. بحيث ل يرتب���ط زمن ال�صرد بالما�صي 
الب�صي���ط، ب���ل بالما�صي المركب. بعّده زم���ن الخطاب. كما وظف الن�صق الثان���ي في روايته. اإن 
الزم���ن ال���ذي يرتبط بالأفعال )بع���ّده �صاهدًا عن طري���ق الم�صاركة(، هو الزم���ن الذي يوظف 
م���ن اأجل اإي�صال مجموعة اأحداث وربطها بحا�صره���ا. لأن الأ�صكال المركبة، ترتبط بالأ�صكال 
الب�صيط���ة عب���ر عاق���ة غير زمني���ة )الم�ص���ارع، الما�صي المرك���ب، الما�صي الت���ام الم�صتمر، 
الما�صي الب�صيط، الأمر(. حيث تعطي هذه الأزمنة زمنًا تامًا. اإما بو�صفه مفهومًا ممتلئًا وحالة 
راهن���ة، اأو قبلية بالن�صبة اإلى الما�صي الب�صيط. اإنها عاقة بين المنطق والبين ل�صانية، ولي�صت 
كرونولوجية. ترتب���ط بالحقيقة المو�صوعية. لذا، فهذه الأ�صكال الثانوية المركبة، ل يمكنها اأن 
توظ���ف لوحدها. هذه الر�صالة المرتبط���ة بالن�صق اللفظي، تكتمل من خ���ال الرتباط بطبيعة 
ال�صمائ���ر. على الرغم م���ن اأنَّ جل الأزمنة لي�صت على م�صتوى تل���ك ال�صمائر نف�صه. اإن مفهوم 
ال�صخ�صي���ة، حا�ص���ر في �صمير المتكل���م اأنا/ Je، المخاطب اأن���ت/ Tu. لكنه غائب في �صمير 
الغائ���ب ه���و. ينطلق التحليل م���ن �صمير المتكلم اأنا. ف���ي حين يرتبط ا�صم معي���ن بمفهوم قار 
ومو�صوع���ي. يكون دائمًا مماثًا لهذا ال�صمي���ر. نظرًا لعدم وجود مو�صوع محدد لهذا ال�صمير. 



الل�سانيات والأدب

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 72

يحي���ل كل م���رة على كائن واحد ومختل���ف. اإن �صمير المتكلم، لي�ض مو�صوع���ًا بذاته، لكنه يدل 
عل���ى ال�صخ�ض الذي يق���وم بالتلفظ. ويرتبط بالحالة الحا�صرة للخط���اب. فعلى الرغم من اأن 
له���ذا ال�صمير مرجعيته الخا�صة، فاإن �صمير المتكلم »اأنا«، يرتبط بال�صخ�ض الذي يتكلم. كما 
ق���د يكون كذلك مو�صوعًا لل���كام. وال�صيء نف�صه بالن�صبة اإلى �صمي���ر المخاطب »اأنت« ب�صفته 
ال�صخ����ض الموجه اإليه الخطاب. لأن في هذه الحال���ة، يت�صمن الخطاب هذا الإلحاح الل�صاني. 
غالب���ًا ما ترتبط هذه المرجعية بالخطاب. حيث يجمع الملفوظ بين �صمير المتكلم اأنا و�صمير 
المخاط���ب اأن���ت في متوالية م���ن الموؤ�صرات: ال�صمائ���ر، الظروف، عبارات ظرفي���ة )زمنية اأو 
اإ�صاري���ة(. ل تعم���ل عل���ى التو�صيح، بقدر ما ترتب���ط بفعل الكام. كما ترتبط ه���ذه الموؤ�صرات 
باللحظ���ة الحا�صرة للخطاب. حيث تعمل على توظيف م�صطلحات اأخرى متعار�صة مع الأولى. 
لأنه���ا ترب���ط الواقع بالتاري���خ. يكمن الأ�صا�صي »هنا« ف���ي اأنَّ هذا الن�صق التعبي���ري، ل يعود اإلى 
الحقيقة، لكن اإلى التلفظ. فما يت�صمنه يكون منفردا، وعبارة عن عامات فارغة بالن�صبة اإلى 
العال���م المو�صوعي. لكن يعمل المتلق���ي على ملئها. اإذ يقوم بتحويل اللغ���ة اإلى خطاب. يرتبط 
هذا الم�صار بكل العنا�صر القابلة للترابط �صكليًا. اإذ يكون الفعل دائمًا م�صروطا بفعل الخطاب. 
لكن���ه لي�ض دائمًا كذلك. فقد حدد بنفن�صت هذه الملفوظات التي ل ترتبط بال�صرط ال�صخ�صي. 
لك���ن تعود اإلى الحال���ة المو�صوعية. اإنه مجال �صمير الغائب/ هو. يحدد ب�صفته النمط الوحيد 
الممك���ن للملفوظ والمرتب���ط بحالت الخطاب. حي���ث ل ترتبط بنف�صها، بل تع���ود اإلى عن�صر 
م���ادي يتعل���ق باللف���ظ. اإن �صمي���ر الغائب، يرتبط ب���اأي مرج���ع للمو�صوع. اأما حال���ة الخطاب، 
فترتبط بمجموعة متنوعة من ال�صمائر. اأو بمعطيات اإ�صارية خا�صة بالخطاب. تعار�ض الل�صان 
ب�صفت���ه جدوًل للعامات. اإن الدرا�صة المعا�صرة حول- الذاتي���ة في الل�صان- )1958(، تحدد 
خا�صي���ات الخط���اب. اإذ يقرر الكاتب باأن اللغة، لي�صت اأداة تحم���ل معنى/ مو�صوعًا. لكنها من 
طبيع���ة الإن�صان الذي ل���م يعمل على بنائها. اإذ ل ن�ص���ل اأبدًا اإلى هذه اللحظ���ة الأ�صطورية. اإذ 
ُيعَم���ل عل���ى بنائها. اأكثر من �ص���يء انف�صل عن غي���ره )جزئه الآخر(. تعمل اللغ���ة نف�صها على 
تعري���ف الإن�صان بو�صفه فاعًا. اإن الذاتي���ة، لي�صت �صوى ارتباط الكائ���ن بالخا�صية الأ�صا�صية 
للغ���ة. يرتب���ط �صمير المتكلم/ اأن���ا ب�صمير المخاطب/ اأن���ت. لأن الوعي الخا����ض، ل ي�صوغ اإل 
بو�صاط���ة هذه المفارقة. اإن هذا ال�ص���رط المرتبط بالحوار، هو المك���ون الأ�صا�صي لل�صخ�صية. 
لأن���ه ي�صي���ر )ب�صكل معار�ض( اإل���ى اأن �صمير المتكلم ال���ذي قد يتحول اإل���ى �صمير المخاطب. 
والعك����ض �صحي���ح. اإن الأ�صا�ض الل�صاني للذاتية، يك�صف من خ���ال عاقة جدلية. ت�صمل �صمير 
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المتكلم والمخاطب. كما يعمل على تعريفهما بو�صاطة عاقة متجاوزة. ت�صف اللغة باأنها ذاتية 
ف���ي مجملها. ذلك اأن ال�صمائر ل ت�صكل خا�صية �صلبي���ة لأي ل�صان. لأن كل ل�صان من دون تغيير 
ال�صخ����ض، ل يرتب���ط بال�صخ�ض الواح���د نف�صه، ول بت�ص���ور �صمير المتكلم »اأن���ا« فح�صب؛ لأن 
الخط���اب الفردي يعمل على اإيجاد وتحديد طبيعة المتكلم. وفي الوقت نف�صه، ي�صير اإلى �صمير 
المتكل���م. لع���ل هذا ما يميز الل�ص���ان كله. ويربط���ه بالزمنية. فكل ل�صان، يح���دد مفهوم الزمن 
ع���ن طريق المرجع في �صي���اق الحا�صر. لكن ه���ذا الأخير، ل يرتبط اإل بمعط���ى ل�صاني. حيث 
يك���ون تطابق الحدث المو�صوف مع راهنية الخطاب حا�ص���رًا. اإن هذا الأخير هو زمن الكام. 
ل���ذا، ف���اإن تعبير الزمنية، يرتبط كذلك بالذاتية. لأن اللغة ق���د تفر�ض في بع�ض الأوجه اأ�صكاًل 
فارغة. يوظفها المتكلم داخل الخطاب. لكن ترتبط اأ�صا�صًا ب�صخ�صيته. وتعمل في الوقت نف�صه 
عل���ى تعريفه ب�صفته �صميرًا للمتكلم. واآخر يرتبط به ب�صفته �صمير مخاطب. اأما �صكل �صمير 
الغائ���ب، فيرتبط )بال�ص���رورة( بخطاب اللفظ عن طريق هذا ال�صمي���ر. لقد خل�ض بنفن�صت، 
اإل���ى مجموعة من المفاهيم الأدبية الأخ���رى. اأ�صار اإلى ذلك في مقالته التي تناول فيها اأ�صلوب 
فلوبي���ر/ Flaubert، فيم���ا يتعلق با�صتعمال الأزمن���ة وال�صمائر والجم���ل. اإذ عمل على تحديد 
روؤيته لاأ�صياء. اأكثر مما هي لدى كانط/ Kant مع مقولت المعرفة وواقعية العالم الخارجي. 
مم���ا جعل اأعمال بنفن�صت تغي���ر فهمنا لاأدب بو�صفه لغة مملوءة م�صبق���ًا بالمعاني. اإن الكاتب 
يرتبط بالن�صق ال�صميري واللفظي فح�صب. ول يعمل على اختياره. يعمل على تناوله بكل حرية. 
قد تتج���اوز اأ�صلوبية الأجنا�ض ال�صمائر. ف�صمير المتكلم/ اأنا هو �صمير ال�صعر الغنائي وال�صير 
الذاتية، اليوميات الحميمية، الرواية ال�صخ�صية. اأما �صمير المخاطب/ اأنت، فيرتبط بخطاب 
M./هجاء، �صعر الغزل،... اإلخ. كما ارتبط ذلك كذلك بمجموعة تغييرات قام بها مي�صال بوتور
Butor. فح�ص���ور ال�ص���ارد التاريخي والخطاب ف���ي الوقت نف�صه، يميز الرواي���ة. يوؤ�صر خطاب 
التن���اوب مثًا، على نوع من الحوار: فل�صفي، �صيا�ص���ي، اأو الم�صرح. لكن كيف يمكن بناء عاقة 
معين���ة م���ع نظرية الوظائف كما حددها رومان جاكب�صون؟ فال�صمي���ر عبارة عن اإ�صارة لوظيفة 
معين���ة. يرتبط �صمير المتكلم بالوظيفة النفعالية. و�صمير المخاطب بالوظيفة الإيحائية. اأما 
�صمي���ر الغائب، فيعود اإلى الوظيفة المرجعية. ف���ي حين اأن مقالت بنفن�صت )التي اأثرت كثيرًا 
في النقد الأدبي(، قد حددت العاقات الزمنية داخل الفعل في اللغة الفرن�صية. ب�صبب التمييز 
ال���ذي يقيم���ه بين الحكاية والخط���اب، ب�صفته اأ�صا�ض كل تحليل �ص���ردي، على الرغم من تغيير 
المفاهي���م من ناقد لآخ���ر: التخييل وال�صرد )ري���كاردو(، الحكاية وال�ص���رد )جينيت(، ال�صرد 



الل�سانيات والأدب

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 74

والتعليق )فاينري����ض(، الحكاية والفعل )ال�صكانيون الرو�ض(،... اإلخ، فاإن اأغلب الموؤلفات قد 
ت�صمنت هذه المبادئ في بعدها النظري اأكثر من التطبيقي. كما تجلى لدى بنفن�صت وكذا لدى 

اأغلب تاميذه من المعلمين الكبار.

فاينري�س ونظرية �لزمن

عم���ل هارول���د فاينري����ض ف���ي درا�صت���ه »الزم���ن، ال�ص���رد والتعلي���ق« )1964( )الترجمة 
الفرن�صي���ة، �صاي، 1973(، عل���ى اإتمام المبادئ التي حددها بنفن�صت. اإذ طورها ب�صكل يمكن 
م���ن فه���م جيد ومختلف ل�صتغال الأجنا����ض الأدبية. حيث عمل فاينري����ض على تجاوز م�صتوى 
 ،Bloomfield /الجمل���ة ) تبن���ى هذا الت�صور مجموعة م���ن الباحثين من قبيل: )بلومفيل���د
ليونيز/ Lyons( اإذ عّدها ت�صكل الوحدة الكبرى للو�صف النحوي. مما جعله يقترح النطاق 
من الن�صو�ض، وجعل منهجه يرتبط بالل�صانيات الن�صية ب�صفتها تطويرًا لل�صانيات البنيوية. 
يتعل���ق الأم���ر- هنا- باإبراز اإطار المقط���ع اللفظي في الفنولوجيا. اأم���ا ال�صيميائية التي تهتم 
بالكلم���ة )خا�صة في التركي���ب المرتبط بالجملة(، فقد حددت الن����ض بو�صفها متوالية دالة 
م���ن العامات الل�صاني���ة. تتمظهر بين قطعتين ق�ص���د التوا�صل )مثًا: دفت���ي كتاب معين(. 
���ز فاينري����ض بين مجموعتين من الزم���ن: يت�صمن الأول )في اللغ���ة الفرن�صية(، الحا�صر،  َميَّ
الما�صي المركب، الأمر. اأما الثاني فيت�صمن: الما�صي الب�صيط، الما�صي غير التام، الما�صي 
الت���ام، فعل ال�صرط. يرتبط ال�صنف الأول بالتعليق. اأما الثاني، فيرتبط بال�صرد )جاءت هذه 
الماحظ���ة من خال مجموعة م���ن الن�صو�ض. وبفقرات ب�صيطة كيفم���ا كان طولها(. بحيث 
ينق���ل التحليل ال�صكلي للقارئ/ المتلقي ر�صالة مح���ددة، اأو �صكل قد يكون عبارة عن تعليق اأو 
�صرد. لأن فعل الأزمنة اللفظية، يرتبط بالن�ض في مجمله. لكن هذه الر�صالة، تماأ عن طريق 
ال�صمائر التي تق�صم العالم اإلى ثاثة حالت من التوا�صل: ترتبط الأولى بالمر�صل )كما حدد 
ذل���ك جاكب�صون(، اأم���ا الثانية فبالمتلقي، في حين ترتبط الثالث���ة بمجمل العنا�صر الأخرى. 
مم���ا يجعلنا نح���دد في وقت واحد بمن وبماذا يرتبط �صوؤال اأزمن���ة العالم الذي يمثل مو�صوع 
التعلي���ق، بو�صيل���ة ربط الحوار الدرام���ي، بمذكرة �صيا�ص���ي، بن�صرة، بو�صي���ة، بعاقة علمية، 
بمحاول���ة فل�صفية، بتعلي���ق ق�صائي،... اإلخ. ليتحق���ق نوع من التوافق بي���ن المر�صل/ المتكلم 
والمتلق���ي. لأن الأم���ر يتعلق في كل تعليق بجزء من الحدث. اإن اأزمن���ة العالم الم�صرود، تقود 
اإل���ى ح���الت اأخرى من التعبير )حكاية مّدة من مرحلة ال�صب���اب، �صرد، حكاية، خرافة، �صرد 
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تاريخي، رواية(. تحيل العامات الل�صانية ذات قيمة �صردية القارئ على اأنَّ اللفظ عبارة عن 
�ص���رد خال����ض. يمكن تلقيه بنوع من النف�ص���ال. لكن هذا التمييز يوؤدي اإل���ى تقرير اأ�صا�صي. 
ل يتعل���ق بالزمني���ة: المدة، مفه���وم الما�صي اأو تميي���ز الأزمنة اللفظية. لك���ن بتحديد جن�ض 
الخط���اب اأو ال�صرد. بحيث تعرف مجموعة من التجاوزات الدللية. ولعل هذه الم�صاألة هي ما 
جعلت النحو يعرف نوعًا من التراجع. يرتبط الحا�صر )ح�صب النحو( بالمّدة الآنية. اأو بعادة 
معين���ة اأو باأفع���ال غير زمنية اأو اأفع���ال ما�صية اأو اأفعال اأمر. نخل�ض اإل���ى اأن الحا�صر، ي�صكل 
حالة معينة للتلفظ. ترى الن�ض ذا طبيعة تعليقية. وال�صيء نف�صه بالن�صبة اإلى الأزمنة اللفظية 
المرتبط���ة بالعالم الم�ص���رود. اإن الما�صي الب�صي���ط والما�صي غير التام، ق���د يحيا على اأي 
موقع داخل الزمن )الم���دة الزمنية الموؤطرة لها(. لهذا، نجد الروايات الم�صتقبلية )ترتبط 
اأحداثه���ا بالم�صتقب���ل(، توظ���ف الما�صي غير الت���ام اأو الما�صي الب�صيط. حي���ث تبداأ الرواية 
بقرائن تدل- ب�صكل ب�صيط- على بداية العالم الم�صرود. بمعنى عالم مخالف للماألوف. فاإذا 
كان توما����ض مان/T. Mann قد وظف الما�صي غي���ر التام في »الجبل ال�صحري«، فاأن هذا 
الما�ص���ي، يكون معزوًل عن الوجود وعن حقيق���ة العالم في الرواية ويرتبط بالعالم واأ�صراره. 

لكن ل يتم ذلك اإل من خال ال�صرد.
ميز اأغلب النقاد بين الزمن المحكي وزمن ال�صرد. اإذ يكون الزمن الأخير حرًا بالمقارنة 
م���ع الأول. ناحظ في هذا الإطار، ا�صتفادة فاينري����ض من بنفن�صت. لكن فاينري�ض عمل على 
اإع���ادة بناء ت�صور بنفن�صت نف�صه. نظرًا لأن زمنًا واح���دًا ل يمكنه اأن يرتبط في الوقت نف�صه 
بن�ص���ق التعلي���ق ون�صق ال�صرد. كما ل يمكنه كذلك النتقال م���ن مجموعة لأخرى، انطاقًا من 
ال�صخ����ض المتكل���م اأو الغائب )اأنا اأو ه���و مثًا(. لهذا، يرى فاينري����ض بوجود ن�صقين كاملين 
ومغلقي���ن م���ن دون ت���ردد اأو ا�صتثن���اء. لأن جل تحليات بنفن�ص���ت، قد تكون اأكث���ر دقة واأكثر 
اختاف���ًا في الوقت نف�صه. في حين ج���اء لدى فاينري�ض، اأكثر �صمولية وانغاقًا. كما ركز على 
درا�ص���ة الن�صو�ض التامة. ثم���ة تمييز اآخر يجب مراعاته بين زمن الح���دث وزمن الن�ض. اإذ 
ي�صي���ر ن�صق الأزمنة اإلى التف���اوت اأو ال�صدفة بين الثنين. ففي ن�ص���ق التعليق، كما في ال�صرد 
نج���د نقط���ة �صفر متوقع���ة. يرتب���ط الأول بالما�صي الت���ام والما�ص���ي الب�صي���ط بالثاني )كل 
الأزمن���ة الأخرى تجعل المتلقي ينتبه اإلى العاقة بي���ن اأزمنة الن�ض واأزمنة الحدث.(. يتعلق 
الأم���ر بال�صترجاع اأو ال�صت�ص���راف. ترتبط هذه الم�صطلحات بالمنظ���ور الكامي. لأن فعل 
الأم���ر، يعبر عن ال�صت�صراف في حالة التعليق، ف���ي حين يتعلق فعل ال�صرط بال�صرد المرتبط 



الل�سانيات والأدب

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 76

بالما�صي المركب. والمرتبط كذلك بال�صترجاع في التعليق. والما�صي الب�صيط بال�صرد. لكن 
ل يج���ب الخلط بي���ن الزمن الما�صي وال�صرد. فقد يتم القيام ب�ص���رد للما�صي ب�صفته طريقة 
للتح���رر منه وتجاوزه عن طريق ال�صرد. كما قد ُيكَتَف���ى بالتعليق عليه فح�صب. يرتبط الل�صان 
بنوعين من الما�صي: يرتبط الأول بالمتكلم مبا�صرة. اإذ يقوم من خاله بالتعليق. ويقدم كل 
ما يتبادر اإلى الذهن في اأثناء عملية التلفظ المادي. اأما الثاني، فعبارة عن �صرد يف�صل الأنا 
ال�صاردة والم�صافة الم�صرودة. لأن ال�صرد ل يتناول دائمًا الما�صي. بل يرتبط اأحيانًا بالحا�صر 
اأو الم�صتقب���ل. اإن ج���ل الأزمنة من جهة اأخرى، ل تقدم لن���ا الحقيقة )لأن العالم المعلق عليه 
يمل���ك حقيقته الخا�ص���ة(. اإن العالم الم�ص���رود في الم�صرحية )مثًا(، عك����ض ما يكون عليه 
في التخييل. يرتب���ط الأول بالغنائية والدراما، اأما الثاني فبالملحمة. بعد تناول حالة التلفظ 
)ال�صرد- التعليق(، منظور التلفظ )ال�صترجاع، درجة ال�صفر والم�صاركة(. اأقحم فاينري�ض 
مفهوم���ًا ثالث���ًا في اأبحاثه. تجلى في اإعط���اء قيمة لهذا التطور الزمني. ي���دل على اأن وظائف 
الأزمن���ة ت�صه���م في اإعطاء قيمة ب���ارزة للن�ض. تفتر�ض ت�صميمًا اأولي���ًا. يمتد ويعمل على دفع 
الآخر اإلى الخلف. لكن لها قوانين ول تاأتي اعتباطية. ُيَمرُّ داخل كل ن�ض �صردي من الما�صي 
غي���ر التام اإلى الما�ص���ي الب�صيط، ومن الما�صي الب�صيط اإلى الما�صي التام بنوع من التوازن. 
ل يكم���ن الف���رق الجوهري بينهما، اإل على م�صت���وى القاعدة العامة. لكن يج���ب اأن نفهم باأن 
الما�ص���ي الت���ام، ي�صير اإلى المدة. اأم���ا الما�صي الب�صيط، فعبارة عن ج���زء �صغير داخل هذا 
الزمن. يتموقع الما�صي التام داخل ال�صرد، خلف الت�صميم. اأما الب�صيط، فيرتبط بالت�صميم 
الأول. فم���اذا ي�صم الت�صمي���م الأول داخل ال�صرد؟ ينطلق فاينري�ض من هذا ال�صوؤال. ويقترب 
م���ن الأدب. لي�صتخل����ض اأمثلة ع���دة من الل�صاني���ات الن�صية. يهتم الت�صمي���م الأول بمو�صوع 
ال�صرد. اإذ ترتبط الح�صيلة بما ي�صير اإليه العنوان. اأو تتجه الحكاية غير الماألوفة الموؤثرة في 
المتلق���ي. اأما الت�صميم الثاني، فعك�ض ذلك. اإنه ل يوؤثر، بل ي�صاعد على التوجيه داخل العالم 
الم�ص���رود فح�صب. اإن هذا التناوب ل يوازيه داخل ن�صق العالم المعلق عليه )الحا�صر، الأمر، 
الما�صي المركب(. لكنه غالبًا ما يحدد داخل الت�صميم الأول حالة فوق ل�صانية داخل ال�صرد. 
يرتب���ط التوزيع بين الت�صميم الأول والت�صميم الخلفي بم�صاألة جن�ض ال�صرد. وكذلك بالن�صبة 
اإلى الحالة الفيزيائية للكاتب. فعن���د فولتير/Voltaire في »كونديد/ Candide'' على �صبيل 
المثال، نادرًا ما نجد هذا الما�صي غير التام. اإذ ل يتجاوز ال�صرد الت�صميم الأول الذي يكون 
حادًا، �صريعًا وقويًا. يقدم على �صكل كاريكاتيري ويتميز بالهيمنة القبلية. عك�ض الما�صي غير 
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الت���ام ال���ذي وظفه فلوبير/Flaubert ف���ي الرواية الواقعية اأو الطبيعية خ���ال القرن التا�صع 
ع�صر. مما يعك�ض العاقة بين الت�صميم الخلفي/ الثاني )�صو�صيولوجي ل يكف عن التطور(، 
والت�صمي���م الأول )الذي ُيَتَجاوز(. تت�صمن بع�ض الن�صو����ض معاني محددة: )الموت مثًا(، 
اأو دائم���ة. توظف الما�ص���ي غير التام اأكثر من الما�صي الب�صيط. كم���ا تناول فاينري�ض كذلك 
م�صاأل���ة التح���ول من ال�صرد اإلى التعلي���ق الذي ي�صكل نوعًا من النتقال م���ن زمن اأول اإلى زمن 
ثاني. لكن هذا التحول المختلف، يكون نادرًا بالمقارنة مع الذي نجده في الن�ض داخل الن�صق 
نف�ص���ه. ي�صهم هذا التحول في خلق التنا�صق وتثبيت الن�ض. اأما الختاف، فيعمل على اإغناء 
الخبر. اإذا لحظنا التحول من ال�صرد اإلى الحوار، يتبين اأن ال�صرد يوظف �صمير الغائب. فيما 
يق���وم الحوار على نوع من التن���اوب بين الأول والثاني. اأما اأزمن���ة التعليق، فتقوم مقام اأزمنة 
العال���م الم�صرود. لأن التحول المختلف، يرتبط بفعل التوا�صل )قال(. لكن اإذا كان الخطاب 
والح���وار قد اأقحم���ا بطريقة غير مبا�صرة من خال اأ�صلوب غير مبا�صر، فيتم ذلك من خال 
الرتب���اط بالعام���ات الزمني���ة. ترك���ز هذه الحالة عل���ى اأفع���ال التوا�صل التي ت�ص���اف اإليها 
عامات زمنية. تتجلى في غياب الما�صي الب�صيط والما�صي القريب. اأما بالن�صبة اإلى الحوار 
الداخل���ي/Monologue والم�صمى كذلك الخطاب المعي�ض اأو الخطاب غير المبا�صر الحر، 
فاإن���ه عبارة عن خطاب يرتب���ط باأفعال التوا�صل )القول(. يهتم بال���دال/Signifié )بو�صفه 
اأ�صلوب���ًا �صفويًا( وو�صيط���ًا. تتعلق اإ�صكالية ترابط الأزمنة بنوع م���ن التحول الزمني. فاإذا كان 
ال�صوؤال يطرح على م�صتوى الجملة، فاإن الل�صانيات الن�صية تتجاوز ذلك. هل يمكن القول من 
خ���ال الجم���ل الآتية: )اأعرف باأن الأر����ض تدور حول ال�صم�ض؟(، )اأع���رف باأن الأر�ض كانت 
ت���دور حول الأر����ض ال�صم�ض( )الما�صي(. اإن العن�صر واحد )الو�صي���ط(. في الحالة الثانية، 
نبقى داخل العالم الم�صرود. اأما في الحالة الأولى، يكون الو�صيط متعدد ومختلف، مما يخول 
النتق���ال من ال�ص���رد اإلى التعليق. لهذا، ف���اإن كل تحليل يرتبط بالممي���زات الثاثة المختلفة 
الت���ي اأقامها فاينري�ض )حالة التلفظ، ومنظور التلفظ، والقيمة الم�صافة( ت�صهم في النتقال 
م���ن الحا�صر اإلى الما�صي غير التام. في حين تع���رف حالة التلفظ )لوحدها(، تغييرات من 
الما�ص���ي غي���ر التام. في حين تع���رف حالة التلف���ظ )لوحدها(، تغييرات م���ن الما�صي غير 
الت���ام اإلى الما�ص���ي الب�صيط. ت�صاعد هذه الت�صورات على العودة اإل���ى فعل ال�صرط والما�صي 
غي���ر الت���ام. ناحظ- كذل���ك - اأن بع�ض الظروف تترابط م���ع ال�صرد اأو م���ع التعليق: ال�صرد 
)اأم����ض، الآن، غدا( التعليق )الآن، بعد غد(، وال�صيء نف�ص���ه مع القيمة الم�صافة. ثم الربط 
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بي���ن الما�ص���ي الب�صيط والما�ص���ي الناق�ض. اإن الظ���روف والروابط توظف ف���ي هذه الحالة، 
للدللة على التحول الواحد اأو المتعدد. لكنها عامة ترتبط بالما�صي الب�صيط، وتتحول داخل 
الت�صمي���م الأول. اأما بالن�صب���ة اإلى الأنماط )الأ�صل، اللواحق، فع���ل ال�صرط(، فاإن فاينري�ض 
يرف����ض النظرية الكا�صيكية. لأنه ي���رى فيها اأ�صكاًل غير تامة. لأنها تتج���اوز� اأحيانًا - حالة 
التلف���ظ واأخرى حالة القيمة. الذي يعمل على تو�صيل خب���ر محدد من خال تف�صير ح�صوره. 
لأن ال�صي���اق ل يتطلب اأكثر من ذل���ك. اإن الأ�صكال غير التامة، ل تكون منفردة ول يتم التعبير 
عنه���ا بو�صاطة ما هو مح���دد �صلفًا. لكن ب�صكل كبير بو�صاطة اأفع���ال محددة. حيث تعمل على 
اإ�ص���اءة حال���ة التلف���ظ. ق�صد تمرير خبر ت���ام. ويمكن ل�صكل غي���ر تتابع اأو تفعي���ل الإيجاز اأو 
اإ�صارة معينة ومحددة ب�صكل يقيني. ناحظ كذلك كيف اأن التحليات الل�صانية الجديدة )كل 
جي���ل جديد في حاجة على و�صف ل�صانه م���ن جديد(، ت�صرح الظواهر الأدبية ول يمكن اإعادة 
العتبار ل اإلى القريب )ب�صبب ال�صتعمال الثابت للما�صي المركب(، ول للتغييرات ول للجمل 
الأولى من جانب، من دون العودة اإلى نظرية الزمن وال�صمائر والخطاب من جانبه الل�صاني. 
له���ذا، ل يرتبط الأ�صا�صي لدى بنفن�ص���ت اأو فاينري�ض بتمظهرات التداخ���ل اأو ببرامج معينة. 
لك���ن بما يتحقق بعد ذلك من نتائج ترتبط في مجمله���ا بالو�صف الل�صاني للن�صو�ض الأدبية. 
ب���رزت ب�ص���كل جلي في مجلة »الل�صان الفرن�ص���ي« )اأيلول 1970(. والع���دد الخا�ض بالأ�صلوبية 
)اأيل���ول 1969(. اأما ال�صع���راء، في�صرحون دائمًا، باأنه ل يمكن فه���م الأدب في غياب نظرية 
لغوية. لقد عمل بول فاليري/P. Valéry )خال القرن الع�صرين( في مذكراته )عمل مركز 
خا�ض بن�صر اإنتاج كامل لل�صور. ما يقارب 28000 �صفحة. اإذ يمكن تفح�ض اأنطولوجيا مكتبة 
لبلي���اد/ La pléiade، المرتبط���ة بجوديت روبان�صون فالي���ري/ J. R. Valéry. تم ذلك من 
خ���ال ت�صني���ف تيماتي. وكت���اب �صميت رديفال���د/ S. Radefeldt )بول فالي���ري ل�صانيًا في 

المذكرات 1970( الذي اأعطاه اإخراجًا كامًا.

Paul Valéry /بول فاليري ل�سانيا

تن���اول ف���ي كرا�صاته نظرية وظائف اللغة بو�صفها فعًا. قب���ل اأن تحمل دللة معينة. ت�صير 
اإلى وجود متكلم. ي�صتدعي بال�صرورة متلقيًا. ق�صد بناء عملية التوا�صل. توؤخذ اللغة في هذا 
الإط���ار، كاأنها بمثابة نقود )عمل���ة(. تكمن اأهميتها في تداولها. ول قيمة لها اإل بو�صاطة هذا 
التب���ادل. لأن الر�صال���ة العادية، ت�صل اإل���ى هدفها حين تفهم. اأما الر�صال���ة ال�صعرية، فعك�ض 
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ذلك. اإذ تتجه نحو حوار ال�صكل. فمن اأجل فهم بيت �صعري جميل، يجب اإعادة بنائه. اإن جل 
هذا الحوار، ي�صتند اإلى مبداأ الغمو�ض. لأن للكام ال�صعري معاني عدة. يعمل على جمعها ما 
اأمكن )كل �صيء يكون مزدوج المعنى(. يقوم الكام ال�صعري، على الإنتاج اأكثر من قيامه على 
اإي�صال �صيء معين. فبيت �صعري جميل، لي�ض اإ�صارة. بقدر ما هو حدث. تقترب هذه النظرية 
من نظرية جاكب�ص���ون. لأنها تت�صمن تفكيرًا حول العامة/Signe. فقد اأكد بول فاليري منذ 
)1902(، عل���ى ال�صبغ���ة العتباطي���ة وال�صكل المبا�ص���ر. لأن الفهم يوؤدي اإل���ى اإلغاء العامة 
)ع���ن معنى عامة معين���ة. لينح�صر في الدور الذي توؤديه. بمعن���ى الفعل الذي تحدثه(. اإن 
للعامة بنية تقوم على المو�صوع، ال�صورة الذهنية. تنق�صم العامة ح�صب هذا الت�صور، اإلى 
�ص���وت وفع���ل ينتج عن ه���ذا ال�صوت. لأن الأ�صي���اء المتعددة قد ُيعاد تكوينه���ا بو�صاطة اللغة. 
لت�صب���ح ن�صقًا موح���دًا. اإن الكلمات لي�صت كالأ�صياء. لكن الكاتب وحده يمكنه اأن ي�صع القارئ 
ف���ي حالة دائمة. اإذ توؤخذ الكلمات ب�صفتها مجموعة مو�صوعات. اإنها الميزة الأ�صا�صية للغة. 
 Signe /اإذ ل يت�ص���اوى اأكثر م���ن كتابتها. فالحدود الوحي���دة ترتبط بالتركيب بي���ن العامة
والمعن���ى/ Sens. حيث ل يكون ت�صابه بينهم���ا. بقدر ما نجد عاقة متبادلة مفتر�صة اأحادية 
ال�ص���كل. تعمل على تحدي���د الكلمة )ي�صاوي فراغًا معينًا ممل���وءًا بالإح�صا�ض اأو تبادًل للنبر(. 
لكن���ه ي�صكل المظهر الثال���ث والمعا�صر لهذه الفك���رة. اإن الكلمة غير قابل���ة للتجزيء. لكنها 
ترتب���ط بحركة الخط���اب. كما ل يمكن للكلم���ة اأن تكون معزولة عن الن�ص���ق الذي ترتبط به. 
اإنها ل تحمل معنى اإل داخل �صياقها. اأما الجملة، فتعرف نوعًا من تراتبية. لأن المعنى العام 
ن في ذلك قبل الكتمال، فالجمل���ة غير تامة. بهذا المعنى،  ل يق���رر اإل ف���ي النهاية. فاإذا ُخمِّ
فالجم���ل التامة فعبارة عن اأفكار. اأما الجمل غي���ر التامة، عبارة عن جمل لنتظارات معينة. 
اإن الجمل���ة عبارة عن فعل. بمعن���ى اأن حا�صر هذه المتتالية الم�صافة من العنا�صر التي تتجه 
م���ن العام اإلى الخا����ض، عبارة عن ن�صق/Système من العام���ات اإذ تتحقق الدللة وتمتلئ 
ب�ص���كل متب���ادل. اأما بالن�صبة اإلى ال�صعر، فيتجاوز اعتباطي���ة العامة، لي�صل اإلى التوازن بين 
ال�صوت والمعنى. تجعل العامة بعيدة عن عرقلة معنى معين. اإذ على بنيتها اللفظية اأن تكون 
غام�صة و�صلبة في الوقت نف�صه. لي�صبح للنبر، معنى معينًا ومعنى �صوتيًا للكلمات. ومن جهة 
اأخ���رى، فللعامات الأدبية عاقات اأخرى غير �صيميائية )التوازي، التعار�ض، الت�صابه، نتائج 

التنا�صق،.... اإلخ.
به���ذا الت�ص���ور، فالق�صي���دة، عبارة عن اآل���ة تعمل بو�صاط���ة اللغة. لكن يختل���ف متلقيها، 
باخت���اف الخ�صائ�ض ال�صوتية والدللية للكلمات. لأن الجملة الأدبية، ل تحمل معنى معين، 
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بقدر ما تتجه نحو الدللة. اأو نحو معمار قارئها. تت�صمن كرا�صات بول فاليري نظرية �صعرية 
ول�صاني���ة. بحيث تجد في موت الأدب، تعبيرها الأكثر عمقًا وتحديدًا. اإن ال�صاعر بالن�صبة اإلى 
الل�صان���ي، بمنزلة الفيزيائي بالن�صبة اإلى المهند����ض. لكن خال عام )1922، هيمن الل�صاني 
على ال�صاعر. لنفتر�ض باأن رجًا عبقريًا كما هو �صاأن مالرو/ Malraux، اكت�صف من جديد 
مب���ادئ نتائج الل�صانيات ال�صو�صيرية والبنيوية. لكن الذي عمل على تجريبها، لم ين�صرها. اإن 
التخيي���ل والمعرفة بالن�صبة اإليه، تح���ددان البناء. ولم يعمل على تبيان ترابطه. كما اأن العمل 
الأدبي،عب���ارة عن اإنت���اج فرعي لأبحاثه النظري���ة. اإن تطور الل�صانيات، يوؤك���د اأن فاليري لم 
ين�صر اأفكاره كاملة. لكنها تطورت على يد غيره. اإن كل عالم، قد يحل اآخر. كما هو �صاأن هذا 
الرج���ل المثقف الذي يحتاط كثيرًا ف�صاع عبر دخان ال�صجائر الزرقاء ذات �صباح. ثمة اأكثر 

من �صاعر، ول �صاعر.

ب- الأ�صلوبيـــــــــة

 Ch. Bailly/الأ�صلوبي���ة، فرع م���ن الل�صانيات التطبيقية تتجل���ى  في اأ�صلوبية �ص���ارل بالي
)1905(. لكنه���ا اأ�صلوبي���ة ل تهتم بالأدب مبا�صرة. بقدر ما تكتف���ي بو�صف الو�صائل التعبيرية 
الت���ي يمنحه���ا الل�صان/ La langue. لأن هذا الأخير، يتوفر عل���ى قيم اأ�صلوبية يجدها الكاتب 
جاه���زة. منذ ب���روز الأ�صلوبية المعا�صرة، نج���د التمييز بين الل�ص���ان/ La langue والكام/ 
 f. d./اإن���ه ت�ص���ور موروث عن كت���اب- درو�ض ف���ي الل�صانيات العام���ة- ل�صو�صير .La parole
 Le والر�صال���ة/   ،code/ال�صف���رة  ،Le texte والن����ض/   ،Système الن�ص���ق/   ،Saussure
message. بع���د �صنوات قليل���ة، عمل ليو �صبيدزر/ Léo. Spitzer، على تطبيق الأ�صلوبية على 
الأعم���ال الأدبي���ة. خا�صة بع����ض الأعمال المعينة. كما ه���و �صاأن ال�صكانيي���ن الرو�ض. كما اأن 
اجته���ادات بع�ض المجددين، اأ�صهمت في تحديد اأ�صلوبي���ات عدة: الحقبة، الأجنا�ض، الكاتب، 
الأعمال، ق�صيدة معينة، �صفحة معينة، كلمة معينة، اإلخ....لكن مع العودة اإلى فكرة بالي. اإن 
اأ�صلوبي���ة الل�صان، كلمة مجازي���ة ولي�صت اأدبية. اإن هذا التطور، ل يتطل���ب القيام بعملية جرد. 
فف���ي اللغة الفرن�صية نرجع اإل���ى )الأ�صلوبية، اأيلول 1969(. حيث المح���اولت الأ�صلوبية لبيير 
جيرو/ Guiraud P. واإلى- المعجم المو�صوعي لعلوم اللغة )�صاي 1972( ل�صاحبيه اأوزفالد 
ديك���رو/ O. Ducrot وتزفيت���ان تودروف/T. Todorov. لقد انبن���ت الأ�صلوبية الكا�صيكية 
منذ مدة على معطيات اإح�صائية. تهتم اأكثر بانزياحات الكاتب عن معيار معين: اللغة اليومية 
اأو اللغ���ة العلمي���ة. لي�صبح اأ�صلوبًا، كل م���ا يمثل الختاف.لكن لهذه المنهجي���ة �صلبياتها. مما 
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فر����ض عليها ال�صتعانة باأخرى. كما بين ذلك اأحدد موؤ�ص�صي هذا الن�صاط المتمثل في جيرالد 
اأنطوان/ Gérald Antoine. فحي���ن تهيمن ممار�صة الإنزياحات، العامات النحوية، تحليل 
المكونات التعبيرية، فاإن ذلك يرتبط ب�صكل وا�صع بالنظام الكمي. كما هو ال�صاأن في المجالت 
���ه قائم���ة م���ن الأخطاء. مم���ا يمكننا من فت���ح موجة لما ه���و غريب. لكنه  الم�صترك���ة. اإذ ُتَوجَّ
يتمي���ز بالب�صاطة. وحين يهيمن �صفاء المعجم والتركي���ب وتركيز ال�صور. بمعنى حين ترتبط 
بالعاقات النحوية ويهتم الباحث باكت�صافات جديدة، فقد تكون روؤيته النقدية مزدوجة. واإذا 
كانت �صنوات ال�صتينيات، قد اأعلنت موت الأ�صلوبية، فاإن ذلك يعني تجاوز الدور ال�صروري الذي 
توؤّديه مونوغرافيا الكاتب. كما هو �صاأن اإيقاع ومو�صيقا في مذكرات- autre tombe- لمورو/ 
J. Mourot. اأو جمل���ة برو�صت لميل���ي/ J. Milly. وفي الوقت نف�صه، عمل ميخائيل ريفاتير/ 
M. Riffaterre )ب�صفت���ه من اأهم النقاد المعا�صرين(، عل���ى ن�صر محاولته في )الأ�صلوبية 
البنيوي���ة، فامري���ون، 1971(. تن���اول ريفاتير هذا العم���ل درا�صة الأ�صل���وب الأدبي على �صوء 
الل�صانيات البنيوي���ة. الأ�صلوب بو�صفه علمًا. اإن التحليل الل�صاني لاأ�صلوب الأدبي، ل يكفي. اإذ 
يجب التمييز بين الأفعال الأ�صلوبية والأفعال الل�صانية ولغة الأدب. اإن الأ�صلوب �صكل دائم. وقد 
يفتر�ض بع�ض عنا�صر المتوالية اللفظية. يتجلى في النتباه اأو الق�صد المتجدد للقارئ. انطلق 
ريفاتير كذلك من نظرية التوا�صل، ليبين باأن الأ�صلوب ي�صيف للخبر العادي، قيمة معينة. اإذ 
يعم���ل القارئ )ولي�ض الكاتب الذي غالب���ًا ما تكون نواياه مجهولة اأو متنوعة بفعل معين(، على 
البح���ث عنها ويعتمد في ذلك على العامات ب�صفتها مجموع���ة من التوابع. في�صبح اكت�صافه 
مو�صوعي���ًا. ويبتعد عن التعبيري���ة التي نعث بها ليو �صبيدزر )وم���ن المحتمل اأن يكون ريفاتير 
ق���د بنى تحليل���ه على اأول موؤ�صر ي�صادف���ه(. في هذا الإطار، نتوجه عل���ى مجموعة من القراء 
الذي���ن يعمل���ون على اإغناء هذه العامات. وب�صكل اأدق، مجموع���ة التاأثير والأجوبة. تنعت هذه 
المجموع���ة بمعمار القارئ. اأم���ا بالن�صبة اإلى الن�صو�ض القديمة، فق���د تتكرر هذه العملية مع 
كل جي���ل )ي���درج ريفاتير هنا الأ�صلوبية �صم���ن نظرية التلقي(. اإن ه���ذه المرحلة الأولى لهذا 
الكت�ص���اف، التي تهتم بتجمي���ع كتلة الأفعال، غالبًا ما تكون م�صم���رة. وتوؤخذ ب�صفتها تجاوزًا 
لمعيار غير ممكن التحديد. لكن بالن�صبة اإلى الن�صق، فكل اأ�صلوبية غالبًا ما تكت�صف من طرف 
معم���ار القارئ. لأنه يمل���ك مخططًا قبليًا ومادي���ًا )اختيار اآثاري، �ص���ورة،... اإلخ(. يمكن اأن 
تحم���ل اأبع���ادًا دللية. فحين يعم���ل على اإحداث قطيعة معين���ة، فاإنه يعلن ع���ن تغيير ال�صياق. 
تكت�صي هذه الأفعال اأهميتها حين تتكرر. كما اأن مجموعة من الم�صتويات، المعكو�صة )�صوتية 

اأو نحوية مثًا( تعرف الأهمية نف�صها. 
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اإن الإ�صكالي���ة المطروح���ة من طرف النظرية الأكثر تعقيدًا م���ن نقدها، تكون جد متعددة. 
فه���ل يمك���ن تحديد الأ�صل���وب الأدب���ي بعّده جمع���ًا ب�صيط���ًا للخبر اأو م���ن خ���ال اإعطائه قيمة 
اإ�صافي���ة؟ في هذا ال�صدد، تكون الوظائف التي حددها جاكب�صون، جد كافية. لأنه يتجاوز تلك 
الزدواجي���ة. ومن جهة ثاني���ة، فا الكتابة ول الق���راءة، يمكن اأن توؤخذ ب�صفته���ا متوالية لهذا 
التاأثي���ر الذي ي�صبح المحرك الأ�صا�صي لدى برو�صت/ Proust. لأنها الوحدة الأولى المرتبطة 
بالعمل. ل يهتم العالم الماألوف بتلك الإح�صائيات. اإن ريفاتير على علم بتلك العنا�صر، فكيف 
نمي���ز بينه���ا. اإن كل عن�صر ماأخوذ من هذا ال�صياق الأدبي. بحي���ث يكون محددًا ب�صكل تناوبي، 
ل يك���ون محددًا. لكته يرتبط بالن�ض الذي يحمل اإجابة وقد ل يحملها كذلك. مما يجعلنا اأمام 
ل ج���دوى الق���ارئ. اللهم اإذا قمن���ا با�صتطاع الروؤى، قب���ل المناهج الإح�صائي���ة. فحين ياأخذ 
ريفاتير ف���ي الح�صبان المذكرات المعكو�صة، فا نجد غير قارئ واحد. في هذا الإطار، ي�صبح 
ت�ص���ور ريفاتير، غير ذي جدوى. وبما اأن البعد الل�صاني، يربط الأ�صلوبية بمجموعة من النوايا. 
ول يعتق���د باأهمي���ة اأفكار كاتب معين حول الأ�صلوب. فكيف يمكن الأخذ بهذه النوايا؟ قد نحاول 
 Malraux /ومالرو Baudelaire /بودلير ،Hugo /الأخذ بالدرا�صات التطبيقية فقط لهيجو
الت���ي ل جدال فيها. لكنها غير وفية للم�صلمات. يتعلق الأمر ب�صعرنة الكلمة لدى هيجو وبنظرية 
الهلو�صاني���ة لدى مالرو وبودلير. يت�صمن هذا الف�ص���ل النقدي، المقال الهام لجاكب�صون وليفي 
�صترا����ض، من غير درا�صة مجموعة القواعد المرتبطة بق�صيدة القطط )Les chats( لبودلير 
)المت�صمن���ة في ديوان���ه »اأزهار ال�صر«(، بالأهمي���ة نف�صها لما بعده. هذا النق���د جعل ريفاتير، 
ل يهت���م بمعطيات الأ�صلوب فح�صب، لكن بمعمار الأنماط. لكن اإذا اأمعنا النظر في الأمر، فاإنه 
لي�ض اأكثر اأو اأقل من �صبيدزر. فقد ربط ذلك بالموروث الغني، بما هو حديث. لكن على الرغم 

من وعي ريفاتير بهذه الت�صاربات المعرفية، فاإنه عمل على تطويرها خا�صة في اأعماله:
- اإنتاج الن�ض )�صاي 1979(.

- �صميولوجيا ال�صعر )�صاي 1979(.
يق���ود الم���رور م���ن الأ�صلوبي���ة اإل���ى ال�صعري���ة/ Poétique، اإلى تحدي���د ت�ص���ور بانورامي 
لاأ�صلوبي���ة. بحيث يجب اأن نفهم باأنها تتميز بنوع من التعدد. اإذ نجد اأ�صلوبيات عدة )كما بين 
ذلك هاينري�ض بليت/ Heinrich Plett في »نظرية الأدب«(. تنق�صم ح�صب الطريقة التي ترى 
م���ن خالها الأ�صلوب. فاإذا كانت تعبيرًا عن �صخ�صي���ة الكاتب، نعتها بالأ�صلوبية التعبيرية. اأما 
الت���ي ترتب���ط بالمتلقي، وتهتم بعنا�صر معين���ة في عاقتها مع ال�صياق، ن�صم���ي اأ�صلوبية �صياقية 
)ريفاتي���ر(. اأم���ا اإذا اأخ���د الأ�صل���وب ب�صفته ترابط���ًا خا�صًا لل�ص���ان، فيتعلق الأم���ر، باأ�صلوبية 
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النزياح/ Ecart. اأما الأ�صلوبية الإح�صائية، فتتعلق بالترابط الن�صي. تجعل اأ�صلوبية النزياح، 
الن����ض الأدبي يفارق المعيار النحوي والمعجم���ي. فنتحدث هنا، عن اإجازات �صعرية ومفردات 
الوج���وه. فتج���اوز ال�ص���ور، يمكن ع���ّده نوعًا من النزي���اح. فقد ب���رزت الأ�صلوبي���ة الإح�صائية 
ف���ي اأعم���ال بيير غي���رو/ P. Guiraud وكون���راد بي���رو/Conrad Bureau واإيتي���ان بروني/ 
Etienne  Brunet، اإذ الهتم���ام بمعجم الكتاب وطول جمله���م اأو تكرار التيمات. لقد �صميت 
فيما بعد )من خال التطور المعلوماتي(، في اإطار تكرار اأو غياب م�صطلح معين اإيقاع الجمل. 
النزي���اح بالن�صبة اإل���ى و�صيلة التوظيف داخل الل�صان اأو داخل مت���ن الأعمال الأدبية. �صواء كان 
تعاقب���ي/  diachronique، اأم تزامني/Synchronique. لكن كل هذا قد ل يحدد الأ�صلوب، 
ب���ل ي�صاعد على تبيان مميزاته ب�صكل بارز. كم���ا ت�صكل معطيات غير كافية، لكن معرفتها تكون 
اأح�ص���ن. ذل���ك اأن اأ�صلوبية ال�صياق الت���ي تناولها ريفاتير في اأعماله الأول���ى، ل تجعل الن�ض في 
مواجه���ة معي���ار خارجي عنه. لكن ف���ي اإطار �صياقه. ف���اإذا اأردنا الحديث ع���ن الكلمة ال�صعرية 
ل���دى هيج���و، فاأنه ل وجود لكلمة �صعرية في الجوهر. و�صعري���ة الكلمة ت�صبح كذلك من خال 
�صياقه���ا ومي���زة ق�صيدة كاتبه���ا. فالكلمة تغير قيمته���ا، حين تغير بنيتها ح�ص���ب الق�صائد. اإن 
اللي���ل البودلي���ري )ن�صبة اإلى بودلير(، لي���ل مخيف اأو هادئ. اأما زرق���ة مارميه فجذابة. فهل 
م���ن الممكن ربط مناهج ه���ذه الأ�صلوبي���ات المختلفة: ال�صي���اق، الكمي، النزي���اح، التعبيرية، 
معطي���ات الحا�صوب وتعليق القارئ، من اأجل و�ص���ف �صامل لاأ�صلوب من خال الإ�صكالت التي 
يطرحه���ا. يفتر�ض الو�صف ال�صحيح في هذا الإطار، اأو ف���ي موا�صع اأخرى، دائمًا نظرية. مثل 
�ص���راع من اأجل برنامج معين اأو مجادلة. تترك مكانها لا�صتك�صافات الميدانية، وكذا للتفاعل 
بي���ن الدرا�ص���ة الأ�صلوبية والعمل الذي ي�صكل مو�صوع الحكم. حي���ث ُينَطلق من النتائج ومائمة 
المنهج. يمكن اأن ن�صيف ونحن نقوم بهذا ال�صتخا�ض حول �صعوبة الأ�صلوبية ب�صفتها ن�صاطًا 

يواجه مراجعة خا�صة. يتزامن في المرحلة نف�صها مع مياد للباغة )الباغة الجديدة(.

ج- البالغة اجلديدة

اإذا كن���ت الباغة بمنزلة الموروث المبا�صر لل�صانيات، فاإنها لي�ض تفكيرا حول الأدب. بقدر 
م���ا هي عبارة ع���ن فن المواجهة بو�صاطة الكام. اإنها تقنية المحام���ي اأو رجل ال�صيا�صة. اأ�صار 
اأر�صطو اإلى ذلك، حين ربطه بالمداخلة والمعار�صة. تعمل على ت�صميم مختلف اأجزاء الخطاب: 
تمهيد،�صرد،مناق�ص���ة،... اإلخ. اإن التلفظ والبحث، يام�ض كيفية الكام. اأ�صار كتاب- المعجم 
المو�صوع���ي لعلوم اللغة- اإلى اأنَّ القدم���اء ل يميزون �صوى ثاثة اأنواع من الخطاب: ال�صت�صاري 



الل�سانيات والأدب

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 84

)ال�صيا�صي(، الق�صائي )خطاب، ذم، مدح اأو ا�صتنكار،... اإلخ(. فخال القرنين ال�صابع ع�صر، 
والثام���ن ع�صر، اأ�صبح���ت الباغة هي فن الأ�صل���وب الجميل. تتجلى ه���ذه الباغة- مثًا- في 
تن���اول الوجوه الباغية ل���دى فونتني���ر/ Fontanier )1827، 1981(. )ثم اإع���ادة ن�صره �صنة 
1968، فامريون(. لقد عرفت اأواخر القرن التا�صع ع�صر، اإلغاء الباغة من ال�صوربون الجديدة 
ت بتاريخ الأدب.  �صَ )انظر: A. Compagnon الجمهورية الثالثة لاأداب، �صاي، 1984(. وُعوِّ
ولم ُتَعاد اإل خال �صنوات ال�صتينيات اإذ ارتبطت اأحيانًا بالأ�صلوبية التي ارتبطت بدورها - كما 
راأينا- بطريقة التعبير )اإن التقليد كما اأعاد ذلك اأورباخ/ Auerbach في- محاكاة- يميز بين 
ثاثة اأنواع/ م�صتويات من الأ�صلوب.(. تحدد الوجوه/ Les figures الن�ض عن طريق التعار�ض. 
فثم���ة باغة اأخرى- ل تهمنا في هذا الإطار- ترتبط بالحجاج. يقترح بع�ض النقاد )كما هو �صاأن 
اأوليفي روبول/ Olivier Reboul ف���ي كتابه- الباغة/ La  Rhétorique، 1984(، الجمع بين 
الباغتين. اأما بالن�صبة اإلينا، فترتبط الباغة بكل خطاب تتحقق من خاله الوظائف الثاثة. 
اإن كل خط���اب، يرتبط باللذة والتاأثير التي توؤخ���ذ عن طريق الحجاج. ل يجب اأّل نن�صى )تحت 
تاأثي���ر الأنماط( موؤلفًا هامًا من بين الأعمال الحديثة التي تتناول الباغة )على الرغم من اأنه 
لم يعد يذكر(، اإنه جان بولن/ Jean Paulhan الذي اهتم بالباغة. ول يكف عن تبيان اأّن كل 
كات���ب يعمل على توظيف الباغة عن غير ق�صد. واأن الباغة تح�صر فينا وفي ا�صتعمالتنا. اإذ 
ل يوج���د علم غريب اأكثر من الباغة. لأنها ترتبط بكل �صيء. يقبل الموؤرخون عن طواعية باأنه 
من���ذ بروز اأعمال كري�صتوف داو�ص���ون/Ch. Dawson عرفت الباغة ميادًا جديدًا. اإذ اهُتمَّ 
بمجموع���ة م���ن ن�صو�ض بولن في المدار����ض. تتعلق بالباغة المت�صمنة ف���ي الجزء الثالث من 
اأعماله الكاملة )حلقة الكتاب المرموقين(. يمكن القول اإنَّ رولن بارت/ R. Barthes وجيرار 
جينيت، عبارة عن تلميذين لبولن )عن وعي اأو بدونه(. فهل قاما بحجب الأ�صتاذ؟ �صحيح اأن 
 Figures /وجهة نظره، هي وجهة نظر كاتب. لكن الباغة الحديثة، تلتقي حول نظرية الوجوه
المرتبط���ة بالقراءة ووجوه الأ�صل���وب. اأعطى جيرار جينيت لكتبه الثاث���ة الأولى هذا العنوان. 
فمن���ذ كتاب���ه- وجوه1- )�صاي 1966(، قد عرف الباغة بو�صفه���ا ن�صقًا من الوجوه. اإن غياب 
الوجه، هو بمثابة درجة ال�صفر، ب�صيط وي�صكل اأ�صا�ض هذا الن�صق. كما يعرف- كذلك- الوجه 
ب�صفت���ه نوع���ًا من النزياح )الف�صاء بين م���ا الحرف والمعنى. بين ما يكت���ب وما يتم التفكير 
 Signifiant /في���ه. ثمة وج���وه عدة ترتبط باأ�صكال الف�ص���اء. حين نتحول من �صط���ر المدلول
)ي���زول الحزن( والمرتب���ط بالدال/ Signifié )الح���زن ل يدوم(. اإن كل وج���ه كما يبرز في 
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التن���اول الباغي )دومار�صي/ Dumarsais، فونتني���ر/ Fontanier( يحمل وظيفة الإ�صارة 
والإيح���اء في الوق���ت نف�صه. لكن يتم بنوع م���ن القتراح عن طريق الدلل���ة. حين نقول- �صراع 
م���ن اأج���ل �صفينة ��. لكن ف���ي الوقت نف�صه، اأبحث ع���ن التحفيز بو�صاط���ة التفا�صيل. وكل عودة 
ترتب���ط بالدللة. اإن اأحد اأنم���اط الروؤيا اأو النتباه، يحدد حين نعلو عل���ى توظيف الوجه. اإن ما 
كتب���ه جينيت قد يكون غير ذي جدوى. حين ُيَتناول �صفرة الباغة القديمة ق�صد تطبيقها على 
الأدب الحدي���ث. لكن من خال هذه ال�صفرة، وهذا النق���د المتعدد �صيتم ا�صتخا�ض مجموعة 
م���ن العنا�صر: وجوه متميزة. من اأجل تطبيقها على الأعمال الأدبية. هكذا ففي عام )1970(، 
خ�ص�صت مجلة- توا�صات-، اأحد اأعدادها للباغة. فا�صطر رولن بارت في الباغة القديمة 
)ندوة 1964- 1965(، كما قام بذلك جيرار جينيت في كتابه- وجوه-، على مقابلة الممار�صة 
القديمة لاأدب، اأو الباغة وال�صميولوجيا الجديدة للكتابة. هذه المرحلة الم�صتوحاة من اأعمال 
كورتي�ض/Curtius، �صارل بالدوين/Ch. Baldwin، براي/Bray، برونو/ Brunot وموريي/

Morier، ت�ص���كل تاريخ���ًا لمعًا للباغة القديم���ة للقرن التا�صع ع�صر وو�صف���ًا ل�صبكته. يخل�ض 
موؤلف���ه اإلى اأن معرفة �صفرة الباغة الغربية �صتغير معرفتنا لاأدب، للتعليم، وللغة. لأن اأر�صطو 
ل ي���زال يهيمن على لغتن���ا. واإذا كان الأدب مرتبطًا بالباغة )ممار�ص���ة �صيا�صية، ق�صائية،... 
 ،texte /اإلخ(، فا يمكن اأن نقوم بفعل ثوري وبناء. - ممار�صة جديدة للغة- تحت اإ�صم- ن�ض
الكتابة/ Ecriture، اإل اإذا تجاوزنا الباغة ب�صفتها مو�صوعًا تاريخيًا متجاوزًا. لكن في العدد 
نف�ص���ه من المجلة، يت�صاءل بيير كينتز/ P، Kuenz حول ع���ودة الباغة. ورف�ض في الوقت نف�صه 
ت�ص���ور جيرار جينيت الذي يرى بتراجع الباغ���ة )�صمن وجوه III(. اإذ ي�صير اإلى ظاهرة المرور 
م���ن الباغة اإلى الوجوه. ومن الوجه اإلى ال�صتع���ارة اأو الكناية. لقد اهتم كذلك بهذين الوجهين. 
ال�صكانيون الرو�ض )اإيخنباون/ Eikhenbaun، وجاكب�صون/ Jakobson. بحيث اهتما بعاقات 
التج���اور والت�صابه. لكن جل وجوه الترابط، تتعلق بالكناي���ة الف�صائية. وجل وجوه الت�صابه، ترتبط 
با�صتع���ارة واح���دة )مع �صرورة المقارن(. ففي اللهجة كذلك )ح�ص���ب برو�صت(، نجد ال�صتعارة. 
كم���ا اأنها عبارة عن مقارنات اأكثر من اأنها كتاب���ات. اإن كلمة �صورة بالن�صبة اإلى ال�صريالية، ت�صكل 
المو�ص���وع نف�صه ال���دال على التعميم. بهذا تعود الباغة )يت���م اإحياوؤها(. لكن مع نوع من التحول 
واللتزام. ومن دون �صك تحت تاأثير �صعر بودلير/ Baudelaire لل�صريالية وللم�صتقبليين الرو�ض 
بالنظرية البرو�صتية )ن�صب���ة اإلى برو�صت( حول ال�صتعارة. ل ن�صتغرب اإذن من اهتمامات هذه 
 M. /الحرك���ة. فق���د ن�صرت ع���ام )1973( �صميولوجي���ا ال�صتع���ارة والكناية لمي�ص���ال لوغرين
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Leguern )ل رو����ض(. اإذ تمن���ح ه���ذه الدرا�ص���ة اأداة ق�صد تحليل الأ�صل���وب وتخطيط لنظرية 
�صيميائي���ة. اإن الكتابة تهتم بالعاق���ة بين اللغة والحقيقة المعبر عنه���ا )ال�صوت- مثًا- يدل 
عل���ى ال�صخ�ض الذي يتكلم(. لأنه ل يمكن فهمه، اإل عن طريق تجاوز المعنى الأول اأو الخا�ض. 
ت���زداد اأهمية ال�صتعارة، حين تتراج���ع قدراتها المنطقية. تكون مترابط���ة ب�صكل عك�صي )هنا 
ن�ص���ع الإيحاء مقابل الدللة(. اإن الإيحاء قد يكون اختياريًا اأو اإجباريًا. فعند تاأويل بيت �صعري 
واح���د، يكون للنق���د هام�ض كبي���ر، اإذا اأردنا تعوي�صه داخ���ل ن�صق الق�صي���دة. اإن م�صار الكناية 
يك���ون اأكث���ر اختافًا. لأنه ي�صي���ر اإلى العاقة بي���ن المو�صوعات نف�صها م���ن دون تعار�ض )مثل 
ذل���ك: الكاأ�ض ومحتواه(. ينبثق عن الوظيف���ة المرجعية للغة. اإن ال�صتعارة المختارة من طرف 
العنا�صر الدالة العادية للكلمة المرتبطة بالدال، محددة عن طريق ن�صق ال�صتعمال ال�صتعاري 
له���ذه الكلم���ة. يمك���ن- في ه���ذا الإط���ار- اأن نت�ص���اءل حول العاق���ة والختاف بي���ن الرمز/ 
Symbole وال�صتعارة/ Métaphore. داخل البناء الرمزي، يتم ا�صتيعاب ال�صورة. ب�صفتها 
�صرورة للتمكن من الخبر المنطقي المت�صمن في الر�صائل مثًا. فقد اأ�صار بيجي/ Péguy اإل 
اأن الإيم���ان عبارة عن �صجرة كبيرة متجذرة في فرن�ص���ا. داخل ال�صتعارة، تكون هذه الو�صاطة 
غي���ر �صرورية لإي�ص���ال الخبر. اإذا كانت ال�ص���ورة الرمزية - بال�ص���رورة- ترتبط بالفكر فاإن 
ال�صورة ال�صتعارية ل توجه �صوى للخيال اأو الإح�صا�ض. لكن يمكن الجمع بين ال�صتعارة والرمز 
)مت�صمن���ة مثال- ال�صج���رة- ح�صب بيج���ي. اإن الأ�صا�صي هو التمكن من ه���ذا الم�صار الفكري 
لترجم���ة الرمز الذي- غالبًا- ما يرتب���ط بالواقع الفوق ل�صاني. اأما بالن�صبة اإلى الأمثلة البارزة 
ل���دى رامب���و/ Rimbaud- مثًا- في ال�صوائ���ت. وبودلير الذي ح���دد مرا�صاته على م�صتوى 
الت�ص���ور نف�ص���ه. لأن اللغة تتطلب ذلك ق�ص���د التعبير عنها. لكن تكون قبلي���ة للن�صاط الل�صاني 
ولي�ص���ت وجهًا للباغة. لتحديد المقارنات المرتبط���ة بم�صطلح الت�صورات الأكثر تداوًل، عمل 
لوغري���ن عل���ى تقريب ال�صتع���ارة والمقارنة ع���ن طريق الباغ���ة المعا�صرة. ويخل����ض اإلى اأن 
الختاف ال�صكل���ي، له اأهمية محدودة. وال�صيء نف�صه حين نعمل على التمييز بو�صاطة ال�صكل، 
الرم���ز وال�صتع���ارة. اإن محاولة تحديد هذه البني���ة:- جاك اأكثر بادة من بيي���رو- جاك اأكثر 
ب���ادة من حمار- ل تعرف اختافًا كبيرًا عل���ى م�صتوى الدللة. وكل مقارنة تقوم بتوظيف اأداة 
منطقية. ل ترتبط بال�صتعارة )ال�صتعارة لي�صت منطقية(. بماذا اإذن ترتبط هذه الحوافز؟ اإن 
هذا ما ينعته مارميه ب�صلبيات الأل�صن. فكيف ُتَتناول الروابط المتقاربة؟ تعمل ال�صتعارة على 
تحدي���د خب���ر متعالي عن الخبر المنطقي. وكل مناق�صة ت�صته���دف المقارنة، تعرف تراجعًا اأما 
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ال�صتعارة. ح�صب لوغرين، فاإن ال�صتعارة ترتبط بالوظيفة ال�تاأثيرية والإيحائية )الموجهة اإلى 
المتلق���ي( للغة. في حين، تعرف الوظيفة المرجعي���ة، نوعًا من التراجع. لكن هل يكون لوغرين 
مخطئ���ًا. لأنه لم يربط ال�صتعارة بالوظيفة ال�صعرية. كم���ا راأينا لدى جيرار جينيت. فال�صورة 

لديه تعني ال�صعر. 
تع���ود �صعوب���ة تحليل الوج���وه الباغية اإلى اأنها تنفل���ت ب�صرعة. ترتبط بالعال���م الواقعي اأو 
المرجعي. لأن بع�ض التعريفات تعمل على تحديد المرجع ولي�ض العاقات بين عنا�صر الدللة. 
يقت���رح لوغرين تحليًا ينح�صر ف���ي م�صتوى الوحدات الدللية ال�صغرى. اإذ تحديد لئحة لهذه 
الوح���دات ال�صغرى. ت�صتمل على وحدات معجمية �صغرى. فكلمة- راأ�ض- مثًا، تتميز ب�:الحد، 
الدائرية، القبلية، متعالية،... اإلخ. اإن هذا ما يوؤدي اإلى نوع فرع اآخر من الل�صانيات. والمتجلي 
ف���ي ال�صميولوجي���ا التي �صنعمل على تناولها. لكن قبل ذلك، �صنحدد اأهمية الباغة في الو�صف 
الدقي���ق للن�صو����ض الأدبي���ة. اإن الوجوه لي�ص���ت ملغاة )في ه���ذا الإطار(، بل تبق���ى عبارة عن 
انزياحات عن معيار �صعب التحديد. لكنها و�صائل تمكن من ا�صتغال الخطاب. كما تكمن اأهمية 
ذلك في اأنَّ الرمزية/ Symbolisme منذ بودلير وبرو�صت وال�صريالية/ Surréalisme، توؤكد 
اأهمي���ة الباغة المعا�ص���رة. لي�ض بعّدها حال���ة ا�صتثنائية. لك���ن اأدبية بامتياز. كم���ا اأن ال�صرد 
ال�صع���ري، خال القرن الع�صرين، قد �صاعف ال�ص���ورة ال�صتعارية. كما اأن ح�صورها له عاقة 
معكو�ص���ة بالن�صبة اإلى الإيقاعات. ل تعم���ل على اإعادة الإنتاج. بل تقوم باإنتاج معنى جديد. لقد 
عم���ل ب���ول ريكور/ P. Ricœur في كتاب���ه- ال�صتعارة الحية- )1975(، عل���ى تقديم بانوراما 
مو�صوعي���ة لكل اأنظم���ة ال�صتعارة. تكمن خا�صي���ة ال�صتعارة، في و�صف واقع موج���ود قبليًا. اإذ 
تعب���ر بطريقة مختلفة. فالأدب الحدي���ث ح�صب هذا الفيل�صوف، يجعلنا اأم���ام خطاب اأو اأ�صياء 
ع���دة ودالة في الوقت نف�صه. م���ن دون اأن يكون القارئ ملزمًا بالخيار بينها. لقد عرفت حقبتنا 
مياد الباغة من جديد. لكن ب�صكل مغاير لبع�ض الوجوه. تكمن قوة الباغة في اأنها ل تعرف 
التج���اوز. ف���ا يمكن تن���اول ن�ض معين م���ن دون ال�صتعان���ة بال�صتعارة، الكناي���ة،... اإلخ. لكن 
ت�صب���ح �صعيفة. حيث تك���ون و�صفية وترتيبية فح�صب. عك�ض المناه���ج التي عملنا على تحليلها 
لح���د الآن. فالباغ���ة حين ترتب���ط بال�صطح، ول تركز على عمق العمل، ق���د تكون منف�صلة عن 

معناها وجوهرها كذلك.



الل�سانيات والأدب

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 88

الهوام�ش:

الن�ض عن:
Jean Yves Tadié، la critique littéraire au xx siècle، 1ère ed، Belfond، Paris، 1987، 

P: de 185 à 207

)1(- يعد هذا الف�صل »الل�صانيات والأدب« من اأهم ف�صول كتاب »النقد الأدبي في القرن الع�صرين« )ال�صادر في طبعته 
الأول���ى عن من�صورات ملفات بلفون.باري����ض، 1987( ل�صاحبه جان ييف تادييه/ Jean yves tadié. اإذ يت�صمن 
ن�صو�ص���ًا مهمة: الل�صانيات )بنفن�ص���ت، بول فاليري(، فاينري�ض/ ����ض Weinrich ونظرية الزمن، الأ�صلوبية، 
الباغ���ة الجديدة )اأو بالأ�صح، اإحي���اء الباغة(. اإذ يقدم اأهم الطروحات التي انبنت عليها الل�صانيات. واأهمية 
الزم���ن داخ���ل البنية ال�صردية. وبنية التعليق، واخت���اف الأزمنة وتداخلها في الوقت نف�ص���ه. وارتباط كل جن�ض 
بزم���ن معين دون غيره. اأما بالن�صبة اإلى الأ�صلوبي���ة، فتناولها في بعدها التطوري. مع الوقوف لدى اأهم اأقطابها 
)�ص���ارل بال���ي، ليو �صبيدزر، ميخائي���ل ريفاتير،... اإل���خ(. في حين تناول ف���ي- اإحياء الباغ���ة- اإعادة �صياغة 

الباغة واإعطائها اأبعادًا جديدة مع كل من: جيرار جينيت، رولن بارت،... اإلخ.

⸎⸎⸎⸎



89 �لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 

- في المنتهى
- منمنمات

- على �سرفة القلب
- وكاَن اأبي

فتون ح�سين الح�سن
ق�سي عطية

محمود عزيز اإ�سماعيل
يا�سر فايز المحمد

الديـــوان

ال�صـــــرد:

- الناجي
- ليلة �سمتت لطوف

- لقنته العجوز در�سًا غيَّر كيانه
- تعلمت �سيئًا اآخر

- ربيع

ال�صـــــعر:

فائزة داود
لمي�س الزين

د. اأيمن اأبو ال�سعر
علي ناع�سة

اأدهم وهيب مطر
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فتون ح�سين الح�سن

ال�صـعـر...

فـي املنتهى

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة اأ�شماء الفيومي.

ق�سا قلبي
لأنَي منذ اأْن اأدمْنُت نب�َض الريِح

فاَر العمُر 
في درٍب �سوى دربي

َعفا حلمي
فال اأطياَف توؤن�ُض قفَر اأجنحتي

ول ميعاَد 
يذرُع في المدى ا�سمي
كاأنَي ُم�سغُة الحنظل

برحِم الجمِر تر�سيني مواويلي
ع�سى من برِقِه اأنَهل

اأوافي نبَر هامِتِه
بنبٍع مثقٍل بالريِح

اإرٍث من طهارِتِه
اأيا ناري

اأيا قبرًا عال حتَّى
طوانَي ِغبَّ اإزهاري

اأ�سْعُت بجمِعِه فجري
فما اأ�سرْقُت
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ما حّلْقُت اإال كي اأرى نف�سي
موزَّعًة على قهري

اأرى في المنتهى �سّرًا
يوؤ�سطُر فتنَة البدِء

ويق�سُمني اإلى تيَهيِن
�سوٍء وارِف ال�سَفِر

ودمٍع واخِز الغفراِن
ال يدري متى َيْبَرا

ولْدُت بخاطِر االأفِق
يلوُب النوُء مذعورًا مدى طرقي

اأَي�سلى البحُر في فلِّي
و�سوتَي 

لْم يزْل ُيف�سي اإلى ترتيلِة الهطِل!؟
كذوٌب خمُر هذا القلِب

اإْذ ي�سدو
الأنَّ الغيَب األَهُه

ف�ساَغ الكرَم اأغنيًة لها في �سطِوها لحُد
اأيلَحُن موعدي والروُح تبتهُل!

وي�سداأُ جارُف الروؤيا
فاأغنُم من طيوِف البيِن

كحاًل ليُلُه وجُل
كذوٌب �ِسْفُر اأثماري

اإذا ما �ُسلَّ من عمري
كاأْن ما بّتَلْتُه الناُي ملَء النزِف

مبثوثًا باأ�سفاري
مرارًا �سّرَعْتني الروُح بالخمِر

فما اأطفاأُْت ِفطرَتها

وال غاَرْت بما اآن�ْسُت من �ُسْكري
كذا قلبي

َتعلََّق فتنَة الودِق
�سًا ي�سيُل بنهِرِه ُغ�سَ

ُمني يكتِّ
ُمها يكتِّ

بعيدًا في روؤى الغرِق
اأال يا قلُب اأ�سهْدني

على ما �ساَل من دمعي
وهْب اأنِّي 

على ظمِئي تهاوْيُت
وعن ورعي تناءْيُت

ِه ظنِّي ففا�َس ب�سرِّ
الأوقَن �سورتي وهَما

واأرتاَد احتماالتي
بتو�سيِح اختماراتي

�سوؤااًل مفعمًا بالريِح اإْذ َيدمى
اأال يا لحنَي الموتوَر في نردي

تدلَّْه باعتالِء الغيِم اأوتاري
لتعرَف اأنَّني ما ُخْنت َلْكنَتها

وال حتَّى 
ن�سْيُت �سفائري تقتاُت اأظفاري

وال قلَّْمُت من زمني
�سوى وَهني

نذيرًا النبعاِث الحرِف 
من َنوحي ومن َوْقدي

⁕ ⁕ ⁕
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ق�صي عطية

ال�صـعـر...

منمنمات

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان ب�شير ب�شير.

-1-
وء  فرا�ضٌة ُتوؤمئ لل�ضّ

ب�ضّبابتها الّطويلة
تغمُز بجناَحيها

وتحوُم في ذاكرِة الّلهب.

-2-
اأعرُج وحيدًا، 

ُممتطيًا �ضوقي 
ُم�ضت�ضِلمًا للّظّن الأليم

الـُمّتجِه نحو الموج
الـُمقيِم في �ضرنقِة الغياب.

-3-
الفجُر يمّر ب�ضيِفه حزينًا

عًا َمقهاُه. ُمودِّ
اأقُف وحيدًا...
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وء,  اأ�ساأُل الظّل وال�سّ
واأحكُّ الجرَح الّناتَئ في 

جبيِن الّليل والّنهار.

-4-

وء خطواٌت تتعّثر بال�سّ
على الّتراب الـَمجبول بماء الورد

لكّنها ال ُتخطُئ ال�ّسطاآَن 
الـُمحاذية لال نهاية.

-5-

البرعُم يبتكُر اأبجديَتُه دائمًا
يّت�سُع للف�ساِء الـُممتّد 

وَء... ُيقّبُل ال�سّ
وير�سُم خريطَة الورِد 

في الجذوِر الخفّية.

-6-

ُت�سغي الع�سافيُر اإلى الفجر 
الـُمنب�ِسِط

قد يجيُء وقٌت 
تبكي فيه الّطيوُر 

بال دموع.

-7-

اأدلْجُت قلمي
ورجْمُت ظّنًا اآثمًا 

ا�ستباَح ورقتي البي�ساَء...
مّزق �ستاَر الغ�سِق, 

وم�سى 
يفتُح الباَب الـُمواِرَب 

 تاركًا توقيَعه 
على ياقِة الّليِل البهيم.

⁕ ⁕ ⁕
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محمود عزيز �إ�سماعيل

ال�صـعـر...

على �شرفة القلب

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان ن�شاأت الزعبي.

-١-
على �شرفِة القلِب

) )طيٌف وورٌد وفلُّ
تناديَن... اأبقى 

اأظلُّ 
ت�شيريَن:

عمري... هوائي... ومائي 
وحّبًا يظلُّ 

وحّبي الوحيَد،
وحلمي الأكيَد

ت�شيرين...
قولي
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اأيعقُل 
؟! كيف اأفلُّ

-2-

كقب�ِس الّرياح ِ االأماني 
واأحمُل في الكفِّ بع�َس الحبق 

وهذا الف�ساُء بلوِن االأقاحي 
بلون ال�سفْق

كطيِف اإلٍه عليك ترامى 
تهاوى عليِك 

وفيِك احترق.

-3-
يجنُّ الحنيُن 

دى  يموت ال�سّ
واأنِت الّنهاية والمبتدا

ِك اأنِت  اأحبُّ
اأال تذكرين؟

لهاَث الفوؤاِد, وحلَم ال�ّسنين
ولوعَة قلٍب 

اإليِك اهتدى 
�ستبقيَن حلمًا ع�سيَّ المنال 

اأعّلل ُ نف�سي 
اأقول... غدا

فاأنِت بقلبي: ))ا�ستعاُل الحنين,
�سهيُل البراري الأق�سى مدى((

-4- 
وتاأتيَن:

حلمًا... بطعِم االأماني 
تموجيَن:

, ُخزام وردًا وفاّلً
و�سمتًا �سهّيًا 
وبوحًا نقّيًا 

ودفئًا لبرِد الّليالي 
�سالًة غرام

وغيمة ع�سٍق 
تر�سُّ على الكوِن ماء الحياِة

اأترجُم 
كيَف... لماذا؟

وماذا ي�سيُف اإلينا الكالْم 
�سالٌم 

اإليِك, عليِك ال�ّسالم
�سالٌم 

على الحبِّ يحنو 
على راحتيِك,

ي�سّلي
فيخفُق قلبي:

))و�ساٌم
و�سا

ٌم 
و 

�س
ا

ْم((.

⁕ ⁕ ⁕
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يا�سر فايز المحمد

ال�صـعـر...

وكاَن �أبي

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة تانيا الكيالي.

-١-
وكان �أبي...

مر�َء َفجرً� يُر�شُّ �لحنطَة �ل�سَّ
للع�سافيِر �لَخجولة
حَبَتنا لَكْي َتعتاَد �سُ

ْعِد فال تخ�سى ُجنوَن �لرَّ
�سا�ش ِحَك �لرَّ �إْن �سَ

-٢-
وكاَن �أبي...

بِح ُمبَت�ِسمًا ا مثَل وجِه �ل�سُّ َنقيًّ
لوجِه �لَهمِّ َكْي نبقى بال َهمٍّ
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هُر داَهمَنا اإذا ما الدَّ
باألِف َفجيعٍة ُحبلى باأطناٍن
موع ِمَن الَوجِع الـُمحنَّى بالدُّ

-3-
وكاَن اأبي...

فِل َيبكي بريئًا ِمثَل َقلِب الطِّ
ِح ْت ُخيوُل الريِّ كلَّما رَك�سَ

َخ�ْسَيَة اأَْن حواِفُرها 
تدو�َس ُوجوَه مْن َخ�سعوا

�سيف ِلذلِّ الَفْقِر وافتر�سوا الرَّ
ا ُكلَّما َغ�سبْت َوُكنَّ

قيع �سياُط البرِد وامتع�َس ال�سَّ
عنا نلوُذ ِبناِر )كانوٍن( ُيَجمِّ

على �َسغِف الحكايا الـُم�سَرعاِت
على �سبابيِك الِجهات

فاألـَمُح نوَر َوجنتِه
واأقب�ُس من َو�ساَءتها قنادياًل
روِب لَطرِد العْتِم َعْن ُمقِل الدُّ

الـُمف�سياِت اإلى الحياة
ُر كفَّ والدتي واأب�سِ

َتُحطُّ الخبَز فوَق الَجْمِر في َدَعٍة
َوَعْن َعْمٍد ُتَقلُِّبُه

ي كاأنِّي قْد َفهْمُت الَق�سَد يا اأُمِّ
يِك   مراُء في خدَّ فهذي الهالُة ال�سَّ

م�ِس مْن َلْذِع احتراِقِك تحَت ُقر�ِس ال�سَّ
ْيِك قْد اأهدى حين الحقُل ِمْن َكفَّ

بيادَر َقمِحنا الـَمجبوِل بالَعرِق الجليل
فما اأزكاُه من ُخبٍز

وما اأحالَك يا عي�َس الب�ساطة
يُف الَجميل َوما اأبهاَك يا الرِّ

-4-

َوماَت اأبي...
اِح ِعطرًا برِه الَفوَّ َومازالْت �سجايا �سَ

في زوايا ُعمِرنا
الممَتدِّ ِمْن األٍم اإلى األٍم

وَحتَّى اآخر الخيباِت في
غيف �َسَفِر البراءِة َخلَف اأُحجيِة الرَّ

-5-

وماَت اأبي...
وما زلنا ُنخاِمُر َغيمَة االأحالِم 

رٌة بباِل الحقِل  كْي ترتاَح ُقبَّ
َترُتُق َغيبَة الَيخ�سوِر َعْن َحوٍر عتيق

-6-

وماَت اأبي...
وما زالْت لنا لغٌة

فراِت َعْن ُع�سِّ الَيمام ُتجيُد اإزاحَة الزَّ

-7-

وماَت اأبي...
اِف  يَّ ربَة ال�سَّ وما ِزلنا ُنعانُق �سَ

موخ جولِة  وال�سُّ ِع بالرُّ بالُجرِح الـُمَر�سَّ
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-8-
َوَظلَّ اأبي...

برغِم مرارة الحرماِن ذكرى
وِح  تحويني في فراِغ الرُّ

جاء اإذا �ساقْت بهذا القلِب اآفاُق الرَّ

⁕ ⁕ ⁕
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يعي�ش برهان زهرة في عوامٍة طينية ي�شميها )كوخي الت�شكيلي(، وقد بناها على بعد مرئي 
من الطريق العام عندما كان يعتقد ب�شرورة التوا�شل مع الب�شر، اإذ اأن اأمه التي اأورثته موهبة 
الر�ش����م كانت تقول ع����ن لوحاته ال�شوريالي����ة اإنَّ �شطحاتها المجنونة ل����ن تجعله حا�شرًا بين 
النا�ش ذلك اأنَّ الفقراء ي�شغلون وقتهم في البحث عن حيٍل يك�شبون بها لقمة عي�شهم ويهتمون 
بتحي����ات يلقونها على بع�شه����م بع�شًا على الدروب التي ت�شل الحق����ول بالبيوت، وهم يعلنون 
ع����دم ر�شاهم عن اأولئ����ك الذين ال يب����دوؤون تحيتهم بعبارة فيها )اهلل( مث����ل )اهلل يعطيكم 
العافي����ة(، وكان برهان يكتفي بكلم����ة )مرحبا(، ويرد على تحيات ال�شب����اح والم�شاء بكلمة 
)ه����ا(، واإذا �شاأل����ه عابر عن حاله يرد بهز راأ�شه اأو برفع اإح����دى يديه متحا�شيًا االإطالة في 
تبادل الحديث مع االآخرين كي ال يجد نف�شه يقول لمن يتحدث اإليه )لقد تعبت من الوقوف ما 
راأيك لو نكمل حديثنا في الكوخ(؟ عندئٍذ �شيجد نف�شه م�شطرًا لاإجابة عن اأ�شئلة يطرحها 
�شائل يرى الحياة نقودًا وعقارات، في�شاأله هل هناك من ي�شتري لوحاتك، وكم لوحًة تبيع في 

داود فائ��زة 

. . . د ل�س�����ر ا

الناجي

- العمل الفني: لوحة ملونة  للفنان محمد مجد الحناوي.  
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اليوم، وما ثمن اللوح����ة وكم تكلف خ�شبًا وقما�شًا واألوانًا، 
وك����م يومًا تحتاج حت����ى تنجزها؟ وبع����د اأن يجيب برهان 
ع����ن كل تل����ك الأ�شئلة بم�ش�����ض ين�شحه ال�شائ����ل بتحويل 
كوخه اإل����ى ك�شك لبيع علب التب����غ الأجنبي ومع�شل وفحم 
الأراجي����ل لزبائن يطلق عليه����م م�شتثمروا ظ����ال الغابة 
لقب )طيارين(، وهوؤلء يفيئ����ون ظال محمية ال�شنوبر 
الحكومية ب�شع �شاع����اٍت وهم ل يعتر�شون على الت�شعيرة 
ال�شياحي����ة. ي�شيق برهان ذرعًا بالن�شائح التي ت�شل حد 
التدخ����ل ب�شكل اللوحة ومو�شوعه����ا والألوان التي يجب اأن 
ي�شتخدمه����ا حتى ت�شبح لوحته )بياعة(، فيرد بنف�ض من 

ي�شعر بروحه ت�شعد اإلى حلقه: اأنا اأر�شم كي ل اأجن.
اعت����اد �ش����كان قرية بيت ال�شكوح����ي على مزاجية بره����ان وعّدوه �شخ�ش����ًا غام�شًا وغريب 
الأط����وار لكن����ه لم يك����ن مجنونًا بكل تاأكي����د، اأي اأنه عاقل بل هو عبقري م����ع قليل من الجنون 
حي����ن يتعل����ق الأمر بفن����ه، ويرون فيه ظاه����رة فريدة لي�ض ف����ي قريته فح�شب، ب����ل كذلك في 
الم����زارع والقرى المحيطة بها ،عل����ى الرغم من اأنَّ عدد الذين روؤوا ر�شومه ل يتجاوز اأ�شابع 
الي����د الواح����دة وهوؤلء اأخبروا برهانا اأنه����م لم يفهموا �شيئًا من تلك الر�ش����وم، اأما الذين لم 
ي����روا لوحاته فكانوا يرددون ف����ي �شهراتهم الق�شيرة: لو لم يكن بره����ان ر�شامًا عظيمًا، هل 
كان����ت محطات التلفزيون الحكومي����ة وغير الحكومية ت�شت�شيفه عل����ى �شا�شاتها؟ وعن ظهره 
المحني كهال اأ�شهب على الرغم من اأنه لم يكمل عقده الثالث بعد، يقولون لقد ن�شي ظهره 
ا�شتقامته المعهودة واختار النحناء ريثما ينتهي برهان من الر�شم. ومن كان يراه غارقًا في 
لوح����ٍة ير�شمها يقول: لن يعود، لي�ض لأن عم����وده الفقري اعتاد على و�شعية النحناء فح�شب، 
بل كذلك لأن الج�شد اأي ج�شد يتماهى مع الو�شعية المتجهة اإلى الأر�ض وهذا ل ينطبق على 

النفو�ض بكل تاأكيد.
كان بره����ان واثقًا من اأن����ه خلق لير�شم ول حاج����ة لوجوده بدون األوان����ه وقما�شه وري�شاته، 
وه����و لم يك����ن موؤمنًا ول ملح����دًا، ولم ي�شبق ل����ه اأن فكر بالنتم����اء اإلى حزٍب قوم����ي اأو �شلفي 
فالأل����وان هي كل ما يعنيه وكذل����ك ال�شخ�شيات المثيولوجية خا�شة منها ما يمثله اإله الرعاة 
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)�صموق����ان(، واإله الخ�صرة )هي�ص����ون(، وتحويل ال�صراع بينهما اإلى ر�ص����وٍم واأ�صكال معبرة 
وذل����ك دون اأن ينت�صر اأحدهما على الآخر، فيق����ول اإذا انت�صر اأحدهما على الآخر �صاأتوقف 

عن الر�صم، ثم اأجن.
جع���ل برهان �ص���راع الإلهين الأ�صطوريين مو�صوع���ًا دائما للوحاته بعد اأن ق���راأ كتابًا يتحدث 
ع���ن ميثيولوجيا �ص���رق المتو�صط، وقد �صغله هذا ال�صراع حتى اعتق���د اأن راأ�صه مملوء بالألوان 
وت�صكي���ات فانتازية لذلك الإلهين الأ�صطوريين فح�صب، لكن���ه اكت�صف خطاأ اعتقاده حين راح 

يردد بع�ض المقولت الدينية التي تتحدث عن قيام ال�صاعة.
كان ذل����ك بعد �صماعه �صجيج هديٍر متقطع، في البداي����ة ت�صاءل ما اإذا كان الرعد القادم 
م����ن ال�صماء هو الذي اأرجف الكوخ واأ�صقط اللوحة، وحين تذكر اأن الغابة تمر في اأكثر �صهور 
ال�صي����ف حرارة و�صكونًا �صعر ب����اأن تلك الأ�صوات م�صحت الألوان م����ن ذاكرته واأن�صته �صراع 
الإلهين ليحل مكانها ما قراأ عنه في كتب الدين الخا�صة بالمرحلة البتدائية على اأنه يحدث 
ي����وم القيام����ة، وقد تذك����ر اهلل في تلك اللحظات حي����ن قال: الحمد هلل على وف����اة اأبي واأمي، 
وكذل����ك الحمد هلل على بقائي وحي����دًا و�صكرًا لر�صومي التي اأن�صتني الن�صاء فلم اأتخذ لنف�صي 
كباق����ي الرجال �صاحبة ت�صليني وتنجب الأولد، اأو خليل����ًة مثل ر�صامي المدن المترفين تكون 

موديًا للوحاتي.
ح���دث ذلك في الرابع من �صه���ر اآب حين كان برهان يتحدث اإلى لوح���ة يمرر عليها فر�صاته 

ال�صغيرة كي يوزع على خلفيتها ت�صطيباٍت �صفافة.
ل���م ينظر برهان في ذلك اليوم اإلى عق���ارب ال�صاعة، لأنَّ البرودة اللطيفة والف�صاء الرمادي 

اأخبراه اأن الوقت فجر.
التقطت اأذناه اأ�صوات تفجع وبكاء، خرج من باب الكوخ، رمى نف�صه في ف�صاء الغابة الرمادي 
وراح يرك����ض بي���ن اأ�صجار المحمية، رك�ض كباقي الهاربين اإلى جه���ٍة غير محددة، مثلما تركوا 
اأب���واب بيوتهم مفتوح���ة ترك باب كوخه مفتوحًا، راأى النا�ض مثل���ه تتعثر ببع�صها وببقايا جذوع 
الأ�صج���ار المقطوع���ة ث���م ت�صق���ط وتتدحرج وتع���اود الوقوف والرك����ض، كانت اأف���واج الهاربين 
تتج���اوزه ب�صرعة جعلته يعتقد اأن���ه �صيكون اأول من �صينال عقابًا عل���ى امتناعه عن اأداء فرو�ض 
العب���ادة، وق���د اكت�صف في تلك الأثناء عطبًا اأورثتها حرفة الر�صم لج�صده حيث بداأ ي�صعر بعجٍز 
عن مجاراة الراك�صين حتى اإذا تعثر باأجمة اآ�ض كبيرة رمى نف�صه في ح�صنها الرطب، وقدر اأن 
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ت�ص���د اأغ�صانها الطرية عنه نار جهنم الت���ي لحت له اأدخنتها في حي القرية ال�صمالي، وريثما 
ت�ص���ل النار اإلى الغاب���ة راح برهان يطلب من اهلل المغفرة وتخفيف ح���رارة النار التي �صيحرق 

بها اإذا اأمكن.
حب����ض اأنفا�ص���ه وراح يراق���ب الراك�صي���ن وي�صتمع اإلى عويله���م وتفجعهم، علم م���ن كلماتهم 
المختلطة بالبكاء اأنَّ ما يحدث في القرية له عاقة بمخلوقاٍت ملتحيٍة تردد ا�صم اهلل كثيرًا ثم 

تقتل اأو تخطف وت�صرق.
م���ا الذي يحدث؟ ت�صاءل بره���ان وا�صتعان بذاكرته الدينية في الإجاب���ة عن ال�صوؤال، بدت له 
الأم���ور م�صو�صًة في البداي���ة خا�صة ما يتعلق منه���ا بب�صٍر يبكون ويتفجعون ويهرب���ون، اإلى اأين، 

وذاكرته الدينية راأى فيها النا�ض اأمواتًا و اأحياء خا�صعين فح�صب.
واأي���ن �ص���وت البرق؟ ت�صاءل برهان حي���ن لمح ومي�صًا تاه هدير ارتجف���ت على اأثره اأغ�صان 

الآ�ض ولطمت بيا�ض لحيته و�صوادها.
�صيحرقون الغابة! قال برهان، وهو يبعد اأغ�صان الآ�ض من اأمام وجهه الملتحي.

ازداد العوي���ل وال�ص���راخ، وراأى م���ن خل���ف حج���اب الفجر ال�صف���اف اأهالي قريت���ه يرك�صون 
ويتزاحم���ون ويت�صاقطون على ركام الغابة، �صمع ام���راأة تولول وتبكي على ابنتيها المخطوفتين. 
ارتف���ع �صوت يطلب من الرجال العودة اإلى القري���ة ل�صتعادة المخطوفين، وحماية ما تبقى من 
الممتلكات، ذلك ال�صوت حذر الن�صاء ب�صوٍت مرتجف من ترك الأطفال لوحو�ض الغابة واأقدام 

الهاربين من الموت.
ا�صتم���ر الهاربون في التبعثر على منحدرات القري���ة ولم يكن �صبب هروبهم يتعلق في المكان 
ال���ذي كان يجعله���م يتدحرجون ب�صهولة �صوب الوديان و�صق���وق ال�صخور فح�صب، بل هو الموت 

القادم من �صرق القرية و�صمالها.
ه����ل كان الم����وت اأ�صرع لو اأن العدو اأتى م����ن الأ�صفل؟ ت�صاءل برهان وه����و ي�صتعيد اأ�صطورة 
�ص����راع �صموق����ان وهي�صون م�صتبعدًا في الوقت عينه كل ما علق في راأ�صه من كتب الدين حول 

يوم القيامة.
ا�صتم���ر برهان ف���ي التن�صت اإلى �صجيج ذلك الفجر، �صمع اأ�صواتًا تتحدث عن حرق البيوت، 
لح���ت له الأدخنة مثل لوح���ٍة ر�صمها قبل اأيام، حيث الإله �صموق���ان ي�صبح غيمة حمراء كبيرة 
ت�ص���ارع الإله هي�صون الذي لم�صت خ�صرته الندية كتلة الغيم، وغير بعيٍد عن كوخه كانت النار 
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تلته���م ركام الغابة اله�ض، وقد بدا غير مباٍل بفك���رة تحول لوحاته اإلى رماد بل تمنى اأن تحترق 
باأكمله���ا عل���ى األ تم�ض الن���ار ولو �صجرًة واحدة، ذل���ك اأن احتراق اأ�صجار الغاب���ة يعني انت�صار 
�صموق���ان، اأم���ا تحول اللوحات اإلى رماد فيعني البدء بر�صم لوح���اٍت تتناول ال�صراع من جديد، 

وهذا يعني اإطالة المدة التي تف�صله عن الجنون.
راأى بره���ان كتل النار وحو�صًا مبعث���رة تت�صابق في التهام اأخ�صر الغاب���ة وياب�صها، انتابه فزع 
م���ن انت�صار يحرزه اأحد الإلهين، انفلت على الأجم���ة وراح يقطع اأغ�صانها الندية وي�صرب بها 
كت���ل النار المتناثرة كاأقزاٍم اأرجوانية، دون اأن ياأب���ه لتحول لوحاته اإلى رماد، ولم يبال ب�صراخ 

الهاربين فكل ما كان يهمه منع انت�صار �صموقان فح�صب.
اأ�صرق���ت �صم�ض الرابع من اآب في موعدها المعتاد، وقد قال عنها برهان اإنها تن�صح بالرماد 

والدم على الرغم من نجاحه في اإخماد جميع كتل النار المت�صلقة والمبعثرة.
نف�ض الرماد عن قمي�صه الأخ�صر وتوجه اإلى كوخه الت�صكيلي، كانت الجدران تنفث دخانًا 
واللوح����ات يب����اب، جل�ض على الم�صطبة وب����داأ بو�صع خطة لإعادة تاأهي����ل مر�صمه اإذ فكر اأن 
يبن����ي اأمام����ه �صبيًا كي يتوقف العائدون اإلى بيوتهم لل�ص����رب والغت�صال، كما قرر اأن ي�صيف 
اأنواع����ًا جدي����دة من الزهور، وبما يخ�ض الكوخ قرر اأن يرمم����ه بخليط من الطين والتبن كما 
كان علي����ه الح����ال قبل احتراقه، وعندما ينته����ي من عمله هذا يعود اإل����ى الر�صم، وكان واثقًا 
م����ن اأن خبرته ف����ي التعبير عن ال�صراع �صتجعل اللوحات اأف�صل بكثير من تلك المحترقة لأن 
الخبرة ملكٌة اأر�صيٌة وهي توازي الملكة الفطرية وقد تتفوق عليها حين يكون الر�صام مخل�صًا 

لري�صته فح�صب. 
اأطل���ق نظره في ف�ص���اء الغابة، راأى هباب فحم يغطي جذوع الأ�صج���ار واأ�صعة �صم�ض الرابع 
من اآب تت�صلل عبر الأغ�صان وتق�صم الأر�ض اإلى خ�صراء �صاحبة ومحترقة لكن هذا لم يجعله 
يعتق���د بانت�صار �صموقان، ثمة م�صه���د ا�صتوقفه جعله يترك الم�صطبة ك���ي يتاأكد من ماهيته 
الت���ي بدت على �صكل دميٍة محترقة، في الحقيقة لم يكن ذلك ال�صيء المحترق يخ�ض حيوان 
غاب���ة خ���رج من وك���ره ي�صتطلع ما ح���ل بملعبه وهو لي����ض قمي�صًا انفلت من ج�ص���د هارب من 
الم���وت، ذل���ك ال�صيء جعل برهان ل يبني �صبيًا ول يطلي الكوخ بالتبن والطين، كما اأنَّ اأحدًا 
من القرية لم ير برهان في المر�صم اأو على الم�صطبة مع اإحدى لوحاته كما كان عليه الحال 
قب���ل فجر الرابع من اآب، بعد اأي���اٍم من ذلك اليوم اعتاد �صكان قرية بيت ال�صكوحي على روؤية 
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بره���ان في زواريب القرية و�صمعوه يتحدث عن نهاية ماأ�صاوي���ة لل�صراع، وكان ي�صير باأ�صبعه 
المحترق���ة اإل���ى �صنوبرة الغاب���ة المعمرة، وقد تباين���ت الآراء حول ذلك فمنه���م من قال بين 
العبقري���ة والجنون خيط رفي���ع ويبدو اأنه انقطع. كان مجنونًا في الك���وخ والآن هو مجنون في 
الزواري���ب فما الذي تغير؟ كلماته التي يرددها في الزوايب مثل لوحاته غير مفهومة. لكن ما 
قاله اأحد زواره من اأنَّ برهان قال له ذات مرة باأنه �صيفقد عقله اإذا ح�صم ال�صراع بين بطلي 

لوحاته، جعل �صكان القرية يعتقدون اأنَّ برهانًا راأى م�صهدًا اأذهب بعقله.

⁕ ⁕ ⁕
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ه ال�صكون، ويمهر ال�صقيُع �صاعات �صبحه الأولى بخاتم  مع الإ�صراقة الباهتة لفجٍر �صتوّي يلفُّ
م���ن جلي���د، فتح وحيد عينيه، عركهما ليتاأك���د اأنه مازال حّيًا لم يتجّمد، ط���ار بنظِره اإلى حيث 
حة جّيدة موؤخرًا. ًة ترزق، فالبرد قار�ٌس وهي لي�صت ب�صِ وف، حِمد اهلل اأنَّها اأي�صًا لم تزل حيَّ لطُّ
���وف ه���ي كل ما تبّقى له من عائلة، وه���ذه القنطرة هي مالذهما الأكث���ر اأمنًا ودفئًا، فهي  لطُّ
الغرف���ة الوحي���دة التي ما ت���زال تمتلك مقّومات غرف���ة، بما في ذلك باٌب ما ي���زال قاباًل للفتح 
والإغالق، اإ�صافة اإلى اأن جدراَنها الطينية ال�صميكة و�صقَف الردِم الترابّي المحموِل على جريد 
النخ���ل وجذوَع الَح���وِر جميَعها �صكلت عازًل طّيب���ًا ل�صتاٍء لم يملك وحيد و�صيل���ة لدفع زمهريره 
د، ما تنّفكُّ ُنَتٌف من  �صوى تلك الجدران وهذه الأغطية؛ بطانيتان يتو�صطهما لحاف قطني منجَّ

القطن الم�صفِرّ تحاول الفكاك والبزوغ من قما�س التنجيد الذي كان اأزرقًا يومًا ما.
ان مركونٍة في الزاوية، وهذا الفرا�س ال�صوفّي الذي يلمُّ �صعَث  لح���اٌف، وخزانة ثقيلة من ال���زَّ
ه، اأما البّطانيت���ان فحديثتا عهٍد بالمكان، ملم�ُصهما  ليالي���ه موؤخ���رًا، هي كل جهاز المرحومة اأِمّ

الخ�صن واللون الرمادّي كاأّيامه يدلُّ اأنهما من بطانيات المعونة.

لمي�س الزين

. . . د ل�س�����ر ا

ليلة �صمتت لطوف

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان نبيل ال�شمان.
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»مااااااااااااع«
وف كيف اأ�صبحِت يا غالية؟« »لطُّ

»مااااااااع«. 
»بل اأنِت بخير. دعي عنِك الدلل. لو ح�صَر الآن تي�س 

اد لعدِت �صابة في الخام�صة«.  العم عوَّ
���ل راأ�صها، ثم حمل  �صح���ك للدعابة الت���ي األقاها. قبَّ
�صيئًا من اأوراق خ�ص���ار ذابلة و�صعها اأمامها؛ لكنها لم 
ُتقِبل عليها، لقد فقدت كثيرًا من �صهيتها، بعد اأن كانت 
تاأكل الدفاتَر وعلَب الكرتون وحتى قطع ال�صابون حين 

تطالها. ابت�صم مداعبًا:
وف« زِت يا لطُّ »عجَّ

»مااااااااااع«.
قِة  كانت العنزة مربوطًة بحبٍل اإلى م�صماٍر مثبٍت في الجدار، كان ُي�صتخدم في ما م�صى كعلاّ
���ق وحي���د عليها الجاكيت اليتي���م الذي ورثه عن ج���اٍر توفي فرف�س ابن���ه ا�صتخدام  ملب����س يعلِّ
ملب����س اأبيه، فارتداء ثياب الموتى فاأٌل �صيِّئ. كان ذلك عمل الم�صمار في ال�صيف، اأما منذ اأن 
دخل ف�صل ال�صتاء فقد بقي الم�صمار عاطًل عن العمل لأن وحيد لم يخلع جاكيته الدثار، يخرج 
فيه، يجل�س فيه، ياأكل فيه، وينام فيه؛ فل يخلعه اإل وقت ال�صتحمام، لكن الوقت ما يزال مبكرًا 

على ال�صتحمام فالربيع لم يئن بعد.  
وف وحيدة في الزريب���ة حتى لو كانت ب�صحة جيدة. اأن  ف���ي الحقيق���ة وحيد ما كان ليترك لطاّ
وف وحيدٌة مثُله، ول اأحد يعرف  وف مع وحيد هو اأمر مهٌم له كما هو �صروري لها؛ فلطاّ تبيَت لطاّ
معنى الوحدة مثل وحيد الذي نال من ا�صمه كلاّ حظوِظ المعنى. في الما�صي كانت معزاته تعي�س 
ف���ي الزريبة مع ب�صعة روؤو�ٍس من الغنم، وحمار كان يحملهم اإلى اأر�س ال�صيخ �صاهر، المزروعة 
�صعيرًا و�صيئًا من خ�صار، حيث كانوا يعملون بالمرابعة فياأكلون ربع المح�صول مقابل جهدهم. 
اأكلت �صنواُت ال�َمْحِل، ومن بعدها عجاُف الحرب، كل ما َحَوْت تلك الزريبة فِبيع ما ِبيع من تلك 
وف الهرمة بلغت  وف من بقيت على قيد الوفاء والعن���اء. لطاّ ال���دواب وُذِبح ما ُذِب���ح. وحدها لطاّ
ا؛ ثلثة ع�صر عامًا في ع���رف العنز هو عمر يوازي في عمر الرجال �صناّ التما�س  م���ن العمر عتيَّ
الحب���وب الزرقاء ن�صدًا لفردو�س ال�صباب المفقود، وفي عمر الن�صاء هي �صناّ ا�صتجداء ال�صدور 

التي كانت عامرة والب�صرة المل�صاء من عيادات التجميل والترميم.
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د من مياٍه في وهدات اأر�ض  اتّج���ه وحيد بحذر اإلى �صنبور الماء متجّنبًا الن���زلق في ما تجمَّ
ال���دار الإ�صمنتية التي خلَّفت فيها ال�صظايا حفرًا واأخاديد. حنفي���ٌة نحا�صيٌة واطئٌة، مقامٌة فوق 
حو����ض اإ�صمنت���ي بجانب ب���اب خ�صبي يف�صي اإل���ى دهليٍز طوي���ل ينتهي بباب خارج���ي، لم يكن 
يغل���ق ف���ي الما�ص���ي اإل ليًا؛ فكان الزائ���ر يكتفي بالنحنح���ة والنداء على اأهل البي���ت اإذ ي�صل 
اإل���ى م�صارف الباحة. اأما حين غ���زت جماعات اللحى الحمراء والأف���كار الدهماء قريَته، �صار 
الإغاق المحَكم حاجة مرتبطة بغريزة البقاء. خرجت الجماعات من القرية وقد اأخذت معها 
فيما اأخذت ال�صعور بالأمان، حلَّ مكانه توج�ٌض حاَل دون اإمكانية العودة للنوم ب�َصِكينة دون و�صع 

الَغَلق الكبير على باب الدار الخارجي. 
حم���ل اإبري���ق ال�صاي الم�صبوغ بال�صواد م���ن الداخل وبهباب بابور الكاز م���ن الخارج، �صطفه 

بقليل من الماء، مخرجًا بيده ق�ض ال�صاي الراب�ض في الإبريق منذ يوم اأو اأكثر، ونادى:
»لّطوووف... هل ترغبين بق�ّض ال�صاي؟«.

»مااااااع«.
»اإن بقيِت هكذا با اأكل �صتموتين يا هبلة«. 

َح بالإبري���ق بحركة دائرية ثم ر�صقه على تراب الزِريعة الممت���دة على م�صاحة ب�صعة اأمتار  ل���وَّ
مربَّعة، م�صاحٌة باتت تحوي من الأ�صواك ومن �صيقان الزرع الياب�ض اأكثر مما تحوي من اأخ�صره. 
َله اإلى ما ي�صبه المطبخ  اأع���اد ملء الإبريق وتوّجه به اإلى الج���زء الخارجي من الزريبة الذي حوَّ
بع���د اأن اأودت قذيفة م�صالم���ة بالمطبخ الأ�صا�صي. القذيفة كانت تق�صد اأماكن طبخ الموؤامرات 

حين اعتر�ض �صبيلها مطبخ اأم وحيد فنال حّظه مما اقترف بوقوفه هناك. 
»هل تذكرين يوم �صقطت القذيفة يا لّطوف؟«.

»مااااااااع«
وحي���د ل ينفكُّ يذكر تل���ك القذيفَة، لي�ض لأنها نذير دمار و�ص���وؤم فح�صب، بل لأنها كانت اآخر 
عه���د نفي�ص���ة في البيت، واآخ���ر تعنيف غا�صب، ووعي���د مزمجر �صمعه منها. ه���و ل يدرك حتى 
اللحظ���ة �صبب غ�صبة نفي�ص���ة اأن هرع لاطمئنان على لطوف بعد اأن �صقطت القذيفة! اأيعقل اأن 

نفي�صة اأرادته اأن يطمئن عليها هي؛ زوجته؟!
ر؟«. »األم يخطر ببالَك اأني ربما كنُت في المطبخ الذي ُدمِّ

َن اأنه���ا كانت لح�صن الحظ، اأو  ف���ي الحقيقة ل، لم يخط���ر بباله ذلك. ثم ِلَم الغ�صب وقد تبيَّ
ل�صوئه، في بيت الخاء في الجهة الأخرى من اأر�ض الدار؟!
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»هل تعلمين يا لّطوف... الحرب �صعبة، تمامًا مثل لعبة الطرنيب التي يع�صقها اأولد عمي ولم 
اأفهمها يومًا، لماذا يحّبونها؟«.

»ماااااااع«.
�ص���رب �صاي���ه دون اأن ينتبه اأنه من دون �صّكر، طالما لّطوف بخير فا فرق بين �صاي ُمّر واآخر 

ُمَحّلى، بكل الأحوال هو ل يملك �صّكرًا. 
ل���م يفهم وحيد قّط ما ال���ذي كان يزعج عائلته بكامه مع لّطوف. لق���د اآمن موقنًا اأنها اأكثر 
كائن يحبُّه، اأكثر حتى من اأّمه. فلّطوف هي الوحيدة التي لم تكن ت�صخر من اأيِّ راأٍي يبديه وحيد 
ه به، ب���ل اإنها تهزُّ راأ�صها بالموافقة لكلِّ ما يقول؛ يكف���ي اأنَّها لم ترحل كما فعلت  اأو حدي���ث يتفوَّ

نفي�صة.
»ل اأفهم الن�صاء يا لّطوف... ما الذي اأغ�صب نفي�صة مني؟«.

»ماااااااع«.  
نفي�صة معذورة بالفرار من الحرب هذا ما اعتقده وحيد جازمًا، ولّطوف على الغالب من راأي 
وحيد، ولو اأن ثالثًا عاي�صهم بعد موت اأّمه لأدرك اأن فرار نفي�صة مع �صائٍق اإلى الحدود التركية، 

لم يكن هربًا من الحرب بقدر ما كان تخّل�صًا من زوٍج لم يكن يومًا الرجل الذي حلمْت به. 
نفي�ص���ة َحَك���ْت غي���ر مرة عن النق���ود الوفيرة ورغ���د العي�ض ال���ذي هبط على اأبن���اء عمومتها 
وا اإلى الجماعات الم�صلَّحة. وحيد ما كان ليمانع الن�صمام اإليهم اإر�صاًء  وعائاتهم حين ان�صمُّ
لة، وفي اأح�صن الأحوال بّطيخة.  لنفي�صة، لول اأنَّ اأق�صى اإمكانات الذبح لديه هي قطع راأ�ض َب�صَ
حين كانت اأّمه تطلب منه ذبح دجاجة كان ي�صتعين ب�صديقه برهوم، اأو بابن عمته قّدور. قّدور 
محظوظ، الكلُّ يهابه، وهل يجروؤ اأحد على تركه والم�صي وهو يتكلم كما يفعلون معه؟ بالطبع ل. 
ام، جا�صم،  »اأتعلمي���ن ي���ا لّطوف! م���ا كان على اأمي اأن ت�صّمين���ي وحيدًا، لو اأنها اأ�صمتن���ي �صطَّ

رّزوق، داحوم،.. لحترمني النا�ض. �صامحها اهلل«.
»ماااااااع«

»األ ت�صدّقين؟ اأق�صم لِك اإنهم كانوا �صيح�صبون لي ح�صابًا، بل لربما اأحّبتني نفي�صة اأي�صًا«.
»ماااااااع«.

طبُع وحيد المجبول باللِّين لم يكن خافيًا على اأّمه، لطالما اأ�صمعته عبارة: 
ك اأ�صود يا بن بطني ما دمت عاقا هكذا كبنت البيت«. »�صيبقى حظُّ

م به زوجة بنت حرام، بل قد تفعل ذلك بنت الحال اأي�صًا: اأما اأكبر مخاوفها فكان اأن تتحكَّ
»اإذا بقيَت رخوًا هكذا، حتى لو زّوجتك بنت الر�صول ف�صوف ت�صتوطئ حائطك«.
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لم يكذب ظن الأم، فنفي�صة لم تحببه يومًا ولم تحترمه، بل لم تتكبد عناء الترّفق في الخطاب 
معه. زوٌج لم يملك بنظرها من مقومات العقل اأو الرجولة اأكثر من العنزة  لّطوف حبيبته. قالت 

له مرة: 
»هل تعلم اأنك ت�صبهها! اأنت وعنزتك الم�صون تملكان الآذان المتهّدلة عينها. النظرة البلهاء 

نف�صها، والأهم، لكليكما رائحة الزرائب«.
حي���ن كان ي�صم���ع كامها ه���ذا كان يكتفي بالن�ص���راف اإلى الزريبة فيجل����ض على كومة ق�ض 
يتاأّمل وجه لّطوف ال�صمح، ي�صرح في البقعة البي�صاء التي تتو�صط فروة راأ�صها، يقراأ في عينيها 
الجاحظتي���ن عبارات حانية لم يرها في وجوه اأقرب النا�ض اإليه، يحكي لها فتن�صت، ويحاورها 

فا تن�صرف، هي وحدها تفهمه دون اأن ي�صرح وغالبًا دون اأن يتكلم.
⁕⁕⁕

حي���ن انت�صف النه���ار كان وحيد قد ناق�ض مع لّط���وف الق�ص�ض التي يناق�صه���ا معها كّل يوم 
ويرّدده���ا على م�صامعها بالعبارات نف�صه���ا كّل مرة. لم تمّله، ولم تن�صرف عنه، ل اليوم ول في 

اأي يوم م�صى. 
»مااااااع«

ة واأخف�ض طبقة وكاأنها انحدرت فجاأة من ال�»�صوبرانو«  خرجت ال�»ماااااع« هذه المرة اأقل حدَّ
اإلى ال�»با�ض«. قال لها: 

»ها قد اأ�صبح �صوتِك واهنًا لأنك ل ت�صمعين الكام.كان عليِك اأن تاأكلي. تعالي«. 
ف���كَّ الحبل و�صاقها اإلى فرا�صه. وجل�ض هو على ح�صير الق�ّض، ينظر بقلب مك�صور اإلى جفَنْي 

لّطوف اللََّذين �صارا اأقرب لاإغما�ض الدائم لكاأنهما ما عادا قادرين على التفتح ثانية.
تحّولت الماااااع اإلى همهمة مكتومة، فوهن �صوُته اأي�صًا واكت�صى نبرة من الحزن العميق. 

وووف... انه�صي اأرجوِك«. »لطُّ
ها بها، اأح����ضَّ بالبرد ي�صري من اأطرافه اإلى قلبه فالتفَّ هو  حم���ل اإحدى بطانيَتْي المعونة ولفَّ

بالأخرى، واأغم�ض عينيه ليغفو جال�صًا. 
نه���ار ال�صتاء الق�صير كان قد اأو�صك على الرحيل حين لح���ظ وحيد اأن الأنين المكتوم الذي 
كان ي�صدر عن لّطوف بين �صاعة واأخرى قد توّقف، وتحّول الج�صد القابع على الفرا�ض اإلى كتلة 

ل يتحّرك فيها اإل نب�صًا يت�صارع حينًا ويتباطاأ اآخر.
حمل اإليها وعاء الماء. 

»ا�صربي اأرجوِك« لكن ل �صرب، ل جواب، ول ثغاء.
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»لّطووووف! اأرجوِك ل ت�صمتي« ما من مجيب. 
�صع���ر بموجة م���ن الغ�صب تجتاح كيانه، زوبع���ة من رياح الأ�صى حملت معه���ا عجاج ال�صنوات 
العج���اف التي ت�صّكل ُجلَّ �صنواِت حياته لتذروها في عينيه فتتحول اإلى حبَتْي خوخ اأحمر تطفحا 

بدمعتين حاّرتين بما يكفي لقتل البرد المحيط. 
زح���ف اإليها، انكبَّ فوقه���ا، �صمَّ راأ�صها، التحم الج�صدان في عناق طوي���ل حتى َلَيُظنَّ الرائي 

اأنهما كتلة واحدة هامدة اإل من نب�ٍض خافت و�صيٍء من دفء بداأ ين�صحب تدريجيًا.
⁕⁕⁕

ة عا�صقان فتيَّان عل���ى �صطح دار قريبة يقطفان �صيئ���ًا من ثمار ال�صفاه  قبي���ل ال�صب���ح كان ثمَّ
مة حين �صاهدا قو�ض قزح يبزغ باللونين الأبي�ض والأبي�ض، وعبقت الأجواء برائحة مطٍر  المحرَّ
ِبْكر ممزوجة برائحة بنف�صٍج بّرّي ل ت�صبهها رائحة، على الرغم من اأنها ليلة �صحو ل غيمة فيها 

ول هطل.
في الأيام الاحقة، جارٌة اأو اأكثر من الجارات ل�صيقات الُدوِر �صعرَن بغياِب المعزاة لختفاء 

ثغائها، لكن اأحدًا لم يفتقد وحيدًا! ربما لأنه لم يكن يثغو.

⁕ ⁕ ⁕
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�أو�خ���ر �صيف عام 1989 �أم�صينا �صهرة لطيفة �صمت ع���ددً� محدودً� من �أ�صدقاء م�صطفى 
ومعارف���ه وجير�ن���ه �حتفاء بدفاعه ع���ن �أطروحته في عل���م �الجتماع حول تربي���ة �لفرد لتغيير 
�لمجتمع، ثم توجهت مع �أحد �لح�صور و��صمه ب�صار ال�صتن�صاق �لهو�ء �لنقي -بعد �صباب دخان 
�لتب���غ �لكثيف في غرف���ة م�صطفى- �إلى �لحديقة �لتي يطل عليها مبن���ى �صكن طلبة �لدر��صات 
�لعلي���ا، وكان ه���ذ� �ل�صاب زمياًل جدي���دً� جاء للدر��صة من���ذ �أ�صابيع، وكما توقع���ت بادرني �إلى 

�ل�صوؤ�ل: 
- �أحق���ًا �أن �لم���ر�أة في �ل�صورة �لكبيرة �لتي تزين �الأو�صم���ة �صدرها في غرفة م�صطفى هي 
�أم���ه كم���ا كتب �أ�صفل �ل�ص���ورة �أمي ومربيتي؟ -وقب���ل �أن �أجيبه �أردف ب�ص���ار- م�صطفى �أ�صمر 
بعي���ون �صود�ء و�صعر فاح���م ومالمح عربية و��صح���ة قريبة حتى من �لمالم���ح �الإفريقية، وهي 
�صق���ر�ء بي�صاء ذ�ت عينين زرقاوين ومالمح رو�صية تمامًا... وم���ن �لو��صح �أن �ل�صورة قديمة 
ج���دً� بمعن���ى �أنها عمرً� ت�صل���ح �أن تكون جدته ال �أمه عد� عن تل���ك �لمفارقات في �لمالمح كما 

ذكرت.

د. اأيمن اأبو ال�شعر

. . . د ل�س�����ر ا

لقنته العجوز در�ساً غيرَّ كيانه

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنان ن�شير �شورى.
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�بت�صمت وقلت له: ما ر�أيك بم�صطفى؟
قال بثقة: �إن�صان لطيف ومهذب جدً�، و��صح �أنه ناجح �جتماعيًا وال�صّيما �أن �خت�صا�صه علم 

�الجتماع �أي�صًا.
قل���ت له: �صحيح ولكن���ه كان عندما بد�أنا �لدر��صة و�ل�صكنى في هذ� �لمبنى �صر�صًا عدو�نيًا ال 
يخل���و حديثه من وقاحة، حتى �أن بع�صه���م كان ي�صميه »تاأبط �صرً�«، ولكن مالحظتك في محلها 
�إن���ه �ليوم لطيف جدً� ومهذب ج���دً�... لقد لقنته هذه �لعجوز در�صًا غيَّر حياته وكيانه، �إليك ما 

كان قبل ثالث �صنو�ت.
ذ�ت ي���وم �صيف���ي �صبيه به���ذ� �ليوم خرج���ت �صباحًا من غرفت���ي �إلى �لممر ف���ي مبنى طلبة 
�لدر��ص���ات �لعليا ف���ي مو�صكو حيث كن���ت �أعد �أطروحتي ف���ي معهد �ال�صت�صر�ق ح���ول �ل�صورة 
�ل�صعري���ة �لحديث���ة، وقفت الأدخن قرب �لناف���ذة في �أق�صى �لممر ريثما تنه���ي مارينا بيتروفنا 
عمله���ا، وهي �مر�أة كهلة عرجاء بد�أت �لعمل منذ �أيام قليلة لتنظيف �لغرف، ووقف يدخن معي 
ج���اري م�صطف���ى �لذي كان ي�صكو لي �أنه فق���د بع�ض �لكتب، و�أنه ال يدري ه���ل ن�صيها في متجر 
�لكت���ب، �أو ف���ي �لمطع���م، �أو �أنه �أعاره���ا وال يذكر لمن نتيج���ة �ل�صر�ب، �أو �أن �أح���دً� قد �أخذها 
دون علم���ه. خرجت مارين���ا بيتروفنا ف�صكرته���ا �إال �أنها قالت باأدب: ه���ل �أتجا�صر و�أطلب منك 
�أن تعيرن���ي كتابًا يبدو �أن���ه جديد الحظته في مكتبتك عن �ألك�صندر بلوك فهو �صاعري �لمف�صل، 

خا�صة �أنني ولدت في �لعام �لذي �أنجز فيه ق�صيدته �لر�ئعة »�الثنا ع�صر«)1(.
و�فقت بالطبع ودخلت لدقيقة و�أح�صرت �لكتاب وقدمته لها، وفوجئت باأن �صديقي م�صطفى 
تمك���ن م���ن خلق م�صكلة مع هذه �لعجوز خالل هذه �لدقيق���ة، كان منفعاًل وتابع حديثًا لم �أ�صمع 

بد�يته وقال بلهجة متعالية: �صوؤ�لي طبيعي لقد فقدت �أنا بع�ض �لكتب خالل �الأيام �لفائتة...
 فقال���ت �لعجوز به���دوء: قد تجدها عند �أ�صدقائك �أو من يزرنك م���ن �لفتيات �للو�تي تربين 

جيدً� في �ل�صو�رع.
توق���ف بع�ض �لطلبة �لعابرين �إلى غرفهم ور�ح���و� يتابعون في �لممر على بعد ب�صعة �أمتار ما 
يج���ري، وتدخلُت على �لفور، وحاول���ت �أن �ألطف �لجو م�صيرً� �إلى �أن جاري م�صطفى كان يمزح 
عل���ى �الأرجح، و�عتذرت ب�صدة م���ن »مارينا بيتروفنا«، ولكن م�صطفى عقد �الأمر خا�صة بعد �أن 
�صاهد تز�يد �لمتابعين للم�صهد، وبداًل من �أن يعتذر قال باللهجة �لمتعالية نف�صها موجهًا �لكالم 

لي �إمعانًا في تجاهلها: �الأمر ال ي�صتحق �لجد�ل لقد �صاألتها هل �صتعيدينه حقًا؟ 
فقاطعته مارينا بيتروفنا وقالت: �أنا �أواًل �أكبر من �أمك وتحدثني با�صتخد�م »�أنت«)2( في حين 
�أحدثك �أنا و�أنت في عمر �أوالدي ب�صيغة �لجمع. كما �أنك قلَت هل �صتعيدينه �أم �صتبيعينه قرب 
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الميترو، وقلت ذلك بلهجة �صاخرة مت�صفية لماذا؟ اأنا ل اأ�صمح لك باأن تتهمني بال�صرقة! 
- احت���د م�صطفى وخ���رج عن طوره -ويبدو اأن لديه �صورة نمطي���ة عن العامات في تنظيف 

الغ���رف، عاملة »تنظف الغ���رف« هذا يعني اأنه���ا ب�صيطة جاهلة 
م���ن بيئة فقيرة اأو قروية هك���ذا كان يت�صور-وارتفع �صوته وقال 

بانزعاج: من اأنت حتى ل ت�صمحين لي؟ 
انبعثت رائحة حرق �صيء ما في المطبخ العام القريب، رائحة 
وّخ���ازة دخل م�صطف���ى اإلى المطب���خ ولح���ظ اأن الحليب الذي 
و�صع���ه على ال�صخان قد فار وان�صكب م���ن الإناء، ولطخ ال�صخان 
كله وو�صل اإل���ى الأر�ض، فتوترت اأع�صاب���ه خا�صة عندما دخلنا 
وراءه م���ع بع�ض المتجمهرين من الطلب���ة نتيجة الرائحة وقالت 
مارين���ا بيتروفنا: علي���ك اأن تنظف ذلك بنف�ص���ك فهذا ل يدخل 

في مهمتي!
- عليك اأن ت�صمتي واإل!

- تهددني؟! واإل ماذا؟
- اذهب���ي اإلى ال�صيطان اأيته���ا العجوز ال�صنيعة العرجاء -ق���ال م�صطفى ذلك وهو ي�صت�صيط 

غ�صبًا- اأنت جعلِتني اأن�صى بحديثك اأنني و�صعت الحليب على ال�صخان.
عنده���ا تحول �ص���وء التفاهم الب�صيط اإلى اأزمة كبيرة، واأكدت مارين���ا بيتروفنا اأنها لن تترك 
الأمر هكذا بعد اأن اأهانها وهددها، اأعادت اإلّي الكتاب منوهة باأنها �صتاأخذه فيما بعد، واأفهمت 
م�صطفى بهدوء ولكن ب�صكل حا�صم اأنها �صت�صتكي عليه مو�صحة باأن القوانين ال�صوفييتية تعاقب 
م���ن يوجه التهامات ويهين النا�ض با اأي دليل، ول�صّيما وهم يقومون بواجبهم ويهددهم، وبما 
اأن م�صطف���ى كان قد خرج عن طوره وفق���د ال�صيطرة على اأع�صابه اأجابها اأي�صًا بفوقية وحدة: 

اذهبي وافعلي ما ت�صائين!
- ذهب���ت مارين���ا بيتروفن���ا بالفع���ل وعيونها دامعة، وق���د انزعجُت من م�صطف���ى الذي بات 
بالن�صب���ة اإلّي خ���ارج قو�صين في احتمال اأن يتحول من جار اإلى �صدي���ق، واأو�صحُت له اأن موقفه 
خاط���ئ واأن مارينا بيتروفنا عجوز مثقف���ة، وربما ا�صطرتها الأو�ص���اع المتردية في هذه المدة 

للعمل رغم اأنها متقاعدة وعمرها يقارب ال�صبعين.
الأرج���ح اأن م�صطف���ى �صع���ر بخطئ���ه وراح ينظف ال�صخ���ان بعد اأن ن���زع »الفي�صة« م���ن القاب�ض 
الكهربائ���ي وه���و يتاأفف. لكنه ظل يكابر مرك���زًا على اأمرين الأول اأنها مج���رد امراأة عجوز تدعي 



لقنته العجوز در�ساً غيَّر كيانه

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 114

الثقاف���ة لك�صب احترامن���ا، واأنه يرجح اأنها قروية لم تنجز �ص���وى البتدائية وجاءت لتك�صب رزقها 
ف���ي مو�صكو، والأمر الآخر اأن امراأة عجوز كهذه لن ي�صتجيب لها مخفر ال�صرطة، كما اأنه راح يقنع 
نف�صه اأمامي باأنه لم يتطاول عليها، وكرر اأكثر من مرة اأنه لم ي�صربها ولم ي�صتمها ففيم ال�صكوى؟. 
فاأو�صحت له اأنه اتهمها بال�صرقة وهددها وو�صفها بالعجوز ال�صنيعة العرجاء وهذه اإهانة لها 
ف���ي اأثن���اء العمل، فت�صاءل فيما اإذا كن���ت �صاأ�صهد �صده لم�صلحتها في ح���ال اأح�صرت ال�صرطة 

فعًا. قلت له هناك �صهود كثيرون غيري. 
بع���د حوالي ن�صف �صاعة كان م�صطفى -ربما تح�صبًا لم���ا يمكن اأن يحدث- قد ارتدى ثيابه 
وا�صتع���د للخروج، وعند بهو الم�صعد �صغط على المَج�ّض ووق���ف ينتظر الم�صعد لينزل ويغادر 
المبنى، ولكن الم�صعد تاأخر، وكما يقال هنا »وفق قانون النح�ض«، اأخيرًا و�صل الم�صعد، وحين 
هم بالدخول فوجئ بم�صوؤولة مبنى �صكن الطلبة واثنين من رجال ال�صرطة اأحدهما �صابط كبير 

ولم تكن معهم مارينا بيتروفنا. قال له �صابط ال�صرطة: اأنت م�صطفى؟
- نعم

- ه���ذا تبليغ ر�صمي ب���اأن عليك الح�صور اإل���ى المخفر خال ثمان واأربعي���ن �صاعة، والمخفر 
ف���ي البناء رقم اثنين وثاثين اأي بعد عمارتين وح�صب من ال�صكن الجامعي هذا. هناك �صكوى 

�صدك من ال�صيدة مارينا بيتروفنا.
- الخادمة التي تنظ���ف الغرف؟ -قال ذلك م�صطفى ب�صيغة ا�صتف�صارية م�صككة بمعنى هل 

�صدقتموها! 
- قال���ت م�صوؤولة ال�صك���ن و�صوتها يرتع�ض: مارين���ا بيتروفنا ُقدوتنا جميع���ًا، وهي دكتورة في 
جت اأجياًل مهذبة نافعة للمجتمع...- �صددت على  العلوم الإن�صانية، وكانت اأ�صتاذة جامعية خرَّ

نطق كلمة »مهذبة«.
ا�صتلم ال�صابط الحديث فاأو�صح متابعًا:

نع���م التي هددتها واأهنتها واتهمتها بال�صرق���ة... لي�صت فقط اأ�صتاذة جامعية، بل حائزة على 
جائزة اأف�صل مدر�صة جامعية لعام 1970.

تجم���ع عدد كبير من الطلب���ة، وربما لم ي�صرفهم ال�صابط ق�صدًا ك���ي ي�صتمعوا اإلى كل ذلك 
ليك���ون له���م در�صًا، ح���اول م�صطفى العتذار والتو�صي���ح باأنه لم يكن يق�ص���د لكنهما لم يتركا 
الفر�ص���ة له، قال���ت م�صوؤولة ال�صكن: كان يكف���ي اأن تنظر في لوحة ال�صرف ق���رب الميترو حيث 

�صتجد ا�صمها و�صورتها تقديرًا لخدماتها للمجتمع والوطن.
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تاب���ع ال�صاب���ط: وهي اإلى جانب ذلك حائزة على و�صام ال�صجاع���ة في الحرب الوطنية العظمى 
التي ا�صت�صهد فيها زوجها على م�صارف برلين، كانت هي قائدة ف�صيل فدائي، لها ماآثر م�صهودة 
ف���ي مواجهة النازيين، وهي تعرج لأنها اأ�صيبت بطلق ناري ف���ي كاحلها اأثناء اإحدى المعارك، ثم 
اإنه���ا تبنت ثاثة اأطف���ال بعد الحرب: الفت���اة اأ�صبحت طبيبة جراحة، وال�صاب���ان اأحدهما باحث 
اجتماعي م�صهور ربما �صت�صتخدم في اأطروحتك بع�ض موؤلفاته. والثاني بات �صابطًا برتبة مقدم، 
وه���ي تعم���ل لأن الم�صاعدات المالية من الدول���ة قليلة وراتبها التقاع���دي ل يكفي، فقد تبنت من 

جديد ثاثة اأطفال جميعهم الآن في الجامعة وعليها اأن تنفق عليهم وتربيهم بال�صكل الائق...
 قال���ت الم�صوؤول���ة ع���ن ال�صك���ن الجامع���ي: الظ���رف الآن كم���ا ترى �صع���ب للغاية فق���د األغت 
»البري�صتروي���كا«)3( ن�ص���ف م���ا كر�صه التح���اد ال�صوفييتي ف���ي مجال الخدم���ات الجتماعية 
وتاأمي���ن العمل، وِبْيَع معظم المعامل وخ�صخ�صة المزارع التعاونية وانخف�صت القيمة ال�صرائية 
للعملة الرو�صية ا�صطر معظم المتقاعدين لإيجاد اأي عمل ي�صاعدهم في البقاء على قيد الحياة 

خا�صة اإن كانت لديهم م�صوؤوليات نتيجة ح�صهم الإن�صاني العالي بتبني الأيتام.
قال ال�صابط: ما عنوان اأطروحتك يا �صيد م�صطفى؟

- »بناء الفرد خطوة نحو تغيير المجتمع« -قال م�صطفى ب�صوت راع�ض وهو ي�صعر بخجل كبير.
- اأطروح���ة تربوية! وِنعم ال�ُمرّبي �صاأنقل ذلك لمارين���ا بيتروفنا – قال ال�صابط ذلك بتهكم 

وا�صح. 
�صع���ر م�صطفى بحرج كبير وكان���ت كلماتهم بمنزلة �صفعات حقيقي���ة فحاول تلطيف الو�صع 
وق���ال: ح�صنًا لن نقف هن���ا اأمام الطاب طوال الوقت تف�صلوا لندخ���ل اإلى غرفتي ونتحدث مع 

فنجان قهوة يبدو اأنني اأخطاأت فعًا.
ق���ال ال�صابط على الفور: ربم���ا �صتتهمنا بعدها ب�صرقة بع�ض اأغرا�صك اأو كتبك لنبيعها قرب 

الميترو!
ث���م اأخرج ال�صابط م���ن جيبه �صورة لمراأة في الخم�صين من عمره���ا تماأ �صدرها الأو�صمة 
بها من وجه م�صطفى الذي انده�ض حين تو�صح له اأنها �صورة لمارينا بيتروفنا  والنيا�صي���ن وقرَّ
م���ع ثاث���ة مراهقين فتاة و�صابين في جو احتفالي وقال له: ه���ذه �صورة قديمة ولكن هل عرفت 

هذا الوجه؟
نعم مارينا بيتروفنا. قال م�صطفى ب�صوت حزين متقطع وهو يت�صبب عرقًا.

ق���ال ال�صابط م�صيرًا باإ�صبعه اإلى الفتى عل���ى يمينها: اأق�صد هذا ال�صاب باللبا�ض الع�صكري.
ال�صورة التقطت اإبان الحتفال بالتخرج من كلية ال�صرطة.
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تمع���ن م�صطف���ى جيدًا ولم يكن �صعبًا معرفة وجه ال�صابط ال���ذي يحدثه وهو فتيٌّ جدًا، فهز 
راأ�ص���ه ولم ينب�ض ببنت �صفة لكنه انتبه اإلى اأن���ه برتبة مقدم. قال له ال�صابط: اإنها اأمي بالتبني 

مارينا بيتروفنا.
نا جميعًا قالت الم�صوؤولة عن ال�صكن: اأمُّ

- اأنا في انتظارك في ق�صم ال�صرطة -قال ال�صابط و�صغط على المج�ض ل�صتدعاء الم�صعد... 
ارت���اع م�صطفى فقد كان الجو جديًا جدًا ورغم اأن اأحد اأ�صدقائه طماأنه باأن مثل هذه الأمور 
ل ت�ص���ل عقوبتها اإلى ال�صج���ن، بل تنتهي بتقديم اعتذار، اإل اأن اآخرين ول�صّيما الذين يدر�صون 
القانون اأو�صحوا له اأن الأمر قد يتطور اإلى المحاكمة بتهمة التهديد، وبالتالي ل بد من ال�صجن، 
ث���م اأن الم�صكلة الكبرى تكمن ف���ي اأن ق�صم ال�صرطة يوجه عادة ر�صالة اإل���ى المعهد اأو الجامعة 
الت���ي يدر�ض فيه���ا الطالب المذنب تت�صمن �صرح���ًا للحادث مع حا�صية تطال���ب بتاأنيب الطالب 
ومعاقبت���ه اإداريًا، ه���ذا في اأح�صن الأحوال وفي ذلك اإهانة كبرى له عدا عن احتمال تاأثير ذلك 

على م�صار درا�صته، بل حتى احتمال اإلغاء منحته.
ل���م ينم م�صطفى وفي اليوم التالي توجه منذ ال�صباح الباكر اإلى المخفر وانتظر عدة �صاعات 
حي���ث كان ال�صاب���ط في مهمة، وعندم���ا عاد ا�صتدعى م�صطف���ى اإلى مكتبه وقال ل���ه: ربما تعلم 
اأن���ه كان علينا تحوي���ل الق�صية اإلى المحكمة فهن���اك تهديد، وحتى اإن تغا�صين���ا عن ذلك فعلينا 
توجي���ه ر�صالة اإلى معهدك ونطلب من الم�صوؤولين عن���ك معاقبتك، ولكن �صخ�صًا اأعاقنا عن فعل 
ذل���ك ورف�ض باإ�صرار تحويل الق�صي���ة اإلى المحكمة ومنعني حتى من كتاب���ة ر�صالة اإلى معهدك. 
ه���ل تعل���م من هو هذا ال�صخ�ض؟ اإنها مارينا بيتروفنا، ج���اءت وطلبت مني اإغاق الق�صية نهائيًا 
واأك���دت اأنه���ا لم تكن لت�صتكي لو ل���م اأكن اأنا رئي�ض ق�صم ال�صرطة وت�صتطي���ع اأن تطلب مني اإغاق 
الق�صية، واأ�صافت »يبدو اأن مزاج م�صطفى كان �صيئًا واأع�صابه متعبة، وربما كان يعاني من بع�ض 
الإخفاق���ات، اأنقل له يا بني اأنني اأ�صامحه. و�صددت على الح���روف مبت�صمة: »�صاأعّده مثلكم ابني 
بالتبن���ي، لقد تحملت منك���م كثيرًا و�صاأتحمل منه ذلك، ل يجوز اأن ترف���ع الم�صاألة اإلى المحكمة، 
ول  اأن تر�ص���ل مذك���رة اإلى معهده فهذا �صيوؤثر ف���ي درا�صته وربما في م�صتقبل���ه. ولكن طالما كما 
ذكرت لي اأن اأطروحته عن تربية الفرد كخطوة نحو تغيير المجتمع، فاأرجو اأن تخبره باأنني اأتمنى 
عليه اأن يبداأ اأطروحته بعبارة ليف تول�صتوي »الكل يفكر في تغيير العالم وما من اأحد يفكر بتغيير 

نف�صه«، فقد تكون موؤ�صرًا له في الأطروحة والحياة« اأعتقد اأنه تلقى در�صًا كافيًا.
اإث���ر ذاك م���د ال�صابط ي���ده اإلى الدرج واأخ���رج كتابًا كبيرًا ح���ول تاأثير التربي���ة الحديثة في 

المجتمع وقال:
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- اإنه���ا تعطيك ه���ذا الكتاب هدية لعل ت�صتفيد منه في اأطروحت���ك، الموؤلف هو ابنها بالتبني 
اأي�صًا! وقالت الكتاب لك ول تعده لها... وهي واثقة اأنك لن تبيعه قرب الميترو.

ح���اول م�صطفى ب�صت���ى الو�صائل الح�صول على عنوان مارينا بيتروفن���ا ليذهب اإليها مع باقة 
ورد، ويعت���ذر م���ن كل قلب���ه لكن ال�صابط اأو�ص���ح له اأنها اأو�صت���ه باأل يفعل ذل���ك، واأنها ت�صامح 
م�صطف���ى لأنه اأدرك بنف�صه اأنه مخطئ، وهي انطاقًا من الفهم التربوي لن تعمل بعد الآن في 
المبن���ى ال�صكني ال���ذي يقطن فيه م�صطفى لأنها ترى اأن ذلك لم يع���د لئقًا بعد الحادث الذي 

بات على كل ل�صان في المبنى.
تو�ص���ل م�صطفى اإلى ال�صابط باأن يعطي���ه �صورة مارينا بيتروفنا على الأقل وهذا ما كان وقد 

كّبرها م�صطفى وو�صعها في �صدر غرفته وكتب تحتها اأمي ومربيتي!
وّدع���ُت ب�صار وم�صى كل واحد منا اإلى غرفته �صامتين، كان���ت عينانا دامعتين، وقلوبنا تقول 

ب�صمت: كم يحتاج المجتمع اإلى اأمثال مارينا بيرتوفنا. 

الهوام�ش

)1(- اأنجز األك�صندر بولك ملحمة »الثنا ع�صر« عام 1918، وبما اأن الحادث وقع �صيف عام 1987 فهذا يعني اأن عمرها يقارب ال�صبعين عامًا.
)2(- من العادات الجتماعية لدى الرو�ض اأن التخاطب مع الكبار اأو غير المقربين جدا يتم ب�صيغة الجمع »اأنتم«. 

)3(- ف���ي اأيام البري�صترويكا تده���ورت الأو�صاع القت�صادية وظهرت فئة �صغيرة من الأغنياء ج���دًا وطبقة وا�صعة من المعدمين وا�صطر 
حتى المتقاعدين للبحث عن عمل اإ�صافي. 

⁕ ⁕ ⁕
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قال ال�ضرطي: نعم تف�ضل ماذا تريد؟
نفخ ر�ضالن �ضدره، وتعّمد اأن يرّد ب�ضوت عري�ض.

- اأري���د الدخ���ول، وقّدم هويت���ه لل�ضرطي بحركة واثقة، ث���م د�ّض معها قطع���ة نقدية معدنية، 
فاأطبق ال�ضرطي اأ�ضابع كفه عليها، واأ�ضار اإلى ر�ضالن بالدخول.

انفرجت اأ�ضارير ر�ضالن فقد كان يخ�ضى اأن يكت�ضف ال�ضرطي اأّن عمره اأقّل باأ�ضهر من العمر 
الم�ضموح للدخول اإلى البيت العمومي بيت الملذات.

�ضار عدة خطوات بعد الباب الخارجي وكانت م�ضاعره م�ضطربة متناق�ضة، اإّل اأّن �ضعورًا واحدًا 
كان ي�ضيط���ر علي���ه وهو اأنه الآن في عالم اآخر غير العالم الذي يعي�ض فيه عالم كل ما فيه غريب. 

والن�ضاء فيه من طينة اأخرى غير طينة الأخريات، وعند الباب الداخلي ا�ضتقبله �ضوت اأج�ض.
اأهاًل اأهاًل، وانعقد ل�ضان ر�ضالن ولم يعرف ماذا يقول للرجل، �ضو�ضو اأم ال�ضو�ض تعالي �ضوفي 

هذا الفحل. وهو يق�ضدني.

ناع�س��ة عل��ي 

. . . د ل�س�����ر ا

تعلمت �شيئاً �آخر

- العمل الفني: لوحة ملونة للفنانة ديانا المارديني
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�نفت���ح باب �إح���دى �لغرف فظهرت من���ه �مر�أة ت�ضج 
حيوية ون�ضجًا. تقدمت نحونا تتمايل على وقع �ضحكتها 
�لرنانة، وج�ضدها يكاد يفج���ر ثوبها �ل�ضفاف. و�أ�ضارت 
�إل���ي باإ�ضبعها لألحقه���ا، وترددت من �ض���دة �ندها�ضي، 
فاأم�ضكت ي���دي و�ضحبتني ور�ءها �إلى �لغرفة، ثم وقفت 
�أمامي تتاأملني وقال���ت: �نتظرني قلياًل �ضاأعود، يا �إلهي 
ما هذ� �لج�ضد!؟ ت�ضتحق ما �أخذو� مني من نقود و�أكثر، 
و�لحم���د هلل �أنّها كان���ت كافية فالبارح���ة ن�ّضف �لحد�د 
ريق���ي حتى ح�ضلت عليها، وعندم���ا قدمت �إليه �لكي�س 
�لورق���ي، تفح�س محتوياته، ث���م �بت�ضم �بت�ضامة ماكرة 

خبيث���ة وقال �إنها مقروفة ولو كانت مفكوك���ة لدفعت �أكثر، وبعد �أخذ ورد �أخذت ما �أعطاني و�أنا 
�أ�ضتمه في �ضري لأن �أغطية عد�د�ت �لمياه �لنحا�ضية �لتي �ضطوت عليها من مد�خل بيوت �لحي 

ت�ضاوي �أكثر مما �أعطاني ولم يعد في �لحي عد�د عليه غطاء.
ع���ادت �ضو�ض���و �إلى �لغرف���ة �ضعدت ف���وق �ل�ضري���ر و�ضحبتني �إل���ى جانبها، وبث���و�ٍن كنت بين 

�أح�ضانها، وبثو�ٍن �أخرى �ضرت ج�ضدً� هامدً� و�أنفا�ضًا متالحقة ولم �أ�ضتوعب ما ح�ضل.
�ضحكت �أم �ل�ضو�س وقالت لي قم تي�ّضر، و�ذهب �إلى بيتكم �أيها �لفحل، ثم �أر�ضلت �ضحكتها، 

ويبدو �أن كل من في �لد�ر يعرف معنى تلك �ل�ضحكة عقب لقائها بكل فحل.
⁕⁕⁕

لح���ظ �أهلي �ضرودي ونحن حول مائ���دة �لغذ�ء ف�ضاألتني �أمي عّما �إذ� كان �لأ�ضتاذ قد وبخني 
�أو �ضربني، وتابعت هل ق�ضرت في وظائفك �أو في حفظ درو�ضك �أو �أو �أو؟

و�نتظ���رت �أمه �لجو�ب ويبدو �أن �أف���ر�د �لأ�ضرة كانو� ينتظرون �ضم���اع �لإجابة �أي�ضًا، �إذ كان 
ر�ض���الن قد �أخبرهم م�ضاء �لبارحة �أن �لأ�ضتاذ �ضي�ضّمع لهم �لدر�س غدً� و�ضيرى �لوظيفة لذلك 

عليه �أن يكون جاهزً�، وطلب �إليهم �أن ي�ضمحو� له بالقر�ءة في غرفة �أخيه �لكبير.
�أج���اب ر�ض���الن و�لدت���ه ل لم ي�ضربن���ي �لأ�ضتاذ ولم يوبخن���ي، ولم يطلب من���ي �أن �أقف قرب 
�لحائط و�أرفع رجلي، �أو �أن �أق�س �ضعري على �ل�ضفر لأن دور �لت�ضميع لم ي�ضل �إلّي. لكن عددً� 

من �لطالب ممن و�ضلهم �لدور �أكلو� ن�ضيبهم كل و�حد وحّظه.
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تاب���ع ر�صان الأكل وهو ي�صترجع ما فعله الليلة الما�صية في غرفة اأخيه. فبعد اأن اأو�صد بابها 
خلع ثيابه ووقف عاريًا تمامًا اأمام المراآة يتفح�ض ج�صده، وكان يردد ب�صوت عاٍل ن�صبيًا اأبيات 
الق�صي���دة التي اأعطاها الأ�صتاذ هذا الأ�صبوع، وعندما و�صل اإلى الأبيات التي قال الأ�صتاذ اإنها 
غي���ر مطلوبة تجاوزه���ا ر�صان اإلى ما بعدها والكل يعرف اأن المعلمي���ن يتجاوزون تلك الأبيات 
دائم���ًا لأنها اأبيات في الغ���زل، واأن الطاب في ال�صف حينها يتبادل���ون البت�صامات والنظرات 

خل�صة، وتكت�صي وجوه بع�صهم بحمرة الخجل. ويفعلون اأكثر من ذلك بكثير في در�ض التكاثر.
اأع���اد ر�صان بقي���ة الرغيف اإلى الكي�ض بع���د اأن انتهى من تناول طعام���ه ونه�ض الجميع عن 
المائدة. ذهب والده كعادته بعد الغذاء لي�صترخي على الأريكة ريثما تح�صر اأمه ال�صاي واأخواته 

يلملمون ال�صحون والماعق والأواني لغ�صلها وترتيبها في المطبخ.
⁕⁕⁕

ف���ي اليوم التال���ي وفي المدر�صة اأثن���اء ال�صتراحة اأم�ص���ك ر�صان بيد �صديق���ه زهير واأخذه 
اإل���ى الزاوي���ة القريبة من �صنابير المياه، حيث يختبئ الط���اب الذين يدخنون بعيدًا عن اأعين 

الأ�صاتذة والإدارة.
ما بك؟ �صاأله زهير.

- لقد ذهبت البارحة. 
زهير: اإلى اأين؟

- اإلى المكان الذي اأخبرتك عنه الأ�صبوع الما�صي.
اأخبرني كل �صيء دون اأن تن�صى اأي تف�صيل.

�صحك���ت وقل���ت له: وم���ا الذي �صاأن�صاه لق���د تم الأمر في ث���واٍن، لذلك �صاأع���ود ثانية الأ�صبوع 
القادم واأريد اأن اأتعلم. ولذلك اأريد منك بع�ض النقود.

خرج���ت اليوم م���ن المدر�صة قبل نهاية الدوام متذرعًا باألم ف���ي بطني وق�صدت ذاك البيت، 
لقد م�صى اأ�صبوع على المرة الأولى، البارحة قلت لأهلي اإنني �صاأذهب غدًا اإلى بيت رفيقي زهير 
بع���د الدوام، واأنا الآن اأمام البيت العمومي، لم يكن الباب مفتوحًا، وجاءني �صوت من الداخل: 

انتظر قليًا ف�صياأتي ال�صرطي.
اأغلق���ت كفي على النقود باإحكام فاأن���ا ل اأرغب في اأن ي�صيع اأي قر�ض منها، لأنني وعلى مدى 
ثاث���ة اأيام كنت اأدخل المقبرة مع زهير خل�صة نجمع بع�ض عظام الأموات، ثم بعتها لأبي يا�صر 

ليبيعها هو بدوره لمخبر كلية الطب لا�صتعانة بها في تعليم الطاب.



تعلمت �شيئاً �آخر

121 �لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 

ابت�صم ال�صرطي اليوم عندما راآني واأ�صار اإلَي بالدخول.
دخلت واأنا م�صمم على اأن تكون هذه المرة مختلفة عن المرة الما�صية �صاأتعلم كل �صيء، وفي 
ال�صري���ر اأخذته���ا بين ذراعي و�صممتها اإلى �صدري، وفجاأة �صمعن���ا �صوت زخات من الر�صا�ض 
تتبعها اأخرى من عدة جهات، وتتابع �صوت الر�صا�ض و�صرت حركة م�صطربة في البيت واأخذت 
اأب���واب الغ���رف تنفتح، وكان الخوف باديًا على الجميع وما هي اإل دقائق حتى عا �صوت الرجل 
ين���ادي على الزبائن يدعوهم لت���رك البيت �صريعًا، وخال مدة ق�صيرة ل���م يبق اأحد منهم في 
ال���دار وتجمع���ت الن�صوة في البهو خائفات واجمات، وفجاأة راآن���ي الرجل و�صاألني كالمل�صوع، لم 

اأنت هنا؟ لماذا لم تذهب؟
ردت اأم ال�صو����ض اأن���ا اأبقيته لن اأدعه يذهب لئا ي�صاب بمكروه اأو اأذى فا اأحد يعرف ما في 
الخارج وال�صبي لن يعرف كيف يت�صرف. و�صكت الرجل كانت نظرات الن�صوة مفعمة بالإ�صفاق 

والحنان وكّن يحاولن طماأنتي، واأح�ص�صت اأن كل ت�صوراتي ال�صابقة عنهن تتا�صى وتتبخر.
كان الجميع في البيت ينتظرون اأي خبر من الخارج ليعرفوا ماذا يفعلون، لذلك فقد اأخذتني 

اأم ال�صو�ض اإلى الغرفة حتى ياأتي الفرج.
وعل���ى الأريك���ة �صمتني اإلى �صدره���ا واأخذت تم�ّصد �صع���ري وتمرر كفها عل���ى خدي ف�صعرت 

بالنعا�ض وا�صت�صلمت لنوم هادئ.
وفج���اأة جاء �ص���وت الرجل الأج�ض: انتهى منع التجول انتهى منع التجول، فتحت عيني ونزلت 
ع���ن ال�صري���ر، نظرت اإلّي اأم ال�صو�ض وابت�صمت بحنان وا�ص���ح، ثم خرجنا من الغرفة اإلى الباب 
الخارج���ي وعند الب���اب وبحركة حازم���ة و�صعت في كفي ح�صته���ا من النقود الت���ي دفعتها اأنا 

للبيت، ثم طبعت قبلة حنونة على جبيني. اذهب اهلل يحميك ويخليك لأهلك.
خرجت من الباب الذي دخلت منه لأتعلم �صيئًا ولم اأتعلمه. لكنني تعلمت �صيئًا اآخر.

⁕ ⁕ ⁕
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لمل���م الدكتور المحا�صر اأوراقه المتناثرة على الطاولة، و�صف���ق بيديه محاواًل اإزالة ما تبّقى 
م���ن اآثار اأقالم الكل����س التي ا�صتخدمها في الكتاب���ة على ال�صّبورة، ثم اأغل���ق محفظته الجلدية 
ال�ص���وداء الكبي���رة، وقبل اأن يغ���ادر القاعة، تحّلَق حول���ه بع�س الطالب ُم�صتف�صري���ن عن اأفكار 
عالقة، وال�صيما اأن مادة ال�صعر االإنكليزي الكال�صيكي كانت ع�صية على الفهم وال�صّيما ق�صائد 

ال�صاعر الوجودي المرهف »جون كيت�س«.
تدافعنا نحو الخارج ب�صقاوة تالميذ مدر�صة ابتدائية، ُمتلّهفين للو�صول اإلى مطعم الجامعة، 
انفردن���ا ع���ن بقية الط���الب، وجل�صنا على طاولة في زاوي���ة المطعم، ُكنا ثّلة م���ن زمالء ال�صنة 
االأخي���رة تجمعنا �صنين درا�صة طويلة، وتربطنا ذكري���ات م�صتركة، منها الموؤلم ومنها ال�صعيد، 
دَن على  نعي����س ك�صخ����سٍ واحد، نفّكر مع���ًا، ندر�س معًا وق���د تاآلفنا اإلى درج���ة اأن اأمهاتن���ا تعوَّ
الم�صايق���ات الدائم���ة الت���ي نُحِدثها حين كان���ت تجمُعنا منا�صب���ة ما، لم نكن نكت���رث لنظافة 
ال�صج���اد اأو لترتي���ب االأث���اث اأو لمطبخ زميلنا الم�صي���ف حيث نعبث فيه ب���كّل وّد نفتح الثالجة، 

مط��ر وهي��ب  �أده��م 

. . . د ل�س�����ر ا

ربيع

- العمل الفني: لوحة للفنان اإياد الن�شيرات
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ن�صنع ال�صاي، ُنق�ّصر الب�صل، نطهو، واأحيانًا، ناأكل على اأر�ض المطبخ، دون مباالة، نحيا بفرح، 
ب�صعادة، نم�صغ �صاعات اأيامنا بلذة �صديدة ون�صتمتع حتى باأدق التفا�صيل. 

كان »ربي���ع« هو المميز بيننا، هو اال�صتثناء الالفت للنظر، فارع الطول، جّذابًا ووجهه ال�صمح 
الطفول���ي ُي�صفي عليه براءة وا�صح���ة وعيناه الزرقاوان الوا�صعتان كلون البحر في يوم م�صم�ض، 
ك���م كنت اأتاأملهما، كاأن للعيون هوية تعطي لكل اإن�صان طبيعة خا�صة، كان اأكثرنا حرية، ومرحًا 
وِدَع���ًة مت�صامح���ًا اإلى درجة الب�صاط���ة، وت�صّرفاته العفوي���ة تجعل خّديه دائمت���ي التوّرد، وعلى 
االأخ����ضّ حي���ن يقراأ �صيئًا من محاوالت���ه ال�صعرية، اإال اأنه اأوفرنا حظًا فق���د ا�صتحوذ على انتباه 

زميلتنا الجميلة »�صندريلال«.
عندم���ا زرن���اه للمرة االأول���ى، عرفنا اأنه وحي���د وله خم�ض اأخ���وات، لم تبُد والدت���ه كبيرًة في 
ال�ص���ّن وعائلت���ه من الطبق���ة المي�صورة، لكنهم ب�صط���اء، فوالده يملك م�صنع���ًا �صغيرًا لالأدوات 
البال�صتيكية يم�صي به ُجلَّ وقته كانت زيارة ال ُتن�صى، بذل جميع اأفراد العائلة ق�صارى جهودهم 
الإ�صف���اء ج���وٍّ من المرح الذي تعودوا عليه دون تكليف، اأح�ص�صن���ا وكاأننا نعرف هذه االأ�صرة منذ 
زم���ن بعيد، وحين غادرنا تعّلقت قلوبنا على جدران المنزل، تمام���ًا كاللوحات االأنيقة المنتقاة 
بعناية، اأ�صبحنا ننادي اأمه فيما بعد »بماما روز« وكم اأعجبت بجمال زميلتنا »مها« التي اعتدنا 
اأن نلّقبه���ا ب�»�صندريلال«، كنا نت�صابق للف���وز بدعوتها لتناول فنجان قهوة، اأو قطعة حلوى، دائمًا 
كان���ت لطيفة باعتذاراته���ا وبخّفة ظلها، تبت�صم لنا �صباحًا، فن�صعر بن�ص���وٍة غريبة طوال اليوم، 
لك���ن ربيعًا فاز به���ا فقد كانت تُحّبه دون اأن تب���وح بذلك، ح�صدناه بادئ االأم���ر حين علمنا، ثم 
ما لبثن���ا اأن هّناأناه وباركنا عالقتهما و�صجعناهما على االرتباط، وبعد انتهاء الف�صل الدرا�صي 

االأخير دعينا اإلى حفلة الخطوبة. 
كان���ا كع�صفوري���ن في الحفلة، قالت لي اأمه اأن فرحتها تل���ك ال تعادلها اإال فرحة يوم ميالده، 
رق�صنا حتى الفجر، ثم اأو�صلنا والده ب�صيارته اإلى بيوتنا، �صاألته ونحن في الطريق عن م�صتقبل 

ربيع العملي فاأجاب ب�صوت اأبوي:
-»ي���ا بن���ي، لقد انتهى دوري االآن، اإن���ه دور ال�صباب، �صاأ�صلمه الم�صن���ع، و�صاأعاونه اإن احتاج 

لذلك، �صحتي لم تعد كال�صابق وال بد لي من الراحة، لهذا فاأنا انتظره بفارغ ال�صبر«.
بعد اأ�صهر قليلة على نهاية الدرا�صة عدت من القرية وقد تعاقدت مع �صركة خا�صة للعمل فيها 
كمترجم، راأيت �صقيقته بال�صدفة في اإحدى ال�صيدليات، وما اإْن لمحتني حتى اأجه�صت بالبكاء 
كان���ت �صاحب���ًة هزيلًة، تقف بانحن���اءة ب�صيطة وقد اأهملت زينتها، �صاألته���ا عن ربيع، وعن مها، 
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اأجه�صت ثانية بُحرقة، وبعد اأن هداأت، هم�صت ب�صوٍت مفعٍم 
بالح���زن: ربيع يموت ببطء، فقد تبين اأنه مري�ض ب�صرطان 
ال���دم والمر�ض في مرحلته الأخي���رة ي�صتحيل عاجها وهو 

الآن يرقد في الم�صفى وقد غدا اأ�صبه بالمومياء. 
هّزن���ي الخب���ر، انتابن���ي دوار خفي���ف فاأ�صن���دُت راأ�ص���ي 
للج���دار، اأجبته���ا ب�ص���وت ُمته���ّدج ل يخل���و م���ن ال�ص���ّك: 
م�صتحيل؟ يا لل�صدفة؟ يا للخبر؟ يا لاأقدار؟ كيف؟ متى؟
- اإن���ه ي�ص���األ عنكم دائم���ًا، الجميع اأت���وا، لكننا ل نعرف 
عنوان���ك في الريف، وهو دائم الرعب الآن يخاف اأن ينام، 

يخاف اأن يغفو.
- لماذا؟

- لأنه يخ�صى اأن ل ي�صتيقظ ثانية، يخ�صى اأن يموت وهو نائم؟
بلع���ُت ريقي ال�ُمّر ب�صعوبة، تمالكُت اأع�صابي ك���ي ل اأبكي اأمامها، �صاألتها عن مها فلم تُجب، 

تناولت ورقة �صغيرة من حقيبتها اليدوية وكتبت لي عنوان الم�صفى، ثم م�صت. 
دخلت مبنى الم�صفى قلقًا، رائحة الكحول والأدوية تفوح من جميع الأرجاء واأ�صخا�ض يتجّولون 

باألب�صتهم البي�ض النا�صعة. 
�صعدت الدرج الدائري اإلى ق�صم اأمرا�ض الدم، ثم توّجهُت اإلى العنبر الذي يقيم به �صديقي، 
كان المم���ّر نظيف���ًا، اأبي����ض الج���دران، والب���اط الام���ع كان اأبي����ض اأي�صًا، ا�صتوقف���ت اإحدى 
الممر�صات و�صاألتها عن الغرفة رقم »8« فاأ�صارت لي بحركة اآلية من اإ�صبع يدها ال�ُمكّفنة بقفاٍز 
اأبي�ض ُثم هم�صت: »اإنها في نهاية الممر على اليمين، لكن رجاء عدم اإطالة الزيارة، فالمري�ض 

بحالة خطرة« ثم طلبت مني اأن اأم�صي واأتكلم بهدوء. 
وقفت اأمام باب الغرفة الأبي�ض، كان الرقم »8« منقو�صًا على لوحة نحا�صية مثبتة في الو�صط، 
انتابتن���ي ق�صعري���رة مفاجئة واأن���ا اأطرق الباب، اأح�ص�ص���ت بخفقان قلبي المتوت���ر، كانت �صدى 

�صرباته ترتفع اإلى اأذني، �صمعت �صوتًا ن�صائيًا يهم�ض من الداخل: تف�صل. 
اأدرُت مقب����ض الب���اب بهدوء، فاجاأتني اأمه بدمعتين لما راأتن���ي، ثم اأ�صارت بحركٍة يائ�صة من 
يدها نحو ربيع ال�ُمَمّدد على ال�صرير واإلى جانبه باقة كبيرة من الورود، والعديد من علب الأدوية 
المتناثرة تقّدمُت بهدوء، هالني وجهه المنتفخ، وراأ�صه التي اأ�صبحت �صلعاء تمامًا بفعل العقاقير 
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المهدئة- لطالما تباهى ب�صعره الجميل اأمامنا- نظرُت اإلى والدته باأ�صى، لكن م�صاعري فا�صت 
حين راأيت �صورة خطيبته بجوار ال�صرير فبكيت، لقد كان يُحّب �صورتها تلك بالتحديد، و اأذكر 
حين طلب من اأحد الأ�صدقاء الذي كان يدر�ض فّن الديكور اأن ي�صنع له اإطارًا منا�صبًا، ففاجاأه 
َت ال�صورة بداخلها فاأ�صبحت كالعلبة.  َدفًة بحرية على �صكل قلب، ثم ثبَّ الأخير باأن نحت له �صَ
كان ج�ص���ده مغطى ب�صر�صف اأبي����ض، �صاألت اأمه عن حالته، فقلبت �صفتيه���ا واأ�صارت بعينيها 

لاأعلى وتمتمت: »اإنه تحت األطاف اهلل«، ثم �صمتت من جديد، غارقًة في جّوها الّجنائزي. 
تح���رك ربيع قليًا، وكاأنه �صعر بوجود �صخ�ضٍ ما، اأخرج يده ببطء �صديد من تحت ال�صر�صف 
نم. كانت �صفراء، ناحلة، فتح عينيه ونظر باتجاه اأمه، فتحهما اأكثر لما راآني واقفًا بقربه كال�صّ
ها نح���وي بعجز وا�صح،  حاول���ت جاه���دًا اأن ابت�صم، اقتربت منه اأكث���ر لمام�صة يده التي مدَّ
كانت اأظافره زرقاء، ح�صنت يده الباردة بيدي ، اأخرج ل�صانه الم�صفرَّ وبلل �صفتيه النا�صفتين، 
ح���اول اأن يتكل���م ثم ما لبث اأن ع�ضَّ �صفت���ه ال�صفلى فاأدركُت اأنه يواجه نوب���ة األٍم جديدة، اأردُت 

تهدئته، فاأ�صاح ب�صره نحو ال�صورة وقد �صّقت دمعة كبيرة طريقها باتجاه الو�صادة. 
اأف���اق ثاني���ة بعد دقائق، قالت لي والدت���ه اإّنه حين ي�صتيقظ يّتجه بنظرات���ه نحو تلك ال�صورة 

وُيعّلقهما هناك اإلى اأن يفقد وعيه ثانية. 
نظر اإليَّ وقد �صّمم على الكام هذه المرة، جاء �صوته مرتجفًا، �صاألني عن �صحتي، ثم طلب 
من���ي قطعة »�صوكولته« م���ن العلبة التي جلبتها معي – ل يزال مولع���ًا بال�صوكولته رغم مر�صه 
فق���د كان���ت القا�صم الم�صترك بين���ه وبين مها، لم يكن يتن���اول �صيئًا في الجامع���ة �صوى اأ�صابع 
ال�صوكولت���ه التي تجلبها له يوميًا- فتحت العلبة بارتباك، فاجاأتني والدته حين رفعت حاجبيها 
لاأعل���ى بحركة رف�ض، كرر طلبه ثانية تجاهلُت رف�ض والدت���ه وناولته قطعة بعد اأن اأزلُت عنها 

غافها الورقي. 
َهتُه  د عميقًا، ثم ق�ص���م قطعًة �صغيرًة مح���اوًل َم�صغها، نبَّ �َصه���ا باأ�صابعه ال�ُمرتع�ص���ة، تنهَّ َتلمَّ
رُّ ب�صحت���ك كثيرًا يا  والدت���ه بلهج���ٍة ل تخلو م���ن الحزم: األم ت�صم���ع ما قاله الطبي���ب، اإنها َت�صُ

حبيبي، ل تاأكلها اأرجوك. 
تَملَّك���ُه اإح�صا�ٌض بالإهانة عند ذاك فانفجر بوج���ه اأمه: اإلى متى يا اأمي، اإلى متى �صتكابرين؟ 

األ تعلمين باأنني اإن�صان ميت؟ األ تعلمين ذلك؟
رت عيناه على ال�صورة وجاءني �صوته واهنًا: ا�صمع يا �صديقي، لقد  ثم اأ�صاح بوجهه وقد ت�صمَّ
ف�صخ���ُت خطوبتي من مها، اأرجوك اذهب اإليها وقل لها باأن ل تحزن فالحياة كلها اأمامها لأنني 

اإن�صان ميت، اأتفهم؟ ثم ع�ضَّ �صفته ال�صفلى ثانية وقد ت�صنَّج ج�صده ل�صدة الألم.
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غادرت الم�صفى مجرج���رًا قدمي، تهّزني ن�صمات �صباط الباردة، لم اأجروؤ على زيارته ثانيًة، 
ل���م اأج���روؤ حتى عل���ى الت�صال، كنت اأتاب���ع اأخباره م���ن الأ�صدقاء وعلم���ت اأن خطيبته اأ�صيبت 

بانهيار ع�صبي اإثر تلقيها خاتم الخطوبة. 
حاول���ُت تهدئتها حين ُزرتها م�صاء ذلك اليوم ال�صتائي الماطر، �صرحت لي باكيًة مقدار حبها 
له، واأنها مقتنعًة ب�صفائه و�صتبقى مخل�صة لروحه، ورجتني اأن اأزوره لأخبره بذلك لأنه لم ي�صمح 

لها بزيارته بعد اأن �صاءت حالته في الأيام الأخيرة. 
توجه���ت نحو منزل اأهله، وقد �صّممُت اأن اأ�ص���رح الموقف، م�صيت بخطًا وئيدة محاوًل ترتيب 
ة رائحة ورود قوية تنبعث  اأف���كاري وكلمات���ي، قرعت جر�ض الباب، كان الجو �صاكنًا، رطب���ًا، وَثمَّ
م���ن اأرجاء المكان، فتح���ت امراأة ل اأعرفها باب المنزل، نظرت اإل���ى عينيها، كانتا محمرتان، 
�صاألتها: عفوًا �صيدتي، اأريد اأن اأرى ربيعًا اإن اأمكن، اأنا �صديقه، وقد علمت اأنه عاد من الم�صفى.

طفرت دمعتان كبيرتان من عيني المراأة، ثم انخرطت في موجة بكاٍء حاّرة، وبعد اأن التقطت 
اأنفا�صها ب�صعوبة، اأجابتني ب�صوت مرتجف:

»لقد تاأّخرَت يا ُبني، اذهب لروؤيته هناك، اإنهم في المقبرة«.

⁕ ⁕ ⁕
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د. محمود حمود

المعرف��ة اآف��اق 

الفيلة ودورها في الحروب القديمة

تعـــد �لفيلـــة مـــن �أ�سخم �لكائنات �لتي تعي�ـــس على �لياب�سة، وهي تمتلـــك خرطوماً طوياًل مرناً 
ونابيـــن بارزيـــن علـــى �لفـــك �ل�سفلـــي. و�لفيلـــة مـــن �لحيو�نـــات �لعا�سبـــة �لتـــي تتغذى علـــى �أع�ساب 
و�أغ�ســـان وثمـــار ولحـــاء �لأ�سجار، وت�ستهلك يومياً بين 90 �إلى 270 كـــغ من �لغذ�ء، وما بين 100�إلى 
200 لتر من �لماء. وتعي�س �سمن قطعان �سغيرة ت�سم 10 -20 فياًل، وتف�سل معظم ذكورها �لعي�س 

منعزلة يقودها �لفيل �لأكبر.
تت�سف �لفيلة بقلة �لنوم �إذ تبقى م�ستيقظة نحو 48 �ساعة وتكتفي بالنوم لمدة �ساعتين وغالباً 
مـــا تق�سيهـــا فـــي و�سعيـــة �لوقـــوف. تعي�س عمـــر�ً طوياًل قـــد ي�سل �إلـــى 80 عاماً ومتو�ســـط �أعمارها 
70�سنـــة. وتلـــد �إناثهـــا مـــرة و�حدة كل 4�إلى 6 �سنـــو�ت، وت�ستمر مّدة �لحمل نحـــو 645 يوماً )نحو 22 
�سهر�ً(، وتبد�أ �لإناث بالن�سوج �لجن�سي و�لتز�وج في عمر 10 -12 �سنة. يبلغ وزن �لفيل عند �لولدة 
نحـــو 100كـــغ تر�سعـــه �أمـــه مـــا يزيد عـــن �ل�سنتين. ويـــر�وح وزنه عندما يكبـــر بيـــن 2.5 و7طناً، وقد 
يزيـــد �رتفاعـــه عن 3.5م. ويمتلك نحو 24 �سر�ساً طو�ل حياته ل تظهر جميعها بل �ثنان �إلى ثالثة 
فح�ســـب فـــي كل فك، وعندما يتلف �أحدها يدفعه �سر�س جديد ينمو خلفه ببطء نحو �لأمام ويحل 
محلـــه. يبلـــغ طول �ل�سر�س نحو 40 �سم وير�وح وزنـــه بين 3 و5 كغ. وتعد �لأ�سنان من �أهم �لأع�ساء 
�لتـــي يمتلكهـــا �لفيـــل نظر�ً لكميـــة �لطعام �لكبيـــرة �لتي يتناولها كل يـــوم، و�لتي تحتـــاج �إلى عملية 
م�ســـغ م�ستمـــرة. وعندمـــا يكبر �لفيل وت�سقـــط كل �أ�سنانه ي�سبـــح غير قادر على م�ســـغ �لطعام مما 

يوؤدي �إلى موته جوعاً. وتعد �لأ�سر��س نوعاً من �لعاج لكنها �أقل قيمة من �لأنياب. 
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ت�صتطي����ع الفيلة ال�صي����ر م�صافة 16 اإلى 52 كم يوميًا للح�صول عل����ى غذائها، وهي تحتاج اإلى 
بيئة محيطة تتراوح م�صاحتها بين 2600و 3100كم)1(.

وق����د جاء ا�ص����م الفي����ل Elephant كما يذك����ر الموؤرخ اليونان����ي هيردوت )الق����رن الخام�ض 
قب����ل المياد( م����ن الكلمة اليونانية اإليفا�����ض Elephas الم�صتقة من الكلم����ة الفينيقية والعبرية 

اإليف Eleph وتعني الثور)2(.
توج����د �صالتان رئي�صيتان للفيل����ة الأولى هي الفيل الآ�صي����وي Elephasmaximus وله اأكثر 
من �صنف ويت�صف بحجمه الكبير وراأ�صه ذو القبتين واأذنيه ال�صغيرتين وجلده المجعد وافتقار 
اإناثه لاأني����اب، واأحد اأ�صنافه الفيل ال�صوري Elephasmaximusasurus، الذي يتميز باأذنيه 
 Loxodonta ال�صغيرتي����ن، وظهره المحدب اأو الم�صت����وى، وال�صالة الثانية هي الفيل الإفريقي
ل 18 �صنفًا منه، اأهمها فيل ال�صافانا وفيل الغابات، وهو اأقل حجمًا من الفيل الآ�صيوي  والذي �َصجَّ
ويتميز باأذنيه الكبيرتين، وظهره المقعر، وتمتلك اإناثه اأنيابًا اأ�صغر حجمًا من اأنياب الذكور)3(.
توؤك����د الأدلة الأثرية، المادية والكتابية، وجود الفيلة في منطقة الم�صرق العربي الممتدة من 
اإي����ران �صرقًا اإلى �صواح����ل المتو�صط غربًا، وقد عا�ض فيها الفيل ال�ص����وري الذي اأثار جدًل كبيرًا 

بين الباحثين فيما اإذا كان ذا اأ�صل محلي اأم اأنه 
ا�صتورد من الهند لأنه �صبيه بالفيل الهندي. لكن 
ال�صواهد الأثرية توؤكد اأن بع�ض المناطق ال�صورية 
كان����ت بيئ����ة مثالي����ة لهذا الن����وع من الفيل����ة التي 
عا�ص����ت فيها على الأقل بي����ن )2000 و700ق.م( 
ث����م انقر�صت، رغم اأن بع�����ض الم�صادر الكتابية 
الأخ����رى والوثائ����ق الفنية والفيزيائي����ة تدل على 
ا�صتمرار وجودها حت����ى اأواخر القرن الرابع قبل 

المي����اد)4(. ويفتر�ض بع�����ض الباحثين اأن الفيلة ال�صورية بقيت موج����ودة حتى القرن الثالث قبل 
المي����اد، وقد يكون ذل����ك لأنهم يعدون الفيلة التي جلبها ال�صلوقي����ون من الهند ل�صتخدامها في 

حروبهم هي من الجن�ض نف�صه وامتداد له. 
ولع����ل م����ن اأهم المناطق الت����ي عا�صت فيها هذه الفيل����ة هي: حو�ض العا�ص����ي وامتداداته في 
بع�ض �صهول ووديان ال�صدع الإفريقي الآ�صيوي التي تمتلك بيئة م�صابهة مثل �صهل العمق وحو�ض 
ق����ره �صو و�صوًل اإلى مرع�ض �صم����اًل، و�صهل البقاع، و�صمال فل�صطي����ن جنوبًا، كذلك في منطقتي 

الفيل ال�شوري -على لوحة موزاييك
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وادي الفرات الأعلى والأو�صط و�صوًل اإلى مدينة عانا في العراق. كما عا�صت في حو�ض الخابور 
والبليخ ومنطقة حران في ال�صمال ال�صوري. 

اأم����ا �صبب انقرا�����ض الفيلة فهي عديدة من اأهمها تغير المن����اخ، و�صيادة موجة من الجفاف، 
وزيادة عدد ال�صكان وا�صتثمار الأرا�صي، التي كانت ترعى فيها الفيلة، لأغرا�ض زراعية، وتدمير 
ن عن  الغاب����ات)5(، وازدهار �صناعة العاج ف����ي المدن ال�صورية وما تطلبه من مادة خام كانت ُتوؤَمَّ

طريق �صيد الفيلة)6(.
وحقيق����ة فاإن ال�صيد الجائ����ر، الذي قام به، ب�صكل رئي�صي، المل����وك والأمراء واأفراد النخبة 
ول�صيم����ا خ����ال الع�صر البرونزي الحدي����ث وع�صر الحدي����د )1600- 539ق.م(، كان من اأهم 
ت اإل����ى انقرا�����ض الفيلة)7(. وق����د ورد في الن�صو�����ض الكتابي����ة الم�صرية التي  الأ�صب����اب الت����ي اأدَّ
تتعلق بتحوتم�ض الأول والثال����ث، وحوليات الملوك الآ�صوريين خال الع�صرين الآ�صوري الو�صيط 
والآ�صوري الحديث )1300- 700ق.م(، كثير من الأخبار والمعلومات عن اأن�صطة ال�صيد والقتل 
التي تعر�صت لها قطعان الفيلة ال�صورية على اأيدي هوؤلء الملوك في اأكثر من منطقة. عاوة على 
م����ا تعر�صت له عل����ى اأيدي الحكام المحليين والنخبة الجتماعي����ة وال�صيا�صية في ممالك �صورية 
القديمة، والتي تعد واحدة من اأخطر اأنواع الإبادة التي قام بها الإن�صان واأدت اإلى انقرا�ض هذا 

النوع من الحيوانات في المنطقة)8(.
الفيلة في الحروب

ُيعدُّ الهنود اأول من ا�صتخدم الفيلة وعرف قيمتها في الحروب، وكانت لديهم قناعة اأن جي�صًا 
ب����ا فيل����ة ل نفع له وه����و كالذي يذهب اإل����ى الهيجا بغير �ص����اح. ثم انت�صر ا�صتخ����دام الفيلة في 
المع����ارك غربًا اإل����ى الإمبراطورية الإخمينية. فُعرَف عن المل����وك الإخمينيين اهتمامهم الكبير 

بالفيلة واإ�صراكها ك�صاح مهم في مقدمة جيو�صهم، وقد ح�صلوا عليها من وادي ال�صند.
كانت اأول مواجهة لاإ�صكندر المقدوني مع الفيلة عندما توجه �صرقًا بحماته الع�صكرية، 
حيث لقاه داريو�ض الثالث في معركة غوغميا �صنة 331ق.م )بالقرب من المو�صل( بجي�ض 
كان����ت الفيلة م����ع الفر�صان من اأه����م الأ�صلحة فيه. لك����ن الإ�صكندر وب�صب����ب ان�صباط جنده، 
والتكتي����ك الذي اتبع����ه ا�صتطاع هزيمة داريو�ض، واأ�صر 13 فيًا، وقتل اثنين وهو مجموع عدد 
الفيل����ة التي �صاركت في المعركة. ث����م لحقه الإ�صكندر اإلى مع�صكر اآخ����ر لجاأ اإليه، فا�صتولى 

على كثير من العربات والفيلة التي تركها الجي�ض الفار�صي، و�صمها جميعًا اإلى جي�صه.
وعند و�صول الإ�صكندر اإلى م�صارف باد ال�صند تلقى هدية من وفد هندي مقدارها 25 فيًا 
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ج���اوؤوا يطلب���ون الأم���ان لقبيلتهم. وفي منطق���ة تقع على 
نهر ال�صند وجد قطيعًا من الفيلة في اإحدى البلدات التي 
كان اأهلها قد فّروا منها طلبًا للنجاة، عند �صماعهم خبر 
اقت���راب جي�ض الإ�صكندر منهم، تاركين وراءهم كل �صيء 
بما في ذل���ك قطيعًا من الفيلة. فاأم���ر ال�صيادين الهنود 
الذين كانوا يرافقونه، وكانوا يحظون بتقدير كبير عنده، 
بمط���اردة الأفي���ال وا�صطياده���ا، وق���د تمكن ه���وؤلء من 
اأ�ص���ر كامل القطيع بعد قت���ل اثنين منها. فاأمر اأن يركبها 

ال�صائقون واأدخلها في عداد جي�صه)9(.
وف���ي معركة هيدا�صبي����ض Hydaspes في اإقلي���م البنجاب )في الباك�صت���ان حاليًا(، والتي 
جرت عام )326ق.م( ا�صتعد الملك الهندي بورو�ض porus بجي�صه المكون من �صاح الفر�صان 
والعرب���ات وفي الو�صط كان الم�ص���اة الذين تتقدمهم الفيلة المدرعة بب���رج تحمله على ظهرها 
فتبدو وكاأنها قلعة بهدف دبِّ الرعب في جي�ض الإ�صكندر، وداخل البرج يوجد ثاثة رماة للرماح. 

وكان الملك بورو�ض يمتطي فيًا دون اأن يحمل برجًا لكنه كان يرتدي درعًا من ال�صا�صل. 
وعلى الرغم من الأذى الكبير الذي األحقته الفيلة بجي�ض الإ�صكندر وقتل جنوده ول�صيما ب�صبب 
الح���راب الفولذية التي األب�صت على اأنيابه���ا، اإل اأنه تمكن من هزيمة الجي�ض الهندي في النهاية، 
واأ�صر نحو 80 فيًا من اأ�صل 100 فيل كانت ت�صارك في المعركة، عاوة على مجموعة مكونة من70 
في���ًا اآخر كانت ق���د اأر�صلت لتعزيز قوات بورو����ض، لكنها و�صلت بعد ف���وات الأوان. وكانت هزيمة 

جي�ض بورو�ض اأي�صًا ب�صبب الن�صباط الكبير والتكتيك الخا�ض الذي اتبعه جي�ض الإ�صكندر.
وعندم���ا اأراد الإ�صكن���در متابعة التقدم �صرق���ًا، ر�صد له المخبرون ح�ص���دًا كبيرًا من الجيو�ض 
والفيل���ة، الت���ي اأعدها مل���وك الجنغاريد����ض Gangarides وملوك هنود اآخرون، بل���غ عددها بين 
 Hydaspes3000- 6000 فيل، وذلك لوقف تقدم الإ�صكندر بعد هزيمته لبورو�ض في هيدا�صبي�ض
عام )327 ق.م(، مما اأثار القلق والخوف في نف�ض الإ�صكندر فقرر التوقف عن التقدم �صرقًا)10(.

�ض �صرية خا�ص����ة لحماية ق�صره تعتمد في  بع����د ذلك عاد الإ�صكندر ليقي����م في بابل حيث اأ�صَّ
ت�صليحها على الفيلة. وعند وفاته ُنِقَلت جثته على عربة جنائزية رائعة من بابل اإلى م�صر كانت 

مزينة ب�صور الفيلة. 

معركة غوغميال
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وتوؤكد الم�صادر الكتابية اإر�صال الإ�صكندر هدية اإلى اأ�صتاذه اأر�صطو تمثلت بعينة من الفيلة، 
فق����ّدم فيل�صوفن����ا و�صفًا دقيقًا لها تثبت اأنه �صاهدها بالعي����ن المجردة. كما و�صف كيف ي�صطاد 

الهنود الفيلة وهي معلومات من المعتقد اأن تلميذه هو من زوده بها)11(.
وقد ظهرت الفيلة على كثير من النقود اأو الميداليات اليونانية التي �ُصكت تخليدًا لنت�صارات 
الإ�صكن����در على الملك الإخمينيداريو�ض والملك البنجابي بورو�ض، ف�صورت الفيلة وهي تقاد من 

جنود هنود اأو فر�ض ويقابلهم جنود الإ�صكندر)12(.
بع����د وف����اة الإ�صكندر اأ�صبح �صاح الفيلة بال����غ الأهمية في الجيو�ض الت����ي ا�صتخدمها خلفاوؤه 
الذي����ن تقا�صموا اإمبرطوريت����ه، ول�صيما الملوك ال�صلوقيون في �صورية ال����ذي ا�صتوردوا كثيرًا من 
الفيلة من الهند حتى اأنهم تنازلوا لمملكة موريا، بعد حرب بين الطرفين دامت من )303- 305 

ق.م(، عن جزء من المناطق ال�صرقية لمملكتهم مقابل 500فيل ل�صتخدامها في حروبهم)13(.
ويوؤك����د الموؤرخان اليوناني����ان بوليبيو�����ض )208-126ق.م (، واإ�صترابون )64 ق.م – 24م(، 
اأنه كان للملكين ال�صلوقيين: �صلوق�ض الأولنيكاتور )312-281ق.م(، واأنطيوخو�ض الثالث الكبير 
)222-187ق.م(، اأع����دادًا كبيرة من الفيلة الهندية التي ا�صتوِرَدت ب�صبب ندرة الأفيال ال�صورية 

الأ�صيلة، وذلك بهدف تروي�صها وتدريبها ل�صتخدامها في الحروب.
ويذك���ر اإ�صتراب���ون اأن �صع���ب ال�صيري����ض Seres )ف���ي الهن���د( كان لديه���م 5000 فيل في 
 Gangarides خدمتهم، فيما يذكر الموؤرخ الروماني بلوتارخ )46-120 م( اأن الجنغاريد�ض
والفر����ض Prasians اأر�صلوا نح���و 6000 فيل لوقف تقدم الإ�صكندر بع���د هزيمته لبورو�ض في 
معرك���ة هيدا�صبي����ض. فيما ت�صي���ر مراجع اأخرى اإلى وجود مبالغة في ه���ذه الأرقام اإذ لم يكن 
ل���دى بورو�ض اإل نحو مئة فيل فقط في هذه المعركة. اأما الموؤرخ الروماني بليني )23- 79م( 
فيو�ص���ف �صي���د الأفارقة للفيلة وذل���ك عن طريق حفر بع����ض الخنادق وتمويهه���ا لتقع فيها. 
وي���روي ق�صة تدل عل���ى ذكاء الفيلة ورقته���ا وحنانها فحواها اأن فيًا وقع ف���ي الخندق فجاء 
قطي���ع من الفيلة لإنقاذه. وي�ص���ف كيف بذلوا اأق�صى ما ي�صتطيعون م���ن جهود بما فيها رمي 
اأغ�صان الأ�صجار والحجارة والتراب وكل ما وجدوه في الخندق حتى تمكنوا من اإنقاذ زميلهم 

الفيل الذي وقع في الفخ)14(.
اأم����ا القائ����د القرطاج����ي هانبي����ال )247-183 ق.م( فقد كان����ت الأفيال عن�ص����رًا مهمًا في 
جي�صه وعزيت لها النت�صارات التي تحققت في المعارك التي خا�صها، واأ�صهمت في دبِّ الرعب 
 »Surus والخ����وف في جيو�ض اأعدائه. وكان لهانيبال فيل حرب خا�����ض به عرف با�صم »�صورو�ض
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وق����د يكون ال�صم م�صت����ق من »ال�صوري« وكان الأكبر والأ�صخم والأكف����اأ بين كل فيلته. ولم يعرف 
فيما اإذا كان الفيل من اأ�صل وبقايا الفيلة ال�صورية اأو اأنه من الفيلة الهندية التي جاء بها الملوك 

ال�صلوقيون اإلى �صورية)15(.
وي����روى عنه حادثة اأنه عر�ض عل����ى �صجين روماني اإطاق �صراحه وتحري����ره اإذا ما ا�صتطاع 
النت�صار على فيل في مبارزة فردية، وقد ا�صتطاع الجندي الروماني النت�صار على الفيل وقتله 
بع����د قط����ع جذعه كما يبدو. لكن القائد القرطاجي )الداهية( ل����م يرغب في تدمير هيبة اأفياله 
عندما ي�صل الخبر اإلى الرومان، وفي الوقت عينه ل يريد اأن يظهر باأنه تراجع عن الوعد الذي 
قطع����ه لاأ�صير بتحريره، فاأطلق �صراحه، ثم اأر�صل من يتعقبه من فر�صانه ليتخل�ض منه وي�صكت 

�صوت �صاهد غير مريح)16(.
كما قاد هانبيال جي�صًا موؤلفًا من 50000 رجل واأربعين فيًا، وعبر بهم البحر اإلى اإ�صبانيا ثم اإلى 
اإيطاليا عبر جبال الألب. وقد حقق عدة انت�صارات في طريقه قبل الو�صول اإلى روما ومحا�صرتها.

وفي معركة اأخرى مع الرومان جرت وقائعها في منطقة زاما جنوب قرطاجة اأ�صرك هانيبال 
ف����ي المعرك����ة ثمانين فيًا، وقي����ل بل 18 فيًا فقط، ولك����ن الرقم المبالغ فيه ت����م لإظهار اأهمية 
َفت الطريقة الت����ي تعامل بها  انت�ص����ار �صكيبي����و قائ����د الجي�ض الروماني عل����ى هانيبال. وق����د ُو�صِ
الجن����ود الروم����ان مع الفيلة في المعركة. فعن����د تقدمها نفخ الجنود بالأب����واق و�صربوا ب�صيوفهم 
على ترو�صهم محدثين �صجة كبيرة جفلت منها الفيلة وهربت للخلف فا�صتغل الفر�صان الرومان 
هذا الخلل وانق�صوا على جي�ض هانبيال وتم هزيمته. ولكن هناك من ي�صكك في هذه الرواية اإذ 

ل بد للفيلة اأن تكون قد دربت على مواجهة هذا النوع من ال�صجيج والتغلب عليه.

ويب����دو اأن التاأثي����ر الكبير ال����ذي األحقته الفيل����ة بالرومان كان ظاهرًا في معاه����دة زاما التي 
فر�صت ال�صت�صام على قرطاجة بعد الحرب البونية الثانية عام )201ق. م(، فقد حظرت بنود 

الفيلة في معركة زاما
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المعاهدة على قرطاجة ا�صتخدام الفيلة في قواتها، وفر�صت ت�صليم كل فيلتها للجي�ض الروماني 
واإلتزامها بتروي�ض اأعداد اأخرى من الفيلة ل�صالح روما.

وه����ذا يدل على تاأثير الفيلة ودورها الكبير في حروب هانبيال، والأثر النف�صي والرعب الذي 
كان����ت تدخله في نفو�����ض الجي�ض الروماني. وقد �صعى الرومان منذ تل����ك المرحلة لإدخال الفيلة 

في معاركهم)17(.
ف����ي الع�صر الروماني كان هناك طلب على الفيلة من اأج����ل ا�صتخدامها في الحتفالت وفي 
ل عليها عن طريق موان����ئ البحر الأحمر كما اأن بع�����ض القطعان ال�صغيرة  الح����روب. وق����د ُح�صِ

كانت ماتزال موجودة في �صمال غربي اإفريقيا)18(.
اأورد االق����راآن الكري����م �صورة با�صم الفيل )�صورة الفي����ل -105(، التي تقول {�أََلْم َتَر َكْيَف 
ِليــــٍل}، )الفيل2(، وهي  َحــــاِب �ْلِفيــــِل}، )الفيل1( {�أََلْم َيْجَعــــْل َكْيَدُهْم ِفي َت�سْ ــــَك ِباأَ�سْ َفَعــــَل َربُّ
تتح����دث ع����ن ق�صة �صهيرة حدثت عام 571م/ 53 ق. ه�، وهو عام ولدة النبي محمد)�ض(، 
عندم����ا بن����ى المل����ك الأثيوبي الم�صيحي اأبره����ة الأ�صرم كني�ص����ة في �صنعاء ا�صمه����ا القلي�ض، 
����م على اأن ت�صب����ح مركزًا للحجاج العرب، ب����دل الكعبة الم�صرفة في مك����ة. فاأر�صل من  و�صمَّ
يدع����و القبائل العربي����ة للحج اإلى الكني�صة، لكن رجًا من بني كنانة رماه ب�صهم وهذا ما اأثار 
غ�ص����ب اأبره����ة الأ�صرم الذي قاد جي�ص����ًا وانطلق به لهدم الكعبة، وتاأدي����ب العرب، واأخذ معه 

ثاثة ع�صر فيل حرب.
وعندم����ا اقترب الغزاة من مدينة مكة، رف�����ض الفيل الذي كان يركبه اأبرهة اأن يتقدم وبرك 
راكع����ًا عل����ى ركبتيه لحظة محاول����ة اإجباره على دخ����ول المدينة. وعندما وجّه����ه اأبرهة اإلى جهة 
مختلفة عن مكة نه�ض الفيل مهروًل، وهذا ما اأدى اإلى وقف الهجوم، و�صرعان ما ظهرت اأ�صراب 
من الطيور في ال�صماء حلقت فوق جي�ض اأبرهة ملقية حجارة الموت عليه، وهطلت اأمطار غزيرة 
ت�صبب����ت في جرَف معظم الجن����ود الذين لم ت�صبهم الحجارة، وهكذا ف�صل الهجوم وتم الحفاظ 

على الكعبة)19(.
لق���د اأ�صهم الفيل في كثير من الحروب القديمة وكان له دور فاعل ومهم في ح�صم المعارك 
نظ���رًا لحجمه الكبي���ر والمرعب، وقدرته على حمل كثير من المحاربين مع اأ�صلحتهم، واختراق 
تح�صينات العدو. وقد اأعجب فيه الإ�صكندر المقدوني فاأدخله ك�صاح مهم في جي�صه، وهذا ما 
فعله خلفاوؤه ل  �صيما ملوك الدولة ال�صلوقية، ثم الرومان الذين اأبهرتهم الفيلة التي ا�صتخدمها 
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َدت المعارك التي اأدخلت فيها الفيلة  القائ���د القرطاجي هانبيال في معاركه �صدهم. وق���د ُج�صِّ
�صاحًا ف���ي كثير من الأعمال الفنية فظهرت على الميداليات والنقود والموازييك والمنحوتات 

والر�صوم المختلقة. 
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عو�ض �سعود عو�ض

المعرف��ة اآف��اق 

البيئة والواقع االجتماعي
في ق�س�ص )مات البنف�سج()1(

للقا�ص عبد الله عبد

علينـــا عنـــد نقـــد �أي ق�ســـة �أو در��ستهـــا، �أن نتعـــرف كاتبهـــا وتاريـــخ كتابتـــه، و�لو�ســـع �لجتماعـــي 
و�لقت�ســـادي فـــي تلـــك �لمـــدة، فمجموعة )مـــات �لبنف�سج( �لمن�ســـورة عام )1969(، تتحـــدث عن و�سع 
�لنا�ـــس فـــي تلـــك �لمرحلة، �لتي �نتمـــى �إليها �لأديب عبد �هلل عبـــد، �إذ ��ستطاع �أن يعطينـــا حياة �لعامة 

و�لخا�سة، في ��ستعر��س بع�س �لق�س�س نتبين حقيقة �لو�سع �لجتماعي. 

المراأة في ق�ص�ش مات البنف�صج

تتحدث ق�صة )ال�صريفة الخ�صراء( عن فتاة جميلة توفى والدها. وا�صطرت اأمها للعمل طباخة 
ف���ي البيوت، طفلتها التلمي���ذة غير قادرة على �ص���راء �صريطة خ�صراء 
وج���وارب بي�ص���اء، ح�صب م���ا طلب���ت المعلمة م���ن اأجل ح�ص���ور حفلة 
الغ���د. ال�صخ����ض الذي يرافقه���ا ويحبها قرر اأن ي�صت���ري لها ال�صريطة 
والجوارب، اإ�صافة اإلى قطعة جبن، وها هو ذا ينتظرها حتى تخرج من 
الدكان���ة، اإل اأنها عندما خرجت كانت تحم���ل �صريطة خ�صراء وجوربًا 
اأبي�ض. المفاجاأة اأن �صاحب ال���دكان، لحقها واعت�صر نهدها ال�صغير 

بين اأ�صابعه. 
في ق�صة )علق( ناحظ مدى الظلم الواقع على المراأة من زوجها، 
ول�صّيم���ا عندما يكون و�صعها الجتماع���ي �صيئًا، كما حدث مع عائ�صة، 
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الت���ي تتلق���ى �صربات زوجها، لأن هذا كما يعتقد هو، وكما يعتقد الآخرون اأنه من حقه، الواقع الذي 
غ ال�صرب واإهانة المراأة، لأن المجتمع الذكوري هو �صاحب الكلمة: )ال�صرب للمراأة  تعي�ض فيه ي�صوِّ
كاللج���ام للفر�ض، فر�ض لي����ض لها لجام قد ل تقود اإلى ال�صامة. ي�صربه���ا لأنه يملكها، اإنها ال�صيء 

الوحيد الذي يجده اأمامه بعد تحطيم اأدوات المطبخ(، �ض 46. 
ل ين�صى القا�ض الكتابة عن و�صع المراأة، التي ت�صكن في مناطق الطبقات الأخرى، والتي مثلتها 
�صلمى، في لبا�صها، وفي الألوان التي تحبها، وخادمتها، وحماماتها وكابها وقططها، وعاقتها مع 
فتي���ات غريبات عن الح���ي، وذهابها اإلى الم�صاي���ف عندما ي�صتد الحر برفق���ة والديها، وذلك في 

ق�صة )مات البنف�صج(. 
اأم���ا ق�صة )متاعب رتيبة( فتتحدث عن اأ�صرة الزوج ال���ذي هو عالة على اأ�صرته، ولهذا ت�صطر 
الأم اإل���ى العم���ل في البيوت، بينما ابنها محمد عند حداد، اأما رتيبة فهي تبيع العلكة والجوزية على 
اأب���واب مدر�ص���ة خا�صة، تتل�ص�ض وترى كيف تتعلم الفتيات الرق����ض، تذهب اإلى البحر وت�صتعر�ض 
مهاراته���ا ف���ي الرق�ض، ونظرًا للظ���روف ال�صعبة الت���ي تواجهها في ف�صل ال�صت���اء، خا�صة عندما 
تح���دث معها بع����ض الإ�صكاليات بالن�صبة اإل���ى مبيعاتها، تخاف فا تعود اإل���ى البيت في ذاك اليوم 

الماطر، ول في الأيام التالية. 
اأم���ا ق�صة )ال�صقر وال�صلحفاة( فتتح���دث عن ممار�صة الدعارة لكلٍّ من اأحمد التاجر المتزوج 
وله اأولد، وفطوم التي تمار�صها بمعرفة زوجها واأخيها، �صبطت غير مرة واأخلي �صبيلها �صريطة اأن 
تك���ف عن هذا العمل. داهمهما ال�صرطي وهما عراة، وقب�ض عليهما، وبعد م�صاورات ومداولت بين 
فطوم وال�صرطي، وافق على ترك التاجر اأحمد، وبعدها تخلت عن اأ�صاورها لتحظى بحريتها... اأهل 
الحي يكرهونها ول يرغبون اأن تبقى �صاكنة بينهم، اأوثقوا يديها، فاأبدت موافقتها على الرحيل. في 
ه���ذه الق�ص���ة جانب نف�صي، اإذ ا�صتطاعت فط���وم الدخول اإلى اأعماق �صرط���ي الآداب، لتجد منفذًا 
لإخ���اء �صبيلها، وبداأت حوراها معه بب�صاطة، وبتف�صير بع�ض ردوده وغيرها، لهذا تعّد هذه الق�صة 

من حيث م�صمونها متميزة. 

الو�صع الجتماعي في ق�ص�ش )مات البنف�صج(

م���ن ال�صعب اأن نعزل ه���ذا العنوان عن و�صع المراأة، وعن الفق���ر، اإذ اأن معظم الق�ص�ض التي 
ذكرته���ا، العامل الفاعل فيه���ا هو الو�صع الجتماعي والقت�ص���ادي، اإل اأن هذا الو�صع يظهر ب�صكل 

اأكثر دقة في الق�ص�ض الآتية: 
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ف���ي ق�صة )المت�صرد( وا�صح من العنوان م�صمون الق�صة، فالمت�صرد �صخ�ض فقير، يحاول 
اأن يبح���ث ع���ن عمل فا يجده، ينتقل من مكان اإل���ى اآخر في ظل جو ماطر، فا يجد من ي�صغله 
مقاب���ل الح�صول على لقمة العي�ض، حتى و�صلت به الحال���ة النف�صية اأن يتمنى تدخين �صيجارة، 
تخفف عنه بع�ض همومه وواقعه، لكنه ل يجد هذه ال�صيجارة، ول لقمة يتناولها وي�صد جوعه. اأما 
ق�ص���ة )العربة والرجل( فيبين القا�ض و�صع عائلة ل تج���د ما تاأكل، اإل اإذا ا�صتغل رب الأ�صرة، 
والمث���ال هنا محمود ال���ذي كان مرتاحًا مع حماره الذي يجر العرب���ة، اإل اأن الحمار نفق، فغدا 
علي���ه اأن يج���ر هو ذاته العربة، ليح�صل عل���ى قوت يومه، فياقي الأمري���ن خا�صة عندما تكون 
العرب���ة في طريق �صاعد، كما في مرتفع الطابيات. كما ن���رى الفقر مقيمًا في �صكن النا�ض في 
ال�ص���رادق، ولأن هذا المكان �صيزال ب�صبب م�صروع لتزيي���ن مدخل المدينة. ُترحل العائات ول 
يبق���ى �صوى محمود المحبوب م���ن الجميع، والذي رف�ض اأن يترك مكانه. يذهب اإلى المحافظ، 
ليقنعه بو�صع ال�صرادق، عندها ياأمر المحافظ بعدم هدمها، وذلك في ق�صة )عودة الأحباب(. 
في ق�صة )ديكنا( ي�صتنفر اأهل القرية لخ�صارتهم في لعبة كرة القدم مع فريق قرية ال�صرف، 
روا اأنف�صهم لأ�صواأ  الت���ي رف�صت اإعادة المباراة للثاأر. فا�صتقر راأيهم عل���ى �صراع الديكة، فح�صَّ
الظ���روف، وجه���زوا ديكهم الذي يتمت���ع ب�صفات توؤهله للفوز، من حيث �صكل���ه وجماله، و�صوته 
الملعل���ع، اإ�صاف���ة اإلى �صخامة جثته. اأما ديك القرية الآخ���ر فهو على عك�ض ديكهم. ديك عادي 
و�صفاته اأقل من عادية، يبداأ �صراع الديكين، وكانت النتيجة فوز ديك قرية ال�صرف. اأما ق�صة 
)اللعن���ة( فتتح���دث عن ملك لدي���ه ما�صية فا�صدة، تقت���ل وتفعل ما تريد، ولح���وم الب�صر تترك 
ف النا�ض على واقعهم، فكانت النتيجة و�صع الغريب  للن�ص���ور تقت���ات عليها. جاء رجل غريب عرَّ
وجماعت���ه للن�ص���ور، اإل اأن الن�صور لم تقترب منه، مما اأدى اإلى انك�صاف ممار�صة حا�صية الملك، 

التي في نهاية الأمر قتلته. 
ت�صي���ر ق�صة )اأر�ض الرجال( اإلى األ���وان التعذيب التي �صيناله���ا ال�صخ�ض المقبو�ض عليه، 
منه���ا الفلقة وقل���ع الأظافر والحل���زون الي�صاري، اإل���ى اأن الرجل يريد اأن يتع���ذب بالجلد، لعبة 
الإن�ص���ان الأولى. اأما الق�صة الوطنية فه���ي )البذور الطيبة( التي هي اإ�صارة اإلى اأبناء فل�صطين 
الذين �صيرثون ال�ص���راع العربي الإ�صرائيلي. ومثل هذه البذور ممثلة بالطفل عمار، الذي �صمع 
حديث النا�ض ع���ن اإ�صراب المدار�ض احتجاجًا على ال�صلط���ات الإ�صرائيلية. ا�صترى الطبا�صير 
ال���ذي كتب به���ا فل�صطين عربية. مرت دورية معادية وراأت ما كتب. عم���ار لم يعد اإلى بيته. هل 
اعتق���ل؟ هذا اأمر غير غري���ب عليهم، طوال عمرهم يفعلون ذلك... بع���د بحث و�صوؤال تبين اأن 

الدورية الإ�صرائيلية اعتقلته ولم تراأف بطفولته. 
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الناحية الفنية

ق�ص����ض مجموع���ة مات البنف�ص���ج تنتمي اإل���ى جيل التاأ�صي����ض، الذي يمد بالح���دث ويبقيه 
مت�صل�ص���ًا حتى النهاية. فيما ي�صمى بالق�ص�ض التقليدية، ق�ص�ض هذه المجموعة م�صاغة بيد 
قا����ض متمكن من اأدواته وفن���ه. لحظت ا�صتخدامه للو�صف ليكون مكمًا للحدث في كل ق�صة، 
ومث���ل هذا لم يك���ن مجانيًا، بل لخدم���ة ال�صرد والق�ض. مث���ا ي�صف الرج���ل المت�صرد بلبا�صه 

البلدي والجو الماطر. 
ف���ي ق�ص���ة )ال�صريطة الخ�صراء( ي�صف �صع���ر حنة وحياتها على الرغم م���ن الفقر: )كان 
�صعره���ا غزي���رًا اأ�صود كجناح غ���راب فتي، وخ�صات���ه الحلزونية المربوط���ة ب�صريط رفيع من 
القطيف���ة الرمادية، اأ�صبه بحزمة نواب�ض جديدة، يتابع في ال�صفحة نف�صها الو�صف مع مقاطع 
حفظه���ا من ن�صي���د الأن�صاد: )�صعرك كقطيع مع���ز راب�ض على جبل جلع���اد، وفمك حلو، خدك 
كفلقة رمانة تحت نقابك، ها اأنت جميلة يا حبيبتي، ها اأنت جميلة عيناك حمامتان، كال�صو�صنة 

بين ال�صوك، وكذلك حبيبتي بين البنات(، �ض 17. 
ف���ي ق�صة )مات البنف�ص���ج( و�صف للمكان وو�صف ل�صلمى ف���ي ال�صفحات )57 و58 و59(: 
)�صلمى ل تق�ض �صعرها على طريقة ال�صبي، ول تم�صي با�صتهتار كالأخريات، ول تحك وجنتيها 
ال�صاحبتي���ن بالجوخ. كان عمرها بين ال�صاد�صة ع�ص���رة وال�صابعة ع�صرة، قامتها معتدلة ونحيلة 
اإل���ى ح���د ما، وب�صرتها بل���ون اللبن، تميل اإل���ى ال�صحوب، حت���ى ليخيل للم���رء لأول وهلة لرقتها 

و�صحوبها، اإنها تعاني مر�صًا. عيناها ع�صليتان وا�صعتان هادئتان تظللهما اأهداب طويلة(. 
تنتقد مجموعة )مات البنف�صج( الواقع، والمحيط الذي يعي�ض فيه الإن�صان ب�صدق، كما في 
ق�صة )علق( فمن خال قراءتي لم�صت اأنَّ القا�ض يقف اإلى جانب المراأة، عندما يعري واقعها 

الذي تعي�صه والظلم الذي لحق بها. في الحوار الآتي دح�ض لل�صكوك التي تدور حولها: 
)لماذا ي�صربها؟ هل �صحيح ما اأ�صيع عنها؟ 

فاكتفى العجوز وكاأنه عرف مقدمًا ما يدور في روؤو�صهم: 
يا بني لي�ض كل ما يقال �صحيحًا. 

وقال ثالث: اأراهن اأنها كذبة. 
فعاد الأول يقول وهو يحك ظهره اإلى الجدار: 

لعله هو الذي اخترع حادثة ذلك ال�صاب( من ال�صفحتين 46 و50. 
لحظ���ت ا�صتخ���دام اأ�صلوب الحكاية ف���ي ق�صة )اللعن���ة( كما في بدايته���ا: )كان في قديم 
الزم���ان مل���ك في مدينة ا�صمها �صم�ض، وكان في هذه المدينة مي���دان عام انت�صبت فيه تماثيل 
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اآله���ة وحكم���اء الأيام الخوالي، واأعمدة م���ن رخام كي يعلق عليها الل�صو����ض والقتلة والحواة(. 
����ض 87 وكما تج���ري الأحداث في الحكاية، فق���د جرت الأحداث في هذه الق�ص���ة، والتي منها 
مجيء رجل غريب اأفهمهم ما تفعله ما�صية الملك، ثم اعتقاله هو وجماعته، وانك�صاف المكائد 

والجرائم للملك.
نهاي���ات بع�ض الق�ص�ض مفتوحة، كنهاية ق�صة )متاعب رتيبة( التي تفقدت م�صير الكعك 
والحلوى، فكان كلُّ �صيء ملوثًا وم�صوهًا، وعلى الرغم من اأمطار ذاك اليوم، فاإن رتيبة لم تم�ض 

اإلى البيت، وال�صوؤال لماذا، وماذا ح�صل معها؟ 
ف���ي ق�صة )الب���ذور الطيب���ة( يكتب عمار عب���ارة فل�صطين عربي���ة. تمر دوري���ة اإ�صرائيلية 
وتق���راأ ذلك: )في البي���ت كان الأب ينتظر ال�صاي ليتناول وجبة ال�صباح، اأما الأم فقد ت�صاءلت 
بقل���ق ع���ن ال�صبب الذي اأعاق ولدها، بينما كانت الثياب الت���ي تحتاج اإلى الغ�صيل تغلي بانتظار 

ال�صابون(، �ض 149. 
وفي ق�صة )المت�صرد( نرى اأن المت�صرد ظل وحيدًا، اأح�ضَّ اأنه ل �صيء في هذا العالم، فكانت 
النهاية: )تلفت لآخر مرة حوله، ثم انطوى على نف�صه وراح يق�ض عليها ق�صة حياته(، �ض 13. 
وكذل���ك النهاي���ة غير المتوقعة من )حن���ة( التي ينتظرها من يحبه���ا، واأح�صر لها �صريطة 

خ�صراء وجوربًا اأبي�ض، اإل اأنه تفاجاأ ب�صاحب الدكان يلحق بها ويعت�صر نهدها. 
ابتع���د القا�ض عن النهاي���ات المبا�صرة التي تاأتي تتويجًا للحدث وال�صخ�صية، وهذا نراه في 

بع�ض النهايات الأخرى. 
ا�صتخ���دم القا����ض الحل���م في ق�صة )ع���ودة الأحباب( اإذ ت�ص���ور نف�صه اأنه وج���د بين قطع 
الزجاج �صيئًا نفي�صًا، باعه في �صوق ال�صاغة، وا�صترى اأ�صياء ل�صالح اأطفال ال�صرادق وال�صكان، 
اإل اأن���ه ف���ي هذه اللحظة اتهم بال�صرقة، لحقه النا�ض، وظلَّ على ه���ذه الحالة اإلى اأن فتح عينيه 

فتفاجاأ باللحاف. 
اأم���ا الحوار في هذه المجموعة، فق���د كان مقت�صبًا، وفي محله المنا�صب، والمثال هنا حوار 

الفتاة التي تغزل مع الماح التائه، في ق�صة )الماح و�صّر البلورة(: 
)- هل تغزل الفتيات هناك اأثوبًا؟ 

- كن يفعلن ذلك ذات يوم. لقد ا�صتع�صن عن المغزل بالآلة، اإن الآلة تنتج اأثوابًا اأكثر. 
- اأواه وماذا يفعلن اإذن؟ 
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- ياأكل���ن المثلجات وي�صعن الفلفل اليمني على األ�صنتهن. ف���ي بلدي تحلم الفتيات بفر�صان 
م���ن الدم���ى، وعندما ي�صري فيها الدم تول���ي فرارًا. في بادي ل يميز النا����ض بين زرقة البحر 

وزرقة ال�صماء. 
�صاألت فتاة المغزل:

- ما هو البحر؟ يبدو لي اأنني �صمعت عن �صيء ا�صمه البحر، اأو حلمت به ل�صت اأدري. 
- اإي���ه. اإنه عالم مل���يء بالأمواه، مليء بالغرائب، اإنه �صيء رائع يمور بالأ�صرار، وتحلق فوقه 

طيور الماء. اإنه البحر(، �ض 156. 
ق�ص����ض )م���ات البنف�ص���ج( �صورة فنية ع���ن حياة النا����ض وثقافتهم وو�صعه���م الجتماعي 

والقت�صادي، وموقفهم تجاه الم�صكات، واإ�صرارهم على الحياة رغم ال�صعوبات. 

الهوام�ش

)1(- مات البنف�صج، مجموعة ق�ص�ض تاأليف عبد اهلل عبد، من�صورات وزارة الثقافة دم�صق 1969، تتاألف المجموعة 
من 268 �صفحة من القطع المتو�صط، في ثاث ع�صرة ق�صة. 

⁕ ⁕ ⁕
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د. �ضحى محمد دويري

المعرف��ة اآف��اق 

نماذج من نجاحات المراأة العربية

لقـــد �أبدعـــت �لمـــر�أة �لعربيـــة فـــي �أ�ســـكال عديدة فـــي �لآد�ب و�لفنـــون كالق�ســـة �لق�سيـــرة و�ل�سعر 
و�لرو�يـــة، و�لعلـــوم وغيرها. وحققت بع�س �لأ�سماء ح�سور�ً نوعياً فـــي �لأو�ساط �لأدبية و�لعلمية منذ 
منت�ســـف �لقـــرن �لتا�ســـع ع�سر �إلـــى �لمعا�سر. و�ختيرت هـــذه �لكوكبة من �لن�ساء �لر�ئـــد�ت على �سبيل 
�لمثـــال ل �لح�ســـر وفـــق ت�سل�سل زمني من �لأقدم �إلى �لأحدث لت�سليـــط �ل�سوء على �سر�ع �لمر�أة عبر 
�لتاريـــخ. �ســـر�ع مـــع نف�سهـــا ومحيطها فـــي �سبيل �إظهـــار طاقاتها وتحقيـــق طموحاتهـــا. و�إذ �أقدم هذه 
�لنمـــاذج �لمتفوقـــة مـــن �لن�ساء �أتمنى �أن تكون كل و�حدة من ر�ئد�ت �لأم�س م�سعاًل هادياً وملهماً ينير 

دروب ر�ئد�ت �لغد.
1- وردة �ليازجي )1924-1838()1(:

�صليل���ة اأ�ص���رة العل���م والأدب ف���ي مطلع ع�ص���ر النه�صة،  عب���رت بو�صاطة الكلم���ة المكتوبة عن 
اأحا�صي�ض تمر بها، اأو منا�صبات تعتر�صها وتكون هي �صاهدًا عليها. ولها ديوان �صعر عنوانه »حديقة 
ال���ورد« وعلى الرغم من اأن���ه الأثر الوحيد من وردة فاإن �صيرة حياتها توؤك���د لنا باأنه لي�ض الأهم في 

�صل�صلة عطائها. 
ول���دت وردة ع���ام )1838م( في بلدة كفر �صيح���ا الواقعة على م�صارف بي���روت، ثم لم تلبث اأن 
انتقل���ت م���ع عائلتها اإل���ى بيروت. وهنا منحه���ا والدها اللغ���وي الكبير ال�صيخ نا�صي���ف اليازجي كل 
اهتمامه، وذلك بعدما اكت�صف لديها نباهة مميزة وميًا اإلى ا�صتيعاب العلم والأدب، واأ�صرف بنف�صه 
�صات فتعلمت على يديه���ا اللغة الفرن�صية.  عل���ى تعليمها اللغ���ة العربية. وعهد بها اإلى اإح���دى المدرِّ
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وكان والدها كلما غاب عن المدينة تعمد مرا�صلتها �صعرًا فترد على خطابه بال�صعر؛ ثم �صار يعتمد 
عليها في الرد على ر�صائل بع�ض ال�صعراء.

وكانت وردة قد بداأت تن�صد ال�صعر وهي في الثالثة ع�صرة من عمرها. ولما ن�صجت واأ�صبحت 
متمكن���ة م���ن لغتها بداأت تدر�ض في اأح���د المعاهد الأهلية، كما كانت ت�صاع���د في تربية اإخوتها 
الثن���ي ع�صر، وهي رابعتهم. وكان كل واحد منهم ينظم ال�صعر كما اأن اأحدهم )اإبراهيم( كان 
من اأعظم علماء اللغة العربية، ل في ع�صره وح�صب، بل في الع�صور ال�صابقة والاحقة. بف�صل 
ه���ذه البيئة الراقية كانت ال�صاعرة تجل�ض مجال�ض �صعراء ع�صرها وعلمائه، وتقارعهم الحجة، 

بل تعار�ض بع�ض �صعرائهم.
وف���ي ع���ام )1866( تزوجت وردة المعل���م فرن�صي�ض �صمعون، واأنجبت من���ه خم�ض اأولد، ومثلما 
اعتن���ت بتربي���ة اإخوتها كذل���ك اهتمت بتربية اأولده���ا. وبقيت تعمل في التدري�ض رغ���م كبر العائلة 
وحجم الم�صوؤولية الملقاة عليها. انتقلت وردة مع ابنها الطبيب وابنتها اإلى م�صر وعا�صت فيها اإلى 

اآخر يوم من حياتها.
ولم تكن معزولة اأو بعيدة عن الحركة الأدبية التي نه�صت في م�صر على اأيدي المفكرين والكتاب 
وال�صحافيين اللبنانيين الذين هاجروا اإليها. فام�صت اأطراف تلك الحركة دون اأن تكون فاعلة في 

اأ�صا�صها. ويعود ذلك اإلى تقدمها في ال�صن واإلى �صخ�صيتها المت�صمة بالمحافظة على التقليد.
وق���د فجعت ال�صاعرة بموت عدد كبير من اأف���راد اأ�صرتها ومن هنا كان معظم ال�صعر الوجداني 
الذي �صمه ديوانها رثاء لاأحباء الذين رحلوا؛ فحين فقدت زوجها كانت وردة قد تمر�صت بالحزن 

وذاقت كثيرًا من األوانه فقالت:
كات�سال الأ�سباب بالأوتادنكبة عند نكبة عند اأخرى
غري نظم الرث��اء والتع��دادواأب��ى الده��ر اأن مين بنظم

 توفي���ت اليازج���ي  في مطلع عام )1924( في مدينة الإ�صكندري���ة مخلفة لمن جاء بعدها مثاًل 
يقتدى به في ال�صعي والمثابرة وال�صجاعة في مواجهة الحياة مهما ق�صت.

2- مريانا َمّر��س )1919-1848()2(:
ول���دت مريان���ا مرا����ض في ع���ام  )1848( في مدين���ة حلب وهي م���ن اأ�ص���رة عريقة عرفت 
باهتمامه���ا بالأدب. كان اأبوها فتح اهلل مرا�ض رجًا فا�صًا يهتم بالعلم واقتناء الكتب، فاأ�ص�ض 
مكتب���ة نفي�صة وكتب في مو�صوعات مختلفة لكنه���ا لم تطبع. وكان اأ�صقاوؤها فرن�صي�ض وعبد اهلل 
مرا����ض م���ن اأركان النه�صة الأدبي���ة التي حدثت في �صورية في الق���رن التا�صع ع�صر. وقد �صارت 
مريان���ا عل���ى غرار اأخويها؛ فدر�ص���ت اللغة العربية على ي���د �صقيقها فرن�صي����ض ال�صاعر الأديب 
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والعال���م الطبي���ب الذي فقد ب�ص���ره وهو �صاب وكتب ع���دة كتب في الأدب والجتم���اع. وتعلمت 
الفرن�صي���ة ف���ي مدر�صة للراهبات، كما در�ص���ت المو�صيقا. وما اإْن اكتمل���ت ثقافتها الأدبية حتى 

اأخ���ذت تن�ص���ر في ال�صح���ف والمجات، كتبت ف���ي جريدة »ل�ص���ان الحال« 
وف���ي مجل���ة »الجن���ان« مقالت تنتق���د فيها ع���ادات بن���ات ع�صرها 

ه���ن عل���ى التزي���ن بالعل���م والتحّلي ب���الأدب. وف���ي مقالتها  وتح�صُّ
)جنون القلم( انتقدت انحط���اط الكتابة، وحر�صت على تح�صين 

الإن�صاء وترفيه المو�صوع���ات والتفنن بها، كما دعت بنات جن�صها 
ورغبتهن بممار�صة الكتابة، وبذل���ك تكون اأول �صيدة عربية تكتب 
في ال�صحف مقالت متنوع���ة. �صافرت اإلى اأوروبا، ثم عادت اإلى 
بلدها �صورية وبداأت تبث بين فتيات ع�صرها روح التمدن الحديث 

والأخاق ال�صحيحة. 
تزوج���ت مريانا لكن هذا ل���م يمنعها من افتتاح �صال���ون اأدبي في 

منزله���ا ف���كان اأول )�صالون اأدب���ي( في ال�صرق العرب���ي بمفهومه الحديث. يجتم���ع فيه الأدباء 
يقروؤون ما نظموه ويبحثون ما كتبوه وي�صتمعون اإلى �صعرها.

جمع���ت مريان���ا اأغلب ق�صائدها في دي���وان �صعر اأ�صمته »بنت فكر«. ل���م يخرج �صعر مريانا 
ع���ن قواعد ع�صر تلك المرحلة، ولكن كان اأكثر عذوب���ة ورقة ما كان من غزل، ورثاوؤها لأخيها 
فرن�صي����ض كان قطع���ة جمر من كبد محروقة. وق���د و�صف الناقد والأدي���ب ق�صطاكي الحم�صي 
ال�صاع���رة بقوله: »كانت مريانا مّرا�ض رقيق���ة ال�صمائل، عذبة المنطق، طيبة الع�صرة، تميل اإلى 
المزاح، وقد تمكن منها داء الع�صاب في اآخر �صني حياتها حتى كانت تتمنى الموت كل �صاعة«. 
كم���ا و�صفها �صامي الكيال���ي: »عا�صت مريانا حياتها في جو من النعم والألم، عا�صت مع الأدباء 
وال�صع���راء ورجال الفن وقراأت ما كتب���ه الأدباء الفرن�صيين واأدباء الع���رب فتكونت لديها ثقافة 

تجمع بين القديم والحديث«.
ف���ي المدة الأخيرة م���ن حياتها عانت من مر�ض الع�صاب الذي ق�صى على حياتها في نهاية 

الحرب العالمية الأولى عن عمر يناهز 71 عامًا وذلك في �صنة 1919م. 
3- هدى �سعر�وي )1947-1879()3(:

تلق���ب بهدى م�صر ولدت في المنيا. اأبوها محم���د �صلطان با�صا رئي�ض اأول مجل�ض نيابي في 
م�ص���ر قب���ل الثورة العرابية وحاكم ال�صعيد العام ومن اأغن���ى اأغنياء م�صر، وقد توفي ولها من 
العم���ر خم����ض �صنوات. اأما اأمها فكانت �صي���دة تركية على جانب من الوع���ي والرقي، وهي التي 
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ا�صتدعت لها مدر�صين ليعلموها في البيت العربية والتركية والفرن�صية والمو�صيقا. وتقول: »كنت 
ف���ي التا�صعة من عمري عندما ختمت القراآن ال�صريف. فظن من حولي اأنني ملكت نا�صية اللغة 

العربي���ة والديانة، ولكني في الحقيق���ة كنت ل اأ�صتطيع قراءة �صيء 
غير القراآن لأنه ُم�صّكل«. اأما طفولتها فتعبر عنها اأي�صًا بمذكراتها 
فقالت: »بداأت حياتي تحت رعاية خدم جهاء يخفون عن الأطفال 
اأمثال���ي ما كان يجب اأن يعرفوه م���ن الحقائق، اأو يحيطونها بن�صيج 
من الخرافات له خطره وتاأثيره على عقول ال�صغار«. هذه النماذج 
من الماحظات ال���واردة ذات دللة مهمة اإذ اإنها تنعك�ض فيما بعد 
على حياتها، وعلى كل جهد بذلته في �صبيل تحرير المراأة خ�صو�صًا 
والمجتمع عام���ة، من عقد وتر�صبات تقليدية كان���ت ت�صد بهما اإلى 

التخلف والجمود.
تزوج���ت ه���دى اأح���د اأع�صاء الجمعي���ة الت�صريعية وكان له���ا من العمر ث���اث ع�صرة �صنة، 
واأنجب���ت ولدين: محم���د )اأ�صبح فيما بعد ع�ص���و ال�صيوخ( وبثينة زوجة محم���ود �صامي با�صا. 
وكان���ت لتجربة زواجها اأثر عميق في حياته���ا؛ فحين قامت تنا�صل فيما بعد و�صعت في طليعة 
مطالبه���ا تحديد ال�صن ال�صغرى للزواج لدى الفتاة ب�صت ع�صرة �صنة وقد نجحت في الح�صول 

على ذلك عام )1924(.
وع���ت باكرًا جدًا اأن الم���راأة في مجتمعها م�صحوق���ة الإرادة وال�صخ�صية مه�صومة الحقوق، 
واأن الطفول���ة تاقي عذاب المر�ض والت�صرد والفقر، واأن المواهب مهملة �صائعة. ولحظت في 
ع���ام )1906( تره���ل الفتيات في مجتمعها، فدع���ت اإلى بدء ن�صاط ريا�ص���ي للفتيات. واأن�صاأت 
ملعب���ًا م�صورًا لهذه الغاي���ة؛ لكن الفتيات اأحجمن عن ارتياده. وفي عام )1907( اأ�ص�صت جمعية 
لرعاي���ة الأطفال، وفي الع���ام )1908( طالبت جامعة القاهرة بتخ�صي����ض قاعة للمحا�صرات 
الن�صائي���ة والجتماعية؛ فكان لها م���ا اأرادت. وفي العام )1909( ا�صترك���ت في تاأ�صي�ض )مبرة 

محمد علي( لاأطفال المر�صى.
وكان هذا كله الخلفية التي اأعدت للن�صاط الاحق الذي اأطلقها زعيمة اجتماعية و�صيا�صية، 
ب���ل رائ���دة �صرقية مميزة. ففي العام )1919( نه�صت م�ص���ر للمطالبة بال�صتقال ولم تتخلف 
الم���راأة ع���ن تلك الحركة، ب���ل نزلت بحما�صة ت�صان���د الوفد الم�صري وكانت ه���دى قد انتخبت 

رئي�صة لجنة الوفد المركزية لل�صيدات.
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وكان اأبرز ما قامت به قيادة التظاهرة الكبرى التي خرجت اإلى ال�صارع تطالب بال�صتقال؛ 
فكان���ت اأول م�صيرة ن�صائية واجهها المجتمع بالذهول ثم بالت�صفيق. ولم تتوقف هدى عند هذا 
الح���د فبع���د ا�صتقال م�صر عام )1922( وجهت كتاب عنيف اللهج���ة على �صعف زغلول با�صا 
اأمام المن���دوب ال�صامي البريطاني والر�صوخ لمطالبه؛ طالبته هدى اآنذاك بالتخلي عن رئا�صة 
الحكوم���ة ل�صواه حت���ى ل يقف حجر عثرة في �صبيل غيره. ولبد من الإ�ص���ارة هنا اإلى اأن ن�صال 
ه���دى �صعراوي كان مقرونًا بن�صال رفيقات لها في �صتى الأقطار. واأُن�ِصئ اأول اتحاد ن�صائي على 
ي���د ه���دى عام 1923 وكان يهتم بالتعلي���م؛ فكانت هدى توفد على نفقته���ا حرفيين اإلى اإيطاليا 
وفرن�ص���ا وغيره���ا من الدول ليدر�صوا ثم يعودوا فيطبقوا علومهم ف���ي معامل اأن�صاأتها من مالها 
الخا����ض. كما اهتم التحاد بتحقيق مطالب المراأة ف���ي التعليم وحقها في النتخابات واإ�صاح 

قوانين الزواج.
خّل���ف زوجها لها بعد وفاته ع���ام )1922( ثروة طائلة اأنفقتها على الم�صاعدات الجتماعية 
لاأ�ص���ر المحتاج���ة، وعلى البعث���ات العلمية، واإتاح���ة الفر�ض للمواهب. وعت ه���دى في مرحلة 
مبكرة اأن الن�صال ال�صيا�صي لي�ض وقفًا على الرجل دون المراأة فنظمت اأول موؤتمر ن�صائي للدفاع 
ع���ن فل�صطين عام )1938(. وعندما �صمعت اأنب���اء التق�صيم عام )1947( تعر�صت لنوبة قلبية 
ح���ادة لم تر�صخ لها، ب���ل قامت تكتب وت�صع خطة لإ�صراك المراأة ف���ي حرب فل�صطين، وتح�ض 
عل���ى وجوب المقاطع���ة، وتطوع المراأة خلف الجيو�ض ممر�صة محارب���ة التخلف، ولتقوية الروح 

المعنوية، وجمع التبرعات وفر�ض ال�صرائب. 
كان���ت �صلبة الإرادة والعزيمة ورقيقة الم�صاع���ر مرهفة الذوق وقد قرنت الن�صال ال�صيا�صي 
بالن�ص���اط الأدبي والفني فكانت دارها ندوة �صيا�صية وفكرية، وات�صع ح�صنها لكل من تخلت عنه 
اأم���ه الحي���اة. ولم يكن م�صتغربًا اأن تخ���رج م�صر يوم وفاتها ت�صيعها اإل���ى مثواها الأخير بدموع 
الأطف���ال والن�ص���اء ومراثي الكت���اب وق�صائد ال�صعراء وف���ي طليعتهم خليل مط���ران الذي نظم 

ق�صيدة مطلعها:
هل مدمع يف ربوع ال�ساد مل ي�سبم�ساب م���ر م�ساب العامل العربي

م���ن الجمعيات والمجات التي اأن�صاأتها اأو تراأ�صتها:التحاد الن�صائي العام، جمعية اأ�صدقاء 
مخت���ار، جماعة اإنقاذ الطفولة الم�ص���ردة، ع�صوية �صرف في جمعية يوم الم�صت�صفيات، ع�صوية 
�صرف ف���ي جمعية التحاد الن�صائي الأردني، الهال الأحم���ر الم�صري لل�صيدات، جمعية الأمل 
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لل�ص���م والبكم، جمعية الإ�صعاف الأهلية، وكلية التح���اد الن�صائي الدولي، رئي�صة �صرف جمعية 
المراأة الجديدة، ع�صو الجمعية الن�صائية في وا�صنطن، واأن�صاأت مجلة الأمل، والمجلة الم�صرية 

بالفرن�صية والعربية.
ونال���ت الو�صاح الأكبر مع ني�صان الكم���ال الم�صري، وو�صام ال�صتحق���اق اللبناني المذهب، 
وني�ص���ان ال�صتحقاق ال�صوري الممتاز م���ن الدرجة الأولى، ني�صان ال�صتق���ال المر�صع الأردني 

وهو اأول امراأة تناله.
4- ماري عجمي )1965-1888(:

ولدت ماري في دم�صق �صنة )1888( لعائلة تعود اأ�صولها اإلى مدينة حماة. تلقت تعليمها في 
المدر�صتي���ن الأيرلندية والرو�صية اأتقنت فيهما اللغتين الرو�صية والإنكليزية، والتحقت بمدر�صة 
التمري����ض ف���ي الكلي���ة الأمريكية في بي���روت؛ لكنها لم تكم���ل درا�صتها وعادت اإل���ى دم�صق. اإذ 
عينت معلمة من الدرجة الأولى في المدر�صة الرو�صية؛ كما عّلمت ماري في عدة معاهد في كل 
م���ن: �صورية وفل�صطين ولبنان والعراق وم�صر. ولمع���ت كخطيبة بليغة في الجمعيات والنوادي، 

وكاأديبة ومترجمة و�صاعرة. 
اأن�ص���اأت ماري اأول مجل���ة ن�صائية �صورية عام )1910( ا�صمها مجل���ة »العرو�ض«،كانت تتولى 
كتاب���ة المجلة كلها اإن�صاء وترجمة، فتنوع���ت مو�صوعاتها ما بين الأدب والتاريخ، والمو�صوعات 
ال�صحية وال�صوؤون المنزلية، اإلى الفكاهات والنوادر والمناظرات والروايات الأدبية التهذيبية)4(.
خطت عبارتها ال�صهيرة منذ مئة عام »اإن اأمة هان على اأبنائها بذل الدماء، ل ي�صعب عليها 
النت�ص���ار في ميادين العم���ل«. ت�صتنه�ض بها �صعبها في مواجهة ال�صتب���داد والظلم في مرحلة 
ع�صيب���ة عا�صتها �صورية، عهدي الحتال العثماني ومن بع���ده الفرن�صي، وما خلفاه من طغيان 

ومحاولت محو الهوية الوطنية والقومية)5(. 
كان مو�ص���وع الم���راأة �صغلها ال�صاغل، ولهذا اأ�ص�صت مع ن���ازك العابد �صنة )1920( »النادي 
الن�صائ���ي الأدبي«، وهو اأق���دم واأعرق النوادي الن�صائية في �صورية. األقت ماري في حفل افتتاحه 
خطب���ة بعنوان »المراأة والم�صاواة«، وهذا بع�ٌض منها: »لقد ثبت للعلماء اأن اإ�صاح الباد ل يتم 
م���ا لم يوجد التوازن بين الجن�صي���ن في العلم والمعرفة، ليتعاونا معًا في الو�صول اإلى مركزهما 
العلمي، اإن �صرخة الن�صاء في طلب الم�صاواة طبيعية ل منا�ض منها، وبرهاني على ذلك يقت�صي 
الرج���وع اإلى التاري���خ، فاإذا قلبتم �صفحاته ت���رون الأمومة اأقدم عهدًا من الأب���وة«. كما اأ�ص�صت 

جمعية نور الفيحاء ومدر�صة بنات ال�صهداء. 
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وكان بيته���ا ملتقى اأدباء دم�صق، اأ�ص���ارت اإلى هذا ال�صيدة وداد �صكاكيني بقولها: »ومنذ ربع 
ق���رن كان مجل�ض الأديبة ماري عجمي يحتفي ب�صعراء دم�ص���ق واأدبائها، وفي هذا المجل�ض كان 
ي���دور الحوار ويط���ول النقا�ض حول م�صاكل النق���د والأدب، ولم يكن الحديث جاف���ًا عنيفًا، لأن 

الآن�صة ماري كانت تطبع مجل�صها بطابع النكتة التي هي اأبدًا على اأطراف ل�صانها«. 
ق���ال ال�صاع���ر والأدي���ب اأمين نخل���ة )1901- 1976( عن ماري عجمي م���ا ياأتي: »ل اأعرف 
ف���ي الأق���ام الن�صوية قلمًا كالذي تحمله م���اري عجمي فهو �صديد �صدة اأق���ام الرجال، لطيف 
لط���ف اأقام الن�صاء، في اآن معًا، ولعمرك هيهات اأن يجتم���ع الن�صاء والرجال على �صمة واحدة 

واجتماعهم في اأدب ماري عجمي«. 
بينم���ا خليل مردم بك ق���ال في كتاب »ماري عجمي«: »جمعت م���اري بين ال�صناعتين النثر 

والنظم، فلها المقالت والخطب والق�صائد وعالجت الترجمة كما عالجت الإن�صاء« 
ه���ذه هي ماري عجم���ي الأديبة وال�صاع���رة وال�صحافية التي عا�صت حي���اة ماأى بالأحداث 
وكان له���ا اإ�صهام���ات فاعلة في مجتمعه���ا وخ�صو�صًا المجتمع الن�صائي. وق���د توفيت في دم�صق 

)1965( عن77 عامًا بعد اأن عا�صت في نهاية عمرها في عزلة وبوؤ�ض ب�صبب المر�ض. 
5- �سهير �لقلماوي )1997-1911()6(:

ول���دت في القاهرة ع���ام )1911م( وهي من اأ�ص���رة منفتحة على العل���وم كان اأبوها محمد 
القلماوي طبيبًا جراحًا في مدينة طنطا، واأمها زهرة اإبراهيم راجي ابنة مهند�ض و�صيدة راقية 

تثقفت اإلى جانب الدرا�صات العربية باللغتين الفرن�صية والإيطالية.
دخل���ت �صهير كلية البن���ات الأمريكية مزودة بث���اث لغات العربية والفرن�صي���ة والإنكليزية، 
اأ�صاف���ت اإليها فيما بعد وخ���ال درا�صتها الجامعية الفار�صية والتركي���ة. وكانت قد اطلعت على 

اأعمال الأدباء العرب على يد والدها ومعه قراأت القراآن الكريم.
وبما اأنه لم ي�صبق لواحدة من البنات اأن ت�صجل في كلية الطب فكان من ال�صعب بل الم�صتحيل 
عل���ى الإدارة اأن تواف���ق على �صابقة ل اأحد يعلم اإلى اأين تقود. وكتمت �صهير غيظها ودخلت كلية 
الآداب ول���م يك���ن عدد الطالب���ات اأكثر من اأربع فتي���ات حينئذ وكان ح�صور الفت���اة و�صط ذلك 
الج���و غريبًا ومثيرًا لا�صتهجان لكنها كان���ت تتفوق عليهم. وفي هذا الجو الجديد راحت تتفتح 

مواهبها وتنمو طاقاتها، وبداأت بكتابة ال�صعر ون�صر مقالت وق�صائد في مجالت ثقافية.
وتذك���ر اأن اأول مق���ال ن�صر لها في مجل���ة الر�صالة عام )1932( اأتبعت���ه ب�صل�صلة مقالت ثم 
تحولت لتكتب لمجلة الثقافة. نالت �صهادة اإجازة بالآداب عام )1933(؛ ثم در�صت ال�صحافة، 
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وح�صل���ت على درجة الماج�صتير عام )1937(. وعينت بعد ذلك معيدة في الكلية لمدة �صنتين 
حي���ن اختيرت لت�صافر مع بعثة علمية وتكم���ل تح�صيلها العالي في جامعة ال�صوربون في باري�ض، 
لكنها رجعت بعد �صنتين وقبل اأن تتخرج ب�صبب ن�صوب الحرب العالمية الثانية. غير اأنها تابعت 
اإع���داد ر�صال���ة الدكتوراه ومو�صوعها )األ���ف ليلة وليلة( وناق�صتها ع���ام )1941(. وكانت خال 
رحلته���ا اإل���ى فرن�صا قد التق���ت طالب البعثة يحي���ى الخ�صاب وتزوجته بعد عودت���ه اإلى القاهرة 
وح�صول���ه عل���ى �صهادة الدكت���وراه وذلك ع���ام )1941(، واأثمرت حياتهم���ا الم�صتركة ع�صرات 
الأبحاث والموؤلفات بينما كانا يتابعان التدري�ض في جامعة القاهرة، اأما على ال�صعيد الإن�صاني 

فقد اأنعمت عليهما الحياة بولدين اأحدهما مهند�ض والثاني طبيب.
�صغلت عدة مراكز اأكاديمية اأولها اأ�صتاذة في كلية الآداب جامعة القاهرة منذ عام )1956(، 
ثم تراأ�صت دائرة الدرا�صات العربية في تلك الكلية من عام )1958 حتى 1967(، كما عينتها من 
قبل الدولة ع�صوًا في المجل�ض الأعلى للثقافة – رعاية الفنون والآداب- عام )1958(، ورئي�صة 
الموؤ�ص�ص���ة العامة للن�صر والتابعة لوزارة الثقافة من العام )1967( حتى )1971(، واأ�صتاذة في 

معهد البحوث والدرا�صات العربية التابع لليون�صكو وكانت رئي�صة الق�صم العربي فيه.
وعلى �صعي���د الجامعات العالمية فقد كانت الدكتورة �صهير اأ�صتاذة زائرة في عدة جامعات 
اأمريكي���ة من العام )1965-1970(، كم���ا قامت بزيارات مماثلة لعدد م���ن الجامعات العربية 

حيث كانت تدعى لتحا�صر وتعقد الندوات وت�صارك في الموؤتمرات الفكرية والأدبية.
له���ا ن�صاط ن�صائي متع���دد الجوانب وعلى الم�صتوى الأكاديمي كذل���ك فكانت رئي�صة التحاد 
الدول���ي لخريجات الجامعة فرع القاه���رة مدة اثنتي ع�صرة �صنة، ولهذا التحاد فروع في جميع 
الم���دن الجامعية. و�صغلت من�ص���ب رئا�صة التحاد الن�صائي العربي من العام )1966- 1978(، 
وكان���ت اإل���ى ذل���ك رئي�صة اتحاد الجامعي���ات. وفي ال�صحاف���ة ظلت حرة ولم ترتب���ط بمجلة اأو 
بوظيف���ة ل���ذا كتبت وعلى مدى �صني���ن وفي مدد مختلفة ف���ي كل من المج���ات الآتية: الهال، 

والثقافة، والر�صالة، والأدب، والكاتب العربي، والأهرام، و�صحف كوكب ال�صرق.
وانتخب���ت ثانية في مجل�ض ال�صعب من العام )1979- 1984(، كما عهد اإليها باأمانة المراأة 
ف���ي الحزب الوطني الديمقراط���ي في المدة نف�صها. وهي اأول امراأة ف���ي م�صر تنتخب لرئا�صة 
لجن���ة الثقاف���ة والإعام، وتقول اإنها كانت تجربة مفيدة ومخيبة ف���ي اآن اإذ لم�صت مدى انت�صار 

الأمية في م�صر، وهذا هو ال�صبب الرئي�ض في نظرها في ف�صل كثير من الم�صروعات.
و�صاركت الدكتورة الأديبة في ما يزيد على المئة موؤتمر عالمي حول الأدب و�صوؤون اآ�صيوية- 
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اإفريقي���ة ون�صائية. وكانت تهتم بثقافة الطفل فقد اأن�صاأت ندوة للطفل، ملحقة بالمجل�ض الأعلى 
لرعاي���ة الفن���ون والآداب وباإ�صرافه���ا ن�صرت مجلة الطف���ل العربي، وتركز ب�ص���ورة خا�صة على 
الكتب العلمية، وذلك �صمن ن�صاطها العام كرئي�صة مجل�ض اإدارة موؤ�ص�صة التاأليف والن�صر، والتي 
اأقامت المعر�ض الأول للكتاب الدولي. وقد ح�صلت على امتياز لترجمة كتب علمية لاأطفال في 
�صتة وخم�صين جزءًا ترجمت باإ�صرافها وتولت هي مراجعتها.كما اهتمت باإعداد مو�صوعة علمية 

لاأطفال، تتفرع في ثمانية واأربعين مو�صوعًا.
وعين���ت ع�صوًا ف���ي مجل�ض الفن���ون والآداب والإن�صانيات، ونائبة رئي����ض الجمعية الم�صرية 
للكتاب، وع�صو في اتحاد الكتاب العربي، واتحاد كتاب اآ�صيا واإفريقيا، وع�صوًا في مجل�ض اإدارة 

عدد من الجمعيات الأدبية والعلمية.
األف���ت ع�ص���رة كتب تت���راوح مو�صوعاتها بي���ن النقد الأدب���ي والفني والق�ص���ة والرواية، كما 
ترجم���ت عددًا مماثًا من روائع الأدب العالمي وكتب الفل�صفة والم�صرحيات. م�صتكملة خريطة 

ن�صاطها الفكري والفني المتعدد الوجوه.
وق���د نالت تقدي���رًا كبيرًا من الموؤ�ص�صات كما من الحكومة فمنح���ت جائزة المجتمع اللغوي 
ع���ام )1945(، وجائزة الدول���ة التقديرية في الآداب نالتها مرتي���ن )1955و 1977(، وجائزة 
كتاب اآ�صيا واإفريقيا )1975(. ومن بين الأو�صمة منحت و�صام ال�صتحقاق طبقة اأولى )1977(. 

6- �إلفة �لإدلبي )2007-1912()7(:
كاتب���ة �صوري���ة بارعة ول���دت في دم�صق ع���ام )1912(، وتلق���ت علومها ف���ي مدر�صة تجهيز 
البنات، وتزوجت عام )1929( من الدكتور حمدي الإدلبي وهي في ال�صابعة ع�صرة قبل اأن تتم 
درا�صته���ا. ظهر ميلها اإل���ى الأدب وهي �صغيرة، حتى اإن اأحد اأ�صاتذتها تنب���اأ لها باأنها �صت�صبح 
اأديبة مرموقة يومًا ما، وهذا ما حدث فعًا، وكانت هوايتها المف�صلة القراءة الدائبة الم�صتمرة، 
ل ت�صرفه���ا عنها م�صاغ���ل الحياة الكثيرة. مر�صت عام )1932( وظل���ت طريحة الفرا�ض �صنة 
كامل���ة، فانتهزت فر�صة المر�ض لتقراأ وت�صبع هوايتها وتع���ّب من ينابيع الأدب العربي والعالمي 
فكان���ت تقراأ ع�صر �صاعات متوا�صل���ة يوميًا، تنتقل فيها بين الأدب القديم والحديث والمترجم، 
اإل اأن ق���راءة الق�ص���ة كانت هوايته���ا الألذ والأمتع. كان���ت ت�صتمد عنا�ص���ر ق�ص�صها من حياة 
المجتم���ع ال�ص���وري. لقد اأحب���ت الكاتبة دم�صق بكل م���ا فيها فو�صفت الحي���اة القديمة بمختلف 
�صورها وحر�صت على كل تقليد من تقاليدها في الأفراح والأتراح، ولذلك �صجلت في ق�ص�صها 
ما كان يتردد في هذه المنا�صبات من زغاريد واأمثال وخرافات لت�صونها من ال�صياع والندثار، 
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ف���ا تمح���ى من الكتب اإذا هي محيت م���ن الأذهان بعد اأن امتدت اإليها ي���د الح�صارة والمدنية 
لتطم����ض بع����ض معالمها القديمة، ولذلك ل تبالي اإذا خرجت ع���ن م�صمون الق�صة التي تكتبها 

لتطّعمها ب�صيء من الفلكلور.
حّققت اأعمالها �صهرة عالمية فُترجم العديد من ق�ص�صها وكتبها اإلى اأكثر من ع�صر لغات 
عالمية منها: الإيطالية والإ�صبانية والألمانية، والرو�صية، وال�صينية، والتركية، والأوزباك�صتانية 
والرو�صي���ة. كما اعُتِمد عدد من ق�ص�صه���ا الق�صيرة لتدّر�ض في جامعات عالمية: في جامعات 
ال�صين، والوليات المتحدة، واإ�صبانيا، ورو�صيا، واأوزبك�صتان. اإحدى من مجموعتها الق�ص�صية 
الأولى )ق�ص�ض �صامية( �صّكلت منعطفًا مهمًا في م�صيرة »اإلفة الإدلبي« اإذ اأر�صلت ق�صتها هذه 
عام )1947( اإلى م�صابقة في الإذاعة البريطانية لتفوز بجائزة اأف�صل ق�صة في الوطن العربي، 
م���ا منحها ثقة عالي���ة بالنف�ض �صجعتها على اإر�صال ق�صتها )الدر����ض القا�صي( من المجموعة 
عينها اإلى مجلة )الر�صالة( الم�صرية ذات الأهمية العالية في عالم الأدب وال�صحافة، وكانت 

المفاجاأة بن�صر المجلة لق�صتها، ما زادها ثقة واإ�صرارًا على المتابعة. 
ترك���ت اإلفة الإدلبي وراءه���ا اإرثًا ثقافيًا كبيرًا من الق�ص�ض والرواي���ات والدرا�صات الأدبية 
التي تميزت بالواقعية والتركيز على الحياة ال�صرقية، و�صجل ا�صمها كواحدة من اأكبر الأديبات 

ال�صوريات والعرب وح�صلت على العديد من �صهادات التقدير والجوائز ال�صورية والعالمية.
م���ن موؤلفاته���ا: ق�ص�ض �صامي���ة )1954(، ومجموعة ق�ص�صي���ة بعنوان »وداع���ًا يا دم�صق« 
)1963(، ومجموعة ق�ص�صية بعنوان »ي�صحك ال�صيطان« )1974(، و»نظرة في اأدبنا ال�صعبي« 
)1974(، و»ع�ص���ي الدم���ع« )1976(، ورواي���ة »دم�صق ي���ا ب�صمة الح���زن« )1981(، و»نفحات 

دم�صقية« )1990( ورواية »حكاية جدي« )1999(.
7- ود�د �سكاكيني )1913- 1991()8(:

كاتب���ة وناقدة رائدة من مواليد �صيدا ف���ي لبنان، تخرجت في كلية المقا�صد الإ�صامية في 
بي���روت، عمل���ت في المعهد العالي للبنات، ثم اأقامت في �صوري���ة وم�صر مع زوجها الأديب زكي 
المحا�صن���ي، بداأت حياتها الأدبي���ة في مطلع الثاثينيات، ن�صرت معظ���م اأعمالها في القاهرة، 

وتوفيت في دم�صق.
تنوع���ت اأعمالها بي���ن الكتابة الإبداعية )ق�ص���ة ق�صيرة، رواية، مقال���ة( والدرا�صة الأدبية 
والنقدي���ة والتاريخية، لك���ن الماحظ اأنها اهتمت باأدب الم���راأة وتاريخها و�صلطت ال�صوء على 

اأبرز المبدعات وال�صخ�صيات الن�صوية التاريخية في ال�صرق والغرب.
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تع���ّد رائدة ف���ي مجال الق�صة الق�صي���رة الن�صوية، لها خم�ض مجموع���ات ق�ص�صية: »مرايا 
النا����ض« و»بين الني���ل والنخيل« و»ال�صتار المرف���وع« و»نفو�ض تتكلم« و»اأقوى م���ن ال�صنين« )بين 
عام���ي 1945 و1978(، حر�ص���ت فيها عل���ى الواقعية وعلى التغلغل في اأعم���اق ال�صخ�صية، وقد 
�صاعدتها مهنة التدري�ض على تقديم �صوت المعاناة ب�صدق وعفوية، مما يقرب بع�ض ق�ص�صها 

مثل »ال�صتار المرفوع« من فن ال�صيرة الذاتية.
كم���ا تعّد من الرائدات في مجال الرواية الن�صوية ال�صورية، اإذ كتبت مع بداية الخم�صينيات 
رواي���ة »اأروى بن���ت الخط���وب« بعدها كتب���ت روايته���ا الثانية »الح���ب المح���رم« )1952( بدت 
الكاتب���ة مهموم���ة بهم المراأة، لذلك قلما يبدو الرجل بطًا ف���ي ق�ص�صها. ومن موؤلفاتها اأي�صًا 
من المقالت: »الخط���رات« )1932(، »اإن�صاف الم���راأة« )1950(، »�صطور تتجاوب«، »اأخوات 
ال�صه���داء«، فيها دافعت عن بنات جن�صها دفاعًا حارًا. ولها مقالت في الأدب والنقد )1987(، 
فف���ي النقد »�صواد في بيا�ض« )1959(، »نقاط عل���ى الحروف« )1960(، »�صوك في الح�صيد« 
)1981(. اأم���ا الدرا�صات فلها فيها »اأمهات الموؤمني���ن« )1945(، »العا�صقة المت�صوفة: رابعة 
العدوي���ة« )1955(، »ن�ص���اء �صهيرات من ال�صرق والغرب« درا�ص���ة بال�صتراك مع تما�صر توفيق 
)1959(، »قا�ص���م اأمي���ن« )1965(، »عم���ر فاخ���وري« )1970(، »�صابقات الع�ص���ر وعيًا وفنًا 
و�صعي���ًا« )1986(. وم���ن موؤلفاتها اأي�ص���ًا »بين النيل والنخي���ل« وهو �ص���ور واأقا�صي�ض م�صرية 
منتزع���ة من �صميم المجتمع الم�ص���ري. ثم م�صت بهذا الأ�صلوب الم�ص���رق ت�صف حياة م�صر 
في �صتى �صورها، ترف الأغنياء وبوؤ�ض الفقراء... اإلى »بركة ال�صيدة« و »م�صابيح رم�صان« اإلى 

»�صم الن�صيم« اإلى »فيل�صوف بولق« اإلى غير ذلك من ال�صور.
8- طلعت �لرفاعي)9(:

�صاع���رة ول���دت في دم�صق ع���ام )1922(، تلق���ت درا�صته���ا بمدار�صها، واأحّب���ت منذ �صغرها 
ق���راءة ال�صع���ر العربي قديمه وحديثه، وبداأت منذ �صباها المبّك���ر ومنذ اأن كانت في التا�صعة من 
عمرها تنظم ال�صعر. وبعد اأن ح�صلت على �صهادة الدرا�صة الثانوية، ا�صتكملت درا�صتها الجامعية 
وح�صلت على درجة اإجازة في العلوم ال�صيا�صية من جامعة دم�صق. وفي عام )1951( �صافرت اإلى 
باري����ض لت�صتكمل درا�صتها العالية فالتحقت بجامع���ة ال�صوربون، وفي �صنة )1956( ح�صلت منها 

على درجة الدكتوراه في الحقوق والعلوم القت�صادية وكان مو�صوع ر�صالتها »المراأة والعمل«. 
عندم���ا عادت اإلى �صورية توّظفت بوزارة ال�ِصئون الجتماعية؛ ثم انتقلت في عام 1960 اإلى 
ال���وزارة المركزية بالقاهرة في اأثناء الوحدة بين م�ص���ر و�صورية. تزّوجت المهند�ض الم�صري 
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�صي���د ذهني، ودر�صت ف���ي جامعة القاه���رة. عينت ع���ام )1974( باإدارة ال�ِصئ���ون الجتماعية 
والعم���ل بجامعة ال���دول العربية بالقاهرة فكان���ت اأول امراأة تعمل في الجامع���ة العربية بدرجة 
وزير مفو�ض. وعندما نقلت الجامعة اإلى تون�ض بعد اتفاقية ال�صام عام )1979( عملت بتون�ض، 

ثم عادت لتعي�ض في دم�صق.
تجم���ع طلع���ت الرفاعي ف���ي اأ�صعارها بين ال�صع���ر العاطفي وال�صعر القوم���ي، واإن كان يغلب 
على �صعرها الطابع القومي العربي الموؤمن بوحدة العرب. وقد تغّنت كثيرًا بالوحدة بين م�صر 
و�صوري���ة )1958 -1961(. اأ�ص���درت ع���دة دواوين �صعري���ة، منها: ديوان »مهرج���ان ال�صروق«، 
ودي���وان كامل ع���ن القاهرة. وعلى الرغم م���ن اإقامتها في دم�ص���ق اإل اأن حنينها اإلى م�صر ظل 
غاب���ًا، وقد ن�صرت بجريدة الأه���رام في الثامن ع�صر من �صباط �صن���ة )2000( ق�صيدة تحت 

عنوان »على قمة الألفين« تعك�ض مدى اإيمانها بعروبتها وقوميتها. 
ح���ازت على و�صام القوات الم�صلحة م���ن جمهورية م�صر العربية، وعل���ى و�صام ال�صتحقاق 
الثقافي من الجمهورية التون�صية. وعينت ع�صو جمعية ال�صعر، ومن موؤلفاتها: »فتاة من  القد�ض«، 

و»ح�صناء قاهرتي«، و»منا�صلة عربية«.
9- عزيزة هارون )1986-1923(: 

ولدت في مدينة الاذقية وتوفيت في دم�صق. تلقت تعليمها الأولي في منزل والدها، وتتلمذت 
على يد �صديق والدها �صعيد مطرجي؛ فدر�صت علوم العربية والقراآن الكريم. غير اأنها لم تكمل 

تعليمه����ا نتيجة للتقاليد والعادات العربية التي كانت تمنع المراأة من 
الم�صارك����ة في الحياة الجتماعية، فاعتمدت على نف�صها في موا�صلة 
تعليمها بالطاع عل����ى التراث العربي والحركة ال�صعرية المعا�صرة. 
عملت في اإذاعة دم�صق، وكان لها برنامج اإذاعي بعنوان »قراأت لك«. 
اختي���رت ع�صوًا في لجنة ال�صعر بالمجل�ض الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعل���وم الجتماعي���ة اأيام الوحدة ال�صوري���ة الم�صرية، كما 
كانت ع�صو لجنة ال�صعر باتح���اد الكتاب العرب بدم�صق. لها ديوان: 
»عزي���زة ه���ارون«)10( ولها ق�صائد عدي���دة ن�صرتها �صحف ومجات 
ع�صرها، منها: »بين عهدين«)11( و»جميلة الق�صيدة الجديدة«)12(، 

و»الغابة«)13(، و»اأغنيات للحب والأر�ض«)14(، و»غربة«)15(، و»وطن«)16(، و»�صنابل القمح«)17(.
يتن���وع �صعرها بي���ن التعبير عن الذات، والهتمام بق�صايا الوط���ن، ولها في ذلك اأنا�صيد على 
ل�ص���ان اأم فل�صطيني���ة، وعل���ى ل�صان جزائرية في جي����ض التحرير، وق�صائد ف���ي تمجيد اأول وحدة 
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عربية بين م�صر و�صورية )1958(، وق�صائد في ا�صتنفار همم بنات جن�صها للدفاع عن بور�صعيد 
الم�صري���ة. وفي �صعرها م�صحة من الحزن، وتعبير عن ذاتها وتجربتها الموؤلمة مع اأو�صاع المراأة 
ف���ي المجتمع العرب���ي في ع�صره���ا. ويتميز �صعره���ا بال�صدق ال�صع���وري والب�صاط���ة والبعد عن 
التعقي���د، والتح���اد بالطبيعة في نزعة �صوفية وجدانية، برعت ف���ي التقاط �صور ولقطات واقعية 
�صاغته���ا في �صعرية معبرة عن روح الأنثى وما يعتريها من حالت اأمومة وفقد تتنا�صب وحرمانها 
منها. تكثر في ق�صائدها مفردات الحزن والدموع في توظيف فني يتنا�صب واأجواء الق�صيدة)18(.
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ديب علي ح�سن

المعرف��ة اآف��اق 

نيويورك بعيون ثالثة مبدعين عرب 

نهند�ـــس مدننـــا و�سو�رعنـــا، لتعـــود تهند�ـــس حياتنـــا مـــن جديـــد، ين�ســـب لت�سر�ســـل ولغيـــره مـــن 
�لبريطانييـــن، وبغ�ـــس �لنظـــر عـــن �سحـــة �لن�سب فـــاإن �لحقيقـــة تكمن في �لقـــول تماماً، تعيـــد �لمدن 
�سياغتنـــا، تهند�سنـــا من جديد، ومعروف هـــذ� �لأثر في �لتر�ث �لعربي، ومثـــال حكاية علي بن �لجهم 

وق�سيدته �لتي رقت حو��سيها بعد �أن جاء �لر�سافة وترك خ�سونة �لبو�دي.
تـــرى كيـــف ر�أى مبدعونـــا مـــدن �لعالم �لغربـــي، ول�سيمـــا �لوليات �لمتحـــدة �لأمريكيـــة، �إذ كانت 
�أمريـــكا �لمق�ســـد من �لهجر�ت �لتي بد�أت منذ نهايات �لقرن �لتا�سع ع�سر، وماز�لت م�ستمرة، وظاهرة 

�لأدب �لمهجري �لذي ن�ساأ في �لأمريكيتين ماز�لت �آثارها �لإبد�عية ماثلة للعيان.
نيويـــورك �لمدينـــة �لأمريكيـــة �لتي يطالعـــك ن�سب �لحرية علـــى �سو�طئها، كتب عنهـــا �لكثيرون، 
مبدعون عرباً و�أجانب، ويمكن �أن ت�سنف مجلد�ت في هذ� �ل�سدد، نتوقف �ليوم عند ثالث روؤى لكتاب 
عـــرب مبدعيـــن، كتبو� عنها، و�لفـــارق �لزمني بينهم يقت�سي �أن تكون قد تغيـــرت �لروؤى، ولكن على ما 

يبدو �أن جوهر �ل�ستغالل هو �لذي يحرك عا�سمة ناطحات �ل�سحاب.
اأوًل: اأمين الريحاني)1(

مدينة �لدخان
عا�ض فيها ردحًا من الزمن، لكنها لم تكن مدينته الأثيرة، ولم يكن ليقدر على العي�ض فيها، هي 
مدين���ة ملوثة ب���كل المعايير، المادية والقيمية، مدينة ال�صت���اب، مدينة الناطحات القاتلة، مدينة 

التقنيات، لكنها مدينة العبودية يقول الريحاني: 
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دخل���ُت ذات يوٍم م�صعد اإحدى بناي���ات نيويورك ال�ّصاهقة، 
اب���ق الأخير منها  فرفعن���ي الخ���ادم في اأقلِّ م���ن دقيقٍة اإلى الطَّ
-الطاب���ق الخام�ض والع�صرين- ومن هناك اأخذُت اأدوُر �صاعدًا 
ة البناية العظيمة؛  درج���ًا من الحديد لولبّيًا حتى و�صلُت اإلى قبَّ
قب���ة تكاُد تختفي بين الغيوم في النهار، وت�صيُع بين النجوم في 
اللي���ل، قبة ترتفُع بي���ن اأبنية نيويورك العالي���ة ارتفاع هذه فوق 
ج على مدينة  بيوت الفقراء الحقيرة. ومن ُهناك ُي�صِرف المتفرِّ
نيوي���ورك الُعظم���ى، وينظ���ر اإليها نظ���رة الّطائ���ر، ولكن يجب 
علي���ه قبل اأن ي���رى اأ�صواقها المزدحمة اأن يط���ل من حالق على 

اة بالدخان المت�صاعد من المداخن ومن اآلت  �صطوحها الم�صتبكة باأ�صاك البرق والتلفون، ال�ُمغ�صَّ
�صكك الحديد الجارية فوق الأ�صواق.

ي���اح باعة الجرائد،  ة الأ�صغ���ال، وحركة التجارة، و�صِ وبع���د اأن وقف���ُت في القبة بعي���دًا عن �صجَّ
قُت منه  قي ال���ذي َيُندُر في البيوت والأ�صواق، تن�صَّ قُت الهواَء النَّ و�صو�ص���اء الأرتال وال�َمركبات، تن�صَّ
حت نظ���ري فيما تحتي من ال�صط���وح، وما فوقها من المداخ���ن التي يت�صاعد  ِمق���دارًا واف���رًا، و�صرَّ
ل لي اأنَّ هذه المداخن اأفواُه براكين هائلة ُتنِذُر  وام في الّنهار وفي الليل؛ فُخيِّ منها الدخان على الدَّ
ه���ا اأيادي اأُولئك ال�ُمعدنين ال�صوداء ُمرتفع���ة نحو ال�صماء لي�صرف اهلل  بق���دوِم انفجاٍر عظيٍم، فكاأنَّ
ُلمات التي ي�صكنها  خ���ان ال�ُمت�صاعد من اأناملها هو الفائ�ض من دخ���ان الظُّ عنه���م الباء، وكاأنَّ الدُّ
ماء روحها  ال�ُمعدن���ون، ويحف���رون فيه���ا �صاكتين �صابرين. األوف م���ن المداخن تنفُث في وج���ه ال�صَّ
ائمة التي  الغازي، رافعًة اإلى الخالق احتجاجها على القائلين بحركة العمل الم�صتمرة، بالحركة الدَّ

ل يتخلَّلها راحة ول هدوء.
ب���اِب ال�ُمت�صاعد منها، فترى  اأت���رى ه���ذه المداخن فوق هذه ال�ّصطوح؟ لينُف���ْذ ب�صرك في ال�صَّ
قاِء والب���اِء، من الويل والأواء. اإنَّ وراء هذه المداخ���ن -واإن �صئَت فُقل تحتها-  م���ا وراءها من ال�صَّ
اأُلوفًا من الأرواح الب�صرية التي ت�صرُب بالمعاول تحت الأر�ض اثنتي ع�صرة �صاعة كلَّ يوٍم، فالدخان 
ه���و روح الفح���م الذي يحت���رق في الألوف م���ن الأكوار والمواق���د والأُتن، ومع الفح���م اأي�صًا تحترق 
ال���ٍة ل يدُخُلها اله���واُء ول النور ول الماء  اأرواح اأولئ���ك الرج���ال والأولد الذي���ن ُيعدنون في ُظلَمٍة قتَّ
اإل بالطرائ���ق ال�صناعية؛ فهم ي�صتخرُجون الفحم وهم يحملون���ه اإلى الأرتال التي تنقله اإلى المدن 
�ض الذي يحترق الآن اأمامك ويذهب اأدراج الرياح. نعم، اإنَّ نتيجة عملهم  والقرى. هو عملهم المقدَّ

ُد الآن تحت عينيك. للعالم عظيمة، ولكنها لأنُف�ِصِهم عقيمة، هي كالدخان الذي يتبدَّ

اأمين الريحاني
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عبودية وموت
لي�ص���ت مدين���ة العبودية وكف���ى، بل هي مدينة الم���وت، الموت الزوؤام، كل �ص���يء فيها يموت 

ليبقى المعدن ويبقى الدولر، نيويورك لي�صت مدينة الحياة لغير المال والبور�صات: 
ل يم�صي �صهٌر اإّل ويحُدُث في معادن الفحم في هذه الباد وفي غيرها كوارث تق�صي على 
ة انهالت الأر�ُض على اأولئك ال�ُم�صتعَبدين،  مئات واألوف من ال�ُمعدنين بالموت ال�صريع؛ فكم مرَّ
َم���ت اأُلوفًا من البنين! ف�صًا  وه���م على اأ�صغالهم مكبُّون قانع���ون، فاأيَّمت اأُلوفًا من الن�صاء، ويتَّ
ٍن يموُت بحكم الطبع  ع���ن ا�صتخ���راج الفحم، فاإنه تمثال الم���وت التدريجي البطيء، فكلُّ ُمع���دِّ
���م، وبا�صتن�صاِق الغاز، وباإطاق الم�صد�ض. ل،  ع ال�صُّ ُمنتح���رًا؛ اإذ لي�ض النتحار مح�صورًا بتجرُّ
ُج���ُل ال���ذي ي�صطر اأن ي�صتغل م���ع َبِنيه ال�صغار تح���ت الأر�ض، فُيحرم اله���واء النقي والنور  الرَّ
وجم���ال الف�ص���اء ل يموُت اأبدًا موت���ًا طبيعّيًا، والهيئ���ة الجتماعية التي ل تق���وم اإل ب�صقاء فئٍة 
م���ن َبِنيه���ا هي هيئة ُمظلم���ة مختلَّة، هي هيئة فا�ص���دة تفتقُر اإلى كثيٍر م���ن الإ�صاح والتعديل 
رنا -على ما  ن، وقد حرَّ منا -على ما يزع���م- بع�صهم في الح�صارة والتمدُّ والتح�صي���ن. قد تقدَّ
َنعَل���م- العبيد، واأطلقنا الحرية في باد الغرب لكلِّ ام���رٍئ، فقيرًا كان اأو غنّيًا، ولكن العبودية 
الجدي���دة تظهُر في مظاهر ُمختلف���ة واأثواب غريبة، فماذا ينفُع ال�صجي���ن قولك له: اأنت حر؟ 
جال الأح���رار اإذا ظلَّ را�صفًا ف���ي �صا�صل الحديد  ط بثوِب الرِّ م���اذا ينفعه تغيير ثوب���ه المخطَّ

م�صجونًا في ُغرفته ال�ُمظلمة؟
ا�ص���ون بغيرهم. تع���ددت الأ�صباب  خَّ ���رت القيود وتنوع���ت ال�ّصا�صل، وا�صُتب���ِدل النَّ ق���د تغيَّ

والموت واحد!
اإّن ف���ي الوليات المتح���دة من العبودي���ات اأنواعًا واأ�ص���كاًل، فهناك الُعبودية ف���ي المعادن، 
والعبودي���ة في اآبار الغاز، والعبودية في معامل الأن�صجة وفي عالم العمل على الإطاق، فمتى يا 

احة كل اأُ�صرة ب�صرية؟ ُر الإن�صان حّقًا، وت�صمل ال�صعادة والرَّ ُترى يتحرَّ
���ًا في المعادِن والمداِخ���ِن والدخان، لَنُعد اإلى عالم التج���ارة لن�صقط اإلى �صاحة  كفان���ا تاأمُّ
���رت في ال�ص���ارع اأ�صمع باع���ة الجرائد ُين���ادون على  و�ص���اء. ه���ا قد �صِ الجلب���ة والحرك���ة وال�صّ
جرائده���م: اأخبار اأخي���رة، اأخبار مهمة، فابتع���ُت ُن�صخة من جريدة الم�صاء وُع���دُت اإلى البيت 

تحت �صباب الفكر، وبين دخان النف�ض ولهيبها، فجل�صُت اإلى الكانون، وقراأُت الخبر الآتي:
ا�صط���راٌب هاِئ���ٌل في البور�ص���ة، و�صقوٌط عظيٌم ف���ي الأ�صهم. قد بلغت الخ�ص���ارة في �صاعة 

واحدة خم�صين مليون دولر ب�صبب �صقوط الأ�صعار الفجائي.
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من، واأل���وٌف من ال�ُمعدنين ي�صربون  خم�ص���ون ملي���ون دولر تخ�صر وتك�َصب في هنيهٍة من الزَّ
ُلماِت الكالحة  بالمع���اول ع�صر �صاعات في النه���ار، وُيخاطرون باأرواحهم واأرواح َبِنيهم ف���ي الظُّ
تح���ت الأر����ض من اأجل دولر اأو دولرين! ما اأجمل هذا العالم ي���ا �صاح! وما األطف هذا التمدن 

الحديث الذي ياأتينا في كلِّ �صارقٍة وبارقٍة بمثِل هذه الغرائب الخارقة!
ثانيًا: ميخائيل نعيمة)2(

جهنم �لأر�س
اأم���ا ميخائي���ل نعيمة الروحاني والغارق ف���ي �صوفية ال�صرق فله روؤي���ا مختلفة تمامًا لمدنية 
الغرب، يقول في كتابه المهم )المراحل( مف�صرًا مادية الغرب: اإن ما اأدركه ال�صرق منذ اأجيال 

باإيمانه واختباراته الروحية، يحاول الغرب اليوم اأن يتو�صل 
اإلي���ه بمكر�صوبه وتل�صكوبه. وي�صيف بم���كان اآخر في المقال 
المن�ص���ور ف���ي الكتاب نف�ص���ه: ف���اإذا كان اأثمن اآث���ار الغرب 
واأعزها هو هبة ال�صرق فكيف لل�صرق اأن يمد يده اإلى الغرب 
م�صتعطي���ًا، وماذا ع�ص���اه ي�صتعطي �صوى طي���ارات وقطارات 
ودوالي���ب، اأ�صاك ولوال���ب ومدرعات وبرلمان���ات ومتاحف 
ومعاه���د ومقا�صف، ومخدرات، وعلل وم�صاكل كثيرة لتدنيه 
م���ن كنه الحي���اة ول لتعطي���ه طماأنينة روحي���ة لي�ض يح�صل 

عليها باإيمانه؟ 
وال�ص���رق كم���ا يقرر نعيمة: لفي غنى عن اقتبا�ض حرف واحد م���ن المدنية الغربية، اإذ لي�ض 
القتبا����ض اإل تقلي���دًا، وكل م���ن يقلد �صواه ل يك���ون مخل�صًا لنف�صه، لأنه يخف���ي حقيقته ليظهر 

بحقيقة �صواه. 
فالغرب اأحوج اإلى مدر�صة ال�صرق من ال�صرق اإلى مدر�صة الغرب. 

بعد هذه الروؤيا ماذا يقول عن نيويورك، وكيف يراها، هل يغير روؤيته؟ 
في الكت���اب ال�صابق نف�صه وتحت عنوان: م�صهدان، الم�صه���د الأول –نيويورك- تنين البحر 
والبر )ع�صر نهار اأواخر تموز -ل يحدد العام- طبعًا ي�صف حديقة �صغيرة جل�ض فيها وتدعى 
)مدي�ص���ن �صكوبر( وهي حديقة �صغيرة في منت�صف المدين���ة، ي�صف الجال�صين فيها ول�صيما 
زنجي���ة كما يق���ول فط�صاء الأنف غليظ���ة ال�صفتين، ثم ينتق���ل اإلى و�صف م�صاه���د اأخرى يقول: 
ممرات الحديقة الإ�صفلتية ومقاعدها الخ�صبية ومنفرجاتها ال�صغيرة الع�صبية المكتظة باأمثال 

ميخائيل نعيمة
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ه���وؤلء –الجلو����ض- وباأ�صناف عدي���دة من الب�صر �صواه���م قذفتهم اإلى ج���وف التنين كل اأنواع 
الأقاليم والديار على وجه الأر�ض ال�صائرون منهم ي�صيرون �صرقًا وغربًا، وجنوبًا و�صماًل، �صرقًا، 
رجاًل ون�صاًء كبارًا و�صغارًا ي�صيرون با انقطاع كع�صكر من النمل... من هوؤلء النا�ض؟ من اأين 

اأتوا، لماذا اأتوا، وماذا يعملون في جهنم الأر�ض؟ 
اإنه���م متعب���ون كما يراهم تاأكله���م الحياة والمدين���ة ال�صاخبة، )ال�صم�ض ف���ي ال�صماء لكن 
م���ن ف���ي الحديقة ي�صعرون بها ول يرونها لأنها مقنعة بقن���اع كثيف، لي�ض �صبابا، ول �صحابا، اإن 
ه���وؤلء اإل اأنفا����ض التنين المت�صاعدة م���ن األوف المداخن، ومايين النواف���ذ، وجبال متراكمة 
م���ن الحدي���د والحجر والقبر والإ�صفلت وقوافل ل يدرك اأوله���ا، واآخرها من العجات الم�صيرة 

بالغازات والم�صيرة بالكهرباء(. 
والم�صه���د عالق ما بي���ن ال�صماء والأر�ض )تت�صاع���د هذه الأنفا�ض في اله���واء فينوء تحتها 
اله���واء، ترفعها الأر�ض بكل قوته���ا فت�صمئز منها ال�صماء وت�صغط بها اإلى الأ�صفل، فتبقى عالقة 
بين الأر�ض وال�صماء، حافظة من ال�صم�ض حرارتها، خانقة من الن�صيم اأنفا�صه، �صاغطة ب�صفائح 
من حديد محمية في نار جهنم على �صدر التنين المتمدد بين نهرين، الفاغر فاه لي�صرب البحر 

ويبتلع البر دون اأن يرتوي يومًا اأو ي�صبع، التنين يتنف�ض، ويكاد يحترق باأنفا�صه...(. 
ه���ذه نيوي���ورك لدى نعيمة الذي يقفز مبا�ص���رة اإلى الم�صهد الثاني مقارن���ة بالأول، وي�صف 

)ال�صخروب -في �صفح �صنين-( بلده وطبيعته، األي�ض الملقب بنا�صك ال�صخروب؟ 
نيويورك مدينة ال�صباب وال�صتاب والموت، والإن�صان التائه الذي يتحول اإلى مجرد رقم فيها، 

ل حياة ول قيمة، فقط اأعمل واعمل لتحقق �صعار )دعه يعمل دعه يمر( ولكن هل تنجح بذلك؟ 
�سوت �لدولر

يرى نعيمة، وبداخله اإح�صا�ض ثقيل بالنقمة، اأن المدينة ل يوؤن�صها �صيء من الرحمة والعدل 
والمحبة، وكل ما فيها مطامع وم�صالح ترهق الإن�صان وتجره اإلى النحراف عن طبيعته وطريقه 
القوي���م، على العك�ض م���ن ب�صكنتا الم�صالمة، ي�صي���ف اإلى تلك المقارن���ة التقليدية، ماحظات 
اأخ���رى ويقول اإن هذه الباد، يق�صد اأمريكا، خالية م���ن التقاليد والجذور وي�صعى فيها الجميع 

اإلى خو�ض المغامرات وك�صب المال.
وي�صفها في عبارات عدة باأنها باد الأ�صياد التي راح من اأجلها يغير المهاجرون اأ�صماءهم 
وكنيته���م في �صبيل الندم���اج مع ثقافتها ول�صانها وقواعدها، وتفادي���ًا ل�صخريتها من حروفهم، 
فيكت���ب: »ف���ي عقيدة مهاجرين���ا، فتبدل الأماكن والأزمن���ة كان يق�صي بتب���دل الأ�صماء كذلك. 
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وهك���ذا اأ�صبح اأخي اأديب »دجو« واأخي هيكل »هنري«، وكم من مهاجر ترجم حتى ا�صمه وكنيته 
ترجمة حرفية، فبات من�صور حداد مثًا »فكتور �صميث«.

م���ا بين �صوري و�صين���ي وبولوني ورو�صي ويه���ودي وزنجي واإيطالي واإرلن���دي... اإلى اآخر ما 
هنالك من اأمم الأر�ض، ولي�ض يجمع بينها غير �صوت الدولر وغير وجهه الكريم.

ونيوي���ورك هي اليوم ذاتها زادت م���ن وح�صيتها و�صطوتها، مدنية الغرب قهر وا�صتاب، وما 
ينطب���ق على نيويورك ربما ين�صحب على معظم مدن الغرب، هذا ما عّبر عنه اأدوني�ض في كتابه 

المهم جدًا )كتاب الغرب(. 
ثالثًا: اأدوني�ش)3(

نيويورك ورم ز�ئد على �لوجود:
وم���ا قدمه اأدوني�ض في كتاب���ه الجديد )كتاب الغرب( ال�صادر عن دار التكوين وهو قراءات 

متعددة في الثقافة والفكر وال�صيا�صة والح�صارة.
ع���رى جنة الوهم عن���د من يتوهمونه���ا وراء لجة البحار 
ويظن���ون اأن المنى وال�صل���وى حيث تقوم ناطح���ات ال�صحاب 

وحيث كل اإن�صان مجرد رقم في بطاقة ما.
يحل���م الكثيرون اأن ي�صلوا الغ���رب ولكن ماذا عن الذين 
و�صل���وه وعا�صوا فيه وقروؤوا بنيت���ه الفكرية والجتماعية التي 
تب���دو كم���ا اأ�صلفن���ا مراآة ت�ص���د لكنها ف���ي واقع الح���ال وبعد 

التجربة ه�صيم بل بيت عنكبوت تمزق مرات ومرات.
اأدوني�ض واحد م���ن اأهم المفكرين العرب والعالميين في 
الم�صه���د كله. عا�ض ف���ي الغرب وخبره يبح���ر محلًا اأعماق 

الو�ص���ط الجتماع���ي. ح�صيلة التجرب���ة كلها في كتابه ه���ذا، وقد جاء الكت���اب احتفاء بدخول 
اأدوني�ض العقد التا�صع من العمر.

الكتاب �صفر كبير يقع في اأكثر من 850 �صفحة من القطع الكبير والتجليد الفني الفاخر...
وكان الاف���ت اأن يفتت���ح الكتاب بق�صيدة اأدوني�ض قبر من اأج���ل نيويورك... تبدو الق�صيدة 
الملحم���ة ا�صت�صرافًا للتاريخ والح���راك الح�صاري والتقني وقراءة في م�ص���ار غطر�صة القوة... 
نيويورك التي تدير العالم عبر حبالها ال�صرية واأدوات فتكها المعلنة وغير المعلنة... هي الوجه 

الهمجي لكل جبروت الآلة والطغيان المادي.
تب���دو �صماء من الأ�صواء التي تعج بالحياة لكنها في الواقع حياة منخورة اأكلها ال�صداأ تنقل 

عفنها اإلى العالم.

اأدوني�س
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تعمل على نقل بثورها اإلى الخايا ال�صليمة وكاأنها ل تريد اأن ترى بقعة من العالم اإل واأكلها 
ال�صداأ وتغلغل الموت في ثناياها.

ونيوي���ورك لي�ص���ت اإل طفحًا اأو ورمًا زائدًا عل���ى الوجود، بل ربما زواله���ا يريح الب�صرية من 
ثاآلي���ل الجرب وويات الحروب. يقول اأدوني�ض في هذه الملحمة التي تعود اإلى �صبعينيات القرن 

الما�صي.
حت���ى الآن، ُتر�ص���م الأر����ض اإجا�صة اأعني ثدي���ًا لكن، لي�ض بي���ن الثدي وال�صاه���دة اإل حيلة 

هند�صية:
نيويورك، ح�صارة باأربع اأرجل، كل جهة قتٌل وطريٌق اإلى القتل، وفي الم�صافات اأنين الغرقى.

نيوي���ورك، امراأة- تمثال امراأٍة في يٍد ترفع خرقة ي�صميه���ا الحرية ورٌق ن�صميه التاريخ وفي 
يٍد تخنق طفلًة ا�صمها الأر�ض.

نيوي���ورك، ج�صٌد بل���ون الإ�صفلت. حول خا�صرته���ا زناٌر رطب، وجهها �صب���اك مغلق... قلت: 
يفتح���ه وول���ت ويتمان -»اأقول كلمة ال�صر الأ�صلية«- لكن ل���م ي�صمعها غير اإله لم يعد في مكانه. 
ال�صجن���اء، العبيد، اليائ�صون، الل�صو�ض، المر�صى يتدفق���ون من حنجرته، ول فتحة، ل طريق. 
وقل���ت ج�صر بروكلين! لكنه الج�صر الذي ي�صل بين ويتم���ان ووول �صتريت، بين الورقة -الع�صب 

والورقة- الدولر.
نيويورك -هارلم، من الآتي في مق�صلة حريٍر، َمن الذاهب في قبر بطول الهد�صون؟ انفجر 
ي���ا طق�ض الدمع، تاحمي يا اأ�صياء التع���ب، زرقة، �صفرة، ورد، يا�صمين وال�صوء ي�صّن دبابي�صه، 
وف���ي الوخز تول���د ال�صم�ض، هل ا�صتعلت اأيه���ا الجرح المختبئ بين الفخ���ذ والفخذ؟ هل جاءك 

طائر الموت و�صمعت اآخر الح�صرجة؟ حبٌل، والعنق يجدل الكاآبة وفي الدم �صويداء ال�صاعة.
نيويورك –مادي�صون- ب���ارك افينيو- هارلم، ك�صٌل ي�صبه العمل، عمٌل ي�صبه الك�صل. القلوب 
مح�ص���وة ا�صفنجًا والأيدي منفوخ���ة ق�صبًا. ومن اأكدا����ض القذارة واأقنع���ة الإمباير�صتيت، يعلو 

التاريخ روائح تتدلى �صفائح �صفائح:
لي����ض الب�صر اأعم���ى بل الراأ����ض، لي�ض ال���كام اأجرد بل الل�ص���ان نيوي���ورك -وول �صتريت- 
ال�ص���ارع  125- ال�صارع الخام�ض، �صبح ميدوزي يرتف���ع بين الكتف والكتف. �صوق العبيد من كل 
جن�ض، ب�صٌر يحيون كالنبات في الحدائق الزجاجية، بائ�صون غير منظورين يتغلغلون كالغبار في 

ن�صيج الف�صاء- �صحايا لولبية، ال�صم�ض ماأتٌم والنهار طبٌل اأ�صود.
امراأة من الغ�ض...
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ونيوي���ورك التي يعّده���ا الغرب رمز ح�صارته لي�ص���ت اإل طبقة من الري���اء والكذب حتى في 
تماثيلها يقول.

تفتت���ي يا تماثيل الحرية... اأيتها المفرو�صة ف���ي ال�صدور بحكمة تقلد حكمة الورد... الريح 
تهب ثانية من ال�صرق تقتلع الخيام وناطحات ال�صحاب.

نيويورك... امراأة من الغ�ض وال�صرير يتاأرجح بين الفراغ والفراغ... ها هو ال�صقف يهترئ... 
كل كلمة اإ�صارة �صقوط... كل حركة رف�ض اأو فا�ض... وفي اليمين والي�صار اأج�صاد اأن تغير...

ونيويورك - نيويورك = القبر اأو اأي �صيء يجيء من القبر.
نيويورك - نيويورك = ال�صم�ض.

تل���ك هي معادلة الحياة في ملحمة اأدوني�ض وكما اأ�صلفنا فما زالت ندية بهية ت�صع قدرة على 
قراءة م�صارات التاريخ وما تم�صي اإليه غطر�صة الجنون الأميركي.

الإن�صان الآلة...
والح�ص���ارة التي يعي�صه���ا الب�صر الآن كما ي���رى اأدوني�ض هي ح�ص���ارة مري�صة لحظة مر�ض 
و�ص���واء �صمي���ت بما �صمي���ت... فاإن الأم���ر ل يتغير نوع���ًا واإن تغير في الدرج���ة بح�صب ال�صعوب 

والمناطق والظروف التاريخية والجتماعية.
ويتمث����ل ه����ذا المر�ض بالن�صبة لي في اأنه لم تعد لاإن�صان قيمة في ذاته ولذاته بو�صفه اإن�صانا اأيًا 
كان موطنه وانتماوؤه. فقد اأ�صبح الإن�صان يقوم بو�صفه مجرد وظيفة ا�صتخدام مجرد اأداة اأو �صيء.

بل لقد اأ�صبح هو نف�صه اآلة وربما �صار النقاب عليه و�صيكًا. كما تمرد الإن�صان على خالقه 
فاإن الآلة �صوف تتمرد هي نف�صها على الإن�صان.

وله���ذا فاإن الموقف من الح�صارة الحديثة يتجاوز موق���ف النقد اإلى اإعادة البناء فالإن�صان 
جوهريًا في �صوء ما يحدث في العالم اليوم... اإنما هي اإعادة بناء العالم بروؤية جديدة.

وي���رى اأدوني����ض اأن المفارقة التي ت�صل اإل���ى درجة العبث الفاجع هي اأن���ك تجد في الغرب 
ثقاف���ة �صدية تعار�ض تل���ك ال�صناعة الآخذة في تحوي���ل الإن�صان اإلى �صيء بي���ن الأ�صياء بينما 
تج���د ف���ي المجتمع العربي من يدافع ع���ن ال�صطناع الذي ل ي�صوه �ص���ورة العربي وح�صب واإنما 

ي�صتاأ�صله من ذاته وهويته.
بينم����ا نجد الفرح عندنا بهذا ال�صطناع اقتناء اتفاقًا ا�صتهاكًا، ويراه البع�ض مظهرًا ي�صاويهم 
بالغرب، ويطم�ض الراأ�ض المال العربي تحت هذا ال�صطناع، في الغرب ين�صرف الراأ�صمال الإن�صاني 
اإل����ى الإبداع والإنجاز هكذا يزداد تقدمًا فيما نحن ن����زداد انقيادًا لقتناء ما يبدعه ا�صت�صامًا له... 

اإنه بالمعنى الحرفي... ل ياأ�صر طاقاتنا وحدها واإنما ياأ�صر كذلك رغباتنا ذاتها.
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ديمقر�طية �لقنابل و�ل�سو�ريخ

وحي���ن كتب قراءت���ه عن الحرب الأميركية عل���ى العراق كان يحذر مما ه���و قادم وما تفعله 
وا�صنطن خدمة للكيان ال�صهيوني، وكما قدم الف�صاء العربي لهذه الحرب ف�صوف يقدم لتحرك 
)اإ�صرائيل( في ا�صت�صام عربي وقائي �صبه كامل و�صوف يخطط له من الآن و�صاعدًا لتدمير اأي 

نواة لمقاومة الهيمنة الإ�صرائيلية اأي تدمير نواة للحرية .
هك���ذا يعطى لإ�صرائي���ل اأن تبداأ بكتابة تاري���خ جديد اآخر لهذا العال���م العربي وتعطى لهذه 
الولي���ة التابعة اأن ت�صبح المرك���ز العا�صمة، المركز للوليات المتحدة في �صكلها الإمبراطوري 

الجديد... عا�صمتها في الف�صاء العربي على الأقل.
�صورة العالم غدًا...

وحين يقراأ اأدوني�ض من واقع الحال ما �صتكون عليه �صورة العالم غدًا في ظل ما يجري يبدو 
ال�صتنتاج جرحًا فاغرًا ل يمكن اأن نوقف نزيفه.

الب�ص���ر كلهم في جه���ة والوباء الكوروني في جهة اإل في العال���م العربي الإ�صامي... �صعوبه 
كله���ا غرب���ًا �صرقًا �صم���اًل جنوبًا ماأخ���وذة باإبادة بع�صها بع�ص���ًا اأفرادًا وجماع���ات وفي مختلف 

الميادين...
وفي الم�صهد الم�صتقبلي كما ي�صيف... الليبرالية الجديدة في �صورتها الأميركية هي قائدة 
اأورك�صترا في جوقات هذه الهيمنة الثقافية تجلياتها جميعًا مو�صوعة في الكي�ض الإعامي الذي 
ت�صهر عليه هذه الليبرالية با�صم العولمة وهي كما توؤكد التجربة عولمة البتذال الذي يقوم على 

تمجيد ال�صوق والكم وعلى تمجيد الآلة.
اإنها الوباء الكوني الذي يتقدم في غزوه وزحفه الجديدين، لكي يحول الإن�صان اإلى اآلة.

الهوام�ش

)1(- اأمين الريحاني، الريحانيات، ال�صركة العالمية للكتاب، 1978م.
)2(- ميخائيل نعيمة، المراحل، موؤ�ص�صة نوفل، 1971م.

)3(- اأدوني�ض، كتاب الغرب، دار التكوين، 2021م.
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خليل البيطار

المعرف��ة اآف��اق 

الماغوط واللعب على دمج الأجنا�س الأدبية
م�سرحية �لأرجوحة �أمنوذجًا

�لحد�ثـــة بـــر�أي �لمتابعيـــن هـــي �لطمـــوح �إلى تغييـــر �ل�سائـــد، و�بتكار �ألـــو�ن و�أجنا�ـــس جديدة، 
وتطويـــر مـــا هـــو قائـــم كـــي يو�كب ما يجـــري في �لمر�كـــز �لمهيمنـــة مـــن �كت�سافات وثقافـــات، لها 
ح�سورها �لذي ي�سل �إلى درجة �لهيمنة. و�لأجنا�س �لأدبية �لمعروفة تتد�خل وتتجاور، وتتماهى 
�أحيانـــاً �إلـــى درجة �لندماج في جن�س و�حـــد، فتلتب�س على �لقارئ و�لمتابع و�لناقد، ولكن للموؤلف 
حججه فيما يبدع ويبتكر، وله حّقه وحرّيته فيما ير�سل وي�سرد ويقر�س ويلعب، ويترك لالآخرين 

حرية �لختالف ب�ساأنها �لمتنبي في ميميته �ل�سهيرة:

واأ�سمع��ت كلمات��ي من ب��ه �سمماأن��ا ال��ذي نظ��ر الأعم��ى اإىل اأدبي
وي�سه��ر اخلل��ق جّراه��ا ويخت�سماأن��ام م��لء جف��وين ع��ن �سواردها

ه �لملتب�ــــس )�لأرجوحة( �أنموذج لطموح دمــــج �لأجنا�س �لأدبية،  ومحمــــد �لماغــــوط في ن�سّ
وخلــــق ن�ــــسّ تتجــــاور فيــــه هــــذه �لأجنا�ــــس وتتناغــــم كاأنهــــا �سوناتــــا مرهفة عذبــــة علــــى �لأ�سماع، 
متمّوجة كما �لحياة في جريانها �لمتناوب بين �لد�وة و�لهيجان، �أو �لبحر في �ن�سياب موجاته 

وعلّوها �ل�ساخب.
والماغوط �صاعر �صاخر محّير حداثي بامتياز، ا�صمه محمد اأحمد عي�صى الماغوط، )1934 
– 2006(، ولد في �صلمية بمحافظة حماة ال�صورية، واأم�صى حياته بين دم�صق وبيروت، وعمل 
ف����ي ال�صحاف����ة، و�ُصجن ب�صبب انتقادات����ه الاذعة، وكان واحدًا من اأع�ص����اء مجلة )�صعر(، اإلى 
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جانب اأدوني�ض واأن�صي الحاج واآخرون، و�ُصهر بكتابة ق�صيدة النثر والم�صرحّيات الناقدة، وتعاون 
مع الفنان دريد لحام في اإعداد م�صرحيات كوميدية �صاخرة وفي تاأليفها واإخراجها. 

�ص����درت م�صرحية )الأرجوح����ة( عن دار الم����دى بدم�صق في طبعتها الأول����ى عام )2007(، 
�صم����ن �صل�صلة )م�ص����رح(، و�صّمت اأح����َد ع�صر ف�صًا، لك����ن ال�صرد فيها وال�صاعري����ة، واللوحات 
الت�صويرية تحّير القارئ والمتابع، وتجعله مّياًل مّرة اإلى ت�صنيفها رواية، اأو ذاهبًا اإلى ت�صميتها 
ق�صيدة حداثية طويلة، اأو الذهاب بها اإلى ن�ّض يجمع بين ال�صيرة واأدب ال�صجن في منطقة �صرق 

المتو�ّصط، قبل اأن يقبل ُمرغمًا باأنها اأقرب اإلى الم�صرحية اأو ال�صيناريو ال�صينمائي.
ه بمقط����ع �صاعري درامّي حزي����ن لفت، قال فيه: اأيه����ا ال�صم ال�صغير  افتت����ح الماغ����وط ن�صّ
كتاب����وت طف����ل، يا من ل�صقت����ك على الجدران وثي����اب الم�صافرين، ورافقتك عل����ى دّراجتي حتى 

الناف����ذة الأخي����رة من الوط����ن، دون ري����اح اأو اأزه����ار، مخّلفًا 
اأ�صلوب����ي على ال����ورق المقّوى، ت����اركًا مبارزي����ك يلهثون حتى 
ال�صيخوخ����ة بي����ن �صم�����ض الأ�صي����ل )الأغني����ة الت����ي غّنتها اأم 

كلثوم(، وحديد المزلج.
اأيه����ا ال�صم المغدور، والراقد على حرفه الأّول كالغزالة! 
ي����ا بل�ص����م الخ����راب ودم الطفلة المنتق����اة بالأ�صاب����ع! اذهب 
بعيدًا كالجن����اح المك�صور، وملّثمًا اأو حا�ص����ر الراأ�ض، فالخوذ 
الف�صفا�ص����ة ماأى بالأح����ام وقمل الأو�صم����ة، لأجلك اأحني 

عنقي كالخيط اأمام اإبر المنفى، �ض5. 
مفاجاأة اأو �صرخة، اأّداها �صجين اأو موَجع، افتتح بها م�صهد بداية ماأ�صاة اأو م�صهدها الأخير، 

فالجناح ُك�ِصر، والخَوذ مترعة باأحام انت�صارات موهومة!
فه����د التنب����ل قدم من الق����اع الجتماعي البائ�ض، حام����ًا غفلته وطيبته وتم����ّرده، اإلى مدينة 
مترع����ة بالتناق�صات، �ص����رد �صيرته و�صكواه الطويلة ف����ي عمله ال�صحفّي المحا�ص����ر، بعيون تعّد 
عليه انتقاداته و�صراحته وغ�صبه لما يجري للب�صر من حرمان واإذلل وتدجين وق�صوة، ولمعاناة 

�صجنه وتعذيبه، ولحال ال�صجناء القادمين من الأحياء ال�صعبية اأو الريف المن�صّي.
امت����زج ذلك كل����ه بع�صقه البرّي الأزلي لغيم����ة، التي تحّملت ثورات غ�صب����ه وع�صقه المختلف 
القا�ص����ي المتعّب����د، ال�صهوانّي الرجولّي عل����ى طريقته، ووف����ت اأكثر وهو �صجي����ن، يتلّقى �صربات 

ال�صوط ول�صعات الكهرباء ب�صمت محارب و�صبر بدوّي.
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كان فهد التنبل واحدًا من �صجناء كثيرين، من بينهم: اأبو �صليم ال�صخ�صية الريفية الج�صورة، 
والب����دوّي التائه، ودّباح الم�صتقوي عل����ى ال�صجناء، وهناك المحّققون الق�ص����اة، واإدارّيو ال�صجن، 
والج����ّادون المكّلف����ون بمعاقبة اأّي �صجين يثي����ر الفو�صى، اأو يحاول اله����رب، اأو يغّني ليزيح ثقل 

العتمات وثورات الألم.
ا�صتط����اع فه����د التنبل ب�صبره وثقافت����ه اأن يجذب عط����ف موّظف اإدارة ال�صج����ن، وقد عامله 
الموّظف بطريقة اإن�صانّية، و�صارحه باأنه قراأ كّل ما كتبه، وقال: تمّنيت دائمًا اأن تكون لي الجراأة 
الأدبية والمظهر الأليف كي اأطلب منك ولو هاتفّيًا اأن تكّف عن تعذيب نف�صك، وعن اإعداد النار 
الت����ي �صتلتهم����ك مع طاولتك واأوراقك، كنت اأ�صمع �صوتك في المذي����اع حنونًا وغا�صبًا ي�صري في 
اأو�صال����ي، ويهّزن����ي من قدمّي حت����ى قّبعتي، واأنا راقد في هذا المقعد واأم����ام هذه المدفاأة، وكان 

بع�صهم يكرهك، ويتمّنى اأن يق�صم حنجرتك باأ�صنانه، �ض203- 204. 
ل����م يع����رف الأهل وزماء فه����د التنبل في العمل مكانه، اأو في اأي �صج����ن ُو�صع كي تتم زيارته 
اأو محاكمت����ه، وذهب����ت اأم فه����د للبحث عنه، ولم تفل����ح في معرفة اأّي �ص����يء، وتاهت بين الأدراج 

والطوابق والممّرات، وكان كل موّظف يحيلها اإلى موظف اآخر اأو دائرة اأخرى.
وتوّل����ت غيم����ة مهّمة البحث عن فهد ال����زوج والحبيب، وقابلت اثنين م����ن زمائه، وعاتبتهم 
ب�صب����ب تق�صيرهم ف����ي البحث عنه، وقالت: من المفتر�ض اأن يداف����ع ال�صحفّيون عن المغبونين 
والمهّم�صي����ن، فكيف ين�صون زميلهم الذي �صج����ن لأنه دافع عن حقوق المظلومين، وكتب مقالت 

ناقدة، وقّدم برامج اأعدها ببراعة.
 وكان ح����ب فهد وغيم����ة مختلفًا اأي�صًا، كما كان����ت نظرة فهد اإلى الم����راأة مختلفة، فقد راآها 
قادرة على الفعل والبتكار والإلهام، وقال: اإن المراأة هي الكائن الوحيد الذي يجعل من الجهات 

الأربع جهة واحدة، ل يمكن تحديدها، �ض31. 
ف����ي الف�صل ال�صابع و�صَف لرئي�ض المحّققين راأيه في ق�صايا الوطن والحرية والديمقراطّية، 
بعد تلّقيه �صفعات و�صتائَم، وو�صف اأي�صًا كيف اأحّب الفتاة واليمامة غيمة، وغدت زوجته، وقال: 
ع����دت في ني�ص����ان من المنفى مع ثاث����َة ع�صر �صخ�صًا، ف����ي �صاحنة لل�صلط����ات ال�صقيقة، وكانت 
الريح المحّملة بالثلوج تعيقها عن ال�صعود والهبوط، وتت�صّبث بدواليبها كما يت�صبث الطفل بذيل 

الكلب، �ض115. 
وع����ن غيمة التي التقاه����ا م�صادفة، فتحاّبا، وغ����دت ملهمة ومنقذة، ق����ال: كانت مثل يمامة 
رفرف����ت على حافة المجّرة... في عينيها رغبة جامحة لدخول عالمي المغلق المتهّور... لم تكن 
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ي����ا �صّي����دي المحّق����ق �صوى فتاة عادّي����ة ل تزن اأكثر من خم�ص����ة واأربعين كيلو غرام����ًا مع حقيبتها 
و�صعره����ا ووطنه����ا، وج����اءت تتو�ّصطن����ي ف����ي مو�ص����وع دخوله����ا الجامع����ة، وهي ل تح����وز �صروط 
النت�صاب كاملة، فاهتممت بالمو�صوع... وحادثة ال�صينما والفيلم المرعب قّربانا... وذهبنا اإلى 
المقاه����ي... وحاولت تقبيلها في الم�صعد ف�صّدتني رافع����ة راأ�صها كاأن اأنفي حربة �صتنغر�ض في 
خّده����ا... ث����م ا�صتعل حّبنا... وا�صتاأجرنا غرفة فوق ال�صطح... وع�صن����ا اأّيامًا ل ُتن�صى... ب�صورة 
غير �صرعي����ة، ونحن نتعانق كالزواحف عراة، اأو بكامل ثيابنا، مهوو�صين حتى العظام، فائ�صين 
كال�صي����ول الرجراجة، حتى كاأن اأّي عابر �صبيل ي�صتطي����ع اأن ي�صعد اإلى غرفتنا، ويغرف ما ي�صاء 

من الحب والمطر والإرهاب! �ض121- 123. 
ال�صخرية والتقاط المفارقات، وتحليتها بمبالغة خفيفة جاذبة، ت�صفي على ال�صرد والت�صوير 
والح����وار الم�صّم����ن بالرموز، لرّحال����ة مغبّر قا�صي الطب����ع ت�صويقًا لمتابعة تفا�صي����ل هذه الوقائع 

المثيرة.
هجرته غيمة لأنه يتل�ص�ض على ن�صاء الجيران، وهّن يغ�صلن ثيابهن، فقالت له:

اأّيها الوح�ض، وغادرت، فاأعادته اإلى فو�صى ل تحتمل.
غيمة التي اأحّبت الفهد، متجاهلة غرابة اأطواره وثورات غ�صبه، واأ�صّرت اأن تزوره في �صجنه 
لتطمئ����ن عل����ى و�صع����ه ال�صّحّي، منعت م����ن زيارته، وحّذره����ا القائمون على ال�صج����ن من تكرار 
محاولته����ا واإ�صرارها على ذلك قائلين: )اإن الدول����ة ل تتعامى اأبدًا عمن يجل�ض بح�صنها وينتف 
ف����ي ذقنه����ا(، ون�صحوها بالن�صيان ال�صري����ع، والبتعاد ما اأمكن عن النوم بي����ن المقابر، وكان ل 

ينق�صهم اإّل اأن ين�صحوها اأن تذهب اإلى اأقرب قابلة، لتجه�ض ذلك الحّب العظيم، �ض99. 
اعتقل �صليم الفاح ال�صاب لأنه لم يوّقع على عري�صة، وكان ي�صرج عربة مخلخلة ليذهب اإلى 
الح�ص����اد، )و�صتم( ال�صع����ب دون ق�صد لأن اإ�صبعه هِر�ض بحجر وهو ي����دّق م�صمارًا، وعند عودة 
اأب����ي �صليم اإلى البيت اأُعلم بالخبر، غ�صب و)�صتم ال�صعب(، فن�صحه م�صّن بالهدوء، لكن م�صهد 
التجّمع اأمام داره اأغ�صبه، وعادت ال�صيارة التي اأخذت ابنه كي تاأخذه بالقوة، ولم يكترث الذين 

فيها لحاجته اإلى ح�صاد زرعه الجاّف المهّدد باأن تح�صده الريح، �ض140 – 141. 
فهد و�صليم كانا نجمي المهجع في ال�صجن، وهما نموذجان للنخب والفاحين، الأول بمعرفته 
وتفهم����ه و�صخريت����ه من نظ����رات المحققين اإلى الب�صر كاأنه����م اأ�صياء اأو بهائ����م، والثاني بفطرته 
وج�صارت����ه وتحّمل����ه، وتجاهله ل�صنوف التعذيب، ووعيه لكرامته ولحّق����ه في اأن ُيطَلق �صراحه مع 

زمائه المغبونبن، وفي اإدانته العلنّية لما يلحق به وبزماء المهجع من اإذلل.
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و�صف الراوي العليم، )الفهد في الن�ض، والموؤلف في �صرد ذكريات ال�صجن( حال ال�صجناء 
باأل����وان قاتم����ة و�صخرية مري����رة، وقال: كان����وا يقفزون عل����ى ال�صطح الحار، يتذك����رون ويحلمون 
ويتاأّوه����ون... الفهد واأبو �صليم والب����دوي والمختّل، من دون نقا�ض في معنى هذا القفز الجنونّي، 
وف����ي اأث����ر الحلم اأو الآهة م����ن اأجل م�صلحة الوطن العلي����ا... كان في اعتقاد الفه����د اأن ما يهّدد 
الحياة الب�صرّية بكل ما فيها من جيو�ض واأطفال ومدن وغابات هو ال�صجر، ولي�ض ال�صتعمار كما 
تق����ول المن�صورات الر�صمّية ومكّبرات ال�صوت: الع�صفور يغّني لقتل الوقت والجيو�ض ت�صفح دمها 

لقتل الوقت!
اأُطِل����ق �ص����راح الفهد اأخيرًا، وعاد يبحث ع����ن �صيعته وعن غيمة التي بحث����ت عنه طوال وقت 
�صجنه، وحين يئ�صت من نتيجة بحثها، ذهبت اإلى القرية، واأول �صيء فعله فهد هو الّت�صال بها، 

والطلب منها اأن تعود ب�صرعة.
وبالَقدر الذي اأراحته م�صاعر الذين عرفوه، واأبدوا تعاطفهم معه، تماوجت في داخله م�صاعر 
الح�ص����رة على الم�صهد ال�صوداوي الذي راآه: مدينة مقفرة وليل فاجع، دخل المقهى واأثار �صّجة، 
وَهّم ثاثة عرفوه كي ي�صّلموا عليه، فت�صّنع ال�صرود، بينما كان قلبه ينفطر من الفرح، و�صعر اأن 

الحياة جميلة كما هي، ورائعة حتى عندما تكون مقّطبة كالوح�ض.
ف����ي الم�صهد الأخي����ر تبدو �ص����وارع المدينة طويلة، و�صلب����ة ول نهائية، وه����ررة �صاّلة تت�صّمم 
ف�ص����ات الزوايا، مترّنح����ة تحت اأ�صواء النيون الغبراء، والفهد وحي����د �صد المدينة، وفي عينيه 
مام����ح الغزو! وكي تكون جراحك وا�صحة ل لب�ض فيه����ا ول اإبهام، عليك اأن تدفع جزية الدمار، 

�ض224. 
ن�����ض الماغوط يجمع التوّتر الدرامّي وبها ال�صور، وان�صياب اللغة و�صاعرية الأ�صلوب، ويّتكئ 
عل����ى تناغم اإيقاع����ّي، وح�صا�صّي����ة بواقع ل تغ����ادره الماآ�صي، ول ع����اج لأوجاعه، وم����ا ال�صخرية 
المري����رة اإل �ص����كل م����ن اأ�صكال الحتج����اج والتحّمل والتح����ّدي لعذابات الت�صيي����ق وال�صجن، بعد 
تحقيق����ات مذّلة ومكرورة وا�صتفزازّية وم�صنية، ل عدالة فيها ول حقوق، بل ُتَهم جاهزة وظنون 
يج����ري ت�صخيمها كي ت�صّوغ العقوبات القا�صية التي ت�صل اإلى حد تهديد حياة الموقوف، واإغاق 
اأب����واب ال�صكوى والتظّلم و�صمان ال�صامة، ومنع التحّقق من �صدقّية التهم والتقارير الكيدّية في 

الظروف ال�صتثنائّية.
ور�صم الماغوط �صخ�صّيات ناب�صة بالحياة، ومختلفة في ا�صتقالّيتها ونمط عي�صها وتمردها 
على البادة والجمود والتقليد ال�صائد، وفي طيبتها واإدماجها بالقاع الجتماعي الريفّي اأو الممتد 
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ف����ي الأحياء ال�صعبّية الت����ي ت�صّور المدن... وفهد التنبل، وغيمة، واأبو �صليم، واأم فهد، �صخ�صّيات 
ريفية اأ�صدمت بواقع ه�ض، ولكنها دافعت عن حقوقها بما ملكت من تجّذر في المكان، ومن نقاوة 
وعط����اء، وحاولت اإ�صعال قنديل لتعرية التغّول والإذلل وكت����م الأ�صوات الناقدة، ودفعت �صريبة 
باهظ����ة دفاعًا ع����ن كرامتها، وعن حقوقها في معرفة اأ�صباب ما يج����ري لها من قهر، ولكثير من 

المغبونين، في محيط م�صكون بالخوف، وم�صّور بال�صتاب وتغييب الحقائق.
هجا الماغوط نمط العي�����ض الريفي ال�صاذج، وال�صتخذاء اأمام لقمة العي�ض، وغياب التوعية 
بحق����وق الب�صر، و�صياع حقوقهم، وانحاز اإلى كل موق����ف اإن�صانّي اأو احتجاجّي �صد الظلم، و�صد 
ه النثرّي اأقرب اإل����ى معزوفة حزينة، اأو  ال�صتهان����ة بكرام����ة الب�صر المفقرين والمنهوبي����ن. ون�صّ
�صرخ����ة احتجاج، تتعاطف مع اأوجاع الم�صتلبين واآلم �صجناء الراأي من اأجل حّقهم في التعبير، 

و�صحايا التعذيب من اأجل �صمان حّقهم في الحتجاج �صّد الإدارات الفا�صدة.
واأرى في )اأرجوح����ة( الماغوط ن�صًا و�صخ�صّيات واأ�صلوبًا جاذبًا في ت�صل�صل الأحداث ور�صم 
ال�صخ�صّي����ات، نقلة مهّمة ف����ي حداثة اأ�صلوبه، و�صقًا لقدرته على الم����زج بين اأنماط ال�صخرية، 
والجّدّي����ة ف����ي تحديد الأ�صباب الت����ي تعيد اإنتاج الرك����ود، وتعيد الإخفاق في الخ����روج من متاهة 
الهل����ع الم�صتحكم، وتوا�صل عدم المبالة بحركة ال�صراع، الت����ي لن يحدث اأّي تغّير اإيجابي دون 

مقاربتها!
ولفتت����ه ف����ي اآخر الم�صرحية ت�صتحّق النتباه، اإذ قال: ل����و كان الفهد بالقفار في هذه اللحظة، 
لزح����ف عل����ى ركبتيه بين ال�صخ����ور... ليناجي حبيبته ووطن����ه، اأّما الآن فحبيبت����ه نائمة، ووطنه 
ي�صخر، وعليه اأن يبقى م�صتيقظًا، فا بّد من كلب حرا�صة لهذا ال�صرق الذليل المنهوب! �ض224. 

والق�صد اأن هذا ال�صرق يقع على خط زلزال خطير، وحمايته �صرورية ل�صتقرار اأهله.

⁕ ⁕ ⁕
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�أيهم نا�صر

المعرف��ة اآف��اق 

غ�شان كنفاني: ال�شهيد الذي عا�ش
كما لم يع�ش اأحد

لقائـــي �لأول مـــع غ�سان كنفاني، �أدبياً �إن �سح �لتعبير- عندما كنت �سغير�ً �أدر�س في �لمدر�سة، 
حينها كنا نقر�أ و�حدة من ق�س�سه، وندر�سها في مادة �لقر�ءة �لأدبية مع �لمعلمة �لتي كانت ت�سرح 
لنا عن كتاباته و�أفكاره بالم�سمون، �أذكر في �أثناء تلك �لدرو�س عرفت �أكثر عن فل�سطين ومجدها 
وتاريخهـــا و�أر��سيهـــا ومدنها وعـــن �حتاللها من �لكيان �ل�سهيوني �لغا�ســـب، �لعدو �لأكبر للعرب 
وعـــن �ســـيء ��سمـــه �لق�سيـــة �لفل�سطينية، وعـــن �لن�ســـال و�لكفاح و�لثـــورة �سد �لعـــدو �لإ�سر�ئيلي، 
و�أتذكر كانت تحكي لنا عن عمليات �لفد�ئيين �لمقاومين دفاعاً عن وطنهم فل�سطين و��ست�سهدو� 
لأجلـــه، فـــي ذلـــك �لعمر �ل�سغير لطالمـــا تخيلت كيف للمـــرء �أن يكون فد�ئياً؟ وكيـــف له �أن يفجر 

نف�سه باأعد�ئه و�سارقي �أر�سه؟ كانت تخطر لي �لأفكار و�أتخيل �لخيالت... 
هـــل يـــا ُتـــرى في حال �أن بيتي �أو �أر�سي �ُسلبت باحتالل وعدو�ن يحقد علينا ويطمع في حياتنا 
وبالدنـــا �ساأقـــوم بمثل ما فعله �لفد�ئي �لمقاتل؟ كنت �أتخيـــل و�أخطط لأقوم بهذه �لعملية وكاأنني 

�لبطل ذ�ته في �لق�سة و�إح�سا�سي كبطل ل �أن�ساه.
من جيل �إلى جيل، من �لذ�كرة �إلى �لوجود، �أنا كما �أبناء جيلي نقر�أ، ونعرف، ويحيا فينا غ�سان 
كنفانـــي ليعيدنـــا معه تركيب �لعالم من جديد كما يجب �أن يكون، يعيده كمبد�أ، �لق�سية �لجوهر، 
�لدر�ـــس �لأقد�ـــس، يعيـــده كثائر وكمنا�سل وككاتـــب ومد�فع عن فل�سطين وعن حـــق �لالجئين في 

�لعودة �إلى وطنهم وبالدهم وهو �بن فل�سطين و�لق�سية. 
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غ�ص���ان كنفاني الق�صي���ة النار والحلم، ما زالت تحيا في اأدب���ه ورواياته وق�ص�صه الق�صيرة 
ومقالت���ه، يتجدد فين���ا بهيبة وقوة الحق وطماأنين���ة الأمل العائد اإلى الب���اد، والآتي اإلى اأر�ض 

البرتق���ال والزيتون التي تنتظ���ره، والعائد 
اآلف  م���ع  الج���دران  اإل���ى حيف���ا وحكاي���ا 
ال�صهداء الذين يعانقون الغروب اإلى �صروق 
اآخر، فيزهر برق���وق ني�صان كل مرة ويفوح 
�صذاه مع رائحة خبز اأم �صعد، وتخيط له ما 
تبقى م���ن ال�صبر والخيام المعتقة برائحة 
الوحل والمطر، يحكي لها هذا العا�صق عن 
الفدائيين والبن���ادق اإلى اأن يعود مع رجال 
ف���ي ال�صم�ض. غ�ص���ان الكبير ال���ذي ي�صغر 
اأمام���ه كل �ص���يء، ل ي���زال الما�ص���ي ف���ي 

الحا�ص���ر والحا�صر الم�صتمر اإلى غ���د منتظر. غ�صان كنفاني ال�صيرة والحكاية ال�صعبة، اغتاله 
اأع���داوؤه الجبناء الحاقدين علي���ه، الذين �صلبوا وطنه وبيت طفولته، ل ي���زال في كتاب الذاكرة 
وكبرياء التراب حتى في غيابه الخالد. ا�صت�صهاده، حين ت�صت�صهد الكلمات، مات لأجلها على يد 
المو�ص���اد الإ�صرائيلي، عندما �صّرحت غولدامائير رئي�صة الكيان ال�صهيوني »اليوم اغتلنا كتيبة 
ولم نغتل كاتب«، ولكن هل اغتيلت الكلمات فعًا؟ وهل يموت الحلم؟ اإنه فل�صطين غ�صان كنفاني 

ومن عنده البداية، ي�صتحق اأكثر مما �صاأروي عنه احترامًا.
تجربت���ي م���ع اأدب غ�ص���ان كانت فريدة للغاي���ة وروحانية وممتعة وطويلة، ق���راأت كل ما كتبه 
م���ن روايات وق�ص�ض، اأحببت عالمه، حيوات���ه و�صخ�صياته واندفاعه في النهار ونزقه في الليل 
والأماك���ن. اأحبب���ت هذا الرج���ل اأبي�ض الب�ص���رة ناعم الطلع���ة، المحب للحي���اة والمقاتل بحبه 
وفك���ره حد الت�صحية بحياته، تعلم���ت منه كثيرًا، اأتعلم منه كلما قراأت���ه اأكثر، ع�صت معه معنى 
اأن تك���ون رج���ًا مفكرًا ومقاتًا قويًا ف���ي �صبيل الحق والوطن والإن�ص���ان، راأيت منه كيف يرهب 
عدوه ويهزمه، وجدت في متونه الإن�صانية والرجولة وال�صوء والأمل الذي يلوح من بعيد، وغ�صان 

مدر�صة ت�صنع الرجال والفر�صان. فمن هذا الرجل الذي هو بقوة كتيبة؟ 
ف���ي اليوم التا�صع من �صهر ني�صان �صنة )1936( في عكا- فل�صطين، المدينة ال�صاحلية التي 
�ص���ّدت نابليون، �صت�صهد اندلع ث���ورة فل�صطينية كبرى هي مرحلة �ص���راع بين جيو�ض النتداب 
البريطان���ي والث���وار الفل�صطينيي���ن والع�صابات ال�صهيوني���ة، في تلك الأج���واء الم�صطربة ولد 



غ�شان كنفاني: ال�شهيد...

173 �لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 

غ�ص���ان كنفاني لعائلة متو�صطة الحال، وال���ده كان محاميًا، تربى في يافا واأجاد اللغة الفرن�صية 
والإنكليزية، وبينما كان غ�صان يطفئ �صموع عيد مياده الثاني ع�صر وقعت مجزرة دير يا�صين، 
فاجع���ة كبرى ُحفرت ف���ي ذاكرته فلم يحتفل بعده���ا بمولده، �صي�صهد الطف���ل الفل�صطيني على 
اأفظ���ع ف�صول التاريخ العرب���ي المعا�صر، نكبة فل�صطين ع���ام )1948(. وراأى اأكثر مما يتحمله 
طفل �صغير في ذلك الوقت، م�صهد ال�صهداء والجرحى، م�صهد العجوز الذي يم�صي ب�صعوبة اإثر 
نزوح���ه من بيته، منظر المراأة التي تحمل اأولدها لتنجو بهم، ومنظر المراأة التي ت�صرخ لأنها 
ن�صي���ت اأح���د اأولدها، هذا المنظر الماأ�صاوي بالن�صبة لغ�صان كنفان���ي ولأبناء جيله، هذا الجيل 

الذي ُهزم في النكبة هو الذي تمرد على الهزيمة فيما بعد.
هرب غ�صان مع عائلته �صيرًا على الأقدام اإلى المخيمات الموؤقتة في لبنان ومنها انتقل اإلى 
دم�ص���ق قبلة الفل�صطينيين حينها، هذه العائل���ة متو�صطة الحال اأ�صبحت لجئة، وا�صطر غ�صان 
اأي�ص���ًا للعم���ل في اأثناء الدرا�صة فنال �صهادة البكالوريا ال�صوري���ة بالنت�صاب الليلي، لم يع�ض في 
المخيم���ات ولكنه عاي�صها في مدار�ض وكالت الغوث حيث دّر����ض مادتي الر�صم والريا�صة، بداأ 
غ�ص���ان بكتابة الق�ص�ض الق�صيرة في عم���ر التا�صعة ع�صر، كان يلهمه الواقع المحيط به، عمله 
كمدر����ض في الأونروا اأوحى اإليه كتابة كثير م���ن الق�ص�ض، وا�صتفاد من تجربته كاجئ متمرد 
غي���ر م�صتكي���ن، فوجد ملجاأ الأف���كار الثورية في مجلة الراأي، اأعجبوا بقلم���ه فان�صم اإلى حركة 

القوميين العرب.
�صغف���ه في الكتابة دفعه لدخول كلية الأدب العربي ف���ي جامعة دم�صق، ولكن �صعيه لتاأمين 
لقمة العي�ض �صافر اإلى الكويت وعمل كمدر�ض لل�صفوف البتدائية، وهناك تعرف على العمال 
الأجان���ب واأو�صاعهم المعي�صية، وا�صتم���ع اإلى ق�ص�ض اللجوء، في ال�صتينيات ترك التعليم في 
الكوي���ت وعمل في �صحيفة الحرية للقوميين الع���رب، لمع ا�صمه في عالم الكتابة، كاتب �صاب 
تنب����ض كتاباته بالوجع الفل�صطيني وو�صلت اأ�صداوؤها اإلى الغرب، في خريف )1961م( زارته 
مدّر�ص���ة دانماركي���ة ا�صمها اآن���ي في مكاتب الحرية حامل���ة له ر�صالة، �صاأله���ا: ماذا تريدين؟ 
اأجابته اأنا هنا لأعرف اأكثر عن الق�صية الفل�صطينية واأود زيارة بع�ض المخيمات ...لم يعجب 
غ�صان المو�صوع وقال :يجب اأن تعرفي اأكثر عن الق�صية الفل�صطينية وعن ال�صعب الفل�صطيني 
قب���ل اأن تزوري المخيم، وبعد اأ�صهر قليلة من اللق���اء... تزوج غ�صان واآني ورزقا بفايز وليلى. 
بالت���وازي مع حياة م�صتقرة من �صواحي بيروت، بق���ي غ�صان يكتب عن الاجئين، دخل عالم 
ال�صيا�صة من باب الإعام وكتب في �صحف عديدة، كان يوقع اأحيانًا باأ�صماء م�صتعارة اأ�صهرها 

هو فار�ض فار�ض.
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في �صنة النك�صة بعد انهزام الجيو�ض العربية في حرب حزيران )1967(، تاأ�ص�صت الجبهة 
ال�صعبي���ة لتحري���ر فل�صطين كامتداد لحرك���ة القوميين الع���رب، اختار قيادي���ي الجبهة جورج 
حب����ض ووديع حداد، غ�صان كنفاني لين�صر الفكر الن�صالي الجديد، فاأ�صبح رئي�ض تحرير مجلة 
الهدف، و�صعاره���ا كل الحقيقة للجماهير، اأ�صبحت هذه المجلة منبرًا لاإعام الثوري ينادي 
بالوح���دة ونبذ م�صروعات الت�صوية وال�صت�صام، و�صدد كنفان���ي في كتاباته على اأن العدو لي�ض 
ال�صهيوني���ة فح�صب، بل اأي�ص���ًا الرجعية العربي���ة والإمبريالية الأمريكي���ة. كان متاأثرًا بالفكر 
المارك�صي، وعلى جدار مكتبه ي�صع �صورًا لت�صي غيفارا ومارك�ض وماوت�صي تونغ، ومن هذا الجو 
�ص���ن غ�صان هجومًا كبيرًا ف���ي الأو�صاط الغربية على المعاقل ال�صهوني���ة، واأو�صح للراأي العام 
العالم���ي حقيقة الأم���ر والظلم الذي اأ�صاب ال�صع���ب الفل�صطيني، واأكد اأهمي���ة العمل الفدائي 
والكف���اح الم�صل���ح، واأنه ل يمكن التحري���ر اإل من خ���ال المقاومة والكفاح الم�صل���ح، وبندقية 
غ�ص���ان كانت القلم، كان معروفًا عن غ�صان كنفاني ن�صاطه في الكتابة ل�صاعات طويلة رغم اأنه 
م�صاب بداء ال�صكري الذي اأثر في و�صعه ال�صحي ولكنه نجح وفعل رغم �صعوبة الزمن. خال 
عمر اأدبي اإبداعي ق�صير ن�صبيًا، اأّلف كنفاني اأكثر من ع�صرين كتابًا بين رواية وق�صة ق�صيرة 
وم�صرحي���ة ومقالة وبح���ث، وفي هذا المقال �صنتناول ونعر�ض بع�ض من جواهر غ�صان في اأهم 

واأ�صهر رواياته وكتاباته. 
غ�صان كنفاني: ما تبقى لنا وللعالم

في رواية رجال في ال�صم�ض: - اأول رواياته واأ�صهرها، خميرة الق�ص�ض التي �صمعها- ثاثة 
فل�صطينيي���ن من اأجيال مختلفة يحاولون الدخول خل�ص���ة اإلى الكويت �صعيًا لحياة اأف�صل، علمت 
ع���ن هذه الرواية اأنها ق�صة حقيقية، واأن ال�صبان الذين كانوا بداخل الخزان اأحياء ولم يموتوا، 
لك���ن غ�ص���ان قتلهم ف���ي الرواية وكاأنه يريد اأن يق���ول كل من يبتعد عن فل�صطي���ن �صيموت، يجد 
القارئ اأن غ�صان قدم الإ�صارات الأولى التي ت�صكل الهوية الفل�صطينية، والتي �صتتكرر في الأدب 
الفل�صطيني، وكيف يعود الفل�صطينيون يتكلمون لغتهم عبر اأ�صوات متعددة تحكي اأ�صباب الهجرة 
اأو الهروب وا�صت�صامهم لقدرهم، وير�صم لنا �صخ�صية اأبا الخيزران الفل�صطيني اأي�صًا والعاجز 
جن�صي���ًا الذي فقد رجولته ب�صبب حرب فل�صطين، والذي ل يهمه �صوى المال ول �صيء اآخر، نرى 
�ص���يء من هذه ال�صخ�صي���ة ال�صعيفة التي تعاني ف���ي م�صارها واتجاهها في �صي���ر الرواية وكاأن 
غ�ص���ان يح���اول اأن يخبرنا �صيئًا لأنه »ل���م يقبله قط... ع�صر �صنوات طوال وه���و يحاول اأن يقبل 
الأمور ولكن اأية اأمور! اأن يعترف بب�صاطة باأنه قد �صيع رجولته في �صبيل الوطن؟ وما النفع؟ لقد 
�صاع���ت رجولت���ه و�صاع الوطن وتبًا لكل �صيء في هذا الكون الملعون«، وفي هذا محاولة ت�صوير 



غ�شان كنفاني: ال�شهيد...

175 �لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 

لح���ال ال�صعف والف�صل والهزيمة في فل�صطين وبت�صريحه عن���ه كفل�صطيني، في خاتمة الرواية 
يق���ول اأبو الخيزران: »لماذا لم يدقوا جدران الخ���زان؟« ربما هذا �صوؤال اإلى غ�صان و�صوؤال نحو 
التاأوي���ل، ه���ل بمعنى التم�صك ف���ي الحلم واأ�صباب النجاة م���ن الحياة نف�صها الت���ي عا�صوها، اأو 
يعن���ي اأن الفل�صطيني لم يتخذ مبادرة الفعل المنا�صب ف���ي هذه الحالة. لماذا لم يدقوا جدران 
الخ���زان؟ لأنه���م رجال في ال�صم�ض، يتنهد غ�ص���ان قليًا ويقول: »كانت ال�صي���ارة ال�صخمة ت�صق 
الطريق بهم وباأحامه���م وعائاتهم ومطامحهم واآمالهم وبوؤ�صه���م وياأ�صهم وقوتهم و�صعفهم 
وما�صيهم وم�صتقبلهم، كما لو اأنها اآخذة في نطح باب جبار لقدر جديد مجهول، وكانت العيون 

كلها مغلقة فوق �صفحة ذلك الباب كاأنها م�صدودة اإليه بحبال غير مرئية«.
جدد غ�صان كنفاني في الرواية العربية، فمزج بين الواقعية والرمزية والثورية، تاأثر بهمنغواي 
ومك�صي����م غوركي وكارل مارك�ض ووليم فوكنر، و�صكلت كتابته ج�صر عبور من الأدب النو�صتالجي 
اإل����ى الأدب المق����اوم، في رواية ما تبقى لك����م... نمط جديد ف����ي الأدب الفل�صطيني عبر ا�صتغال 
غ�ص����ان على تداخ����ات الزمانية والمكانية واأن�صنة رموز الرواي����ة كا�صتخدام ال�صحراء وال�صاعة 
لتت�ص����كل �صخ�صيتي����ن جوهريتين في الحكاية، ونرى اأن الفل�صطين����ي في هذه الرواية يختلف عن 
الفل�صطيني في رواية رجال في ال�صم�ض الذي ي�صت�صلم لقدره، يموت دون اأن يدق الجدران، بينما 
ف����ي ما تبقى يقوم بالفعل وبالحركة وبالمبادرة، مث����ًا نجد حامد ي�صتل ال�صكين ويقتل الجندي، 
ربم����ا فيه بداي����ة الفعل الفل�صطيني. كنفاني يعم����ل على البناء الفني بتي����ار الوعي... وعي ب�صكل 
كامل في الرواية، وعي ال�صخ�صيات يتداخل مع بع�صهم البع�ض، حديث حامد، ثم حديث مريم، 
ث����م حديث ال�صحراء، ث����م حديث الزمن اأو ال�صاعة التي تدق حي����ث اأ�صبحت كائن حي، نقراأ ما 
قاله غ�صان: »لي�ض ثمة من تبقى لي غيرك واأنت تبدو بعيدًا تتركني وحدي اأح�صي تلك الخطوات 

المعدنية الباردة تدق في الجدار... تدق... تدق داخل النع�ض الخ�صبي اأمام ال�صرير«. 
المميز في كتابة غ�صان كنفاني اأنه يقول كامه دفعة واحدة، وب�صكل مكثف ووا�صح ورمزي 

وبعمق مبا�صر، هذا يف�صر ق�صر رواياته في كل اأعماله.
اأدرك غ�صان اأ�صباب ال�صعف والأخطاء والهزيمة وما حل في فل�صطين وم�صاب كل فل�صطيني 
ف���ي رواية عائ���د اإلى حيفا... عبر �صخ�صية �صعيد حين التقى بابن���ه خلدون الذي فقده وزوجته 
ف���ي حيفا يوم �صقوطها، ووجداه بعد ع�صرين �صنة متبن���ى لدى عائلة يهودية، ا�صمه دوف و�صار 

�صابطًا في جي�ض اأعدائه، وما اكت�صفه �صعيد في اأن الإن�صان ق�صية. لكن اأي ق�صية؟! 
م���ن ذات الأ�صباب نف�صها يت�صكل الوع���ي الفل�صطيني، ويتخذ �صعيد قرار المواجهة والحرب 
بعد اأن كانت فل�صطين عنده الحنين، والذاكرة �صارت ق�صيته خيارًا ومقاومة و�صيكون مع رغبة 
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ابنه الثاني خالد اأن يلتحق بالفدائيين والمقاومين، اإذ لي�ض ثمة �صيء يقال. فما بينهم الآن هو 
اأكثر من حقيقة واأكثر من ذاكرة. 

ولكن هل هذا ما ي�صكل الوطن لدى �صعيد؟ يخبرنا غ�صان بذلك: »ل �صيء، ل �صيء اأبدًا كنت 
اأت�صاءل فقط. اأفت�ض عن فل�صطين الحقيقية، فل�صطين التي هي اأكبر من ذاكرة، اأكثر من ري�صة 
طاوو�ض، اأكثر من ولد، اأكثر من خرابي�ض قلم ر�صا�ض على جدار ال�صلم، وكنت اأقول لنف�صي: ما 
ه���ي فل�صطين بالن�صبة لخالد؟ اإنه ل يع���رف المزهرية، ول ال�صورة، ول ال�صلم ول الحلي�صة ول 
خلدون، ومع ذلك فهي بالن�صبة له جديرة باأن يحمل المرء ال�صاح ويموت في �صبيلها، وبالن�صبة 

لنا اأنا واأنت مجرد تفتي�ض عن �صيء تحت غبار الذاكرة«.
الكتاب���ة ق�صية، والكاتب اإن�صان �صاحب ق�صي���ة يوؤمن بها ويتبناها اإلى حد يح�صد فيه كل ما 
يمتلك من ح�صا�صية ل�صتيعابها، وكل ما يمتلك من قدرة للتعبير عن اإح�صا�صه ليعبر عنها باألف 
لون ونوع من التعبير... وقد كانت فل�صطين ق�صيته بل حياته، فكتب عنها بواقعية ورمزية مكثفة 
تت�صم���ن الحقيقة بواقعية �صب���ه مطلقة، كل من يقراأ عائد اإلى حيف���ا واأم �صعد اأو برقوق ني�صان 
حتى في �صكلها الأولي يح�ض حقًا اأن الرمز لم يعد �صروريًا، واإنما اأ�صبحت مواجهة الحقيقة هي 
ال�صيء المهم، ولكن هل يظل هذا ال�صعور حيًا في نفو�ض قرائها بمرور الزمن؟ ل ريب في ذلك 
عل���ى حد تعبير اإح�صان عبا����ض في تقديمه لروايات غ�صان كنفاني، �صن���رى هذا العمق والقدرة 
على التاأثير في كلمات واأدب غ�صان الذي حقق فيه القوة والطاقات رغم تغير الظروف وغ�صان 

كان دائمًا واعيًا بما يريد اأن يحققه.
غ�صان كنفاني: ملحمة فل�صطين والأم والثورة

المراأة والأم الفل�صطينية في كتابات غ�صان كنفاني هي المعادل المو�صوعي والتاريخي لوطنه 
الأم فل�صطين ول تكتمل هذه المعادلة اإل حين تكتمل الثورة، اأبدع كنفاني في اأم �صعد مثاًل قويًا 
وحا�ص���رًا في الم�صهد الأدبي الواقعي والثوري لاأم الفل�صطينية المقاومة، هي تكثيف لاأمهات 
في اأم واحدة ا�صمها اأم �صعد... الأم الثورية والمنا�صلة والمربية والإن�صانية جدًا، واأكثرها قدرة 
في الدور الن�صالي الذي عا�صته زمن العجز والبوؤ�ض في المخيمات، والتي قال فيها كنفاني: »اأم 
�صع���د ال�صعب والمدر�صة«، كان �صوتها بالن�صبة له هو �صوت تلك الطبقة الفل�صطينية التي دفعت 
غالي���ًا ثمن الهزيمة والتي تقف الآن تحت �صقف البوؤ�ض الواطئ في ال�صف العالي من المعركة، 
وتدف���ع وتظل تدفع اأكث���ر من الجميع. يقول كنفاني: »لقد علمتني اأم �صع���د كثيرًا واأكاد اأقول اأن 
كل ح���رف جاء في ال�صطور التالي���ة اإنما هو مقتن�ض من بين �صفتيه���ا اللتين ظلتا فل�صطينيتين 
رغم كل �صيء ومن كفيها ال�صلبتين اللتين ظلتا رغم كل �صيء، تنتظران ال�صاح ع�صرين �صنة«.
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كم���ا قل���ت قبل قليل... اأم �صعد هي المعادل المو�صوعي لغ�صان حتى في الأدب والكتابة، هي 
فعلت ذلك حين اأر�صلت ابنها �صعد ليقطع الحدود وين�صم اإلى رفاقه من الفدائيين والمقاومين 
كما قالت لغ�صان: »اأنت تكتب راأيك، اأنا ل اأعرف الكتابة ولكنني اأر�صلت ابني اإلى هناك... قلت 

بذلك ما تقوله اأنت، األي�ض كذلك؟«.
يتوق���ف الق���ارئ كثي���رًا في ه���ذه الرواية ويثي���ر انتباه���ه لوحة ن�صالي���ة عن تجرب���ة المخيم 
الفل�صطين���ي عبر جراأة اأم �صعد وقوتها و�صمودها وثباته���ا على اإيمانها ومبادئها ومعرفتها للواقع 
وظروف���ه، كانت رغبتها اأن تن�صم اإلى ابنها �صعد مع الفدائيين حيث هم، واأن تطبخ لهم طعامهم 
وت�صاعده���م وتخدمه���م لأن خيمة عن خيمة تفرق؛ عندما زجوا ب�صعد في ال�صجن كانت تعرف اأن 
ال�صجن المادي ل�صعد ل يختلف عن مكان اإقامة الجميع، واأن �صعدًا داخل ال�صجن ل يختلف عّمن 
ه���و خارجها، �صاأله���ا عن اأن �صعد محبو�ض فقال���ت: »طيب... اأنت غير محبو����ض، فماذا تفعل؟«. 
كان���ت تعرف اأن كل �ص���يء خارج الحب�ض اإنما هو حب�ض من نوع اآخر فيجب اأن يكون الجميع هناك 
حي���ث �صعد ورف���اق المقاومة وعملهم المقد�ض اأف�ص���ل من العي�ض في المخي���م، براأيها: »اأتح�صب 
اأنن���ا ل نعي�ض في الحب����ض؟ ماذا نفعل نحن في المخيم غير التم�صي داخل ذلك الحب�ض العجيب؟ 
الحبو����ض اأنواع يا بن العم! اأن���واع! المخيم حب�ض، بيتك حب�ض، الجري���دة حب�ض، والراديو حب�ض، 
والبا�ض وال�صارع وعيون النا�ض، اأعمارنا حب�ض، تتكلم اأنت على الحبو�ض؟ طول عمرك محبو�ض«.
وع���ن الدالية التي زرعتها اأم �صعد في اأر�صية باب البيت، رغم الهزيمة والنكبة اإل اأن الأر�ض 
تبقى الأ�صل والأقد�ض وفوق كل �صيء، اأم �صعد تزرع الدالية وتقول لغ�صان: »في اأعوام قليلة �صتاأكل 
عنب���ًا، واأن الدالي���ة �صجرة عط���اءة ل تحتاج اإلى الكثير م���ن الماء، الماء الكثي���ر يف�صدها«. هذه 
الدالي���ة التي تراها اأم �صعد في عود اأخ�ص���ر ياب�ض، كما لو اأنها على موعد مع الم�صتقبل في اأر�ض 

فل�صطين، كناية عن ال�صتمرار والمتابعة في الحياة والمقاومة، فاإن المعركة لم تنته بعد...
اأم �صع���د تمثل ال�صمير الفل�صطيني كله وجيل النكبة كل���ه وال�صعب الفل�صطيني كله عبر هذه 
ال�صخ�صي���ة، ول ينته���ي المو�ص���وع عند ه���ذه الفكرة، توجد حقيق���ة اأكبر من الفك���رة، اأم �صعد 
اإح�صا�صه���ا بالآخرين من اأبن���اء بلدها والمخيم وتعاطفه���ا معهم واإن�صانيته���ا الفائقة ول �صيء 
ي�صاهيه���ا. ف���ي موقف حدث معه���ا عندما بداأت عمله���ا في اإحدى العم���ارات عملت في �صطف 
ال���درج والمدخل، التقت بامراأة ل تعرفها كانت تعم���ل في البناية نف�صها، �صاألتها عن �صاغر لها 
قب���ل اأن تاأت���ي اإلى العمارة لتدلها عليه، نزلت هذه الكلمات كال�صاعقة في قلب اأم �صعد و�صعرت 
بتاأني���ب ال�صمي���ر واأح�صت اأنها هي �صب���ب قطع رزق المراأة فتنازلت لها ع���ن عملها، و�صامحتها 
باأج���رة اأ�صبوعين من العمل التي لم تقب�صه���ا بعد في م�صهد موؤثر للغاية، فقيرة تنت�صر لفقيرة 
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عل���ى ح�صاب لقم���ة عي�صها حتى لو كانت م���ن الجنوب، فالإن�صانية ل تع���رف بلدان وحدود، من 
الرواي���ة نقراأ: »وما ذنبك اأنت؟ اأنت مثلي وعن���دك اأولد ولكنني قلت لنف�صي وقد انقطع رزقي، 
اآت���ي اإلي���ك فلع���ل المكان الذي كنت تعملي���ن فيه قبل اأن تاأت���ي اإلى هنا ما زال �صاغ���رًا فتدليني 
علي���ه )...( وتق���ول لها اأم �صعد: يختي، واهلل لم اأك���ن اأعرف ولم يقولوا لي، خذي ا�صطفي بقية 
ال���درج... اهلل يقطع هالبناية و�صحابها، اأنا ا�صتغلت هنا �صه���رًا وثاثة اأيام واأجرة الأ�صبوعين 

الأخيرين لم اأقب�صهما بعد غدًا �صباحًا قولي للخواجا اإن اأم �صعد �صامحتني بالأجرة«. 
به���ذا اليقي���ن والتعب وهذا الفرح والثبات تاأتي اأم �صعد ولكنها اأبدًا ل ت�صكو هذه الأم القوية 

كما ل يطيق ال�صخر، ال�صبورة كما ل يطيق ال�صبر.
غ�ص���ان اأ�صبح القتال مبداأه وكفاحه من اأج���ل حل ق�صيته، وي�صل بالق�صية اإلى المدى الذي 
اأ�صبح���ت في���ه اأيديولوجية كامل���ة وفل�صفة، بل كل الحي���اة، في اإحدى ق�ص�ص���ه الق�صيرة )اإلى 
اأن نع���ود( يخبرن���ا عن فاح يعم���ل باأر�صه �صار مقاوم���ًا، كان يحرث اأر�صه فدخ���ل ال�صهاينة 
الإ�صرائيلي���ون اأر�صه واحتلوها، ونّكلوا بزوجته وقتلوها، ل���م ي�صتطع اأن يخلع نف�صه من ال�صورة 
الدموي���ة ول اأن يخلعه���ا من نف�صه، اأراد اأن ي�صتعيد حق زوجته واأر�صه، قدمها كاتب الق�صة كما 
ل���و اأنها تحدث الآن، ب�صيغة المتكلم واأنه���ا م�صتمرة وتتجدد كل يوم. اإلى اأن يقتلع هذا العدوان 

من الوجود ويجعله حطام في المعركة التي بداأت منذ زمن بعيد: 
- »هل اأعددت مهمة �صباح الغد؟ وو�صله �صوت رئي�صه من بعيد: ولكنك ل ت�صتطيع اأن تتابع 

غدًا، يجب اأن ت�صتريح... ودون اأن يفكر اأجاب:
 - بل اأ�صتطيع... اإلى متى تح�صب اأنك ت�صتطيع اأن توا�صل على هذه ال�صورة؟ قال وهو ي�صند 

راأ�صه على كي�ض المتفجرات: اإلى اأن نعود«...
غ�صان كنفاني: المبدع والعا�صق والإن�صان

اأن تكون مفكرًا ومنا�صًا ومقاتًا في �صبيل الوطن والأر�ض والمبداأ يعني اأن تكون مفعمًا ممتلئ 
بالح���ب ب���كل ما فيه، ل ينف�صل ح���ب الوطن عن حب الم���راأة والإن�صان والحي���اة، وغ�صان كان هذا 
الن���وع المحب العا�صق ال���ذي يحمل قلبه الرقيق، الرج���ل المنا�صل الذي عا ن�صال���ه وق�صيته كان 
�صاع���رًا ينب����ض بالحب والجم���ال؛ كان يحب حياة اللي���ل.. يذهب اإلى الماه���ي والمقاهي، ويدخل 
بي���ن النا����ض والطاب ويع�ص���ق الن�صاء، اختب���ر اأ�صياء كثيرة واكت�ص���ف الحياة بتجارب���ه المبا�صرة، 
ق���راأت ع���ن ق�صة حب جمعت غ�صان كنفان���ي والروائية ال�صورية غادة ال�صم���ان، حب حملته اأجنحة 
الده�صة لروعته ووجده، اإ�صافة اإلى ذلك تنوعت كتابات غ�صان كنفاني في اأمور ومو�صوعات كثيرة، 
�صمن مجموعات���ه الق�ص�صية ورواياته تناول �صوؤال الموت والحياة في )ق�سة �سرير رقم 12(، وعن 
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العاق���ات الإن�صانية وتداعياتها في ق�صة )جنازتي و�لأرجوحة(، عن الحنين في )�أر�س �لبرتقال 
�لحزيـــن(، ع���ن الوح���دة والعزلة في )�لبومـــة في غرفة بعيـــدة(، عن معان���اة وبوؤ�ض الاجئين في 
المخيم���ات وحقوقه���م الم�صلوب���ة ف���ي )�أبعد مـــن �لحـــدود(، وتحدث ع���ن الفقد واليت���م في ق�صة 
)كعـــك علـــى �لر�سيـــف(، وكتب لاأطف���ال اأي�صًا، قدم له���م ق�ص�صًا ومقالت، وكت���ب درا�صات في 
الف���ن وال�صيا�ص���ة والو�صع الجتماع���ي والثقافي لفل�صطين م���ا بعد النكبة، وظهر ه���ذا الم�صطلح 
عل���ى دوره، كان ل���ه اليد الأ�صا����ض لتاأ�صي����ض الأدب الفل�صطيني الحدي���ث اأو اأدب فل�صطيني ما بعد 
النكب���ة وغيره الكثي���ر. �صنعرف اأكثر عن الم�صاعر الإن�صانية واأقواه���ا تداعيًا واأكثرها انفعاًل التي 
اختبره���ا الكاتب، �صيء عن الحب باأق�صى وجعه واألمه عذوبة واحتراقًا، في ق�صة جنازتي، ن�صهد 
كمي���ة الم�صاعر والنفعال والتاأثر في الحب ح���د العتراف حتى لو كان الحبيب مري�صًا على و�صك 
النهاية، ما قاله غ�صان على ل�صان الحبيب :»وكنت اأحدق اإلى الباب بعدما اأغلقته... كان يخيل اإلي 
اأنن���ي ما زلت اأراك تدقين اأر�صفة دم�صق، وكنت اأ�صم���ع خفقات خطواتك بكل و�صوح ولكنني كنت 
ف���ي الق���اع، في اآخر الدوامة، لق���د �صعرت فورًا اأي �صيء فقدت وفقدته رغ���م اأنفي، اأنت ل تعرفين 
اأنك اأ�صعت علي فرحتي الأخيرة في اأن اأ�صتعيد اإن�صانيتي التي امت�صها المر�ض حتى اآخرها، اأنت 
ل تعرفي���ن ك���م حرمتني و�صيلتي الوحيدة التي كنت اأريد فيها اأن اأقنع نف�صي باأنني ما زلت اأ�صتطيع 

اأن اأكون �صجاعًا، لكن الفر�صة �صاعت الآن وابتداأت اأنت تمامًا من حيث انتهيت اأنا«.
كنفاني يوؤمن ب�صرورة تربية الجيل الجديد على الفكر الثوري، لذا كتب العديد من ق�ص�ض 
الأطف���ال، ملهمته كانت لمي�ض ابن���ة اأخته فائزة التي كتب لها في عي���د ميادها ق�صة القنديل 
ال�صغي���ر واأرفق له���ا ر�صوماته، كان يع�صق الر�صم. يقول غ�صان: »ف���ي �صباح اليوم التالي قررت 
الأمي���رة اأن تت�صل���ق الجبل العالي الذي تمر من جانبه ال�صم�ض ف���ي كل يوم.. وقد �صاألت الأميرة 
الحكي���م عن راأيه ف���ي خطتها، فقال لها الحكيم: اأيتها الأميرة يج���ب اأن تح�صري ال�صم�ض دون 

م�صاعدة اأحد، وهكذا بداأت الأميرة بت�صلق الجبل العالي«. 
فل�صطي���ن مو�صوع حياة غ�صان ومو�صوع كتابات غ�صان ومو�صوع رواياته ومقالته وق�ص�صه، 

كانت اأي�صًا مو�صوع حياته ومو�صوع موته.
الفار�ش الغائب والحا�صر كال�صعلة في الظالم

غ�ص���ان رب���ط فل�صطين بال�صت���ات، ربط فل�صطين بالع���رب، ربط فل�صطين بالعال���م، لذلك كان 
خطي���رًا لأعدائه، خطرًا ج���دًا بالن�صبة لهم، لي����ض ب�صفته مقاتًا بل ب�صفته مفك���رًا، قدرته على 
الإقن���اع، اإقن���اع ال�صحافة العالمية والراأي العام اإ�صافة اإلى موؤلفاته الملهمة، كان ي�صكل رعبًا لهم 
اأكثر من لو كان يحمل بندقية، غ�صان كنفاني هو ال�صيء الآخر من الق�صية، والوجه الآخر لل�صاح، 
لأن���ه ل���م يكن رجًا عادي���ًا ول �صحفيًا عادي���ًا لباده، بل لأنه رج���ل حر، ثائر بدم���ه، نا�صل بدمه 
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وكت���ب بدمه وقاوم لأن المقاوم���ة كانت عنده الهواء الذي يتنف�ض به كي ت�صتمر الحياة لدى ال�صعب 
الفل�صطيني، لذلك كانت كلماته ذات ثمن، كلمات كلها ر�صيد، اأغلى اأنواع الر�صيد، حياة كاتبها. 
في اليوم الثامن من تموز، �صنة )1972( اغتيل غ�صان كنفاني عن عمر �صتة وثاثين ربيعًا، 
ا�صت�صه���د بتفجير عب���وة نا�صفة في �صيارته، وكان���ت الفاجعة، ال�صهادة، حي���ث ل لغة ول كلمات 
هنا، وحل الحزن على جميع النا�ض، رحل فار�ض فل�صطين، رحل عا�صق الحياة والأر�ض؛ لم يكن 
ا�صت�صه���اده مج���رد ا�صت�صهاد اأديب اأو كاتب فل�صطيني، اإنما محاول���ة �صرب الوعي الذي جاء به 
غ�صان، فكرة الوطن بكامله، �صرب اللغة والثقافة والذاكرة والثورة والكرامة، محاولة تدمير اأم 
�صع���د والرجال والبنادق واأر�ض البرتقال، كلها هذه خالدة في اأدب غ�صان كنفاني، يمكنهم قتل 
غ�صان ولي�ض كلماته، على وقع الأقدام التي �صارت في جنازة غ�صان والعيون التي بكته والأكتاف 
الت���ي حملت نع�صه، رثاه �صديقه ال�صاعر الفل�صطيني الكبير محمود دروي�ض: »لم تمت�صق قلمًا... 
لم تمت�صق بندقية... لم تمت�صق اإل دمك... كان دمك مك�صوفًا من قبل اأن ُي�صفك، من راآك، راأى 
دمك، هو الوحيد الوا�صح، الوحيد الحقيقي، الوحيد العربي دّق �صقف الهجرة وعاد كالمطر... 
اكتمل���ت روؤي���اك ولن يكتمل ج�ص���دك، تبقى �صظايا من���ه �صائعة في الريح وعل���ى �صطوح منازل 

الجيران... كم ي�صبهك الوطن! وكم ت�صبه الوطن!«.
ل ي���زال غ�ص���ان كنفاني حيًا ف���ي النفو�ض اإلى الي���وم وبعد، ل تزال موؤلفات���ه تنت�صر بطبعات 
جدي���دة واأعمال���ه ترجم بع�صه���ا اإلى ع�صرين لغ���ة عالمية، ل ي���زال ال�صوت الناب����ض للق�صية 
الفل�صطيني���ة والإن�صان ال���ذي ي�صتحق اأن يكون قدوة، ل يزال فار����ض فل�صطين وال�صهيد لأجلها، 

ال�صهيد الذي عا�ض كما لم يع�ض اأحد...
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�أحـمد ع�سـاف

المعرف��ة اآف��اق 

رواية عزلة الحلزون
لـ خليل �صويلح

تاريخ مك�سور الظهر

فــــي رو�يته �لأحدث )عزلة �لحلــــزون( �ل�سادر عن د�ر نوفل، 
بيــــروت )2019(، يقــــّدم �لرو�ئــــي خليــــل �سويلــــح - حائــــز جائــــزة 
�ل�سيخ ز�يد للكتاب)2018( عن رو�يته �ختبار �لندم- ن�ساً رو�ئياً 

�سيظل كالو�سم في �لذ�كرة ل ين�سى. 
رو�يــــة تك�ســــف كثير�ً من �لدجــــل �لتاريخي، كثيــــر�ً من �لألم 
و�لوجع �لإن�ساني، و�أزمة �لهوية و�لبحث عن ك�سف �لحقيقة في 
ن�سب �لقبيلة و�أ�سولها �لتي ينتمي �إليها بطل �لرو�ية )ميخائيل 
جبــــر�ن(، �لــــذي يعمل مدققــــاً لغوياً فــــي موقع �إلكترونــــي ��سمه 
)�سعــــاع(، ود�ر ن�ســــر تتبع لهــــذ� �لموقع �لذي يهتم كثيــــر�ً باإعادة 
ن�ســــر �لكتــــب �لتر�ثيــــة. يبحــــث بطل �لرو�يــــة عن �أ�ســــول قبيلته 
هــــل �أفر�دهــــا هم من �لمت�سوفة، �أو هم مــــن �لهالليين �ل�ساللة 

�لمباركــــة، �أو قطــــاع طرق �أو من عمــــل منهم في �لطب �ل�سعبي. »هــــل كان �أجد�دي قّطاع طرق؟ 
ترّددت في طرح هذ� �ل�سوؤ�ل على نف�سي �أكثر من مّرة، فالوح�سّية �لتي كانو� يروون بها طر�ئق 
فتكهــــم بخ�سومهــــم من �لقبائل �لأخرى، من �أجل ناقة �سائعة، �أو ثور م�سروق، �أو كلب �سلوقّي، 

بو�سفها �سرباً من �لب�سالة ل �أجد لها مكاناً في �لمعجم �إّل في باب �لبربرية«. �س 43. 
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ي�صتخ���دم الروائ���ي في ال�ص���رد �صيغة �صمير المتكّل���م، هذا ال�صرد ال���ذي يتماهي مع �صوت 
ال���راوي ف���ي الرواية، مع �صوت كات���ب الرواية. »وكان ج���ّدي الأول يجل�ض اأم���ام عتبة م�صافته، 
بعيني���ن �صيقتين، و�صبحة طويلة، يطلق ح�صرة مكتومة عل���ى ه�صا�صة قلب جّدي الحادي ع�صر، 

اأو�صاني األ اأ�صبهه في ه�صا�صة القلب و�صوء الب�صيرة، بعد اأن اأطعمني قلب ذئب«. �ض 15. 
�صيم���ر معنا وعبر �صفحات الرواي���ة. اأ�صماء لعدة �صخ�صيات باأ�صم���اء األف حيوان وطير.) 
الح�صين���ي، وابن اآوى، وغزالة، و�صحلية... اإل���خ(. »كانت �صفحات الكتاب مرّتبة وفقًا لحروف 
الهجاء العربية باأ�صماء نحو األف حيوان وطير. كان الجّد يفتح الكتاب بخ�صوع، على �صفحة ما، 
ل عل���ى التعيي���ن، و�صيكون ا�صم الحي���وان الموجود في ال�صفحة التي وقع خي���اره عليها هو ا�صم 
المول���ود الجديد«. �ض 18. كذلك اأ�صماء ل�صخ�صيات تراثية وتاريخية مثل ابن عربي والجاحظ 

وابن الجوزي والّدميرّي والباذرّي، والثعالبي وابن ر�صد مرورًا ب�صيرة يو�صف العظمة... اإلخ.
ال�صخ�صي���ات المحوري���ة الأ�صا�صية في الرواية ه���ي �صخ�صية ال���راوي )ميخائيل جبران(. 
و�صاح���ب الموقع الإلكتروني ودار الن�ص���ر )ه�صام البارودي( �صخ�صي���ة انتهازية زئبقية، الذي 
ين���ال دكتوراه فخري���ة، ل يهتم اإلى التاريخ لو اأنه انقلب راأ�صًا عل���ى عقب، تهمه م�صلحته واأناه. 
»نحن نعمل على اإعادة ن�صر كتب التراث، مهما كان �صنفها، والمطلوب منك عدا ت�صذيب اللغة، 
اأن ت�ص���ذب الفح����ض الموجود طّي المخط���وط بمرادفات ل تثير حفيظة الق���ارئ اأو الرقيب، ول 

تن�َض اأن ت�صع عبارة ن�صخة محّققة ومنّقحة«. �ض 53.
كذل���ك �صخ�صية العم الخام����ض الذي يتطوع جنديًا في حرا�صة الح���دود )الهّجانة(، الذي 
يتح���ول فيم���ا بعد من حار�ض اأمي���ن يحر�ض الحدود اإل���ى مهّرب لاآثار، بالتع���اون مع الفرن�صية 

)كارين �صيمون(، منقبة الآثار التي تتحدث بلغة عربية �صبه مفهومة.
ومن ثم كمتوالية روائية تاأتي رهام �صمعان، المولودة في قرية )�صدد(، اأقدم قرية �صريانّية 
في قلب بادية حم�ض. المتنقلة من ميتم اإلى ميتم بحكم ُيتِمها المبكر. والتي فيما بعد تهجر دير 
الراهب���ات بكل قناعتها، والتي ا�صتمرت ل�صن���وات عديدة تبحث فيها عن م�صير اأبيها المختفي 
من���ذ اأعوام طويلة، وحين ت�صل اإلى بقاي���ا �صاهدة الرخام التي تحمل ا�صم اأبيها، لم تجد مكان 
القب���ر. والتي فيما بعد تن�صاأ بينها وبين ميخائيل جبران عاقة �صغف، ت�صل بهما اإلى ال�صرير. 
تتجه فيما بعد اإلى الترجمة من الفرن�صية اإلى العربية. وت�صجل تواريخ لقاءاتها في الفرا�ض مع 

ميخائيل جبران، على الجدار الما�صق ل�صرير النوم. 
كذل���ك �صخ�صي���ة )الح�صين���ي(، و�صخ�صي���ة )غان���دي كاز( الموج���ود دائم���ًا ف���ي )حانة 
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الأ�صدقاء(، والذي فقد بيته في اأثناء الحرب ولجاأ للنوم في اإحدى دور ال�صينما، والذي يتحدث 
في الحانة عن رواية له كتبها. »لم ينجز ف�صًا واحدًا منها مكتفيًا ب�صرديات �صفوية يرويها في 

الحانة«. �ض 156، ينتهي به الأمر اإلى �صياع في بيروت. 
يق���ول ميخائيل جب���ران: »كان راأ�صي مثق���ًا بالتواري���خ القديمة المزّورة وفت���اوى الفقهاء« 
����ض84. ه���ل يريد الروائي هن���ا اأن يبين لقارئه مدى الكذب الموغل ف���ي التاريخ. منذ ربع قرن 
واأكثر قليًا ت�صاءل نقاد كبار من الغرب عما اإذا كان الروائي قادرًا على �صرد موؤامرات التاريخ 

بالح�ض نف�صه الذي يمتلكه الموؤرخ. 
لق���د نج���ح �صاح���ب )وراق الح���ب( الحائزة جائ���زة نجيب محف���وظ للرواي���ة العربية عام 

)2009( في الرد على ت�صاوؤل هوؤلء النقاد. 
اللغة في هذه الرواية كما في معظم اأعماله الروائية لغة متميزة وذات ب�صمة خا�صة مدعومة 
ب���اأن مبدعه���ا كانت بداياته الإبداعية �صاعرًا �صدرت له اأكثر م���ن مجموعة �صعرية، بعد اأن وّدع 
ال�صع���ر واتجه اإلى الرواية. في عزلة الحلزون لغ���ة خا�صة تميل اإلى النزياح الدللي، مثلما هي 
تكون متماهية مع الحدث الروائي، ومع ال�صخ�صية الروائية �صمن ال�صرد الروائي، وال�صتغالت 
الروائي���ة وت�صظي الأحداث في متتاليات الح���دث الروائي و�صيرورته و�صيرورته. كفعل دال على 
الحدث �صمن م�صهدية الف�صاء الروائي، المن�صاق لك�صف اآلم وقهر بع�ض ال�صخ�صيات ووجعها، 

وك�صف زيف التاريخ والوجه الآخر ل�صخ�صيات مرغت التاريخ ذاته بالدماء و�صفك الأرواح.
»ل���م يكن �صحوًا تمامًا، ولم يكن نومًا تمامًا. كن���ت اأتخبط فوق رماٍل متحّركة، في �صحراء 
لنهائي���ة، وقد قذفتن���ي ريح عا�صفة خارج �صدفت���ي ال�صلبة. اأنا الآن، حل���زون مك�صور الظهر: 
جّدت���ي هل اأطعمني جدي قلب ذئ���ب حقًا؟«. بهذه الأ�صطر ينهي الروائ���ي خليل �صويلح. روايته 

عزلة الحلزون. 

⁕ ⁕ ⁕
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د. اأحمد حلواني

المعرف��ة اآف��اق 

الحب مغزل للحياة الهانئة

مـــع تقدمـــي في �لعمر �أر�ني محاوًل ��ستعادة عزيمـــة �لطموح في حياة مديدة معطاءة، �أ�ستزيد 
فيهـــا خبـــرة لي ولجيلي و�أبنائه من �لجيل �لنا�سئ و�لمعا�سر. ويبدو من �لو��سح �أّن حيوية �لحياة 
لـــدى �لإن�ســـان ل تتوقـــف �إّل بالمـــوت �لذي هو حق كوني، و�أول ما ي�ستوقفنـــي في هذه �لم�ساعر هو 
�لحب �أو �لمحبة �لتي لولها لما كان للحياة �لب�سرية من معنى يحمل كّل �أ�سكال �لجمال و�ل�سعادة 

و�لهناء، ولتحّولت �لحياة �إلى جماد حجري بال �إح�سا�س ول طموح.
وحتـــى ل ت�ستبقنا �لحياة بـــال حب �أو بال عطاء و�أ�سدقاء ومحّبين يوؤن�سون حياتنا، �أتوجه �لآن 
للحديـــث عـــن �أهميـــة �لحب في �لحياة عطاًء منتجاً ومبدعاً في �أغلـــب �لأحيان، وهناءة تمنح �لقوة 
لال�ستمـــر�ر و�لتقـــدم. وهـــو مـــا �ساأتحدث بـــه مبتدئـــاً بالحديث عن ما جـــرى في �لتر�ثيـــن �لعربي 
و�لإ�سالمـــي مـــن تعاريـــف كثيـــرة عـــن �لحـــب، ومـــن معان جـــاءت فـــي �لقو�مي�ـــس ومن در��ســـات في 

�لثقافتين �لعربية و�لأجنبية.
يق���ول ابن حزم الأندل�ص���ي القرطبي الذي عا�ض بين )994 اإل���ى 1066( ميادي يقول: �صمن 
ت�صنيف���ه المنهج���ي لكتابه المهم )طوق الحمامة(، ويقّدمها في ثاثي���ن بابًا تتناول اأ�صول الحب 
واأعرا�ص���ه و�صفات���ه المحمودة والمذمومة والآفات الداخلة في الح���ب: اإّن الحّب من نظرة واحدة 
م���ا ه���و اإل �صرب من ال�صهوة، لأن الحّب ات�صال بي���ن النفو�ض في اأ�صل عالمها العلوي، فهناك من 
النا�ض من ل ت�صّح محبته اإل بعد طول المخافتة )الم�صاكنة والم�صاركة( وكثير الم�صاهدة وتمادي 
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الأن�ض، واإّن هذا الحب يدوم لأنه غير قائم على ال�صهوة فح�صب، فما دخل ع�صيرًا لم يخرج ي�صيرًا، 
وذل���ك بال�صتن���اد اإلى فكر جدلي تحليلي يعتمد على ا�صتقراء الظواهر ومقارنة بع�صها ببع�ض قبل 
و�صع خا�صات لها، وهو بذلك ي�صتند اأي�صًا على قانون، نفي النفي الجدلي، وهو ما يعني اأّل �صيء 
ثابت على حاله واإنما يخ�صع للتغّير والتفاعل مع الم�صتجّدات المت�صاّدة منها اأي�صًا، بحيث يتحول 
الخ���اف عند �صفاء النفو�ض اإلى اأجمل ال�صحبة بين المحبين، فتهدر المعاتبة وي�صقط الخاف، 
وان�صرف���ا في ذلك الحين اإلى الم�صاحكة والمداعبة على حّد قوله. وفي عامات الحب ي�صير اإلى 

العامات المت�صادة )كمثل، الثلج اإذا ما اأدمن حب�صه في اليد، ففعل فعل النار(.
لق����د �ص����ّكل مو�صوع الحب وثقافته مجاًل كبيرًا للّنخب الثقافّي����ة في المجتمع العربي وُعقدت 
من اأجله موؤتمراٌت وحلقاُت بحث، خا�صتها الجامعاُت اأي�صًا، ومنها جامعة )فيادلفيا الأردنية( 
التي عقدت موؤتمرًا دوليًا ت�صّمن محاوَر كثيرًة كان من اأهمها: الحب ال�صوفي والحب والكراهية 
في الإطار الديني وفي الأدب واللغة وفي الإطار الجتماعي والفنون وو�صائل الإعام والت�صال.
وخل�����ض الموؤتمر اإل����ى الهتمام بثقافة الحب وتعزيِز مبادئه����ا وقيمها في مجمل الموؤ�ص�صات 
الجتماعية والتعليمية والإعامّية، كما اأّكد الدور المف�صلّي للنخب الثقافّية والفكرّية والإعامّية 
في ن�صر ثقافة الحب بين الجمهور العام لتكون اأ�صا�صًا للتفكير وال�صلوك وبناء العاقات الفردية 
والجماعي����ة، ورّك����ز اأي�صًا على موقف الثقاف����ة العربية من الحب والإن�صاني����ة بالموؤلفات التراثية 
�ص����ة في هذا المجال، والدعوة اإلى اإعادة ن�صرها بعد تحقيقها تحقيقًا علميًا معا�صرًا،  المتخ�صّ
وترويجها بين القّراء والجمهور، انطاقًا من الهتمام بثقافة الحب واأهمية تعزيز محبة النا�ض 
لبع�صهم ولأوطانهم، وحّقهم الم�صروع في مقاومه الحتال والدفاع عن حرّية الوطن والوجود.

واإذا اأخذن����ا ف����ي الح�صبان اأّن الحّب هو ثان����ي اأكبر واأعمق المح����اولت الإن�صانية نجاحًا بعد 
الإيم����ان باهلل للخروج من اأنانية الوحدة، واأ�صر ال����ذات الفردية، والندماج في الوجود الإن�صاني 
والجتماع����ي الرح����ب، وه����و طري����ق الخ����روج من وح�ص����ة العزل����ة والأناني����ة اإلى ف�ص����اء الوحدة 
والتعاط����ف، فاإّن دمج المفهومين المهمين بي����ن ثقافة التنمية وثقافة الحب يعّد مركز النطاق 
للعمل التنموي والمعطاء للجميع، واأّن الحّب اأو ما اأ�صتطيع اأن اأعّبر عنه بالمحبة هو اأ�صا�ض العمل 

للتنمية والإبداع، فالدمج بينهما هو العملية الإخ�صابّية الموؤّدية لنجاح خطط التنمية.
 وف���ي ذلك اأ�صتطي���ع العتماد على معنى الحب لغًة وم�صمون���ًا، فمعنى الحّب في اللغة وفق 
)اب���ن منظ���ور( يترّكز عل���ى خم�صة مفاهيم ه���ي البيا�ض وال�صف���اء والعلّو والظه���ور واللزوم 
والثب���ات والل���ّب والحفظ والإم�ص���اك. كما اأّن المحبة تف�ّص���ر بالإرادة والإيث���ار، وهو ما جعلني 
اأق���ارب بين ثقاف���ة التنمية وثقافة الحب، ، فالحب نقي�ض البغ�ص���اء والكراهية، وهو في معناه 
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م�ص���اد لاأنانية، وفي ذلك يهدف الحب اإلى جلب المنفعة لاآخر واإلى اإنكار الذات، والتم�ّصك 
بالقي���م الجتماعية المخل�صة، وفق جميع دار�صي م�صمون الحب الذين يوؤكدون اأّن اأ�صا�صه هو 
الزه���د في النفع ال�صخ�ص���ي والرتقاء اإلى مرتبة من المحبة الروحانية، ت�صتمد من محبة اهلل 
التوج���ه اإل���ى الكمال المطلق من منطلق محبة اهلل لذاته ل لثوابه واإح�صانه، وهو اأ�صا�ض مفهوم 

الإيمان بالأديان كما هو معرف.
الأم����ر ال����ذي دعاهم اإل����ى تاأكيد قيم����ة الحب في الحي����اة الإن�صاني����ة القابلة للتط����ّور والبناء 
والعط����اء. وهو ما ن�صتطي����ع اأن ن�صتعيده في درا�صتنا لإ�صكالية الح����ب اأو لمفهوم الحب في تراثنا 
العرب����ي والإ�صامي ال����ذي بّيناه من خال المعان����ي اللغوية والأهداف ف����ي م�صمونها الأ�صا�صي، 
والت����ي تفت����ح لثقافة التنمي����ة ف�صاءات وا�صعة من حي����ث تبّنيها كقيمة اإن�صاني����ة واجتماعيه توؤّمن 

ديمومة الحياة الهانئة للجميع بجانبها الح�صاري الماأمول.
اإّن م����ا قدم����ه ال�صعراء والمبدعون  من �صوٍر  رائعة عن الحب والت����ي اأ�صماها غالب الدار�صين 
بالغ����زل، ف����ي حين اأنه����ا ت�صدر من اإن�ص����ان له روحه وعواطف����ه ال�ُمحّبة التي ط����ّورت فيه الإبداع 
وال�صجاعة، فكان لنا في ثقافتنا واإنتاج مجتمعنا ما �صّد نفو�َض المتلقين في قلوب النا�ض اأجمعين. 

ومنه اأ�صتطيع اأن اأقول اإّن تعبير الغزل يعني الِمغَزل الذي يوّلد الإبداع والتغيير في التجاهات.
يقول قي�ض بن الملّوح: 

ولك��ن ح��ّب م��ن �سك��ن الدياراوم��ا ح��ب الدي��ار �سغف��ن قلب��ي
وق����د يكون ف����ي ا�صتعرا�ض بع�ٍض منها كما عَر�صها الدكتور �صك����ري في�صل على �صبيل المثال 
ف����ي كتاب����ه )تطّور الغزل بين الجاهلي����ة والإ�صام من امرىء القي�ض اإلى اب����ن اأبي ربيعة( مجاًل 
رحب����ًا للوق����وف على م����ا اأنتجه الحب، اإ�صاف����ة اإلى عدد كبير م����ن الموؤلفات الت����ي تخّلد ق�ص�ض 
الح����ب ومفاعيل����ه كما عا�صته الأجيال من رجال ون�صاء، دون اأْن نتجاوز الموؤّلفات من غير العرب 
اأمثال جال الدين الرومي وغيره كثير كثير بحيث احتل مو�صوع الحب ومفاعيله المجلدات من 

ق�ص�ض ودرا�صات واأ�صعار، وتحّول كثير منها اإلى م�صرحيات واأفام �صينمائية خّلدتها الأّيام.
يق����ول جال الدين الروم����ي: الحب ل ُيكتب على ورٍق لأن الورَق ق����د يمحوه الزمن، ول يحفر 

على الحجر لأن الحجر قد ينك�صر، الحب يو�صم في القلب وهكذا يبقى اإلى الأبد.
ويقول اأي�صًا: )اإّن المحبوب يحتاج اإلى �صفاٍت وف�صائَل ل ُيرزُقها كّل اإن�صان. ولكن لكل واحد 
اأن ياأخذ ن�صيبه في الحب وينعم فيه، فاإذا فاتك اأيها القارئ العزيز اأن تكون محبوبًا فا يفتك 

اأن تكون محّبًا، فاإن لم يكن من حّظك اأن تكون يو�صف فمن يمنعك اأن تكون يعقوب(.
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وم����ع ا�صتعادتنا لأهمّية الح����ب وثقافته ونفي ثقافة الكراهية في الحي����اة العربية المعا�صرة، 
ن�صتطي����ع اأن ننقل م����ا كتبه الدكتور يو�صف عبد اهلل في )فل�صطين الي����وم( على الرغم من الآلم 
والمعاناة الكبيرة التي يعي�صها ال�صعب الفل�صطيني، اإذ يقول: الحب اأ�صا�ض كّل خير، الحب طاقة 
متجددة ومعين ل ينب�ض، الحب عطاء متوا�صل متدفق ل يعرف ال�ّصح ول الح�صد، الحب ات�صاُل 
قل����ٍب موؤم����ٍن خا�صٍع بحّب اهلل خالق الحب. للحب قلٌب رحيم يرحم من حوله من خلق اهلل وعياله 

با غلِوّ ول ا�صتكبار ول تعالي، الحب بذل وعطاء وت�صحيٌة وت�صامٌح وعفٌو واإح�صان. 
، والحب عاف والحب معط والحب باذل،  ٍحّ وبذل����ك يكون الح����ب غافرًا للمحب �صفيعًا له ُم�صَ
الح����ب يّطه����ر النفو�ض ويزّكيها وي�صمو بها ك����ي تحّلق في ف�صائه فت�صّع تاألق����ًا و�صياًء نقيًا، الحب 
وح����ده ق����ادر على اإ�صق����اط الآثام والأحق����اد، الحب وحده الق����ادر على محو البغ�ص����اء وال�صحناء 
والكراهي����ة، الحب ي�صنع المعجزات، الحب يقلب قل����وَب الُق�صاة اإلى قلوب عا�صقة رقيقة، الحب 

مغزل الحياة الهانئة.
هك����ذا ه����و الحب اإذن في مفهوم ثقافتن����ا العربية المعا�صرة، مغزل الخي����ر والإنتاج والبركة 
والتفاع����ل مع ق�صايا الأم����ة والمجتمع. الحب اإذن طاقة متجّددة فاعل����ة تبني ول تهدم تّوحد ول 

تفّرق تعطي ول تاأخذ تحّب ول تكره.
وم��ا ارت�سيناكم لغري ال��وّد عنواناذكرتك��م فم��ا �ساع��ت مودتكم
حمبتك��م فين��ا  زرعت��م  م��ن  �سكان��اي��ا  الع��ن  ق��رار  يف  و���رمت 
م�سكنك��م ف�س��اء  اهلل  وعل��ى الأرائ��ك متقابل��ن اإخوانااأدام 

واإذا كان���ت الدرا�صة الجتماعي���ة والتربوية والنف�صية الغربية انبن���ت على مفاهيم اأخرى 
للح���ب كما لدى فرويد )Sigmund Freud( على �صبيل المثال واعتمدت على نمو اتجاهات 
علمية ترّكزت على درا�صٍة وتحليٍل واقعي لم�صاألة التربية في ظل اأجواء الحّرية والديمقراطية 
الت���ي ت�ص���ّكل وف���ق منطلق���ات الدرا�ص���ات الغربي���ة عملية متكامل���ة تتمّثل ف���ي مب���داأ العدالة 
الجتماعية، مبتعدين بمنطلقاتهم البحثّية عن القيم الروحية للمجتمع التي تر�ص�ّخها الأديان 

جميعها كما  هو معروف.
الأم����ر ال����ذي اأ�صع����ف منت����وج الح�ص����ارة الغربي����ة المعا�ص����رة ومجتمعاته����ا بني����ة التما�صك 
الجتماعي، واأّدى اإلى كثير من الف�صاد والحروب والختراعات التدميرية والفوارق الطبقية، مع 
ماحظة العمل الجاري على تجاوزها الآن وفق اآليات �صعيفة ومنظمات دولّية واإن�صانية متفّرقة، 
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وهو ما جعل كثير من الباحثين يناق�صون هذا الأمر موؤكدين في الوقت عينه اأهمية البعد الروحي 
لعملي����ة التطّور والبناء بمفاهيم المحبة الكامنة في الروح الإن�صانية الراقية والم�صتندة اإلى قيم 

وبنية �صافية.
وم����ن الممكن اأن نقف عند كثير من الدار�صين الغربيين في هذه الحال، اإذ ن�صتطيع اأن ننقل 
راأي الفيل�ص����وف المع����روف )اإريك فروم Erich Fromm( في مقدم����ة كتابه )فن الحب( وهو 
بحث في طبيعة الحب واإ�صكالته، وقد كان الكتاب محبطًا لمن يتوقع تعليمات �صهلة في فن الحب، 
فالكتاب الذي اأّلفه كما يقول يبّين اأّن الحب لي�ض اإح�صا�صًا عاطفيًا، يمكن لاإن�صان اأن ينغمر فيه 
ب�صهول����ة، وحين يعتقد كثير من النا�����ض اأن الحب هو �صيء يقع لاإن�صان اإن كان محظوظًا، وحين 
يف�ص����ل كثي����رون في اإدراك �صبب ف�صل كثير من العاقات و�صب����ب اندثار الحب وتا�صي العاطفة، 
ف����اإّن الح����ب ل ينجح اإن �صعى الإن�صان نف�صه لإنجاحه دون محاولة اأكثر فاعلية لتطوير �صخ�صيته 
الكّلية. فالحب لي�ض كلمات الغزل الجميلة ول الع�صات المفتولة، واإنما هو فن مثل اأّي فن يحتاج 
ليب����دع المرء فيه مع �صجاعة وتوا�صع ح����ق واإيمان ونظام، ول يمكن ا�صتمراره بغير ال�صبر وبذل 
الجه����د. ويوؤكد ف����روم اأن الحب لي�ض �صيئًا يحدث لنا بل هو �صيء نخلقه ون�صنعه لأنه لي�ض حظًا، 
بل هو العمل والن�صاط والإبداع وفي فل�صفة الحب ي�صيف فروم قائًا: )من ل يعرف �صيئًا ل يحب 
اأحدًا ومن ل ي�صتطيع اأن يفعل �صيئًا ل يفهم اأحدًا ول قيمة له، اأّما من يفهم ف�صوف يحب وياحظ 
ويرى، وكّلما زادت المعرفة ب�صيء، عظم الحب( ويقول: )من يت�صّور اأن جميع الثمار تن�صج في 
مو�ص����م ن�صج الفراولة ل يع����رف �صيئًا عن الحب(، ومن اأقواله اأي�ص����ًا على ال�صريكين المحافظة 
على التوازن بين الرومان�صية -روحانية الحب- والواقعية. ويقول: )النا�ض الأنانيون غير قادرين 
عل����ى حّب الآخري����ن كما اأنهم غير قادرين عل����ى حب اأنف�صهم(. ويقول: )ال����رد النا�صج لم�صكلة 
الوج����ود هو الحب اإذا كان المرء غير منتج فلن يك����ون قادرًا على الحب لقوله: اإنني اأحّبك لأنني 

اأحتاجك بينما الحب النا�صج يقول اأحتاجك لأنني اأحبك(.
واأخيرًا فاإن الحديث في مو�صوع الحب يبقى محاولة كي يبقى موجودًا وحّيًا في حياتنا.

اآمًا اأن نبقى في اإطار الحب والمحبة لبع�صنا جميعًا اأخوة متعاونين م�صاركين اأحّبة.

⁕ ⁕ ⁕
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ت�أليف: دومنيك لوكور
ترجمة: �سالم الو�سوف

المعرف��ة اآف��اق 

قانون الحاالت الثالث في 
فل�سفة اأوغ�ست كونت

�إّن �أّول �أطروحـــة فل�سفّيـــة فـــي فل�سفـــة �لعلـــوم كانـــت لأوغ�ست كونت 
Auguste Comte �لتـــي تتعّلـــق »بالم�سيرة �لّتقدمّيـــة للعقل �لإن�ساني«. 

وتاأخذ هذه �لم�سيرة �سكل )قانون �أ�سا�سّي عظيم(، ي�سّمى )�لحالت 
رورة �لثابتة )�أو غير �لقابلة للتغيير(. كّل  �لّثالث(. وفقاً لل�سّ

فـــرٍع مـــن معرفتنا �سوف يمّر علـــى �لّتو�لي بثالث حالت 
نظرّيـــة مختلفة: �لحالة �لاّلهوتّية �أو �لحالة �لوهمّية، 
و�لحالـــة �لميتافيزيقّية �أو �لغيّبيـــة، و�لحالة �لعلمّية �أو 

�لإيجابية.
وتتو�فـــق كُلّ حالـــٍة مـــن هـــذه �لحـــالت مـــع )طريقـــة 
ـــة. ففـــي �لحالـــة �لاّلهوتيـــة، ي�سعـــى �لعقل  فل�سفّيـــة( خا�سّ

�لإن�ساني �إلى ن�سب �لّظو�هر �لّطبيعّية �ّلتي ير�ها �أو يالحظها 
�إلـــى قـــوى �لعو�مـــل �لخارقـــة للّطبيعـــة و�ّلتـــي يت�سّورها �لعقـــل باأعد�د كبيـــرة �أو �سغيـــرة. وُتدَخل هذه 
�لعو�مـــل �لتـــي تف�سر وفق نظرهم، على وجـــه �لخ�سو�س »�ل�ّسذوذ�ت �لّظاهرة فـــي �لكون«. و�لكمال في 
�لحالـــة �لاّلهوتيـــة يتّم من خالل �لوحد�نّية monotheisme �لذي يرجـــع �لظو�هر �لّطبيعّية �إلى �إر�دة 

�لإله �لو�حد.
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ف���ي الحال���ة الميتافيزيقّية: ي�صتند العق���ل الإن�صاني في تف�صير الخ���وارق الّطبيعية اإلى قوى 
مجّردة )تجريدات مج�ّصدة( تجتمع وتنتهي تحت فكرة الّطبيعة. 

وما يربط هاتين �لّطريقتين فل�سفّياً يبدو �سرورياً ومهّماً: ففي كلتا �لحالتين، يت�ساءل �لعقل 
�لإن�ساني عن �أ�سل �لكون ونهايته، وعن �أ�سباب �إنتاج �لظو�هر، وعن طبيعتها »طبيعتها �لخا�سة«.

ل���م يف�صل اأوغ�صت كونت قطعًا ف���ي العمل على اإعادة الماحظة: فالطريق���ة الميتافيزيقّية 
للفل�صف���ة هي مجرد تعدي���ل ب�صيط للّطريقة الّاهوتي���ة. من خال ا�صتدع���اء الّطبيعة بدًل من 
الإله ك�صبب للّظواهر، والعقل الإن�صاني اأحرز تقّدمًا في الّتجريد، لكّنه، حّتى، لو ا�صتطاع ف�صل 

اأجوبته الأولية المج�ّصمة، فهو م�صتمٌر دائمًا بطرح الأ�صئلة نف�صها على نف�صه.
وبالّتال���ي ذكر في خطاباته: »باأّن الميتافيزيقيا ه���ي بالأ�صل، لي�صت �صوى نوع من الّاهوت 

ّعفت قدراته عبر تب�صيط الحلول...«. الّتدريجي التي �صُ
وم���ع ذل���ك فاإن ال���ّدور الّتاريخ���ي الّتدريج���ي للميتافيزيقيا، �صيك���ون مهي���اأً لتح�صير العقل 
الإن�صاني للو�صول اإلى الحالة الإيجابّية. عبر حقيقة واحدة »الثورة الفكرّية« التي تفتح ذراعيها 
لطريق���ة جدي���دة وجذرّية في الّتفكير الفل�صف���ي. وهي الأ�صئلة عينها الت���ي يطرحها العقل على 
نف�صه من اأجل تغييرها. ومن ثم يتخلى عن الّت�صاوؤل عن اأ�صل الكون ونهايته، وعن اأ�صباب اإنتاج 
ه���ذه الّظواهر والبح���ث عن طبيعتها الخا�صة.وي���درك بذاته ا�صتحالة ت�صكي���ل مفاهيم مطلقة 
. ومن ثم فالروح المعاك�صة تعّد اأقدم  ت�صتطي���ع بمفردها الإجابة عن الأ�صئلة كلِّها ب�صكل مر����ضٍ
داف���ع. اإذ ل���م تعد تبحث عن �صرح اأو تف�صي���ر الّظواهر من خال اأ�صبابها، ب���ل تتعّهد باكت�صاف 
قوانينه���ا الفّعالة، عبر ماحظ���ة العاقات »الثابتة وتكرارها وت�صابهه���ا ا�صتنادًا على الحقائق 
المر�صودة«. وت�صبح القوانين كما لو اأّنها »حقائق عامة«. وتجنح اإلى الّتقليل من عدد القوانين 
ق���در الإمكان »فكم���ال الّنظام الإيجاب���ي ]...[ �صيكون قادرًا على اإعادة تمثي���ل جميع الّظواهر 

المختلفة المر�صودة كحالت فردية بحقيقة وحيدة وعاّمة«.
���ل لأوغ�صت كون���ت هو ذل���ك المتعّلق بالجاذبّي���ة. لأّنه بالفع���ل العمل الجيد  المث���ال المف�صّ
لنيوت���ن، والم�صّوغ، وهو اأف�صل المفاهي���م الفل�صفية الإيجابية الأخرى. األ���م يف�ّصر نيوتن الّتنوع 
الهائ���ل للّظواهر الكونّية )الفلكّية( بقانون واحد؟ األم يعمل على اإظهار الحقائق وكاأّنها ت�صكيل 
»لحقيق���ة واحدة فح�ص���ب الحقيقة نف�صها التي يت���م الّنظر اإليها وفقًا لوجه���ات نظٍر مختلفٍة«؟ 
ياحظ كونت اأّن الفيزيائي الإنكليزي نف�صه ا�صتطاع اإدراك حقيقة هذا العمل الفذ من دون اأن 
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يكت�صف طبيعة هذه القوة التجريدية. بطبيعتها الفيزيائية اأو الميتافيزيقية، ويوؤّكد ذلك، بقوله 
.»)Hypotheses non fingo( الماأثور، »ل �صياغة في الفر�صيات

يقّدم نيوتن هذا الجهل كما لو اأّنه تحّوٌل اإذ قال: )اأنا اأي�صًا ل اأعرف طبيعة هذه القّوة( دون 
تعّق���ٍب ودون التحقق من �صحتها على »نظام العالم« )واأنا ل�صت بحاجة اإلى �صياغة الفر�صّيات 

حول طبيعة هذه القّوة، لأن معادلتي �صمحت بالعودة للّظواهر المر�صودة(.
يعتقد كون���ت اأّنه با�صتطاعته قراءة هذه الّت�صريحات، الهادف���ة اإلى تلطيف حما�صة اأتباعه 
بقدر ما تهدف اإلى اإعادة الّرد على خ�صومه، واإعانه لموقف ر�صمي. باإ�صدار تعّهٍد راديكالٍي، 
اأّن الأ�صئل���ة ح���ول الأ�صباب �صتكون بطبيعتها غير محلولة ت���وؤدي اإلى �صال العقل، ويجب منعها 
ف���ي كّل الحالت، وبهذا التعهد. فهو ي�صتند اإلى قوة العقي���دة في ا�صتخدام الفر�صيات العلمية. 
»فاأّية فر�صّية علمّية، ليتم الحكم عليها حّقًا يجب اأن توؤّثر ح�صرّيًا في قوانين الّظواهر وقطعّيًا 
في طرق اإنتاجيتها«. »الفر�صّية العلمّية« قوة متفّجرة، ل غنى عنها في الفل�صفة الّطبيعية ويجب 
تقديمها »كتوقع ب�صيط لهذه التجربة و�صتكون ا�صتدلًل لتك�صف فوريًا عن المنطق فيما لو كانت 

الظروف من�ّصقة واأكثر مائمة«.
م���ن خ���ال انخراطه في الخطابات المفعم���ة بالو�صط العلمي في ع�ص���ره، فقد حّرك هذه 
العقي���دة �ص���ّد فر�صي���ة الكالوريك )�صائل جوه���ري يفتر�ض اأّن���ه عامل الح���رارة(، �صّد الأثير 
الم�ص���يء و�صد ال�ّصوائل الكهربائّية. مثل ه���ذه ال�صوائل، على ما يبدو ت�صرح كخيال، وهي ثمرة 
فر�صّيات ل م�صّوغ لها متعلقة بطريقة اإنتاج الّظواهر وبطبيعتها الخا�صة، ويمكننا اأن نعّدها في 
نهاي���ة المطاف اأن�صاًل م�صتمرة للطريقة الميتافزيقي���ة في التفكير في ع�صر مفعٍم بالإيجابية، 

والعلوم الفيزيائّية، والنيوتونية. 
وهذا بالفعل تف�صير يتعّلق بنيوتن، لأّن نيوتن من جانبه وبالإ�صافة لذلك، لم يحرم نف�صه على 
الإط����اق من ا�صتخدام مثل هذه الفر�صّيات. ونحن ن����راه بنهاية »درا�صته العاّمة« يفتر�ض وجود 
عق����ل ثاقب ج����ّدًا، وجوهرّي، على الّرغم من اأّنه غير مرئي وغي����ر قابل للّت�صديق. ويقول هو من 
يخت����رق الأج�صام ال�صلبة وي�صمن تما�صكه����ا الّداخلي. وهو الذي يبعث على عمل تمايز الأج�صام 

عن بع�صها. وهو الذي ي�صمن الح�ّض الماّدي لمعادلت الميكانيك العقانّية وعلم الكونّيات.
ومم���ا ل�ص���ّك فيه ومن اأج���ل التهّرب م���ن هذه ال�صكاي���ة يلجاأ كون���ت غالبًا اإل���ى النخراط 
باتج���اه بحث ج���ان بابت�صت- فوريي���ه Jean Baptiste Fourier )1768- 1830( حول نظرية 
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الح���رارة. األم يك�صف النقاب »عن اأه���م واأدّق قوانين الّظواهر الحرارّي���ة« دون ال�صتف�صار عن 
طبيعة الحرارة، ودون التنويه حتى على النزاع الم�صهور بين موؤيدي الكالوريك، واأن�صار الأثير 

الهتزازي ك�صبب للحرارة؟

المرجع
- LAPHILOSOPHIE DES SCIENCE 

⁕ ⁕ ⁕
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ترجمة: عبير حمود

المعرف��ة اآف��اق 

كيف نحول حياتنا �إلى جنة؟

حيـــن نركـــز كل �نتباهنا على �لح�سور )�ليقظ( �لذي نحن عليـــه )وي�سكل كينونتنا( وحين تكون 
كل حياتنا تج�سيد�ً لهذ� �لح�سور، �إذْن، فالعالم هو �نعكا�س لهذ� �لكمال ولم يعد هناك ما ينق�سنا.

 نتقبل دوماً كل ما تقدمه �لحياة لنا. �أن نفهم ذلك، يعني نهاية �لألم. �إن �لقبول �لكلي لالأ�سياء، 
كمـــا هي عليـــه، وغياب مقاومة �لحياة، يعني �ل�سالم )�لد�خلي( و�لجنـــة، و�ل�سعادة. �ل�سعادة، هي )�أن 

نتقبل( ما نحن عليه �لآن، ولي�ست �سيئاً نكت�سبه. 
بعبارة �أخرى، ن�ستطيع �أن نقول: �إن ذلك يعني حقيقة عدم �لرغبة باأن تكون �لأ�سياء مختلفة عما 

هي عليه. وعدم تخيلها ب�سكل مختلف.
بما �أنني �أريد �أن �أغير �سيئاً في حياتي، و�أن �أمتلك �سيئاً �آخر غير �لذي �أملكه، �أو �أن �أكون �سخ�ساً 
�آخـــر، فاأنـــا بهـــذه �لحالة �أوؤكد باأننـــي ل�ست كاماًل، و�أن مـــا ينق�سني موجود خارج نف�ســـي، في م�ستقبل 

خيالي. �ساأنطلق �إذْن في �لبحث عنه. لهذ� �ل�سبب نريد �سيئاً جديد�ً ب�سكل د�ئم. 
لكن ما �إن نح�سل على �ل�سيء �لذي نرغب فيه، حتى لو �متلكناه لمّدة وجيزة و�متالأنا به، فذلك 
�ل�سعور ل يدوم و�سرعان ما �سنرغب في �سيء �آخر. في �لو�قع، �إن ما ينق�سنا لن ن�ستطيع �إيجاده في 
�أي �سيء معين. ل في �أحدث هاتف محمول، ول في غذ�ء خا�س، ول في �سيارة �أحالمنا، ول في �أجمل 
زوجة، ول �أجمل زوج، ول حتى في �أروع �أطفال ممكن �أن يوجدو�. �إن هذ� �لكمال �لذي نبحث عنه، ل 

يوجد في �لخارج �إنما هنا بالتحديد، في د�خلنا. �إنه ما نحن عليه )�أي كينونتنا(.
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ل يعني اأننا عندما نتوقف عن البحث، فنحاول اأن نجل�ض مع ذواتنا، باأننا �صندرك اأن ال�صعادة 
هنا، اإنها موجودة هنا منذ القدم. اإن المو�صوع اأب�صط من ذلك بكثير.

اإنه���ا لي�صت اإح�صا�صًا بعين���ه، ولي�صت اكت�صابًا خا�صًا، ولي�صت ح�صاب���ًا كبيرًا في البنك، ولي�صت 
عاق���ة محددة، ولي�صت اأ�صلوب حي���اة معين، اإن موقعها يكمن قبل ذلك كله.عندما نكتفي »بما هو 

موجود« فهذا هو الكمال، ونحن هذا الكمال.

اختر في كل لحظة، اأن تعيد الت�صال مع ذاتك

�صاأحاول اأن اأم�صي بكم اإلى حالة من ال�صتقرار الطبيعي، واإلى حالة من الهدوء لنعي�ض فيهما 
ب�صكل دائم. ل اأجد لهذه ال�صفحات هدفًا �صوى ذلك. 

اإن ه���ذا الكت���اب لي�ض مجرد مجموع���ة من المعارف يمك���ن اأن نكت�صبها، لك���ن بالأحرى دعوة 
عميقة وحقيقية؛ لت�صع نف�صك هنا ولتقوم بالكت�صاف الأهم، وهو اأن ت�صع حّدًا لكل �صكوكك، ولكل 

اأ�صئلتك: الحقيقة قبل كل �صيء هي: اأن تكون!
اإذْن، خذ لحظة وتوقف )متاأمًا(.

اجل�ض.
اجل�ض فح�صب... ب�صكل حقيقي وب�صكل كامل. وخذ نف�صًا عميقًا.

نعم! يا له من �صيء جيد اأن اأكون هنا.
ها اأنت ذا تجل�ض على كر�صيك. اأنت بب�صاطة هنا، مع اإح�صا�صك بظهرك م�صتندًا اإلى الكر�صي، 

واأردافك على مقعده. هنا فقط. 
ربم���ا ت�صع���ر بال�صترخاء. ف���ي الحقيقة، فاإن ه���ذه الراحة طبيعية. ل يج���ب ابتداعها، اإنها 

ما نحن عليه.
بعي���دًا عن ه���ذه الراحة، ت�صتطيع الإح�صا����ض بوجود »�صيء ما« هنا. �صيء م���ا ي�صعب تعريفه، 
ل يمك���ن ح�ص���ره في كلم���ة اأو في اإدراك عقلي، ل يملك �صكًا ول محت���وى ول حّدًا ول لونًا. هذا ال� 

»�صيء«، هو اأنت، اإنه حقيقتك الطبيعية، وكينونتك، و�صعورك بالوجود.
عندما تتوقف، فكل �صيء يتمو�صع ب�صكل طبيعي، اإذْن يمكنك اأن تحيا ما تعي�صه بوعي.

وحين تعي�ض اأكثر فاأكثر هذا النفتاح على الوجود، وتعيد الت�صال معه، فاإن خبرتك، وعي�صك، 
�صيتغيران. 

ت�صتطي���ع الجلو�ض، كما راأينا، وت�صتطيع اأي�صًا، عل���ى �صبيل المثال، اأن ت�صمع دون اأن تبحث عن 
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الإ�صغ���اء اإلى �صوت محدد. عبر هذا الإ�صغاء الرحب جّدًا، هنا اأي�صًا، �صيء ما ينفتح. اإنه النتباه 
الوا�صع، الذي اأدعوك اإليه دون كلل، والذي اأ�صميه ح�صورًا )يقظًا(.

اإذْن، في هذا ال�صتماع، نحن على ات�صال مع �صيء ما اأكثر رحابة. اإن هذا، هو منبع كينونتنا.
اإن اإع���ادة الت�صال هو ثمرة اإعادة ارتباط ال���ذات مع طبيعتها الحقيقية، ومع الكينونة، اإنه 
ا�صتع���ادة الوع���ي باأنني منب���ع وهيئة معًا. اإذْن، ل�ص���ُت معزوًل قطُّ عن اأي �ص���يء كان. لأن كل ما 

يجري مترابط دومًا، ول�صُت م�صتقًا عما اأنا عليه.

لَم اأقطع الت�صال مع نف�صي؟

ل�صنا من نختار قطع الت�صال مع اأنف�صنا، اإن المنبع، الحياة، هو الذي و�صع هذا البرنامج. 
هن���اك، عند كل الكائن���ات الإن�صانية، عمليات مختلفة للتماثل والتكي���ف التي تتحرك عبر لعبة 

الثنائية. ول ن�صتطيع تجنب ذلك.
اإذْن، �صنعي����ض م���ا يمكنه اأن يكون ن�صيانًا لطبيعتنا الحقيقي���ة، وعدم ات�صال مع ذواتنا، لأن 
حقيقية ن�صيان اأ�صلنا، ون�صيان الت�صال مع المنبع، ومع الوعي الا�صخ�صي، مدرجة في برنامج 

الحياة. اإذْن �صنتخذ من اأنف�صنا فردًا منعزًل، يحاول ال�صيطرة على حياته.
اإذْن اإن عي����ض تجرب���ة العزلة لي�ض خطاأ، اإنها ت�صكل ج���زءًا مما هو مخ�ص�ض ليعي�ض فيه كل 

كائن اإن�صاني.
اإن م���ا يخلق تجربة عدم الت�صال ه���ذه، هي بالتحديد جميع ظروفنا، وكل معتقداتنا، التي 
تجعلن���ا نوؤمن باأنن���ا نملك هوية خا�صة، واأننا ن�صيطر على وجودنا. ف���ي الحقيقة ل وجود ل�صيء 

مما ذكر. اإذ ل وجود اإل لحياة تعمل، وتفكر، وترى.
عندم���ا نوؤم���ن بما نحن علي���ه- اأو ب�صعادتنا التي يمكن اأن تكون بعي���دة عنا، عبر �صكل ما اأو 
تجربة معينة- ف�صتتولد تجربة قطع الت�صال مع ذواتنا؛ لأن النتباه �صيذهب ب�صكل م�صتمر اإلى 

هناك حيث نوؤمن بوجود ال�صعادة، والكمال اأو الحب الذي نبحث عنه.
لك���ن بالطريق���ة نف�صه���ا التي و�صعت فيه���ا الحياة حي���ز التنفيذ برنامج ع���دم الت�صال مع 
ذواتنا، فاإنها و�صعت اأي�صًا حيز التنفيذ برنامج عدم التحكم بكل معتقداتنا. يوما ما، �صتقع بين 
اأيدين���ا عدة كتب، وعدة فيديوهات، وعدة �صه���ادات لكائنات ب�صرية حرة، �صتناق�ض معتقداتنا، 
و�صتقودنا اإلى منظور جديد عن اأنف�صنا. ن�صتطيع القول: اإنها دعوة من المنبع اإلى اليقظة، واإلى 

طبيعتنا الحقيقية.
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ما المنبع؟

اإنه جزء غير مرئي من كينونتنا، اإنه العدم المطلق، الذي يمكن اأن ينبثق منه كل �صيء. في 
الحقيقة، ل يمكن �صرحه البتة.

ن�صتطي���ع القول: اإن���ه اهلل، واإنه الوع���ي واأ�صل كل �ص���يء. ن�صتطيع ت�صميته حت���ى ب�: اللحظة 
الراهنة.

جمي���ع ه���ذه الكلمات مت�صابه���ة، اإنها متقاطعة، وم���ع ذلك ل اأحد ي�صتطي���ع اأن يعّرف ما هو 
ب�صكل حقيقي.

اأدع���وه غالبًا تراب الكائ���ن )اأ�صل الإن�ص���ان(. اأو ال�صمت. اإنه معرفة. نع���رف بب�صاطة اأّنه 
المنبع الوحيد لكل �صيء، هو تراب الكائن هذا، وهذا ال�صمت. وتراب الكائن، هو ذواتنا اأي�صًا. 
لكن لي�ض ذواتنا في المعنى الذي يمكننا اأن نعده ب�صفته منبعًا �صغيرًا معزوًل. ل يوجد كثيٌر من 
المنابع ال�صغيرة المختلفة، ل يوجد �صوى نبع وحيد. اإنه لي�ض ذواتنا في المعنى الذي يمكننا اأن 
نقول فيه: » اأنا اهلل« لكن في المعنى الذي يعترف فيه الكائن ب�صفته في�صًا اإلهيًا، وهذا )اأمر( 

مختلف جدًا.
ن�صتطيع ت�صميته الحب، لكن ل يمكننا ت�صور هذا الحب ب�صكل معتاد. ل ن�صتطيع ال�صتحواذ 
علي���ه عبر تعريفات اإن�صانية ومفاهي���م؛ لأننا �صنعتقد اأن هذا الحب قاب���ل لأن يكون مو�صوعيًا، 
واأنه يمكن اأن يكون اإح�صا�صًا، و�صعورًا، وانطباعًا، وعاطفة، ومتعلقًا ب�صيء ما، اأو ب�صخ�ض ما، اأو 

يملك هدفًا ما. كل ما ذكر لي�ض هو المق�صود. 
اإذْن بما اأننا ندرك الحب عبر ثنائية الخير وال�صر، �صنرغب فيه و�صنعي�صه، و�صن�صّنفه وفق 
الخير وال�صر، ووفق ال�صلبي والإيجابي. و�صوف نت�صاءل، اإذا كان اهلل اإلهًا محبوبًا، فلماذا هناك 
ح���روب واإبادات جماعية ومجاعات. اإّن الحب الحقيق���ي ل يمكن فهمه من وجهة نظر التمييز، 
اأو التفري���ق بين الخير وال�صر. بب�صاطة، اإنه »كينونة«. اإنه غياب كل حقد وكل مقاومة الحياة اأيًا 

كانت. اإنه ما يح�صل في كل لحظة. ولي�ض لهذا الحب هدف. 
جمي���ع هذه الكلم���ات –اهلل، الوعي، ال�صمت، الح���ب، المنبع- غير مفهوم���ة بالن�صبة اإلى 
الوع���ي الإن�صاني؛ لأنن���ا ملزمون تمامًا بالحكم بي���ن الخير وال�صر، وبالتق�صي���م بين »هذا الذي 
يج���ب اأن يك���ون وذلك الذي ل يجب اأن يكون«. اإن م���ا نتحدث عنه يقع قبل انبثاق اأّي فكرة، قبل 
انبث���اق اأي حك���م اأو اأي مفهوم للتمييز. في �صميم ال�صمت، لي�ض هن���اك مكان لولدة اأّي فكرة، 

ثمة فقط »الكينونة«.
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اإنه���ا الأر�صي���ة التي ينبث���ق منها كل �ص���يء. من دونه���ا، ل يوجد ك���ون، ول يوجد مجرات، 
ول يوجد �صيء يروى بالن�صبة اإلى ما يمكن وجوده اأو ما ل يمكن وجوده. من دونها، ل يوجد ما 
هو غير مرئي، ول ما هو مرئي، ول وجود لأبعاد متوازية، ول وجود لفكر، ول لأفكار، ول لحياة، 

ول لأي �صيء! 

بَم ُيْبَتَداأ؟

بالتركيز.
ابداأ بالجلو�ض با�صترخاء على كر�صي، على مقعد، على الع�صب، اأينما تريد.

ثم، تنف�ض.
اجل����ض، هنا، في الكينونة، للحظة. اجل�ض ب�صكل حقيقي. اإنه ال�صيء الأكثر اأهمية. لأنه عبر 

اإعادة الت�صال )مع الذات(، وعبر هذا ال�صترخاء، كل �صيء �صيتغير.
�صنك���ون قادرين على ال�صتماع لأنف�صنا. �صن���درك باأننا ل ن�صمعها، وحين ل نمتلك رغبة في 

�صماعها. ن�صتطيع اأن نبداأ بماحظة اأفكارنا. 
اإذْن، الخط���وة الأول���ى، هي التركيز، والجلو�ض، واأخذ وقت لنك���ون هنا )اأي نعي�ض اللحظة( 

بب�صاطة. 
ل يتعل���ق الأمر بعملية تاأمل نبلغ من خالها �صيئ���ًا ما، بل يتعلق الأمر بب�صاطة اأن نكون هنا. 
اإذا راودتن���ا اأفكار، نتركها تم���ر، نعود ب�صكل م�صتمر اإلى الح�صور، واإل���ى اأحا�صي�صنا الج�صدية، 
واإلى تلك الأحا�صي�ض التي ن�صعر بها في ظهرنا الذي ي�صتند اإلى الكر�صي، على �صبيل المثال، اأو 
اإل���ى عذوبة كامنة فينا. ندرك ه���ذه العذوبة عندما نركز فقط، ونادرًا ما نعيرها اهتمامًا لأنها 

رقيقة جّدًا لكنها هنا دومًا. 
خال لحظات، كل �صيء يتوقف. هكذا بب�صاطة.

اإذْن �صنح����ض اأكث���ر فاأكثر باأن ثمة اختافًا، نج���ده عبر حقيقة العي�ض بتوت���ر دائم لأفكارنا 
وعبر هذه اللحظة حيث نتوقف، وت�صتقر العذوبة فينا. 

، واأننا في معظم الأحيان غائبون عن حياتنا الخا�صة. �صندرك اإذْن باأننا لم نكن هنا قطُّ
�صنع���ي م���ن ثمَّ اأنه ل يوجد ما نخ�صره لنكون في حالة ح�صور. ولي�ض هناك ما ينتزع منا. ول 

يوجد �صيء نتركه. 
نبداأ لنكون في النهاية حا�صرين بب�صاطة مع ذواتنا.



كيف نحول حياتنا �إلى جنة؟

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 198

كيف نمار�ش الح�صور اليقظ؟

ت�صتطي���ع اأن تقرر، على �صبيل المثال، ال�صتيقاظ قب���ل ربع �صاعة لأن ما ترغب فيه اأكثر هو 
الت�صال والح�صور )اليقظ(. اإذْن �صتعطي نف�صك وقتًا للغذاء الروحي. 

تجل����ض لحظ���ة، وحدك، عل���ى �صريرك اأو في اأي م���كان. وتاأخذ وقتًا لتك���ون هنا، فقط هنا، 
جال�صًا تمامًا، ج�صدك م�صتلٍق ب�صكل كلي. و�صتبقى هنا، في حالة من ال�صترخاء الطبيعي الذي 

تعي�ض فيه. 
اإذا كان الجلو����ض واأخ���ذ لحظ���ة من ال�صترخ���اء اأمرًا �صعب���ًا، فاإنك ت�صتطي���ع القيام بذلك 
عندما تاأخذ حمامك. وبدًل من التفكير ب�صيء اآخر، واأنت تاأخذ حمامك، ف�صتكون حا�صرًا لكل 
الأحا�صي����ض التي �صتحدث، ول���كل قطرات المياه التي تن�صاب على وجهك، وعلى كتفيك. عندئذ 
�صتع���ي اأجزاء من ج�صدك واأن���ت تنظفها بال�صابون. تنظف اأ�صنان���ك واأنت تح�ض بالرغوة على 

لثتك، وعلى اأ�صنانك، وتح�ض بطعم المعجون.
ثم، تتذوق تذوقًا حقيقيًا قهوتك اأو �صايك اأو قطعة ال�صوكولته.

وهك���ذا ت�صتطي���ع اأي�صًا اأن تعي�ض بداية هذا اليوم وقد اأنجزت كل مهماتك، �صرط القيام بها 
بح�صور كلي )يقظ(.

�صت���درك اأنه يمكنك التحكم بنف�ص���ك، وباأنك ت�صتطيع اأخذ ال�صي���ارة، والذهاب اإلى العمل، 
واأن تكون دومًا في حالة ح�صور. و�صتعي�ض زحمة ال�صير في حالة جديدة كليًا، دون توتر. �صترى، 

اإذْن، اأنه في حالة الح�صور هذه، كل �صيء ياأخذ طعما اآخر، وذوقًا اآخر، ومعنى اآخر.
تاأت���ي الأهمية والوقت اللذان تمنحهما لحقيقة اأن تكون حا�صرًا مع ذاتك، من �صوؤال واحد: 

» ما الهدف الذي تعطيه لحياتك؟ وما الذي تريده منها حقًا؟«.
اإذا كانت رغبتك العميقة في و�صع الح�صور )مع ذاتك( �صمن الأولويات، فاإنك �صت�صل اإلى 

ذلك ب�صكل دائم.
�صتمتلك بالتاأكيد كثيرًا من اللحظات الن�صطة، التي �صت�صتطيع اأن تقول فيها بوعي: »اآه نعم، 

لم اأكن هنا!« وبعد، في هذه اللحظة، اأنت هنا!
اإن كل موقف تعي�صه هو فر�صة؛ لترى من خالها اإذا كنت مت�صًا مع نف�صك اأم ل.

وعندم���ا تكون في تلك الحالة، فاإن كل المواقف، وكل العاقات ت�صبح اإذْن فر�صة لتحررك 
مم���ا »يعتر�صك م���ن م�صكات« ولترى المعتق���دات وال�صروط التي ت�صكل اأ�صل ه���ذه الإ�صكالية، 

وهذا الألم.
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عندم���ا نعطي الأولوية المطلقة له���ذا الت�صال )مع الذات( اأي عندما نوّجه انتباهنا ب�صكل 
دائم اإلى الح�صور، فاإّن كل �صيء �صيقودنا اإليه.

وك���ي اأ�صاع���دك، ت�صتطي���ع اأي�صًا اأن تع���ي ح�صور ج�ص���دك اأو جزء من ج�ص���دك كالإح�صا�ض 
بيديك، على �صبيل المثال، اأو بتنف�صك. 

ت�صتطي���ع اأي�ص���ًا ال�صتعان���ة ب�صمولي���ة ال�صم���اع ورحابة النظ���رة. وحين ترى بنظ���رة رحبة، 
وحي���ن ل تبح���ث عن روؤية �صيء ما بعينه، فذلك يجعلك، فج���اأة، منفتحًا، فتكون هنا. هنا حقًا، 

هنا فح�صب. 
وت�صبح حياتك اأكثر تجان�صًا لأنه من هذا الف�صاء تاأتي الن�صيابية، والإبداع، والإلهام.

َمْن اأنا بال تاريخ؟

َم���ْن اأك���ون من دون األ���م، ومن دون م�صكات؟ عندم���ا ل نكون في حالة ات�ص���ال مع ذواتنا، 
ل نكون على �صلة مع المنبع الذي يكّوننا، ومع الكائن الإن�صاني الذي نحن عليه. نحن ل�صنا هنا، 
ف���ي المعنى الحرفي للم�صطلح، اإننا نكون ف���ي التاريخ الذي نرويه فح�صب. نعي�ض في عالم من 
اأفكارن���ا، ومعتقداتنا، وفي عالم عقلي، لكن لي����ض في عالم ما يجري. ل�صنا في عالم مو�صوعي 

اأو في عالم الوقائع، اإننا في الق�صة التي ُتروى حول حالة ما.
ف���ي الحقيقة، عندما نلتقي �صخ�صًا ما، فاإننا ل نلتقي���ه اأبدًا، بل نلتقي ق�صة ما، ونلتقي 
اإ�صقاطاتن���ا، وما�صينا، وظروفنا. عندما يكون تاريخن���ا ال�صخ�صي غير »نظيف«، فهو فّعال 
دوم���ا، ويمنعنا م���ن روؤية الآخر ب�صفته �صفحة بي�صاء. نحب اأن ن���روي ق�ص�صنا، وماآ�صينا، 
لأن���ه فوق كل �صيء، فاإننا نع�ص���ق ال�صكوى، والإح�صا�ض باأننا �صحية، كم���ا لو اأن الألم جمعنا 
واأ�ص����ض لوجودنا، لكن يجب علينا معرفة ما ياأت���ي: اإن كل �صيء اأوّجه انتباهي اإليه، �صاأجعله 
يتع���ّزز في داخلي! اإن الحياة تعمل هكذا. كل ما اأوؤم���ن به، �صاأجربه. اإذْن، كلما تحدثت عن 
الماآ�ص���ي، �صادفت اآلمًا، وكلما اآمنت بها �صتب���دو تجربتي ماأى بالماآ�صي والألم. من المهم 
اإذْن اأن ناح���ظ اأنف�صن���ا، ونرى كي���ف نت�صرف، واأن ن���درك على وج���ه الخ�صو�ض على اأي 
�ص���يء نوّج���ه انتباهنا بالدرجة الأولى. �ص���اأرى على �صبيل المثال، اأنن���ي اأتحدث ب�صكل دائم 
عم���ا حدث لي م���ن اأ�صياء �صيئة ف���ي حياتي اأو ما ح���دث في الكوكب اأكثر م���ن الحديث عن 
كل م���ا ج���رى ب�صكل رائع جدًا. عندم���ا اأراقب هذا الت�صرف، �صاأ�صتطي���ع ماحظة اأنه كلما 
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اأكث���رت من البقاء �صمن ه���ذه الأفكار ال�صلبية، اأ�صبحت ح�صا�ص���ًا تجاهها، وازداد تراكمها 
)ف���ي اأعماقي(. اإذْن، ن�صتطيع طرح ال�صوؤال الآتي: عندم���ا ل اأعّد نف�صي �صحية، وعندما ل 
اأتغ���ذى بكل ه���ذه الق�ص�ض التي اأرويها لنف�صي وبكل هذه الماآ�ص���ي، وبكل ما هو �صلبي، فهل 

هذا يعني اأنني لم اأعد موجودًا؟
مقتب�س من كتاب:

 Le Bonheur quoi qu'il arrive. Propos fulgurants d'Armelle Six،
.Robert Eymeri ، 2018

⁕ ⁕ ⁕
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د. �أحمد علي محمد

التمثي��ل الحداث��ي للتجرب��ة ال�صوفية في 
ال�صعر المعا�صر

»وم�صات اللغة ال�صوفية بين البو�صيري والعتيق«

ب����داأ التفكي����ر بالحداثة العربية جديًا مع موج����ة �صيوع الأفكار الي�صارية ف����ي منت�صف القرن 
الع�صري����ن، اإذ وج����د الي�صاريون اأنف�صهم في ظ����ل الدعوة اإلى تحديث المجتمع����ات العربية، وفي 
�ص����وء تاأثرهم بالأفكار ال�صتراكية منحازين اإلى الح����ركات التجديدية ال�صعرية التي بداأها بدر 
�صاك����ر ال�صياب، ول�صيما حين تلم�����ض في �صعره بع�ض الظواهر الواقعية، فكانت ق�صيدة التفعيلة 
كما �صممه����ا ال�صياب مقترحًا حداثيًا يتنا�صب مع تطلعات الح����ركات التحريرية العربية للتعبير 
ع����ن هاج�ض النفات من القيود الت����ي فر�صها الواقع ال�صيا�صي والجتماع����ي في تلك المرحلة، 
ف�صار لزامًا على المثقفين التقدميين التفتي�ض عن طرائق جديدة للتعبير تتنا�صب مع تطلعاتهم 
اإلى التحرر والتغيير، وهذا هو ال�صبب المهم الذي جعل تجربة ال�صياب ذات قيمة فنية ا�صتمدت 
م�صوغ����ات وجودها من طبيعة المرحلة التاريخي����ة ال�صعبة، التي تطلع فيها المجتمع العربي اإلى 
النفات م����ن ربقة ال�صتعمار الجديد الذي ر�صخ مبداأ التجزئ����ة والتخلف والركود وال�صت�صام 
ل����كّل اأ�ص����كال التقليد، ومع اأّن ال�صي����اب م�صبوق اإلى التحرر الن�صبي من هيمن����ة الأ�صكال ال�ّصعرية 
القديمة، اإل اأّن دعوته حازت العتراف الّنقدي الكامل بو�صفها تجربًة رائدة في مجال التحديث 
في �صوء المراجعة الواقعية لكّل اأ�صكال الن�صاط، في محاولة للخروج من ماأزق التخلف والتبعية، 

و�صار لهذا ال�صبب �صعر ال�صياب و�صيلة للتعبير عن ذلك التطلع الحداثي. 
ف���ي ع���ام )1955م( عاد يو�صف الخال م���ن المهجر اإلى لبنان، ليطل���ق م�صروعه التحديثي 
ال�ّصع���ري من خال اإ�صدار مجلة �صعر عام )1957م( لتتحول �صريعًا منبرًا ي�صتقطب كثيرًا من 

 ال�راأي... 
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ال�صعراء المتحم�صين للتغيير ال�صعري من اأمثال خليل حاوي واأدوني�ض ونذير العظمة و�صوقي اأبي 
�صق���رة واأن�صي الحاج، وكان جبرا اإبراهيم جبرا من اأ�ص���دِّ المدافعين عن تلك الحركة ان�صمت 
اإلي���ه �صلمى الجيو�صي بعد ذلك، وقد ت�صّرب هوؤلء جميعًا في تاأ�صي�صهم للنهج الحداثي ال�ّصعري 
العرب���ي اأفكار منظ���ري الحداثة وعل���ى راأ�صهم الناق���دة الفرن�صية »�صوزان برن���ارد« في كتابها 
»ق�صي���دة النث���ر من بودلير اإل���ى اأيامنا«، الذي تحّول ل���دى اأن�صي الحاج منطلق���ًا تنظيريًا نظم 

ديوانه »لن« بناء على الأفكار الحداثية التي انطوى عليها.
 ول���م تكن حركُة الحداثة حين �ُصمع لأ�صدائها رنيٌن مق�صورًة على هوؤلء، اإذ الجيل ال�صابق 
لهذا الجيل اأراد اأن يكون من اآباء الحداثة العربية في ن�صختها الفرن�صية، ف�صارع توفيق الحكيم 
ذو المج���د الأدب���ي في مجالي الرواية والم�صرحية اإلى الت�صريح في اأحد موؤلفاته اأّنه كتب عددًا 
م���ن الق�صائ���د النثرية، فذكر اأّنه: »في ال�صنوات الع�صرين الأول���ى من هذا القرن )الع�صرين(، 
واأن���ا في باري�ض بداأت بال�صروع في المحاولة فكتبُت ب�ص���َع ق�صائد �صعرية نثرية من هذا النوع، 

وهو ل يتقّيد بنظم ول بقالب معروف«.
 ولي����ض الحكي���م وحَده مم���ن زعم اأّنه ق���د غم�ض قلمه في م���داد الحداثة، ب���ل هنالك كثير 
م���ن الأدباء الذين حاولوا الم�صارك���ة فيها ب�صبب ما اأثارته من دوي هائ���ل في الأو�صاط الأدبية 
اآن���ذاك، حّت���ى لكاأنها في انطاقته���ا الأولى اأم�صت موقف���ًا نظريًا اأكثر منه���ا ممار�صة تجريبية 
اأرادت التخطي���ط للنج���اح بكثرة الطروحات الفكرية قبل اأن تلق���ي بنتاجاتها في خ�صم الحياة 
الت���ي كان���ت ت�صهد مخا�صًا ع�صي���رًا و�صراعًا مريرًا ترج���ح بين التم�صك بالقدي���م والتحول اإلى 
المعا�ص���رة، وكان رواده���ا عل���ى ا�صتعداد كامل للتخلي ع���ن جميع الإنج���ازات ال�ّصعرية للتراث 
العرب���ي، اإكرامًا لفل�صف���ة التغيير التي بدت براقًة في اأعين كثيرين مم���ن �صعوا اإلى التعبير عن 
حما�صته���م لتفتي���ت اللُّغة ال�ّصعرية التقليدي���ة والتخل�ض نهائيًا من اأ�صر القدي���م واإنهاء الر�صوم 
الفني���ة للق�صي���دة العربي���ة، لتبداأ مرحل���ة العبث بالّلغ���ة بذريعة اإدخ���ال لغة ال�ّصع���ر في مجال 
التجري���ب لي�صاه���ي التق���دم العلمي الذي لم يبلغ م���ا بلغه اإل بالتجريب، وق���د م�صى على ذلك 
التجري���ب ن�صف قرن م���ن الزمان والحداثة العربي���ة ل تزال ت�صع باعتباره���ا اأفكار »جوناثان 
مون���رو« الذي راأى في ق�صيدة النث���ر انحيازًا لكّل ما هو هام�صي تارة، واأفكار »بربارة جون�صون« 
الت���ي ت�ص���ع ق�صيدة النثر ف���ي موقع المواجهة دائم���ًا لأّنها معنية باإج���راء المقابلة بين الخارج 
والداخ���ل وبي���ن ال�ّصعري���ة والنثرية، لتنج���ز المق�صود بالمفارق���ة التي بدت من اأه���مِّ اأهدافها 
ت���ارة اأخ���رى، وعليه افتقرت الحداث���ة العربية اإلى منظرين عرب في ب���دء انطاقتها، وهذا ما 
ا�صط���ر موؤ�ص�صي ق�صيدة النث���ر العربية اإلى التنظي���ر الّنقدي اإ�صافتهم اإل���ى اإنجاز الّن�صو�ض 
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الحداثي���ة المتمثلة بق�صي���دة النثر، والمتمردة على �صلطة الفّن القدي���م، وكان كّل من اأدوني�ض 
واأن�ص���ي الحاج ويو�ص���ف الخال والماغوط �صع���راًء ونقادًا لق�صيدة النث���ر، واإذا كان اأدوني�ض قد 
در����ض الأدب العرب���ي درا�صة اأكاديمية فحاز �صهادة الدكتوراه ع���ن اأطروحته »الثابت والمتحول 
ف���ي ال�ّصع���ر العربي«، قد اآل ف���ي تفكيره الحداثي اإلى �ص���يء من الإخا�ض اإل���ى الّلغة ال�صعرية، 
فكت���ب ن�صو�صه النثرية بالّلغة العربية الف�صيحة، ف���اإّن اأن�صي الحاج الذي قدم بين يدي ديوانه 
»ل���ن« مجمل اآراء الناق���دة الفرن�صية »�صوزان برنارد« ل���م ُيعَن بتاأ�صيل تل���ك التجربة التي اأراد 
اإنجازه���ا ف���ي �صوء ق�صيدة النث���ر الفرن�صية، متحلًا م���ن ا�صتراطات الّلغ���ة ال�صعرية الموروثة 
ب�ص���ورة نهائي���ة، لتم�ص���ي الق�صيدة على يديه قائمة عل���ى المغايرة في كّل �ص���يء، وهو في هذا 
ال�صني���ع اأراد م�صاعدة القراء على ا�صتخراج المعاني الّنف�صية واإدراك مجالت الروؤيا، وبمعنى 
اآخ���ر: اأراد تحرير الذائقة العربية من �صلط���ان المو�صيقا ال�ّصعرية التقليدية، ومن تاأثير ال�صور 
المجازي���ة الموروثة، ليخل�ض له ذوق ع�صري يمكنه من اإدراك المتغيرات الفكرية والح�صارية 
الجديدة، واأما يو�صف الخال فلم تكن حما�صته اإلى التجديد تعدل اإنجازاته الحداثية، لذا مثلت 
لدي���ه الحداثة مجرد م�صروع يمكن نجاحه لمجرد احتذائه على الحداثة الغربية، في حين نحا 
الماغ���وط نحوًا فعاًل في مجال ق�صيدة النثر، فلم يعمد في ن�صو�صه اإلى بعثرة الّلغة ال�ّصعرية، 
م���ن اأجل الوفاء بالأفكار الحداثية، كمب���داأ المغايرة ون�صف الإيقاع ن�صفًا كامًا، فوعي الحداثة 
لدي���ه دفع���ه اإل���ى تقديمها في ن�صو�ص���ه على �صكل جرع���ات ل تخلو من �صعرية، وه���و واإن حفر 
المفهوم الحداثي في قلب الق�صيدة الحداثية، اإل اأنه ل ي�صعر قارئه اأنه خارج على �صلطة ال�صعر 
التقليدي خروجًا �صافرًا، لذا لم ي�صم نف�صه �صاعرًا بل قدم نف�صه كاتب ن�صو�ض، من اأجل ذلك 
لق���ت دعوته قبوًل ف���ي نفو�ض م�صتمعيه، هذا من جهة، ومن جهة اأخ���رى لم يعمد الماغوط في 
كثير من ن�صو�صه اإلى المقابلة بين المنبرية والكتابية، فنجح في نقل القارئ من جو الق�صيدة 
الإيقاعي���ة التقليدية التي تلق���ى على المنابر والتي تنتظر ا�صتجاب���ة المتلقي في وقت اإن�صادها، 
اإل���ى تقبل ق�صيدة النثر التي اأداه���ا اإن�صادًا، ومن ثم ا�صتطاع حقن المتلقي ب�صل�صلة غير ماألوفة 
م���ن التناق�صات والمقابات ومغاي���رة الأ�صياء الماألوفة ليخلق لديه وعي���ًا بالتغيير، فالماغوط 
كان يق���ف وراء المنب���ر ويحدث قارئه بكلمات في غاية الب�صاط���ة ولكنه بالتدريج يم�صي به اإلى 
اأعماق الن�ض ليدخله في قلب الم�صكلة التي لم يفكر فيها القارئ اإل حين تلقى الق�صيدة عليه، 
فيعج���ب كي���ف اأخذته ق�صي���دة الماغوط اإلى م�صاح���ات ل يجروؤ على الدخ���ول اإليها في واقعه، 
بمعنى نجحت الحداثة وفق النموذج الذي قدمه الماغوط في جذب القارئ اإلى المحظور ومن 
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ث���م �صحنه بوعي لم يك���ن يبلغه حين يقبل عل���ى ال�صتماع اإلى ال�صعر المنب���ري المعروف، فمن 
ن�صو�صه المكينة في هذا الباب قوله في ن�ض �صماه »حزن في �صوء القمر«: 

اأيُّها الربيع ال�ُمقبل من عينيها
اأيُّها الكناري امل�سافر يف �سوء القمر

خذين اإليها
ق�سيدَة غراٍم اأو طعنَة ِخْنَجر

فاأنا مت�رد وجريح
اأحبُّ املطَر واأنَن الأمواِج البعيدة

من اأعماق النوم اأ�ستيقظ
لأفكَر ِبُركبَِة امراأة �سهيّة راأيتُها ذاَت 

يوم
عر لأعاقَر اخَلمرَة واأقر�َس ال�سِّ

ومن الوا�صح اأنَّ التقنية التي �صممها الماغوط لق�صيدة النثر قائمة على النتقال من ال�صورة 
المف���ردة اإل���ى الم�صهدية، ومن خ���ال تتابع ال�صور المراوغ���ة المكثفة والم�صفوف���ة على اأ�صا�ض 
التداع���ي تظه���ر لقطاٌت �صعرية ت�صتحك���م ببنية الق�صيدة، تل���ك التي تدفع بها اإل���ى الك�صف عن 
�صل�صلة من المناورات الت�صكيلية للغة ال�ّصعر، بغية تحويل المثيرات الح�صية اإلى و�صائل اإيحائية. 

ح���اول الجيل الثاني من �صع���راء الحداثة النتقال بق�صيدة النث���ر بو�صفها مقترحًا اأ�صا�صيًا 
لم�صاألة التحديث ال�ّصعري العربي اإلى مجال تجريبي اآخر، اإذ لم تعد �صدى لتجارب الرواد التي 
�ص���ورت الحداثة الغربية على هيئة حلم �ُصّكل من خ���ال ما نقلته لهم كتب الترجمة، بمعنى اأن 
مفه���وم الحداثة كما طرحه م�صروع الخال لم يكن نتيجة وع���ي حقيقي بالتحديث، لذا اأخ�صعه 
�صاع���ر كاأدوني����ض لمراجعة نقدية وا�صعة حاولت تاأ�صيل الحداث���ة العربية من خال محمولتها 
الأ�صيلة، فحاول تلّم�ض جذورها الثقافية في نتاجات كبار �صعراء العربية، وهو في ذلك ال�صنيع 
حاول دفع القارئ اإلى التفكير العميق بالتراث وبالثقافة، وذلك من خال �صل�صلة من الدواوين 
ال�ّصعرية والكتب الّنقدية كاأغاني مهيار الّدم�صقي وكتاب التحولت ومفرد ب�صيغة الجمع، وكان 
ذلك كّله قد اأ�صدره في ثمانينيات القرن الع�صرين، وفي الت�صعينيات ن�صر ديوانه اأبجدية ثانية، 
وف���ي بدء القرن الحادي والع�صرين ن�صر كتاب »اأول الج�صد اآخر البحر« وكتاب المحيط الأ�صود 
وكت���اب الخط���اب الحجاب، فاأدوني�ض م���ع اأنه من موؤ�ص�ص���ي الحداثة العربي���ة اإل اأنه عا�صر كل 
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اأطوارها وتحولتها، وهو نف�صه قد انتقل من مجرد النفعال بالحداثة التي كانت اأ�صبه بالموجة 
العارم���ة الت���ي اجتاحت العالم العرب���ي منذ منت�صف الق���رن الع�صرين، اإلى �ص���رب من الوعي 
الحداث���ي الذي عالج من منظوره جملة م���ن الق�صايا الحيوية كالدين والوطن والوجود، اإ�صافة 
اإل���ى معالجته ق�صاي���ا الثقافة والمجتمع والفّن ف���ي موؤلفه »ال�صعرية العربي���ة« الذي اأ�صدره في 
بي���روت عام )1985م(، والكت���اب في الأ�صل جملة م���ن المحا�صرات الّنقدية الت���ي األقاها في 
»الكول���ج دي فران�ض« بباري�ض، وقد �صدر بالّلغة الفرن�صية عام )1984م(، وكتب مقدمة الطبعة 
ال�صاع���ر الفرن�صي »اإيف بونفوا«، ولعّل اأهّم ما انطوى علي���ه الكتاب الف�صل الأخير الذي عنونه 
ب�»ال�صعرية والحداثة«، اإذ �صّرح فيه عن الم�صكوت عنه في الّثقافة العربية واأعاد �صياغة مفهوم 

التحديث ال�ّصعري العربي من خال اإعادة العتبار لل�ّصعر ال�صوفي.
اإذن، اأرجع اأدوني�ض جذور الحداثة ال�صعرية اإلى الأ�صول ال�صوفية، وفي ذلك محاولة للحفاظ 
عل����ى اإ�صراق����ات اللغة الأدبية وفق ت�صكيات �صوفية تختلف جذريًا عما هو عليه الحال في ال�صعر 
العرب����ي في اأطواره كله����ا، وبذلك تحقق للحداثة الأدوني�صية اأم����ران: الهروب من �صبهة الحداثة 
التي �صعت اإلى تمزيق اأو�صال اللغة ال�صعرية، وتاأ�صيل التجربة الحداثية في �صوء التجربة اللغوية 
ال�صوفية، واأعني بالتجربة ال�صوفية معالجَة اللغة ال�صعرية معالجة عرفانية، اأي تحميل الألفاظ 
طاق����ات دللية غير معهودة ل بطريق المج����از، واإنما من خال اإعادة اإنتاج اللغة بو�صفها و�صيلة 

للك�صف، وكي اأو�صح ذلك اأعر�ض �صاهدًا من �صعر البو�صيري المتوفى �صنة )697ه�(:
يقول في مدح ال�صيخ اأبي الح�صن ال�صاذلي وكان قد اتبع طريقته في الت�صوف:

طريُق��ُه ال�س��اذيل  الإم��ام  يف الف�س��ل وا�سح��ة لعن املهتدياإن 
واإمام���ه وغوث��ه  الزم��ان  ع��ن الوج���ود ل�سان ���ر املوجدقط��ب 
فنطق��ه اإلي��ك  يلق��ي  م��ا  نط��ق ب��روح القد���س اأيُّ موؤَي���دفتل��ق 

هذه القطعة تمثل مو�صوعًا كامًا، وهو مو�صوع يتحلى بلغة جديدة كل الجدة لقوله:
- قطب الزمان.
- عين الوجود.

- ل�صان �صر الموجد.
- نطقه موؤيد بروح القد�ض.

فالمم���دوح لي�ض نبيًا مع اأن اللغة ترفعه اإلى مقام النبوة، بل هو عارف انك�صفت له الحجب، 
ومن الطبيعي اأن ترتفع اللغة اإلى درجة لم يبلغها ال�صعر العربي في تاريخه، وهذا مخا�ض ع�صير 
و�صعت فيه اللغة ال�صعرية لينجم عنها دللت عميقة، اأو لتعبر عن خا�صة التجربة العرفانية، 
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فتم�ص���ي ج���زءًا من تلك التجربة، وه���ذا اأهم ما ربحته اللغة الأدبية بطري���ق الت�صوف، اإذ لي�ض 
فيه���ا اأي تقنية فنية م���ن ت�صبيه اأو ا�صتعارة اأو كناية، بل هنالك لغ���ة جديدة تعتمد على معالجة 

اللغة بالفكر، وهي تجربة لم تاألفها العربية اإل بطريق المت�صوفة.
اأما العتيق فله ن�ض بعنوان المولوية يقول فيه:

- كيف الم�صافة تختفي: ) في هذا ال�صطر تقديم وتاأخير نقل بو�صاطة هذا الأ�صلوب العبارة 
من النثرية لل�صعرية والأ�صل: كيف تختفي الم�صافة(.

- ما بين وجهي والطريق: تعيين مدى ال�صوؤال، اأو المتداد بالجملة ال�صعرية لتتحول جزءًا من 
تجرب���ة تاأملية، وذلك باإ�صباع العب���ارات بمحمولت ثقيلة بطريق العطف... ودقة ال�صر الم�صمى 
بالزم���ان... هنا تدخل اللغة في مخا�ض عرفاني ليح���دث تقاطع غريب بين دقة ال�صر الم�صمى 
بالزم���ان، والزمان هنا هو البعد الرابع المكت�ص���ف فيزيائيًا فيما ي�صمى بنظرية الأبعاد: الطول 
والعر����ض والرتفاع والزمن، وه���ي تجربة متجذرة في الفكر ال�صوف���ي ليتقاطع الكام هنا مع 
قول البو�صيري )ل�صان �صر الموجد( ونلحظ ال�صتباك الدللي حا�صًا من خال وحداث لغوية 
متماثل���ة فالعتي���ق لديه تعبير )دقة ال�صر( والبو�صيري له تعبي���ر )ل�صان �صر(، ناحظ التقارب 
الدلل���ي بين الدق���ة والل�صان كاهما اإف�صاح بمق�صدية خارجة ع���ن التعيين الوجودي، واإخبار 
ع���ن تجربة �صدي���دة الخ�صو�صية، هي بمنزل �ص���ر دفين ل يطلع عليه �ص���وى العارف المتب�صر 
بحقائ���ق ما وراء الوجود، ثم ياأتي تعيين الدللة، ويتم ذل���ك لدى العتيق بلفظ الزمان والزمان 
ه���و اهلل، ولدى البو�صيري الموجد وهو اهلل لتلتق���ي التجربتان في الذوبان والتا�صي في الذات 
الإلهي���ة، مم���ا يجعل م�صاألة المح���اكاة خارجة عن الق�صدية لكن تجرب���ة الاحق لل�صابق تلتقي 
ف���ي خ�صو�صية الك�صف ال�صوفي، فالعتيق مولوي والبو�صيري �صاذلي، وكاهما يدور بطريقته، 
وطالم���ا اأن مح���ور التجربة العرفانية يقوم على الدوران فاإن م�ص���ار التجربة الدورانية منتظم، 
لأن���ه لدى البو�صيري محكوم بقطب والقطب هو طرف المحور، والبو�صيري لديه قطب للزمان 
اأي ال���دوران، والفيزي���اء الي���وم تتحدث ع���ن الم�صار الدائ���ري للزم���ان، وكان العتقال القديم 
اأن الزم���ان �صي���ال وغير متناه، ولك���ن النظرية الن�صبي���ة قالت اإنه دائ���ري، والعجيب: من اأعلم 
البو�صي���ري اأن الزمان دائري ول���ه محور ي�صبط حركته الدورانية؟ اأق���ول هي التجربة التاأملية 
الكاملة التي قادته للتعبير عن حقائق غام�صة، وهذا هو ك�صف �صوفي تحول من خاله الحد�ض 

ال�صوفي اإلى يقين.
- العتيق ينحو بت�صوره للزمان المنحى البو�صيري نف�صه، حين يقول: فاأنا الدوائر: اأي جعل 

الزمان دائريًا. 
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- ثم قال: وجهتي قطر المحيط ومركزي يلتف: وهذا هو قطب الزمان لدى البو�صيري. 
- ويق���ول: تحت زاوي���ة انتظار الوقت، وهذا يعدل )عين الوجود( ل���دى البو�صيري ولكن ما 
المق�ص���ود بعين الوجود ل���دى البو�صيري؟ يري���د اأن العالم عالمان: الوجود وم���ا وراء الوجود، 
فالوج���ود هو ال�ص���يء الذي ندركه بالحوا�ض، وكل ما هو مح�صو����ض يمكن اأن يكون مجاًل للبحث 
العقلي، ولكن ماذا عما وراء الوجود كيف لنا اأن ندرك حقائقه اإذ ل تبلغه حوا�صنا؟ نحن بحاجة 
اإلى حوا�ض من نوع اآخر حتى نتلم�ض حقائقه، والم�صاألة في �صوء تجربة البو�صيري مح�صومة لأن 
ال�صاذل���ي الع���ارف هو عين الوجود اأي العين التي في الوجود وبمقدورها معاينة ما وراء الوجود 

وهذا هو الك�صف العرفاني.
- العتي����ق ينطل����ق في رحلت����ه العرفانية من خ����ال �صل�صلة من الت�ص����اوؤلت ال�صوفية حول 
مقارب����ة بديع����ة يخترق من خالها المح�صو�ص����ات لي�صل اإلى بواطنها ث����م يلتقط �صر الوجود 
فيم����ا هو موجود، وبذلك يحقق لتجربته الوجود الأمث����ل على �صعيد اللغة ال�صعرية، فهو يعيد 
اختب����ار الطاق����ات الإيحائية للغة فتحول اللغة اإلى اأداة ك�ص����ف فتتمثل التجربة لديه مر�صومة 

على النحو الآتي:
- )فاأن���ا الدوائر... وجهتي قطر المحيط... ومركزي يلتف... من وتر المرايا لل�صدى اأنى 
اتجه���ت وج���دت نف�صي في مكان���ي(، هو يرق�ض باللغة وي���دور ويلف كما يفع���ل اأ�صياد الطرائق 
ال�صوفي���ة، لير�صموا لنا كونًا كام���ًا يمثل لنا التقاء الوجود بالاوجود في الموجود، ومن خال 
ذلك الت�صكيل البديع الذي يرينا كل �صيء في ب�صع كلمات، يح�صبها القارئ مجرد ر�صف ب�صيط، 
ولكنها في الواقع معمار معقد يختزل الكون في مفردات، لنب�صر في النهاية اأننا اأجرام ملتئمة 
ت���دور حول مركز الكون الذي هو حرك���ة الزمان ال�صرمدية، وهو الفلك الذي وجدنا فيه لندرك 
ماهي���ة وجودنا ومغزاه خافا لما قاله اإيليا اأبو ما�صي في طا�صمه: جئت من اأين ل اأعلم لكني 

اأتيت... العتيق يمتلك الإجابة فيما يبدو ليقول لنا:
- )ه���ذا اندها����ض العمر... ما ف���وق الجب���اه... وتحت زاوي���ة انتظار الوق���ت... ي�صكن في 

انحناءات التجاعيد الب�صيطة ثم يكبر ثم يكبر كات�صاع الوهم في جوف الأماني...(.
- ه���ي �صي���رة الإن�صان اإذن وه���و يقطع رحلة �صاقة ف���ي الحياة، ل يعذبه �ص���وى اأنه وعى اأثر 
الزم���ان فيه، ولي����ض اأمامه من �صبيل ليفوز ف���ي ذلك ال�صراع �صوى اأن يحف���ر ظله في الوجود، 

محاوًل تحقيق حلمه الأزلي في الخلود، وهو خلود مجازي على اأية حال: 
- )من لي يحررني �صوى موت يفك ال�صاعة الحمقاء من اأزارها ويعيد ترتيب الخراب ليبداأ 
الإن�ص���ان توقيت���ًا جديدًا...( وما من مهرب م���ن ذلك ال�صدام الأزلي مع الزم���ان الوجودي اإل 
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باللجوء اإلى زمان ل وجودي �صرعان ما يهيئ العتيق مطيته ليبحر في تجربة عرفانية على عادة 
اآبائه المت�صوفين ومطيته تلك اإنما هي الخيال:

- ل ظل بعد الظل.
- لكن الخيال على الذرا زيت وم�صكاة وج�صم من هواء برفقة الدوري وفي حفل الم�صاء،... 

وهنا تتم التجربة بتا�صي ال�صاعر في الفراغ: 
- فاأنا الفراغ من الفراغ اإلى الفراغ اإلى مقام الفاني...

لكن ذل���ك اللتحام ال�صوفي مع الذات العليا التي ت�صغل الف���راغ المح�صو�ض والامح�صو�ض 
يعبر عن وحدة الوجود التي اأهداها ابن عربي اإلى العقل الب�صري، وكان للعتيق ن�صيب منها لأن 
الفراغ الذي �صيوؤول اإليه لي�ض عدمًا واإنما هو وحدة مع موجد الوجود وفي ذلك تتحقق الغاية من 
الوج���ود الآني لاإن�صان ليبلغ الخل���ود المن�صود في الوحدة مع الخالق الأجل، وكانت هذه الفكرة 
هي منتهى التجربة ال�صوفية، وفي الوقت نف�صه كانت مهوى فوؤاد ق�صيدة العتيق المولوية تلك، 
وه���ذا الت�صامي الخاق لم تبلغه تاأم���ات العتيق لول اأنه نهل من معين الت�صوف الذي خلق لغة 
ا�صتطاعت التعبير عن اأدق تف�صيات تلك التجارب الفنية، التي حاول نفر من ال�صعراء الجدد 
ومنه���م العتيق بث الروح ف���ي لغة ال�صعر المعا�صر لي�صتعيد بع�ض األقه بعد اأن األقته الحداثة وما 
بع���د الحداثة في متاهات ل اأرى لها �صبيًا للنج���اة اإل بالم�صي في تمثيل التجارب الخاقة في 
الأدب العرب���ي وف���ي طليعته���ا التجربة ال�صوفية، وهن���ا اأقدر دعوة اأدوني�ض وه���و واحد من اآباء 
الحداث���ة العربي���ة المعا�صرة، وقد ات�صحت لديه روؤية كان م���ن الممكن في �صوئها الخروج من 

التيه الذي ولج فيه ال�صعر المعا�صر وولج فيه العقل العربي اليوم. 
 وهنا اأريد بعجالة اأن اأ�صير اإلى الق�صيدة الإيقاعية التي ين�صرها كثير من كتبة ال�صعر على 
مواق���ع التوا�صل وال�صابكة عامة، وقد ح�صبوا اأن اإعادة الإيقاع لق�صيدة الحداثة فيه منجاة من 
الغربة، وهذا وهم لأن الم�صكلة ل تت�صل بالإيقاع فح�صب، بل تكمن بالوعي الحداثي الذي ينجم 
ع���ن حاجة حقيقية لتطوير الفكر الجتماع���ي، والرتقاء بالذوق الفني ليكون بيئة منتجة للفكر 

وللتفكير العلمي فهذا هو المق�صود بالتحديث اأ�صا�صًا.

⁕ ⁕ ⁕
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لبيبة �صالح

ق�راءات

قراءة في كتاب »المخطط الوراثي«
كيف يجعلنا الـDNA َمْن نكون؟

هو كتاب من جزاأين، الأول بعنوان: لماذا ال� DNA مهم؟
يق���دم الجزء الأول من كتاب »المخطط الوراثي« بع�ض 
اأهم النتائج في علم النف�ض، وهي نتائج تم�صي اإلى اأبعد من 
تقدير التوريث. ظهرت هذه الكت�صافات من خال اإ�صافة 
علم الوراث���ة اإلى الأبحاث التقليدية ف���ي علم النف�ض الذي 
كان في الما�صي يتجاهل علم الوراثة، ويفك الت�صابك بين 
اآثار الطبيعة والتن�صئة بدًل من افترا�ض اأن التن�صئة وحدها 
م�صوؤول���ة عمن نكون. هذه الأبحاث اأظه���رت نتائج مذهلة، 
ت�صي���ر اإلى طريقة مختلف���ة في التفكير ف���ي اأدوار الطبيعة 

والتن�صئة، وتفاعلهما في جعلنا َمْن نكون. 
 ، DNA�والج���زء الثان���ي من الكت���اب بعنوان: ث���ورة ال

وتاأثيرها في علم النف�ض.
ي�ص���كل ال� DNAالق���وة المنهجية الرئي�صي���ة اأو المخطط الوراثي الذي يجعلن���ا من نحن. اإن 
اختافات ال�DNA هي الم�صدر الرئي�صي والمنهجي لختافاتنا النف�صية، فالختافات البيئية 

مهمة لكنها ع�صوائية؛ اأي اأنَّها غير منتظمة وغير م�صتقرة. يقول روبرت بلومين موؤلف الكتاب: 
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»اأك���ّدُت ط���وال م�صيرت���ي المهنية على الطبيع���ة والتن�صئة مع���ًا، ولي�ض عل���ى الطبيعة مقابل 
التن�صئة، اإنهما ت�صهمان معًا في الختافات النف�صية بين الأ�صخا�ض«.

لماذ� �لـ DNA مهم؟
فك �لت�سابك بين �لطبيعة و�لتن�سئة: 

ط���وال الج���زء الأكبر من القرن الع�صري���ن كان يفتر�ض اأن ال�صمات النف�صي���ة ت�صببها البيئة 
وت�صّم���ى »التن�صئ���ة« اأ�صولها تكمن ف���ي البيئة الأ�صرية، ح�صب فرويد، وه���ي تنتقل في الأ�صر من 
جي���ل اإلى جي���ل، فكان من المنطقي افترا�ض اأن البيئة الأ�صري���ة م�صوؤولة عن هذه الخ�صائ�ض، 
بي���د اأن الجين���ات اأي�ص���ًا تنتقل في الأ�صر م���ن جيل اإلى جي���ل. اإذن، فاإنَّ �صب���ب انتقال ال�صمات 

النف�صية يعود اإلى الطبيعة »الوراثة« اإ�صافة اإلى التن�صئة »البيئة«.
ما الأهمية الن�صبية للطبيعة والتن�صئة فيما يت�صل بال�صمات النف�صية؟ 

َيْدُر�ُض علماء النف�ض مئات ال�صمات النف�صية وت�صمل هذه الخ�صائ�ض اأبعادًا لل�صخ�صية مثل 
الطبيع���ة العاطفية، وم�صتوى الطاقة، وخ�صائ�ض تق���ّوم ال�صطرابات مثل الكتئاب والف�صام. 
كم���ا ت�صمل �صمات اإدراكي���ة مثل القدرة العامة عل���ى التعلم »الذكاء« وق���درات عقلية محدودة، 

اإ�صافة اإلى الإعاقات الموجودة في هذه ال�صمات. 
ولاإجاب���ة ع���ن �صوؤالن���ا ال�صابق ومن خال درا�ص���ة 14 �صمة، و�صحت ه���ذه ال�صتبيانات اأن 
اختاف���ات ال���� DNA الموروث���ة م�صوؤولة عن نح���و 50 ٪ م���ن اختافاتنا ال�صيكولوجي���ة اأي اأن 

اختافات ال� DNA الموروثة هي ال�صبب الرئي�ض الذي يجعلنا على ما نحن عليه. 
وف���ي الواقع لم يعد مثيرًا لاهتمام اإثب���ات اأن �صمة نف�صية اأخرى موروثة لأن جميع ال�صمات 
النف�صي���ة موروثة، وتقدي���رات التاأثير الوراثي ت�صمى توريثًا وهي كلم���ة ذات معنى دقيق في علم 
 DNA �الوراثة. فالتوريث ي�صف اإلى اأي حد يمكن تف�صير الختافات بين الأفراد باختاف ال
الم���وروث لديهم. وثمة كثير من الكلمات تثير اللتبا�ض حول التوريث فو�صفا: »فطري« و»محّور 
من���ذ الولدة« ي�صيران اإلى ال�صمات العامة ذات الأهمية الكبيرة فيما يت�صل بن�صوء الب�صر والتي 

ل تختلف بين اأفراد الب�صر. 
التوريث موجود في كل الخ�صائ�ض بحيث اأطلق عليه القانون الأول في علم الوراثة ال�صلوكي.

كيف نعرف �أن �لـ DNA يجعلنا َمْن نكون؟
اإنَّ ال�صعوب���ة في و�ص���ف التاأثيرات الوراثي���ة ال�صيكولوجية هي في اأن عل���م الوراثة ل يتعّلق 
بكيفي���ة تفكيرنا جميع���ًا اأو بكيفية عمل اأدمغتنا ب�صورة عامة اأو بطبيعتن���ا بو�صفنا نوعًا، بل اإن 
عل���م الوراثة يتعلق بالختافات بين الأفراد، ولي�ض بين المجموعات، اإنه جوهر فرديتنا، وهذا 
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يتطلب فهمًا للمنهجيات والتحليات الم�صتخدمة للو�صول اإلى تقديرات الختافات هذه، وهذا 
اأي�ص���ًا يتطلب بع�ض الإح�صاءات، اإح�صاءات الختاف���ات الفردية. وهنا ا�صتخدم وزن الج�صم 
اإح���دى �صمات الختافات الفردية كخا�صية ج�صدية، لإي�ص���اح منهجيات علم الوراثة ال�صلوكي 
وذل���ك لثاثة اأ�صب���اب. ال�صبب الأول، هو اأنَّ ال���وزن خا�صية في علم نف����ض ال�صحة، لأنه نتيجة 
�صل���وك، وعل���م النف�ض هو علم �صلوك. وال�صبب الثاني، اأنه وج���د تباينًا بين ما يعتقد النا�ض عن 
ال���وزن باأنه »وراثي بن�صب���ة 40٪ وبين ما و�صحته الدرا�صات باأن���ه 70٪، وال�صبب الثالث، هو اأن 
قيا�ض ال�صم���ات النف�صية يعتمد على الخ�صائ�ض ال�صخ�صية الت���ي تحدد بالمقابات والتقارير 

عن الذات ومن خالها ت�صخ�ض الأمرا�ض النف�صية. 
اإن الوزن ك�صمة يطرح جميع الق�صايا ذات ال�صلة بفهم اأ�صول ال�صمات النف�صية. 

فال���وزن ينتقل في الأ�ص���ر من خال الأجيال لأ�صب���اب تتعلق بالطبيعة »الوراث���ة« اأو التن�صئة 
»البيئة«.

اعتم���دت الأبحاث الوراثية عل���ى منهجين لفك الرتباط بين الطبيعة والتن�صئة وهما: منهج 
التبني، ومنهج التوائم. 

وعل���ى الرغم م���ن الختاف���ات الكبيرة بي���ن المنهجين ف���اإن نتائج الدرا�ص���ات تلتقي على 
الخا�صة نف�صها حول اأهمية اختافات ال� DNA الموروثة في اأ�صول ال�صمات النف�صية. 

فف���ي التجرب���ة الجتماعية في درا�ص���ة التبني نج���د اأن الأطفال المتبنين يج���ب اأن ي�صبهوا 
اأهله���م الوراثيي���ن ولي�ض اأهلهم في التبني، هنا يقول الكاتب: ق���ررت اأن اأوؤ�ص�ض، �صمن ت�صميم 
برنام���ج درا�صة طولنية للتبني تركز على التطور النف�ص���ي، وذلك بف�صل تاأثير البيئة عن تاأثير 
التن�صئ���ة. ويمّكن هذا الت�صميم من الح�صول على تقديرات قوي���ة للتاأثيرات الوراثية والبيئية. 
وكانت الخا�صة نتائج مهمة، و�صنفت في اأربعة كتب وكانت اأدلة داعمة للقانون الأول في العلم 
الوراثي ال�صلوكي وهي اأن ال�صمات النف�صية تظهر اأثرًا وراثيًا كبيرًا وجوهريًا تلقي بظالها على 

الإجراءات البيئية.
والتجرب���ة الثانية عل���ى التوائم كتجربة بيولوجي���ة اإذ اإن الحالة التي ت�صتطي���ع اأن ترى فيها 
الوراث���ة فاعلة باأكبر درجة من الو�صوح هي في حالة التوائم المتطابقة )من البوي�صة الملقحة 
نف�صه���ا( اأو )الزايغوت( ولهذا ال�صبب ف���اإن ال�DNA الموروث نف�صه، ففي تتّبع �صمة الوزن فاإن 
الت�صاب���ه ف���ي وزن التوائم المتطابقة يمك���ن اأن يكون م�صدره التن�صئة كم���ا الطبيعة. في درا�صة 
التوائ���م المتطابق���ة المنف�صل���ة، والتي ن�ص���اأت ن�صاأة منف�صلة تبي���ن اأنها مت�صابه���ة تمامًا وهذا 

ما ي�صير اإلى اأن ما يجعلها مت�صابهة هي الطبيعة ولي�صت التن�صئة. 
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وف���ي حال���ة التوائم المتاآخية ثنائي���ة الزايغوت التي هي نتاج بوي�صتي���ن ملقحتين في الوقت 
نف�ص���ه فاإن هذه التوائم مت�صابهة وراثيًا بن�صب���ة 50 ٪، وهنا يعر�ض الكاتب نتائج درا�صة مقارنة 
بي���ن النوعيين م���ن التوائم بدرا�صة التط���ور النف�صي منذ الولدة ومتابعتها حت���ى مرحلة البلوغ 
ل�صتك�صاف كيفية تغير الآثار الوراثية والبيئية من عمر اإلى عمر، و�صميت هذه الدرا�صة درا�صة 
التط���ور المبك���ر للتوائ���م وتبين اأن التوائ���م المتطابقة من جن����ض واحد لديه���ا ت�صل�صل متطابق 
ل���� )DNA( ف���ي حين اأن التوائ���م المتاآخية 50 ٪ م���ن جن�صين مختلفين تظه���ر ت�صابهًا بن�صبة 
50٪ ف���ي اختاف���ات ال� DNA وهذا م���ا جعل درا�صة التط���ور المبكر للتوائم ف���ي مقدمة ثورة 
DNA، وكان التط���ور المعرف���ي محورًا في هذه الدرا�صات وتبي���ن اأن كثيرًا من ال�صمات تخ�صع 
للقانون الأول في علم الوراثة ال�صلوكي، واإنها موروثة بدرجة كبيرة، واإن الختافات الفردية في 
التعلم مث���ًا، وراثية بدرجة كبي���رة وتم الو�صول اإلى نتائج منها اأن ما ن�صميه ا�صطرابات لي�صت 

منف�صلة وراثيًا عن النطاق الطبيعي للتنوع. 
وف���ي درا�صة التبن���ي للتوائ���م اأدخلنا الإح�ص���اء لح�صر الختاف���ات الفردي���ة، والعامان 
المهم���ان في الإح�صاء هما: التباي���ن والتغاير، وذلك لتف�صير جميع البيان���ات العلمية المتعلقة 
بالفرداني���ة. وهنا مفهوم التازم الذي ي�ص���ف العاقة بين �صمتين فهو ي�صير اإلى ن�صبة التباين 
ال���ذي يتغاير فمثًا اأن ن�صبة تازم بمقدار 55 يعني عدم وجود ت�صابه بين ال�صمتين واإن تازما 

بقيمة 105 يعني ت�صابهًا تامًا. 
ففي علم الوراثة ُي�صتخَدم التازم لتقويم الرتباط بين فردين في اأ�صرة واحدة واإن التازم 
بي���ن التوائم المتطابقة اأكبر من التازم بالن�صبة اإل���ى المتاآخية، ويمكن ا�صتخدام الختافات 

بين التازمات لتقدير التوريث الذي ي�صير اإلى المدى الذي يجعلنا فيه ال�DNA من نكون.
وف���ي درا�ص���ة التط���ور المبك���ر للتوائم يبل���غ التازم بي���ن التوائ���م المتطابق���ة بالن�صبة اإلى 
الوزن  0،84 في حين اأنه للمتاآخية 0،55 وهذا ي�صير اإلى الختاف في ن�صبة التوريث تبعًا لن�صبة 

التازم »في �صمة الطول«.
ه���ل ي�صي���ر الت�صابه في الوزن بين الأطف���ال واأبويهما عامة على الطبيع���ة اأو على التن�صئة؟ 
ت�صي���ر جميع الدرا�ص���ات اأن الوزن ينتقل في الأ�ص���ر من جيل اإلى جيل لأ�صب���اب تتعلق بالطبيعة 

ولي�ض بالتن�صئة.
هل تختلف القابلية للتوريث بين الإناث والذكور؟ الجواب »ل«.

وعلى الرغم من اأن الوزن وراثي اأكثر من معظم ال�صمات، فاإن جميع ال�صمات النف�صية تظهر 
اأث���رًا جن�صي���ًا كبيرًا وهذا هو الدليل على القانون الأول في علم الوراثة ال�صلوكي. وقد انتقل هذا 
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العل���م اإل���ى اأبعد من التوريث من حي���ث العاقة بين التوريث والتن�صئة وتبي���ن اأن الآثار الوراثية 
ف���ي ال�صمات النف�صية هائلة الأثر، والذي �صببه اختاف���ات جينية هو ما يف�صر الختافات بين 
الأ�صخا�ض ف���ي ال�صمات النف�صية، فهناك حجم اأثر �صئيل وحجم متو�صط وحجم كبير وعددها 
قلي���ل. وعلى هذا ال�صلم من اأحجام اأثر �صغيرة )1٪( اإل���ى متو�صطة )15٪( اإلى كبيرة)٪25( 

فاإن ن�صبة التوريث )50٪( تقع خارج الميزان برمته.
اإن اختافات ال� DNA الموروثة هي القوة المنهجية الأكثر اأهمية في جعلنا من نكون. 

قدم علم الوراثة ال�صلوكي نتائج خم�صة مهمة في فهم مجتمعنا واأنف�صنا، تت�صم بثاثة اأ�صياء 
اأوله���ا اأنها غير متوقعة وتتعار�ض مع ما نعتق���د والثانية اأن اثنين منها تتعلق بالبيئة والثالثة هي 
اأنه���ا كله���ا »النتائج الخم����ض« موؤكدة فقد كررت ع���دة مرات وبعدة طرق وه���ذه الثالثة مختلف 
عليها في العلوم. لكن ثورة ال� DNA اأثبتت اأهميتها في ح�صم م�صكلة التكرار غير المتفق عليه 
واإن نتائج���ه غير م�صكوك بها، ويمكن ا�صتخ���دام اختافات ال� DNA الموروثة في كل جينومنا 
المك���ّون من المليارات من �صا�صل ال�DNA للتنبوؤ بنق���اط القوة وال�صعف النف�صية في الأفراد 

اأي ما ي�صمى »علم الجينوم ال�صخ�صي«.
وهن���ا لب���د من اإلق���اء ال�صوء على طبيع���ة التن�صئة التي اأوله���ا علماء النف����ض اأهمية كبيرة 
وي�صمونه���ا الأح���داث الحياتي���ة التي تحدث �ص���دة نف�صية مث���ل: انهيار العاق���ات، وال�صعوبات 

المادية، والأمرا�ض، والتعر�ض لاعتداء. 
وف���ي اأول تحليل جيني للح���وادث الحياتية الم�صببة لل�صدة النف�صية في عام )1991( ُدِر�صت 
توائ���م متو�صطي العمر وكان من المفتر�ض اأن تك���ون ذات من�صاأ بيئي بالكامل لكن تبين اأن ثلث 
هذه التباينات بين التوائم المنف�صلة من اأ�صل وراثي فكيف لها اأن تظهر اأثرًا وراثيًا؟ وبا�صتكمال 

الدرا�صة تبين اأن بع�ض ال�صمات ال�صخ�صية م�صوؤولة عن ثلث الأثر الوراثي، مثًا في الطاق. 
في درا�صة الإجراءات البيئية كان متو�صط درجة التوريث 25٪ لهذه الإجراءات »بيئية« وفي 
ه���ذه الإجراءات تبي���ن وجود اأثر وراثي في الختافات الفردية في الدعم الجتماعي، واأن ثلث 

الختافات �صببه عوامل وراثية ويكمن اأثر هذه الإجراءات في اأثرها النف�صي.
وهنا نخل�ض اإلى اأن الوراثة م�صوؤولة عن نحو ن�صف التازم بين الإجراءات البيئية وال�صمات 

النف�صية.
ت�صير طبيعة التن�صئة اإلى اأن البيئات النف�صية لي�صت خارجنا ول تفر�ض علينا ب�صورة �صلبية، 
اإنها في داخلنا ونعي�صها ونت�صورها ونعّدل بها حتى نخلق البيئات المتازمة مع ميولنا الوراثية؛ 
اأي اأنن���ا ن�صتخدم البيئة لنتلقى ما يهم�ض به المخطط الوراثي في DNA بما يريد وهذا جوهر 

طبيعة التن�صئة.
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كم���ا اأن���ه يمكن لاآثار الوراثية اأن تت�صخم بحيث ن�صطلع عل���ى نحو متزايد باختيار البيئات 
التي تتازم مع ميولنا الوراثية وتعديلها وخلقها.

ت�صب���ح ه���ذه الآثار الوراثية اأكثر اأهمية م���ع التقدم بالعمر فما من �صم���ة نف�صية تظهر اأثرًا 
وراثيًا اأقل مع التقدم بالعمر ول�صيما في �صمة القدرة المعرفية. 

»اللفظ���ة والمكانية« فكلَّما كبرنا اأ�صبحنا من نكون وراثيًا اأي اأ�صبحنا اأكثر �صبهًا باأبوينا مع 
تقدم العمر »فنحن نكبر لن�صبح جيناتنا« كما يقول الموؤلف. 

وتحت عنوان غير الطبيعي طبيعي، فاإنها نظرية جديدة باتت تغير كل �صيء في علم النف�ض 
ال�صري���ري من الت�صخي�ض حتى المعالجة، واأظهرت الأبح���اث الوراثية اأن النموذج الطبي خطاأ 

كله عندما يتعلق الأمر بالم�صكات النف�صية.
اإن ما ن�صميه ا�صطرابات، ما هي اإل الحالت الق�صوى للجينات نف�صها التي تعمل في جميع 
اأج���زاء التوزي���ع الطبيعي اأي اإنه لي�ض هن���اك جينات م�صوؤولة عن ال�صط���راب النف�صي، بل اإننا 

جميعًا لدينا كثيٌر من الختافات ال� DNA المتعلقة بال�صطرابات؛ فما هو عددها؟ 
يت���راوح عدد الختافات �صم���ن الطيف الوراثي من ب�صعة جينات اإلى كثير منها وكلما كان 
العدد اأكبر، كنا مر�صحين اأن نعاني م�صكات، فالأ�صباب الوراثية لما �صمي بالإ�صرابات مختلف 

كّمًا ل نوعًا. 
وم���ع ظهور ث���ورة ال� DNA وجد اأنه ل يوج���د اإ�صرابات، بل يوجد ح���الت متطرفة لاأبعاد 

الكمية وهذا ما يعنيه �صعار »غير الطبيعي طبيعي«.
ل يوج���د جينات م�صوؤولة ع���ن ال�صطرابات النف�صية، الجينات ذاته���ا م�صوؤولة عن التوريث 
ف���ي جميع اأجزاء التوزيع الطبيعي، واإن ما ن�صميه ا�صطرابات هو مجرد حد كمي اأق�صى لاآثار 

.DNA�الوراثية نف�صها اأي عدد الختافات التي نرثها في ال
اإن جي���ن FTO ف���ي اختاف���ات ال�DNA يكون اأكث���ر تواترًا في حالت ال�صمن���ة ولي�ض جينًا 
م�ص���وؤوًل عنه���ا، اأما وجود اإ�صراب مرتب���ط بجين واحد يعني اأن طفرة واح���دة �صرورية وكافية 
لحدوث ذلك ال�صطراب؛ مثًا مر�ض هانتغتون هو ا�صطراب مرتبط بجين واحد يلحق ال�صرر 

بخايا ع�صبية معينة في الدماغ وهنا يكون الأثر الوراثي نوعيًا ولي�ض كميًا.
اإن هيكلي���ة ال�صطراب���ات النف�صية هي عك�ض »جي���ن واحد ا�صطراب واح���د«؛ اإن م�صكات 
نف�صي���ة مث���ل الكتئ���اب والإدم���ان وغيره���ا اإنما ح���الت متطرفة لاأبع���اد الكمي���ة ا�صطرابات 
ف�صيولوجي���ة فيمكن تقيي���م البعد الكامن وراء ال�صطراب وكيفي���ة ت�صخي�صه، ولحقًا فاإن ثورة 
ال�DNA طورت في الت�صخي�ض العاج الذي ي�صتخدمه علم النف�ض ال�صريري والعاج النف�صي، 
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وم���ن خال هذه النظري���ة التي هي »غير الطبيعي طبيع���ي« اأ�صبحنا ندرك اأنن���ا جميعًا نمتلك 
اختاف���ات في ال� DNA توؤثر في المخاطر التي تعر�صن���ا للم�صكات النف�صية، وكلما كان عدد 
الختافات اأكبر كان من المرجح اأن نواجه هذه الم�صكات اأكثر وكل ذلك كمي اأي اأكثر اأو اأقل 

ولي�ض »اإما /اأو«.
حتى الآن اعتمد علماء النف�ض على الأعرا�ض ال�صلوكية لت�صخي�ض ال�صطرابات كالهلو�صات 
والأوه���ام وعام���ات الف�ص���ام والتقلبات الح���ادة في المزاج الت���ي ت�صير اإل���ى ا�صطراب ثنائي 
القط���ب؛ لك���ن وللمرة الأول���ى يقدم علم الوراث���ة اأ�صا�صًا �صببي���ًا للتنبوؤ بال�صطراب���ات بدًل من 
النتظ���ار حتى ظه���ور الأعرا�ض، وتنزع الآثار الوراثية اإلى اأن تكون عامة ل محددة ت�صمل جميع 

ال�صطرابات.
األمح���ت الدرا�ص���ات على التوائ���م منذ الت�صعيني���ات اإلى وجود جينات عام���ة في التحليات 
الوراثية متعددة التغيرات، وبعبارة اأخرى فاإن المخاطر الوراثية عامة في كل ال�صطرابات اأما 

المخاطر البيئية فهي محددة با�صطراب معين. 
ت�صي���ر البيئ���ة الوراثية للطب النف�صي اإلى ث���اث مجموعات وراثية وا�صع���ة: مجموعة ت�صمل 
م�صكات موجهة اإلى الداخل، والمجموعة الوراثية الثانية ت�صمل م�صكات موجهة اإلى الخارج، 

والمجموعة الثالثة ت�صمل الف�صام وال�صطراب ثنائي القطب والكتئاب الرئي�صي. 
ف���ي داخل هذه المجموع���ات الوراثية الثاث تكون التازمات الوراثية اأكثر من 50٪ كما اأن 

هذه المجموعات الثاث تتقاطع اأي�صًا لت�صكيل عامل وراثي عام في علم النف�ض المر�صي. 
معظ���م الأمرا�ض العقلية الحادة اأو ال�صطرابات العقلية تظهر اآثارًا لجينات عامة، واأكدت 
الدرا�ص���ات اأن له���ذه الجينات العام���ة دورًا مهمًا ف���ي الأمرا�ض النف�صية، كم���ا اأن معظم الآثار 

الوراثية عامة اأي�صًا ولها دور في جميع القدرات المعرفية.
ا�صتخدم���ت تقنية ال���� DNA في تحليل ال�صات الوراثية بين ال�صم���ات فمثًا الذكاء الذي 
ي�صم���ى »الق���درة المعرفية العام���ة« ي�صمل الق���درات المعرفي���ة المتنوعة، وي�صكل هدف���ًا جيدًا 

لمطاردة الجينات العامة.
تظه���ر المهارات المتعلقة بالتعليم مثل الق���راءة والريا�صيات والعلوم تازمات وراثية اأعلى 

نحو 70 ٪. 
اأحد الأمثل���ة على الجينات العامة يتعلق بالقراءة، وتظه���ر الختافات في النتائج الفردية 
اإن هي اإل اختافات ال� DNA نف�صها فهي م�صوؤولة عن الختافات الفردية في القراءة طاقة 

»�صوتيات« قوبلت هذه النتائج بعدم ت�صديق علماء النف�ض. 
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تطغى الجينات العامة على الآثار الوراثية المحددة، كما اأنه من المرجح اأن تكون الجينات 
العام���ة ذات �صلة ببني���ة الدماغ، وهي تعن���ي اأن الختافات الفردية في بني���ة الدماغ ووظيفته 

ت�صببها الآثار المنت�صرة التي توؤثر في كثير من مناطق الدماغ ووظائفه.
�ض الجين���ات العامة في عل���م الأع�صاب اإذ اإن علم���اء الأع�صاب ن���ادرًا ما يفكرون  ل���م تدرَّ
بالختافات الفردية؛ يقول الموؤلف: »اأنا اأتنباأ اأنه مع حدوث ثورة ال� DNA �صنجد اأن الجينات 

العامة مهمة في كل خطوة على طول الم�صار الوا�صل من الجينات اإلى الدماغ اإلى ال�صلوك«.
فكيف نف�صر وجود اختافات بين اأطفال ن�صوؤوا في اأ�صرة واحدة؟ ويقدم الموؤلف اأمثلة على 
ه���ذا الخت���اف م�صتمدة من الواقع، ومن الأعم���ال الأدبية التي تعن���ى بال�صخ�صيات والأنماط 

ال�صخ�صية وال�صلوكية.
ف���ي علم الوراثة ال�صلوكي وفي النتيجة الثانية التي اعتم���د عليها في درا�صة الطبيعة مقابل 
التن�صئ���ة ودرا�ص���ات لف�صل الطبيع���ة عن التن�صئة من اأج���ل تف�صير الت�صابه بين اأف���راد الأ�صرة، 
وبالن�صب���ة اإل���ى جمي���ع ال�صمات النف�صي���ة فاإن الإجابة ع���ن الت�صابه ه���و الطبيعة، اأم���ا بالن�صبة 
اإلى ال�صمات فاإنها تنتقل من جيل اإلى جيل لأ�صباب وراثية، لكن الدرا�صات نف�صها اأعطت للبيئة 
اأهمية بن�صبة 50٪ كما للتوريث 50٪ اأي بالنتيجة اأن الختافات بين الأفراد مرده البيئة ولي�ض 
الوراث���ة. ا�صتغ���رق الأمر حتى �صبعيني���ات القرن الع�صرين حي���ن بداأ علماء الوراث���ة ال�صلوكيون 

يدركون معنى ذلك.
اأم���ا علم���اء النف����ض فقد كان���ت التن�صئة ه���ي الأ�صا�ض ف���ي درا�صاتهم فالبيئ���ة م�صدر مهم 
لخت���اف الأفراد، لكن لي�صت البيئة الأ�صرية الم�صتركة الت���ي افتر�ض علماء النف�ض اأنها مهمة 
اإنما البيئة غير الم�صتركة، فهي التي تظهر الأطفال مختلفين عن بع�صهم اإذ ت�صير اإلى ما تبقى 

من التباين الذي ل يمكن تف�صيره بالتوريث اأو وجود بيئة م�صتركة. 
تظه���ر الأبح���اث الوراثية اأن التاأثيرات غير الم�صتركة لي�صت غي���ر منتظمة فح�صب، بل اإنها 
غير م�صتقرة اإلى حد بعيد، اأي اأنها غير ثابتة بمرور الزمن، لكن كان من المنطقي البحث عن 

م�صادر لآثار البيئة غير الم�صتركة.
يق���ول الموؤلف: وبعد ثاثين عامًا من البحث غير الناتج عن اآثار بيئة منتظمة غير م�صتركة 
ح���ان وقت القبول بالأفق المظلم؛ فاإن الآثار البيئية غير الم�صتركة هي اآثار غير منتظمة وذات 
خ�صو�صية وتحدث بالم�صادفة ول تترك اآثارًا دائمة، اأما الم�صدر المنتظم والم�صتقر والدائم 

.DNA �لمن نكون فهو ال
ف���ي اختب���ارات اأجريت على اأطفال في �ص���ن مبكر في القراءة »الإ�صات���ة« تبين بنتيجتها اأن 
»الإ�صات���ة« م���ن بين اأكث���ر ال�صمات توريث���ًا وبلغ معدله���ا 70٪ واإن الختب���ار اأداة قيا�ض ح�صا�ض 
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لقابلي���ات تعلم الق���راءة المدفوعة وراثي���ًا فهي م�صوؤولة ع���ن ن�صف الختاف���ات النف�صية بين 
النا����ض؛ يعن���ي اأن الوراثة ت�ص���كل التاأثي���ر المنتظم الأكبر اأهمي���ة في الح�صائ���ل النف�صية وهي 
ال�صبب لختاف النا�ض من حي���ث ال�صخ�صية وال�صحة والمر�ض والتعليم والقدرات المعرفية؛ 

اإن مخطط ال� DNA هو المخطط الذي يبين من نحن. 
اأم���ا ع���ن دور الأهل في حياة اأطفالهم فاإن اأهم �صيء يعطيه الأهل لأطفالهم هو حياتهم في 
الجين���ات الت���ي اأعطوها لهم واأن لي�ض لهم، اأثر منتظم في خ�صائ���ل معظم ما يحدث لاأطفال 
)خارج الوراثة( ينطوي على تجارب ل تحدث فرقًا في المدى البعيد واأثرها غير م�صتقر بمرور 

الزمن.
كذل���ك تنطبق المبادئ نف�صها على التعليم _ المدار�ض؛ اإن اختافات ال� DNA م�صوؤولة 
ع���ن اأكثر من ن�صف الختافات بين الأطفال في اإنجازهم الدرا�صي، فالعوامل البيئية م�صوؤولة 
عما تبقى من التباين في الإنجاز الدرا�صي، وهذه العوامل البيئية التي تترك الآثار البيئية تتمثل 

في طبيعة التن�صئة وبالنتيجة فاإن الآثار البيئية في المدار�ض ما هي اإل اآثار وراثية.
اأم���ا بالن�صبة اإل���ى التجارب الحياتية فهي مهم���ة لكنها اأي�صًا ل تحدث فرق���ًا في تكوين من 
نح���ن فتنطبق عليه���ا النتائج التي تو�صلنا اإليها فيما يخ����ض المدار�ض والتربية من حيث وجود 
اأث���ر وراث���ي كبير ومهم وطبيع���ة التن�صئة واأهمية البيئ���ة غير الم�صتركة، وباخت�ص���ار فاإن الأهل 
مهم���ون والمدار�ض مهمة والتجارب الحياتية مهمة، لكنه���ا ل تحدث فرقًا في تكوين من نكون، 
فال���� DNA ه���و ال�صيء الوحيد الذي يح���دث فرقًا منتظمًا كبيرًا م�ص���وؤوًل عن 50٪ من التباين 
ا ما تبقى فيع���ود اإلى التجارب البيئي���ة العر�صية الت���ي ل تترك اأثرًا  ف���ي ال�صم���ات النف�صي���ة، اأمَّ
طويل الأمد، فالتوريث ما هو كائن لكنه ل يتنباأ بما �صيكون لذلك يتعين على النا�ض اأن يحاولوا 
معالج���ة ن���واٍح معينة في اأنف�صهم فالجين���ات لي�صت قدرًا، بل ت�صتطي���ع اأن تتغير. ولكن التوريث 
يعن���ي اأن بع����ض النا�ض اأكثر عر�صة للم�صكات ويجدون �صعوبة اأكب���ر في التغلب عليها كما قال 
دبليو.�ص���ي. فيل���دز: »اإذا ل���م تنتج في البدء، ح���اول مرة اأخرى ثم توقف ه���ذا لأن من الحماقة 

ال�صتمرار، ال�صتمرار لن ينفعك في �صيء«.
ف���ي الأبحاث الوراثية نتائ���ج ثاث هي: التوريث، والبيئة غي���ر الم�صتركة، وطبيعة التن�صئة، 
اأي اأن الوراث���ة تقدم الجزء الأكبر من التباين المنتظم فيما بينها، والتاأثيرات البيئية ع�صوائية 
وبيئاتن���ا تظهر تاأثيرًا وراثيًا ولهذه النتائج م�صامين مختلفة على تكافوؤ الفر�ض وحكم الجدارة 
اأي الَجداَرقراطي���ة، وو�ص���ع مكون���ي الجدارقراطية مع الوراثة يعني اأن نحك���م من نخبة جينية 

ت�صوغ مكانتها بقدراتها وجهودها. 
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للوهلة الأولى تبدو الوراثة متعار�صة مع تكافوؤ الفر�ض لكن المده�ض في مو�صوع الوراثة اأنه 
يمكن عد توريث الح�صائل موؤ�صرًا اإلى تكافوؤ الفر�ض. 

والنقطة الثانية والأكثر اأهمية هي اأن تكافوؤ الفر�ض ل يترجم اإلى ت�صاوي في النتائج وتف�صير 
ذل���ك وراثيًا ه���و اأن الختافات الفردي���ة في الح�صائل تع���ود اإلى الختاف���ات الوراثية. وهنا 
تتراج���ع ن�صبة تاأثير البيئ���ة اأمام قوة توريث ال�صمة المذك���ورة الم�صوؤولة عن التعليم والح�صائل 
والنتائ���ج. اإذن يوج���د تازم بين الفر�صة والح�صيلة فهي مدفوع���ة وراثيًا، وهذه طريقة اأخرى 

يجعلنا فيها ال� DNA من نكون. 
اإن ه���ذه الم�صامي���ن الوراثي���ة )توري���ث _ البيئة الم�صترك���ة _ طبيعة التن�صئ���ة( اأكثر 
�صخ�صي���ة واإن ث���ورة DNA �صتمكنن���ا من التنبوؤ بالمخاط���ر والقدرة على البق���اء ونقاط القوة 

وال�صعف الوراثية لدى الأفراد.
فما تاأثير ثورة DNA وم�صامينها على الأفراد وال�صيكولوجيا والمجتمع، هذا ما �صيو�صحه 

الجزء الثاني في المخطط الوراثي. 

ثورة �لـ DNA وتاأثير�تها في علم �لنف�س
 DNA  أ�سا�سيات �لـ�

يتك���ون ال� DNA من جزيئ���ات غبية تطيع قواني���ن الكيمياء طاعة عمياء، ه���ذه الجزيئات 
موجودة في كل خلية من تريليونات الخايا الموجودة في اأج�صادنا والم�صوؤولة عن اإنتاج الحياة 

بكل تعقيداتها المذهلة.
ا�صتنت���ج مان���دل اأن هناك »عن�صري���ن« للوراثة في كل ف���رد، واأّن الذرية تتلق���ى اأحد هذين 

العن�صرين من كل من الأبوين. 
ف���ي ع���ام )1953( و�صف جيم����ض واط�صون وفران�صي����ض كريك بنية الحل���زون المزدوج في 
���ه ال� DNA باأنه  ال���� DNA وال���ذي يتكون من �صفيرتين ملتفتي���ن اإحداهما حول الأخرى. ي�صبِّ
�صل���م م���ن حبلي���ن و16 درجة كل واح���دة مكونة م���ن روابط كيميائي���ة تربط الحبلي���ن ارتباطًا 
�صعيف���ًا، والدرجات ه���ي اأربع جزيئات ت�صمى )النيوكليوتي���دات(: )a اأدنين( )c �صايتو�صين(، 

)G  غوانين( )T ثايمين(. 
ويتك���ون العم���ود الفق���ري للحلزون الم���زدوج من جزيئ���ات �صك���ر وفو�صف���ات متبادلة ومن 
الفو�صفات ال�صكرية والدرجات النيوكليوتيدية اأعطى ال� DNA ا�صمه النووي الريبوزي منقو�ض 

الأوك�صجين. 
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ف���ي ع���ام )1961( بداأ فرن�صي�ض كري���ك و�صدني برينر بف���ك ال�صيفرة الوراثي���ة باإظهار اأن 
ال�صيفرة تتكون من تتابع ثاث درجات على ال�صلم الحبلي وهو ما ي�صبه كلمة من ثاثة اأحرف، 
ه���ذه الكلم���ات ت�صكل �صيف���رة لأحد الأحما����ض الأمينية الع�صري���ن والتي تنتج م���ن ال�صفر من 
ال���� DNA ال���ذي نمتلكه علمًا اأن هن���اك المئات م���ن الأحما�ض الأمينية تنت���ج كل من خايانا 
)2000( بروتي���ن مختلف���ًا، والمادة الأ�صا�صي���ة فيه هي الحم�ض الأميني وظيف���ة البروتين بناء 
اأج�صامن���ا وتنظيمها بم���ا في ذلك الع�صبونات والناقات الع�صبي���ة والتي هي عنا�صر اأ�صا�صية 

في اأدمغتنا في تحديد من نحن نف�صيًا. 
تنت���ج الجزيئ���ات الأربعة a-t-c-g: اأربع اأن���واع فقط من الدرجات، ه���ذا النموذج لت�صفير 
الأحما�ض الأمينية في الDNA كانت تعنيه كلمة جين تقليديًا ويوجد 20 األف )جين( تقليدي 
فق���ط اأم���ا 98٪ الأخرى من ال����DNA فاإن لها وظائ���ف مهمة. يوجد ثاث ملي���ارات درجة في 
الحل���زون الم���زدوج لل� DNA، وهذا ما ي�صم���ى ب� »الجينوم« وينق�صم الجين���وم اإلى 23 جزءًا اأو 

كرومو�صومًا. 
و مخططن���ا الوراث���ي في ال� DNA يتك���ون من جينومين اأحدهما م���ن الأم والآخر من الأب 
اأي اأن لدين���ا 23 زوج���ًا م���ن الكرومو�صوم���ات التي ياأتي اأح���د اأفرادها من بوي�ص���ة الأم والثاني 
م���ن الحيوان المنوي ل���اأب، وخايا البوي�صة والحي���وان المنوي هي الوحي���د التي تحتوي على 
كرومو�ص���وم واحد م���ن كل زوج، وعندما يمتزج���ان فاإنهما ينتجان خلية تحت���وي على مجموعة 
كامل���ة م���ن الكرومو�ص���ات المزدوجة، وتنق�صم ه���ذه الخلية اإل���ى اثنتين وتتابع اإل���ى تريليونات 

الخايا الموجودة في اأج�صامنا والتي تحتوي كل منها على تتابع ال� DNA نف�صه. 
اأما ما ي�صمى بالطفرة فهي بمنزلة اأخطاء طباعية في ال�صيفرة الوراثية وتنتقل اإلى الأطفال 

الذين ينقلونها بدورهم.
وهناك ما ي�صمى )تعدد الأ�صكال النيوكليوتيدات المفردة( والناتج عن تغير اإحدى درجات 
الحل���زون ال���� DNA  والبالغة ثاثة ملي���ارات، ولها اأهمية كبيرة لأنه تبي���ن اأنها مرتبطة ب�صمة 

معقدة )الوزن مثًا(.
DNA �وهناك )الأليات( وهي اأ�صكال بديلة في تتابع ال

وبالع���ودة اإلى الطفرة فاإن احتمال »الت�صحيح« في ال� DNA تحقق اأخيرًا عبر تقنية ت�صمى 
.DNA �التكرارت العنقودية الق�صيرة منتظمة التباعد وبها يتم قطع طفرة وا�صتبدالها بال

يتح���دث موؤل���ف الكت���اب روبرت بلومين ع���ن رحلة طويلة و�صاق���ة ومخيبة اإلى حال���ة الياأ�ض 
والكتئ���اب عل���ى مدى خم�ض وع�صرين عامًا في اأبحاثه وكثير من الباحثين في ما �صماه مطاردة 
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الجي���ن والجينيوم ث���م الرتباطات المتعددة حت���ى الو�صول اإلى الطري���دة )ال�صبب الوراثي في 
ال�صل���م الوراث���ي الم�صوؤول عن ا�صطراب���ات نف�صية ت�صببها اأمرا�ض مث���ل داء ال�صكري النمط 2، 
وداء ك���رون وهو الته���اب اأمعاء مزمن وغيره���ا( وتاأثيرها النف�صي على المري����ض والتي تو�صل 
اإلى مرحلة الهو�ض والكتئاب مثل ثنائي القطب ذو التقلبات الحادة في المزاج، والأبحاث التي 

اأجريت في مطلع الألفية الثانية حتى عام )2007(.
ومع حلول )2011( وحتى )2017( حيث ظهر ما ي�صمى تحالف الطب النف�صي وعلم الجينيوم. 
يرك���ز هذا التحالف عل���ى ال�صطرابات النف�صية الناجمة عن الختاف���ات الموروثة في الجينوم 
والت���ي تحدث فرق���ًا في ال�صمات النف�صية، وذك���ر عدة اأمرا�ض نذكر منه���ا الزهايمر، والف�صام، 
وثنائ���ي القط���ب، والإنجاز الدرا�صي، فكان الكت�صاف الذي اأح���دث ال�صدمة الذي يعد اأن المقلع 
الحقيق���ي يتمثل في مخلوق���ات بالغة ال�صغر، فاأحج���ام اآثار اختافات ال���� DNA الم�صوؤولة عن 

التوريث في جميع ال�صطرابات والأبعاد النف�صية اأ�صغر بكثير مما توقعه اأي �صخ�ض. 
وب���ات هناك اآلف م���ن تعددات اأ�ص���كال النيوكليوتيدات المفردة المرتبط���ة ب�صمات نف�صية 
معق���دة. لكن ال�ص���وؤال اأنه لماذا نهتم لختافات ال�DNA الموروث���ة الكامنة خلف الختاقات 

الفردية في ال�صمة النف�صية اإنما ل�صببان هما: 
1- العثور على م�صارات من الجينات اإلى الدماغ اإلى ال�صلوك.

2- تنبوؤ ال�صلوك. 
ين����ض اأول قان���ون في علم ال�صل���وك الوراثي على اأن جمي���ع ال�صمات النف�صي���ة تظهر تاأثيرًا 

.DNA �بداية ثورة في ال DNA �وراثيًا، فكان العثور على الختافات في ال
بتن���ا نعرف الآن وبالتاأكي���د اأن التوريث ت�صببه اآلف الرتباط���ات ذات اآثار �صغيرة جدًا واإن 
جم���ع ه���ذه الرتباطات في درجات متع���ددة الجينات تجمع اآثار ع�ص���رات الآلف من التعددات 

يجعل من الممكن التنبوؤ ب�صمات نف�صية مثل: الكتئاب والف�صام والإنجاز الدرا�صي. 
اإن الدرج���ات متعددة الجينات التي تجمع هذه الآثار هي ح�صيلة جمع لنتائج اإح�صائية في 

اأبحاث الرتباطات على كامل الجينوم. 
هذه الدرجات متعددة الجينات اإن هي اإل عّرافات ينبئن بالم�صتقبل، اإن التنبوؤ اأمر محوري 
لأن���ه العام���ل الأ�صا�صي في منع الم�صكات النف�صية وتعزيز الآم���ال المبنية على الواقع. هذا هو 
العال���م الجديد لعل���وم الجينوم ال�صخ�ص���ي، الذي يبداأ بالق���درة على ا�صتخ���دام اختافات ال� 
DNA الموروثة في كل جينوم للتنبوؤ بالختافات النف�صية. وبالن�صبة اإلى الأبعاد وال�صطرابات 
النف�صي���ة فاإن بع����ض الدرجات متعددة الجينات و�صلت اإلى م�صتوي���ات مثيرة لاإعجاب من قوة 
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التنب���وؤ، تم التو�ص���ل اإليها بجمع الأنماط الجيني���ة لتعدد اأ�صكال النيوكليوتي���دات المفردة )في 
الدرا�صات ال�صتبيانية(.

اإذن، يتطل���ب الو�صول اإلى درج���ات متعددة الجينات: ال� DNA وعملي���ات تنميط جيني على 
نطاق الجينيوم، وكثيرًا من التحليل. تجري عملية التنميط با�صتخدام �صرائح التعدد للو�صول اإلى 
درجات متعددة الجينات لأية �صمة تكون نتائج ارتباطات الجينيوم الكامل متوافرة بالن�صبة اإليها.

اإن الدرجات متعددة الجينات ما هي اإل متنبئات احتمالية كما هي الحال في كل المتنبئات 
الت���ي ت�صتخدم في عل���م النف�ض، لكن هن���اك طيفًا وا�صعًا م���ن الختافات الفردي���ة في ال�صمة 
الم�صتهدف���ة للدرا�ص���ة: وه���ي ل تنبئ بال���ذكاء والإنجاز الدرا�ص���ي بل تتنباأ بكثي���ر من ال�صمات 

النف�صية الأخرى بما في ذلك ال�صحة العقلية وال�صحة ال�صخ�صية. 
قال توما�ض اأدي�صون: اإن العبقرية هي 1٪ اإلهام و 99٪ جد وكد. 

وه���ذا م�صوغ ث���ان للعا�صفة الت���ي اأحدثتها الدرجات متع���ددة الجينات في عل���م النف�ض لأن 
التح�صي���ل الدرا�ص���ي يعتمد على عدة �صمات نف�صية فاإنه من غي���ر المفاجئ اأن يتنباأ التح�صيل 

الدرا�صي بكثير من ال�صمات النف�صية. 
اإن اأف�صل خم�ض درجات متعددة الجينات في علم النف�ض حاليًا: الف�صام، وا�صطراب ثنائي 
القط���ب، وال�صطراب الكتئاب���ي الحاد، ومر�ض الزهايمر، والتح�صي���ل الدرا�صي. كل ما �صبق 
يمث���ل مح���ور هذا الكتاب الذي هو علم النف�ض وما يمكن للدرج���ات متعددة الجينات اأن تك�صفه 

حول ال�صمات النف�صية.
ب���داأ هذا الكت���اب باإعان ترويجي ب�صاأن جهاز يعد باإحداث تغيير في فهمنا اأنف�صنا وم�صيرة 

حياتنا اإلى اآخر الإعان ...وتكلفة هذا الجهاز هي100 جينيه اإ�صترليني. 
ه���ذا الجه���از هو بالطبع الدرجات متعددة الجينات المدعوم���ة باأف�صل ما تو�صل اإليه العلم 

في زمننا.
تعد الدرجات متعددة الجينات الختبار النف�صي الكلي لأنها للمرة الأولى ت�صتطيع اأن تخبرنا 
بحظوظنا الجينية، وعلى الرغم من اأنها تخبرنا فقط عن خ�صائ�صنا الوراثية ولي�ض عن الآثار 
البيئية، فاختافات ال� DNA م�صوؤولة عن ن�صف التباين في ال�صمات النف�صية اأما بقية التباين 

فهو بيئي، وهو تباين ع�صوائي غالبًا اأي اأننا ل ن�صتطيع التنبوؤ به. 
ب���داأت الدرج���ات متعددة الجينات باإح���داث تحول في علم النف�ض ال�صري���ري وفي الأبحاث 

النف�صية، ومع دخولنا مرحلة علم الجينوم ال�صخ�صي فاإنها �صتوؤثر فينا جميعًا. 
تنتج القوة التغيرية للدرجات متعددة الجينات من ثاث خ�صائ�ض: 
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�أوًل: هي اأن التنبوؤات التي ت�صتند اإلى ارتباط الدرجات متعددة الجينات بال�صمات التف�صية 
�صببية. 

ثانيـــاً: هي اأن الميزة الفردية للدرج���ات متعددة الجينات اأنها ت�صتطيع اأن تتنباأ منذ الولدة 
بالدقة نف�صها التي تتنباأ بها في مرحلة لحقة من الحياة. 

ثالثاً: اإن الدرجات متعددة الجينات ت�صتطيع التنبوؤ بالختافات بين اأفراد الأ�صرة.
ه���ذه الخ�صائ����ض الفريدة �صتغير في علم النف�ض ال�صريري م���ن خال تغيير الطريقة التي 

نتعرف فيها على الم�صكات النف�صية ونعالجها ونفكر فيها. 
اإن الدرجات متعددة الجينات �صتحدث فرقًا بخم�ض طرق:

الطريقـــة �لأولـــى: ه���ي اأنها �صتجعل من الممكن تحديد الم�صكات عل���ى اأ�صا�ض الأ�صباب ل 
الأعرا�ض.

�لطريقـــة �لثانيـــة: �صوف تغير علم النف����ض وذلك بالبتعاد ع���ن الت�صخي�صات والتوجه نحو 
الأبعاد.

�لطريقة �لثالثة: هي تنقل علم النف�ض ال�صريري من عاجات )حجم واحد ينا�صب الجميع( 
اإلى عاجات مف�صلة طبقًا لم�صكات الأ�صخا�ض. 

الطريقة الرابعة: تغير علم النف�ض ال�صريري بطريقة تحويل التركيز من العاج نحو الوقاية. 
الطريقة الخام�صة: هي اأنها �صتعزز وت�صجع »علم الجينوم الإيجابي« و�صتلهم العلماء بتحويل 
تركيزه���م اإلى النهاية الإيجابية للتوزيع بدًل عن النهاي���ة ال�صلبية لتوزيع الم�صكات والإعاقات 

ونقاط ال�صعف، اإذ اإن كلتا نهايتي التوزيع لدرجات متعددة الجينات لهما الحجم نف�صه.
يقول الموؤلف: 

عندم���ا يتعل���ق الأمر بالدرج���ات متعددة الجين���ات لا�صطراب���ات )مثًا( ف���اإن الدرجات 
المتو�صط���ة قد تكون اأف�صل م���ن المتدنية جدًا، ويجب اأن تكون و�صطيًا في كل �صيء، كما درجت 
ل وجهة نظر  اأم���ي على تذكيري »الأمهات مهم���ات، لكنهن ل يحدثن فرقًا« فقد كنت دائمًا اأف�صّ

اأو�صكار وايلد: »كن و�صطيًا في كل �صيء، حتى في الو�صطية«.
ويتابع موجزًا تاأثير خ�صائ�ض الدرجات متعددة الجينات على علم النف�ض ال�صريري فيقول:
�صيتغي���ر علم النف�ض ال�صريري ب�صورة لن يعود من الممكن تعرفها ب�صبب الدرجات متعددة 
الجين���ات، الت���ي تركز على الأ�صباب ب���دًل من الأعرا����ض والأبعاد بدًل م���ن ال�صخ�صيات وعلى 
العاج���ات المف�صل���ة طبقًا لحتياج���ات الأ�صخا�ض بدًل م���ن ا�صتخدام )حج���م واحد ينا�صب 

الجميع(.
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وعلى الوقاية بدًل من العاج وعلى التركيز الإيجابي على ال�صحة بدًل من التركيز على المر�ض.
ويتابع الموؤلف: على مدى اأربعين عامًا كنت اأحاول اأن اأفهم الأ�صباب التي تجعل النا�ض مختلفين 
جدًا في تركيبتهم النف�صية، بدءًا بال�صوؤال الجوهري المتعلق باأهمية الن�صبة لطبيعة التن�صئة، وعلى 
م���دى الأعوام الع�صرين الما�صية كنت اآمل بالنتقال من الطرائ���ق الجينية غير المبا�صرة للتوائم 

م اختافات ال�DNA مبا�صرة في الأ�صخا�ض، وقد حدث هذا اأخيرًا. اإلى طرائق تقوِّ
واأ�صعر كاأنني ربحت اليان�صيب في كل �صنة على مدى ال�صنوات الع�صرين الما�صية.

وثم���ة مجموعة من الأ�صئلة تتعلق بالتطور اإذ يمك���ن لدرجات متعددة الجينات م�صتمدة من 
درا�صة لارتباطات على نط���اق الجينوم »الف�صام اأو التح�صيل الدرا�صي« اأن تتنباأ بالف�صام اأو 
التح�صي���ل الدرا�ص���ي منذ الولدة تمامًا، كما ت�صتطيع فعل ذلك ف���ي مرحلة البلوغ، لكن ال�صوؤال 
هو اإلى اأي مدى ت�صتطيع اأن تتنباأ في �صلوك الأطفال ) اأي اإلى درجة مبكرة في مرحلة النمو(.

واأ�صئل���ة كثيرة اأخرى ب�صاأن ا�صتعمال الدرج���ات متعددة الجينات لجعل حياة الأطفال اأ�صهل 
و�صوؤال اآخر: ماذا لو اأ�صبحت الدرجات متعددة الجينات النف�صية جزءًا من الختبار في مجال 

التعليم؟ اأو التوظيف؟ هذا هو الكابو�ض الذي يخ�صاه النا�ض. 
 DNA�ويق���ول: ل ي���زال اأثر فيلم )غاتاكا( الذي عر�ض عام )1997(، والذي فيه يق�صم ال
النا�ض اإلى �صالحين وغير �صالحين تبعًا للجينوم الذي امتلكوه الذي اأحدث اأثرًا كابو�صيًا لدى 
النا����ض، لكن اأثره الإيجاب���ي كان في اأنه يحذر من مخاطر وق���وع المعلومات الجينية في اأيدي 

دولة ا�صتبدادية.
وف���ي الخت���ام وبعد اكت�صاف بني���ة ال� DNA على م���دى اأكثر من �صتين عام���ًا، وما ُذِكَر من 
درا�صات واأبحاث في كتاب المخطط الوراثي بجزئيه فقد حان الوقت لإطاق نقا�ض عام واأو�صع 
ح���ول تطبيقات ث���ورة ال� DNA وم�صامينها ف���ي علم النف�ض. ويختم روب���رت بلومين قائًا: اإن 
ال�صب���ب الرئي�ص���ي الذي دفعني اإلى و�ص���ع هذا الكتاب كان لتعزيز ه���ذا النقا�ض وتقديم معرفة 
اأ�صا�صي���ة بال� DNA نحتاج اإليه���ا لمعالجة هذه الق�صايا المعقدة بطريق���ة قائمة على المعرفة 

بما نناق�صه، اإن علم الوراثة اأهم بكثير من اأن نتركه لعلماء الوراثة وحدهم. 

ال�DNA من نكون؟ يجعلنا  كيف  الوراثي/  المخطط  • الكتاب: 
    تاأليف: روبرت بلومين.

    ترجمة: د. نايف اليا�صين.
    ال�صادر عن �صل�صلة عالم المعرفة، الكويت، عدد495، حزيران، 2022م.

⁕ ⁕ ⁕
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�ضبحي �ضعيد ق�ضيماتي

ق�راءات

قراءة في كتاب »دول وكيانات عربية
في بالد ال�سام قبل الإ�سالم«

يبداأ الدكت���ور خلف الجراد كتاب���ه )دول وكيانات عربية 
ف���ي باد ال�ص���ام قبل الإ�ص���ام( ال�صادر ع���ن الهيئة العامة 
ال�صورية للكتاب، بهذه الكلمات في مقدمته:)اإن اأمتنا العربية 
الموغلة في اأعماق التاريخ وح�صارتها ال�صامقة التي اأ�صاد بها 
كبار العلم���اء والموؤرخين والبّحاثة المت�صفين بالمو�صوعية، 
مثل )غو�صتاف لوب���ون( و)�صيغريد هونكه( و)رينيه دو�صو( 
و)واأرنول���د توينبي( وغيرهم، تتعر�ض اليوم - بل منذ مئات 
ال�صني���ن- اإل���ى ت�صوي���ه متعم���د لتاريخها القدي���م والجديد، 
م���ع ت�صكيك خطي���ر( والأخطر ف���ي هذا الت�صوي���ه: )ي�صارك 
ب���ه - م���ع الأ�صف - عدد م���ن اأبنائها اأدعياء العل���م والثقافة 
وحملة الأقام وال�صهادات الأكاديمية العالية الذين يظهرون 
�صرا�ص���ة �صديدة ف���ي هجماتهم غي���ر المو�صوعي���ة، وكاأنهم 

يري���دون اإخ���راج اأنف�صهم من عار كبي���ر، وتهمة الت�صقت بوجودهم ولغته���م وثقاتهم وتاريخهم(. 
ولت�صويه التاريخ اأهداف �صيا�صية خبيثة ماكرة، ذات اأبعاد ا�صتعمارية خطيرة.

تحم���ل ه���ذه الكلمات حقائق �صاطعة تو�ص���ح وتبرهن على اأهم الحقائ���ق التي توؤكد الجذور 
العربي���ة العميق���ة للعديد م���ن الدول والكيانات العربي���ة التي بنت ح�صاراته���ا العريقة في باد 
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ال�ص���ام، قب���ل الإ�صام.فهل يدرك هوؤلء الأدعي���اء خطورة ادعاءاتهم، وم���ا تحمله من اأهداف 
عدواني���ة ترم���ي اإلى ت�صويه تاريخ باد ال�ص���ام، والإ�صاءة اإلى ح�ص���ارات، ل ينكر اأحد اأهميتها، 
ومكانته���ا في �صرح الح�صارة العالمية. وي�صعى الموؤلف لي����ض اإلى ت�صحيح جملة من المفاهيم 
والمغالط���ات التاريخية - الح�صارية والأيديولوجية التي تنفي الجذور العربية للدول والكيانات 
العربية ف���ي باد ال�صام، بدوافع ا�صتعمارية عدوانية فح�صب، ب���ل ليوؤكد اأي�صًا الدور الح�صاري 
لاأمة العربية في التطور التاريخي للب�صرية، ويعّبر من خال هذه المعطيات عن اإيمانه العميق 

بالأمة العربية، عبر تطورها التاريخي.
وي�صت�صهد الدكتور خلف الجراد على هذه المعطيات باأربع درا�صات ت�صمنها الكتاب هي:

الدرا�ص���ة الأول���ى: جغرافية جزي���رة العرب، وموقع ب���اد ال�صام فيها.الدرا�ص���ة الثانية: في 
م�صاأل���ة العاقة العربية- ال�صامية. الدرا�صة الثالث���ة: هجرات عربية )َجَزرَيّة( قديمة اإلى باد 

ال�صام. الدرا�صة الرابعة: دول وكيانات عربية في باد ال�صام، واأبرز منجزاتها الح�صارية.
ف���ي درا�صته الأولى يوؤكد الموؤلف رف�صه ت�صمية الجزيرة العربية، )ب�صبه الجزيرة العربية( 
الت���ي ل وجود لها ف���ي الم�صادر العربية: )فالذي���ن �صكنوا �صبه الجزي���رة العربية للمرة الأولى 
ه���م الأوروبيون والأمري���كان، ثم تابعهم العرب و�صاروا على دربه���م، دون تمحي�ض اأو تدقيق اأو 
مراجع���ة(. وي���رى الموؤلف اأنه���م: )في هذا ال�صبي���ل اختلقوا مجموعة اأكاذيب تق���ول اإن العرب 
الكنعانيي���ن ه���م من اأ�صل حامي، وزعم���وا اأن الفل�صطينيين المذكورين ف���ي التاريخ، وفدوا من 
ج���زر بح���ر اإيجة، فهم غرباء ع���ن فل�صطين(. ووا�صح هن���ا الفكر ال�صهيوني ال���ذي يروج هذه 
الأكاذي���ب، ومنها: )اإن الجن�ض العربي في باد ال�صام جاء في اأعقاب الفتح العربي الإ�صامي، 
واإن���ه لم يكن للعرب وجود من قبل(. ووا�ص���ح اأن الأمريكان اليهود، اأو المتهودين هم وراء هذه 
الأكاذي���ب التي تحم���ل وتعّبر عن اأهدافهم العدوانية التي تدع���ي اأنَّ وجود اليهود ي�صبق الوجود 
العربي.ويربط���ون الوج���ود اليهودي باأيام اإبراهيم الخليل.في الوقت ال���ذي توؤكد فيه الحقائق: 
)اأن باد ال�صام عامة، وفل�صطين خا�صة، من باد العرب، وجزيرة العرب، واأن �صكانها واأهلها 
وعّمارها هم من العرب منذ فجر التاريخ اإلى اليوم، واأن باد ال�صام عربية ال�صكان قبل مياد 
الم�صي���ح(. وي�صهد ال�صعر العربي على هذه الحقائق، وفي مقدمته ال�صاعر الأع�صى الذي يقول: 
)وطّوق���ت للمال اآفاق���ه// ُعمان فحم�َض فاأوري �َصَلْم(.وي�صهد كذل���ك ال�صاعر ح�صان بن ثابت 

على عروبة باد ال�صام، اإذ يقول:
فالب�سي��ع فحومِلاأ�ساأل��ِت ر�س��م ال��دار اأم مل ت�س��اأِل اجلواب��ي،  ب��ن 
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فف���ي ه���ذه الق�صيدة، يذكر ال�صاعر ع���ددًا من الأماكن في ديار ال�ص���ام، ومنها )الجوابي( 
وه���ي جابية الجولن. والب�صي���ع: مو�صع كان بالقرب من ال�صنمين في حوران، كما ذكر)جّلق( 
وه���ي دم�صق.وذك���ر اأي�صًا )بردى( نهر دم�ص���ق المعروف.كما يذكر الموؤل���ُف: )عمرو بن كلثوم 
التغلبي المتوفي عام )584م(، وهو �صيد تغلب في زمانه، فقد ولد في جزيرة الفراتية في ديار 

ربيعة، وهو �صاحب المعلقة التي يقول فيها: 
فاأ�سبحين��ا ب�سحن��ك  ُهبّ��ي  الأندرين��ااأل  خم��ور  تبق��ي  ول 

وت�صه���د الآثار العربية، قبل الإ�صام، عل���ى عروبة باد ال�صام، وتوؤكد اأ�صالة الوجود العربي 
ف���ي باد ال�صام وتجذره، اإذ يع���ود اإلى طبقات زمنية متوالية. وكان الع���رب الناطقين بالعربية 
الجدي���دة القراآنية، يحكمون ب���اد ال�صام من قبل مياد الم�صيح علي���ه ال�صام. ويوؤكد الموؤلف 
باأن م�صمى العرب، لي�ض مق�صورًا على ال�صعب الفاتح، اأو على قبائل بعينها، واإنما ي�صمل �صعوبًا 
وجماع���ات �صبق���ت )الفتح العرب���ي الإ�صامي( تحت ا�ص���م الكنعانيين والأموريي���ن وال�صريان.

تجمعهم اأر�ض واحدة، ولغة متفقة في الجذور، واإن اختلفت في لهجة النطق:)ومن الآثار الباقية 
الدائم���ة الدالة على وجود العرب با�صمهم الجام���ع )الأرومة العربية( اأو )الجن�ض العربي( في 
ب���اد ال�ص���ام، اأ�صماُء المدن والقرى والأماكن التي لم يطلقها الع���رب الم�صلمون، ذلك اأنهم لم 
يدخل���وا فراغًا جغرافي���ًا، بل قدموا بادًا اآهل���ة بال�صكان، عامرة بالمدن والق���رى(. وقد اأ�صار 
اأني����ض فريح���ة في مقدمة كتابه )معجم اأ�صماء المدن والق���رى اللبنانية( اإلى القيمة التاريخية 
له���ذه الأ�صم���اء، فهي م�صدر من م�ص���ادر التاريخ القديم، بما تعك�صه لنا م���ن النواحي الدينية 
والثقافية وال�صيا�صية، ل تقل اأهمية عما تنقله لنا العاديات - الآثار- عن الما�صي البعيد. ويرى 
الموؤل���ف اأن الدللة ال�صيا�صية هي من اأهم ال���دللت لأن الموؤرخ يعدها م�صدرًا تاريخيًا قديمًا، 
لأنه���ا تبقى �صاهدًا على تعاقب ال�صعوب، واأف�ص���ل مثال على ذلك: درا�صة الأمكنة في فل�صطين، 
ففيه���ا اأ�صماء تعود اإل���ى ما قبل األفي �صنة قب���ل المياد.اأ�صماء كنعانية وغي���ر كنعانية، وكذلك 
الح���ال ف���ي �صورية ولبنان، ففيها من اأ�صماء كثيرة جدًا �صابق���ة للهجرات العربية التي ي�صمونها 
خط���اأ )ال�صامية(. فهناك اأ�صماء اآرامية واأ�صماء عربية، غير اأن ال�صائد فيها: الأ�صماء الآرامية 

لأن �صورية الطبيعية كانت باد اآرامية.
وي�صتخل����ض الدكت���ور خلف الجراد باأن )جزيرة العرب( ت�صم م���ا ي�صمى اليوم دول الخليج 
العربي واليمن والعراق ودول باد ال�صام )�صوريا ولبنان وفل�صطين والأردن( وت�صمل باد م�صر 
اإلى حدود النيل. هذا هو الوطن الأ�صلي للجن�ض العربي الذي ي�صم الجذور والفروع، لكن ذلك 



قراءة في كتاب »دول وكيانات عربية«

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 228

ل���م يح���ل دون وجود العرب خ���ارج هذه الحدود. فب���اد م�صر على ال�صفة الأخ���رى لنهر النيل 
�صكانها من الجن�ض العربي، وكذلك باد المغرب العربي.

ويتوق���ف الموؤل���ف، ليعطينا �صورة مف�صلة عن ا�صم �صام، واأ�صله���ا العربي.فهو ا�صم عربي، 
و�صع���ه الع���رب على ه���ذا الجزء من جزيرته���م، كما و�صع���وا الأ�صماء لاأقالي���م الأخرى: نجد 
والحجاز واليمن. ويوؤكد الكاتب: )ولم يعرف ا�صم ال�صام في �صجات الأمم القديمة التي غزت 
ب���اد ال�ص���ام، كالروم���ان، والفر�ض، واليونان، وقد لح���ظ العرب في كل اإقلي���م �صفة اأو �صفات 
كان���ت علة في و�صع ال�صم. فاليمن من الُيمن.وال�صام م���ن ال�صمال )ال�صماأل( اأو ال�صمو والعلو، 
اأو م���ن العامات، والعائم، جمع �صامة.وهذه الأ�صماء مو�صوعة قبل الإ�صام.( ويذكر الكاتب 
الق�صائد التي ُذكر فيها ا�صم ال�صام، ومنها المرق�ض الأكبر، عوف اأو عمرو بن �صعد )75 ق.م( 

ليات:  في ق�صيدته المف�صّ
وم��رادااإن تك��وين ترك��ِت ربْع��ك بال�س��اأْ ِخيم��ريا  وج��اورت  م 
قريب��اً من��ك  اأك��ون  اأن  وال��ُوّرادافارجت��ي  ال�سادري��ن  فا�س��اأيل 

ونق���راأ اأي�صًا في هذا الحقل ما قاله ال�صاعر ُخرا�ص���ُة بن عمرو العي�صى )قبل الإ�صام( من 
ليات:  مطلع ق�صيدة في المف�صّ

ُتلُّ��ه ق��د  مب��ا  ليل��ى  م��ن  نعاج امل� ترع��ى الدخول فحْوَم�وبُ��ّدل 
�ُسعف��اً خدوده��ا بال�س��اآم  ُمذيَّ���ُملمع��ًة  �سابريّ��اً  عليه��ا  كاأن 

ويذك���ر الموؤلف الأحاديث النبوية ال�صحيحة التي ُذكر فيها ا�صم ال�صام، ومنها:)قال النبي 
)����ض( »�صتجدون اأجن���ادًا: ُجندًا بال�ص���ام، وُجندًا بالع���راق، وُجندًا في اليم���ن« وقال: »عليكم 
بال�صام«.وق���ال: »ال�ص���ام اأر�ض المح�صر والمن�صر« وقال: »اإذا ف�صد اأه���ل ال�صام فا خير فيكم«. 
وقد دخل ا�صم )ال�صام( المعجم العربي بو�صفه ا�صمًا عربيًا، فذكروا ا�صتقاقه لأنه عن م�صاأمة 
القبلة )�صمال القبلة( وذكروا اأ�صلوب الن�صب اإليه، فيقال:رجل �صاآم: اإذا ن�صبته اإلى ال�صاأم.وهو 

ا�صم باد ُتذّكر وتوؤنث، و�صاهد التاأنيث قول جوا�ض الكلبي، يعاتب بني اأمية:
نياُط��ُه البعي��د  البل��د  م��ن  وفتاه��اجئت��م  كْهَله��ا  تنك��ر  وال�س��ام 

وي�صي���ر الكات���ب اإن ما اأراده في ه���ذه الدرا�صة، يوؤكد اأمرًا معروف���ًا للموؤرخين والجغرافيين 
العرب، بل لكثير من الدار�صين والباحثين الغربيين المو�صوعيين، اإن �صورية الطبيعية، اأو باد 
ال�ص���ام، عربية الطابع وال�صكان والح�صارة، ب�ص���رف النظر عن الم�صميات القبلية، اأو الجهوية 
اأو الدينية التي تعاقبت عليها في مراحل زمنية مختلفة: )وباد ال�صام جزء من جزيرة العرب، 
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كم���ا الحج���از ونجد واليمن والعراق، وم�ص���ر من جزيرة العرب.وا�ص���م دم�صق عربي عتيق من 
اللهج���ة العربية الآرامية، وجاء بلفظ )دار م�صق( اأو)در م�صق( بمعنى الأر�ض الم�صقية. ورجح 
اأني����ض فريحة اأن يكون م���ن )�صوق( وهو جذر يفيد الكثرة والوف���ر والنعيم، فيكون المعنى بيت 

الوفر والغنى، وهذه الت�صمية تائم غوطة دم�صق(.
ويجي���ب الكات���ب عن �ص���وؤال: )من ه���م الم�صلمون في ال�ص���ام، وما جذوره���م، فهم )الذين 
ح���رروا باد ال�صام، واأعادوه���ا اإلى حريتها(.اإنهم عرب قدموا من الحجاز ونجد واليمن، وبعد 
التحرير)الفتح في الم�صطلح الإ�صامي( اأقام منهم من اأقام، وعاد من عاد اإلى م�صقط راأ�صه، 

اأو تابع م�صيرة الفتح اإلى باد اأخرى.
وال�صوؤال الأهم: )هل بقيت باد ال�صام خالية من ال�صكان بعد اأن ُطِرد الروم منها، و�صكنها 
الع���رب الفاتحون؟(.والج���واب: )اإن ن�صو����ض المعاه���دات التي كتبه���ا الفاتح���ون الم�صلمون 
ل�ص���كان الب���اد المفتوحة، تدل على ا�صتمرار ال�صكان في بيوته���م، واأن الذين رحلوا هم الجنود 
الروماني���ون وموظفوهم واأتباعهم(. وهذا ما توؤكده العهدة العمرية لأهل )اإيليا( بيت المقد�ض 

بالجابية �صنة 15هجرية.
ويوؤك���د الكاتب اأن ال�صعوب التي تجذرت ونبتت وعا�ص���ت داخل حدود الجزيرة العربية، هي 
الكنعاني���ون والفينيقيون والأموري���ون والآراميون والآ�صوريون، وال�صبئي���ون والمدينيون، والعرب 

الحاليون )منذ ظهر هذا ال�صم في التداول وال�صتعمال(.
ويعطين���ا هذا الكت���اب �صورة وا�صحة ع���ن ا�صم )ال�صاميي���ن( الذي اأطلق���ه وا�صعو التوراة 
والتلم���ود عل���ى ال�صعوب التي زعموا اأنه���ا انحدرت من )�صلب �صام بن ن���وح( كما جاء في �ِصفر 
التكوي���ن - الإ�صح���اح العا�صر.وكان )�صلوت���زر( النم�صاوي هو اأول من �ص���ار عام )1781( على 
ه���ذه الت�صمية الزائفة التي انتقلت اإلى الموؤرخي���ن العرب بطرق القتبا�ض والتبعية العمياء دون 
تمحي����ض. فقد �صّنف محررو الت���وراة ال�صعوب بناء على الهوى وعاقته���م الخا�صة بها.لذلك 
اأخرجوا الكنعانيين والفينيقيين من اأرومة )ال�صامية( مع اأنهم كانوا يعلمون اأن الكنعانيين هم 
الع���رب الأ�صليون - �صكان فل�صطين الأوائل، باعتراف كثير م���ن العلماء والموؤرخين والباحثين 
ل في تاريخ  قديمًا وحديثًا. ويوؤكد الموؤرخ المعروف الدكتور جواد علي في كتابه ال�صخم )المف�صّ
العرب قبل الإ�صام( اأن التوراة ح�صرت في ال�صامية �صعوبًا ل يمكن عدها من ال�صعوب ال�صامية، 
مث���ل )العياميين( و)اللوديين(، واأق�صت منها جماعات من الواجب عدها من ال�صاميين مثل 
الفينيقيي���ن والكنعانيين.وق���د تعّمد العبراني���ون اإق�ص���اء الكنعانيين من ج���دول اأن�صاب �صام، 
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لأ�صباب دينية و�صيا�صية، مع اأنهم كانوا يعلمون حق العلم ما بينهم وبين الكنعانيين من �صات 
عرقي���ة ولغوي���ة. ويرى الموؤل���ف اأنه اآن الأوان ل�صتخ���دام م�صطلح )عربي( ب���دًل من م�صطلح 
)�صامي(، و)�صعوب عربية(، و)اأق���وام عربية( بدل )�صعوب �صامية، واأقوام �صامية(: )ويجدر 
بنا اأّل نتحدث بالأ�صاطير والق�ص�ض التي حبكها كهنة اليهود ومن �صار على دربهم من العلماء 
المزعومي���ن م���ن القرن التا�صع ع�صر والع�صري���ن، واأن نعود اإلى درا�ص���ة تاريخنا وح�صارتنا في 
�ص���وء الواقع والأدلة العيانية الباقي���ة والقائمة، وما اأكثرها، اإ�صافة اإلى اأننا ندفع ثمن اأ�صطورة 
)�صامي���ة( التوراتي���ة ال�صهيونية باأ�صكال مختلف���ة، ولعبة ال�صهاينة في ابت���زاز العرب والعالم 
كل���ه تحت زعم )العداء لل�صامية( الذي اأ�صهروه منذ الح���رب العالمية الثانية، �صاحًا لإ�صكات 

خ�صومهم(.
ف���ي درا�صته الثانية، يناق�ض الدكت���ور خلف الجراد، مو�صوع )من هم العرب، وما المق�صود 
به���ذه الكلم���ة؟ اإذ اأن لفظة )عرب( م�صطلح يرجع اإلى ما قبل الإ�صام، لكنه ل يرتقي تاريخيا 
اإل���ى م���ا قبل المياد، بل ل يرتقي عن الإ�صام اإلى عهد بعي���د، وعلماء اللغة العربية حيارى في 
تعيين اأول من نطق بالعربية، والعربي من�صوب اإلى العرب، واإن لم يكن بدويا، والقحطانيون هم 
اأ�ص���ل العرب، ول�صانه���م هو ل�صان العرب الأول، ومنهم تعلم العدناني���ون العربية، وي�صهد بذلك 

ح�صان بن ثابت اإذ يقول:
اأبين��ا، ف���رمت معرب��ن ذوي نف��رتعلمت��م م��ن منطق ال�سي��خ يعرب
ك�م، وكنت��م كالبهائ��م يف القفروكنت��م قدميا م��ا بكم غ��ري عجمة

اأم���ا الم�صت�صرقون فوج���دوا اأن اأقدم ن�ض وردت فيه لفظة )عرب( ه���و ن�ض اآ�صوري من اأيام 
ر الثالث( )الثاني؟( ملك اآ�صور.واأول من ذكر العرب من اليونان هو )اأ�صكيلو�ض،  الملك )�صلمن�صّ
اأ�صخيلو�ض -252- 456 ق.م( ولفظة العرب لدى اليونان والرومان، هي في معنى )باد العرب(، 
وق���د �صملت الجزيرة العربية وبادية ال�صام، و�صكانها ه���م عرب على اختاف لغاتهم ولهجاتهم، 
لعتقاده���م اأن البداوة كانت هي الغالبة على هذه المناطق، وبادهم هي البوادي والفلوات التي 
اأطلق الآ�صوريون، وم���ن جاء بعدهم على اأهلها لفظة )الأعراب(، وهي جزيرة العرب وامتدادها 
ال���ذي يكون بادية ال�صام حتى نهايتها عند اقتراب الفرات من اأر�ض باد ال�صام، في حين اختلف 
العلماء في تعيين وطن ال�صاميين الأ�صلي، اأما ال�صاميون اأو بنو )�صام( واأحفاده هم فرع من فروع 
العروب���ة. وقبل اأن يولد �صام بن نوح، كان الع���رب العبيديون والأكاديون والعموريون والفينيقيون، 

يملوؤون �صتى بقاع الوطن العربي، بما في ذلك وادي النيل و�صمال اإفريقيا. 
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ف����ي درا�صته الثالثة، يدر�ض الدكتور خلف الجراد )هج����رات عربية( جزرّية قديمة اإلى باد 
ال�ص����ام والعراق. وتجلياتها الح�صارية، بهدف عدم الت�صلي����م بالعتماد على الن�صو�ض التوراتية 
كم�ص����در لتاريخن����ا العربي القديم، ول �صيم����ا التف�صيرات التلفيقية لأحداثه����ا واأ�صاطيرها التي 
اأعطي����ت لها من جان����ب ال�صت�صراق والتج����اه المتهود والمت�صهين فيه ب�صف����ة خا�صة. فالتوراة 
المتداول����ة الي����وم، و�صعت، وجمع����ت، لأول مرة باللغ����ة اليونانية في القرن الثال����ث قبل المياد، 
وترجم����ت الت����وراة ثانية في الق����رن الثالث الميادي، م����ن اليونانية اإلى العبري����ة بعد تغيير �صتة 
اأح����رف )بجذ كف����ت(. اأي اأن هناك ترجمتين ل اأ�صل لهما. مع اأن النب����ي مو�صى جاء في القرن 
الثال����ث ع�صر قبل المياد، وعبرية اليوم هي خليط م����ن التوراتية ولغة البدي�ض والتي هي خليط 
م����ن الألمانية والبولندية والرو�صية. واأبعد )الما�صوريون( وه����م الن�ّصاخ الذين و�صفوا ب�)حفظة 
التقليد في القرن العا�صر الميادي، اللغة عن نطقها ال�صحيح، بعد اأن اأ�صافوا الأحرف ال�صوتية 
م����ع الت�صكي����ل والتي كانت التوراة خالية منها اأ�صًا. واأن كت����اب التوراة نف�صه ل يخرج في مجمله 
ع����ن التراث ال�صرقي )الأ�صاطير والحكايات ال�صعبية المتداولة في منطقة بدوية �صيقة جدًا من 
الجزي����رة العربية(. وقد ثبت تاريخي����ًا اأن العرب كانوا يتنقلون بحريته����م واأرا�صيهم الطبيعية، 

�صمن جماعات متتالية، خال اأزمات متاحقة منذ حوالي خم�صين قرنًا قبل المياد.
ويوؤك���د د.خلف الج���راد باأن الأمورين ه���م اأول �صعب عربي ي�صل اإلى �صوري���ة، وتظهر اأول 
اإ�صارة اإلى اأر�ض الأموريين منذ ع�صر �صرجون )2250ق.م(، وهو اأول �صخ�صية �صيا�صية كبرى 
في تاريخ العرب. ويرجح الباحثون اأن لغة الكنعانيين هي الأقرب اإلى اللغات ال�صامية. وترجح 
بع����ض الأبحاث والتنقيبات بدايات الح�ص���ارة الكنعانية اإلى ع�صور موغل���ة في التقدم، فمنذ 
الع�ص���ر الحج���ري الحديث، اأو الع�صر النيوليت���ي )7000- 5000 ق.م(، بداأت هذه الح�صارة 
تنم���و، وتتق���دم في مجال التم���دن،  اإذ اكُت�ِص���ف النحا�ض الط���ري، ثم اهتدوا اإل���ى الجمع بين 
النحا����ض والق�صدير في اإنت���اج البرونز. وكانوا ال�صباقين في ا�صتخدام �صناعة التعدين، وهذا 
ما اأعطى تلك ال�صعوب اأدوات واأ�صلحة فتاكة. وكانت زراعة الكروم والتين من اأهم المزروعات 
القديمة في كنعان. ويرى كثير من موؤرخي الح�صارة اأن اختراع الأبجدية ي�صكل الإنجاز الأهم 
والنوع���ي الذي اأعطي للح�ص���ارة الإن�صانية، وه���و المنحة العظيمة التي اأنعم���ت بها الح�صارة 

العربية في �صورية على الب�صرية.
وف���ي درا�صته الرابع���ة، يتناول بالبحث والتحلي���ل دولة الأنباط الذين ظه���روا لأول مرة في 
القرن ال�صاد�ض قبل المياد، كقبائل بدوية في ال�صحراء الواقعة في �صرق المنطقة التي يطلق 
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عليه���ا )�صرق الأردن( ويبحث في اأ�صل الأنباط، وفي اأ�صماء ملوكهم العربية كالحارث وعبادة، 
وم�صاركتهم العرب عبادة الأ�صنام. وقد اأطلق الموؤرخ يو�صف فافيو�ض )37- 100م( لفظة عرب 
عل���ى اأهل الأنباط، واأطلقت الم�صادر اليونانية والروماني���ة على المنطقة التي ي�صكنها الأنباط 
ا�صم )Arabia petrae( اأي المنطقة العربية الحجرية، وكانت العربية لغتهم الأ�صلية، وكانوا 
ي�صتعملون الكتابة الآرامية في النقو�ض فح�صب، و�صائر ال�صوؤون العمرانية، وكانت لغتهم الوطنية 
لهج���ة عربية �صمالية. ويبحث الكتاب في انتقال الأنباط من حياة الرعي اإلى الحياة الزراعية. 
وق���د نجحوا في �صد هجم���ات حملتين �صنت���ا عليهم، بقي���ادة اأنتيفون�ض اأحد خلف���اء الإ�صكندر 
المقدون���ي �ص���د �صخرتهم )اأم البي���ارة(. ويتابع الموؤلف بحثه في مو�ص���وع ملوك الأنباط، وما 
طراأ عليهم من تغيرات واأحداث، حيث �صكلت �صنة )169 ق.م( فاتحة عهد �صل�صلة من الملوك، 
ُعرف���ت اأخباره���م، وكان الحارث على راأ�ض قائمة هوؤلء المل���وك، ويدعى اأريتا�ض ملك العرب.

وق���د ت�صمى با�صم الحارث كثير من المل���وك الأنباط، كما ت�صمى به ملوك الغ�صا�صنة، وقد بلغت 
مملكة الأنباط ذروتها في عهد الحارث الرابع )9 ق.م(. وَبَحَث الكتاب في عاقاتهم التجارية 
وال�صناعي���ة التي و�صلت اإلى مناطق ُتعد اأبعد المناطق ف���ي العالم المتمدن، وبحث الكتاب في 
ديانتهم التي كانت من النوع ال�صائع اآنذاك في باد ال�صام، واأ�صا�صها طقو�ض الخ�صب المت�صلة 
بالزراع���ة. وكانت ال���ات اآلهة القمر، ومناة اأقدم الإلهات الموؤنث���ة. اأما الات فهي اآلهة عربية 

قديمة، لكنها اأحدث من مناة في الزمان. 
ويتاب���ع الباحث درا�صته، ليقدم بحث���ًا مف�صًا عن التدمريين، وظهور تدمر التي حلت محل 
البت���راء في ال�صيطرة عل���ى طرق الموا�صات التجاري���ة، ويبحث الكتاب ف���ي النواحي العرقية 
للتدمريي���ن الذين كانوا مزيجًا من الأموريين والآراميي���ن والقبائل العربية. وي�صت�صهد الدكتور 
خلف الج���راد براأي الدكتور كمال �صليبي الذي اأكد باأن اأولى الهجرات اليهودية وا�صعة النطاق 
اإلى خارج �صبه الجزيرة العربية، وخ�صو�صًا اإلى فل�صطين، كان مردها اإلى الحروب التي ن�صبت 
بين ملوك )يهوذا( وملوك اإ�صرائيل التي �صّفى الملك �صرجون الآ�صوري مملكتها في غرب �صبه 
الجزي���رة العربية.ويدر����ض الموؤلف ويحلل من هم اأهل تدمر القديم���ة ولغتهم وح�صارتهم التي 
كان���ت مزيجًا من عنا�ص���ر �صورية ويونانية وفار�صية، وقد كان ال�ص���كان الأ�صليين قبائل عربية، 
تبنوا في كامهم وكتابتهم اللغة الآرامية التي كانت �صائدة حينئذ.اإذ يوؤكد الدكتور فيليب حّتي 
اأن اأكثري���ة ال�ص���كان بقيت عربية رغ���م امتزاجها بالآرامية. وقد نبغ في تدم���ر المفكر والأديب 

المتميز ديوني�صيو�ض كا�صيو�ض لونجينيو�ض الذي يرجع اأنه كان من مواطني حم�ض.
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ونق���راأ في هذا الكتاب درا�صة مف�صلة عن تدمر. وق�صة اليهود، وعن اأ�صل زنوبيا واأ�صرتها، 
وع���ن الآلهة التدمري���ة، وبحثًا مف�صًا عن الغ�صا�صنة ودولتهم، اإذ ُيرجح اأن�صاب بني غ�صان اإلى 
قبيل���ة قديم���ة من عرب اليم���ن، كان يراأ�صها في ما م�صى عمرو ُمَزْيقي���اء بن عامر ماء ال�صماء 
ال���ذي قيل اإنه هجر اليم���ن في اأواخر القرن الثالث للمياد عند انفج���ار �صد ماأرب، وا�صتوطن 
اأر����ض حوران.ويوؤكد الباح���ث اأنه ل يوجد ا�صم غ�صان في �صل�صلة ن�ص���ب الغ�صا�صنة مرفوعة اإلى 
جده���م )الأزد(. وق���د ج���اءت ت�صميته���م بالغ�صا�صنة من نزوله���م على ماء غ�ص���ان التي اأقاموا 
حولها، وهي تقع في تهامة. وكل من �صرب من هذا الماء �ُصمي غ�صانيًا. وكان الحارث بن عمرو 
ب���ن عامر  بن حارثة ب���ن امرئ القي�ض بن ثعلبة بن مازن اأول مل���وك غ�صان بال�صام، وهو غ�صان 
ب���ن الغوث، ثم ملك بعده الحارث ب���ن  ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة، واأمه ماريا 
بن���ت القرطين بنت اأرقم بن ثعلبة بن جفن���ة بن عمرو، وذكر اأنها ماريا بنت ظالم بن وهب بن 
الح���ارث بن معاوية بن ثور وهو كندة، وهي التي ذكرها ال�صعراء في اأ�صعارهم، وتن�صب جماعة 
م���ن ملوك غ�ص���ان اإليها. وهذه ال�صل�صلة من الأ�صماء، توؤكد تعاق���ب الأجيال عبر مراحل التاريخ 

المتعاقبة في الجزيرة العربية وباد ال�صام 
يدر����ض هذا الكت���اب تاريخ منطق���ة الجزيرة العربي���ة التي خرجت منها هج���رات، و�صعت 
اللبن���ات الأول���ى للح�ص���ارة العالمية. مهم���ا ُكِتب عن ه���ذه المنطقة التي ت�صم���ى وُتعرف بمهد 
الح�صارة العالمية، تبقى ه���ذه الدرا�صات والبحوث قليلة، مقارنة باأهمية المنطقة الح�صارية. 
وق���د بره���ن موؤلف هذا الكت���اب الدكتور خلف الجراد عل���ى اأ�صالة الج���ذور العربية للعديد من 
الأقوام التي بنت تلك الح�صارات، قبل المياد وبعده، كوثائق تاريخية، يجب احترامها والدفاع 
ع���ن حقائقها المو�صوعي���ة. وموؤلف هذا الكتاب �صخ�صية موؤمن���ة بقوميتها العربية، وبجذورها 
التاريخي���ة ودورها الح�ص���اري، يقدم لنا في هذا الكتاب درا�صات ت�صتن���د اإلى حقائق تاريخية، 
تدح����ض الأكاذي���ب التي ت�صعى اإل���ى ت�صويه التاريخ، لغاي���ات ا�صتعمارية دنيئ���ة، هدفها الإ�صاءة 

للقومية العربية، واإنكار دورها الح�صاري. 
وال�ص���وؤال الذي نحت���اج اإلى الإجابة عنه هو: هل ت�صتطيع اأمتن���ا العربية الدفاع عن تاريخها 

واقعًا، وم�صتقبًا وهي ممزقة، اأو كما قال عنها ال�صاعر اأحمد �صوقي:
كاأ�سحاب كهف يف عميق �سبات�سعوبك يف غ��رب الب�د و�رقها

⁕ ⁕ ⁕
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د. بتول دراو

ق�راءات

قراءة في كتاب
»القيمة والخطاب في ال�ّسعر الحديث في �سورية« 

�ص���در كت���اب القيم���ة والخطاب ف���ي ال�ّصع���ر الحديث 
ف���ي �صورية للّناقد ال�ّص���ورّي �صعد الدين كلي���ب، عن الهيئة 
العاّم���ة ال�ّصورّية للكتاب، ف���ي دم�صق ع���ام 2021، وللّناقد 
ف���ي الّدرا�صات الّنقدّي���ة والجمالّية كتاب »وع���ي الحداثة؛ 
درا�صات جمالّية في الحداثة ال�ّصعرّية« وقد �صدرت الطبعة 
الأول���ى منه عن اّتح���اد الكّتاب الع���رب )1997(، والّثانية 
ع���ن دار الينابيع )2010(. وكتاب »المدخ���ل اإلى الّتجربة 
الجمالّي���ة« ال�ص���ادر عن وزارة الثقاف���ة بدم�صق )2011(. 
وكتاب »في الّنقد الجمال���ّي؛ �صعراء وتجارب« ال�صادر عن 
دار الّثقاف���ة في ال�صارق���ة )2020(. اإ�صافة اإلى اإ�صدارات 
اأخ���رى �صعرّية وجمالّية ونقدّية. ويمك���ن التوكيد اأّن للّناقد 
م�صاره الّنقدّي الخا�ّض به، حيث يعتمد الّنقد الجمالّي مما 

���ة، ولعّله من الأ�صوات  �صيك���ون له خ�صو�صّيت���ه الّنقدّية في الّنقد العرب���ّي عاّمة وال�ّصورّي خا�صّ
البارزة في الحقل الّنقدّي �صورّيًا.

وفيم���ا يتعّلق بالّنقد الجمالّي واأ�ص�صه الّنظرّية، فاإّن للق���ارئ اأن يتعّرف اأ�ص�ض وخطوات هذا 
الّنق���د كم���ا هي في كتاب المدخ���ل اإلى الّتجرب���ة الجمالّية، حيث يكمن الّتف�صي���ل الّدقيق حول 
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ذل���ك، لأّن كّل خط���وة م���ن خطوات البحث المو�صوع بي���ن اأيدينا هنا تتمّثل ج���زءًا من جزئّيات 
ل القول فيها هناك)1(، اأي اأّننا �صنك���ون اأمام م�صروع يتاأ�ّص�ض ويت�صّكل  الّنق���د الجمال���ّي التي ُف�صّ
عبر اأ�ص�ض الّتنظير والّتطبيق معًا، ولعّل اأهّم ما في الّنقد الجمالّي اأّنه ل يقوم على اإلغاء المعارف 
اأو المناه���ج اأو الأ�صاليب الّنقدّية الأخرى، واإّنما هو نقد عرف كيف ي�صّم تلك كّلها بما يتنا�صب 
م���ع طبيعة الّن����ضّ الإبداعّي المدرو�ض، وبما ي�صتفيد منها كّلها، مّما ل يلغي اأّي دور فاعل قامت 

به تلك المناهج والأ�صاليب من اأجل درا�صة الّن�ّض الإبداعّي والفّنّي.
يتناول الّناقد؛ في كتابه المعنّي بالّدرا�صة؛ تنظيرًا وتطبيقًا م�صار ال�ّصعر ال�ّصورّي، و�صتتوزع 

درا�صتنا على الّنقاط الآتية: في و�صف الكتاب، في الّتنظير، في الّتطبيق.

�أوًل: و�سف �لكتاب
يتاأّلف الكتاب من مقّدمة وثاثة اأبواب، هي على التوالي: 

�لبـــاب �لأول: وه���و الجزء الّتنظيرّي في الكتاب؛ بعنوان: في الّتح���ّولت الجمالّية والّثقافّية؛ 
ويت�صمن العنوانات الآتية:

الحديث. ال�ّصورّي  ال�ّصعر  في  الجمالّي  الوعي  • تحّولت 
ال�صام. باد  اأو  الطبيعّية  �صورية  في  ال�ّصعرّية  الحداثة  • تحّولت 

ال�ّصورّية. ال�ّصعرّية  الحداثة  في  القيمة  • تحّولت 
والمفهوم. الّن�ّض  بين  الّتجريب  • اآفاق 

�لباب �لثاني: وعنوانه؛تجارب �صعرّية جمالّية؛ وتت�صمن العنوانات الآتية:
ال�ّصكاف. ممدوح  �صعر  في  العذابّي  • تجربة 

�صليطين. وفيق  �صعر  في  الجمالّية  والقيمة  الّتجريدّي  الأ�صلوب  بين  الزبد  • عناقيد 
ال�صّح. ر�صوان  لدى  الكوخ  •�صعرّية 

�لباب �لثالث: بعنوان؛ اإ�صاءات نقدّية؛ وتت�صمن العنوانات الآتية:
المرا�ض. لفرن�صي�ض  الح�صناء  مراآة  في  والجمالّي  • الجتماعّي 

الجبل. بدوي  �صعر  في  المكان  • جمالّية 
النا�صر. علي  �صعر  في  والّتجربة  الحداثّي  • الّنزوع 

والّن�صق(. )الوظيفة  حمدان  محمد  �صعر  في  • الّتنا�ض 
الجرادي. اإبراهيم  �صعر  في  الّتجريب  • جمالّية 

وقد ا�صتمل الكتاب على اإحاطة �صاملة بالماّدة المدرو�صة؛ اأي ماّدة ال�صعر ال�ّصوري الحديث، 
اإذ يقّدم وعيًا كّلّيًا للّظاهرة، من حيث الجزئّيات والكّلّيات في اآن، ومن حيث الّتنظير والّتطبيق 
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كم���ا تقدم،ولن يخف���ى على القارئ اأّن���ه اأمام در�ض نقدّي علم���ّي ودقيق، حيث الفّنّي���ة والأدبّية 
والجمالّي���ة تتج���اور فيما بينها في الح�ص���ور الّدر�صّي في الكتاب، ف�صًا ع���ن الفكر والوعي في 
اآن، ولذلك ينبغي على القارئ اأن يتهّياأ نقدّيًا قبل الدخول في عوالم الكتاب، اأّما فّنّيًا ف�صيحيله 
ة به التي يفتح بها اأبواب  الّناق���د عل���ى الّن�صو�ض ال�ّصعرّية ويعّرفه على القراءة الّنقدّي���ة الخا�صّ
. ففي المجال النظ���رّي يبدع الناقد في ر�صد الّتح���ّولت المعرفّية لل�ّصعر الحديث، هذا  الّن����ضّ
ال�ّصع���ر ال���ذي اأثبت قدرته على الّتجدد وال�صتمرار، ولم يكن في ذل���ك �صوتًا اإن�صانّيًا مفردًا في 
واقع اأخذت مامح الّتطّور والّتغّير تام�ض �صّتى مجالته الحياتّية والمعرفّية والّثقافّية والفّنّية، 
فلل�ّصعر الحديث اأ�صواته التي اأخذت على عاتقها اأن تثبت جدارتها في اأن تناف�ض اأنماط الحياة 
الأخ���رى في الّتجديد والّتحديث بما يتاءم م���ع الوعي الجديد الحا�صن لها كاّفة، وبذلك حفل 
ال�ّصع���ر الحدي���ث بمحاولت خ�صب���ة اأغرت قارئه وناق���ده في اآن اأن ير�صد ه���ذه المظاهر التي 
اأغنته واغتنت به، برغم ما هو معروف عن زمنّية ال�ّصعر التي كادت تجعله خارج اأ�صكال الّتطّور 
الكبرى؛ كما قد ُيخّيل اأحيانًا، ولكّن ال�ّصعر اأثبت عك�ض ذلك، وهذا ما راأيناه في عمل الّناقد في 

درا�صته تنظيرًا وتطبيقًا معًا.

في �لماّدة �لنظرّية
ة،  يمك���ن الّتاأّمل في الماّدة النظرّية بو�صفها تاأ�صي�صًا علمّي���ًا ودقيقًا للحداثة ال�ّصعرّية خا�صّ
وللح���ركات ال�ّصابق���ة عليها عاّمة، فمن اللتفات اإل���ى الجانب الّتاريخّي فيه���ا، اإلى الّتوّجه نحو 
الجوان���ب الفّنّية، والّنحو تج���اه الجوانب الفكرّية، والّتمايز الف���ردّي والجماعّي، والرتكاز على 
ماّدة نظرّية لدى الّناقد. ولم تكن هذه الماّدة مقت�صرة على الباب الأول وحده، بل كانت تتغلغل 
في البابين الآخرين اأي�صًا، فبع�ض الف�صول فيهما يتاأ�ّص�ض على مهاد نظرّي قبل اأن يبداأ الّناقد 
در�ص���ه الّتحليلّي، وبع�ض الّتعليقات والإ�صارات الّنظرّية كانت ترد في تعليق اأو �صرح اأو اإ�صافة اأو 
اإي�صاح، اأي اأننا نريد القول اإّن الّدرا�صة ذات غنى نظرّي وا�صع، بل يمكن القول اإّنها من اأهّم ما 

ُكتب في الحداثة ال�ّصعرّية ال�ّصورّية.
اأّم���ا فيما يتعّلق بالّدر�ض الّنق���دّي فيتحّدث الّناقد-تاأ�صي�صًا-من لحظ���ات البدء، وهنا يبدو 
حري�ص���ًا في تتبع���ه الّنقدّي على الت���زام الّدّقة بع���د الّتمحي�ض، وينطلق من وج���ود �صرح فّنّي 
م�صتعي���ًرا له و�صف القلعة وبادئًا ب���ه لتتبع الخروجات الأ�صلوبّية والفّنّي���ة، وموقف بع�ض ممّثلي 
هذه القلعة من جمودها، وكيف بداأت تن�صاأ في اأوعيتهم الفكرّية محاولتهم تلك، من مثل بدوي 
الجب���ل وعمر اأب���و ري�صة اللذين اأظه���َر– اأي الّناقد- الّتداخَل لديهما ف���ي العوالم الرومان�صّية، 
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ف��»كّلما ا�صتّدت وتيرة الوجدانّية الّذاتّية، اهتّزت قلعة الكا�صيكّية المحدثة«)2(، وبداأ الفر�صان 
الجدد بالّدخول اإلى »الغابة الّرومانتيكّية«)3(. وبالمثل ي�صير الّناقد في اأكثر من مو�صع اإلى خروج 
ة،  الحداثة من معطف الّرومانتيكّية. ومن هنا جاء تف�صير الّناقد لولدة الحداثة ال�ّصعرّية خا�صّ
ف���ي تركيزه عل���ى الإرها�صات الأولى التي ُوجدت في �صورية تحديدًا. اأّما ر�صد تلك الإرها�صات 
في�صي���ر اإلى تبّديه في الّتغّي���رات الأ�صلوبّية الّطارئة على البنية ال�ّصعرّي���ة نف�صها؛ بالإ�صافة اإلى 
الّتح���ّولت الم�صمونّي���ة في الّن�ّض ال�ّصع���رّي اأي�صًا، وهو ما اقترن بالحدي���ث عن مفهوم الحّرية 
لدي���ه، وتمّثل الحركات ال�ّصعرّية لهذا المفهوم بما هو انعكا�ض لها. وبالمتابعة مع الّناقد �صنجد 
اأّنه ل يح�صر الّتجديد في جانب واحد من جوانب الّن�ّض، بل ل يكاد يغُفل عن الإ�صارات الكّلّية 

لعوالم الّن�ّض ومكّوناته، وتوّزع اأطر الّتجديد تلك لدى ال�ّصعراء؛ كلٌّ بح�صب ما يراه.
واإّن اإ�ص���رار الّناقد عل���ى الّتم�ّصك بم�صطلح القلعة للكا�صيكّية، يعن���ي اأّن ثّمة و�صفًا يائم 
ويدّل دللة دقيقة لما ظهر بعد حين في الحداثة ال�ّصعرّية حيث نجده ي�صف هذه الحركة باأّنها 
»اأخط���ر حرك���ة �صعرّية، في ال�ّصعر ال�ّص���ورّي الحديث، بل في ال�ّصعر العرب���ّي الحديث عاّمة«)4(، 
وتج���در الإ�ص���ارة اأّنه في حديث الّناقد ع���ن الكا�صيكّية ال�ّصورّية ي�صير اإل���ى اأّنها كانت من اأكثر 
الكا�صيكّي���ات �صرام���ة مقارن���ة بغيرها، ثم فيما بعد كان���ت الحداثة ال�ّصورّية ه���ي الأكثر وعيًا 
رامة من دون اأن  ون�صج���ًا واأ�صبقّي���ة مقارنة بالحداثات الأخ���رى، وكاأّنها رّد فعل على تل���ك ال�صّ
نج���زم بذلك، كم���ا اأّن الّتقاب���ل بين القلع���ة والخطورة يحي���ل القارئ عل���ى م�صطلحات الهدم 
ة، ومن دون اأن توحي تلك  والبناء، تلك الم�صطلحات التي كثيرًا ما تغّنى بها نّقاد الحداثة خا�صّ
الم�صطلحات باأي اإيحاء �صلبّي اأو اإيجابّي مّما كان وا�صحًا جّدًا لدى الّناقد. فمن دقائق الأمور 
ة، واإّنما ي�صير  الت���ي ي�صي���ر اإليها اأّنه ل ي�صع الحداثة في مواجهة �صدامّية م���ع الكا�صيكّية خا�صّ
اإل���ى اأّن الحداثة جاءت – اأ�صًا- من الّتخّفف الكا�صيكّي الذي اأّدى اإلى انبثاق الحداثة منها، 
كاأن يق���ول »تعّر�صت الّلغة ال�ّصعرّية لعّدة اأنماط من الّتحديث، خرجت بها من المعجم ال�ّصعرّي 
الكا�صيكّي القدي���م والمحدث مفردات وتراكيب، متخّففة �صيئ���ًا ف�صيئًا من الجزالة والفخامة 
والمبا�ص���رة والمح�ّصنات اللفظية...«)5(، وهذا يجعلنا ن�ص���ف لغة الّناقد بالعلمّية والّدّقة، ذلك 
اأّنه ل ُيطلق حكمًا اأو راأيًا اأو موقفًا اإّل ويكون قد بحث فيه وتعّمق في جوانبه، وهذا يعني اأّن وجود 

الحداثة اأمر فر�صته طبيعة الحياة المتغّيرة اأ�صًا.
وانطاق���ًا مّما تق���ّدم يّتجه الّناقد نح���و الحداثة ال�ّصعرّية محيًا الق���ارئ على م�صطلحات 
وتعريف���ات نقدّي���ة كان���ت ق���د وردت في كت���اب وعي الحداث���ة )درا�ص���ات جمالّية ف���ي الحداثة 
ال�ّصعرّية(، وفي �صوء ذلك �صنفهم مقولت »الّتمّيز والحّرّية والحيوّية«)6( التي ارتبطت بالحداثة 
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وف�ّص���رت كثيرًا من مقولتها وتحّولتها واأبنيتها الجمالّية كلها، ولهذا نجد الّناقد يقطع اأ�صواطًا 
في تحلياته الّنقدّية والّتف�صيرات التي يوردها في هذا الكتاب، ومع ذلك من الممكن للقارئ اأن 
يخّمن تلك المقولت حتى ولو لم يعد اإلى الكتاب الأّول، اإذ اإّن الّلغة الّنقدّية والّتحليات العلمّية 
حها، اإّل اأّنها تتطّلب تركيزًا من القارئ لتمّيز  تحيل القارئ على تلك المفاهيم وتبّدياتها وتو�صّ

لغة الّناقد في ذلك.
ومّم���ا تجدر الإ�صارة اإليه اأّن الّناقد بوقوفه الّدر�ص���ّي المطّول اأمام الحداثة ال�ّصعرّية يجعل 
المتلّق���ي عل���ى يقي���ن اأّن ال�ّصعر ديوان الع���رب وما يزال، ولي����ض ذلك ب�صبب الّدرا�ص���ة الّنقدّية 
وحده���ا، واإّنما ب�صبب الّتحلي���ات الّنقدّية للّن�صو�ض ال�ّصعرّية اأي�ص���ًا، فقد يكون حدث الّتوّهم 
بتراج���ع مكانة ال�ّصع���ر ب�صبب ظهور الأجنا����ض الأدبّية الأخ���رى، لكّن درا�صة الوع���ي الجمالّي 
الحا�ص���ن لها كان له دور في الحقول المعرفّية والّثقافّي���ة والفّنّية والفكرّية كّلها، فجاء ال�ّصعر 
وكاأّنه جن�ض اأدبّي جديد، اإل اأّن اأُلفته واعتياده ببنية معّينة اأزاحته قليًا ل�صالح تلك الأجنا�ض، 
اأّما من يقراأ الّدر�ض الّنقدّي في هذا الكتاب ف�صيكون على يقين اأّن ال�ّصعر ل يفقد قيمته الفّنّية 
والإبداعّي���ة اإطاق���ًا، وعلى العك�ض من ذل���ك �صيظهر مناف�صًا بجمالّيته تل���ك الأجنا�ض الأدبّية 
الأخرى،كم���ا اأّن الّنقد هنا ل يتوّجه نحو درا�صة الّن�ّض الإبداع���ّي بعيدًا عن الّتجاذبات الفّنّية 
والّتقنّي���ة التي تحدث بي���ن الفنون كّلها، وتاأثي���ر الوقائع الّنف�صّية والجتماعّي���ة والّتاريخّية في 
اآن، »والح���ق اأّن الأم���ر ل يتعّلق بنثر الحياة واإّنما يتعلق باّت�ص���اع الوعي ال�ّصعرّي لي�صمل مختلف 
غرى، الجوهرّية والعر�صّية في اآن مع���ًا«)7(، ول�صنا نبالغ في  الجوان���ب الحياتّية، الكب���رى وال�صّ
الق���ول اإّن ال�ّصمولّية التي ُف�ّصرت من خالها الحداثة ال�ّصعرّية جاءت اأكثر ماءمة لها، وتعبيرًا 
ع���ن الحي���اة المرتبطة بها، فهي درا�صة للواحد في اإطار الكث���رة، اأي الواحد ال�ّصعرّي في اإطار 
الّتن���ّوع الفّن���ّي الوا�صع، فما مكانة ه���ذا الواحد في اإطار المجموع؟ وما م���دى الّتوا�صل وحدود 

الّتداخل والنقطاع في اإطاره اأي�صًا؟
ف���ا ياأت���ي الّتنظير الّنقدّي اإّل بحدي���ث الّناقد من منظور العارف بالجوان���ب كافة، كما اأّنه 
العارف بالّتجربة كاملة لهذا ال�ّصاعر اأو ذاك، حّتى واإن كان في بع�ض الأحيان ي�صت�صهد بمقطع 
�صعرّي اأو ن�ّض مفرد، لكّنه ل يغُفل عن تنبيه القارئ اإلى اأّنه يقدم معطياته الّنقدّية اأو الّدر�صّية 
اأو الفكرّي���ة تلك من مرجعّيات كّلّية، واإحاطة �صامل���ة بالّدر�ض المعنّي بذلك، فالّناقد يعّول على 
ثقافة القارئ من جهة ويعّول على الّتكثيف المرّكز من جهة اأخرى، وبا�صتناده اإلى هذا الّتكثيف 
ي�صم���ر وراءه الكثي���ر مّم���ا يمكن اأن ّيق���ال، ولذلك قلن���ا اإّن الكتاب غني بالم���اّدة الّنظرّية حتى 
ف���ي الجانب الّتطبيقّي فيه، كما في حديث الّناقد ع���ن �صورة البطولّي مف�ّصرًا اإياها من منظور 
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الّنق���د الّثقاف���ّي. ول يف���وت الّناقد اأن ي�صي���ر اإلى اأّن اأّي ن����ضّ حداثّي– كم���ا كان اأ�صار من قبل 
ف���ي الكا�صيكية- لي�ض م���ن ال�صروري اأن يكون ن�ص���ًا فّنّيًا بامتياز، من مث���ل حديثه في م�صاألة 
الّتجريب والّتحّول والمحاولت ومخالفة الماألوف، وتعليقه عليها في اإطار فّنّية الّن�ّض، وكما في 
الحدي���ث عن الأ�صطورة حيث اإّن »النحراف في الّتعامل الفّنّي مع الأ�صطورة، لم ي�صكل ظاهرة 
�صاغط���ة اإّل في تلك الن�صو�ض التي تخلو اأ�صا�صًا من القيمة ال�ّصعرّية – الجمالّية«)8(، ويمكن 
للقارئ اأن يعود اإلى كتابه وعي الحداثة ليرى كيف تّم الّتعامل مع م�صتويات الأ�صطورة في الّن�ّض 
ال�ّصع���رّي)9(. ونريد اأن ن�صي���ر في هذا الإطار اإلى اأّن الهاج�ض الّنق���دّي الذي يهيمن على الّناقد 
بالّدرج���ة الأولى هو ال�ّصع���رّي- الجمالّي، فنحن اأمام ن�صو�ض اإبداعّي���ة وفّنّية بالّدرجة الأولى، 
ومهّمتها اإخا�صها للفّن اأّوًل، ومن دون محاولت الّتجريب تلك ما كان للحداثة اأن تتبلور تجربة 
�ض كامًا مط���ّوًل في م�صاألة الّتجريب  فّنّي���ة ذات اأبع���اد جمالّية عّدة، ولذلك نجد الّناقد يخ�صّ

موؤكدًا من خال ذلك اأهّمّية الوعي الجمالي الحا�صن لها.
ا�صتندت مرحلة الّتاأ�صي�ض لدى الّناقد اإلى ماّدة تاريخّية ممتّدة زمنّيًا، فمن فرن�صي�ض المّرا�ض 
وق�صطاكي الحم�صّي، حيث اأ�صار اإلى اإحداثات طفيفة لدى كّل منهما؛ مرورًا بعلي الّنا�صر وو�صوًل 
اإل���ى اإبراهي���م الجرادي، مما يعن���ي اأّن القارئ �صيخ���رج بالكتاب بح�صيلة معرفّي���ة وا�صعة تكفيه 
باإحاط���ة �صاملة، وت�صعه في اأجواء الحداثة من مرحلة الّتكّون و�صوًل اإلى الّن�صج وما تزال، واأهّم 
م���ا في تلك الأ�صم���اء اأّنها كانت تتعامل مع ال�ّصعر بجّدية الع���ارف والباحث عن الجديد، ول�صيما 
ل���دى علي النا�صر واإبراهيم الجرادي، فاأهّمّية الأول باأ�صبقّيته الواعية في الّتجربة ال�ّصعرّية كّلها 
لدي���ه، تل���ك الأ�صبقّية الّزمنّي���ة اإذ »ُوجد �صعر الّتفعيل���ة وق�صيدة الّنثر، في وق���ت مبكر جدًا، في 
ع���ام )1931(. كما وجد اأ�صكال الّتعبير الرمزّية وال�ّصوريالّية، مّما يجعل من علي النا�صر الرائد 
الحقيق���ّي لكّل من الّرومانتيكّية والحداثة معًا، على �صعيد الّتجديد في ال�ّصكل ال�ّصعرّي والخطاب 

الجمالّي. غير اأّن هذا الّرائد كان مغّيبًا ومهّم�صًا، تحت �صطوة القلعة وفر�صانها«)10(.
اأّم���ا لم���اذا علي النا�ص���ر؟ فيذكر الّناق���د محاولت ع���ّدة �صابقة على المح���اولت العراقّية 
ّية فردّي���ة، بينما ما جعل الّناقد يقدم  والم�صرّي���ة، ولكّنه���ا كانت اأميل اإلى اأن تكون تجارب ن�صّ
الّنا�صر على الآخرين اأّننا اأّوًل في »ق�صائد قلب« نجد نزوعًا اإلى الّتحديث؛ واإن بدرجات محدودة 
ن�صبّي���ًا)11(، وثانيًا في ديوانه »الّظماأ« نجد »الّنزوع الق�ص���دّي الدوؤوب اإلى الّتحديث والّتجريب، 
ال���ذي تبّدى حّتى في ال�ّصكل الكتابّي للق�صيدة الّتقليدّية«)12(، اأّما ثالثًا فوجود الّتجريب الافت 
للّنظ���ر ف���ي مجموعة �صريال لعلي الّنا�صر واأورخان مي�صر)13(، وه���ذا يعني »اأّن الّتحّرر الذي هو 
جوه���ر الّتحدي���ث، نجده بقّوة في مجمل تج���ارب علي النا�صر، بدءًا بمجموعت���ه الأولى وانتهاء 
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بمجموعته الأخيرة«)14(، وذلك بين عامي )1928 – 1947(، ولهذا لم يكن تقديم علي النا�صر 
ع�صوائّي���ًا، اإذ ي�صي���ر الّناقد اإلى وج���ود تجربة متبلورة – في ذهن المب���دع- تنحو نحو الّتجديد 
الكّل���ّي، ولذلك ُخ�ّض بالحديث وباأّن���ه الّرائد الفعلّي والحقيقّي لتجرب���ة الحداثة ال�ّصعرّية؛ فما 
قّدم���ه ه���و تجربة مكتملة في ع���ام )1947( ف���ي الوقت الذي كان���ت فيه تجرب���ة كّل من نازك 
المائكة وبدر �صاكر ال�صّياب قائمة على ن�ّض واحد »الكوليرا« و»هل كان حّبًا؟«. وبذلك تختلف 
الّن�صاأة لدى �صعد الدين كليب عما كان �صائدًا لدى الّنّقاد الآخرين، وهي اإ�صارة لبد من ذكرها 
لم���ا له���ا من اأهّمّي���ة ل ينبغي اإغفالها على �صعيد ال���روؤى الجمالّية قبل اأي �ص���يء اآخر، كما اأّنها 
درا�صة جاءت بعد بحث وتدقيق في عدد من الّتجارب الأخرى، ولكّن هذه الّتجربة كانت الأكثر 
تمّي���زًا ومن ثّم الأكثر اأهّمّية، وهذا �صاأن الّناقد ف���ي اأي عمل علمّي حيث الّدّقة والوثوقّية الّتاّمة 

بما ي�صل اإليه من اآراء.
ويحر����ض الّناق���د على تتّب���ع الّن�ّض جمالّي���ًا اإذ كان لكّل تك���ّون جزئّي من تكّون���ات الحداثة 
حه وي�صع���ه في �صياقه المنا�صب  تو�صي���ف دقيق ل يكاد يفلت م���ن الّناقد الحديَث عنه بما يو�صّ
والتكوين���ي لن�صاأة الحداث���ة، فمن ذلك تعليقه عل���ى ن�صو�ض مقطعّية اأوردها ل���كّل من اأدوني�ض 
وخلي���ل حاوي وعز الدين المنا�صرة وجوزف حرب وا�صف���ًا اإّياها باأّنها تنتمي اإلى المرحلة التي 
ُكتبت فيها فح�صب، وهي تدخل فيما �صماه بالّتعامل الّلغوّي والّت�صويرّي الحداثّي، ثّم يف�ّصر ذلك 
فر في الكتابة مو�صحًا كيف اأّن الّن�ّض يناأى  با�صتح�صار كّل من م�صطلحي النزياح ودرجة ال�صّ
فر الكتابّي ويميل نحو النزياح ال�ّصعرّي المفاجئ للقارئ بما لم يكن ماألوفًا  �صيئًا ف�صيئًا عن ال�صّ
لدي���ه من قبل)15(، ولي�ض ذلك فح�صب واإّنم���ا ثّمة العديد من الإِ�صارات الّدر�صّية والّتحليلّية التي 
ًا فّنّيًا لمجّرد  نجده���ا في تعامل الّناقد مع الّن�ّض جمالّي���ًا حيث ل يمكن اأن يكون بال�صرورة ن�صّ
اأّنه حاول اأن يتمّثل الحداثة فيه، من مثل اإ�صارة الّناقد في اأكثر من مو�صع اإلى الّتداخل بين ما 
، فثّمة معرفة بهما ل ينبغي اأن يتوه عنه���ا الّناقد وقبله المبدع  ه���و اأيديولوجّي وفّنّي في الّن����ضّ
���ًا �صعرّيًا اأم ق�ص�صّي���ًا اأم روائّيًا اأم ما  اأي�ص���ًا، وه���ي معرفة ت�صمل اأّي ن����ضّ فّنّي �صواء اأكان ن�صّ
�ص���وى ذلك، وبمتابع���ة الّناقد عمله في هذا الإطار �صيكون عليه اأن يكون م�صوؤوًل ومثّقفًا بالماّدة 
المعرفّي���ة الت���ي ي�صتغل فيها، ودقيقًا في اأي راأي اأو فكر، ومبتع���دًا عن الإطالة اأو الخت�صار، ثّم 

اإّن عليه اأن يكون حري�صًا اأ�صد ما يكون في عاقة الإبداع بكّل الحقول المعرفّية المحيطة به.
والأم���ر عين���ه فيما يتعّل���ق بالجانب الّتطبيق���ّي للماّدة الّنظرّي���ة حيث ي�صير الّناق���د اإلى كّل 
م���ن الوع���ي والممار�صة، فالوع���ي يكمن فيما هو نظرّي اأّم���ا الممار�صة ففيما ه���و اإبداعّي، وقد 
يح���دث تفاوت بينهما ف���ا يعبر الّتعامل عن الوع���ي المق�صود، فياأتي اأقّل مّم���ا هو متوّقع، كما 
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ورة الفّنّي���ة والمفارقة، »فم�صاألة المفارقة اأو الترا�ص���ل اأو الأن�صنة و�صواها،  ف���ي حديثه عن ال�صّ
م�صائ���ل متحّركة ومتفاوتة في الح�ص���ور والبروز، فقد تهبط المفارقة مث���ًا اإلى اأدنى درجاتها 
فر، وقد ترتفع الأن�صنة اأو الّترا�صل اإلى اأعلى الّدرجات؛ من دون اأن يوؤّثر اأو يغّير  فوق درجة ال�صّ
ذل���ك في طبيعة الوعي الجمالّي الحداثّي بو�صفه وعيًا ت�صويرّيًا«)16(، ويقول: »وعلى الّرغم من 
اأّن الّت�صوي���ر الحداث���ّي متغّير متحّرك مفتوح، ي�صعب تحديده بنم���ط اأو اأنماط ثابتة جامدة اأو 
نهائّي���ة؛ فاإّننا نذهب اإل���ى اأّن الّثابت، في ذلك الّت�صوير، هو الوع���ي الّت�صويرّي– الّتخييلّي في 
الّتعام���ل م���ع الظواهر والأ�صياء والقي���م والمعاني. اأّم���ا المتحّول فيه، فهو الق���رب اأو البعد من 
فر مفارقة اأو ترا�صًا اأو اأن�صن���ة اأو ت�صخي�صًا اأو تح�صي�صًا اأو قيمة نف�صّية اأو ثقافّية اأو  درج���ة ال�صّ
اجتماعّية.«)17(. وفي هذه المرحلة المدرو�صة ناحظ كيف اأّن الّناقد ي�صير اإلى اأّن الوعي واحد، 
اأّما الممار�صة فمتعّددة، ولأّنها كذلك فاإّنها تختلف في الّتوظيف الفّنّي لها، كما اأّنها ل يمكن اأن 

ُتدر�ض بمعزل عن الوعي الذي اأنتجها.
ول تكتم���ل الّدرا�ص���ة الّنقدّي���ة هن���ا اإل بوجود الإحاط���ة ال�ّصاملة بالم�صطلح���ات والمعارف 
الّنقدّية ال�ّصابقة والمعا�صرة، وهي توؤدي اإلى �صرورة اختزال المعرفة الّنقدّية، هذا من جانب؛ 
وم���ن جان���ب اآخر ف���اإّن هذا يدّل عل���ى اأّن الّنق���د كّل ل يتجّزاأ، بمعن���ى اأّن الّدرا�ص���ات المتعّددة 
وذات الّتجاه���ات المختلفة ت�صّب كّلها في نهاية المط���اف بما يغني الّتجارب الإبداعّية، وهذا 
�ص���اأن الّناق���د الذي اّتبعه، ولذلك يتطّلب من القارئ اأن يكون عل���ى وعي اأي�صًا بالحقول الّنقدّية 
المعرفّي���ة والم�صطلحّية والمنهجّية، من مثل الجمالّي���ة والّنفعّية، وال�ّصعرّية والفّنّية والأ�صلوبّية 
والّنق���د الّثقافّي والّتنا�ّض، والكا�صيكّية والّرومان�صّية، والتطويع والتجريب، وهذا جزء من كّل، 
وعندم���ا ي�صي���ر الّناقد اإلى اأّن���ه »لي�ض ثّمة تناق�ض حتم���ّي بين الجمالّي والّنفع���ّي، كما لي�ض ثّمة 
تطابق حتمّي بينهما«)18(، فاإّن تحديد عاقة الجمالّي بالّنفعّي اأمر يحيل القارئ على الّدرا�صات 
الجمالّي���ة التي مهمتها هي هذا الّتحديد الّدقيق بينهما، ول �صّيما اأّن الّناقد يتحّدث عن تداخل 
هذين الم�صطلحين في فّن اأدبّي هو ال�ّصعر، ف�صرورة تحديد الم�صطلح تدخل في �صياق القراءة 
ي كما اأراد له الّناقد اأن يكون،  الآنية وتتفاعل في الّن�ّض المقروء لت�صع القارئ في ال�ّصياق الّن�صّ
ولك���ّن ذل���ك ل يعني اأّن على قارئ �صعد الدين كليب اأن يك���ون قارئًا �صعبًا، واإّنما هو قارئ مّطلع 
وعارف ب�صكل وا�صع في المجال المدرو�ض، لأّن الّناقد اأ�صا�صًا يفتر�ض وجود تلك المعرفة ب�صكل 
بدهّي في ذهن القارئ، بل اإّن هذا هو العمل الّنقدّي الجاّد، ولأّن الّنقد بهذا ال�ّصكل �صيكون نقدًا 
بّن���اء، ويوؤ�ّص����ض لمعرفة ر�صينة، وبذلك يتمايز الّنقد من حق���ول الممار�صات الأخرى التي تقوم 

على مجّرد الّتعليق اأو ال�ّصرح العابر للّن�صو�ض. 
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ذكرن���ا اأّنن���ا وجدنا في هذه الّدرا�صة اإعادة ل�صاأن ال�ّصع���ر، لي�ض من باب حقل ال�ّصعر بو�صفه 
، واإّنما لأّنن���ا وجدنا اأّن الّناقد ير�ص���د اأّي �صكل تجريبّي لفت، وه���ذا ما لفت انتباهنا  م�صتق���ّاً
دى«)19(، فه���ي تجربة مفاجئة في  اأي�ص���ًا، من مثل ما ذك���ره في ق�صيدة اأيمن اأب���و ال�ّصعر »ال�صّ
عال���م ال�صع���ر تنبئ باأّنه قد توجد تح���ّولت �صعرّية ما تزال طور الّتكّون وق���د تتو�ّصع م�صتقبًا اأو 
ل، اإ�صاف���ة اإل���ى الّتجريب ال���ذي اأ�صار اإليه الّناقد ل���دى اإبراهيم الج���رادي، ولي�ض هذا فح�صب 
واإّنم���ا �صهدن���ا الّنقد يدخل في باب وا�صع هو باب المعرفة الخّاقة بو�صفه واحدًا من نتاجاتها، 
فيطلعن���ا الّناق���د على اأ�صماء عدد م���ن الفّنانين من غي���ر الأدباء مّمن كان له���م دورهم الفّنّي 
التجريب���ي والّتحديث���ّي، كما يطلعنا باإ�صارات اإلى عدد من الفنون غير الأدبّية، ف�صًا عن الّدور 
الكبي���ر ال���ذي �صهده ال�ّصعر في الّتداخ���ل الأجنا�صّي الأدبّي، كّل ذلك يدّل عل���ى اأّن ال�ّصعر يمكن 
اأن يك���ون واحدًا م���ن خّزانات الحياة ورافدًا من روافدها الّثقافّية اأي�ص���ًا، اإذ ال�ّصعر في الّدر�ض 

الّنقدّي هنا ينب�ض بكّل مظاهر الحياة الفكرّية والمجتمعّية والّتحديثّية.
ومن الجدير بالّذكر اأّن عددًا من الّتراكيب الّدر�صّية الواردة لفتة للّنظر، وداّلة على معاني 
مح���ّددة بالّدّق���ة بما يتنا�صب مع الفكرة الت���ي يدر�صها الّناقد، مثل خيمة الأبح���ر ال�ّصعرّية)20(، 
والفر�ص���ان ال�صعراء)21( وهم فر�صان الكا�صيكّي���ة تحديدًا، واإّن اأكثر ما لفت انتباهنا قوله فيما 
يتعّل���ق بتلك الّن�صو�ض الكا�صيكّية: »وما يزال له���ا األقها الإبداعّي حتى اليوم«)22(، وكاأّننا فعًا 
اأم���ام �صرح تاريخّي عريق، وما زلنا كّلما وقفنا نتاأّمله ن���زداد اإعجابًا ومهابة، ولكّننا ندرك اأّنه 
منت���م لزمن���ه الذي يحّق له اأن يفخر به، ويحق لن���ا اأن نعتّز به تراثًا اأِلق���ًا، والأ�صّد لفتًا لانتباه 
مث���ل قول���ه »اإّن الجتماعّي يدخل مع اله���واء حين يتّم طرده من الباب والناف���ذة معًا«)23(، ومن 
مث���ل قول���ه: »يدعو قارئه اإلى ن�ّض األي���ف اأ�صلوبّيًا، عني���ف اأ�صطورّيًا«)24(، وللق���ارئ اأن يعود اإلى 
ّية ليدرك قيمة ما نذكره في هذا المجال، فلغة الّناقد �صعد الدين كليب تمتزج  ال�ّصياقات الّن�صّ
فيه���ا ال�ّصعرّي���ة- المتعوّية بالعلمّية التي ت���دّل دللة وا�صحة على المعن���ى المق�صود، وربما كان 
لل�ّصخ�صّي���ة ال�ّصعرّي���ة الكامنة في اأعماق �صخ�صّية الّناقد دور ف���ي ذلك، مّما يخّفف وطاأة الّلغة 

الّنقدّية التي قد توهم باأّنها ينبغي اأن تكون ع�صّية الفهم اأو ع�صيرة ال�صتجابة.
كم���ا اأّن تعامل الّناقد مع ال�ّصعر بو�صفه تجربة جمالّي���ة ُيخرج القارئ من منظومة الّت�صاوؤل 
ح���ول علمّي���ة الّنقد، والعاقة بي���ن الّنقد والعلم، و�صلة ذلك بالفّن، م���ن دون اأن تكون الّدرا�صة 
الّنقدّي���ة بعيدة عن الّدّقة اأو الّتمحي����ض اأو التتّبع الحثيث لمظاهرها، بل اإّن الّناقد هنا ل يذكر 
اأّي حك���م عل���ى الإطاق من دون اأن يكون قد اأقامه على ق���راءة كّلّية واعية ودقيقة جّدًا، اإ�صافة 
اإل���ى اأّنه يرتكز على الّروؤي���ة الكّلّية للّتجربة ال�ّصعرّية، »مع الحترا�ض م���ن الّتعميم الّتام، فنحن 
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نتعامل مع رموز ودللت �صعرّية، ل مع مفاهيم وم�صطلحات فل�صفّية اأو علمّية، كما اأّننا نتحّدث 
ع���ن تجرب���ة جمالّية، ل عن تجربة كيميائّي���ة«)25(، وما م�صطلح الّتجرب���ة الجمالّية اإّل تخلي�ض 
للّنقد من تاأطيره تحت الفّن اأو العلم، ففيما لو بحثنا عن فّنّية الّنقد في هذه الّدرا�صة الجمالّية 

للّناقد لوجدناه فّنًا، وفيما لو بحثنا من منطلقات العلم لظهر ذلك وا�صحًا اأي�صًا. 

في �لجانب �لتحليلي
ل يق���ّل الجان���ب الّتحليلّي اأهّمّية عن الجانب الّنظرّي في الكت���اب، بدءًا من اأ�صماء ال�ّصعراء 
المدرو�صين، وانتهاء بالّتعامل الائق مع الّن�ّض بما يتنا�صب والّطرح الّنظرّي الذي قّدمه الّناقد 
فيم���ا �صب���ق، وهو ل يقّدم درا�صته الّنقدّي���ة -الّتحليلّية اإّل في اإطار الّتجرب���ة ال�ّصعرّية كّلها، مّما 
يجعلن���ا نعيد القول اإّن الّتاأ�صي�ض الّنظ���رّي لدى الّناقد ينه�ض اأ�صا�صًا من ركيزة معرفّية واإحاطة 
تاّم���ة بالماّدة المدرو�صة، ونعيد اأي�صًا اأّن طبيع���ة الّنقد الجمالّي لدى الّناقد لها دورها في ذلك 
اأي�ص���ًا، ون�صي���ر اإل���ى ذلك الّتحّول ال���ذي �صُيخرج الّنقد من اإط���ار الّتعامل الف���ردّي اأو الجزئّي، 

ويدخله في اآفاق الّتجربة كّلها.
ن�صتطيع القول اإّن اأهّم جزء تنظيرّي في الكتاب هو ذاك الذي ان�صغل بالحداثة و�صغل القارئ 
به، انطاقًا من اأّن الحداثة هي الأكثر اأهّمّية كما بدا الّتحليل الّنقدّي الذي راأيناه، وانطاقًا من 
طبيعة الحداثة نف�صها، وق���د راأينا الّناقد يجعل الجزء الّتحليلّي �صدى دقيقًا للّدرا�صة الّنقدّية، 
ًا بالّتجارب ال�صعرّية الحداثّية، والماحظ في هذا الجزء  فجاء الباب الثاني من الكتاب مخت�صّ
انعكا����ض �صدى الّتجربة ال�ّصعرّية في لغة الّناقد الّدر�صّية، فثنائية العذوبة والعذاب التي و�صف 
به���ا تجربة ممدوح ال�ّصكاف ل���م تكن اإّل انبثاقًا من ال�ّصعر المدرو�ض نف�صه، وتدور الّلغة الّنقدّية 
والّتحليلّي���ة في اإطار ذل���ك بالم�صتوى نف�صه للغة، اأّما اإذا تحّولنا نحو درا�صة �صعر وفيق �صليطين 
ف�صنجد الّناقد يلتّذ بالّدر�ض الجمالّي المرتبط بالعنوان حيث يظهر الإغراء الّتحليلّي باللتفات 
نح���وه: )عناقيد الّزبد(، اإ�صافة اإلى اأن القارئ �صيجد تح���ّوًل نقدّيًا ومكّثفًا وبلغة تنا�صب �صوّية 
الّن����ضّ ال�ّصع���رّي المدرو�ض، فتركيز القارئ في درا�صة �صعر وفي���ق �صليطين يبرز بقوة اأكثر من 
العذوبة الت���ي لزمته في درا�صة ممدوح ال�ّصكاف، وبالمثل في درا�صته لتجربة ر�صوان ال�صّح في 
�صعرّي���ة الكوخ، من دون اأن ننفي الّتقاطع���ات بين التجارب ال�ّصعرّية الثاث، وهو اأمر بدهّي في 

اإطار الّن�ّض الحداثّي عاّمة.
اأي اأّن الّتج���اذب بين الّن�صو����ض ال�ّصعرّية والماّدة الّنظرّية المحيطة بها، هو اأ�صبه بالعاقة 
المّطردة بين الّطرفين، فلكّل تجربة اإبداعّية مجالها الدر�صّي المائم، ولغتها الّنقدّية المعّبرة 
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والداّل���ة عليه���ا، ولذلك قّلما نعثر على تكرار ل���دى الّناقد، فكثيرًا ما اأغن���ت الّتجربة الإبداعّية 
نف�صه���ا الم���ادة الّنظرّية ل���دى الّناقد، وهو ما ينطبق عل���ى الّدرا�صات الموج���ودة كلها من دون 

ا�صتثناء في ذلك.
واأّما الف�صل الّثالث، فما هو اإل �صدى للق�صم الّنظري كّله، اإذ يمّثل الّناقد لكّل مرحلة بنموذج 
معّي���ن، فمن التاريخ الأّول كان لفرن�صي�ض المرا�ض ح�ص���وره ال�ّصعرّي، والّتركيز على اأهّمّية الوعي 
ل القول فيه الّناقد من قبل، وهنا يو�صح  الفك���رّي ف���ي مقابل اأنماط الوعي الأخرى لديه، مّما ف�صّ
���ح ذلك. ومن الّتاريخ الكا�صيكّي اخت���ار الّناقد نموذج بدوي  ذل���ك بدرا�صة نقدّية وتحليلية تو�صّ
الجبل، بما يمّثله من انعكا�ض تاّم لمفهوم المحاكاة الذي تحدث عنه في الجزء الّنظرّي، واأّما في 
الّتحّول الّثورّي فظهر علي النا�صر هنا بو�صفه �صاعرًا، ويّت�صح لدى الّناقد الّتفاوت في الو�صفين 
الّنظرّي والإبداعّي لل�ّصاعر نف�صه، فعلي النا�صر في الجزء الّنظرّي من الكتاب اأكثر اأهّمّية منه في 
الّن�ّض الإبداعّي ال�ّصعرّي،مّما يحيل القارئ على الّتفاوت في بع�ض الأحيان بين الفكر والممار�صة، 
كم���ا يحيل���ه عل���ى اأّن الأهّمّي���ة قد تتجه نحو جان���ب دون اآخر رغ���م اأّن المطلوب ه���و اأن تتوّزع في 
المج���الت كّلها. واأّما في حقول الحداث���ة ال�ّصعرّية فظهر محمد حم���دان واإبراهيم الجرادي في 
اآن، في لفتة نقدّية اإلى اأّن الحداثة م�صتويات وتجارب وحقول، تتنّوع وتختلف وتتفاوت فيما بينها، 
ب���ل تخفي في اأح�صائها ما ُينتظر من الم�صتقبل اأن ُيظه���ره للوجود، حيث مّثلت الحداثة النفجار 
المعرف���ي والنفت���اح الّثقافّي والفّنّي الّداخل���ّي والخارجّي معًا، اأي في داخ���ل الّن�صو�ض الحداثّية 

نف�صها وعاقاتها الّتوا�صلّية مع الأو�صاط المحيطة، مما و�صع القارئ في اإطار ذلك كّله.
حة للمتن، وفي كّل  ول���م يخُل الأم���ر –اأي�صًا- من غنى هام�صّي في بع�ض الإ�صاف���ات المو�صّ

مّرة يكون الّناقد على وعي بكّل الّتف�صيات المحيطة بالماّدة المعنّية بالّدر�ض. 
اأخي���رًا، يمكن القول اإّن الكتاب ي�صّكل اأحد اأهّم ما ُقّدم في الّنقد العربّي في ال�ّصعر ال�ّصورّي 
رًا جّدًا تجاهه، كم���ا اأثبت هذا الكت���اب اأّن لل�ّصعر  ���ة، ال���ذي ما ي���زال الّنقد اإجم���اًل مق�صّ خا�صّ
مكانته التي لم تتراجع يومًا، وما تراجع هو الهتمام بتلك المكانة، فاأتت الدرا�صة متبنية ذلك 
الهتم���ام بكّل ما ا�صتطاعت من اإحاط���ة �صاملة وجاّدة. كما اأّن الكتاب خط���وة نقدّية تاأ�صي�صّية 
جدي���دة تنه����ض مّما هو مغاير عّما تقّدمها من درا�صات واأبحاث، ول يعني ما قّدمناه اأّن الكتاب 
خ���ال من الّنواق�ض، ولكن يب���دو اأن جوانب الإيجاب فيه قد لفتتنا واأحكم���ت وثاقها علينا، مّما 
اأخف���ى عّن���ا تلك. ويبقى كثير مّما يمكن اأن ُيقال، ولكن للكت���اب نف�صه اأن يقوله فهو الأكثر قدرة 

على الإجابة عن كثير من الّت�صاوؤلت المحيطة بالّنقد والإبداع.
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�سمر �أحمد تغلبي

ق�راءات

قراءة في رواية »دفاتر الوراق«

حكاي���ات متداخلة يجمعها خيط م���ن ماء، كلما وجدت 
رابط���ًا بينه���ا تجده انزل���ق ليراوغك من جدي���د، حتى اإذا 
فا�ص���ت الحكاية عن حروفه���ا، وبلغت حبكاته���ا المتعددة 
�صقف مراوغتها، �صكن الم���اء مبت�صمًا؛ لتتما�صك حبكاتها 
وتجتم���ع �صخ�صياتها المتباعدة على من�ص���ة الرواية تلوح 

لجمهور القراء بغبطة المنت�صر.
ف���ي دفات���ر الوراق نق���راأ المعان���اة في اأق�ص���ى �صورها، 
الفق���ر والج���وع، انع���دام الأم���ان، الف�صاد الذي ي���زداد مع 
ن�ص���وء طبقة جديدة م���ن الفا�صدين المتنفذي���ن، المعايير 
المجتمعي���ة الظالمة، التفاوت الطبق���ي الكبير بين مناطق 
مختلفة من عمان )م�صرح اأحداث الرواية(، اإلى ما هنالك 
م���ن وج���وه للمعان���اة التي لم تغ���ب عن �صفح���ة واحدة من 
�صفحات الرواية، حّد ت�صويغ ال�صرقة والتعاطف مع الل�ض.

عتبات متعددة على مد�خل �لرو�ية
ه���ذا الم�صاف���ر اإلى عم���ق الأوراق بحقيبة �صفر، وه���ذه الأوراق المفتوحة عل���ى تف�صير كثيٍر 
م���ن اأحداث الرواية، وهذا البحر الذي �صّن بج�صدين وقف���ا على �صاطئه يراودانه عن اأعماقه، 
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فاأنع�صهم���ا رذاذ مائ���ه، رم���وز تتماه���ى بقوة مع اأح���داث الرواية، وه���ي لوحة للفن���ان الرو�صي 
فاديمي���ر كو�ض، وقد ُجمعت كلها على الغاف تعبيرًا عما يدور بين دفتيه من حركة لم تتوقف 

اإل في م�صفى لاأمرا�ض النف�صية.
ول يمك���ن اأن نتجاه���ل العن���وان بو�صفه عتبة مهم���ة يدخل القارئ من خاله���ا اإلى الف�صاء 
ال�ص���ردي، ودفاتر الوراق يظنها قارئ ال�صفحات الأولى من الرواية تحيل اإلى الكتب والروايات 
التي اأ�صبحت مح�ض ورق التهمته النار بعد اإغاق ك�صك الوراق، لتنجلي رمزيته الحقيقية حين 
تب���داأ دفاتر اليوميات تك�صف ما التب�ض م���ن اأحداث عا�صها الوراق بعد ت�صرده عن كتب وروايات 

الك�صك التي �صادق اأبطالها منذ الطفولة.
عتب���ات اأخرى تطالعنا في الداخل، من الإهداء الخفي الذي لم يحَظ بت�صميته والذي وجهه 
الكاتب اإلى قرائه جميعًا: »�إلى قر�ئي �لذين �أف�سحو� لكلمتي مكاناً في قلوبهم؛ فربحت �لخلود«، 
اإلى قول لعالم النف�ض ال�صوي�صري كارل غو�صتاف يونغ ت�صّدر الرواية قبل بداية ف�صولها: »حتى 
الحي���اة ال�صعي���دة ل يمكن اأن تخلو من قدر م���ن الظام، وكلمة »�صعيد« �صتفق���د معناها اإذا لم 
تت���وازن بالحزن« وكاأن الكاتب هنا ي�صّوغ للقراء طغيان الحزن بكل اأ�صكاله على ف�صول الرواية، 

وكاأنه يقول لهم: »حتى لو حدثتكم عن �ل�سعادة فلن تجدوها خالية من �لحزن«.
ثم يبداأ ف�صوله ال�صبعة التي تت�صدر كًا منها عتبة تتقاطع مع مجمل ما يحتويه هذا الف�صل 

من اأحداث، وكل هذه العتبات اقتبا�صات لمفكرين من مختلف اأنحاء العالم.
افتت���ح الف�صل الأول بق���ول للفرن�صي فيكتور هوج���و »�سميري يطاردنــــي، فهو �لــــذي يتعقبني، 
ويقب�ــــس علــــّي، ويحاكمنــــي، ومتــــى �سقــــط �لإن�سان فــــي قب�ســــة �سميره فال مفــــر منــــه«. اأما الف�صل 
الثان���ي فقد ت�صّدره مث���ل اإفريقي يقول: »�ل�سكين �لحادة جــــد�ً تجرح غمدهــــا«. وقّدم عالم النف�ض 
النم�صاوي �صيغموند فروي���د للف�صل الثالث بقوله: »�لم�ساعر �لمكتومة ل تموت �أبد�ً، �إنها مدفونة 
وهي على قيد �لحياة و�ستظهر لحقاً بطرق ب�سعة«. بينما يح�صم الروائي الرو�صي ال�صهير تول�صتوي 
ال�ص���راع الداخلي بي���ن �صخ�صيتي اإبراهي���م المتناق�صتين بقوله في فاتح���ة الف�صل الرابع: »كل 
�إ�ســــالح يفر�ــــس بالعنف ل يعالج �لــــد�ء، �إن �لحكمة �أن نبتعد عن �لعنــــف«. ويقرر الروائي ال�صوداني 
الطيب ال�صالح مع بداية الف�صل الخام�ض اأن للحقيقة ثمنًا باهظًا: »�أي ثمن باهظ يدفعه �لإن�سان 
حتــــى تت�سح له حقيقة نف�سه وحقيقــــة �لأ�سياء«.اأما فاتحة الف�صل ال�صاد�ض فيقرر خالها ال�صاعر 
المجري اأتيا يوجيف م�صيرًا محتمًا: »و�سوف ياأخذونني وي�سنقونني ويغمرونني بالثرى �لمبارك 
وتنبت �لح�سائ�س �لم�سمومة فوق قلبي �لجميل«. ليعّبر بعده الروائي الم�صري نجيب محفوظ في 

تقديمه للف�صل الأخير عن البوؤ�ض الذي و�صل قمته: »ما �أ�سد حيرتي بين ما �أريد و�أ�ستطيع«.
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�لف�ساء �لطباعي ومر�وغة �لعناوين
في القراءة الأولى للرواية قد ل تكت�صف اأن عناوين الأق�صام الرئي�صية ما هي اإل �صخ�صيات 

�صاردي هذه التبويبات، بينما و�صع العنوان المو�صوعي تحت هذا ال�صم بين قو�صين.
فَتْح���َت كل ف�صل من ف�ص���ول الرواية ال�صبعة يندرج عدد من الأق�صام مختلفة الطول معّرفة 
باأرق���ام، وتح���ت الرقم ُكتب ا�صم �صارد ه���ذا الق�صم كعنوان رئي�صي، وتحت���ه بين قو�صين عنوان 
مو�صوعي له. هذه المراوغة قد ت�صتت القارئ مع بداية القراءة، لكنها تبقيه م�صدودًا لكت�صاف 
الراب���ط بين ال�صاردين لي����ض الذين ت�صدرت اأ�صماوؤه���م اأق�صام الرواية فح�ص���ب، واإنما �صاردو 

اليوميات والر�صائل الإلكترونية التي روت كثيرًا من الأحداث وك�صفت كثيرًا من ماب�صاتها.
فعل���ى الرغم م���ن اأن اإبراهيم الوراق هو ال�صارد الأ�صا�صي وهو مح���ور اأحداث هذه الرواية، 
فق���د ُنقلت بع�ض الأحداث عل���ى ل�صان �صاردتين اثنتين هما: ليلى ابن���ة الملجاأ مجهولة الهوية، 
ون���اردا التي زاد ظهورها في حي���اة اإبراهيم وجعًا جديدًا فاق وجع غيابها وم�صقة البحث عنها، 
ناردا التي اأم�صكت دفة ال�صرد بطريقتين: ال�صرد المبا�صر من خال الأق�صام المعنونة با�صمها، 
اأو مهنتها )ال�صحافية( قبل اأن تتك�صف لنا �صخ�صيتها، و�صرد اليوميات في الدفتر الذي وجده 

اإبراهيم وقراأ فيه حكايتها.
وي�ص���اف لل�صاردين الثاث���ة ال�صارد ال�صاهد الذي ح�صر في اليومي���ات التي كتبها جاد اهلل 
عن حياة اأ�صرته منذ يوم ولدته وحتى اليوم الذي ن�صي فيه دفتره على طاولة المطعم، لي�صبح 

مو�صوعًا لم�صل�صل تكتبه ناردا بت�صجيع من طبيبها النف�صي الذي يعتقد اأن في الكتابة دواءها.
اأما الطبيب النف�صي يو�صف فقد اأم�صك دفة ال�صرد مرات قليلة من خال الر�صائل الإلكترونية 
الت���ي كان ير�صلها لإبراهيم، اإما بمبادرة منه، اأو ردًا على ر�صائل يّدعي اأنها ت�صله من اإبراهيم 

الذي ل يذكر عنها �صيئًا، ول يجدها في بريده في بع�ض الأحيان.
- »��ستغربت هذه �لر�سالة، بل �سعقني ما جاء بها:

- كيف عرفت �أنني تركت بيتي؟
- �أنت كتبت لي.

يـــا �إلهـــي! كيف حدث ذلك؟ تفقدت خانـــة �لمر�سالت فاكت�سفت �أني بالفعـــل كتبت له عدد�ً من 
�لر�سائل«، �س168.

»وردتني ر�سالة من �لدكتور يو�سف، تخّوفت من قر�ءتها: هل �أ�ساأله �إن كنت كتبت له ر�سالة �أم ل؟
................
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هل يمكنك �أن تر�سل لي �آخر ما كتبته لك؟
كنت متاأكد�ً من �أنني فعلت ذلك، �سدمت و�أنا �أقر�أ �لر�سالة:

- عزيزي �لدكتور يو�سف يبدو �أن علينا �أن نقتل �آباءنا«، �ض299.

�أمر��س نف�سية م�سيطرة على �ل�سخ�سيات
تب���داأ رحل���ة الرواية م���ع المر�ض النف�صي من���ذ بداية الف�ص���ل الأول حين يخبرن���ا اإبراهيم 
بال�ص���وت ال���ذي ياأتيه بي���ن الحين والآخ���ر، فيوم ماتت اأم���ه هم�ض له »لقد �صقط���ت« لكن هذا 
ال�ص���وت تح���ول اإلى كائن ي�صكن���ه، يكبر في بطنه على �ص���كل حمل مرعب ويب���داأ بتوجيهه نحو 
اأفعال اإجرامية ل يريدها ويهدده باأنه اإن لم يمتثل لأوامره ف�صينّفذ ما هو اأكثر، هذا ما نقله لنا 
اإبراهيم الذي ف�صل في التخل�ض من ال�صوت على الرغم من محاولته المتكررة، �صواء بذهابه 
للم�صف���ى عّل طبيبًا ي���رى بطنه المنتفخة ويخّل�صه مما يعاني���ه، اأم بالهرب من هذا الكائن اإلى 
الم���اء الذي يخفيه ب�صكل موؤقت، اأو بتبليغ ال�صرطة عنه وعن خطورة ما ينوي فعله، اأو بالذهاب 
اإل���ى الطبيب النف�صي »يو�صف ال�صم���اك« لعّله يجد لديه حًا، فاإذا ب���ه يعطيه بع�ض الأدوية بعد 
اأن ي�ص���ف له مر�صه، لك���ّن اإبراهيم يرى هذا الكائن حقيقة ول يريد ت�صديق اأنه وهم ناتج عن 
مر�ض نف�صي قد ي�صتفحل اإن لم يلتزم بالعاج، وكانت اآخر و�صيلة للتخل�ض من هذا الكائن هي 

النتحار الذي ف�صل في تنفيذه اأي�صًا.
- »�نتقل من بطني و��ستقر في ر�أ�سي ف�سار �سوته �أكثر و�سوحاً:

- عليـــك �أن تعتـــرف �أنـــك كرهـــت �أبـــاك رغـــم حبـــك �ل�سديـــد لـــه، كرهت �أبّوتـــه، وكرهـــت �أولئك 
�لذيـــن في �لخفاء يحركـــون �لنا�س بخيوط ويتبجحون بكثير من �ل�سعار�ت عن �لحرية و�لفر�س 

�لموعودة. �سنعلق �لجر�س بين �لثنين، �إنه جر�س �لق�سوة �لم�سادة.
�أخـــذ يملـــي علّي مخططاته، وكدت �أن�ساع له فهربت منـــه �إلى كل �لأماكن في �لبيت، لكنه كان 

كح�سرة قر�د تعلق بج�سدي...«، �س53.
»قال وعيناه تتفح�سان وجهي:

- ما نوع �ل�سكوى؟
ثم حين لم يجدني �أقول �سيئاً كرر ت�ساوؤله:

- يا عزيزي، هل �ست�سكو على �أحد ب�سبب م�ساجرة مثاًل؟
- مخطط �إرهابي.
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نه�س �ل�سرطي فجاأة، وحدق بي وعيناه تدور�ن في محجريهما..«، �ض44-43.
اإبراهي���م ال���ذي كان مولعًا بالروايات وبارع���ًا في تقّم�ض �صخ�صياتها للح���د الذي تتبدل معه 
تعابي���ر وجه���ه لترت�صم عليه مام���ح ال�صخ�صية التي يتقم�صها، هو ل يتقن عم���ًا �صوى القراءة، 
وبي���ع الكت���ب في الك�صك الذي اأُخِرج منه ل�صالح محل كبير لبي���ع الهواتف المحمولة العائد لأحد 
الأثري���اء الفا�صدين في البلد »اإياد نبيل«، ما جعل مر�ص���ه يتفاقم، اأو –كما يخبرنا اإبراهيم- ما 
جعل هذا الكائن الذي ي�صكنه يكبر ويتمرد ويوغل في ال�صغط عليه لي�صل اإلى مبتغاه، وقد حدث 
ذلك بعد اأن ا�صت�صلم له وقام بعدة �صرقات متخفيًا وراء �صخ�صيات روايات حفظها عن ظهر قلب.

- »ح�سناً، ماذ� تريد مني �أن �أفعل؟
- عليـــك �أن تعيـــد )كو�زيمودو( من مخبـــاأ ذ�كرتك �لذي د�ريته به، �أن�سيته؟ بطل رو�ية »�أحدب 
نوترد�م«، كم �أحببَته! وكم قر�أت �لرو�ية من �أجله مر�ت كثيرة! هربت من �إبر�هيم �إليه كما تفعل 
دوماً، و�أم�سيت وقتاً تتقم�س دوره ببر�عة، �إلى �أن نهتك �أمك عن ذلك؛ لئال ت�سير �أحدب بالفعل. 
�ذهـــب �إلـــى و�ســـط �لبلـــد و��ستِر مالب�س مـــن متجر �لمالب�ـــس �لم�ستعملـــة تقارب مالب�ســـه، و��ستِر 
قطعة قما�س؛ لت�سنع حدبة في ظهرك، ودع كو�زيمودو ي�سطو على ذلك �لبنك«. �ض227-226.

- »عليـــك �أن تذهـــب �إلى �أحد �لمولت وت�ستري مالب�س جديدة ت�سبه مالب�س �لدكتور زيفاكو، 
بطـــل �لرو�يـــة �لتـــي كنت تخ�ســـى من �أن تحدث و�لدك عنهـــا، لأن )بوري�س با�سترنـــاك( �سن هجمة 

عنيفة �سد �لنظام �ل�سيوعي �آنذ�ك«، �ض249.
ومن ناحية اأخرى تظهر الأمرا�ض النف�صية لدى �صخ�صيات اأخرى في الرواية، منها الدكتور 
يو�ص���ف الذي اأ�صاب���ه تنّكر والده البيولوجي له بعقدة النتماء التي كتب مرات متعددة لإبراهيم 
عنه���ا، واأمه، تلك ال�صيدة الت���ي ل تتكلم ول تتحرك ول يريحها اإل تاأمل �صجرة ال�صف�صاف من 
الناف���ذة و�ص���وت مقطوعة الدان���وب الأزرق التي ل تتوق���ف، وكذلك ناردا الت���ي ترى كلما هطل 

المطر رجًا ي�صير تحته بهدوء، وت�صمع �صوت مو�صيقا لآلة الدودوك ل وجود له:
»ثمة مو�سيقى لآلة �لدودوك بد�أت تهاجمني، وتثير بي رغبة للبكاء، نظرت عبر نافذة �ل�سيارة 
�أهـــرب منهـــا، فر�أيت �لرجل ما يز�ل يم�ســـي على �لر�سيف، ور�أيت �ل�سماء تمطـــر، تو�سلت �ل�سائق؛ 

هروباً من �لبكاء:
- �أرجوك �أغلق �لم�سجلة.

نظر �إلّي عبر �لمر�آة:
- �إنها معطلة يا �سيدتي«، �ض215.
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وتعر����ض الرواية حكاية كل من هوؤلء المر�صى النف�صيين لتحيل على اأ�صباب تمكن المر�ض 
منهم، وف���ي حالة اإبراهيم بو�صفه �صخ�صية محورية في الرواية، ياأخذنا الكاتب اإلى زمن بعيد 
عن زمن الرواية، لي�صرد علينا حكاية جاداهلل والد اإبراهيم منذ اليوم الذي ولد فيه، فقد �صرد 
لنا تاريخ العائلة منذ زمن ال�صمو�صي جد اإبراهيم الوراق، مرورًا بن�صاأة والده جاد اهلل، وانتهاء 
بوحدت���ه ف���ي بيته في جبل الجوفة ثم ت�صرده منه، وكاأنه يقول لن���ا: اإن هذا المر�ض الذي يحّول 
�صاحب���ه اإل���ى ل�ّض محت���رف، ل يمكن اأن يتمكن من �صاحب���ه اإل نتيجة كثير م���ن المعاناة التي 
امتدت اإلى ثاثة اأجيال، لتحفر في عمق وجدان اإبراهيم �صروخات نف�صية ع�صية على العاج.

»... كنت تر�باً نقياً من �لح�سى فعجنه و�لدي بماء �لخوف، خوف ل �أدري لالآن كيف تلب�سه حيال 
كل �سيء، �إلى �أن و�سلت مرحلة مالأت �لعتمة فيها روحي، ف�سار �لموت فر�سة للذهاب نحو �لبيا�س.

غابت في �لد�خل، ثم عادت تحمل دفتر�ً �ألقته قبالتي، و�سمتت كاأنها ل تعرف ما تقول:
- هذ� دفتر �أبيك، �ستجد فيه �لإجابة«، �س355.

وحتى حين وجد �لحّب وظّن �أنه �لعالج، فوجئ بما لم يكن بالح�سبان:
»ت�ساءلت ب�سري: ما عالقة نارد� باأبي؟

- نعم دفتر �أبيك.
�أطلقت تنهيدة طويلة:

�لرجل �لذي قر�أت عنه في دفتري هو و�لدك جاد �هلل �ل�سمو�سي،)...( و�لدك كان زوجي.
كيف �أحببت �مر�أة �أحبها و�لدي؟ �أي طريق �سارت بي �إلى هذه �لبقعة �لغر�ئبية؟«، �ض355- 356.
كان���ت ه���ذه الأمرا�ض النف�صية تظه���ر اأحيانًا على �ص���كل كوابي�ض، جعلن���ا الكاتب في نهاية 
الرواي���ة نت���وه بينها وبين الحقيقة، فهل انتحر جاد اهلل حقًا؟ اأو اأن اإبراهيم قتله؟ هل قتل عماد 

الأحمر اأو اأنه مجرد كابو�ض؟
»فت�سنـــا �سقتـــك �لبارحـــة، وعثرنـــا على هـــذ� �لدفتر �لذي ت�سجـــل فيه تفا�سيل مـــا قمت به من 
جر�ئـــم ت�سميهـــا كو�بي�س، ثـــم �إن جارتك �أخبرتنـــا بروؤيتها لك ليلة محاولة �نتحـــار و�لدك، وكيف 

دفعت بالكر�سي فت�سببت بقتله«، �ض364.

ف�ساء زماني مر�وغ
ب���داأت الرواية من زمان انتهائها دون اأن ندرك ذلك في الق���راءة الأولى، فقد اأتقن الكاتب 
مراوغتن���ا بحيث ل ن���درك اأن ما جاء في الرواية هو ما كتبه اإبراهي���م الوراق على دفتر اأتته به 
ام���راأة اأحبها حين راآها للمرة الأول���ى، فلم يك�صف الكاتب لنا ا�صم هذه المراأة ول المكان الذي 

كان يقبع فيه ويبداأ كتابة �صيرة حياته التي و�صفها بالغرائبية:



قراءة في رواية »دفاتر الوراق«

�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 252

»�ســـوؤ�ل ظـــل معلقـــاً منذ تلك �ل�سنة �أمـــام عيني و�أنـــا �أرى كيف تركت �لغر�بـــة كل �سيء في هذ� 
�لعالم، و�أتت لتلت�سق بي كذر�ت معدنية تتكوم على قطبي مغناطي�س«، �ض9.

تب���داأ الرواية �صفحتها الأولى في زمن لحق ل�صفحتها الأخيرة، لكنها �صرعان ما تعود منذ 
ال�صفح���ة الثانية اإلى زمن ال�ص���رد الروائي الحقيقي الذي يبداأ حقيقة م���ن ذروته، منذ اإخاء 
ك�صك الوراق باأمر من اأمانة العا�صمة، فقد كان هذا الحدث هو الق�صة التي ق�صمت ظهر البعير 

وف�صحت المجال لمر�ض اإبراهيم النف�صي اأن يتغلغل اأكثر في اأعماقه.
لكنه وانطاقًا من هذه البداية، ي�صير بنا في خط زمني مراوغ يلتف حول الأزمنة المختلفة 
عل���ى الرغم من تباعدها بانحناءات متعددة �صعودًا وهبوطًا، ويترك لنا مهمة ترتيب الأحداث 
واكت�ص���اف الرابط فيما بينها. فا�صت���ذكارات اإبراهيم كثيرة ومتداخلة وهذا يتنا�صب مع الو�صع 

النف�صي الذي ي�صيطر عليه، ما يجعل القارئ يتوه قليًا في القراءة الأولى.
»تذكـــرت جارتي حينما كنـــت م�ستلقياً في تلك �لع�ساري، �أحدق بطبقة رقيقة من طالء �سقف 
�لغرفـــة �لمتعفـــن فوق ر�أ�سي مبا�سرة وعلى و�سك �ل�سقـــوط، )...( فالأ�سياء ل ت�سقط جز�فاً، فكرة 
بدلت م�سار �لعالم حينما هوت �لتفاحة على ر�أ�س نيوتن. يوم قالو� لي �إن �أمي ماتت �سمعت �سوتاً 
هم�ـــس باأذنـــي: )لقـــد �سقطت(. )...( لقد كان �ل�سوت ذ�ته �لذي �أخـــذ يهم�س لي منذ �أن رحلنا من 

بيتنا �لأول قبل خم�سة وثالثين عاماً...«، �ض11-10.
واإذا اأردنا التف�صيل في النتقال الزمني لدى ال�صاردين الذين ذكرناهم في بداية الدرا�صة، 
نج���د التنقات الزمني���ة لدى اإبراهيم هي الأكث���ر مقارنة بباقي ال�صاردي���ن، ونجد هذا التنقل 
اأي�ص���ًا ل���دى ليلى ولكن ب�ص���كل اأقل حدة، ربما لأن م�ص���ار حياتها اأق�صر، فهي تب���داأ �صردها من 
لحظ���ة خروجها من الملج���اأ، وتعود بنا اإلى ال���وراء م�صتذكرة بع�ض الأح���داث التي جرت معها 
هن���اك ب���ا تراتبية وا�صحة، فالهدف فقط اإبراز بع�ض اأ�صالي���ب التعامل غير الإن�صاني في هذا 

المكان، ماجعل ارتباط قاطنيه ببع�صهم اأكثر قوة لمواجهة مجتمع ظالم ل يعترف بهم.
اأم���ا ن���اردا فلم تكن ا�صتذكاراته���ا ذات اأهمية لأنها �ص���اردة رئي�صية لبع�ض م���ا جرى معها، 
ولكنه���ا �صردت لنا �صيرة حياته���ا بترتيب ت�صاعدي من خال يومياتها التي عثر عليها اإبراهيم 
وقراأناها معه، فاليوميات ل يمكن اإل اأن تكون تراتبية، وهذا ينطبق اأي�صًا على يوميات جاد اهلل 
وال���د اإبراهيم، والتي بداأنا بقراءتها برفقة ناردا قب���ل اأن تتك�صف لنا �صخ�صيتها، وا�صتكملناها 

بعد ذلك لنحل العديد من الألغاز ونربط كثيرًا من الأحداث ببع�صها.
اأم���ا الدكت���ور يو�صف ال���ذي �ص���ارك ببع�ض ال�صرد م���ن خال بع����ض ر�صائل���ه الإلكترونية 
لإبراهي���م، فل���م يلتزم اأي�صًا بتراتبية الأح���داث، فهو ل يروي �صيرة ذاتي���ة كما في اليوميات، 
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واإنم���ا يكت���ب ما تمليه علي���ه حالته النف�صية لحظ���ة الكتابة، اأو ما تمليه علي���ه اأ�صئلة اإبراهيم، 
ليب���وح ببع�ض ما جرى مع���ه في الما�صي لي�ض كحدث فح�صب، واإنم���ا كان اهتمامه في ال�صرد 

باأثر هذا الحدث على م�صار حياته.

�لمفتوح و�لمغلق، ودللت و��سعة للمكان
مم���ا ل �ص���ك فيه اأن المكان الأب���رز في الرواية هو جبل الجوفة والطري���ق المنحدر منه اإلى 
و�ص���ط عمان حيث ك�صك ال���وراق الذي كان قائمًا على ر�صيف اأول �ص���ارع الملك ح�صين، والذي 
ا�صُتمِلك بحجة تو�صيع الأر�صفة؛ لي�صغله اأحد الفا�صدين »اإياد نبيل« ويجعل منه محًا كبيرًا لبيع 

الهواتف المحمولة.
»�أنـــا رجـــل وحيد ل طريق لي غير �لتـــي تاأخذني من بيتي في )جبل �لجوفة( �إلى و�سط �لبلد، 

حيث ك�سك �لور�ق �لذي كنت �أمتلكه«، �ض10-9.
وعلى الرغم من ذلك فللعديد من الأمكنة التي وردت في الرواية دللتها �صواء على م�صتوى 
التنوع المكاني اأم على م�صتوى التاأثير المتبادل بين المكان وال�صخ�صيات المختلفة في الرواية. 
ف���ا �صك اأن الأثر النف�صي الذي اأو�صل اإبراهيم الوراق اإلى م�صح لاأمرا�ض العقلية لم يقت�صر 
على جبل الجوفة، بل تعداه اإلى القرية التي كانت العائلة تقيم فيها قبل انتقالها اإلى المدينة في 
طفولت���ه، بل اأكثر من ذلك، امتد هذا الأثر لي�صمل الأماكن التي عا�صها اأبوه جاد اهلل وانعك�صت 

ب�صكل اأو باآخر على �صخ�صيته وبالتالي على طريقة تعامله مع ولده.
وم���ن هن���ا كان للمكان اأهمية ل ي�صته���ان بها في البنيان الروائي لدفات���ر الوراق.ف�صخ�صية 
اإبراهي���م تاأث���رت ب�صجن والده، �صواء �صجنه في مو�صكو اأم في عم���ان، كما تاأثرت اأي�صًا بانتقال 
عائلة جده ال�صمو�صي من البادية حيث رعُيهم لأغناٍم ل يملكونها، حين ولد جاد اهلل هناك، اإلى 
قري���ة على اأطراف ماأدبا حي���ث ال�صتقرار وا�صتبدال بيت الحجر والطي���ن بالخيمة. وبعد ذلك 

رحيل عائلة جاد اهلل من القرية اإلى عمان بحثًا عن وهم اأمان في الزحام.
»يتم�سى بج�سده �لنحيل قلقاً في �لخالء �لممتد قبالة بيت �ل�سعر. يتدفق �لظالم ب�سر�هة من 
كل �لجهــــات، فــــي )�لثمد( �إحدى مناطق م�سارق ماأدبا عمــــق موح�س، يجيء من �سمته �لموجع نباح 
كالب وند�ء�ت رعاة، طرد�ً لغار�ت �لل�سو�س �لمحتملة في ليل يتكاثر فيه �لجوع و�لفاقة«، �ض107.
»فـــي ذلـــك �لعام بنى �ل�سمو�سي د�ر�ً في �لقرية من �لطيـــن و�لحجر، وزرع حولها �أ�سجار �لتين 
و�لرمـــان و�لعنـــب، وحفـــر بئـــر�ً للمـــاء، وتخلـــى عـــن �لرعـــي عنـــد �لنا�ـــس؛ �إذ �كتفى بعـــدد قليل من 

�لأغنام«، �ض150.
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»ما �إن غادر من عرفو� باأمر عودته حتى ر�ح يتاأكد من �أن �لأبو�ب و�لنو�فذ مغلقة، )...( وقفت 
�أمام �لباب فوجدته جال�ساً تحت �أ�سجار �ل�سرو �لمت�سابكة �أمام �لبيت، ينظر في �لفر�غ �ساهماً بال 

�أي حركة، )....( – �سنرحل �إلى عمان، في �لزحام تخف حدة �لخوف«، �ض23.
ول���م ين����ضَ الكاتب اأن ي�صف لن���ا �صعوبة الطريق من القرية اإل���ى المدر�صة والدرب الطويلة 

التي كان على جاد اهلل واإخوته قطعها بغية طلب العلم الذي تميز فيه جاد اهلل:
»مـــر� خـــالل )حي �لنََّور( وبقيا ي�سير�ن غرباً فتجاوز� مخفر �ل�سرطة �إلى �أن و�سال �لمدر�سة. 
)...( تقـــع علـــى منطقـــة مرتفعة �سيئاً مـــا، تطل على �ل�سهـــوب �ل�سرقية لماأدبا،وتمتـــد دونما �سيء 

يعيقها«، �ض154.
وب�صيء من التحليل نجد عمليات النتقال جميعها تتم من المفتوح اإلى المغلق، حيث البحث 
ع���ن ال�صتق���رار يوؤدي اإلى محدودي���ة الأفق وانغاق الم���كان، فالبادية كانت اأكث���ر انفتاحًا من 
القري���ة، ف���ا حدود له���ا على مد النظ���ر، اإل اأنه كان انفتاح���ًا على القحط والج���وع حينًا وعلى 
المط���ر والغي���ث حينًا اآخر، لكنه حمل ذل العبودية في كل الأح���وال ما حمل ال�صمو�صي للرحيل، 
بينم���ا ب���دت القرية اأكثر انفتاحًا على الأفق من المدينة الت���ي �صكنتها عائلة اإبراهيم، باأحيائها 

ال�صعبية ذات البيوت المترا�صة التي يمكن، من خالها، للجار روؤية داخل بيت جاره ب�صهولة.
اأما المدر�صة التي كانت تمتد دونما �صيء يعيقها فهي مفتوحة على م�صتقبل ينتظر الطلبة، 
مفتوح���ة عل���ى الأمل الذي على الرغم اأنه لم يثمر ل���دى اأولد ال�صمو�صي، اإل اأنه يبقى مفتوحًا 

على الغد.
وبالع���ودة اإل���ى المدين���ة؛ فهي ل تقت�ص���ر على هذه الأحي���اء، واإنما ت�صم اأحي���اء ذات طراز 
معم���اري متطور، بيوتها وا�صعة لها اأكثر م���ن بوابة، و�صوارعها عري�صة مفتوحة على طرق عدة، 

هذه الأحياء دخلتها ليلى للعمل:
»فـــي )�لر�بيـــة( توقفـــت عند باب فيال بنيت مـــن �لحجر �لأبي�س، و��ستـــد�ر حولها �سور، ونمت 

قبالتها ورود و�أ�سجار زينة«، �ض264.
بينم���ا دخله���ا الوراق ليبداأ رحل���ة الل�صو�صية، فبات���ت مقارنتها بالمغلق ال���ذي عا�صه �صببًا 
قوي���ًا لنت�صار فكرة ال�صر ف���ي داخله. فالتنوع المكاني لم يكن لبيان جم���ال المدينة والتعريف 
ب�صوارعها المختلفة فح�صب، بل كان لها عمق دللي يدخل القارئ في عمق المقارنة مع البطل، 
ف���ا يرى في هذا التط���ور المعماري اإل مزيدًا من التناق�ض الذي تعي�صه المدينة بين طرفين ل 

يبدو اأنهما ينتميان اإلى المجتمع نف�صه.
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»حا�سرنـــي �سمـــت كثيـــر تدفق من كل ثنايا ذلك �لبيت �لو��سع حـــد �لوح�سة، تاأملت ما لح لي 
مـــن �لأثـــاث، وكل مـــا كانت تقـــع عليه عيناي خـــالل �لعتمة. كان بيتنـــا في �لقرية مجـــرد غرفتين 

قبالتهما غرفة �سغيرة ت�ستخدم كمطبخ، بيوت فقيرة لكنها د�فئة وهنيئة«، �ض276.
»�أكملت طريقي �إلى �لجهة �لخلفية للبيت حيث باب �آخر من �لألمنيوم«، �ض274.

وف���ي جانب اآخر من دللت المكان نجد بع�ض الأماك���ن المفتوحة التي ذهب اإليها اإبراهيم 
ب�صخ�صيت���ه الخّي���رة ولك���ن ل ليحيا، واإنم���ا ليحاول اإنهاء حيات���ه، اإل اأنه ف�صل ف���ي ذلك، اإذ اإن 
الأفق يم�صح برفق على الذات المغلقة؛ ليفتح فيها نافذة للحياة، فعلى �صاطئ البحر كانت هذه 
النافذة هي ناردا، وعلى ج�صر عبدون كانت اأولئك الم�صردين �صاكني البيت المهجور الذين لم 

يفارقه اإح�صا�ض الم�صوؤولية تجاههم.
»تنازعنـــي �إح�سا�ســـان و�أنـــا �أقترب من �لبحر: و�حد مبهج جاء مـــن �أمنيتي �لعتيقة بم�ساهدته، 
و�لآخـــر حزيـــن جـــر�ء تناق�ـــس ما تبقى لي مـــن وقت فـــي �لحياة، كاأن قلبـــي م�سطور �إلـــى ن�سفين 

�أبي�س و�أ�سود«، �ض87.
»�سعــــدت �لمنحــــدر �إلــــى �أن �ســــرت علــــى طــــرف �لج�سر �لمزدحــــم بال�سيــــار�ت. �إذن خطــــوة و�حدة 
تف�سلني عن �لخال�س، )...( �أخرجت هاتفي من جيبي، وكتبت في �لفي�س بوك: )يمكن للجاني �أن 
يكون �سحية، ويمكن لمخيالتكم �أن تجعل من �ل�سحية بطاًل(. �لتقطت لي �سورة ون�سرتها مرفقة 

بما كتبت. لكني فوجئت بخبر متد�ول عن نية لهدم بيت مهجور قرب �لدو�ر �لثالث«، �ض362.
وبعي���دًا عن اإبراهيم، كان���ت للمكان دللته العميقة �صواء كان مفتوحًا اأم مغلقًا، مع �صيطرة 
المغل���ق الذي يعلو في���ه الوجع. فهذه ليلى التي تعرفنا من خالها عل���ى مكان هو الأكثر انغاقًا 
ف���ي مجتمعاتنا، الملجاأ الذي ي�صم مجهولي الن�صب، ه���ذا المكان الذي بقي بانغاقه م�صيطرًا 
على حياة �صخ�صياته حتى بعد خروجهم منه اإلى نور الحياة خارجه، فو�صمة الن�صب المجهول 

تاحقهم اأينما ذهبوا.
»�إنني خريجة ملجاأ، �أنا لقيطة، بنت حر�م. نحن في عالم يبعث على �لخوف؛ فال يمكن حتى �أن 
نعمل ما دمنا نحمل بطاقة مميزة بعدد من �لأ�سفار، كاأنها تقول لمن ير�ها باأننا ل �سيء«، �ض193.
وكذل���ك ال�صيدة اإيميل���ي التي بداأت ماأ�صاتها في النم�صا، ففي منت���زه جزيرة الدانوب بداأت 
ق�ص���ة حبها، لكنها دفنت في �صق���ة مغلقة في مقاطعة )اإنيري �صتادت( وعلى �صرير �صهد نهاية 

كل �صيء؛ اإذ ك�صف تفكيره ال�صرقي المغلق، والذي اأكده نكرانه لبنه حين قابلته في الأردن. 
»وما يدريني �أنه �بني؟«، �ض314.
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وامتد المكان الخارجي في الرواية لي�صل اإلى التحاد ال�صوفييتي حيث جاد اهلل الذي در�ض 
في���ه الفل�صفة بدل الطب، وتعرف اإلى )تامي( الت���ي اأحبها وتزوجها اإذ كانا »يلتقيان في �سقتها 
�لتي تقع في �سارع )بول�سايا نيكيت�سكايا( ويغادر عند منت�سف �لليل، )....( ف�سافر� �إلى )زوهورد(، 
مدينـــة تقـــع في غـــرب �أوكر�نيا على �لحدود مـــع �سلوفاكيا، وبالقرب من �لحـــدود مع �لمجر حيث 

تقيم عائلة تامي«، �ض243-242.

م�ستويات �للغة وعو�مل �لت�سويق
لي����ض تع���دد ال�صاردين هو ما يفر�ض تعدد م�صتويات اللغة فح�ص���ب، بل تعدد طرق ال�صرد ما 
بي���ن ال�ص���رد الروائي )الموزع بي���ن ال�صاردين الثاث���ة(، واليوميات )يوميات ن���اردا ومذكرات 
جاد اهلل وكوابي�ض اإبراهي���م(، والر�صائل )ر�صائل الدكتور يو�صف ال�صماك لإبراهيم(، والحوار 

)حوار ليلى مع ال�صيدة اإيميلي(.
فاللغ���ة الروائية التي ن�صهده���ا في مقاطع ال�صرد الروائي نجده���ا متقاربة نوعًا ما على 
الرغم من تعدد ال�صاردين، حيث ت�صتمل جميعها على لغة �صعرية تتقاطع مع قفزات الذاكرة 
غي���ر المنتظمة اإلى اأحداث م�ص���ى زمنها وبقي اأثرها، ولئ���ن كان اإبراهيم اأكثر من يقع في 
هذه التقاطعات م���ن ال�صاردين، فهذا ب�صبب و�صعه النف�صي الذي �صنكت�صف لحقًا اأنه اأ�صواأ 
مما توقعنا في البدايات. وهنا ل بد من الإ�صادة بقدرة الكاتب على النتقال بين الم�صتويات 
اللغوي���ة المختلف���ة الت���ي تتنا�ص���ب لي�ض م���ع ال�صخ�صيات فح�ص���ب، بل مع الزم���ان والمكان 

والحدث.
»تبــــدى لــــي �ل�سيــــاع طائــــر�ً غر�ئبياً يغر�س مخالبه فــــي روحي �لعط�سى لمــــن ي�سندها وهي على 
مقربة من �ل�سقوط. �لأمر �أ�سبه بحال �لنهر �لذي لول �سكل �لو�دي و�سفتاه لما �سار نهرً�«، �ض165.
»ر�أيـــت �أن �لم�سافـــة بيـــن بـــاب �لمطبـــخ و�لكر�ســـي تعـــادل م�سافة عمـــري منذ �لـــولدة �إلى تلك 

�للحظة )....( عّدلت من و�سع �لو�سادة �أتهياأ للنوم و�أنا ما �أز�ل �أحدق بال�سقف«، �ض13.
»فـــي �سبـــاح �ليـــوم �لتالـــي ��ستفـــاق جاد �هلل علـــى �سوت و�لـــده ينـــادي: )�لنوم للن�ســـا وللرجال 
�لهاليـــم(. فـــرك عينيـــه بظاهر يده، وتبـــع �أخويه نحو برميـــل مملوء بالماء ور�ســـق منه ثم جففه 

بقمي�سه«، �ض159 )من مذكرات جاد اهلل(.
ول���م يع���دم الكات���ب و�صيلة لاإم�ص���اك بتابيب الق���ارئ عل���ى الرغم من كث���رة التداخات 
والنقطاع���ات في الأحداث، وقد لجاأ ف���ي �صبيل ذلك اأحيانًا اإلى اإنه���اء الف�صل بحدث غام�ض 
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ول يك�صف���ه اإل بع���د عدة ف�صول، لنكت�صف اأن هذا الحدث الغام����ض لم يكن مهمًا ول دور له في 
�صي���ر الأحداث. ففي نهاية اأح���د المقاطع كان اإبراهيم ي�صمع حركة قرب نافذة البيت المهجور 
الذي كان ي�صكنه رفقة خريجي الملجاأ، لنكت�صف بعد عدة مقاطع اأنها مجرد حركة كلب �صارد، 
وفي مقطع اآخر ي�صعر اإبراهيم بيد على كتفه، ويتركنا نخّمن �صاحبة هذه اليد ودورها في �صير 

الأحداث، لندرك بعد حين اأنها لي�صت �صوى خيال ناردا اأح�صه قريبًا منه.
»ثمة حركة لأقد�م �سمعتها قرب نافذة �لغرفة �لتي كنا فيها، حركة لأقد�م �سمعتها قرب نافذة 
�لغرفـــة �لتـــي كنـــا فيها، حركـــة لأحد يم�سي بحذر، �قتربـــت �أكثر من �لباب فاأدركـــت �أني على و�سك 

�لنهاية«، �ض213.

دفاتر �لور�ق و�لق�سية �لفل�سطينية
ل���م تغب الق�صية الفل�صطينية عن الرواية، فعلى الرغم من الم�صاحة التعبيرية ال�صيقة التي 
حظيت بها، اإل اأن م�صاحة التاأثير كانت اأو�صع مما يمكن اأن نتخيله، فلم يكن �صجن جاد اهلل في 
مو�صك���و اإل نتيجة انفعاله عقب هزيمة حزيران، ولم يكن �صجنه في الأردن اإل حين زاد ن�صاطه 
ال�صيا�صي عقب زي���ارة ال�صادات للكيان ال�صهيوني، وكان لهذين ال�صجنين الأثر الأكبر في تغير 
�صخ�صي���ة جاد اهلل، وبالتال���ي على اإبراهيم الذي ورث عنه الخوف الذي اأبعده عن النا�ض وكان 

له اأكبر الأثر في تفاقم اأزمته النف�صية فيما بعد.
»حيث كان رفقة عدد من �لطالب �لعرب و�ل�سوفييت في مقهى �لجامعة يتحدثون عن هزيمة 
67، �سمـــت �لجميـــع حينمـــا �نفعل جـــاد �هلل و�ستم �لتحـــاد �ل�سوفييتي، و�ستـــم بريجينيف، )...( في 

م�ساء ذلك �ليوم قرع باب �ل�سقة بقوة، )...( وجد نف�سه في زنز�نة مظلمة...«، �ض247-246.
»يخـــرج متخفيـــاً فـــي �ل�سنـــة �لتـــي ز�ر فيها �أنـــور �ل�ساد�ت �إ�سر�ئيـــل. �نخرط جـــاد �هلل ب�سفوف 
�لمتظاهريـــن، )...( خـــرج ذ�ت ليلـــة يحمل بياناً لي�سلمه �إلى �أحد رفاقـــه فيوزع في ماأدبا في �لليلة 
نف�سهـــا. )...( �ألقـــي �لقب�س عليه في زقاق يوؤدي �إلى بيت �سديقه، )...( في طريقهم �إلى �لمخفر 

�أو�سعوه �سرباً ذّكره بال�سرب �لذي تلقاه في مو�سكو«، �ض331.
يمك���ن عّد دفاتر الوراق رواية �صامل���ة، تحدثت عن كثيٍر من الق�صايا بع�صها تعر�صنا له في 
الدرا�صة وبع�صها لم تت�صع له ال�صطور، كالتحر�ض بنوعيه الفطري والمثلي، وتحكم المح�صوبيات 
بالتعيين���ات، والحاجة لا�صتدانة وتحكم الدائن بالمدين، والظل���م الجتماعي الذي حّول بيت 
بع����ض بنات الملجاأ اإلى بيت للدع���ارة، والربط الظالم بين الن�صب وال�ص���رف، اإ�صافة للتطرف 
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واأث���ره ف���ي حياة العائلة... اإل���ى غير ذلك من الق�صاي���ا المجتمعية التي مّر به���ا مجهر الرواية 
الفاح�ض ب�صرعات مختلفة، اإذ توقف عند بع�صها بتوؤدة وتمعن، ومر على بع�صها الآخر باإ�صارة 

روائية ذكية.
ه���ي دفات���ر تفتحها لت�صتمتع، لكنك لن تغلقها اإل لتتفكر ف���ي كل ما مرت عليه من ماآ�ٍض وما 

التقطته من �صور.

⁕ ⁕ ⁕
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ح�سني هالل

نافذة على الثقافة

اإ�صدارات جديدة

�صدمة الكتابة في رواية ال�صيرة الذاتية

كت���اب نق���دي مه���م، مختلف في نوع���ه، من حي���ث المو�ص���وع والأ�صل���وب، اأ�صدرت���ه �صمن 
من�صوراته���ا الهيئة العامة ال�صورية للكتاب، عامنا الجاري )2022م(، من تاأليف: »ناهد �صاح 

الدين �صعبوق«.
عنوان الكتاب: »�صدمة الكتابة في رواية ال�صيرة الذاتية- 

درا�صة الأهواء في ثاثية الكاتب المغربي محمد �صكري«.
ويحتوي على مقدمة وخاتمة ومتن يتوزع اإلى ثاثة ف�صول:

الف�صل الأول: ال�صيميائية و�صيميائية الأهواء.
الف�صل الثاني: محم���د �صكري )1935- 2003م( والمتن 

الحكائي ل�صيرته الذاتية الروائية.
الف�صل الثالث: الذات الراوية والحالة ال�صتهوائية.

مما جاء في مقدمة الكتاب:
»تع���ّد ثاثية �صكري عم���ًا متمّيزًا في م�ص���ار كتابة ال�صيرة 

الذاتية في الأدب العربي ب�صبب جراأته في طرح المو�صوعات التي طرحها حينما اخترق المحّرمات 
الجتماعية الخا�صة بالأ�صرة والجن�ض والنفاق في العاقات الجتماعية والمظاهر الدينية«.

***
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زحمة حب

رواي���ة »زحمة حب«، ل�صاحبته���ا »بوران كرم عرب�ض«، هي الرواي���ة الثالثة، الفائزة بجائزة 
حّنا مينه للرواية عام )2020م(، التي اأ�ص�صتها وزارة الثقافة في �صورية.

�ص���درت الرواية حديثًا عن الهيئ���ة العامة ال�صورية للكتاب 
بعنوانات داخلية منها: )الوجه الآخر للحكاية، وقذارة يغّلفها 
الع�ص���ل، واثنان يخلقان زحم���ة خانقة، واأحم���د واأمور اأخرى، 
ول انت�ص���ارات بعد اليوم، وهناك ف���ي عالم اآخر، وهنا تنتهي 

الحكاية(.
من اأجواء الرواية الت���ي تلونت ف�صولها بخ�صارات الحرب 

وعذابات الحب:
»وح���ده خيالنا من ي�صتحق ال�صكر الي���وم لقدرته على بناء 
عال���م م���واٍز لواقعنا ل يلتق���ي ب���ه ول ي�صبهه حت���ى، اأّي جنون 
�صي�صيبن���ا لو اأننا عديمو الخيال؟ ل���كّل مّنا حياة خفّية وعالم 

مرّكب م�صّمم على مقا�ض اأحامه، مكان اآمن نهرب اإليه من خذلننا وخيباتنا وكّل ما ك�صرنا«، 
)�ض129(.

»نح���ن كائنات زمنية ب���كل تفا�صيلنا، يحّدنا الزم���ن ويحّددنا، يملكن���ا ويتمّلكنا كل ما فينا 
محك���وم بالزمن فرحن���ا وحزننا، مر�صن���ا وعافيتنا، ن�صوتن���ا وخ�صوبتنا. فلم���اذا نهدر العمر 

ن�صارع طرفًا منت�صرًا في كّل الميادين؟«، )�ض177(.
***

نونو رحل ال�صّ

عن���وان المجموع���ة ال�صعرية لل�صاعر »ج���ودي حمدان العربيد«، التي ن�صرته���ا الهيئة العامة 
ال�صورية للكتاب حديثًا.

تحت���وي المجموعة على ق�صائد وجدانية ووطنية، يتجاذب �صوغها نهجا »العمود« و»النثر«. 
من عناوين ق�صائد المجموعة:

)من مرافعة الحاج، ومن �صحب الوداع، وعلى �صرفة ال�ّصرج، وت�صابه الليل، واأغنية للنخيل، 
وح�صان المع�صرة، والغيوم، وخواء، و�صم�ض، وحورية، وزهو، وجاء(.

يقول جودي العربيد في ق�صيدة »رحل ال�ّصنونو«، التي حملت المجموعة عنوانها:
ل ت�صاألي الذكرى،
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ول العتبا
حى اأ�صحْت اأمانَي وال�صّ

َغَربا
ماأى باأبهى الوروِد

اأغنيتي
ل�صبابة الّزمن الذي عُذبا

اأياَمها،
وكاأنما �صغفًا

في كّفنا الّدنيا
وما َرُحبا

رحل ال�ّصنونو عند �صرفتنا
وغدا الغمام بحقلنا

�ُصُحبا
***

زخرف

رواية من تاأليف الأديبة »مريم �صعبان«، �صدرت حديثًا عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.
»زخ���رف«، تع���ود باأحداثها، اإلى عهد حكم العثمانيين في �صوري���ة، وتحّكم الولة والآغاوات 

بم�صائر المواطنين.
تمتاز »زخ���رف«، التي اأخذت ا�صم بطلته���ا، ب�صرد حكائي 
مات���ع وب�صيط، تعر�ض من خاله، لظلم المراأة الم�صاعف من 
المجتمع، بما فيه الأهل والأُ�صرة، ولجوانب القوة فيها كاأنثى.

جاء في ال�صفحة )172( من الرواية:
»و�ص���اد ف���ي اله���واء �صم���ت ثقي���ل... ل �ص���وت لمخل���وق، 
ول  ح����ضّ لكائن، حتى اأم مرزوق كتم���ت �صوتها، ولم تنبح في 
وداع �صديقه���ا، و�صاحبه���ا الأول، وقد �صّق ذل���ك على الفتى، 
حتى �صاق �صدره بكل هذا ال�صمت البارد، فاأ�صرع يجّر حماره 

خلفه، هاربًا من كل هذا البوؤ�ض الذي ت�صببت به حماقته«.
***
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اأ�صباح الحّب

مجموعة ق�ص�ض ق�صيرة لموؤلفه���ا »علي محمد حمدان«، �صدرت العام الجاري )2022م( 
عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.

تت���وّزع اإل���ى )12( ق�صة، هي )ع���ودة �صه���رزاد، والغرفة 
المحّرم���ة، واأ�صب���اح الح���ّب، والمكتب���ة ال�صغي���رة، وال�صه���م 
الناري، ولعبة الموت والح���ّب، وثاث �صور، والحّب والجنون، 
والكت���اب العجي���ب، والمركب���ة العجيب���ة، وقيام���ة المجانين، 

وحديقة الأ�صواك(.
ُكِتَبت الق�ص�ض باأ�صلوب يمتاز بالو�صوح والت�صويق، عار�صًة 
لغير هّم وم�صكل���ة وق�صّية، تطرحها الحياة في مجتمعنا، على 

ذوي الهتمام والخبرة، بمن فيهم موؤلف تلك الق�ص�ض.
جاء في الغاف الأخير للمجموعة:

»الح���ب وهم ف���ي الأ�صا�ض! نحن نع�ص���ق اإذا اأ�صقط���ت مخيلتنا على المع�ص���وق كمالت غير 
موج���ودة فيه. و�صوف يتا�صى الوه���م ذات يوم، كما يتا�صى الندى ال���ذي كان يجّمل النباتات 
قبل �صطوع ال�صم�ض، ومع تا�صي ذلك الوهم يموت الحّب! هذا هو الحّب كما اأ�صعر به الآن، بعد 

م�صي تلك ال�صنين الحافلة باألوانه الزاهية. لكنه يبقى اأجمل ما منحه اهلل لعباده«.
***

تابو ا�صمه الزهايمر

نق���راأ في من�ص���ورات الهيئ���ة العامة ال�صوري���ة للكتاب هذا 
الع���ام )2022م(، كت���اب جديد للموؤلفي���ن: »هوغويت دريرا، 

وباتري�ض بروكر«، والمترجم: »د. غ�صان بديع ال�صيد«.
يبحث الكتاب كما يّت�صح من عنوانه –كّل ما يتعلق بمر�ض 
الزهايم���ر واأ�صحابه: اأ�صباب المر�ض القريبة منها والبعيدة، 
محفزات���ه الذاتي���ة والمو�صوعي���ة، ناهيك عن ط���رق وو�صائل 
عاجه واإمكانية ون�صبة نجاحهما، و�صوى ذلك من اأمور تتعلق 

بالمر�ض والمري�ض وذويه.
يقع الكتاب في بابين ي�صتمل كّل منهما على ثاث مراحل.
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»تاب���و ا�صم���ه الزهايم���ر«، كتاب تتاأت���ى اأهميته، من اأن���ه ينطوي على في�ض م���ن المعلومات 
والفوائد والن�صائح.

الن�صيح���ة الأ�صا�صي���ة التي يقّدمه���ا هذا الكتاب ه���ي التعامل بحّب مع مري����ض الزهايمر، 
ومحاول���ة فهم���ه، وفه���م اأن الت�صّرفات الغريبة التي يمك���ن اأن ت�صدر عنه لي����ض م�صوؤوًل عنها. 
لأن���ه ل ي�صيطر على ذاكرته. الحّب اأوًل واأخيرًا هو اأف�صل طريقة للتعامل مع مري�ض الزهايمر، 

ومرافقته حتى اآخر لحظة من حياته.
***

ر�صائل اإلى جدتي التي ل تعرف القراءة

العنوان اأعاه، هو عنوان المجموعة ال�صعرية الجديدة، ل�»جمانة نعمان«.
�صدرت المجموعة، عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب، هذا العام )2022م(.

�صّمت المجموعة مقطوعات نثرية: ق�صي���رة، ومتو�صطة، وطويلة، منها: )اعتذار، ومرثية، 
وم���ّوال، وع�صافي���ر دوري، و�صفائ���ر و�صرائط ملّون���ة، واأيتها 
الجال�صة عل���ى �صرفتها تحت�صي قهوتها، وبداي���ة نهاية الكتاب 

من العمر الثاني، واأنا وتلك النجمة(.
وقد اخترنا للقّراء ق�صيدة »بعد فوات الأوان«:

علمتني القراءَة
والكتابَة

ويوم كبرُت
وتغّربُت

ولم اأكتْب لِك
ندْمِت اأنِك

عّلمتني حرفًا
اإنني اليوَم

لحزني ال�صديد
اأكتُب لِك

بعد فواِت الأوان
***
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مختارات من ال�صعر الرو�صي

كتاب جديد ترجمة: الدكتور ثائر زين الدين، �صادر عن الهيئة العامة ال�صورية للكتاب.
ي�ص���ّم اأ�صعارًا منّوعة ل�صاعرات و�صع���راء رو�ض، منذ ما قبل ثورة اأكتوبر العظمى، اإلى زمننا 

هذا. منهّن/منهم:
)مارينا ت�صفيتايفا، وميخائيل ليرمنتوف، واآنا اأخماتوف، 
ور�ص���ول حمزات���وف، و�صيلفاما بوتي���كان، واألك�صندر بو�صكين، 

واأّلد انيلينكو، و�صيرغي ي�صينين(.
يقول ثائر زين الدين في مختاراته تلك:

»تكّون���ت هذه المخت���ارات على مهٍل ب���دءًا من عام 1990، 
لقد كان رائدي الأول، ف���ي اختيار ن�صو�صها وترجمتها، ذاتّيًا 
بالدرج���ة الأولى، اأعن���ي اأن ذائقي كانت الحك���م قبل اأّي رائٍز 
اآخ���ر، هي ن�صو�ض قراأته���ا اأو �صمعتها: اإلق���اًء اأو غناًء فوقعت 

في نف�صي«.
اخترنا لقّرائنا، من مخت���ارات الكتاب، المقطع الآتي من 

اإحدى ق�صائد »اآّنا اأخماتوفا«، )�ض193(:
كّل �صيٍء لك: �صاتي اليومّية

غيبوبة الحّمى و�صهادها
اأ�صعاري »ال�صرب الأبي�ض«
والحريق الأزرق في عينّي

ما اأحببُت اأحدًا من قبُل هكذا؛
وما عّدبني اأحٌد هكذا

حتى ذلك الذي باعني لاألم
حتى ذلك الذي لطفني ون�صيني

⁕ ⁕ ⁕
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تحّطمت  هل  التيه!  في  دخلوا  كاأنهم  الزمن،  هذا  في  للمعذبين  �سوت  ل 
�سرخة  كانت  الما�سي  القرن  في  اأنف�سهم؟!  خانوا  اأو  خدعوا  هل  الآم��ال، 
ال�سعر  فيها  �سارك  بالكامل،  قرن  ثقافة  ف�ساء  قوية وفاعلة، و�سغلت  المعذبين 
الع�سرين  القرن  وو�سمت  اأ�سكالها،  بكلِّ  والفنون  والروايات  والم�سرح 
والعقائد  الأفكار  �سراع  من  قرناً  فكان  ومعنى،  عمقاً  عليه  واأ�سفت  بطابعها، 
التعبير  هو  العالمي  التفكير  يطبع  الذي  العام  الطابع  وكان  والأيديولوجيات، 
كل  اإليهم  ينحاز  الذين  الفقراء  الع�سور،  عبر  المخنوقين  هوؤلء  �سوت  عن 
وكل  �سكله.  ثمَّ  ومن  ومحتواه  الأدب  مو�سوع  وغدوا  وتقدمي،  حر  فكر 
م�سمون ثقافي في ذاك الزمن كانت الأولوية فيه للبعد الجتماعي الذي يحتل 
وا�سحاً،  ال�سراع  كان  الما�سي  القرن  في  فيه.  والفاعل  الأكبر  الحيّز  الفقراء 
مختلفة  باأ�سكال  يعبّر،  من  الفقراء  بين  من  وخرج  اأي�ساً،  وا�سحة  والأهداف 
كان  اأدب  وكل  والتحرر،  الجتماعية  للعدالة  توقهم  وعن  عنهم  واإبداعية، 

 

اآخ�ر ال�كالم

معذبو الأر�س
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اأو و�سمة،  اأو برجوازياً، وكانت هذه �ستيمة  اأدباً رجعياً  يعدُّ  المعذبين  يتغافل 
الجتماعي جوهرياً  البعد  كان  ت�فيها!  البرجوازيون على  الأدباء  يجهد حتى 
في التفكير. والأديب المتعالي عن حقيقة ال�سراع بين َمْن يملك وَمْن ل يملك 
في  عائقاً  ويقف  ال�سعوب،  منا�سرة  عن  والتق�سير  بالنعزالية،  يو�سم  كان 
الثقافة على  في  يفر�سوا �سوتهم  اأن  في  واأبناوؤهم  الفقراء  نجح  التحرر.  وجه 
م�ستوى الكون، وقدموا نماذج باذخة في الإبداع، وفر�ست حالة عزلة على 
اأو  اأو الأدب الفارغ،  اأدب ال�سفة الأخرى الذي و�سف بال�مبالة والتعالي، 
بالق�سايا الجتماعية، ومقولت عن  ملتزم  اأدب  بقوة  قابله  ال�سالونات،  اأدب 
م�سوؤولية الأدب. اليوم تنقلب الحالة ب�سكل دراماتيكي، وبدا وكاأن الفقراء قد 
خرجوا نهائياً من حلبة ال�سراع، وانت�سر )النعزاليون( الذين ير�سخون يوماً بعد 
يوم انت�سارهم ال�سلف دون رحمة! و�ُسفَِّهت كل رموز ال�سعر والأدب والفنون 
المعذبين، وفي عملية ت�سفية ح�ساب م�ستمرة، اجتذبت  تعبِّر عن  التي كانت 
وبدا  ال�سك�ني،  التيه  عالم  اإلى  المواهب  اأن�ساف  الخونة من ذوي  من  عدداً 
وكاأن الفقراء يخونون اأنف�سهم! واليوم، يكفي اأْن ت�سف كاتباً، مهما بلغ اإنجازه، 
والم�سرحيات  والق�سائد  الروايات  اأعظم  نهائياً!  عليه  تق�سي  حتى  بالمبا�سرة 
ممنهج،  ب�سكل  الذاكرة  من  وُمَحت  التداول  من  �ُسِحبَت  الما�سي  القرن  في 
َم كل ما هو م�ساد  الزمن، وُعوِّ اأو خ�سبية تجاوزها  اأعمال تقريرية  اأنها  بحجة 
لهذا النمط الأدبي والفكري. والأدب الممجد من القرن الما�سي هو ما كان 
ي�سمى »اأدب الردة«؛ وهم المثقفون الذين ارتّدوا عن ا�سطفافهم في ال�سراع 
العالمي لم�سلحة مع�سكر )العالم الحر( الراأ�سمالي �سد )ال�سمولية( كما يطيب 
لهم اأن يطلقوا على الأدب التقدمي، لكاأن القرن الع�سرين ل يوجد فيه �سوى 
ا�سبندر،  واإ�ستيفن  و�سولجن�ستين،  واأودن،  كو�ستلر،  واأرثر  اأورويل،  جورج 
المّدة  خ�ل  من  المجد  على  حازوا  الذين  الفر�سان،  هوؤلء  لكل  التقدير  مع 
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التي التزموا فيها بنقد الغرب وانحازوا للعدالة الجتماعية، ومنهم اأي�ساً �ستاين 
بيك واآخرين لحقتهم المكارثية الأمريكية في خم�سينيات القرن الما�سي. هل 
ولوركا  واإيلوار  واأراغون  بريتون،  اأندرية  تجاهل  الأدب  م�ستهلكو  ي�ستطيع 
وجورج اأمادو ونيرودا؟ والمفارقة ال�سادمة هي اأن ال�سنف الأول، في حقيقة 
اأكثر تقريرية ومبا�سرة واآنية، وقيمته تنح�سر تحديداً في اأدب معاك�س  الأمر، 
للتيار ال�ستراكي، اأي قيمته �سيا�سية اأكثر مما هي اأدبية. فقد نظر النقاد الغربيون 
اإلى هذا النوع )المرحب به( على اأنه نوع من الأ�سلحة النافعة في الحرب بين 
المع�سكرين المت�سارعين في تلك المرحلة. وعلى الرغم من اأن المعركة انتهت 
الغرب  اأن  اإل  منظوماته،  بكل  كامً�  الفقراء  مع�سكر  بهزيمة  القرن  نهاية  قبل 
معركة  اإنها  م�ستمرة،  تزال  ل  المعركة  وكاأن  يت�سرفون  يزالون  ل  وملحقاته 
ت�سفية الح�ساب والإمعان في النتقام، لم يتركوا للفقراء �سيئاً، اإل اإذا اأجازوه 
هم، وكل الرموز التي اأنتجها المعذبون م�سبوهة ومري�سة وم�سوهة وحاقدة!قد 
يكون هذا من حق المنت�سرين اأن يفر�سوا �سوتهم تعبيراً عن انت�سارهم، ولكن 
لماذا ي�سدق الفقراء الكذبة اإلى هذا الحدّ؟ يبدو لي اأن المنت�سرين قد نجحوا 
وتوظفه  �ساحب �سوت،  تبتلع كل  راحت  التي  المتاهة  بوابات  فتح  في  جداً 
�سد نف�سه اأوًل و�سد العالم ثانياً لم�سلحة المنت�سرين. يتجلى هذا النجاح في 
تر�سيخ اإدانة الذات والخجل من اأوهام غير واقعية وقع فيها اأدباء تلك الموجة، 
ومن ثم الندم على ما فات. الفقراء اليوم يخجلون من تاريخهم ومن فقرهم، 
ويتجاهلون اأ�سباب الظلم وانعدام العدالة وال�س�م على الأر�س! الفقراء اليوم 
ب� �سوت، ويوؤكدون لمعذبيهم اأنهم كانوا واهمين عندما اعتقدوا اأن لهم �سوتاً 
وثقافة، كما الأ�سياد )الأغنياء( ف� قيمة لل�سعراء ول للم�سرحيين ول للروائيين 
ول للرموز التاريخية التي رفعت لواء الكفاح �سد الظلم، ومن اأجل تغيير العالم 
نحو الأف�سل. لينين وماو وغاندي ونا�سر وفرانز فانون وماندي� وغيفارا وكل 
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اأو دكتاتوريون ي�ستحقون الرجم وال�ستم،  اإرهابيون  هذا الرهط الكفاحي هم 
وكنمارا  نيك�سون  اأمثال:  هم  التقدير،  لهم  يعاد  اأن  ت�ستحق  التي  والرموز 

وكي�سنجر والملك فاروق و�ساه اإيران وال�سادات والنميري!...
لقد ا�ستطاع مع�سكر المنت�سرين اأن ير�سخ لدى المهزومين من الفقراء اأن ل 
حاجة لأن يكون لهم �سوت ول ثقافة، بل هم »حيوانات للذبح« على حد قول 
والراأ�سمال  ال�سوق  قيمة  يدركون  للذين  هي  فح�سب  فالثقافة  جوليان،  كلود 

والم�سالح، ويرددون باأمانة ما كتبوه لهم على اأنه الواقعي وال�سحيح.
الفقراء  اآلم  يتغا�سى عن  ال�سائد الذي  الثقافي  هذه �سورة من �سور الزمن 
والمعذبين، وي�سهم بت�سليلهم. فهل يعود هوؤلء اإلى ا�ستعادة �سوتهم المعذب 

وفر�س حقيقتهم القوية ووعيهم النائم بالخروج من هذا التيه؟!

֎ ֎ ֎
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كتاب املعرفة ال�شهري
/72/

نيقوالي لي�شكوف
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ليدي مكبث
ق�شاء م�شين�شك

نيقوالي لي�شكوف

ترجمة: غائب طعمة فرمان
اختي���ار و تقدي���م: ناظ���م مهن���ا



�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 272

املــديـر امل�شـــوؤول
د. نايف اليا�سني

رئيــ�س التحـرير
ناظم مهنا

اأمينة التحـرير
د. �سهلة ال�سيد عي�سى

االإ�شراف الطباعي
اأن�س احل�سن

الت�شميم واالإخراج
ردينة اأظن

التدقيق اللغوي
اأماين الذبيان

التن�شيد
ابت�سام عي�سى
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لي�شكوف قا�س وروائي رو�شي معا�شر لتول�شتوي ودو�شتويف�شكي  

مك�شيم  عنه  قال  العمالقة.  هوؤالء  من  واحد  وهو  وتورغينيف 

اأن  بجدارة  ي�شتحق  للكلمة،  كفنان  لي�شكوف،  »نيقوالي  غوركي: 

يقف يف اأ�شاطني االأدب الرو�شي، من اأمثال ليف تول�شتوي وغوغول 

وتورغينيف وغونت�شاروف...«.

لي�شكوف كاتب اإ�شكايل اختلف عليه الرو�س نقادًا ومثقفني، وتعر�س 

ثم  الرجعية،  اآرائه  ب�شبب  والنقاد  الكتاب  من  واالزدراء  للهجوم 

اأنه  اإجماعًا على حقيقة  اأن ثمة  اإال  يبثها،  التي  الهجائية  االأجواء 

كاتب موهوب وخطر.لكن بعد مرحلة طويلة من التخبط والعدوانية 

يف م�شار حياة لي�شكوف واأدبه، طراأ حتول كبري ومغاير على �شخ�شيته 

بالرجعية،  التي و�شفت  املواقف  ابتعد عن  ثم  اأدبه،  انعك�س ذلك يف 

نيقوالي لي�شكوف
1895-1831
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الرو�شي،  االأدب  خارطة  يف  مكانته  عززت  خالدة  اأعمااًل  وكتب 

وغدا اأكرث الت�شاقًا بروح ال�شعب الرو�شي واآماله وعذاباته، فكتب يف 

املرحلة اجلديدة: »اجلواب امل�شحور«، و »الع�شرية البائ�شة«، و »االأع�شر«، 

و »االإرادة الفوالذية«.

اأهم ما مييز اأدب لي�شكوف هو واقعيته التي اأغنت ق�ش�شه بال�شخ�شيات 

ذات املالمح الوا�شحة التي ال متحى من الذاكرة.

امراأة  وحياة  امل�شدود،  والطريق  الربي،  الثور  اأعماله:  من  نذكر 

ريفية، واملظلومون، والعداوة، وكهان الهيكل... اإلخ.

جواهر  من  جوهرة  تعدُّ  م�شين�شك«  ق�شاء  مكبث  »ليدي  ق�شة: 

بها  اأعجب  وقد  جمالية.  من  به  تتميز  ملا  الرو�شي،  الق�ش�شي  النرث 

دو�شتويف�شكي، ون�شرها يف جملة »الع�شر«.

والق�شة من ترجمة االأديب والروائي العراقي الكبري غائب طعمة 

ق�ش�شية  اأعمال  يت�شمن  جملد  �شمن  �شدرت  الرو�شية،  عن  فرمان 

للي�شكوف عن دار  رادوغا مو�شكو 1988.
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»االأغنية االأولى تغنى على ا�شتحياء«

مثل �صائع

الف�صل الأول
ف��ي بع���ض �لأحي��ان تظهر ف��ي ديارن��ا �ضخ�ض��يات ل يتذكر �لمرء بع�ض��ًا منه��ا �إلاّ 
ويخف��ق قلبه، مهما طال �لعهد عل��ى لقائه بها. ومن هوؤلء زوجة �لتاجر كاترينا لفوفنا 
�إ�ض��ماعيلوفا، �لتي دبرت ماأ�ض��اة رهيب��ة في زمانها، حتى �أطلق عليه��ا �أحد �لنا�ض، لقب 

ليدي مكبث ق�ضاء م�ضين�ضك ف�ضاع على �لأل�ضن، و�ضار نبالوؤنا يلقبونها به.
لم تولد كاترينا لفوفنا بارعة �لجمال، ولكنها كانت �مر�أة على قدر كبير من �لمالحة. 
ولم تكن �آنذ�ك قد تجاوزت �لر�بعة و�لع�ض��رين، كانت متو�ض��طة �لقامة، مع ر�ض��اقة قو�م، 
وكان جيده��ا كالمرمر �لمنحوت، وكتفاها مدورتين، ونهدها مترعًا، و�أنفها م�ض��تقيمًا، 
رقيقًا، وعيناها �ض��ود�وين حيويتين، وجبينها نا�ض��ع �لبيا�ض عري�ض��ًا، و�ضعرها �أ�ضود 
على زرقة، تزوجت ��ضماعيلوف �لتاجر في مدينتنا من تو�ضكار في ولية كور�ضك، ل عن 
حب، ول عن �أي ميل، بل لمجرد �أن �إ�ضماعيلوف خطبها، وكانت هي فتاة فقيرة، ولم يكن 
له��ا خيار بين خطباء �آخرين. كان بيت �آل �إ�ض��ماعيلوف من �لبيوت �لمهمة في مدينتنا، 
فق��د كان��ت هذه �لعائل��ة تتاجر بالدقي��ق �لأبي�ض، وت�ض��تثمر طاحونة كبيرة م�ض��تاأجرة 
وتملك ب�ض��تانًا مربحًا في �ض��احية �لمدينة، وبيتًا جيد�ً في �لمدينة. وعلى �لعموم كانو� 
تج��ار�ً مو�ض��رين. ف�ض��اًل عن �أن عائلته��م لم تكن كبيرة ق��ط؛ تتاألف م��ن حميها بوري�ض 
تيموفيت���ض �إ�ض��ماعيلوف �لذي كان يناهز �لثمانين، وقد توفي��ت عنه زوجته منذ زمان، 
و�بنه زينوفي بوري�ضيت�ض زوج كاترينا لفوفنا، وقد ذرف على �لخم�ضين �أي�ضًا، وكاترينا 
لفوفنا نف�ض��ها، ول �أح��د �آخر. ولم تنجب كاترينا لفوفنا خالل خم�ض��ة �أعو�م من زو�جها 
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بزينوفي بوري�ض��يت�ض. ولم يكن لزينوفي بوري�ض��يت�ض �أولد من زوجته �لأولى �لتي عا�ض 
معه��ا ع�ض��رين عامًا، قبل �أن يترم��ل، ويتزوج كاترينا لفوفنا. فكان يت�ض��ور وياأمل باأن 
يرزقه �هلل ولو من زو�جه �لثاني بوريث ل�ضاللته وماله. لكن �لحظ لم يحالفه في هذ� مع 

كاترينا لفوفنا �أي�ضًا.
وكان هذ� �لعقم يحزن زينوفي بوري�ض��يت�ض كثير�ً، ولي�ض هو وحده، بل يحزن �لعجوز 
بوري�ض تيموفيت�ض، وحتى كاترينا لفوفنا نف�ض��ها كانت تاأ�ض��ى لذلك �أ�ض��ى �ض��ديد�ً. ذلك 
لأن �لوح�ض��ة �لم�ض��تحكمة في حرم �لتاجر �لمنيع ب�ض��ياجه �لعالي، وكالبه �لمحلولة من 
�ضال�ض��لها كانت ت�ض��لم �لزوجة �ل�ضابة، غير مرة، �إلى لوعة ذ�هلة، فما كان �أ�ضعدها، لو �أن 
�ل��رب م��ناّ عليها بطفل��ة تهدهدها، ثم تل��ك �لتقريعات �لتي كانو� ي�ض��جرونها بها: »ولم 
تزوج��ت �إذن، ل��م ربطت م�ض��ير �إن�ض��ان، يا عاقر!« وكاأنه��ا �رتكبت جريم��ة بالفعل، �إز�ء 

زوجها، �إز�ء �لحم، و�إز�ء كل �ضاللتهما �لتجارية �لنزيهة.
كانت عي�ض��ة كاترينا لفوفنا في بيت حميها م�ض��جرة للغاي��ة، رغم كل ما فيها من 
كفاية ورغد. وكانت قلما تخرج في زيارة، وحتى �إذ� خرجت فمع زوجها �إلى �أ�ض��حابه 
�لتجار، فال تجد �أي م�ضرة في ذلك. فهوؤلء �أنا�ض مدققون، يرقبونها، كيف تجل�ض، وكيف 
ت�ض��ير، وكيف تنه�ض. بينما كان لكاترينا لفوفنا طبع م�ض��بوب، فقد ق�ض��ت �ضباها في 
�لفقر، وتعودت على �لب�ض��اطة و�لحرية. تهرع �إلى �لنهر تنقل جر�دل �لماء، وت�ض��تحم في 
قمي�ض��ها تحت �لمر�ض��ى، �أو تنثر ق�ض��ور بذور عباد �ل�ض��م�ض من ور�ء باب �لحديقة على 
�ض��اب عابر �ض��بيل. بينما �لو�ض��ع هنا مختلف تمامًا. ي�ض��تيقظ �لحم و�لزوج في �ض��اعة 
مبكرة، ويحت�ض��يان �ل�ض��اي في �ل�ض��اعة �ل�ضاد�ض��ة �ض��باحًا، ويخرجان �إلى �أ�ض��غالهما. 
وتبق��ى ه��ي وحدها متنقلة لفر�غها من حجرة �إلى �أخرى. وحولها كل �ض��يء نظيف، كل 
�ض��يء هادئ وخاو. �لقناديل ت�ض��ع �أمام �لأيقونات، وما من �ض��وت حي، ما من �ض��وت 

�إن�ضان في �لبيت كله.
ل، وتاأخذ بالتثاوؤب من �ل�ض��جر،  ��ل كاترين��ا لفوفنا من حجرة �إلى �أخرى وتتنقاّ وتتنقاّ
وت�ض��عد �لدرج �إلى مخدع �لزوجية �ل�ضغير في �لعلية. وتجل�ض هناك. وتتطلع �إلى فتائل 
�لقن��ب وهي ت��وزن قرب �ل�ض��ون، �أو �إلى �لدقيق �لأبي���ض �لفاخر، وهو ي�ض��كب. وياأخذها 
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�لتثاوؤب من جديد، في�ض��رها ذلك، �إذ تغفو �ض��اعة و�أخرى، وت�ضتيقظ، ويعود �إليها �ل�ضجر، 
�ضجر رو�ضي، �ضجر يكلكل على بيت �لتاجر، �أهون منه �أن يخنق �لإن�ضان نف�ضه كما يقول 
�لنا���ض. ول��م تكن كاترينا لفوفن��ا مولعة بالقر�ءة، كما لم يكن ف��ي �لبيت من �لكتب غير 

مجموعة �ضير �لقدي�ضين في دير كييف.
وهكذ� عا�ض��ت كاترينا لفوفنا عي�ضة م�ض��جرة في بيت حميها �لفاخر طو�ل �ل�ضنو�ت 

�لخم�ض من حياتها مع زوج ل يالطفها، وكالعادة، لم يعر �أحد ل�ضجرها �أي �لتفات.
الف�صل الثاني

ف��ي �لربي��ع �ل�ض��اد�ض م��ن زو�ج كاترين��ا لفوفن��ا �نخرق �ل�ض��د ف��ي طاحون��ة عائلة 
�إ�ض��ماعيلوف. وم��ن نكد �لطالع �أن �لعمل �ل��ذي ُنِقل �إلى �لطاحونة في ذلك �لمو�ض��م كان 
كثير�ً، بينما كان �لخرق هائاًل، فقد ت�ضرب �لماء تحت �للوحة �ل�ضفلى لذلك �لجزء من بركة 
�لطاحونة �لقريب من �ل�ضد. ولم ي�ضتطع �أحد �أن ينت�ضله ب�ضرعة. جمع زينوفي بوري�ضيت�ض 
�لنا���ض ف��ي �لطاحونة من �لمنطقة �لمجاورة كله��ا، ولزم �لطاحونة ل يبارحها، وتكفل 
�لعج��وز بالأ�ض��غال في �لمدينة، بينما ظل��ت كاترينا لفوفنا تقا�ض��ي �لوحدة و�لعزلة في 
�لبيت �أيامًا بطولها. في بادئ �لأمر كانت ت�ضعر ب�ضجر �أكثر في غياب زوجها، وبعد ذلك 
تح�ضنت حالها، وبد� ذلك �أح�ضن لها، فهي في وحدتها �أكثر حرية لأن قلبها لم يكن يميل 

�إليه قط. وغيابه يحررها على �لأقل من �أحد �لرقباء عليها.
وذ�ت مرة جل�ض��ت كاترين��ا لفوفنا في مرقب حجرتها تحت �لنافذة، و�ض��ارت تتثاءب 
وتتثاءب، ولم تكن تفكر في �أي �ض��يء محدد، ولكنه��ا خجلت �أخير�ً من تثاوؤبها بينما كان 
�لنهار في �لخارج ر�ئعًا، د�فئًا ومترعًا بالنور، وبهيجًا، ومن خالل �ضياج �لحديقة �لخ�ضبي 

�لأخ�ضر �لم�ضبك كانت ترى �لطيور على �ختالفها تتنقل من فنن �إلى فنن بين �لأ�ضجار.
وفك��رت كاترينا لفوفنا: »ما لي �أتثاءب في �لحقيقة؟ على �لأقل لو �أنه�ض، و�أتم�ض��ى 

في �لفناء، �أو �أتنزه في �لحديقة«.
و�ألقت كاترينا لفوفنا على كتفيها فروة قديمة من �لحرير، وخرجت.

كان �لفناء مترعًا بال�ضوء، و�لهو�ء نقيًا يمالأ �ل�ضدر، ومن �لرو�ق عند �ل�ضون، يتر�مى 
�ضحك مرح. 
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و�ضاألت كاترينا لفوفنا باعة حميها: ماذ� يبهجكم بهذ� �ل�ضكل؟
فرد بائع عجوز: كانو� يزنون خنزيرة حية، يا مولتي كاترينا لفوفنا.

- �أي خنزيرة؟
- �لخنزيرة خنزيرة �إك�ض��ينيا �لتي و�ض��عت �بنها فا�ض��يلي، ولم تدعنا �إلى حفلة عيد 

�لغطا�ض.
كان يتح��دث بذلك بج�ض��ارة ومرح �ض��اب ذو وجه و�ض��يم متقحم موؤطر ب�ض��عر �أ�ض��ود 

كالقطر�ن، وزغب لحية بار�ض.
ف��ي تلك �للحظ��ة �أطل وجه �لطباخة �إك�ض��ينيا �لممتلئ �لمورد م��ن دن �لدقيق �لمعلق 
على حمالة �لقبان. ور�حت تلعن قائلة: »�ض��ياطين، �أبال�ض��ة م�ض��منة« محاولة �أن تم�ض��ك 

بالحمالة �لحديدية، وتخرج من �لدن �لمتاأرجح.
قال �ل�ض��اب �لو�ضيم مو�ضحًا من جديد، وقلب �لدن ورمى �لطباخة على �أكيا�ض كانت 
مو�ضوعة في ز�وية: تزن ثمانية بود�ت حتى �لغد�ء. وحين تاأكل �ضلة تبن �ضيزد�د وزنها 

�أكثر فتنق�ض �لوزنات.
�أخذت �لمر�أة تعدل هند�مها، وهي ت�ضتم بمز�ج. 

�أم�ض��كت كاترينا لفوفنا بالحبل، ووقفت على لوح��ة �لقبان وقالت مازحة: طيب، كم 
وزني؟

�أجاب �ل�ض��اب نف�ضه �لو�ضيم �ضيرغي، بعد �أن و�ضع زنة على دفة �لقبان �لمدلة: ثالثة 
بود�ت و�ضبعة �أرطال. غريبة!

- و�أي غر�بة؟
- �أن يكون وزنك ثالثة بود�ت، يا كاترينا لفوفنا. �أظن �لإن�ض��ان يمكن �أن يحملك في 

يديه يومًا كاماًل، ول يتاأذى. بل على �لعك�ض �ضي�ضعر بالمتعة.
- �أل تح�ضبني �إن�ضانة �أم كيف؟ �أظنك �ضتتعب �أي�ضًا.

�أجاب��ت كاترين��ا لفوفنا، وقد �حم��رت قلياًل، لأنها تركت عادة �لنط��ق بهذه �لتعابير، 
�ضاعرة فجاأة بجي�ضان �لرغبة في �ل�ضتر�ضال بالكالم، و�لتحدث بكلمات مرحة مازحة.
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رد �ض��يرغي عل��ى مالحظته��ا: ل، وح��ق �لرب! كنت �ض��اأحملك �إل��ى �لجزي��رة �لعربية 
�ل�ضعيدة.

ق��ال ريفي كان ي�ض��كب �لدقيق: ما هكذ� يقال، يا فت��ى. و�أي ثقل فينا؟ وهل �لوزن في 
ج�ضدنا؟ ج�ضدنا ل ي�ضاوي �ضيئًا في �لميز�ن، �أيها �لعزيز. بل �لوزن في قوتنا، ل في ج�ضدنا.
ومرة �أخرى لم ت�ض��بط كاترينا لفوفنا نف�ض��ها، وقالت: قبل �لزو�ج كنت قوية جد�ً لم 

يكن �أي رجل يغلبني.
ف�ضاألها �ل�ضاب �لو�ضيم: هاتي يدك، �إذ� كان ذلك �ضحيحًا.

�رتبكت كاترينا لفوفنا، ولكنها مدت يدها.
- �أوي، �ترك �لخاتم، يوجعني!

�ض��احت كاترينا لفوفنا، حين ع�ض��ر �ض��يرغي يده��ا بيده ودفعته من �ض��دره بيدها 
�لطليقة.

�أطلق �ل�ض��اب يد �ض��يدته، وبدفعتها �نقذف خطوتين، فانده�ض �لريفي قائاًل: عاين �أي 
�مر�أة هي!

فخاطبها �ض��يرغي، وهو يدفع خ�ض��الت �ضعره: طيب، ��ض��محي لي �أن �أ�ضارعك ويد�ك 
مرفوعتان.

ردت كاترينا لفوفنا وقد �ضاع فيها �لمرح: هاك، خذ.
ورفعت مرفقيها �إلى فوق.

طوق �ض��يرغي �لزوجة �ل�ضابة، و�ض��غط نهدها �لقوي �إلى قمي�ضه �لأحمر، فلم ت�ضتطع 
كاترينا لفوفنا �إل �أن تحرك كتفيها، بينما رفعها �ضيرغي عن �لأر�ض، وحملها في يديه، 

و�ضغطها، و�أجل�ضها بتوؤدة على كيل مقلوب.
لم تلحق كاترينا لفوفنا حتى �أن تت�ضرف بقوتها �لتي تباهت بها. و�حمرت �حمر�ر�ً 
�ضديد�ً، وعدلت �لمعطف �لمن�ضرح عن كتفها، وهي جال�ضة على �لكيل وخرجت من �ل�ضونة 
به��دوء. بينم��ا تنحنح �ض��يرغي على طريقة �ل�ض��طار، و�ض��اح: هي��ا، يا هبل! ��ض��كبو� ول 

تتكا�ضلو�، �غرفو� ول تتعبو�. �لحركة تجلب �لبركة.
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وتظاهر باأنه لم يعر �لتفاتًا �إلى ما حدث قبل لحظة.
ر�حت �لطباخة �إك�ض��ينيا تقول، وهي ت�ض��ير ور�ء كاترينا لفوفنا �ضيرغي �لملعون هذ� 
يالحق �لفتيات �جتمعت في هذ� �لل�ض �لح�ضنات كلها: في طول �لقامة و�لوجه و�لجمال، 
وهو يغريك حتى يورطك في خطيئة ولكنه متقلب، �آه، كم هو متقلب في حبه هذ� �لوغد!

- قال��ت �لزوجة �ل�ض��ابة وهي ت�ض��ير في �لمقدم��ة: و�أنت، يا �إك�ض��ينيا... �أها هل ولدك 
معافى؟

- معافى، يا مولتي، معافى. وماذ� يح�ضل له! �هلل يعطي �لعافية لمن ل ي�ضتحقها.
- ومن �أين رزقت به.

- �إيه، �إيه! بال�ضفاح. من تعي�ض بين �لنا�ض تولد �ضفاحًا.
- وذلك �ل�ضاب، هل هو عندنا منذ زمان؟

- من هو؟ �ضيرغي ذلك؟
- نعم.

- م��ن نحو �ض��هر. قبل ذلك كان ي�ض��تغل عند عائلة كوبت�ض��ينوف، ولك��ن رب �لعائلة 
طرده- وخف�ض��ت �إك�ض��ينيا �ض��وتها، و�أكمل��ت –يقول��ون كان على غر�م م��ع ربة �لبيت 

نف�ضها... �لملعون �ل�ضفحة، بهذه �لجر�أة هو!
الف�صل الثالث

كان غ�ض��ق د�فئ حليبي يخي��م على �لمدينة. وزينوفي بوري�ض��يت�ض لم يعد من غيبته 
بعد. كما �أن �لحم بوري�ض تيموفيت�ض لم يكن في �لبيت �أي�ضًا. خرج �إلى �حتفال بعيد �ضفيع 
ل�ض��احب قديم له، بل �أو�ض��ى �أن ل تنتظر على �لع�ض��اء. وتع�ضت كاترينا لفوفنا في وقت 
مبكر لمجرد �أنها ل تجد �ضيئًا تفعله، وفتحت �لنافذة في عليتها، و�تكاأت على �لع�ضادة، 
ور�حت تفرز بذور عباد �ل�ض��م�ض. وتع�ضى �لخدم في �لمطبخ، وتفرقو� �إلى م�ضاجعهم في 
�لفن��اء. منه��م من نام تحت �ل�ض��قيفة، ومنهم م��ن نام بجنب �ل�ض��ون، ومنهم من نام في 
م�ضتودعات �لتبن �ل�ضذى �لعالية. وكان �ضيرغي �آخر من خرج من �لمطبخ. كان ي�ضير في 
�لفناء ذهابًا و�إيابًا، و�أطلق �لكالب من �ضال�ضلها، و�ضفر قلياًل، وحين مر ب�ضباك كاترينا 

لفوفنا رفع ب�ضره �إليها، وحياها بانحناءة كبيرة.
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- مرحبًا.
ردت كاترين��ا لفوفن��ا على تحيته ب�ض��وت خفي�ض، و�ض��كن �لفناء كال�ض��حر�ء. وبعد 

دقيقتين تردد �ضوت من ور�ء باب كاترينا لفوفنا �لمغلق: مولتي!
�رتعبت كاترينا لفوفنا و�ضاألت: من هناك؟

�أجاب �لوكيل: �أرجوك ل تفزعي. هذ� �أنا. �ضيرغي.
- ماذ� تريد يا �ضيرغي؟

- عن��دي �ض��اأن �ض��غير معك، يا كاترين��ا لفوفنا. �أرجو �أن تمني علياّ ب�ض��يء �ض��غير. 
��ضمحي لي �أن �أدخل للحظة.

�أد�رت كاترين��ا لفوفن��ا �لمفت��اح، وتركت �ض��يرغي يدخل. و�ض��األت وه��ي تبتعد نحو 
�ل�ضباك: ماذ� تريد؟

- جئت �إليك، يا كاترينا لفوفنا ع�ضى �أن يكون لديك كتاب �أقر�أه، �ل�ضجر يقتلني قتاًل.
ردت كاترينا لفوفنا: لي�ضت لدي �أي كتب، يا �ضيرغي. �أنا ل �أقر�أ �لكتب.

فت�ضكى �ضيرغي: �أي �ضجر هذ�!
- وماذ� ي�ضجرك!

- رحماك، وكيف ل �أ�ض��جر. �أنا �ض��اب، ونحن نعي�ض وكاأننا ف��ي دير، و�إلى �لأمام ل 
�ضيء غير �لوح�ضة حتى �أو�ري في �لتر�ب ربما. �أحيانًا �أ�ضل �إلى حد �لياأ�ض.

- ولماذ� ل تتزوج؟
- م��ا �أ�ض��هل �أن يقال ذل��ك، �أن �أتزوج! ولكن م��ن �أتزوج هنا؟ �أنا �إن�ض��ان قليل �لقيمة، 
ل تقب��ل �بنة معتب��رة �أن تتزوجني، �أما �لفتي��ات �لفقير�ت فكلهن جاهالت و�أنت نف�ض��ك 
تعرفي��ن ذل��ك، يا كاترينا لفوفنا، ول يمكن لو�ح��دة �أن تفهم �لحب، كما يجب! بينما �أنت 
تعرفين �لحالة حتى عند �لأغنياء. ها �أنت مثاًل بهجة لكل �إن�ض��ان عنده �إح�ض��ا�ض. ولكنك 

عندهم كالكنارية �لمحبو�ضة في قف�ض.
فاأفلت من كاترينا لفوفنا: �ضحيح. �أنا �ضجرة.
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- وكيف ل ت�ضجرين من هذه �لحياة يا مولتي! على �لأقل لو كان لديك �آخر ي�ضليك، 
كما تفعل �لأخريات ولكنك محرومة حتى من روؤيته.

- ل... لي�ض تمامًا ما تقول. لو ولدت طفاًل لكانت عي�ضتي �أمرح كما يبدو لي.
- وحت��ى �لطف��ل، ي��ا مولتي، ل ياأتي من ل �ض��يء. وه��ل يعقل �أن ل نفه��م �لآن بعد 
هذه �لعي�ض��ة �لطويل��ة في خدمة �لتجار وما ن��ر�ه ر�أي �لعين في ح��رم �لتجار؟ و�لأغنية 
تقول: »يا لوعة �لقلب �لمحزون من غير �ضديق حنون« و�أ�ضتطيع �أن �أقول لك، يا كاترينا 
لفوفنا، قلبي يح�ض بهذه �للوعة بقوة، حتى لأود �أن �أ�ض��ق �ض��دري ب�ض��كين من فولذ و�أن 

�أنتزعه منه، و�ألقيه تحت قدميك. عندئذ �ضاأ�ضعر بارتياح �أكثر، �أكثر بمئة مرة...
و�رتع�ض �ضوت �ضيرغي.

- ما هذ� �لذي تقوله عن قلبك؟ �أنا ل �أعباأ لهذ�. �خرج...
- قال �ض��يرغي مرتجفًا بكل ج�ض��ده، مقتربًا خطوة و�حدة من كاترينا لفوفنا: ل، يا 
مولت��ي، و�أرج��و �لمعذرة �أنا �أعرف و�أرى بل �أ�ض��عر جد�ً و�أفهم �أن و�ض��عك لي�ض �أخف من 
و�ضعي. ولكن �لآن فقط –ونطق �لجملة بنف�ض و�حد- �لآن فقط كل ذلك، في هذه �للحظة، 

رهن يديك، وتحت �ضلطتك.
 قالت كاترينا لفوفنا �ض��اعرة باأنها تحت �ض��لطان قاهر لرعب ل يو�ض��ف، فاأم�ض��كت 

بيدها �فريز �ل�ضباك: ما تعني بذلك؟ ماذ�؟ لماذ� جئت �إلي؟ �ضاأرمي نف�ضي من �ل�ضباك.
- هم���ض �ض��يرغي بطالقة، و�نتزع �لزوجة �ل�ض��ابة من �ل�ض��باك، وطوقها ب�ض��دة: �أنت 

حياتي �لغالية! ولماذ� ترمين نف�ضك؟
- �أوه! �أوه! �تركن��ي –توجعت كاترينا لفوفنا بخفوت، مرتخية تحت قبالت �ض��يرغي 

�لحارة، بينما �ن�ضغطت بنف�ضها ورغم �إر�دتها، على ج�ضده �لجبار.
رفع �ضيرغي �ل�ضيدة على يده، كما يرفع �لطفل، وحملها �إلى ز�وية مظلمة.

و�ضيطر على �لحجرة �ضكون ل يعكره �إل �لتكتكة �لمنتظمة ل�ضاعة �لجيب �لمعلقة فوق 
ر�أ�ض �ضرير كاترينا لفوفنا، و�لعائدة لزوجها. ولكنها لم تكن تقف �ضد �أي �ضيء.
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قالت كاترينا لفوفنا، بعد ن�ضف �ضاعة، دون �أن تنظر �إلى �ضيرغي. وهي تعدل �ضعرها 
�لمتطاير �أمام مر�آة �ضغيرة. �خرج. فرد عليها �ضوت �ضيرغي �ل�ضعيد: ولم �أخرج �لآن؟

- �لحم �ضيغلق �لباب.
- �أجاب �ل�ض��اب و�أ�ض��ار �إلى �لأعمدة �لتي يقف عليها �لرو�ق: �آه، يا روحي، يا روحي! 
�أن��ت ل تعرفي��ن �إل �لذي��ن ياأت��ون �لمر�أة م��ن �لباب؟ �لأب��و�ب منك و�إليك ف��ي كل ناحية 

بالن�ضبة لي.
الف�صل الرابع

�نق�ضى �أ�ضبوع �آخر ولم يعد زينوفي بوري�ضيت�ض �إلى �لبيت، وطو�ل هذ� �لأ�ضبوع كانت 
زوجته تق�ضي �لليل كله مع �ضيرغي حتى مطلع �لفجر.

و�ضهدت هذه �لليالي �لكثير مما فعله �ضيرغي في مخدع زينوفي بوري�ضيت�ض: �حت�ضاء 
�لكثي��ر من �لنبيذ في �ض��رد�ب �لح��م، و�أكل �لكثير م��ن �لحلويات �للذيذة، وتقبيل �ض��فتي 
�ل�ضيدة �لكثيرتي �لحالوة ومعابثة خ�ضالت �ضيرغي �ل�ضود على �لو�ضادة �لكثيرة �لنعومة. 

ولكن �لطرق لي�ضت كلها معبدة. ففيها حفر �أي�ضًا.
�أرق بوري���ض تيموفيت���ض، ف��ر�ح �لعجوز يتجول بقمي�ض��ه �لقطني �لمل��ون في �أرجاء 
�لبيت �ل�ض��اكن، وتقدم من �ض��باك، ومن �آخر يتطلع، فاإذ� به يلمح قمي�ض �ضيرغي �لأحمر 
يهبط على �لعمود من تحت �ض��باك �لكنة، وينزل بهدوء �إلى �لأ�ض��فل. ويا للمفاجاأة! خرج 
بوري�ض تيموفيت�ض م�ض��رعًا، و�أم�ضك �ل�ض��اب من قدميه. فرفع هذ� يده لي�ضرب �ضيده على 

�أذنه، من كل قلبه، ولكنه توقف، مدركًا �أن ذلك �ضيثير �ضجة.
ويقول بوري�ض تيموفيت�ض: قل �أيها �لل�ض، �أين كنت؟

�أج��اب �ض��يرغي: �لمكان �لذي كنت فيه، يا بوري�ض تيموفيت���ض، يا مولي، لم �أعد فيه 
�لآن.

- ق�ضيت ليلتك عند �لكنة؟
- �أن��ا �أع��رف �أين ق�ض��يت ليلتي ي��ا مولي. �أما �أن��ت، يا بوري�ض تيموفيت�ض، فا�ض��مع 
كلمت��ي. �لذي ح�ض��ل، يا �أب، ل يرد �لآن. فال تجل��ب �لعار على بيتك �لمحترم، على �لأقل. 

قل لي ماذ� تريد مني �لآن! �أي �ضيء ير�ضيك؟
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�أجاب بوري�ض تيموفيت�ض: �أريد �أن �أجلدك، �أيها �لل�ض، خم�ضمئة جلدة.
فقال �ل�ض��اب مو�فقًا: ذنبي على جنبي. تف�ض��ل. قل لي �إلى �أين �أتبعك، و�رتو من دمي 

و�بتهج.
قاد بوري�ض تيموفيت�ض �ض��يرغي �إلى م�ض��تودعه �لحجري، و�ضاطه بالقرعة حتى تعب 
و��ضتنفذ قو�ه. ولم ت�ضدر من �ضيرغي �أنة و�حدة، ولكنه قطع ن�ضف ردن قمي�ضه باأ�ضنانه.
و�أبق��ى بوري���ض تيموفيت�ض �ض��يرغي في �لم�ض��تودع �إلى �أن يندمل ظهره �لم�ض��ود من 
�ل�ض��رب، ود���ض له طا�ض��ة فخارية من �لماء، و�أغل��ق �لباب بقفل كبير، و�أر�ض��ل من ياأتي 

بابنه. 
ولكن حتى �لآن ل يمكن �أن تقطع مئة فر�ض��خ في �لطرق �لريفية في رو�ض��يا ب�ض��رعة. 
بينما نفذ �ض��بر كاترينا لفوفنا، ولم ت�ض��تطع تحمل غياب �ض��يرغي �ضاعة �أخرى. تفتحت 
فج��اأة ب��كل ما ف��ي طبيعتها �لم�ض��تيقظة من �ض��عة، و�نعق��د عزمها، حتى �ض��ار من غير 
�لممكن تهدئتها. و�ض��معت بمكان �ض��يرغي، وتكلمت معه خالل �لباب �لحديدي، و�نطلقت 

تبحث عن �لمفتاح. ذهبت �إلى حميها، وقالت: »�أطلق �ضيرغي يا عم«.
�خ�ضر لون �لعجوز من �لغيظ. فلم يكن يتوقع هذه �لج�ضارة �لوقحة من �لكنة �لخائنة 

�لتي كانت طيعة د�ئمًا حتى ذلك �لحين. فاأخذ يقرعها: ما هذ�، يا كيت وكيت.
فتقول: �أطلقه. �أحلف لك ب�ضميري �أن �أي �ضيء لم يح�ضل بيننا حتى �لآن.

- تقول لم يح�ض��ل ما ي�ض��ين! –ويكز على �أ�ضنانه حنقًا –وماذ� كنت تفعلين معه في 
�لليالي؟ تنف�ضان مخد�ت �لزوج؟ 

وظلت هي تلح على طلبها: �أطلقه �أطلقه.
فيقول بوري�ض تيموفيت�ض: طيب، ما د�م بهذ� �ل�ضكل فا�ضمعي ما �أقول: �ضياأتي زوجك، 
و�ضن�ض��لخ جلدك في �لإ�ض��طبل باأيدينا، �أيتها �لزوجة �ل�ض��ريفة، �أما ذلك �لفا�ضق ف�ضاأر�ضله 

غد�ً �إلى �ل�ضجن.
وعلى ذلك عقد بوري�ض تيموفيت�ض عزمه، ولكن هذ� �لعزم لم يتحقق.
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الف�صل الخام�س
�أكل بوري���ض تيموفيت�ض في �لليل فطر�ً بالع�ض��يدة، ون�ض��اأت عن��ده حرقة في �لمعدة، 
و�ضعر باألم مفاجئ تحت �لحجاب �لحاجز، و�نتابته نوبات فظيعة من �لقيء ومات قبيل 
�ل�ضباح، تمامًا كما كانت تموت في �ضونة �لفئر�ن �لتي كانت كاترينا لفوفنا تح�ضر لها 

بيديها طعامًا خا�ضًا مخلوطًا بم�ضحوق �أبي�ض خطير كان قد عهد �إليها بحفظه.
و�أطلقت كاترينا لفوفنا �ض��ر�ح �ض��احبها �ض��يرغي من م�ض��تودع �لعجوز �لحجري، 
و�أرقدته على �ضرير �لزوج لي�ضتريح من جلد�ت �لحم دون �أن ت�ضتحي من عيون �لنا�ض، 
�أم��ا حموه��ا بوري�ض تيموفيت�ض فقد دفن على �ل�ض��ريعة �لم�ض��يحية دون �أي ظل ريبة. 
ول��م  يفط��ن �أحد �إلى �لأم��ر ولم ينده�ض. مات بوري���ض تيموفيت�ض، بع��د �أن �أكل �لفطر، 
مثلم��ا يم��وت �لكثي��رون بعد �أكلة فط��ر. ول عجب في ه��ذ�. ودفن بوري���ض تيموفيت�ض 
بعجال��ة، حتى دون �أن ينتظرو� و�ض��ول �بن��ه، لأن �لطق�ض كان د�فئًا، و�لر�ض��ول �لذي 
�أر�ضل لياأتي بزينوفي بوري�ضيت�ض لم يجده في �لطاحونة. فقد �ضادف �أن وجد زينوفي 
بوري�ض��يت�ض غابة على بعد مئة فر�ض��خ تباع ب�ضعر رخي�ض، فذهب لمعاينتها، ولم يقل 

لأحد �إلى �أين هو ذ�هب.
وحي��ن �أتم��ت كاترينا لفوفنا ه��ذ� �لأمر، ر�حت ت�ض��ول وتجول. فالم��ر�أة �لتي كانت 
هيابة خجولة �ض��ارت تتفنن فيما تقدم عليه، حتى ل ي�ض��تطيع �لمرء �أن يحد�ض ما يدور 
في ر�أ�ضها. تخرج مرفوعة �ل�ضدر، وت�ضدر �لأو�مر في �لبيت كله، ول تترك �ضيرغي يغيب 
عنها. و�أخذ �أهل �لبيت ي�ضتغربون من ذلك، ولكن كاترينا لفوفنا ��ضتطاعت �أن تك�ضب كل 
و�حد منهم ب�ض��خاء يدها، وز�ل �ل�ضتغر�ب في �لحال. و�أخذو� يفهمون: »�ضارت بين ربة 

�لبيت و�ضيرغي عالقة غر�م، وهذ� كل �ضيء. هذ� �ضاأنها، وعليها تبعته«.
وفي �أثناء ذلك ت�ض��افى �ض��يرغي، و�نت�ض��ب بقامته، وعاد يحوم حول كاترينا لفوفنا 
كالفتى �ل�ض��اطر و�لنقور �لحرك، ومن جديد عادت حياة �لو�ضال بينهما. ولكن �لزمن لم 
يمر عليهما وحدهما. فقد �نق�ضت غيبة زينوفي بوري�ضيت�ض �لطويلة، فعاد �لزوج �لمهان 

م�ضرعًا �إلى �لبيت.



�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 286

الف�صل ال�صاد�س
بعد �لغد�ء كان �لجو في �لخارج لهب �لحر. و�ض��ار �لذباب �لن�ض��يط يثير �لأع�ضاب 
ب�ض��كل ل يحتمل. �أغلقت كاترينا لفوفنا �ض��باك �لمخدع بال�ض��فاقات، كما علقت عليه 
مندياًل �ض��وفيًا من �لد�خل، و��ض��تلقت مع �ضيرغي على �ض��رير �لتجار �لعالي لت�ضتريح. 
وه��ا ه��ي كاترينا لفوفنا في �ض��به �إغفاءة من �لنوم و�ليقظة، وي�ض��نيها �لجو �لخانق، 
ويت�ض��بب �لعرق من وجهها وت�ضدر من �ض��درها �أنفا�ض ثقيلة حارة. ت�ضعر باأن �لوقت 
قد حان لت�ض��تيقظ، وتخرج لت�ض��رب �ل�ض��اي في �لحديقة. ولكنها ل تقدر على �لنهو�ض. 
و�أخي��ر�ً �أقبل��ت �لطباخ��ة، ودق��ت �لب��اب، وقالت: »�ل�ض��ماور تخم��د ناره تحت �ض��جرة 
�لتف��اح«. فتحرك��ت كاترين��ا لفوفنا بجهد جهي��د لتد�عب قطًا كان يند���ض بينها وبين 
�ض��يرغي محتكًا بهم��ا. كان �لقط رماديًا لطيفًا، كبير�ً و�ض��مينًا جد�ً... له �ض��اربان مثل 
�ض��اربي عمدة جامع �أتاو�ت. �أخذت كاترينا لفوفنا تعبث في �ض��عر �لقط �لناعم �لوثير، 
فيقرب نحوها خطمه، ويد�ض بوزه �لعري�ض في نهدها �للدن، ويناغيها مناغاة خافتة، 
وكاأنم��ا يتحدث ع��ن �لحب. وتفكر كاترين��ا لفوفنا: »ما �لذي جاء به��ذ� �لقط �إلى هنا؟ 
و�ضعت �لحليب على �ل�ضباك هناك. و�ضيلح�ضه هذ� �لعفريت موؤكد�ً. �ضاأطرده« قررت مع 
نف�ض��ها و�أر�دت �أن تم�ض��ك بالقط وترميه، وتناق�ض كاترينا لفوفنا �لأمر مع نف�ض��ها في 
حلمه��ا �لكابو�ض��ي هذ� »ولكن من �أي��ن جاء هذ� �لقط عندنا؟ ف��ي مخدعنا لم يدخل قط 
�أبد�ً، و�إذ� بهذ� �لقط �لبدين يظهر!« و�أر�دت �أن تم�ضك �لقط بيدها من جديد، ولكنه يختفي 
من جديد. وفكرت كاترينا لفوفنا: »�أوه، ما هذ�؟ وهل يعقل �أن يكون قطًا؟« و��ض��تحوذ 
عليها �لذهول �ل�ضديد فجاأة، وطرد منها �لحلم و�لنعا�ض تمامًا. و�أجالت كاترينا لفوفنا 
ب�ض��رها في �لحجرة. ولم تر قطًا. وكان �ض��يرغي �لو�ض��يم وحده يرقد، ي�ض��غط �ضدرها 

بيده �لجبارة �إلى وجهه �لحار.
نه�ض��ت كاترين��ا لفوفنا، وقعدت على �لفر����ض، ور�حت تقبل �ض��يرغي قباًل متتابعة، 
وتظل تد�عبه وتد�عبه، ثم عدلت ح�ض��ية �لري�ض �لمدعوكة، وخرجت �إلى �لحديقة لت�ض��رب 
�ل�ضاي. كانت �ل�ضم�ض قد تحدرت نحو �لمغيب تمامًا، و�لم�ضاء �ل�ضاحر �لعجيب يهبط على 

�لأر�ض �لم�ضبعة بدفء �ضاخن.
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- غلبني �لنوم- كانت كاترينا لفوفنا تقول لإك�ض��ينيا، وجل�ض��ت على �لب�ض��اط تحت 
�ض��جرة �لتفاح �لز�هرة لت�ض��رب �ل�ض��اي –ما يعني هذ�، يا �إك�ض��ينيا �لعزيزة؟- ت�ض��اءلت 

م�ضتف�ضرة من �لطباخة، وهي تم�ضح بنف�ضها �ضحن �لكوب بفوطة.
- ما هو، يا �ضيدتي؟

- ر�أيت قطًا يند�ض فيَّ ل في �لمنام، بل في �ليقظة تمامًا.
- �أوه، ما هذ� �لقول؟

. - �أقول حقًا، قط �ند�ض فيَّ
وحكت كاترينا لفوفنا كيف �ند�ض �لقط فيها.

- ولماذ� د�عبته؟
- عجيبة! �أنا نف�ضي ل �أدري لماذ� د�عبته.

فهتفت �لطباخة: عجيبة، حقًا!
- و�أنا �أي�ضًا متعجبة جد�ً.

- من �لموؤكد �أن �أحد�ً �ضياأتي �إليك، �أو يح�ضل �ضيء من هذ� �لقبيل.
- وما هو بالذ�ت؟

- ل �أحد، يا �ض��ديقتي �لعزيزة، ي�ض��تطيع �أن يو�ضح لك ما هو بالذ�ت. ولكن �ضيح�ضل 
�ضيء.

فتابعت كاترينا لفوفنا تقول: كنت �أرى �لقمر د�ئمًا في �لحلم، وبعد ذلك هذ� �لقط. 
- �لقمر يعني وليد�ً.

�حمرت كاترينا لفوفنا. ف�ضاألت �إك�ضينيا، وهي تحاول �أن تكون موؤتمنة لها: هل �أذهب 
و�أدعو �ضيرغي لياأتي �إلى ح�ضرتك هنا؟

ردت كاترينا لفوفنا: ل باأ�ض. بالفعل. �ذهبي و�أر�ضليه �إلى هنا. و�ضاأ�ضقيه �ضايًا.
- هذ� ما �أردته، �أن �أر�ضله �إلى هنا.

ت كاترينا لفوفنا حكاية  قالت �إك�ض��ينيا، وتدحدحت كالبطة نحو باب �لحديقة. وق�ضاّ
�لقط على �ضيرغي �أي�ضًا.
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فاأجاب: مجرد حلم.
- ولماذ�، يا �ضيرغي، لم �أَر هذ� �لحلم �أبد�ً من قبل؟

- و�أي �ض��يء لم يحدث من قبل! من قبل كنت �أتطلع �إليك و�أتحرق حبًا. �أما �لآن! �لآن 
�أملك كل ج�ضدك �لأبي�ض.

وط��وق �ض��يرغي كاترينا لفوفن��ا، و�أد�رها ف��ي �له��و�ء، و�ألقاها على �لب�ض��اط �لوثير 
يمازحها.

قال��ت كاترين��ا لفوفنا: �أوه! د�خ ر�أ�ض��ي. �ض��يريوجا، تعال �إلى هن��ا. �جل�ض قربي هنا 
–دعته، متمرغة متمطية في و�ضع مترف.

�أحنى �ل�ضاب قامته ودخل تحت �ضجرة �لتفاح �لو�طئة �لمنظومة بزهور بي�ض، وجل�ض 
على �لب�ضاط عند قدمي كاترينا لفوفنا.

- تقول كنت تتحرق حبًا بي؟
- وكيف ل.

- كيف كنت تتحرق؟ �ضف لي ذلك.
- وكيف يمكن �أن يو�ضف هذ�؟ وهل من �لممكن �أن ي�ضف �لإن�ضان كيف يتحرق حبًا؟ 

كنت �أح�ض بلوعة �ل�ضوق.
- ولم��اذ� لم �أكن �أ�ض��عر، يا �ض��يريوجا، باأنك تتع��ذب حبًا بي؟ و�لنا���ض يقولون �إنهم 

ي�ضعرون في مثل هذه �لحالة.
لزم �ض��يرغي �ل�ض��مت. فتابعت كاترينا لفوفنا ت�ضتف�ض��ر وتقول مالطفة: ولماذ� كنت 

تغني �لأغاني، �إذ� كنت ت�ضتاق �إلي؟ ها؟ كنت �أ�ضمعك تغني في �لرو�ق فعاًل.
�أجاب �ض��يرغي بجفاف: وماذ� يعني �لغناء؟ هذه �لبعو�ض��ة تغني طول عمرها، ولكن 

لي�ض من فرح.
وتوقف �لكالم ف�ضاد �ل�ضمت لحظة. وكانت كاترينا لفوفنا ممتلئة بن�ضوة فرح عالية 

من �عتر�فات �ضيرغي هذه.
وكانت تريد �أن تتكلم، بينما قطب �ضيرغي حاجبيه، و�ضمت.
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- �نظر، يا �ضيريوجا، هذ� نعيم، نعيم!
هتف��ت كاترينا لفوفن��ا، ونظرت من خالل �لأغ�ض��ان �لكثيفة �لتي تغطيها، �أغ�ض��ان 
�ضجرة �لتفاح �لز�هرة، نظرت �إلى �ل�ضماء �ل�ضافية �لزرقاء، وبدر �لتمام �لجميل يتو�ضطها.
وكان �ض��وء �لب��در �لمت�ض��لل م��ن خالل �أور�ق �ض��جرة �لتف��اح وزهوره��ا يندلق طرر�ً 
منورة مر�ضومة بروعة فائقة على وجه كاترينا لفوفنا وكل ج�ضدها، وهي منطرحة على 
�لأر�ض. و�لهو�ء هادئ، �إل من ن�ضمة خفيفة د�فئة ل تكاد تحرق �لأور�ق �لناع�ضة، وتن�ضر 
�ل�ض��ذى �لرقيق �لأع�ضاب �لمزهرة و�لأ�ض��جار. وفي �لجو نفحة �ضيء يدعو �إلى �ل�ضترخاء 

و�لخلود �إلى �لخمول، �إلى �لدعة، و�إلى �لرغبات �لمبهمة.
لم تتلق كاترينا لفوفنا رد�ً فعادت �إلى �ل�ض��مت، وظلت تحدق �إلى �ل�ض��ماء من خالل 
زهور �لتفاح �لوردية �ل�ض��احبة. و�ض��مت �ضيرغي �أي�ض��ًا، ولكنه لم يكن م�ضغوًل في �لنظر 

�إلى �ل�ضماء. طوق ركبتيه بيديه، وركز ب�ضره في حذ�ئه.
ليلة ذهبية! �ل�ضكون، �لنور، �لعبق، و�لدفء �لهانئ �لمنع�ض. وبعيد�ً ور�ء �لوهدة، خلف 
�لحديقة رفع �ضخ�ض �ضوته باأغنية �ضد�حة، وتحت �ل�ضياج، في �ضجرة عليق كثيفة زغرد 
بلبل، و�رتفع تغريده عاليًا. وفي قف�ض على عمود عال هدل �ضمان ناع�ض، وزفر ح�ضان 
متره��ل بك�ض��ل وتر�خ ور�ء حائ��ط �لإ�ض��طبل. وفي �لمر�ع��ي ور�ء �ض��ياج �لحديقة �نطلق 
قطيع مرح من �لكالب دون �أن يثير �ض��خبًا، و�ختفى في �لظل �لأ�ض��ود �ل�ضائه �لذي تلقيه 

م�ضتودعات �لملح �لقديمة ن�ضف �لمتد�عية.
رفعت كاترينا لفوفنا ج�ضمها على مرفقها، وحدقت في ع�ضب �لحديقة �لعالي. �إن هذ� 
�لع�ض��ب �أي�ض��ًا يتو�م�ض في لألء �لقمر �لمتك�ض��ر على �لزهور و�أور�ق �ل�ض��جر. وقد ذهبته 
كله تلك �لطرر �للعوب �لو�ضيئة �لمتر�ق�ضة �لمتماوجة عليه كفر��ضات �ضوء حية �أو كاأن 

�ضبكة قمرية قد �رتخت على كل �لع�ضب تحت �لأ�ضجار فيتمايل من جانب �إلى جانب.
هتفت كاترينا لفوفنا، وهي تحدق فيما حولها: �آه، �ضيريوجا، �أي �ضحر هذ�!

طاف �ضيرغي بعينيه في غير �كتر�ث.
- ما لي �أر�ك مهمومًا، يا �ضيريوجا؟ �أم �أن حبي �أ�ضجرك؟
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رد �ض��يرغي بجفاف: ما هذه �لتفاه��ة �لتي تقولينها؟ و�نحنى وقب��ل كاترينا لفوفنا 
بفتور.

فقالت كاترينا لفوفنا بغيرة: خائن �أنت، يا �ضيريوجا، وغير جدي.
�أجاب �ضيرغي بلهجة هادئة: �أنا حتى �لتلفظ بهاتين �لكلمتين ل �أتقبله.

- ولماذ� تقبلني بهذ� �ل�ضكل؟
غرق �ض��يرغي في �ل�ضمت تمامًا. فتابعت كاترينا لفوفنا تقول وهي تعبث بخ�ضالت 
�ضعره: �لأزو�ج مع زوجاتهم فقط يقبلون بهذ� �ل�ضكل. يم�ضون �ل�ضفاه م�ضًا. �أما �أنت فعليك 

�أن تقبلني بحيث ت�ضقط �لزهرة �لفتية من �ضجرة �لتفاح �لتي فوقنا. هكذ�، هكذ�.
هم�ض��ت كاترينا لفوفنا، وهي تطوق ع�ضيقها، وتقبله بهيام �ضديد. وبعد فترة ق�ضيرة 
عادت كاترينا لفوفنا تقول: ��ض��مع ما �ض��اأقوله لك، يا �ضيريوجا. لماذ� يردد �لجميع عنك 

�أنك خائن؟
- ومن يهمه �أن يكذب عني؟

- �لنا�ض يقولون.
- ربما عندما خنت مرة من ل ي�ضاوون �ضيئًا.

- ولماذ� تعلقت بمن ل ي�ضاوون، يا �أهبل؟ �لتي ل ت�ضاوي ل حاجة �إلى �أن تحب.
- كالم! وه��ل ه��ذ� �ل�ض��يء يتم عن تفكي��ر؟ مجرد غو�ي��ة. �لمرء في عالقته يت�ض��رف 
بب�ضاطة وقد يخرق قاعدته دون �أي نية، بينما هي ترتمي على عنقه. وهذ� ما ي�ضمى حبًا.
- ��ض��مع، يا �ض��يريوجا. �أنا ل �أعرف ماذ� حدث لالأخريات، ول �أحب �أن �أعرف. ولكنك 
تعرف �أنك �أنت �لذي �أغويتني على حبنا هذ�، وتعرف كم �ن�ضقت معه في رغبتي �لخا�ضة، 
وك��م م��ن جر�ء مكرك، ولكن �إذ� خنتني، يا �ض��يريوجا، �إذ� ��ض��تبدلتني بو�حدة �أخرى فلن 

�أتركك، يا حبيب �لقلب، ما دمت حية، و�عذرني.
جفل �ض��يرغي، و�أن�ضاأ يقول لها: يا كاترينا لفوفنا! يا نور عيني! �أنت نف�ضك فكري في 
�لأم��ر باإمع��ان. �أنت تلحظين �لآن �أنني مهموم، ولكنك ل تفكري��ن لماذ� �أنا مهموم. ربما 

قلبي يحترق بدمه!
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- تكلم، تكلم عن همومك، يا �ضيريوجا!
- ل فائ��دة م��ن �لكالم! �لم�ض��األة �لأولى �أن زوجك، باركه �هلل �ض��ياأتي، وعندها �طلع، 
ي��ا �ض��يرغي فيليبيت�ض، و�لزم مكانك في �لفن��اء �لخلفي، وتطلع من �ل�ض��قيفة �إلى مخدع 
كاترينا لفوفنا، كيف ت�ض��تعل �ل�ض��معة فيه، وكيف ت�ض��وي ح�ض��ية �لري�ض على �ض��ريرها، 

متهياأة لتنام مع زوجها �ل�ضرعي زينوفي بوري�ضيت�ض.
- لن يكون هذ�!

قالت كاترينا لفوفنا في مرح وهي تمط �لكلمات مطًا، ولوحت بيدها.
- كي��ف ل��ن يكون! �أنا �أفهم �أن ذلك لزم تمامًا، ول يمكن �أن تغيريه. �أنا �أي�ض��ًا عندي 

قلب، يا كاترينا لفوفنا، و�أ�ضتطيع �أن �أتح�ض�ض عذ�باتي.
- كفاك كالمًا عن هذ�.

�رتاحت كاترينا لفوفنا لهذ� �لتعبير عن غيرة �ض��يرغي، ف�ض��حكت، ور�حت تقبله من 
جديد.

- و�لم�ضاألة �لثانية –تابع �ضيرغي كالمه، وهو يحرر ر�أ�ضه بهدوء من ذر�عي كاترينا 
لفوفنا �لعاريتين حتى �لكتف- هي �أن و�ضعي �ل�ضئيل �أي�ضًا يجعلني �أفكر ل مرة و�حدة 
ول ع�ض��ر م��ر�ت بهذ� �لحتم��ال وذ�ك. لو كنت ن��د�ً لك، كاأن �أكون �ض��يد�ً نبي��اًل �أو تاجر�ً، 
لبقيت معك ل �أفارقك طو�ل �لحياة. ولكن �حكمي بنف�ضك: �أي �ضخ�ض �أنا بالمقارنة معك؟ 
�ضاأرى قريبًا من يتناول يديك �لبي�ضاوين وياأخذك �إلى �لمخدع. وعلياّ �أن �أقا�ضي كل ذلك 
و�أ�ض��مره في قلبي. وربما لهذ� �ض��اأحتقر نف�ض��ي طو�ل �لعمر! فاأنا ل�ضت كالآخرين ل فرق 
عندهم. ل يهمهم �إل �أن ينالو� مرحًا من �لمر�أة. �أنا �أ�ضعر ما هو �لحب، وكيف يم�ض قلبي 

كحية �ضود�ء...   
قاطعته كاترينا لفوفنا: ولم تقل لي د�ئمًا كل هذ�؟

فقد �أح�ضت بال�ضفقة على �ضيرغي.
- كاترين��ا لفوفن��ا! وكيف ل �أتكلم عن هذ�؟ كي��ف ل �أتكلم؟ فمن يدري، ربما هو �لآن 
على علم بكل �ضيء، و�ضف له كل �ضيء. ربما �ضيطرد �ضيرغي من هذ� �لفناء لي�ض بعد مدة 

طويلة، بل غد�ً ولن يبقى هنا ما يذكر به.
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- ل تقل ذلك، يا �ض��يريوجا، ل تقل! لن يكون ذلك �أبد�ً، لن �أفارقك –طماأنته كاترينا 
لفوفنا بالمالطفات نف�ضها –�إذ� و�ضل �لأمر �إلى هذ� �لحد... �إما موته و�إما موتي. و�ضتكون 

�أنت معي.
�أجاب �ضيرغي هاز�ً ر�أ�ضه بحزن و�كتئاب: هذ� م�ضتحيل، يا كاترينا لفوفنا ل�ضت فرحًا 
بحياتي مع هذ� �لحب. ليتني �أحببت من ت�ض��اويني لكن��ت مرتاحًا معها. �أيعقل �أن يكون 
لك عالقة د�ئمة بي؟ وهل يليق بمقامك �أن تكوني ع�ضيقة لي؟ كنت �أتمنى �أن �أكون زوجك 
�أمام �ل�ض��ريعة �لمقد�ض��ة. عند ذ�ك، ولو كنت �أعلى مقامًا مني د�ئمًا �ضاأ�ضتطيع على �لأقل 

�أن �أظهر للنا�ض باأنني جدير بك بف�ضل �حتر�مي لك.
و�نبهرت كاترينا لفوفنا بكلمات �ض��يرغي ه��ذه، بغيرته هذه، برغبته في �لزو�ج بها، 
وهي �لرغبة �لمريحة د�ئمًا للمر�أة، و�إن كانت عالقتها بالرجل قبل �لزو�ج على �أق�ضر ما 
تكون �لعالقة. �إن كاترينا لفوفنا كانت م�ضتعدة من �أجله �إلى �أن ت�ضير �إلى �لنار، �إلى لجة 
�لماء، �إلى �ل�ض��جن، وتموت متعذبة على �ل�ض��ليب. فقد �أوقعها بحبه حتى �ضار �إخال�ضها 
له بال حدود. وجنت من �ض��عادتها، وفار �لدم في عروقها، ولم ت�ض��تطع �أن ت�ض��غي �أكثر. 
�ضمت �ضفتي �ضيرغي بكفها في �ضرعة، وع�ضرت ر�أ�ضه على �ضدرها، ور�حت تقول: �أعرف 
كيف �أجعلك تاجر�ً، و�أعي�ض معك ح�ض��ب كل �لأ�ض��ول. فال تحزنني على �لفارغ حتى يتم 

ما يتم من �أمرنا.
وعادت �لقبل و�لمغازلت.

و�ض��ار �لوكيل �لعجوز �لذي كان ينام في �ل�ض��قيفة ي�ض��مع في نومه �لعميق في هد�أة 
�للي��ل هم�ض��ًا و�ض��حكًا خافت��ًا، وكاأن �أطفاًل �ضك�ض��ين يت�ض��اورون ليتفننو� في �ل�ض��حك 
�لماكر �لخبيث من �ضيخوخة و�هنة، قهقهة �ضد�حة مرحة، وكاأن حوريات ماء معابثات 
يدغدغن �أحد�ً. كل ذلك لأن كاترينا لفوفنا كانت تد�عب وتلعب مع وكيل زوجها �ل�ض��اب 
غارقة في �ض��وء �لقمر، متمرغة على �لب�ض��اط �لوثير. ويظل �لزهر �لأبي�ض �لفتي يت�ضاقط 
عليهما من �ضجرة �لتفاح �لفرعاء حتى كف عن �لت�ضاقط. وخالل ذلك كان �لليل �ل�ضيفي 
�لق�ض��ير يمر، و�لقمر يختفي ور�ء �ل�ض��قف �لمنحدر لل�ض��ون �لعالية، ويرمق �لأر�ض مائاًل 
متز�يد �ل�ضحوب. ومن �ضطح �لمطبخ تردد ثنائي ثاقب بين قطين، ثم �ضدر �ضوت ب�ضقة، 
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ومو�ء غا�ضب، وبعد ذلك �نفلتت قطتان �أو ثالث، وتدحرجت ب�ضجيج على حزمة �لألو�ح 
�لخ�ضبية �لمركونة على �ل�ضطح.

- لنذهب وننام.
قالت كاترينا لفوفنا، ونه�ض��ت من �لب�ض��اط ببطء كالمحطمة، و�ض��ارت مثلما كانت 
ر�ق��دة ف��ي �لقمي���ض وحده وف��ي تنورة بي�ض��اء، عبر �لفناء �له��ادئ هدوء �لقبر، و�ض��ار 

�ضيرغي ور�ءها يحمل �لب�ضاط و�لبلوزة �لتي ن�ضتها عنها �أثناء �لمغازلة.
الف�صل ال�صابع

م��ا �إن نفخ��ت كاترينا لفوفن��ا على �ل�ض��معة لتطفئها، و��ض��تلقت على خ�ض��بة �لري�ض 
�لوثيرة وقد خلعت ثيابها كلها، حتى لفها �لنوم. غفت كاترينا لفوفنا بعد �أن �ضبعت لعبًا 
ومرحًا في نوم عميق �ضمل يديها ورجليها ولكنها ت�ضمع، مرة �أخرى، خالل �لنوم، وكاأن 

�لباب �نفتح من جديد و�ضقط ذلك �لقط �لقديم على �ل�ضرير كتلة ثقيلة.
وتفكر كاترينا لفوفنا �لمتعبة: كم يعذبني هذ� �لقط! قبل حين قمت بنف�ضي عن ق�ضد، 
بغلق �لباب بالمفتاح بيدي �لثنتين، و�ل�ض��باك مغلق. وها هو �لآن معي. �ض��اأرميه �لآن. 
وتهياأت كاترينا لفوفنا للنهو�ض، ولكن �أطر�فها �لناع�ض��ة، يديها ورجليها، ل تطاوعها. 
بينما �لقط ي�ض��ير على كل ج�ض��دها، ويموء مو�ًء غريبًا، وكاأنما ينطق بكلمات ب�ضرية مرة 

�أخرى. و�ضرت رع�ضة خفيفة في ج�ضد كاترينا لفوفنا كلها.
وتفكر: »غد�ً بالتاأكيد ل بد �أن �أتناول �لماء �لمقد�ض، و�أر�ضه على �ل�ضرير، لأن هذ� �لقط 

�لغام�ض تعود على �لمجيء �إلي«.
و�لق��ط يه��ر عند �أذنها ويد�ض ب��وزه، وينطق: »و �أي قط �أنا! كيف ه��ذ�! �أنت ذكية جد�ً، 
ي��ا كاترين��ا لفوفنا، حين تفكرين باأنني ل�ض��ت قطًا على �لإطالق، ب��ل �أنا �لتاجر �لمبجل 
بوري�ض تيموفيت�ض. �ض��وى �أنني �ضرت �أ�ض��عر �لآن ب�ضوء، لأن �أمعائي �ضارت كلها تتمزق 
ف��ي د�خل��ي من جر�ء �لطعام، �لذي قدمته لي كنتي. ولهذ� �ض��غرت كلي��ًا حتى �أنني �أبدو 
�لآن قط��ًا لم��ن ل يفكر كثير�ً فيما �أنا في و�ق��ع �لحال. طيب، كيف �أحو�لك عندنا �لآن، يا 
كاترينا لفوفنا؟ وهل تر�عين �لأ�ض��ول باإخال�ض؟ �أنا جئت من �لمقبرة خ�ضي�ض��ًا لأرى 
كي��ف تدفئي��ن �أنت و�ض��يرغي فيليبت�ض فر��ض زوجك. �أن��ا �لمو�ء �لهر�ء ل �أرى �ض��يئًا. فال 
تخافي مني. عيناي قد �ضقطتا ب�ضبب طعامك. �نظري في عيني، يا �ضاحبتي ول تهابي!«.
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نظرت كترينا لفوفنا و�ض��رخت �ضرخة عالية. ها هو �لقط ي�ضطجع مرة �أخرى بينها 
وبي��ن �ض��يرغي، وله��ذ� �لقط ر�أ���ض بحجم ر�أ���ض بوري���ض تيموفيت�ض �لمرح��وم، وبدًل من 

�لعينين حلقتان ناريتان تدور�ن في مختلف �لجهات.
��ضتيقظ �ضيرغي، وهد�أ كاترينا لفوفنا، وغفا ثانية، ولكنها لم تنم. وح�ضنًا ما فعلت.

ت�ض��تلقي مفتوحة �لعينين، فيبلغ �ضمعها فجاأة وكاأن �أحد�ً يطفر �إلى �لفناء خالل باب 
�لحديق��ة. وها هي �لكالب قد ��ض��طربت، ولكنه��ا هد�أت. فال بد �أنها �ض��ارت تتودد �إليه. 
و�نق�ض��ت دقيقة �أخرى، و�ضل�ض��ل �لمزلج �لحديدي في �لأ�ض��فل، و�نفتح �لباب. وفكرت 
كاترين��ا لفوفن��ا: »�إما هذ� ما يتر�ءى ل��ي، و�إما هذ� زوجي زينوفي بوري�ض��يت�ض قد عاد، 

لأنه فتح �لباب بالمفتاح �لحتياطي«. ولكزت �ضيرغي بعجلة.
- ��ضمع، �ضيريوجا! –قالت، ورفعت ج�ضدها على مرفقها، و�أرهفت �ضمعها.

على �لدرج �ض��عد �ض��خ�ض بهدوء، يطاأ �لدرجات بحذر قدمًا ور�ء قدم، ويتقدم بالفعل 
من باب �لمخدع �لمغلق.

قفزت كاترينا لفوفنا من �ل�ض��رير ب�ض��رعة في قمي�ض �لنوم وحده، وفتحت �ل�ض��باك. 
وف��ي تلك �للحظة قفز �ض��يرغي حاف��ي �لقدمين �إلى �لرو�ق، و�أم�ض��ك برجليه �لعمود �لذي 

نزل منه غير مرة لدى مغادرته مخدع �ل�ضيدة.
- ل، ل ل��زوم! ل ل��زوم! �ب��ق هن��ا... ول تبتعد كثير�ً، هم�ض��ت كاترين��ا لفوفنا، و�ألقت 
ل�ض��يرغي حذ�ءه ومالب�ضه من خالل �ل�ض��باك، و�نكم�ضت هي ثانية تحت �للحاف، ور�حت 

تنتظر.
�أطاع �ضيرغي كاترينا لفوفنا، ولم ينزل على �لعمود �إلى �لأ�ضفل، و�نزوى تحت مزر�ب 
ف��ي �لرو�ق. وخ��الل ذلك كانت كاترينا لفوفنا ت�ض��مع �قتر�ب زوجها م��ن �لباب، وكيف 
ين�ضت حبي�ض �لأنفا�ض، حتى �أنها �ضمعت دقات قلبه �لغيور تت�ضارع في �ضدره، ولكن لم 

تكن �ل�ضفقة هي �لتي ت�ضاورها، بل �ضحك حقود.
- �قب�ض على �لريح.

تفكر مع نف�ضها، مبت�ضمة، وتتنف�ض كالطفل �لطاهر.
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و��ضتمر ذلك زهاء ع�ضر دقائق، لكن زينوفي بوري�ضيت�ض �ضجر �أخير�ً من �لوقوف ور�ء 
�لباب، و�لإن�ضات �إلى نوم زوجته. فطرق �لباب.

- من هناك؟ نادت كاترينا لفوفنا بعد مهلة ق�ضيرة، وب�ضوت يت�ضنع �لنعا�ض.
فرد زينوفي بوري�ضيت�ض: من �أهل �لبيت.

- �أهذ� �أنت، يا زينوفي بوري�ضيت�ض؟
- نعم، �أنا! وكاأنك ل ت�ضمعين!

قفزت، كما هي في �ض��جعتها، بقمي�ض �لنوم، وتركت زوجها يدخل �لحجرة، وعادت 
من جديد �إلى �لفر��ض �لد�فئ. وقالت، وهي تلتف باللحاف: �لجو يبرد قبيل �لفجر.

دخل زينوفي بوري�ض��يت�ض يجيل ب�ض��ره، وتمتم بدعاء، و�أ�ضعل �ل�ضمعة، و�أجال ب�ضره 
مرة �أخرى. و�ضاأل زوجته: كيف �لأحو�ل؟

- ل باأ�ض- ردت كاترينا لفوفنا، ونه�ضت، و�أخذت تلب�ض بلوزتها �لقطنية �لمحلولة. 
و�ضاألت: ربما �أ�ضعل �ل�ضماور؟

- ل باأ�ض. نادي �إك�ضينيا، لت�ضعله.
لب�ض��ت كاترينا لفوفنا خفها �لبيتي على قدمين عاريتين، وخرجت ر�ك�ض��ة. وغابت 
زهاء ن�ض��ف �ض��اعة، �أ�ض��علت خاللها �ل�ض��ماور بنف�ض��ها، و�ن�ض��لت بهدوء �إلى �ضيرغي في 

�لرو�ق. وهم�ضت: �جل�ض هنا.
ف�ضاأل �ضيرغي هم�ضًا �أي�ضًا: �إلى متى �أجل�ض؟
- �أوه، �أي بليد �أنت! �جل�ض �إلى �أن �أقول لك.

و�أجل�ضته كاترينا لفوفنا بنف�ضها في �لمكان �لذي كان فيه. 
ومن هذ� �لمكان من �لرو�ق، كان �ض��يرغي ي�ض��مع كل ما يح�ض��ل في �لمخدع. �ض��مع 
�لب��اب يفت��ح ثانية، وتدخ��ل كاترينا لفوفنا عل��ى زوجها، وكانت كل كلم��ة تقال هناك 

م�ضموعة له.
ي�ضاأل زينوفي بوري�ضيت�ض زوجته: ما �لذي �أخرك هناك؟
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فترد بهدوء: كنت �أح�ضر �ل�ضماور.
وتوقف �لكالم. و�ض��مع �ض��يرغي كيف يعلق زينوفي بوري�ضيت�ض �ضترته على �لم�ضجب. 
وي�ض��معه يغت�ض��ل، ويحمح��م، ويطرط�ض �لم��اء في كل ناحي��ة، ويطلب فوطة. وي�ض��تاأنف 

�لكالم. حين ي�ضتف�ضر �لزوج: كيف دفنت �أبي؟
فتفول �لزوجة: هكذ�. مات فدفناه.

- وما �ضبب موته �لغريب هذ�؟
- �هلل يعلم. – ردت كاترينا لفوفنا، وطقطقت بالأكو�ب.

�أخذ زينوفي بوري�ضيت�ض ي�ضير في �لحجرة مغمومًا.
ويعود في�ضاأل زوجته: وكيف كنت تق�ضين وقتك هنا؟

- �أعتقد �أن �أفر�حنا معروفة لكل و�حد. ل نذهب �إلى حفالت رق�ض، ول �إلى م�ضارح.
- و�أظن فرحتك بزوجك لي�ضت كبيرة �أي�ضًا. –بادرها زينوفي بوري�ضيت�ض ناظر�ً �إليها 

�ضزر�ً.
- �أنا و�أنت ل�ضنا ب�ضابين، لنلتقي ذلك �للقاء �لعارم. وماذ� تريد �أكثر من هذه �لفرحة؟ 

ما �أنا �أ�ضعى، و�أرك�ض لأوفر لك ما يريحك.
وخرجت كاترينا لفوفنا ر�ك�ض��ة مرة �أخرى لتجلب �ل�ض��ماور، وعرجت على �ض��يرغي 

مرة �أخرى، وجذبته من ردنه، وقالت: »�حتر�ض، �ضيريوجا«.
ولم يعرف �ضيرغي ماذ� �ضي�ضفر عن هذ� كله، ولكنه تهياأ لكل طارئ، على كل حال.

ع��ادت كاترين��ا لفوفن��ا، ف��ر�أت زينوفي بوري�ض��يت�ض يقف عل��ى �لفر����ض ر�كعًا على 
ركبتيه، يعلق على �لحائط فوق ر�أ�ض �ل�ض��رير �ض��اعته �لف�ض��ية ب�ضل�ض��لتها �لم�ضنوعة من 
�لحبات �لزجاجية. و�ض��األ زوجته ب�ض��يء م��ن �لمفاجاأة �لمبهمة: ولماذ� فر�ض��ت �لفر��ض 

لثنين، بينما �أنت وحيدة، يا كاترينا لفوفنا؟
�أجابت وهي تنظر �إليه بهدوء: كنت �أنتظرك طو�ل �لوقت.

- �أ�ضكرك على ذلك كثير�ً... طيب، وهذ� من �أين �ضقط على فر��ضك؟
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ورفع زينوفي بوري�ض��يت�ض من �لمفر�ض نطاق �ض��يرغي �ل�ضوفي �ل�ضغير، و�أم�ضكه من 
طرفه �أمام عيني زوجته، لم تتباطاأ كاترينا لفوفنا في �لرد، وقالت: وجدته في �لحديقة، 

فربطت تنورتي به.
- نعم! –نطق زينوفي بوري�ضيت�ض بت�ضديد خا�ض –و�ضمعنا �ضيئًا عن تنورتك �أي�ضًا.

- ماذ� �ضمعت؟
- عن كل �أمورك �لحلوة.
- لي�ضت لي هذه �لأمور.

- طي��ب، �ض��نتاأكد من ذلك، نتاأكد من كل �ض��يء –�أج��اب زينوفي بوري�ض��يت�ض د�فعًا 
لزوجته قدح �ل�ضاي �لذي �حت�ضاه.

�ضمتت كاترينا لفوفنا.
- �ضنك�ض��ف عن �أمورك ه��ذه كلها، يا كاترينا لفوفنا- قال زينوفي بوري�ض��يت�ض بعد 

وقفة طويلة عن �لكالم، مقطبًا حاجبيه لزوجته.
�أجابت: لي�ض��ت كاترينا لفوفنا �ض��احبتك هذه خو�فة بهذ� �لقدر. ولن تخاف من هذ� 

كثير�ً.
�ضاح زينوفي بوري�ضيت�ض ر�فعًا �ضوته: ماذ�! ماذ�!

ردت �لزوجة: ل �ضيء. لي�ض من �ضاأنك.
- �حذري من ل�ضانك! �أ�ضبحت ت�ضتخدمينه كثير�ً جد�ً! 

فردت كاترينا لفوفنا: ولماذ� ل �أ�ضتخدمه؟
- �لأولى بك �أن تر�قبي نف�ضك �أكثر.

- لي�ض لي ما �أحا�ض��ب نف�ض��ي عليه. ما �أكثر �لذين يتطاولون باأل�ض��نتهم، وعلي �أنا �أن 
�أتحمل كل �لقبائح! لم يبق �إل هذ�!

- لي�ضت هذه �أل�ضنة طويلة، بل عالقاتك �لغر�مية معروفة حتمًا.
- �أي عالقات غر�مية لي! –�ضاحت كاترينا لفوفنا، وقد تاأججت عن �ضدق.
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- �أعرف ما هي.
- طيب، و�ضح لي �أكثر!

�ضمت زينوفي بوري�ضيت�ض، ودفع ثانية قدح �ضاي فارغًا.
- �لظاه��ر لي���ض لديك ما تقول��ه –ردت كاترينا لفوفنا بازدر�ء، بع��د �أن �ألقت ملعقة 
�ل�ض��اي على �ض��حن زوجها متطاولة- طيب قل لي، قل لي بمن و�ضو� لك؟ من هو ع�ضيقي 

في ظنك؟
- �ضتعرفين، فال تت�ضرعي كثير�ً.
- ربما �فترو� لك على �ضيرغي؟

- �ض��نعرف، �ض��نعرف، كاترينا لفوفنا. ل �أحد حررك من حقوقن��ا عليك، ول يمكن �أن 
يحررك... ها �أنت تبادرين بنف�ضك.

- �أوه! �أنا ل �أطيق هذ� –�ض��احت كاترينا لفوفنا �ض��ارفة باأ�ض��نانها، ور�ن �ل�ضحوب 
�ل�ضديد عليها، وقفزت خارجة ور�ء �لباب فجاأة.

- طيب، هذ� هو –قالت بعد ب�ض��ع ثو�ن، و�أدخلت �ض��يرغي �لحجرة �ض��احبة �إياه من 
ردنه –��ضتف�ضر منه ومني عما تعرفه. ربما �ضتعرف �أكثر مما تريد �أن تعرفه؟

وبهت زينوفي بوري�ضيت�ض، فر�ح ينقل ب�ضره بين �ضيرغي �لو�قف عند ع�ضادة �لباب، 
وبين زوجته �لتي جل�ض��ت بهدوء على حافة �ل�ض��رير طاوية ذر�عيها، ولم يكن يفهم �ضيئًا 

مما �ضي�ضفر عن هذ�.
- ما هذ� �لذي تفعلينه، �أيتها �لأفعى؟

حمل نف�ضه على �لقول، دون �أن ينه�ض من مقعده.
- ��ضتف�ض��ر عم��ا تعرفه جيد�ً –�أجاب��ت كاترينا لفوفنا بج�ض��ارة- فكرت �أن تخوفني 
بالعر�ك- م�ض��ت تقول ر�م�ض��ة بعينها بدللة- هذ� لن يح�ضل �أبد�ً، و�ضاأفعل بك ما كنت 

قد عزمت على فعله قبل �أن ت�ضرع بتخويفي.
�ضاح زينوفي بوري�ضيت�ض على �ضيرغي: ما هذ�؟ �خرج!

- هك��ذ�! –قال��ت كاترينا لفوفنا هازئة. و�أغلقت �لباب ب�ض��رعة، ود�ض��ت �لمفتاح في 
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جيبه��ا، و�رتم��ت على �ل�ض��رير مرة �أخرى في بلوزته��ا �لمحلولة. ور�ح��ت تناغي �لوكيل 
تدعوه �إليها: تعال، يا عزيزي، تعال �إلي، يا حبيبي!

هزاّ �ضيرغي خ�ضالت �ضعره، وجل�ض �إلى جانب �لزوجة بجر�أة.
- �أوه، يا ربي! �أي �ضيء هذ�؟ ما هذ�، يا متوح�ضون! 

�ضاح زينوفي بوري�ضيت�ض، وقد نه�ض من مقعده م�ضرجًا بحمرة قانية. 
- ماذ�؟ �أم هذ� ل يعجبك؟ �نظر يا روحي كم هو حلو هذ�!        

و�ضحكت كاترينا لفوفنا، وقبلت �ضيرغي �أمام زوجها بهيام.
ة، و�ندف��ع زينوفي بوري�ض��يت�ض نحو  وف��ي تلك �للحظ��ة �ألهبت خدها �ض��فعة م�ض��ماّ

�ل�ضباك �لمفتوح.
الف�صل الثامن

�ضاحت كاترينا لفوفنا: �أها!... طيب، يا �ضاحبي �لعزيز، �ضكر�ً. هذ� �لذي كنت �أنتظره 
بالذ�ت... و��ضح �لآن �أن �لأمر �ضيكون على مر�مي، ولي�ض على مر�مك...

وبحركة و�حدة �ألقت �ض��يرغي عنها، و�نطلقت في �أثر زوجها، وقبل �أن يلحق وي�ض��ل 
�إل��ى �ل�ض��باك، �أطبقت �أ�ض��ابعها �لدقيقة على حلقومه م��ن �لخلف، و�ألقته �أر�ض��ًا كحزمة 

رطبة من �لقنب.
وجناّ جنون زينوفي بوري�ضيت�ض تمامًا، حين �نهبد و�رتطمت علباوؤه بالأر�ض بكل قوة. 
ولم يكن يتوقع هذ� �لتطور �ل�ض��ريع مطلقًا. �إن �لعنف �لأول �لذي وجهته زوجته �ض��ده دلاّه 
على �أنها م�ضممة على كل �ضيء لتتخل�ض منه، و�أن و�ضعه �لر�هن غاية في �لخطورة. �أدرك 
زينوفي بوري�ض��يت�ض كل ذلك خطفًا في لحظة �ض��قوطه، ولم ي�ض��رخ عارفًا �أن �ض��ر�خه لن 
ي�ضل �إلى �أي �أذن، بل يعجل مجرى �لأمور ل غير. قلب عينيه �ضامتًا، و�أوقفهما ب�ضعور من 

�لحنق و�لتقريع و�لعذ�ب، على زوجته �لتي �ضغطت �أ�ضابعها �لدقيقة على حلقومه بقوة.
ولم ي�ض��اأ زينوف��ي بوري�ض��يت�ض �أن يقاوم. �رتمت ذر�عاه بقب�ض��تيهما �لم�ض��مومتين 
ممدودتين و�رتع�ض��تا بت�ض��نج. كانت �إحد�هما طليقة تمامًا، بينما كانت كاترينا لفوفنا 

ت�ضغط �لأخرى بركبتها على �لأر�ض.
- �م�ضكه.
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هم�ضت ل�ضيرغي في غير �كتر�ث، و��ضتد�رت نحو زوجها.
جل�ض �ض��يرغي على �ض��يده، و�ض��غط على يديه بركبتيه و�أر�د �أن يم�ض��ك من تحت يدي 
كاترينا لفوفنا بحنجرته، ولكن �ضيحة م�ضتميتة ندت منه في تلك �للمحة من �لزمن، فاإن 
�لنتقام �لدموي �لذي �أثارته روؤية �لم�ضيء جمع في زينوفي بوري�ضيت�ض كل فلول قوته، 
فانتف�ض �لزوج بقوة، و�ضحب يديه �لمحبو�ضتين من تحت ركبتي �ضيرغي، و�أن�ضبهما في 
خ�ض��الت �ضيرغي �ل�ض��ود�ء، ونه�ض حنجرته باأ�ضنانه كالوح�ض. ولكن ذلك لم يدم طوياًل، 

فقد �ضدرت من زينوفي بوري�ضيت�ض �أنات ثقيلة على �لفور، و�ضقط ر�أ�ضه.
وقفت كاترينا لفوفنا فوق زوجها وع�ضيقها �ضاحبة ل تكاد تتنف�ض. في يدها �ليمنى 
�ض��معد�ن ثقيل من �لمعدن �لم�ض��بوب كانت تم�ض��كه من طرفه �لأعلى، وجزوؤه �لثقيل �إلى 

�لأ�ضفل. وكان �لدم �لقرمزي ي�ضيل على �ضدغ زينوفي بوري�ضيت�ض وخده خطًا نحياًل.
- ��ض��تدعو� �لكاه��ن –توج��ع زينوفي بوري�ض��يت�ض ب�ض��وت و�ه��ن، وهو يبعد ر�أ�ض��ه 
با�ضمئز�ز وبقدر �لإمكان عن �ضيرغي �لجال�ض عليه. ونب�ض، ب�ضوت �أكثر �إبهامًا –�عترف 

له- و�رتع�ض وحول موؤخر عينه �إلى �لدم �لد�فئ �لمتكاثف تحت �ضعره.
هم�ضت كاترينا لفوفنا: �لعتر�ف ز�ئد عليك –هذ� يكفيك.

وقالت ل�ضيرغي: كفاك مماطلة معه. د�ض على خناقه ب�ضدة.
ور�ح زينوفي بوري�ضيت�ض ينخر.

�نحنت كاترينا لفوفنا، و�ضغطت بيديها على يدي �ضيرغي �للتين كانتا تطبقان على 
حنجرة زوجها، و��ضتقرت باأذنها على �ضدره. وبعد خم�ض من مثل هذه �لدقائق �ل�ضامتة 

نه�ضت، وقالت: »كفاية، �تركه!«.
ونه�ض �ض��يرغي كذل��ك، وزفر زفرة عميقة. ورقد زينوفي بوري�ض��يت�ض ميتًا م�ض��حوق 
�لحلقوم، م�ض��جوج �ل�ضدغ. وتحت ر�أ�ضه من جهة �لي�ضار ��ضتقرت بقعة �ضغيرة من دم لم 

ين�ضكب بعد، على �أي حال، من جرحه �لمتخثر �لمطمور بال�ضعر.
حم��ل �ض��يرغي زينوف��ي بوري�ض��يت�ض �إل��ى �لقب��و، �لمقام تح��ت �لم�ض��تودع �لحجري، 
�لم�ض��تودع نف�ض��ه �ل��ذي كان قد حج��زه فيه �لمرح��وم بوري�ض تيموفيت���ض قبل حين من 
�لزم��ن، وعاد �ض��يرغي �إل��ى �لعلية. في هذه �لأثن��اء طوت كاترينا لفوفن��ا ردني بلوزتها 
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�لمحلولة، ورفعت �أذيال �لتنورة عاليًا، وغ�ضلت بالليفة و�ل�ضابون بعناية بقعة �لدم �لتي 
تبق��ت من زينوفي بوري�ض��يت�ض عل��ى �أر�ض مخدعها. ول��م يفتر �لماء في �ل�ض��ماور �لذي 
�حت�ض��ى منه زينوفي بوري�ض��يت�ض �ل�ضاي �لم�ض��موم ليدفئ نف�ضه، و�ختفت بقعة �لدم دون 

�أن تخلف �أثر�ً.
�أخذت كاترينا لفوفنا �لط�ضت �لنحا�ضي، و�لليفة �لم�ضوبنة.

- هيا، �أنر لي - قالت ل�ضيرغي وهي تتقدم من �لباب – �أوطاأ، �أوطاأ- ور�حت تتفح�ض 
بعناية كل �لألو�ح �لتي �ضحب �ضيرغي عليها زينوفي بوري�ضيت�ض حتى �لحفرة.

ولم تجد غير بقعتين بحجم حبة �لكرز في مكانين من �لأر�ض �لم�ضبوغة. م�ضحتهما 
كاترين��ا لفوفنا بالليفة، فاختفتا. وقالت وهي ترفع قامتها، وتنظر �ض��وب �لم�ض��تودع: 

هذ� جز�وؤك حتى ل تن�ضل �إلى �لزوجة كالل�ض وتتج�ض�ض عليها.
قال �ضيرغي، و�رتعد من رنة �ضوته: خال�ض، �لآن.

وحي��ن ع��اد� �إلى حجرة �لن��وم كان خط �أحمر رقي��ق من �لفجر يتر�ءى في �لم�ض��رق، 
ويط��ل على حج��رة كاترينا لفوفنا من خالل �لأعو�د �لخ�ض��ر ل�ض��ياج �لحديقة �لم�ض��بك، 

مذهبًا �أ�ضجار �لتفاح �لم�ضربلة باأردية خفيفة من �لزهور.
خ��رج �لوكيل �لعجوز من �ل�ض��قيفة مجت��از�ً �لفناء �إلى �لمطبخ، وق��د �ألقى فروته على 

كتفيه، ر��ضمًا عالمة �ل�ضليب، متثائبًا.
�ض��حبت كاترينا لفوفنا بحذر �ض��فاقة �ل�ض��باك �لمعلقة بحبل، وحدقت في �ض��يرغي، 
وكاأنما تريد �أن ت�ض��بر روحه. وقالت، وهي ت�ض��ع يديها �لبي�ضاوين على كتفيه: وها �أنت 

�لآن تاجر.
لم يرد �ضيرغي عليها ب�ضيء.

كانت �ض��فتاه ترتع�ض��ان، و�لحمى تجتاح ج�ض��ده. ول��م يبد على كاترين��ا لفوفنا غير 
برودة في �ل�ضفتين.

وبعد يومين ظهرت م�ضامير جلدية كبيرة في يدي �ضيرغي من عمله في �لمعول و�لمجرفة 
�لثقيلة. ومقابل ذلك كان قد �ضوى على زينوفي بوري�ضيت�ض في قبوه ب�ضكل جيد، حين ليتعذر 

على �أي �إن�ضان من دون م�ضاعدة من �أرملته �أو ع�ضيقها �أن يكت�ضفه حتى يوم �لقيامة.
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الف�صل التا�صع
لف �ضيرغي حنجرته بمنديل �أحمر قاتم، و�أخذ يت�ضكى من وجع �للوزتين. وخالل ذلك، 
وقبل �أن تندمل �لعالئم �لتي تركتها �أ�ض��نان زينوفي بوري�ض��يت�ض على �ضيرغي بد�أ �لنا�ض 
يت�ضاءلون عن زوج كاترينا لفوفنا. وكان �ضيرغي نف�ضه يبد�أ �أكثر من غيره بالكالم عنه. 
كان يجل�ض في �لأما�ض��ي من �لباعة على �لم�ض��طبة قرب باب �ل�ض��ياج، وي�ض��رع بالقول: 

»حقًا، يا �أولد، لماذ� لم نر �ضيدنا منذ ذلك �لحين؟«.
و�لباعة ي�ضتغربون �أي�ضًا.

وخالل ذلك ورد خبر من �لطاحونة باأن �ل�ض��يد ��ض��تاأجر خيوًل، وتوجه �إلى �ض��يعته 
منذ زمان. وقال �ض��ائق �لعربة �لذي حمله �إن زينوفي بوري�ض��يت�ض كان يبدو عليه �لتكدر 
و�ض��رفه ب�ض��كل غريب، �إذ نزل م��ن �لعربة قرب �لدير، قبل �لو�ض��ول �إل��ى �لمدينة بثالثة 
فر��ض��خ، وتن��اول �لكي���ض �لجلدي، وذه��ب. و�زد�د ��ض��تغر�ب �لجميع لدى �ض��ماعهم هذه 

�لحكاية.
�ختفى زينوفي بوري�ضيت�ض وهذ� كل ما في �لأمر.

ج��رت تحريات، ولم تك�ض��ف عن �ض��يء. وكاأن �لتاجر ف�ض ملح وذ�ب ف��ي �لماء. ولم 
يعرفو� من �إفادة �لحوذي �لمعتقل �إل �أن �لتاجر نزل قرب دير فوق �ضاطئ �لنهر، و�ختفى. 
ولم يت�ض��ح �لأمر. و�أثناء ذلك كانت كاترينا لفوفنا تعا�ض��ر �ضيرغي في و�ضعها كاأرملة، 
ودون �لت��ز�م. وظل �لنا�ض يخبطون خبط ع�ض��و�ء، فتارة يقولون �إن زينوفي بوري�ض��يت�ض 
في تلك �لمنطقة، وتارة يقولون في منطقة �أخرى، وزينوفي بوري�ض��يت�ض لم يعد، وكانت 

كاترينا لفوفنا تعرف �أكثر من �لجميع �أن عودته م�ضتحيلة.
هكذ� مراّ �ضهر و�ضهر�ن، وثالثة �أ�ضهر، و�ضعرت كاترينا لفوفنا باأنها حامل.

- �ضيكون �لر�أ�ضمال لنا، يا �ضيريوجا. عندي وريت.
قالت، وذهبت ت�ضكو �إلى بلدية �لمدينة، باأن �لأمر كذ� وكذ�، و�أنها ت�ضعر باأنها حامل، 

بينما �لأ�ضغال بد�أت تركد، ويجب �أن يعطوها حرية �لت�ضرف بكل �ضيء.
و�أعمال �لتاجر ل يجوز �لتفريط بها. وكاترينا لفوفنا زوجة �ضرعية لزوجها، ول ديون 
على �لتاجر، ومعنى ذلك يجب �أن تطلق لها حرية �لت�ضرف بالأعمال. ف�ضمحو� لها بذلك.
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ويطيب �لعي�ض لكاترينا لفوفنا، وت�ضيطر، و�ضار �لنا�ض ب�ضببها ي�ضمون �ضيرغي با�ضمه 
�لكام��ل �حتر�مًا: »�ض��يرغي فيليبيت�ض«. وفج��اأة ياأتي خبر منحو�ض لم يكن بالح�ض��بان. 
ت�ض��ل ر�ض��الة من مدينة ليفني �إل��ى رئي�ض بلدية �لمدينة تذك��ر �أن بوري�ض تيموفيت�ض لم 
يكن ي�ض��غل بالتجارة ر�أ�ض��ماله وحده، بل �إن �أكثر ما يعتمده بالتد�ول من مال يعود �إلى 
�بن �أخيه �لقا�ضر فيدور ز�خاروفيت�ض ليامين، ل �إلى ماله �لخا�ض، ويجب �لنظر في هذه 
�لم�ضاألة، فال تترك حرية �لت�ضرف لكاترينا لفوفنا وحدها. وذكر رئي�ض �لبلدية لكاترينا 
لفوفن��ا هذه �لأخبار، وبعد �أ�ض��بوع تحل �ل�ض��ربة، حين ت�ض��ل من ليفني عجوز و�ض��بي 

�ضغير، وتقول: �أنا �بنة �أخي �لمرحوم بوري�ض تيموفيت�ض، وهذ� �بن �أخي فيدور ليامين.
��ضتقبلتهما كاترينا لفوفنا.

�ض��حب وجه �ض��يرغي و�ض��ار بلون �لت�ض��يت، وهو ير�قب من �لفناء و�ض��ول �لقادمين 
و��ضتقبال كاترينا لفوفنا لهما. 

�ض��األته �ضيدة �لبيت عندما لحظت �ضحوبه �ل�ضديد، حين دخل ور�ء �لقادمين، وتوقف 
في �لحجرة �لأمامية، وهو يتفح�ضهما: ماذ� بك؟

- ل �ض��يء –�أجاب �لوكيل، وتحول من �لحجرة �لأمامية �إلى �لرو�ق و�أتم قوله بزفرة 
وهو يغلق باب �لرو�ق خلفه- من ليفني �لبعيدة جاءت �أخبار عجيبة جد�ً.

وفي �لليل حين جل�ض �ض��يرغي فيليبيت�ض مع كاترينا لفوفنا �إلى �ل�ض��ماور، قال لها: 
طيب، ما �لعمل �لآن؟ يعني كل ق�ضيتنا �نهارت.

- ولماذ� �نهارت، يا �ضيريوجا؟
- لأن كل �ضيء �ضيق�ضم �لآن. وماذ� �ضيبقى في �أيدينا؟ �لتفاهات؟

- وتت�ضور �ضيبقى �لقليل عليك؟
- لي�ض هذ� مق�ضودي، ولكنني �أ�ضك في �أننا �ضن�ضعد.

- وكيف؟ كيف ل ن�ضعد، يا �ضيريوجا؟
رد �ض��يرغي فيليبيت���ض: لأنن��ي من حبي لك، ي��ا كاترينا لفوفنا، كن��ت �أتمنى �أن �أر�ك 
�ض��يدة حقيقية، ل كما كنت تعي�ض��ين من قبل. �لآن �ضيحدث �لعك�ض، حين �ضيقل �لر�أ�ضمال 

�ضنكون �أكثر حقارة من �ل�ضابق.
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- وهل هذ� هو ما يهمني يا �ضيريوجا؟
- �ض��حيح، كاترين��ا لفوفن��ا، ربما ه��ذ� ل يهمك كليًا. ولكن بالن�ض��بة لي، ك�ض��خ�ض 
يحترم��ك، �ض��يكون ذل��ك موجع��ًا جد�ً ل��ي �أمام �أنظ��ار �لنا�ض �لأوغ��اد �لحا�ض��دين. ربما 

�ضير�ضيك �لو�ضع، بالطبع، �أما �أنا فال �أظنني في هذه �لظروف يمكن �أن �أكون �ضعيد�ً.
وظ��ل �ض��يرغي يع��زف لكاترينا لفوفنا على �أنه، ب�ض��بب في��دور ليامين، �ض��ار �أتع�ض 
�إن�ضان، محرومًا من �إمكانية �أن يرفع من �ضاأن كاترينا لفوفنا، ويبرزها على كل �لتجار. 
وكان �ضيرغي في كل مرة يخل�ض �إلى �لقول لو ل وجود فيدور هذ� لولدت كاترينا لفوفنا 
مولود�ً قبل ت�ض��عة �أ�ض��هر من �ختفاء زوجها، ول�ضار كل �لر�أ�ضمال لها، وعند ذ�ك �ضتكون 

�ضعادتهما هي و�ضيرغي بال حدود.
الف�صل العا�صر

وبعد ذلك كف �ضيرغي فجاأة عن ذكر �لوريث تمامًا. وما �أن �نقطعت �أحاديث �ضيرغي 
عنه، حتى ت�ضبع عقل كاترينا لفوفنا وقلبها بفيدور ليامين. بل و�ضارت �ضاهمة �لفكر ل 
تتالطف حتى مع �ض��يرغي نف�ضه. و�ضغلت ذهنها فكرة و�حدة ل تتغير �ضو�ء كانت نائمة، 
�أم خارج��ة في �ض��وؤونها �لمنزلية، �أم ت�ض��لي لل��رب فكانت تقول في نف�ض��ها: »كيف هذ�؟ 
ولماذ� علي، في �لحقيقة، �أن �أحرم نف�ض��ي من �لر�أ�ض��مال ب�ض��ببه؟ كم �ضقيت، وكم تحملت 
من �آثام على روحي، فياأتي هو، من دون �أي عناء، وينتزعه مني... ل باأ�ض لو كان رجاًل، 

ولكنه طفل، �ضبي...«.
وجاءت فتر�ت �ل�ض��قيع �لمبكرة. ولم ترد، بالطبع، �أي �أخبار عن زينوفي بوري�ضيت�ض 
من �أي مكان. و�ض��منت كاترينا لفوفنا، وظلت على �ضهومها. و�ضرت �ضائعات في �لمدينة 
بخ�ضو�ض��ها، مثل قرع �لطبول، فالنا�ض يريدون �أن يعرفو� كيف ومن �أي �ض��يء �كت�ض��ت 
�لزوج��ة �ل�ض��ابة من �آل �إ�ض��ماعيلوف، لحمًا وب��رز بطنها �إلى �لأمام، وه��ي �لعاقر د�ئمًا، 
�لعجفاء �لنحيلة. بينما كان �لغالم �لقا�ضر فيدور ليامين، �ل�ضريك في �لإرث، يتم�ضى في 

�لفناء في معطف خفيف من فرو �ل�ضنجاب، ويك�ضر �لجمد برجله في �لحفر.
وكانت �لطباخة �إك�ض��ينيا ت�ض��رخ عليه ر�ك�ضة في �لفناء: ما هذ�، يا فيدور �إيغاتي�ض! 

ما هذ� يا بن �لتجار! �أيليق بك �أن تخو�ض في �لحفر؟
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�أما �ض��ريك �لإرث هذ�، �لذي عكر �ضفو كاترينا لفوفنا وع�ضيقها، فكان يقفز كما يقفز 
�لماع��ز �ل�ض��غير بخل��و بال، وينام قرير �لعي��ن مقابل �لجدة �لتي ربت��ه، دون �أن يفكر �أو 

يخطر في باله �أنه قطع طريق �ل�ضعادة على �أحد، �أو قلل منها.
وف��ي �آخر �لأم��ر �لتقط فيدور ج��دري �لماء، �أ�ض��يف �إليه وجع برد في �ل�ض��در، ورقد 
�ل�ض��بي طريح �لفر��ض. عولج في بادئ �لأمر بالأع�ض��اب و�لح�ضائ�ض، وبعد ذلك ��ضتدعو� 

�لطبيب.
و�ضار �لطبيب يتردد عليه، ويكتب �لأدوية، و�ضارت �لأدوية تعطى لل�ضبي بال�ضاعات، 
تق��وم بذلك �لعجوز بنف�ض��ها، و�أحيانًا تطلب من كاترين��ا لفوفنا وتقول: �بذلي جهدك، يا 

كاترينو�ضكا، فاأنت �أي�ضًا �أم، حامل، تنتظرين ق�ضمة �لرب. فابذلي جهدك.
ولم تكن كاترينا لفوفنا ترف�ض طلب �لعجوز. فكانت �إذ� طلعت �لعجوز لت�ضلي �ضالة 
�لغ��روب من �أجل »طريح �لفر��ض �لغالم فيدور« �أو لتذكر ��ض��مه ف��ي �لذبيحة في �لقد��ض 

�لأول، تجل�ض �إلى جانب �لمري�ض، وت�ضقيه، وتقدم له �لدو�ء في موعده.
وذ�ت م�ضاء خرجت �لعجوز ل�ضالة �لغروب في عيد دخول �لعذر�ء �إلى �لهيكل، ورجت 

كاترينا لفوفنا �أن ترعى فيدور �ل�ضغير. وكان �ل�ضبي في ذلك �لحين يتماثل لل�ضفاء.
دخل��ت كاترين��ا لفوفن��ا على في��دور، وكان جال�ض��ًا ف��ي �لفر��ض في معطف��ه من فرو 
�ل�ضنجاب يقر�أ �ضيرة �لآباء �لقدي�ضين. ف�ضاألته وهي تجل�ض على �لمقعد: ماذ� تقر�أ يا فيدور؟

- �أقر� �ضيرة �لآباء �لقدي�ضين، يا عمة.
- ممتع؟

- ممتع جد�ً، يا عمة.
�ت��كاأت كاترين��ا لفوفنا عل��ى يدها، و�أخذت تنظ��ر �إلى فيدور وهو يحرك �ض��فتيه. وفجاأة 
وكاأن �لعفاريت �نفلتت من عقالها، عادت �إلى كاترينا لفوفنا �أفكارها �ل�ضابقة دفعة و�حدة، 

ففكرت كم من �ل�ضرر �ضيلحق بها هذ� �لغالم، وكم كان ر�ئعًا لو لم يكن هو في �لوجود.
ويعن لكاترينا لفوفنا: »فهو مري�ض... يقدم له �لدو�ء... وما �أكثر ما يح�ضل في حالة 

�لمر�ض... مجرد �أن �أقول: �لطبيب لم يعطه �لدو�ء �لمنا�ضب«.،
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- حان وقت تناولك للدو�ء، يا فيدور؟
- �أرجوك، يا عمة، -�أجاب �ل�ض��بي، وجرع �لملعقة، و�أ�ض��اف، -كتاب ممتع جد�ً، يا 

عمة، ي�ضف حياة �لقدي�ضين.
- ��ضتمر في �لقر�ءة، -قالت كاترينا لفوفنا، وهي تجيل في �لحجرة نظرتها �لباردة، 

وتوقفها على �لنو�فذ �لتي ترك عليها �لجمد نقو�ضه.
- يجب �أن �آمرهم باإغالق �لنو�فذ بال�ضفاقات.

قالت وخرجت �إلى حجرة �لجلو�ض، ومن هناك �إلى �لقاعة، ومنها �إلى مخدعها، حيث 
جل�ضت على �لمقعد.

وبعد خم�ض دقائق دخل �ض��يرغي عليها �لعلية �ض��امتًا ف��ي معطف من فرو �لخروف 
موؤطر بفر�ء �لفقمة وثير. ف�ضاألته كاترينا لفوفنا: هل �أغلقو� �ل�ضبابيك بال�ضفاقات؟

- �أغلقوها.
�أجاب �ضيرغي بحدة، ونظف �ل�ضمعة بالملقاط، ووقف عند �لموقد.

وخيم �ضمت.
�ضاألت كاترينا لفوفنا: �ليوم ل تنتهي �ضالة �لغروب قريبًا؟

رد �ضيرغي: غد�ً عيد كبير، و�ضت�ضتمر �ل�ضالة طوياًل.
وخيم �ل�ضمت من جديد.

قالت كاترينا لفوفنا، وهي تنه�ض: �أنا ذ�هبة �إلى فيدور. هو وحده في �لحجرة.
- وحده؟

�ضاألها �ضيرغي، وحدجها بنظرة �ضزر�ء.
فردت كاترينا لفوفنا هام�ضة: وحده؟ ولماذ� ت�ضاأل؟

وتبادلت عيونهما �لنظر�ت مثل ومي�ض �لبرق. ولكن لم يقل �أحدهما لالآخر كلمة و�حدة.
نزلت كاترينا لفوفنا �إلى �لأ�ضفل، ومرت في �لحجر�ت �لفارغة. �ل�ضكون ي�ضود كل �ضيء. 
و�لقناديل ت�ض��تعل بهدوء، �لجدر�ن تتناهب ظلها، و�لجمد �أخذ يذوب على �لنو�فذ �لمغلقة 
ب�ض��فاقاتها، وينزل دموعًا عليها، وفيدور جال�ض يقر�أ، فما كان منه �إل �أن قال لها، حين 

ر�آها: عمة، �أرجوك، �ضعي هذ� �لكتاب، و�أعطني ذ�ك �لموجود على رف �لأيقونة رجاء.
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نفذت كاترينا لفوفنا رجاء �لطفل، و�أعطته �لكتاب. 
- حبذ� لو تنام، يا فيدور، ها؟

- ل، يا عمة، �ضاأنتظر جدتي.
- ولماذ� تنتظرها؟

- وعدتني باأن تجلب �لخبز �لذي تبارك في �ضالة �لغروب.
و�ض��حب وج��ه كاترينا لفوفنا بغت��ة، و�نقلب �لطفل �لذي في بطنه��ا تحت �لقلب لأول 
مرة، و�ضرت برودة في �ضدرها. وقفت في و�ضط �لحجرة قلياًل، وخرجت وهي تفرك يديها 

�لمتثلجتين.
- ها! –هم�ضت وهي تدخل �لمخدع بهدوء وتجد �ضاحبها �ضيرغي في و�ضعه �ل�ضابق 

عند �لموقد.
- ماذ�؟ -�ضاأل �ضيرغي ب�ضوت ل يكاد ي�ضمع، وتنحنح.

- وحده.
قطب �ضيرغي حاجبيه، وتثاقلت �أنفا�ضه.

قالت كاترينا لفوفنا، وهي ت�ضتدير نحو �لباب بحدة: لنذهب.
خلع �ضيرغي جزمته �لطويلة ب�ضرعة، و�ضاأل: ماذ� �أخذ؟

- ل �ضيء.
�أجابت كاترينا لفوفنا بنف�ض و�حد، وقادته ور�ءها في هدوء مم�ضكة بيده.

الف�صل الحادي ع�صر
جفل �ل�ض��بي �لمري�ض، وترك �لكتاب ي�ض��قط على ركبتيه، حي��ن دخلت عليه كاترينا 

لفوفنا للمرة �لثالثة.
- ماذ� يا فيدور؟

- �آه يا عمة، خفت من �ضيء. – �أجاب مبت�ضمًا برهبة، منكم�ضًا في ز�وية �لفر��ض.
- مم خفت؟

- من هذ� �لذي دخل معك، يا عمة؟



�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 308

- �أين؟ لم يدخل معي �أحد، يا طفلي �ل�ضغير.
- ل �أحد؟

ومد �ل�ضبي ج�ضمه �إلى نهاية �ل�ضرير، وقل�ض عينيه، ونظر باتجاه �لباب �لذي دخلت 
منه �لعمة، وهد�أ. وقال: �أظن هذ� ما توهمته.

توقفت كاترينا لفوفنا، و��ضعة كوعها على قائمة �ل�ضرير �لأمامية، حيث يرقد �لطفل.
نظر فيدور �إلى �لعمة، و��ضتف�ضر منها لماذ� هي �ضاحبة تمامًا.

وبدًل من �أن تجيب كاترينا لفوفنا عن مالحظته، �ضعلت بافتعال، ونظرت بترقب �إلى 
باب حجرة �لجلو�ض، حيث �ضرت لوحة و�حدة من �ألو�ح �لأر�ضية �ضرير�ً هادئًا. 

- �أنا �أقر�أ �ضيرة �ضفيعي �لقدي�ض فيدور قائد �لجي�ض، يا عمة. كان يخدم �لرب كثير�ً.
وقف��ت كاترينا لفوفنا �ض��امتة. فقال �لطف��ل يتودد �إليها: هل تحبين �أن تجل�ض��ي، يا 

عمة، لأعيد عليك ما قر�أت؟
قالت كاترينا لفوفنا: �نتظر قلياًل، �ضاأعدل فتيلة �لقنديل في �لقاعة، و�أعود.

وخرجت عجلى.
ت��ردد في حجرة �لجلو�ض �أخفت هم�ض��ًا، ولكن �أذن �لطفل �لمرهفة �ض��معته، من خالل 

�ل�ضمت �ل�ضامل.
- عمة! ما هذ�؟ مع من تتهام�ضين هناك؟ - �ضاح �ل�ضبي، و�لدموع تتخلل �ضوته –

تعالي، يا عمة، �أنا خائف، دعاها ثانية ب�ضوت �أرطب بالدمع، فقد �ضمع كاترينا لفوفنا 
تقول في �لحجرة »هيا« فعدَّ ذلك بخ�ضو�ضه.

- ماذ� تخاف؟
�ض��األت كاترينا لفوفنا ب�ض��وت مبحوح قلياًل، وهي تدخل بخطو مملوء حزمًا، وتقف 

عند �ضريره �ضادة باب حجرة �لجلو�ض بج�ضمها عن ب�ضر �لمري�ض، وبعد ذلك قالت له:
- �رقد.

- ل �أريد، يا عمة.
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- ل، يا فيدور، ��ضمعني، �رقد. حان وقت �لنوم �رقد. 
- ما هذ�، يا عمة! ل �أريد كليًا.

- ل، �رقد، �رقد.
كررت كاترينا لفوفنا وقد تغير �ض��وتها مرة �أخرى و�هتز، و�أم�ض��كت �لطفل من تحت 

�إبطيه، و�أرقدته على ر�أ�ض �ل�ضرير.
في تلك �للحظة �ضرخ فيدور �ضرخة م�ضتميتة. فقد ر�أى �ضيرغي يدخل �ضاحب �لوجه، 

حافي �لقدمين.
�ض��مت كاترينا لفوفنا بر�حتها فم �لطفل �لفاغر من �لرعب، و�ض��احت: �أ�ضرع. �م�ضكه 

ممدد�ً، حتى ل يتحرك!
�أم�ض��ك �ض��يرغي قدمي فيدور ويديه، بينما غطت كاترينا لفوفن��ا بحركة و�حدة وجه 

�ل�ضهيد �لطفولي بمخدة ري�ض كبيرة، وحطت عليها ب�ضدرها �لقوي �للدن.
و�ضاد �لحجرة �ضمت �لقبور حو�لي �أربع دقائق. وهم�ضت كاترينا لفوفنا: �نتهى.

وما �إْن رفعت ج�ض��مها قلياًل لتعيد كل �ض��يء �إلى و�ضعه �لطبيعي، حتى هزت �ضربات 
م�ض��مة جدر�ن �لبيت �لهادئ �لذي �ض��هد هذ� �لقدر من �لجر�ئم. �رتجت �لنو�فذ، وتمايلت 

�أر�ضيات �لحجر، و�هتزت �ضال�ضل �لقناديل، وهامت على �لجدر�ن كاأ�ضباح خيالية.
�ضار �ضيرغي يرتجف، و�نطلق يعدو بكل قوته. �ندفعت كاترينا لفوفنا ور�ءه، يالحقها 

�ل�ضجيج و�لهدير. وبد� وكاأن قوى غير دنيوية تهز �لبيت �لآثم من �أ�ضا�ضه.
كانت كاترينا لفوفنا تخاف �أن يخرج �ضيرغي �إلى �لفناء يطارده �لذعر، ويك�ضف عن 

نف�ضه بهلعه هذ�، ولكن �ضيرغي �ندفع �ضاعد�ً �إلى �لعلية.
ولدى �ضعوده �لدرج ��ضطدم جبينه في �لظالم بباب مفتوح ن�ضف فتحة، وهوى �إلى 

�لأ�ضفل متوجعًا، وقد �أطار لبه فزع خر�في تمامًا.
- زينوفي بوري�ضيت�ض، زينوفي بوري�ضيت�ض! –غمغم، وهو يتدحرج بر�أ�ضه على �لدرج، 

طارحًا كاترينا لفوفنا معه. �ضاألت هذه: �أين؟
�ض��اح �ض��يرغي: هناك فوقنا يحمل لوحًا حديديًا. ها هو، ثانية! �أو�ه، �أو�ه! يقرقع من 

جديد.



�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 310

�لآن �ض��ار و��ض��حًا جد�ً �أن عدد�ً كبير�ً من �لأيدي يقرع �ل�ض��بابيك كلها من �لخارج، 
و�أن عدد�ً �آخر يقتحم �لباب.

- �أبله! �نه�ض، يا �أبله! –�ضاحت كاترينا لفوفنا وبهذه �لكلمات �ندفعت نحو فيدور، 
وو�ضعت ر�أ�ضه �لميت على �لمخدة في و�ضع �لنائم �لطبيعي تمامًا، وفتحت بيدها �لقوية 

�لباب �لذي �قتحمه ح�ضد �لنا�ض.
كان �لمنظ��ر رهيب��ًا. نظ��رت كاترينا لفوفنا فوق �لح�ض��د �لذي �قتح��م �لمدخل، فر�أت 
نا�ض��ًا غرباء يطفرون، �ل�ض��ياج �لعالي �إلى �لفناء ب�ض��فوف كاملة، وهدير �أ�ضو�ت �لنا�ض 

يتعالى من خارج �لفناء.
وقبل �أن تعي كاترينا لفوفنا �ضيئًا جرفها ح�ضد �لنا�ض، ودفعها �إلى �لحجرة.

الف�صل الثاني ع�صر
كل هذ� �لهلع ن�ض��اأ بال�ض��كل �لآتي: جرت �لعادة �أن ي�ضهد عدد هائل من �لنا�ض، �ضالة 
�لغروب قبيل �لعيد في جميع كنائ�ض �لمدينة �لكبيرة �إلى حد ما، و�ل�ضناعية �لتي كانت 
تعي�ض فيها كاترينا لفوفنا و�إن كانت مركز �لق�ضاء فقط. وفي �لكني�ضة حيث يحل عيدها 
غد�ً كان ل يوجد مو�ض��ع قدم حتى في فناء �لكني�ض��ة. وكان في �لعادة �أن يرتل �لأنا�ضيد 

مرتلون من خدم �لتجار باإ�ضر�ف قائد جوقة خا�ض هو �أي�ضًا من هو�ة فن �لغناء.
�ض��عبنا ورع، مو�ظب على ح�ض��ور �لكني�ض��ة �لرباني��ة، وهو لذلك فن��ان على طريقته 
�لخا�ض��ة. فاإن �لبهاء �لكني�ضي، و�لإن�ضاد �لمن�ض��ق هما �إحدى �أرفع و�أنقى متعة. وحيثما 
ين�ض��د �لمرتلون تجد ن�ض��ف �أهل �لمدينة تقريب��ًا قد �جتمعو� هناك، ول �ض��يما من �لذين 
يز�ولون �لتجارة: �لباعة �لوكالء، و�لخدم، و�أ�ضطو�ت �لمعامل و�لم�ضانع و�لأ�ضياد �أنف�ضهم 
مع زوجاتهم. كلهم يجتمعون في كني�ض��ة و�حدة، ويود كل و�حد على �لأقل �أن يقف على 
مدخل �لكني�ض��ة، و�أن ي�ض��مع تحت �لنافذة على �لأقل، -في وقدة �لقيظ، و��ضتد�د �ل�ضقيع 

كيف تتماوج �أ�ضو�ت �لجوقة ويتفنن مرتل �ضادح �ل�ضوت في غناء �أعلى �لأ�ضو�ت.
ف��ي كني�ض��ة �ل�ض��يعة �لتي يرتبط به��ا �آل �إ�ض��ماعيلوف كان يقام عيد دخ��ول �لعذر�ء 
�إلى �لهيكل ولهذ� �ل�ض��بب �جتمع �ض��باب �لمدينة كلها في تلك �لكني�ض��ة م�ض��اء، في ع�ضية 
ذلك �لعيد، في �لوقت عينه �لذي حدث لفيدور ما و�ض��فناه �آنفًا، ولدى تفرقهم في ح�ض��د 
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�ض��اخب تحدثو� عن مناقب مرتل �ض��هير �ض��ادح �ل�ض��وت، وعن مو�قف حرجة ح�ض��لت 
م�ضادفة لمرتل �ضهير �آخر جهير �ل�ضوت.

ولكن لم يكن �لجميع مهتمين في �لم�ض��ائل �ل�ض��وتية هذه. فقد كان بين �لح�ضد �أنا�ض 
�هتم��و� في م�ض��ائل �أخ��رى. وكان من بين هوؤلء ميكانيكي �ض��اب جلب��ه �أحد �لتجار من 
بطر�ض��بورغ �إل��ى طاحونت��ه �لبخاري��ة. وقد قال، ل��دى �قتر�به��م من بيت �إ�ض��ماعيلوف: 
وعجيب �أي�ض��ًا، يا �أولد، ما يقال عن زوجة �إ�ض��ماعيلوف �ل�ض��ابة يزعمون �أن �لغر�ميات 

بينها وبين وكيلهم �ل�ضاب �ضيرغي جارية على طو�ل �لوقت.
رد �ضاحب معطف طويل من �لقما�ض �لأزرق: كل �لنا�ض تعرف ذلك. �أظنها لم تكن في 

�لكني�ضة حتى في هذ� �ليوم.
- وما تهمها �لكني�ضة؟ هذه �لمر�أة �لحقيرة جد�ً �نحطت فهي ل تخاف من رب، ول من 

�ضمير، ول من عيون �لنا�ض.
- �نظرو�. �ل�ضوء م�ضتعل في بيتهم.

قال �لميكانيكي م�ض��ير�ً �إلى �ضريط �ضوئي بين �ل�ضفاقات. فزعقت عدة �أ�ضو�ت: �نظر 
من �ضق �ل�ضفاقة، ماذ� يفعالن هناك؟

�ضعد �لميكانيكي على كتفي رفيقين من رفاقه، وما �إن و�ضع عينه على �ضق �ل�ضفاقة، 
حتى �ضاح ب�ضوت عال: �إخو�ني، يا �أعز�ء! �إنهما يخنقان �ضخ�ضًا هناك. يخنقانه.

و�أخ��ذ �لميكانيك��ي ي�ض��رب �ل�ض��فاقة بيديه ف��ي ��ض��تماتة. وحذ� حذوه زهاء ع�ض��رة 
�أ�ضخا�ض قفزو� �إلى �لنو�فذ، و�أعملو� قب�ضاتهم.

وكان �لح�ض��د ي��زد�د م��ن لحظ��ة �إلى �أخ��رى، وح�ض��ل �لقتح��ام �لذي ذكرن��اه لبيت 
�إ�ضماعيلوف.

قال �لميكانيكي م�ضرفًا على فيدور �لميت: ر�أيت باأم عيني، ر�أيت. كان �لطفل مطروحًا 
على �لفر��ض وخنقاه، �لثنان.

وفي ذلك �لم�ضاء �قِتيد �ضيرغي �إلى مركز �ل�ضرطة، و�أخذت كاترينا لفوفنا �إلى حجرتها 
�لعلوية تحت حر��ضة �ضرطيين.



�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 312

وكان بي��ت �إ�ض��ماعيلوف بارد�ً ب�ض��كل ل يط��اق. فالمو�قد لم ت�ض��عل، و�لباب ظل 
يفتح با�ضتمر�ر. فقد كانت ح�ضود �لف�ضوليين �لكثيفة تتناوب، و�لجميع كانو� ياأتون 
ليلقو� نظرة على فيدور �ل�ض��غير �لم�ض��جى في تابوت، وعل��ى تابوت �آخر كبير غطي 
�ض��طحه بكفن عري�ض. وعلى جبين في��دور �إكليل �أبي�ض من �لأطل�ض يغطي حز�ً �أحمر 
تبق��ى بعد ت�ض��ريح �لجمجمة. وقد ك�ض��ف ل��دى �لت�ض��ريح �لطبي �لق�ض��ائي �أن فيدور 
توفي مخنوقًا. وحين �قتيد �ضيرغي �إلى تابوته، وبعد كلمات �لكاهن �لأولى عن يوم 
�لقيام��ة وعق��اب �لآثمين غير �لتائبي��ن �نخرط يبكي، و�عترف بما في �ض��دره لي�ض 
فقط بقتل فيدور، بل طلب �إخر�ج زينوفي بوري�ضيت�ض من �لمكان �لذي دفنه فيه دون 
مر��ض��يم ت�ض��ييع. ولم تكن جث��ة زوج كاترينا لفوفنا �لمدفونة ف��ي �لرمل �لجاف قد 
تعفن��ت كليًا، وقد �أخرجوه من هناك، وو�ض��عوه في تابوت كبير. وذعر �لجميع حين 
�ضمى �ضيرغي �ضريكته في كلتا �لجريمتين وهي زوجة �لتاجر �ل�ضابة. كانت كاترينا 
لفوفن��ا ل تجي��ب عن كل �لأ�ض��ئلة �إل ب�»ل �أعرف �ض��يئًا ع��ن هذ�، ول �أعل��م« وجعلو� 
�ضيرغي يو�جهها باإفادته. وعندما ��ضتمعت له نظرت �إليه بده�ضة خر�ضاء، ولكن دون 
حن��ق، وبع��د ذلك قالت بال �كتر�ث: �إذ� كان ير�ض��يه �أن يقول ذلك، فال حاجة بي �إلى 

�لإنكار. لقد قتلت.
ف�ضاألوها: ولم فعلت ذلك؟

- من �أجله.
ردت و�أ�ضارت �إلى �ضيرغي �لمنك�ض �لر�أ�ض.

�أودع �لمجرمان �ل�ض��جن، وح�ض��مت ب�ض��رعة كبيرة هذه �لق�ض��ية �لفظيعة �لتي �أثارت 
�نتباه �لجميع و�ض��خطهم. ففي نهاية �ضباط �أعلنت محكمة �لجنايات ل�ضيرغي ولكاترينا 
لفوفنا �أرملة �لتاجر من �ل�ض��نف �لثالث �أنه قد تقرر جلدهما بال�ض��ياط في �ضاحة �ل�ضوق 
في مدينتهما، و�إر�ض��الهما، بعد ذلك، �إلى �لأ�ض��غال �ل�ض��اقة. وفي بد�ية �آذ�ر، في �ض��باح 
بارد مثلج ترك �لجالد �لعدد �لمقرر من �لحزوز �لزرقاء �لحمر�ء على ظهر كاترينا لفوفنا 
�لمعرى �لأبي�ض، ثم �أوقع على كتفي �ض��يرغي ح�ض��ته من �لجلد�ت، وعلم وجهه �لو�ض��يم 

بعالمات �لأ�ضغال �ل�ضاقة �لثالث على جبينه وخديه.
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وطو�ل ذلك �لوقت كان �ضيرغي، ل�ضبب ما، يحظى من جانب �لنا�ض بعطف �أكبر بكثير 
مم��ا لكاترين��ا لفوفنا. كان يهوي خالل نزوله من �لمن�ض��ة �ل�ض��ود�ء ملطخ��ًا مدمى. �أما 
كاترين��ا لفوفنا، فقد نزلت هادئة تحاول فقط �أن ل تدع �لرد�ء �ل�ض��ميك ودر�عة �ل�ض��جن 

�لخ�ضنة تلت�ضقان على ظهرها �لممزق.
وحتى حين �أعطوها وليدها في م�ضت�ض��فى �ل�ض��جن �كتفت بالقول: »�أوه، �إلى جهنم!«، 

و�أ�ضاحت بوجهها �إلى �لحائط و�ألقت �ضدرها على �ل�ضرير �ل�ضلب دون �أي �أنين �أو ت�ضك.
الف�صل الثالث ع�صر

غادرت مجموعة �لم�ضاجين �لتي كان فيها �ضيرغي وكاترينا لفوفنا، و�لربيع قد �أهل 
بح�ضاب �لتقويم فقط، و�ل�ضم�ض ما تز�ل، كما يقول �لمثل �ل�ضعبي »ت�ضيء ول تدفئ«.

�أعط��ي طفل كاترين��ا لفوفنا لرعاية �لعج��وز �أخت بوري�ض تيموفيت���ض لأن �لوليد ُعداّ 
�لبن �ل�ضرعي لزوج �لمجرمة �لمقتول، فقد �ضار �لوريث �لوحيد لكل ما هو �لآن ملك لآل 
�إ�ض��ماعيلوف. وقد �رتاحت كاترينا لفوفنا لذلك جد�ً. وتخلت عن �لطفل بال �كتر�ث بالغ. 
فاإن حبها لو�لده، مثل حب �لكثير�ت من �لن�ض��اء �لمنجرفات مع عو�طفهن، لم ينتقل منه 

�إلى �لطفل باأي جزيئة.
وعل��ى �لعم��وم لم يك��ن موجود�ً، بالن�ض��بة لها، ل ن��ور ول ظالم، ل خير ول �ض��ر، ول 
وح�ض��ة، ول فرحة. فقد كانت ل تفهم �ض��يئًا، ول تحب �أحد�ً، وحتى نف�ضها لم تكن تحبها. 
كانت ل تنتظر بفارغ �ل�ض��بر غير �ض��فر �لم�ض��اجين، حيث كانت تاأمل من جديد في روؤية 

ع�ضيقها �ضيريوجا. �أما �لطفل فقد ن�ضيت �لتفكير فيه.
و�ضدقت �آمال كاترينا لفوفنا. فقد خرج �ضيرغي معها في مجموعة و�حدة من �أبو�ب 

�ل�ضجن مكباًل بالأ�ضفاد �لثقيلة، مو�ضومًا.
�إن �لإن�ض��ان يتعود، ح�ض��ب �لإمكان، على �أي و�ض��ع ممقوت، ويحتفظ في كل و�ض��ع، 
وح�ض��ب �لإمكان بقدرته على متابعة �أفر�حه �ل�ضحيحة. ولكن لم يكن لكاترينا لفوفنا ما 
يدعوها �إلى �لتكيف، �إذ �إنها �ضترى �ضيرغي مرة �أخرى، وحتى طريق �لأ�ضغال �ل�ضاقة معه 

تبدو لها طريق �ضعادة.
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وكانت كاترينا لفوفنا تحمل معها في كي�ض من �لقما�ض �لخ�ض��ن �لقليل من �لأ�ض��ياء 
�لثمين��ة، و�لأق��ل من �لنقود. ولك��ن كل هذ�، وقبل �أن ت�ض��ل �إلى مدين��ة نيجني نفغورود 
بم�ض��افة كبيرة، وزعت��ه على �لعرفاء �لذين �ض��احبوها في مر�حل �ض��فرها. ليتيحو� لها 
�إمكانية �ل�ضير �إلى جانب �ضيرغي في �لطريق، و�لوقوف معه �ضاعة في ظلمة �لليل تتعانق 

معه في ركن بارد من دهليز �ضيق في محطة طريق �لم�ضيرة. 
�إل �أن �ضديق كاترينا لفوفنا �لمو�ضوم هذ� �ضار بعيد�ً جد�ً عن مالطفتها. يتكلم معها 
بحدة وخ�ض��ونة، ول يق��در كثير�ً لقاء�تها �ل�ض��رية معه، تلك �لتي كانت م��ن �أجلها تحرم 
نف�ض��ها من �لطعام و�ل�ض��ر�ب، وتقدم من كي�ض نقودها �لهزيل ربع روبل �ضروريًا لها، بل 
كان �ض��يرغي في بع�ض �لأحيان يقول: بدًل من �أن تتم�ض��حي بي ف��ي ركن �لدهليز، كان 

عليك �أن تعطيني �لفلو�ض �لتي �أعطيتها للعريف.
فكانت كاترينا لفوفنا ت�ضوغ فعلتها قائلة: لم �أعطه غير ربع روبل، يا �ضيريوجا.

- وهل ربع روبل لي�ض بالفلو�ض؟ ل �أطنك وجدت �لكثير من هذه �لأرباع في �لطريق، 
بينما �أنت توزعينها ب�ضخاء، على ما يبدو.

- ومقابل ذلك �لتقينا، يا �ضيريوجا.
- �أي فرحة في �للقاء، بعد هذ� �لعذ�ب وماذ� يعني. �للعنة لي�ض على هذ� �للقاء وحده، 

بل على حياتي كلها.
- �أما �أنا، يا �ضيريوجا، فال يهمني �ضيء �ضوى �للتقاء بك.

�أجاب �ضيرغي: كل هذ� �ضخافة.
وكان��ت كاترينا لفوفنا �أحيانًا تع�ض على �ض��فتيها �إلى حد �لإدماء حين ت�ض��مع مثل 
ه��ذه �لأجوبة، و�أحيانًا كانت دموع �لغيظ و�لأ�ض��ى تترقرق ف��ي عينيها غير �لبكائيتين، 
ف��ي ظالم �للق��اء�ت �لليلية. ولكنها كانت تتحمل د�ئمًا، وتلتزم �ل�ض��مت د�ئمًا، وتريد �أن 

تخادع نف�ضها بنف�ضها.
وبه��ذه �لطريق��ة، وفي هذه �لعالقات �لجديدة بينهما و�ض��ال �إل��ى نيجني نوفغورود. 
وفي هذه �لمدينة �ن�ض��مت �إلى مجموعتهما مجموعة قادمة من طريق مو�ض��كو، ومتجهة 

�إلى �ضيبيريا.
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كانت هذه �لمجموعة �لكبيرة ت�ض��م في �لق�ض��م �لن�ض��ائي منها، حيث يوجد عدد كبير 
من مختلف �لفئات، �ضخ�ض��يتين ن�ض��ائيتين طريفتين ج��د�ً �أحد�هما فيونا زوجة جندي 
م��ن يارو�ض��الفل، وهي �م��ر�أة ر�ئعة فاتن��ة طويلة �لقامة، ذ�ت �ض��فيرة �ض��ود�ء كثيفة، 
وعينين بنيتين د�كنتين فيهما م�ضحة من �لحنان و�لحزن، باأهد�ب كثيفة وطفاء كبرقع 
خيال��ي، و�لثانية فتاة �ض��قر�ء في �لثامنة ع�ض��رة م��ن �لعمر، مرهفة �لوجه، ذ�ت ب�ض��رة 
وردي��ة رقيق��ة، وفم �ض��غير، وغمازتين على خديها �لن�ض��رين، وخ�ض��الت �ض��عر جعد�ء 
ذهبية كتانية كانت تنزل على جبينها نافرة من تحت ع�ض��ابة �ل�ضجن �لخ�ضنة. وكانت 

�لمجموعة ت�ضميها �ضونيتكا.
كانت فيونا �لفاتنة ذ�ت خلق ناعم ك�ضول. وكانت مجموعتها تعرفها كلها. ولم يكن 
�أح��د م��ن �لرجال يف��رح كثير�ً، �إذ� لق��ي منها و�ض��اًل، ول �أحد يح��زن �إذ� ر�آها تهدي هذ� 

�لو�ضال لآخر يبتغيه.
وكان �ل�ضجناء يقولون ب�ضوت و�حد مازحين: �لعمة فيونا �أطيب �مر�أة عندنا، ل يلقى 

�أحد منها �إ�ضاءة.
ولكن �ضونيتكا كانت من �ضنف �آخر تمامًا.

وكانو� يقولون عنها: �ضمكة تلبط قربك وتنزلق من يدك.
وكان ل�ض��ونيتكا ذوق، وتر�ع��ي �لنتق��اء، ب��ل حت��ى �لنتق��اء �لدقيق، ربم��ا، وكانت 
تري��د �أن تظه��ر �لعو�ط��ف نحوها ل ب�ض��كلها �لخام، ب��ل مطعمة بتو�بل مثي��رة، بعذ�بات 
وت�ض��حيات. بينما كانت فيونا ب�ض��اطة رو�ض��ية تتكا�ض��ل حتى �أن تقول لل�ضخ�ض: »�بعد 
عن��ي«، ول تعرف �إل �ض��يئًا و�ح��د�ً، وهي �أنها �م��ر�أة. ومثيالتها من �لن�ض��اء يقدرن جيد�ً 
في ع�ض��ابات قطاع �لطرق، و�لمحكومين بالأ�ض��غال �ل�ض��اقة، وكومونات �ل�ض��تر�كيين 

�لديمقر�طيين في بطر�ضبورغ.
وكان لظهور هاتين �لمر�أتين في مجموعة موحدة مع �ض��يرغي وكاترينا لفوفنا دور 

ماأ�ضاوي بالن�ضبة لالأخيرة.
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الف�صل الرابع ع�صر
منذ �لأيام �لأولى لم�ض��يرة �لمجموعة �لموحدة من نيجني نوفغورود �إلى قاز�ن �ضار 
�ض��يرغي ي�ض��عى �إلى ك�ض��ب ود زوجة �لجندي فيونا بطريقة ظاهرة، ولم يلق منها جفوة. 
لم تعذب فيونا �لح�ضناء �ضيرغي لطيبتها، مثلما لم تعذب �أحد�ً غيره. في �لمرحلة �لثالثة 
�أو �لر�بع��ة دب��رت كاترينا لفوفنا من �أول �لغ�ض��ق، عن طريق �لر�ض��وة، لقاء مع ع�ض��يقها 
�ض��يريوجا، ورق��دت متيقظ��ة تنتظر م��ن لحظة �إل��ى �أخ��رى �أن يدخل �لعري��ف �لمناوب، 
ويلكزها بخفة، ويهم�ض: »هيا، �أ�ض��رعي«. �نفتح �لباب، ومرقت �مر�أة في �لدهليز، و�نفتح 
�لباب مرة �أخرى، فقفزت من �لتخت ب�ض��رعة �ض��جينة �أخرى ور�ء �لحار�ض، و�أخير�ً جذبت 
�لدر�عة �لتي كانت تغطي كاترينا لفوفنا. فنه�ض��ت هذه �ل�ض��ابة ب�ضرعة من �لتخت �لذي 

�ضقلته جنوب �ل�ضجناء، و�ألقت �لدر�عة على كتفيها، ودفعت �لحار�ض �لو�قف �أمامها.
وحين كانت كاترينا لفوفنا تمر في �لدهليز �لم�ضاء في مكان و�حد بم�ضرجة خافتة 
�ل�ض��وء، �رتطمت بزوجين �أو ثالثة �أزو�ج لم ي�ض��در منها ما ينبه �إليها من بعيد. وخالل 
مرورها بردهة �لرجال تر�مى �إلى �ضمعها �ضحك مكبوت من خالل �لفتحة �لمحفورة في 

�لباب. قال حار�ض كاترينا لفوفنا بغير ر�ضا: م�ضتاأن�ضون.
و�أم�ضكها من كتفيها، ود�ضها في ركن، و�ن�ضرف.

تلم�ضت كاترينا لفوفنا بيدها در�عة ولحية، بينما م�ضت �ليد �لأخرى وجهًا ن�ضائيًا حار�ً.
�ضاأل �ضيرغي ب�ضوت خفي�ض: من هذ�؟

- و�أنت لماذ� هنا؟ مع من �أنت؟
وفي �لظالم جذبت كاترينا لفوفنا �لع�ضابة من ر�أ�ض مناف�ضتها. فان�ضلت هذه ناحية، 

و�نطلقت تعدو، حتى تعثرت ب�ضخ�ض في �لدهليز، و�ضقطت على �لأر�ض. 
�نطق �ضحك جماعي من ردهة �لرجال.

- �ضافل!
هم�ضت كاترينا لفوفنا، و�ضربت �ضيرغي على وجهه باأطر�ف �لع�ضابة �لتي �نتزعتها 

من ر�أ�ض �ضديقته �لجديدة. 
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رفع �ض��يرغي يده، ولكن كاترينا لفوفنا مرقت في �لدهليز بخفة، و�قتربت من بابها. 
تكرر �ل�ضحك من ردهة �لرجال يتعقبها عاليًا �إلى حد �أن �لحار�ض �لذي كان و�قفًا قبالة 

�لم�ضرجة بفتور يب�ضق على ر�أ�ض حذ�ئه، رفع ر�أ�ضه، وز�أر: �ض�ض!
�نطرحت كاترينا لفوفنا �ضامتة، وبقيت على و�ضعها هذ� حتى �ل�ضباح. كانت تريد �أن 
تقول لنف�ضها »ل �أحبه«، ولكنها كانت ت�ضعر باأن حبها له �ضار �أكثر حر�رة و�أ�ضد قوة. وظلت 

تتر�ءى �أمام عينيها كفه ترتع�ض تحت ر�أ�ض تلك، ويده �لأخرى تطوق كتفيها �لحارتين.
وطفقت �لم�ضكينة تبكي، و��ضتدعت مغلوبة على نف�ضها، تلك �لكف كي ت�ضتقر، في هذه 

�للحظة، تحت ر�أ�ضها، ويده �لأخرى تطوق كتفيها �لمرتع�ضتين به�ضتيرية.
�أيقظتها فيونا زوجة �لجندي في �ل�ضباح: على كل، هاتي ع�ضابتي.

- �إذن، �أنت؟...
هاتيها، �أرجوك!

- ولماذ� تفرقين بيننا؟
- وهل �أنا �أفرق بينكما؟ وهل هذ� حب �أو ولع حقيقي ي�ضتحق �لغ�ضب؟

فكرت كاترينا لفوفنا لحظة، ثم �أخرجت من تحت �لمخدة �لع�ضابة �لتي �نتزعتها في 
�لليل، و�ألقتها لفيونا، و��ضتد�رت نحو �لحائط.

و�ضعرت بانفر�ج.
قالت لنف�ضها: تفو! معقول �أن �أغار من مثل هذه �لمغ�ضلة �لممزوقة؟ بعد�ً لها. عيب �أن 

�أقارن نف�ضي بها.
وفي �ليوم �لتالي قال لها �ض��يرغي في �لطريق: ��ض��معي، يا كاترينا لفوفنا، �أرجوك، 
�أوًل �أنا ل�ض��ت لك زينوفي بوري�ض��يت�ض، وثانيًا �أنت ل�ض��ت �لآن تاجرة عظيمة، فال تتباهي 

من ف�ضلك. هذ� ل ينفعك هنا. 
لم ترد كاترينا لفوفنا ب�ض��يء على ذلك، و�ضارت �أ�ضبوعًا دون �أن تبادل �ضيرغي كلمة 
�أو نظ��رة. فق��د �حتفظت، وهي �لمهانة، بر�ض��انتها على كل حال، ولم ت��رد �أن تكون هي 

�لبادئة بالم�ضالحة في خ�ضامها �لأول هذ� مع �ضيرغي.
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وخ��الل ذل��ك، وفي هذه �لفترة من زعل كاترينا لفوفنا على �ض��يرغي، �أخذ هذ� يغازل 
�ض��ونيتكا �ل�ض��قر�ء ويت��ودد �إليها. ت��ارة يتب��ادل �لتحية معه��ا بانحناءة »م��ع تمنياتنا 
�لخا�ضة« وتارة يبت�ضم لها، وتارة، �إذ� �لتقاها حاول �أن يعانقها وي�ضغطها على �ضدره. 

وكاترينا لفوفنا ترى كل ذلك، فيزد�د قلبها �ضر�مًا.
وتقول كاترينا لفوفنا لنف�ض��ها متعثرة ل ترى �لأر�ض تحت قدميها: »يعني هل علي 

�أن �أت�ضالح معه �أو كيف؟«.
ولك��ن كبرياءه��ا �لآن ل تتحم��ل �أكث��ر م��ن �أي وق��ت م�ض��ى �أن تك��ون �لبادئ��ة ف��ي 
�لم�ض��الحة. وخالل ذلك �أخذ �ض��يرغي يتودد ل�ض��ونيتكا �أكثر فاأكثر، حتى بد� للجميع �أن 
�ضونيتكا �لح�ضينة، �ل�ضمكة �لمنزلقة �أبد�ً و�لتي ل تم�ضك باليد، بدت وكاأنها ت�ضل�ض فجاأة.
ذ�ت م��رة قالت فيونا لكاترينا لفوفنا: كنت ت�ض��كين مني. فم��اذ� فعلت لك؟ حدث لي 

مرة و�نتهى، و�لأحرى بك �أن تر�قبي �ضونيتكا.
»�ضحقًا لكبريائي هذه، �ضاأت�ضالح معه �ليوم حتمًا« عزمت كاترينا لفوفنا مع نف�ضها 
وهي ل تفكر �إل في �ضيء و�حد وهو كيف �ضتحقق هذه �لم�ضالحة باأحذق طريقة ممكنة.

و�أخرجها من هذ� �لو�ضع �ل�ضعب �ضيرغي نف�ضه. دعاها في �أثناء وقفة في �لطريق: يا 
لفوفنا! تعالي �إلي �لليلة لب�ضع دقائق. عندي ما �ضاأحدثه لك.

لزمت كاترينا لفوفنا �ل�ضمت.
- ربما ما تز�لين زعالنة ول تاأتين؟

ومرة �أخرى لم ترد كاترينا لفوفنا ب�ضيء.
ولكن �ض��يرغي وحتى كل �لذين كانو� ير�قبون كاترينا لفوفنا/ ر�أوها، لدى �لقتر�ب 
من محطة �لوقفة �لتالية ظلت طو�ل �لوقت تلت�ض��ق برئي�ض �لعرفاء، حتى د�ضت له �ضبعة 
ع�ضر كوبيكًا جمعتها من عطايا �لنا�ض. وتو�ضلت قائلة: �ضاأعطيك ع�ضرة كوبيكات �أخرى، 

حالما �أجمعها.
خباأ �لعريف �لنقود ور�ء طية ردنه، وقال: طيب.

حمحم �ضيرغي، حين �نتهت هذه �لمفاو�ضات، وغمز ل�ضونيتكا.
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- �آه، يا كاترينا لفوفنا! قال �ض��يرغي، وهو يطوقها عند درجات �لبيت –يا �أولد، ل 
مثيلة لهذه �لمر�أة في �لعالم كله.

�حمرت كاترينا لفوفنا، وتقطعت �أنفا�ضها من �ل�ضعادة. 
وم��ا �إن فت��ح �لباب قلياًل في �لليل دون �ض��جة، حتى وثبت خارج��ة ترتع�ض وتبحث 

بيديها عن �ضيرغي في �لدهليز �لمظلم.
قال �ضيرغي وقد عانقها: حبيبتي!

- �آه، يا وغدي! –ردت كاترينا لفوفنا من خلل �لدمع، و�أطبقت عليه �ضفتيها.
كان �لحار�ض ي�ض��ير في �لدهليز، فتوقف، وب�ضق على حذ�ئيه، وعاد �إلى �ضيره، وور�ء 
�لأب��و�ب كان �ل�ض��جناء �لمتعب��ون ي�ض��خرون، و�لفئر�ن تق�ض��م �لري�ض، و�ضر��ض��ير �لليل 

ت�ضر�ضر متناف�ضة تحت �لموقد، وكاترينا لفوفنا ما تز�ل غارقة في هنائها.
ولكن �لن�ضو�ت هد�أت فعادت �لحياة �إلى مجر�ها �لطبيعي.

قال �ضيرغي مت�ضكيًا، وهو يجل�ض مع كاترينا لفوفنا على �لأر�ض في ركن من �لدهليز:
- �لألم فظيع. عظامي تئن علي من �لر�ضغ حتى �لركبتين.

فت�ضاأل، وهي ت�ضتكين تحت طرف در�عته:
- فما �لعمل، يا عزيزي �ضيريوجا؟

- ربما �أطلب �أن يدخلوني �لم�ضت�ضفى في قاز�ن؟
- �آه، كيف هذ� منك يا �ضيريوجا؟

- ل حيلة لي، و�لألم �ضديد علي.
تبقى في قاز�ن، و�أظل �أ�ضاق وحدي؟ 

- وم��اذ� �أفع��ل؟ �أقول لك يحك �لقيد عظمي وكاأنه ينغ��رز فيه ويتاآكله. –وبعد دقيقة 
قال –ل باأ�ض لو كانت لي جو�رب �ضوفية �أرتديها.

- جو�رب؟ عندي، يا �ضيريوجا، ما تز�ل عندي جو�رب جديدة.
�أجاب �ضيرغي: �أوه، يعني!



�لـعــدد 706- 707 متوز - �آب 2022 320

�ندفعت كاترينا لفوفنا �إلى زنز�نتها دون �أن تقول كلمة �أخرى، ونب�ض��ت في حقيبتها 
عل��ى تخته��ا، وهرعت ثاني��ة �إلى �ض��يرغي تحمل زوجًا م��ن �لجو�رب �ل�ض��وفية �لزرقاء 

بال�ضهم �لمو�ضوم على جانبيها.
- �لآن �ضتتح�ضن �لحال.

قال �ضيرغي، وهو يودع كاترينا لفوفنا، ويتلقى جو�ربها �لأخيرة.
عادت كاترينا لفوفنا �إلى تختها �ضعيدة، وغرقت في نوم عميق.

ولم ت�ض��مع كيف خرجت �ض��ونيتكا �إلى �لدهليز بعد عودتها، وظلت هناك حتى عادت 
بهدوء قبيل حلول �ل�ضباح.

وقد ح�ضل ذلك قبل �لو�ضول �إلى قاز�ن بمحطتين.
الف�صل الخام�س ع�صر

عندم��ا غ��ادرت �لمجموعة بو�بة �لمحطة �لخانقة ��ض��تقبلها بجف��اء نهار بارد ماطر 
خف��اق �لري��ح يمتزج مط��ره بالثلج. خرجت كاترينا لفوفنا بن�ض��اط، ولك��ن ما �إن دخلت 
�ل�ضف، حتى �أخذت ترتع�ض بكل كيانها، و�خ�ضر لون وجهها. وغامت عيناها. وتوجعت 
كل مفا�ض��لها و��ضترخت. كانت �ض��ونيتكا تقف �أمامها في تلك �لجو�رب نف�ضها �ل�ضوفية 

�لزرقاء �لز�هية �أم �ل�ضهم �لتي تعرفها جيد�ً.
�ض��ارت كاترينا لفوفنا ف��ي �لطريق فاقدة �لحياة تمامًا، عيناه��ا فقط كانتا تنظر�ن 

�إلى �ضيرغي بتحديقة رهيبة م�ضتديمة.
ف��ي �لوقفة �لأولى تقدمت من �ض��يرغي بهدوء، وهم�ض��ت »حقير«، وب�ض��قت فجاأة في 

عينيه تمامًا.
�أر�د �ضيرغي �أن يهجم عليها، ولكن �لنا�ض �أم�ضكوه. 

فقال: »�ضاأعلمك!« وم�ضح �لب�ضقة.
�إل �أن �ل�ضجناء �ضحكو� منه قائلين: على كل حال ت�ضرفت معك ب�ضجاعة.

و�نفجرت �ضونيتكا ب�ضكل خا�ض في �ضحك مرح.
و�نقادت لهذه �للعبة �لغر�مية �لتي جرت على ذوقها تمامًا.
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هدد �ضيرغي كاترينا لفوفنا قائاًل: لن تفلتي مما ت�ضتحقينه.
وف��ي تل��ك �لليلة نام��ت كاترينا لفوفن��ا على تختها ف��ي بيت �لمحط��ة �لتالية هلعة 
مرهقة برد�ءة �لطق�ض، و�لم�ض��يرة، محطمة �لنف�ض، ولم ت�ض��مع كيف دخل �ضخ�ض��ان �إلى 

ردهة �لن�ضاء.
وعند و�ض��ولهما رفعت �ض��ونيتكا ج�ضمها قلياًل من �لتخت، و�أ�ض��ارت لهما بيدها �إلى 

كاترينا لفوفنا دون �أن تنب�ض بكلمة، ورقدت ثانية ملتفة بدر�عتها.
في تلك �للحظة �ض��حبت در�عة كاترينا لفوفنا على ر�أ�ضها، و�ألهبت ظهرها �لعاري �إل 

من �لقمي�ض �لخ�ضن نهاية �ضميكة لحبل مزدوج ينزلها عليه رجل بكل قوته.
�ض��رخت كاترين��ا لفوفنا، ولك��ن �لدر�عة �لتي كانت تلف ر�أ�ض��ها كتكت �ض��وتها فلم 
ي�ض��مع. حاولت كاترينا لفوفنا �أن تخل�ض نف�ض��ها، ولكن من دون نجاح �أي�ض��ًا، فقد كان 

�ضجين �ضخم يجل�ض على كتفيها، قاب�ضًا على يديها بقوة.
- خم�ضون.

عد �أخير�ً �ض��وت ل ي�ض��عب على �أحد �أن يعرف �أنه �ضوت �ض��يرغي، وفي لمحة و�حدة 
�ختفى �لز�ئر�ن �لليليان ور�ء �لباب.

�أز�حت كاترينا لفوفنا �لدر�عة عن ر�أ�ضها، وقفزت، ولم تجد �أحد�ً، �ضوى �أن �ضخ�ضًا كان 
ي�ضحك غير بعيد ب�ضماتة، تحت در�عته. وعرفت كاترينا لفوفنا �أنها �ضحكة �ضونيتكا.

كان��ت ه��ذه �إهانة ل ح��د لها، مثلما ل حد للحن��ق �لذي فار في قل��ب كاترينا لفوفنا 
ف��ي تلك �للحظ��ة. �ندفعت �إلى �لأمام بال وعي، ودون �أن تعي �ض��قطت على �ض��در فيونا، 

فاأم�ضكت هذه بها.
ر�حت كاترينا لفوفنا �لآن تبكي بلو�ها �ل�ض��ديدة على ذلك �ل�ض��در �لممتلئ �لذي كان 
�إل��ى حين ينعم بحالوة �لف�ض��وق مع ع�ض��يقها �لخائ��ن، وتنكم�ض على مناف�ض��تها �لبلهاء 
�لرخ��وة مثلم��ا ينكم�ض طف��ل على �أمه. �إنهما �لآن مت�ض��اويتان كلتاهم��ا على قدر و�حد، 

كلتاهما منبوذة.
مت�ض��اويتان!... فيونا �لمنتهزة لأول فر�ضة وقعت لها، وكاترينا لفوفنا �لمنغمرة في 

ماأ�ضاة حب في ذروتها!
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وعلى �أي حال لم تعد كاترينا لفوفنا ت�ضعر بالإهانة من �ضيء، فبعد �أن نفثت بدموعها 
ما في قلبها تحجرت، وتهياأت بهدوء تام للخروج للتعد�د.

�لطبل يقرع دوم، دوم، دوم، ويتقاطر �إلى �لفناء �ض��جناء م�ض��فدون، وغير م�ضفدين، 
و�ض��يرغي وفيونا، و�ضونيتكا، وكاترينا لفوفنا، ومن�ض��ق عن �لكني�ضة م�ضفد مع يهودي، 

وبولوني مقيد ب�ضل�ضلة و�حدة مع تتري.
تجمهرو� جميعًا، ثم ��ضطفو� في �ضيء من �لنظام، و�ضارو�.

لوحة ل تبعث �لفرحة في �لنف�ض. رهط من �لنا�ض �لمنتزعين من �لمجتمع، و�لمحرومين 
من �أي ظل لأمل في م�ض��تقبل �أف�ض��ل، ي�ض��يرون في �لوحل �لأ�ض��ود �لبارد لطريق تر�بي. 
و�لب�ض��اعة �لمريعة تحدق بهم من كل جانب. وحل ل نهاية له، و�ض��ماء رمادية، و�أ�ضجار 
جرد�ء مبللة، يقبع غر�ب منفو�ض �لري�ض في �أغ�ضانها �لمنفرجة. و�لريح تئن تارة، وت�ضتد 

�أخرى، وتعول وتع�ضف تارة ثالثة.
في تلك �لأ�ض��و�ت �لجهنمية �لتي تمزق �لنف�ض، و�لتي تتوج كل ب�ض��اعة هذه �للوحة، 

تتردد ن�ضائح زوجة �أيوب �لتور�تي: »�لعن يوم مولدك ومت«.
وم��ن ل يريد �ل�ض��تماع �إلى ه��ذه �لكلمات بانتباه، ومن ل ت�ض��ري عن��ه فكرة �لموت 
في هذ� �لو�ض��ع �لمفجع، بل ترعبه، يجب عليه �أن يجاهد باأن يغطي على هذه �لأ�ض��و�ت 
�لناعية ب�ضيء �أكثر منها قباحة. وهذ� ما يفهمه حق �لفهم �لإن�ضان �لب�ضيط. فهو في مثل 
هذه �لحال يطلق �لعنان لب�ض��اطته �لوح�ض��ية، ويبد�أ بالتحامق و�ل�ض��خرية من نف�ضه، من 

�لنا�ض، من �ل�ضعور. وي�ضير، وهو �لخ�ضن �أ�ضاًل بالغ �ل�ضر.
- ماذ� يا تاجرة؟ هل �أنت بخير يا �ضاحبة �للياقة؟ 

- �ض��األ �ض��يرغي كاترينا لفوفن��ا بوقاحة، حالما �ختفت �لقري��ة �لتي باتت فيها عن 
�أنظار مجموعتهم ور�ء �لتلة �لمبللة.

وفي �لوقت عينه ��ض��تد�ر �إلى �ض��ونيتكا مغطيًا �إياها بذيل رد�ئه، ر�فعًا �ض��وته �لحاد 
بترنيمة عالية:

ر�أ�ض �أ�ضقر يلمع في �لظل ور�ء �لنافذة
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�أنت ل تنامين يا عذ�بي ل تنامين يا ماكرتي
ها �أنا �أغطيك بذيل ثوبي، حتى ل يلحظك �لنا�ض.

ومع هذه �لكمات طوق �ضيرغي �ضونيتكا، وقبلها ب�ضوت عال �أمام �لمجموعة كلها.
كل ذلك ر�أته كاترينا لفوفنا، وما كانت تر�ه، فقد كانت ت�ضير كالميتة تمامًا. �ضارو� 

يدفعونها، وي�ضيرون لها كيف كان �ضيرغي ي�ضتهتر مع �ضونيتكا. و�ضارت �أ�ضحوكة.
- ل تم�ضوها –ت�ضدت فيونا تد�فع عنها، حين حاول �أحد �لأ�ضخا�ض في �لمجموعة �أن 
يهز�أ من كاترينا لفوفنا، وهي تتعثر –معقول ل ترى يا عفريت �أن �لمر�أة مري�ضة للغاية.

فرد �ضجين �ضاب بلهجة لذعة: يبدو �أن �لرطوبة �آذت رجليها.
فرد �ضيرغي: �لمعروف �أن �أهل �لتجارة من �أ�ضل رقيق جد�ً.

وم�ضى يقول: لو كانت عندها جو�رب د�فئة على �لأقل، لكان حالها ل باأ�ض به.
وبد� وكاأن كاترينا لفوفنا ��ض��تيقظت بحو��ض��ها: �أيها �لثعبان �ل�ض��افل! –قالت نافذة 

�ل�ضبر- �هز�أ، �أيها �لوغد، �هز�أ.
- ل، ي��ا تاج��رة، لي�ض في كالمي هزء. ولكن ها هي �ض��ونيتكا تبيع جو�رب �ض��الحة 

تمامًا، ففكرت قائاًل لنف�ضي: ربما ت�ضتريها تاجرتنا.
�ضحك كثيرون و�ضارت كاترينا لفوفنا، مثل �آلة �ضد ناب�ضها.

�لج��و ما يز�ل يعربد. ومن �ل�ض��حب �لرمادية �لمتلبدة في �ل�ض��ماء �أخذ �لثلج يت�ض��اقط 
بن��دف رطبة وم��ا �إن يم�ض �لأر���ض حتى يذوب، ويزيد م��ن لز�جة �لوح��ل. و�أخير�ً يلوح 
�ض��ريط ر�ضا�ضي د�كن ل تب�ض��ر �لعين طرفه �لآخر. �إنه �ضريط فولغا. و�لريح ت�ضرح فوقه 

قوية، تهدهد على �ضطحه �أمو�جًا د�كنة تروح وتجيء ببطء مرتفعة عري�ضة.
تقدم��ت مجموعة �ل�ض��جناء �لمبللي��ن �لمرتعدين نحو �لمر�ض��ى بب��طء، وتوقفت في 

�نتظار �لعبارة.
وجاءت �لعبارة �لمبللة كليًا، �لد�كنة، و�أخذ طاقمها يوزع �ل�ضجناء.

- يقول��ون ف��ي هذه �لعب��ارة من يبيع �لف��ودكا –قال �أحد �ل�ض��جناء، حين �نف�ض��لت 
�لعبارة عن �ل�ض��اطئ، وندف �لثلج �لرطب تت�ضاقط عليها، ور�حت تترنح على �أمو�ج �لنهر 

�لمتمايل.
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- �أي، نعم، ل �ض��ير لو �ض��ربنا �ضيئًا منها �لآن –قال �ض��يرغي، ولت�ضلية �ضونيتكا هز�أ 
بكاترين��ا لفوفن��ا ونب�ض: - يا تاج��رة، على حق �ل�ض��د�قة �لقديمة بيننا �أل ت�ض��يفينني 
عل��ى فودكا. ل تبخلي، وتذكري حبنا �لقدي��م، يا روحي، كيف كنا، �أنا و�أنت، يا فرحتي، 
نلهو ونمرح، ونق�ض��ي ليالي �لخريف �لطويلة، كيف ودعنا ذويك �لود�ع �لأخير من دون 

مر��ضيم كهنة و�ضما�ضين.
كان��ت كاترين��ا لفوفنا ترتج��ف بكليتها من �لب��رد. و�إلى جانب هذ� �لب��رد �لذي كان 
ينف��ذ م��ن تحت ثوبها �لمبل��ل حتى �إلى �لعظ��ام، كان في كيانها يجري �ض��يء �آخر. كان 
ر�أ�ض��ها يحترق، وكاأن��ه في نار، وكانت حدقتا عينيها مت�ض��عتين م�ض��عتين بلمعان حاد 

ز�ئغ، ومثبتتين بجمود في �لأمو�ج �لمتالطمة.
قالت �ضونيتكا ب�ضوت �ضادح: �أنا �أي�ضًا كنت �ضاأ�ضرب �لفودكا. فالبرد ل يحتمل.

�ألح �ضيرغي قائاًل: �ضيفينا، يا تاجرة، ها!
قالت فيونا هازة ر�أ�ضها موبخة: �آه، �خجل!

فاأيد �ل�ضجين غوردو�ضكا زوجة �لجندي هذه: هذ� ل يليق بك �أبد�ً.
�خجل من �لآخرين، �إن كنت ل تخجل منها.

ف�ضاح �ضيرغي على فيونا: و�أنت يا علية �ل�ضعوط �لمبتذلة، تقولين �خجل منها! وماذ� 
عل��ي �أن �أخج��ل منه! ربما ل��م �أكن �أحبها �أب��د�ً، و�لآن... حذ�ء �ض��ونيتكا �لمحكوك هذ� �أعز 
عندي من �ض��حنتها، �ض��حنة قطة مهلو�ض��ة. فماذ� يمكنك �أن تعتر�ض��ي على كالمي هذ�؟ 
لتح��ب غوردو�ض��كا ه��ذ� �لأعوج �لف��م، �أو... – و�لتفت �إلى حار�ض خي��ال قميء في عباءة 
وطاقي��ة ع�ض��كرية لهاطرة، و�أ�ض��اف –�أو �لأف�ض��ل �أن تتودد �إلى ذل��ك �لحار�ض لتنكم�ض 

تحت عباءته لتحتمي من �لمطر على �لأقل.
فقالت �ضونيتكا �ضادحة �ل�ضوت: ول�ضماها �لجميع زوجة �ل�ضابط.

�أيدها �ضيرغي قائاًل: بالطبع!... ولح�ضلت على فلو�ض من دون �أي عناء ل�ضر�ء �لجو�رب.
لم ترد كاترينا لفوفنا على �لإ�ض��اءة، ظلت تحدق في �لأمو�ج �أكثر، وتتمتم ب�ض��فتيها. 
وبين فتر�ت �نقطاع �ض��يرغي عن كالمه �لقبيح كانت ت�ض��مع هدير وعويل �لأمو�ج وهي 
تن�ض��ق �ض��اعدة هابطة. وفج��اأة تر�ءى له��ا مع موجة من�ض��قة ر�أ�ض بوري���ض تيموفيت�ض 
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�لأزرق، وطل��ع من موج��ة �أخرى زوجها متاأجحًا وهو يطوق فيدور �لمدلي ر�أ�ض��ه. وتريد 
كاترينا لفوفنا �أن تتذكر دعاء، وتتمتم ب�ضفتيها، ولكن �ضفتيها تهم�ضان: »كيف كنا نلهو 
ونمرح، ونق�ضي ليالي �لخريف �لطويلة. وبالموت �لزوؤ�م نر�ضل �لنا�ض �إلى �لعالم �لآخر«.
كان��ت كاترين��ا لفوفنا ترتج��ف. وكان نظرها �لز�ئغ يتركز وي�ض��ير وح�ض��يًا. ولمرة 
�أو مرتي��ن �مت��دت يد�ها نح��و نقطة غير منظورة في �لف�ض��اء، وعادتا فان�ض��بلتا. ومرت 
دقيقة �أخرى، و�إذ� بها ترنح ج�ضمها كله، غير �ضارفة ب�ضرها عن �لموج �لقاتم، و�نحنت، 

و�أم�ضكت ب�ضونيتكا من قدميها، وبحركة و�حدة قفزت معها فوق حاجز �لعبارة. 
تحجز �لجميع في �لذهول.

ظهرت كاترينا لفوفنا على ظهر موجة، وغا�ض��ت ثانية. وظهرت �ضونيتكا على �ضطح 
موجة �أخرى.

وت�ضايحو� على �لعبارة: خطاف! �رمو� بخطاف!
ح��وم خطاف ثقيل على حبل طويل، و�ض��قط في �لماء. لم تظهر �ض��ونيتكا على �ض��طح 
�لم��اء من جديد، ولكنه��ا بعد ثانيتين رفعت يديها مرة �أخرى وقد جرفها �لتيار ب�ض��رعة 
ع��ن �لعب��ارة، �إل �أن كاترين��ا لفوفنا ظهرت في �لوقت نف�ض��ه على موج��ة �أخرى مرتفعة 
فوقها �إلى حد �لخ�ض��ر تقريبًا، وهجمت على �ض��ونيتكا، مثل هجوم �ض��مكة مفتر�ض��ة على 

�ضمكة �ضغيرة وغيب �لماء كلتيهما.
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695 

 2021 آب/-متوز

 ميغيل دي أوانمونو ال أقل من رجل بكل معىن الكلمة 67
 صاحل علماينت: 

696-
697 

 تشرين األول/ -أيلول
2021 

 أنطون تشيخوف الراهب األسود 68
فؤاد أيوب ت: 

 أيوبوسهيل 

698-
699 

كانون -تشرين الثاين
 2021 األول/

 ليوانرد فرانك امرأة ورجالن 69
 منري البعلبكيت: 

700-
701 

 شباط/ -كانون الثاين
2022 

 إيفاجنيلوس أفريوف غابة الفرح 70
 ت: د. نعيم عطية

702-
703 

نيسان/  -آذار
2022 

 صاندجورج  املركيزة 71
 يوبأسهيل  :ت

704-
705 

 /حزيران -ايرأ
2022 
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