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الروايات تقول إن عمر بن الخطاب 
أخرج أبا بكر الصديق من عند النبي، 

الذي كان يحتضر، واصطحبه إىل 
سقيفة بني ساعدة، ملا علم أن األنصار 

اجتمعوا فيها الختيار خليفة منهم، 
باعتبار أن املدينة مدينتهم، وأن 

القرشيين املهاجرين ضيوف عليهم، 
وأنهما -عمر وأبو بكر- أخذا معهما 

سعد بن أبي وقاص حين قابلهما 
صدفة يف الطريق. تقول الروايات إن 

عمًرا كان يريد أن يصل إىل الجمع 
قبل أن ينتهوا إىل قرار طالبًا الخالفة 
لنفسه، باعتباره الرجل القوي فيمن 
يحيطون بالنبي بعد استشهاد حمزة 

بن عبد املطلب، كان القوي لكنه أصغر 
سنًّا من أبي بكر، وينحدر من بطن 

من بطون قريش أقل شأًنا وعزوة من 
كثيرين من الصحابة الذين هاجروا مع 
النبي، مع ذلك كان يرى أنه األحق ألنه 
األقوى، وربما سلَّم من حوله له بذلك، 
بدليل أن أبا بكر ذهب معه إىل السقيفة 
–تارًكا النبي يحتضر بين أيدي أقربائه 

املقربين- وهو يعلم نيته ورغبته يف 
الحكم.

الروايات تقول إنهم حين وصلوا إىل 
اجتماع السقيفة كان األمر قد انعقد 

عىل مبايعة سعد بن عبادة، كبير قبيلة 
الخزرج، وقيل تمت مبايعته بالفعل، 

وقيل مل تتم، ليس هذا اهتمامي اآلن، 
لكن ما أود التركيز عليه هو تغير 

قرار عمر بن الخطاب من اختياره هو 
خليفة لرسول اهلل، إىل اختيار أبي 

ْعف.. قوة الضَّ
م عمٌر أبا بكٍر على  لماذا قدَّ
نفِسه في السقيفة؟

سمير درويش
رئيس التحرير

)ضعف( أبي بكر مثَّل )القوة( التي أراد 
عمر بن الخطاب االستناد إليها في 
سجاله مع األنصار حول أحقية هذا 

الفريق أو ذلك في خالفة النبي: الذين 
تحملوا اضطهاد قريش وهاجروا معه 
وا بأمانهم وأموالهم وعائالتهم،  وضحُّ

أم الذين ناصروه وساندوه وتجنَّدوا 
في جيوشه وحاربوا حروبه.. القوة 

المباشرة لم تكن كافية لحسم السجال، 
ألنه ثمة قوى عديدة، كل منها تمتلك 

شعاراتها ومواقفها وتاريخها.

افتتاحية
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بكر، من اختيار الرجل القوي الذي 
يمسك مقبض سيفه باستمرار، إىل 
اختيار الشيخ املسن الوديع، ولنقل 

»الضعيف«. حسابات عمر تبدَّلت ألنَّه 
–ربما- فهم أن قوته ستقابلها قوة هذا 
الصحابي وذاك من األنصار، لكن تقدم 

سن أبي بكر، وضعفه، وقربه الشديد 
من النبي، وتضحياته باملال وبغيره من 

أجل الرسالة، لن تجد لها مثياًل عند 
األنصار، ولهذا سترُجح كفته، وهو ما 
حدث بالفعل حيث تم الرجوع )جزئيًّا( 
عن مبايعة سعد، وامليل )جزئيًّا أيًضا( 

إىل مبايعة أبي بكر، ثم أجلسه عمر عىل 
املنبر يف اليوم التايل وأخذ له البيعة، 
وقيل أخذها بالقوة حين لزم األمر!

معروف أن أبا بكر صديق وصدِّيق 
وصدوق ومضحٍّ بماله ونفسه وآله، 

لكنه ليس الرجل القوي صاحب الكلمة 
الذي يحكم املسلمين، ويتخذ القرارات 
القاطعة، هو رجل طيب ومسامل يؤِثر 

السالمة وال يدخل معارك كبرى أو 
صغرى، واملثال الواضح عىل ذلك 

هو قصة جمع القرآن كما وردت يف 
املراجع والسرديات اإلسالمية نفسها، 

فيقال إن عمر بن الخطاب سأل عن 
آيٍة ما، فقيل له إنها كانت عند )فالن( 

ومات يف حرب اليمامة، التي أُطلق 
عليها »حرب املرتدين«، فخاف عمر أن 
يتشتت القرآن ويضيع بموت الُحفَّاظ، 

فذهب إىل أبي بكر ينصحه بجمعه، 
فرفض األخير ألن رسول اهلل مل 

يجمعه، ومل يأمر بجمعه، وهو يخاف 
أن يقدم عىل شيء مل يفعله النبي! 

وبعد جهد أقنعه عمر أنها ُسنٌَّة َحَسَنٌة، 
فاقتنع وأوكل األمر إىل عمر –ومعه زيد 

بن ثابت، األنصاري كاتب الوحي- 

ليقوما بجمع القرآن من الرقاع ومن 
صدور الحفاظ، عىل أن ُيشهدا كلُّ حافٍظ 

شاهدين عىل ما يتلو.
)الغريب يف األمر أن عثمان بن عفان 

حين اضطر إىل جمع القرآن بعد نحو 
خمسة عشر عاًما، مل يعتدَّ بالنسخة 
التي ُجمعت يف عهد أبي بكر، والتي 

كانت محفوظة عنده، ثم عند عمر، ثم 
عند حفصة أم املؤمنين، بل شكَّل لجنة 

جديدة لجمعه، اهتدت بالجمع األول 
كمادة مبدئية فقط، لكنها مل تتقيد به، 

وتم الوصول إىل مصحف جديد تماًما، 
وأُحرق ما دونه كما تقول الروايات، إال 

أن عبد اهلل بن مسعود رفض إحراق 
مصحفه.. لكن تلك حكاية أخرى(.

مل يستمر أبو بكر يف الحكم غير ما يزيد 
قلياًل عن عامين، وأوصى يف حياته لعمر 
بن الخطاب، وكان هذا طبيعيًّا ومنطقيًّا، 

ليس –فحسب- ألن عمر من أفضل 
صحابة رسول اهلل وأقواهم شكيمة 

وأكثرهم قدرة عىل القيادة واتخاذ القرار، 
ولكن ألن الخالفة من األصل كانت لعمر 

لو وصلوا إىل السقيفة قبل موعدهم 
بقليل، قبل أن يستقر رأي األنصار 

عىل مبايعة سعد بن عبادة، فلو وصلوا 
مبكرين قلياًل كان سيطلب عمر البيعة 

لنفسه، وكان أبو بكر سيؤيده، لكن 
األمور سارت يف طريق آخر، لذلك كان 

طبيعيًّا أن تعتدل الكفة بعد موت أبي 
بكر، ويعتيل عمر مقعد الخالفة الذي كان 
يرى أنه األحق به. الوصية -إذن- كانت 

من قبيل تحصيل الحاصل، لدرجة أن 
السؤال ليس: هل أوصى أبو بكر لعمر؟ 

بل: هل كان مستطاًعا أال يوصي أبو بكر 
لعمر؟

حسنًا.. ملاذا حدثت ما نطلق عليها »حرب 

افتتاحية
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املرتدين« أساًسا؟

الروايات تقول إن بعض القبائل منعت 
تأدية الزكاة إىل بيت املال، الحظ أنها 
مل تنكرها ومل تتوقف عن إخراجها، 

لكنَّ وجهاءها رأوا أنهم كانوا يعطونها 
للنبي ليتصرف فيها باعتباره رسواًل 
من عند اهلل، يتنزل عليه الوحي، وأن 

أي خليفة بعده رجل مثلهم، ليسوا 
مضطرين إىل أن ينيبوه عنهم يف 

تصريف زكاتهم، وهو ما ملح فيه أبو 
بكر استضعاًفا لشخصيته، فقرَّر أن 

يحاربهم ليجبرهم عىل دفع الزكاة 
لبيت املال كما كانوا يفعلون مع النبي، 

والغريب أن عمًرا عارضه يف القرار، 
وقال له إنه سمع رسول اهلل يقول: 
أمرت أن أقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا 
ًدا رسول  أن ال إله إالَّ اهلّل وأنَّ محمَّ

الة، ويؤتوا الزَّكاة،  اهلّل، ويقيموا الصَّ
فإذا فعلوا ذلك، عصموا منِّي دماءهم 

وأموالهم إالَّ بحقِّ اإلسالم، وحسابهم 
ره أن دم  عىل اهلّل )متَّفق عليه(، وذكَّ

املمتنعين وأموالهم حراٌم حسب قول 
النبي، لكن أبا بكر حاربهم، وأريقت 

دماء غزيرة بين املسلمين، ألنه أحس 
أنهم يستضعفونه.

الرواة يقولون إن أبا بكر كان متَّبًِعا، 
وكان عمر مبتدًعا )دعك من أنهم 

يدُعون عىل املبتدعين من فوق منابر 
املساجد كل جمعة يف كل أنحاء 

العامل اإلسالمي، فهم يفعلون الشيء 
وضده بارتياح!(، كان متَّبًِعا بمعنى 
أنه ضعيف ال يملك القوة لتغيير أي 

شيء ولو كان يف صالح املسلمين 

)قصة جمع القرآن نموذًجا(، ومن يقرأ 
الروايات اإلسالمية يكاد يضع يده عىل 

املقارنة الدائمة بين ضعف أبي بكر 
وقوة عمر، وقد أفرد الدكتور طه حسين 

كتابه )الشيخان( ملناقشة تلك املقارنة 
كما وردت يف املصادر، وأكد عىل روايات 

وضعَّف أخرى مل يسترح لها ألنه 
وجدها غير معقولة، والحقيقة أن طه 

حسين –والباحثين جميًعا- ينطلقون من 
مصادر متضاربة ال تترك مجااًل لعدم 

الشك يف مصداقيتها، فضاًل عن االفتقار 
إىل أي دليل عىل أي رواية!

ما أردت أن أقوله إن )ضعف( أبي بكر 
مثَّل )القوة( التي أراد عمر بن الخطاب 
االستناد إليها يف سجاله مع األنصار 

حول أحقية هذا الفريق أو ذلك يف خالفة 
لوا اضطهاد قريش  النبي: الذين تحمَّ

وهاجروا معه وضحوا بأمانهم وأموالهم 
وعائالتهم، أم الذين ناصروه وساندوه 

وتجندوا يف جيوشه وحاربوا حروبه 
حتى انتصر، ولوالهم ما انتصر.. القوة 
املباشرة الواضحة مل تكن كافية وقتها 
لحسم السجال، ألنه –كما ذكرت- ثمة 
قوى عديدة، كل منها تمتلك شعاراتها 

ومواقفها وتاريخها، لكن )الضعف( 
بدا أعىل منها جميًعا يف تلك اللحظة، 

فانتصر، ذلك الضعف الذي ليس نقيصة 
طوال الوقت، خاصة إذا نمَّ عن إخالص 

وصدق ونقاء سريرة وزهد يف متع 
الدنيا، وكلها عوامل توفرت -يف تلك 

اللحظة- يف أبي بكر الصدِّيق، صديق 
النبي ورفيقه وأبو زوجته املقربة عائشة 

بنت أبي بكر أم املؤمنين



إبداع
ومبدعون

رؤى نقدية
شعر
قصة
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كُثر من ينعون البالغة، ويقيمون لها سرادقات العزاء. 
فال يكاد ينقضي عام حتى نقرأ أو نسمع سرديات »موت 

البالغة«، و«اندثارها«. تتكون كتيبة نائحي البالغة من 
خليط من املنِذرين، والوائدين. يخشى املنذرون عىل البالغة 

من عالمات قرب األجل، وحتم املصير. أما الوائدون، 
فيحفرون -ألسباب شتى- قبرها، عىل أمل أن يواروها 

حيّة يف قبر التاريخ. فريق يبكي البالغة بوصفها علًما؛ بأن 
ينفي عنها مبرر وجودها وضرورتها. وفريق ينعى البالغة 
بوصفها نصوًصا وكالًما؛ متحسًرا عىل انتهاء زمن الكالم 

البليغ.
يبدو أن الرغبة يف إماتة البالغة قديمة ِقَدم والدتها. فقد 

قام أفالطون، الذي ُيحتمل أن يكون هو نفسه من اخترع 
كلمة rhetoric، بأشرس محاولة لدفنها والتخلص منها. 
ومنذ دّشن أفالطون محاولة قتل فاشلة، عاشت البالغة 

والفلسفة حالة عداء مستحكم، إىل أن تنهد باحث يف علوم 
التواصل يف منتصف ثمانينيات القرن العشرين قائاًل: 

»ماتت الفلسفة؛ لذا ُيمكن للبالغة أن تولد من جديد«)1(. 
وكأن العلوم ال تحيا إال عىل أشالء علوم أخرى.

عالوة عىل النزعات املتحفزة لقتل البالغة، فقد أُعلن مرات 
 Jane Sutton عديدة وفاَتها طبيعيًّا؛ إذ تتبعت جين ستون
يف دراسة مشوقة املناسبات التي أُعلنت فيها وفاة البالغة 
يف العصر الحديث فبدأت تأريخها بتصريح شهير للناقد 

اإلنجليزي آي. إيه. ريتشاردز I. A. Richards: »لقد 

إن تابوت البالغة الذي حمله بعضهم على أكتافهم، وتلفحوا بالسواد، فارغ، 

بال جثة. فالبالغة حيَّة تراها وأنت تسير في الطرقات، في شكل الفتات 

إعالنية ملتصقة بحائط قديم، أو رموز وأيقونات دعائية مشدودة بين 

عمودي إنارة الطريق، أو أصوات وعظ تتدفق من مكبرات صوت مسجد 

صغير. فإن أدركك التعب ووقفَت لتستريح، ستستمع إليها في شكل جدال 

بين بائع متجول ومشتر مساوم، أو حوار بين عابر طريق ومتسول لحوح، 

أو محادثة بين شاب مغٍو وفتاة بريئة.

هوت البالغة يف أعماق سحيقة، إىل حدٍّ ُيستحسن معه 
تركها تهوي: لتبتلعها فوهة النسيان، بداًل من أن ُنتعب 

 Samuel Ijsling أنفسنا بها«)2(، ثم إعالن صمويل يسلنج
بأن البالغة »انحدرت إىل سوء السمعة«، مختتمة سردية 
 Paulموت علم البالغة بعبارة غير صريحة لبول ريكور
Ricoeur، ُيعلن فيها أنه سيشرع يف دراسة علم ميت؛ 

يعني البالغة)3(.
باستثناء عبارة ريكور، يمكن للبالغة أن تعني الكالم البليغ 

والعلم الذي يدرسه مًعا يف العبارات السابقة. عىل خالف 
ذلك، ُيميز تيري إيجلتون Terry Eagleton بين البالغة 

بوصفها كالًما جمياًل، والبالغة بوصفها علًما لدراسة 
هذا القول، ويتنبأ لألوىل باملوت، ويهب الثانية قبلًة لحياة 

طويلة.
ُينذر إيجلتون بأن البالغة بوصفها الكالم الجميل ربما 

تكون مؤذنة بالزوال. ففي أكتوبر 2012 نشر مقالة 
قصيرة بعنوان »موت البالغة«، يرى فيها أن العامل املعاصر 

املشغول بالتقنية، واالستهالك، غير قادر عىل إدراك 
الخصائص البالغية والجمالية للنصوص وتقديرها. ومن 

ثّم، فإن اللغة املوحية املكثفة املنشغلة بجمالها الخاص 
ربما تتالشى يف املستقبل القريب)4(. ومفهوم البالغة كما 
يستعمله إيجلتون يف هذا املقال يشير إىل اللغة التي تتسم 

بالجمالية كما تتجسد عىل أفضل نحو يف لغة الشعر. 
وهي مفاِرقة جذرًيّا للغة األداتية، التي تقتصر وظائفها 

هل تموت البالغة؟

د.عماد عبد اللطيف
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عىل إنجاز أفعال يومية عادية، كما 
تتجسد مثاًل يف إرشادات استعمال 
تقنية أو خدمة ما. عىل خالف ذلك، 
وبالضد من رأي ريكور الذي ُيدرك 
البالغة بوصفها علًما ميتًا، يصّرح 

تيري إيجلتون، يف سياق آخر، 
يف ختام عرضه لنظريات األدب 

حتى أواخر القرن العشرين، بأنه 
يجد يف علم البالغة البديل األنسب 

للنقد األدبي، مستنًدا إىل تصور 
لعلم البالغة يقرنه بدراسة أنواع 

اآلثار التي ينتجها الخطاب، وكيفية 
إنتاجه لها؛ إذ يرى أن علم البالغة 
ُعني بدراسة كيفية بناء الخطابات 

عىل نحو مخصوص، إلنتاج أثر 
محدد)5(. مهما يكن من أمر، فإن التناقض بين من ينعون 
يف البالغة علمها، ومن ينعون يف البالغة مادتها، غير ذي 

أثر كبير؛ فكالهما يقدمان دعوى سهلة التفنيد.

يف تفنيد أسطورة موت البالغة

مل تمت البالغة، ويبدو أنها لن تموت. يستند نفي موت 
البالغة يف املاضي وإمكانية موتها يف املستقبل إىل تمتعها 

بخصيصتين تالزمانها؛ األوىل قدرتها السحرية عىل 
التكيف؛ فالبالغة تتسع، وتضيق، تغيّر وجوهها، وُتنوع 

منهجياتها، وتطور مقارباتها طوال الوقت لتستجيب 
لتحديات زمنها. أما الخصيصة الثانية فهي اقتران البالغة 

بما ال وجود للبشر دونه؛ أي العالمات اللغوية وغير 
اللغوية التي ُتنجز اإلقناع والتأثير والجمال. فمنذ طّور 

اإلنسان سباًل للتواصل مع بني جنسه، أنتج كالًما بليًغا، 
ثم كتب نصوًصا بليغة. وحين تأمل ممارسته القولية، 

ووَضع قواعد وإرشادات بشأن تعليمها لآلخرين، اخترع 
علم البالغة. واألمران مًعا مالزمان لوجود اإلنسان؛ إذ ال 

يمكن تصور حياة بال إقناع، وال تأثير، وال جمال قول، 
كما ال يمكن تصور وجود هذه املمارسات بشكل فردي 
دون درسها، وتعلمها، وتعليمها. خالصة القول، البالغة 

بوصفها ممارسًة وعلًما مالزمة للبشر حياًة وفناًء.
إذا تأملنا حجج نعاة البالغة يف الدعوة إىل موتها، نجدها 

تنحصر فيما يأتي:
1- السمعة السيئة للبالغة بوصفها تالعبًا وخداًعا، ولعلمها 

بوصفه معرفًة ُتنجز التالعب والخداع.
2- تحوالت العامل املعاصر التي تؤذن بتراجع أثر القول 
الجميل يف الحياة، ومن ثمَّ تراجع دور العلم الذي يدرس 

القول الجميل؛ أي البالغة.
3- فقدان علم البالغة ملوضوعه أو وظيفته بفضل نشوء 
علوم أخرى مثل األسلوبية والسيميوطيقا والنقد الثقايف 

وتحليل الخطاب، وغيرها؛ ترثه حينًا، وتهمش دوره أحياًنا.
هذه الحجج ُيفنّدها واقع الحال، وضعف املقال. فالبالغة مل 
تمت، هذا واقع الحال، بل إنها تزدهر ازدهاًرا غير مسبوق 
يف العصر الحديث غربيًّا وعربيًّا. ولعل إطاللًة سريعًة عىل 
التوسع يف دراسة البالغة يف أقسام التواصل األمريكية)6(، 

وتعدد املجالت العلمية التي تختص بنشر بحوثها، 
واملؤتمرات الدولية التي ُتخصص لها، ُيبرهن، بما ال يدع 

مجااًل للشك عىل أن البالغة، قواًل وعلًما، تزدهر)7(. أما 
عربيًّا فإن إنشاء فرق بحثية تحمل اسم البالغة، وصدور 

دوريات علمية حولها، وتزايد أعداد الباحثين املنشغلين بها، 
مشاهد ال ُتخطئها العين)8(.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

آي. إيه. ريتشاردزبول ريكور تيري إيجلتون
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أما ادعاء موت البالغة بسبب سوء السمعة، فهو نموذج 

للحجة الرديئة. نعم، ُتلَصق بالبالغة نعوت شيطانية حين 
تكون مطيَّة للشر والتالعب والتمييز والقهر والعنصرية 

واإلقصاء واالستغالل، لكنها ُتنعُت كذلك بنعوت سماوية 
حين تكون أداة للتفاهم، ونبذ العنف، واملساواة، والشفافية، 

والتعايش، والجمال. وإذا كان ثمة بالغات رديئة، فهناك 
أيًضا بالغات خيّرة. وإذا كان بعض البالغيين يحوِّلون علم 

البالغة إىل معرفة غير أخالقيّة بامتياز، فإن هناك آخرين 
حرصوا بقوة أن تكون علًما أخالقيًّا بامتياز.

تبدو تنبؤات إيجلتون بموت البالغة؛ بسبب قرب اندثار 
الشعر أكثر هشاشة مما سبقها. فالبالغة ليست الشعر 

وحده، وليس الشعر وحده املستعين باللغة املوحية 
الجميلة، وإن سلَّمنا جداًل بأن حقل اللغة املوحية الجميلة 
يشرف عىل الجدب يف زمننا الراهن –وفًقا إليجلتون– فإن 

حقول اللغة املقنعة املؤثرة تزدهر عىل نحو جيل. لقد 
أصبح البشر محاطين بالرسائل البالغية. وحيثما يولون 

وجوههم، فثّم عالمات لغوية وغير لغوية تستهدف 
إقناعهم، والتأثير فيهم، وهذه هي البالغة. ولو أننا وافقنا 

إيجلتون عىل تصوره بأن البليغ هو الشعري/ الجميل، فإن 
زمننا الراهن أعاد إنتاج األقوال الجميلة يف صيغ أخرى، 
مثل العبارات األدبية يف اإلعالن والدعاية، التي ُتنتِج لغًة 
موحيًة مكثفًة، توهم بأنها منشغلة بجمالها الخاص، يف 

حين أنها ُتنجز من الوظائف النفعية الكثير. تماًما مثل إيهام 
الشعر بأنه منشغل بنفسه، يف حين أنه ُينجز أغراًضا ال 
تقلُّ عمليَّة عن نشرة إرشادات استعمال هاتف محمول. 

ويكفي فقط أن نتذكر الوظائف العملية للشعر العربي عىل 
مدار عصوره املختلفة للتسليم بهذا الرأي. فقد كان الشعر 

اء يقطع  ُعدَّة حرب، ورسول سالم، سالح مادٍح أو هجَّ
به طريق القادرين عىل العطاء، ذاكرة قبائل، وتاريخ أيام، 

فخ أنثى، وتعويذة استجالب خير اإلله، وغيرها. عالوة 
عىل ذلك، فإن التسليم بدعوى إيجلتون نفسها ال يمكن أن 
يكون؛ فقد أثبت عصرنا نفسه، أنه كلما أوغل اإلنسان يف 
الحياة املادية، زادت حاجته إىل اللغة الجميلة املوحية؛ كي 
يحقق توازًنا نفسيًّا يف هذه الحياة. لكن اإلنسان املعاصر 

ربما يجد يف األغاني والسينما والرواية، وليس الشعر، ما 
يلبي حاجاته من اللغة الجميلة املوحية، وهي بدورها أنواع 

أدبية يمكن دراستها بالغيًّا.
وأخيًرا، فإن ادعاء موت البالغة بحجة ظهور علوم جديدة 

ا سبقه من  ترثها، أو تزيحها، ال يقل مغايرة للواقع عمَّ



1 1
ادعاءات. نعم، قرأنا كثيًرا من نعي البالغة عىل صفحات 
األسلوبيين وأصحاب النقد الثقايف، والفلسفة، واملنطق 

الوضعي، وغيرهم، ممن يرون أن العلوم ال تقوم إال 
عىل أنقاض غيرها. وهي ادعاءات ترجع إىل ضعف تمثُّل 
الخصوصيات املعرفية للعلوم املختلفة. فظنَّ البعُض أن 

األسلوبية هي البالغة محّدثًة؛ فال حاجة إىل القديمة، وأن 
النقد الثقايف بديل عصري للبالغة والنقد مًعا، فال حاجة 

إىل القديم. وفاتهم أن مشروعية إنشاء معارف جديدة 
تنبع من وجود حاجة ال تلبيها املعارف القديمة. وأن ظهور 

علم جديد ال يتطلب بالضرورة »قتل« علم قائم. وسنرى 
فيما سيأتي كيف تمكَّنت البالغة من االحتفاظ 

بشرعية وجودها بوصفها حقاًل معرفيًّا عىل 
الرغم من محاوالت اإلزاحة واإلقصاء، وسنرى 

كيف استطاعت تقديم نموذج للتعايش مع غيرها 
من الحقول املعرفية وثيقة الصلة، ونحن ندرس 

التوجهات البالغية املعاصرة يف البالغتين الغربية 
والعربية.

إن تابوت البالغة الذي حمله بعضهم عىل أكتافهم، 
وتلفحوا بالسواد، فارغ، بال جثة. فالبالغة حيَّة تراها 

وأنت تسير يف الطرقات، يف شكل الفتات إعالنية ملتصقة 
بحائط قديم، أو رموز وأيقونات دعائية مشدودة بين 

عمودي إنارة الطريق، أو أصوات وعظ تتدفق من مكبرات 
صوت مسجد صغير. فإن أدركك التعب ووقفَت لتستريح، 

ستستمع إليها يف شكل جدال بين بائع متجول ومشتر 
مساوم، أو حوار بين عابر طريق ومتسول لحوح، أو 

محادثة بين شاب مغٍو وفتاة بريئة. فإن ُعدَت إىل بيتك 
ستجد البالغة تنتظرك يف شكل سرديات أفراد األسرة عن 
يومهم الطويل، أو تقنيات حجاج معقدة تستعملها أم تقنع 

طفلها بإنهاء طعامه، أو أنواع استمالة بارعة يستعملها 
األبناء لحمل والديهم عىل تلبية ما يريدون. حتى يف 

نومك، ستتواىل الصور عىل مخيلتك لتصنع توجهك نحو 
يومك التايل، ونحو اآلخرين. باختصار، حيثما وجد بشر 
يتواصلون، يمكنك رؤية البالغة حيّة بينهم، كالًما، وعلًما.

البالغة تتجدد. تلك حقيقة ساطعة. ربما كان الفشل يف 
إدراكها سببًا للحكم عىل البالغة باملوت. فالجديد ُيخفي 

القديم، ويوهم بأنه مل يعد حيًّا. لكن نظرًة ثاقبًة تكشف أن 
القديم حيٌّ يف جديده، ال ينفصالن 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

أفالطون
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تزداد هيمنة ”الواليات املتحدة األمريكية”؛ القوة 
العظمى بالعامل، عىل منطقة الشرق األوسط، كما 
تتصاعد بعض القوى األخرى مثل إيران وتركيا، 

املتطلعَتين يف السنوات األخيرة للزعامة؛ بَرْسم 
وتغذية املخطط التدميري التوسعي عىل حساب 

دول املنطقة، عْبر نْشر الفتنة والفوضى، وتغذية 
مشاعر الطائفية واألحقاد بين الجميع، عْبر تمددهما 

يف بعض الدول املجاورة، وبْسط نفوذهما عىل البر 
ه يعاند معظم القوى املجاورة  والبحر مًعا، يف توجُّ
واملحيطة، األوروبية والعربية. نشاهد أمام أعيننا 

مراحل وخطوات تلك املساعي دون اهتمام من 
الجميع ببذل جهد لتجميل مالمحهم أمام البشر.

فلكل القوى أكثر من وجه يف ِظلِّ املتغيرات 
اإلقليمية، التي تشهدها منطقة الشرق األوسط 

لة أيًضا بقبحها  اليوم، حتى القوى املستضَعفة ُمحمَّ

من خلف املالمح، التي تصّدرها للعامل بريئة. فلم 
يعد هناك بأس أو حياء يف إعالن املواقف، التي 

ه الجميع البراجماتي النفعي، كأن  تفصح عن توجُّ
العامل أصابته ُحمَّى العراء والكشف عن األقنعة. لقد 

أصبحت الرأسمالية املتجبرة، والقوى الدولية ذات 
املؤسسات -التي تعتمد عىل فْرض إراداتها بقوة 

السالح- تتحكمان يف خريطة العامل، وتعيد رْسمها 
وفق مخططاتهما، التي غالبا ما يتم التنسيق بينهما، 
يتدخالن يف سياسات الدول، التي مل َتلحق شعوبها 
وحكامها بالنضج الفكري أو السياسي؛ فيؤججان 

الصراعاِت الِعرقيَة والطائفية؛ إلشعال الحروب 
بأنواعها، سواء األهلية، أو حروب العدو الخارجي، 

مستغالن الجهل والنزعات الَقبلية، وأطماع 
فان َوْضِعيََّتْي  لطة لدى الجميع، موظِّ االحتفاظ بالسُّ

الضعف والتناحر.

رؤى نقدية
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الت كيف يمكن للسرد أن يرصد عراء التحوُّ
في الشرق األوسط؟

د.أماني فؤاد

تتمثل الكتابة الروائية الحديثة حاَل من يواجه الموت، أو العبث 

والاليقين من أي شيء، وتستحضر كيف تكون مشاعره من ُيطلب منه 

االختيار، وال يعرف لماذا عليه االختيار، وما الجدوى، يبحث السرد 

حول هذا الجحيم؛ فيسمع الُكتَّاب ممن خاضوا هذه الحروب، ويتتبعوا 

رة، واألفالم الوثائقية، واألحاديث  المعلومات، واللقطات المصوَّ

والنقاشات، والحوار بين الفصائل المتنازعة؛ ليبلوروا كيف تكون 

هذه اللحظاُت مصيريًة، وفاصلة في حياة األفراد والشعوب، كما أنهم 

ينشغلون بالتجربة السردية وفنياتها وآلياتها؛ لتصبح أكثر توتًرا، 

وتعبِّر عن تلك الصراعات المعقَّدة.
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ُتْحِكم تلك القوى املهيمنة السيطرة عىل دول 

العامل، وتتدخل أيًضا يف كياناته الدولية، التي تريد 
الصعود والخروج عن نطاقها العربي، فتصبح 

املبادرات تحت وصايتها، ومن خالل ما ترسمه 
من خطط، تراها لصالح توازنات القوى يف منطقة 
الشرق األوسط، وُتسيّر الجميع وفق مصالحها، 

هي وحليفتها التاريخية إسرائيل.
وملواجهة التحديات االقتصادية والسياسية 
واألمنية؛ تتشّكل تكتالت جديدة للوقوف يف 

وجه محاور قوة أخرى من شأنها التحكم يف 
مستقبل األحداث ومصائر الشعوب، حالة تسيُِّدها 

وسيطرتها عىل املنطقة، أعني تحالف ”إيران وتركيا 
وقطر”، ودْفع الجميع ملا ُيفرض عليهم تحت وطأة 

األمر الواقع.
وتعد قوى اإلعالم ووسائط التواصل التكنولوجية 
ف لتبديل الثوابت، التي  الحديثة جسوًرا ُتَمدُّ وتوظَّ
اعتقدت شعوب املنطقة فيها طوياًل، وإحالل أخرى 

محلها، وإيجاد منطق واقعي ونفعي لها، فلم تعد 

إسرائيل هي العدو التقليدي، وتم استبداله بإيران 
وتركيا وقطر، والقوى الراديكالية اإلسالمية، سواء 

نة متمثلة يف جماعة اإلخوان املسلمين  من السُّ
اإلرهابية، أو التيارات السلفية املتعصبة، أو من 

شيعة إيران املتعصبة، عىل شاكلة حزب اهلل 
والحوثيين، وجاٍر التغيير عىل نطاق واسع يف 

لها اآلن. اللحظات التي نحيا تشكُّ
ليس هذا فقط، بل يكشفون الوجوه القبيحة ملن 

استمرأ موقع املغلوب عىل أمره، وتسليط األضواء 
عىل ُفْرَقتِهم وأطماعهم، ورْفض االتجار بالقضايا، 

ب من ورائها، كما يفعل قادة األطياف  والتكسُّ
الفلسطينية، تفرض القوى املهيمنة معطيات الواقع 

التي صنعت لذاتها نفوًذا، واإلطاحة بمن مل يستطع 
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أن يفرض مكانته أو يدعمها أو من يتمسك برفض 
التفاوض والجلوس عىل مائدة الحوار، متمسًكا 
بشعارات قوضتها مقومات الواقع. يعلو صوت 
املصالح، وينفذ من كياناته مجنزرات لها القدرة 

عىل دهس الكيانات الضعيفة أو املتشرذمة، تتحالف 
تلك القوى الكبرى الرأسمالية والعسكرية أيًضا 

مع قوى أخرى؛ تستهدف الصعود وحماية أمنها؛ 
لخْلق تكتالت تتكامل فيها عناصر السطوة، سواء 

هي قوة االقتصاد، أو القوى العلمية، أو العسكرية؛ 
وذلك لخلق محاور للهيمنة: ”إسرائيل واإلمارات 
والبحرين، وما يستجد من دول عربية، ستنضم 

للتطبيع يف األيام القادمة”، ومواجهة محاور 
أخرى مثل التقارب بين إيران وتركيا، وتابعتهما 

قطر، وجماعة اإلخوان األصولية، أي تحالف ُنُظم 
الحكم الشمولية واألصوليين: السنة والشيعة، 

الذين يريدون فْرض إرادتهم، ونْشر أيديولوجيتهم 
كل واحد منهم بحسب عقيدته الدينية وانتماءاته، 
واالستحواذ عىل مناطق استراتيجية لها أهميتها 

كمصدر ثروة، أو لكونها ضرورة للمصادر 
الطبيعية الستمرار وجود اإلنسان، ُقوى تريد 

إحياء فترات مجدها وتسيُّدها للعامل يف مراحل من 
التاريخ، تريد أن تستعيد صدارة املشهد، وأمجادها 
الغابرة؛ فتفرض توجهاتها املذهبية الدينية، وتهيمن 

عىل العقول، وتقضي عىل، أو ُتضِعف كل ِفْكٍر 
هها األيديولوجي الديني والسياسي. مخالف لتوجُّ

تشير دالئل توايل األحداث -هذه اآلونة- إىل 
أن ما ُخطط له تحت سطح املاء؛ كان 

اًرا، وبال نهاية، ألنه عندما  صاخبًا، وموَّ
طفا لإلعالن عنه كان مباشًرا وصادًما 

للكثيرين؛ فتباينت انفعاالت الجميع، 
واستحالت مالمح البشر 

لكثير من عالمات 

التعجب واالستفهام، لحالة من التخبط العام، 
آخرون تفهموا منظومة التحالفات الجديدة، أو ربما 

كانوا قد تكهنوا بها، تكهنوا بما تفرضه معطيات 
اللحظة التاريخية املعاصرة.

عىل الوجه اآلخر، ويف ضوء انعكاس صراعات 
القوى الكبرى، يصيب اإلنسان العادي الفزُع؛ 

فيعيش الفرد مشتَّتًا بين صراع األيديولوجيات 
عىل القنوات، واملواقع اإلعالمية واإلخبارية، املؤثرة 
عىل العقول، فكل ما تربَّى عليه، ونشأ وفق مقوالته 
وحكاياته، وثوابته؛ أصبح زئبقيًّا، يتحرك من تحت 

قدميه، ويتركه بال جاذبية، وجد نفسه يف عملية 
مقامرة باملفاهيم والثوابت، التي كان لها قوام 

متماسك يف بنية شخصيته، وتطلعاتها، وأهدافها 
بالحياة، مجموعة ِقَيِمِه التي يؤمن بها، وقضاياه 
التي دافع عنها طوياًل، أعني يف منظومة تكوين 
ُهَويَّتِه، لقد باتت كل الثوابت -التي كان يقبض 

عليها- يف مهب الرياح. أفقدته كل هذه التحوالت 
وزيادة الهيمنة الثقة يف كل ما يقال، ويف كل من 

يقولون، يف املعنى ومن يحملونه من شخوص.
فحوَّل كل خبر تعمل مجموعات عىل شيطنته، 

والشوشرة حوله، والتشويش عليه، تخويف الناس 
من مالبساته، وتزييف الحقائق، وقلبها لعكس ما 

يراد منها، تزوير الحقائق، وبث الكراهية والبغضاء 
لدى الجماهير العريضة، ودفعهم للتشكك يف 

أي منجز يتم فعله، لقد ُفقدت الثقة واألمان بين 
جماهير غفيرة من الشعوب وحكامها، نتيجة لتدخل 

االفتراءات التي تطلقها كتائب خاليا اإلخوان يف 
تركيا وقطر، وباقي أنحاء العامل، أو الستشراء 

الفساد بين املسئولين، وافتقار الكثير منهم للقدرة 
عىل التخطيط الجيد، الذي يلبِّي أولويات املواطن 
العادي أواًل، لقد بات التوجس حاضًرا بقوة يف 

كل شيء حولنا، هذا عىل أحد األصعدة، ويف لحظة 
كتابة هذا املقال.

عىل صعيد آَخر، يعيش الفرد منسحًقا، مشتَّتًا يف 
البالد التي تشتعل بها النزاعات، إما من وطأة 

الحروب، التي ُيزج بها، نتيجة لصراعات القوى 
يف العديد من الدول العربية، يف سوريا والعراق، 
واليمن، وليبيا والسودان، أو من أوضاع حياتية 
بائسة يف كثير من الدول العربية، ال ُتراعى فيها 
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حقوق اإلنسان وحرياته، كما ال ُتتاح له الفرص 

الحقيقية لتنمية قدراته واستغاللها عىل النحو 
األمثل، لذلك نرى الكثيرين يتطلعون -يف كثير من 
البلدان العربية، التي تعاني من النزاعات والحروب 

أو األوضاع االقتصادية والسياسية املتردية- 
ألية فرصة للهروب من أوطانهم، حتى لو ألقوا 

بأنفسهم يف البحر يأًسا، أو للوحوش يف الصحراء 
والجبال، يف نوع من املقامرة بالحياة، بعيًدا عن 

أوطان ُيعد فيها طقس إراقة الدماء والقهر، وشتَّى 
أنواع الفاشيات شيئًا عاديًّا ومتكرًرا.

يف ِظلِّ تلك األوضاع الدولية املحتِقنة، والتي تصب 
تشكالتها، وجحيم حروبها، ومستويات عيشها 

املتردية يف منطقتنا. يف دول الشرق األوسط 
يتساءل البعض: هل للفنون دور أو أهمية يف 
حياة اإلنسان املعاصر؟ ويف منطقتنا تلك، هل 

يسهم السرد يف إبراز وصقل إنسانية البشر؟ يف 
ب يف ذات من يتلقاه  جعلهم أكثر إنسانية؟ هل يرسِّ

الطمأنينة، رغم كل تلك الضغوطات التي يعيش 
تحت وْقعها وآثارها؟

كيف يمكن للروائي أن يعبِّر ويجسد هذه األوضاَع 
شديدة التعقيد والتداخل، وبأية بنية وتقنيات؟ هل 

لها،  يستطيع الُكتَّاب مواكبة هذه التحوالت، وتأمُّ
وتجسيدها بعد تكوين رؤى حولها يف نصوصهم 

السردية، أم أنهم غارقون فيما تحت أقدامهم 
مباشرة، يف واقعهم املكدس باملشكالت من أنواع 
مختلفة، يومية وحياتيه تمس وجودهم املباشر؟

وملاذا نوِجد ربًطا، ُنلِح فيه، ونؤكد عىل أهمية الفنون 
واألعمال السردية؛ مصدًرا أساسيًّا يف التكوين 
العقيل والوجداني لكل طبقات املجتمع وأفراده؟
لتلك القضية أبعاد عميقة ومتشعبة، ففي الفن 

-والسرد يف قلبه- تتمثل قيم اإلنسان، ومشاعره 
وأفكاره، بُطُرق تعبير ومناظير متعددة، نستبين 

من خالله حقيقتنا اإلنسانية، التي تضعنا الفنون 
أمامها بشكل كثيف، عالقة تتميز باملواجهة العميقة 

والبلورية يف سياق جمايل غير وعظي، ببنيات 
تشكيلية ولغوية متجددة عىل الدوام؛ فنعرف ونعي 

عن أنفسنا ما قد نستشعره، لكن ال نستطيع التعبير 
عنه بهذا الوضوح أو التجسيد، أو بالرمز الشفيف، 
الذي تقدمه األعمال السردية، التي تحكي وجودنا 

وعالقتنا بهذا العامل.
يجسد السرد طموحات اإلنسان ونجاحاته، كما 
يشير إىل نقاط ضعفه وإخفاقاته، يجسد عالقته 

باملجتمع املباشر الصغير من حوله، كما يرتفع به؛ 
ليدمجه بنسيج املجتمع الكبير، الذي ترمي ظالل 
األحداث والوقائع فيه، وعالقات القوى املختلفة 

أيًضا عىل حياة الفرد البسيط يف أي طبقة من 
طبقاته، أو دولة من دول املنطقة.

يضع السرُد الفرَد املتلقي ضمن شخصيات النص 
باإليهام، فيقع بعد اختيار تلبُّسه أو تعاطفه مع أحد 

شخوص العمل، تحت دائرة التحليل واالستبطان 
والبوح، فنعرف ذواتنا، ونعي ما نواجهه بالحياة 

عند وعينا باملشتَرك اإلنساني، قد نستطيع من 
خالل الفن والسرد أن نمرِّر أيامنا بهذا الوجود، 

فكما يقول ”تولوستوي” كاتب ”الحرب والسالم” 
ع.. لقد  عن الوجود اإلنساني: ”إن وْضعنا مروِّ

أدرك اإلنسان بوضوح كبير أن األمور كلها رياء 
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وغباء، وأن الطمأنينة بالدة روحية”.

يشكل السرد -يف بعض التيارات الفنية- عوامَل 
جماليًة موازية لصالبة الواقع، الذي تهدمه، ثم 

تعيد بناءه من جديد، يخلق عوامَل مغايرًة تتضمن 
حركية الخيال، وال ثباته، واتساع قدراته عىل 
الَخْلق املغاير؛ فتجعلنا نخرج -نسبيًّا- خارج 

األطر الخانقة، التي تكبل الروح البشرية. حيث 
ُتطلِق الرواية بشخوصها املتباينة املناظيِر والرؤى 

أعمَق مخاوفنا، وتخيالتنا، وتصوراتنا، وأغربها 
عن العامل، سواء يف جانبه املادي أو املعنوي، ومن 

ثم تصوغ إنساًنا قادًرا عىل االنفكاك من وعاء 
الجسد بكل غرائزه، والتسامي يف فضاء الروح بكل 
فيوضاتها وإمكاناتها، حيث يتعانق الجمال والِقَيم، 

حين تنصهر املتعة مع الفكر.
ويف ِظلِّ األوضاع األخيرة يف منطقة الشرق 

األوسط، وإعادة تقسيم املنطقة، وما يحاك لها. 
َكفر الكثيرون بالفن، كما تشككوا يف ِقَيم وكيانات 

أخرى، ووجدوه دون طائل، وال أثر له يف ِظلِّ هذه 
األوضاع الطاحنة. لكن البعض اآلخر قد يجد فيه 

متنفًسا، يهرب فيه من قبح الواقع ودمويته، أو 
نهًجا يبوح من خالله عما يحدث له من أهوال، لعل 
هناك من يشعر به، فدائًما ما كان للقضية الواحدة 

ُرق التي يتفرق البشر يف رؤيتها وُطُرق  عدد من الطُّ
تلقيها.

يسعي بعض الروائيين -يف ِظلِّ توايل األحداث 
الحياتية الثقافية القائمة- ملراجعة املكونات 

السردية وطرائق توظيفها؛ لتشّكل منهًجا جديًدا 
يف مسار الحكي، هذه اآلليات التي ُتجدِّد أم ُتجدَّد 

يف اإلبداعات الفنية؛ لجْعلها أكثر تمثاًل للحظة 
تاريخية، لها معطياتها الثقافية، السياسية، املختلفة، 

شديدة التوتر، حيث السرد املفتوح عىل مسارات 
تأويل ال نهائي، معالجات تركض وراء واقع 

عه،  مجنون، ال ضابًطا ِقَيِميًّا حقيقيًّا يستطيع توقُّ
لقد باتت األحداث أكثر تسارًعا وغرابة من املتخيَّل 
يف كثير من األوقات، ُكتَّاب يبحثون عن ِبنًى فنيٍة 
متغيرة، وغنية باملتناقضات لتجسيد واقع حقيقي 

غير نمطي، لخْلق َنصٍّ فني، يعادل ويتوازى مع 
واقع حياة، ربما أفضل أوصافها كونها عبثية، 

ال تقع يف آفاق التوقع املعتاد، ال يملك الفرد فيها 
حقيقة واحدة، يمكن أن يقبض عليها سوى أن 

ينجو بحياته، هذا يف املستوى األول، حيث التعبير 
عن واقعه وذاته فقط. يف املستوى الثاني، يحاول 

استيعاب وكشف أنواع القوى املتصارعة يف 
املنطقة، وفْضح توجهاتها، ليس طلبًا للتغيير قْدر ما 

يجسد صرخة لحماية األجيال القادمة.
إنَّ اشتعال الحروب الفعلية يستحضر لحظة سردية 

شديدة التوتر، لحظة تفضي إىل العراء النفسي، 
تتساقط فيها األقنعة، وتتكشف وتنهال طبقات 

الكذب البشري؛ ألنها لحظة مواجهة مع املوت، لقاء 
الحياة يف مقابل العدم.

منذ عقود مضت، كانت لحظة مواجهة املوت يف 
الحروب تكتسب نوًعا من التبجيل والقدسية؛ 

ألنها كانت دفاًعا عن األرض واملعتَقد، كما كانت 
غالبًا يف مواجهة عدو خارجي، لكنها اآلن مباِغتة 

وعنيفة، وبال معنى واضح، فمن يتحكم يف ساحات 
املواجهات تياراٌت دينية، خْلفها زعامات ِعرقية، 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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أو رغبات استعمارية، فيستشعر الفرد أنه يواجه 

العدَم والفناء نتيجة ألطماع ال تخصه، قوى ال تراه 
من األساس، وغير ذات معنى حقيقي له، يقابله 

منفرًدا بال معتَقد أو قضية منطقية، ويتساوى يف 
هذا الحروب األهلية أو الحروب ضد األجنبي، الذي 

قد يكون عربيًّا وإسالميًّا.
تتمثل الكتابة الروائية الحديثة حاَل من يواجه 

املوت، أو العبث والاليقين من أي شيء، 
وتستحضر كيف تكون مشاعره من ُيطلب منه 

االختيار، وال يعرف ملاذا عليه االختيار، وما 
الجدوى، يبحث السرد حول هذا الجحيم؛ فيسمع 

الُكتَّاب ممن خاضوا هذه الحروب، ويتتبعوا 
املعلومات، واللقطات املصوَّرة، واألفالم الوثائقية، 

واألحاديث والنقاشات، والحوار بين الفصائل 
املتنازعة؛ ليبلوروا كيف تكون هذه اللحظاُت 

مصيريًة، وفاصلة يف حياة األفراد والشعوب، كما 
أنهم ينشغلون بالتجربة السردية وفنياتها وآلياتها؛ 

لتصبح أكثر توتًرا، وتعبِّر عن تلك الصراعات 
املعقَّدة.

ولقد الحظُت توظيف بعض التقنيات واآلليات 
الفنية، التي استخدمها بعض هؤالء الروائيين؛ 

لتجسيد معطيات الواقع املتشابكة الدموية من قبيل:
1- استمداد املرجعية الحكائية من الواقع أواًل، حيث 

أصبحت وقائعه أكثر غرابة من املتخيَّل.
٢- تغييب هذا الواقع نسبيًّا؛ من أجل تشكيل بنية 

غرائبية وعجائبية للحكاية؛ ليخلَُق النَّصُّ حالة 
بينية بين الواقع واملتخيَّل الفنتازي أحياًنا، كما 

يتم االستعانة يف البنية السردية لبعض النصوص 
بالواقع املمزوج باألسطورة.

٣- يف السرديات الجديدة، يتم فْتح الَقصِّ الواقعي 
عىل ظالله، وكأن هناك مستويين للحياة، أحدهما 
الظاهر الذي يخاطب الواقع، ويجسده، ويستبين 
للعين، اآلَخر: كأنه املستوى الباطني، تأويل آَخر 

للواقع، وهو البعد العميق الذي يتسبب يف استدعاء 
محكيات من التاريخ، وجدلها مع الواقع بصور 

فنية محبوكة.
4- التخيلِّ عن النََّفس الوصفي املمتد، وإسقاط 

التفاصيل، حيث ضخامة األحداث وتأثيراتها عىل 

البشر، التي تبدد التفاتهم ملا حول األحداث.
5- يف بعض السرديات، نلحظ التعامل مع الزمكان 

باملفهوم املطلق والعام، فهي رواية تنُشد املُْطَلق؛ 
لتبتعد عن تالحق املتغير ذي الوتيرة شديدة 

السرعة.
6- التشخيص األسلوبي للغة؛ بدفع الحيوية 
واللهاث أحياًنا، وتقويض بناءات اللغة ذاتها؛ 

لتجسيد نكبات األوطان، ورْصد آثار الحروب 
والنزاعات عىل األفراد، وخْلق بيئة خاصة 

بالنصوص، وتوفير طقس فني مميز لكل َنصٍّ 
يجعله ينُشد كيانات قائمة، ليس عىل مستوى 

املضمون، قْدر استناده عىل البنية ذاتها.
7- ُيطلِق املبدُع ال وعَي األفراد، وُيبِرز رغباِتهم 

املكبوتَة، فوضى صراع الطبائع والغرائز واألطماع، 
حيث تقديم الحياة بوْصفها أثًرا غير مكتمل؛ فتسود 

سرديات التشظي والفوضى.
8- يقدِّم بالسرديات االنتهاك للبشر، بوصفه نزيًفا 
دائم ومتجدَِّد األشكال، تمارسه السلطات السياسية 

والدينية واالجتماعية.
9- تتشّكل كثير من السرديات املتأخرة باالستعانة 

بَعْبر النوعية، حيث َتَتالَقى الفنون جميعها يف 
حالة تفاُعل، وتوظيف للتقنيات الفنية يف حالة من 
التراسل بين تقنيات السرد الروائي والشعر، وفن 
السينما، والعمارة، والفنون التشكيلية، واملوسيقا، 

وغيرها من فنون.
10- َشَمَل اتجاه التجريب -الذي ُيَعدُّ هاجًسا 

ر  متجدًِّدا لدى الروائيين املعاصرين- التبحُّ
يف الروايات املعلوماتية، التي تتناَول تفاصيَل 

ومعطياِت فترٍة تاريخية قد تكون هي املتضمِّنة 
ألول النزاعات، أو ِعلم من العلوم، أو تقديم أي 

مجال آَخر يتم اإلحاطة به وكشف عوامله.
وأحسب أن موقف الروائيين من اضطراب املشهد 
العام يتمثل يف مستويين: فالواقع يقدم ذخيرة من 

املوضوعات الغنية والغريبة، التي يمكن أن ُيقدِّم 
من خاللها الكاتب كتابة فنية مميَّزة، عىل املستوى 

اآلَخر: هناك اضطراب تالحق األحداث وتعقُّدها 
وتواليها، الذي ال يجعل الروائي ُيكوِّن رؤية 

استشرافية إال نادرًا لهذا الواقع املعقَّد
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رواية يوسف زيدان األخيرة »فردقان: 
اعتقال الشيخ الرئيس«، هي واحدة من 
الروايات الست التي رشحت إىل القائمة 

القصيرة لجائزة »البوكر« العربية للرواية 
عام ٢019 والتي دفعتني إىل إجراء حفريات 
واستقصاءات استقرائية موسعة لإلحاطة بهذه 

الرواية، وتحديد اجناسيتها، وعالقتها بالوقائع 
التاريخية املعروفة وتناصاتها النصية، وكيفية 

تشكل أنساقها الشعرية والسردية.
فالروائي يوسف زيدان، روائي متمرس، 

ومحقق يف كتب التراث والفكر الفلسفي، العربي 
واإلسالمي، بل ومفكر تنويري، عرفنا له عدًدا 

من الكتب الفكرية الجدالية وبعض الروايات املهمة 
منها روايته »عزازيل« التي كان يل شرف الكتابة 

عنها يف كتابي النقدي »املبنى امليتاسردي يف 
الرواية«، فضاًل عن روايات عديدة منها »محال« 

و«النبطي*«.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

ا.. ا إشكاليًّ ابن سينا بطاًل روائيًّ
قراءة مقارنة بين ثالث روايات 

تناولت شخصيته

فاضل ثامر
 )العراق(

يبدو لي أن ابن سينا كان يدرك جيًدا أن صورته في التاريخ لن تكون 

واحدة، بل ستكون له أكثر من صورة، وربما ثالث صور. إْذ كتب في 

إحدى رسائله: »ينبغي على من يتحدث عن نفسه أن يتحدث عن ثالثة 

أشخاص، ال عن شخص واحد، فيتحدث عن نفسه كما يراها، وكما يراها 

الناس، وكما يجب أن تكون«. لكن يحق لنا أن نتساءل عن االستراتيجية 

السردية التي يعتمدها الروائيون الثالثة في التعامل مع 

الشخصية التاريخية

ابن سينا
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فالرواية تستوقف الناقد منذ البداية حول 

تجنيسها، وفيما إذا كانت رواية باملفهوم السائد 
أجناسيًّا، أم أنها تكشف عن جنس روائي جديد 

أو ضرب روائي فرعي. فهي يف الظاهر رواية 
تاريخية، تحاول قراءة سيرة الفيلسوف أبي عيل 

الحسين بن عبد اهلل بن سينا. إْذ نجد محاولة من 
الروائي يوسف زيدان إلعادة كتابة سيرة ابن 

سينا التاريخية، من خالل السرد، ربما باالنسجام 
مع مقولة الناقد األمريكي هايدن وايت التي ينظر 

فيها إىل التاريخ بوصفه سرًدا.
وخالل تجوايل هذا، وجدت نفسي قريبًا من رواية 

فرنسية عن ابن سينا كتبها الروائي الفرنسي 
»جيلبرت سينويه« بالفرنسية عام 1987، وترجمت 
إىل العربية الحًقا، كما ال يمكن يل أن أتجاهل رواية 

كتبها الروائي املصري محمد العدوي، عن ابن 
سينا أيًضا بعنوان »الرئيس« صدرت يف القاهرة 

عام ٢01٢.
وبما أن الروائي قد توقف عند قصة »حي بن 

يقظان«، وهي أليغوريا( Allegory مرموزة فلسفية 
وأخالقية، للتعبير عن موقف ابن سينا الفلسفي 

تجاه العالقة بين الجسد والنفس اإلنسانية. وألن 
الروائي يوسف زيدان، باحث ومحقق، فقد سبق 

له وأن كتب عن قصة ابن سينا هذه وأصولها، 
يف كتابه »حي بن يقظان: النصوص األربعة 

ومبدعوها«، والذي يكاد أن يكون إعادة منقحة 
ومزيدة لكتاب املرحوم أحمد أمين املبكر املطبوع 

عام 195٢ »حي 
بن يقظان البن 

سينا وابن طفيل 
والسهروردي«، 

فقد كان عيلَّ 
العودة إىل هذا 

السفر القيّم.
لكن أكثر ما شغلني 
يف هذه الرواية هي 
األنساق السردية 

التي اعتمدها 
الروائي يف بناء 
روايته ورؤيته 

مًعا. فهل هي رواية تاريخية تتخذ من السرد 
أداًة لها، عىل غرار ما يفعله اليوم عدد كبير من 
الروائيين العرب الذين يحاولون تقديم تصور 

سردي جديد للتاريخ، أم هي محاولة كتابة »تاريخ 
بديل« بعيًدا عن التاريخ الرسمي.

الرواية، ويجب أن نقر بذلك جزئيًّا، تتوافر عىل 
الكثير من هذه الشروط الخاصة بهذا الضرب 
الروائي الذي يفيد من املبنى امليتاسردي، ومن 

الوثيقة التاريخية يف صياغة مثل هذه الروايات، 
والتي تزاوج، عادًة، بين ما هو تخيييل وافتراضي 
وسردي من جهة، وبين ما هو تاريخي وتسجييل 
ووقائعي من جهة أخرى. لكن عنصر املغايرة يف 

هذه الرواية، والذي يمكن أن يستدرجنا إىل قضية 
تتمثل يف التزام الروائي بالكتابة عن اسم معروف 
هو ابن سينا، وتحول الرواية إىل شكل من أشكال 
السيرة )البيوغرافية(، وهي محاولة كتابة سيرة 
شخصية تاريخية معينة من قبل كاتب سيرة أو 
مؤرخ أو روائي، وهي يف هذا تختلف عن رواية 

السيرة الذاتية )االوتوبيوغرافية( التي يكتبها 
شخص ما عن سيرته وتجربته الحياتية ومنجزاته، 
وقد يكتبها، افتراضيًا وتخييليًّا كاتب آخر. واملكتبة 

النقدية غنية باملؤلفات عن خصوصية هذين 
اللونين من السرد السيري، والسيري الذاتي.

لكننا نالحظ أن أغلب الروايات، التي توظف السرد 
لكتابة التاريخ أو سيرة شخصية محددة تعمد 
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إىل التمويه والتورية، أما رواية »فردقان: اعتقال 
الشيخ الرئيس«؛ فهي تتحدث بصورة مباشرة 

وصريحة عن شخصية تاريخية محددة وباالسم 
هي شخصية ابن سينا، بحيث تتحول الرواية 

إىل رواية سيرية )بيوغرافية(، ترتبط بلون من 
الكتابة الروائية عن شخصيات واقعية وتاريخية 

يطلق عليها يف النقد الحديث مصطلح »السيرة 
املمسرحة«Biography Dramatized ؛ التي تكتب 
عن شخصية حقيقية وليست تخييلية. وقد تكتب 

بشكل سيناريو سينمائي يطلق عليه مصطلح 
»بايو-بك »pic-Bio، وهو اختزال ملصطلح 

سينمائي، أو ما يمكن أن نسميه بأفالم السيرة، 
التي تحرص السينما الحديثة ويف مقدمتها هوليود 

عىل تقديمها، من خالل تقديم السيرة الحقيقية 
لشخصية تاريخية أو سياسية أو ثقافية معينة. 

ومثل هذه األفالم تحاول االبتعاد عن الصيغة 
الوثائقية أو التسجيلية، وتقترب من الجوهر 
التخيييل للسرد الروائي، لكنها تظل مشدودة 

بخيوط خفية إىل مرجعياتها التاريخية والحقيقية. 
ويمكن اإلشارة هنا اىل أفالم من هذا النوع، منها 

فيلم عن حياة »املهاتما غاندي« وفيلم »تشاريل 
شابلن«، كما يعد الفيلم السوفياتي »تشاباييف« 

من هذا الطراز. كما ويمكن أن نعد الكثير من 
األفالم العربية من هذا النمط، منها فيلم عن أنور 
السادات وآخر عن جمال عبد الناصر، كما يمكن 

أن ندرج الفيلم العراقي »امللك غازي« من إخراج 
محمد شكري جميل ضمن هذا اللون السينمائي.

أما عىل املستوى الروائي فيمكن أن نعد رواية 
واسيني األعرج املوسومة »كتاب األمير: مسالك 

أبواب الحديد«، وهي سيرة لحياة األمير عبد القادر 
ونضاله ضمن هذا املنحى. كما يمكن أن نصنف 

رواية الروائية العراقية رغد السهيل املوسومة 
»منازل ح 17«، التي هي سيرة تاريخية افتراضية 
عن حياة متمردة نسوية ضمن هذا اللون. ويمكن 
أن ندرج سلسلة النصوص املسرحية التي كتبها 

وأخرجها الكاتب والفنان املسرحي د.عقيل مهدي 
عن عدد من الشخصيات الثقافية العراقية منها 

الجواهري، وعيل الوردي، والسياب وحقي الشبيل 
ويوسف العاني وغيرهم، تحت باب السيرة 

االفتراضية هذا.
ومن هنا نجد أنفسنا أمام ما يعتقده بعض النقاد 
جنًسا روائيًّا جديًدا من أشكال السيرة الروائية 

التي تنص عىل الشخصية التاريخية صراحًة. 
ولكننا لو أعدنا تفحص هذا »الجنس« الروائي 

االفتراضي، لوجدناه ال يختلف كثيًرا عن ضروب 
مماثلة للسرد السيري »البيوغرايف« والسيري 

الذاتي »األوتوبيوغرايف«. ولذا فهذا اللون ال يعدو 
أن يكون لوًنا أو ضرًبا فرعيًّا جديًدا، وال يمكن 
له أن يرقى إىل مستوى الجنس األدبي الروائي 

املستقل.
لشد ما أثار قلقي تشتت صورة ابن سينا 

الحقيقية يف هذه الروايات الثالث. إْذ مل أجد 
ابن سينا واحًدا يف هذه الروايات، بل وجدت 

ثالث شخصيات له. فكل رواية تحاول أن تقدم 
منظوًرا مغايًرا البن سينا يختلف عن اآلخر، حتى 

ليظل القاري حائًرا يف التعرف إىل الشخصية 
الحقيقية، وإىل الجوهر اإلنساني الذي يمثله 

ابن سينا الذي ضاعت مالمحه بين التاريخي 
واالفتراضي، وخاصة بعد أن أصبح بطاًل روائيًّا، 

ربما بطاًل اشكاليًّا أو تراجيديًّا أو وجوديًّا. إذ 
يشعر القارئ أحياًنا أن كالًّ من الروائيين الثالثة 
يحاول أن يسحب ابن سينا إىل منظوره، ويمنحه 
الصفات والسمات التي يراها مالئمه له أكثر من 
غيرها. وقد يبدو هذا مقبواًل يف الرواية الحديثة، 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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ما دامت الرواية تعّد بنية تخيلية افتراضية تعيد 
تقديم التاريخ عن طريق »سردنته« بوصفه بنية 

سردية، لكن األمر يتعلق بمنطقية هذا التشكل 
وحيويته وشرعيته وقدرته عىل إقناع املتلقي.
ابن سينا يف رواية »الرئيس« ملحمد العدوي، 

الصادرة عام ٢01٢ يختلف اختالًفا جذريًّا عن 
صورته يف الروايتين األخريين، فهو يبدو، زاهًدا، 
متعبًدا، ورًعا يقيم شعائر الدين وفروعه، واملرأة 
بالنسبة له، إما كائن بشري متجرد، أو مخلوق 

فكري مجرد، إْذ ليس للجسد أو الجنس مكان يف 
هذه الرواية، بينما نجد ابن سينا عند )سينويه( 

أقرب ما يكون إىل العلمانية. فهو محب للحياة 
والجنس والخمر، ورافض للتعصب، ُيْؤِمن بجميع 

األديان. وتجد الرواية مطرزة بآيات من القران 
الكريم تؤكد عىل االعتراف بالديانات السماوية 
املسيحية واليهودية، ويكاد أن يكون ابن سينا 

عند الكاتب الفرنسي )سينويه( كوسموبوليتيًّا. 
ويقترب ابن سينا يف رواية يوسف زيدان إىل 

حد كبير من رواية سينويه، لكنه هنا يقف موقًفا 
وسًطا، حاول فيه الروائي أن يمسك بعصا التاريخ 

من منتصفها.
فابن سينا هو مفكر منفتح، وإىل حدٍّ ما علماني، 
وتالحقه أحياًنا تهمة الكفر واإللحاد، التي يرميه 

بها أعداؤه، أما إقباله عىل الجنس والحياة والخمر 
فأمر ال يمكن إنكاره. وكانت رواية يوسف زيدان 

جريئة يف نقل الكثير من قصص الحب والجنس 
التي عاشها ابن سينا مع حبيباته ومعشوقاته، 
وبشكل خاص عشيقاته الثالث األخيرات منهن.

ويبدو يل أن ابن سينا كان يدرك جيًدا أن صورته 
يف التاريخ لن تكون واحدة، بل ستكون له أكثر 

من صورة، وربما ثالث صور. إْذ كتب يف إحدى 
رسائله: »ينبغي عىل من يتحدث عن نفسه أن 

يتحدث عن ثالثة أشخاص، ال عن شخص واحد، 
فيتحدث عن نفسه كما يراها، وكما يراها الناس، 
وكما يجب أن تكون«. )رواية »الرئيس« ص٣٣٢(

لكن يحق لنا أن نتساءل عن االستراتيجية السردية 
التي يعتمدها الروائيون الثالثة يف التعامل مع 

الشخصية التاريخية، ومع اإلطار التاريخي العام 
الذي يؤطرها، بما فيه من مدونات رسمية أو 
مرويات شفاهية، وما هي الكيفية التي يحقق 

فيها روائي ما هذا التعالق الخفي بين السردي 
والتاريخي.

من املعروف أن النزعة امليتاسردية، قد فتحت 
الطريق أمام اإلفادة من املخطوطة التاريخية 

أو املدونات املكتوبة واملرويات الشفاهية، عبر 
مداخل ومقتربات مختلفة. فالبعض يضع مسافة 

زمنية ونفسية بينه وبين النص الروائي من 
خالل الزعم –مثاًل- أنه قد عثر عىل هذا النص يف 
بريده الشخصي، كما نجد ذلك يف رواية فاضل 

العزاوي »االسالف«، وقد يزعم الروائي أن النص 
الروائي هو نص مترجم تم العثور عليه يف إحدى 
املكتبات أو املواقع األثرية، وأنه ال فضل له سوى 

نشر هذا النص النهائي، كما نجد ذلك يف رواية 
»عزازيل« ليوسف زيدان أو »طفيليات العقل« 

لكولن ولسن. ويزعم روائي آخر أنه قد تلقاه عىل 
جهاز الحاسوب، دون أن يعرف مصدره، وأنه 
اكتفى بتنقيحه ونشره، كما نجد ذلك يف رواية 
»مخيم املواركة« للروائي جابر خليفة جابر، أو 

رواية »أوراق معبد الكتبا« للروائي األردني هاشم 
غرايبة. وكل هذه املداخل السابقة تدور ضمن زمن 

املاضي، حيث يظل الحاضر غائبًا، أو نجد ظالًّ 
باهتًا له.

وهناك من يحاول أن يزاوج بين الواقعة التاريخية، 
وبين واقعة معاصرة، مثلما فعل الروائي املصري 

محمد العدويهايدن وايت



الشاب أسامة السعيد يف روايته 
»رواق البغدادية«، أو الروائي واسيني 

األعرج يف »البيت االندلسي«. وهناك 
من يحاول أن يجعل النص التاريخي 
موازًيا للنص السردي املعاصر حتى 
ليبدو النص التاريخي حاكًما ومؤثًرا 
أحياًنا، كما نجد ذلك يف رواية »أزمنة 

الدم« للروائي جهاد مجيد.
وتتم أحياًنا عملية إسقاطات متبادلة 

بين املاضي والحاضر مثلما نجد ذلك 
يف رواية »قواعد العشق األربعون« 

للروائية التركية »أليف شافاق«.
ولو فحصنا أوىل الروايات الثالث 
التي تناولت شخصية ابن سينا، 

وجعلت منه بطاًل روائيًّا، عبر وظائف 
سردية وسيميائية متعددة، وأعني 

بها رواية »الطريق إىل أصفهان« 
للفرنسي جيلبرت سينويه الصادرة 
يف باريس عام 1987، بوصفها أقدم 
الروايات الثالث، لوجدنا أن املؤلف 

يزعم أنه مجرد مترجم للنص، حتى دون إشارة 
إىل مصدر النص األصيل ولغته ومؤلفه. لكنه من 

جهة أخرى أناط مهمة السرد بالراوي املركزي 
)أبو عبيد الجوزجاني( تلميذ ابن سينا املقرب 

الذي تلقى منه، قبيل وفاته، آخر عشرين صفحة 
من سيرة حياته الذاتية. وبذا يشير هذا الراوي، 

التاريخي، الوثوقي، إىل أنه يعتمد عىل وريقات ابن 
سينا العشرين، فضاًل عن صحبته اليومية التي 
دامت خمسًة وعشرين عاًما ألستاذه ابن سينا.
ولذا فهو أيًضا سارد مشارك، فضاًل عن كونه 
سارًدا موثوًقا، أن نعد الراوي من الرواة الذين 

Narrator Reliable .يعتمد عليهم يف سردهم
فابن سينا هنا، أكثر مياًل للمحسوسات منه 

للماهيات. فهو عاشق أزيل للحياة، يحب النساء 
والخمر ويرفض التعصب والتطرف، ويميل إىل 
املساوة بين األديان. هذه صورة ابن سينا، كما 

رآها سينويه، أو بشكل أدق، كما تمناها الروائي، 
وهو مؤلف أوروبي، علماني، وعاشق للحياة 
والعدالة، بعيًدا عن أي رؤية دينية أو الهوتية 

ضيقة. فابن سينا يف منظور سينويه يساوي بين 
جميع األديان، اإلسالم أو املسيحية أو اليهودية، 
بل وحتى الديانات الوثنية مثل الزرادشتية. لقد 

سحب املؤلف بطله إىل موقعه فكان بطاًل عصريًّا 
منفتًحا، وربما كوسموبوليتيًّا او عومليًّا.

أما رواية »الرئيس« للكاتب املصري محمد العدوي 
الصادرة عام ٢01٢ فقد حاول املؤلف فيها أن 
يزاوج بين مدونة املؤلف املولع بشخصية ابن 
سينا، وهو يتهيأ للسفر إىل إيران، للتعرف إىل 
األماكن التي عاش فيها ابن سينا، وبين سيرة 

حياة ابن سينا وفلسفته، وهو أسلوب سبق وأن 
اعتمدته الروائية التركية آليف شافاق يف روايتها 
»قواعد العشق األربعون«. لكن التشابه هنا شكيل 

تماًما. فرواية شافاق خلقت لوًنا من التفاعل 
الداخيل بين نصين: النص التاريخي الذي يتحدث 

عن سيرة حياة الشاعر جالل الدين الرومي 
وعالقته بشمس التبريزي، وبين الحياة الشخصية 

لساردة الرواية )إيال( وعالقتها بمؤلف النص 

الرواية، ويجب أن نقر بذلك 
ا، تتوافر على الكثير من  جزئيًّ
هذه الشروط الخاصة بهذا 

الضرب الروائي الذي يفيد 
من المبنى الميتاسردي، ومن 
الوثيقة التاريخية في صياغة 

مثل هذه الروايات، والتي 
تزاوج، عادًة، بين ما هو تخييلي 

وافتراضي وسردي من جهة، 
وبين ما هو تاريخي وتسجيلي 

ووقائعي من جهة أخرى



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 2 4
التاريخي )عزيز زاهار(. أما رواية »الرئيس« 

فقد ظل النص التاريخي فيها معزواًل عن النص 
املعاصر، الذي كتبه الروائي والذي يصف فيه 

رحلته إىل إيران لتقصي أخبار ابن سينا واألماكن 
التي عاش فيها. لكننا افتقدنا إىل الجدل الحي بين 

ما هو تاريخي وما هو سردي، وشعرنا بوجود 
نصين مستقلين ومنفصلين. كما أن الروائي مل 

يفعل شيئًا سوى تقديم بعض املناظرات الفلسفية 
املستقاة من بعض كتابات ابن سينا الفلسفية. 
ويخيل يل أن الروائي قد نجح يف كتابة واحدة 

من نصوص أدب الرحالت الشائقة، لكنه فشل يف 
محاولة كتابة سيرة حياة ابن سينا سرديًّا.

أما من الناحية الفنية فقد وجدنا أن السرد يف 
رواية سينيويه يتميز بأنه مبأر، ألنه يتم من خالل 

سارد مركزي هو )أبو عبيد الجوزجاني( الذي 
يعلن منذ البداية عن قيامه بسرد النص الروائي، 
اعتماًدا عىل األوراق العشرين التي تركها له ابن 

سينا عن سيرته الذاتية األتوبيوغرافية. إْذ يستهل 
املؤلف الرواية بعد البسملة: » أما بعد، فهذا أنا 

العبد الفقير إىل ربه تعاىل، أبو عبيد الجوزجاني 
أضع بين يديك هذه الكلمات التي عهد بها ايلَّ، ذلك 

الذي ما انفّك معلمي، صاحبي، وقرة عيني، طيلة 
خمسة وعشرين عاًما، أبو عيل ابن سينا«. )ص11(

كما تختتم الرواية بتأكيد الدور املركزي للسارد 
أبو عبيد الجوزجاني عند تلقي الكلمات األخيرة 

البن سينا قبيل وفاته: »حاول أن تجمع تصانيفي، 
أنا أعهد بها إليك، يا أبا عبيد، عسى اهلل أن يقدر 

لها املصير الذي تستحق«. )ص 487( ويقوم 
الجوزجاني نفسه بإيراد تاريخ وفاة ابن سينا: 
»ثم انتقل إىل جوار ربه ورحمته، ودفن بهمدان 

يف سنه 4٢8 هجرية، املوافق 10٣7 يف تقويم 
النصارى«. )ص 487( ولتوكيد فنية السرد 
وتبئيره، فضاًل عن دور السارد الجوزجاني، 
زعم املؤلف أنه مجرد مترجم للنص الروائي، 

وهو ما أدركه مترجم الرواية التونسي فتحي آدم 
الذي منح نفسه صفة »املعرِّب« وليس املترجم يف 

الهوامش، للتمييز عن هوامش املترجم االفتراضي. 
وقد كان فتحي آدم موفًقا يف اكتشاف جوهر 

اللعبة السردية للمؤلف سينيويه لخلق حالة اإليهام 

إلقناع القارئ بأن املؤلف الفرنسي ليس أكثر من 
مترجم لسيرة ابن سينا. )ص 5(

ولكن هل بقي الروائي محمد العدوي، مؤلف رواية 
»الرئيس«، مثاًل خارج سياق اللعبة السردية؟ ال 
أعتقد، إْذ ترك املؤلف بصمته ومنظوره وبشكل 
خاص يف الحوارات التي تركز عىل جانب واحد 

فقط من فلسفة ابن سينا، وأعني به الجانب 
الالهوتي والصويف والذي يعتمد عىل تقديم النقل 

عىل العقل، وأهمل أية إشارة إىل نزعة ابن سينا 
العقلية والحسية التي قدمت املحسوسات عىل 
املاهيات، ورفضت االمتثال للكثير من املفاهيم 
الفقهية التقليدية الضيقة، ودعت إىل التسامح 

الديني ونبذ التعصب واإلقصاء. ويمكن القول 
إن الروائي محمد العدوي، قد حوَّل ابن سينا إىل 
ناطق رسمي يعبر عن منظوره الديني والفقهي، 
والذي نكتشف بعض أصوله ومنابعه يف شعور 

الراوي الذي زار إحدى املكتبات يف إيران واكتشف 
بفرح غامر وجود مؤلفات مفكر اإلخوان املسلمين 

حسن البنا. كما أهمل مؤلف »الرئيس« الجوانب 
الدنيوية يف شخصية ابن سينا، وتعاطيه للخمر، 

بل وشرعنته لها، فضاًل عن عشقه للنساء، 
وممارسة مختلف أشكال الجنس الحالل فيه 

والحرام عىل حد سواء. ولكي ال يجعل ابن سينا 
يقيم عالقات عاطفية غير شرعية مع آخر حبيباته 

االفتراضيات )وردة( نرى املؤلف وقد شرعن هذه 
العالقة، فعقد له قراًنا شرعيًّا معها، قبيل موته، 

وهو ما مل نجد له أي سند تاريخي يف سيرة ابن 
سينا الحقيقية.

 وبذا فشخصية ابن سينا يف رواية »الرئيس« 
شخصية »إشارية« بتقسيم الناقد الفرنسي فيليب 

هامون، والتي تتحول إىل ناطق رسمي باسم 
املؤلف من خالل »وجود ذات مسربة« إىل النص 

يف غفلة من التجيل املباشر للملفوظ الروائي«. 
)سيميولوجية الشخصيات الروائية، فيليب 

هامون، ترجمة سعيد بنكراد، دار الحوار دمشق 
٢01٣، ص15(، بينما تمثل شخصية ابن سينا 
يف رواية سينويه طراز »الشخصية املرجعية« 

التي تمد جذورها يف التاريخ واألساطير والوقائع 
االجتماعية، كما سنشير إىل ذلك الحًقا.



2 5

أما رواية يوسف زيدان 
»فردقان: اعتقال الشيخ 

الرئيس« الصادرة عام ٢018 
فهي قريبة إىل حد كبير من 
منظور رواية »الطريق إىل 

أصفهان« للروائي الفرنسي 
جيلبرت سينويه، لكننا يجب 

أن نعترف بأن الروائي قد 
حاول أن يشق له طريًقا خاًصا 

به يف بناء شخصية ابن سينا 
روائيًّا، وبشكل خاص من 

خالل االنطالق من بنية مكانية 
محددة هي قلعة فردقان التي 
سجن فيها ابن سينا، والتي 
أصبحت بنية مكانية مولدة 

تشع منها جميع البنى السردية الالحقة من خالل 
االستذكار، وتجميع خيوط السيرة الذاتية البن 

سينا. لكننا وجدنا الرواية تخرج الحًقا من إطار 
املكان الواحد نحو فضاء الخارج يف رحلة تتجه 

نحو أصفهان، وهو ما أبلغه املزدوج البن سينا من 
رغبة، »تاج امللك« الذي يتقدم بجيشه صوب القلعة 
للقاء ابن سينا واصطحابه معه. وهي سمة رواية 

سينيويه »الطريق إىل أصفهان« أيًضا، بوصفها 
رواية رحلة كذلك.

فرواية يوسف زيدان شأنها شأن رواية سينيويه 
تنطلق من منظور إنساني وفلسفي منفتح، ينطلق 

منه ابن سينا، يؤمن بالحوار بين األديان، ويرفض 
أي شكل من أشكال التعصب، ويحتكم دائًما إىل 

العقل يف مقابل النقل، ويشكك بالكثير من املفاهيم 
التقليدية واملتطرفة يف التاريخ اإلسالمي. لذا 

جاءت شخصية ابن سينا، شخصية حسية إىل حد 
كبير تؤمن بالحياة واللذة الجسدية، فهو يعشق 

الجنس ويشرب الخمر، وهو ما جعله عرضًة 
لالتهام باإللحاد والكفر والزندقة، لكنه من جهة 

أخرى يمتلك منظوره الشخصي املتوازن عن الفكر 
اإلسالمي، بوصفه دينًا عقالنيًّا منفتًحا، ويرفض 

تطرف املذهب اإلسماعييل الذي كان يتبناه أبوه 
وعائلته.

 ومع أن رواية »الطريق اىل أصفهان« ظلت 
تمثل النص الغائب لرواية يوسف زيدان 

»فردقان: اعتقال الشيخ الرئيس« إال أنها امتلكت 
خصوصيتها وتفردها يف البنية السردية واملنظور 

والرؤيا.
ويمكن القول إن هناك قواسم مشتركة بين هذه 

الروايات الثالث. إذ تعتمد الروايات الثالث يف 
بناء السيرة البيوغرافية عىل النص السيري الذاتي 
األتوبيوغرايف بورقاته العشرين، والذي كتبه ابن 

سينا يف أيامه األخيرة وسلمه إىل تلميذه )أبو عبيد 
ا سيريًّا حاكًما  الجوزجاني(، والذي أصبح نصًّ

يف الروايات الثالث. كما أن هذه الروايات ركزت 
يف الغالب عىل السنوات األخيرة من حياة ابن 

سينا، ومنها وصف كيفية وفاته متأثًرا بمرضه. 
كما تعتمد هذه الروايات عىل توظيف بنية الرحلة 

بطريقة أو بأخرى، وبشكل خاص يف اتجاه الرحلة 
نحو أصفهان، حيث تكشف الرحلة عن شعريات 

سردية خاصة تتطلب بحثًا مستقالًّ قد أتفرغ له يف 
وقت قريب.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون

أحمد أمينيوسف زيدان جيلبرت سينويه



ويمكن القول إن الروايات الثالث تومئ إىل 
أن حياة ابن سينا، بشكل عام كانت تفتقد إىل 

االستقرار، بسبب الحروب والغزوات والصراعات 
العسكرية يف زمانه، وأن سنواته كانت تمثل هروًبا 

نحو املجهول.
لكن أهم ميزة تجمع بين هذه الروايات تتمثل يف 
 Personality كونها تنتمي إىل رواية الشخصية

Novel حيث تهيمن الشخصية املركزية 
Protogonist أو ما تسمى أحياًنا بالبطل Hero أو 

الشخصية Character أو الفاعل Actantبتعبير 
فالديمير بروب. وحيث تشغل شخصية البطل 

ابن سينا موقًعا مركزيًّا يف الحدث الروائي، يؤكد 
عىل مركزية اإلنسان ودور هذه الشخصية يف 

األحداث فاعلة ومنفعلة، بينما كان التصور النقدي 
 Action السائد سابًقا يؤمن بأولوية الحدث

عىل الشخصية. فالحدث حسب املنظور السابق 
هو الذي يتحكم بسيرورة الشخصية وتشكلها، 
وأن الشخصية هي »أحد مؤثثات الحدث«. )أثر 
الشخصية يف الرواية: فانسون جوف، ترجمة 

لحسن الحمامة، ٢018، 
ص7(.

وألن هذه الروايات الثالث 
تحاول أن تخلق سرديًّا 

وروائيًّا شخصية روائية 
تخييليه، هي شخصية ابن 

سينا، إال أن هذه الشخصية 
تظل تمد جذورها املرجعية يف 
الواقع االجتماعي والتاريخي 
والثقايف، بوصفها شخصية 

تاريخية حقيقية، وهو ما يجعل 
رواية الشخصية تكتسب 

هنا، كما أشرنا، منذ البداية 
مالمح السيرة املمسرحة 

 Biography Dramatized
أو باعتماد املصطلح النقدي 

السينمائي pic Bio الذي يعني 
السيرة السينمائية.

 فمن املعروف يف الدراسات 
السيميائية أن الشخصية 

عالمة  Signلسانية 
وسيميائية، وأن الشخصية، بوصفها عالمة يصدق 

عليها ما يصدق عىل كل العالمات، وبعبارة أخرى 
أن وظيفتها خالفية »فهي كيان فارغ، أو بياض 

داليل ال قيمة له، إالَّ من خالل انتظامها داخل 
نسق هو مصدر الدالالت فيها«. )سيميولوجية 

الشخصيات الروائية، فيليب هامون، ترجمة سعيد 
بنكراد، دار الحوار، دمشق، ٢01٣، ص15(

لكننا يمكن ان نالحظ أننا ال يمكن أن نعّد شخصية 
ابن سينا الروائية يف هذه الروايات الثالث، كياًنا 
فارًغا او بياًضا دالليًّا، ذلك أن تاريخية الرواية 

وواقعيتها تجعلها تمتلك مساحة تمأل جزًءا من هذا 
»البياض الداليل« وليس كله، ألن القارئ كما يؤكد 
ذلك فانسون جون يمتلك يف ذاكرته ويف موسوعته 

الكثير من البيانات واملعطيات القبلية Prior عن 
الشخصية التاريخية استناًدا إىل ذاكرته وثقافته. 
إْذ تركز رؤيا )فانسون جوف( عىل رصد تفاعل 

القارئ مع الشخصية من خالل عملية التلقي، 
حيث ترى هذه الرؤيا أن »التفاعل بين القارئ 

نالحظ أننا ال يمكن أن نعّد 
شخصية ابن سينا الروائية في 

هذه الروايات الثالث، كياًنا فارًغا 
ا، ذلك أن تاريخية  أو بياًضا دالليًّ

الرواية وواقعيتها تجعلها تمتلك 
مساحة تمأل جزًءا من هذا »البياض 

الداللي« وليس كله، ألن القارئ كما 
يؤكد ذلك فانسون جون يمتلك في 

ذاكرته وفي موسوعته الكثير من 
البيانات والمعطيات القبلية عن 
الشخصية التاريخية استناًدا إلى 

ذاكرته وثقافته
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والشخصية هو املحرك األساسي«. )أثر الشخصية 

يف الرواية، ص9(
ويستشهد فيليب هامون برأي الناقد الفرنسي 

روالن بارت الذي يرى أن املعنى ليس معًطى يف 
بداية النص، وال يف نهايته، وإنما يتم اإلمساك به 
من خالل النص كله، حيث يرى »فيليب هامون« 

جرًيا عىل ذلك أن مالمح الشخصية ال تكتمل 
وال تمتلئ داللتها النهائية إال مع عمليات التلقي. 

)سيميولوجيا الشخصيات الروائية ص 88(
ولو عدنا ثانيًة اىل تقسيم )فيليب هامون( الثالثي 

للشخصيات، لرأينا أن شخصية ابن سينا يف 
هذه الروايات هي من طراز الشخصيات املرجعية 

التي نجدها ممثلة بالشخصيات التاريخية أو 
األسطورية، أو تلك املرتبطة بالوقائع االجتماعية. 

)سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص14( وهذا 
التوصيف ينطبق أساًسا عىل روايتي جيلبرت 

سينويه »الطريق اىل أصفهان« و«فردقان: اعتقال 
الشيخ الرئيس« ليوسف زيدان بشكل أساسي، 

بينما نجد أن رواية »الرئيس« للروائي أحمد 
العدوي، تميل فضاًل عن ذلك نحو النمط الثاني من 

تقسيم فيليب هامون والذي أسماه »بالشخصية 
اإلشارية« )بترجمة سعيد بنكراد، أو الواصلة 

بترجمة لحسن احمامة(، والتي تشير إىل شخصية 
املؤلف، ومحاولته تحويل الشخصية إىل ناطقة 

باسمه وصوته ورؤيته، مثلما حول محمد العدوي 
شخصية ابن سينا إىل »بوق« يعبر عن وجهات 

نظره الفقهية والالهوتية التقليدية الضيقة.
وباملناسبة، ويف مقابل ذلك، وما دمنا بصدد 
الحديث عن هذا التقسيم الثالثي للشخصية، 

يمكن أن نقول إن شخصية راوي السيرة املركزي 
)أبو عبيد الجوزجاني( تنتمي إىل النمط الثالث 
من التقسيم، وأعني به الشخصية االستذكارية 

)بترجمة سعيد بنكراد، أو التكرارية، بترجمة 
لحسن احمامة( حيث »يكمن دور هذه الشخصية 

بوصفه رواًيا للسيرة، يف ربط أجزاء العمل 
السردي بعضها ببعض، وذلك من خالل قيامها 

بنسج شبكة من التداعيات والتذكير بأجزاء 
ملفوظيه متفاوتة لتحقيق وظيفة التنظيم والترابط 

يف النص«. )سيميولوجية الشخصيات الروائية 
ص14(

ومن الغريب أن يرتكب الروائي يوسف زيدان يف 
روايته »فردقان: اعتقال الشيخ الرئيس«، بعض 

الهفوات التي يمكن تجاوزها، منها توظيف السرد 
كيل العلم يف مستهل الرواية، وهو سرد غير مبأر، 

مع أن الروائي يمتلك الخبرة الكافية بشروط 
السرد الروائي الحداثي. إذ يستهل الروائي روايته 
بهذا السرد التقريري الخارجي: » يقف عىل جانبي 
البوابة األمامية، مستحيلة الفتح، برجان عاليان من 

األبراج األربعة للقلعة«. )ص5(
وكان باإلمكان إدراج هذا الوصف ضمن مونولوج 
»املزدوج« مسؤول القلعة، أو من خالل حوار بين 

املزدوج والزعاق. كما أن الرواية تختتم بتقرير 
رسمي بارد من وجهة نظر السارد العليم غير 

املبأر حول وفاة ابن سينا: »ومات ابن سينا 
وحيًدا، وخلد لألبد، وخسر يف سبيل الخلود أعز 

أمانيه«. )ص150(
إذ نرى هنا أن الوصف خارجي، غير مبأر، ودونما 
وجود سارد أو رائي، مع أن أبو عبيد الجوزجاني 

يظل هو املرجع األساس يف بناء شخصية ابن 
سينا.

تكاد رواية يوسف زيدان تختلف عن الروايتين 
األخريين يف كونها تنطلق من بؤرة مكانية واحدة 

هي بنية قلعة فردقان، التي ترد يف العنوان 
بوصفه عتبة نصية مولدة، لكنها تشع من خالل 

فعل االستذكار إىل أماكن وأزمنة مختلفة، كما 
أن نهايتها كانت تنبئ عن قرار برحيل ابن سينا 
يف اليوم التايل لوصول »تاج امللك« الذي يتقدم 

بجيوش همذان صوب القلعة، ورغبته يف مقابلة 
ابن سينا واصطحابه معه يف رحلة تتجه نحو 

أصفهان.)ص147(
رواية يوسف زيدان »فردقان: اعتقال الشيخ 

الرئيس« تظل، عىل الرغم من هذه الهفوات، 
واتكائها الجزئي عىل رواية جيلبرت سينويه 

»الطريق اىل أصفهان« رواية متميزة وموفقة، 
نجحت يف إعادة تشكيل شخصية ابن سينا سرديًّا 

يف تعالق تفاعيل بين ما هو تاريخي وما هو سردي

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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من الثابت أن عناصر القص ضمن أي جنس 
قصصي إنما هي أربعة: زمان يؤّطر األحداث 

ومكان يحتويها وشخصيات تتحرك يف الفضاءين 
السابقين، وأحداث تدور فُتكسب جميع العناصر 
السابقة قيمة وأهمية وداللة نصية سياقية، وعىل 

هذا الفهم واألساس أكاد أجزم أن الحدث أّس 
»القصة«؛ كل قصة، باعتباره يجعل بقية العناصر 

حية نابضة فاعلة متفاعلة، سواء فيما بينها أو 
ضمن العنصر الواحد، فحدث »التعاون« عىل سبيل 
املثال يف قصة ما، قد يسهم يف كشف العالقة بين 
اإلطارين كما يسهم يف كشف العالقة بينهما وبين 
الشخوص، وهو بدوره –الحدث- يكشف العالقات 

بين الشخصيات ضمن نفس العنصر.
والحدث الذي رمنا البحث فيه خالل عملنا هذا هو 

»القتل« باملعنى املجازي الفني للكلمة: أي القتل 

الذي يمارسه الراوي ومن ورائه الكاتب عىل أحد 
شخوص »قصته«، وذلك بأن يجعله يموت ضمن 

خطته السردية، سواء عبر املوت الطبيعي أو 
االنتحار أو القتل العمد أو القتل عىل وجه الخطأ 

أو عبر حادث ما، وللتدقيق أكثر سنركز عىل »قتل 
األب« أي موت األب يف األقصوصة.

من املركوز يف األدب أن الكاتب يقتل الشخصية 
الخيّرة التي يرفع من شأنها، ويعيل من قيمتها، 

حتى يكون وقوعها انهيار بنيان يفعل فعل اإلثارة 
والتأثر يف املتلقي، ولكن قد نتفاجأ بقصة يقتل 

األديُب فيها البطل الشرير قتاًل جزاء ما رّوع وزرع، 
ولكن حدث القتل/ املوت هذا يخلف يف أنفسنا 

شعوًرا عجيبًا غريبًا متداخاًل وغير مفهوم.. تموت 
الشخصية التي َقتََّلْت سواء عىل الحقيقة أو عىل 

املجاز واالستعارة، ألن إهمال العيال يف تقديرنا قتل 

مفهوم الموت والحياة في األدب إنما هو مفهوم بنيوي فني ال داللي، فموت 

األب اإلله، األب اليد الكبيرة كان موًتا حتميًّا إيجابيًّا حتى يفسح المجال 

لالبن األكبر أن يتألأل سرديًّا ويتفرد بالفعل والبطولة، فهو لم يشعر 

بقزميته إال في حضرة والده العظيم، موت األب اليد الكبيرة موت مفعم 

بالرضا ألنه أعطى ووّفى ولم يستبق شيًئا، فهو إذن موت بحجم الخلود. 

وموت األب الشرير في أقصوصة »جركس«، هو موت جسدي فحسب، ألن 

األب الروح والرمز كان ميًتا من زمان، وحالة اليتم سابقة للحظة الموت.

قتل األب في األقصوصة بين:
»اليد الكبيرة« ليوسف إدريس 
و»شركس« للمياء بوكيل

حمدان الجبيلي 
 )تونس(



2 9
لهم، »أب بائس متخلٍّ ال يبذل إال لجلساته الخمرية« 

يعتبر قاتاًل. ولكننا ال نشعر بالتشفي واالرتياح 
بل يفتح علينا موتها أبواًبا مشرعة للتيه والتأمل 

والتبصر واألسى واألسف.
ولتناول مسألة »قتل األب« يف األقصوصة العربية 

بالدرس، رأيت أن أقف عىل نّصين مختلفين 
مؤتلفين، أحدهما َقَتَل األب الخيّر اللطيف، وثانيهما 

َقَتَل األب »العضروط« العربيد املزعج، وهما 
نصان معاصران: أحدهما يعود إىل أواسط القرن 

املاضي وهو نص للعبقري املصري يوسف إدريس 
الذي يعتبر »علًما من أعالم األقصوصة العربية 

الحديثة ومحطة بارزة يف تاريخ هذا الفن ال يمكن 
تجاوزها«، )حاتم الساملي ص15( والنص املعتمد هو 

أقصوصته »اليد الكبيرة« الصادرة ضمن مجموعة 
»حادثة شرف«.

وثانيهما نص حديث جدًّا صادر سنة ٢0٢0 
بعنوان: »شركس« ضمن مجموعة »قرية بوتيرو« 
للكاتبة التونسية التي ما فتئت تساير نهر السرد 

بثبات ورسوخ قدم، تنحت يف ثنايا الواقعية 
بأسلوب مخصوص قوامه الخيال الفياض واللغة 

الشعرية الساحرة. وهي التونسية ملياء بوكيل.

1- اليد الكبيرة وموت األب الخّير

رغم أن صورة األب يف األدب العربي الواقعي هي 
مرآة لصورته املرجعية باعتباره رمز الصرامة 
والحزم والصالبة والشدة من جهة، ومصدًرا 

للمال والعطاء والكرم من جهة أخرى، أو كما قال 
ميخائيل نعيمة »هو مصدر مال وإزعاج*«، فإن 

يوسف إدريس يف أقصوصة »اليد الكبيرة« قد 
استطاع أن يكسر هذه الصورة النمطية الكالسيكية، 
فحقق مصالحة بين الراوي الشاب الطالب الجامعي 

وأبيه العجوز البدوي، هي عالقة وصال وعاطفة 
جياشة، وبوح واندفاع دون تحفظ، رغم أننا نعلم 

أن األب التقليدي كتوم، يصطنع الغلظة والشدة ولو 
كان قلبه يتفطر حبًّا ورقة ألبنائه، قدره أن يخفي 

مشاعره داخل األسرة.. ولكن االستثناء يحدث 
يف »اليد الكبيرة« ليوسف إدريس؛ يصف الشاب 

لحظة وصوله إىل القرية ودخوله البيت، فيقول »أنا 

دائًما مشتاق إىل أبي.. أنا ابنه الكبير وحبيبه الكبير 
أيًضا.. كنت دائًما أحن إىل أبي إىل طفولتي.. وكنت 
أحب أبي.. أدخل من الباب فأجده قد أفاق مما كان 

يفعله عىل عجل، واقًفا يرتدي جلبابه ورأسه عار 
وصدره مفتوح وهو حائر فرحان يبحث هنا وهناك 
عن شيء يضعه يف قدميه كي يسرع ويقابلني، فقد 

كان هو اآلخر يحبني، يحبني أكثر من أي شيء آخر 
يف الوجود.. وأندفع إىل حضنه، ويندفع إىل حضني، 
وكم حضنته وكم احتضنني، وطول عمري كنت أوّد 
أن أظل أحتضنه.. وها أنا ذا أصبح أطول منه وأحبه 

أكثر مما أحببته. ص6٣.. أبي ال يريد أن ينهي 
العناق.. وأمي أعرف أنها يف تلك اللحظة متناومة 
تنتظر مني أن أذهب إليها.. وأبي فرحان فرحة ال 

توصف، فيضع وراء ظهري مسنًدا، أو يجعلني 
أقوم من مكاني ألجلس يف مكان آخر أكثر راحة، 

وهو من فرط فرحته نسي أن يرتدي يف قدميه 
مداًسا،..« ص64.. »وأبي سعيد بيننا كاإلله، كلنا 
نحبه ونذوب يف حديثه، ما أجمله حين يتحدث..« 

ص 65.
القارئ العربي ينام ويصحو عىل »أحن إىل خبز 

أمي*«، أما الحنين إىل األب فخجول مسكوت 
عنه، ال أعلم أديبًا عربيًّا استطاع أن يرسم صورة 

عاطفية للعالقة بين االبن الشاب وأبيه كالتي رسمها 
يوسف إدريس، هي صورة كسرت أسطورة العقدة 

األوديبية، وحققت مصالحة بين األب واالبن. ولو 
أعدنا صياغة هذه الفقرة الوصفية السابقة فغيرنا 
األفعال املسندة إىل األب لنجعلها مسندة إىل األم، 

لكانت الصورة يف نظر الكثيرين أنسب، ألن األم يف 
واقعنا وتاريخنا وأدبنا وسيرنا هي رمز العاطفة 

الجياشة واللهفة إىل لقيا االبن الحبيب بشوق طفويل 
ينسيها أن تضع يف قدميها مداًسا. لقد ارتفع يوسف 

إدريس باألب وجعله بؤرة حبه وجنونه، كما جعله 
هو أيًضا محبًّا ينكر ذاته يف سبيل »ظلّه املمتد«، 

وكنّى عنه بـ«اليد الكبيرة«، اليد التي تسع الجميع، 
ويطال عطاؤها القريب والبعيد، اليد الجديدة 

التي ترّبت وتحضن وال تصفع، اليد التي تشمل 
الخير عطاًء والجمال حناًنا. فعاًل، مل يكن األب يف 
أقصوصة يوسف إدريس يًدا كبيرة وحسب، بل 

هو يد كبيرة وقلب كبير وعقل بصير وروح مفعمة 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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بكل القيم الربانية السامية، لذلك شبهه باالله قائاًل: 

»وأبي سعيد بيننا كاإلله«. إن العدول واالنزياح 
يف هذه الصورة الجديدة لألب البدوي الريفي 

كامنان يف هذه الليونة وهذا اللطف اللذين تسربا 
إليه، واستقرت يف كيانه رغم شظف العيش وبؤس 
الحال. أ فبعد كل هذا السمو باألب إىل مرتبة الحلم 
واألمل »يقتل« يوسف إدريس البطل/ األب/ اإلله؟

ليس يف األمر غرابة وال شذوذ، فالكاتب منخرط يف 
تصور اجتماعي وحضاري عام يسود فيه اعتقاد أن 
»الَجِميلِيَن« وحدهم هم الذين يموتون، وأن املرء إذا 
الن طبعه وحسن خلقه فاعلم أن رجله يف الركاب، 
أّما األشرار فهم األقدر عىل البقاء، مهما تمنى لهم 
الجميع الفناء. يقول عبد الوهاب البياتي: »وكّل ما 

نحبّه يرحل أو يموت*«.
ويقول أبو تمام يف السياق ذاته راثيًا محمد بن 

حميد الطوسي:
عليك سالم اهلل وقفا فإنني

رأيت الكريم الحّر ليس له عمر*
وفاء لهذا التصور السابق سوف تنتهي األقصوصة 

بعودة االبن الشاب من املدينة حيث يدرس إىل 
القرية حيث أسرته، ومنها إىل البيت واألشواق 

تحدوه، ظانًّا أن الوضع األصيل لـ«القصة« مازال 
عىل حاله، لكن عودته هذه املرة كانت مخالفة، 

صادمة، مرعبة. ألن الراوي سيجد املنزل قد خرب 
بحدث قاصم للظهر غير منتظر، أال وهو موت األب؛ 

عماد الدار ووتدها، يقول الراوي: »ووجدت باب 
البيت مفتوًحا هو اآلخر، وال أحد عىل الباب، وال أحد 

يف الداخل، وال أحد ينتظرني، وكل شيء مهمل.. 
وأحسست أن بيتنا قد خرب« ص68.

إن تواتر النفي املطلق بـ«الء النافية للجنس« يف هذا 
املقطع، يدل عىل العدم والالشيء ألن األب كان كل 

شيء، به وحده كان املنزل املتواضع مزدحًما.
»أبي هنا إذن تحت هذا التراب«

»كيف تموت قبل أن أشبع منك«؟
لقد فزع الراوي بآماله إىل التكذيب واإلنكار، وغلب 

الوهم والخيال الحقيقة البشعة، وماضي الوصل 
هزم لحظة القطيعة والفراق األبدي، كيف يموت 

األب الذي جعله الكاتب يف بداية األقصوصة مشرق 
شمس األمل ومبعث الوئام والفرح ومدار التئام 

الشمل واالتحاد، وها قد مات: »فما كان موته موت 
واحد ولكنه بنيان قوم تهدم«.*

ملوت العزيز وقع نفسي وسردي عظيم، ولـ«القتل« 
إذن مشروعية سردية تأثيرية خّطط لها الكاتب 

من البداية، أليس غاية الغايات التي يروم كل 
كاتب تحقيقها أن تسكنك القصة بعد قراءتها، وقد 

فعل يوسف إدريس، وقد وفق أيما توفيق، فلو 
كان »القتيل« غير األب لفتر التشويق وضعفت 
الحبكة، ولو كان األب عىل غير تلك الصورة ما 

كان ملوته وقع. إذن فما جدوى أن »نقتل« األشرار 
يف أقاصيصنا؟ وهل يكون ملوت األشرار وقع عىل 

املتلقي؟

»شركس« وموت األب الشّرير

املشهد يف »شركس« مخالف تماًما، ففي غياب 
األب مل يكن البيت قد خرب هذه املرة، بل 

كان يعّمه الفرح والحبور ومظاهر االحتفال 
بالسنة امليالدية الجديدة، وئام ليس مثله 

وئام: »انطلقت الشماريخ والهتافات، ماجت 
الحلبة املستديرة، الصاخبة باملحتفلين يهللون 

ويتبادلون القبل، استدارت )الصبية( نحو 
أمها ولّفت ذراعها حولها، غمرتها بالقبل، 

بين الضمة والضمة تقول: »يا ميمتي الغالية، 
اهلل ال يحرمني منك )مل تعد كل فتاة بأبيها 



معجبة، ومل تناصب أمها العداء غيرة 
عىل أبيها، بل الفتاة بأمها مفتتنة 

مغرمة عالقة(، »حاصراها )ابناها وليد 
وهاجر( بالدفء والقبل.. احتضنتهما 
بقوة ضاغطة، كأنها توّد لو تعيدهما 

إىل بطنها..«. )ص9(
كل هذه األفعال الوصفية حّمالة داللة وّد والتئام 

شمل، وانصهار وجداني أسري ال ينغصه منغص 
يف لحظة صفاء مكتملة، ويف غياب األب طبًعا، 

األب الذي بدخوله ستفسد لوحة الصفاء ويلوطها 
السواد، وتغيب عنها الطمأنينة: »لكنها انتفضت 

فجأة، سي منجي يعود آخر الليل، ربي يستر لقد 
أثقل هذه الليلة«. األب شخصية معرقلة؛ معرقلة 

بأحوالها وصفاتها وهيئاتها: »العضروط« )صفة: 
يف الدارجة التونسية تطلق عىل الرجل الطويل 

الضخم(، يسترّد بأسه وتوازنه، متهالك، مترنح، 
اشتعلت عيناه كالشرارة،..«، األب شخصية معرقلة 

بأقوالها أيضا: »يا ولد الكلب، ميّل ريتك ما ريت 
خير« )متوعًدا القط شركس(، شخصية معرقلة 

بسلوكاتها وأفعالها املزعجة، املفسدة لكل مظاهر 
الهدوء: »أعرض عن كريم ودفعه بشدة، دفع الباب 

بكلتا يديه، أزاحها من طريقه بَدفعة قاسية متوحشة 
أردتها أرًضا..«.

بين األب الدخيل وبقية أفراد األسرة )العنصر 
األصيل( قطيعة أيما قطيعة، يربك حضوره )دخول 

شخصية جديدة( الوضع ويفسد الود، ويثير 

اشمئزاز الجميع، حتى ُيرجى لو استمر غيابه، 
وصورة األب املزعج هي لألسف صورة واقعية من 
رحم الواقع االجتماعي، فقد يتزوج شاب طائش إثر 

نزوة أو خطيئة، ثم يستمر يف غيّه وتيهه وإدمانه كل 
أنواع املسكرات واملخدرات، تعصف بلبه وجسمه 
وبجميع عالقاته االجتماعية والشغلية والربانية. 

وتتضاعف املصيبة إذا أنجب أطفاال. عندما يسكر 
األب يتحول إىل شخصية غريبة عن نفسه وعن 
أهله، تتفجر إىل السطح منه كل الشرور اآلدمية 

من سب وشتم وعنف أعمى.. ويزداد العنف مرارة 
عندما يمارس أمام بنت صبية تتالطم بها أمواج 

الصبى واملراهقة )هاجر(، وهي تبحث عن حضن 
شاطئ عليه تنفث كل ضيقها وهمومها وتوقها 

وأحالمها وتطلعاتها.. ولكنها تنكسر عىل صورة 
َمَثلَِها األعىل: »بسرواله املرتخي واملبلل، وقميصه 

الفاقد لكل أزراره، وسيجارته املتدلية من فمه 
األدرد«.

املرارة كل املرارة أن تجد الصبية أباها يمارس عليها 
وعىل أمها وأخواتها أبشع أنواع القتل النفسي.. 
إنه وقد فعل ما فعل، فكأنما ركلها، وسحبها من 

لقد ارتفع يوسف إدريس باألب 
وجعله بؤرة حبه وجنونه، كما 
ا ينكر ذاته  جعله هو أيًضا محبًّ
في سبيل »ظّله الممتد«، وكّنى 
عنه بـ«اليد الكبيرة«، اليد التي 
تسع الجميع، ويطال عطاؤها 
القريب والبعيد، اليد الجديدة 
التي ترّبت وتحضن وال تصفع، 

اليد التي تشمل الخير عطاًء 
والجمال حناًنا

يوسف إدريس



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 3 2
حاتم الساملي: »وملا كانت األقصوصة محكومة 

بزمن وجيز فإنها تبني الشخصية بناء يالئم ما 
يتميز به هذا الجنس القصصي من اقتصاد يف 

العبارة وإيجاز يف تصريف الكالم الفني، ومن هذه 
الجهة يبدو التعامل مع الشخصية يف األقصوصة 
عىل قدر من الصعوبة كبير طاملا أنها تعيش داخل 

االنقطاع، الباحث إذن ليس بوسعه اإلمساك املحكم 
بخاصة الشخصية األقصوصية ما مل يقارنها 

بنظيرتها الروائية« )حاتم46(، لذلك جاء األسلوب 
واللغة إيحائيين مختزلين يف نص ملياء بوكيل.

ما بين النصين

صحيح قتل األب يف أقصوصة ملياء بوكيل مخالف 
تماًما لقتل األب يف أقصوصة اليد الكبيرة، فهنا 
قتل مريح مزيح ملن أدخل االزعاج والنكد، بينما 

هناك موت بحجم الواقعة ألنه غيّب الجمال يف أجّل 
معانيه، ولكن القارئ العميق لن يتشفى من الدم 
النازف من قدم »الشرير العابث« )األب املنجي(، 

ولن يتلذذ بالجثة الهامدة للعربيد. إنه أب، قد يكون 
ضحية اجتماعية، قد يكون ابنًا لطفولة منتهكة تم 
إلقاؤها يف مزابل املجتمع، قد يكون ضحية زوجة 

ظاملة مستطيعة بغيرها مستبدة بالقانون. قد 
يكون ضحية عنف سياسي يف ظل نظم قادرة عىل 

اكتساب جميع املعارف واشتراء كل البرمجيات 
الباهضة التي تحول املتزنين من معارضيها إىل 
مختلين، والنمطيين إىل عابثين، واملحافظين إىل 

نوكى متهتكين )ميشال فوكو السلطة واملعرفة(، 
إذن »القتيالن« سيان، رغم أن يوسف إدريس قد 

قتل األب الحنون املنتصب يف األسرة كاإلله، وقتلت 
ملياء بوكيل األب »العضروط« الذي مل يسلم من أذاه 
حتى القط التركي املستكين. ظاهر املشروعين تباين، 

ولكن باطنهما تشابه والتقاء، ذلك أن »القتل« أي 
املوت مهما كانت كيفيته يعتبر من األحداث القوادح 

التي يمكن التعويل عليها يف البناء السردي.
مفهوم املوت والحياة يف األدب إنما هو مفهوم 

بنيوي فني ال داليل، فموت األب اإلله، األب اليد 
الكبيرة كان موًتا حتميًّا إيجابيًّا حتى يفسح املجال 

لالبن األكبر أن يتألأل سرديًّا ويتفرد بالفعل 

شعرها، وعّرى نهديها، وهتك سترها، وألقى بها يف 
شوارع الطيش واالنحراف.. مل يسلم من هيجان 
األب »العضروط« لحظة عصفت الخمرة بمداركه 

أحد؛ ال البشر )زوجته وأبناؤه( وال الحيوان )القط 
شركس املسكين( وال الحجر )الجدران( وال حتى 

الخشب )األبواب(.. لذلك حري بهذه الشخصية أن 
تعود إىل غيابها، حري بالسارد/ الكاتب أن »يقتلها« 

كي يعود الهدوء ويكتمل الحفل وتنعم الصبية. 
وفعاًل يستجيب الراوي ومن ورائه الكاتب لهذا 

الرجاء فيعّجل قتله: »قتاًل عىل غير الصيغ السردية 
وعىل غير املعتاد الروائي«*.

ولكن هل كان األب شريًرا حقًّا؟ هل يحقق حدث 
موته الهدوء النهائي املرتقب؟

نبأ موت األب »العضروط« أربك املتلقي وهو متلّق 
محايد، ال ناقة له يف االحتفال برأس السنة، وال جمل 
لديه كي يعّب من مشروب هذا االحتفال؟ فكيف إذن 

سيفعل نبأ املوت بالصبية هاجر وباألسرة كلها؟
حقيقة –وقد يكون حكًما انطباعيًّا- استطاعت 

الكاتبة بحرفية نادرة، وبصورة ال تقوى عليها إال 
ريشة كبار الرسامين، أو عدسة مصور محظوظ 
وموهوب كي يلتقط الصورة يف آنها ومكانها، أن 

ترسم لوحة وصفية تخييلية فظيعة، هي لوحة 
صارخة يف صمتها، مفعمة بالحياة واالحتجاج 

يف موتها، وهي لوحة موت األب ممسًكا بمعصم 
ابنته هاجر، وهي مائلة برأسها عىل جسمه دون 

أن تدري أنها تستند إىل جثة هامدة: »كانت هاجر 
ال تزال نائمة، ومائلة بوجهها املالئكي عىل جسد 
أبيها دون أن تحس بقبضته وهي تشّد عىل يدها، 

ودون أن تنتبه إىل وجهه املمتقع وعينيه الجاحظتين 
وجسده الهامد فوق بركة من الدماء تحت رجله«، 

لوحة تجعل القارئ عىل يقين أن األب املزعج سكراًنا 
ليس هو عين األب مدرًكا صاحيًا، ولو كان املقام 

مقاًما روائيًّا ألطنبت الكاتبة يف إحاطة »العضروط« 
وصًفا وتعريًفا؛ عبر الوصف الباطني النفسي 

وأحالم اليقظة والحوار الباطني االنفجاري انفجار 
املكلومين، الهذياني هذيان األبطال التراجيديين 

وعبر االسترجاع واالستطراد )هذه العناصر تتسع 
لها القصة والرواية(.. ولكن مقام األقصوصة أقصر 

من أن نضيعه يف التفاصيل عىل حد تعبير الدكتور 



والبطولة، فهو مل يشعر بقزميته إال 
يف حضرة والده العظيم، موت األب 

اليد الكبيرة موت مفعم بالرضا ألنه أعطى ووّف ومل 
يستبق شيئًا، فهو إذن موت بحجم الخلود. وموت 

األب الشرير يف أقصوصة »جركس«، هو موت 
جسدي فحسب، ألن األب الروح والرمز كان ميتًا 
من زمان، وحالة اليتم سابقة للحظة املوت، كانت 

الصبية تشعر بغربة وبفقدان األب وهو حي يرزق، 
واملوت وحده من حقق لحظة االلتقاء بينهما، لحظة 

موت »العضروط« هي لحظة حياة أيًضا. ألنه قد 
يلقن ابنته بموته ما مل يلقنها إياه بحياته، فلحظة 

استفاقتها عىل مشهد املوت وأبوها يشد بمعصمها 
وقد نزف دمه حتى شكل بركة، ستكون فاجعة تظل 

محفورة يف ذاكرتها ووجدانها، ستكفر باإلدمان 
وتحاربه، ستجهد أن ال ترى من بنيها وبني جلدتها 
أحًدا يشابه أباها يف مصيره، إن األب وقد استنجد 

بالبنت كي يموت بالقرب منها مل يكن أحد يعلم 
أنه يستغيث ويستنجد أن: »خلّصوني من مخالب 

الوحش الذي نخرت مخالبه كل شيء يّف«، كان يفر 
إىل األسرة ويهرب وهو يعربد، كان يصرخ بأعىل 

صوته املكتوم: كيف الخالص؟
لئن هيّأ يوسف إدريس البطل لتقبل نبأ الفاجعة 

بوصف املكان: »كلبنا نائم عىل فروة الصالة، 
والحمام يهدل هدياًل ممدوًدا قبيًحا«، ونقل السارد 
يف الطريق املؤدية إىل املقبرة »رأيت نفسي أمشي، 

تهت.. بدت يل بلدتنا بلدة أخرى.. وصلت، مل أجد 
أحًدا.. كان اإلسمنت ال يزال أخضر«، الحركة 

الجسدية تّهون من اللوعة النفسية وزمن االنطالق 
من البيت الخرب نحو املقبرة أذهب شيئًا من أحزان 
الراوي وهيّأه لقبول الحقيقة حين جعله يتوقع أمًرا 

خطيًرا: »كان صدري فارًغا موحًشا كئيبًا والدنيا 
من حويل ال تجذب انتباهي«، فإن ملياء بوكيل 
ستصدم هاجر وبقية أفراد األسرة وستصدم 
القارئ، ألنها استفادت من تطور األقصوصة 

العربية واستفادت من فارق التوقيت بينها ويوسف 
إدريس، فركزت عىل قوة النهاية والسقوط الحر 

فيها، وجعلت األقصوصة ال تبوح بسرها وخاتمتها 
إال لألسطر األخيرة، هي إذن تجعل القارئ فاغًرا 
فاه متسائاًل تأخذه النهاية القوية الصادمة نحو 

احتماالت وتأويالت شتى.
موت األخيار ال يخلف األسى، فقد أعطوا وما 

استبقوا، وموت األشرار ال يعقبه التشفي فقد تركوا 
باًبا لإلشفاق مشرًعا وُبَنيَّة.

 اختلفت األقصوصتان يف البناء السردي فالتقتا 
دون سابق إضمار يف َطْرق موضوع واقعي 

اجتماعي ملّح أال وهو موضوع األسرة ومنزلة األب 
فيها. األقصوصة واقعية أو ال تكون

قتل األب في أقصوصة لمياء 
بوكيل مخالف تماًما لقتل األب 

في أقصوصة اليد الكبيرة، فهنا 
قتل مريح مزيح لمن أدخل االزعاج 

والنكد، بينما هناك موت بحجم 
الواقعة ألنه غّيب الجمال في أجّل 
معانيه، ولكن القارئ العميق لن 
يتشفى من الدم النازف من قدم 

»الشرير العابث« )األب المنجي(
لمياء بوكيل
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مشهد العامية المصرية الجديدة
مقاربة نقدية

وليد طلعت

يجول بنا الشعراء في عوالمهم الحميمة القريبة في حالة حلمية شبه 

كابوسية تتنازعها مقاربات منطقية للواقع، واجترار كابوسي لوطأته 

الثقيلة، وحاالت تجريدية يتشيأ فيها الشاعر ويتماهى مع مفردات 

حياته، فيكون جزًءا من عالم )عقل( كلي واحد، حيث تدب الحياة في 

األشياء والموجودات، وحيث هي بهذه الحياة النابضة عرضة مثله 

لالنهيار والتحلل، عرضة مثله للفناء والموت. تتماهى الموجودات 

والطبيعة المشكلة لوجود الشاعر ووجدانه والمكونة لتفاصيل حياته 

اليومية.

لغة املصريين

اللغة كائن حي، ينمو ويتنفس ويتطور، وهي 
لتفعل ذلك يلزمها أن تفتح فاها واسًعا لتلتقط 

من حولها كل ما يمكن أن تلتقطه من مفردات، 
تعمل فيها أسنانها، ومن ثم تتعامل معها محاولة 

هضم ما يمكنها هضمه منها لتبقيه، فيصبح جزًءا 
ال يتجزأ منها، وتتطور به ومعه، أما تلك التي 

تستعصي عىل الهضم واالحتواء مما ال ينفع، فال 
مكان، له تتخلص منه كما يتخلص الكائن الحي من 

فضالته ليستريح، وإال..
والعامية املصرية أتت للوجود ونمت وتطورت 

وهضمت من اللغات واملفردات ما جعل لها وجوًدا 
ا مائًزا ومتفرًدا، ورغم سيادة العربية  خاصًّ

ومفرداتها عىل لغة املصريين أصحاب البدايات 
يف الكتابة والحروف، فإنهم أبوا إال أن تظل لهم 

لغتهم املحكية الشفاهية املتفردة، تشكلت من إناٍء 

واسع ضخم جمع ما جمع من مفردات ولهجات 
ولغات، مع كل ما مر بمصر واملصريين من ثقافات 

ولغات استطاع املصريون ولغتهم أن يستوعبوا 
ويلتقطوا دائًما ما يثري لغتهم الحية، ما أكسبها 
املرونة والرشاقة والجزالة والخفة يف آن، لتحمل 

كل ما استطاعت حمله من فنون البالغة، يستخدمها 
أصحابها يف غير صعوبٍة، ودونما تكلٍُّف ليعبروا 

عن أنفسهم بلغتهم محكية ومكتوبة، لتسهم إسهاًما 
كبيًرا ومؤثًرا يف صناعة وجدانهم، والتعبير عنهم 

وكتابة تاريخهم. إسهاٌم يرتبط بالحياة اليومية 
وقدرة املصريين عىل عبور أوجاعهم بالنكتة 
والسخرية من الواقع والذات، بالغناء املتأمل 
واملواويل املحزونة ليسجلوا بذلك حاضرهم 

ويتفاعلوا معه. »العامية املصرية ممتعة لسامعها 
ومانحة بسخاء للمتكلم بها، ألفاظها وإيقاعاتها 
خارجة من رحم تجربة ثرية ملزيج حضاري، 

صيادين عىل فالحين عىل بدو عىل حرفيين.. طوائف 
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مختلفة وكمان من فراعنة لرومان لفاطميين ملماليك 

ألتراك لفرنسيين إلنجليز، مش مجرد تاريخ إنما 
توليفة كسبتها العامية واستوعبتها بجمال يجنن« 
من شهادة لصالح الغازي بمجلة الشعر يف عددها 

الخاص عن شعراء العامية يف مصر)1(.
وكان أن خرج من رحم هذه اللغة -ومع تطور 
الفنون- ما يكتب ليحكى وما يكتب ليتغنى به 
الناس وما يكتب ليمثل عىل املسارح وما يكتب 

ليمأل شاشات السينما والتلفاز وما يكتب ليتدفق 
ا ورواية، فنًّا خالًصا ينطلق  عبر الورق شعًرا وقصًّ
منهم ويعبر عنهم ويؤرخ لهم ليصير متنفًسا هائاًل 

ألصحاب حضارة أتت عليها األيام، فأخذت ما 
أخذت وأبقت ما أبقت، لكنها ويف كل األحوال مل 

تستطع أن تسلبهم التصاقهم بطين األرض وماء 
النهر هويًة ومحبًة للمكان والتاريخ، نعم، مل يكن 
هنالك أفضل من لغة املصريين محكيها ومكتوبها 

األحدث نسبيًّا ليعبر عن أصحاب هذه األرض، 
وكان من مكاسب تطور أدوات التسجيل أن كتب 

لهذه اللغة البقاء يف ذاكرة أصحابها وورثتهم 
جياًل بعد جيل، يطورونها ويمنحونها من أرواحهم 
ومعارفهم ما مل يتح لقرون سلفت عبر فنون اللغة 

واألداء املختلفة.
ويرى الشاعر والناقد محمود الحلواني يف كتابه 

)خيال الضرورة ومرجعياته( أن شعر العامية 
املصرية كان »ضرورة« ثقافية تنويرية ال غناء عنها 

ملخاطبة الشعب والتعبير عن آالمه وآماله، األمر 
الذي كان له التأثير الكبير يف توجيه شعر العامية 
نحو معالجة كل ما يحسبه »ضرورة« اجتماعية، 
فيما يعد التزاًما أخالقيًّا منه نحو مجتمعه. حيث 

»يمكن القول إن شعر العامية املصرية بوصفه 
خطاًبا أدبيًّا صاحب نشأته تأكيد عىل االلتزام 

بقضايا الشعب واالنتماء لطبقاته األكدح واألوسع، 
وتصميم حقيقي عىل الوصول إليها بلغتها 

-بلغاتها- مع عدم إغفال كونه منتًجا فرديًّا يتفاعل 
هذا الخيال االجتماعي العريض ويتجادل معه، 

ا به،  مفرًزا ما يمكن النظر إليه بوصفه خيااًل خاصًّ
يميزه ويشكل إضافة تخصه«)٢(.

ورغم صراع مفتعل ودائم وطرح ال ينقطع لقضية 
الفصحى والعامية، وما يتم تحميله لهذا الصراع 

املفترض من أبعاد ودوافع وخلفيات تصل لحد 
االتهام والتخوين، الذي يتجدد بين الحين واآلخر، 
كما يرصد الدكتور صالح الراوي يف مقاله بمجلة 

الشعر )الفصحى والعامية.. وما صنع الحداد(، 
حيث يناقش هذه القضية مناقشة علمية هادئة 
مستشهًدا بالتعبير الشعبي )ما صنع الحداد(، 

وهو »التعبير الذي يتداوله الناس بكثرة بالغة وهم 
عىل وعي عميق بمبناه ومعناه ومرماه، دون ان 

يناقش أحد فصاحته أو عاميته، إذ ال معنى ملناقشة 
بيزنطية بينما الحياة ولغتها تجريان جيرانا هينًا 

لينًا.. نعم مل يناقش أحد هذا التشكيل املحكم.. ومل 
يشغل أحد نفسه بإجراء تحقيق قضائي ملعرفة 

ما اذا كان هذا التشكيل قد تم ضبطه متلبًسا وهو 
يهبط من قمة الهرم اللغوي املعتمدة، ليجد له 

وجدان ولسان مستخدم واع بمنطقه ومضمونه 
وغايته، يف اإلفصاح عن مكنون النفس«)٣(.

كما أن للتدوين بالعامية املصرية ووظيفة األدب 
ودوره ودور اللغة يف الحفاظ عىل الهوية مساحة 

تتجدد وتتسع للنقاش، طارحة للتساؤل حول 
طبيعة العالقة بين الشفاهية والكتابية يف الثقافة 
العربية، كما يطرح عمر العزايل يف امللمح الثالث 

لكتابه عن لغة رواية الواقع االفتراضي )التدوين 
بالعامية املصرية واللهجات العربية املختلفة(، 

حيث يرى »أن إشكالية التدوين بالعامية املصرية 
قد قتلت بحثًا، فمن االتهام بهدم اللغة العربية، 

وبالتايل هدم كل منجزها الفكري والثقايف والنيل 
منها بتغييب درة تاجها القرآن الكريم؛ إىل االتهام 

بأن الدعوة يف البداية كان وراءها علماء أجانب 
-بسوء نية- رأوا توسيع نطاق البحث العلمي يف 
العامية املصرية، بما يضفي عليها أهمية تسهلها 
الحتالل مكان العربية الفصحى.. وهذه الدعوة، 

وإن كانت تنطلق من هاجس وتجربة فكرية وليس 
من تجربة إبداعية لها ضروراتها الفنية، لكنها يف 

كل األحوال مثلت تياًرا حقيقيًّا يثبت للعامية قدراتها 
الجمالية عىل األداء الفني املدهش.. من خالل 

توظيف مفردات العامية املصرية وتراكيبها انعكاًسا 
للبنية الجمالية اللغوية الخاصة بها داخل التجربة 

اإلبداعية«)4(.
ويف الشعر كغيره من الفنون كان وصار وسيظل 
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للعامية املصرية شأن كبير وتاريخ 
امتد وتطور مع تطور الفنون 
الحديثة يف القرنين األخيرين، 

تطوًرا كبيًرا صاحب تطور فنون 
األداء األخرى تارًة غناًء وتمثياًل، 
وانفرد مستقالًّ عنها وعن شعر 
العربية الفصحى فنًّا خالًصا له 
رواده ومريدوه، تطور عىل يد 

اآلباء تاريًخا من السير واملرويات 
تنتقل شفاهة عبر شعراء األرض، 

يتوارثونها جياًل بعد جيل حتى 
كتب لكثير منها الجمع والتسجيل 

مكتوًبا عىل أيدي باحثين مخلصين 
ومبدعين نذروا أنفسهم وأفنوا 

أعمارهم يف جمع هذا التراث والحفاظ عليه، ثم ما 
واكب وتال ذلك من مربعات وزجل وأغاٍن كان لها 
ما كان من أثر يف مراحل هامة من تاريخ الحركة 

الوطنية املصرية يف العصر الحديث عند النديم 
وبيرم وغيرهم.

ليأتي آباء آخرون ليطورا شعر العامية املصرية 
ويتحركوا به قدًما بقدٍم وأثًرا بأثٍر مع الشعر 

العربي والعاملي، يف تجاور آني وتنوٍع يحمل يف 
طياته كل أسئلة الشعر واللغة الكبرى إبداًعا خالًصا 

يف كافة االتجاهات وبكل األلوان، يتحرك مبدعو 
مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها 
حراًكا وثَّاًبا ال يحده حد ال يكف ولن يكف عن 

كونه رافًدا من أهم روافد الثقافة املصرية، وفرًعا 
من أهم الفروع املكونة للحالة الفنية املصرية يف كل 

تجلياتها.
تطورت الكتابة بالعامية املصرية تطوًرا كبيًرا 

يدعونا للوقوف أمام هذا املنجز الضخم لكتابها 
وشعرائها، عىل األخص، بما قاموا به بدًءا 

بمحاوالت لالنطالق من وإىل الناس معبرين عنهم 
ومنطلقين بألسنتهم إىل آفاق غير مطروقة. وهو ما 

يطرحه مدحت منير يف مقاله عن العامية املصرية 
بين الشفاهية والكتابية: »ظلت العامية منذ نشأتها 

وحتى زمن قريب تغلب عليها قيم الشفاهية سواء 
عىل مستوى الشكل أو عىل مستوى املضمون، 

ألسباب أهمها أنها نشأت ف رحم الحركة 
الوطنية ثم ازدهرت مع حركة النضال االجتماعي 

والسياسي بعد ذلك، ساعد عىل ذلك بالطبع أنها لغة 
معاشة متواصلة مع الحياة اليومية متحفزة إلثارة 
الخيال الجمعى من خالل جدلها الدائم مع املأثور 

الشعبي، وهذا يمكن تلمسه بوضوح ف أعمال 
روادها الكبار«)5(.

كما يقول الشاعر ابراهيم رضوان متحدًثا عن 
تطور العامية وأدائها »إن أول ما نلحظه ف شعر 

العامية هو التطور املتالحق األنفاس منذ نشوء 
املوشحات األندلسية وفن الزجل، عن طريق 

الشعراء الجوالين ف األندلس، فبدأ العامة يتمثلون 
املوشحات لكن بلغة عامية، وإن كانت تقترب من 
الفصحى ف بادئ األمر، ومع انتشار العامية مع 

الوقت بدأت تأخذ شكل »املربعات« أو »فن الواو«، 
ومن أقدم ما وصل إلينا هو مربعات ابن عروس. 
ويمر الزمن ويصبح شعر العامية واحًدا من أهم 

الفنون يف مصر التي تعكس حالة مجتمعية مركبة 
بكل ما يشوبها من سلبيات، وما يعتريها من 

عمرو العزالى مجدى الجابرىمدحت منير
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تغيرات، وما يميزها من قيم وايجابيات)6(.

ويناقش أحمد عبد املعطي حجازي العالقة بين 
الفصحي والعامية وتطور القصيدة العامية عىل يد 
اآلباء يف مقاله باألهرام، مناقًشا طرح ابن خلدون 

عن استخدام العامية وبالغتها: »ابن خلدون يتحدث 
عن العامية وبالغتها فيشهد لها ويدافع عنها، ألن 

البالغة ليست اإلعراب وإنما هى مطابقة الكالم 
ملقتضى الحال، وهو يرى أن الذين يرفضون 

العامية وينكرون قيمتها اليعرفونها وال يتذوقون 
ما فيها من خصائص وإنما يقيسونها عىل الفصحى 
فيحكمون عليها بالفساد. ونحن نرى أن هذا املوقف 

السلبى الذى ناقشه ابن خلدون ورد عليه تراجع 
اىل حد كبير ف هذا العصر الذى نهضت فيه مصر، 
وقويت فيه الحركة الوطنية التى استعاد بها الشعب 
حضوره، وأعاد االعتبار لتراثه وللغته التى فرضت 
نفسها ف فنون العصر: الغناء، والسينما، واملسرح، 

كما فرضت نفسها ف الدراسات اللغوية واألدبية 
التى تناولت العامية وأدبها بكل صوره وأشكاله، 
كما فعلت سهير القلماوى، وعبد الحميد يونس، 

وأحمد رشدى صالح وتالميذه«)7(. »فالنضال 
الحقيقي من وجهة نظري هو محاولة وضع 

اإلنسان أمام ثوابته، ال لتقديم بدائل، بل للدعوة 
للمشاركة ف فضاءات جمالية وإنسانية أرحب ربما 
تكون أكثر صدًقا مع اللحظة اإلنسانية الراهنة«)8(. 
هذا ما يؤكده لنا مدحت منير يف طرحه التنظيري 

الهام )العامية املصرية بين الشفاهية والكتابية( كما 
أسلفنا.

أما عن عالقة شعر العامية بالواقع السياسي 
واالجتماعي والتحامه به وانطالقه منه متحدًثا طلًقا 

بصوت الجموع فحدث والحرج. وهذا ما يؤكده 
سمير الفيل يف بحثه وقراءاته لقصيدة العامية 
املصرية يف جيل السبعينات: »ال يمكن أن نقوم 
بعملية مسح تاريخي لقصيدة العامية املصرية 

بمعزل عن التغيرات السياسية والحراك االجتماعي 
والتبديات االقتصادية التي تنعكس حتما عىل 

مبنى ومعنى النص الشعري. وبالرغم من كون 
الظاهرة تمتنع غالبًا عن التصنيف التاريخي املحدد 

زمنيًّا بصرامة، فإن استقصاء جوانب الحركة يف 
مسيراتها، ومراحل صعودها وهبوطها، تتطلب 

عقلية مرتبة واطالع واسع عىل دفتر ديوان »شعر 
العامية« يف مختلف القرى والنجوع واملدن املبعدة 

الفقيرة، ناهيك عن قلب العاصمة املوار بالحركة 
والعنفوان«)9(.

السرد الشعري والرصد/ املشهدية 

مقابل الصورة التقليدية

الرصد الحميم لألماكن والحديث عن نماذج 
بشرية لها خصوصيتها هو أحد السمات التي 
يتشاطرها شعراؤنا، فتراهم مهمومون بطرح 

ذوات مهمشة تنتشر يف واقعنا اليومي انتشاًرا 
ينسينا أحياًنا ما يحمله وجودها من دالالت يف 

حياتنا.. شخوص مهمشون وواقعون غالبا تحت 
وطأة الفقر والضعف، غير أنهم ممتلئون بحب 
الحياة، يمارسونها كيفما اتفق بفرادٍة وشجاعة 

نادرة، يتماس معهم الشاعر ويطرح رؤيته املواجدة 
لهذه النماذج من البشر املهمشين والضعفاء، يف 

مشاركة ال تكتفي بالرصد من الخارج وإنما يتحدث 
الشاعر بهم ومعهم وعنهم، وكأنه يراه فيهم 

ويرى هزائمهم وضعفهم جزًءا ال يتجزأ من تجربة 
إنسانية مهيضة، لكنها مملوءة بالحياة.

 وبقدر ما قد تبدو هذه النماذج متطرفة أحياًنا إال 
أن رصد وجودها الحميم والذي تعودنا أن تلتقطه 

الكتابات السردية »رواية وقصة«، هذا الرصد 
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يختلف يف النص الشعري، وإن كان نثريًّا فنرى 

اعتماد القصيدة النثرية عىل تقنيات السرد. فاملشهد 
هو البديل للصورة البالغية التقليدية، وإن مل تتخل 
القصيدة الجديدة عن البالغة القديمة إال إنها قدمت 
بدائل وتنويعات أخرى، مستفيدة من فنون الفرجة 

والسرد، مشهد سردي مكثف، بتنقالت حادة 
وسريعة تتحرك عين الراصد حاملة كاميرا ذات 

حساسية خاصة، قادرة عىل خلط األزمنة واألمكنة، 
الواقع باملتخيل بالحلم، املحكي عنه باملرصود اآلني 

مع تتابع واختالف للضمائر، التي يبرز االلتفات 
واالنتقاالت بينها كحيلة بالغية تستطيع احتواء 

هذه النقالت السردية املتسارعة وشديدة الكثافة. 
وكثيًرا ما يتنقل بنا الشاعر ذهاًبا وإياًبا من الذات 

إىل اآلخر يف رحلة مستمرة وممتدة تكون القصيدة 
فيها مظهر هام –وأحيانا األهم- من مظاهر توكيد 
الذات والتشبث بالحياة، مع مقاومة الزمن الثقيل، 
وقد تختفي هذه الذات يف نصوص أخرى لتتحول 
إىل الراوي الراصد من الخارج، ويغلب استخدام 

ضمير الغائب يف مجموعة من القصائد لتعاود 
»األنا« الظهور بشكل مباشر وأكثر حدة ووضوًحا 

يف رصدها لنفسها يف قصائد أخرى.
واملشهد كما يراه الشاعر الراحل مجدي الجابري 
يف قراءته لديوان »نازل طالع زي عصاية كمنجة« 

لصالح الغازي هو »توبوغرافيا أيكولوجيه 
خاصه، خريطه شخصيه لناس وأماكن وحاجات 

وأحاسيس ممكن حد يشترك معاك فيها وف نفس 
الوقت بتسمح الحريه إن اآلخرين يتوجدوا معاك. 
اآلخرين الىل يخصوك والىل سابو وبيسيبوا يوميًّا 

عالمات حقيقية عىل إحداثيات خريطتك.. وعيك.. 
ممارساتك.. واملشهد برضه له إيقاعه لكنه مش 

إيقاع اللغه بس.. ده إيقاع الحركه العامة للمشهد 
التقديم والتأخير التطويل والتقصير االختصار 

واإلسهاب السرد والوصف.. ده غير حركة 
األشخاص واألماكن وحركة الصمت والكالم 

الحوار والتعليق الدخول والخروج للشخصيات.. 
وإزاي ترصد حركة كل ده وتصطاد منه إيقاع 
ينتشر من داخل النص وما يمكنش فصله عن 
العامل املوار الىل بيتكون من الكائنات واألشياء 
واألماكن والحاالت واألزمنة واألحاسيس«)10(.

وقد فتحت قصيدة النثر فضاءات جديدة للتعبير 
الشعري كما يرى عبد اهلل السمطى، حيث تعددت 

مستوياتها اللغوية وتنوعت بين اهتمام واحتفاء 
باللغة الشعرية وحقولها الداللية إىل مستوى 

ال يكترث باالنفصام بين اللغة الشعرية أو غير 
الشعرية، ويمارس تداولية الكتابة يف شكلها 

التقريري الخبري املحض، كما يرى ان قصيدة النثر 
-وهي الشكل الشعري الذي يغلب عىل الدواوين 

التي نطرحها للقراءة سويًّا يف هذا الكتاب- قد 
نحت الستثمار طاقات الفنون األخرى بشكل كبير، 
سواء كانت فنوًنا قولية: القصة، الرواية، املسرح، 

أو بصرية: الفن التشكييل، السينما، والفضائيات، ما 
جعل الصورة املشهدية التي يستخدم فيها إمكانيات 

الفنون البصرية والسرد الشعري بدياًل للصورة 
الشعرية التقليدية، وأنتج أنماًطا بالغية أخرى 

مغايرة تتعلق بالصورة املشهدية«)11(.
وهذا التحول نحو الصورة املشهدية هو ما حدا 
بالشاعر والناقد عمرو العزايل إىل طرح مبحثه 

الهام )توظيف آليات الكتابة السينمائية يف شعر 
العامية املصرية(، حيث رصد جذور ارتباط قصيدة 

العامية املصرية باملشهدية يف مختلف أشكال 
كتابة هذه القصيدة »ابتداًء من الرصد السطحي 

لظواهر اجتماعية وسياسة وسلوكية، مروًرا بوعي 
التجريب والتفاعل مع الطرافة الشعرية املختفية 

يف السياقات السردية لدى فؤاد حداد، ومشهدية 
بصرية سينمائية تجلت يف نصوص عبد الرحمن 

األبنودي، وصواًل إىل اعتماد املشهدية اليومية 
املحايدة كآلية رئيسية يف منجز قصيدة نثر العامية 

املصرية، وصواًل إىل التفاعل مع آليات كتابة 
السيناريو السينمائي«، وهو ما طرحه عىل امتداد 
كتابه املختلف والهام وقدم له نماذج تطبيقية من 

خالل العديد من النصوص)1٢(.

الذات وأزمتها الوجودية

تحتشد القصائد بالكثير من صراعات الوجود.. 
طموحات وإخفاقات.. أحالم وكوابيس.. أماكن 

وأزمنة تتنفس بشًرا يروحون ويجيئون وتمتلئ 
بوجوههم وروائحهم وآثارهم املوجودات، 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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ويتركون آثارهم فيها ويف أرواح شعرائنا، ما 

أدى إىل تنوع القصائد واحتفائها بزخم وصخب 
يلتحم فيه املكان والزمان بالبشر، مشكلين وجوًدا 
ا تبرز فيه األماكن وتتشكل وتتلون بالوجود  خاصًّ
البشري، كما تترك هي آثارها يف كل ما هو نحن.. 

فاألماكن بناسها تقتحم وجود الشاعر الذي 
يحاول من خالل ذاكرته السردية أن يدخلنا يف 
عامله، نرى معه ونسمع، مشارًكا إيانا تساؤالت 

كثيرة ال يطمع يف وجود أجوبة لها. وهو ما يحيلنا 
مرة أخرى إىل العالقة التبادلية بين األدب والفن 
عموًما وعلم النفس الذي تقوم نظرياته اإلنسانية 

والوجودية -كما يطرح كارل روجر- عىل هذه 
املعضلة الوجودية لإلنسان، وتربط الحرية يف 

منظرها األسمى بالسعي البشري الدؤوب نحو 
التطور والتحقق عبر املسؤولية الفردية، وهو ما 

ظهر واضًحا يف أدب وفن ما بعد الحروب العاملية 
الكبرى يف اتجاهات الفوضوية والعبثية والكتابات 

الوجودية لكبار كتاب العامل كسارتر و كامو 
وبيكيت وغيرهم. وقد احتلت الذات يف رحلة بحثها 
عن معنى لوجودها تنطلق منه يف تعاملها مع العامل 

بكل ما هو هذا العامل وما يفيض به من آخر ال 
غنى عن وجوده والتماس معه، إن مل يكن االشتباك 
معه عبر العالقات االجتماعية املختلفة واملتفاوتة يف 

مدى تأثيرها ووقعها عىل حالة الوجود اإلنساني 
الفردي. هذا االشتباك الحتمي حتم وجود اآلخر، 

وهذه العالقة الدياليكتية املستمرة كانت املحرك 
الدائم لبحث هذه الذات عن موقعها من العامل ومن 

هذا اآلخر، هؤالء اآلخرون الذين ال غنى عنهم وفق 
الظرف اإلنساني الذي يفترض بدًءا أن اإلنسان 
كائن اجتماعي، يشكل بفرادته وفرديته الوحدة 

األصغر للمجتمع البشري الكبير.
ومع تصاعد أزمات اإلنسان الوجودية واستمرار 

األسئلة التي حل عن الهموم اإلنسانية العامة، ومع 
مراوغة الحقائق واملفاهيم الكبرى وتداعي الكثير 
منها إثر التجارب والخبرات اإلنسانية املوجعة، 
اتجهت ذات املبدع إىل الفردية والذاتوية اختياًرا 
هو أقرب لالضطرار ملحاولة الفهم وإعادة النظر 
يف قيمة كل هذه املفاهيم الكبرى، ومدى اتساقها 

مع الحق اإلنساني املشروع يف الوجود والتحقق، 

حل فردي آخر يحاول به مواجهة العامل وصياغة 
معادلته الخاصة وفق شروطه الخاصة لقبول هذا 

الوجود.
عالقة الذات باآلخر وأزمتها الوجودية تبرز 

واضحة، بما يشوب هذه العالقة دائًما من تشابك 
وما يشكله تنوع هذا اآلخر وما يمنحه يف أحايين، 
مما يعيد للمرء إحساسه بآدميته منًحا بال حدود، 
كما أنه قد يكون لوجود هذا اآلخر بالجوار وطأة 

بما يمثله هذا الوجود أحياًنا من عبء وثقل، تجعل 
من مجرد تواجده مأساة بما يشعه ويفيض منه من 

مشاعر سلبية، فيصبح اآلخر هو الجحيم تصديًقا 
لقول سارتر يف هذا الشأن.. العالقة بهذا اآلخر 

فيما تتخذه من أشكاٍل وما ينتابها من تبدالٍت 
وأحواٍل، وما يطرأ عليها بفعل القرب والبعد، وما 

قد ينشأ عنهما من أثر عىل طريف العالقة، وما يتولد 
من حرارة التفاعل واالمتزاج، وما قد تولده هزة 

االصطدام بالواقع وبأوجه االختالفات وصعوبات 
التالعب واملناورة واملواجهة التي قد يضطر املرء 
إليها أحياًنا كحيٍل ودفاعاٍت قد ال يعلم هو نفسه 

عنها شيئًا، وما يمايز هذه العالقة حين تكون 
عالقة حبٍّ متبادلة يكتنفها ما يكتنفها من تشابك 
العالقات البشرية، ويزيدها صعوبة وتشابًكا أن 

تكون حيل كل طرٍف مقروءة ومرئية بوضوٍح 
وجالٍء للحبيب -الشريك الحميم–، باإلضافة ملا 

ينتج عن هذه الحميمية والقرب الشديد -الذي يكاد 
يتغلغل به الواحد إىل روح شريكه- وما يترتب عىل 
ذلك من وعٍي ورؤية وكشف كانت من أهم املالمح 
يف دواوين: »كهربا رباني« ليحيى قدري،« سوبر 
ماركت »أمينة عبد اهلل، »سلموا عليا كأني بعيد« 

صالح الغازي، »قطة وقديسة وجنية« عبد الرحيم 
يوسف وغيرهم. الذات حاضرة ومأزومة يف كثير 

من القصائد تطرح أزمتها الوجودية وسعيها 
للتعايش مع الواقع واحتوائه بكل ما يحمله من 
نقائض ومتناقضات، تتعايش مع الوجع واألمل 
يف إصراٍر عىل البقاء وتشبث بالبهجة. »السما 

مابتبتسمش زي أم لرضيعها، لكني لسه باضحك 
ملا بافتكر موقف حلو.. وأرمي ورا ضهري«. صالح 

الغازي »سلموا عليا وكأني بعيد«)1٣(.
توكيد الذات ومحاولة االنتصار لها -ربما حفاًظا 



لها سواه فيحاول أن ينتصر لها، يمنحها القوة 
واملدد يف مواجهة الحياة، والصالبة للتعامل مع 

الواقع بآخرية الذين تتشابك وتتعقد عالقاته معهم، 
وهو بهذه الرؤية واملكاشفة ال يعدم أن يجد يف 

الواقع الفظ املجرد منفعة، إذ بهذا التجريد القاسي 
وبخلع عباءات االستعارة وأقنعة الزينة يبقى أن 
يعايش املرء حقيقته وحقائق األشياء ويستمتع 

بعيشها كما هي وليس بما قد تبدو عليه. وهو يف 
ذلك ال يكف عن ممارسة نوٍع من الجلد الذاتي 
املرتبط بالرؤية العميقة والتلصص داخل تلك 

الذات، وهو ما يطرح علينا دائًما التصور األرسطي 
القديم الذي يربط بين الفن وفكرة التطهير، كما 

يطرح دون شك دور االعتراف والبوح، وإن اتخذ 
الشكل األدبي الفني سبياًل لهذا التطهر والتحلل مما 

يثقل النفس يف املنظور الديني والشعبي، وهو ما 
يمكن قراءته بال شك من منظور نفسي متراكب، 
خاصة حين يعبر العمل األدبي بشكل رمزي عن 
بعض دوافع السلوك الشعورية وغير الشعورية 
كما يطرح د.محمد حسن غانم يف كتابه »اإلبداع 

وسيكولوجية التلقي«)15(.
هذا الشعور بعدم الرؤية أو املعرفة الحقة أو 

عىل تماسكها وبقائها يف مواجهة 
العامل– هو أحد سمات النصوص التي 

بين أيدينا، إذ يبدو أنه ال أحد يمنح 
هذه الذات ما تستحقه من حفاوة 

واهتمام، بل يكاد التجاهل والتهميش يكون هو 
السمة الرئيسة يف العالقة باآلخر: »أسوأ حاجة.. 

إنك تكون عايش ومافيش حد واخد باُله من 
املوضوع ده.. حالة إنك تكون ُمفتقد كل حاجة.. 

حتى االضطهاد«. رامي يحيى »بأكد جنوني«.
ليس غريبًا إذن أن يبدأ رامي يحيى تجربته هذه 

بإهدائه لنفسه )ليا..( وال أن يتوىل عنا طرح 
ما يريد قوله من خالله بشكل مباشٍر حين 

يعود ويوطئه بالكشف عنه يف عتبته: »الُبوح أو 
التعّري../ دول أقرب لفظتين يعبَّروا عن التجربة 

دي«)14(.

التعري والتطهر باالعتراف

وهو ما يمارسه معظم شعرائنا بشكل أو بآخر 
بقصٍد تام ومعلن أحياًنا يف مقدمات النصوص 
وإهداءات املجموعات الشعرية، أو ما يبدو لنا 

متسلِّاًل من خالل النصوص، ولعل هذا التطهر 
والتكشف للذات يكشف معه الغطاء عن الكثير 

من أحوالنا ويعري مع تعريته لنفسه واقًعا 
كاماًل نشاركه إياه. وهو مع كشفه وتعريته لذاته 

والقسوة عليها يف مواضع كثيرة ال يجد من ينتصر 

يرى الشاعر محمود الحلواني في 

كتابه )خيال الضرورة ومرجعياته( 

أن شعر العامية المصرية كان 

»ضرورة« ثقافية تنويرية ال غناء 

عنها لمخاطبة الشعب والتعبير 

عن آالمه وآماله، األمر الذي كان 

له التأثير الكبير في توجيه شعر 

العامية نحو معالجة كل ما يحسبه 

»ضرورة« اجتماعية، فيما يعد التزاًما 

ا منه نحو مجتمعه أخالقيًّ

محمود الحلواني
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التوحد واالعتصام بالعزلة والعودة للذات والجسد؛ 
يعود ليتأكد مع إهداء حاتم مرعي لديوانه »بسكوته 

عىل شعب جعان«، فكأنه يعيد تقديم نفسه إلينا 
وإىل العامل فيبادرنا بإهدائه »لكل اليل شافني 
وماعرفنيش واليل عارفني وما شافنيش.. من 

قلبي وردة بتدبل.. ومن عيني دمعة بشوكها«. ثم 
يؤكد مرة أخرى لنا هذه النية للكشف عن الذات 

وتعريتها »معنديش اليل اخجل منه.. كمان معنديش 
اليل أفتخر بيه«)16(.

وهو ما نراه أيضا ويؤكده عبد الرحيم يوسف يف 
ديوانه »قطة وقديسة وجنية« حيث يهدي قصيدتين 

من قصائد ديوانه لنفسه ويعنونهما بـ« قصيدة 
يل« و«قصيدة تانية يل«)17(.

االحتفاء بالفرجة واالنتصار للهامش

ملمٌح آخر نتلمسه وهو االحتفاء بفعل الفرجة 
والتخيل يف مواجهة العامل وروتينيته وجموده، 

لتصبح الفرجة والتخيل بدياًل أكثر مناسبة للشاعر 
ولشخوصه الذين يتناولهم يف قصائده عن فعل 

الحياة اليومي املرهق واملولّد يف غالب األحوال 

لألحزان والهزائم، األمر الذي 
تتحول الحياة معه ملشاريع 
حياة ويصبح فعل الحياة –

الوجود– الحقيقي هو فعل الحلم 
والتخيل. »مجرد تخيل« للشاعر 

جمال حراجي. ولصاحب هذه 
الكلمات ديوان يحمل اسم 

»ملجرد الفرجة«، فيما يبدو أنه 
تحول للمبدع العربي، والشاعر 

عىل األخص، كما يطرح عبد 
اهلل السمطي يف مقاله القضايا 
الجمالية يف قصيدة النثر »لقد 
أصبح املبدع العربي والشاعر 

عىل األخص متفرًجا، تحول 
الشعر من البصيرة إىل البصر، 

بسبب من نكوص الخيال املبدع حيال مأزق 
القضايا الكبرى، وضغطها، وحيال تالشي الذات 

وتهميشها، وتحولها إىل مجرد رقم.. إن حلول 
العين محل األنا يمثل انعدام المتالك العامل، وفقدانا 

للرغبة يف التفسير أو القدرة عليه«)18(.
حيث تبدو الفرجة كحل بديل أو حيلة دفاعية 

تمارسها الذات املبدعة هرًبا ومواجهة من تهميش 
يفرض عليها فرًضا، مما دفع املبدع والشاعر 
عموًما، وشاعر العامية بوجه خاص، لاللتفات 

إىل الفئات االجتماعية األكثر تهميًشا، وهو ما بدأ 
مع آباء العامية املصرية كما يستعرض محمود 

الحلواني يف كتابه )خيال الضرورة ومرجعياته(، 
انتصار هؤالء اآلباء ألبناء الوطن البسطاء وقد 

ألقوا الضوء عىل هموم الشرائح والفئات االجتماعية 
األكثر حرماًنا واألكثر فقًرا وتهميًشا وتعرًضا 

للظلم، من قول ابن عروس »وال بد من يوم معلوم 
تترد فيه املظامل أبيض عىل كل مظلوم أسود عىل 

كل ظامل«، مروًرا بأبو الشعراء فؤاد حداد يف »كلمة 
مصر«، و«املسحراتي«، و«جوابات حراجي القط 
العامل يف السد العايل« لعبد الرحمن األبنودي، 
لـ«دموع ورا البرقع« لصالح جاهين وغيرها، 

رامى يحيىسمير الفيل صالح الغازي
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ما امتد ليشمل تقريبًا كل الدواوين واملجموعات 
الشعرية التي نقرأها مًعا خالل صفحتنا القادمة 
لشعراء مصر، عبر خريطتها الزمانية واملكانية 

املترامية، والذي يبرز بقوة يف نصوص سعيد عبد 
املقصود ومجدي عطيه وغيرهما.

اللجوء للحلم )الكابوس( ودالالته 

النفسية واملعرفية

يجول بنا الشعراء يف عواملهم الحميمة القريبة 
يف حالة حلمية شبه كابوسية تتنازعها مقاربات 

منطقية للواقع، واجترار كابوسي لوطأته الثقيلة، 
وحاالت تجريدية يتشيأ فيها الشاعر ويتماهى مع 

مفردات حياته، فيكون جزًءا من عامل )عقل( كيل 
واحد، حيث تدب الحياة يف األشياء واملوجودات، 

وحيث هي بهذه الحياة النابضة عرضة مثله 
لالنهيار والتحلل، عرضة مثله للفناء واملوت. 
تتماهى املوجودات والطبيعة املشكلة لوجود 

الشاعر ووجدانه واملكونة لتفاصيل حياته اليومية، 
وهو ما يتعاظم ويتضاخم عند ياسين عبده يف 

ديوانه »العبث« ليبرز واضًحا لنا هذا التواصل مع 
املوجودات. نرى الكثير من النماذج التي تمارس 

فيها هذه )الشيأنة( لألشخاص إن جاز التعبير، كما 
نرى نماذج أخرى لـ)شخصنة( مفتوحة الداللة 

لألشياء، حيث رموز منتقاة وعالمات دالة تخرج 
عن معانيها وقيمها الحقيقية لتتحول مع تنقل 

الشاعر بينها إىل دالالت شائهة ومدمرة.
فالعلم مثال بما يحمله من قيمة وخصوصية 

نراه يف القصيدة املفتاح )املوت( لياسين عبده من 
ديوانه )العبث( »بيقلع بنطلونه ويقعد جنب حيطه 

يقضي حاجته«. وال يكتفي الشاعر بهذا الرصد 
للعلم– الرمز– املشخصن- وهو يقضي الحاجة، 
وإنما يشكل عالقة دالة به شخصيًّا وبوجوده 

وقصائده ودموع أمه التي تهون مع هوانه: »وبعد 
ما يخلص يمد إيده ياخد قصايدي ودموع أمي/ 
يمسح بيهم ويقوم ماشي«)19(. وكما نعلم أن هذا 

االتجاه للقراءة النفسية للشعر ولألدب والفن 
عموًما قد بدأت مع بدايات التحليل النفسي، بل 
وقد اتخذ من األدب وسيلة ليبرهن عىل صحة 

فرضياته، فوقف يف بعض األعمال األدبية عىل ما 
يؤكد دور الالوعي يف إنتاج األعمال األدبية، وكانت 
فرضياته عن الحلم كمدخل ملكي لالوعي والتداعي 

الحر كتقنية للولوج يف ذلك العامل الداخيل الغائم، 
وجاء تيار الوعي يف اإلبداع األدبي خصوًصا 

السردي والروايات منه ليتبادل االستفادة من هذه 
الفرضيات للولوج لعوامل الشخصيات الباطنية 

والتسلل الستقراء دواخلها.

السرد الشعري والحكي كوسيلة ملواجهة الحياة
يحاول الشاعر معنا أن يتقوى بحكاياته وأن 

ينصف ذاته بمواجهتها، وهو يبدأ معنا هذه املحاولة 
ساخًرا من كبٍت دام ومن تواطٍؤ متوقع له مع ذاته 
أو مع من شاركوه تاريخا ُيَتصور أنه قد ذهب وال 

أمل يف استرجاعه حفاًظا عىل هذه الذات وهؤالء 
اآلخرين، رغم ما قد يشكله تعرية هذا التاريخ 
املشترك والحديث عنه من هٍز لثوابت وزلزلٍة 

ألركان وقواعد »باتعكِّز عىل حكاياتي وحكاياتي 
بتوقَّع بيني وبين نفسي« مصطفى جوهر »عادي 

جدا«)٢0(. وخالل هذه الرحلة يف إعادة قراءة تاريخه 
الشخصي ال ينسى الشاعر أن يطرح لنا بعين وعيه 

نماذج إنسانية تحيط به وتؤثر يف رؤيته للحياة 
والوجود، ربما لفرط هامشيتها وضعفها وبساطتها 

وهشاشة وجودها.

اإلهداء كمدخل وعتبة هامة لدخول 

النص

اختلفت درجة اهتمام كثير من الشعراء به وأصبح 
يف كثير من األعمال توطئة ومدخاًل لعوامل شعرائنا، 

لكنه وبوضوح يعد ملمًحا رئيًسا يف جل هذه 
الدواوين، حتى يدهشنا مجدي عطية يف ديوانه 

»كان هنا« بـ«بال إهداء«. وحتى هذا )الال إهداء( 
حمل الكثير من الدالالت، ومثّل توطئة ومدخاًل 

لنصوص ديوانه الذي شكل فيما أري قطعة 
موزاييك إضافية، يضيفها الشاعر للوحته الشعرية 

املمتدة التي تعتني باملشهدية الحياتية وتنتصر 
للهامش املأزوم وتمارس انتقاًدا الذًعا للنفس يف 

عالقاتها بالوجود واآلخر. أما يحيى قدري »كهربا 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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رباني«، فقدم بإهداٍء مفصٍل وطويل عرض فيه 
لكثير ممن يحبهم وأثروا يف تكوينه الشخصي 
واإلنساني، وأثروا خبرته الحياتية والشعرية، 
وامتألت بهم حياته الصاخبة، فكأنه يستعين 

بهؤالء جميًعا يف مواجهته للعامل، ويستمد من دفء 
عالقاته اإلنسانية املتنوعة الدعم والسند.

الوطن والثورة

من املالمح التي ظهرت جلية يف كثير من دواوين 
العامية الجديدة الصادرة بعد يناير ارتباطات 

بالوطن، ورصدهم كلٌّ بطريقته ورؤيته لتجربة 
الثورة املصرية يف ٢011، رصٌد لظواهر قد تكون 

سببًا أوصلنا إليها وقراءة خاصة فيها وطرح 
للتجارب الشخصية التي واكبتها، وما صاحبها من 

مشاعر ومخاوف وأحالم وما تالها من إحباطات 
وبعض أمل، لذا نجد الثورة حاضرة حية يف 

شعرهم، وقد رصدوا التجربة كما مل ولن يستطيع 
كاتب تاريٍخ أن يرصدها، رصدوها بقلوبهم قبل 

أن ترصدها أقالمهم ليذكروننا دائما باللحظة التي 
ربما سنظل نفخر أنها صارت جزًءا من تاريخنا 

وتاريخ أبنائنا، وهو ما دعا حاتم مرعي يف حديثه 
عن قصيدة نثر العامية للتساؤل يف شهادته 

املنشورة بمجلة الشعر عقب يناير »هل قصيدة 
النثر املكتوبة بالعامية لديها القدرة عىل استيعاب 

الحالة الثورية التي نعيشها وهي التي طرحت 
الفردية والهم الشخصي والهامشي والعابر؟ هل 

لديها الطاقة الجمالية وتتمتع بقوة التجديد عىل 
مستوى الشكل واملضمون لتستوعب هذا املشهد 
الذي تذوب فيه روح الفرد داخل الجماعة« )٢1(.
هو الشعر إذن ينتصر لنفسه يف تجارب شعرائنا 
وإبداعاتهم ليكون له الصوت األعىل، حاماًل معه 
األفراح واألتراح، مشبًعا بروائح األحبة وبكثافة 
الخبرات التي شكلها اعتراك أصحابنا مع الحياة، 

ينهزمون لها حينًا وتنهزم لهم أحايين أخرى، 
منتصرين بشعرهم وكتابتهم أواًل وآخًرا لإلنسان 

خالًدا بتجاربه الصغيرة ومشاعره املتناقضة، بدأبه 
الذي ال يكل يف صناعة معنى لكل ما حوله وصواًل 

إليجاد معنى للحياة والوجود

املصادر:

1- صالح الغازي، مع أجمل بنت يف العامل، شهادة، 
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٢- محمود الحلواني، خيال الضرورة ومرجعياته، 
الهيئة املصرية العامة للكتاب ٢019.

٣- د.صالح الراوي، الفصحى والعامية وما صنع 
الحداد، مجلة الشعر، العدد1٢9، ٢008.

4- عمرو العزايل، لغة رواية الواقع االفتراضي، 
حسناء للنشر، آفاق، ٢018.

5- مدحت منير، العامية املصرية بين الشفاهية 
والكتابية، مجلة الشعر.

6- إبراهيم رضوان، مقال.
7- أحمد عبد املعطي حجازي، من الزجل إىل الشعر، 

مقال، األهرام.
8- مدحت منير، املصدر السابق.

9- سمير الفيل، شعر العامية يف السبعينيات، مقال.
10- مجدي الجابري، قراءة يف ديوان صالح الغازي 

»نازل طالع زي عصاية كمنجة«.
11- عبد اهلل السمطى، القضايا الجمالية يف قصيدة 

النثر، مجلة الشعر، العدد 1٣4، مقال.
1٢- عمرو العزايل، توظيف آليات الكتابة السينمائية 

يف شعر العامية املصرية، تشكيل للنشر والتوزيع 
.٢018

1٣- صالح الغازي، سلموا عليا كأني بعيد، ديوان 
شعر، دار العين.

14- رامي يحيى، بأكد جنوني، ديوان شعر، دار 
نشر ميريت.

15- د.محمد حسن غانم، اإلبداع وسيكولوجية 
التلقي، املكتبة املصرية ٢004.

16- حاتم مرعي، بسكوته عىل شعب جعان، ديوان 
شعر.

17- عبد الرحيم يوسف، قطة وقديسة وجنية، 
ديوان شعر، دار صفصافة للنشر.

18-عبد اهلل السمطى، املصدر السابق.
19- ياسين عبده، العبث، ديوان شعر، طبعة خاصة.

٢0- مصطفى جوهر، عادي جدًّا، ديوان شعر.
٢1- حاتم مرعي، مال، مجلة الشعر، العدد 144، 

.٢01٢



4 5

حتمت مجموعة من العوامل سفر املصري للعمل 
يف الدول العربية املجاورة، وقد تكون هجرته 

مؤقتة، وقد تكون هجرته دائمة رغم ما عرف عن 
املصري من كراهيته ملغادرة الوطن، ويعبر عن ذلك 

جملة من األمثال الشعبية أشهرها: من خرج من 
داره اتقل مقداره، والغريب أعمى ولو كان بصير، 

وأيًضا إش رماك عىل املر قال: اليل أمر منه، وغيرها 
من األمثال، ولعل دخول مصر يف مرحلة االنفتاح 

االقتصادي بعد انتصار أكتوبر 197٣ قد قلب 
الحياة واألفكار والسلوكيات رأًسا عىل عقب.

ونعتقد أن تأثير السفر عىل نفسية الذين سافروا 
يف حاجة إىل مزيد من الدراسة، إذ مازال كاتب هذه 

السطور يؤمن بحقيقة أن الذي يسافر إىل الدول 
األوروبية أو العربية –خاصة دول الخليج– ال يأتي 

فقط باألموال وال الهدايا، ولكن قد يحمل العديد من 

األفكار واالتجاهات التي قد ال تتناسب مع التربة 
والسياق واملناخ الذي تربينا عليه يف مصر.

الجديد يف رواية ”أدريس عيل” أنها تقدم تجربة 
شخصية لتواجد املصريين يف ليبيا أيام أن كان 

يحكمها الزعيم الراحل معمر القذايف.

من هو أدريس عيل؟

يقدم سيرته الذاتية يف آخر الرواية بأنه من مواليد 
الخامس من أكتوبر 1940، وقد رحل عن دنيانا، 

وأنه نوبي األصل رغم سكنه يف الجيزة، وقد تعثر 
يف دراسته االبتدائية وكذا معهد القاهرة الديني، 

ولذلك تطوع يف القوات املسلحة وتحديًدا يف سالح 
حرس الحدود عام 1967، ثم خرج من الخدمة 
لعدم اللياقة الطبية، وقد مارس العديد من املهن 
البسيطة يف مراحل متعددة من حياته، ثم استقر 

قراءة نفسية في رواية
»الزعيم يحلق شعره« إلدريس علي

د.محمد غانم

تناول الكاتب تجربته في السفر إلى ليبيا، وتجربة سفر المصريين 

إلى مختلف دول العالم تحتاج إلى العديد من األعمال اإلبداعية، وكذا 

إلى العديد من الدراسات واألبحاث العلمية، حيث تناول بصفة حادة/ 

عميقة/ قاطعة كسيف كافة صنوف القهر التي يتعرض لها المصري في 

الغربة، وكم التنازالت التي يقدمها جراء تحسينه أوضاعه االقتصادية 

وربما االجتماعية، وبما أن السياق االجتماعي/ النفسي/ الثقافي في 

مختلف المجاالت، فعلى المصري أن )ينافق( ويتوافق مع هذه األوضاع 

حتى يستمر ويأتي بمال مغموس بدم الكرامة المهدرة.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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الحالقين خارج ليبيا.

ج- من ظل وعمل يف مهنته كحالق فهو مطارد 
ويستوجب عليه العقاب والحبس.

د- استمرت الحالقة يف األزقة والشوارع الجانبية 
تمارس سًرا.

ه- تم تفسير هذا األمر من قبل العديد من 
الليبين بأنه ”ربما حلم بأن الحالق ذبحه.. هو 
رجل وسواس وخواف مثلما خاف من الرجال 
وجعل كل مراته من الفتيات” ص89. وأن هذا 

الحاكم –هكذا السارد– قد ذكره بجنون وشطحات 
الحاكم بأمر اهلل، الذي منع أكل امللوخية.. حكام 

ظرفاء يضحكوننا بشطحاتهم” ص89. )مع األخذ 
يف االعتبار أن ابن مماتي قد ألف كتاًبا بعنوان 
”الفاشوش يف حكم قراقوش، حيث سخر من 

الوزير: بهاء الدين قراقوش وزير الضبط والربط 
-أو ما نسميه اآلن بوزير الداخلية- حيث رصد 

العديد من شطحات هذا الوزير.. فهل سنجد 
مستقباًل أحد الكتاب يتصدى لرصد شطحات 

وغرائب الزعيم معمر القذايف ويف أكثر من رواية أو 
يف دراسات نفسية/ اجتماعية؟(.

تحليل الرواية

سوف نقوم بقراءة 
نفسية لكل عىل حدة، 

ونخرج يف النهاية 
لنقدم مجمل تركيب 
ألحداث وشخوص 

الرواية.

الفصل األول 

التزوير والعار

حيث يرصد السارد 
العديد من املواقف 

التي يجدها املصرى– 
املغترب يف الخارج 

)وتحديًدا ليبيا(.

موظًفا يف شركة املقاولين العرب لالستثمار يف 
الفترة من عام 1981 وحتى عام ٢000، واألهم 

أنه تأثر باألدباء الروس الكبار، وكذلك العديد من 
األدباء املصريين والعرب، وكان عضًوا يف العديد 

من النقابات والجمعيات، ونشر العديد من الروايات 
واملجموعات القصصية، وحصل عىل العديد من 

الجوائز، كما ترجمت العديد من أعماله إىل اللغات 
األجنبية مثل روايات: دنقله، والنوبي، وانفجار 

جمجمة، وتحت خط الفقر وغيرها.

الرواية

رواية الزعيم يحلق شعره -صدرت رواية عام 
٢009 عن مؤسسة وعد بالقاهرة- تتناول واقًعا 

من مقتطفات حياة املصريين يف ليبيا، والرواية 
متوسطة الحجم تبلغ تقريبًا 1٣0 صفحة ومقسمة 

إىل 14 فصاًل، مع األخذ يف االعتبار أن كل فصل قد 
أتكأ عىل أمرين:

األول: عنوان لكل فصل.

الثاني: رقم لكل فصل.

عنوان الرواية: الزعيم يحلق شعره هو عنوان 

الفصل رقم )8(، ويتناول جانبًا من عجائب الزعيم 
القائد معمر القذايف، حيث أعلن يف هذا الخطاب أن 

كل شخص يف ليبيا يجب أن 
)يتزين بنفسه(، أي يحلق 
ويهذب شعره بنفسه دون 

حاجة إىل )حالق( أو )مزين(، 
ورغم االعتراض املستتر عىل 

هذا األمر »إذ تستطيع أن 
تحلق أي شعر يف جسدك 

ولكن كيف لك أن تحلق شعر 
رأسك وتقوم 

)بتهذيب( قفاك؟!«. 
وقد ترتب عىل هذا 

األمر العديد من 
النتائج ومنها:

أ- إلغاء رخص 
جميع الحالقين.

ب- ترحيل هؤالء 

إدريس عىل



1- ”أن الكفيل الليبي قد رفع يده 
الطويلة إىل آخر املدى وبكل الغل 

والغيظ واإلحباط هوى بكفه الخشنة 
عىل صدغ مبيض املحارة املحتال يف 

صفعه دويت كالقنبلة وبصق عىل 
وجهه سابًّا: قواد ولد قحبة.

٢- أن السبب يف ذلك أن هذا الرجل 
)مبيض املحارة( قد أتى بعمال غير 

مهرة للعمل يف )املعمار يف ليبيا( وهم 
ال يعرفون يف املعمار أي شيء إال 

نادًرا.
٣- أن مبيض املحارة هذا قد أخذ 

يتذلل لهذا الكفيل حتى يسامحه إال 
أنه رفض.

4- أن الكفيل قد طلب من املصريين أن يشهدوا 
معه لدى الجهات الحكومية فوافقوا بال تردد )املهم 
أن يبقوا عىل رأس العمل ومن أجل ذلك فليحدث ما 

يحدث(.
5- نعلم أن الكفيل مل يذهب مع هؤالء العمال إىل 
الشرطة أو حتى إىل وزارة القوى العاملة، ولكن 

ذهب إىل اللجان الشعبية وتحدث مع أعضاء اللجان 
باللجهة الليبية، حيث ذكر لهم أن هذا العامل 

)مبيض املحارة( كان يسب وينتقد الزعيم، وبعد أن 
انتهي من ذكر ذلك )باللهجة الليبية( غير املعروفة 

ا إىل ليبيا، قال لهم  للعمال املصريين القادمين توًّ
الكفيل: صح ما ذكرته؟ قالوا جميًعا صح، وبعد أن 
عادوا جميًعا أتى أفراد من اللجان الشعبية للقبض 

عليه واقتياده إىل مصيره املظلم واملجهول، حيث 
من املمكن التسامح مع أي اتهامات إال تهمة سب 

أو انتقاد الزعيم، والذي يكون مصير مثل هذا 
الشخص القتل والتعذيب واإلعدام.

6- نعلم من سياق السرد أن )مبيض املحارة( هذا 
قد قدم العديد من التنازالت للكفيل الليبي إبان 
تواجده يف مصر، حيث زوجه أخته عرفيًّا نظير 

مبلغ 1000 جنيه فقط، ويتذلل إليه ويعده أنه 
سوف يزوجه أخته الصغرى مجاًنا، ولكن الكفيل 

رفض وأصر عىل تسليمه إىل رجال اللجان الشعبية.
7- كمٌّ هائل من التذلل والقهر والرغبة يف تقبيل 

حذائه بل انحنى فعاًل )مبيض املحارة( لتقبيل حذاء 

الكفيل، بيد أن الكفيل ركله بعيًدا بالحذاء فارتطم 
بالجدار.

8- ذكر له السارد أن يكف عن هذا االستخدام 
وعليه أن يحفظ كرامته )وكرامتنا كمصريين( 

ألنه بعد ذلك مل يبق إال أن )ينزل سرواله للكفيل 
حتى..(.

9- أصبحت مهمة العمال غير املهرة أن يعملوا 
”تطلعوا رمل.. تشيلوا تراب.. تحفروا.. أي حاجة.. 

موافقين؟
10- رغم هذا فإن يوميتهم )يف حال العمل فقط( 

تكون اتنين جنيه، ومافيش تحويل فلوس وال 
إقامة، ورغم ذلك وافقوا ص1٢.

11- يذكر السارد أن الحياة قد ضاقت به، وتحت 
إلحاح زوجته قرر الخروج إىل بالد اهلل.. وقد ذكر 

العديد من املواقف االحتياجية مثل ذهاب أطفاله 
إىل الجيران ملشاهدة التليفزيون امللون، فهو مل يكن 

يمتلك جهاز تليفزيون.
1٢- ذكر أن األديب يوسف السباعي حاول 

مساعدته كما فعل مع غيره، إال أن األجر الذي 
يحصل عليه من العمل الثقايف، وكذا معاش القوات 

املسلحة، قد أصبحا عاجزين عن عدم الوفاء 
باالحتياجات الضرورية.

1٣- رغم تواجد عدة توصيات للعمل يف املجال 
الثقايف إال أن الثقافة )وكتابة القصص( ال تؤكل 

خبًزا، كما أنه قدم إىل ليبيا يف توقيت سيئ، 

رغم إلحاق ابن الكفيل مؤلف الرواية 
بالعمل في المؤسسة إال أن المصريين 

رفضوا أن يسكن معهم، واضطر 
أليام أن ينام في الحديقة المجاورة 
للمؤسسة محتضًنا حقيبته وهو في 
حال توتر ويقظة دائمين خوًفا من 

سطو )التوانسة( عليها وأخذ ما معه، أو 
مطاردة الشرطة له رغم أن أوراقه سليمة
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وخاصة يف أحداث مارس 1976 التي قام 

فيها الزعيم بطرد مليون مصري انتقاًما من 
السادات، الذي وصفه يف أكثر من خطاب 

بالولد املجنون، إضافة إىل أن أصبح الزعيم 
مادة كاريكاتورية ساخرة شهيرة )حيث يتم 

تصويره جالًسا يتبرز كاألطفال فوق قصرية. 
)ص15(.

14- حاول أن يقتحم العمل الصحفي فقدم 
قصة )املبعدون(، إال أنه تم رفضها ألنها 

تتناول الذين يتسللون عبر األسالك إىل ليبيا، 
وكيف يتم التعامل معهم وتوضيح للنصب من 

املقاولين وممارسات الشرطة ضدهم.
15- طلب منه البعض أن يكتب وينتقد الحياة يف 

مصر.. اكتب عن السجون واملعتقالت والفقر، 
اكتب عن اآلثار الضارة لالنفتاح العشوائي، 
اكتب عن عمالة السادات وانقالبه عىل ثورة 
يوليو، اكتب عن ليبيا قبل ثورة الفاتح من 

سبتمبر )أي قبل تويل الزعيم( إال أنه رفض، 
وقد ذكر له ما سبق الشاعر: محسن الخياط 
)شاعر العامية املصري الشهير( والذي ذهب 
كمرافق مع زوجته املدرسة، وتم وضع اسمه 

عىل قوائم االنتظار يف مصر.
تلك كانت باختصار أهم ما أحتواه الفصل األول 

من أفكار.

الفصل الثاني: أديب بدرجة عامل تراحيل

يصف يف هذا الفصل حياة العمال املصريين، 
حيث إن حياتهم التي يحيونها أحقر بكثير من تلك 

الحكايات التي تم وصفها من قبيل رواية أنفار 
ملحمد صدقي، أو رواية الحرام ليوسف أدريس، 

وال حضيض جوركي، حتى ما كان يمارسه 
اإلقطاع قبل الثورة الروسية.. ملاذا؟

1- يعيشون يف أكشاك من الصاج تعكس الحرارة 
وتحيل الطقس داخلها إىل جحيم.

٢- يتكدسون داخل هذه األكشاك كالحيوانات.
٣- ينتشر اللواط بينهم كالوباء.
4- سرقة املخدرات إن وجدت.

5- عنف التعامل باالشتباك اليدوي ألتفه األسباب.

معمر القذاىف
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6- الرائحة الكريهة تفوح من أجسادهم ألنها –أي 

هذه األجساد– مل تتعرض للمياه منذ فترة.
7- انتشار أمراض الجرب والهرش.

8- الطعام ال يزيد عن العدس وامللوخية الناشفة 
والفاصوليا.

9- أن هذه األطعمة يتم طهيها بالصلصة واملاء 
فقط دون لحوم، والبعض يكتفي بالخبز الجاف 

يلوكه يف تلذذ.
10- أن العمل غير منتظم إذ يعملون يوًما 

ويتعطلون أياًما، وأن املحظوظ من يعمل نصف 
الشهر )يف الشهر الواحد(.

11- رغم أنهم دخلوا بطريقة مشروعة إال أن 
موقفهم الحايل شبيه بمن دخلوا متسللين.

1٢- يأتي لهم املقاول الختيار من سيعمل 
معه اليوم فيندفعون نحوه يف جنون فيكونوا 

عرضة للسب من قبل املقاول ويختار من 
يريد.

1٣- أنهم يعيشون تحت الكفاف أو ما يبقيهم 
أحياء.

14- رغم أن السارد قد ذهب إليهم فإن شهامتهم 
قد تجلت يف االحتفاء به، لكنه فشل -فيما بعد- يف 

العمل يف مجال املعمار، وتحديًدا نقل الرمل من 
مكان إىل مكان آخر.

15- ذهب السادر إىل الكفيل راغبًا يف أن يعود 
إىل القاهرة، وحين عرفوا أنه أديب وقاص أرادوا 

مساعدته.
16- ذكر رأيه بصراحة ألحد الليبيين يف الزعيم 

”أنه مصاب بانفصام الشخصية ينام ويحلم 
فتصبح أحالمه قرارات.. رجل عجيب وغريب”. 

ص٢8.
17- ساعده هذا الشاب يف العمل يف مجال ”مقر 
مؤسسة الشرق لألفالم والتي تمثل أربعة دور 

عرض يف طرابلس )يعمل كقاطع تذاكر(”.
18- حين سأل السارد هذا الشاب الليبي عن أحالمه 
يف املستقبل ذكر ”الهجرة إىل أوروبا من بالد العرب 
كلها، سجون وتيارات إسالمية تكاد تحرم األحالم.. 

هذا الشيء مقرف وضد التطور” ص٢8.
تلك كانت باختصار أهم األفكار التي أحتواها 

الفصل الثاني.

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون



الفصل الثالث: شركاء ال أجراء

يتناول املؤلف يف هذا الفصل املؤسسة التي عمل 
بها، وكيف تعرف عىل بعض املصريين بها، ورغم 

إلحاق ابن الكفيل مؤلف الرواية بالعمل يف املؤسسة 
إال أن املصريين رفضوا أن يسكن معهم، واضطر 

أليام أن ينام يف الحديقة املجاورة للمؤسسة 
محتضنًا حقيبته وهو يف حال توتر ويقظة دائمين 

خوًفا من سطو )التوانسة( عليها وأخذ ما معه، 
أو مطاردة الشرطة له رغم أن أوراقه سليمة، ثم 
وافق املصريون أخيًرا عىل أن يشاركهم السكن، 

وقد وظف معلوماته يف الطهي يف أن أصبح طاهيًا 
ماهًرا، ينوع األطباق، فأصبح السكن موضًعا 

لزيارات املصريين والليبيين، وقد عاش املؤلف أيام 
بؤس خاصة وأنه ليس له أقارب يف ليبيا، نظًرا 

لتفضيلهم السفر إىل دول الخليج، ثم يتذكر موقًفا: 
أنه عثر عىل ورقة مالية فئة العشرة دنانير وسأل 

رئيسه الليبي: ماذا يفعل بها؟ فقال له ضاحًكا: 
دسها يف جيبك. وحين سأله يف اليوم التايل عن 

مصيرها قال له: هذا رزق من عند ربك وال تسأل، 
فذكره أن الوضع يف مصر مختلف ألنك إذا عثرت 

عىل شيء ضائع كنت كاللص، وإذا أبلغت به 

حصلت عىل مكافأة 10% من قيمته.
ثم يتناول بالشرح تحليل قانون: 
شركاء ال أجراء، وهو أحد أهم 

مكونات الكتاب األخضر، وبهذا 
القانون صار العمال الليبيين الذين 

يعملون يف املؤسسة شركاء يف 
رأس املال، وهذا أبعد ما يكون عن 

التأميم أو النظام الشيوعي.
ثم أخيًرا يتناول كيف أن كثيرين 

من الليبيين قد وظفوا اللجان 
الشعبية أو الثورية، ويديرون 
انتخابات مقصودة لتعيين أو 
ترشيح من يريدونهم إلدارة 

املؤسسة بشيء من الفساد، ثم 
تناول رجل ليبي يدعي )عبد اهلل( 

حيث استنزف املؤسسة عن طريق 
)سلف(، لكن تصدى له العديد من الليبيين، وحين 
استشرى يف فساده دهمته سيارة مجهولة كسرت 

عموده الفقري وساقيه، ورقد يف البيت مشلواًل، 
أزحوا الرجل من طريقهم، وكأن ذلك إيذاًنا لبدء 

مرحلة جديدة وخطيرة يف مؤسسة الشرق لألفالم.
والفصل باختصار يلقي الضوء عىل حياة املصريين 

الذين تضطرهم الظروف للعيش مًعا تحت سقف 
واحد، واستغالل العديد من أبناء ليبيا للكثير من 

القوانين التي أصدرها الزعيم لصالحهم وليس 
لصالح الوطن أو الجميع.

الفصل الرابع: النهب املنظم

يتحدث السارد عن عملية قص البوليط )أي تذاكر 
السينما(، حيث يكسب القائمون عىل أمر املؤسسة 

كثيًرا، إذا تقبض من التذاكر )فكه(، لكن توجد 
العديد من الجنيات التي ال تقبل أبًدا أن تتركها، 
وخاصة املصريون، فإذا تركوا هذه الفكة كانت 
من نصيب القائم )بقطع التذاكر(، ثم يبلغنا أن 
القائمين عىل أمر املؤسسة يأتون بتذاكر )غير 

مرقمة(، وأنهم يوردون التذاكر املرقمة فقط إىل 
املؤسسة، يف حين أن الكثير من التذاكر غير املرقمة 

توضع يف جيوبهم، عالوة عىل إمكانية املجاملة، 

نؤكد على أن السارد 

قد استخدم العديد من 

المصطلحات الليبية، ولذا كان 

حريًصا على شرح معناها في 

هامش كل صفحة حيث نقل 

الحوار، والحوار كان يقتضي 

بالطبع استخدام الليبي 

لبعض المصطلحات.
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حيث يحضرون الكثير من معارفهم لدخول 

السينما مجاًنا ”مما أدى إىل جملة من الخسائر عىل 
مؤسسة السينما لألفالم”، وحين صارح املؤلف 
زميله املحاسب املصري بإمكانية اإلبالغ عن هذه 

ره بأنهم قد قدموا للعمل ”وإذا  االحتياالت، ذكَّ
رحلنا نحسر ولن يمنحونا تنازل العمل ملكان أخر”، 

والحل البقاء والصمود واملقاومة.

الفصل الخامس: زوجتك يف أحضان العمدة

كانت الخطة التي تم رسمها مع خالد هو أن 
يتشابكا ظاهريًّا باأليدى، وكذا السب، حتى يعلم 
الليبيون يف املؤسسة أنهما عىل خالف وليسا عىل 
وفاق، وقد نجحت الخطة وحاول الغرياني مدير 

املؤسسة عقد الصلح بينهما حتى يكونا مًعا، 
وحاول االستفسار عن أسباب الخالف وهل هو 

خالف شخصي أم حدث الخالف بسببهما، إال أن 
الغرياني نجح يف استفزاز السارد حين سأله عن 
املدة التي قضاها، فذكر له عام ونصف. فسأله: 

وزجتك ماذا تفعل؟ فقال له: منتظرة حضوري مثل 
أي مسلمة. إال أنه عايره بأنها ربما نائمة يف حضن 

العمدة اآلن، وحدث سب وأصر السارد عىل أن 
يترك ليبيا ويعود إىل القاهرة بعد هذه األحداث.

الفصل السادس: اجتماع موسع

يصف اجتماع رجال املؤسسة عىل مدى ثالثة أيام، 
ومل يستقروا عىل قرار بشأنه وهذه القرارات هي:

1- الترحيل بالختم األحمر.
٢- السجن بتهمة سب أم الغرياني.

٣- االغتيال.
ويف اليوم الرابع ذهب إليهم وتصالح مع الغرياني، 
وقرروا ترحيله، مع خصم تذكرة الطائرة وشهرين 
من راتبه، وخصصوا شخًصا ألخذه إىل املطار، إال 

أن السارد قال للسائق إن معه مستندات وباألسماء 
عىل انحرافات هؤالء األشخاص، فرجع بالسيارة 
بحجة أنه قد نسي )ورقة الشركة(، وقرروا أنهم 
سوف يبعدونه عن الغرياني ”ونغير لك وظيفتك 

وتعيش بيننا معزًزا مكرًما”.

الفصل السابع: محاولة فاشلة لغسيل املخ

وظيفة جديدة أنشئت من أجله وأصبح يتعامل مع 
مدير جديد ليبي اسمه: مختار الكاديكي )وصفه 

بأنه مرح ومثقف وسكير ال تفارق زجاجة الخمر 
سيارته ويسب الزعيم إلغالقه البارات(، ويحاول 

أن يصطحب املؤلف يف ذهابه وعودته، ويحاول 
أيًضا أن يعطيه خمًرا وهما يف السيارة حتى يفك 

عقدة لسانه، ويعترف بما كان يفعله الغرياني، إال 
أن املؤلف كان يعي مثل هذه املحاوالت ويهرب منه، 

تحكي نكت، وأن كل املصريين والصحفيين الذين 
تم ترحيلهم من ليبيا كانت بوشاية منه، وأنهم –

كالليبين- يكرهون وجود صداقة بين أجنبيين، وأن 
ميزانية كل قطاع كانت كبيرة إال أنها كانت تتسرب 

لجيوب القلة من املسؤلين، وكان الكاديكي يختار 
األفالم ويتعامل مع املنتجين، وكان سعيًدا جدًّا ألنه 
نجح –كمثال– يف شراء فيلم ”املذنبون” )الذي كان 

ممنوًعا لفترة من العرض يف مصر(، وقد حكى 
هذه األحداث ملحسن الخياط بعد عودته من ليبيا، 

ويف لقاء جمعهما يف نقابة الصحفيين، ليكتشف كل 
منهما أن الكاديكي كان يحذر كل واحد منهم من 

اآلخر.

الفصل الثامن: الزعيم يحلق شعره

وقد تم الحديث عن هذا الفصل )كعنوان للرواية( 
يف أول هذه القراءة.

الفصل التاسع: رحى البطمة

نؤكد عىل أن السارد قد استخدم العديد من 
املصطلحات الليبية، ولذا كان حريًصا عىل شرح 
معناها يف هامش كل صفحة حيث نقل الحوار، 
والحوار كان يقتضي بالطبع استخدام الليبي 

لبعض املصطلحات.
ويصف السادر جانبًا من جوانب التوتر، وما 
أكثرها تلك التي كانت تحدث بين السلطة يف 
مصر -وتحديًدا إبان عهد السادات والسلطة 

يف ليبيا-، ”حيث كانت الحرب قد اندلعت عىل 
الحدود والدبابات املصرية اجتاحت مدينة 

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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مساعد وتوقفت عندها عىل بعد كيلو مترات من 

الحدود ومل تتوغل، بينما الطائرات املصرية 
قصفت القاعدة الجوية يف طبرق..” ص9٣. وكان 

انعكاس هذه األحداث عىل املصريين املتواجدين 
يف ليبيا كاآلتي:

1- أن األطفال حملوا الحجارة وأكياس القاذروات 
وأخذوا يضربون مواقع املصريين.

٢- مل يكتفوا بذلك بل ضربوا حصاًرا حول 
مساكنهم، وأن قذفهم بالحجارة والقاذروات مل 

يتوقف لحظة.
٣- تسوروا عليهم األسوار وكانوا يضربونهم 
بأكياس )البراز( واملاء العفن وكل ما يخطر لك 

عىل بال من أوساخ.
4- يعترضون طريق أي مصري ويتعرفون عليه 
حتى لو حاول االختفاء )بارتداء الثوب الليبي( أو 

تظاهر ببعض الكلمات الليبية.
5- يف حال إصابة املصرى بأي جراح وذهابه إىل 
املستشفيات كانت األوامر عدم استقباله أو تقديم 

أي عالج له وطرده فوًرا.
6- نفس الشيء فيما يتعلق يف حال ذهابه إىل 

الصيدليات إذ كانت األوامر ممنوع إسعاف أي 
مصري.

7- حكاية )رحي البطمه(، أي الضغط عىل الزر 
حيث كان الزعيم يجرى استعراًضا لقواته 

العسكرية يف ذكري الفاتح من سبتمبر، وكان 
املذيع يبالغ يف الوصف والعرض، وحين مرت 

عربة تحمل صواريخ قال املذيع إنها عابرة 
للقارات، وأن الزعيم لو ضغط عىل زر النطلقت 
هذه الصواريخ عابرة للقارات.. هذه األكاذيب 

تمنى حدوثها بعض الليبيين حيث كانوا يريدون 
من الزعيم أن يوجه هذه الصواريخ تجاه مصر، 

وأن يطلق أو يضغط عىل الزر حتى تتالشى 
مصر من الوجود، وقد أفهم السارد ملحدثه هذه 

ار( وأنه من طراز )أبو  األكاذيب، وأن الزعيم )فشَّ
ملعه املصري(.

الفصل العاشر: فروخ الحجارة

يف هذا الفصل يتناول السارد جانبًا من املأساة التي 
تعرض لها، إذ كان يسير يف الشارع وتم تصويب 

حجر إىل رأسه من قبل صبي، وذهب إىل الصيدلية 
مدعيًا أنه من السودان حتى يقوم الصيدالني الليبي 

بإسعافه، وحين كان يجلس وراء )شباك التذاكر( 
أتي له مدرس مصري وقال له أن صبيًّا تسلق 

السور وتبول عليه، وحين ذهب ليشكو يف مركز 
الشرطة صرفه الشرطي قائاًل: أن هذا قليل )...( 
وأثناء هذا الحوار باملصري بين السادر واملدرس 
انتبه أحد الليبيين )وكان يعمل ضابًطا يف األمن 

مرتدًيا مالبس مدنية(، وجره إىل الحجز قائاًل له: 
رغم أنك أسود البشرة إال أنك مصري، فقال له أنا 

من النوبة والنوبة بجوار السودان، ولكن تم اقتياره 
إىل مركز الشرطة وتم وضعه يف الحبس حتى 

تدخل البعض )ومنهم سفير ليبيا يف اليونان(، وتم 
اإلفراج عنه، متحدًثا عن كيف أن الغرياني قد ذهب 
إىل املحبس وأوغر صدور من فيه ضده وكيف أنه 

كان يعمل يف الجيش، وأن جواز سفره به: عىل 
املعاش وبجوازه وظيفة نقاش.

الفصل الحادي عشر: شمعة وسط 

الظالم الدامس

تناول حكاية صبى أرسله والده )بحلة كسكي( لهم 
يف املسكن، وظل معهم يقضي طلباتهم من السوق 

ويصد عنهم غارات األطفال حتى جاء والده )يف 
اليوم الثالث الندالع الحرب(، وحمل كل املصريين 
يف سيارته نصف النقل واستضافهم يف شقة بحي 
األندلس الراقي، بها كافة الكماليات وبدون إيجار 

حتى تنقشع الغمة، وقد الحظ أنه كان ثريًّا ويمتلك 
توكيل عدة شركات للسيارات، حتى صدر قانون: 
شركاء ال أجراء وتآمر عليه مالحظ العمال، وكان 
بينهما مشاحنات من قبل لكثرة تغيبه عن العمل، 
فانتهز فرصة صدور القانون وانتزع منه اإلدارة 
يف االنتخابات، وزيادة يف التنكيل أسند إليه مهمة 

حراسة مقر التوكيل لياًل، فانسحب وقبع يف منزله 
وحاول الهرب بأسرته وتم القبض عليه عىل الحدود 

التونسية وأعادوه ودخل يف مفاوضات مع العقيد كي 
يتنازل عن كل ممتلكاته يف مقابل أن يتركه يعيش يف 
مصر، املفاوضات تعثرت ولوال أنه من عائلة كبيرة 

ومعروفة لكان قد أعدم.
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الفصل الثالث عشر: حكاية العامل 

الصعيدي وبدلة املساء والسهرة

يحكي حكاية عامل صعيدي كان يعبر يف صالة العرض، 
وبسبب حزمه يف تطبيق القانون كان يقوم بإمساك 

الشخص الذي يدخن، حتى وأن كان ذلك يف دورة املياه، 
وكان سعيًدا بزيه وأرسل صورة بزيه هذا إىل أسرته، 

ووقع الخطاب يف يد األمن وبحثوا عنه وظل مختفيًا ملدة 
شهر، ثم عاد محطم الضلوع، وحاول صاحب العمل 
أن يعرف منه ما حدث، فقال له إنهم قالوا له: ال تبلغ 

أحًدا بما حدث لك، وخشي صاحب العمل منه ألنه يعلم 
أن من يذهب إىل مثل هذه الجهات يتم تجنيده، فأعطاه 
شهادة حسن سير وسلوك وتنازاًل )أي يستطيع العمل 

يف جهة أخرى(.

الفصل الثالث عشر: البيت لساكنه

يف هذا الفصل يتناول قضية ذكرت يف الكتاب األخضر 
بعنوان: البيت لساكنه، ويحكي السارد يف هذا الفصل 

أمرين:
األول: يف طرابلس مواطن ليبي بسيط يستأجر بيتًا من 

ليبي قريبه ونسايب، يوظف أمواله يف بناء املنازل كي 
يؤجرها، وحين ذهب لكي يأخذ األجر الشهري سخر 
منه الليبي مطالبًا إياه أن يقرأ الكتاب األخضر، والذي 

ينص عىل أن البيت لساكنه، ومن هنا امتنع عن دفع 
اإليجار، فما كان من هذا الرجل إال أن طعن املستأجر 

وجلس بجوار الجثة يهذي حتى تم أخذه إىل مستشفي 
املجانين.

الثاني: أن الغرياني كان لديه دور أرضي أجره ملصري 

يعمل يف التدريس، ونشأت عالقة طيدة بينهما.. وحين 
ظهر هذا القانون أراد الغرياني إخراج املدرس فرفض، 

فما كان منه إال أن دعاه إىل جلسة صلح، وأحضر 
شهوًدا ووضع مسجاًل أسفل )املنضدة(، حتى وقع 
املصري يف املحظور وذكر أن القذايف مجنون، وبعد 

انتهاء الجلسة حمل املسجل والشهود ليختفي املدرس 
إىل األبد، وقد حاولت الزوجة مقابلة الزعيم إال أنه 

يرفض التسامح يف مثل هذه األمور. وينهي هذا الفصل 

بالحديث عن بعض )شطحات( الزعيم.

الفصل الرابع عشر: الزعيم يأمر بنسف 

مقام الشيخ

يف هذا الفصل أيًضا يتناول بعًضا من شطحات الزعيم، 
حيث كان يف امليدان الواسع الشهير الذي تتم فيه 

احتفاالت الفاتح من سبتمبر، وطابور العرض ويف وسط 
امليدان، كانت تقام عمارة ثم هدمها ولكن بقي )مقام 
الشيخ( كالخازوق، وانتشرت العديد من الشائعات 

حول هذا املقام، وهنا كلف الزعيم شركة رومانية تقوم 
بنسف املقام، فنسفته بكمية من الديناميت تكفي لهدم 
هرم خوفو، ودوى االنفجار، وتحول كله إىل تراب، بل 

وأشاعت الصحف أو الويل مجرد )شاويش تركي(، 
وكانت هذه واحدة من الصدمات العنيفة التي وجهها 

الزعيم إىل البسطاء ومشاعرهم الدينية الشعبية املتوارثة.

خالصة الرواية

عىل غير املعتاد تناول الكاتب تجربته يف السفر 
إىل ليبيا، وتجربة سفر املصريين إىل مختلف دول 

العامل تحتاج إىل العديد من األعمال اإلبداعية، 
وكذا إىل العديد من الدراسات واألبحاث العلمية، 
حيث تناول بصفة حادة/ عميقة/ قاطعة كسيف 
كافة صنوف القهر التي يتعرض لها املصري يف 

الغربة، وكم التنازالت التي يقدمها جراء تحسينه 
أوضاعه االقتصادية وربما االجتماعية، وبما أن 
السياق االجتماعي/ النفسي/ الثقايف يف مختلف 
املجاالت، فعىل املصري أن )ينافق( ويتوافق مع 

هذه األوضاع حتى يستمر ويأتي يف آخر العام –أو 
بعد عدة أعوام– بمال مغموس بدم الكرامة املهدرة، 

وربما الشرف املراق، وقد يتقوقع داخل ذاته فيتعلم 
من الحيل الكثير حتى تستمر أيامه ويعود محماًل 

باملال والهدايا، وعروقه تنزف بالقهر والكآبة 
واإلحباط ومحق الذات. تجربة صادقة عبر عنها 
إدريس عيل بصدق، والحظ العديد من السياقات 

وما يدور سواء داخل النفس أو خارجها

رؤى نقدية
إبداع ومبدعون
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أيتها الحدائق
املبتلة بتجيل اإلله

يف آخر الليل
الخضراء كالحنين

أرى العشاق يتعانقون -خلسة- فيِك
كي نظنهم أشجاًرا

أرى األطفال يعبثون ويصرخون
كأنهم أعتِقوا –للتو- من الجحيم

وأرى السماء تبتسم
يف مرآتها الُخضرة
يف مرآتها العشب

يف املاء املترقرق عىل وجهه املتعب
أنا الجالسة هناك

عىل كرسي كأنه نجم
ال سماء سوى األخضر

يبرق فجأة
ثم يسحب وجهه

بعيًدا عن املرآة
ويغوص يف الليل.

***
األكتاف القوية خشنة، وأنا أضع رأسي عليها يف 
لحظات ضعفي وأبكي، األكتاف القوية الخشنة ال 

، أن  تدعك تستغرق يف النوم، ستسمح لك، بحنوٍّ
ترتاح قلياًل ثم تزيح رأسك -بهدوء- عنها، وربما 
تنتظر حتى تطمئن إىل أنك قد بدأت تمسح دموعك 
وتعاود النظر يف املرايا، األكتاف الضعيفة تشتهي 

رأسك كتفاحة، لكنها تتورم حين تضعها عليها، 
قد توهمك للحظة أنها وسادة، لكنك ستضطر أن 
تنزع رأسك عنها فوًرا حين تسمعها تتأوه، وقد 
يضطرها األمل -إن مل تنتبه- إىل أن تزيح رأسك 
بعنف عنها، فيلتصق شيء منه عىل سطحها مما 

يجعلك تتحاشى املرايا، لبعض الوقت، فقط، حتى 
يستعيد وجهك مالمحه.

***
سأموت فجًرا

ويف املوعد نفسه، الذي أستسلم للنوم فيه، كل 
ليلة.

لن ترحل روحي بعيًدا
ستبقى عىل مقربة من جسدي

لساعات طويلة
سترقب املاء وهو يغسله

يف الوداع األخير
بشيء من الضجر

كأنها

قصائد

فاطمة قنديل
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تتأمل رشاش مياه، منهمًكا يف ري حديقة
من شرفتها العالية

وهي تستند بكوعيها عىل إفريزها
وتدخن..

وبينما تتعجل انتهاء املشهد
ستلقي املالئكة أمامها بكل خرائط األبدية

لكنها تكره الجغرافيا، عىل أية حال
وسترتبك أمام كل تلك الخيارات

أنا أعرف روحي
وأعرف أنها ستختار حتًما
أن تكون محض كومة قش

يف حظيرة لدجاجات ثرثارة
تنفلت إحداهن وحدها

ثم تصمت فجأة
وتنبش القش برفق

تتأمل قلياًل
وهي تضع بيضة دافئة

وتحوطها بجناحيها
قد تمتد يد متعجلة لتسرقها

أو قد تنتظر
لكن هذا سيحدث، كما حلمت تماًما

نعم.. كما حلمت

وسيحدث دائًما، ولألبد..
يف موعد نومي الروتيني

كل فجر.

***

كوني قوية
كغابة موحشة

كليل أحكمْت أبوابه
فترقرق النوم عىل جدرانها

كفراغ ينتظر أن ُيطفأ نور النافذة البعيدة
كي يكتمل

أو كمرآة
حوصر املاء فيها

فتجمد
كي ال تنزلق عليه الوجوه

كوني قوية
كي أتركك تسيرين إىل جواري كظل

إبداع ومبدعون
شعــر
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وأمحوك

بسالم
وأنا أتربع

يف شوارع الشمس

***

الضجر يشبه الحزن
لكنه أكثر خفة منه

الضجر مالءة يطيرها الهواء
والحزن مشبك غسيل

يمسكها من أذنيها
كي ال تتوهم
أنها سحابة

ثمة ماء ينهمر يف رأسي
وأنا أكتب هذا

ماء كشالل
تتقافز تحته
امرأة عارية

تضحك صاخبة
ربما تكون فرحة

وربما تكون مالءة
يطيرها املاء

يجمد ماء الشالل فجأة
كمن يتهيأ اللتقاط صورة فوتوغرافية

فتجمد املرأة
كأنها كانت قطرة ماء

ويصبح املشهد
خريفيًّا وعاديًّا

ال.. بل مضجًرا
كأنه مالءة

يرمي الحزن جسده الثقيل فوقها
ويستغرق يف النوم.

**

وداعا »بيتي« القديم.. ستتبخر ذكرياتي فيه.. 
وربما تصير سحابة تمطر فال أعرفها.. حين نكبر 
ال يكون لنا سوى اختيار واحد ووحيد.. ويصير 
الزمن الباقي لنا نفسه مجرد سحابة تعبر.. هكذا 

يمكننا أن نعيش ما تبقى.. ونرتشفه بهدوء.. 
قطرة قطرة.. دون ندم.. دون مرارات.. هكذا نعود 
أطفااًل بسمت شيوخ، يبنون- من جديد- ودائًما- 

من جديد- بيوًتا هشة من رمل الشواطيء!

***

كان وداًعا مهيبًا ذات فجر، وقبل أن أرحل بعدة 
أيام، جلست وحدي أنظر إليهما، سالت دموعي 

فاهتزت فروع الشجرتين املهيبتين أمام بيتي، كنا 
أصدقاء، لكن الرحيل قاس كأي رحيل، وكنت أعلم 
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مصيرهما، بعد رحييل، باألمس عرفت أن السكان 
الجدد قطعوا الشجرتين، ويف قلبي سقطت ورقة 

شجر، كأنها صخرة، تتدحرج، أو كأنها سالم 
أخير يلوح يف الفراغ، يف ذاكرة امتألت تماًما 

بالقرابين.

***

هناك.. ستقطف أول ثمار العزلة..
أظنها نضجت..

سيسألونك أين »رعاة العزلة« أصدقاؤك؟
قل إنك سبقتهم..

قل إنك كنت »متعجاًل« فحسب..
)ال تقل إنا كساىل(

كن حذًرا يا صديقي فهم ال يحبون يف هذا العامل 
اآلخر كلمات مثل »املوت«

وال معنى لها هناك
قل لهم إن رفقاءك يلمون »أثر العابر« من كل 

الطرقات التي ساروا فيها معك
يلمونها أثًرا أثًرا كأنهم يقطفون أزهار ياسمين 

األرض كلها
ليلحقوا بك ويقدموها لك يف عيد ميالدك القادم

وأنك ستنتظرهم ضجًرا
ألنك ستوحشك رائحة الياسمين

ال كلمة أبعد من هذا

كن مقتضبًا
وشجاًعا -كما عرفناك-

أنت »أمجد ناصر«
مل يتغير شيء فيك

حتى الندبة التي يف قلبك
قد انمحت اآلن

فصرت »أجملنا«
بخصلة شعر عىل جبينك

كعالمة تندس يف كتاب
مل تكتمل قراءته مؤقتًا.
ألن هاتًفا رن يف غرفتك

واستغرق الوجود يف الثرثرة
حين قررت أن تتجاهله وتكتب قصيدتك األخيرة

ال كي تواجه املوت )كما يظن البلهاء(
بل كي تصير محض شعر

وكي يظل الكتاب مغلًقا
بتلك العالمة بين دفتيه

ال أحد سيكون بإمكانه أن يمسسها يا صديقي
ال أحد -سواك- سيتحمل

كل هذا الرعب.
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صَّ يِف امَلاِء، َأْرِمي الشَّ

وَأْنَتِظر،
َكْم

ِمَن الِحيَتاِن َسَتْطَلُع ِمَن النَّْهِر.

مَلْ َيُعِد الَبْحُر َيْكِفيها لَِتْبَقى َرِهيَنَة ِشَعاٍب،
ُظْلَمُتَها اَل َتْنَطِفيء،

والُخَدُع َشتَّى ُتْجبُِر ُكلَّ َمْن ُخلَِق َساِبًحا،
َأْن َيِقيَس َخْفَق امَلاِء،

َماِء، ِبَنْبِض السَّ
ُدووووَن َجْدَوى.

َهاااا إنََّك اْسَتَبْحَت َماَلِعَبَنا،
َرَأْيَت َأْن َتْجَعَل ِمَن الرِّيِش لَك َسِريًرا،

َحتَّى إَذا َما َسَرَحَت ِبك َأْحالُمَك،
َماُء َتُكوُن َرْهَن َجَناَحْيَك. السَّ

ُ َطاِئٌر. - اهللَّ
، ُمْعَتِقًدا، ْفُل ِبال َشكٍّ َقاَل الطِّ

َماِء. أنَّ اآللَِهَة َهَكَذا َتْنِزُل ِمَن السَّ

اآلَخُر َقاَل:
- ِهَي َعْيُنَها الَبَجَعاُت.

اْنُظْر َكْيَف َتْطُفو يِف امَلاِء اَل َتْغَرُق.

َكَبْحُت َضِحِكي َحتَّى اَل َيْأُخَذِني الُبَكاُء،
َرَمْحُت َأْجلُو َأْشَجاِنَي َعْنَك،

يِف صْمِت الَغاَباِت َكثِيٌر ِمْن َشَجِن الُوُعوِل.

ُرِق، َويِف الطُّ
ِتْلَك الَّتِي َبَدْت َعىَل أُْهَبِة َأْن َيْسِرَقَها اللََّظى،

ُكْنَت َتْسَتِميُل اْشتَِعايِل،
َرمااااِدي،

مَلْ يْعنِك يِف َشْيٍء،
أَنا ِحيَنَها اْنَهَمْرُت،

مَلْ َأُعْد،
ُوُجوِدي ِمْن ُوُجوِدَك َيِجيُء.

ِجْئُت،
َماُء ِمْن َغْيِمَها، َقْبَل َأْن تْخُرَج السَّ

َقْبَل َما َتُكوُن اأَلْرُض َوِسَعْت ُكلَّ َهَذا الَخْلِق،
َوَخْفِقَي َوْحَدُه َكاَن َيْكِفينِي،

أِلَُكوَن ُدوَنَك،
َأَناااا

َمْن َأْشَرْعُت اأَلْنُهَر َعىَل َخْفِقَي،
ْوُت َأَناااا، الصَّ

اَلُل ِمْن َصًدى، َوَأَناااا َما َتْنُسُجُه الظٍّ
َلْيَس ِسَوى َأَناااا ُمْسَتْمِرًئا ِغَياَبَك يِف ُحُضوِري.

أُْدِرُك اآلَن،
مِلَ َدْهَشتِي

َكاَنْت ِبَسَعِة ُذُهويِل.

َأَلْيَس يِف ُوُجوِدي َما َيْكِفي ِمْن َحْسَرٍة َعىَل َما َرِغْبُت 
ِفيِه ِمْن َغْيِر َهَذا الُوُجوِد!؟

لِـ]َأْسَتْطــِرَد[:

ِخَصاُل الَعَناِكِب

صالح بوسريف
 )المغرب(
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َبَدْوَت يِل َخاَلْفَت الُعْرَف،
َظَهْرَت ِبال َثْوٍب َتدَِّعي َأنَّ الُوُجوَد َهَكَذا َيُكوُن،

َحتَّى اَل َتْفُتَر َأْرَواُحَنا،
َنِصيَر ِمْثَل الَحَدَءاِت َصْيُدَنا َيْعِميَنا َعِن النَّاِر الَّتِي 

ِبَها ُنْشِعُل الُغُصوَن.

ْرُب َساٍر ُيَناِهُز ِريَشُه، - َهْل َما َزاَل السِّ
مَلْ َيْخُرْج ِمْن ُظْلَمتِِه لَِيَرى َما َيْجِري يِف الَحِصيِد 

َناِبُل َبْيَن أْنَياِبَها ِبَواِزِع  ِمْن َمَناِجَل، ِتَباعاً َتْسُقُط السَّ
َعاِم!؟ ْغَبِة يِف الطَّ الرَّ

- مِلَ ُسَباُتَك َطاَل،
مْل َيُعْد لَِساُنَك َيِشي ِبِحَكٍم َتْنَهى َعِن النَِّزاِع َبْيَن 

الَخْلِق.

ِة الَجَبِل، التِّيَنُة الَعالَِقُة يِف َأْقَصى ِقمَّ
ُكلَُّنا َصَبْوَنا إَلْيَها.

َغُب، َة َمْن َيْرَغُب َأْن َيْأُكَلُه السَّ َلْيَس َثمَّ
َأْو

َتْعَبَث الَقَواِرُض ِبَدِمِه،
لَِذا،

ِصْرَنا َبْعُضَنا َعىَل َبْعِضَنا َحْرًبا.

وَفاُن. َأَناااا َوَبْعِدَي الطُّ

ُقْل َشْيئًا.
َوْشِوْش.

أِو اْكَتِف بالَهْمِس.
َسَأْسَمُعَك َما إِْن َتْلَفَظ اأَللَِف

َو
َما َسَيلِيَها ِمْن ُحُروٍف

َبْعَدَها ُنِديُر َرَحى الَكاَلِم َبْيَنَنا،
ْمُت َكاَن ُمِريبًا، َنَرى مِلَ الصَّ

مَلْ َيِف ِبَشْرِط ُوُجوِدَنا،
َماِء، َنْحُن َمْن َعلِْقَنا ِبُزْرَقِة السَّ

ِبَما يِف ُغُيوِمَها ِمْن ِظاَلٍل..

َدى،  ُة الَباِقَيُة ِمْن ِظاَلِل َكاَلِمَك. أْعنِي ِمَن الصَّ الُكوَّ
َهْل َتْسَمُح ِبُعُبوِر اآلِبِقيَن. امَلْرَقى َنْفُسُه، َلِكنَّ الدَُّرَج 

َبْعُض َأْسَناِنِه َسَقَطْت، َبَدا ِحيَلًة لَِصْيٍد، َطَراِئُدُه 
َنِت الَفخَّ َقْبَل الُوُقوِع ِفيِه. َخمَّ

الَعَناِكُب،
ِهَي، َأْيًضا، َتْنُسُج َحَباِئَلَها ِبَنْفِس امَلْكِر.

 
اَلااا َتْفَتُأ تَتَعقَُّب َفِريَسَتَها ُدوَن َكَلٍل.

ْبُر ِمْن ِخَصالَِها، الصَّ
ْيُد. َكَما الصَّ

: - َهَل
ِفيَك َشْيٌء ِمْن ِخَصاِل الَعَناِكِب،

َأْم
ِهَي َمْن َأْزَرْت ِبِخَصالَِها،

لِتَصِيرَ خِصَالَهَا!؟

شعــر
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مكنسة لغبار العالم

عبد الفتاح بن حمودة )إيكاروِس(
)تونس(

-1

ال ُتصّدقوُه، إّنه يكذب.. أطلقوا النّار عليه.. إنه 
يّدعي الكلمات وهو مل يغادر الغرف املظلمة التي 
ُتحاُك فيها الّدسائس للقتل والنّميمة.. اقتلوا كّل 
من احترف الكذب، ألّنه أّول اللصوص وأكبرهم!

-2

مل ُيصبح طائًرا بْعُد شاعٌر مل يجعل الغراب أًخا.

-3

الُغراُب أجمل طائر يف العامل، ألّنه الطائر األّول 
الذي رآُه القاتل أّول مّرٍة. الغراب أخطر الشعراء 

منذ بدء الخليقة.

-4

أغبى مخلوقات اهلّل: الّشيطان )كبير الجان(، 
يكفيه أّنه خسَر النّعيم، فأمعن يف حقده عىل 

البشرّية لذلك لن تنطيل حيلُه إالّ عىل املرضى 
أمثالِه. رغم ذلك »املجد للشيطان معبود 

الّرياح«)1(، فقد علّم النّقد والشّك، وقبل ذلك املجد 
لخالقه العادل والنّزيه أّواًل الذي سمح له بأن 

يتكلّم بدل أن يخرَس صوته.
-5

ملعونة قواريُر املساءات التي أهرقها الشعراء 
وراء حديث ال طائل من ورائه.

-6

سوف يندم الّشعراء يوًما ما عىل هذياناتهم التي 
يؤذون بها أنفَسهم أّواًل وغيَرهم ثانيًا.

-7

آالف الكلمات التي كنّا نكتبها لتأجيل فكرة 
املوت الّزرقاء، كان يكفي القليل منها لقول عامٍل 
ِقيَل من قْبُل، عامٍل تضيف إليه: أوووه كم كانت 

الكلماُت غرقى يا أخي!
-8

أغبياء كّل أولئك الذين أّبدوا فكرة أّن النّصوص 
اإلالهيّة هي ما يدّل عىل اهلل ألن املطر من أعظم 

سات  النّصوص اإلالهيّة، وما الغيوم إالّ طالَّ
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كبيرة ملسح دموع سبّورة كبيرة.
-9

من الّسخف االعتقاد بأّن الّسماء سبّورة كبيرة 
ألّنها ال ُتلمُس أبًدا ففي األعايل تريليونات 

الكواكب واألجرام والجزيئات الالّمتناهية حيث 
الغبار والهباء.

-10

قد يكون اإلنساُن أخّف الحشرات عىل األرض.. 
ولكْن، لحكمة ما، هو أعظم حشرة مارست القتل 

منذ نزولها ثّم ندمت عىل ذلك فيما تبّقى لها.
-11

من املجد لك أّيها اإلنسان أّنك حشرة هّشة تحيا 
النّدَم.. تعرف أنها مجّرد حشرة مفّكرة يف الكون 

الفسيح..
-12

أمازلت تّدعي أنك صاحُب كلمات؟ توّقْف عن 
ذلك حاالًّ. إنه ملن العار أن تكذب كذبة وتكون 

أّول من يصّدقها.

-13

عشرات الشعراء يعيشون شهوة »التقليد« إىل 
أن يأتي اليوم الذي يتقلّدون فيه أعظم األوسمة: 

وسام املوت. لكّن املوت ليس النسيان بل أحد 
أشكاله الالّنهائية.

-14

أعظم الفرسان يف العامل: فارُس املكان وفارس 
الزمان وفارس املوت.

: فارس الكلمة. الفارُس الرابع، هو السيّد املنسيُّ
-15

إذا أردَت أن تعيَش فاحمد اهلّل عىل أنك رأيت كلَّ 
هذا دامع العينين من هول ما رأيت من عظمة 
مخلوقات اهلّل: عشبة، زهرة، سمكة، فراشة، 

غيمة، نهر، شجرة.. إىل آخره من عامل ال نهائّي 
أنت فيه مجّرُد ذّرة تفكر يف مكنسة كبيرة 

للغبار.
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”َعْيَناِك َتْنَدلِعاِن..”
َحرَبْيِن اْنَتَظْرُتِك خاِرَج األطالِل..

ْرُتها بالعاِزِفيَن، داِخَل َقْلَعٍة َسَوّ
وِبالُرّماِة الَورَد َصوَب الداخليَن إىل الَقصاِئِد..

ال ِرماَح ُهنا..
ُهنا ِسرٌب ِمَن الِذّكرى وِتسَعُة َأْخيَِلْة..

عاَد املُسافُر..
ال َغماَم ُيِظلُُّه..

ريِق َمعاِرٌج.. ُكلُّ الطَّ
ُجوِع ِمَن  ساقاُه ُسْنُبَلتاِن َتْخَتِصراِن تاريَخ الرُّ

الُحُقوِل الَقاِحَلْة..

يف اللْيِل ُمْبَتِسماِن:
- َبْيٌت ”للُحَطْيَئِة..”

- َدْمَعٌة ”لَِجِريَر” ِحيَن )َقَتْلَنَنا(..
َعْيناِك يا ِبْنَت الَيماِم

َمِديَنتاِن ُتَلوِّحاِن لِشاِعٍر ِمْن َقْرَيٍة َزَرَعْتُه واْنَتَظَرْتُه 
َحْرَبْيِن

َقْت َأْغصاُنُه..، اْسَتقاَم الُعوُد، ُثَمّ َتَوَرّ
واآلَن َأصبَح »ُتوَتًة« َترِوي الَحواِديَت القديمَة َعْن 

ُحروٍب ُمْقبَِلْة..

وأنا وأْنِت -َكَما َرَوْت َرْيحاَنْة-:
اَنْة.. مَّ ي ُحْمَرَة الرُّ َزْهٌر ُيَوشِّ

وأنا وأْنِت، النَّْهُر والِجْسُر املَُمدَُّد َفْوَقُه،
َلْة والَعاِبروَن.. َخَساِئٌر ُمَتَرِجّ

ْعتِنِي: وَغَدْوُت ُمْذ وَدّ
باِح إزاَرُه.. َلْياًل ُيَرقُِّع يف الصَّ

ِظاًل َتُفكُّ َصبِيٌَّة أْزَراَرُه..
ُحْزًنا َسُيْفِشي يف امَلَسا أْسراَرُه

وَحقاِئبًا ِمْن َأْسئَِلْة..

َقْبَل النِّهاَيِة:
مَلْ َيُكْن ُمَتَمرًِّسا يف الَعزِف..

اَل ُمْلَقاًة عىَل َظْهِر الِجداِر  كاَن َرَباَبًة مْل َتْحَفِظ امْلَوَّ
َر ِمْن َحنِيٍن للَعراِجيِن التِّي  َتنُِزّ كالتَّْمِر املَُعتَِّق ما َتَيسَّ

َتْشَتاُق َلْه..

ال ِريَح َترُفُق ِباْلَفَتى..
ِريٌش َقديٌم َأْوَدَعْتُه َيَماَمٌة يف اْلُعشِّ واْنَصَرَفْت..

َمواِسَم مَلْ ُتعاِودُه،
اْسَتَقرَّ ِبِه املُقاُم َعىَل ُشَجْيَراِت اْلَوَلْه..

ُخْذ َجْرَعًة أْخَرى..

هامش من كتاب »األغاني«..

محمد عرب صالح
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َسَأْسُكُب ما َتَبقَّى يف اْلِجراِر َعىَل 
ُخطاَك،

ْحَلُة اْبَتَدَأْت وُربَّ ُمَودٍِّع ال َيْلَتِقي أَبًدا  الرِّ
ُمَوِدَعُه..

وذلَِك ما َحَكاُه َلَنا َخياٌل عاِبٌر يف باِل 
ْرَمَلْة.. ِمْرآٍة ِبَبْيِت اأْلَ

َبْعَد النِّهاَيِة:
ال ُخُيوَل وال َمَجاَز..

ويَلُة  ْرُج ُمْنَقِطٌع.. َضِفيَرُتها الطَّ السَّ
َدْته.. َضمَّ

اْلَحْرُب واِقَفٌة َعىَل األْعتاِب..
اَب.. ال ُحجَّ

ِهيَل.. ال َأْبواَب َتْدَفُع َعْن َمداِئنَِنا الصَّ
وَسْيُف قائِدنا َتَناَوَبُه النُُّحوُل..

وَلْسُت َأدري ما َأُقوُل..
أنا الَقتِيُل َعىَل ُحُدوِد »ُطَلْيِطَلْة«..

َفَلُربَّما..
َسأُقوُم يف الَغِد َضاِئًعا ِمنِّي 

الِحصاْن،
وَأِفرُّ َصْوَب ِشفاِهِك اْلَخْضراِء 

إذْ عَيْنَاكِ..
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ملاذا تتسخ أيديهم فجأًة حين يضعونها سهًوا فوق 
قلوبهم مباشرًة

ال تبدو يل عيونهم الجوفاء مبصرًة
يحتاج البصر إىل كثير من الضوء

ومصابيح أرواحهم مطفأة
الفجوات تلك يف رؤسهم تظهر كمغارات عميقة 

يسكنها فأر مذعور
يتكوم هناك يف قعرها ويكتفي بالتحديق باتجاهك

فيبدو كنجمة وحيدة يف مجرٍة ضائعٍة
كيف يفركون عيونهم تلك؟ أو ملاذا قد يفركونها 

أصاًل؟
الصور الشائهة التى ترد إىل عيونهم تلك يف 

موضعها ذاك، تعجبهم!
تدخل أدمغتهم لتصير دوائر متداخلة ومشتبكة

سوف يستغرقون ال وقت يف تفسيرها

إذ كل شيء يترجم عىل أنه عفن كبير ليناسب 
التفكير املنطقي لفأر صغير مذعور أو لكائن عدائي 
قبيح يصب غضبه ومخاوفه كرًها يف هروب كبير 

يستخدم فيه مخالبه وأسنانه ليمزق هذا العامل 
الذي يبالغ يف ترهيبه وترويعه فقط بتجاهل عظيم!

ربما يحيك الصمت حوله ضالالت كثيفة
أو يشفق عليه الترقب الطويل فيمنحة بعض اإلثارة 

من فراغ
لكي ال يموت قبل أن يخوض معركة واحدة عىل 

األقل كانت تعبث يف رأسه منذ وقت طويل
لذا ليس لديك حق يف االستغراب وأنت تراه يتقافز 
يف الهواء ناشًرا أطرافة األربعة يف كل اتجاه وهو 
يصدر صرخات حادة ويلهث بينما ال شيء هناك 

غير األشباح الالمرئية التى تخرج من رأسه املختل

رد فعل عدائي

عبير زكي
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َلْيَسْت ماُزوِخيًَّة
َق يُدَك ساَق الوردِة.. أن ُتَطوِّ

غيَر عابٍئ
بوخِز أشواِكها وُسمِّها الذي يسري حينئٍذ بدِمك

أن تشكر حبيبَتك
حين تطعُنَك

اِم ألنها ُتَخلُِّصَك كالَحجَّ
من الدماِء الفاسدِة،
أن تشكَر الَجالََّد..
عىل حفلة التعذيب

ألنه يستخدم أدواٍت تقليديًة
وال يخدُعْك

فقط هو يؤدي وظيفَته ِبروتينِيٍَّة
وِحَرِفيٍَّة َتْقليديٍَّة

أن تشكَر النهَر حين يجف،
ألنه سيمنحك فرصَة أْن تموَت ببطٍء

وباقَة بدائَل أقلَّ كاِرِثيًَّة..
من الطوفاِن املرعِب

أن تبتسَم للدكتاتوِر،
وتفرَط يف االنحناِء له هاتًفا بشعاراِته،

بعد ارتجالِه الغاضب
فذلك يربُكه

وال يعطيه مزيًدا من وقوِد الوطنيِة..
الذي يضرم نيراَنها فيك

ليست سذاجًة
أن َتْقبَِض ِبَيَدْيَك ِكْلَتْيِهَما

عىل أسواِر امليداِن الشائكِة،
املتراكمِة..

، كنسيِج عنكبوٍت شيطانيٍّ
مستصرًخا شمَسه الغاربَة،

أن َتْثُبَت أماَمَك ِبْضَع َلَحَظاٍت
لَِتْحَتِوَيَها يف لقطٍة ثابتٍة

ًة بين َيَدْيَك املجروَحَتْيِن.. ُمْسَتِقرَّ
املمدودتيِن إليها

عبر رُكام األسوار الشائكة

َوْخٌز

ياسر محمود إسماعيل
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النشيد الرابع والثالثون من 
»الجزائر البلورية«

يحيى الشيخ
 )العراق(

أذهب بعيًدا،
قبل حلول الساعة الجديدة،

قبل أن يطل الفجر عىل سوسن الوديان
ويفضح سرها،

قبل أن تصعد قطعان املاعز الجبيل عىل القمم،
قبل أن تشرب األيائل من غدران السهول،

قبل أن يتدفق املاء يف سواقي الزرع،
والحليب يف فم الرضيع..

قبل أن تتنهد النساء الوحيدات فوق الشراشف،
ويفقن عىل عزلة الجسد وعطش العروق،

تقدمت الفاتنة،
تقدمت سيدة التبلور بمهابة وحملتني،

تحاذر نومي مثلما تحمل حفة ماء،
وكنت أتململ بين يديها،

كما تتململ أفعى تخلع جلدها،
وضعتني عىل شجرة وارفة،

أوراقها مرايا.

***

يف مرآة منقوش عليها »ال تلتفت للوراء«،
رأيت رجاًل تمأل وجهه عينان وجلتان طافحتان 

بالدهشة،
ال أتذكر أني رأيته من قبل..

أهذا أنا؟
هل يعّطل النسيان الزمن؟

هل تحييه الذكريات؟
إذن ما حاجتنا للمواقيت:

الشروق والغروب والليل والنهار،
الصيف والشتاء والربيع والخريف،

الوالدة واملوت؟
ما قيمة مآسينا وأفراحنا؟

وما حاجتنا للخلود،
إذا كان كل شيء يظهر ويتبدد كما الصور يف 

املرايا؟
قلت لنفسي الفانية: غنّي يا فتى!

ما دام اليأس يف كل مكان حتى هنا،
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ومادامت املرايا تحيطني،
تعكس صورتي وتردد أغنيتي،

ما دمُت أكثر من واحد مؤقت أتكاثر يف الزئبق،
وما دمت والعدم وجهين متقابلين أبًدا،

وال أرى وجهي إال فيه..
غنيت الصبا،
غنيت العتابا،

غنيت وتعالت األنغام
يف جوقة من كل الجهات تصدح يف األرجاء،

كل غصن تحول إىل ناي يعزف يف الفالة،
كل ورقة حنجرة تردد،

كل مغارة بوق ينفخ،
وعاد الصدى ترجعه الجبال والوديان 

واألنهار..
ومل أكن غيري،

ال غيري يبحث عن غيري،
ومل أكن أنا حتى!

شعــر
إبداع ومبدعون
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يقذفني الصبية 
وِب ِبالطُّ

عربي كمال

ملْن ِتلك اأَلَساِور
وهذا الَخْلخال البديع

يتَلوَّى عىل َأغنيٍة صاِخبة؟

مِلِن َأِطحن القهوة
وأعدها عىل مهٍل

لنرشُفَها ِبشهَوِة اأْلَولَِياِء؟

مِلِن َسَأْمنح وردًة
طرحت بستاًنا يف قلبي؟

َق الَحَماَمة« و«ُطوِّ
ْنُه ِذْكًرا ملن َسَأْتلُو َعَلْيِه ِمّ

فيقوُل:
َصوتك ناعٌم كنبٍي؟

مع من سأرقص بشغٍف
عىل رنِة َكْأس التوني

ونسَكُر ُدوَن خمٍر
حين يغني

»الحب يلعب باألرواح
ويخيل دمع العين يجري«؟

مع مْن َسَأَناُم ُمطَمئِنًّا
ُدوَن َأْن أخشى طعنة غاِدرة؟

ِمْن سيحّول األحالَم
قصًرا منِيًفا

وحداِئَق
ُن ِفيها َيسكُّ

أُُسود وِغْزالن
ُدوَن َأدنى ُمَشاجرِة

َوُدوَن إراقة
َقَطَرة ِدٍم واحدة؟

مع مْن َسُأقوُل بثَِقٍة:
إن الطَغاة َسُيَولُّوَن اأَلدباَر

ُروَن حين ُيَبصِّ
كيف أن ُقبلًة

-بين َحبيَبْيِن-
ُتنُكس رصاص الجنود؟

يف غيابِك
كيَف َسأمضي يف الشارِع

مرفوع الرأِس ُمهاًبا
دون أن يتغامز األصدقاء عيلّ

وِب وُدوَن أن يقذفني الصبية ِبالطُّ
َصاِرِخيَن

»يا مجنون ليىل«؟
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ونحن عىل شفا حفرٍة من الهالِك
جاء السيُد ».......«

واخترع ِممحاًة أوتوماتيكيًة لخطِّ الفقِر
تعمُل تلقائيًّا بمجرِد نمِوّ أحِد طرفيه.

)الفراُغ أعالُه ألسباٍب استراتيجيٍة
فاملِمحاُة مل تعمْل بعُد بشكٍل رسمي(.

هذا َمْولُد عهٍد جديد.
كلُّ ما عليكم

أْن َتلِفظوا املتشائمين بين َظهرانْيكم.
ال ُحّجَة لكم.

بُوسِعكم يف هذِه اللحظِة
أْن تتطّهروا من الضغائِن وأطماِع الصعوِد املجاني.
ستقضون جميًعا احتفاالِت رأِس السنِة يف أوروبا،

والصيَف يف املالديف.
عامُل البناِء باليوميِة إىل جواِر أكبَر مسئول.

أْن تتوقفوا عن التسّوِل بأطراٍف صناعيٍة
فالسيقاُن التي التهمتها غرغرينا السكريِّ وعجالُت 

القطاراِت
ستعود ألصحاِبها.

أْن ُتحيلوا الجراحيَن للتقاعِد دون خوٍف
ألّن السرطاَن سيصبح صديًقا لكراِت الدِم البيضاِء

وسيحارباِن اإلنفلونزا مًعا.
أْن تتخلصوا من املزاريِب يف البلكوناِت واألسطِح،

السماُء ستمطُر موسيقا.
أْن تأُكلُوا الحلوى وتناموا مباشرًة

ألّن أمَل األسناِن سيختفي من العامل.
هذه بدايُة عهٍد جديٍد،

عهٍد سعيد.
وال ُحّجَة لكم بعد اآلن.

إبداع ومبدعون
شعر

عهٌد جديد، عهٌد سعيد

خالد أبو بكر
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ُبترت ذراع جدي من كتفها إثر طلقة كانت 
تستهدف القلب. مل تفلح أعشاب البدو يف منع 

البارود الساخن عن تذويب اللحم ونخر العظام.
رحلة املوت إىل العطرون. مل يكن املقام بجوار األهل 
واملرقد اللين أقل موًتا. األثداء جفت والجدب يمتص 
ع. األحجار أشدُّ قبًحا والرمل  النور من عيون الُرضَّ

أقبُح خشونًة. الرجال هزلت حتى أن واحدهم 
تطوحه الريح كالسكران.

ال ُيقبّلون زوجاتهم قبل الركوب عىل اإلبل 
الضامرة. يضع واحدهم يده اليسرى عىل كتف 

زوجته األيمن وبندقيته يف يده األخرى ويقول: »ما 
يعقبني عليكم شر«، ويذهب هو إىل الشر األسود، 

جنوًبا إىل األرض العجماء، حيث ال لغة إال البندقية، 
والتربة التي يقشرون منها العطرون ليبادلوه 
بالقوت ألوالدهم إن عادوا؛ يدفنون أعضائهم 

ورفاقهم يف بطنها املالحة.
يل فيها جد أمي وابنا عمة وذراع جدي ألبي. كان 
يقول يف آخر حياته املديدة: »ما أعادتني من املوت 

إال الذراع التي حطيتها قبل الظعن عىل الكتف 
الطيب”.

أبي..
شاهت عينه اليسرى وهو ولد يجري بقلب أخضر 

فوق الرمل، يبحث عن روح الصحراء ليحتضن 
القلب الحجرّي. نفس النخلة التي منحته التمرة 
العسلية ليكبر، سلبته العين اليسرى -قرباًنا- 
حين استقرت الشوكة يف محجرها، ليقول يل 

وهو يتحسسها فوق شاربه األبيض »يا وليدي، 
الصحراء قاسيٌة حتى عىل أهلها«.

أقربائي..
شربوا أبوال نياقهم وجيادهم ليتفادوا املوت عطشا 

ح عمامتي  أطوِّ
للهواء

أحمد سالمة الرشيدي



7 1

والجبل واقٌف كالجبل، يتفرج عىل أحفاده الذين 
كم اختبئوا يف لحيته الصفراء وشدوه من طرف 

عمامته.
 نفقت بهائمهم ووصلوا الديار. قبَّلوا األحبَّة ثم 

ماتوا بالفشل الكلوي.
أُكمل؟

أخي كان عشاًء للذئاب منذ زمن، تنايكْت وتبّرَزته 
بجوار صخرة ثم نامت شبعانة مطمئنة، وتركت لنا 

إصبًعا وقطعة من ثيابه.
أما أنا -آخر النازلين من الرحم القاحل والطالعين 

إىل الجبل األعور، حامل امليراث الطويل من 
الترحال والحب الذي مل ينبت وردة، والقلب املرّقع 
كالرمل حول الحوش بعد مرور غنٍم جائعة- كنت 
ا؛ إصبع معطلة بعد قبلة سكين، ساقان  األوفر حظًّ

منذورتان للطريق الطويل، ثقب كبير يف مؤخرة 

الرأس أسقط فيه كل مساء، رئتان باردتان واثنتان 
وعشرون ألف سيجارة محترقة.

ال تلوميني حين تبتلعني الصحراء التي أحملها 
يف قلبي وأصمت، كقطعة جرانيت باردة، تعبرها 

القوافل والعّرافون وقطاع الطرق وأبناء الليل 
والنبالء واملطاريد وتجار الوقت والسلع املعطوبة، 

والُحواة والُحداة وقصاصو األثر الضائع، وكائناٌت 
خرافية َتقيل عىل حافة الرأس املشوَّه، وهمهمات 

الجن يف الجبل الشرقّي.
جربي أن تمرري أصابعك الوديعة عىل ظهري الذي 

ا  كوته الشمس تسعة وعشرين عاًما، ليس مهمًّ
أن تحجبي عنه الريح، ستصل إليه عىل كل حال. 

ا أن أديفء كل أصابعك الجميلة، للبرودة  ليس مهمًّ
طريقتها يف هزيمة الدفء دائًما. لندع األشياء 

تحدث إن أصّرت ونحن متالصقان هكذا عىل األقل.

إبداع ومبدعون
الشعر
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إذا وقعت الواقعة
بعد ساعتين فقط

يشتعل الوهج
وال يهدأ الضجيج

روح تتقلب يف جمر
ال يهدأ نبض

……

أنام يف عبث التجربة
أحالمي ال تتعدى غرفتي املفضلة

ثم ال يلبث الوقت
أن ينحسر

يجّرف طمي الحروف
كلما استيقَظ األلُق

يف عينْي مرآة طبيعية
وجبهة أرهقها الغدر

عندما أظل واقًفا
تتسرب الرؤية
ويحل التفسير

...

امرأة غامضة ولص لييل
ثم أقفز من روحي

كمروحة سقف
ثقيلة

انا ضعيف يا رب
ال أستطيع هش البعوض

وال أفتك بالبكتريا التي نسجت حويل مخالب ومل 
أقدر عىل الصراخ

ثم قلت ألمل..
كيف استطعت أن تقول

ال يف وجه من قالوا نعم؟
؛؛؛

الخفر. لن يحرسوا املومسات
اللصوص. يطاردون الشرطي حتى باب الخمارة.
عبد الغفار مكاوي أسير لدى العاهرات يخططن 

لسرقة الحداثة بهاتف أندرويد
ثم يهتف رامبو.. فقدت ساقي بطلقة واحدة. فأين 

ينام الطيبون وثمة داعرات
يمألن الليل بالغنج. ويمألن الرئات بالسعال، أين 

يا أخي دريدا

صبري رضوان
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ينام الطيبون.
حاتم حواس. املهاجر األبدي
محمد عالء الدين. األناركي 

النحيف
صبري رضوان. ال......

نيكوال باولو
الذي قلت يف غيرنيكا مل 
يك سوى عشر سنوات 
من حدث مفخخ يا أخي 

دريدا..
كيف أفكك لغز 

السيراميك
كمالذ آمن لنمل صغير

يختبئ اآلن
حتى أكتب املقطع االخير

من قصيدة
»أزقة تشتهي قطعة 

سكر«.

إبداع ومبدعون
الشعر
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نايب الَبشر م الَصبر َخدُه أيوب
إزاي هنِستنى اللُقا بمواعيد؟

نايب البشر م الُحزن َخدُه يعقوب
والَنّاس ِبتطَلع ع الُتَرب يف العيد!

***
الُصبح فات ع الشجرة طير أبابيل

تاخدي الجناح وتسيبي لينا الِجدر؟
القاضي قال قاتل وهو قتيل..

إزاي ونفس الَطعنتين يف الِسدر!
قالُه: َقتلتُه زّي جدي قابيل

وقتلني هوَّ زّي سيدنا الِخضر!
***

الدود َجنين َمولود يف َصحن امِلش
ه موت ودماء وماَكنِش يعرف لَِسّ

أَكلُه البشر عيّط وقال َمعلِش
ُبكرا تيجيني الَقبر كوم أشالء

وٓاُكل الخدود والِشفتين والِوش
وأرمي اللِسان ماكلوش عشان حراق!

***

وقف الناموس فوق ُجثتي الَسمرة
قال ياليل كنت تِهشني إمبارح
دلوقتي َدمك َسقعة كـ الَخمرة

بشَرب وحاِسس َنفسي طير جارح!
***

الَنحل راح ع الوردة ليه هشوه؟
انا رايح أبوسها مش راح أأذيها

الَورد َشْم الِعطر قال: َغشوه
َدمعي وِدمايا اليل انسكب فيها

أتاريه يف وقت الخلق ما يُرشوه
فوق الجروح الخايفة، يكويها!
***

املوت فتح قبرُه لقاه نايم
قال ِعشت فيها وُشفت دود بيّصوم

الدود ِضحكلُه وقاله مش صايم
ما بكولِش ِجتة َحد مات مظلوم!

***

الذئب البرئ

محمد مرعي
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العنكبوت واقف يبيع َغَزل البنات
والغار عليه ُكفار وجيش َعسكر

شنقوه فـ خيوطه وحلفوه بالالت
سألوا الحمام شفت النبي؟.. أنكر

قال ليه خيوط املشنقه شربات؟
قالوا النبي.. َقدمُه الشريف.. ُسَكر!

***

العسكري قال نفسي بعد الحرب
أبوس حبيبتي والقمر شايف

قال الرصاص دلوقتي بعد الضرب
أنفع صوابع روچ عىل شفايف!

***

كان إيه شعور الَنمل قدام برطمان
أول ما شاف َشمس الشتا بتغيب

إيه املصير يف البرد لو ِخسر الرهان
ملح الحقيقة.. وُسكر األكاذيب

لو كات داستنا أقدام جنود جيش سليمان
وال كانش سابنا نُخش يف السراديب

جايز ما ُكناش ِندي للناس األمان
وال كانوا داسوا علينا بالقباقيب!

***
الَنعش ليه من نفس َخشب النيش

بيشكني فـ ِجنابي باملُسمار
النعش طاير!.. يا ابني ما تجريش
مستعجلين ترموني ليه يف النار!

***
الديب َبكا ملا رأى األغنام

ماشيين جماعة بيضحكوا فـ طريق
الراعي قال لكالبه: رايح أنام

كان نفسي أُكون كلب وويف وَصديق
أمشي وراهم يمرقوا لُقدام

ما أشربش َدم األبريا فـ أباريق
كان نفسي أكون الكلب.. مش راعي
كان فيه رعاة.. إخوات نبي وِصّديق

من يوم ما َدّسوا الَغدر فـ طباعي
ما عرِفتش أضحَك تاني.. وأبقى بَرئ!

إبداع ومبدعون
الشعر



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 7 6

ذات مرة حكى يل عمي عن الجنية التي تقف لياًل 
يف الطريق املؤدية إىل الجبانة، قال؛ إنها تخطف 
العيال لتطعم صغارها الذين تيتموا، ألن أباهم 

استلبته مروى ابنة شيخ الخفر، بعينيها الرماديتين 
كسماء مرشوقة بالغيوم، ونهديها املكورين كقمرين 
طاب احتالبهما، فامتثل تحت ركبتيها، تلقمه الخبز 

مغموًسا بحليبها، فيثأر لها من أبيها وزوجته، 
ونسوة البلد اللواتي اتهمنها بالفحش، ألن حلمتيها 

تقطران حليبًا، وهي ما تزال عذراء.
كان يحبو نحوها الصغار لترضعهم تحت شجرة 

الجميز الكبيرة خلف الجامع، فيكبرون قبل 
أوانهم، رضعتان منها كافيتان ألن تجعال ركبتي 

الرضيع تخاصمان األرض، فينتصب ويجري وراء 
جحشتهم، ويبول واقًفا كما الرجال.

كانت النسوة يفرحن وهن يستقبلن أطفالهن وقد 
خلعوا الكوافيل مطالبين بألبسة من الدمور، واسعَة 

الحجر لتستوعب فحولتهم املبكرة، لكن ذلك مل 
يمنعهن من وصفها بالقحبة، بل إن ما من واحدة 
منهن مل تتعارك مع زوجها ظنًّا أنه الذي افتض 

بكارتها، لكن مروى ال تعلو بطنها وال تحيض.

وحين أصر شيخ الخفر أن يستبين شرفه املعلق 
بين فخذي البنت، قالت الداية »الطبق سليم، ومل 
يمسسه إنس وال جان«، وأعلن إمام الجامع يف 

خطبة الجمعة أن مروى شريفة عفيفة، والحليب 
الذي يقطر من ثدييها معجزة ربانية، وفيه شفاء 

من كل داء.
وقفوا طوابير يمتصون حلمتيها، رجااًل 
ونساًء وأطفااًل، وزوجة أبيها تقف عىل 
الباب، تتلقى النذور املقدمة إىل الولية 

املعجزة مروى، بينما األب متربًعا عىل دكته، 
ا يمينه لتتلقى قبالت املحتاجين. مادًّ

ا، وعبثًا كانت تطبق  لقد مصوها مصًّ
فخذيها عن عبث العابثين، ومرة فلحت 

زوجة العمدة، التي مل تصدق بالرواية من 
أصلها، أن تنفذ أصبعها يف رحم مروى 

لتتأكد أنها عذراء، وحين انفجر 
الدم يف وجهها، ممزوًجا بالحليب 
املندفع من حلمة البنت، قالت: اهلل 

أكبر، آمنت باهلل، وحينها اجتمع أهل 
البلد يف لوثة يلعقون الدم عن وجه زوجة 

مروى

يوسف مسلم
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العمدة، لكن الدم ال ينتهي.

أخرج العمدة من زريبته ثالث جواميس ُعشر، 
واقتادها إىل زريبة شيخ الخفر، والد البنت 

املعجزة، كما سمع بذلك الباشا الذي يمتلك عزبة 
يف أول البلد قوامها خمسمئة فدان، وألف رأس من 
الجاموس، وألف رأس من األبقار، بخالف عشرات 

اآلالف من النعاج والدجاج والبط واإلوز، وكانت 
زوجته عاقر، فأرسل إىل شيخ الخفر يأمره أن 

يحضر مع مروى، ووضع يف حجره من الجنيهات 
الذهبية التي تحمل صورة امللك، وقت 
أن كان للبلد ملك، مئة، وقال له لك 
مثلها إن حبلت امرأتي وأتتني 

بوريث لكل هذا الجاه.
عرى شيخ الخفر ثديي مروى، 

والتقم الباشا حلمة والتقمت زوجته األخرى، وبينما 
كانت مروى تتأمل لشراهتهما يف املص، تهيج الباشا 
وزوجته، فنسيا أن ثم حضوًرا يف املوقف، فافترشا 

جسد مروى، وقد أتي الباشا زوجته ثالثا وقذف 
منيه يف رحمها، فسرعان ما علت بطنها، وبدأ 

يداهمها أمل املخاض، فأسرع الخدم بمواجير املياه 
الساخنة وأتت الداية عىل عجل، بينما الباشا يدفق 
يف حجر شيخ الخفر زكائب من الجنيهات الذهبية 

 التي تحمل صورة امللك وقت أن كان للبلد ملك.
حينها مللمت مروى ثيابها، وباست ثدييها لتهدئ 

من األمل الذي يعتريهما، ومضت تاركة والدها 
يحصي ثروته، والباشا ينتظر وريثه.

يف الطريق كان الجني زوج الجنية يلهو مع أطفاله 
بين أشجار املوز، ويدربهم كيف يخيفون البشر، 

فما إن بدت لهم مروى، حتى سارع واحد من 
عياله إىل إخافتها، لكنها مل تخف، كان الحزن أقوى 

من الخوف، وهو دائًما كذلك، فغضب الجني من 
صغيره، وقرر أن يرعب البنت بنفسه، لكنها ما إن 

رأته متمثاًل يف شكل وحش عمالق، ضحكت، فاهتز 
قلبه، فقالت لعلك بحاجة إيل رشفة من الحليب 

املعجزة حتى تبرأ من تشوهك، ففتح فمه والتقم 
حلمتها، وإذ به يتحول إىل أرنب وديع، أصاب 

الهول صغاره فعادوا إىل أمهم مسرعين، وأخبروها 
باألمر، قالت أنتم من اليوم يتامى، أبوكم لن يعود.

قال الجني ملروى، مريني فإني من الطائعين، حكت 
له مروى ما كان، فقرر أن يثأر لها، أصاب زوجة 

العمدة بلوثة إذ صار يقطر الحيض من وجهها 
ويلعقه أهل البلد ظنًا أنه بركة، أما الباشا وزوجته، 

فقد أنجبت زوجته طفاًل بأذنين طويلتين، وذيل 
مشعر، وكأن املني الذي قذفه رحمها كان مني 

حمار، بينما أبوها قتل زوجته ألنه رأي عىل عانتها 
منيًّا ليس له، أما أهل البلد فظلوا يلعقون الدم عن 

وجه زوجة العمدة، ويف سرهم يقولون: إن مروى 
قحبة ولكن لبنها بركة وحيضها بركة.

إذ ذاك قال يل عمي: إياك أن تمر من طريق الجبانة 
بعد غروب الشمس، ستكون وليمة ألبناء الجنية، 

لكنني صممت أن أمر يف تلك الليلة ألتقصى حقيقة 
هذه الحكاية، فرأيت الجنية تبكي ألن صغارها مل 

يحظوا برشفة من حليب مروى.

إبداع ومبدعون
قصــة
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من تلك املرات القليلة أنها مل تفزع بالشكل الكايف 
ساعتها، أي بالشكل الذي يسمح لها بنهره وتعنيفه 

وطلب الشرطة له إن أمكن.
من املؤكد أن ما حدث أخذ حيزه من تفكيرها 
بما يتيح لها جمع ما يكفي من الحذر، وحين 

طرق الباب الشخص ذاته مرة أخرى بعد عشرة 
أيام وقال لها: بعد عشرين يوًما سأطرق بابك 

ألصارحك بحبي، مل تتخيل أن ردة فعلها ستصبح 
أكثر استهتاًرا مما قوبل به تصريحه يف املرة 
املاضية. والحال أنها بدت مستعجبة وخائفة 

ومنجذبة إىل ذلك الصدق يف صوته ونظرته التي 
ا يف وقوفها ساكنة أمامه، غير قادرة  لعبت دوًرا هامًّ
عىل إبداء أهون حركة تصده بها. وقد حدثت عندئذ 

مصادفة غريبة؛ كان الوقت قد عاد للخلف خمس 
دقائق كاملة، كما لو أنه ساحر أوز العجيب وقد 

أعاد ترتيب األمر وما يتوافق واللحظة التي سبقت 
مجيئه، خمس دقائق عصيبة هي كل ما تطلبه األمر 

لتقع فتاة وحيدة، غير قادرة عىل صد الغرباء، يف 
شراك هذا التنبؤ االستفزازي من غريب ال قبل لها 

به.
تبددت تصورات الفتاة عن حياتها، وكلما همت 

بتفسير هذا الهجوم املفاجئ عىل مشاعرها والتي 
تختبر جزًءا منها يف لحظة هي أشد لحظات عمرها 

تعقيًدا، فشلت يف إطفاء الجانب الذي أيقظه فيها 
مجرد مار يف الليل وقع اختياره عىل أكثر أعشاش 

الليل هدوًءا وهشاشة.
قررت الفتاة إنهاء القصة عند تلك النقطة وأقسمت 

يف داخلها، عند رؤيته مرة أخرى، أن تكون املرة 
األخيرة التي يرى فيها هذا الغريب النهار والليل 

كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ملَّا طرق 
بابها غريب مل يفصح عن اسمه. سألت »َمن؟«، 
رفض التصريح بأي مما يخصه: اسمه، سنه، 

سبب مجيئه يف ذلك الوقت الذي تغمض فيه الطيور 
أجفانها وتلمع نجومه أكثر من أي وقت آخر يف 
الظالم. لكنها ملا أشرعت الباب ورأته، بدا متلهًفا 
وهو ينبهها بابتهاج: الشهر القادم سأطرق بابك 

ألصارحك بحبي.
غمرته الفتاة املشتتة بنظرة خائفة، وُسِمع للباب 

صوت مهتز متحشرج وهي تغلقه يف وجهه. رحل 
الرجل وهي تشيعه بنظرة تخلو من التأثير الذي 

أراد بثه فيها، كانت تعرف أن للُسكر تجلياته 
املزعجة أحياًنا، لكنها مل تتخيل أن يباغتها من 

يسيِّرهم الليل يف الشوارع موجهين إىل مصيرهم 
املجهول فيلقون بأعبائهم النفسية والجسدية عىل 

الغرباء. بل وصل بهم األمر، هؤالء املحتالين الذين 
سمعت عنهم القصص والحوادث الجسام، باختالق 

األكاذيب واإللقاء بها من أعقاب األبواب املطمئنة.
ظلت الفتاة طوال الليل مستيقظة، ومع أول انشقاق 

للفجر كانت قد غاصت يف حلم متكرر حلَّ وجه 
الغريب فيه كتيمة أساسية.

يف أعقاب ما حدث، وبمرور األيام، نسيت الحادثة 
برمتها، مل تعد تأبه بأي غريب سيطرق بابها بعد 

شهر ويبلغها »أحبك« حتى لو خرجت منه بكل 
الصدق املمكن يف الحياة. لكن املوقف ظل يتعقبها 
كما تؤرق مسافًرا عىل طريق لييل إشارات بتنبيه 

الكيلومترات التي مضت. ربما يف السوق مرة 
ويف العمل مرتين ال غير، ليس بالقدر الكايف الذي 

تستدعيه أمور مشابهة، فقط تنبهت يف كل مرة 

اعتراف مؤجل بالحب

أحمد عبد العاطي
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متعاقبين.

عندما يحل الليل كانت الفتاة تجلس يف شرفتها 
مترقبة أدق خطوة يخطو بها غريب يف األسفل.. 

ثمة روح ساكنة تصبغ كل شيء من حولها: 
املباني وأعمدة اإلنارة، فضاًل عن الظالم والقمر يف 
منتصف الشهر، وبينما تفكر يف انسالخ كل مفهوم 

من معناه لو مل تتوفر له كل الظروف املناسبة 
للظهور، كالحب الذي يضمره الغرباء للغرباء بغتة 

وبدون مواجهات مشتركة مع الحياة وعقباتها، 
بينما تقلب ذلك كله يف عقلها، نامت واستيقظت عىل 
طرقة خفيفة قضت عىل كل ما تحمله من قدرة عىل 

مواجهة املفاجأة. كان الورد يف يده بنفسجيًّا فاتًحا، 
والنظارة املستقرة فوق أنفه تحرك فيها الرغبة يف 
صفعه أواًل ثم احتضانه، لكنها مل تقَو عىل أفكارها 
الهادرة، فضاًل عن إيقاف حركاته وهو يراقصها 
الـ«سلو« بالحذر ذاته الذي أبدته أول ما أمسك 

يدها وأراح رأسها عىل كتفه املعطرة.
الجنون كله استمر لساعتين، كيف وجدت نفسها 

تجفف العرق عن جسدها؟ كيف رأته بكامل هيئته 
يف الظالم متجسًدا من وراء هواجسها؟ كيف رحل 

وهي مل تزل غارقة يف هذا الجوع تلفها كل تلك 
األغطية من الخزي؟ وأخيًرا قبل أن يرحل عاد 

يذكرها: بعد عشرة أيام.
جاء الصباح، ومعه قاومت الفتاة كل رغبة يف البكاء 

ومل تنجح، قبل ذلك كانت تتقلب فوق الفراش 
تقبض بساعديها عىل ثدييها كلما همت بالنهوض، 
وحين فاضت منها دمعة ساخنة هاربة من عمق 
هذه الوحدة التي وجدت نفسها فيها، مل تستطع 
منع نفسها من التفكير فيما سيحدث بعد عشرة 

أيام.
حتى مع ذلك االعتراف الضمني الذي سيصبح حبًّا 
مكتماًل بعد أيام، كان انتظارها املتلهف لتلك اللحظة 

يتعاظم ومعه تتبدل كل رغبة إىل نقيضها: النفور 
إىل قبول، الخوف إىل اطمئنان، الحس الخافت لحب 
الشكوى إىل اختالق األعذار. ووجدت نفسها تصب 

ذلك كله عىل عالقتها الناشئة بالغريب. وظل هذا 
اإلحساس يتكاثر شيئًا فشيئًا حتى بدا لها ناضًجا 

ومؤرًقا أكثر من أي وقت مضى، أو يكاد يأخذ 
شكله النهائي بعد مرحلة تطور مستمرة.

قبل خمسة أيام من االعتراف املزعوم، عاتبت الفتاة 
نفسها عىل عدم االحتياط واالندفاع الذي طفر يف 

نسيج عاملها فجأة، أهذا هو الحب؟ كانت تسأل 
نفسها بما أنها مل تتوقع أن يأتيها رغم كل شيء، 

وحين تبقى يومان عىل ظهوره األخير، أو نقطة 
البداية التي ستأخذ األحداث عندها منعطًفا مغايًرا، 
استعجلت همتها يف تحضير باقة ورودها والتركيز 

عىل زينة وجهها وجسدها.
كان العامل يف خيالها يلين، هي التي اضطرت 

لسنوات طويلة أن تخوِّف نفسها من كل شعور 
بالخضوع واالستسالم، تجد نفسها اآلن متصالحة 
مع كونها جزًءا من الشعورين عىل حد سواء، ولوال 

إرادتها يف عدم انتزاع كل خطوط دفاعاتها مرة 
واحدة، لتخلت عن كل ما يمكن أن يجده عصيًّا عىل 

التفكيك يف روحها الفزعة. 
أخيًرا مل تتبق إال خمس دقائق عىل امليعاد املنتظر، 
وعند الواحدة لياًل، حين مل يظهر غريبها املنضبط 

يف مواقيته بالثانية، بدأت تحدث نفسها بكل 
ما دأبت عىل إخفائه، ولدقيقتين بدأ اإلحساس 

بالخديعة يتعلق بقدميها ويتسلق كتفيها ويراوغ ما 
تبقى فيها من جلد وصبر. وبحلول الدقيقة الرابعة 

مل يكن ما يهمها هو مجيئه بل تعنيفه وتوبيخه 
ووصمه بكل ما عرفته من الصفات الشنيعة التي 
ا مثله، رجاًل باعته  ستطال رجاًل مستهتًرا مستفزًّ

جسدها بسعر ال تقبلن به بائعات هوى؛ باعته 
بدعوى الحب. وبمرور الدقيقة الخامسة كان 

هناك، عىل الناحية األخرى من الباب، يدفع بتحامل 
ملحوظ قبضَته ليطرقه، غير أن هيئة ثيابه املمزقة، 
وطريقته يف حمل باقة الورود املبعثرة، ووجهه ذا 

الجروح النافذة، كان ذلك كله ينبئ بحجة قوية 
ستقع يف قلب أشد الفتيات عناًدا وترفًعا موقع 

الرقة والعفو.
ا عىل  صفعتها كانت أقل ما استطاعت اإلتيان به ردًّ

خمس دقائق تأخير.
بهدوء ابتسم الغريب، عاودته تلك النظرة الوادعة 
وهو يخبرها قبل الرحيل »يبدو أنك مل تستعدي 

بعد، الشهر القادم سأطرق بابك ألصارحك بحبي«.

إبداع ومبدعون
قصــة
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شعاع النور

مل تنم تلك الليلة إال من شدة اإلرهاق ولهفتها عىل 
اللقاء.  قيل لها إنه بطلوع النهار، ستكون سلمى 

قد وصلت، لتضيء حياتهم بعد طول انتظار.
بقفزة واحدة، ويف رشاقة فراشة، كانت خارج 

سريرها؛ تفتح ستائر الشباك بيديها الصغيرتين، 
لتدخل أشعة الشمس الذهبية، فتضيء عتمة 

الغرفة، ويدخل معها شعاع أمل جديد.
أخذت نفًسا عميًقا، وعلت االبتسامة وجهها، 

وتراقصت يف الغرفة وكأنها البطلة يف باليه »بحيرة 
البجع«.

باألمس، داهمت آالم الوالدة أمها؛ فسارع األب 
بنقلها إىل املستشفى، وباءت كافة محاوالتها يف 

إقناعه بالذهاب معهم -لتكون أول املستقبلين 
لسلمى- بالفشل. وعندما بكت، قالت األم، من بين 

صرخات ما قبل الوالدة وآالمها:
- انتظرى مع تيته، ويف الصباح سنأتي، أنا 

ووالدك وسلمى.
بابتسامة مل تر مثلها عىل وجه أمها، منذ 

عشرسنوات، هي عمرها كله.

استسلمت لألمر، وانتظرت مع الجدة، تثرثر 
وتحكي كيف ستستقبل األخت التي تمنتها 

لسنوات، حتى تؤنس وحدتها هي وأمها التي طاملا 
حلمت  بأال تظل صغيرتها وحيدة يف الدنيا.

كانت تتساءل: مل كل هذا الخوف الذي يكسو وجه 
جدتها التي مل تتوقف عن الدعاء ألمها بأن تلد 

بسالمة اهلل، وأن يجبر اهلل خاطرها، ويعوضها عن 
املرات السابقة التي مل يتم لها حمل ألكثر من شهر 

أو شهرين.
توقفت عن رقصتها، واتجهت نحو التليفون لتتصل 

بوالدها، وتعرف منه موعد وصول سلمى وأمها، 
لٌيفتح الباب ف نفس اللحظة، وتدخل جدتها، حاملة 

بين يديها صينية، يعلوها إفطار شهي، وبعض 
األدوية التي تخص الجدة، يف غالب األمر.

 لكن، مهاًل! مل تكن جدتها طاعنة يف السن ليلة 
أمس، كما هى اآلن، ترى ماذا حدث لها؟ ستسألها 

عن ذلك الحقًّا.
- جدتي؛ أين ذهب التليفون؟ كان هنا باألمس. 
أريد أن أكلم والدي ألعرف متى سيأتي بسلمى 

وبأمي.
تنهار الجدة بالبكاء، وتديرها إىل املرآة، لتجد 

قصتان

تغريد النجار
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نفسها أمام شابة شاحبة شحوب املوت.
املوت الذي أفقدها األب واألم والحلم، حتى قبل أن 
يصلوا إىل املستشفى، بعد أن أصطدمت سيارتهم 

بسيارة نقل مسرعة.
مل تولد سلمى، شعاع النور لها وألمها، بل أخذتهم 

جميعهم، وأخذت معهم طفولتها ومستقبلها 
وأحالمها.

صندوق األحالم

مل تكن يف يوم من األيام تلك الفتاة التي تفضحها 
عيناها إذا ما أعجبت بشخص. َجمدت مشاعرها 
تجاه الرجال، ربما يأتي أحد يوًما ما، قادر عىل 

إذابة، تلك الكتلة الجليدية.
ألقت نظرة عىل صورته التي تحتضنها أصابعها 
املرتعشة، وتذكرت أول مرة وقعت عيناها عليه؛ 

عرفته منذ النظرة األوىل، هو -نعم هو- من كانت 
تحلم به، شيء ما جذبها إليه، وجعل دقات 

قلبها تسرع بجنون، كاد أن ينهي حياتها. كان 
بالنسبة إليها أشبه بالسماء التي ال تستطيع أن 

تصل إليها.
»ال!« أطلقت صرخة أمل. هي ال تريد اجترار 

ذكرياتها معه. فلتتوقف اآلن، حتى تنهي 
مهمتها.

فتحت دوالب أحالمها تتفقد كنوزها؛ 
حلًما، حلًما. كل حلم يف صندوق، أُغلق بقفل 
املستحيل، كلما أغلقت صندوًقا، زداها االستغناء 

قوة، وجلًدا عىل مواجهة الحياة.
فتحت صندوًقا جديًدا، وبيد مرتعشة، وضعت 
صورته يف قاعه، وما زالت أصابعها املرتعشة 

تتشبث بها يف يأس، وعيناه تنظران إليها بتحدٍّ 
مهين. قابلت نظرته من وراء الدموع، وخاطبته: 

»حسنًا، قبلت التحدي، وقررت أن أترك أصابعي، 
محشورة معك«.

تطلق صرخة مدوية بعد أن أغلقت الصندوق، بكل 
ما أوتيت من قوة، عليهما معًا.
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في انتظارها 

حسان العوض
 )سورية(

ربما.. إنها املرة األلف التي سأركب فيها الحافلة 
يف مثل هذا الوقت.. الشمس كأطفال القرية البعيدة: 
تتمطى، وتفرك عينيها، وال تنوي أن تغسل وجهها 

باملاء والصابون كما كانت توصي معلمة الصف 
األول.

أصعد السيارة الصغيرة التي ال تشبه إال فأًرا 
أبيض، وأجلس عىل املقعد الخلفي قرب النافذة 

اليسرى غير مكترث -كما هي عادتي- بمن رد 
عىل تحيتي.. أدفع األجرة فوًرا كما هي عادتي.. 

السـائق ينتظر بترقب فرح امتالء سيارته.. فيروز 
مل تعد من عالمات الصباح الفارقة.. عىل كل حال 
يبدو أن املسجل عاطل فليس ثمة مطرب يعاقبنا، 

يعاقبني عىل األقل، بصوته.
عبر النافذة، رحت أنظر إىل السيارات التي تذهب 

وتجيء: إنها كثيرة جًدا، وعديدة األشكال واأللوان 
واألحجام، حتى عىل مستوى الزمور: ال توجد 
سـيارتان لهما نفس صوت الزمور.. يبدو أن 

السيارة امتألت حتى انطلق السائق مسرًعا؛ فدخل 
الهواء مزاحًما ومن غير استئذان؛ ما اضطرني إىل 

إغالق النافذة.
خطر يف بايل أن أحصي عدد السيارات التي تجتاز 

الحافلة خالل دقيقة واحدة.. تذكرت نكتة الرجل 
الذي دفع للشرطي غرامة مالية، فقط ألنه كان 

يحصي عدد السيارات. ابتسمت. ضحك أحد 
الركاب.. كان السائق يدفع ما تيسر لشرطي 

املرور، ثمنًا لتحية الصباح.. تذكرت انفعاالتي التي 
مل تعد تثور عىل مثل هذا املوقف، بحكم االعتياد 

ربما.
خطر يف بايل أن أمارس إحدى هواياتي القديمة: 

أن أتأمل وجوه الركاب وتعبيراتها: الفرح، الحزن، 
األمل، العبوس، امللل.. لكن مقعدي مل يكن يسمح 

يل إال أن أرى أقفية الرؤوس التي كأنما عليها 
الطير: الرأس الذي أمامي أشيب الشـعر، والذي 

قربه مدثر بخمار، وذاك أصلع. قربي يجلس شاب 
يرتدي قبعة ونظارتين سوداوين. مل يكن ثمة رأس 

يخص أنثى؛ لذلك ربما عدت إىل النافذة.
توقفت الحافلة بأمر من اإلشارة املرورية التي 

تشير إىل افتراق الخط إىل ثالثة طرق: أحدها 
يخاصر املدينة شرًقا، وآخر يخاصرها غرًبا، 

والثالث يخترقها مستقيًما.
عبر النافذة، نظرت إىل الفأر األبيض الذي يحاذي 

الحافلة التي أستقلها. استوقفت عينّي فتاة تنظر إيّل 
من النافذة. كانت تجلس عىل املقعد الخلفي األيمن. 
مل يكن وجهها غريبًا عني. كان مألوًفا جًدا، لكنني 
مل أستطع أن أكون سريًعا يف تذكره. مل تكن تنظر 

فحسب. كانت تحدق أيًضا.
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- صباح الخير.

- صباح الخير.
ال أدري من ألقى التحية أواًل. وال أدري أي 

السيارتين انطلقت أواًل. املؤسف أنهما لن تسلكا 
نفس الطريق. حافلتي سارت عىل الطريق الشرقي، 

وحافلتها عىل الطريق الغربي. البد أنها تعرفني 
وأعرفها. لكنني حًقا ال أذكر. حتى صوتها كان 

مألوًفا ألذني، ومطرًبا وساحًرا.
ال.. يا إلهي! إنها الفتاة التي أسكر بسماع صوتها. 

هل يعقل أن تكون الفتاة التي سرق الليل لونه 
من شعرها، وهي نائمة بين يدّي.. يدّي اللتين مل 
تجيدا العزف إال عىل أصابعها الطويلة الشهية.. 

أجل.. إنها هي.. الفتاة التي غرقت يف عينيها 
وهما مغمضتان، وأصبت بالعمى عندما سمحت 

لعينّي بالنظر إىل عينيها مباشرة. أذكر أنهما كانتا 
شمسين سوداوين يف سماءين بيضاوين كالثلج. 
وأذكر أني كنت سعيًدا جًدا عندما عميت ألني ال 

أود أن أرى شيئًا بعدهما.. لكن.. هل يعقل أن تكون 
هي الفتاة التي أحلم بها دائًما، وال تزورني إال يف 

األحالم! أجل.. إنها هي: بشعرها، عينيها، صوتها، 
لكنني ال أحلم: أنا اآلن يف سيارة، وهي كانت للتو 
يف سيارة. لكن.. هل يحتمل أن أكون فتى أحالمها 

تماًما كما هي بالنسبة إيل. ال بد أنني كذلك، وإال ما 
معنى نظرتها، تحيتها،.. البد أنها اآلن تفكر بي يف 

حافلتها، تماًما كما أفعل. لكنني ماذا سأفعل؟ ينبغي 
أن ألتقيها.. كفاني انتظاًرا.. حان الوقت للحلم كي 
يغدو واقًعا، وللسعادة الوهمية أن تصبح حقيقة.. 

ها هو الطريق الشرقي يقترب من الطرق الغربي 
ليلتقيا مجدًدا وأنا سأنزل قي أول خط التقائهما.. 

ال بد أنها يف انتظاري؛ فالطريق الغربي أقصر. 
سأقف تحت شجرة السرو. ال بد أنها ستفكر 

بالشجرة مثيل فلقد أخبرتني يف أحد األحالم أنها 
تحب الشجر كثيًرا، وتود لو نبني بيتنا يف إحدى 
الغابات.. يبدو أن حافلتها تأخرت قلياًل. ال بأس 
من االنتظار بضع دقائق، وأنا الذي أنتظرها منذ 
سنوات. ها هي الحافالت تمر دون توقف، رغم 

وجود موقف.. توقفت سيارة خضراء، ثم زرقاء، 
ثم.. وأخيًرا توقفت حافلة بيضاء.. نزلت منها 

امرأة عجوز.. وهكذا تواىل الوقت.. أصبح توقف 
السيارات قلياًل. وإذا ما توقفت سيارة، نادًرا 

ما تكون حافلة. وإذا كانت فملونة.. وقد تمضي 
ساعة كاملة دون أن تتوقف حافلة بيضاء.. ومن 
الحافالت البيض الخمس مل تنزل أنثى إال املرأة 

العجوز.
قد يكون حصل حادث للحافلة التي بداخلها 

حبيبتي. وربما هي اآلن يف أحد مشايف املدينة أو 
إحدى مقابرها. وربما مل تنزل لتلتقي بي ألني 

لست فتاها، أو ألنها ترى أن الوقت باكر عىل اللقاء. 
وربما كانت هي املرأة العجوز. وربما..

املهم اآلن أن أذهب إىل النوم فأنا متعب بعد أن 
أضعت هذا اليوم يف االنتظار غير املجدي. يجب أن 
أصحو باكًرا كي أذهب إىل العمل. قد أحلم بفتاتي 

هذه الليلة، سوف أسألها: ملاذا فعلت هكذا؟
تصبحون عىل خير.
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المكحلة

حنان عزيز

تنتهي هي من تأمل املكحلة، لكنه ظل يبكي ويمرغ 
وجهه يف صدرها.

كانت يف منتصف الثالتينات وإن أوحى مظهرها 
بالعشرينات حين التقته ألول مره يف وسط البلد 
يف إحدى دور النشر، كانت مع صديقة لها تبحث 

عن كتاب ما، هوسها بالقراءة منذ الصغر كان 
دوًما يدفعها إىل اقتناء الكتب وقراءة ما يحلوا لها 

منها، حديثه املندفع مع صاحب الدار يف السياسة، 
وحرارة الدماء يف عروق شاب أسمر، والبلد يف حالة 
ثورة مل تشهدها منذ عشرات السنوات، وحلم التغير 
الذي صار قاب قوسين أو أدنى، هو ما جعلها تنظر 
مليًّا إليه، تدخلت يف الحديث باسمة، وأخذهم النقاش 
كأنهم أصدقاء منذ الصغر، مد يده إليها قائاًل: عيل، 

فمدت يدها وعرفته بنفسها، واكتشفت يف هذه 
اللحظة أن الحاد يف نقاشه واملنفعل واملتحمس ليس 
سوى طفل، كانت يده يف يدها، فشعرت بأنه طفل، 

وربما شعر يف هذه اللحظة أيًضا أنها أم، واكتشفت 
تعلقه بها، كان دائم النظر إىل عينيها الواسعتين، 

ودائم اإلشادة بطريقة تكحيلها التي تلفت االنتباه، 
فسألها »عمرك ما فكرتي تشتغيل يف الصحافه 

أو اإلعداد.. أصل الجورنال اليل أنا فيه عامل 
منحة إعداد برامج وجايب فيها أسامي مهمة جدًّا 
وتدريب عميل.. لو مهتمه تعايل هتستفيدي جدًّا«. 

قالت: »ياريت.. خليني أفكر وأرد عليك«. والحظت 
أن تركيزه أثناء الكالم عىل عينيها، وملا انتبه إىل 

ذلك، مد يده بكارت به رقم هاتفه وقال: »وأنا يف 
االنتظار«. فانسحبت يف هدوء عائدة إىل منزلها 

وصدى كلماته يتردد يف عقلها.
مل ال؟ زوجة شابة وزوجها مشغول دوًما ولديها 

طفالن كبرا نسبيًّا وحملهما أصبح أخف، مل ال 

مل تنتبه ملا حدث إال بعد أن انتهى كل شيء، كأن 
أحًدا أخذها عنوة إىل ماض بعيد، فلم تنتبه إىل ما 

حدث، ال تذكر سوى أنه يف اللحظة التي وقعت 
عيناها عىل املكحلة، ارتمى يف حضنها وبكى، كان 
ينهنه منكًرا أن تكون الجدة ماتت يا سايل، وكان 

ا وصادًقا، وكانت تعرف أن الجدة التي  بكاؤه حارًّ
يسميها ماما هي كل شيء بالنسبة له، فاستسلمت 

للعناق، وأثر فيها بكاؤه، لكن عينيها ثبتت عىل 
املكحلة، هل جاءت هنا من قبل؟ ال تذكر، لكنها تذكر 
نفس الغرفة، ونفس املرآة عتيقة الطراز التي تحتل 

الجدار املقابل للفراش كاماًل، الغريب أن املكحلة 
التي عبثت بها قديًما يف نفس املوضع، وجدتها التي 

هرعت إثر فتحها للمكحلة وهي تعبث بها تلوثت 
أصابعها بالكحل، نهرتها بلطف، وقالت: »قويل يل 
وأنا أحط لك كحل«، ثم أخذتها ومررت املرود بين 
هدبيها الصغيرين وقالت: »فتحي!« ففتحت عينيها 

الدامعتين، وقالت: »انظري”، وأشارت إىل املرآة 
بعرض الحائط، واحتضنتها وقالت: »قمر!«.

كان شريكها يمرغ وجهه يف صدرها ويبكي، فيما 
كانت تواسيه بلسانها، فقد فتر حماسها وهي 

صاعدة السلم منذ وجدت باب الشقة مفتوًحا، ورأته 
منكفئًا عىل فراشه يف حزن، واملرآة بعرض الحائط، 
كانت ستنهره وتطلب منه أن ينزل، فالناس جاءت 
لتعزيه، هي تعرف أن شريكها مازال طفاًل، حتى 
لو كان يف نهاية العشرينات، بعينين واسعتين مل 
تغادرهما نظرة اليتم املبكر، وعىل مدار السنوات 

الثالث السابقة وهو يبدو لها كطفل تاه من أمه يف 
الزحام، وكان من املنطقي أن تكون أول من يلجأ 

إليه يف الهاتف صارًخا »ماما ماتت يا سايل«، وقد 
انتظرت وهو عىل صدرها أن ينتهي من البكاء، أو 
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الكتابه وتحويلها من هواية إىل عمل، مل ال؟ حسمت 
أمرها وأبلغته بأنها فكرت يف العرض، فطلب منها 
بحماس أن تأتي 7 مساء اليوم التايل، ويف املوعد 
وجدته يف انتظارها، املقر لطيف متواضع أميز ما 
به وقوعه يف وسط البلد، حيث زخم الحياة، ومن 

جهته، يسر لها كل شيء، فأصبحت تعمل صحفية 
تحت التدريب وتحت رئاسته أيًضا، تذهب كل 

يوم لتتعلم منه ويتجاذبان 
أطراف الحديث، واسع الثقافة 

جم األدب، متحدث بارع، مولع 
اء من  بالفن والسياسة، حكَّ

طراز فريد، منذ البدايه شعرت 
نحوه بشعور ال وصف له؛ 
مزيج من االرتياح واملحبة 

الصافية، محبة األخت الكبرى، 
أو محبة صديقة لصديق 

حميم تعرفه منذ سنوات، 
تآلفا سريًعا، فأصبح موضع 
سرها وأصبحت أقرب الناس 

له، حاسة األنثى ال تخطئ، 
تعرف أنه يحبها، وتعرف 

أنها مل تشجعه، لكنها كانت 
مستمتعة بهذه الحالة، فكل 

واحد حر يف قلبه، كلمات كانت 
ترددها لتدرأ عن نفسها شبهة أن 
تكون قد شجعته أو حتى جارته 

يف مشاعره، بمرور الوقت زاد 
ما بينهما، صداقة من جانبها 
وحب من جانبه، كانت تعلم 
ذلك علم اليقين، وتنطق به 
كل خلجاته، تراه يف اهتمام 

خاص بها ولهفة يف لقاء 
وسؤال مستمر وتفاصيل 

صغيرة ال تصدر إال 
من قلب محب، ال 

تدركها سوى 
حاسة األنثى 

التي شجعته ومل 

إبداع ومبدعون
قصــة
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تمنعه، وحصدت ثمار هذا الحب يف امتيازات كبيرة 
يف الجريده فاقت من سبقوها يف العمل، بسبب ما 

كان يؤديه ويراجعه له من عمل عن طيب خاطر 
وبدافع الحب حتى حصلت حادثة مشاجرة عارضة 

نتج عنها تركه العمل، فوقفت إىل جواره، وملا مل 
يسترد حقه، تركت العمل تضامنًا معه، فازداد 

تشبثه بها، وكبرت ف عينيه وقلبه، فقالت:
”عيب.. إنت صاحبي وأستاذي وأخويا”.

حتى لحظة املكحلة، كان األمر مواساة، وحضنًا 
بين شريكين، أحدهما مكلوم بموت جدته، واآلخر 
يواسيه، إىل أن شعرت بأنفاسه الحارة، وهو يلعق 

رقبتها، ويمرغ وجهه يف صدرها بصوت باكي 
متقطع األنفاس، نفس الصوت الذي سمعته يف 
الهاتف »جدتي بتموت.. الحقيني”، كانت تعلم 

مكانة الجدة يف نفسه، نشأ يف بيتها وتعلم منها حب 
القراءة والفن والناس، وأورثته قلبها الطيب الحنون، 

يف املستشفى رأته منهاًرا، حين رآها ارتمى يف 
حضنها دون تفكير أو حساب لزمان أو مكان، كانت 

تعلم أن املوقف جلل، فتركته عىل صدرها يبكي 
ومل تلتفت لنظرات خاله وأقاربه املستفهمة، ربما 

يعرفون أنها شريكته، وصديقته، منذ ترك الجريدة، 
فتفتق ذهنه عن مشروع عرض عليها أن تشاركه 

فكرة مبسطة ملشروع كان جديًدا يف حينها، مشروع 
ال عالقة له بالكتابة، وال بالصحافة، وال باإلعداد 

التليفزيوني، لكنها وافقت عىل الفور، وبرغبة صادقه 
يف مساعدته بذلت معه قصار جهدها بإخالص 

حقيقي حتى وقف املشروع عىل قدميه وبدأ يؤتي 
ثماره. كان سعيًدا كطفل عاد ألبويه بعد طول غياب، 

فقد حصل عىل عمل مستقر مربح، تشاركه فيه 
حبيبته التي كان يحلم أن تظل معه عىل حد قوله.
أنا كده شبكت حياتنا يف بعض علشان متبعديش 

عني أبًدا. فتبتسم يف هدوء دون أن ترد عليه، 
وأصبح له منزلة يف حياتها إىل جانب زوجها 

وطفليها، فيما كانت تعرف أنها وحدها أصبحت 
كل حياته، دون أن تعطيه بارقة أمل أبعد من هذه 

الصداقة.
يف املستشفى ربتت كتفه يف حنان حقيقي طالبة منه 
أن يتماسك، وحاولت أن تتخلص من عناقه لتدخل 

إىل الجدة وتطمئن عليها، لكنه تشبث بها أكثر، وقال 

إنها بين يدي اهلل، وطلب منها الدعاء، ومع بزوغ 
فجر اليوم التايل كانت قد أسلمت الروح لبارئها، 
وأتم إجراءات الدفن، وأخبرها أن العزاء يف منزل 
الجدة يف الحي القديم، وحين ذهبت يف املساء إىل 

الحي الذي ترعرت فيه، ومل تجده بين املعزين، 
هاتفته فقال إنه لن ينزل، سيبيت يف سرير الجدة، 

عنفته يف الهاتف، وصعدت إليه متسائلة كيف يترك 
العزاء ويظل يف البيت، فصرخ يف الهاتف بصوت 

مجروح »مماتتش مماتتش«.
هذه اللحظة التي شعرت فيها به كطفل، 

وبمسئوليتها كأم، ستصعد ألعىل وتمنعه من أن 
يؤذي نفسه، وتعود به ليقف يف مقدمة العزاء، 

لكن األمور التي كانت محتفظة بها طوال السنوات 
الثالث املاضية أفلتت فجأة من بين أصابعها، حين 
ارتمى عىل صدرها يف حجرة الجدة وبكى، وحين 

ثبتت عينيها عىل املرآة واملكحلة، ورأت شريكها 
زائغ البصر يف حضنها يف مشهد أعىل من مشهد 

املستشفى، كان يتلمس الراحه والسكينة، فلم تجرؤ 
أن تدفعه، وكانت املكحلة تناوش ذاكرتها، فلم تنتبه 

لدموعه وهو بين ذراعيها إال بعد أن أغرقتها، مل 
تكن تعرف دموع أي منهما التي أغرقتها، كانت 

مستكينة للماضي واملكحلة، وكان مستكينًا لدفء 
صدرها وحنانه، يفرغ حزنه بضمها لعله يستريح، 

ومع الصمت رفع عينيه نحو وجهها ببطء، وأخذ 
يقبل عنقها، ويتشبث بها كطفل، وشعرت هي به 

كطفل يلقم صدر أمه، قاومت يف البداية، لكنها 
سكنت تماًما، وشعرت بطعم دموعه املالحة عىل 

شفتيها فارتجف جسدها، التقم شفتيها، فتضاما 
أكثر، وتوغال بلهفة، وحين أتت الرجفة األخيرة، 
انتبهت إىل عينيه الدامعتين وهو يرفعهما نحوها 

بامتنان، ويعدها بأنه سينزل إىل العزاء، مل تنتبه إىل 
ما حدث إال بعد أن انتهى كل شيء، فتحاشت النظر 

إليه، وهبطت السالمل يف صمت، لكنها مل تكن تلك 
التي صعدت كأم ملهوفة عىل طفلها، كانت تهبط 

الدرج بتؤدة، يغمرها شعور طاغ بأن ماحدث حسم 
صراًعا كان يمزقها، وأزاح الستار عن مشاعرها 

املتنكرة تحت قناع الصداقة والشراكة، واكتشفت 
أنها تحبه، وعليها أن تحسم األمر.



نون
النسـوة

) حول مجموعة »رهان 
مالك من أجل كمثرى« 

لمنة طلعت (



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 8 8

دائًما ما تأخذ الناقد العناوين الغامضة، ألنه يجد 
نفسه يف صراع مع األفكار والرموز واملوضوعات 

واأليقونات التي تحكم العمل األدبي، ولذلك 
أخذت أبحث عن القصة التي تحمل العنوان نفسه، 

ا أنني  يف مجموعة رهان مالك، وال أخفي سرًّ
قرأتها أكثر من مرة، 

ثم استوقفتني األلفاظ، 
والجمل،  والنص قصير 

للغاية، والعنوان يشبه 
إىل حد كبير الرموز 

الكشفية التي تعج بها 
كتابات الصوفيين، إذ إنك 
تجد نفسك أمام بحر من 

التأويالت التي تصيب 
أحياًنا وتخطئ أحياًنا، 
ويف كال الحالتين، أنت 

تعيش مع الرمز، وتلتقي 
مع تأويالته، ولكن يف 

النصوص السردية، 
فإن الرمز إذا أضيف 

إليه كلمة »سردي« فالعمل مطالب أن تكون آليات 
السرد إما أن تعود إىل الرمز وحده، أو الرمز 

متضامنًا مع الفكرة السردية، أو كالهما.
وبمنتهى الصراحة فإن كل كلمة يف النص تصلح 

للتأويل، بداية من الرهان والذوات ومروًرا بالفكرة 
نفسها، وانتهاًء باأللفاظ التي 
ال تدل إال عىل نفسها، بمعنى 
أن اللغة يف الحكاية لغة غير 

متماسكة من الناحية السردية، 
يف مقابل أنها تملك أدوات 

التأويل لدرجة كبيرة، فنرى:
- هالة الغموض التي تحيط 
بهذا املالك- غالبًا هي تكئة 

سردية.
- الحوار االفتراضي بين املالك 

واملرأة.
- الداللة املراوغة التي ال 

تستطيع إال أن تؤولها تأوياًل 
مستقالً أحياًنا، ومتضامنًا 

أحياًنا.

الرمز السردي في مجموعة 
»رهان مالك من أجل كمثرى«

د.محمد زيدان
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- اإليحاءات الناتجة عن الداللة، وهي إيحاءات ال 

نهائية التأويل.
  لكن الكاتبة بعد ذلك تقدم نصوًصا صريحة 

الداللة، ونصوًصا متوسطة بين الغوض، وبين 
املباشرة، ويف النهاية يمكن أن تقول إننا بصدد 
كتابة مراوغة تحتل مساحة كبيرة من الرموز 

السردية التي تنتمي إىل النص، ويف الوقت نفسه 
يمكن أن تعمل عىل الصورة الشعرية يف القصيدة، 
فهي تستقل بالداللة لدرجة أنك يمكن أن تستشهد 

بها عىل بعض الداللة النصية. فنرى -عىل سبيل 
التمثيل- يف قصة »رهان مالك« ويف نهاية النص 

وبأسلوب الحوار:
»أنت مل تتعد حدود ذلك الشاطئ ولو ملرة واحدة

بالطبع تكفيني ليلة واحدة من الخلود دونها
وهذا من شأنه أن يعيد الداللة إىل أولها يف النص، 
وكأن الدوائر التي تتحدث عنها الراوية تتساوى 

مع الدوائر الداللية. أما وضوح الرمز السردي فهو 
يتجىل يف املجموعة بشكل  الفت يمكن أن تجعل 

عنوان النص رمًزا سرديًّا، ليس غامًضا  مثل عنوان 
»رهان مالك من أجل كمثرى«، وإنما بوضوح تام 

مثل »علبة قطيفة«، »أشواك باسمة«، ألن املدى الذي 
تتركه الرموز وبخاصة إذا  ظهرت يف العتبة األوىل 
ممثلة يف العنوان، فإن النص يتحول إىل درجة من 
درجات التفسير التأوييل للحكاية، وأنا يف الحقيقة 

أحب الطريقتين:
األوىل: تلك التي تتبدى يف الغموض الذي تبحث فيه 

عن تأويل.
الثانية: تلك التي تتبدى يف املوضوع. حيث تجد 
نفسك خلف الرمز السردي ومعه بشكل مباشر.

وهنا تلجأ الراوية إىل تكييف الحالة يف النص مع 
درجة اقتراب الرمز السردي من داللته أو بعده 

عن هذه الداللة. أو تدرج الداللة قرًبا وبعًدا يف آن 
واحد، هذا التدرج نجده يف عدد من النصوص، بل 
هو سمة بنائية من سمات الحكاية يف السرد، مثل 
نص »علبة قطيفة«، كل الدالالت تفضي يف النهاية 
إىل الرمز الذي مل يذكر سوى مرة واحدة يف نهاية 

الحكاية، وألن الراوية اعتمدت عىل أسلوبين من 
أساليب السرد وهما:

األول: السرد الوصفي املادي للرمز.

الثاني: السرد التخيييل لألفعال السردية.
فنرى:

1- كنا األجمل واألكثر عشًقا للفن وبالطبع األكثر 
جنوًنا.

٢- بدأت القصة يف املعهد العايل للموسيقى 
»الكونسرفتوار«.

ثم يف التمهيد الحكائي نفسه يتحول السرد إىل 
التخييل التأوييل:

1- كان هائًما يبحث عن مدار وسط النجوم.
وكنت أنا وبكل هدوء يف انتظار ليلة االكتمال.
تضفير الرمز املادي الظاهر بالتأويل التخيييل 
املفتوح الداللة، يجعل من الذوات ذاًتا واحدة، 

ومن األفعال فعاًل واحًدا، ومن اآلثار الداللية يف 
النصوص أثًرا واحًدا. طموح السرد يف بلوغ الفكرة 

هو الذي ضفر األسلوبين تضفيًرا ظاهًرا يبدأ 
بالظاهر املادي، ثم يعقبه باللغة التي ال يصلح معها 

إال التأويل.

املنظور السردي والسرد املحايد

األسلوب األكثر ظهوًرا يف النصوص القصصية 
العربية هو أسلوب السرد املحايد، وغالبًا ما يلجأ 

إليه الراوي يف حالة حاجته إىل فكرة التفسير 
املقبول لالشياء من جهة، أو إلشباع رغبة باطنية 

يف إظهار نوع من الجمال املادي أحياًنا، واملسكوت 
عنه أحياًنا، ومن هنا تأتي فكرة الحياد، والتي 

معناها يف أبسط تعريف، وهو وجود لغة وصفية 
محايدة بطريقتين:

الطريقة األوىل: خلوها من األفعال الحكائية التي 
تنتمي إىل أداة من أدوات السرد.

الثانية: الداللة العامة التي تعطي صورة كلية للحالة 
السردية، وغالبًا ما تكون هذه الصورة ثابتة، 

بمعنى أن السرد ال يقوم بتطوير الفكرة، أو الفعل 
إذا وجد، أو مجرد الوصف لتقديم اإلطار السردي 

عن الحالة.
ا بعنوان )أشواك باسمة(  وسوف أنقل هنا نصًّ
لنوضح مالمح املصطلح الذي أتحدث عنه وهو 

)السرد املحايد(: 
»وجد املاء فألفت الصحبة وبل نعمت بدفء الفروع 

نون النسوة
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رغم البعد واالختالفات، مل تكن فقط األكثر خصااًل 

بل واألكثر صبًرا، لذلك كانت األقدر دائًما عىل 
احتوائهم.

ومع أول خريف تساقطت معظم األوراق، رغم ذلك 
مل يبهت لونها ومل يقل صبرها، بل اشتد العود 

أكثر.
حاولت جاهدة تخليص من حولها.

سننت أشواكها -التي تنبت سريًعا وسط زهورها- 
فنزفت بلسًما، حاولت أن تروي نفسها، ومحيطها 

كي ال تبقى وحيدة، لكن الجذور املمتدة البعيدة 
آخر ما تبقى فيها مع آخر فرع ما زال متماسًكا، 
والباقي من فروع أصبحت أكثر بعًدا واصفراًرا«.
هذا الحياد اللغوي مل يقدم سوى صورة واحدة 

لفكرة النماء مجسدة يف املاء والجذر والفروع 
واملصاحبات الجمالية التي يمكن أن تنتمي للرموز، 

وقد تجىل هذا الحياد يف عدة آثار سردية يمكن 
حصرها، بعضها كاآلتي:

- ال حركة يف السرد.
- ال ذوات.

- ال تطور يف التفكير السردي.
- ال أفعال يمكن أن تصنع بقية الحالة.

الراوية قدمت منظوًرا ثابتًا للفكرة، والتي يمكن أن 
تؤول بأكثر من فعل:

- التأويل الجمايل، وهو ظاهر يف السرد.
- التأويل الفلسفي، ويمكن البحث عنه.

- التأويل اللغوي، متعدد األوجه.
  الالفت أن املجموعة احتوت عىل هذا النوع من 

السرد املحايد، والذي يأتي أحياًنا مستقالًّ يف نص 
سردي كامل، وأحياًنا يأتي مصاحبًا للنصوص 

التي تحمل التقكير السردي الحركي، مع األدوات 
واألفعال والتأويالت، وغير ذلك عن عناصر السرد 

املختلفة، ويمكن اإلشارة إىل عدد من النصوص 
التي يزاوج فيها السرد بين األسلوبين، الحيادي 

واملنتمي: أنغام الوحدة، انتحار مؤجل، عائلة زيزي 
العصرية.

والالفت أيًضا أن فكرة املنظور، والتي تتجىل 
بصورة واضحة يف كل النصوص، هي التي تتقنع 
ببالغة الحكاية، أو لنقل بالغة السرد، ألن الحكاية 

ال تتجىل بنفس تجيل املنظور السردي، والذي يتنوع 

بين:
- املنظور الثابت- كما سلف.

- املنظور الحي- نصوص متعددة.
- املنظور مزدوج الرؤية- نصوص متعددة.

وفكرة املنظور ليست مرادفة لفكرة »وجهة النظر« 
يف املصطلح السردي املعاصر، أو لفكرة »البؤرة 

السردية« أو بؤرة الداللة، ألن األخيرة تعتمد عىل 
وجود الذوات، أو ترتبط بهم، أما األوىل –املنظور- 

فهو يتكون من التفكير الجمايل الذي ينشأ يف 
الرؤية املصاحية للنص، ولذلك يمكن أن نرصد 

عدًدا من املنظورات يف النصوص ومنها:
- املنظور الفلسفي.
- املنظور الجمايل.
- املنظور الفكري.
- املنظور الرمزي.
- املنظور املحايد.

وهي مكملة أو مفسرة للمنظورات السابقة، ومع 
إضافة الداللة املعرفية، أو املوضوعية للمصطلح 

تتغير وجهة النظر يف الحكاية –إن وجدت- أقصد 
وجهة نظر النص، وليست وجهة النظر النابعة من 

وجود الذوات.
ومن األفكار الالفتة يف النصوص، فكرة العزف، 
وهي فكرة يمكن أن تكون فكرة رمزية، أو فكرة 
واقعية استخدمها السرد استخداًما رمزيًّا، ويف 
الحالتين، فهي متالزمة سردية تحيل إىل منطق 

يف تفكير الذوات يف النصوص، وهي طريقة تكمل 
دائرة املنظور، فنرى أحياًنا املنظور الباطني، أو 

الرمزي الذي يتالزم مع مصطلح السرد املحايد –
كما يف نص متوالية منطقية- أو يتضفر هذا املنظور 
مع الرمز السردي يف النص نفسه، مع الفكرة التي 

يستخدمها السرد:
»رغبة مني يف تجميل املوقف -بعد أن عزف كل 
منها عىل أوتاري بطريقته الفريدة- وقبل سفري 

بيوم واحد قمت بدعوتهما مًعا عىل حفل وداع. قمت 
بالعزف بنفسي وآلخر مرة عىل أصابع ما زالت 

محتفظة بلوني التطرف، الصفاء والحيادية، وهي 
ألوان مناسبة لزي الراهبة«.

وبقية السرد يحتوي عىل رموز سردية كثيرة منها:
- الذات/ املرأة فنانة تشكيلية.
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- الصور السريالية التي تم بيعها.

- املرور عىل األيديولوجيا، واملواقف- وصف ثوار 
يناير.

هنا نلمح التدرج الذي يصنعه السرد متوافًقا مع 
عنوان النص »متوالية منطقية«، وتبدَّى ذلك يف 

الجمع بين عدد كبير من الرموز السردية أحياًنا، 
واملواقف الحكائية أحياًنا، التشكيل الدائم للداللة 
بإضافتها إىل رمز، أو موقف، وهذا بدوره يحول 

حيادية السرد من مجرد رمز إىل رمز منتمي، ومن 
مجرد موقف إىل موقف يصلح أن يكون رمًزا، وهذا 

ملمح بنائي آخر يف نصوص »رهان مالك« وهو 
التحول يف البناء من:

- الحيادية السردية إىل معرفية املنظور.
- الرمز الذي يمثل منظوًرا إىل املوقف الذي يمثل 

حركة.
- إضافة العالقات املوضوعية للمواقف والرموز 

عىل حد سواء.
السرد يف هذه الحالة يقدم النموذج الحكائي 

بمفردات سردية، وليس بمفردات حكائية، بمعنى 
أن عناصر السرد تغلب عىل عناصر الحكاية، ومن 

قلب املواقف التي تمثل يف الكثير من مواضع السرد 
تمثليًّا رمزيًّا يف املقام األول، ثم تمثياًل حكائيًّا 

محايًدا يف املقام الثاني، ثم تمثياًل موضوعيًّا فكريًّا 
وجماليًّا يف املقام الثالث.

  شكل آخر من الحياد السردي

الالفت يف نصوص »رهان مالك« أن الراوية تتعمد، 
أو هي تلقي بفطرة السرد الحكائي عىل لسانها 

لكونها امرأة حكاية عن الرجل، وهذا ليس بدًعا يف 
السرود املعاصرة، فقط هو غريب، وكان املتوقع أن 
تكون املسافة بين املؤلفة يف الرواية وبين املسرود 

عنه منعدمة، وال يحدث ذلك إال يف حالة الحكاية 
عىل لسان املرأة واألنثى، أما الحكاية عن الرجل 

ففيها تحديان، األول هو االنتقال من منظور قريب، 

الراوية فيه هي العارف بكل شيء، إىل منظور –بعيد 
نسبيًّا- الراوية فيه ال بد وأن تتقمص دوًرا آخر، 

ويف الوقت نفسه هي تقدم املنظور الغريب عىل 
لسان املرأة، ما أريد قوله هنا، أن الحياد السردي 

يف حالة الحديث عن األنثى غير موجود. ألن انتماء 
الذات إىل الذات حتمي يف هذه الحالة، لكن الحياد 
يظهر إذا كان الحديث عن اآلخر -الرجل- ويأخذ 

حيًزا سرديًّا ظاهًرا.
ومن أشكال الحياد السردي أيًضا، الحكاية بضمير 

»السهو« أو بضمير الغائب، ألن هذا يعنى أن 
السارد قد تجاوز الحديث عن نفسه، وتحول إىل 

الراوي الكالسيكي العامل بكل شيء، والذي أسس 
أشكال الرواية يف النص العربى، وألن هذا الضمير 

جاذب يف الوصف والحكايات يف كل الفنون القولية، 
فقد أخذ حيًزا كبيًرا أيًضا يف نصوص املجموعة، 
والنظر إىل نصوص مثل: شباك مشترك، أشباح 

الطابق العلوي، حيث يقوم الوصف بأكثر من دور 
تأوييل:

األول: تحويل الحكاية برمتها إىل فكرة الترميز.
الثاني: الكشف الذي يشبه االستبطان يف التفكير 

الوجودي.
أما االستخدام الفكري للرمز يف النص الثاني 

فيعطي صورة ملجمل التفكير السردي عند »منة 
طلعت«، حيث ترميز املوضوع، وتحويله من فكرة 

اعتيادية إىل فكرة تتجاوز التفكير املنطقي الذي 
استطاع أن يكون موضوًعا يف معظم النصوص، 
باإلضافة إىل تحويل املوضوع إىل رمز، والرمز 

بدوره إىل حافز سردي يف كتابة تميل يف مجملها 
إىل املقابالت الداللية، والتي تقوم اللغة فيها بدور 
محوري. واملسافات الفاصلة الكثيرة بين الجمل 

يف كل النصوص هي األخرى تدل عىل أن التفكير 
السردي يسير بنوع من الحياد الهادئ، بمعنى أن 

التأويل فيه هو السبيل الوحيد للوصول إىل لب 
الداللة، وإن كان أحد ال يستطيع أن يصل أبًدا إىل 

لب الداللة

نون النسوة
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»رفضت أن تكون مجرد زجاجة عطر، من أجل 
تزيين أرفف ُمتعه التي ال تنتهي حتى لو كانت 

األغىل عنده، فكان ما ينقصها وما تبحث عنه دائًما 
هو مزيد من الثقة واإليمان لضمان حب أبدي«.
إن الحديث عن الهوية النسوية قد يكون نقطة 

خالف بين بعض املتخصصين وغيرهم من القراء، 
شأن كثير من موضوعات النسوية بالتحديد، 
والتي قد ُتقابل بالتشنج يف بعض األحيان من 
تّاب وكأنَّها ُسبَّة؛ وذلك  بعض الكاتبات قبل الكُّ

يرجع إىل أّن الجزم بوجود هوية نسوية يفرض 
بالحتمية وجود هوية ذكورية. والحقيقة هي 

أنَّ اإلنسان بوصفه كائنًا اجتماعيًّا ُيمثّل كياًنا 
يتشّكل من مجموعة هويات ذات مرجعيات وطنية 

ومجتمعية وجنسانية ودينية، ال يمكن نبذها أو 
التنصل منها بأي حاٍل من األحوال تحت أي من 
املسّميات. بالطبع هناك هوية نسوية؛ وهي تلك 

التي تدعم الخطاب النسوي وتدعم تفّهم ظروف 
املرأة وحقوقها وواجباتها وما يشّكل كيانها يف 
املجتمع الذي تنتمي إليه مكانيًّا وزمنيًّا. ولذلك 

تقول سيمون دو بوفوار »املرأة ال تولد امرأة بل 
تصبح امرأة« بحسب اإلطار املجتمعي الذي تعيش 
فيه؛ ولذلك تقول أيًضا إّنه »عندما ال ُيسمح للمرأة 
أن تفرض نفسها أو تقوم بعمل إيجابي فإنها لن 

تصبح إنساًنا كاماًل«.
يف مجموعتها القصصية الصادرة عن سلسلة 
كتابات جديدة بالهيئة املصرية للكتاب، تطمح 

الكاتبة )منة طلعت( إىل فرض الصوت السردي 
النسوي عىل املستوى التخيييل تعويًضا عن واقع 

التهميش الذي يحكم عىل املرأة بالصمت داخل 
مجتمع أبوي؛ فتركز عىل مساحة التوتر بين 

الخطاب الذكوري املهيمن عىل املجتمع ويوتوبيا 
الهوية النسوية.

تقدم القصة الحاملة لعنوان املجموعة »رهان مالك 
من أجل كمثرى« سمات يوتوبيا السرد النسوي أو 
الخطاب الحامل للهوية املأمولة. فعبر لغة غارقة يف 
الشاعرية، تعلن الكاتبة عن طبيعة الهوية النسوية، 
وكأنه لسان حالها يقول عن املرأة: »السر موجود 

فيها.. لكن إن حدث وقمت بإهمالها فسرعان ما 
يتغير لونها ومذاقها«، يف تشبيه لها بثمرة الكمثرى 

عىل عكس املوروث الشائع عن عالقة املرأة بثمرة 
التفاح. لربما أرادت الكاتبة تبديل ذلك املوروث 

الذي يربط املرأة بالخطيئة األوىل من خالل توظيف 
ثمرة أخرى أكثر صالبة وثباًتا؛ تحتفظ بمواطن 
جمالها التي إن أُهملت تغيرت هويتها. تبدو هذه 

القصة أنموذًجا أو باألحرى دستوًرا يرسم مالمح 
الهوية النسوية املُحبة واملانحة للحياة وللـ«كثير من 

التمثيل السردي للهوية النسوية..
في )رهان مالك من أجل كمثرى(

دينا نبيل



الثمار«، دون مقابل، بل وعىل عكس املنح الطارد 
من الجنة كما هو يف املوروث، فإن هذا املنح طويل 
األمد واألثر، يقول السارد »بالطبع تكفيني واحدة 
عن الخلود دونها«. فيتبيّن احتياج الرجل إىل املرأة 
والعكس، وتفضيله إياها عن الخلود وهو أيًضا عىل 
عكس املوروث. فتعمد الكاتبة عبر هذا »الدستور« 
إىل تحطيم ثنائية »هيمنة الرجل وضعف املرأة«، 
وإنشاء واقع جديد بقيم جديدة وعالقات تعتمد 

التوازن واالعتدال.
تقوم الكاتبة بتعرية املجتمع عبر تسليط الضوء عىل 
ازدواجية توجهاته، كما يف قصة »فنجان سداسي 

األبعاد«. فعبر إيقاع خفيف الظل وعبر توظيف 
لغة بسيطة قد ترقى أحياًنا يف الحوار إىل العامية. 
وهنا أقول »ترقى«؛ إذ إن الكاتبة توظف تلك اللغة 

الدارجة لتسليط الضوء عىل خطاب املرأة الذي 
يشمل لغتها الخاصة وتعبيراتها الفريدة عن الحزن 
والفرح. تمنح الكاتبة شخوص القصة أسماء ذات 

دالالت سلبية مثل الشقيقتين )محتاسة- مفترية(. 
وهنا ترصد الكاتبة نظرة املجتمع إىل املرأة وهي: 

إما أن تكون الفتاة البسيطة الساذجة »صاحبة 
االبتسامة البلهاء«، أو تلك »املفترية الشريرة«. 

وهنا يتساءل القارئ: أال توجد حالة وسطية أكثر 

توازًنا؟! فيفاجأ بعدها بتلك الساذجة السعيدة 
بتعلمها دروس القهوة وكيفية عملها بـ«وش«، 
لضمان رضا عريسها »اليل مش بتاع قهاوي«. 

وهنا يتبين كيل ذلك املجتمع بمكيالين؛ فكيف يقّدر 
ذلك العريس »اليل مش بتاع قهاوي« قيمة زوجته 

املستقبلية من خالل مفهوم »القهوة«. ومن ثم 
يتبدى التناقض الواضح بين يوتوبيا املجتمع املّدعي 

فهمه لهوية املرأة وواقعه الذي ال يسهل تغييره.
عىل الرغم من فكاهية موقف تقديم القهوة بدون 
»وش«، وغضب العريس عندما يقول: »أنا مش 

هاشربها من غير وش، اختاري بقى لوحدك قاعة 
الفرح وابقي كلميني«، إال أن القارئ يقف عىل 

التمثيل املجتمعي للهوية النسوية. فيبدأ هذا بفرض 
أطر وظيفية وأدوار اجتماعية بعينها عىل املرأة 

تجعلها تدور داخلها وتظهر يف شكل أقداح القهوة، 
التي تتدرب عليها الـ«محتاسة« والحذاء »أبو 

أدوار«. ولكن األشد أيالًما هو فقدان املرأة لفهم 
ذاتها؛ فـ«محتاسة« ال تقاوم األطر املفروضة عليها، 
بل كان االستسالم ِسمتها. وعليه، يبدو عند تناول 

النص األدبي للهوية النسوية، بأنه ال ينقل مجرد 
حالة فردية يف املجتمع، وإنما َيعُبر ذلك الجسر إىل 
أفق الجماعية، لتكون الشخصية يف النص تلخيًصا 

تنسج الكاتبة حيال تلك الثنائيات 
طبيعة الهوية النسوية 

المتشظية: التي تريد ترك العنان 
لرغباتها، ولكن تحجمها »ذاتها« 

وتعطلها قبل أن يمارس 
المجتمع ضغوطه عليها، وهو 

ما يمكن تسميته بـ«الهوية 
اآلخرية«. فالمرأة هي الذات 

واآلخر في الوقت نفسه، هي 
)الذات( وعدو تلك )الذات(

سيمون دو بوفوار
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للمرأة يف املجتمع بكل ما يحيط بها من أعراف 

وتقاليد حاصرتها وحاصرت وظيفتها الحياتية يف 
جانب ضيق محدود.

يطالع القارئ يف قصة »أنغام الوحدة« حالة أخرى 
من طمس مالمح الهوية النسوية. ترصد الكاتبة 

حكاية األخت الكبرى »لقطة« التي تراعي أشقاءها 
الصغار بعد موت أبويهم، وتظل يف حال نسيان 

ذاتها والتضحية بنفسها حد التالشي. تقول أختها 
الصغرى لها »انتي اليل اخترتي الدور ده من 

األول.. كميل بقه«. إن مثل تلك الكلمات ال تمثل 
مجرد رأي شخصي ولكن تبدو كصوت املجتمع 
يزعق عاليًا، وقد فرض حصاًرا نفسيًّا عىل أمثال 

»لقطة« ممن أحاطت بهم الظروف يف وقت ما، 
وفرضت عليهم التضحية، لتصبح فيما بعد أمًرا 
مسلًَّما به، بل وُتمنع أن تتخىل عنه أو تغيره. وال 

يفوت الكاتبة أن تذكر أحد تلك األسباب التي دفعت 
»لقطة« إىل هذا املصير. ففي طفولتها كانت 
»معظم هدايا عيد ميالدها كانت واستمرت 

لوقت طويل عرائس، بداية من باربي مع 
عربتها وإكسسواراتها حتى كرومبة والعروسة 
املعجزة وقتها كب كيك«. تلفت الكاتبة النظر إىل 
أن طبيعة تنشئة الفتاة لها دور كبير يف التكوين 
الثقايف لهويتها ودورها االجتماعي، تقول »من 

الواضح أن الجميع كان وبدون قصد يعدها 
لذلك الدور، وأنها فعاًل األنسب له«. وعليه، 

فليس من املستغرب أن تخرج علينا هذه الفتاة 
التي تشبه إىل حد ما فتيات الثمانينيات، تعيش 
يف زمن غير زمنها، وليس مستغرًبا أال ترتدي 
سوى األبيض واألسود، وقد تالشى من عاملها 

قاموس األلوان. ولكن عىل الرغم من األجواء 
الكئيبة املسيطرة عىل القصة، فإن الكاتبة يف 
محاولة منها لتلمس توازن مجتمعي، تقّدم 

شخصية خطيب »لقطة« املُنطلق واملُحب 
للحياة محاواًل إرجاعها إىل اليوتوبيا املأمولة؛ 

فليس كل املجتمع ذكوريًّا متعنتًا. فيطالبها 
بارتداء اللون األحمر والخروج من عصر 

الثمانينيات لحضور الـ«فرح« معه. ويبدو 
من مدلوالت ذلك الفرح أنه معادل موضوعي 

للعامل املُبتغى األكثر رحابة، حيث يحترم 

اإلنسان مشاعره ويعبر عنها بكل أريحية، وهو ما 
تفسره خاتمة القصة بقول »لقطة« لخطيبها »بحبك 

أنا كمان وأكتر«، فنجد استعادة الفتاة حريتها يف 
البوح عبر التعبير عن مشاعرها التي هي جزء من 

ذاتها رغم اعترافها بهشاشتها.
من سمات السرد فيما يتعلق بالهوية النسوية 

هو وجود الثنائيات الضدية )اإلقبال واإلحجام- 
الحب والكراهية- األمل واإلحباط( ففي قصة 

»حلبة تانغو« والتي كما يوحي عنوانها بوجود 
حلبة الصراع واالقتتال. ترصد القصة تغيًرا 

واضًحا يف اإليقاع السردي للمجموعة؛ فتنتقل 
من خطاب يحمل كثير من األسى والحزن، رغم 
بعض اللمحات خفيفة الظل، ليتحول يف النصف 

الثاني من املجموعة إىل خطاب أكثر حيوية. فتبدأ 
القصة بمدخل سريع وإيقاع متناٍم يكاد يقفز، 

تقول: »متعجلة دائًما، السماعات يف أذنيها والبراح 

فيلم عائلة زيزى
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يف روحها. مل تنتبه ملا قاله موظف شباك التذاكر.. 
تعثرت وهي تنحني لتحمل شنطتها«. فتظهر ثنائية 
اإلقبال واإلحجام يف دخول تلك الفتاة -الشخصية 
الرئيسة- صالة العرض؛ إذ إن إقبالها عىل مشاهدة 

عرض »سندريال يف رقصة التانغو« يوقفه بعض 
العثرات، ثم اصطدامها بأحد املتفرجين حال 

دخولها صالة العرض. ثم إّن هذا العرض يف حد 
ذاته ُيمثّل تحدًيا للصورة النمطية عن سندريال، تلك 

التي ترقص التانغو وتصارع وتشعر باالنتصار 
أثناء الرقص، متشظية بين الحب والكراهية؛ بين 

كونها محط الرغبة ومصدر العنف يف الوقت نفسه، 
تتجىّل فيها طبيعة تصادمية خشنة حينًا وناعمة 

حينًا آخر.
يف هذه القصة، تنسج الكاتبة حيال تلك الثنائيات 
طبيعة الهوية النسوية املتشظية: التي تريد ترك 
العنان لرغباتها، ولكن تحجمها »ذاتها« وتعطلها 

قبل أن يمارس املجتمع ضغوطه عليها، وهو ما 
يمكن تسميته بـ«الهوية اآلخرية«. فاملرأة هي 

الذات واآلخر يف الوقت نفسه، هي )الذات( وعدو 
تلك )الذات( وهو ما يمكن التعبير عنه يف وصف 
تلك البطلة أثناء مشاهدتها للعرض »فهي رقصة 

تشبهها كثيًرا بتناقض موسيقاها وحدتها«. 
فالنموذج املتمرد للمرأة -إن صح تسميته كذلك 

فقط للتعبير عن املرأة الالنمطية- تقع يف الحقيقة 
ضحية لهذا التشتت النفسي. وإن كان يف ضمنية 

القصة بعض اإلحباط، إال أن دفقة األمل تأتي 
يف النهاية عند اختيارها حضور العرض مجدًدا 

واختيار اللون املفضل لنظارة العرض.
يلحظ القارئ أن النصوص يف النصف األول من 

املجموعة يسيطر عليها صوت السارد العليم. وقد 
يرجع اعتماد الكاتبة هكذا صوت إىل إظهار موضع 

السلطة يف السرد؛ فقد خيّم عىل تلك النصوص 
شحنات الكآبة والحزن يف كثير من املواضع. أما 
يف النصف اآلخر فيجد القارئ تبدُّاًل واضًحا 
يف استحواذ األنثى عىل السرد بلسان املتكلم، 
كما يف قصة »ذيل حصان«، تقول الشخصية 

الرئيسة: »كل ما استطعت عمله تعبيًرا عن 
اعتراضي هو رفضي تغيير لون )رابطة( 

شعري«، ذات اللون املخالف للزّي املدرسي. 
ثم تأتي مرحلة قصها شعرها للتخلص من 

الـ)رابطة(. فيلحظ القارئ السيطرة املطلقة عىل 
السرد، فتروي األحداث من وجهة نظرها هي، 

ألّن صوت املرأة يف السرد النسوي يصدح عاليًا 
معلنًا عن وجوده )الفاعل( بعدما كان صوًتا 

ُمسكتًا.
ال يفوت الكاتبة استجالب النظرة الشمولية 

للمجتمع، ذلك املجتمع الذي يقع فريسة لبراثن 
القهر والظلم؛ فيعاني فيه الصغير والكبير، 

الرجل واملرأة عىل حد سواء. تستحضر 
الكاتبة يف قصة »عائلة زيزي العصرية« الفيلم 
الكالسيكي الشهير من مخيلة القارئ، ثم تخلع 

د الذات النسوية يف ظل مجتمع  عليه واقعية تجسُّ
محكوم عليه بالقمع والتوتر. فيجد القارئ أن 

األم »سرعان ما اتخذت مكانة مزدوجة وحاولت 
جاهدة أاّل تشعرهم )أبناءها( بأي تقصير. تحاول 

نون النسوة
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جاهدة أن تبتسم كذًبا منًعا لتسّرب أية أحزان 
خاصة ألصغر أفراد العائلة- زيزي«. تخلق الكاتبة 

مزاوجة بين الواقع العابس واملتخيّل السينمائي، 
بين صورة األم الكادحة نفسيًّا وجسديًّا يف الواقع، 

وصورة »عقيلة راتب« أو رّبة البيت يف الفيلم، 
تلك الهانم التي ال تعمل. »فرغم تشابه األسماء 
والشخصيات، مل تكن تلك العائلة كعائلة زيزي 

القديمة«. فاألخت الكبرى/ نموذج »سعاد حسني« 
يف الجمال وخّفة الظل تسافر إىل إحدى دول 

الخليج من أجل الزواج، واألخ األكبر سبعاوي/ 
نموذج »فؤاد املهندس« محبط نفسيًّا واجتماعيًّا، 

فلن يخرج صادًحا بأن »املكنة طلعت قماش«، أما 

زيزي صاحبة البهجة لهذه األسرة فهي ذاتها مثقلة 
بالواجبات والدروس الخصوصية. وعليه، تخرج 

الكاتبة يف النهاية من إطار الهوية النسوية إىل براح 
أوسع يتناول الهوية املصرية نفسها، وما تعانيه يف 

ظل تجّردها من كثير من سماتها.
وأخيًرا، فإن مجموعة »رهان مالك من أجل 

كمثرى« تظهر بها تمثالت الهوية النسوية من 
تأمالت ولغة شاعرية، وبالرغم من تماس النص 

بقوة مع قضايا املرأة بطرح الواقع واليوتوبيا 
املأمولة فإن رؤية الكاتبة كانت أكثر نضًجا عند 
تعرضها للواقع ككل وتأصيل إشكالية القمع يف 

املجتمع
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1- رغبة يف التمدد

يف أول مرة تعرضت فيها للموت مل يكن الوضع 
سيئًا بدرجة كبيرة، لكن ما جعله مربًكا بالنسبة يل 

يف البداية هو أنه مل يكن اختياريًّا:
- »إنه القدر«

ترددت الجملة كثيًرا من حويل، حتى استسلم 
الجميع للحالة..

أما عن جملة
- »الهدوء مناسب للتأمل« فاطمانت نفسى بها 

قلياًل
وبعد فترة شعرت بأن املوت نفسه قد سأم من 
استسالمنا حتى سمح لنا بالنقاش، وقد كانت 

البداية:
- أرغب فقط يف التمدد قليال وسأعود

أسهم من لعنات وجحيم موجهة نحوي
أكمل وأنا أحاول تفادى تراشق األسهم -فلقد 

البستنى تجربتى السابقة مع املوت شجاعة نادرة- 
ال تقلقوا عىل موتكم الجميل الهادىء

- أنت متمردة، استمعي للصلوات معنا، اثبتي، 
وستهدأين

أبدأ بلم أطرايف
- ال أحب صلواتكم، سأبحث عن دين آخر يسمح 

بالتمدد
أرتاح لترتيله، فأعيش بالقرب من محرابه

ويف غفلة منه قام أحدهم بخلع ساعته، حتى أظلم 

الكون فجأة و اختل التوقيت.
أسمع املتربصون يخططون الستغالل مهاراته لكن 

لتحقيق أهدافهم.
كساء الجبال والقلوب بالثلوج، ومنع األخضر 

من الحقول والعقول، واألزرق من البحور ومسح 
درجاته من املدى

أسرق فرشاته، وإيماني شمعة هي كل زادي،
أسبح عبر وريده، أتخذ أشكااًل بال أطراف وال 

حدود ثابتة تمكنهم من تتبعي
أتعب من ترتيب بعض الفوضى، فأرتاح للكرسي 

للهزاز
أسحب كتاًبا فتدور املوسيقي

ُتفشي النغمات عىل استحياء بعض أسراره إال 
الحديث عن مكان أول الجسور وعن كهفه املهجور، 

ما بعد البحور والنور
كل ليلة أتذكر أال أترك أثًرا يل هباًءا،

لكن عىل وعدي مل أنَس ولو لليلة أن أصيل يف 
محرابه،

وعىل العهد أيًضا وقبل أن يضع ساعته أخرج يف 
امليعاد

أعاود كل ليلة لعبة البحث عن أطرايف املنسية يف 
الزوايا،

وتعاود املوسيقى هي األخرى لعبتها يف إفشاء 
األسرار والحكايا

وف ليلة من ذات الليايل، أتناسى الوعد والعهد 
بعدما تخطيت أول الجسور، حتى أجدني عىل متن 

رغبة في التمدد.. وجبر أوتار

منة طلعت



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 9 8

عروسة البحور، أرجوها االقتراب فقط من كهفه 
املسحور،

مل يتفاجأ من وجودي وكأنه هو اآلخر يف انتظار،
يطلب منى القليل من االنتظار،

وهل بعد االنتظار انتظار؟!!
يبحث عن صورة قديمة غير مكتملة،

يطلب منى فرشاته، فتحذرنى عروسة البحور 
بإيماءة منها قبل أن تتالشى

مل يعرف أنه بذلك يعلن موتي للمرة السابعة 
والثالثين

أملح وسط خياالتي وسكراتي أحد املتمردين 
القدامى يسألني عن أفضل األديان، عن التوقيت 

املناسب وعن أصل األلوان،
فأجيبه:

- أفضل األديان هو الذى يشعرنا بما هو أبعد من 
الجسور والبحور

وبما هو أنقى من ذلك النور،
وبما هو أعمق من صدى الصوت داخل ذلك الكهف 

املسحور،
أما عن التوقيت املناسب وعن أصل األلوان 
فالجواب وحده مع عروسة البحور والنور.

2- جبر أوتار

»أطلق العنان ألفكار ومشاعر روحك لحدها 
األقصى، مع التركيز عىل نغمات تناسب عذوبة، 
حدة وقسوة ما تعانيه مقطوعتك املوسيقية، فما 

املقطوعة إال شخص متقلب حساس يطلب منا نحن 
املوسيقيين التعبير عما يشعر به يف أي نوتة كان، 

وقت كتابته«.
تلك هي كلمات »جبر«، أقدم عازيف الفرقة، أو »عم 

جبر« كما نطلق عليه جميعنا، نحن املوسيقيين 
رفقاء العمل.

أما عن كلماته لـ«عوض« الشاب، والذي كان 
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ومازال عم جبر مستشاره الويف، خاصة وقت 
التلحين..

»استغل أقسى اللحظات يف حياتك، وكل تفاهات 
البشر من حولك، واعتبر كل ذلك كنغمات »الدو« 

القاسية، وبلغتكم يا بني »علم عليها«، ثم قم 
بوضعها يف مكانها املستحق، اتركهم بعيدين قدر 

املستطاع عن ُسلمك املوسيقي..
وكي تصعد وتصل ألرق النغمات يف األعىل، تذكر 

أنك بدون الـ »دو و الـ ري« لألسف ودون 
تخطيهما، لن تصل ألعذب النغمات يف حياتك«.
ويف إحدى البروفات، ورغم مهارته ومن قبلها 

حكمته، استجاب عم جبر لـ«نداهه« املرحلة اللعينة.
ألول مرة يف حياته يضيق أفقه وقت العزف، 

ويصبح مداه أكثر ضيًقا من سقف املكان، وكأن 
دعاءه لشفاء ولده الوحيد يرتد عليه مستهزًئا،

حتى تزاحمت األسئلة يف عقله صاخبة كأصوات 
طبول تؤكد اقتراب النهاية.

- ملاذا إذن بعد فْقد زوجتي يحكم عيلّ بذلك؟! أال 
بد من مزيد من املعاناة من أجل اتزان معادلة الفن 

واإلبداع األكثر حساسية؟
- أين العدل إذن؟! أنا مل أصعد طوال حياتي إال 
درجات ُسلم وهمية، مل أتمنَّ يف حياتي أكثر من 
يصبح ابني قائد أوركسترا عظيًما، وأن أصبح 

مجرد عازف مخلص له.
ألَقى عم جبر بالكمان عىل األرض غاضبًا منها، 

بعدما قرر يف النهاية ترك التحليق ملن يحمل أجنحة 
إضافية للوهم.

مرت سنوات، انقطعت روحه فيها عن الصعود، عن 
الحلم والطيران.

انحصر دوره يف عمل تصليحات لكل اآلالت 
املجروح أوتارها -كروحه من الداخل- ومحاولة 
طالء املخدوش أخشابها، كثنايات التجاعيد، التي 

كما تداري نقص سوائل فهي تذكر بعمر فات، 

مؤكد أنه يحوي داخله بعض من سعادة يجب 
استعادتها سريًعا، قبل أن يعلو الحزن اللعين 
يف املرآة، ويشهر سالحه بحجة مرور الزمن، 

وضرورة االستسالم.
وأصبح مبرره بمرور بعض الوقت، يف غفلة من 

وساوس الوحدة وأوجاع الفقد..
- من نحن البشر، كي نحدد نهاية آلة تشعر أكثر 

من البعض، بل نحكم وبكل قسوة بموت أرواح 
متعلقة بها؟!

وبعد مرور عدة أشهر، وقبل إحدى الحفالت 
الهامة، طلب منه »د.عوض« -الذي أصبح مايسترو 

الفرقة- العودة للعزف، خاصة بعدما قرأ أحد 
مؤلفاته، التي قد أعجب بها كثيًرا.

أثناء العزف بدأ عم جبر يف البكاء، خاصة مع بداية 
سماع صوت البيانو، وكأنه يساعده يف رفع ألحانه، 

والتي باتت أقرب لالبتهاالت.
عادت القاعة أوسع وأكثر براًحا كما كان يشعر بها 

سابًقا،
بدأ يسمع صوت النجوم تعيد صدى ما ألفه وكأنها 

تؤكد له استجابة دعائه، بل قد سمح لروحه بأن 
تسمو وترتقي ملكان أبعد وأنقى كي يلقى فيه 
التحية عىل أرواح كل أحبائه، ويبلغهم أشواقه 

ومحبته الخالصة.
عمَّ املكان صفاء قد افتقده من زمن،

وقف الحضور يصفقون كثيًرا بعيون مألتها 
الدموع واالمتنان، وكأنهم يشكروه عىل ما قد 

وصل منهم بسببه.
ووسط دموعه التي مل تتوقف، بدأ د.عوض بتحية 

عم جبر، كعازف الكمان األول للفرقة، بل قّدمه 
عىل أنه والده الروحي األكثر وفاًء وإخالًصا للفن، 

وعرفت القطعة املوسيقية بعد ذلك بـ)جبر أوتار(

نون النسوة
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قدم لنا لوسيان بوالسترون 

كتابه هذا )كتب تحترق( 
ليرصد فيه تاريخ تدمير 

املكتبات الكبرى يف العامل القديم 
والوسيط واملعاصر، وهو من 

الكتب املعاصرة بمعنى أنه 
واكب أحداًثا كبرى تضمنتها 

صفحاته، مثل قصة إعادة إحياء 
مكتبة اإلسكندرية وقصة النهب 

املنظم واملتعمد لذاكرة العراق 
بعد احتالل أمريكا له وسطوها 

عىل كتبه ومخطوطاته ومقتنياته 
األثرية، سعيًا ملحو الذاكرة 

وطمس الحقائق، وكأنها مل تكتف 
بما نهبته من ثرواته الطبيعية 
والبشرية، وقصة طالبان مع 

تماثيل بوذا يف أفغانستان 
وانتفاض العامل الغربي احتجاًجا 

عىل عزم طالبان تحطيمها.
فالكتاب الذي بين أيدينا كأنه 

وخجاًل وانكساًرا حال إخفاقهم، 
هو كتاب يغريك بالقراءة لكنه ال 
يدفع عنك السأم وامللل يف أحيان 

كثيرة ملا تلمسه من حرص 
املؤلف عىل أن ينحاز إىل ثقافته 

الغربية ضد العرب واإلسالم 
تحديًدا، أماًل يف أن يرضي معظم 

القراء يف الغرب، كما يرضي 
رغبة الناشر يف اكتساب مزيد 

من القراء ليبيع مزيًدا من النسخ.
هذا االتجاه الذي يحرص عليه 

الكاتب أشد الحرص هو تحميل 
العرب واملسلمين كل أوزار 
التاريخ ومصائبه، وإلصاق 
كل أسباب التخلف والجهل 

والعدوانية بالدين اإلسالمي 
ورسوله وكبار الصحابة مثل 

عمر وعثمان وعمرو بن العاص، 
بل إنه ال يخفي عداءه املطلق 
لألديان السماوية ويعلن أنها 

سر البالء الذي حل بالحضارات 

تحقيق صحفي بليغ ومحترف 
يتتبع الصغيرة قبل الكبيرة، 
ويقف عند الرواية الشفهية 

ويعتد بها كما يقف عند املعلومة 
التي يستمدها من مؤرخ عظيم 

مثل أرنولد توينبي، وتشعر 
بروح كاتبه وأنت تقرأ كل سطر 
من سطوره وكأنه يجلس معك 

عىل مقهى شعبي يف حي من 
األحياء التاريخية. ومع أنه 

يحدثك عن التاريخ البعيد كما 
هو الحال عند قدماء املصريين، 

فإنك ال يمكن أن تشعر ببعد 
الزمن وال ببعد املكان، وكأن 

األحداث التاريخية عريقة 
القدم واألعالم الذين صنعوها 

يعيشون معنا اليوم، تشاهد 
مكرهم كما تشاهد إخفاقهم، 
وترى وجوههم وقد ازدادت 

خيالء وبشًرا حال انتصارهم، 
كما تراها وقد ازدادت امتعاًضا 

كتب تحترق

د.أحمد يوسف علي



وتقدمها منذ أن جاءت هذه 
األديان للبشر.

ولكننا قبل الخوض يف مثل 
هذه املآخذ، ينبغي أن نقدم 

الكتاب كما هو للقاريء. فمؤلفه 
لوسيان بوالسترون فرنسي 
األصل باحث متخصص يف 

تاريخ املكتبات، يجيد اللغتين 
العربية والصينية، مطلع عىل 

ما كتبه كبار العلماء يف بالدنا 
من املتخصصين يف التاريخ 

القديم وتاريخ الحضارات، وعىل 
األخص تاريخ مدينة اإلسكندرية 

ومكتبتها العريقة، ويبدو أن 
كتابه هذا كان أطروحة علمية 
أجيزت من إحدى الجامعات 

يف فرنسا، أعاد صياغتها عىل 
النحو الذي يجذب القاريء العام 
والقاريء املتخصص، ونلحظ قلة 
املراجع املكتوبة باالنجليزية إن مل 

تكن ندرتها.
ومع أن الكتاب من منشورات 

إشارة إىل األغالط التاريخية 
واألخالقية التي وقع فيها 

لوسيان بوالسترون، ومل نجد إال 
صفحات محدودة كتبها الدكتور 
حمادي بن جاء اهلل يصحح فيها 

أغلوطة حرق املسلمين مكتبة 
اإلسكندرية حين دخلوا مصر، 

وهو بذلك يرد عىل ما يردده 
املؤلف يف هذه القضية، لكنه مل 
يكشف للقاريء عن شخصية 

املؤلف وال عن موقعه العلمي يف 
فرنسا وال عن ثقافته واتجاهه 

الفكري وال عن موقفه السياسي 
من العرب واملسلمين، مع أن 

الدكتور حمادي يردد أنه يؤمن 
بمقولة أنه ال يدحض الفكر إال 

الفكر وال االدعاء إال تفنيده، 
واكتفي بما أورده من أدلة 

تاريخية تنفي عن العرب تهمة 
حرق مكتبة اإلسكندرية، وتركنا 

مثلما فعل املترجمان وجًها 

إدارة البحوث والدراسات 
الثقافية/ قسم الترجمة بقطر 

العام٢010 فإن املترجمين 
)هاشم صالح ومحمد مخلوف( 

مل يشر أحدهما أو كالهما إىل من 
هو املؤلف؟ ومتى كتب كتابه؟ 
وما دار النشر التي أصدرته 

يف فرنسا أو غيرها من البالد؟ 
ومتى أصدرته؟ والعجيب يف 

األمر أننا ال نجد للمترجمين أو 
أحدهما أو املراجع )عبد الودود 
العمراني( حضوًرا عىل غرار ما 
تجري به تقاليد الترجمة، فنجد 

تنويًها باملترجم إن كان واحًدا أو 
أكثر ومقدمة قصيرة أو طويلة 

يكتبها املترجم احتفاء بعمله 
وتنويًرا للقاريء الذي يتلقى 

فكًرا وثقافة وعلًما منقواًل من 
لغة أجنبية عن طريق املترجم إىل 

لغة أخرى وثقافة مختلفة، كما 
ال نجد تعقيبًا أو تعليًقا أو حتى 

جدير بأن نهتم به ألسباب أولها 
أن لنا فيه نصيًبا معلوًما، بل إن 

ما ورد عنا فيه هو األهم واألولى 
ا بدور  بالرعاية، فقد بدأ تاريخيًّ

المصريين القدماء في إنتاج العلم 
والمعرفة إلى الحد الذي يثير غيرة 
اآلخرين التي تدعو صاحبها للكيد 

واالنتقام فيسطو على مقتنيات 
الراحلين ليفيد منها

أرنولد توينبى
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التي اعتمد عليها الكاتب 

بال تصنيف ملا هو مرجع 
ومصدر وبال ذكر ألرقام 

الصفحات التي اقتبس منها 
الكاتب إال يف النادر، وال ندري 
هل هذا من صنيع الكاتب أو من 

تدخل أيد أخرى فيما صنع؟
عىل أي األحوال، فإن الكتاب 

جدير بأن نهتم به ألسباب أولها 
أن لنا فيه نصيبًا معلوًما، بل إن 

ما ورد عنا فيه هو األهم واألوىل 
بالرعاية، فقد بدأ تاريخيًّا بدور 
املصريين القدماء يف إنتاج العلم 

واملعرفة إىل الحد الذي يثير غيرة 
اآلخرين التي تدعو صاحبها 
للكيد واالنتقام فيسطو عىل 

مقتنيات الراحلين ليفيد منها، 
فإن مل يستطع بادر بإتالفها 

عمًدا، وال ينتهي حرص املصري 
القديم عىل الكتاب والخوف عليه 

عند اقتنائه وصيانته؛ بل يمتد إىل 
كتابة وصية يؤكد فيها صاحبها 

أن تدفن كتبه معه، حتى إذا 
بعث كانت دليله وسنده ساعة 

الحساب.
وثاني األسباب أن الكتاب 

ورد فيه –عمًدا- تشويه لدور 

لوجه مع لوسيان 
بوالسترون.

وإذا كان املترجمان قد رأَيا 
أن ال ضرورة لكتابة مقدمة 

لعملهما، فهل يمكن أن نصدق أن 
املؤلف نفسه قد صنع الصنيع 

نفسه، فلم يكتب مقدمة لكتابه 
الذي يعبر به أعماق التاريخ 
منذ القدم إىل اآلن؟ ونفتح 

الكتاب لنقرأه فنجد الفصل 
األول ولكنه بال عنوان، 

ثم بقية الفصول التي بلغ 
عددها ثالثة عشر فصاًل 

وثالثة مالحق، األول منها 
هو )ملحق بديل( وال ندري 

ملاذا جاء بدياًل؟ ويف نهاية 
الكتاب ثبت وحيد باملراجع 

يوليوس قيصر
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العرب واملسلمين يف الحفاظ عىل 

الكتب واقتنائها، وراح الكاتب 
يفسر دواعي هذا الحرص عىل 
التشويه تفسيًرا مغلوًطا تمشيًا 

مع النغمة النشاز السائدة يف 
األوساط السياسية واإلعالمية 

وبعض املراكز العلمية يف 
أوروبا وأمريكا، بل إن الكاتب 

بوالسترون كان يرد كل فضل 
أحرزه العرب واملسلمون يف 

األندلس إىل اليهود، كما سلك 
هذا أيًضا يف تفسير ولع املأمون 

بإنشاء دار الحكمة يف بغداد، 
فرد هذا اإلنجاز إىل اليهود 

والبيزنطيين.. وهكذا فسر ما 
صنعه الخليفة الفاطمي املعز 
لدين اهلل، فلوال ابن كليس ما 

صنع الخليفة ما أسماه لوسيان 
بوالسترون خزانة الكتب.

وثالث األسباب التي تجعلنا 
أشد اهتماًما بالكتاب وبما ورد 
فيه ليس أهمية املوضوع الذي 
يعالجه، فتلف املكتبات وإحراق 
الكتب ليس أشد هواًل وفظاعة 

من إحراق البشر وتدمير بالدهم 
وتشويه تاريخهم، وإسناد 

الفضل يف تقدم البشرية إىل 
فصيل من الناس هم الغربيون 

واألمريكان وحدهم، بل إن 
التجرؤ عىل الرموز الدينية 

والتاريخية واألخالقية، والعداء 
السافر للدين اإلسالمي وكتابه 
ورسوله، يعد وحده سببًا كافيًا 

لقراءة هذا الكتاب والرد عىل 
ما ورد فيه من تشويه لصورة 

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه. 
يضاف إىل ما نقول أن الكاتب 

يحاكم الفكر اإلسالمي والخالف 
بين الفقهاء والفرق من منظور 

والتخلف والقسوة، وكيف أن 
الجيش الفاتح مل يقدر مظاهر 

الحضارة والرقي يف البلدان 
املفتوحة، فخرب املدن وأحرق 

واغتصب وشرد، وأخاف الناس 
فدخلوا اإلسالم عنوة متظاهرين 

ليردوا األذى املحدق بهم. ومل 
يقدم الجيش الفاتح عىل ما أقدم 

إال بإيعاز مباشر وقوي من عمر 
بن الخطاب الذي كان يعلن –عىل 
حد زعم املؤلف- لقادة الجيوش 

أن املسلم ليس بحاجة إىل أية 
مصادر معرفية أخرى، ألن 

كتابه القرآن فيه الغناء عن كل ما 
سواه. وهذا املعتقد معتقد ممتد 

ومتأصل –كما يرى لوسيان 
بوالسترون- منذ القدم عند 

معتنقي الديانات الثالثة اليهودية 
واملسيحية واإلسالم. فيذكر 

لوسيان أن اليهود واملسيحيين 
كانوا يعتقدون أن كل شيء 

الثقافة الغربية، وينتهي إىل أن 
هؤالء الفقهاء هم املؤسسون 

للتخلف والرجعية، واملحرضون 
عىل رفض ثقافات اآلخرين 

والداعمون للعنف.
والكتاب الذي يقع يف ثالثة عشر 
فصاًل -متفاوتة الطول والقصر 

بحيث يمكن دمج أحدها يف 
اآلخر- ينشغل معظمه بقضايا 

الفكر والعلم يف بالد الشرق، 
وعىل األخص املنطقة العربية 
واإلسالمية، ويف القلب منها 

مصر، ويقف طوياًل يف غير فصل 
من فصول الكتاب وباستطراد 

ال لزوم له عند اإلسالم ودخوله 
بالد العامل القديم بوصفه بدياًل 
إلمبراطورية الفرس والرومان، 
يف املساحة الجغرافية الشاسعة 

التي كانت تقع تحت نفوذ هاتين 
القوتين العظميين، ثم يلمز العرب 

الفاتحين بكل ألوان التعصب 

حمادى بن جاء اهللهاشم صالح لوسيان بوالسترون

تجديد الخطاب



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 1 0 6
موجود يف الكتاب املقدس 

)التوراة واإلنجيل( عىل حد ما 
نصت عليه النصيحة املوجهة 

للحواريين، واملكتوبة يف النصف 
األول من القرن الثالث امليالدي: 
”إذا كنت تريد أن تقرأ التاريخ 

فلديك سفر امللوك يف العهد 
القديم، وإذا كنت تريد االطالع 

عىل الفلسفة فلديك سفر األنبياء، 
وإذا كنت تريد قراءة الشعر 

فلديك مزامير داوود”. )ص78(
:2 -1

وال ينتهي سرد املؤلف يف أكثر 
من ستة فصول عن احتراق 
املكتبات يف العامل القديم إال 

بإدانة الفاتحين العرب بتدمير 
مكتبة اإلسكندرية، وتخريب 

كل مظاهر التحضر والتقدم يف 
البالد التي فتحها العرب، وعىل 

رأس هذه املظاهر املكتبات، سواء 
يف بالد فارس أو يف بالد الشام 

حيث كان البيزنطيون، أو يف بالد 
األندلس. ثم العداء السافر لعمر 

بن الخطاب وكأنه املسئول األول 
واألخير عن كل ما حل بالعلم 
واملكتبات يف العامل القديم، وال 
ينافس عمر بن الخطاب يف هذا 

االتهام إال صالح الدين األيوبي. 
وال ندري ما العالقة السببية بين 

الرجلين العظيمين عند لوسيان 
إال أنهما وجهان مشرقان من 

وجوه املسلمين: األول يعد 
املؤسس الفعيل للفتوحات 

ونهضة اإلمبراطورية اإلسالمية 
بالخروج من أرض العرب إىل 

العامل القديم، لتمكين الدين 
الجديد بوصفه رسالة لكل الناس 

يف مشارق األرض ومغاربها، 
وملواجهة األخطار املحتملة التي 

القائد املسلم الذي تمكن من 
دحر الصليبيين يف بيت املقدس 

والشرق العربي، بتوحيد 
الصف املقاتل وتوجيه الطاقات 
التي كانت تهدر يف الصراعات 

الداخلية إىل العدو املشترك. 
فهو الرجل الذي أتى عىل وجود 

هؤالء املتمسحين باملسيح. ويبدو 
أن هذين الرجلين العظيمين لن 
يكونا يوًما ما برًدا وسالًما عىل 

قلوب الغربيين سواء يف أوربا أو 

يبيتها قادة الفرس أو قادة 
الروم لهذه الدولة الناشئة، 
التي يخشون من انتشارها 

وصعودها، فيعملون عىل وأدها 
يف مهدها. وكان قرار عمر بن 

الخطاب هو القرار الصحيح 
بمواجهة هؤالء داخل حدودهم 

إلخضاعهم وتبليغ اإلسالم إليهم 
من منطلق التوجيه القرآني ”من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”.

والثاني -صالح الدين- هو 

مكتبة األسكندرية القديمة
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مكتبة األسكندرية القديمة

أمريكا.
ولنقف عند خطيئة من خطيئات 

لوسيان وهى مسألة مكتبة 
اإلسكندرية، فقد تناول نشأة 

مدينة اإلسكندرية عىل يد 
اإلسكندر األكبر، ثم رحيله 

املفاجيء وازدهار املدينة ازدهاًرا 
عظيًما اقتصاديًّا وسياسيًّا ومن 

ثم علميًّا، فصارت كما يقول 
مدينة كوزموبولوتانية، أي تتعدد 
فيها األعراق والثقافات واألديان، 

اإلسكندرية، وهكذا أصبحت 
هذه املدينة هونج كونج العصور 

القديمة”. )ص48(
ويذكر كما يثبت التاريخ أن أول 

من قضى عىل ذلك االزدهار 
غير املسبوق مل يكن عمر بن 

الخطاب، ومل يكن أحًدا من 
الشرقيين وال من املصريين، 

ولكنه كان يوليوس قيصر ذلك 
اإلمبراطور الروماني الشهير، 
ومل يشر لوسيان إىل جريمة 
اإلمبراطور بكلمة استهجان، 

بل عبر عليها بوصفها حدًثا من 
أحداث التاريخ. كان هذا التدمير 

قبل امليالد عندما أراد القيصر 
أن ينشيء مكتبة مماثلة لها يف 

روما بالسطو عىل مقتنيات مكتبة 
اإلسكندرية ونقلها ثم بإحراق ما 

استطاع حرقه.
ويبدو ان املكتبة مل تفقد الحياة 

فنمت من جديد ليدمرها 
إمبراطور مسيحي متعصب 
مرة أخرى هو االمبراطور 

تيودوزوس عام 415م.
ولكن خيال الكاتب لوسيان 

خيال واسع يخلق من الوقائع 
التاريخية ما يروق له، ليمهد ملا 
يريد وهو أن مكتبة اإلسكندرية 

كانت مكتبة مزدهرة كسابق 
عهدها –بعد تدميرها مرتين!- 

حتى دخول العرب مصر، 
فكان هدفهم األول هو تدميرها 

تدميًرا نهائيًّا. فيقول إنها 
بعد أن صارت أثًرا بعد عين 

سرعان ما انبعثت من رمادها 
كطائر العنقاء يف القرن الخامس 
امليالدي، عندما أسس مارقوس 
اإلنجييل يف اإلسكندرية جامعة 

كبيرة. ويعتمد املؤلف عىل 

يقول: ”كانت اإلسكندرية تلمع 
بألف بريق وبريق وتنال إعجاب 

العامل كله، وكانت مكتبتها 
الكبرى جوهرتها األكثر جدة 

وابتكارا”. )ص44( ويتحدث عن 
املكتبة فيقول: ”والواقع أن مكتبة 

اإلسكندرية كانت أضخم بيت 
}للطباعة{ والنشر يف العصور 
القديمة اليونانية والرومانية. 
وكانت املتاجرة باملخطوطات 

قد بلغت ذروتها يف ميناء 

تجديد الخطاب
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رواية ضعيفة وردت يف كتاب 
القفطي )تاريخ العلماء(، وهو 

من كتاب القرن السابع الهجري، 
هذه الرواية ليست متواترة يف 
املصادر السابقة عليه والقريبة 
من حدث دخول العرب مصر، 

ليؤكد للقاريء أن عمرو بن 
ا لتنفيذ أوامر  العاص كان مضطرًّ

عمر بن الخطاب بتدمير املكتبة 
الوليدة والجامعة الناشئة )انظر 

ص58/ 59( بدعوى أن ليس 
فيها ما يفيد، وأن اإلسالم يجب 
ما قبله. وباملناسبة يقف عند هذا 
املأثور عن الرسول بأن اإلسالم 

يجب ما قبله ويوظفه يف مثل 
ا  هذه السياقات توظيًفا خاصًّ

به، ومن منظور عدائي متربص، 
وهكذا يفعل دائًما يف كل األمور 

التي تقبل التفسير والتنازع، 
فيسارع بحسمها خدمة ملا يريد. 
ويزداد تخبط لوسيان فيسحب 

ما ظنه صحيًحا من تدمير 
مكتبة اإلسكندرية بأمر من عمر 

بن الخطاب عىل صالح الدين 
األيوبي، عىل بعد ما بين الرجلين 

من الزمن واختالف األحوال 
والسياقات. ويقول عنه إنه هو 
مثل سلفه باع املكتبة الفاطمية 

الشهيرة يف القاهرة ليدفع رواتب 
الجند، ليعلن يف كلمات حاسمة 

أن عمر بن الخطاب كان أول من 
دمر اآلثار والكتب يف اإلسالم 

واحتل قصب السبق يف هذا 
املجال.

ويتصاعد الخطاب العدائي 
يف كتاب لوسيان إىل دمغ كل 
األديان السماوية بالظالمية 

-وال أدري ما موقفه من 
األديان غير السماوية يف أوروبا 

وآسيا، هل هي تنويرية تقدمية 
مل يدمر أصحابها الحضارات 
وال املكتبات؟- يقول: ”لو أن 
هذه املكتبة العظيمة -مكتبة 
اإلسكندرية- بقيت عىل قيد 

الحياة لشكلت حاجًزا فلسفيًّا 
يقينًا من طوفان األديان 

التوحيدية وظالميتها الفكرية 
املعادية للعلم والفلسفة”. 

)ص60( إىل أن يصل إىل قوله يف 
موضع آخر من الكتاب: ”وهكذا 
نالحظ أنه حينما تسود الديانات 
التوحيدية يحصل حرق الكتب، 

كما فعل ذلك مؤسس الديانة 
التوحيدية املصرية فرعون مصر 

إخناتون. ولهذا يذكر بعض 
الباحثين أن التعصب يرافق 

بالضرورة كل األديان التوحيدية 
ألنها ال تؤمن بالتعددية”.

وال يتوقف لوسيان عن التمادي 
يف خطيئته يف حق العرب وعمر 

بن الخطاب بإلصاق حرق مكتبة 
اإلسكندرية إليهم، بل يمتد إىل 
الفصل الرابع من الكتاب، وهو 
أهم فصوله، جعله كله لفرض 

تصوره الشخصي عيل التاريخ 
والحقيقة التاريخية، فيشكك 

تشكيًكا مفضوًحا يف جمع القرآن 
الكريم، وكيف أن عثمان بن 

عفان استكتب زيد بن حارثة 
نسخة من القرآن وفرضها عىل 
كل العامل اإلسالمي فيما يشبه 

املؤامرة، وأمر بإحراق كل النسخ 
األخرى، ورأى أن هذا يف زعمه 

دليل عىل إخفاء حقيقة القرآن 
الذي تركه محمد: ”وقد أدى إىل 

تزايد الشكوك وازدياد املماحكات 
الجدالية حول النسخة الرسمية 

للمصحف”. )ص99( هذا 

باإلضافة إىل جهل لوسيان البين 
بحقائق ثابتة مثل القراءات السبع 
للقرآن، التي عدَّها سبع نسخ من 
القرآن محاواًل الطعن كعادته يف 

كل ما هو مشرق ونبيل لدينا.
ومل يترك عمر بن الخطاب يف هذا 
الفصل، بل أسند إليه ما حدث يف 
بالد الروم وفارس. فمثال يقول 

”أمر عمر بن الخطاب عام 6٣7م 
بتدمير مدينة املدائن، العاصمة 

القديمة للساسانيين ومدينة جند 
يسابور”. )ص9٣( بما كان 

فيهما من مكتبات وآثار.
وإذا ما انتقلنا إىل القرن الثالث 
الهجري وازدهار بغداد بالعلم 

والعلماء واملكتبة الضخمة )بيت 
الحكمة( التي شيدها املأمون، 

ارتفع صوته باإلشادة واإلعجاب 
ليرد كل اإلنجاز إىل غير العرب: 

”ومعلوم أن رؤساء األقسام 
العلمية الخاصة بالترجمة أو 

البحوث كانوا جميعهم من 
غير العرب ومل يكونوا كلهم 

مسلمين”. )ص114( وال بأس، 
ولكنه يحدد اليهود عىل أساس 
ديني لينالوا هذا الشرف، أما 

املأمون يف رأيه فقد كان استثناء 
من العرب واملسلمين ألنه 

تحدى الفقهاء مباشرة، ووصل 
معهم أحياًنا إىل حلول وسطية 
يف بعض املواقف عندما يكون 

ا للخروج إىل الحرب، ومل  مضطرًّ
يتوان عن اللجوء للقوة إلجبار 

متشددي الفقهاء عىل الليونة يف 
مواقفهم. انظر ص114.

أما األغالط التاريخية التي 
وقع فيها لوسيان يف كتابه 

هذا فكثيرة، وال تكفي املساحة 
لتقديمها ونكتفي بالتمثيل لها. 



فيقول ”إن أرسطو علم ملوك 
مصر كيف ينظمون مكتبة يف 

بالدهم”، ومعروف أن أرسطو 
مل يزر مصر القديمة وأن أستاذه 
أفالطون زارها ومكث يف جامعة 

أون أكثر من عشر سنوات، 
وعاد بعدها ليؤسس أكاديميته 

املشهورة التي تعلم فيها أرسطو، 
فكيف أتيح ألرسطو الالحق أن 

يعلم السابقين عليه؟
ويقول لوسيان معلًقا عىل 

انطفاء دور املراكز الحضارية 
اإلسالمية: ”انقسم العامل إىل 
ثالثة نطاقات ثقافية متباعدة 

جغرافيًّا، وهي حضارة املأمون 
يف بغداد. وحضارة األمويين 

يف قرطبة. وحضارة الفاطميين 
يف مصر. وقد أسست هذا 

النطاقات مراكز لالكتشاف 
العلمي واالزدهار العقالني 
ولكنها انطفأت كلها وماتت 

واحدة تلو األخري بعد أن اجتزنا 
عتبة القرن العاشر امليالدي”. 

)ص1٢7(
وتبدو املغالطة يف قول لوسيان 
من اختزال الحضارة العباسية 

ومل يسقط دورها حتى بعد 
سقوط بغداد.

عىل أي األحوال، فالكتاب كما 
قلت يف صدر هذه الصفحات 

كتاب يغري بالقراءة مع 
االستعانة بالحذر الشديد ملا 
يطلقه الكاتب من أحكام، وما 

يتعرض له من تحليل، وما 
يستعين به من مصادر أو 

مراجع، وما يريده الكاتب للعرب 
واملسلمين. ويكفي أنه مل ينس 
أن يقول يف الصفحات األخيرة 

من كتابه معلًقا عىل موقف 
طالبان من تماثيل بوذا إن ما 

فعله املال عمر هو ما فعله عمر 
بن الخطاب ”إذ ال تزال تفوح 

يف بالد فارس أسطورة ما فعله 
عمر بن الخطاب عندما أمر 

بتدفئة الحمامات باملخطوطات. 
والسؤال: ملاذا فكر املال الصغير 
الذي يحمل نفس االسم )عمر( 

يف قندهار يف القيام بهذه املقاربة 
التاريخية؟)ص٣6٣(

يف املأمون، وكأن لوسيان يريد 
القول إن حضارة العباسيين التي 

شارك فيها العرب ليست من 
صنعهم، بل من صنع من أشار 
إليهم من غير العرب ومن غير 
املسلمين. ونسب الحضارة يف 

األندلس إىل األمويين واختزلها 
يف قرطبة، ثم أضاف للفاطميين 

حضارة صنعوها يف مصر ألنهم 
شيعة، وهو يقف عىل امتداد 
صفحات كتابه موقف العداء 

من السنة ومن القرآن والنبي، 
ويصف السنة دائًما بالتعصب 
والشيعة بالتحرر واالستنارة. 
أما قوله إن هذه املراكز انطفأ 

نورها بنهاية القرن العاشر 
فمغالطة صريحة. فقد امتدت 
حضارة اإلسالم يف األندلس 

إىل القرن الثاني عشر امليالدي 
مع وجود الصراع بين املسلمين 
واملسيحيين، واألمر نفسه يصح 

بالنسبة لحضارة العباسيين التي 
مل يكن لها مركز إشعاع واحد، 

صالح الدين األيوبى

ال ينتهي سرد المؤلف في أكثر من 
ستة فصول عن احتراق المكتبات في 

العالم القديم إال بإدانة الفاتحين العرب 
بتدمير مكتبة اإلسكندرية، وتخريب كل 

مظاهر التحضر والتقدم في البالد التي 
فتحها العرب، وعلى رأس هذه المظاهر 

المكتبات، سواء في بالد فارس أو في 
بالد الشام أو في بالد األندلس
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إن جهد عيل مبروك )1958- 

٢016( يف درسه خطاب النهضة 
العربي خالل قرنين، ينطلق من أن 
الجهود التي تعرضت لدراسة هذا 

الخطاب ودراسة إخفاقاته، وبصورة 
أكبر يف دراسات ما بعد هزيمة العام 
السابع والستين، هي دراسات -رغم 

اختالف توجهاتها- تشترك يف 
كونها تبحث عن علل اإلخفاق »ال يف 

الخطاب ذاته بل خارجه«، فهي جهود 
ال تسعى إىل رصد عوامل اإلخفاق 
الفاعلة داخل خطاب النهضة ذاته. 

بل تبحث عن العوامل الخارجية من 
خالل عالقة خطاب النهضة العربي 
مع أنظمة الفكر التي فرض الواقع 

فرغم »شمولية« و”كلية” طرح 
حسن حنفي وربطه بين حقول 

معرفية مختلفة، ورغم سعيه إىل 
”إبداع ذاتي” لخطاب يف مواجهة 

عمليات النقل عن اآلخر التي تعيشها 
الثقافة خالل قرنين.. فإن محاوالته 

ظلت رد فعل عىل الهزائم فاتخذت 
اإلسالم كحصن للدفاع، فحاول 

أن يصيغ »اإلسالم كأيديولوجية 
ثورية للشعوب اإلسالمية«. لكن 

ظل حضور التراث »مجرد ساحة 
للتحديث واالنتقاء«، وكون حسن 

حنفي يعتمد عىل »شعوره« يف قراءة 
التراث مما جعل ذات حسن حنفي 
تتضخم كذات قارئ، عىل حساب 

املادة املقروءة. ليصبح النص التراثي 

عليه التعامل معها، وبل والتعامل 
مع هذه األبنية الفكرية الخارجية 

عىل أنها »أبنية مطلقة خارج الزمان 
ومعزولة بالتايل عن أي سياقات 

تاريخية«. فحينما يتعرض مبروك 
لدراسة املشروعات الفكرية لحسن 
حنفي املولود )19٣5( ومحمد عابد 
الجابري )19٣5- ٢010( وجورج 

طرابيشي )19٣9- ٢016(، يتناولها 
من هذا املنطلق، هل بحثت أزمة 
الخطاب ببحث العوامل الداخلية 

إلخفاقه أم نسبتها لعوامل خارجية؟
ولقد تناولت دراسة عىل مبروك 
لخطاب حسن حنفي يف دراسة 

سابقة، فسأشير هنا لرؤية مبروك 
عن خطاب حنفي، بصورة مجملة. 

نقد نقد النقد..

في الخطاب العربي المعاصر

جمال عمر



القديم عند حنفي مجرد شماعة يعلق 
عليها أفكاره »الحديثة«، ويصبح متن 
نص حسن حنفي هو لحسن حنفي، 
ويصبح مكان نص التراث يف هامش 

الصفحة، بل وتتم عملية تجاهل 
كون التراث ظاهرة لها وجودها 

املوضوعي، ولها قوانينها الخاصة 
ولها سياقاتها املعرفية والتاريخية 

واأليديولوجية، لكن حنفي يتغاضى 
عن كل هذا ويرد التراث إىل سياق 

شعور حسن حنفي ذاته.
مما جعل خطاب حسن حنفي يتجاور 
فيه املضمون اإلنساني الحديث الذي 

يريد أن يقوله حنفي، مع اإلبقاء –
مثاًل- عىل بنية علم الكالم القديم كما 
هي، فحنفي يف نظر مبروك يستخدم 

الشكل القديم ويحاول أن يضع 
له مضموًنا جديًدا، وكأن الشكل 
القديم ليس له مضمون، أو كأنه 

يمكن الفصل بين الشكل واملضمون. 
وكأنه يمكن تعبئة محتوى جديد 
يف الزجاجات القديمة، عبر آلية 

التجاور بين االثنين. فحسن حنفي 
يقفز من داللة قديمة يف التراث إىل 

داللة أخرى أحدث من عصرنا دون 

الجابري أن يقوم بعمليات تعسف 
وجبر، لكي ينطوي املفكرون 

وتنطوي األفكار عىل التقسيمات التي 
فرضها عليها الجابري، مثل إجباره 

»املعتزلة عىل االنضواء مع األشاعرة 
تحت لواء نظام معريف واحد«، 

وإجبار ابن خلدون عىل التخيل عن 
»انتمائه للنظام املعريف األشعري، 

البياني«. فالقطيعة تحولت من أداة 
معرفية ناجزة، ومن كونها مفهوم 

»إىل أيديولوجيا، وبما يعني أن 
األيديولوجيا عنده تتخفي يف مسوح 

محايدة، ومن هنا مرواغتها«.
نقطة عيل مبروك األساسية التي 

يطرحها يف مقدمة عمله عام ٢01٢ 
أن املشاريع الفكرية العربية قد 

سيطرت عليها األيديولوجيا، مما 
أدى إىل محدودية هذه الرؤى عىل 

»إنتاج معرفة حقة وُمنتجة بالواقع«. 
لكن هل املشاريع التي أعلنت عن 
نفسها أنها مشاريع ذات منهجية 

نقد معرفية -مع جهود الجابري يف 
النصف األول من الثمانينيات وجهود 

طرابيشي يف النصف األول من 
التسعينيات- هل نفدت من سيطرة 

»تأسيس ألى منهما يف التاريخ«، 
عبر »حس نبؤي- حسن يشير يف 
مناسبات متعددة أن هناك حنفي 

الفيلسوف وحنفي النبي- ال تاريخي 
وهذا هو مأزق مشروعه«.

-2
تناول مبروك لخطاب 

الجابري
كما أن حسن حنفي هو أستاذ 
مباشر لعيل مبروك، وقد تمرد 
عليه، فإن محمد عابد الجابري 

هو أستاذ لعيل مبروك من خالل 
مؤلفاته، تعلم عليه وسعى مبروك 

عىل درب الجابري املنهجي يف قراءة 
علم الكالم قراءة بنيوية، ومحاواًل 

تقديم قراءة تنبني عىل ما هو معريف 
للتراث، وليس ما هو أيديولوجي. 
إال أن عيل مبروك قدم رؤية نقدية 
لجهد أستاذه الجابري أيًضا، كما 

فعل مع كل أساتذته -بما فيهم 
نصر أبو زيد وجورج طرابيشي-، 

يف بدايات التسعينيات أشار عيل 
مبروك لسيطرة األيديولوجيا عىل 

الجابري من خالل »القطيعة والتمايز 
بين املشرق واملغرب«، والتي دفعت 

إذا كان جورج طرابيشي وصم سعي 
المفكرين العرب في تعاملهم مع 

التراث »بعصاب جماعي«؛ فعلي مبروك 
رد جهد طرابيشي ذاته إلى »عصاب 

جماعي وفردي« عبر أيديولوجية األصالة 
حاول بها طرابيشي تضميد جرح الذات 
المشرقية الجماعية من ضربة الجابري 

الموجعة لهذه الذات المشرقية

جورج طرابيشى
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األيديولوجيا -أستخدم أنا هنا 

تعبير األيديولوجيا بداللة: تحيزات 
اجتماعية وسياسية وثقافية ُمسبقة 

توجه منتوجات الدراسة- عليها؟ 
ويأخذ مبروك من »تناطح« هذه 

الخطابات النقدية املعرفية يف معركة 
»نقد العقل العربي ونقد النقد« دلياًل 

عىل تملك األيديولوجيا منها.
يرى عيل مبروك أن املحرك وراء 

الصراع يف هذه املعركة بين الجابري 
وطرابيشي هو »أيديولوجيا األصالة 

واملركز«، فإذا كان الجابري قد سعى 
ملواجهة ما رآه من حالة التهميش 

التي مارسها ويمارسها املشرقيون 
عىل مدى قرون طويلة، بمحاولته 

إثبات أصالة ومركزية املغرب، 
فإن طرابيشي بعد فترة انبهار 

بالجابري صحى عىل »بنية للعقل 
العربي« تجعله يف املشرق الهرمسي 

الغنوصي الالعقالني، سبب كل 
ما نحن فيه من تراجع، فانبرى 

طرابيشي يدافع عن أصالة ومركزية، 
ليس يف مواجهة مغرب الجابري 
فحسب، بل هي أصالة ومركزية 

علمت وشكلت التراث املكتوب باللغة 
اليونانية القديمة، بالتايل الغرب 

األوروبي الحديث أيًضا. بل يكون 
للمركز »الفينيقي« الذي ينتمي إليه 

طرابيشي »دور حاسم يف بناء العقل 
اليوناني«. ليعلن عيل مبروك أن 

»النقد املعريف« هو اآلخر ارتد بالعرب 
ليس إىل ماضيهم، بل إىل ماضيهم 

السحيق، تناحًرا حول األصالة، 
وليصبح األجدر أصالة ومركًزا 

منهما أن ُيمسك »بمقاليد السلطة 
ومهماز القيادة«، 

ليصبح األمر 
حروب 

نظر مبروك، بل هي فعل أيديولوجي 
يخضع إلرادة الجابري املُسبقة، 

واإلرادة تنفتح عىل حشد من »امليول 
والرغبات واالنحيازات«، فعمل 

الجابري نوع من التطابق بين الحيز 
الجغرايف واملجال املعريف، فاملشرق 

جغرافيًّا ال بد وأن يكون بيانيًّا 
عرفانيًّا يف املجال املعريف، واملغرب 
كجغرافيا ال بد وأن يكون برهانيًّا، 

يف املجال املعريف. ليلتقي هذا التقسيم 
يف نظر مبروك بالكتابة االستشراقية 
عند لحظة نشأتها بالثنائية الجغرافية 

أيًضا ذات الطبيعة املعرفية أيًضا 
»الغرب والشرق«.

ثم يتناول عيل مبروك بعض أمثلة 
الجبر التي مارسها الجابري ليجعل 

املفكرين يدخلون يف تقسيماته، يف 
مثل قيام الجابري بالفصل بين 

الكندي وبين ابن رشد، ألن الكندي 
مل يكن هو الخطاب السائد لكي يقطع 

مع ابن رشد، لكن أيًضا للفارق 
الزمني بينهما، فشرط الجابري 

هنا كما يقرأه مبروك »أن 
غياب الفاصل الزمني هو 

شرط لقيام االتصال 
املعريف«. يف حين أن 
الكندي أقرب زمنيًّا 

قبائل يف نظر عيل مبروك يف شكل 
حروب أيديولوجية. ليصير النقد 
املعريف يف سياقنا العربي مل تعد 

أهدافه »تحرير األفهام بقدر ما باتت 
تثبيت األوهام.. أوهام األصالة 

وجدارة الصدارة والقيادة«.
ليدخل عيل مبروك يف تفكيك تسرب 

األيديولوجيا يف خطاب الجابري، 
معتمًدا عىل النقاط السابقة التي 

ذكرها يف هامش رسالته للدكتوراه. 
ليضيف إىل أن االختيارات 

األيديولوجية املُسبقة التي فرضت 
أن مفهوم القطيعة يعمل بآليات 

األيديولوجيا. فإرادة محمد عابد 
الجابري »إيجاد تاريخ للفلسفة 

اإلسالمية فيه شيء من التقدم«، 
فهذا التاريخ وتقدمه تطلب أن يكون 
هناك تجاوز للنظرة املغربية لكونها 

هي التالية يف الترتيب التاريخي 
للنظرة املشرقية السابقة عليها، 

ويكون هذا عىل »القطيعة«. فالقطيعة 
ليست فعل معريف يعمل بآليات 

املعرفة خاضع للعقل عند الجابري يف 

حسن حنفى
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رشد، الذي ُيقيم الجابري كل مبناه 
عن التواصل العقالني البن رشد مع 

أرسطو.
بل يأخذ مبروك مقولة الجابري 

األساسية عن الفارابي وابن سينا، 
وقول الجابري إن خطابيهما هو 

الذي ساد، وأتت املدرسة املغربية 
لتقطع معه معرفيًّا، فيشير مبروك 

إىل أن منظومتي الفارابي وابن سينا 
يصعب تفسيرهما بعيًدا عن »إطار 

املنظومة املعرفية الشيعية«، وأن 
عمليهما »بمثابة التعبير الفلسفي« 
عن هذه املنظومة الشيعية، ويسأل 

مبروك الجابري: هل كانت السيادة 
للمنظومة الشيعية؟ أم كانت 

موضوًعا لالضطهاد واإلقصاء 
واملطاردة؟ مما يعني أن ما ساد 

مل يكن منظومات الفارابي وال ابن 
سينا. ليصبح الدافع وراء خطوات 
الجابري هو إرادته إليجاد تاريخ 
للفلسفة اإلسالمية به شيء من 

التقدم، و”تتجاوز فيه النظرة املغربية 
نظيرتها املشرقية”.

ثم يتناول عيل مبروك إشارة أخرى 
ذكرها يف رسالته للدكتوراه عن 

تعامل الجابري مع مفهوم الطبع، 
وإهماله أن املفهوم الذي ينقله عن 
املعتزلة، وعيل مبروك يقول إنه ال 
يمكن فهم املنظومة املعتزلية بدون 

مفهوم الطبع من حيث تجاوبه 
مع مفهوم العدل املعتزيل، وفاعلية 

العقل عندهم، فمفهوم الطبع من 
»التأسيسية الكبرى التي يؤول 

غيابها إىل تقويض النظام املعتزيل. 
فالجابري يستخدم مفهوم الطبع 

بعد أن تسرب إليه الرؤية األشعرية 
عند املعتزلة املتأخرين، التغير الذي 

أفقده دوره الفاعل الذي كان عليه يف 

أن طرابيشي كرد فعل عىل خطاب 
الجابري حاول أن يستعيد أسبقية 

أصالة املشرق من خالل التاريخ 
»الحقيقي« يف اتساعه اإلنساني. 

ليصبح املجال املشترك بين الجابري 
وطرابيشي يف نظر عيل مبروك: 
»يف العودة إىل األصول« والتي 

أدركها الجابري يف أصالة مغربية 
تتمثل يف »التقدم واالنتقال«، تجاوًزا 
للفلسفة املشرقية؛ الالعقالنية والال 

علمية، وتواصاًل مع فلسفة أرسطو؛ 
العقالنية العلمية. فإن طرابيشي 

يعود ألصول املشرق ضمن تاريخ 
الفكر اإلنساني التي أثرت وشكلت 
العقل اإلغريقي ذاته، ليصبح األمر 
هو أن »إرادة األصالة عندهما هي 
ما يوجه بنائيهما للتاريخ«. إرادة 

األصالة تمثلت عند الجابري يف آليات 
القطيعة والفصل أيديولوجيًّا وليس 

معرفيًّا. وعمليات إرادة األصالة عند 
جورج طرابيشي بآليات التالقي 

والوصل.
وإذا كان جورج طرابيشي وصم 
سعي املفكرين العرب يف تعاملهم 

مع التراث »بعصاب جماعي«؛ 
فعيل مبروك رد جهد طرابيشي 

ذاته إىل »عصاب جماعي وفردي« 
عبر أيديولوجية األصالة حاول 

بها طرابيشي تضميد جرح الذات 
املشرقية الجماعية من ضربة 
الجابري املوجعة لهذه الذات 

املشرقية، عبر عملية قتل »رمزي- 
معريف« قام بها طرابيشي. مما 
يجسد يف نظر مبروك أنه جرح 

نفسي وليس فيما يتمثل عىل السطح 
من جهد معريف، ُيقدمه طرابيشي. 

محاولة تضميد الجرح عند طرابيشي 
أخذت شكل التعايل باملساهمة الكبيرة 
»املشرقية والفينيقية عىل الخصوص 

املنظومة املعتزلية املتقدمة.
نقطة عىل مبروك األخيرة هي أن 
الجابري يتعامل مع األنظمة التي 

قال بها »البيان، العرفان، البرهان«؛ 
عىل أنها أنظمة نهائية ال يوجد ثابت 

قار مشترك تحتها. ويرى مبروك 
أن هذا الثابت املشترك يتجىل »يف 

السعي إىل تكريس سلطة نص، ما، 
كأصل أول وتثبيت هيمنته كمرجع 

نهائي، أو سلطة خارج حدود 
السؤال«، وتصبح كل مقاربة لهذا 

النص السلطة بغير هذه الطريقة 
هي نوع من االنحراف ال بد رده. 
ليصل مبروك إىل نتيجته أن أزمة 

قراءة الجابري أنه قرأ »التراث 
الفلسفي اإلسالمي تحت الضغوط 
الخفية لخطاب استشراقي ماكر، 

وهي الضغوط التي تتبدى يف 
اإللحاح عىل ربط هذا التراث بمركز 

تفسيري يقع بالكلية خارج املنظومة 
الثقافية العربية اإلسالمية، هو 

املركز اإلغريقي القديم«. فإذا كان 
هناك انقسام بين اتجاه »أرسطي 

)هيليني( عقيل وبين اتجاه أفلوطيني 
)هيلينستي( غنوصي«؛ مما 

استدعى انقسام مماثل يف املنظومة 
»اإلسالمية«. ثم يقترح مبروك 

مساًرا آخر لتخليص رؤية الجابري 
من مأزقها يف دراسة الفلسفة 

اإلسالمية، كمسار يصل بنا إىل 
االنتقال من التمحور حول »سؤال 

األصالة والهوية«، إىل التمحور حول 
»سؤال الدور والوظيفة«.
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نقد مبروك لجورج 

طرابيشي
بعد نقد عيل مبروك لخطاب محمد 
عابد الجابري، بدأ يتناول خطاب 

جورج طرابيشي، ففي نظر مبروك 

تجديد الخطاب
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يف عملية التفكير يف العقل اليوناني«. 
لكن طرابيشي يف نظر مبروك يخفي 

ذلك وراء »أغلفة معرفية سميكة« 
حتى ال يتم اتهامه بأنه يفعل مثل ما 
فعل الجابري من »التوظيف املركزي 

اإلثني لنظرية العقل«.
لينخرط عيل مبروك يف الدفاع عن 
خطاب الجابري يف مواجهة بعض 

دعاوى طرابيشي من وجهة نظره. 
حيث يرى أن طرابيشي قد حاول 

–جبًرا- أن يصور أن نص الجابري 
يقوم »بعملية مقارنة ضدية بين 
العقل العربي والعقلين اليوناني 

واألوروبي الحديث«. يف حين عند 
عودة مبروك لنص الجابري الذي 
اعتمد عليه طرابيشي يكتشف »أن 

طرابيشي -ال سواه- هو الذي 
اختلق مفهوم »الضدية« وارتفع 

به إىل مقام املبدأ االبستمولوجي«، 
يف حين أن الجابري يشير فقط إىل 

مجرد »االختالف« وليس »الضدية«، 
وأنه بدون هذه الضدية التي 

»اختلقها« طرابيشي ما كان استطاع 
ربط الجابري باملركزية األوروبية، 

اختالفهما عىل السطح. حيث يرى 
مبروك أنه رغم اختالف موقف 

الجابري وطرابيشي يف املوقف من 
إنكار السببية يف املذهب األشعري؛ 
حيث يعتبرها الجابري ضد العلم 
ويعتبرها طرابيشي تتماشى مع 

مفاهيم الالحتمية التي توصل إليها 
العلم يف القرن العشرين، فإن عيل 

مبروك يرى أن املشترك بينهما، 
أن كل منهما حاول تفسير السببية 

يف املذهب األشعري عبر مرجعية 
من خارج سياق الثقافة العربية 

اإلسالمية، فالجابري أخذ مرجعيته 
مفاهيم نيوتن الكالسيكية عن العلم. 
ليثبت ال عقالنية األشعرية، إبخاًسا 

للمشرق.
فإن طرابيشي كانت مرجعيته 

مفاهيم ما بعد تصورات نيوتن حول 
العلم، فجعل األشعرية تتجاوب مع 
مفاهيم العقالنية العلمية املعاصرة، 
تعاليًا وفخًرا باملشرق. يف حين أن 

منظومة األشعرية هي كلها منظومة 
سابقة عن منظومات العلم الحديثة 

أو املعاصرة. حيث إن تصورات 
األشاعرة تدور يف إطار تصورات 

الفيزياء القديمة، التي كانت تقوم عىل 
تصورات ُمسبقة؛ غيبية وعقائدية 
وميتافيزيقية. وليست قائمة عىل 

املالحظة واإلثبات العلمي والتجربة. 
فكل من محمد عابد الجابري وجورج 

طرابيشي يقرأ ظاهرة السببية يف 
الخطاب األشعري، سواء عىل أنها 
نقيضة للعلم أو عىل أنها متماشية 

معه، فإنهما يقرآنها خارج سياقها، 
التاريخي والثقايف، واملعريف، وهذا 
جامع لخطابيهما. قراءة الظواهر 

واألنساق التراثية خارج سياقاتها 
التاريخية والثقافية واملعرفية

لكي يأخذ هذا 
الربط والجابري 
ذاته تكئة لتفكيك 

هذه املركزية 
األوروبية 

وسعيها لتغريب 
تراث اليونان 

ومصادرته 
لحساب املركزية 
األوروبية، نافية 
ألصوله الشرقية 

وخصوًصا 
الفينيقية. لكن 

ما ال يدركه 
طرابيشي يف 

نظر عيل مبروك أنه بسعيه هذا هو 
يعيد إنتاج هذه املركزية )شرق- 

غرب(، حتى وهو يحاول إعادة 
إنتاجها لصالح »هوية مشرقية« يف 

قبالة »هوية مغربية«.
ليصل عيل مبروك أنه وبغض النظر 

عن »االدعاءات املعرفية املكابرة 
لطرابيشي التي راح فيها يبالغ ليس 

فقط يف إظهار تعامله عىل الجابري 
بل ويف اإللحاح عىل فضح ما يعتبره 
ادعاءه -أي الجابري- وعدم أمانته 

العلمية، بل وحتى جهله«، فإن 
مشروع طرابيشي بعد تفكيكه: »مل 

يفعل إال أن أعاد إنتاج نفس نظام 
الجابري املعريف كاماًل«، ولكن عىل 

نحو معكوس.
ثم يأخذ عيل مبروك خطابي الجابري 

وطرابيشي إىل منطقته هو التي 
تخصص فيها وأبدع وهي: نقد 

الخطاب األشعري ورصد بنيته. 
حيث تناول قضية السببية يف 

الخطاب األشعري يف تناول كل 
منهما لها، ليكشف مبروك األرضية 

املشتركة تحت خطابيهما رغم 

على مبروك محمد عابد الجابرى



حول العالم
نصوص من »وطن ال اسم له«

الجانب المظلم لكاتب عظيم ! 

المرأة البخارية
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الشاعر ألبارو ماتا جيي 
 ،Alvaro Mata Guelle

متعدد املواهب واألنشطة، 
شاعر وناقد ومؤلف ومخرج 

مسرحي، شارك يف العديد 
من األفالم السينمائية 

ككاتب سيناريو وممثل، من 
مواليد سان خوسيه بكوستا 

ريكا عام 1965، ويقيم من 
سنوات عديدة يف املكسيك 

مديًرا ملهرجان الشعر الدويل 
دباباالبرا Dabapalabra يف 

املكسيك، إضافة إىل نشاطه 
 Tranpoesia كمدير مشروع

ترانبويسيا للشعر العابر 
للحدود يف منطقة أمريكا 

الالتينية حيث ُيقام يف كل 
من كوستا ريكا واملكسيك 

واألرجنتين.
عىل املستوى اإلبداعي 

له العديد من املجموعات 
الشعرية املنشورة من بينها: 

تحت الريح )األرجنتين 

الالتينية، بل إن الدولة 
الواحدة منها أصبح لها 

العديد من املهرجانات 
الشعرية الدولية يف محاولة 
إلرضاء الجماهير الواسعة 

الذواقة للشعر.
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منذ صغري،
كنت أتساءل عن الضباب 
بينما أغوص فيه، وأترك 
نفسي مسافًرا مع ذات 

ترابها،
لقد كان زمن بال زمن.

إنه الغريب، واملغروس يف 
الذكريات،

أنا نفسي كنت أعود للظهور 
يف البعيد، يف التل ماحيًا 

كهوف الساحرة، أتوه 
بين أذرع األشجار باتجاه 

الجذوع،

٢010( ومشاهد من إحدى 
األماسي )كوستا ريكا 

٢004(، و أحوال جوية 
سيئة )املكسيك ٢005(.

يرى النقاد يف أمريكا 
الالتينية أنه يمثل جياًل 

جديًدا من الشعراء يتوجهون 
وجهة جديدة غير تلك التي 
سيطرت عىل الشعر خالل 

مرحلة »االنفجار« أو »البوم« 
الروائي، املتمثل يف الواقعية 
الشعرية يف الرواية، والذي 
أثر عىل الشعر وجماهيريته 
يف أمريكا الالتينية، يحاول 
هذا الجيل الجديد استعادة 

الجمهور الذي هجره إىل 
روايات ماركيز وكارلوس 
فوينتيس وبارجاس يوسا 

وكورتاثار من خالل 
املهرجات الشعرية العديدة 

التي تقام منذ السنوات 
األوىل من األلفية الجديدة 
يف العديد من دول أمريكا 

نصوص من كتاب 
“وطن ال اسم له”

ألبارو ماتا جيي

 ترجمة وتقديم :

د.طلعت شاهين
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ذائبًا يف أفق الضباب،

يف الفراغ.

كان هناك القليل من الشوارع
نشرتها الشمس وحفيف 

بعض األشباح
أصوات ظالل تخرج من 

البيوت،
قبل أن تكون قد خرجت من 

الضوء، تائهة يف الصمت 
الذي كنت أستشعره بينما 

كنت أبحث )يف تراكم األشياء
يف التراب، يف املطر، يف 

الريح(
ترى أيها كان مالمحي،

أيها كان صوتي،
أيها كان الظل.

ُولدت يف مكان بال اسم،
يف بلد الغائبين كما كان يقول 

خورخي أرتورو،
يف القرية املسماة »أوينثي 

أوديو«
إنه مكان مل يكن مكاًنا كما 

كنت أقول أنا.
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كنت أتخيل خالل الليل أماكن 
بعيدة،

سهواًل،
حارات،

رنينًا كان يسري عىل 
األرصفة،

هارًبا بين أشجار الغابة.

كنت أترك نفسي تتوه يف 
البعيد،
تضيع.

همهمات غناء يكاد ال يبين،
طقوس تسير باتجاه الفراغ.

الهناك كان الهنا،
ما يذهب ويجيء كان اآلخر:

إنه الظل، إنه الضباب.

ما هو غائب،
هو املاضي عائًدا إىل البعيد،

إنه الكل يف الكل،
إنه الظل، إنه الضباب،

إنه الغياب.

الصمت يغرق يف اإلهمال،
تمر األشياء دون أن تمر.

طائر، سحابة،
الشمس من جديد بين 

الشوارع الضاربة يف القدم،
كلب يجرجر السالسل،

صرخة، طائر،
سحابة.

يطارد الشفق،
بحَثا عن شبح،

إن الغرابة
هي أصل التراب،

لكن مل يكن هناك أي شيء.

)فصل: في لغة ميتة(
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عند العودة،

بعد أن كنُت قد ذهبُت مع 
الريح

والسحاب الساكن،
كنُت ال أزال ملتًفا يف البعد،

يف همهمات األجراس،
وجدتني أمام بعض 

إحساس الذكرى نفسه يبدو 
من جديد حين أتأمل البريق 

املتقطع يف الجبال.
يف البيوت القريبة من 

الضباب الذي يغطي الدروب 
بين األشجار،

إنَّ املنفى،
هو البعاد.

مغطى باملطر الخفيف،
كنت أبحث عن شيء يف 

الشيء،
ال فارق إن كنت هنا أم هناك،

كله كان كله:
كابوس، حلم،

يتحول إىل دقائق من 
الحقيقة،

إنه الصمت الذي كان 
يذهب إىل املاضي بحثًا عن 

اإلجابات،
لكن اإلجابات ليست إجابات،

إنها مجرد أحجار نارية 
تضيع يف ملعان الجحيم،

تذوب كما يذوب املطر يف 
التالل.

يف انتظار مجيء املوتى،
ما يقولونه عنَّا،

بينما يأتي الضباب.
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إنه الفجر تقريبًا،
كانت ال تزال بعض النجوم 
هناك، بينما الريح متوقفة 

وأيًضا املطر،
يواصالن التجوال يف جنبات 

الحي.

تعود الصحراء إىل الظهور
وتالل نائمة،

حول العالم
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األصوات التي ال تزال تتردد 

يف الغرف،
يف دمدمات الظالل الغارقة يف 

التراب،
بين الكتب التي يغطيها 

الطحالب والرماد،
كانت هناك بعض من 

ذكريات بين بقايا الكتابة،
بعض األوراق املتآكلة بفعل 

الزمن الساري بين البقايا،
بسبب ما هو غائب،

بسبب الفراغ.

تعمقُت،
يف ذلك البيت، الذي كنت قد 

خرجت منه مبكًرا يف أحد 
األيام مغامًرا،

متخفيًا يف الضوء باتجاه 
التالل

دون أن أعرف من أكون،
وماذا أفعل هناك، وما هي 

مالمحي، وال ما هو صوتي،
متخبًطا يف الجدران،

واملمرات،
متحسًسا األلواح املتهاوية يف 

األرض.

كانت ال تزال هناك بعض 
اللوحات

بعض األثاث،
بعض سيقان الزهور يف 

املزهريات بينما كان السرير 
يف الغرفة وحيًدا،

الصليب املعلق، والشموع 
املتآكلة،
األرفف

وبقايا الكتب املحترقة.
البيت مل يكن بيتي،

لقد كان مكاًنا بال مكان،
بال اسم.

بعد قليل خرجُت إىل الفناء،
نظرُت دون أن أرى 

األشجار املتخفية يف األوراق 
املتساقطة،
يف البعيد، 

بينما كان يأتي املطر،
بينما كان يغرق الرماد
والثلوج تطاردها الريح
وصوت تساقط الَبَرد.

لقد كان اليوم مثل أي يوم،
يوٌم كنت أشعُر فيه بالوحدة،

لقد كان املساُء كأي مساء،
غارًقا يف الضباب.
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بعد ليال
من الحوار مع أصوات 

وظالل،
مع الجليد، األريج، وصمت 

أوراق الشجر املتساقط
عدُت إىل املمرات بين التالل 
التي ال يزال يسيطر عليها 

النعاس
سرُت عبر أماكن مل أعد 

أتذكرها،
خالل ظالل جذوع الغابة،

عبر السهول املؤدية إىل 
الصحراء،

املؤدية إىل الوهاد
املؤدية إىل البعاد.

عبر الطرق،
كانت بعض األشباح تطارد 

الكالب،
والطيور تدخل وتخرج من 

البيوت املتخفية يف الظالل
وتعود إىل األشجار، إىل 

يرى النقاد في أمريكا 
الالتينية أن ألبارو ماتا جيي 

يمثل جياًل جديًدا من الشعراء 
يتوجهون وجهة جديدة غير 
تلك التي سيطرت على الشعر 
خالل مرحلة االنفجار الروائي، 

المتمثل في الواقعية 
الشعرية في الرواية، والذي 
أثر على الشعر وجماهيريته، 
يحاول هذا الجيل استعادة 

الجمهور الذي هجره إلى 
روايات ماركيز وكارلوس 

فوينتيس وبارجاس يوسا 
وكورتاثار

ألبارو ماتا جيي
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أوراق الرماد،

املقابر، كانت قرية ومل تكن 
قرية،

مصبوغة بالتراب

بين األلواح
بحثُت عن الوميض،

الذي فقدته يف االنعكاسات،
شيء كنُت أشعر به يف 

األفق،
لكن التالل كانت تغرق يف 

ظالل السحاب،
كان الليل يهبط

هارًبا.

عدُت دون أن أصل،
أذهب وأعود دون أن أغادر،

مل أكن موجوًدا،
لقد كان الدخان، هو أنا،

كان هو اآلخر:
العصافير صامتة،

الظالل، األوراق املتساقطة،
الصحراء يف السهول تغوص 

يف الرماد،
يف التراب،

األشباح تغوص يف السحاب
تتخفى خلف الضباب

بحثًا عن األلق.

املكاُن، عودٌة،
طريٌق،

الذهاب واإلياب كانا خيااًل،
سراًبا آخر.

نسير من ليلة إىل أخرى،
إىل غروب آخر،

ضباب آخر،
موقنين يف كل لحظة أن 

تالمسنا هو األخير.

إنه يف األفق متخفيًا يف 
الشمس بازًغا يف الجبال،

منجذًبا إىل الظل.
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هناك،
يف مكان البداية حيث 

تتوارى العصافير مختبئة يف 
السحاب،

خلف األشجار،
خلف الصدى املتردد يف 

الوادي.

من هناك،
مختبئون يف الظالل،

تنعكس ظاللنا عىل القبة 
الحجرية،

يف الرغبة يف املطلق،
يف رفض الال معرفة 

املتعطشة للسؤال الذي يمنح 
املعنى يف البقاء،

املعنى فيما نكون:
عزلة تتبع بواطن اللغة،

االرتحال من ليلة إىل أخرى 
خلف حلم ال ينتهي،

كاألوراق التي تريد االرتحال 
من األفرع إىل الظالل،

وتتبخر.

ُيقال
إن الدائرة تكتمل،
وإن شيئًا ينغلق،

وإن شيئًا مختلًفا يبدأ يف 
الظهور،

لكن األصوات تتحلل يف 
الغياب،

وال مكان آخر هناك
أكثر من الظالل.
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نحن لسنا مخلدين،
والزمن ليس ملكنا،

وإننا لسنا سوى
ال مباالته.

إننا ننبُع من التجاويف،
من الصمت،

مما هو غائب.
ُيقال

إن الدائرَة تنتهي لتبدأ أخرى،
شيء ينغلق،

وشيء آخر يظهر، لكن،
لو كانت هناك مرحلة جديدة،

مما نفترض أنه حقيقي،
تقترب كبريق الضوء،

تكون مختلفة عن املحيط بنا؟
ما الذي يجعل املطر يغادر 
ماهيته كمطر، أو أال تكون 

الريح ريح،
وتدور األشياء يف شكل آخر؟
ما املطلوب يف الخفاء لُيحدث 

صرخة أخرى؟
إنه ملمح آخر،

إنه ضباب آخر؟

اليتم الذي نعانيه حين 
نكتشف أننا عابرون باتجاه 
املوت، يشعرنا بحاجاتنا إىل 

اآلخر:
تكاماًل، اغتراًبا،

ابتعاًدا، بحثًا.

لقاء فابتعاد ملتصق بالرغبة،
بالبشرة،
بالدهشة،

بلقائنا بالغياب،
نظرتنا للضباب يف املنفى،

يف الصحراء.

حول العالم
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هل تشكل خيال ديكنز 
الروائي، من خالل القبح، 
الذي مل يعترف به بشكل 

واٍع أبًدا؟ هذا السؤال 
يتضمنه عرض الكتاب 
الذي نقدمه هنا، وهو 
عبارة عن إعادة سرد 

مفعمة بالحيوية، لسردية 
معروفة، تطرح باإلضافة 

لهذا السؤال املحوري، 
عدًدا من األسئلة األخرى، 
املتعلقة بشخصيات ديكنز 

الروائية منها، تمثياًل ال 
حصًرا سؤال: هل كان 

»جون جاسبر« الشخصية 
السيكوباتية، يف رواية 
»سر إيدوين دروود« 

تعبيًرا عن قسوة شارلز 
ديكنز ذاته؟

قرب نهاية كتابه املعنون 
 The”سر تشارلز ديكنز«

 Mystery of Charles
Dickens، الذي نعرضه 
يف هذه املساحة، يقتبس 

»أندرو نورمان ويلسون« 
الكاتب، والصحفي، 

ومؤلف السير الشخصية 
البريطاني، فقرة مطولة 

من رسالة كتبها الشاعر 
البريطاني »فيليب الركن«، 
إىل حبيبته »مونيكا جونز«، 

يتضح من خاللها أن 

الشاعر، كان قد أعاد 
قبل فترة قصيرة من 

كتابة تلك الرسالة، قراءة 
رواية »توقعات عظيمة« 
 Great Expectations
لديكنز، وتأمل بإمعان 
حيل الروائي الشهير، 

التي تهدف لجذب االنتباه 
إليه، ثم كتب يف رسالته 

لحبيبته: »قويل ما تشائين 
عن ديكنز كمؤلف 

ُمسلّيات، ولكن ال يمكن 
لنا، عىل اإلطالق، النظر إليه 

لغز تشارلز ديكينز..
الجانب المظلم لكاتب عظيم!

جون موالن

 ترجمة وتقديم :

سعيد كامل
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لدرجة أرهقت ديكنز 
لحد كبير، وأوصلته 

لحافة االنهيار العصبي، 
ولكنه كان مصمًما عىل 

مواصلتها، بالرغم من ذلك، 
من أجل جمع أكبر قدر 
ممكن من األموال، التي 
كان يف مسيس الحاجة 

إليها. يف عام 1869، أصيب 
ديكنز بجلطة دماغية 
عىل خشبة املسرح يف 

»تشيستر« أثناء أحد تلك 
الجلسات، لكنه رفض 
بإصرار، التوقف عن 

القراءة -جزئيًّا بسبب املال 
كما أسلفنا القول- ولكن 

يف األغلب األعم، ألنه كان 
مدمنًا عىل مسألة التفاعل 
الفوري وجها لوجه، مع 

جمهوره.
كانت النقطة البارزة يف 

العرض، الذي تناوله ديكنز 
يف تلك الجلسة القرائية، 

تتمثل يف مشهد قتل »بيل 

باعتباره كاتبًا حقيقيًّا؛ هو 
ليس روائيًّا حقيقيًّا«.

وما قاله الشاعر »الركن«، 
ما هو إال نسخة طبق 

األصل من االتهام، الذي 
وجهه نقاد عديدون 

لديكنز، من أنه ال يزيد 
عن كونه مجرد »مؤلف 
لكتابات مسلية«. فأدبه، 

كما كتب »الركن« يف 
رسالته املذكورة »عبارة 
عن ُجرن )مخزن غالل( 

ميلودرامي مبهرج، مضاء 
بالغاز، يتثاءب فيه فالحون 

أجالف«. مع ذلك، ويف 
نهاية كل جمله من جمله، 

التي تضمنت استنكاًرا 
نقديًّا لديكنز، كان تعليق 
»الركن« النهائي مألوًفا 

أيًضا، إذ كان يكتب: »ومع 
ذلك، ال يسعني سوى أن 
أقول إنني قد استمتعت 

كثيًرا بـقراءة رواية 
)توقعات عظيمة(، وربما 
أجرب قراءة رواية أخرى 

من رواياته يف القريب 
العاجل«.

غالبًا ما تمتع القراء 
والنقاد، من أصحاب 

الذائقة واملعايير األدبية 
الرفيعة، بقراءة روايات 

ديكنز، عىل الرغم من 
االنتقادات التي كانت 

توجه ألدبه بشكل عام. 
ويف كتابنا هذا، يضع 

املؤلف »ويلسون« نفسه يف 
صف واحد مع الفالحين 

األجالف املتثائبين، 
الذين أشار إليهم الشاعر 

»الركن« يف رسالته 
املذكورة؛ ويعترف بأنه 
كان يقرأ أعمال ديكنز 
بإحساس من »النشوة 

الطاغية« منذ نعومة 
أظفاره؛ لكن كان عليه، 

أثناء ذلك، أن يتغلب عىل 
الفكرة، التي غرست يف 

ذهنه، فيما بعد، من قبل 
نقاد معينين، بأن كتاباته 

مل تكن عميقة، أو متطورة، 
بشكل كاٍف.

يشرح املؤلف ما يعنيه 
بقوله -وهو هنا يتحدث 
عن رواية ديكنز »دومبي 

وابنه«-: »فموت )بول 
دومبي( عىل سبيل املثال 

موصوف بأسلوب عاطفي 
مفرط، لدرجة أننا ببساطة 
كنا نرفض أن نتأثر، ولكن 
ما كان يحدث بعد ذلك هو 

أننا –وياللعنة- نواصل 
القراءة، لنجد الدموع 

تنهمر من مآقينا، دون أن 
نحس، يف نهاية املطاف«.

 وبالنسبة لويلسون، 
يعتبر ديكنز رجل إنجاز 

غير عادي، وهو ما دفعه، 
من أجل التدليل عىل ذلك، 

لتخصيص أحد فصول 
كتابه، وهو املعنون »سر 

جلسات القراءات العامة«، 
وهي تلك الجلسات التي 

نظمها ديكنز يف جولة قام 
بها ألميركا وبريطانيا، 
لتقديم قراءات ألعماله 

املختلفة بنفسه أمام 
الجمهور. وهذه الجلسات 
تعددت خالل تلك الجولة، 

حول العالم

جون موالن
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سايكس« لـ«نانسي« يف 
رواية »أوليفر تويست«، 

التي يعتقد »ويلسون« 
أن الروائي قد أطلق فيها 

جانبًا شيطانيًّا ما من 
نفسه. يرى املؤلف، يف هذا 
السياق، أن األشرار القتلة 

مثل »كويلب« السادي 
املتشفي يف رواية ديكنز 
»متجر الفضول القديم« 

 The Old Curiosity
Shop؛ أو »جون جاسبر« 

السيكوباتي يف رواية 
 The” لغز إدوين درود«

 Mystery of Edwin
Drood، ما هما إال 

إسقاطان من بين إسقاطات 
عديدة لقسوة ديكنز نفسه.
قد يرى القارئ، إن كتاب 
ويلسون، ينتمي إىل كتب 
النقد التي تتناول السيرة 

عدد صغير من 
املصادر الثانوية(. 

بداًل من ذلك، 
ُيظهر لنا الكتاب، 
من خالل مزيج 
من االستدالل 

العقالني، 
والحدس 

امللموس، كيف 
استندت أقوى 

جوانب روايات 
ديكنز، عىل 

الجوانب األكثر 
إيالًما، وسرية 

يف حياته.
كان السر 

األكبر يف حياة ديكنز، 
بالطبع، هو عالقته السرية 
مع »إيلين ترنان« )نيليل(، 
املمثلة الشابة، التي التقى 
بها ألول مرة عندما كانت 
تغني يف قاعة »فري تريد« 

يف مانشستر، يف إطار 
دورها يف أحداث مسرحية 

 The” العمق املتجمد«
Frozen Deep، وهي 
مسرحية كتبها ديكنز، 
باملشاركة مع صديقه 

»ويلكي كولينز«، وشارك 
بنفسه يف أداء أحد األدوار 

فيها. كان عمر »نيليل«، 
عندما تعرف عليها ديكنز، 

ال يتجاوز 18 عاًما، يف 
حين كان عمره 45 عاًما. 
وخالل الثالثة عشر عاًما 

التالية، كان ديكنز، يعطيها 
النقود التي كانت تحتاجها، 

لدفعها كإيجار، لسلسلة 
من املساكن السرية، التي 

الذاتية للكاتب، وهو 
قول مستمد مما كتبه 
»ويلسون« يف الكتاب، 

عندما قال: »تحكي روايات 
ديكنز نفس القصة، مراًرا 

وتكراًرا، عن ذاته املنقسمة 
عىل نفسها«. القارئ من 

منظوره الخاص، ليس يف 
حاجة إىل الغوص يف أعماق 
روايات ديكنز كي يكتشف 
أسرار حياته، ألن ويلسون 
دّون عىل الغالف الخارجي 

للكتاب أنه »يتجاوز 
السيرة الروائية املعتادة«. 

يعني هذا أن كتاب »سر 
تشارلز ديكنز« ال يكشف 

عن أي شيء جديد، مل 
يخبرنا به من قبل كتاب 
السيرة الذاتية السابقون 

)يف الواقع أن الكتاب، 
يعتمد، بشكل مقصود عىل 

هل كان السيكوباتي جون جاسبر عرًضا لقسوة ديكنز؟
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اعتاد زيارتها فيها. وكان 

آخر هذه املساكن »ُنزل 
ويندسور لودج يف بيكهام، 

وبعده مسكن يف قرية 
جميلة تقع خارج لندن، 

ترتبط بخط سكة حديد مع 
منزله، الذي يعيش فيه مع 

عائلته، والكائن يف مدينة 
كينت”.

يعتقد، عىل نطاق، واسع 
أن سبب السكتة الدماغية 

التي قتلت ديكنز، يف 
نهاية املطاف، هو األفراط 

يف ممارسة الجنس مع 
عشيقته نيليل. وبعد 

أن أصيب بها، تم نقله 
عىل عجل، وهو يف حالة 

احتضار، إىل منزل أسرته 
يف كينت.

وكل فصل من فصول 
كتاب ويلسون ينطوي 

عىل لغز مختلف، أول هذه 
األلغاز، هو ما الذي حدث 

بالضبط ملبلغ الـ٢٢ جنيًها 
إسترلينيًا، الذي كان ديكنز 
قد صرفه بشيك يف اليوم 
السابق لوفاته، ومل يعثر 

عليه عندما مات. املفروض 
أن ديكنز قد أعطى هذا 

املبلغ لنيليل لتدبير شؤون 
املنزل، الذي كانت تعيش 
فيه. يعني هذا، أنه ال بد 
وأن يكون قد قام برحلة 
سريعة إىل بيكهام، حيث 

كانت تقيم نيليل، وأن 
السكتة الدماغية التي 

قتلته، ال بد وأن تكون 
ناتجة عن ممارسة جنسية 

مفرطة معها؛ ما كان 

تسديد ديونهم، وتعليمه 
املجهض، وإبعاده، وهو يف 

سن العاشرة من منزله، 
ليمارس عماًل وضيًعا 
يف »مستودع وارين 

للورنيش«. هناك تركيز 
أقل من املعتاد يف الكتاب، 
عىل رذيلة اإلسراف لدى 
والد ديكنز، املدعو جون 

ديكنز )الذي ألهمت جهارة 
صوته، الذي كان يستمتع 
بسماعه، ديكنز تلك النبرة 

املميزة التي ال نظير لها، 
التي كان يتكلم بها السيد 
ميكاوبر يف روايته ذائعة 

الصيت »ديفيد كوبر 
فيلد«(. بداًل من التركيز 

عىل دور والده يف معاناته، 
وهو أمر ال يمكن إغفاله، 

ألقى ديكنز باللوم عىل 
والدته. يقول ويلسون عن 

هذه الجزئية: »إن نماذج 
األمهات يف رواياته مثل 
نموذج السيدة نيكليبي 
املرحة، والسيدة كلينام 

يعني أيًضا، أنه كان من 
الالزم اتخاذ تدابير عاجلة 
لوضع الروائي املحتضر 

يف عربة، إلعادته إىل منزله 
يف كينت. )هذه الجزئية 

املثيرة، التي جازف آخرون 
قبل ويلسون بكتابتها يف 
سردهم لسيرة ديكنز، مل 

يشر إليها ويلسون، بشكل 
واٍف يف الجزء الذي تناول 

فيه مالبسات وفاة الروائي 
الكبير والذي يقع، قرب 

نهاية الكتاب(.
السر التايل، هو سر طفولة 

ديكنز. مل يكن ويلسون 
هو أول من افترض أن 

خيال ديكنز قد تشكل، من 
خالل ما يسميه »عرض 
خيال ظل حزين، فائق 

الغرابة، لفترة طفولته«. يف 
كتابه هذا يأخذنا ويلسون، 

بسالسة ويسر، عبر 
قصة الفقر املدقع لديكنز، 

والفترة التي قضاها 
يف سجن العاجزين عن 

حول العالم
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املتوحشة، يحمل يف طياته 
طابع »االحتياجات األكثر 

عمًقا ملشاعر كراهية األم«. 
ويؤكد ويلسون أن »عالقة 

ديكنز السيئة مع والدته، 
كانت هي السمة املميزة له 

ولفنه«. لكن ما عاناه ديكنز 
من حرمان، يف حياته، 
هو الذي جعل منه، يف 

واقع األمر، روائيًّا عظيًما. 
ويمكن القول إن مصنع 

»وارين للورنيش« املظلم 
والكئيب، الذي عمل فيه 

ديكنز، يف صباه »قد أنقذه، 
تماًما مثلما أن املدرسة 

الثانوية، وجامعة كمبردج، 
كانا يمكن أن تدمرانه”. 

يقصد من حيث تأثيرهما 
عىل موهبته الروائية 

الفطرية.
يأتي بعد ذلك »سر الزواج 

القاسي«. ال شيء كان 
يمكن أن يلوث سمعة 

ديكنز، أسوأ من تطليقه 
العلني )عبر إعالن يف 

صحيفة التايمز( لزوجته 
كيت، التي أنجبت له 10 
أطفال، وعانت من أجل 

تلبية جميع مطالبه كزوج 
ملدة ٢٢ عاًما. يقول لنا 

املؤلف ويلسون يف الكتاب 
إن منزله -منزل ويلسون- 

يطل عىل الحديقة الخلفية 
للمنزل رقم )70( يف حي 

»جلوسستر كريسنت«، 
ببلدة كامدن، الذي نفيت 

إليه كاثرين ديكنز، 
بصحبة طفل واحد فقط 
من أطفالها، هو تشاريل، 

نتيجة خطأ من جانب 
زوجته البريئة، وأنه كان 

الطرف املتضرر من عالقته 
معها، ال الطرف الذي ألحق 

الضرر كما قد يتبادر 
لكثيرين.

يعتقد ويلسون أن الغضب 
واالستياء، الذي شعر بهما 

ديكنز تجاه والدته أواًل، 
ثم زوجته بعد ذلك، قد 

ألهماه لتأليف أعظم أعماله 
الرواية؛ وأنه يجب علينا، 
كقراء، أن نكون ممتنين 

لحقيقة أن شخصية 
ديكنز كانت مضطربة عىل 

النحو الذي كانت عليه. 
كما يعتقد ويلسون أن 
رواية ديكنز »توقعات 

عظيمة« كانت تحفة أدبية 
ال مثيل لها يف تصوير 

عذاب الذات، تشكلت من 
قساوته، وتعطشه للمال، 
واملكانة، وكراهية أفراد 

عائلته، وأن كل ذلك انتقل 
إىل بيبPip  الشخصية 

الساردة للرواية. كما كتب 
أيًضا: »إن برنامًجا مفيًدا 

من العالج املعريف، مثل 
ذاك الذي كان سيجربه 
معاصرينا، عىل رجل يف 

منتصف العمر، ألحق ذاك 
القدر من التشويه الرهيب 

بزوجته وأطفاله، كان 
من شأنه أن يدمر قدرته 

اإلبداعية. فمثلما كان 
بيب مدينًا بثروته ملجرم 

عنيف هو ماجويتش، كان 
ديكنز مدينًا بتألقه الالفت 
لـ«مجرم غامض وعنيف«؛ 

ابنهما األكبر، يف حين 
ُمنع أطفالها اآلخرون 

من رؤيتها، أو االتصال 
بها. ويمضي ويلسون 
للقول، إنه قد اكتشف 

أثناء األبحاث والدراسات 
التي كان يجريها يف نطاق 

االستعداد لتدبيج هذا 
الكتاب، أن زوجة ديكنز، 
قد حاولت الحصول عىل 
شهادة بأنها مجنونة من 

السلطات املعنية، حتى يتم 
وضعها يف مصحة عقلية 

وتتخلص من عذاباتها 
مع ديكنز. مل يكن ديكنز 
يريد فقط من خالل هذه 

اإلجراءات القاسية مع 
ا  زوجته، أن يكون حرًّ

تماًما يف مواصلة عالقته 
الغرامية مع نيليل ترنان، 

بل أراد، بطريقة ما، أن 
يعلن أن كل ما فعله كان 

إيلين تيرنان
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هو نفسه. أو باألحرى، 
ذاته الغامضة، املظلمة، 

والبغيضة يف آن، التي مل 
يعترف بها قط عىل نحو 

واٍع«.
يعترف ويلسون بكل 

التناقضات، وأشكال النفاق 
التي شّرحها الكاتب جون 
كاري بالتفصيل، وبدقة، 

يف دراسته الباهرة، والتي 
يعبر فيها بشكل علني 

دوًما، عن سخطه وغضبة 
عىل ديكنز والتي اختار لها 

عنوان »الدمية العنيفة«، 
لكنه يغفر له ذنوبه مع 
ذلك. حيث يكتب قائاًل: 

»كان عىل ديكنز أن يتعامل 
مع القرن التاسع عشر 
الهائل، املغطى بدخان 

املصانع، القاسي، املحموم 
النشاط، والفوالذي 

القلب«، مما جعله قاسيًا، 
ومتقلب العاطفة بشكل 

غير اعتيادي. كان ديكنز، 
بعد كل شيء، مجرد نكرة 
نشأ مع أب كان نكرة هو 

اآلخر. فديكنز وحده، دوًنا 
عن كل الكتاب العظماء يف 

القرن التاسع عشر كان يف 
رأيه »الكاتب الذي مل يطل 

فقط عىل الهاوية، وإنما 
عاش فيها«. نعم، كان 

انعدام األمن طوال حياته، 
أحد ممتلكاته اإلبداعية 

األخرى املهمة.
إذا كنت من محبي ديكنز، 

فستعتقد أن الكثير من 
الروايات املتداولة عن 

السيرة الذاتية لهذا 

التي تعرض لها من قبل 
مدير املدرسة املتحرش 

باألطفال، وزوجته 
املتوحشة، واألشخاص 

اآلخرين الساديين الذين ال 
يقفون عند حد، الذي يحفل 

بهم سرد ويلسون الحي، 
واملستفيض.

بعد ذلك، ال شيء كان 
يمكن أن يقنع »ويلسون« 

بأنه يجب أن يتنازل، 
وينظر إىل ديكنز باعتباره 

روائيًّا »واقعيًّا« ولكن ليس 
بالقدر الكايف. فمن خالل 
إعادته ديكنز إىل »الرعب 

املهين واليأس« الذي عاني 
منهما يف طفولته، ولكن 

مع هذا الضحك الديكنزي 
الغريب )الذي يتجسد 
يف شخصيتي »فاجن« 

و«سكويرز«، اللتان 
تعتبران من املنعطفات 

الكوميدية النادرة يف أدبه(، 
منحه الروائي، املنافق، 

املخادع لذاته -عىل النحو 
الذي كان عليه- فرصة 

إلظهار بعض العطف الذي 
ال نظير له، نحوه

اسم الكتاب: سر تشارلز 

ديكنز.
اسم املؤلف: آيه.إن، 

ويلسون.
الناشر: دار »أتالنتيك« 

للنشر.
تاريخ النشر: أغسطس 

.٢0٢0

الروائي، معروفة من 
قبل، وليس فيها جديد، 

عىل الرغم من أنه قد 
أُعيد تناولها هنا بشكل 
صريح ومباشر. ومع 

ذلك، فإن الجزء األخير 
من هذه الرواية عن سيرة 

ديكنز، وهو جزء شديد 
الخصوصية باملناسبة، 

يغير فجأة إحساسنا كقراء 
بمدى التزام ويلسون، 

بموضوعه. ففي الفصل 
األخير من الكتاب، يتذكر، 
ويلسون أول لقاء له مع 

حكايات ديكنز يف مدرسته 
الخاصة، عندما كان يف 
سن الثامنة أو التاسعة 

من عمره. كانت تلك 
املدرسة يف حقيقة أمرها، 
وكما يصفها: »عبارة عن 

معسكر اعتقال يديره 
منحرفون جنسيون«. 

كان املعلم الذي عرفه عىل 
أدب ديكنز شريًرا للغاية، 

ومن املعجبين بديكنز 
لحد التقمص، والدليل 

عىل ذلك تلك البراعة يف 
األداء، التي جسد بها 
شخصية »فاجن« يف 

رواية »أوليفر تويست«؛ 
وشخصية »سكويرز« يف 

رواية »نيكوالس نيكلبي«، 
والتي كانت مقنعة للغاية. 
وعىل الرغم من تشظيات 
شخصية ديكنز، إال أنه 
تمكن بجهد جهيد، من 
املحافظة عىل معنوياته 
وسط أنواع الحرمان 
املتعددة، واإلساءات 

حول العالم
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كارلوس رويث ثافون:
كاتب وروائي إسباني ولد 

يف برشلونة عام 1964 
ورحل عن عاملنا يوم 19 
يونيو من العام الجاري 
بعد صراع مع املرض. 

تلقى تعليمه يف املدرسة 
 San Ignacio اليسوعية

de Sarrià، ثم التحق بكلية 
العلوم املعلوماتية. عمل يف 

مجال اإلعالن والدعاية حتى 
وصل ملنصب املدير اإلبداعي 

يف وكالة هامة يف مدينة 
برشلونة. يف عام 199٢ قرر 

التخيل عن اإلعالن ليكرس 
حياته لآلداب.

نشر روايته األوىل يف 
فرع أدب الناشئين »أمير 
الضباب« يف عام 199٣ 

وحققت نجاًحا كبيًرا حيث 
 Edebé حصلت عىل جائزة

األدبية لرواية الناشئين. 

إىل لغات عديدة، وأصبحت 
واحدة من أكثر الكتب 

اإلسبانية مبيًعا يف العامل.
أطل علينا بروايته الثانية 

»لعبة املالك« يف عام ٢008 
مع حملة إعالمية غير 

مسبوقة وطبعة أوىل بعدد 
مليون نسخة. وأصبحت 

عىل الفور أكثر الكتب مبيًعا. 
ألف كتابي »سجين السماء« 

٢011، و«متاهة األرواح« 
٢016، لتشكل مؤلفاته 

األربعة سلسلة مقبرة الكتب 
املنسية.

حاز عىل العديد من الجوائز 
واألوسمة من دول مختلفة؛ 

من بينها جائزة خوسيه 
مانويل الرا اإلسبانية 

للكتاب األكثر مبيًعا، وجائزة 
قراء صحيفة البانجوارديا 

اإلسبانية، والجائزة الكندية 
كيبيك لبيع الكتب، وجائزة 

نيلسن للكتاب الذهبي 

كان مفتوًنا بالسينما ولوس 
أنجلوس منذ طفولته، 

واستغل أموال الجائزة 
لتحقيق حلمه، وسافر إىل 

الواليات املتحدة األمريكية 
حيث استقر هناك. رواياته 
الثالثة التالية كانت أيًضا 

للناشئين: »قصر منتصف 
الليل« 1994، و«أضواء 

سبتمبر« 1995، و«مارينا« 
1999. الحًقا نشرت أمير 
الضباب وقصر منتصف 
الليل وأضواء سبتمبر يف 
مجلد واحد تحت عنوان 

ثالثية الضباب.
مع إصدار أوىل رواياته 

للكبار »ظل الريح« يف يناير 
٢00٢ تحول إىل كاتب 
ذائع الصيت، عىل الرغم 
من صعوبة وبطء عملية 

تقديم وإدخال هذه الرواية 
يف السوق األدبي اإلسباني 

يف البداية. تمت ترجمتها 

المرأة البخارية 

كارلوس رويث ثافون

 ترجمة وتقديم :

د. رانيا الشاعر
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البريطانية، وجائزة القراء 
الهولندية.

المرأة البخارية 

مل أعترف بذلك ألي شخص 
أبًدا، لكنني حصلت عىل 

تلك الشقة بمعجزة. لورا 
التي كان تقبيلها مثل 

رقصة التانغو كانت تعمل 
كسكرتيرة لرئيس اتحاد 

املاُلك الذي يعيش يف الدور 
األول، شقة )٢(. التقيت 

بها ذات ليلة يف يوليو بينما 
كانت السماء تحترق من 

البخار واليأس. كنُت أنام 
يف العراء عىل مقعد كبير 

يف امليدان عندما استيقظت 
عىل آثر ملسة شفاه. »هل 

تحتاج إىل مكان للعيش؟«. 
سألتني وأصطحبتني لورا 

إىل البوابة. كان املبنى عبارة 
عن أحد تلك التكوينات 
العمالقة العمودية التي 

تسحر املدينة القديمة، متاهة 
من املآزيب والترميمات 
حيث ُيقرأ يف فنائه عام 

1866. تابعتها عىل الدرج 
إىل األعىل، متلمًسا طريقي، 
بالكاد أستطيع الرؤية. كان 

املبنى يصدر صريًرا مثل 
السفن القديمة تحت خطوات 
أقدامنا. مل تسألني لورا عن 

كشف الراتب أو أشخاص 
تسألهم عني. كان ذلك 

أفضل ألنهم يف السجن ال 
يعطونك أي منهما. كانت 

العلية بحجم زنزانتي، غرفة 
معلقة يف سهل من األسطح 

»تندرا«. قلت لها »سآخذ 
هذا املكان«. يف الحقيقة، 

بعد قضاء ثالث سنوات يف 
السجن فقدت حاسة الشم 

ومسألة األصوات التي كانت 
تتغلغل عبر الجدران مل تكن 

جديدة. كانت لورا تصعد 
كل ليلة تقريبًا. كان جلدها 

البارد ونفسها الضبابي هي 
األشياء الوحيدة التي مل 

تكن تحرق يف ذلك الصيف 
الجهنمي. كانت تختفي 

لورا هابطة الدرج لألسفل 
يف صمت عند شروق 

الشمس، وأنا أستغل النهار 
كي أغفو. كان الجيران عىل 
الدرج يمتلكون هذا اللطف 
الودي النابع من البؤس. 

أحصيت عدد ست عائالت، 
جميعها لديها أطفال وعجائز 

تفوح منهم رائحة القطران 
واألرض املتحركة املضطربة. 

كان السيد فلوريان الذي 
يعيش أسفل مني هو جاري 
املفضل، كان يصنع ويطيل 
دمى حسب الطلب. قضيت 
عدة أسابيع دون مغادرة 

املبنى وكانت العناكب ترسم 
أشكال أرابيسك عىل بابي. 
السيدة لويسا التي تعيش 

يف الدور الثالث كانت تصعد 
وتحضر يل دائًما شيئًا آكله، 

والسيد فلوريان يعيرني 
مجالت قديمة ويتحداني 
يف لعب الدومينو، بينما 

يدعوني األطفال عىل الدرج 
للعب املساكة معهم. ألول 

مرة يف حياتي شعرت أنني 
مرحب بي، وبالكاد محبوب. 

حاز كارلوس رويث 
ثافون العديد من 
الجوائز واألوسمة 

من دول مختلفة؛ من 
بينها جائزة خوسيه 
مانويل الرا اإلسبانية 
للكتاب األكثر مبيًعا، 
وجائزة قراء صحيفة 

البانجوارديا اإلسبانية، 
والجائزة الكندية 

كيبيك لبيع الكتب، 
وجائزة نيلسن للكتاب 

الذهبي البريطانية، 
وجائزة القراء 

الهولندية.

كارلوس رويث ثافون



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 1 2 8
يف منتصف الليل، حضرت 

لورا ذات التسعة عشر عاًما 
ملفوفة يف الحرير األبيض، 

وسمحت يل بممارسة الحب 
معها كما لو كانت املرة 

األخيرة. مارسته معها حتى 
الفجر، مشبًعا نفسي يف 

جسدها للتعويض عن كل 
ما سرقته مني الحياة. وبعد 

ذلك، كنت أحلم باألسود 
واألبيض، مثل الكالب 

وامللعونين. حتى فضالت 
الحياة أمثايل ُيمنحوا بصيًصا 

من السعادة يف هذا العامل. 
كان ذلك الصيف هو عاملي 
وملكي. عندما وصل هؤالء 

األشخاص من البلدية يف 
أواخر أغسطس، اعتقدت 

أنهم شرطة. أخبرني مهندس 
اإلزالة أنه ال يعترض عىل 
األشخاص واضعي اليد 

شاغيل املبنى، ولكن ألسفه 
الشديد سيفجرون املبنى. 
قلت: »حتًما هناك خطأ«؛ 
جميع فصول حياتي تبدأ 

بهذه العبارة. ركضت هابًطا 
الدرج إىل مكتب مدير اتحاد 

املاُلك باحثًا عن لورا. كل 
ما وجدت هناك كان شماعة 

ونصف شبر من الغبار. 
صعدت إىل بيت السيد 

فلوريان: خمسون دمية بال 
عيون متعفنة يف الظالم. 

تجولت يف املبنى بحثًا عن أي 
شخص من الجيران. ممرات 

من الصمت متراكمة تحت 
األنقاض. قال يل املهندس 
»يا فتى، هذا العقار مغلق 

منذ عام 19٣9. القنبلة 

حتى اليوم تلك األيام اللعينة 
ألعياد رأس السنة لعام 
19٣8 عندما كان شارع 

مونتانير يرسم منحدًرا من 
قطارات الترام والقصور 

الفخمة. كنت بالكاد يف الثالثة 
عشر من عمري حينها 

وأجني بضع سنتات يف 
األسبوع كصبي املراسالت 

يف محل رهونات بشارع 
إليزابيتس.

صاحب املتجر السيد أودون 
يوفريو، مائة وخمسة 

عشر كيلوجراًما من الدناءة 
والشك، يدير متجر األجهزة 
الخاص به مشتكيًا حتى من 
الهواء الذي اتنفسه أنا اليتيم 

القذر، أحد آالف األطفال 
األيتام الذين بصقتهم 

الحرب، ومل تذكر أسماءهم 
قط.

- يا فتى، باهلل عليك، أطفئ 
هذا املصباح، ليس هذا وقت 

إهدار أي شيء. أمسح 
األرض عىل ضوء شمعة، 
فهذا يحفز شبكية العين.
هكذا كانت تمضي أيامنا 
بين أخبار متناقضة عن 

الجبهة الوطنية التي كانت 
تتقدم نحو مدينة برشلونة؛ 
وشائعات عن تبادل إطالق 
نار وجرائم قتل يف شوارع 

حي الرابال؛ وصفارات 
اإلنذار املحذرة من القصف 
الجوي. رأيتها يف أحد أيام 
شهر ديسمبر من عام ٣8 

حيث كانت الشوارع ملطخة 
بالثلج والرماد.

كانت ترتدي مالبس بيضاء 

التي قتلت شاغيل املبنى، 
أتلفت هيكل املبنى بشكل 

ال يمكن إصالحه«. تبادلنا 
بعض الكلمات وأعتقد أنني 

دفعته إىل أسفل سالمل 
الدرج. هذه املرة القاضي 
أجهز عيل بارتياح. احتفظ 
زمالئي القدامى بسريري 

»أنت دائًما تعود« قالوا. 
هيرنان العامل باملكتبة، وجد 

يل مقتطف الصحيفة بخبر 
التفجير. يف الصورة تصطف 

أجساد املوتى يف صناديق 
من الصنوبر، مشوهة من 

الشظايا ولكن يمكن التعرف 
عليها. كفن من الدم يفترش 
فوق الحصى. ترتدي لورا 

األبيض ويداها عىل صدرها 
املفتوح. مر عامان بالفعل، 
ولكن يف السجن تحيى أو 

تموت عىل الذكريات. يعتقد 
حراس السجن أنهم أذكياء 
جدًّا، ولكنها تعرف خداع 

الضوابط األمنية. توقظني 
شفتاها يف منتصف الليل. 

توصل يل تحيات السيد 
فلوريان واآلخرين »ستحبني 
دائًما، أليس كذلك؟« تسألني 

لورا وأنا أقول نعم.

أليثيا، فجًرا 

تالشى من الوجود ذلك 
املنزل حيث رأيتها للمرة 
األخيرة. ترتفع يف مكانه 

اآلن إحدى تلك املباني 
التي تخطف األنظار وتمهد 
السماء بظاللها. ومع ذلك، 
كلما مررت من هناك أتذكر 
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وكما لو أن شخصها قد 
تجسد من الضباب الذي 
اجتاح الشوارع. دخلت 

املتجر وتوقفت عند مستطيل 
الضوء الضئيل الذي يخترق 
املتجر عبر واجهة العرض، 
تقبض يداها عىل قطعة من 
القطيفة السوداء وشرعت 

يف فتحها عىل طاولة العرض 
دون لفظ كلمة واحدة. عقد 

من اللؤلؤ والياقوت تألأل يف 
الظالم. لبس السيد أودون 

العدسة املكبرة وفحص قطعة 
املجوهرات. وأنا أتابع املشهد 

من فتحة الباب الخلفي 
الضيقة.

القطعة ليست سيئة، ولكنه 
ليس وقت تبذير وإهدار، 

يا آنسة. سأعطيك خمسين 
دورو)1( وهذا أكثر مما 

يستحق، ولكنها ليلة عيد 
امليالد وأنا لست من حجر.

طوت الفتاة القماشة القطيفة 
مرة أخرى وتوجهت نحو 

باب الخروج دون أن تطرف 
عينيها.

- يا ولد -صرخ السيد 
أودون- اتبعها.

- هذا العقد يساوي ألف 
دورو عىل األقل، أضفُت.

- ألفين، صحح يل السيد 
أودون. لذلك لن ندعها تفلت 
من أيدينا. أتبعها إىل منزلها 

وتأكد من أال يقوم أحد 
بضربها وسلبها ممتلكاتها. 

ستعود مثل أي شخص آخر 
إلينا.

كان أثر هذه الفتاة يذوب 
بالفعل يف عباءة الضباب 

التخيل عن مهمتي واختالق 
كذبة إلرضاء السيد أودون 
عندما رأيتها تهبط يف هذه 
اللحظة، وتتجه نحو بوابة 

البيت الكبير. قفزت من 
الترام وركضت لالختباء عند 

حافة الطريق. تسللت الفتاة 
عبر سياج الحديقة. اختلسُت 
النظر إليها من بين القضبان 

تتهادي بين األشجار املحيطة 
باملنزل. توقفت عند درجات 
السلم الخارجي واستدارت. 

األبيض عندما َخرجُت أنا إىل 
الشارع. تتبعتها عبر متاهة 

األزقة واملباني املتداعية التي 
دمرتها القنابل والبؤس حتى 

تجلت، وصلنا إىل ميدان 
ديل بيسو دى ال باخا، 

حيث بالكاد كان عندي وقت 
لرؤيتها تصعد إىل الترام 

الذي كان يغادر بالفعل ايل 
أعىل شارع مونتانير. ركضت 
خلف الترام وقفزت إىل ُسلم 

الِقطار الخلفي.
صعدنا هكذا، وفتحنا خطوط 

قضبان من السواد عىل 
لوحة الثلج املرسومة 

عىل إثر العاصفة 
الثلجية، بينما السماء 

تصطبغ بحمرة 
الدماء عند الغروب. 

بوصولنا إىل تقاطع مع 
ترافيسيرا دى غراثيا 

كان البرد ينخر عظامي، 
وأوشكت عىل 

حول العالم
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وددت الركض ولكن الرياح 

املثلجة ثبطت عزيمتي. نظرت 
إيلَّ الفتاة بابتسامة صغيرة 

ومدت يل يدها، فأدركت أنها 
ظنتني متسواًل.

تعال، قالت.
كان الظالم يحل عندما 

تبعتها عبر املنزل الكبير يف 
الظالم الحالك، بينما تمسح 

هالة باهتة الخطوط املحيطة.. 
كتب متناثرة وستائر رثة 
وآثار قطع أثاث مكسورة 

ولوحات مشقوقة مائلة 
وبقع داكنة تتسرب من 

الجدران مثل اختراق ثقوب 
الرصاص. وصلنا إىل قاعة 
كبيرة بها ضريح من صور 

قديمة تفوح منها رائحة 
الغياب. ركعت الفتاة يف 

زاوية بجانب املوقد وأشعلت 
النار بمساعدة أوراق الجرائد 

وبقايا كرسي. اقتربُت من 
لهيب النار وقبِلُت كوب 

النبيذ الدافئ الذي ناولتني 
إياه. َجَلست راكعة بجواري 
ونظرتها هائمه بين النيران. 

قالت يل أن اسمها أليثيا. تبلغ 
من العمر سبعة عشر عاًما 

ولكن تخونها تلك النظرة 
القاسية التي تبدو بال نهاية 
مثل أولئك املسنين الذين مل 
يعد لهم سوي أيام معدودة 

يف الحياة، وعندما سألُتها 
ملن كانت هذه الصور وما إذا 
كانت لعائلتها، مل تجب بأي 

شيء.
سألت نفسي: منذ متى 

تعيش هناك بمفردها مختبئة 
يف ذلك املنزل الكبير بفستان 

نائمة، نائمة إىل األبد، كي 
أترك العقد مرة أخرى عىل 

رف امَلوِقد وأتمكن من الهرب 
دون أن أضطر إىل تذكر 

نظرتها أو صوتها الدافئ.. 
اللمسة النقية الوحيدة التي 

عرفتها يف حياتي. 
كان الباب مفتوًحا وضوء 
يتألأل عبر شقوق السقف. 

وجدتها مستلقية عىل األرض 
وما زالت تمسك الكتاب 

بيديها وشفتيها زرقاء بفعل 
الصقيع ونظرتها مفتوحة يف 
ذلك الوجه األبيض الجليدي، 

ودمعة حمراء تقف عىل 
خدها، والرياح التي كانت 

تهب من تلك النافذة العريضة 
املفتوحة عىل مصراعيها 

تدفنها يف غبار ثلجي. تركت 
العقد عىل صدرها وهربت إىل 

الشارع الختفي بين أسوار 
املدينة وأختبئ يف صمتها 
متجنبًا انعكاسي يف نوافذ 
العرض خوًفا من مشاهدة 

شخص غريب.
بعد فترة وجيزة، صمتت 

أجراس عيد امليالد وسمعت 
صفارات اإلنذار مرة أخرى 

وانتشر سرب من املالئكة 
السوداء فوق سماء برشلونة 
القرمزية، مسقًطا أعمدة من 

القنابل التي لن يمكن رؤيتها 
تالمس األرض أبدًا

1- »دورو« هو الطريقة العامية 
واالسم غير الرسمي لعملة 5 

بيسيتا اإلسبانية التي كانت 
مستعملة قبل انضمام إسبانيا 

إىل االتحاد األوروبي.

أبيض تتداعى خياطته وتبيع 
مجوهرات بثمن بخس من 
أجل البقاء عىل قيد الحياة. 
تركت الفتاة قطعة القطيفة 

السوداء عىل رف املوقد. 
ويف كل مرة كانت تنحني 

فيها إليقاد النار، كنت 
استرق النظر متخياًل العقد 

الذي بداخل القماش. بعد 
بضع ساعات سمعنا دقات 

ناقوس منتصف الليل ونحن 
متعانقان بجانب النيران يف 

صمت، وخيّل إيلَّ أن هذه قد 
تكون طريقة احتضان أمي يل 

إذا استطعت تذكرها. عندما 
بدأت تخبؤ النيران أردت أن 

أرمي كتاًبا فوق الجمر، ولكن 
أليثيا انتزعته مني وبدأت يف 
القراءة بصوت عاٍل من بين 
صفحاته حتى غلبنا النعاس.

غادرت قبل الفجر بقليل. 
فصلت نفسي من بين 

ذراعيها راكًضا يف الظالم 
نحو السياج الحديدي 

والعقد يف يدي وقلبي ينبض 
بغضب. أمضيت الساعات 
األوىل من يوم عيد امليالد 

هذا بصحبة ألفي دورو من 
اللؤلؤ والياقوت يف جيبي، 

العنًا تلك الشوارع املغمورة 
بالثلج والزخم وأولئك الذين 

هجروني، حتى اخترق 
رمحا من ضوء الشمس 

امليتة السحب. عندها مللمُت 
خطواتي إىل املنزل الكبير 
أُجر العقد الذي كان يزن 
بالفعل مثل لوح حجري 
وأشعر به يخنقني. كنت 

أتمني فقط أن أجدها ما زالت 



الملف 
الثقـافي

قوة الضعف.. اإلنسان نموذًجا

)عنوان الملف فكرة عمرو الشيخ(
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أن نظرية مثل أصل 

األنواع هي السبب الوحيد 
الذي نفض الرومانسية، 

ولكنه العلم بتوابعه، 
والذي أحدث رد فعل ضد 

عواطف الرومانسيين 
وذاتيتهم املفرطة.

لقد دمرت الحرب العاملية 
األوىل القيم الروحية التي 

طاملا تغنى بها اإلنسان 
املبدع، وتلتها الحرب 

العاملية الثانية التي تغير 
بعدها وجه العامل تماًما، 

العلم واآللة واملجتمع 
الرأسمايل املتوحش الذي 
قادته الدول املنتصرة يف 
هذه الحرب، لقد حولت 
الرأسمالية كل شيء إىل 
سلعة، واضطر الفنانون 

لتحديد انحيازاتهم، 
واحتدم الصراع 

وتطاحن بين الرأسمالية 
واإلشتراكية التي نادى بها 

ماركس ورفاقه، وغابت 
الحقائق وفقد الكتاب 

اليقين تجاه كل ما يحدث 
حولهم، ووقعوا ضحية 

الغموض ومحاوالت 
اكتشاف الحقيقة املبهمة 

حول الوجود كله.
شعر املبدعون كما باقي 
البشر بالغربة والغرابة 

نحو الحياة، ودشن 
جان جاك روسو تعبير 

الغربة هذا عندما رأى أن 
الحكومات باتت ال تمثل 
شعوبها ومن ثم انعزل 

الفرد داخل نفسه.
لقد طور كل من هيجل 

يف الثلث األول من القرن 
التاسع عشر وقبل ظهور 

السينما كاختراع يف 
أواخر القرن نفسه، كانت 

جذوة الرومانسية يف 
أوجها، تصبغ كل املنتوج 
الفني يف أوروبا من أدب 
وشعر ومسرح، ثم حدث 
أمر غريب بوفاة الشاعر 
األملاني العظيم جوته، أن 

توقف هذا املد الرومانسي 
فجأة، لتقود فرنسا تغييًرا 

جذريًّا يف األدب وتحوًل 
سمي بعد استقراره قليًل 
بالطبيعية والواقعية وما 
بينهما من تقاطع عىل يد 

فلوبير وزول وبلزاك 
وغيرهم، واستمدت تلك 

الثورة أساسها -كما 
يذهب الكثيرون- من 

طبيعة التقدم العلمي الذي 
ظهرت تباشيره بقوة 

يف القرن التاسع عشر، 
وخاصة ذلك الذي تمثل 
يف نظرية التطور وأصل 

األنواع لداروين، فبعد 
أن أعلت الرومانسية من 
اإلنسان وأبلغته مواضع 

البطولة، جاء العلم ليقرنه 
بالحيوان ويصوره صغيًرا 

خاضًعا لقوى مختلفة 
حوله، وتطرف األدب عند 

كاتب مثل زول فراح يرجع 
بناء اإلنسان وعواطفه 

وعلقاته للنظريات والعلم، 
ويصوره عبًدا للبيئة 

وقوانين الوراثة، وهو 
ما تطرفت فيه املدرسة 

الطبيعية، ول يعني بالطبع 
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الدراجة للمخرج اإليطايل 
دي سيكا، نموذًجا مركبًا 

وخشنًا وصارًخا لذلك 
البطل الجديد الضعيف 

الذي اقتلع اقتالًعا جذريًّا 
من واقعه اآلمن، وهو 

ما يحدث كما يشير 
يانكو الفرين يف فترات 
اإلضطراب االقتصادي 

والتفكك اإلجتماعي، ففي 
هذه الفترات يظهر دائًما 
أناس ال ينتمون إىل أية 
طبقة أو جماعة، فهم ال 

يستطيعون قبول الظروف 
املحيطة بهم، إما ألنهم 
أضعف من أن يحتملوا 
صراع الحياة العنيف، 

وإما ألنهم عاجزون عن 
التكيف مع الظروف 

الجديدة، أو ألن أذواقهم 
ومطالبهم أعىل بكثير من 

أن يستطاع إرضاؤها، 
عكس البطل القوي الذي 

تدفق يف شرايينه دماء 
الحياة واملغامرة ويقود هو 

الصراع ويفجره وينهيه 
مثلما بدأه.

ولعل الواقعية الجديدة 
التي طورها صالح أبو 
سيف ويوسف شاهين 

وتوفيق صالح يف 
خمسينيات القرن املاضي، 

كانت بال شك متأثرة 
بتلك الواقعية الجديدة 

الزاهرة يف إيطاليا والتي 
خرج فيها املخرجون 

واملبدعون السينمائيون 
إىل الشوارع بعد الحربين 
العامليتين األوىل والثانية، 

يعاني فقط من انطماس 
شخصيته بشكل متزايد 
نتيجة معرفته وخبرته، 
بل من ازدياد العالقات 
االجتماعية والظروف 

املحيطة به غموًضا 
وابهاًما، وغرس كافكا 

أساس متين ملا عرف بعد 
ذلك يف األدب والسينما عىل 

حد سواء بالبطل السلبي، 
لقد أعدموا البطل، عىل حد 

تعبير نتايل ساروت فها 
هو السيد )ك( يف رواية 

كافكا يصبح حالة يف 
ملف وال يمكنه اإلطالع 

عىل شيء يخص القضية 
الغامضة التي أتهم فيها 

ذات صباح وال يعرف 
كنهها، وقد يصبح الورق 

يف لحظة ما ال يهم، 
فاإلنسان العادي ال يحتك 
سوى بالصغار من ممثيل 

النظام، أما الكبار فبعيدون 
يحيطهم الغموض، لقد 
انداحت العدمية والال 

إنسانية وتفتت اإلنسان 
والعامل الذي يعيش فيه.
لتظهر املدرسة الواقعية 

والتي تلقفتها السينما 
كفن يعيل من شأن املكان 

والزمان ويعتبرهما وجهين 
لعملة واحدة يشكالن 

الوجود اإلنساني، فالزمان 
والفضاء الذي يحيا فيه 
اإلنسان يشكالن مركب 

غريب يربط العام بالخاص 
بطريقة عضوية يف الفن 

كما يقول جورج لوكاتش، 
وقد كان فيلم سارق 

وماركس فكرة التغريب 
فلسفيًّا، وأوعزاها النفصال 

اإلنسان عن الطبيعة 
نتيجة العمل واإلنتاج 

)املجتمع الصناعي(، فكلما 
زادت سيطرة اإلنسان 
عىل الطبيعة واستغالله 
لها، نجده يواجه نفسه 
كشخص غريب، بيد أن 
الغربة ضرورية لتطور 
اإلنسان كما يرى بعض 
الفالسفة، ويتبعها كرد 

فعل محاولة منه للتغلب 
عليها قدر اإلمكان، وال 

وسيلة مثىل ملحاولة 
التوازن بين اإلنسان 
والعامل سوى بالفن.

ثم ظهر كافكا ذلك الفنان 
الذي شعر بغربة تفوق 

شعور أي بشر، ففي 
حديث له حول نظام تايلور 

الذي كان يهدف لتحويل 
ا ليصبح  العامل تحوياًل تامًّ
جزًءا من اآللة عبر اإلنتاج 

الواسع الذي يستخدم 
السيور التي تمر بين 

العمال، قال »إنه ال ينحط 
بالعمل وحده بل ينحط 

-قبل كل شيء- بالكائن 
اإلنساني الذي يشكل جزًءا 

منه، إن الحياة أصبحت 
لعنة رهيبة ال يمكن أن 
ينشأ عنها غير الجوع 

والبؤس، بداًل من الربح 
والتقدم والثورة الذين 

يسعون إليه«.
لقد شعر كافكا أن اإلنسان 

صار جماًدا أكثر مما هو 
مخلوق حي، وأصبح ال 

الملف الثقـافي
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ومالذي بقي له من تجاربه 
السابقة، عن الحرب، وعما 

بعد الحرب، عن كل ما 
حدث له يف بالدنا«.

ربما ما شرحه أنطونيوني 
قد فتح الطرق أمام 

الواقعيين الجدد تجاه 
املوضوعية الواقعية، 

والواقعية الذاتية، والتحليل 
النفسي واالجتماعي 

للشخوص التي تجسد هذا 
الواقع، إذ ال يكفي لتصوير 

الواقع أن تكون واقعيًّا، 
بل ال بد من تصوير 

أشكال التحول واالنتقال 
بكل ما فيها من صدق 

وتناقض، ال بد من قدرة 
عظيمة عىل الرؤية إللقاء 

بصيص من الضوء الالزم 
للوصول لحكم صحيح 

عىل األشياء. وقد استفادت 
الواقعية استفادة عظمى 
بعد انتباهها لهذا املسار، 
والبحث غير املتعصب يف 

الحياة، والكشف النبيل عن 
الظروف الحقيقية لهوان 

اإلنسان.

البطل املثال والبطل 

االستثناء يف 

السينما:

تعتمد السينما كفن حكائي 
عىل األنماط الكبرى للسرد 

وهو الشخصية والحدث 
واملكان والزمان، وكل 
نوع فيلمي أو مدرسة 
فنية يمكنه أن يعيل من 
شأن أحد هذه األنماط 

إلخ، بيد أن دراجته 
تسرق أثناء عمله 

ليخوض رحلة بحث 
فاشلة عنها، حتى 
البوليس ال يعيره 

اهتماًما، فيضطر يف 
النهاية ألن يسرق 
هو دراجة أحدهم، 

بيد أنه يتم اإلمساك 
به ويوسعه الناس 

ضرًبا امام ابنه 
الصغير الذي هزه 

وصدمه مشهد أبيه 
الذي بدا فيه ضعيًفا 

مهاًنا، لقد حول العجز 
والفقر وغياب األمان 

والعدل الرجل إىل سارق، 
أدار الصراع يف اتجاه 

آخر، هو تطور لبطل كافكا 
السيد كاف الذي مات عبثًا 
يف نهاية الرواية والفيلم يف 
مشاجرة عبثية يف الشارع، 
بيد أن بطل دي سيكا قرر 

أن يصبح جزًءا فاعًل 
يف هذه الغابة، إنه تحول 

خطير وينذر بالسوء، بيد 
أن أنطونيوني املخرج 

اإليطايل الشهير علق عىل 
الفيلم جماليًّا عندما سئل 
عنه قائًل: »كنت أود أن 
يستغنى دي سيكا عن 

الدراجة قليًل«، وقد شرح 
أنطونيوني منطقه حين 

قال: »أنا أتحدث هنا مجاًزا 
فحاولوا أن تفهموا ما وراء 
كلماتي، من املهم رؤية ما 
هو موجود يف عقل وروح 
هذا اإلنسان الذي سرقت 

دراجته، كيف تكيف، 

يصورون أناًسا حقيقيين 
مأزومين، يبدو ألول وهلة 

أنهم ال مبالون سلبيون، 
بيد أن الحقيقة -كما 

أوضح لوكاتش- أنهم 
اقتلعوا اقتالًعا من واقعهم 

اآلمن، لقد فقدوا اإليمان 
واليقين يف أن شيئًا جمياًل 

ومطمئنًا سيحدث، ومن 
هنا خرج علينا املخرج 

اإليطايل الكبير فيتوريو 
دي سيكا بتحفته الخالدة 

سارق الدراجة ليعكس 
هذا الشعور بجالء، والذي 

قيل إنه أحد الذين تأثر 
بهم صالح أبو سيف 

تأثًرا مباشًرا، بطل الفيلم 
رب أسرة فقيرة يعاني 

البطالة، ويحصل بعد ألي 
عىل عمل يشترط عىل من 

يحصل عليه أن يكون 
لديه دراجة، إنه سيعمل 

يف لصق ملصقات الدعاية 
عىل الجدران وأعمدة النور 

فيتوريو دى سيكافرانز كافكا
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لتحقيق رغبة ما، فمنذ 
أواخر السبعينيات يف 

القرن املاضي والشخصية 
االستثناء التي ال يمكن أن 
نرى مثيًل لها يف الشارع 

مثًل، أو ربما ال نرى مثيًل 
لها يف حياتنا كلها، ذلك 

النمط الغربي الهوليوودي 
القديم اختفت، صارت 

شخوص األفلم جارحة 
قريبة للقلب أكثر منها 

للعقل، إذا أصاب أحدهم 
نجاًحا فالكل يستفيد، وإذا 
حدث ألحدهم نكسة فإن 
الجميع يعانون بصرف 

النظر عن أن بطل الحكاية 
بشكل عام شخصية 

مفردة، لكنه يجب أن 
يتبادل املنفعة واملعاناة 

مع الجمهور مهما 
كان البطل صغيًرا أو 
كبيًرا، إنساًنا أو حيواًنا، 

قويًّا أو ضعيًفا، يجب أن 
يشعر املتفرج أن هذه 
الشخصيات مقدودة 

من مجتمعنا البشري 
املشترك، تترك ىف قلب 

كل إنسان شعوًرا 
بالعطف والسحر 

األخاذ.
ولعل األفلم التي تلت 
هزيمة يونيو يف حقبة 
السبعينيات بدأت هذا 
التحول الحاد يف فيلم 
)السراب( عن قصة 

نجيب محفوظ، 
سيناريو وحوار 
عيل الزرقاني وإخراج 

أنور الشناوي عام 1970، 

واملعاصرة تمثل مثاًل 
يعكس مجتمًعا واسًعا 

من البشر يشتركون فيه، 
نفس الهموم نفس القضايا 
نفس الحاجات واألهداف، 

ل سيما يف مجتمعاتنا 
الشرقية والعربية 

واملجتمعات التي تشبهنا 
ويتشابه منتوجها اإلبداعي 

معنا، تلك العوامل التى 
تعاني فقًرا وتهميًشا وقمًعا 

ل ينتهي.
ولكن كما يقول روبرت 
مكي، علينا أن نتعلم أن 

نحب شخصياتنا، أن 
نغدق عليهم الحب والدفء 

لكي تكمل رحلتها يف 
الحكاية وصراعها الحثيث 

عىل األخرى، مثلما 
تعيل السينما الفلسفية 

والنفسية من قيمة الزمن 
والشخصيات فيما يتعاظم 

املكان وأهميته ومدلوله 
وتأثيره يف الواقعية، فيما 

تعتمد الكوميديا وأفالم 
األكشن والجريمة عىل 

الحدث إلخ، بيد أنه تظل 
العناية بالبشر وأهوائهم 

وقوتهم وضعفهم وألوانهم 
الضمانة الوحيدة لكي 
يصب املتلقي تعاطفه 

ويندفع بكل أحاسيسه 
تجاه ما نحكيه عن الحياة، 

لقد عاشت الدراما اليونانية 
وكتابات شكسبير وظلت 

خالدة ألنها ببساطة 
تتحدث عن البشر، وليس 

لعظم الحدث الذي 
تشرحه، وكما يقول 
بيير مايو لعل أول 

سؤال يجب أن يخطر 
عىل بال الكاتب هو أن 
يسأل نفسه، هل بطل 

فيلمي أو حكايتي مثال 
أم استثناء؟ هل يمثل 

مجموعة أو شريحة كبيرة 
أو طبقة؟ أم يحمل ظروًفا 

استثنائية؟
وألن اإلنسان يف هذا 

ا  العصر بات حائًرا هشًّ
وضائًعا وسط شروط هذا 
النظام العاملي الجديد الذي 

تشكلت مالمحه الحادة 
منذ منتصف القرن 
العشرين، فقد باتت 

عموم شخصياتنا 
يف سينمانا الحديثة 
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خيانة زوجها لها فردت له 
الصاع صاعين، وانخرطت 
يف اللهو وامللذات، ثم الفتاة 

الصغيرة الجميلة التي 
توقع نفسها يف حبائل 
النجم رجب القاضي 
بإرادتها، فهي تبحث 

عن النجومية والشهرة 
والترقي السريع بأقصر 

الطرق، أال وهي إقامة 
عالقة مع املمثل املشهور، 

لتضيع هي األخرى يف 
زحام وضباب العوامة، 

وال يستثني منهن سوي 
الصحفية الشابة التي 
تضعهم أمام أنفسهم 
وتجرهم معها ألعمال 

لها قيمة، ويقابلها أيقونة 
الفيلم أنيس زكي والذي 

الشهير )ثرثرة فوق 
النيل(، وهو قصة نجيب 
محفوظ أيضا وسيناريو 

وحوار ممدوح الليثي عام 
1971، وهو ذلك الفيلم 

الذي عد من أبلغ األمثلة 
عىل تغير القيم يف املجتمع 

املصري وتغير األنساق 
الثقافية فيه بشكل عام، إذ 
مثلت عوامة رجب القاضي 

الذي يعتبر من صفوة 
املجتمع ونجم سينما 

صنعته األفالم الهابطة 
يف إشارة واضحة ملوجة 
األفالم الهزلية املقصودة 
التي وجه صناع السينما 

لصناعتها بعد هزيمة 
يونيو، وخالد عزوز الذي 

يحترف األدب ويعيش 
بال مبادىء، 

ومصطفي راشد 
املحامي غير القادر 

عىل االتساق مع املجتمع 
الجديد وشروطه، أما 
نماذج املرأة يف الفيلم 

فهي نماذج شائهة، 
لييل زيدان املوظفة 

الجميلة البسيطة 
واملتمردة عىل واقعها، 

والتي تتخذ من 
احتراف الدعارة 
وابتزاز الرجال 
شكاًل لتمردها 

لتعيش يف مستوي 
مادي أعيل وأكثر 

رفاهية، ثم سنية؛ 
تلك املرأة التي 

تخطت منتصف 
العمر واكتشفت 

الذي نرى فيه شخصية مل 
تقدمها السينما املصرية 
من قبل، وهي شخصية 
كامل الذي يعاني عجًزا 
وحرماًنا جنسيًّا، والذي 
سببت له أمه بمعاملتها 

الخشنة وغيرتها الغريبة 
عليه وتجاربه الجنسية 
املشوهة يف الطفولة مع 

الخادمة؛ اضطراًبا جنسيًّا 
ونفسيًّا دمرت ذوقه 
وأحاسيسه، لتتحمل 

رباب زوجته عبء مرضه 
وعجزه، فتسقط يف الخيانة 

ثم تدفع حياتها ثمنًا لهذا 
السقوط، وبرغم أن الرواية 

كتبها نجيب محفوظ عام 
1948 إال أن املتفرج انسلخ 

من التعاطف الواجب مع 
الشخصية للبرودة التي 

قدمها السيناريو واإلخراج 
بها، وانصرف ملحاولة 
فك شفرتها ورمزيتها 
ومحاولة سحبها عىل 
الشأن العام، منذ أن 

أثارت زوبعة فيلم شيء 
من الخوف فضول املتلقي 

وذكاءه، واعتبره أحجية 
حلها ومدلولها واضح 

باعتبار عتريس وعصابته 
اسقاًطا سياسيًّا، وقد تكرر 
هذا يف غالبية األفالم التي 

تلت هزيمة يونيو ووفاة 
عبد الناصر، حتى لو كان 

التفسير متعسًفا وزائًدا 
عن حاجة الفيلم الدرامية 

والجمالية.
ثم قدم املخرج حسين 
كمال فيلمه األيقوني 



ما نراه من تعليق أنيس 
عىل املالبس القصيرة 
للمرأة التي تسير مع 

زوجها، والذي ال يأخذ 
منحي ديني ولكنه يأخذ 

منحي قيمي تهكمي: »يبقي 
عنده الثروة دي ويتمتع 
بيها لوحده، راجل شهم 
صحيح«، بالرغم من أن 

اجبرن ونمكف يقول »إن 
القيمة كالذوق ال تخضع 
للقياس«، وهو ما يؤكده 
الدكتور فؤاد األهواني 
الذي يري »أن القيم يف 

صميمها إنسانية وتختلف 
عن املوجودات خارجنا، 

والتي يمكن قياسها طواًل 
وعرًضا أو وزًنا، فألنها 

إنسانية فهي غير محددة«، 
إذن فنحن نقيس كالم 

كمواطن يعمل موظًفا 
بوزارة الصحة بالنهار 

ومدير ليايل السهر والكيف 
ليًل لشلة العوامة، التي 

برغم وجوده بينهم ليرص 
لهم الحشيش يعتبرونه 

غائبًا، ويتصرفون أمامه 
بل حرج، فيما يبدو أنيس 

كقطعة من األثاث فعًل، 
لكنه رغم صمته البادي 
وال مباالته ال يكف عن 

الحديث لنفسه طوال 
الوقت، ال نعرف هل صوته 
الداخيل وعي ال قيمة له يف 
مجتمع متفسخ من أساسه 

أم خوف، فاملهمشون من 
الطبقة الوسطي املتوسطة 

والدنيا لهم خصوصية 
شديدة، إذ يسيطر عىل 

معظمهم قيم الريف، وهو 

قام بدوره املمثل الكبير 
عماد حمدي، والذي يمكننا 

أن نري هذا العامل املفكك 
من خالل عينيه ومن خالل 

العرض العقيل الساخر 
لألحداث، عن طريق 

املنولوج الداخيل الذي كان 
مؤسًسا للسرد يف الفيلم، 
وهو نمط نادر الوجود يف 
السينما املصرية و يختلف 

تماًما عن مفهوم الراوي 
الخارجي أو ما يعرف يف 

البنى السردية بالراوي 
العليم، فهو يبدو لنا أنه 
يري العامل عىل حقيقته، 
فنرى أنيس الذي اعتاد 
أن يحشش قبل ذهابه 

للعمل، وهو يري رئيسه 
يف العمل وقد نقش عىل 

قفاه التوقيعات واألختام، 
ويكتب تقريًرا لهذا الرئيس 

من سطرين بما تبقي يف 
القلم من حبر، إنه يتعمد 

الغياب والحضور يف 
ذات الوقت وبنفس القوة 
بتعاطيه الحشيش، فهو 

يسير يف الشوارع محدًثا 
نفسه حديثًا عاقاًل منطقيًّا 
وإن كان له لون الهذيان، 
فينتقد بشدة أعمال الحفر 

املتكررة التي تقوم بها 
الحكومة يف الشوارع 

والتي تخلف مئات الحفر: 
»مرة يحفروا للكهربا ومرة 

للمية ومرة للتليفونات، 
ما يحفروا مرة واحدة 

ويخلصوا«.
أنيس الذي يبدو مهاًنا 

مهمًَّشا من قبل الحكومة 

شعر كافكا أن اإلنسان صار جماًدا 
أكثر مما هو مخلوق حي، وأصبح 

ال يعاني فقط من انطماس 
شخصيته بشكل متزايد نتيجة 
معرفته وخبرته، بل من ازدياد 
العالقات االجتماعية والظروف 
المحيطة به غموًضا وابهاًما، 

وغرس كافكا أساًسا متيًنا لما عرف 
بعد ذلك في األدب والسينما على 

حد سواء بالبطل السلبي
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وقد يكون هذا التعلق 

بحلم )النداهة(، بأرض 
نشأوا بها وأصبحت جزًءا 
من وجودهم )أبو ربيع(، 

بعائلة تنتمي إليها مهما 
كان عبء وثمن تحمل 

املسؤولية تجاههم )أفواه 
وأرانب(.

أما مرحلة الثمانينيات فلها 
شأن آخر، فقد تفاقمت 

األزمات االقتصادية وازداد 
الفقر وتغلغل املد الديني 

يف نسيج مجتمعاتنا، 
وانقضت البقية الباقية لدي 

الشخصية املصرية من 
الزهو بانتصار أكتوبر73، 

وهجرة العمالة املصرية 
للخليج، وانتشار البطالة 

وأزمات السكن، فكان 
ال بد للسينما أن تبحث 
عن أبطالها وسط هؤالء 

البشر الذين مل 
يعد لديهم أي من 

مقومات الزهو، 
وربما مل يعد يغريهم 
نجوم السينما الذين 
يبدون بعيدون عنهم 

بعد األرض عن 
السماء، وال حتى تلك 
الشخصيات الدرامية 

التي يبدو ضعفها 
ضعًفا رومانسيًّا يسهل 

ترميمه، كضعف آمنة 
يف فيلم دعاء الكروان 

والتي قررت بكل ضعفها 
وحزنها أن تحارب الشر 
بالحب وتنتصر، ليقود 

جماعة الواقعيين 
الجدد عاملًا جديًدا 

إنهم ال يمثلون لصناع 
القرار أكثر من الجرذان 

التي تصعد عىل سطح 
السفينة قرب الغرق.

ولقد ظلت الشخصية 
املصرية تتأرجح بين 

القيمة والالقيمة يف سينما 
السبعينيات، أبو ربيع 

1973 إخراج نادر جالل، 
النداهة 1975 إخراج 

حسين كمال، أفواه وأرانب 
1977 إخراج بركات، وهي 

أفالم تتفق يف جوهرها 
عىل حقيقة أنه حتى أفقر 

الفقراء وأضعف الناس، ال 
بد أنهم يملكون شيئًا ما، 
أي شيء، وهم يعتزون 

بممتلكاتهم الضئيلة هذه 
ويتعلقون بها مثلما يتعلق 
مالك رأس املال بملكيته، 

أنيس الذي ال يبايل به 
أحد بناء عىل ما هو سائد 

يف عصرنا، وما يمثله 
كالمه لقيم كل منا، قرًبا 
أو ابتعاًدا، حتى مقارنته 
الساخرة بين الحشيش 
والخمر واعتبار قانون 

تجريم الحكومة للحشيش 
والسماح بتعاطي الخمر 

له شكاًل اقتصاديًّا نفعيًّا، 
فبرغم أن كليهما يغيب 

العقل، فالحكومة تحصل 
ضرائب عىل الخمر لكنها 

ال تحصل ضرائب عىل 
الحشيش، لذا ال تحرم 
الخمر، ويتمني لو أنها 

حصلت ضرائب عىل 
الحشيش وتتركه مباًحا، 

وعندما يزور جبهة الحرب 
مع الصحفية الشابة 

يطلق تلك الجملة 
التي تهكم بها شلة 

العوامة عىل الفالحة 
التي صدموها بالسيارة 

وتركوها تنازع املوت 
)الفالحة ماتت والزم 

نسلم نفسنا(! ربما كان 
املقصود هنا هو مصر، 
لكن وضع الكاتب هذه 

الصرخة عىل لسان 
أنيس، الذي برغم هوانه 
وتهميشه يملك الوعي، 

بيد أنه منذ متى 
وصرخات التحذير 

التي تصدر ممن هم 
خارج السلطة والنفوذ 

يلقي لها أحد بااًل، 
مهما كان من يطلقها 
أمينًا نبياًل متجرًدا، 
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يف وجوده اليومي دون 

أن يعي هذه املعاناة بعقله، 
وكل منهما يعيش يف 

طالق كامل مع املجتمع 
والعامل، إنه أول بطل 

يعيش عىل هامش املدينة 
يف السينما املصرية، ليس 

حزينًا وال ميلودراميًّا 
وال غاضبًا ولكنه يحاول 

ويعتاد السقوط مثلما اعتاد 
التنفس ليشق صراًطا 

رفيًعا يف الحياة يعبرها 
عليه، يعمل موظًفا بسيًطا 
يف الصباح ويلعب الكرة 

الشراب يف املساء، بيد 
أن خان والذي صنع 

له نهايتين األوىل تلوح 
بسقوط فارس منهًكا 

مهزوًما أمام العب كرة 
شراب جديد، يصنع 

قدم تشيكوف هؤالء 
الذين يؤدون طقوس 
الفشل بوداعة ورقة 

وشاعرية، وأغدق عليهم 
الدفء وأدان البطل القوي 

لصالح الضعفاء، صنع 
هؤالء الواقعيون الجدد 
شخوصهم وحكاياتهم.
فهذا هو فيلم الحريف 
الذي قدمه محمد خان 

عام 1984، مستلهًما مرة 
أخري الواقعية اإليطالية، 

إذ إنه يبدو أن كل املدارس 
الجديدة يف السينما ال بد 
أن تعود لهؤالء املجددين 

الرواد من اإليطاليين، 
حيث التصوير يف الشوارع 

ووسط الحارات والبيوت 
الشعبية العادية، ففارس 
)عادل إمام( الذي يبدو 

كشخص يمكنك أن تقابله 
كل يوم يف 

الشارع، 
يف املقهي، 
يف العمل، 

ويرى سمير 
فريد أن هناك 
تأثًرا واضًحا 

بالفلسفة 
الوجودية 

يف الفيلم كما 
عبر عنها ألبير 
كامي يف رواية 
الغريب، فبطل 

الفيلم يشبه 
ميرسو بطل 

الغريب، 
كالهما 
يعاني 

بأسلوب مختلف، لقد 
أقالوا بفكرهم الجديد 
عثرة السينما املصرية 
منذ السبعينيات وحتي 

منتصف الثمانينيات، 
محمد خان، عاطف الطيب، 
خيري بشارة، داوود عبد 
السيد، ورضوان الكاشف 

وتالميذهم.
 قدم هؤالء املبدعون 

أبطالهم من نسيج الواقع 
الجديد بأبطال جدد، عبر 
ما شرحه رشاد رشدي 
عن مفهوم الواقعية، إذ 

ذكر أن الفكرة الرومانسية 
التي تسعى إىل حل مشاكل 

اإلنسان عن طريق قدرته 
التي ال نهاية لها عىل 

الخير؛ فكرة غامضة وغير 
عملية، وبدأ كثير من الناس 

يدعون إىل التخيل عن 
األحالم والبحث بطريقة 
أخرى عن حلول ملشاكل 

اإلنسان عن طريق حقائق 
مادية ملموسة.

لقد قدمت غالبية هذه 
األفالم بروح تشيكوفية 

واضحة باختالف العصر 
والظرف، إنها مثالية 

جريحة كما أوضح الفرين، 
أبطال تحطمت مطامحهم 
وآمالهم وأوهامهم أيًضا 

عىل صخرة الحقيقة، 
هؤالء األبطال الذين 

يبدون زائدين عن حاجة 
الحياة، يبدون بمعايير 

النظم املجتمعية الجديدة 
القاسية ببساطة فاشلين 

عديمي اإلرادة، ومثلما 

الملف الثقـافي
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البحر، بعد أن ظنتا أنها 
ضاعت منهما، ال نعلم 

بالتحديد مل هما فرحتان؟ 
هل ألنهما وجدتا أحالم، أم 
بالبحر؟ ال شيء بقي لهن 

من الحياة ولكنه األمل، 
وطوبى ملن يخوضون 
الحياة ببراءة األطفال 

وطموح املالئكة عىل حد 
تعبير نجيب محفوظ يف 

روايته امللحمية الحرافيش، 
طوبي للفقراء.

ويف التسعينيات يعود بنا 
وحيد حامد وبطله األثير 

يف تلك الفترة بموجة 
من األفالم السياسية 

االجتماعية، لتعطي شكاًل 
وقواًما لهذه الفترة التي 

ارتدت فيها السينما 
مرة أخري للوراء بفعل 
االنهيار النوعي للسينما 
ألسباب عديدة ومركبة 

ومستمرة حتى اآلن، إال 
أنه ليس عىل غرار فيلم 
الكرنك بالطبع، والذي 

يعد أول فيلم سياسي يف 
السينما املصرية بمفهوم 
النوع الفيلمي السياسي، 

حيث يواجه فيه طالب 
الجامعة املتمردين عىل 
القمع والديكتاتورية، 
قوى غاشمة واضحة 

املعامل، إنها أجهزة أمن 
نظام حكم عبد الناصر 

بكل ممارساته، إنه صراع 
رومانتيكي من أجل الحرية 
واألفكار السياسية الكبرى 

كافتقاد الديموقراطية 
والحرية الفردية إلخ، 

نهاية أخرى تخشى 
رد فعل الشباك فتبدو 

أكثر تفاؤًل، ويدشن 
هذه النهاية املتفائلة يف 

فيلمه اآلخر املهم والذي 
يعتبره الكثيرون تحفة 

أفالم الثمانينيات، أحالم 
هند وكاميليا 1988، 

والذي يعد عاملًا كاماًل 
من املهمشين تطاردهم 

الدنيا ويطاردونها، فهند 
وكاميليا زميلتا مهنة، 

وهي الخدمة يف البيوت، 
تفترقان وتلتقيان بنفس 

بساطة وتعقد عالقات هذا 
العامل، إذ ل مواعيد مؤكدة 

بينهما، فظروف الحياة 
أقوي من أن تتواعدا عىل 

اللقاء يف وقت محدد، إنهما 

تروحان وتجيئان كورقتي 
شجر عىل حافة الطريق، 

كاميليا امرأة تنتمي لعامل 
املهمشين لكنها قوية، 

تناطح الحياة وتحارب يف 
أكثر من جبهة، تحارب 

مع أخيها املدمن وزوجته 
وعياله، وتحارب مع 

عثمان زوجها الفظ، ومع 
مخدومتها التي تطردها 

عندما تكتشف أنها تسرق 
الطعام من املطبخ فتبيع 
الخضر يف السوق، عمل 

مكان عمل، ال يهم وال فرق 
بينهما يف التدني والشقاء، 

ا لهند  وتنصب نفسها أمًّ
صديقتها التي تصغرها 

سنًّا، وتجاهد لتزوجها من 
عيد ليتستر عىل حملها 

منه لتضع حلمها 
املعدوم يف اإلنجاب 

يف أحالم بنت هند، 
إنهما تخلقان الضحك 

من قلب البكاء وشظف 
العيش، وينتهي بهما 

الحال بعد أن وجدا املال 
الذي سرقه عيد زوج 

هند وزج به يف السجن 
بسببه، فتقرران السفر 

لإلسكندرية مع 
أحالم يف نزهة نزقة، 

فيخدرهما السائق 
ويسرقهما ويلقي 
بهما عىل الطريق، 

تستفيقان وتهروالن 
عىل البحر يف أمل 

وبهجة بعد أن 
وجدتا أحالم تقف 

عىل مبعدة منهما تواجه 
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بعنف تجاه واقعهم 

وحياتهم.
يري ألفريد آدلر أن مشكلة 

اإلنسان أنه ال يعتبر 
أن لحياته معني، إال إذا 

اعترف اآلخرون حوله أنها 
لها معني، ولكن ماذا عن 
هؤالء الضعفاء املنسيين 

الذين ينزفون حياتهم 
يف الظل ويأتون للدنيا 

ويمضون منها دون أن 
يشعر بهم أحد؟ هل يمكننا 

أن نعتبر األمل والضعف 
جزًءا من مكاسب الحياة 
التي ربما ال يعيها هم؟ 
هل هي موهبة القسوة 

التي عرفها األديب العظيم 
دستوفيسكي الذي عذب 

نفسه وأبطاله ليصل 
للمعرفة؟ بيد أن جمهور 

السينما يختلف عن 
جمهور األدب، فهو قاس 
ومتعجل، وال يصبر عىل 

الضعفاء، وال يتقبل البطل 
الذي يفتقر إىل كل إمكانية 

لتحقيق هدفه ورغباته، 
عظمت أم صغرت، عىل 

البطل إذن أن يتابع رغبته، 
وسيقدر الجمهور حدود 

تجربته اإلنسانية من 
العمق واالتساع إىل الضيق 
واملحدودية، طاملا أن البطل 
يحاول، إنه يحاول بالنيابة 
عنه يف الحكاية ويحثه عىل 

املحاولة، إنها كما يقول 
ليسنج قبضة العدمية يف 

مواجهة الحياة

بيد أن فترة التسعينيات 
كانت امتداًدا معقًدا لفترة 

الثمانينيات لألوضاع 
السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، لترتفع نسبة 
الفقر وتزداد الدولة رخاوة 

ويزداد تهميش البسطاء 
سياسيًّا واجتماعيًّا 

واقتصاديًّا، ولكن زاد عليه 
أمران غاية يف الخطورة، 
الخوف والعنف، ليتجىل 

مبدأ البقاء لألقوى 
واألصلح، وهو الذي يفسر 

نظرية التطور نفسها، 
فيتهلل الجمهور يف أفالم 

كاإلرهاب والكباب واملنسي 
واللعب مع الكبار، وطيور 
الظالم، وفيلم رأفت امليهي 
األشهر األفوكاتو، وشمس 

الزناتي واملشبوه لسمير 
سيف وغيرهم، وجميعهم 

بطلهم عادل إمام الذي 
قدم نموذًجا مختلًفا للبطل 
الشعبي املهمش والبسيط، 
والذي تمكنه الحيلة وفهمه 

الفطري ملنطق القوة 

الغاشم من االنتصار، 
إنها أفالم بها مزيج من 

السياسة وامليلودراما 
وميثولوجيا البطل 

الشعبي والكوميديا وفيلم 
الحركة، ولكنها بالرغم 

من انتصارها للمهمشمين 
والضعفاء، والذي يثلج 
صدر املتفرجين الذين 

يعانون من الدولة 
املتصدعة ومراكز القوي 

الجديدة الساحقة، إال أنها 
دون أن ندري أسست ملبدأ 

الخالص الفردي وأخذ 
الحق بالحرفة ال بالقانون، 
متماشية مع مظاهر العنف 
التي تبدت يف هذه الفترة، 

إذ إن نموذج بطل فيلم 
الحريف املسامل الغريب 

اختفي، وحل محله نموذج 
آخر من املهمشين قابل 

لالنفجار يف أي لحظة، بل 
وحمل السالح إذا اقتضي 
األمر، إنه أمر يقترب من 
فكرة جوته التي تقول إن 

الحقد ليس دوًما أمًرا سيئًا 
وإنما يمكنه أن يحملنا عىل 

التغيير، بيد أنه تغيير يأخذ 
شكاًل من أشكال االحتجاج 
العنيف والتمرد الخطر عىل 

الحياة وسالمتها، ألنهم 
يتبنون منهًجا برجماتيًّا 
لخلق فرص للتعايش يف 
الحياة دون أن يسهموا 

يف تغييرها، إنهم يتغيرون 
وفًقا ملنهج جوتة، لكنهم 
ال يغيرون واقعهم ألنهم 

يعانون مشاعر ملتبسة من 
الحب والكراهية املختلطين 

الملف الثقـافي
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هناك أمور تحدث 

من حولنا بصورة 
طبيعية معتادة 

خاصة يف 
مجال الفنون، 

إال أنها لظروف 
ما يحيط بها من 

املجتمع، أو ما 
تكتسبه من خبرات، أو 

ما يثار حولها من جدل، 
تصبح ظاهرة مؤثرة 
يف كل ما هو حولها 

بشكل كبير، بصرف 
النظر عن كونها 

ظاهرة لها قيمة فنية 
مجتمعية أو عديمة 

القيمة.
إن هناك تصوًرا 
رومانتيكيًّا عن 

الفن، يفسر عىل أنه 
حادثة استثنائية 

تحوي شروط بقائها 
من داخلها فحسب، 

فيما يقول ديفيد إنجيلز 
وجون هينجستون محررا 

كتاب »سوسيولوجيا الفن– 
طرق للرؤية«، بينما علم 

سوسيولوجيا الفن يفسر هذا 
الفن بوصفه فعًل اجتماعيًّا 
ثقافيًّا. وهناك تفاوت كبير 
بين املتخصصين يف مجال 
سوسيولوجيا الفن، وهذا 

التفاوت، يكمن يف درجة الربط 
بين الفن واملجتمع.

يف منتصف 
الخمسينيات 
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أما عبد الحليم حافظ الظاهرة 

املصرية العربية، فقد جاء 
يف الخمسينيات أيًضا يف جو 

ميلء بالنجوم من املطربين 
واملطربات وكان عىل رأسهم 

محمد عبد الوهاب وأم كلثوم 
القمتان العريقتان يف الطرب 
والفنون والثقافة، وقد تربعا 

عىل عرش الغناء سنوات 
طويلة، وكان لهما نفوذ كبير 

خاصة أم كلثوم. كما كان هناك 
عدد كبير من أصوات الرجال 
املوجودة عىل الساحة بالفعل، 

إال أنه مل يكن منافًسا لهم، فهم 
مختلفون عنه يف طبيعة الصوت 

واألداء ونوع ومضمون 
األغاني والشكل املقدم بها، 

مثل عبد الغني السيد، ومحمد 
عبد املطلب، وإبراهيم حموده، 
وعباس البليدي، وعبد العزيز 

محمود، ومحمد فوزي، وكارم 
محمود، ومحمد قنديل، وشفيق 

جالل وغيرهم.
وكان من بينهم أيًضا إساعيل 

شبانه شقيق عبد الحليم حافظ، 
الذي أنقذه من مؤامرة نسوان 
القرية، الالتي قررن التخلص 

منه بعد والدته بأيام، ألنه 
نذير شؤم، فقد ماتت أمه بعد 
والدته. كما مات أبوه قبل أن 

يتم عامه األول، وعاش يف بيت 
خاله الحاج متويل، وكان دائم 
اللعب يف ترعة القرية فأصيب 
بمرض البلهارسيا الذي عاني 
منه طوال حياته. وعبد الحليم 
هو االبن األصغر بين إخوته 

إسماعيل ومحمد وعلية. 
وإسماعيل هو الذي ساند 

أخاه األصغر طوال حياته، 

البوب والبلوز 
والكنتري، وهو 

أحد رواد موسيقا 
الروكابييل وهي 
موسيقا سريعة 

اإليقاعات 
خرجت من 

موسيقا الكنتري 
مع موسيقا 

الريتم آند بلوز. 
كما لقب بملك 

الروك آند رول، 
وفيما بعد قال 

عنه املغني 
البريطاني التون 

جون »اسألوا من حولكم، لو 
مل يكن الفيس موجوًدا، ال 

نعلم ماذا كان سيحل بموسيقا 
الروك اليوم«.

كانت طريقة الفيس يف الغناء 
يصحبها الرقص بحيوية 

فائقة، والذي وصل إىل مرحلة 
هستيرية، بل هيستريا جماعية 
أصابت معه الجمهور. وامتأل 

رقصه باإليحاءات الجنسية 
متجاوًزا كل األعراف يف زمن 
بزوغ حركة الحقوق املدنية، 

وكل هذا جعله من جانب 
شخصية مثيرة للجدل، ومن 

جانب آخر جعله شخصية 
شعبية محبوبة بشكل غير 

طبيعي، خاصة حينما نجح يف 
التوفيق بين موسيقا الكنتري 

الخاصة بالبيض والبلوز 
الخاصة بالسود، فكسر بذلك 

التمييز العنصري داخل أمريكا 
املحافظة العنصرية. ومن هنا 
صنعت ظاهرة اسمها الفيس 

بريسيل.

القرن املاضي شهدت أمريكا 
والعامل كله ظاهرة اسمها 
ألفيس بريسيل، املولود يف 

مدينة توبيلو بوالية ميسيسبي 
19٣5، لعائلة متوسطة الحال، 

وهو مغني وممثل وكاتب 
أغاني اعتيل عرش املوسيقي 
األمريكية، وكان أحد أشهر 
املغنين وأكثرهم تأثيًرا يف 
القرن العشرين. وشهدت 

مصر يف نفس الوقت ظاهرة 
اسمها عبد الحليم حافظ، 

املولود يف قرية الحلوات مركز 
اإلبراهيمية بمحافظة الشرقية 
19٢9، لعائلة أيًضا متوسطة 

الحال، وهو مغني وممثل، تربع 
عىل عرش الغناء الرومانسي 

والوطني يف مصر والوطن 
العربي كله. وعبد الحليم 

وألفيس رحال يف عام واحد هو 
1977، الفيس بسبب اإلدمان 

وعبد الحليم بسبب مرض 
مزمن.

برع الفيس يف موسيقا 

محرم فؤادمحمد عبد الوهاب أم كلثوم



جارحني« كلمات مرسي جميل 
عزيز وألحان محمد املوجي 
1959، ويف نفس العام غني 
»يا وحشني رد عليا« كلمات 

عبد العزيز سالم وألحان فريد 
األطرش، وله أيًضا »إوعى 

تكون بتحب يا قلبي« كلمات 
إسماعيل الحبروك وألحان 

محمد املوجي. كما لحن لنفسه 
أغنية »غدارين« كلمات صالح 

فايز. انشغل محرم فؤاد 
بالزواج حيث تزوج 7 مرات، 
وبالسفر الكثير إىل لبنان، مما 
جعله يف نجومية أقل من عبد 

الحليم حافظ.
ويأتي بعد ذلك عبد اللطيف 

التلباني )19٣6- 1989(، 
بلديات عبد الحليم واملولود يف 

قرية العزيزية مركز فاقوس 
بالشرقية، ولكن يف وقت قد 

تربع فيه عبد الحليم عىل عرش 
غناء شباب هذا الجيل، ويف 

قيل فإنه انسحب واعتزل بعد 
تراجع حماس شركات اإلنتاج 

له، بسبب الحرب التي شنها 
الحقل الغنائي ضده لصالح 
أحد نجوم الغناء. ويقال إن 

هذا النجم هو عبد الحليم 
حافظ، ومن جانب آخر هناك 

من يقول إنهما كان عىل عالقة 
طيبة. وعاد كمال حسني للعمل 

بالبنك، ثم سافر إىل إنجلترا 
أو إحدي الدول العربية للعمل 

هناك سنوات طويلة، ثم عاد إىل 
مصر. وكما يبدو أن من أهم 

أسباب اعتزاله أنه كان يعشق 
ا  الحياة األسرية وكان مهتمًّ

ومتعلًقا بأسرته وتربية أوالده.
ويف هذا الجيل ظهر أيضا 

محرم فؤاد )19٣4- ٢00٢( 
الذي ذاع صيته وشهرته، 
فله عدد كبير من األغاني، 

وأطلق عليه »صوت النيل«، 
ومن أغانيه »رمش عينه اليل 

وملا طغت شهرة عبد الحليم 
اعتزل إسماعيل الغناء مبكًرا 

وظل مسانًدا ألخيه ومحبًا 
له وفرًحا به. ومما أضعف 

وضع إسماعيل أنه كان أسيًرا 
ملدرسة سيد درويش يف الطرب 

الشرقي وغناء املوشحات، 
وكان بطبعه متدينًا ومحافًظا، 
وكان يبتعد عن أجواء السهر 

واملجامالت، وتفوق يف األغاني 
الدينية، عىل عكس عبد الحليم 

الذي غني للطالب والعامل 
والفالح والجندي، وعبر عن 

فكر وتطلعات ثورة يوليو 
195٢، والتي تفوق فيها 

عىل عبد الوهاب وأم كلثوم، 
وساعده يف ذلك مجهود 

الشاعر صالح جاهين بأغنياته 
الثورية الالهبة، فكان أكثر 

إقناعا للشارع من جميع 
معاصريه يف مصر والعامل 

العربي.
وقد ظهر مجموعة من املطربين 
الشبان معاصري عبد الحليم، 
وكان التنافس شديًدا بينهم، 
وكانوا يمثلون خطًرا داهما 

عليه، مثل كمال حسني 
)19٢9- ٢005( الذي كان 
يعمل يف أحد البنوك، والذي 
حقق شهرة واسعة ورددت 

الجماهير أغانيه، فمنها »غايل 
عيلَّ« كلمات محمد عىل أحمد 
والحان محمد املوجي والتي 

أنتجت عام 1956 يف فيلم 
»ربيع الحب«، وأغنية »لو 

سلمتك قلبى« كلمات محمد 
عىل أحمد أيًضا والحان منير 

مراد. ومل يستطع كمال حسني 
استكمال مشواره، وحسب ما 

قيل كثيًرا إن قوة عبد الحليم جاءت من 
ضعف صوته. إال أن تعبير ضعف للتضاد 
مع القوة جاء في غير دقة وموضوعية، 

فالضعف يعني الهزال أو الوهن أو 
اإلعياء أو التعب. واألصح أن نقول بداًل 
منه، الصوت الهادىء أو الحنون، فهو 

ا كصوت محمد  ا قويًّ ليس صوًتا جهوريًّ
عبد المطلب، أو شفيق جالل، أو سمير 

اإلسكندراني على سبيل المثال
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والتساؤل امللح الذي يجب 

طرحه، ملاذا تفوق عبد الحليم 
عىل كل معاصريه من املطربين 

وحظي بنجومية المعة وحب 
حقيقي من الناس، رغم أنه 

جاء يف بيئة مل تكن متعطشة 
للغناء والطرب، فقد كانت مليئة 

وذاخرة باملطربين واملطربات 
الرائعين.

جاء هذا ألن عبد الحليم كان 
يتمتع بنعمة من اهلل وهي نعمة 

القبول والحضور، وامتالك 
صوت دافء عذب يأتي من 

داخله، فالناس كانوا يسمعونه 
وينصتون إليه من داخلهم 

أيًضا وليس من خالل آذانهم 
فقط، فتأثير عبد الحليم النفسي 
والوجداني كان يصل بسهولة 

إىل قلوب ووجدان ومشاعر 
الناس مباشرة، وهذا ما مل يكن 

يتمتع به أو يقدر عليه الكثير 
من أقرانه وكل من حوله من 

املطربين.
أما تجارب عبد الحليم يف 

السينما الغنائية الرومانسية 
التي اعتمدت عىل فكرة البطل 

سبيل املثال، فكل طبيعة صوت 
لها جمالها الخاص يف التعبير.
مع كل هذه األصوات الجميلة 

الرائعة التي ظهرت يف زمن 
كان للفنون والثقافة فيه اهتمام 

كبير، وكان الذوق العام راقيًا 
ومثقًفا وواعيًا، اتفق محبو عبد 

الحليم من الجمهور والنقاد 
واإلعالميين عىل نجوميته 

وتألقه بينهم، وقد جاء 
التوافق بسبب موهبته الربانية 
وصوته الدايفء الحنون واملعبر 

وإحساسه املرهف وصحة 
مخارج ألفاظه ووضوحها، 

مع تفانيه يف إتقان أداء أغانيه، 
وحرصه الشديد عىل دقة إتقان 

عمله واكتماله.
أجيز عبد الحليم باإلذاعة 

املصرية عام 1951 بعد أن قدم 
قصيدة »لقاء« كلمات صالح 

عبد الصبور وألحان كمال 
الطويل، ويقال إن اإلجازة 

كانت عام 195٢ وقدم فيها 
أغنية »يا حلو يا اسمر« كلمات 
سمير محجوب وألحان محمد 

املوجي.

نفس هذا الوقت بدأت شهرة 
التلباني الحقيقية، عندما غني 
»اليل روحي معاه.. بتقولويل 

انساه« كلمات عبد السالم 
أمين وألحان محمد املوجي، 

والتي غناها يف أغسطس 1960 
بسينما ريفويل، حيث أحدثت 

ضجة كبيرة، وغناها الناس من 
بعده يف كل مكان وكانت بداية 

انتشاره الكبير، فتحمس له 
جالل معوض الذي كان يشرف 

عىل حفالت أضواء املدينة 
ويقدمها باإلذاعة املصرية، 

فقدمه وغنى »من فوق برج 
الجزيرة.. اهلل اهلل عىل سحرها« 
كلمات حيرم الغمراوي وألحان 

محمد املوجي. ومن املعروف 
أنه قد نشأ خالف وخصام 

شديد بين عبد الحليم واملوجي 
استمر فترة طويلة، ولذلك قرر 

املوجي وقتها أن يساعد كل 
املناوئين له ويلحن لهم.

قيل كثيًرا إن قوة عبد الحليم 
جاءت من ضعف صوته. إال أن 
تعبير ضعف للتضاد مع القوة 
جاء يف غير دقة وموضوعية، 

فالضعف يعني 
الهزال أو الوهن 

أو اإلعياء أو 
التعب. واألصح 

أن نقول بداًل منه، 
الصوت الهادىء 
أو الحنون، فهو 

ليس صوًتا 
جهوريًّا قويًّا 

كصوت محمد عبد 
املطلب، أو شفيق 
جالل، أو سمير 

اإلسكندراني عىل 
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رأسهم جليل البنداري وهو 

أول من أطلق عليه »العندليب 
األسمر«، ثم صاغ كتاب عنه 

بعنوان »جسر التنهدات«، 
وكتب عنه نبيل عصمت 

وفوميل لبيب ومحمود عوض 
وعصام بوصيلة ومفيد فوزي 

وآخرون.
وكما أتصور فإنه كانت هناك 

عوامل عديدة ساندت وساعدت 
عىل اكتمال هذه النجومية 

وهذا التألق إىل جانب موهبته 
وصوته، منها ما سبق ذكره، 
إىل جانب أنه كان من أهمها 

إصراره الشديد -رغم اإلحباط 
الذي انتابه- عىل املضي 

يف العمل بجدية بعد لقائه 
األول الصادم واملحبط مع 

الجمهور يف أغسطس 195٢، 
أي يف أعقاب ثورة ٢٣ يوليو 

مباشرة. وحسب رواية هشام 
عيسى طبيبه الخاص يف كتابه 

»حليم وأنا«، فحينما غني يف 
اإلسكندرية بكازينو الشاطبي 

»صافيني مرة« وأعقبها 
بأغنية »يا حلو يا اسمر«؛ 

وهما من ألحان محمد املوجي 
وكلمات سمير محجوب، 

حاول الجمهور منعه من الغناء 
وطلب نزوله من عىل املسرح، 
والسبب أن الجمهور مل يتقبل 

هذا النوع من الغناء الجديد، 
حيث اعتاد وألف سماع الغناء 
بأشكال معينة من أهل الطرب 
يف هذا الوقت أمثال عبد الغني 

السيد ومحمد عبد املطلب وعبد 
العزيز محمود وكارم محمود 

وغيرهم.
وكما يقول مجدي العمروسي 

النقي الطيب املثايل الذي 
يتعذب، فقد شهرته شهرة 

واسعة وعززت انتشاره 
الساحق يف كل البيوت املصرية 

والوطن العربي بأكمله.
كانت تربط عبد الحليم مع 

ملوك ورؤساء الدول العربية 
عالقات صداقة شخصية قوية 

ومتينة، مما زاد من شهرته 
الكاسحة، فكان صديًقا للزعيم 

التونسي الحبيب بورقيبة، 
والحسن الثاني ملك املغرب، 

وامللك حسين ملك األردن. 
وبالطبع الزعيم جمال عبد 

الناصر، فقد كان عبد الحليم 
هو مغني الثورة وصوتها.

ولدفء وعذوبة صوت 
عبد الحليم، نجد أن البنات 

الصغيرات يف املدارس 
والفتيات يف الجامعات 

الالتي عاصرنه كن ال تخلو 
كراريسيهن وكتبهن من صور 

عبد الحليم الفنية امللونة أو 
األبيض وأسود، التي كان 

املصورون يتعمدون أن تكون 
خلفيتها مضيئة بشدة إلبراز 

مالمحه وإلضفاء نوع من 
الغرابة والنجومية، أو أن 

تكون حدود وجهه هالميه 
)فلو- كما يقولون( غير 

واضحة وصريحة وبأبعاد 
غير منظورة، إلضفاء جو من 

الرومانسية الحاملة عليها. وكن 
يكتبن نص أغانية بالكراريس 
ويخصصن كراسات ليكتبن 

فيها أغاني عبد الحليم بأقالم 
ملونه منها األحمر واألخضر 

والبرتقايل وغيرها، وأحياًنا 
كن يخلطن بين األلوان فكل 
بيت بلون ما، وربما يكون 

معبًرا عن معني البيت. كما كان 
الشبان يقلدونه يف تسريحة 

شعره وطريقة ارتداء مالبسه 
وألوانها. وكان الجميع يستمع 
إىل أغانيه ليس يف الحفالت أو 

من خالل الراديو واالسطوانات 
فحسب، بل يف جميع دور 

السينما الصيفي والشتوي 
خاصة يف األحياء الشعبية التي 
كانت تذاع قبل بداية الفيلم ويف 

االستراحة التي تتخلل عرض 
الفيلم العربي والفيلم األجنبي، 

فكان انتشاره عىل أوسع نطاق. 
كما أنه من املستحيل حصر ما 
كتب عنه يف الصحافة املصرية 

والعربية، فقد كان شخصية 
نجومية مثيرة. وأثار موجات 
متتالية ومتناقضة من الجدل 

حول زواجه والغموض املحيط 
به وقصة مرضه الذي أثار 
عطف الجميع. كما كتب عنه 

عدد كبير من الصحفيين يف كل 
الصحافة املصرية والعربية، 

ومن كبار الصحفيين الفنيين 
والكتاب الذين تابعوه كان عىل 

الملف الثقـافي
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صديق عبد الحليم ومدير 
أعماله يف كتابه »أعز الناس« 

أن الجمهور يف هذا الحفل 
مل يكن متجاوًبا مع عبد 

الحليم، بل كان بينهم شبه 
عناد، حيث رفض عبد الحليم 
طلب الجمهور بأن يغني لعبد 

الوهاب أو عبد العزيز محمود، 
وأصر عىل أن يغني أغانيه 

الخاصة وليس أغاني آخرين. 
ثم نزل من عىل املسرح ومعه 
بعض املوسيقيين منهم شاب 

ذو شارب رفيع، هو محمد 
املوجي، وجاءت إىل عبد 

الحليم سيدة تواسيه وقالت 
له »الجمهور مش فاهم وبكره 

يفهمك«، واتضح أنها تحية 
كاريوكا. ورغم هذا فقد أصر 

عبد الحليم عىل املضي يف 
طريقه.

ويف يوم إعالن الجمهورية يف 
يونيه 195٣ غنى عبد الحليم 

»صافيني مرة« مرة أخرى 
فالقت نجاًحا مبهًرا. كما غنى 

التي أحدثتها ثورة يوليو 
195٢، فالعالقة بين أغاني عبد 

الحليم والتحوالت السياسية 
واالجتماعية ال تقتصر عىل 

أنها ظاهرة فنية موهوبة 
فحسب؛ بل هي ظاهرة تاريخية 
واجتماعبة أيًضا، فقد عبر عبد 

الحليم يف أغانيه عن الثورة 
وإنجازاتها، وعن مكاسبها التي 

حققتها. ويمكننا أن نقول إنه 
كان صوت الثورة.

حاول عبد الحليم أن يثبت 
فكرة أن الثورة للجيش 

والشعب مًعا، فغنى من كلمات 
أنور عبد اهلل وألحان محمد عبد 
الوهاب »اهلل يا بالدنا اهلل.. عىل 
جيشك والشعب معاه«. ثم غني 

»يا جمال.. يا حبيب املاليين« 
كلمات إسماعيل الحبروك 

وألحان كمال الطويل. كما غنى 
من كلمات مأمون الشناوي 

وألحان رؤوف ذهني »ثورتنا 
املصرية.. أهدافها الحرية«.
بعد أن تمت اتفاقية الجالء 

1954، وبدأت مرحلة جديدة 
لألغنية الوطنية التي عبرت 
عن فرحة الشعب بالجالء، 

غنى عبد الحليم »إحنا الشعب.. 
إحنا الشعب.. اخترناك من 
قلب الشعب« كلمات صالح 

جاهين وألحان كمال الطويل. 
ويف مرحلة صدور القوانين 

االشتراكية التي ستلبي وتحقق 
مطالب ورغبات الشعب، غنى 
عبد الحليم رائد هذه املرحلة 
»باألحضان.. باألحضان يا 

بالدنا ياحلوة« و«املسؤولية« 
و«مطالب شعب« و«يا أهال 
باملعارك« وكلها من كلمات 

يف يوليو 
1954 »عيل 
قد الشوق« 

كلمات محمد 
عىل أحمد 

وألحان 
كمال 

الطويل، 
فحققت 
نجاًحا 
ساحًقا 

أيًضا.
يف الحقيقة 

أن عبد 
الحليم حافظ لعب دوًرا كبيًرا 

يف تشكيل وجدان الشباب 
خالل الفترة التي عاشها 

وبعدها بسنوات، ألنه كان 
صاحب املوجة الشبابية 

الجديدة، وألقى يف قلوبهم 
رومانسية مل يعتادها أحد من 
قبل، ومل يكن تشكيل الوجدان 

يف نسج العواطف تجاه 
املحبين هو ما احتوته أغانيه، 
ولكن أيًضا تشكيل الوجدان 
والعواطف تجاه الوطن، من 

خالل أغانيه وقصائده الوطنية 
التي حفرت يف قلوب كل 

املصريين وأصلت معاني جميلة 
يف حب الوطن.

شهدت مصر خالل هذه الفترة 
ازدهاًرا كبيًرا يف الحياة الثقافية 

والفنية، وكما يقول جالل 
أمين يف كتابه »ماذا حدث 

للمصريين- تطور املجتمع 
املصري يف نصف قرن 1945- 

1995« أنه قد اقترن هذا 
اإلزدهار بالتحوالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، 

كمال حسنىعبد اللطيف التلبانى ألفيس بريسلى
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العمالق صالح جاهين وألحان 
كمال الطويل. كما غني »بستان 

االشتراكية« كلمات صالح 
جاهين وألحان محمد املوجي 
وتوزيع عىل إسماعيل. وغني 

»بلدي يا بلدى« كلمات مرسي 
جميل عزيز وألحان كمال 

الطويل.
وبعد ذلك شاركت األغنية 

يف التعبير عن الفرحة بالبدء 
يف بناء السد العايل والنهضة 

الصناعية التي شهدتها مصر، 
فغنى عبد الحليم من كلمات 

أحمد شفيق كامل وألحان كمال 
الطويل »قلنا حنبني وادي احنا 

بنينا السد العاىل«.
كانت هذه الحقبة الفنية 

من أجمل الفترات، والتي 
استمرت حتى اندالع حرب 
1967، فبدأت الحياة والدنيا 
تتغير وتختلف تماًما بسبب 

النكسة واالنكسار، فغني 
عبد الحليم من كلمات عبد 

الرحمن األبنودي وألحان كمال 
الطويل »يا بركان الغضب«، 

إال أننا واجهنا مشكلة كبيرة، 
وهي اإلحساس بأننا ربما 
ال نستطيع فعل شىء ألننا 

منكسرون وكلنا شجون. فجاء 
األبنودي مع الحان بليغ حمدي 
بأغنية من أروع ما كتب، أغنية 
»املسيح«. ففي هذه الفترة كنا 

حقيقة أمة واحدة وشعب واحد 
وآالمنا وآمالنا واحدة، فكان 
إحساس بليغ حمدي باللحن 

يف هذه الفترة العصيبة من 
تاريخ مصر والتي تكاتفت 

فيها كل قوى الوطن الشعبية 
والرسمية إلعادة بناء الوطن 

والجيش، غنى عبد الحليم 
يف حفل تاريخي كبير وسط 

العاصمة اإلنجليزية لندن 
أمام جمهور غفير من العرب 

واألجانب يف قاعة ألبرت هول 
لصالح املجهود الحربي، فغنى 

الرائعتين »املسيح« و«عدى 
النهار«.

بعد رحيل الزعيم جمال عبد 
الناصر املفاجىء، وتويل أنور 
السادات رئاسة الجمهورية، 

جاءت الضربة القوية املفاجئة 
القاضية، والتي أزهلت العامل 

كله يف حرب السادس من 
اكتوبر 197٣ املجيدة، فأعادت 
الحياة والتفاؤل واألمل، فغنى 

عبد الحليم من كلمات محمد 
حمزة وألحان بليغ حمدي 

»عاش اليل قال.. الكلمة بحكمة.. 
يف الوقت املناسب«، كما غنى 

من كلمات عبد الرحمن البنودي 
وألحان كمال الطويل »صباح 
الخير يا سينا«. وأشرق نور 
الصباح من جديد عىل أرض 

مصر.
يف ٣0 مارس 1977 يف لندن 

رحل عبد الحليم حافظ فارس 
الرومانسية وصوت الثورة، 

وعاد جثمانه ليدفن يف وطنه، 
األرض التي عشقها

الكنسي الجميل الذي وضعه 
يعبر عن كل هذه املشاعر، 

ووعي األبنودي بترابط الشعب 
وأهمية هذا الترابط يف هذا 

الوقت تحديًدا وأنه إحساس 
مستقبيل ال بد أن يكون 
موجوًدا، فبدء كلماتها:

يا كلمتي لفي ولفي الدنيا 
طولها وعرضها

وفتحي عيون البشر ليل حصل 
عىل أرضها

عىل أرضها طبع املسيح قدمه
عىل أرضها نزف املسيح أمله

واختتمها:
ابنك يا قدس زي املسيح
الزم يعود.. عىل أرضها

وبعد ذلك جاءت فترة ما سمي 
بحرب االستنزاف أو االستعداد 

للحرب الحقيقية، التي أنتجت 
أنماًطا جديدة من األغاني 

الوطنية، فكان منها »فدائي« 
كلمات محمد حمزة وألحان 
بليغ حمدي. و«خيل السالح 

صاحي صاحي« كلمات أحمد 
شفيق كامل، وألحان كمال 

الطويل. كما غني عبد الحليم يف 
هذه الفترة أغنيتين من كلمات 

األبنودي والحان كمال الطويل 
وهما »احلف بسماها وبترابها« 

و«ابنك يقولك يا بطل هاتيل 
نهار«. ثم »عدي النهار« كلمات 
األبنودي والحان بليغ حمدي، 

وهي موال وطني وجداني رائع 
وجميل، وكان مليئًا بالشجون 

نحو الوطن.

الملف الثقـافي
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يعود الستئناف الحرب فيتكلم 

كل من حضروا باملجلس 
مستحسنين: ”أال انقض 

ما بينك وبينه وأعد للحرب 
خدعة، وأذن يل أشخص إىل 

الكوفة فأخرج عامله منها 
وأظهر فيها خلعه، وانبذ إليه 

عىل سواء إن اهلل ال يهدي 
كيد الخائنين”! لكن الحسن 
يرد عليهم قائاًل: ”لو كنت 

بالحزم يف أمر الدنيا وللدنيا 
أعمل وأنصب، ما كان معاوية 

بأبأس مني بأًسا وأشد 
شكيمة ولكان رأيي غير ما 

رأيتم، ولكني أشهد اهلل وإياكم 
أني مل أرد بما رأيتم إال حقن 
دمائكم وإصالح ذات بينكم، 

فاتقوا اهلل وارضوا بقضاء 
اهلل، وسلموا األمر هلل والزموا 

بيوتكم وكفوا أيديكم، حتى 
يستريح بر أو يستراح من 

فاجر، مع أن أبي كان يحدثني 
أن معاوية سييل األمر فواهلل 

لو سرنا إليه بالجبال والشجر 
ما شككت أنه سيظهر، إن 

اهلل ال معقب لحكمه وال راد 
لقضائه، وأما قولك: يا مذل 

املؤمنين، فواهلل لئن تذلوا 
وتعافوا أحب إيّل من أن تعزوا 

وتقتلوا”.
يثير التأمل يف خبر ”ابن 

قتيبة” قول ”الحسن”: ”مع 
أن أبي كان يحدثني أن معاوية 
سييل األمر”!! وهو ما يبدو أنه 
يضعنا أمام نظرة شيعة ”عيل” 

إليه باعتباره بوابة العلم كما 
يقول حديث منسوب للنبي، 

وبتعريف ”العلم” بأنه الشأن 
الغيبي أو ”خبر السماء” 

-1

“أبي كان يحدثني أن 

معاوية سييل األمر”.

يروي مسلم ابن قتيبة يف 
كتاب ”اإلمامة والسياسة”)1( 

عن لقاء جمع بين الخليفة 
الخامس حفيد النبي؛ الحسن 
بن عيل )٣- 51هـ( وسليمان 

بن صرد )ت 65هـ(، وهو 
من سادة العراق وقواد أبيه 

عيل بن أبي طالب )ت 40هـ( 
رابع الخلفاء. أتى اللقاء بعد 

أن أتم الحسن تنازله عن 
الخالفة وبيعته ملعاوية بها، 

وكان صرد غائبًا عن الكوفة 
فلما دخل عليه قال: ”السالم 
عليك يا مذل املؤمنين”!، فقال 

الحسن: ”وعليك السالم 
أجلس هلل أبوك”، وجلس 

سليمان وقال: ”أما بعد، فإن 
تعجبنا ال ينقضي من بيعتك 

معاوية ومعك مائة ألف مقاتل 
من أهل العراق وكلهم يأخذ 
العطاء مع مثلهم من أبنائهم 
ومواليهم، سوى شيعتك من 

أهل البصرة وأهل الحجاز، ثم 
مل تأخذ لنفسك بقية يف العهد 
ا من القضية، لو كنت  وال حظًّ
إذ فعلت ما فعلت، وأعطاك ما 
أعطاك بينك وبينه من العهد 

وامليثاق، كنت كتبت عليك كتاًبا 
وأشهدت عليه شهوًدا من 

أهل املشرق واملغرب أن هذا 
األمر لك من بعده، كان األمر 
علينا أيسر، ولكنه أعطاك هذا 

فرضيت به من قوله”!
ويطلب سليمان من الحسن أن 

..”
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اسكت، فأنا أعلم منك

يورد ”الطبري” يف تاريخه)4( 
نماذج من الروايات املتضاربة 

التي نسبت للحسن نوايا 
سياسية مختلفة وراء 

ذهابه للصلح والتنازل عن 
الخالفة، وتدور حول موقفين 

متناقضين هما: الخيانات 
التي تعرض لها ابن بنت 

النبي –وتصل ملحاولة قتله 
وطعنه يف فخذه!– وهي ما أدت 

لذهابه إىل الصلح، ثم املوقف 
الرافض من أقرب رجاله 

وأخلص حلفائه وكذلك أخيه 
وأبناء عمومته. لكن أخبار 

الطبري املتضاربة تتفق عىل 
أن الصلح –دون القتال– كان 
النية املبيتة لدى الحسن منذ 

لحظة بيعته يف البداية. وحسب 
الخبر فإن أول من بايعه كان 
قيس بن سعد بن عبادة )ت 

60هـ(، وهو صحابي معروف 
ومن الوالة وقواد الحرب يف 

أزمنة النبي والخلفاء، وحسب 
الرواية: ”قال له: أبسط يدك 

أبايعك عىل كتاب اهلل عز وجل 
وسنة نبيه وقتال املحلين، 
فقال له الحسن رضي اهلل 

عنه: عىل كتاب اهلل وسنة نبيه، 
فإن ذلك يأتي من وراء كل 

شرط، فبايعه وسكت، وبايعه 
الناس”. وحسب رواية أخرى 

عن ابن شهاب الزهري )ت 
1٢4هـ( أن: ”الحسن كان 
ال يرى القتال، ولكنه يريد 
أن يأخذ لنفسه ما استطاع 

كان الحسن قريبًا من أبيه عيلّ 
عبر سنوات خالفته القصيرة 
التي مل تهدأ خاللها الحروب 

الطاحنة ومل ينقض يوم 
فيها دون قتال أو تحضير 

لقتال. لكن األهم من ذلك يف 
تقدير باحثين كثيرين شرًقا 

وغرًبا، منهم طه حسين)٢( 
وبرنابي روجرسون)٣(، أن 

الحسن كان حاضًرا لحظات 
مقتل الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان )ت ٣5هـ( وتأثر 
بها بعمق، فهو كان يحرس 

بوابته بناًء عىل أمر أبيه، لكنه 
عجز عن الدفاع عنه بعد قتال 
شديد وتغلب محاصري بيته 

يف املدينة وكثرتهم. ورغم 
الخالف والتضارب العميق 
-املعتاد- بين أقوال الرواة 

واملصادر السنية والشيعية، 
والسنية والسنية، بخصوص 

تنازل الحسن عن كرسي 
الخالفة فإن الظاهر من 

الصلح وتنازله عن كرسي 
الخالفة، ومن مجمل سيرته، 

أن الخليفة الخامس كان 
األقرب يف لين طبعه وسمات 

تسامحه النفسي والذهني 
من الخليفة الثالث عثمان بن 

عفان، الذي ”مل يفارقه حزنه 
عليه” بتعبير طه حسين، وإن 

اختلف بموقفه عن عثمان 
-وعن مجمل املتنازعين حول 
سلطة الخالفة يف زمنه– بقلة 

حرصه عىل موقع السلطة، 
وعدم استعداده لبذل الدم 

يف الحرص عليه، وإن مل تقل 
املصادر واملدونات التاريخية 

ذلك أبًدا!

ونبوءات املستقبل. غير أننا 
نستطيع –بقليل من التجاوز– 

أن نرى يف توقع ”عيل” نبوءة 
سياسية قائمة عىل خبرة 

طويلة ودراية عميقة بموازين 
القوى وتقلبات الصراع، 

وهو ما حتم يف النهاية فوز 
معاوية بكرسي الخالفة، وأن 

نرى يف إحالة الحسن إىل 
قدر اهلل يف ذلك إلحاًقا بكفة 

ميزان القوة الراجح لجهة 
األمويين، وهو قدره اهلل لهم 

بحسب أن كل شيء بقدرة 
اهلل. فمنذ صدر اإلسالم –بل 

ومن قبله– ترجح القوة الدينية 
حظوظ الهاشميين يف تويل 

منصب الخالفة وترجح القوة 
السياسية حظوظ األمويين 

فيه.
والسؤال الذي ربما يترتب 

عىل ذلك إن كان الحسن 
بن عيلّ أراد من موقفه 

”املفرط” ظاهًرا يف منصب 
الخالفة ما يسمى يف الفيزياء 
بـ”قانون حفظ الطاقة”، فقد 

أدى اإلسراف يف تحويل 
طاقة بني هاشم الدينية إىل 
حركة سياسية إىل إضعاف 

موقفهم، وتسبب يف رجحان 
كفة األمويين وكثرة حلفائهم 

وجنودهم وصنائعهم 
وخضوع األمصار لهم، يف 
حين انتهى موقف العلويين 

والهاشميين بعد خوض 
معارك طويلة ومنهكة إىل 
الضعف السياسي وقلة 
الشيعة واألنصار الذين 

استنفذتهم وأفنت أرصدتهم 
املعارك الطاحنة؟

الملف الثقـافي
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أهل العراق الحسن بن عيل 

بالخالفة، فطفق يشترط 
عليهم الحسن: إنكم سامعون 
مطيعون، تساملون من ساملت، 

وتحاربون من حاربت، فارتاب 
أهل العراق يف أمرهم حين 

اشترط عليهم هذا الشرط )!!(، 
وقالوا: ما هذا لكم بصاحب، 

وما يريد هذا القتال، فلم يلبث 
الحسن عليه السالم بعدما 

بايعوه أن ُطعن طعنة أشوته 
)أصابته ومل تقتله(، فازداد 

لهم بغًضا، وازداد منهم ذعًرا، 
فكاتب معاوية وأرسل إليه 
بشروط، قال: إن أعطيتني 
هذا فأنا سامع مطيع..”! 

ويظهر أن الخبر الذي 
حاول التوسط بين األخبار 

يف تفسير أسباب االتجاه 
للصلح نسب –بقصد أو بدون 

قصد– اإلدانة إىل الطرفين 
مًعا: الحسن وأنصاره! فإذا 
أضفت للخبر أن ما اشترط 

الحسن لنفسه مل يزد عما يف 
بيت املال وكان خمسة آالف 

ألف وخراج ”دارابجرد” وهي 
والية بفارس، خرجت بتصور 

للصلح والتنازل عن سلطة 
الخالفة يدور حول التفريط 

أو ربما الخيانة! وهو التصور 
الذي يستكمله خبر آخر يبدأ 
بموقف عبيد اهلل بن عباس 

الذي رفض -يف خبر سابق 
ذكرناه- اتجاه الحسن للصلح، 

لكنه يف هذا الخبر يكاتب 
معاوية ويخرج إليه لياًل تارًكا 

جنده ال أمير لهم. ثم يثني 
الخبر باتجاه الحسن نفسه 
إىل الصلح ومكاتبة معاوية 

الحسن حتى نزل املقصورة 
البيضاء باملدائن، وكان عم 

املختار بن أبي عبيد عاماًل عىل 
املدائن، وكان اسمه سعد بن 

مسعود، فقال له املختار وهو 
غالم شاب: هل لك يف الغنى 

والشرف؟ قال: وما ذاك؟ 
قال: توثق الحسن وتستأمن 
به إىل معاوية، فقال له سعد: 
عليك لعنة اهلل، أثب عىل ابن 

بنت رسول اهلل فأوثقه! 
بئس الرجل أنت! فلما رأى 
الحسن عليه السالم تفرق 
األمر عنه بعث إىل معاوية 
يطلب الصلح”. ويواصل 

نفس الخبر إىل موقف أخيه 
الحسين بن عيلّ )ت 61هـ( 

وابن عمه ”عبد اهلل بن جعفر” 
)ت 80هـ( الرافض للصلح 
وقول الحسين له: ”نشدتك 

اهلل أال تصدق أحدوثة معاوية 
وتكذب أحدوثة عيلّ”! وكان 

رد الحسن عليه: ”اسكت فأنا 
أعلم منك”، ثم رفض قيس 

بن سعد وهو عىل رأس اثني 
عشر ألف جندي: ”فكتب 
الحسن إىل قيس بن سعد 

وهو عىل مقدمته يف اثني عشر 
ألًفا يأمره بالدخول يف طاعة 
معاوية، فقام قيس بن سعد 

يف الناس فقال: يا أيها الناس، 
اختاروا الدخول يف طاعة إمام 
ضاللة أو القتال مع غير إمام، 

قالوا: ال، بل نختار أن ندخل 
يف طاعة إمام ضاللة”!

ويعود خبر آخر عن الزهري 
أيًضا إىل رواية القصة 

من أولها يف محاولة فيما 
يبدو ملنطقتها، يقول: ”بايع 

من معاوية، ثم يدخل يف 
الجماعة، وعرف الحسن أن 
قيس بن سعد ال يوافقه عىل 
رأيه، فنزعه وأّمر عبيد اهلل 

بن عباس، فلما علم عبيد اهلل 
بن عباس بالذي يريد الحسن 
عليه السالم أن يأخذه لنفسه 

كتب إىل معاوية يسأله األمان، 
ويشترط لنفسه عىل األموال 
التي أصابها، فشرط ذلك له 

معاوية”.
لكن خبًرا مختلًفا يذكر وقائع 

تختلف كليًّا، مل ُيعزل فيه 
قيس بن سعد، ولكن ُقتل 
-أو أشيع أنه قتل- خالل 
التأهب للقاء جيش معاوية 
يف املدائن، ألن قتله بعكس 

املؤكد طبًقا للمصادر جميًعا 
من أنه مات عىل آخر عهد 

األخير، ويقول الخبر: ”فبينا 
الحسن يف املدائن، إذ نادى 

مناٍد يف العسكر: أال إن قيس 
بن سعد قد قتل، فانفروا، 

فنفروا ونهبوا سرادق الحسن 
عليه السالم حتى نازعوه 
بساًطا كان تحته، وخرج 

طه حسينبرنابى روجرسون



الحسن: ”وملا رأى الحسن 
من أصحابه الفشل أرسل 

إىل عبد اهلل بن عامر بشرائط 
اشترطها عىل معاوية عىل أن 

يسلم له بالخالفة، وكانت 
الشرائط: أال يأخذ أحًدا من 

أهل العراق بإحنة، وأن يؤّمن 
األسود واألحمر، ويحتمل ما 

يكون من هفواتهم، ويجعل له 
خراج األهواز مسلًما يف كل 

عام، ويحمل إىل أخيه الحسين 
يف كل عام ألفي ألف، ويفضل 

بني هاشم يف العطاء والصالت 
عىل بني عبد شمس”!

وبخالف خبر كتاب اإلمامة 
كان أول من لقى الحسن بن 

عيل بعد البيعة ونّدمه عىل 
الصلح ودعاه إىل الحرب 

الصحابي حجر بن عدي، الذي 
تويف مقتواًل بيد معاوية بعد 

ذلك سنة 51هـ، ويقول الخبر: 

بدوره، وعندئذ: ”أّمرت شرطة 
الخميس )الجيش( قيس بن 
سعد عىل أنفسهم، وتعاهدوا 

هو وهم عىل قتال معاوية 
حتى يشترط لشيعة عيلّ عليه 

السالم وملن كان أتبعه عىل 
أموالهم ودمائهم وما أصابوا 

يف الفتنة”!!
ويمكننا بهذا الخبر أن نضيف 
إىل سمة التفريط التي وسمت 

بها األخبار السابقة موقف 
الحسن بن عيلّ سمة أخرى 

هي تخيل القائد عن جنده يف 
امليدان!
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رأيت دفع هذه الحروب 

إىل يوم ما

لكن هناك مدونات تاريخية 
أخرى تملك يف حوزتها أخباًرا 

مختلفة ومنطًقا مغايًرا يف 
السرد لواقعة صلح الحسن 
وتنازله عن كرسي الخالفة، 

من أهم تلك املصادر كتاب 
األخبار الطوال)5( ألبي حنيفة 

الدينوري املؤرخ واملفسر 
والفلكي والعامل املوسوعي. 
يعزو الدينوري قرار الصلح 
إىل تخاذل جيش الحسن عن 

القتال، ويدور الخبر الذي 
يورده أثناء السير ملعاوية: 

”فلما انتهى إىل ساباط رأى 
من أصحابه فشاًل وتواكاًل عن 

الحرب، فنزل ساباط، وقام 
فيهم خطيبًا، ثم قال: ”أيها 

الناس، إني قد أصبحت عىل 
مسلم ضغينة، وإني ناظر لكم 

كنظري لنفسي، وأرى رأًيا 
فال تردوا عيلّ رأيي، إن الذي 
تكرهون من الجماعة أفضل 

مما تحبون من الفرقة، وأرى 
أكثركم قد نكل عن الحرب، 

وفشل عن القتال، ولست أرى 
أن أحملكم عىل ما تكرهون”. 
فلما سمع أصحابه ذلك نظر 

بعضهم إىل بعض، فقال 
من كان معه ممن يرى رأي 
الخوارج: ”كفر الحسن كما 

كفر أبوه من قبله”، فشد عليه 
نفر منهم، فانتزعوا مصالة 

من تحته، وانتهبوا ثيابه حتى 
انتزعوا مطرفه )رداءه( عن 
عاتقه، فدعا بفرسه فركبها 

ونادى: أين ربيعة وهمدان؟ 
فتبادروا إليه ودفعوا عنه 

القوم”.
ويف خبر آخر نلتقي مع 

شروط متكاملة للصلح قدمها 

كان الحسن قريًبا من أبيه علّي 
عبر سنوات خالفته القصيرة التي 
لم تهدأ خاللها الحروب الطاحنة 
ولم ينقض يوم فيها دون قتال 
أو تحضير لقتال. لكن األهم من 
ذلك في تقدير باحثين كثيرين 

شرًقا وغرًبا أن الحسن كان حاضًرا 
لحظات مقتل الخليفة الثالث عثمان 

بن عفان وتأثر بها بعمق
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”فقال له: يا بن بنت رسول 
اهلل، لوددت أني مت قبل ما 

رأيت، أخرجتنا من العدل إىل 
الجور، فتركنا الحق الذي كنا 
عليه، ودخلنا يف الباطل الذي 

كنا نهرب منه، وأعطينا الدنية 
من أنفسنا، وقبلنا الخسيسة 

التي مل تلق بنا”. وأتى رد 
الحسن عليه عىل هذا النحو: 
”إني رأيت هوى عظم الناس 
يف الصلح، وكرهوا الحرب، 
فلم أحب أن أحملهم عىل ما 

يكرهون، فصالحت بًقيا عىل 
شيعتنا خاصة من القتل، 

فرأيت دفع هذه الحروب إىل 
يوم ما، فإن اهلل كل يوم هو 

يف شأن”!
البارز يف الخبر أن حقن 

الدماء الذي أراده الحسن من 
الصلح يقتصر عىل دماء شيعة 
العلويين دون بقية املسلمين أو 

-كما يؤكد الخبر– ”خاصة” 
دماء الشيعة! كما تبرز فيه 
الصبغة املؤقتة أو التكتيكية 

العسكرية املتعلقة بقرار 
الصلح، ويستبعد سرد أبي 

حنيفة الدينوري 
من البداية 

كل حديث عن 
نوايا الحسن 

بخصوص عقد 
صلح يحقن به 
الدماء، ويعزو 

االتجاه نحو 
الصلح بكليته 
وتفاصيله إىل 

”الفشل عن 
القتال”!

سبعين! مما يدفع إىل التفكير 
يف ارتباط املبالغة يف خيال 

ناسجيها بواقعة تنازل الحسن 
عن كرسي الخالفة. وإن كان 
تاريخ الخلفاء يخبرنا بأنهم 
كانوا أكثر من تمتع بالنساء 

والجواري، فلم تكن بالقادرين 
من محبي النساء عىل أيام 

الخلفاء حاجة بكثرة الزواج يف 
وجود الجواري.

ولعل هذا الجدال هو التمهيد 
األنسب لسرد بعض النتائج 
التي يمكن أن يصل بنا هذا 

االستعراض الخبري لها، 
ويمكن تلخيصها يف عدة 

عناصر:
األول، أنه ال شفاء من تضارب 

األخبار واختالف املصادر 
التاريخية والدينية التي تدور 

حول فترة صدر اإلسالم، 
وهي أخبار شفاهية مل تدون 
إال قرب أواسط ونهاية القرن 
الثاني الهجري خالل العصر 

العباسي، األمر الذي أتاح لكل 
االحتماالت ووجهات النظر 

يف كل أحداث هذا التاريخ عىل 
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يقال إنه مات مسموًما

تعزو بعض املصادر التاريخية 
املتأخرة إىل الحسن ولًعا كبيًرا 

بالنساء، يقول ابن كثير يف 
البداية والنهاية )6(: ”قالوا: 

وكان كثير التزوج، وكان ال 
يفارقه أربع حرائر، وكان 
مطالًقا مصداًقا، يقال: إنه 

أحصن سبعين امرأة. وذكروا 
أنه طلق امرأتين يف يوم، 

واحدة من بني أسد، وأخرى 
من بني فزارة وبعث إىل كل 
واحدة منهما بعشرة آالف، 
وبزقاق من عسل«! وتثير 
املصادر الريبة حول موته 

فتذكر أخباًرا عن مقتله بالسم 
عىل يد واحدة من زوجاته 

وعدها معاوية بالزواج من ابنه 
»يزيد«! وفضاًل عما يف األخبار 

من مبالغة تذكر بحكايات 
ألف ليلة إال أن املعروف من 

أسماء زوجات الحسن ال 
تزيد عن سبع زوجات وليس 
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تنازعها وتضاربها أخباًرا 

تنفيها وتؤكدها، وكأن الخالف 
السياسي الذي نشب يف تلك 
الحقبة البعيدة وتتحدث عنه 

املصادر املختلفة ال يزال 
ا إىل اليوم، وهي حقيقة  مستمرًّ

ملموسة مشاهدة.
الثاني، أن حدث التنازل 

الطوعي عن سلطة وكرسي 
الخالفة –كما حدث يف حالة 

الحسن بن عيلّ وحاالت قليلة 
معه- يعد يف تاريخنا العربي 

واإلسالمي أمًرا فريًدا مدهًشا 
غير متكرر خالل حوايل 

خمسة عشر قرًنا، ويبدو أن 
»شذوذ« الحدث يسبب مزيًدا 
من االستقطاب، باإلضافة إىل 
االستقطابات الحادة والدموية 
يف معظم األحيان التي رافقت 

نزاعات كرسي اإلمارة 
واإلمامة والوالية والخالفة يف 

التاريخ.
الثالث، أن املواقف املتنازعة من 

الصلح الذي أجراه »الحسن« 
تنعكس كما لو كانت عىل 

صفحة ماء أو مرآة يف أخبار 

و«التمزقات« األسرية والقبلية 
املأساوية يف نسيج صحابة 

النبي وآل بيته وأزواجه، وكل 
ذلك صاحب خالفة أبيه عيل 
بن أبي طالب القصيرة التي 

انتهت بمقتله.
السادس، أن ما يسترعي 

االنتباه بعمق هو استبعاد 
وغياب هذه القراءة النفسية 

التاريخية عىل وضوحها 
وتسلسلها املنطقي ودخولها 
بانسجام يف نسيج األحداث 
التي وصلت بالحسن أخيًرا 

إىل الصلح والتنازل عن خالفة 
أريقت من أجل سلطاتها دماء 
اآلالف، ثم املاليين من بعده.

الخامس، أن األخبار التي تتلو 
خبر الصلح وتنازل الحسن 

عن الخالفة يف املدونات 
التاريخية تدور كلها حول 
تجدد قتال املتنازعين عىل 

كرسي الخالفة واستئنافه 
مباشرة بذكر خروج الخوارج 
عىل معاوية، وتصاعدت وتيرة 
القتال بعد رحيل معاوية سنة 
60هـ وجلوس ابنه يزيد عىل 
كرسي الخالفة، مما يفصح 
عن أن واقعة صلح الحسن 

وتنازله مل تترك تأثيًرا، 
ومل يكن لها اعتبار كبير يف 
مجريات النزاع، وال هّدأت 
من وتيرته بشيء. ويؤكد 
من طرف آخر أنها واقعة 

كان يجب أن تندغم -جيًدا 
وبإحكام– يف نسيج الصراع 
حتى ال تبدو مفارقة أو ناتئة 

أو مغايرة له، وقد قامت 
األخبار عىل تضاربها بهذه 

املهمة خير قيام

املصادر التاريخية املدونة، مما 
يصّعب عىل الباحث انحياًزا 
نهائيًّا ألحد هذه املواقف أو 
االعتماد كليًّا عىل خبر من 

هذه األخبار مهما كانت قوة 
تنسيبه أو إسناده، يف ضوء 

املعروف من أن تنسيب 
وإسناد األخبار مل يسلم 

بدوره من التالعب.
الرابع، أن السمة العامة التي 
تتقاسمها املواقف السياسية 
وتتوزع عىل األخبار املختلفة 
بخصوص الصلح الحسني 

هي سمة الحرص الظاهر 
عىل كرسي الخالفة وإكبار 

وتعظيم سلطته بحيث يشكل 
تنازل الحسن عنه يف مجمل 
تلك األخبار –عىل تضاربها- 
صدمة تجتهد يف البحث لها 
عن مبرر أكثر التصاًقا بهذا 

التعظيم من كراهية إراقة 
الدماء والزهد يف السلطان.
الخامس، أن قراءة نفسية 

تاريخية لسيرة الحسن بن عيلّ 
كاملة -ال تتسع لها سطور 
هذا املقال– ربما توفر سياًقا 
أكثر منطقية من كل سرود 

املدونات والحوليات التاريخية 
التي تروي قصة صلحه 
وتنازله، بدًءا من خصاله 

النفسية التي تطنب املصادر 
يف وصفها وتدور حول 

نشأته يف حجر النبي، وهو 
-يف مقام النبوة- يمثل سلطة 
فوق كل السلطات السياسية، 
مروًرا باألحداث الجسام التي 

صاحبت مقتل زوج خالتيه 
عثمان بن عفان وكان من أهم 
شهوده، وصواًل إىل الحروب 

الملف الثقـافي
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مثلما حدث يف فيلم »الظهيرة 

العالية«، أللفريد زينمان 
195٢، أما يف العقود األخيرة 
فقد اتضح ذلك بقوة يف أفالم 

من أشهرها مجموعة »طفل 
الكاراتيه«، والتي تسبب 
نجاحها يف توليد ظاهرة 
سينمائية كبيرة يف هذا 

االطار، ومنها أيًضا مجنوعة 
أفالم »موالن«، وتدور الفكرة 

عىل أساس أن مجموعة من 
الصبية األشداء يقومون 

بالتعرض بالضرب لصبي 
صغير، ضعيف، ال يمكنه 

مقاومتهم، وينتظر أن تتكرر 
العلقة الساخنة كلما قابلوه، 

فيلجأ إىل مدرب صيني 
للكاراتيه يعلمه كيف يحول 

ضعفه إىل قوة، وينتصر عىل 
خصومه يف أكثر من مباراةـ 

أغلب األفالم التي 
شاهدناها يف السينما 

املصرية والعاملية تعتمد عىل 
موضوع أن يف الضعف قوة، 

وأن الضعيف الذي تعرض 
لجبروت األقوياء، ونال من 
إيذائهم سوف يكرس حياته 
كي يصير قويًّا، وينتقم من 
العتاة الجبارين، إنها الفكرة 
املشهورة باسم اليانكي، أي 

األمريكي، بمعني أنه عليك أن 
تنتصر أو تموت برصاص 

الخصم، لذا فليس أمام 
اإلنسان سوى أن بتغلب عيل 

ضعفة، ويتعلم كيف يكون 
قويًّا، أو يموت، وقد انتقلت 
هذه الفكرة عبر العقود من 

أفالم الويسترن، إىل األفالم 
البوليسية التي أبطالها من 

ضباط التحقيقات؛ الذين 
يعانون من أسباب عديدة 

للهزيمة، 
وعليه يف 

النهاية 
أن ينتصر 
يف قضيته 
الوظيفية 

والشخصية 
مًعا، ومن هنا 

ولدت فكرة 
البطل الفرد، 
الذي يجابه 

الخصوم، ومهما 
كانت قوته 

فهو أضعف من 
الجماعة، بينما 

أبناء املدينة 
يخافون 
املجابهة 
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إنه التريب الذي يخرج 

الضعف ويحوله إىل قوة 
منتصرة.

شاهدنا هذه الظاهرة أيًضا 
يف السينما املصرية يف أفالم 
مأخوذة عن سينما أمريكية 
حول املوضوع نفسه، ففيلم 

”األبطال« لحسام الدين 
مصطفي مأخوذ عن الفيلم 
األمريكي ”نيفادا سميث«، 

حول طفل يشاهد القتلة 
يذبحون أسرته، ويقرر 

البحث عنهم لالنتقام حين 
يكبر، وهو موضوع سبق 

للسينما األمريكية أن قدمته 
يف فيلم ”املنتقم” إخراج 

هنري كنج، حيث يجد 
مواطن عادي ال يتسم بأي 
ا لالنتقام  قوة نفسه مضطرًّ

من عدة رجال اغتصبوا 
امرأته، ويف النهاية، يكتشف 

أن الفاعلين الحقيقيين 
ما زالوا طلقاء، وعليه أن 
يجدد املحاولة من جديد، 
أي أن املواطن الضعيف 

سوف يتوح، وهو يسعي 
إىل االنتقام، وهي الفكرة 

التي اقتبسها محمد خان يف 
واحد من أفالمه األوىل باسم 

»الثأر”.
علمتنا التجربة أننا معجبون 

باألقوياء، خاصة إذا كانوا 
من أهل الخير، والجمهور ال 
يسامح باملرة املستضعفين 

الذين يتركون وجوههم 
عرضة لضربات األشرار، 

وهم يصرخون، مثلما حدث 
للصحفي عصفور يف فيلم 
”سر طاقية اإلخفاء«، ومل 

يتقبل الناس هذه الشخصية 
بضعفها، ومل تمنح للممثل 

عبد املنعم إبراهيم أي فرصة 
للبطولة بعد ذلك، وقد رأيناه 

كثيًرا يجسد شخصية 
الضعيف الذي ال يمكنه 
التصدي للشرير العفي، 

مثلما حدث يف فيلم ”توبة«، 
و”السفيرة عزيزة”.

ليست لدينا ثقافة  فتي 
الكاراتية، وهي التدريب 

بإصرار بهدف االنتصار 
عىل الخصم، بقدر ما أن 

كثيرين من أبطالنا يميلون 
إىل الخنوع، لكن لقمة العيش 

يبعث نقصانها  الرغبة يف 
الحصول عليها، بطريقة 

مقولة بيتهوفن أن الجائع 
يسمع املوسيقا 

ببطنه، ويف فيلم 
»الفرن« فإن 

الطاغية رجل 
قوي الجثمان، 

صورة 
نمطية من 

كافة فتوات 
األحياء 

الشعبية 
الذين 

نراهم باسم الفتوات، ويف 
»الفرن« فإن القوي هو من 
يملك املال والصحة وقادر 

عىل معاشرة النساء 
واغتصابهن، ربما 

أمام أزواجهن، 
وعليه فإن زوح 

املرأة التي يرغبها 
مريض، أي 
ضعيف، أي 

عاجز، لذا 
فإنه ينال منه 
امرأته بدون 

مقاومة، 
أما 

الشاب 
الذي 
سلبه 

ميراثه، 
واسمه 
عوض، 
فيحاول 

إثبات قوته 
أكثر من مرة بمواجهته، 

والتغلب عليه.
عوض هذا يتظاهر بأنه 
ألثغ اللسان ليؤكد عىل 

أنه عبيط ضعيف ال 
يقدر عىل مواجهة املعلم، 

وعندما يذهب إليه مطالبًا 
بالحق يعرضه للسخرية 

والطرد: ”كلمة الحق الزم 
تمشي«، ويف مشهد آخر 
فإن عوض يصفع املعلم 

صفعة واحدة، هي صفعة 
الضعيف، فيكون جزاؤه 

أن يتلقى من املعلم ضربات 
قاتلة، لكن يف املواجه الثانية 

يكون الشاب قد استجمع 
فيلم طفل الكارتية

فيلم الظهيرة العالية
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كل قواه، وتنتهي املواجهة 
لصالحه.

هنا تبدو ثقافة أخرى بعنوان 
»قتلت لوحش، أو 

حسب عنوان فيلم قام 
ببطولته عادل إمام 

: ”أنا اليل قتلت 
الحنش«، بمعني 
تحقق املستحيل، 

والحنش موجود 
يف ثقافتنا بكثرة، 

وينغص 
عىل الناس 

حيواتهم،، 
ويبدو 

الكثيرون 
سلبيين 

إال واحًدا 
يطلع 

عليه 
بمفرده، 

أو جماعة، 
مثلما قرر 
الفقراء أو 

الحرافيش يف 
فيلم ”الجوع« التصدي 
للطاغية الذي زرع يف 
قلوبهم الخوف، ومل 

يواجهه أحد، ألنه يمتلك 
املال والجبروت الجسدي، 

ألنهم ضعفاء، لكنهم 
إذا توحدوا صاروا مثل 

الحزمة التي يصعب كسرها 
يف الحكايات الشعبية.

هنا تبدو ثقافة التحمل، 
أو القوة الكامنة، أغلب 
من يصارع الفتوات يف 

مجموعات الحرافيش لديهم 
القوة، والرغبة يف مواجهة 

عن  »الحب والقضبان«، 
فالقوة الكامنة ليست ضعًفا، 

لكنها كمون إىل حين.
الضعف هو نقيض القوة، 
لكن يف الحياة عدة مظاهر 
للضعف، منها الوقوع يف 

الحب للرجل أو املرأة، فكم 
نحن ضعفاء حين نحاول 
جذب عواطف من نحبهم 

خاصة الجنس اآلخر، كما 
أن مشاعر األبوة أو األمومة 

ضعف، واملرض هو أشد 
حاالت الضعف، ويف السينما 
املصرية فإن تعرض األبناء 

ألي نوع من الخطر هو 
شدة الضعف منها املرض، 

واالختطاف، والرسوب، 
أو الفشل، ولذا فان أقوى 

األشخاص يصيرون ضعفاء 
حين يتم اختطاف أبنائهم، 
مثلما رأينا يف أفالم كثيرة 

منها : ”مالك وشيطان«، و 
العفاريت«، و«بطل للنهاية”، 

ويسترد األبوان قوتهما حين 

القوي، لكنه يملك القوي 
األشد، مثل الفتوة يف »التوت 

والنبوت«، كلما كان هناك 
من يعترض قراراته، تسلطوا 
عليه، وراحوا يسخرون من 

الغالبة، لذا فان دسوقي 
ينتظر اللحظة املناسبة، لحظة 
يبدو فيها الخصم  الطاغية، 

مستعًدا للهزيمة. فيسرع إليه 
بالنبوت، حيث ال مفر من أن 

يكون قويًّا، وما تلبث جماعته 
أن تتصدى معه لجالل 

الفتوة.
وحسب رواية »الحرافيش«، 

فإن النبوت هو سيف العدالة، 
لكن الطغيان أسرع يف 

الحصول عىل الفتونة، وأسرة 
الجبايل تعاني من جيل إىل 

آخر، وهو أمر مل يتضح يف 
األفالم املتناثرة، لكن الحل 

الدموي هو األمر الحاسم يف 
»الشيطان يعظ«، و”أصدقاء 

الشيطان« و«املطارد«، وأيًضا 
يف فيلم »الحرافيش« املأخوذ 

فيلم الظهيرة العالية

فيلم أيامنا الحلوة
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دموعي«، ”ال وقت للموع”، 

”الدموع الساخنة”، و«دموع 
الشيطان”، »حب ودموع«، 

”دموع يف ليلة الزفاف«، 
”دموع بال خطايا”، ”دموع 

الفرح«، »دموع الندم”، 
و”دموع يف الليل”، ”دعني 
والدموع«، ويف هذه األفالم 
تكون الدموع املنسكبة من 

املرأة غالبًا هي مصدر قوتها، 
وتجعلها تفوز يف املعركة 

التي تتصدى لها، ففي فيلم 
”ارحم دموعي« فإن الزوجة 

تقوم بطرد منافستها من 
بيتها حفاًظا عىل كرامتها، 

ولكن الخصمة تدبر أمرها 
بحيث يضغط الزوج عىل 

املرأه للذهاب لالعتذار 
يف محفل عام، وهي تعد 

الخطوات، ويف نهاية املشهد 
تفقد الوعي، تحسبًا لكرامتها، 

ما يغير من موقف الزوج، 
وهو يرى دموع زوجته 

املعبرة عن الضعف، ويتحول 
املوقف كله لصالح املرأة 
التي مل تكن تكن مشاعر 

عاطفية حقيقية لزوجها قبل 
تلك الحادثة، وقد كانت فاتن 

حمامة هي سيدة مثل هذه 
املواقف التي تجمع بين القوة 
والضعف بشكل عام، فهي ال 

تبكي بسهولة مهما اشتدت 
األمور، تجمع بين الكبرياء 
واملرأة الضعيفة التي عليها 

الخروج من األزمات املتعددة 
يف ”سيدة القصر« و”أيامنا 

الحلوة« و«نهر الحب”، 
وأيًضا يف »دعاء الكروان« 

و”الحرام« وغيرها

يعود االبن من الخطر، كما 
أن العشاق يصيرون أقوياء 

بعودة الحبيب، أو شفائه، 
مثلما رأينا يف ”حكاية حب”، 
أو ”أبًدا لن أعود«، أو ”سيدة 

القصر”.
وهناك حاالت بعينها يمتزج 
فيها الضعف بالقوة، أعالها 

عالقة اإلنسان بعقيدته، 
ووطنه، ففي حالة الدفاع عن 

كل منهما يصير األضعف، 
وما أشد قوة اإلنسان وهو 

يعلن استعداده للموت يف 
سبيل حماية الدين والوطن، 

ويذهب الناس للمقاتلة يف 
سبيل ذلك بقوة، ويف فيلم 
”بور سعيد« لعز الدين ذو 

الفقار، فإن كل البسطاء 
الضعفاء يتحولون إىل 

مقاتلين يف أحياء املدينة 
بدون تدريب، أو سالح 

متطور، وتنجح مقاومتهم 
وهم يهاجمون، ويصنعون 
من أجسادهم حائًطا أمام 
القوات املعادية، واتضح 

هذا يف القوة التي استبدت 
باملناضلة الشابة يف »جميلة 

بوحيرد«، فهي ليست مؤهلة 
للنضال، لكن قوة ما تملكتها 

بداًل من السلبية، وهي 
تتحمل مسئولية املجابهة، 
وأطرف ما يف األمر أنها 

شخصية حقيقية.
أما منتهي التوحد بين القوة 

والضعف فتبدو واضحة 
عندما تبكي املرأة وتنهمر 
دموعها، مهما كان شكل 

البكاء، من صمت تنزل فيه 
الدموع الصامتة فوق وجه 

برئ تجسدة فاتن حمامة أو 
ماجدة، أو أم مثل أمينة رزق.
ويبدو أن كلمة »دموع” ذات 
تأثير يف التعبير عن الضعف 
العاطفي لدي صناع األفالم 

يف بالدنا، لذا فإن هناك قرابة 
ثالثين فيلًما تحمل الكلمة يف 

العناوين، ومنها : ”دموع 
الحب« و«دمي ودموعي 

وابتسامتي«، و«ارحم 

فاتن حمامه
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الخوف.. الضعف.. 
الخطأ.. التناقض.. الكذب..
كلّها أحاسيس وسلوكيات 
يخجل اإلنسان من اقترانه 

بها؛ فال يجرؤ أن يواجه غيره 
أو نفسه باتصافه بها، أو 

حتى بأحدها، ويستحي من 
مجرد التفكير يف أن يعترف؛ 

فهو عىل استعداد دائم أن 
ُينكر ويكابر، وذلك اإلنكار 

وتلك املكابرة دائًما ما يثيران 
تساؤالتي وربما ريبتي، 

فيقفز سؤال إىل الصدارة: 
ملاذا يفترض اإلنسان يف ذاته 
عدم النقص؟ ملاذا ال يتصور 

أن غيره مثله تماًما؟!
أظن أن جميع الكائنات 

الحية تعيش تبًعا إلمكانياتها 
وطاقاتها، فلم نسمع –مثاًل- 
عن أرنٍب يطمح إىل أن يسلك 

مسلك الفهد، أو أنَّ نبتة 

البدهي أن ذلك املخلوق 
يخاف، ويضعف، ويخطئ، 

ويتناقض، ويكذب. نعم 
يكذب. وكذلك أظن أن كل ذي 

عقل ونصيب ال بأس به من 
صحة التفكير سيتفق أيًضا 

مع ذلك.
فمن أين نبعت األزمة؟ ومتي 
بدأت؟ وهل يدرك الكثيرون 

أنها أزمة من األساس ثم 
يعترفون بها؟ ملاذا يخجل 

اإلنسان من صفاته التي وجد 
بها وال شأن له بطبيعتها، 
وال إمكانياتها؟ ملاذا يخاف 

من إعالن خوفه ويخجل منه 
وينكره؟! بل ملاذا وضع –َمْن، 

ال أدري– الخوف مقاباًل 
للشجاعة؟! ثم تفاقم األمر، 

وازداد سوًءا رغم تنّوع 
السياقات تاريخيًّا وجغرافيًّا، 

وبالطبع حضاريًّا. فجميع 
السياقات أرهقت اإلنسان 

إذ مل تكتف بوضع الخوف 
مقاباًل للشجاعة، بل خيَّرته 

بينهما! نعم، دائًما عىل 
اإلنسان أن يحسم موقفه بين 

الخوف والشجاعة، وكأنه 
ال يحق له أن يجمع بينهما 

جمًعا طبيعيًّا -غريزيًّا- 
كعالقة النهر والشاطئ مثاًل، 

واإلنسان املسكين ال حيلة 
له يف ذلك؛ فهو أضعف 

بكثير من هذا االختيار الظامل 
واألحمق مًعا.

إن عدم اإلقرار بمشروعية 
الخوف، وحق الخوف، بل 

احترام الخوف، أصاب 
اإلنسان يف تصوراته، وجعل 

قدراته عىل التمييز مختلة، 

صغيرة يراودها شعوٌر 
بالنقص ألنها ليست نخلة 

مثاًل.. كذلك مل نلحظ هذا عند 
كائنات نفس الفصيلة؛ فجميع 
الكائنات –تقريبًا- تعيش وفق 

قدراتها وعطاءات الوجود 
لها. فما الذي أّرق اإلنسان، 

وجعله يعيش صراًعا حقيقيًّا 
بين إنكار بعض ما يتصف 
به، وادعاء بعض ما ليس 
لديه أو ما ليس يف إمكانه؟
معظم الناس تردد مقولة 

»الكمال هلل وحده« –عىل األقل 
الناس يف الشرق– وربما 
يرّددون تلك املقولة دون 
ر يف مدلولها املباشر،  تّفكُّ

ومدلولها غير املباشر 
املستنتج واألبعد.

بالطبع صورة اإلله –أيًّا 
ما كان معتقد اإلنسان 

وتصّوره عنه– ال شك أنها 
صورة كاملة القدرات، مطلقة 

الصفات، باعتباره الخالق، 
وما دام هو الخالق فيقينًا أنه 

ال يخاف، وال يضعف، وال 
يخطئ، وال يتناقض، وحاشاه 

أن يوصف بعدم الصدق، 
فكمال صفات اهلل أمٌر ليس 

محل جدال بين املؤمنين. 
وكل ذي عقٍل ونصيٍب ال 

بأس به من صحة التفكير، 
يتفق مع ذلك.

أما املدلول غير املباشر، 
واملستنتج واألبعد يف 

التأويل ملقولة »الكمال هلل 
وحده«؛ فهو أن اإلنسان/ 
املخلوق محدود القدرات، 

عادي الصفات ناقص 
فيها غير كامل، لذلك من 

ن!
سا

إن

عمرو الشيخ

الملف الثقـافي
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وأبدله بالخوف وهو شعور 
طبيعي متوّقٌع قهًرا، والقهر 

شعور مكتسب دخيل –يف 
تصّوري– ال ينتمي إىل أصل 

صفات اإلنسان، وغرائزه. 
هذا القهر إما أن يورث 

االنزواء والعزلة والهزيمة، 
وإما أن يورث الحماقة 

واإلجرام والتطرُّف.
مل نستطع أن ندرك أن 

الخوف هو املحرك األول 
للشجاعة، وأن الشجاعة 

يف ظل ذلك الخوف سوف 
تصحبها الحكمة والتخطيط 

ودراسة الخطوات جيًّدا.
كذلك مل يجرؤ اإلنسان عىل 
أن يعترف لنفسه أنه مزيج 

طبيعي بين الضعف والقوة، 
وأنه ليس عيبًا عىل اإلطالق، 
وليست عليه أدني مسؤولية 

من جراء ضعفه هذا، فهو 
ليس ُمداًنا أمام أحد، وليس 

َمدينًا ألحد. ليته اعترف 
لنفسه بذلك، وتصالح مع تلك 
الصفات، وَفِهَم ُكْنهها بعمق، 

وأدرك أن ضعفه ذلك هو أول 
خطوة يف طريق القوة!

فماذا لو أنكر اإلنسان األول 
ضعفه أمام الطبيعة، أمام 
سيولها، أمام فيضاناتها، 

ولهيب حّرها.. ماذا لو وقع 
يف ذلك الفخ؟ اإلجابة ببساطة 

الختفى اإلنسان، وانقرض 
تماًما كغيره من كائنات 

انقرضت من قبل.
مل ينكر اإلنسان األول ضعفه 
بل استجاب إىل فطرته فهرب! 

نعم.. هرب إىل الكهوف 
وسفوح الجبال، هرب ثم 
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عادًة ما تكون مصحوبة 
بأعذار غالبًا ما يتقبّلها 

العقالء.
أما أن تكرهك قوة ما أو 

سلطة عىل ارتكاب خطأ ما، 
فهذا ال شك قد يسقط عنك 

املسؤولية لكنه لن يسقط 
عنك الشعور بالندم.
يبقي الخطأ عن عمد 

والخطأ عن رغبة..
الخطأ عن عمد عادًة ما 

يقترن بالخطأ عن رغبة، 
كالسرقة مثاًل، أو إقامة 
عالقة بين رجل وامرأة 

خارج منظومة القيم 
املجتمعية دينيًّا وأخالقيًّا. 

عادًة هذه النوعية من 
الخطأ تكون بؤرة صراع 

إنساني داخيل، داخل نفس 
املخطئ، شريطة أن حصته 

اإلنسانية من الضمير 
تكون مل تزل بخير، أو 

بعض الخير.
هذه النوعية من الخطأ 
تورث املخطئ تداعيات 
يف تصوري انها أخطر، 
وهي إما جلد الذات، أو 

التبرير، أو التمادي الناتج 
من االعتياد، بل تورثه 

تقاليدها املريبة التي تجعله 
يتغافل بل يتعامي عن كنه 
الخطأ ذاته، فتفسد داخله 
نقطة إنسانية بالغة القيمة 
وهي االعتراف، فاملواجهة، 

فالتوقف، فاإلصالح إن 
استطاع، كل هذا يف ظّل 

خوٍف مهوٍل من االنكشاف 
يف مجتمع يتباري 

اضطرته الحاجة أن يفتش 
عن مواطن قوته، وأتصور 

أن فكرة تكوين الجماعة 
البشرية -أي جماعة بأي 

صورة- كان ابتداًء من أجل 
استجماع القوى، من أجل 

التعايش مع الطبيعة وليس 
مواجهتها، امتلك اإلنسان أول 

قوة حين أدرك أن الطبيعة 
ا وأن الضعف  ليست عدوًّ

ليس عيبًا، وأن القوة الحقيقة 
يف ترويض الطبيعة/ الحقيقة 

-نعم الحقيقة- والتعايش 
معها، وليس يف الخوف من 

الضعف والهروب، ولعلنا لو 
تأملنا عالقة مرّوض األسود 

بأسوده ألدركنا الكثير عن 
مفاهيم القوة الصحيحة 

الحقيقية، وأدركنا أن الضعف 
ليس عيبًا، وليس عاًرا وليس 

نقًصا، علينا أن ننكره، أو 
ندعي خالفه.

إذن الخوف والضعف 
حقيقتان وليسا نقيصتين، 

صحيح أن السياق الحضاري 
اآلن اختلف، وطرق اإلنكار 

تطّورت، وإرهاق ادعاء 
الفضائل يتعاظم يوًما بعد 

يوم بدون سبب مفهوم، حتى 
بين املثقفين.

فتجد ُكتّاًبا كباًرا يخجلون 
من إعالن ضعفهم، خوفهم، 

خاصة يف مقامات املزايدة 
الحنجورية، عندما يحاصر 

أحدهم كاتبًا ما ويغمزه 
ويلمزه بأنه مل يعلن موقفه 
بوضوح يف قضية ما، فما 

السر وراء ذلك؟ ال سرَّ، 
كّل ما هنالك أن ذلك الكاتب 

خائف.. الرجل يضعف 
أمام مسؤوليات حياته، يا 
هذا، إن هذا الخوف وذلك 

الضعف هما يف حقيقة األمر 
موقف، نعم موقف، يحمل 

يف ظاهره نهوض ذلك 
الكاتب –مثاًل- بأعباء حياته 
الخاصة، ويحمل يف طياته 

الكثير والكثير مما يحلو لنا 
تسميته باملسكوت عنه.

ثم ما الخطأ يف أن يخاف 
شخص أو يضعف؟ حتى 

لو اعتبرنا أنهما نقيصتان، 
خاصة أنه ال خوَف 

مالزٌم، وال ضعَف مقيٌم، 
فصفات اإلنسانية ككل 

صفات نسبية، نسبية تليق 
باملخلوق، ومادام الحديث 
قد وصل بنا إىل »الخطأ« 

فدعنا صديقي القارئ نتأمل 
مًعا ما الخطأ؟! أقصد ما 

الخطأ يف الخطأ ذاته؟
يخطئ اإلنسان إما عن 

جهل أو عن غفلة، وإما عن 
نقص قدرات، أو عن رغبة، 

وإما عن عمد، وربما عن 
أشياء أخرى كالظروف 

واملالبسات املحيطة، أو عن 
إكراه من قوة أكبر.

أخطاء الغفلة أو الجهل يمكن 
تداركها ببعض التعلُّم، وقد 
يكون املخطئ سعيد الحظ 

لو استطاع إصالح آثار ذلك 
الخطأ.

أما أخطاء نقص القدرة 
فربما يتحتم عىل اإلنسان 
إن أدركها أن يتوقف عنها 

إذا كان يدرك حقيقة قدراته، 
ويصعب عليه تنميتها.

الملف الثقـافي
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الكمال كنموذج، افترض أّنه 
عىل البشر أن يحتذوا به، أو 
يقارنوا أنفسهم به، أورثهم 

مشاعر تتراوح ما بين العجز 
واإلدعاء.

أيًضا الخطابات الدينية عىل 
تنّوع الدين، وتنّوع مذاهبه، 

تجد معظمها خطابات مغرمة 
بل مفتونة بتقديم نماذج من 

املؤمنين هي نماذج أسطورية، 
ال ِقَبَل ألي إنسان عموًما، 

ومؤمن تحديًدا، أن يدنو من 
تلك الهاالت األسطورية أو 

يشارفها، بل ال يحّق له بينه 
وبين نفسه أن يقارن نفسه 

بها!
أنا هنا ال أبحث حقيقة تلك 

الهاالت من عدمها، رغم مييل 
الشخصي إىل أننا أمة برعت 

يف تأليف تاريخها!
لكن ما يعنيني هو ما أملسه 

كثيًرا بنفسي من أثر أحاديث 
يظن محدثوها أنها إيجابية، 

وربما هي عىل النقيض، 
فالشاب العادي حين 

يذهب إىل دار العبادة يقينًا 
سيستمع إىل سيرة الصحابة 

والقديسين، وهم أفذاذ يف 
إيمانهم ومواقفهم ال يأتيهم 

الخطأ أو الخلط أو الباطل 
من بين أيديهم، فإيمانهم 

استثنائي، وزهدهم مضرب 
األمثال، وعفتهم مطلقة، 

وبطوالتهم خارقة وصيامهم 
وصلواتهم.. إلخ، كأن يوم 

الواحد منهم كان مائة ساعة، 
فيؤمن الشاب أنه لو قضي 
عمره متفّرًغا للعبادة –وهذا 

ليس مطلوًبا بالطبع– فإنه لن 

املخطئون املستترون فيه إىل 
املعايرة والتشهير.

وهذا تحديًدا يورُث اإلنساَن 
–الخّطاء بطبعه– صفة 

التناقض، أو لنقل ُيظهر 
فيه صفة التناقض التي هو 

باألصل ُمهيّأ لها، ولذلك 
كثيًرا ما توقفُت أمام النص 
القرآني الكريم حين تحدث 

عن النفس اإلنسانية: ”ونفس 
وما سواها فألهمها فجورها 

وتقواها”.. نعم، مل أكمل 
اآلية.. مل أتحدث عن املفلح 
الذي زكاها، أو عن الخائب 
الذي دّساها، ربما ألنني يف 
قرارة نفسي منشغل بذلك 
الخائب، بالعوامل والدوافع 

التي تجعله خائبًا.
فمن أي جحيم استمد 

اإلنسان فكرَة أّن َتَجاُوَر 
الصفات املتضادة عيب 

ونقيصة، وأّن ذلك يعني 
التناقض، وأن هذا التناقض 

يورث العار ويهزمك.. يهزمك 
أمام من؟ هذا هو السؤال، هل 
يهزمك أمام السماء؟ أم أمام 
نفسك؟ أم أمام من يرصدك 
متتّرًسا بكل آليات التشهير، 

فالحساب، فالعقاب.
ما الخالص إذن أمام هذا 
الرعب من افتضاح ذلك 
التناقض؟ الرعب الذي 

يتسرطن داخل كثير من بني 
اإلنسان؟

لألسف عادًة ما يكون 
الخالص يف الكذب، فليس 
أيسر منه إلنكار هذا الكم 
من التناقض داخل النفس 
البشرية، نعم الكذب، ثم 

إتقانه، ثم إحاطته ببعض 
الهاالت السلوكية حمايًة 

لنفسك من كارثة اكتشاف 
آخر لكذبك؛ فتلك فضيحة 

ُمدوّية، هذا الكذب يدفع 
صاحبه إىل الهروب حتى 

من ذاته؛ ألّن مواجهة الذات 
بالكذب مع الخوف والعجز 
يورثان شعورين بغيضين 

هما الفشل والندم.
من أي جحيم استقي اإلنسان 
هذا التراكم من املفاهيم التي 
تتعارض مع طاقاته وصفاته 

وأثمرت تراكًما هائاًل من 
األخطاء واألحاسيس السلبية 

واالدعاء؟
أظن أن هذا الجحيم املسؤول 

عن كل ذلك هو السياق 
املجتمعي والسياق الحضاري 

اللذان أفرزا تأويالٍت 
هة لألساطير،  محدَّدًة وموجِّ

والديانات -األرضية منها 
والسماوية- واآلداب، 
والفلسفات، والفنون!

انتبه معي صديقي القارئ 
إىل أنني أشير إىل تأويالت 
تلك األشياء، وال أشير إىل 

األشياء ذاتها، فالجحيم عادة 
يكمن يف التأويل ال النص، 

يف حملة األفكار وليس 
األفكار. فاألساطير القديمة 

عىل تنوعها مثاًل، ما بين 
إغريقية، وشرقية، وفرعونية، 

تكاد تكون جميعها كرَّست 
لإلنسان املكتمل، اإلنسان 

البطل الخارق، اإلنسان الذي 
يحمل يف طيّات نفسه قبًسا 

من ألوهيّة ما.
صياغة هذا اإلنسان بهذا 
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هؤالء األفذاذ!!
هل مهمة الخطاب الديني 
تقتصر عىل سيرة عظماء 
رحلوا وكان لهم سياقهم 

الزمني وظرفهم الحضاري، 
أم أّن الخطاب بما أّنه خطاب 
فال بّد له من مخاَطب، فهل 

يؤدي الخطاب ذلك حق 
املخاَطب؟ أم أنه يخرجه 

من دار العبادة خائًفا 
محبًطا، يضعه يف مقارنات 

يتلذذ الخطيب فيها عادة 
بإظهار هزيمة من يخاطبه 

وانسحاقه!
كذلك اآلداب والفلسفات 
والفنون معظمها تحتفي 

باإلنسان النموذج، حتى وإن 
قدمت الشخص العادي أو 

السلبي فإنها تعرضه كنمط 
أو حالة يجب أن نتوخي 

الحذر معها.
املرأة يف الشعر أسطورة 

مكتملة، والحبيب يف الغناء 
فارس ال يحط عىل أرض، 

مثالية أبطال الدراما تعوق 
التصور.

يف رمضان املاضي عرضت 
الشاشات عماًل جذب ماليين 

املشاهدين وهو مسلسل 
)االختيار( الذي يعرض 

بطوالت العسكرية الوطنية 
يف مواجهة التطرف الدينّي، 

وقد هالني كم الخلط العجيب 
لدي منفذي العمل بين فكرتي 

البطولة واإلقبال عىل املوت، 
وكأن الحياة مذمة أو جبن، 
تساءلت هل تعني الشجاعة 

وحب األوطان أن ينتظر 

الشخص املحترم املنضبط يف 
عمله وسلوكه هو ذاته الذي 

يمكن أن يرتكب خطأ ما يراه 
البعض كبيًرا، ثم يتهم ذلك 
املنضبط املخطئ بالتناقض، 
فيدخل يف دّوامات ال نهائية 

من الكذب إلنقاذ صورته!
أكاد أسمع القارئ يقول يل: 
هل تريد أيها الكاتب إذن أن 

يباهي الناس بالخطأ؟ أن 
يجاهروا به؟

بالطبع ال..
كل ما أريده يف هذا املقال أن 
يتراحم اإلنسان مع اآلخر، 
أن يعي وأن يصدق أن هذا 

املخلوق شقي بعقله وإدراكه 
وضميره، أن النقص دليل 

عىل إنسانيتنا.
يف الوقت الذي انشغل فيه 

الكثيرون عبر التاريخ بإثبات 
وجود اهلل، وإعالن اإليمان 
باهلل وإعالئه، والتأكيد عىل 

كامل صفاته.. مل ينشغل 
الكثيرون لألسف باإليمان 
باإلنسان، واإليمان بنقص 

صفاته، بالتماس العذر 
للخائف، للضعيف، للمخطئ، 

للمتناقض، الكاذب.
ربما التماس العذر، ومد اليد 

بالرحمة يفتحان أبواًبا ما كان 
لها أن ُتفتح، فإن كان التماس 

العذر بعيد املنال، ومد اليد 
مستحياًل، فليكن التغافل حالًّ 
وسيًطا، ربما أتيحت الفرصة 

لتلك األحاسيس والصفات 
والسلوكيات السلبية أن تظهر 

من عمقها طاقات إيجابية، 
وقّوة ال يستهان بها.. قوة 

اإلنسان

الجندي املوت ويشتهيه؟ 
أظن أن الخطاب الديني 

املشرقّي له أياد غير بيضاء 
يف التدريس لهذا التصور 
املغلوط، والذي قد يجعل 

جنديًّا طبيعيًّا يخجل من أن 
يكتشف زمالؤه وقادته أنه 
يخاف املوت ويحب الحياة 

رغم حبه للوطن.
كل هذا يحط بثقله عىل ذلك 

اإلنسان البائس الذي يتصور 
أول األمر يف أول خطاه 

اإلنسانية أنه الوحيد الذي 
خاف.. أو ضعف.. أو أخطأ.. 

أو تناقض أو كذب.
هنا يتفاقم الشعور بالعجز، 

فالخجل لدي اإلنسان، خجل 
يكون مبعثه األول َوْهُم أنه 

الوحيد الذي ارتكب ذلك، أو 
وقع يف ذلك الخطأ، خجل 

الخوف من املعايرة والتشهير 
يف مجتمع كأن أفراده 

)تضامنوا( عىل أن يتبادلوا 
الظلم!

يقينًا ال أدعو إىل الخوف، 
أو الضعف، أو الخطأ، أو 

التناقض، أو الكذب، لكنني 
أبحث عن دور اإلنسان يف 

ذلك، عن خوفه من انكشاف 
ذلك، عن الطاقة اإليجابية 

التي يمكن أن تتولد من عدم 
خجلنا من الخوف والضعف، 

عن طاقات اإلصالح التي 
يمكن أن تولد لو انشغل 
املخطئ –وحده– بالخطأ 
واعترف به وتوقف عنه 

وأصلحه.
عن املجتمع الذي ال يريد أن 

يصدق أو يقتنع أن نفس 

الملف الثقـافي
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من مدنه الصامتة؟
أظُن أن عمًرا طوياًل مّر عليه، طرح 

عليه العديد من األسئلة؛ ومنحه 
هو بدوره الكثير من األجوبة، ما 

الذي تبقى يل ألطرحه عليه، يكفي 
أن أتجول يف صفحتِه وبين كتبه؛ 

ألحصل عىل إجابٍة لكلِّ شيء يدور 
بعقيل. يالها من ورطٍة!

ُيخيل إيلَّ أني حين أذهُب ألقابله؛ 
سأجد »كيفن داتون« عنده، وأنه 
حين يكون مشغواًل بإعداد قهوة 
لنا، سيخبرني: »قرأُت ذات مرٍة 
أن بعض األبحاث تؤكد عىل أن 

حين كان العامل يستريُح من 
حربِه الكبرى ويخطط لحزمٍة من 
الحروِب الصغيرة؛ ولدته أمه، يف 
منتصِف القرِن العشرين، يف بالٍد 
تزرُع األرز بكثافٍة، ولدته وحيًدا 

وفقيًرا، مثل أبطاِل األساطير 
واألنبياء. رغم سنواته الطويلة 

التي عاشها يف مستنقِع الحداثة 
مازاَل بدويًّا -فمن علمُه أبجدّية 

البدو حذره أنها ستظُل عالقًة 
به إىل يوِم القيامِة- لقد احترَف 

صنعة الصمت بنفس إتقانه صنعِة 
الكالم. ماذا أفعُل ألخرج األجوبة 

عبد المقصود عبد الكريم:
الّشعر صار سلعة راكدة حتى أن بعض 

المكتبات ترفض عرضه، والكثير من دور النشر 
ترفض نشره أو تنشره في أضيق الحدود!!
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إحدى أفضل الطرق لجعل الناس 

يتحدثون معَك عن أنفسهم، أن 
تحدثهم بشيء عن نفسَك، إن 

اإلفصاح عن الذاِت يقابل باملثل”. 
لكن، أنا ليس عندي ما أتحدث 

عر،  عنه، أنا حين دخلت أرض الشِّ
محوا ذاكرتي، وأعطوني اسًما 

جديًدا، كما حدث تماًما يف »طفولة 
جيسوس«، أناٌس بال ذاكرٍة أو 
ماضي يحملون أسماء جديدة 

ليس لهم أي عالقة باملاضي، وال 
يتذكرون أسماءهم عىل اإلطالِق.

شخص بال ذاكرٍة مثيل، كيف 
يحاور شخًصا يمتلك أكثر من 

ذاكرٍة مثله؟! أتذكر ترجمته لعبارة 
تينيسي وليمز يف »الوحوش 

الزجاجيّة«: ”الذاكرة تأخذ الكثير 
من الرخصة الّشعرّية. تحذف 

بعض التفاصيل؛ وتبالغ يف البعض 
اآلخر، وفًقا للقيمة العاطفيّة 

للعناصر التي تمسها، ألن الذاكرة 
مقرها القلب غالبًا. ما يكمن فيه 
خافت وشاعري إىل حٍد ما«. أنا 

فعاًل أملك ذاكرة يف قلبي.. أتذكر 
فقط األحداث التي مرت به. ربما 
عيل أن أبدأ من هنا.. حيث قلبي، 
ومنه سأعرفه بنفسي، وأتعرف 

عليه.
كيف أجري حواًرا مع شخص 

يظن أن شهوة الكالم من أقوى 
الشهوات وأسوأها، وأن معظم 

الناس يتكلمون ملجرد أن يتذكروا 
أنهم بشر. شخص يعمل وكأنه 
يسابق الزمن، يستيقظ كّل يوٍم 
يف الرابعة فجًرا يف الّساعة التي 

يفضلها العشاق واملنتحرون 
ليمارس العمل الذي يحب 

»يترجم«، وإن صاحب ذلك فوضى 
متعمدة منه إليقاِظ الّشمس.

كيف أقول له: إن بعد الستين، 
السنوات ال تمّر كالبرِق، كما تظن، 

أنَت فقط من قررت أن تتأني يف 
خطواتَك، أما هي، فتمشي كما 

كانت دائًما، بنفس الوتيرة ونفس 
النفس الهادئ، بعد الستين ستفكر 
كثيًرا يف جسدك، الذي حولته إىل 

آلة للعمل؛ نسيت كيف يمكنك 
إيقافها. اآلن، بإمكان النحات 

الذي كان يعيد بناء جملته، مرات 
ومرات، دون ملٍل أو تعٍب، وملدة 

ساعاٍت طويلٍة؛ أن ينمي قدرته عىل 
اللهو من وقٍت إىل آخر، بإمكانه 

مثاًل متابعة مسلسالت مل يتابعها 
منذ أربعين عاًما.

يف الرابعة فجًرا، ال توقظ الّشمس 
كعادتَك.. دعها يف نومها األبدي.. 

عر الذي خفته،  واجلس بصحبة الشِّ
وانشغلت بكلِّ هذا عنه. اجلس 

ألطول فترة ممكنة وال تخف من 
قسوته. وحين يطلع النهار؛ إرِم 

بكّل أحمالَك عىل كتفيه. لتعود 
كما كنت خفيًفا، ال يقتلَك ضجيج 

املدينة وال يخيفَك صمتها.
حين تكون يف حواٍر مع الّشاعر 
واملترجم الدكتور: عبد املقصود 

عبد الكريم عليك أن تكون حريًصا 
عىل الوصول التفاٍق معه، أن يكتب 

الرد عىل أسئلتك يف نفس امليعاد 
الذي يستيقظ فيه لترجمة أعماله، 
يف الرابعة بعد صالة الفجر. هذا 
إذا كنت تطمح وتطمع أن تكون 

اإلجابة بنفس الروح التي يترجم 
بها أعماله، وقت فيه من رائحة 
وبركة أعمال الّصباح -األعمال 

البدرّية-، وتقوم بتقسيم األسئلة 
إىل محاور، كل محور ترسله له 

آخر الليل حين تتأكد أنه غير 
موجود ليكون يف صندوق رسائله، 

ويكون أول شيء يبدأ به يومه.
وهذا ما فعلته.

يف البدِء، كان الّشعر. 

ووفق مشيئته؛ تسير 

األقدار:

دعنا نبدأ من البداية 

عندما كنَت يف بداية العقد 

الثالث من عمرَك تحديًدا، 

يف منتصف السبعينيات 

وظهور ما يسمى بجماعة 

أصوات -كنَت عضًوا 

مؤسًسا فيها- وجماعة 

إضاءة، حيث بدأ جيل 

جديد من الّشعراء بتحريك 

املياه الراكدة يف بركة 

الّشعر بعد جيل الرواد، 

األمر الذي ُقوبل بالرفض 

التام من الجميع، لكنكم 

صمدتم بشكٍل بطويل أمام 

كّل تلك التحديات؛ جنبتنا 

نحن اآلن، معارك، كان 

يصعب علينا خوضها. هل 

كان األمر يستحق كّل هذا 

التعب؟!

لنعد إىل املشهد ببعض التفصيل. 
يف نهاية األربعينيات ظهر جنين يف 
أرحام بعض الشعراء، الذين سوف 

يعرفون بعد ذلك بجيل الرواد، 
كان الجنين قصيدة التفعيلة. 

حاوره :
سمر الشين

ثقافات وفنون
حـوار
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وبدأ هذا الجنين يخرج إىل النور 
يف الخمسينيات يف شكل قصائد 
يتسم معظمها بالسذاجة. كانت 

بدايات حركة جديدة وبدايات 
شعراء ما زالوا يف أول الطريق، 
ومن الظلم أن نطلب منهم أكثر 
من ذلك. وسوف أحاول هنا أن 

يكون تركيزي عىل مصر، حتى ال 
يتشعب املوضوع وتكثر األمثلة، 

وأظن أن ما ينطبق عىل مصر 
ينطبق إىل حد بعيد عىل دول 

املشرق العربي، أما دول املغرب 
العربي فهي حالة خاصة.

ويف منتصف الخمسينيات، يف 
1957 تحديًدا، ظهر ديوان »الناس 
يف بالدي« للشاعر صالح )الدين( 
عبد الصبور، كما ظهر االسم عىل 
الطبعة األوىل من الديوان، بمقدمة 

بقلم بدر الديب. وتم تسليط الضوء 
عليه بشكل كبير )يبدو يل اآلن أنه 

شكل مبالغ فيه، لكن ربما لعبت 
الظروف السياسية واالجتماعية 
يف تلك املرحلة دوًرا ال بأس فيه 
يف األمر(. ثم جاء ديوان »أقول 

لكم«، وأظن أن يف ذلك الوقت كان 

املصرية التي كان يرأس تحريرها 
الدكتور عبد القادر القط، وقد 

صدرت أعدادها بين عام 1964 
وعام 1966. عشرات الشعراء 

يسيرون عىل الدرب الذي مهده 
صالح وحجازي. واصل عدد 

ضئيل منهم الكتابة حتى النهاية، 
لكن هذا العدد الضئيل مل يأت، 
يف نظري، بجديد. ومل يتميز إال 

شاعران: محمد عفيفي مطر وأمل 
دنقل؛ قصيدة أمل، يف نظري، ال 

تختلف كثيًرا، وربما لعبت املوهبة 
واملوقف السياسي دوًرا كبيًرا 

يف شهرته. أمل دنقل ينتمي، فنيًّا 
وفكريًّا، إىل التقاليد العربية البدوية 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
ويمكن معرفة ذلك بسهولة بتأمل 
موقفه من املرأة ومن فكرة الثأر. 

ومحمد عفيفي مطر أمر آخر، أكثر 
تعقيًدا، وال أظن أن املجال هنا 

يسمح بتناوله باستفاضة وإال كان 
الحوار عنه.

باستثناء ذلك بدا أن هناك مستنقًعا 
راكًدا سقطت فيه قصيدة التفعيلة 

بعد صالح وحجازي بينما كان 
األخيران ال يزال يطوران من 
نفسيهما. وبدا تأثيرهما عىل 

املشهد الشعري وعىل الجيل التايل 
)كان بعض شعرائه أكبر سنًّا 

من حجازي( طاغيًا. وقد دفعني 
ذلك إىل أن أسأل حجازي من عام 

تقريبًا عن سر هذه السطوة األدبية 
عىل الجيل التايل بهذه السرعة، 
وقد جاءت إجابته ذكية وربما 

تحمل قدًرا من الصواب. كانت، 
بكلماته »ألننا انُتِظرنا كثيًرا، ألن 
املسرح كان مهيأ لنا«. لكن أظن 

أن األمر له أبعاد أخرى، ربما 
أولها الظروف السياسية، ورغبة 

ديوان أحمد عبد املعطي حجازي 
»مدينة بال قلب«، وقد صدره 

رجاء النقاش بمقدمه تشكل كتاًبا 
صغيًرا )حوايل 100 صفحة إن 

مل تخني الذاكرة(. ثم جاء ديوان 
»أحالم الفارس القديم« الذي يمثل 

ذروة النضج الشعري لصالح 
يف الشعر الغنائي، وديوان »مل 

يبق إال االعتراف« ويمثل نضًجا 
نسبيًّا لحجازي، الذي أظن أنه مل 

يبلغ ذروة نضجه الشعري إال 
يف »كائنات منتصف الليل« يف 

منتصف السبعينيات الذي كتبه يف 
أثناء إقامته يف باريس.

أحاول أن أمسك بخيوط املشهد 
باختصار ووضوح، وهما أمران 
يبدوان متعارضين عىل ما أظن، 

لكن ال بأس من املحاولة. ما أريد 
أن أقوله إنه بعد بضع سنوات 
من ظهور قصيدة التفعيلة بدا 

وكأن لها تقاليدها الخاصة، 
وسطوتها الخاصة أيًضا. أي أنها 

أصبحت كالسيكية يف غضون 
بضع سنوات، وهو أمر نادر يف 

الفن، أن تتحول حركة جديدة إىل 
حركة »كالسيكية« يف أقل من 

عقد من الزمان. 
هذه التقاليد، 
التي ظهرت 

بأبرز تجلياتها 
لدى عشرات 
من الشعراء 
الذين بدأوا 

الكتابة يف أواخر 
الخمسينيات 

وأوائل 
الستينيات، 

وبإلقاء نظرة 
عىل مجلة الشعر 



صالح عبد الصبور

النظام الجديد بعد الثورة يف أن 
يكون له أبناؤه، وإال بم نفسر 

تهميش شاعر بحجم محمود حسن 
إسماعيل، وهو يف رأيي واحد 

من أكبر شعراء مصر يف القرن 
العشرين. والبعد اآلخر، وقد كتبت 

عنه باستفاضة يف مقال يل عن 
صالح عبد الصبور، نشر يف أوائل 

التسعينيات أكثر من مرة، وهو 
أن قصيدة التفعيلة يف تلك اآلونة 
مل تبتعد كثيًرا عن عمود الشعر 

العربي وإن كانت قد خرجت 
عىل سمة من سماته، ورجعت يف 
ذلك إىل مقدمة املرزوقي يف شرح 

حماسة أبي تمام.
باختصار جئنا والبركة آسنة، 

والظروف السياسية تتغير بسرعة: 
النكسة، حرب االستنزاف، وفاة 

عبد الناصر، السادات )رأس 
األفعى( واالنقالب عىل ثورة 

يوليو فيما أسماه ثورة التصحيح، 
مظاهرات الطلبة، حرب أكتوبر، 

الفتنة الطائفية، التحالف مع 
التيارات الدينية لضرب التيارات 
االشتراكية والليبرالية، واالرتماء 

اليأس يف حالتنا محل الصمود 
وسرنا مع القطيع، وسقطنا يف 

املستنقع الراكد. لكن عموًما يمكن 
أن أقول إن الشعر دفع يل مقاباًل 

ال يقدر بثمن، لقد دفع يل وجودي، 
كينونتي. لقد دفع يل إحساسي 

بإنسانيتي، لقد دفع يل ما يدفعه 
العشق عادة.

بخصوص حديثك عن أمل 

دنقل، عندما كتبت عىل 

صفحتك يف الفيس بوك 

رأيك هذا، فتحت النيران 

عليك، وتابعُت التعليقات 

التي كانت من باب أنَك 

ظلمت الرجل وأنه قامة 

يجب تقديسها، وأنه قدم 

الكثير، وأن الشعر مشهد 

واسع يحتمل كافة أشكال 

التعبير الجمايل ويتعارض 

بالقطع مع فكرة اإلقصاء 

واملصادرة، وأشياء من 

يف أحضان أمريكا، ثم معاهدة 
كامب ديفيد، واملقاطعة العربية. 

وبالطبع كان علينا أن نتحرك أو 
نموت، واخترنا أن نتحرك وأن 

نخوض معاركنا الخاصة.

عر لكم،  ما الذي دفعه الشِّ

كي تصمدوا أمام كّل هذا 

الرفض، بكّل هذا اإليمان، 

والثقة بحتمّية الوصول؟ 

كان الرفض قويًّا ألننا عىل ما 
يبدو تجرأنا عىل »العمود املقدس«، 
أقصد عمود الشعر العربي، حتى 

أن أحدهم رفض مقااًل يل ينتقد 
اإليمان املطلق بما قدمه الخليل بن 
أحمد، وقال بالحرف مبرًرا رفض 

نشر املقال: »أنت بتشتم الخليل بن 
أحمد« وأقسمت له ساخًرا بأنني 

مل أشتمه.
أظن عموًما أن السؤال عن املقابل 

يف الفن والحب والقضايا املصيرية 
ال يكون سؤااًل مناسبًا. وفيها 

يكون اإليمان بحتمية الوصول 
هو املحرك األساسي، وإال حل 

بعد بضع سنوات من ظهور قصيدة 
التفعيلة بدا وكأن لها تقاليدها 

الخاصة، وسطوتها الخاصة أيًضا. أي 
أنها أصبحت كالسيكية في غضون 

بضع سنوات، وهو أمر نادر في الفن، 
أن تتحول حركة جديدة إلى حركة 
»كالسيكية« في أقل من عقد من 

الزمان
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هذا القبيل. هل الشعوب 

العربية تهوى تقديس 

رموز بعينها وترفعها 

ملكانة خاصة ال ُيسمح 

ألحد باملساس بها؟ متي 

نتعلم أننا جميًعا -يف كافة 

املجاالت- بشٌر؛ ُنخِطئ 

وُنصيب وكلنا نخضع 

ملقصلة النقد بما يف ذلك 

تلك الرموز كوضع طبيعي 

جدًّا كوننا آدميين؟

أظن أن تقديس الرموز عرض 
من أعراض التخلف، والشعوب 

الناطقة بالعربية التخلف هو 
العامل املشترك األكبر بينها، 
وبالتايل ليس من املستغرب 

تقديس األفراد! الثقافة الدينية 
عامل كبير أيًضا، والحديث عن 

تقديس الرموز الدينية التاريخية 
ربما يدفعنا خارج السياق، 

وبالتايل أكتفي باإلشارة إليها. 
وتعلم أننا جميًعا بشر نخطئ 
ونصيب ال يمكن أن يأتي قبل 

ستتبنى نفس املواقف وبنفس تلك 
الحماسة أم كنت ستنتهج نهًجا 

مختلًفا يعبر بك إىل الضفة األخرى 
من الّشعر بأقِل الخسائر املمكنة، 

التي فرضتها ضريبة العبور 
»بجيوٍب مثقوبٍة وصدٍر مكشوٍف 

للريِح«؟
لو، أظن أنها »لو« التي تفتح باب 

الشيطان وتفتح أيًضا أبواب 
جهنم. لو عاد بي الزمن يف 

نفس الظروف لفعْلُت ما فعْلُت 
بالضبط، لكن كل ما كنت أتمناه أن 

أتصرف مع الظروف االجتماعية 
واالقتصادية الشخصية بشكل 
أكثر حكمة، ألكرس كل طاقتي 

للقضية، وباملناسبة ليست هناك 
ضفة أخرى للشعر أو لإلبداع 

عموًما، السير مع قطيع »املبدعين« 
ال يمكن أن ينتج إبداًعا، ينتج 

نسًخا مكررة، والنسخ املكررة ال 
عالقة لها باإلبداع من قريب أو 
بعيد. ربما كنت أتمنى أيًضا أن 

تسمح الظروف بتحالفات مختلفة، 
وباملناسبة كانت التحالفات يف 

تلك الفترة بنت الظروف، كانت 

إحداث ثورة ثقافية كبرى تقتلع 
كل مفاهيم التخلف. وأمل دنقل 

باملناسبة شاعر موهوب ابن 
ظروف سياسية واجتماعية معينة؛ 

واكتسب شهرته من التعبير عن 
وعي الجماهير بداية من كلمات 
سبارتاكوس وانتهاء بقصيدة ال 
تصالح؛ وهما القصيدتان اللتان 

حققتا أكبر شهرة بين قصائد أمل؛ 
لكن موقفه من املرأة وموقفه من 
فكرة الثأر أفكار بالغة التخلف؛ 

والقصائد التي يعبر فيها عن 
املوقف السياسي مباشرة أكثر مما 
ينبغي. أتساءل أحياًنا، ما الشعر يف 
»ال تحلموا بعامل سعيد/ فخلف كل 

قيصر يموت قيصر جديد«، بعيًدا 
عن الوزن والقافية )وباملناسبة 

هذان البيتان من أشهر أبيات أمل(. 
والحديث عن أمل دنقل بالتفصيل 

يتطلب دراسة طويلة. فنيًّا يقف 
أمل بين صالح عبد الصبور 

وأحمد عبد املعطي حجازي، ومل 
يتجاوز أيًّا منهما، وفكريًّا تجاوزه 

صالح عىل األقل بمسافة كبيرة.
بعد كّل ما مررت به وما حققته، لو 
عاد بَك الزمان إىل الوراء هل كنَت 

أحمد عبد العاطى حجازىمحمود حسن إسماعيل أمل دنقل
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تحالفات ضرورة، تحالفات تم فيها 
التغاضي عن الكثير من االختالفات 

لتتأسس جماعتان: جماعة إضاءة 
وجماعة أصوات. بدأت االنقسامات 

يف إضاءة بسرعة، وانتهى تكتل 
جماعة أصوات بسرعة أيًضا.

“إنَك تبحث عن اإلبر ال 

أكوام القش. عن شظايا 

الحياة املحاصرة بعمٍق يف 

مصيدة الدماغ«، »حكمة 

السيكوباتيين “قلَت، إنَك 

شعرت وكأنه يتحدث 

عنَك. أما أنا عندما قرأتها 

شعرُت أنه يتحدث عن 

الّشعر، الذي وخز بإبره 

كّل جزٍء يف جسدي، 

والتي كنُت كلما تحسسُت 

موضعها، ال أجده، برغِم 

أكواِم القّش املزدحمة بها 

روحي. ملن يكتُب الّشاعر؟ 

وهل هو الذي يصطاد 

الذي ندرسه يف املدرسة. ومل أكذب 
خبًرا؛ اشتريت كراسة وبدأت 

أسجل فيها بعض الكلمات الصعبة 
ألستخدمها يف القصائد، وكنت 
أرتبها طبًقا للحروف األخيرة، 

حتى يسهل استخدامها يف القوايف. 
كانت هذه الحكاية يف بداية حياتي، 
لكن أظن أن بعض الشعراء هرموا 
وهم ال يزالون يفعلون ذلك، وإن 

كانوا يسجلون تلك الكلمات يف 
ذاكرتهم وليس يف كراريس.

اإلجابة عىل الشق الثاني شائكة، 
من يصطاد الثاني يف عالقات 
العشق، هل الطرف األول أم 

الطرف الثاني. ال بد أن أحدهما 
يمارس الغواية فيصطاده اآلخر. 

وقد يمارس االثنان الغواية يف 
الوقت نفسه ويصطاد كل منهما 
اآلخر يف الوقت نفسه. سنوات 

طويلة كنت أنتظر أن يصطادني 
الشعر، وكان يقسو أحياًنا 

ويهجرني أحياًنا أخرى، ربما كنت 
ال أمثل غواية كافية بالنسبة له، 

لكنني يف السنوات األخيرة قررت 
أن أكون مقداًما، أن أمارس الغواية 

باستمرار، وأن أحاول اصطياده 
بكل الطرق، 

وبالتايل ربما 
كتبت يف العقد 

األخير أكثر 
مما كتبت يف 

العقود األربعة 
السابقة.

قلَت إنَك 

مل تقم 

بالترشح 

ألي 

الّشعر أم الّشعر هو الذي 

يصطاده؟

تحديًدا ملن يكتب الشاعر إن مل 
تفهمه الحبيبة، أو باألحرى، إن 

مل يفهمه األحبة؟ ملن يكتب إن مل 
يفهمه أبناء شعبه؟ عىل الشاعر 

أن يكتب ببساطة، بلغة أبناء 
جيله، ال بتلك اللغة التي نبتت يف 

الصحراوات منذ مئات السنين. عىل 
الشاعر أن يتخىل عن تلك الخطابة 
السقيمة التي ورثناها، وعن تلك 

البالغة املثيرة لالشمئزاز التي 
ارتبطت بالدنانير. ينبغي التخيل 

عن تلك الرطانة الجوفاء والحذلقة 
التي ال معنى لها. عىل الشاعر 

ببساطة أن يكون ابن جيله، وابن 
بالده.

وربما أذكر هنا حكاية طريفة: وأنا 
أكتب أوىل قصائدي، يف الصف 

الثاني اإلعدادي، عرضت قصيدة 
عىل زمييل، وكان رد فعله كيف 
يكون هذا شعًرا وهو يفهم كل 

الكلمات، وهو هنا، ومعه كل الحق، 
يقارن بالشعر الذي نعرفه، الشعر 

ثقافات وفنون
حـوار
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انتخابات يف حياتَك بما 

فيها انتخابات »اتحاد 

الكتاب«، وكذلك بالنسبة 

للجوائز فقد فعلتها 

وتقدمَت لها مرٍة واحدٍة، 

بعد الكثير من التردد، ومل 

تحصل عليها، وقلَت: إنني 

ال أصلح للجوائز؛ وبالطبع 

أنا متأكد منذ صباي من 

أنني ال أصلح لالنتخابات 

مهما كان نوعها.

صحيح مازلُت عند رأيي، ال أصلح 
لالنتخابات وال تصلح يل، وال 

أصلح للجوائز وال تصلح يل. ربما 
كانت الجوائز واالنتخابات أبناء 

عمومة. ألن من يصلح لالنتخابات 
يصلح للجوائز غالبا ومن يصلح 

للجوائز يصلح لالنتخابات 
غالبًا. يمكن أن أقول باختصاٍر 
إن االنتخابات والجوائز لعبتان 

قذرتان غالبًا. االنتخابات ال يفوز 
بها األجدر، والجوائز ال يفوز بها 

األجدر. قلت ذات يوم أجرب حظي 
وتقدمت بكتاب بعنوان »البحث عن 

الوعي: مقاربة 
بيولوجية 

عصبية«، وهو 
كتاب يجمع 
بين الفلسفة 

وآخر تطورات 
علم األعصاب 

بأسلوب 
سهل موجه 

للجمهور وليس 
للمتخصصين؛ 

وأراهن أن 

كثيًرا عندها، وال يكون لديه وقت 
كاف لالنشغال بها والسعي إليها. 
املشكلة يف االنشغال بها والسعي 

إليها. لكن إذا جاءت بدون ذلك 
فال بأس إن كانت جائزة حسنة 
السمعة. لكن يبقى السؤال: هل 

هناك جائزة حسنة السمعة؟ حتى 
نوبل سيئة السمعة. وهي بالطبع 

قد تشكل إحباًطا، لكن ألولئك 
الذين يسعون إليها.

أنَت ال تنسى أبًدا أنَك 

شاعٌر، تمارُس الطب 

وأنَت شاعٌر، وحين 

تترجم ُتعرف نفسَك 

عىل أنَك “ شاعٌر يترجم 

“بحثت عن دواوينَك 

املنشورة، وجدت عىل 

موقع ويكبيديا ومواقع 

أخرى يذكرون أربعة 

دواوين فقط آخرها تم 

نشره عام 2001. )أزدحم 

باملمالك: أصوات 1980/ 

أحًدا يف اللجنة قد قرأ الكتاب، 
لقد تم استبعاده من التصفيات 

األوىل، وفاز يف ذلك العام الدكتور 
محمد عناني بمسرحية ثانوية من 
مسرحيات شكسبير ترجمت عدة 
مرات من قبل. ال أقول إنني أحق 

من محمد عناني بالجائزة، لكن 
كتاب البحث عن الوعي أجدر بها 

من تلك املسرحية، حتى وإن كانت 
لشكسبير. بعد ذلك كان يل الحظ 
يف االشتراك يف التحكيم يف ثالث 

جوائز، وعرفت الدهاليز، وتأكدت 
أنني ال أصلح للجوائز. إنهما 

لعبتان قذرتان غالبًا.

هل تظن أن هذه االمتيازات 

واالحتفاءات لها تأثير يف 

مسيرة الكاتب اإلبداعّية؟ 

وهل هي فعاًل تشكل 

إحباطا لدى البعض من 

أن اإلبداع الحقيقي ال 

ُينظر إليه بحيادّية وتقييم 

حقيقيين؟
أظن أن املبدع الحقيقي ال يتوقف 



أزدحم باملمالك 1988: 

الهيئة املصرية العامة 

للكتاب 1992/ يهبط 

الحلم بصاحبه: هيئة 

قصور الثقافة 1993/ 

للعبد ديار وراحلة: مكتبة 

األسرة 2001(. ويف لقاء 

تلفزيوني معك قلَت إن لَك 

10 دواوين وأنه عدد جيد 

يمكن أن يعبر عن تجربة 

حقيقية لشاعٍر أكثر ما 

أتذكر أنني شاعر. الّشعر ببساطة 
هو ما يحركني يف الحياة، وهو ما 

يمنحني اإلحساس بها.
الّشعر مل يختف، لكنه عىل ما يبدو 
صار سلعة راكدة حتى أن بعض 
املكتبات ترفض عرضه، والكثير 
من دور النشر ترفض نشره أو 

تنشره يف أضيق الحدود. أما عن 
حفاوة املواقع بترجماتي، ربما 

يرجع ذلك إىل غزارتها وتنوعها 
وطبيعة املوضوعات التي أترجم 

فيها.

 ملاذا مل يتم نشر الدواوين 

املخطوطة حتى اآلن؟

هناك أربعة دواوين قيد الطبع، 
ومن الصعب عيلَّ أن أعرضها عىل 
دار نشر بدون أن تطلبها، يف ظل 
الركود الذي أعرفه، لقد انقضى 

الزمن الذي يمكن أن أفعل فيه ذلك 
منذ عقود.

من وجهة نظرَك ما هي 

املعايير التي يمكن أن 

ُتصنف بها تجربة شاعر 

يجيده يف الحياة هو كتابة 

الّشعر.

سيرتك الذاتية املنشورة 

عىل اإلنترنت ينقصها 19 

سنة من الشعر؟ كيف؟ 

ملاذا؟ وأين اختفى الشعر 

يف ظل حفاوة املواقع 

بكتبك املترجمة؟

هناك أيًضا بجانب الدواوين 
التي ذكرتيها: »يوميات العبد 
عىل حافة بئر األميرة«، الهيئة 
املصرية العامة للكتاب ٢01٣، 

وديوان »نسخة زائفة«، املجلس 
األعىل للثقافة ٢016. وأربعة 

دواوين غير منشورة »عامل نثري 
حد الفوضى«، و«آخر أعراض 

إنسانيتي«، و«أيام ٢014«، 
و«يهبط عليك ضيًفا ثقياًل ٢015«. 
وأظل أقول باستمرار إنني شاعر 
يترجم وإنني شاعر يمارس الطب 

وال أنسى ذلك أبًدا. كان ولعي 
بالّشعر وراء اختيار تخصصي 
يف الطب، وكلما ترجمت جملة 

وخاصة إذا كانت يف عمل أدبي 

ال أصلح لالنتخابات وال تصلح لي، وال أصلح 
للجوائز وال تصلح لي. ربما كانت الجوائز 
واالنتخابات أبناء عمومة. ألن من يصلح 

لالنتخابات يصلح للجوائز غالبا ومن يصلح 
للجوائز يصلح لالنتخابات غالًبا. يمكن أن 

أقول باختصاٍر إن االنتخابات والجوائز لعبتان 
قذرتان غالًبا. االنتخابات ال يفوز بها األجدر، 

والجوائز ال يفوز بها األجدر
عبد المقصود عبد الكريم
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بأنها تجربة جيدة وتحمل 

سمة إبداعية متميزة 

وأصيلة؟ هل كثرة عدد 

الدواوين أو صدور ما 

يسمى باألعمال الشعرية 

الكاملة، تمنح للشاعر 

منزلة الفردوس األعىل 

يف جنة الشعر.. وتمنحه 

الخلود األدبي؟

ال هذا وال ذاك. أقيم التجربة 
بالتفرد، تفرد الخبرة وتفرد 

األسلوب، واملوهبة، ال شيء آخر 
يمنح الشاعر مكانته، قل اإلنتاج 
أو زاد. وباملناسبة ديوان املتنبي 

من أصغر دواوين من يطلق عليهم 
»فحول الّشعر العربي«.

قلت إنَك بعد كل تلك 

السنوات عندما تفكر يف 

املاضي وتبدأ بوضع 

سيناريوهات مختلفة 

لحياتك، فإنك من املمكن أن 

تبدأ رحلتك من الطفولة، 

مرة أخرى، بعقلّية شيخ 

خبير. هل عقلية الشيخ 

الخبير ستجعلك تخرج 

نفسَك من »الذين ينجزون 

اليوم عمل الغد«، أم 

سيكون اليوم لليوم، والغد 

للغد، وهناك مساحة 

لألمس أيًضا يجب أن يأخذ 

حقه كامًل منك بالتفكير 

ولو لدقائق فيها؟

حية، وأنها هي من تختار 

مترجمها؟ ولو حدث 

العكس واقتحم عاملها 

شخص ال تريده، فلن 

تعطيه سرها، وستخرج 

الترجمة مشوهة ومبتورة، 

وإال فما الذي يجعل 

مترجًما يتفوق عىل مترجم 

آخر يف ترجمة نفس 

الكتاب، إال أنه عرف السر 

وخبَّأه يف صدره، واآلخر 

كان مجرد ناقل لكلمات 

ميتة ال حياة فيها. هل 

تؤمن بذلك؟

هناك كتب حية وكتب ميتة، وال 
شأن يل بالكتب امليتة، سواء هنا 
أو يف أي مكان آخر. مل أفكر يف 

يوم من األيام يف أن أكون املترجم 
الذي صْرُت إليه، لكنها األيام. 
قبل ترجمة »فنتازيا الغريزة«، 

ويظهر العنوان بهذه الطريقة يف 
الطبعة األوىل بناء عىل إصراري 

بأن كلمة »فنتازيا« ينبغي أن تكتب 
بهذه الصورة، مل أفكر قط يف 

ترجمة كتاب، كنت أترجم بعض 
القصص القصيرة وبعض املقاالت 

القصيرة، وكنت أحياًنا أعبث يف 
صياغة ترجمات اآلخرين، حين 
أرى ترجمة ركيكة لنص رائع. 

مرة أخرى، لكنها األيام وقد لعبت 
لعبتها. وقعت عيني عىل نسخة 

لكتابين صغيرين من كتب د. ه. 
لورانس يف مجلد واحد، الكتابان 

تأمالت شاعر وروائي بارز 
يف التخوم بين األدب والتحليل 

ربما تجعلني عقلية الشيخ الخبير 
أفكر يف إخراج نفسي من تلك 
الدائرة الجهنمية التي تحسب 

الوقت بالثانية، وتجعلني أتدرب 
عىل التخلص من إدمان العمل 

وإدمان االلتزام يف مجتمع يخلو 
قاموسه من كلمة االلتزام. ال أنسى 

يوما سألتني فيه فتاة أمريكية إن 
كنت مصريًّا وكانت تعرف أنني 

مصري، فسألتها عن السبب فقالت 
ألنك تأتي يف موعدك بالضبط. 

أنا بالفعل يف موعدي بالضبط يف 
مجتمع يعرف املواعيد، إن عرفها، 

بالفصول أو السنين: »أشوفك 
يف الصيف«، »نتقابل السنة 

الجية«.. إلخ. لكنني أعرف أيًضا 
أن يف املسألة قدًرا ال بأس به من 

الجينات ومن الشخصية، واالثنان 
من الصعب التغلب عليهما.

األمس يأخذ مساحته بالضرورة، 
لكنها مساحة تراجيدية غالبًا.

»أستمتع بالترجمة، 

إنها كأْن يفتح شخص ما 

فمه لتسمع صوت شخص 

آخر يصدر منه«

)آيريس مردوك، كاتبة وفيلسوفة 
أيرلندية(

أول ترجمة لك كانت يف 

عام 1989 لكتاب فنتازيا 

الغريزة )د. ه. لورانس( 

والذي دفعك لترجمتها 

إحساسك أن لورانس كتب 

هذا الكتاب لكي تترجمه.

هل تؤمن أن الكتب كائنات 
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النفسي، تأمالت يف الالشعور 

اإلنساني، الكتاب الذي ترجمته 
بعنوان »فنتازيا الغريزة« وكتاب 
آخر أصغر منه. قلت لنفسي إن 

املتخصصين يف علم النفس سوف 
لن ينظروا إىل هذه التأمالت 
باهتمام، واملشتغلين باألدب 

سوف يرتبكون أمام الكثير من 
املصطلحات الطبية التي يستخدمها 
لورانس، وقلت لنفسي إن لورانس 

كتب كتابه لتترجمه أيها الشاعر 
الذي يشتغل بالطب النفسي، وقد 

كان. استغرقت الترجمة عاًما 
كاماًل، لغة لورانس صعبة وخاصة 

بالنسبة ملترجم يخطو خطواته 
األوىل، واإلمكانيات ضئيلة يف زمن 

مل تكن تكنولوجيا الكمبيوترات 
واإلنترنت قد وصلت إلينا. أذكر 
أنني كتبت الترجمة أربع مرات 

بالقلم الرصاص يف ورق فولسكاب 
مسطر.

تكرر األمر مرة أخرى، ومع 
لورانس، وكان هذه املرة مع 

روايته »عشيق الليدي تشاتريل«، 
لكن القصة مختلفة تماًما. حين 
حصلت عىل النسخة اإلنجليزية 

الكاملة وقارنتها 
بالترجمة التي 

صدرت عن دار 
الهالل، عرفت 

أنني أمام عملين 
مختلفين، وظل 

حلم ترجمة الكتاب 
يراودني، لكن 

الظروف كانت قد 
تغيرت والعمل كبير 

وال بد من االتفاق 
مع ناشر قبل البدء 

يف الترجمة، وال 

ترجمة مثالية ومهذبة 

ال تخدش حياء القارئ 

وتصدر فقط ما يريد 

املترجم أن يصل له، يف 

الحقيقة هي خيانات 

مركبة، خيانة للمؤلف 

وخيانة للعمل نفسه 

وخيانة للقارئ الذي 

يستغبونه ويكذبون عليه، 

وهو ما أثبته بالفعل حين 

قمت أنت بترجمتها كاملة 

إىل العربية واتضح حجم 

الخيانة والتشويه الذي 

حدث فيها.

عندي أسئلة كثيرة 

بخصوص هذه الرواية 

وأريد أن تحدثني بصفتك 

طبيًبا نفسيًّا، وبصفتك 

شاعًرا أواًل وأخيًرا. 

هل تتفق مع ما جاء يف 

مقدمة الرواية التي كتبها 

بد أن يتسم هذا الناشر بقدر 
كاف من الشجاعة، وهو ما توفر 

مع دار آفاق بالقاهرة ألترجم 
الرواية وتصدر منذ ثالث سنوات. 

الحكايات كثيرة، لكن ال بد من 
نهاية. أكتفي إذن بهذين املثالين.

بمناسبة ذكرك لرواية 

»عشيق الليدي تشاترىل« 

التي تعد أشهر رواية 

جنسية يف تاريخ األدب 

اإلنجليزي، وتم تحريفها 

عىل مدار 89 عاًما، وقد 

صدرت نسختها الكاملة 

سنة 1959 يف نيويورك، 

وىف لندن عام 1960. 

لن أتحدث عن الخيانة 

التي تعرضت لها حين 

تم ترجمتها إىل العربية، 

سواء بحذف أجزاء منها 

واختصارها أو تحريف 

الكالم عن معناه الحقيقي، 

ربما رغبة املترجمين يف 

ثقافات وفنون
حـوار
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حيواني، والثانية تسمو 

بالنفس حتى لو بدت 
شبه عارية؛ أولئك الذين 
يتعمدون إقحام مثل هذه 

املشاهد يف أعمالهم يشبهون 
رقصة العاهرة.

سؤايل للطبيب 

النفسي: هل تتفق 

مع رأي وفكر لورانس يف 

هذه الرواية، من محاولة 

تبرير فعل الخيانة بحجة 

أن ال دخل لإلنسان يف 

الفعل نفسه، هي تأتي 

بشكل عفوي، تلبي مطالبه 

الجنسية التي ُيحرم منها، 

وأنه يتبع فقط غرائزه 

الطبيعية، ويطالب بحقه 

يف كسر القيود الظاملة التي 

فرضت عليه؟

األحداث هي ما يبرر الفعل، كل 
األحداث التي تسبق فعل الخيانة 

بمثابة إعداد للمسرح لنتفهم األمر، 
لنتعاطف بشدة مع ليدي تشاتريل، 

واملطالب واالحتياجات الجنسية 
ليست مستهجنة يف ذاتها، إنها 

عنصر ضروري يف الحياة، إنها 
الوجود ذاته إذا شئنا أن نلجأ 
إىل البيولوجي. ليدي تشاتريل 

يف الرواية ليست امرأة مستهترة 
أو داعرة. إنها امرأة تعاني من 

الحرمان وتسنح لها الفرصة لتلبية 
رغباتها الجنسية، وتكون هذه 

التلبية مرتبطة بالحب واإلنجاب، 
يف عالقة أحادية يف النهاية: الزوج 

لورانس بنفسه ليوضح 

للقارئ »تيمة الجنس« 

يف الرواية والهدف منها 

بقوله: إن الفكر والفعل 

شيئان مختلفان للوعي، 

ألنهما حياتان منفصلتان. 

عندما نفكر ال نفعل، 

وعندما نفعل ال نفكر. 

ويكون اإلنسان تعيًسا 

إذا كان هناك انفصال بين 

عقله وجسده«؟

أتفق معه تماًما، وأظن أنه كان 
لديه مشاكله الخاصة، وأظن أيًضا 

أن كتاب »فنتازيا الغريزة« يلقي 
الضوء بشكل كبير عىل أفكاره بهذا 
الشأن، وأنا شخصيًّا أعتبر الكتاب 
مفتاًحا ضروريًّا لفهم بقية أعمال 
لورانس وخاصة »أبناء وعشاق«.

سؤايل للشاعر: هل 

استخدام مفردات صريحة 

تعبر عن الجنس، وكتابة 

األسماء التي تدل عىل 

األعضاء الجنسية والفعل 

الجنسي يف العمل األدبي 

شيء مقبول بالنسبة لك 

وخاصة إذا كان يخدم 

العمل األدبي؟

 أعتقد أن املشكلة تتمثل يف الداللة، 
يف العالقة بين املفردة والداللة التي 

يريد الشاعر أو الكاتب توصيلها 
إىل القارئ. مسألة تحريم مفردات 

معينة بعد شيوعها ثم استخدام 
مفردات جديدة للتعبير عما كانت 

تعبر عنه املفردات القديمة أمر 
يحدث يف كل اللغات تقريبًا. وإذا 

أضفنا إىل ذلك أنني ال أؤمن 
بوجود مترادفات يف اللغة، يكون 

استخدام بعض املفردات ضروريًّا، 
والسؤال الذي ينبغي طرحه: هل 

عبرت املفردة عن الداللة التي 
يسعى إليها الكاتب أم ال؟ وليس إن 
كانت املفردة قبيحة أم ال؟ وأظن أن 
هذا ينبغي تطبيقه عىل كل املفردات 
سواء كانت مستهجنة اجتماعيًّا أم 

ال. كانت واحدة من مشاكل الرواية 
بالنسبة للرقيب استخدام كلمة 

cunt، وهي كلمة تعتبرها معظم 
املعاجم اإلنجليزية مستهجنة.

هل كتبت قصائد 

إيروتيكّية ضمن أعمالك 

الّشعرّية؟

ال أظن أنني كتبت قصائد 
إيروتيكية باملعنى املقصود من 
املصطلح، لكن من املؤكد أنني 

استخدمت كثيًرا من األلفاظ 
والصور التي يعتبرها املجتمع 

املحافظ مستهجنة أو غير مناسبة.

ما هي الحدود التي تفصل 

بين الّشعر اإليروتيك 

بمعناه االنساني السامي، 

واإلباحية الجنسية 

الفجة التي يتعمد 

البعض اقحامها يف النص 

الشعري؟

إنه حد سميك، يشبه الحد بين 
رقصة العاهرة ورقصة الباليه، 

األوىل تلعب عىل الشهوات بشكل 



عاجز جنسيًّا تماًما والعشيق يتمتع 
بقوة جنسية واملرأة تعشق وتلبي 

احتياجاتها مع العشيق، وقد جاءت 
العالقة بشكل عفوي تماًما لتبعث 

يف ليدي تشاتريل الحياة بعد أن 
ذبلت، وأظن أن وصف حالتها 
قبل هذه العالقة تمهيد أيًضا 

لهذه العالقة بحيث ال نستهجنها، 
بل بالعكس ربما نتعاطف معها 

ونعيش معها بعثها الخاص، 
ونبتهج لها، مثلما حزننا من الحالة 
التي وصلت إليها قبل العالقة. وال 

ينبغي أن ننسى اإلنجاب.

هل للمرأة الحق يف الحديث 

عن الجنس أو التفكير فيه 

أو املطالبة بحقها فيه دون 

أن ُيعد هذا تجاوًزا منها أو 

قلة تربية؟ وهل هذا يعد 

حًقا »إنسانيًّا، بيولوجيًّا، 

دينيًّا، ثقافيًّا« من األساس 

تتساوي فيه مع الرجل؟

 إن الجنس فعل ثنائي، فعل بين 
امرأة ورجل عادة، عىل ما يفترض. 

ويفترض أن يكون الطرفان 
متساويين فيه وإال كان أي شيء 
آخر. يف الجنس يجوز للمرأة ما 

يجوز للرجل، عىل الرغم من أنوف 
كل املجتمعات املتخلفة. الجنس 
فعل بيولوجي من طراز رفيع، 

وحين يرتبط بالحب يكون فعاًل 
إنسانيًّا بامتياز. ينبغي أن نتذكر 
دائًما أن اإلنسان طرد من الجنة 

ليعمر األرض، بعد أن تحركت 
فيه الرغبة، ويفترض أنه نزل إىل 
األرض ليمارس الحب. وهذا ما 

يقال يف النص التايل:

لقد تفرغت ملدة عام 

ونصف لترجمة رسائل 

الكاتب الشهير إرنست 

هيمنجواي، ويف اليوم 

الذي كان يفترض أن 

تنتهي فيه من الترجمة؛ 

شعرت بتراخ غريب، 

وكأنك ال تريد أن تفارق 

الكتاب أو يعز عليك فراق 

كاتبه. ال أدري ربما كان 

الطرف اآلخر-هيمنجواي- 

هو من يعز عليه فراقك 

فليس بالسهل عىل شخص 

يف العامل اآلخر أن يجد من 

يمد إليه يده ويعيد إليه 

الحياة من جديد. عىل مدار 

14 شهًرا هيمنجواي كان 

يستأنس بك. وهو من كان 

يتمسك بقبضة يدك حين 

أحس بقرب انفالتها.

أوه، يا لها من ذكريات! الحكاية 
طويلة ومفعمة باملشاعر. تبدأ 

أسطورة
ذات يوٍم تستيقظ حواُء وقد استبدَّ 
َجر، ترى ثديين ناضجين  بها الضَّ

ْدر وقلبًا طازًجا بين  يف الصَّ
الضلوع. بيدين ترتجفان عشًقا 

تقطف حواء تفاحًة، بشبٍق تلتهم 
النصف وبشبق، أيًضا، تعصر ما 

تبقى يف حلق آدم، وكان آدم ال 
يزال صبيًّا صغيًرا يلهو يف بساتين 

أبيه، وفجأًة تتحرك املياه الراكدة.
املياه الراكدة

تحركها املرأة دائًما
ال الرجل.

***

ذاَت يوٍم، وقد نضج القلب تماًما، 
استبدَّ بحواء الشوُق، الشوق ال 
الشيطان، فما كان للشيطان أن 
يتسلل إىل جنة الرب بعد كل ما 

كان منه يف تلك الحكاية الشهيرة.
***

ذات يوم تفضل حواُء الحياَة عىل 
األرض بقْلٍب نابٍض عىل الحياِة 

بقلب ميت يف السماء، ومل يكْن آدُم 
إال تابًعا مطيًعا، وربَّما كان عىل 
يقيٍن من شيء مل َتُبْح به الُكُتب.

.2013 /4 /20

مسألة تحريم مفردات معينة بعد شيوعها ثم 
استخدام مفردات جديدة للتعبير عما كانت تعبر 
عنه المفردات القديمة أمر يحدث في كل اللغات 
تقريًبا. وإذا أضفنا إلى ذلك أنني ال أؤمن بوجود 

مترادفات في اللغة، يكون استخدام بعض 
ا، والسؤال الذي ينبغي طرحه:  المفردات ضروريًّ

هل عبرت المفردة عن الداللة التي يسعى إليها 
الكاتب أم ال؟
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الحكاية وأنا ألتقي الصديقة 

العزيزة سوسن بشير يف مكتبة 
آفاق يف وجود األستاذ العزيز 
مصطفي الشيخ، وكانت تحمل 
مجلًدا ضخًما وعرفت أنه سبب 
املقابلة، كانت سوسن تحمل يف 

الحقيقة كنًزا، وكانت تخشى حتى 
أن يكتشف هذا الكنز شخص آخر 
قبل أن أترجمه، حتى أنها وضعت 

النسخة يف حقيبة خاصة كي 
يختبئ فيها هذا الكنز. بدأ الحديث 
بالكالم عن ترجمة بعض الرسائل، 

وألن عملية االختيار ستكون 
وفق منهج معين، فقد ارتأينا 

أن يكون االختيار زمنيًّا، أي أن 
أترجم ثلث الرسائل، وهي مرتبة 
ترتيبًا زمنيًّا، وبعد ذلك نرى ماذا 

يمكن أن نفعل، لكن األمر تغير 
بسرعة بمجرد البدء يف الترجمة 

وشعرت بضرورة ترجمة الرسائل 
كلها، واتفقنا عىل أن تصدر تباًعا 
يف ثالثة مجلدات، ليتطور األمر 

بسرعة لتصدر الرسائل كلها يف 
مجلدين يف وقت واحد.

صحبة إرنست هيمنجواي ال يعىل 
عليها، إنه رجل محب للحياة بكل 
معنى الكلمة، رجل يعرف الحب 

والعشق، يمارس املالكمة والصيد، 
ويعشق السفر، رجل شارك يف 

معظم الحروب الكبرى التي نشبت 
يف أيامه، بداية من الحرب العاملية 
األوىل وهو ال يزال صبيًّا صغيًرا 
مروًرا بالحرب اإلسبانية وانتهاء 
بالحرب العاملية الثانية. إنه رجل 

حي طيب العشرة يتمتع بقدر 
كبير من الخبرة. استمتعت حقًّا 

بصحبته، وإال ما استطعت أن 
أترجم كل هذا املجلد )حوايل نصف 
مليون كلمة(، وكان األمر يبدو يف 

ال أنسى الفترة التي قضيتها يف 
صحراوات الجزيرة العربية قبل 
الهجرة وبعدها بقليل وأنا أترجم 
»تاريخ األدب العربي حتى نهاية 

العصر األموي«. وال أنسى الوقت 
الذي قضيته يف أوروبا مع فالسفة 
التنوير يف القرن الثامن عشر وأنا 
أترجم كتاب بيتر جاي »التنوير: 
تفسير«. من الصعب أن يترجم 
املرء ملبدع بدون أن تنشأ بين 

املؤلف واملترجم عالقة صداقة عىل 
األقل إن مل تنشأ بينهما عالقة 

عشق.

رسائل هيمنجواي 6000 

رسالة تم اختيار 581 

رسالة تغطي ما بين 

عام 1917 إىل 1961 أي 

قبل انتحاره بأسبوعين. 

لقد قلت إن ما يميز أدب 

الرسائل نقل الحدث كما 

هو، وإن هذه الرسائل 

ذاكرة حية، تعكس حياة 

هيمنجواي كاملة.

بداية االختيار ليس يل بل ملحرر 
النسخة اإلنجليزية التي ترجمت 

عنها. الرسائل الكاملة من املخطط 
أن يكتمل إصدارها يف منتصف 

القرن يف سبعة عشر مجلًدا. وهي 
تغطي الفترة من بلوغه الثامنة 

عشرة حتى وفاته. نعم أدب 
الرسائل سيرة ذاتية حية، يختلف 

تماًما عن تلك السير الذاتية التي 
يكتبها الكاتب من ذاكرته قرب 

نهاية العمر بعد أن تكون الذاكرة 
قد لعبت لعبتها املاكرة من حذف 

البداية وكأنني أتعلم لغة جديدة. 
استمتعت بصحبته وآمل أال أكون 

قد أزعجته، مل أتوقف عن طرح 
األسئلة، ومل يخذلني عىل الرغم من 

كل مشاغله.
يا لها من أيام. أتمنى أن أرافقه 
مرة أخرى، ولو لبضعة أسابيع.

إىل اللقاء أيها الصديق العزيز.
إىل اللقاء إرنست.

ما األثر الذي تركه 

هيمنجواي يف روحك؟ 

وإىل أي مدى يتعلق 

املترجم بالشخصية التي 

يترجمها؟ وهل عليه أن 

يحبها حتى ينقلها بأمانة 

وبشكل تام للقارئ؟

تعرْفُت عىل هيمنجواي، يف 
الرسائل، وقد تجاوْزُت الستين، 
وكان هيمنجواي ال يزال صبيًّا 

صغيًرا يف الثامنة عشرة من 
عمره، وافترقنا وهو يف الثانية 
والستين وكنت أنا قد تجاوْزُت 
الثالثة والستين. ربما لو قابلته 

يف صباي أو يف بداية شبابي ألثر 
يفَّ بعمق كما فعل فنسنت فان 

جوخ ورسول حمزاتوف ورامبو 
وبودلير. لقد أحببته واستمتعت 

بصحبته واستفْدُت منه كثيًرا لكن 
روحي كانت يف مرحلة من الصعب 
التأثير فيها بعمق، إنها الشيخوخة.
أحببت املؤلفين الذين ترجمت لهم، 
وخاصة يف األعمال األدبية )تكون 
الشخصية شبه مختفية يف األعمال 

ذات الصبغة العلمية(، وانتقْلُت 
معهم إىل مواطنهم وعصورهم، 

وبدون ذلك يصعب عيلَّ أن أترجم. 
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وحشو وتنقيح. الرسائل حية 

وأكثر مصداقية، وخاصة حين 
يوصي صاحبها بعدم نشرها، 

وهو ما حدث يف حالة هيمنجواي. 
هذه الرسائل تعكس حياة 

هيمنجواي يوًما بيوم وخاصة أن 
كتابة الرسائل كانت نشاًطا يوميًّا، 

يستريح به من كتابة األعمال 
الكبرى أو يستعد به لكتابتها. ستة 

آالف رسالة عدد ضخم جدًّا.

ملاذا تم اختيار هذا العدد 

بالتحديد ويف تلك الفترة 

بالذات؟ وهل 600 رسالة 

تقريًبا تستطيع أن تغطي 

حياة هيمنجواي كاملة؟

كما سبق أن قلت كان االختيار 
ملحرر النسخة اإلنجليزية، 

والرسائل تغطي باستفاضة حياة 
هيمنجواي من الثامنة عشرة حتى 

قبل وفاته بأسبوعين. حياته يف 
موطنه ويف إيطاليا ثم سنوات 
باريس، ثم إسبانيا، ثم الحياة 

يف كوبا. نعرف فيها بالتفصيل 
عالقاته املهمة، وكيف كان يفكر 

ويكتب وينقح، ونعرف حتى عدد 
الكلمات التي كان يكتبها يف بعض 

األيام، ونذهب معه يف رحالت 
الصيد، يف األنهار والبحار، ويف 

غابات أفريقيا، ونعيش معه وهو 
يحارب.. إلخ. أوه، يبدو وكأنني 

كنت عىل وشك أن أنسى مصارعة 
الثيران، التي كان هيمنجواي 

يعشقها.

لو توقفنا عند ترجمتك 

لـ« ج. م. كوتسي، لقد 

أراه مبرًرا. وكنت أنوي ترجمة 
»يسوع يف املدرسة«، لكن مل يكن 
هناك ترحيب من الهيئة، برغم أن 
العمل بمثابة تكملة لرواية »طفولة 

جيسوس«.

نعود إىل الشعر:

»أكتب كما أتكلم

 وأتكلم كما علمتني أمي

متجرًدا من األكاذيب 

املدرسية

التي حشرها املدرسون يف 

رأسي

ليصنعوا مني مواطًنا 

صالًحا«.

ملاذا يتكلم الشاعر بطريقٍة 

ويكتَب بأخرى؟ هذا 

التساؤل جاء يف قصيدة 

لك وكانت إجاباتك: »ال بد 

أنها عاهة قديمة« جعلتني 

أتذكر نفسي عندما كان 

ُيعلق أحدهم عىل قصيدة 

يل بكلماٍت غامضة ال 

أفهمها، فأقول يف نفسي »ما 

تعيش عيشة أهلك هو أنت 

بتتكلم كده مع الناس«!

ملاذا يلجأ الشاعر إىل 

الغموض يف قصائده 

وخلق صور معقدة تحتاج 

من القارئ عصر ذهنه 

وتفكيره لفهمها، يف حين 

أن هناك صوًرا بسيطة 

تحمل إيحاءات ودالالت 

ترجمت له أربعة أعمال 

رواية »طفولة جيسوس«، 

»الرجل البطيء«، 

»إليزابيث كستلو”، 

“العار«، وقد صدرت كلها 

عن سلسلة الجوائز للهيئة 

املصرية العامة للكتاب. ما 

الذي يدفعك لترجمة أكثر 

من عمل لنفس الكاتب؟ 

وهل صدورها جميًعا 

من جانب الهيئة العامة 

للكتاب كان له دور عملية 

االختيار؟

إذا أردنا إجابة مختصرة تماًما 
يمكن أن أقول »إنه التآلف 

الروحي«، نوع من الكيمياء، وهو 
ما شعرت به تماًما مع كوتسي 

وأنا أترجم رواية »الرجل البطيء«، 
أول عمل ترجمته له، وكان 

العمل من اقتراح املسئولة عن 
تحرير السلسلة يف ذلك الوقت، 

الصديقة سهير املصادفة، ويبدو 
أنها أدركت هذا النوع من التآلف 

الروحي بيني وبين كوتسي )وهو 
النطق الصحيح لالسم( حين 

قرأت الترجمة، فكلفتني بترجمة 
»العار« و«إليزابيث كستلو«، وكان 

من املفترض أن أترجم »يوميات 
عام سيئ«، لكنني مل أترجمها 

لسوء تفاهم حدث بيننا يف ذلك 
الوقت، ليس هنا مجال الخوض 

فيه. ومؤخًرا ترجمت »طفولة 
جيسوس«، أو »طفولة يسوع« 

كما ينبغي أن تكون الترجمة 
لوال خوف القائمين عىل العمل 
يف هيئة الكتاب، وهو خوف ال 

ثقافات وفنون
حـوار
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كثيرة أفضل منها بكثير، 

هل هو نوع من الفزلكة 

الشعرّية، أم عدم القدرة 

عىل خلق صور بسيطة 

ومبتكرة؟ أم أن تأثير 

الّشعر العمودي مازال 

يضرب يف الدماغ؟ أم ماذا؟

أكرر »البد أنها عاهة قديمة«، 
األفضل دائًما استخدام أبسط لغة 
يمكن أن تخدم الداللة التي يسعى 

إليها الشاعر. أن يشق الشاعر 
طريقه ببساطة. أتذكر اآلن بيت 

بابلو نيرودا »أحبك ألني أحبك«، 
هل هناك تعبير أبسط؟ ال أظن. 
أظن أن كل هذه العوامل التي 

ذكْرِتها يمكن أن تساهم يف األمر. 
عجز املخيلة الشعرية، والوقوع 

تحت سطوة نماذج معينة من 
التراث، والتعليم )وما أدراك ما 

التعليم(.
ذهب بودلير إىل اعتبار 

»الشعر تجاوًزا للواقع 

العيني، فهو ليس 

حقيقة كاملة، هو ضمن 

عامل مغاير وأخروي«. 

وجاستون باشالر يف 

كتابه »جماليات املكان« 

يقول إن هناك ما يسمى 

»بروح الوجود الناطقة« 

يف عامل املاوراء، ذلك العامل 

السري الذي يكشف للذات 

الشاعرة العتبة السرية، 

للعامل الخفي الذي 

يحتوي أسرار الخلود، 

وظيفته الدفع بالذات إىل 

التحرر من عوائق التبعية 

السلطوية للمكان، وجعل 

الشعر بطاقته التخيلية 

ذاتا حوارية ناطقة. مما 

يعني أن األفكار التي ُتبنى 

عليها قصيدة واعية، هي 

التي تعد شكال من أشكال 

العمل التخييل، تتجاوز 

حدود الواقعية، وتخترق 

العامل املرئي وكل املعارف 

املُقولبة والجاهزة، ألن 

الهدف هنا تحقيق لذة 

شعورّية للشاعر بطرق 

غير اعتيادية وبشكل 

متكرر ومستمر »قصيدة 

تلو قصيدة«.

هل تتفق مع، أن الّشعر 

هو عملية خلق من عدم، 

عدم ُمنحجب عن الشاعر 

حتى يتم استدعاؤه من 

جانبه فينتقل من الوجود 

املخزون إىل الوجود 

املرئي؟ أم أن هذا كله 

محض فلسفة، وأن هناك 

ما يسمى بالقصيدة 

»العملية« -تلك التسمية 

التي أطلقتها يف إحدى 

قصائدك- قصيدة تصلح 

للحياة، تسطيع من فرط 

واقعيتها أن تلمسها؟

أحاول اإلجابة ببساطة ووضوح. 
يبدو يل بداية، حتى ال أنسى، 

أن معظم اآلراء الواردة يف هذا 
السؤال محض فلسفة، مع العلم 

بأنني أحب بودلير وأقدر باشالر، 
وهو رجل علم يف املقام األول. إن 

ل أن تكون  الشعر عملية خلق، أفضِّ
عملية خلق عىل غير مثال، بمعنى 

أن تكون عملية خلٍق وبدٍء، لكن 
ال أظن أن شيئًا يخلق من العدم. 

حتى الرب نفسه، كما تقول الكتب 
املقدسة، مل يخلق اإلنسان من 

عدم. والعلم، نعم العلم، مع أني ال 
أصدق الكثير مما يقوله العلم ومما 

يقال باسمه، يقول لنا ال شيء 
يخلق من العدم. القصيدة العملية 

حلم شعري، حلم بأال تكون 
املفردة يف الشعر مجرد إشارة أو 

تعبير عن شيء ما بل أن تكون 
الشيء نفسه. إنها حلم شعري قد 
ال يتحقق أبًدا. لكن القصيدة عامل 

قائم بذاته، ربما تتماس مع قصائد 
أخرى، ربما تتماس مع الواقع، 

لكن ينبغي أن تبقى عاملًا مستقالًّ 
قائمًا بذاته
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روبرت بولت )19٢4- 1995( 
املخرج السينمائي فريد 

زينمان )1907- 1997( عىل 
تحويل مسرحيته الناجحة عن 

شخصية توماس مور إىل ملحمة 
سينمائية، يقوم زينمان بانتاجها 

واخراجها، ويعيد 
بولت تقديمها ككاتب 

للسيناريو.
كان روبرت بولت أثناء 

دراسته لكل املراجع 
التاريخية التي تناولت 
سيرة املفكر اإلنجليزي 

الكبير، قد قرر أن ينتهج 
أسلوب الكاتب العظيم 

ويليام شيكسبير، الذي 
اعتمد مسرحه التاريخي 
عىل االحتفاء بشخصيات 

تاريخية، أثرت التاريخ 

مور« )1478- 15٣5( ما كان 
استشهاده إال نتيجة إيمان عميق 
وإرادة فوالذية، تصدت لسلطان 

جائر بدون ثورة أو ادعاء أو 
حتى طمع يف شهرة أو جاه.

وافق الكاتب املسرحي الكبير 

عادًة ما تحتفي السينما العاملية 
بقصص البطولة التي تمجد 

العظماء، حين ترتبط انجازاتهم 
باملعارك والحروب والثورات. 

ولذلك، فال ندهش كثيًرا 
لنجاح أفالم من نوعية »القلب 
الشجاع«، الذي يتناول كفاح 
املناضل األسكتلندي الشهير 

واالس يف فيلم ميل جيبسون، 
أو »سبارتاكوس«، 

محرر العبيد، يف 
فيلم ستانيل كوبريك، 

وبطولة كيرك 
دوجالس، وغيرها 

من األفالم. لذلك جاء 
نجاح فيلم »رجل لكل 

العصور« )1966( 
مفاجئًا، حيث إن 

بطله »توماس 

سينما
ثقافات وفنون

د.عصام الدين عارف 
فتوح

رجل لكل العصور
بين التاريخ 
والمسرح والسينما

روبرت بولت
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البريطاني بصفة عامة يف سلسلة 
مسرحياته التاريخية، أو تلك 

املستقاة من التاريخ الروماني 
مثل مسرحيتي »يوليوس قيصر« 

و«أنتوني وكليوباترا«. بل 
ويمكن اعتبار أعظم مسرحياته 

التراجيدية، »هاملت« و«امللك لير« 
ال تعدو كونها صراًعا أخالقيًّا 
بين كل من هاملت أو لير من 
ناحية، وقوى اعتمدت املداهنة 
والنفاق أسلوًبا لتحقيق مآرب 
سياسية وشخصية من ناحية 
أخرى، ضاربة عرض الحائط 

بكل املثل والقيم اإلنسانية.
يقول بولت يف مقدمته 

للمسرحية، إنه عىل الرغم من 
كل خالفاته العقائدية مع بطل 
مسرحيته، بل وتحفظاته عىل 

كثلكة مور وإيمانه املطلق بقداسة 
بابا الفاتيكان، إال أنه عىل الرغم 

من ذلك رأى يف تحدي مور 
لإلرادة امللكية، وإصراره عىل 

التفرقة التامة بين الحق امللكي 
والحق اإللهي الدافع األوحد 

استقالله التام عن الباباوية 
وتوليه منصب رئاسة 

كنيسة إنجلترا، حتى يتسنى 
له الزواج من عشيقته آن 
بولين، وتحقيق حلمه يف 

الحصول عىل وريث شرعي 
ململكة إنجلترا.

وينجح هنري الثامن عن 
طريق الترهيب والترغيب 

يف كسب جميع أفراد بالطه 
إىل وجهة نظره، باستثناء 

توماس مور، الذي يتعملق 
يف صالبته ورفضه اإلذعان 

لقسم عىل الكتاب املقدس يعترف 
فيه بأحقية امللك يف تحقيق طلبه 

املستحيل.
أحاط بولت طريف الصراع 

الدرامي بمجموعة من 
الشخصيات املتميزة، لعل أبرزها 
الكاردينال وولسي، الذي يفشل 

يف الحصول عىل إذن باباوي 
خاص يتيح مللك إنجلترا الطالق 

من كاثرين، أرملة أخيه، والزواج 
من عشيقته آن بولين، ويقوم 
بدوره املمثل العاملي أورسون 

ويلز. وشخصية ريتشارد، 
املنافق الوصويّل، الذي ال يتورع 

عن خيانة سيده ومثله األعىل 
مور نظير وعد باملكافأة تجعل 

منه يهوذا الذي خان السيد 
املسيح. كما نتعرف خالل الفيلم 

عىل ابنة مور، املتعلمة والتي 
تفوقت يف معرفتها باللغات عىل 

ملك إنجلترا ذاته.
مل يكن ملك إنجلترا جاهاًل بفكر 

مور وأخالقياته ومكانته يف 

للتضحية باملركز املرموق، 
والثراء املضمون، والعائلة 

الحنون، بل وبحياته ذاتها إرضاًء 
إلمالءات الضمير.

قدم بولت شخصية مور كمفكر 
أسس لظهور اإلنسانوية 
Humanism مع كل من 

إيراسموس وكوليت، وككاتب 
متميز عن املدينة الفاضلة يف 

مرجعه األهم »يوتوبيا«، الذي 
حاز شهرة عاملية يف الدول 
األوروبية، قبل أن يترجم 

من الالتينية إىل اإلنجليزية. 
وشخصية مور يف هذا النص 

املتميز تظهر، بما ال يدع مجااًل 
للشك، تواضعه الجم، بل ورغبة 
أكيدة يف االمتثال لرغبات مليكه، 

شريطة أال تتعارض مع إيمانه.
أما القطب الثاني للصراع، فهو 

امللك هنري الثامن ذاته، الذي 
يصوره النص ديكتاتوًرا طاغيًا، 
وشرًها يف انسياقه وراء امللذات، 

بعنجهية وغرور، دفعته إىل 
مخالفة تعاليم البابا، وإعالنه 

فريد زينمانأورسون ويلز بول سكولفيلد



أوروبا أو إنجلترا، التي عرفته 
محاميًا وقاضيًا نزيًها، وحاول 
امللك كسب مور واستمالته إىل 

قضيته الكبرى، بأن عينه يف 
منصب مستشار، بما يحمله ذلك 
املنصب من شرف وثراء. وَقبَِل 
مور املنصب عىل مضٍض، عاملًا 

وعازًما عىل رسم خط فاصل بين 
واجبه تجاه امللك، وذلك املتعلق 

بخالصه الروحي تجاه اهلل. 
واعتبر امللك املتكبر أن رفض 

مور االمتثال لرغبته تحدٍّ مباشر، 
وتجاوز غير مقبول ألي مواطن 

إنجليزي مطيع لويل نعمته 
الجالس عىل عرش إنجلترا.

ومل يعدم امللك وسيلة يف ايجاد 
هيئة قضائية ومجموعة محلفين 
تمتثل إلرادته عن طريق محاكمة 
هزلية، يتم من خاللها إدانة مور 
وتجريمه وكسر إرادته. وتصدر 

املحكمة حكمها الجائر بإعدام 
ذلك البطل امللحمي، الذي يستقبل 

الحكم برباطة جأش، وابتسامة 
مل تفارق شفتيه. ويقضي 

توماس مور بطاًل وشهيًدا، 
بينما –وإن مل تأت املسرحية عىل 

ذكر ذلك– يتخبط امللك هنري 
بين ذراعي امرأة إىل أخرى، وال 

يحقق حلمه بساللة من األبناء 
واألحفاد، يخلدون اسمه يف 

التاريخ. ومن املفارقة هنا أن 
نذكر أن ابنته ماري من طليقته 
األوىل كاثرين، قد انتقمت شر 
انتقام حين جلست عىل عرش 

إنجلترا، فُعِرَف عصرها بعصر 
الشهداء. أما إليزابيث، والتي 

تعد أعظم ملكة تجلس عىل عرش 
إنجلترا، وكانت االبنة الوحيدة 

آلن بولين التي أمر امللك بإعدامها 

أوسكار، تضمنت جائزة أحسن 
فيلم، وأحسن مخرج، وأحسن 

ممثل، التي كانت من نصيب بول 
سكولفيلد عن أدائه لدور البطولة. 

ويظل هذا العمل السينمائي، 
وبعد مرور ما يقرب من ستين 
عاًما عىل انتاجه، مصدر إلهام 

للشجاعة األدبية والقدرة 
اإلنسانية عىل رفض الطغيان 

وقدرة الفرد عىل أن يقول »ال«.
ال شك أن الديمقراطية اإلنجليزية 
اليوم من أعرق الديمقراطيات يف 
العامل، إال أن تلك الديمقراطية مل 
تكن وليدة حقبة أو حركة ثورية 
بعينها، بل واألهم من ذلك، أنها 
كانت الثمرة الطبيعية لتضحيات 

رجال فرادى، جاهر أحدهم بكلمة 
حق يف مواجهة سلطان جائر، 

ومل يفلح معه سيف املعز وذهبه، 
ففضل الشهادة واملجد ليصبح 

قديًسا تحتفي به األجيال عىل مر 
القرون يف سجالت التاريخ، وعىل 

خشبة املسرح، وعىل الشاشة 
الفضية

بعد أقل من عام عىل استشهاد 
توماس مور، فقد شاء القدر 
أن تكون آخر ساللة تيودر، 

حيث إنها مل تتزوج مطلًقا، بل 
واختارت جيمس األول ملًكا 

من بعدها، معلنًة وصول عائلة 
ستيوارت للحكم.

مل يدخر زينمان وسًعا يف إضفاء 
قالب ملحمي عىل مسرحية بولت 

عن طريق لقطات بانورامية 
للجمال الطبيعي إلنجلترا، 

موازًنا إياه بلقطات تعكس البذخ 
والرفاهية من خالل اللقطات 

التي تصور حاشية امللك هنري، 
وقاعة املحكمة الكبرى، حيث 
تجرى محاكمة مور. وترمز 

اللقطات املختلفة املتناثرة لتماثيل 
الجغرول أو مزاريب الغموض 
)gargoyles(، تلك املخلوقات 

الخيالية املفزعة، إىل الشر املحدق 
ببطل الفيلم من البداية إىل 

النهاية.
حصل هذا الفيلم، الذي أنفق عىل 

إنتاجه ما يربو عىل ٢ مليون 
جنيًها إسترلينيًّا، بعدة جوائز 

لم يكن ملك إنجلترا جاهاًل بفكر مور 
وأخالقياته ومكانته في أوروبا أو إنجلترا، 
التي عرفته محامًيا وقاضًيا نزيًها، وحاول 

الملك كسب مور واستمالته إلى قضيته 
الكبرى، بأن عينه في منصب مستشار، بما 
يحمله ذلك المنصب من شرف وثراء. وَقِبَل 
مور المنصب على مضٍض، عالًما وعازًما على 

رسم خط فاصل بين واجبه تجاه الملك، 
وذلك المتعلق بخالصه الروحي تجاه اهلل
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لسانك أمام الشاشة دون أن 
تتذوقه.

أول ما يطالعك يف الفيلم ضحكة 
طفلة سعيدة يصاحبها ضحكة 

أب يف غاية الفرح، فتصيبك 
السعادة والرغبة يف معانقة هذه 

الضحكات، نراهما عىل املمر 
املمتد عىل املاء، وينكشف بيتهما 

بين األشجار نظيًفا، يحوطه 
األلق، وترى السعادة كاملة 
أمامك، فنحن يف ميتشيغان 

1984، ونسمع جملة تتردَّد يف 
البعيد: »يا له من يوم جميل«.. 

هذا الفيلم املنتج عام 1991 
واملقتبس عن قصة حقيقية 

من إخراج براين غلبيرت، قام 
بكتابته ديفيد رينتيلز.

 أمريكا وإيران.. بيتي 
ومحمدي

 Not بداية ناعمة لفيلم
 Without My Daughter
»ليس بدون ابنتي«، فأنت 
تستمع يف املقدمة ملوسيقا 
تجذبك مع نزول التترات، 

وحين تنزاح الظلمة 
املتعمَّدة تدخل الخضرة 
واملاء بصورة كاملة 

اإلغراء، تأخذك 
الكاميرا ملساحة 

شاسعة من األشجار، 
وينبت أمامك يف املاء ممر، 

سماء صافية، وأشجار 
سامقة تالمس السماء 

يف شموخ، مساحة من 
األشجار الخضراء املزهرة 

الالنهائية، يحوطها املاء 
الذي تشعر أنه ماء عذب 

وأنت تراه، عذب عىل 

عبد الهادي شعالن

أمريكا وإيران.. 
صراع 

على ماهيتاب
بيتي وماهيتاب 

يشاهدان علم 

أمريكا في البعيد
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بدت األم »بيتي« والتي قامت 

بدورها املمثلة البارزة الحاصلة 
عىل جائزة أوسكار »سايل فيلد« 
سعيدة سعادة البراءة، مالمحها 

تحمل من الطيبة مما جعلنا 
نتعاطف معها من أول الفيلم، 

هل أراد ُصنَّاع الفيلم أن نحب 
أمريكا قبل أن نعرف أن البطلة 

تقوم بدور أم أمريكية، وأن 
نشعر بالقلق من البطل من قبل 

أن نعرف أنه إيراني؟ هل تم 
تسريب هذه املشاعر حتى إذا 

علمنا أنها أمريكية نتقبل ما هو 
أمريكي عىل أنه البراءة والجديَّة، 

الصراحة والوضوح، وننجذب 
بالتايل إليها؟

لقد رأينا أسرة تعيش عيشة 
النعيم عىل حافة بحيرة منعزلة، 
وتنفلت من األب محمدي جملة 

نتوقف أمامها 
ألنها ستشكِّل 
مصير عالقته 
طوال الفيلم، 

ُجْملة عفويَّة قالها 
ببساطة حين 
سألته زوجته 
»بيتي«: »هل 

أستطيع أن أرى 
صيد اليوم؟«. 
فيقول: »يوًما 
ما سترين يا 

قليلة اإليمان«، 
ملاذا قال لها يا 
قليلة اإليمان؟! 
عىل الرغم من 
أنه قالها عىل 

سبيل املداعبة، 
هذا ما سوف 
نكتشفه فيما 

رأينا سعادة كاذبة، مرسومة 
عىل الوجه، غير حقيقية، لقد 

ملسنا يف أعماقه شيئًا ما راكًدا 
سيفعله يف الفيلم، فوجب أن 

نتابع املشاهد بوعى وحساسية.

النعيم يساوى عزلة 

زائفة

حين تنتهى حالة النعيم التي 
شاهدناها يف البيت ونذهب مع 

الطبيب محمدي للمستشفى 
نعلم أن هناك أزمة مغمورة 
يف أعماق الفيلم، فقد سمعنا 

من طبيب يقول لزميله: 
»اإليرانيون ختموا عىل أنفسهم 
بالعودة للعصر الحجري«! كان 

محمدي يستمع لهذا الحوار 
بين الطبيبين ورأينا املشاعر 

الحقيقية عىل وجه »ألفريد 
مولينا« حنق وأمل وانكسار، 

ورغبة يف االنتقام، كل هذا يف 
نظرة واحدة، ونسمع جملة 

أخرى من حوار الطبيبين: »آية 
اهلل لديه بعض األفكار العظيمة، 

إذا حصل وأصيب جندي، 
دعه يموت، سيذهب إىل الجنة 

عىل أية حال«. لقد انكشفت 
أزمة الفيلم، ومحوره األصيل، 

ونكتشف أن النعيم الذي يعيش 
فيه محمدي هو عزلة زائفة 

ألنه يف هذا املكان الجميل هارب 
من املجتمع األمريكي املتحرش 

ضد اإليرانيين. الفيلم سيكشف 
مساوئ إيران، والفرق الواضح 

بين حضارة إيران والتي 
تقولها عنها البطلة بصراحة 
إنها متخلفة، وبين حضارة 

أمريكا املميزة، الفيلم منذ البداية 

بعد، وكان سؤال األم عفويًّا 
فاألب مل يصطد سمكة واحدة 
يف حياته، ويريد أن ُيَعلِّم ابنته 
صيد السمك، هل هذا يخبرنا 
بأنه يفعل ما هو غير مقتنع 
به؟ أو أنه يفعله ألنه يعتقد 

أنه الصواب الحقيقي؟ هذا ما 
سوف نعرفه عن شخصية 

محمدي.
ظهرت منذ البداية عىل وجه 

محمدي عالمات سعادة زائفة، 
لقد شعرنا بزيف هذه السعادة 

التي أتقن املمثل البريطاني 
»ألفريد مولينا« تسريبها إلينا، 
لقد رأينا سعادة قلقة، وتوتر 

تحت الجلد ال ُيَرى بالعين، 
إنما تستشعره وأنت تتابع 

مالمح »ألفريد مولينا« الذي 
أتقن االنفعاالت الصامتة، لقد 

 Not Without My Daughter غالف فيلم فيلم

»ليس بدون ابنتي«

سينما
ثقافات وفنون
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يجعلك تريد أن تنتمي ملجتمع 
أمريكا وأن ال تذهب إليران.

كذب بطعم الصدق

َبَدْت شخصية محمدي واضحة 
حين كان يحكي البنته قصة 

عالء الدين واملصباح السحري، 
كان يحكيها بكل تأثر وانسجام، 

حالة من التعاطف الروحي 
مع ما يحكيه كشفت أنه عربي 
حتى النخاع، يقلد األصوات يف 

الحكاية حتى يكاد يمثلها البنته، 
وعالء الدين واملصباح رغبة 

عربية أصيلة يف خروج املخلِّص 
من الغيب، من املصباح، ليصنع 

املعجزات، ويحقِّق األمنيات، 
فعىل الرغم من أنه طبيب 

بشري، إال أنه يف أعماقه تسبح 
قصص عالء الدين ومصباحه 

السحري، حتى سألته ابنته 
ماهيتاب: »هل هناك حقًّا كهف 
عالء الدين؟« فأجاب: »يجب أن 
يكون هناك«. وكشف لها أنه إذا 

تالحظ مدى رغبته الداخلية، 
لكنك باملشاهدة الثانية 

ستكتشف أنه كان يمارس 
خدعة عىل زوجته وابنته 
وعىل املَُشاهد، سنكتشف 

أن مالمح وجهه تكذب، لقد 
كان »ألفريد مولينا« بارًعا 
يف الكذب، حتى أن زوجته 
وابنته ونحن صدقناه يف 
أنه يريد الذهاب إليران 
ملدة أسبوعين فقط وأنه 
سيعود، كانت نظراته 

مليئة بالصدق الكاذب، 
صدق مزيف، ال تدركه 
من املشاهدة األوىل، وزيادة 

يف الخداع، َأْحَضَر القرآن 
وأقسم أنهم لن يكونوا يف 

خطر، وأنهم سيعودون بعد 
أسبوعين، لقد كانت عيناه 
محيرتين، أما زوجته فهي 

صادقة ومتأثرة بقسمة هذا، 
وهو ابتسم ابتسامة سنكتشف 

فيما بعد أن بها خبثًا وكذًبا، 
وهنا ظهر الصليب واضًحا عىل 
صدر »بيتي« وهى تصدقه، ثم 

ظهرت الطائرة وهى تهبط يف 
إيران، كان نزول الطائرة يوحى 

بالوحشة، صوتها يجعلك 
تقشعر، واحتكاكها باألرض 

يجعلك ترتجف، فأنت اآلن يف 
إيران.

كان محمدي كاذًبا بمهارة، 
وانكشف كذبه واضًحا أمامنا، 
فعندما أرادت أخته أن ترتدي 

زوجته الشادور، كذب عىل 
زوجته وأخبرها أنها هدية 

وينبغي أن ترتديها كي ُتْسِعد 
أخته، لقد رأينا يف أعماقه أنه 

يخطط لكذبة كبيرة وهو مرتاح 

أخذها إىل هناك يف إيران، ربما 
يمكنها البحث عنه، هل انكشف 

منذ البداية ما يدور داخل 
قلب محمدي؟ إنه يزرع داخل 

ابنته قصة عالء الدين ويغريها 
بالذهاب إليران، حيث يمكن 
أن يكون هناك عالء الدين، 

هل يخطط يف أعماقه لذهابها 
إليران؟ يقول مستدرًجا ابنته: 
»إيران فيها الكهوف والجبال 

والصحاري، مثل القصة«، لقد 
أغرى الطفلة بالذهاب إليران، 

حتى قالت إنها تتمنَّى أن تذهب 
لهناك. لقد رأيناه يمرر فكرة 

الذهاب إليران لزوجته بشكل 
يشبه العفوية.

 »ألفريد مولينا« نجح يف أن 
يجعلنا نعتقد أن يف أعماقه شيئًا 

آخر غير هذه البساطة التي 
يتحدث بها عن رغبة أهلة يف 

رؤيته، ألنه مل يذهب إليران منذ 
عشر سنوات. ومع املشاهدة 

األوىل للفيلم ال يمكنك أن 

التخطيط للهروب من إيران
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الضمير، وتأكدنا اآلن أنه كاذب 

كبير. وتنظر »بيتي« له نظرة 
من بدأت تكتشف أنه يكذب، 

فقد سبق وأن قال لها إن 
األجانب ال يجب عليهم ارتداء 
الشادور، ومن هنا شعرت أنه 
يستدرجها للحياة داخل إيران، 

وفق العادات اإليرانية.

الدم والعنف

مع املشاهد األوىل داخل 
إيران رأينا االنزعاج بادًيا عىل 

ا  الشاشة، كل شيء يبدو ضاجًّ
وعنيًفا، ذهب هدوء البحيرة 

وجمال املاء ورأينا النساء 
يرتدين السواد يف مشهد يوحى 
بالبدائية، حتى أن محمدي كان 

يضحك ضحكات هستيرية 
عالية، خارجة من األعماق 

كحيوان يجأر، وكأنه تحرَّر 
من الهدوء الكاذب الذي رأيناه 
يعيشه بزيف يف أمريكا، ورأينا 

صورة الخميني يف كل مكان 
د، حتى تتخيَّل أنه ال  تظهر بتعمُّ
يوجد أحد غيره يف إيران. رأينا 

صورته يف صالة الجمعة يف 
جامع طهران تحيط املكان من 
كل اتجاه، وكأنهم يسجدون 

للصورة.
حين ُفتِح باب السيارة وأرادت 

ماهيتاب أن تنزل لتدخل يف 
عمق إيران، كان مشهًدا يريد 
للمشاهد أن ينزعج، ويشعره 
بالبشاعة، كان أول ما قابلها 
هو الدم املسفوح من خروف 
مذبوح بما يوحي بالبشاعة 
املقصودة، املشهد يعبر عن 

رؤية الفيلم املنحازة ضد إيران، 

فقط ألن جزًءا بسيًطا من مقدمة 
شعر »بيتي« ظهر، وتصرخ 

الشرطية يف عنف: »اخفي 
شعرك«، وظهرت عصبيَّة 

الجميع، حتى أن أخا محمدي 
قال: »يجب أن تغطيه بالكامل، 

يجب أن ال تكون مهملة، كل 
شعرة ال تغطى تشبه خنجًرا 
يدخل إىل قلب شهدائنا«. فقط 
من أجل شعيرات قليلة كانت 

سببًا يف سعادة املَُشاِهد حولتها 
إيران إىل مأساة عىل الشاشة، 
ونجح ُصنَّاع الفيلم يف إرسال 

ما يفيد بأن إيران متخلِّفة مرات 
عديدة.

هذا التشدُّد نراه واضًحا يف 
مشهد انتظار كبير األسرة عىل 

الطعام، لقد كانت حالة من 
الصمت الغريب، مل يستطع 
أحد أن يمد يده إىل الطعام 

إال بعد أن مد الكبير يده، لقد 
شعرنا من املشهد أننا يف 

معسكر وليس يف أسرة، حتى 
إن ماهيتاب حين ضحكت رأينا 
نظرات األسرة يف صمت معبر 

واستقبال الطفولة والبراءة 
بالدم له داللته الواضحة، 

وعبور األم بابنتها عىل الدم 
املسفوح يعبر به صنَّاع الفيلم 

عن أن هذه األم »بيتي« ستعبر 
من اآلن هي وابنتها األمريكية 
حياة دم، وأمل ذبح، وبمرور 

األم املشمئز يعني أنها ستعبر 
أزمتها مع املصاعب، وأنه 

ينبغي عليها أن تتحمَّل املرور 
عىل الدم حتى تصل، هل أراد 

ُصَنّاع الفيلم أن يقولوا إن هذه 
املرأة »بيتي« بوجودها يف إيران 

صارت ذبيحة مسفوحة الدم؟ 
ربما.

يف ميدان بإيران، كانت األم 
»بيتي« تداعب شعر ابنتها 
ماهيتاب يف لقطة ساحرة، 

تشعرك بأحاسيس األمومة 
الدافئة، فتحب هذه النفخات 

التي تنفخها الطفلة لشعر أمها، 
وإذا بُصنَّاع الفيلم يحيلون هذه 

اللقطة الشاعرية لعنف شديد، 
ظهرت شرطية إيرانية ترتدي 
السواد القاتم تقتحم املشهد؛ 

أثناء الهروب من إيران

سينما
ثقافات وفنون
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تماًما عن الشدة والرغبة يف أن 

تخرس هذه الضحكة. هذا ما 
جعل »بيتي« تقشعر من هذه 

رت يوم الشرطية  النظرات وتذكَّ
التي أمرتها أن تخفي شعرها، 

كل شيء محبوس يف إيران.
شخصية أخت محمدي »آمه 

بوزورج« تمثل التعصب بعنفه 
وشدته، الحقيقي الذي ال 

هوادة فيه، فقد أجادت املمثلة 
»موني ري« يف منحنا حالة 

ألنثى خمسينية متعصبة لكل 
ما هو إيراني، يمكنها أن تمحو 
من أمامها كل ما ليس إيرانيًّا، 

نظرات العين القوية، مالمح 
الوجه الجامد، طريقة ارتداء 
الزى األسود الذي ال يظهر 

منه سوى هذا الوجه الشديد 
املتشدد، حركة اليد العنيفة 

دائًما واملقترنة بغضب وقوة، 
صالبة الجسد الواضحة دون 

هوادة.
أول ظهور لكبير أسرة محمدي 

بدا متأزًما، يعاني من شيء 
داخيل يشبه التعصب، حتى 

رنا بأخت  أنه ذكَّ

لحظات 

الهروب 

القاسية من 

إيران

لحظة االعتراف 

بعد مغادرة إيران 

من محمودي 

واالستغراب 

الشديد من توني
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محمدي، فقد جاء يف الفجر 

يطرق الباب عىل محمدي النائم 
وسط زوجته وابنته؛ كي يصيل، 

لقد كان املشهد كأن محمدي 
يتخلَّص من حلم بصعوبة، 
غرفته كانت حالة، والوالد 

يطرق الباب بعنف، يريد أن 
يخلِّصه من هذه الحالة الحاملة، 
وجهه مكشر، محتقن، تكسوه 
الجدية املتأزمة، ال يبدو عليه 

الراحة، هذا الكبير انكشف 
داخله يف مشهد واحد، قاسيًا، 

عنيًفا، من أول طلة، وحين دخل 
الكبير يف الصالة، مل يكن وجهه 

سمًحا باملرة بما يتناسب مع 
العبادة، كان يبدو عليه العذاب، 

ال من يقابل ربه ببشاشة 
وسمو.

لقد شاهدنا يف أول الفيلم 
ضحكة، أما هنا يف إيران 

فلم نسمع ضحكة، 
مل نر وجًها 

يضحك، مل نر 
الخضرة، 
ومل نر 

من ينتصر.. أمريكا أم 

إيران؟

اآلن انكشفت املواجهة بين ما 
هو أمريكي متمثاًل يف »بيتي« 

وبين ما هو إيراني متمثاًل 
يف محمدي، األمريكية يف 

وضع ال تحسد عليه داخل 
إيران، وإذا خرجت فلن تخرج 

بابنتها املستقبل، لقد ظهرت 
ما تمثله إيران عنيًفا وتخلًفا، 
واألمريكية اآلن تقاوم حياة 

التخلف، الصراع اآلن مكشوف 
وواضح، بين الرغبة يف ترك 

التخلف، وقوة االحتفاظ 
بالتخلف، والهدف هنا هو 

»ماهيتاب« الطفلة التي تمثل 
الجيل الجديد بكل أمله ونظرته 

للحياة، املستقبل بكل أحالمه 
وطموحاته، من يستطيع 

الحصول عىل قوة هذا الجيل 
متمثاًل يف الرغبة يف إبقاء الطفلة 

جانبه، األمل يف الغد، وثارت 

السعادة، مل نر املاء، مل نر 
النعيم الذي رأيناه يف أمريكا.

كنا نستشعر أن محمدي 
ينتظر الوقت املناسب لينقض 
عىل »بيتي« ويخبرها أنه لن 

يترك إيران، لقد وصلنا بالفعل 
إىل أنه يخطط لذلك من زمن، 

ويف اللحظة التي كانت تعد 
املالبس لتذهب ألمريكا كشف 

نفسه كليَّة أمامها، وتعرت 
روحه أمامنا نحن املشاهدين 

ووضحت أهدافه، أنه لن يترك 
إيران، وأنه تم إقالته من عمله 

يف أمريكا، وأنه مل يعد له شيء 
هناك، أين ذهب َقَسمه عىل 

القرآن بأنه سيعود؟ وصرخت 
»بيتي«: »ال، ال، هذا البلد هو 
التخلف والبدائية«، وصفعها 

بشدَّة، وظهر كل ما هو إيراني 
داخله، ظهر الوجه الحقيقي 

ملحمدي، وبدأ الصراع الحقيقي 
للفيلم.

محمودي يقسم على القرآن

سينما
ثقافات وفنون
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عائلته ضدها، كانوا جميًعا 
متعصبين ملحمدي وبرَّروا 

قسمه الكاذب عىل القرآن بأن 
اهلل سيغفر له، لقد بدت املمثلة 

»سايل فيلد« يف هذا املشهد 
البديع يف غاية الصدق، كأنها 
كانت مخدوعة بالفعل، وظهر 

صدقها الحقيقي وكسبت 
تعاطفنا نحن املشاهدين جانبها 
وهى تصرخ يف الجميع: »اللعنة 

عليكم«، كانوا يفترسونها 
بالصوت العايل، غير الواضح 

كأنك يف غابة، وظلت هي 
تردد: »اللعنة عليكم«. وبدأت 

محاولة الهروب والخالص 
من هذا التخلف، وهنا ظهر 

موقف الطفلة األمل وهى تقول 
لوالدتها بوضوح: »سأبقى 
معك«. كان واضًحا أن كل 

الحق مع األمريكية، وأن البراءة 
والطفولة اختارت هذا الجانب.
إيران املتمثلة يف األب محمدي 

كاذب ومخادع ويستخدم حيل 

الكذب، ولديه قسوة وعنف، 
واألم األمريكية بريئة وصادقة 
وليست ساذجة، كل هذا جعل 

التعاطف مع األم أمريكا يف 
الفيلم واضًحا، وانحاز صناع 

الفيلم ألمريكا بكل وضوح.
يف لحظة صالة خاصة بين 
»بيتي« و«ماهيتاب« تطلبان 

املساعدة من الرب، وهذا جعل 
املشاهد يستريح ويكتشف ما 

ستؤول إليه النهاية، كانت هذه 
إشارة ألن ما تريده »بيتي« 

سيتحقَّق، فالبراءة واإلخالص 
تدعو الرب، البراة والوضوح 
يسلمان أمرهما للرب، فكيف 

ال نتوقع االستجابة يف مشهد 
بدا شاعريًّا ورقيًقا وخارج كل 

العنف.
وتمر« بيتي« بمراحل عنيفة 
يف سبيل الهرب من إيران، 
يصورها الفيلم بما يوحى 
بمقاومتها ورغبتها األكيدة 
يف الرحيل، حتى إذا رأيناها 

يف النهاية وسط العواصف 
واألتربة تقف أمام الكاميرا 

يف نظرة ذهول بعدما هربت 
لتركيا، تحمل طفلتها يف حضن 
دافئ، تنظر للكاميرا نظرة بها 
كل األمل والحياة، وتنسحب 
الكاميرا حيث ترينا ما تنظر 

له، لقد كان َعَلم أمريكا يخرج 
من بين األشجار، منيًرا، 

نظيًفا، يرفرف، وهى تتحرك 
جهته وعىل وجهها عالمات 

النعيم، وتقول آخر جملة يف 
الفيلم: »وصلنا إىل الوطن 

يا صغيرتي«، ومع املوسيقا 
والبسمة والقبلة ينتهى الفيلم 

ونعرف أنهما وصال إىل أمريكا، 
ويتركنا ُصنَّاع الفيلم نتنفس 

الراحة لنجاة »بيتي« من 
التخلف، واألتربة والتعصب، 

وأنها ذاهبة اآلن حيث البحيرة 
الخضراء يحوطها املاء الرائق، 

ذاهبة للنعيم

محمودي 

ييقرأ 

لماهيتاب 

قصة عالء 

الدين
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ُيحكى أن ثمة سرديات ليس 
من اليسير أن تتحول إىل سردية 

روائية، ومنها )سردية الدستور(، 
ربما ملا فيها من جفاف القانون 
وصرامته، وملا فيها من فجاجة 

السياسة. ولعل ذلك ما جعل من 
النادر )جدًّا( أن غامرت رواية 

ما بأن يكون الدستور مادًة 
لها. وليس املقصود هنا أن 

ُيذكر الدستور كخبر يف سياق 
الحديث مثاًل عن الديكتاتورية 
أو االنقالب العسكري، ومنه 

يكون مثاًل تعطيل الدستور أو 
تشكيل الجمعية التأسيسية لتضع 

الدستور.. بل املقصود أن يكون 

ًدا(، كأن  مثل هذا الخبر )ُمسرَّ
يكون الدستور حكاية واحدة 
أو مشّذرة، وبالتايل، أن يكون 

حدًثا أو أكثر يف حياة شخصية 
أو أكثر.. إىل آخر ما تعنيه املادة 

الروائية أو السردية الروائية.

رأى
ثقافات وفنون

نبيل سليمان
 )سورية(

الدستور السوري 
كسردية روائية
من دستور المملكة 
السورية 1920 إلى 
الدستور الروسي



من املعلوم أن الدستور السوري 
األول صدر يف 1٣/ 7/ 19٢0 
باسم دستور اململكة السورية 

العربية، كما عرف بدستور 
امللك فيصل. ونحن اآلن إذن يف 

مئوية هذا الدستور. وكان املؤرخ 
السوري الكوسويف محمد م. 

أرناؤوط )مدير معهد الدراسات 
الشرقية يف كوسوفو( قد بدأ 

احتفالية مئوية الدستور السوري 
األول بمحاضرة يف منتدى 

الفكر العربي )عمان– ٢9/ 1٢/ 
٢019( شدد فيها بخاصة عىل 

راهنية هذا الدستور، وعّده أكبر 
الدساتير تقدمية حتى عهده. 
كما كان أرناؤوط قد دعا منذ 
ثالث سنوات إىل أنه يجب أن 

ُيبنى دستور سوريا الجديدة عىل 
ذلك الدستور. وللتو، يف ٣/ 9/ 
٢0٢0 حاضر الباحث السوري 
محمد جمال باروت يف سيمينار 
حول )مئوية الدستور السوري 

األول..(.

بنات نعش:

قبل أن أتابع يف السردية الروائية 
لهذا الدستور، أشير إىل رواية 

–باألحرى كتابة تروم أن تكون 
رواية– للمصري نبيل فاروق 

عنوانها )دستور جمهورية 
مصر العربية- ٢011(. أما ذلك 
النادر جدًّا من السردية الروائية 

للدستور فمنه ما ختم الجزء 
الثاني )بنات نعش- 1990( من 
رباعية )مدارات الشرق( لكاتب 
هذه السطور. ففي هذه الحفرية 

الروائية منذ مطلع القرن العشرين 
حتى خمسينياته، كان الدستور 
شاغاًل للعديد من الشخصيات 
الروائية التي استلهمت العديد 

من الشخصيات السياسية 
واملثقفة والعسكرية التي حاولت 

أن تبني سوريا الجديدة بعد 
جالء االحتالل العثماني/ التركي 

عام 1918، وقبل أن يجهض 
االستعمار الفرنسي هذه املحاولة 

يف ٢5/ 7/ 19٢0.
من فضل القول أن أُْبدي وأُعيد 

يف أن االنشغال بالدستور –
كاالنشغال بالجمهورية وامللكية 
يف سورية، مثاًل– مل يكن قراءًة 
يف التاريخ إال من أجل الحاضر 

واملستقبل. وها هو الدستور 
يصير أحد العناوين الكبرى 

ملا هي فيه سورية منذ زلزلت 
زلزالها عام ٢001.

تروي )بنات نعش( أنه بعد أن 
أُجهضت الثورة السورية الكبرى 

)19٢5- 19٢7(، بدأ منعطف 
جديد للشام –كما يسّمي الصحفي 
هشام الساجي والسياسي الباشا 

شكيم– يؤشر إىل مرحلة جديدة 
أو أفق جديد من العيش يف ظل 

االنتداب )االستعمار( الفرنسي. 
ومن أجل هذا املنعطف/ األفق/ 

املرحلة يهيئ هشام إلصدار 
العدد األول من جريدة خاصة 

به. وكان ُيطلع الباشا شكيم عىل 
كل ما يهيئ، ويف كل خطوة/ 

كلمة/ حوار كان املاضي القريب 
حاضًرا، عبر أنشطة النخبة التي 

أعلنت يف 8/ ٣/ 19٢0 قيام 
اململكة السورية، ثم أصدرت 

الدستور األول الذي مل يعش إال 
ا أن النخبة  أسبوعين. وليس سرًّ
من الشخصيات الروائية، ليس 

يف )بنات نعش( وحدها، بل 
يف األجزاء األربعة لـ)مدارات 

الشرق(، معجونة يف الغالب من 
النخبة التاريخية التي تتقد فيها 
أسماء هاشم األتاسي وشكري 

القوتيل وإبراهيم هنانو و.. 
وصواًل إىل حسني الزعيم وأديب 

الشيشكيل وسواهما كثير.
يف عام 19٢8 انصرف الباشا 

من فضل القول أن ُأْبدي وُأعيد 

في أن االنشغال بالدستور 

–كاالنشغال بالجمهورية 

والملكية في سورية، مثاًل– لم 

يكن قراءًة في التاريخ إال من 

أجل الحاضر والمستقبل. وها 

هو الدستور يصير أحد العناوين 

الكبرى لما هي فيه سورية منذ 

زلزلت زلزالها عام 2001.
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شكيم إىل تشكيل الوزارة بينما 
انصرف هشام الساجي إىل 

دستور اململكة السورية، يستنبط 
منه ما سوف يحض عليه منذ 

العدد األول من الجريدة )سيكون 
اسمها: ألف ياء(، ليكون دليل 

حكومة األفق الجديد، باألحرى 
ليكون الدستور املأمول. ولئن 
كانت عيني عىل دستور جديد 

لسورية، وأنا أكتب قبل ثالثين 
سنة ونيف حفرية هشام الساجي 

يف دستور 19٢0، فمن أسٍف 
والتياٍع أن ذلك صار اليوم 

األولوية التي ال يبدو أن لتعطيل 
النظام واملعارضات لها، نهاية.

يبدل هشام الساجي يف 
)استنباطه( كلمة اململكة يف املادة 

األوىل من دستور 19٢0 بكلمة 
الجمهورية، وكلمة امللك بكلمة 

الرئيس –كم كان متفائاًل إذن!!– 
ويقرأ بعد التبديل ما صارت 
عليه تلك املادة: »إن حكومة 

الجمهورية السورية العربية 
حكومة جمهورية مدنية نيابية 

عاصمتها دمشق ودين رئيسها 
اإلسالم«. وتروي )بنات نعش( 
يف الصفحتين )6٢6- 6٢7( أن 

هشام الساجي قد تجاوز املادتين 
الرابعة والخامسة من الدستور 

األول، واجتاحه إحساس غامض 
وهو يتأمل الفارق بين األمس 

)19٢0( واليوم )19٢8( –فكيف 
بنا إذن بعد مئة سنة!– ويوشك 

أن يقبض عىل التاريخ بأصابعه، 
إذ كيف يمكن أن يورث الباشا 

أو سواه، ممن سيكون رئيًسا يف 
املرحلة القادمة، ذكًرا من صلبه؟ 

وكيف يمكن أن يكون الرئيس 
محترًما وغير مسؤول، كما كان 

امللك، وكما نصت املادة السابعة 
يف دستور 19٢0؟

»تلك األسئلة أطلقت حماسته، 
فما عاد يدقق فيما ينقل وفيما 

يضيف. كان يكتب وحسب، 
فيجعل السوريين يف املادة 

العاشرة متساوين يف الحقوق 
والواجبات، ويعيل الحرية 
الشخصية فوق التعديات 

والتجاوزات، يحرم يف مادة 
خاصة التعذيب واألذية مهما 
كانت األسباب، ويشدد عىل 
صيانة املعتقدات والديانات 

واملساكن وأموال األفراد وأموال 
الحكومة. وملا شرع يكتب املادة 

الخاصة باملطبوعات خيل إليه 
أن جريدته تمأل أرض الغرفة 

وجدرانها وأيدي الصبيان 
وواجهات املكتبات. جاءت تلك 

املادة كما هي يف الدستور امللكي 
حرفيًّا: املطبوعات حرة يف ضمن 

دائرة القانون، وال يجوز تفتيشها 
ومعاينتها قبل الطبع. أعاد قراءة 

املادة مراًرا وهو يتوقف عند كلمة 
القانون، ورأى نفسه يعود إىل ما 
كتب، إذ اشترط ما يحدد القانون 

لدخول املساكن أو تفتيشها، 
ولتوقيف 
الناس أو 
اإلخالل 

باألمن العام، 
فاضطرب، 

وغمض عليه 
األمر، ولعله 
لذلك انتقل 

إىل ما يخص 
القضاء، 

يطمئن عىل 
املواد التي 

تصون استقاللية املحاكم، وحق 
كل إنسان بالدفاع عن نفسه 

أمامها، وتمنع تأليف محاكم غير 
املحاكم القانونية، أو تأليف لجان 

تقضي كما املحاكم، إال لجان 
التحكيم. لكن االضطراب عاوده 

وهو يقرأ يف الدستور القديم: 
املحاكمات تكون علنية، ما عدا 
املحاكمات التي يجيز القانون 

جعلها سرية. وخاف من أن يكون 
هذا القانون الذي يلح عليه ذريعة 

أيًضا لسواه، كي يجعل تلك 
املواد حبًرا عىل ورق. وتوقف عن 
الكتابة ذلك النهار، ثم تابع دون 

أن تهدأ وساوسه، حتى إذا وصل 
إىل املادة أربعين، رمى بالقلم 
جانبًا، وكانت املادة تقول: إذا 

ظهر يف أحد أنحاء اململكة -قرأها: 
الجمهورية- ثورة أو دخلت 

الحكومة يف حرب أو أعلنت النفير 
العام، فللحكومة العامة أن تعلن 
األحكام العرفية مؤقتًا بموجب 

قانونها الخاص.
عندئٍذ أحّس أنه لن يكون قادًرا 

اآلن، وال وحده، عىل أن يخرج بما 
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يرضي، فأزاح األوراق التي كتب، 
ومعها أزاح الدستور امللكي جانبًا 

وهجس أسيان: »ما )..( من الحبر 
إال الورق«.

حجر السرائر:

تحت عنوان )الدستور امللعون.. 
مقتل فوزي الغزي( كتب الكاتب 
واملخرج السوري فارس الذهبي 
يف نشرية تليفزيون سورية، أن 

قصة الغزي تصلح »لتكون رواية 
ربما أو حتى فيلًما طوياًل«.

يبدو أْن ال علم للذهبي بأن أحًدا 
قد فعلها، وكتب. والحق أن 

شخصية الشاب فوزي الغزي 
)1897- 19٢9( قد سحرتني 

طوال السنوات السبع التي نذرتها 
ملدارات الشرق )1987- 199٣(. 

وكأنما كنت أكتنز قصة هذا 
الشاب حتى آن األوان، فنذرت لها 
سنة ٢010، وكان أن كتبت رواية 

)حجر السرائر( التي القيت بها 
زلزال ٢011.

احتفظ فوزي الغزي يف الرواية 
بلقبه )أبو الدستور( وبّدل اسمه 

إىل رمزي الكهرمان. ومن قبل 
كان مدحت باشا )18٢٢- 1884( 

قد اشتهر بأنه أبو الدستور 
العثماني، كما اشتهر جيمس 

ماديسون )1751- 18٣6( بأنه 
أبو الدستور األمريكي، ومحمد 
شريف باشا )18٢6- 1877( 

بأنه أبو الدستور املصري، وعبد 
اهلل السامل الصباح )1895- 

1965( بأنه أبو الدستور 
الكويتي.

أما أبو الدستور السوري فكان قد 
درس الحقوق يف معهد الحقوق 

يف دمشق. وقد مضت به الرواية 
إىل باريس من أجل الدكتوراه يف 

الحقوق. ويكمن يف خلفية ذلك 
أن الدراسة الجامعية للحقوق 

واإلدارة والسياسة مل تكن للنخبة 
السورية وقًفا عىل )األستانة(، 

بل ثمة من بّكر إىل باريس أو إىل 
الجامعة األمريكية يف بيروت. 

وسيتكاثر القاصدون إىل باريس، 
ومنهم، بعد رمزي الكهرمان، 

زكي األرسوزي وصالح الدين 
البيطار وميشيل عفلق من 

مؤسسي البعث العربي.
عىل الرغم من صغر سنه فقد 

توىل أبو الدستور السوري 
منصب القائمقام يف حاصبيا 
ثم راشيا، كما كان له الدور 

الرئيس يف صياغة مواد 
الدستور الثاني سنة 19٢8، 
ويف الدفاع عنه أمام املفوض 

الفرنسي.
ليس كل ذلك باألهم يف السردية 

الروائية، فاألهم هو يف النهاية 
املأساوية التي أسرعت إىل 

فوزي الغزي/ رمزي الكهرمان، 
ثم تكشفت عن الجريمة التي 
تخلصت فيها الزوجة مع ابن 

عمها –عشيقها– من الزوج، بينما 
ظل السؤال عن دوٍر ما لفرنسا يف 

الجريمة معلًقا.
يف جنازة فوزي الغزي يوم 6/ 

7/ 19٢9 ُحملْت الفتة عليها 
)مات أبو الدستور(. ويف رثائه 
قال فارس الخوري –جّد الكاتبة 
كوليت خوري-: »يبكيك أحرار 

سوريا وأنت أخ/ ويبكيك دستور 
سوريا وأنت أُب«. كما قال فيه 

أحمد شوقي: »يا واضَع الدستور 
أمسى كُخلقه/ ما فيه من َعَوٍج 

وال هو ضيّق«. وقد حضر 
من بيروت إىل دمشق للتعزية 

بفوزي الغزي وفد صحايف ضَم 
جبران التويني وكيل شمعون 
و.. ومن نقابة املحامين حضر 

عبد اهلل اليايف وحبيب أبو شهال. 
كما حضر مصطفى الغالييني 

ورياض الصلح وعفيف الصلح، 
ومن صيدا الشيخ عارف الزين.

بعد عشرات السنين يكتب املؤرخ 
شمس الدين العجالني )1951- 

٢018( أن مقتل فوزي الغزي 

محمد جمال باروتفوزي الغزي محمد م. أرناؤوط
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»كان ومل يزل لغًزا عصيًّا«، 

وماذا تريد الرواية أكثر من ذلك؟ 
بل حتى لو مل يكن األمر كذلك، 

ستلعب الرواية لعبتها، وإذا 
بزوجة رمزي الكهرمان القاتلة 
دّرة حفظي تقضي يف السجن 

عشرين عاًما تنتظر حبل املشنقة 
أو النجاة منه، بينما نجا شريكها 

العاشق وطار إىل باريس.
بعد أكثر من خمسة عشر عاًما 
يف السجن، تتوىل دّرة حفظي 

خدمة الضابط السجين حسني 
الزعيم الذي يعدها بالعفو عنها 

إْن حكم سورية. وقد صدق وعده 
ما إْن قام باالنقالب العسكري 
األول )٣1/ ٣/ 1949( فألغى 

الدستور، وفتح عىل سورية باب 
جهنم الذي لن يقفل من بعده باب 

االنقالبات العسكرية والعسكرة 
وتعطيل الدستور، عىل الرغم من 

أن مسلسل الدسترة السورية 
بعد )أبو الدستور( عرف دساتير 
 –1950 –1949 –194٣ -19٣0(

195٢– 1958- 1961(، ويف زمن 
حزب البعث، دساتير )1964– 
 -197٣ –1971 –1969 –1966
دستور٢01٢(، وصواًل إىل ما 

عرف بالدستور الروسي ٢016.
يف رواية )حجر السرائر( 

يكون لرمزي الكهرمان ابنتان، 
يربيهما عمهما. والكبرى نديدا 

تغدو محامية، ومن شواغلها 
أن تتابع ما بدأه أبوها، فتنضم 

إىل مجموعة ُتعنى بالدستور 
والقانون، ومن ذلك تكون 

السردية الروائية ملواد دستورية: 

كيف كانت وكيف ينبغي أن 
تكون؟ 

هذان السؤاالن ال يزاالن يشخبان 
دًما حتى اليوم، حيث صار 

الدستور لعبة مسرحية كتبها 
صموئيل بيكيت عام 195٣، 
هي )يف انتظار غودو(. فعند 

الشجرة العارية ينتظر فالديمير 
واستراغون هذا الذي ال يأتي 
غودو، بينما يزعم الصبي أن 
غودو أرسله ليخبرهما أنه لن 

يأتي اليوم، بل يف الغد. فهل يكون 
الدستور هو غودو، والصبي 

هو اللجنة السورية الدستورية 
املصغرة أو املكبرة التي تزعم يف 

جنيف أن الدستور/ غودو لن 
يأتي اليوم، بل يف الغد؟ ولكن أّي 

غد؟

رأى
ثقافات وفنون
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قد يبدو من هذا الكم الهائل من 
املؤلفات الفلسفية، والنقاشات 

الفلسفية، واملطبوعات الفلسفية، 
التي نراها يف كل مكان داخل 

حدود العامل العربي أننا أمة ُتحب 
الفلسفة، وتعشق التفكير النقدي، 

وتشجع عىل البحث واملطالعة 
والتأمل؛ لكن هل هذا صحيح؟ 
هل نحب الفلسفة حقًّا؟ الواقع 
والتاريخ يشهدان بعكس ذلك.

يرى مؤرخو الفلسفة أن حقبة 
الفلسفة العربية )أو الفلسفة 

اإلسالمية إذا كنت ُتفضل هذه 
التسمية( قد استمرت تقريبًا 
ألربعة قرون فقط )من القرن 

الثاني الهجري وحتى وفاة ابن 
رشد يف القرن السادس الهجري(، 
وما تىل ذلك ال يمثل سوى أصداء 

لهذه الفترة الثرية من تاريخ 
التفكير والتأمل العربي. وخالل 

تلك الفترة -التي 
مثلت العصر الذهبي 
للفلسفة اإلسالمية- 

مل تكن الفلسفة تتمتع 
بالتبجيل واالحترام كما 

قد يقع يف ظنك، وال 
كان املشتغلون بالفلسفة 

يتمتعون بسمعة طيبة 
بين العامة، أو يحظون 

بما يستحقون من 
حفاوة وتقدير. لقد كان 

العكس هو الصحيح، 
حيث كانت الفلسفة 

موضع استهجان جمهور 
الناس، وكثير من صفوة 

املتعلمين أيًضا، خاصة من 
كانوا يشتغلون بالعلوم 

الشرعية، وقد 
تلقت واباًل 

من النقد 
الفكري، 

د.حمدي مهران

هل نحب 
الفلسفة 

ا؟ ابن رشدحقًّ
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والشتم والتحقير أحياًنا، من 
هؤالء وأولئك عىل حٍد سواء.
يقول اإلمام الحافظ الذهبي 

يف كتابه املشهور »ِسيُر أعالم 
النبالء« يف وصف الفيلسوف 

الكبير يعقوب بن إسحاق 
الكندي إنه كان »ُمتهًما يف دينه، 

وبخياًل، وساقط املروءة«. أي 
أنَّ عامة الناس كانت تشكك 
يف دينه وتراه كافًرا ألنه 

يشتغل بالفلسفة وله 
مقاالت تخالف العقيدة. 

وقد ُذكر أنَّ »العلماء قد 
اتفقوا عىل ُكفر الفارابي 

وزندقته«، وقد قال 
فيه ابن تيمية مقاالت 

منكرة، منها قوله 
أنه -أي الفارابي- 

عىل طريقة سلفه 
-أرسطو- يف الكفر باهلل 

تعاىل ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر. 

وقد تكرر نفس األمر مع 
سائر فالسفة اإلسالم كابن 

سينا، وابن الهيثم، وابن 
رشد، فهذا األخير رغم 
تمكنه من علوم الدين، 

ومكانته كقاٍض كبير يف 
قرطبة، فقد ُحرقت كتبه 

وُنِفي من األندلس إىل 
املغرب، وقد قال الرحالة 

الشهير ابن حمويه إن ابن 
رشد كان منبوًذا يف بيته 

بأمر الخليفة ال يدخل إليه 
أحد، ألنه منسوب له 

أقوال ِرّدية، وقد 
مات 

محبوًسا بداره بمراكش.
وقد كان الهجوم عىل الفلسفة 

وأهلها، والطعن يف دين من 
يمارسها، والتشكيك يف مروءته 

وأخالقه يتخذ عدة صور: فهناك 
أسلوب النقد الفلسفي والعقيل 

كالذي قدمه اإلمام الغزايل، 
حيث درس الفلسفة وعرف 

أصولها ومباحثها قبل أن يوجه 
نقده لألفكار الفلسفية، فكانت 

مساهماته النقدية جزًءا من 
تاريخ الفلسفة العربية، وإن كان 

ذلك ال يمنع أنه كعامل دين قام 
بتكفير وتفسيق الفالسفة بسبب 
بعض مقاالتهم التي رآها تخالف 

صحيح الدين. وهناك أسلوب 
السب والشتم والحط من قدر 

الفلسفة ومن يشتغلون بها كالذي 
انتهجه بعض علماء الدين ممن 

يرون ضرورة االبتعاد عن دراسة 
الفلسفة واملنطق ككل لخطورتهما 
عىل إيمان املسلم، فاملحدث الكبير 

ابن الصالح يقول يف الفلسفة: 
»هي أُس السفه واالنحالل، ومادة 

الحيرة والضالل، ومثار الزيغ 
والزندقة، ومن تفلسف عميت 
بصيرته عن محاسن الشريعة 
املؤيدة بالبراهين، ومن تلبس 

بها، قارنه الخذالن والحرمان، 
واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم 

قلبه عن نبوة محمد ىلص اهلل 
عليه وسلم«. وقد كان ابن 

الصالح يرى أنَّ املنطق ال يقل 
ا عن الفلسفة »فهو مدخل  شرًّ
الفلسفة، ومدخل الشر شر، 

وليس االشتغال بتعليمه وتعلمه 
مما أباحه الشارع«، واعتبر أنَّ 

استعمال االصطالحات املنطقية 
يف مباحث األحكام الشرعية من 
املنكرات املستبشعة، والرقاعات 

املستحدثة، وادعى أنه من 
الواجب عىل السلطان أن يدفع عن 
املسلمين شر املشتغلين بالفلسفة 
واملنطق، ويخرجهم من املدارس 

ويبعدهم.
من ناحية أخرى اعتنى ابن 

تيمية بنقد املنطق وتفنيده، وألف 
فيه كتابه الشهير )الرد عىل 

على الوردياإلمام  محمد عبده فرج فودة

رأى
ثقافات وفنون
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املنطقيين: نصيحة أهل اإليمان 

يف الرد عىل منطق اليونان(، وقد 
ذكر يف فتاويه أن املشتغلين 

باملنطق ينقصهم العلم الصحيح 
فيلجؤون للمنطق ليسدوا به 
عجزهم ويخفوا به جهلهم، 

وأنكر أْن تكون دراسته »فرض 
كفاية« حتى، وأضاف قائاًل: 

»ما زال علماء املسلمين وأئمة 
الدين يذمونه، ويذمون أهله، 
وينهون عنه وعن أهله، حتى 

رأيت للمتأخرين ُفتيا فيها خطوط 
جماعة من أعيان زمانهم من أئمة 
الشافعية والحنفية وغيرهم فيها 
كالم عظيم يف تحريمه، وعقوبة 

أهله«.
ويف املجمل كانت الفلسفة يف نظر 

علماء الدين شر محض، وأنها 
بدعة مذمومة جاءت إلينا من بالد 

اليونان لتهدد عقيدتنا وديننا. 
وقد أصبحت الفلسفة يف الفترة 

املتأخرة من قرون التفكير العربي 
وصمة عار ملن يمارسها، وأصبح 

علماء الدين يصفونها »بالعلوم 
املهجورة«، وبأنها »حكمة مشوبة 

بُكفر«.
ومل يكن ذلك التضييق عىل 

الفالسفة نتيجة قرار سياسي أو 
عداء فكري، بل كان اتجاًها شعبيًّا 

بامتياز. فقد كانت الفلسفة يف 
العامل العربي يف محنة حقيقية يف 
الشرق والغرب، فبعد أن أثمرت 

جهود علماء الدين يف محاربة أهل 
الفلسفة أصبح رجم املشتغلين 

بالفلسفة، وحرق كتبهم يف 
األسواق وامليادين، وتكفيرهم أو 
تفسيقهم، عادة شائعة ومنتشرة 
بين العوام، حتى أن الفيلسوف 

أبو بكر بن باجة قد دعا الفالسفة 
إىل اعتزال الناس. وقد كرر ابن 
رشد نفس الفكرة لكن بصيغة 

مختلفة، حيث رأى أن الفلسفة ال 
تصلح ملخاطبة العامة، وأنَّ العوام 
ال ينفعهم سوى الدين فقط. وبهذا 

أصبحت الفلسفة حبيسة الكتب 
وحبيسة العقول التي ُتنتجها، 
وأصبح تهمة التفلسف جاهزة 

ألي عامل أو مفكر مغضوب عليه، 
فكانت تحدث مداهمات ومصادرة 
للكتب وحرقها ونفي أصحابها أو 

سجنهم بتهمة الفلسفة، وكانت 
العامة تلعن من ُيدرِّسها. ولعل 
ذلك ما جعل ابن خلدون ُيخفي 
اهتمامه بالفلسفة -كما الحظ 

الدكتور عيل الوردي- حيث امتنع 
عن ذكر مؤلفاته الفلسفية التي 

كتبها يف املرحلة املبكرة من حياته 
خوًفا من أن يتهمه العامة بأنه 

فيلسوف. وقد نال املنطق ما نال 
الفلسفة، حيث أصبحت العبارة 

املشهورة )من تمنطق فقد تزندق( 
ا غير قابل للنقد أو  قانوًنا عامًّ

املراجعة. والعجيب يف األمر أن 
السلفية والصوفية، مع ما بينهما 
من عداوات واتهامات يف العقيدة، 
قد اتفقا عىل معاداة الفلسفة فألف 

عدد من علماء التيارين -كابن 
تيمية والغزايل والسهرودي وابن 
الجوزي وجالل الدين السيوطي- 

كتبًا يف نقد الفلسفة ومهاجمة 
أصحابها حتى بات ذكر الفلسفة 

أمًرا ُيتعوذ منه!
قد يظن القارئ أنَّ ما سبق ذكره 
أمٌر قديم، وأن الحال قد تغيرت 

إىل األفضل بعد ذلك، وأنَّ الفلسفة 
واملنطق يف عاملنا العربي قد ناال 

ما يستحقانه من التقدير 
واالعتناء، لكن الحقيقة أن 

الوضع مل يتغير كثيًرا، 
فمنذ وفاة ابن رشد مل 
يظهر فيلسوف عربي 
كبير، وبدأت دراسة 

الفلسفة واملنطق تضمحل 
عىل أثر النقد الشرس 

ه لهما من علماء  الذي ُوجِّ
الدين كالغزايل وابن 

تيمية وغيرهما، فضاًل 
عن االعتداءات التي كان 
يقوم بها العوام عىل من 



»موجز الفلسفة اللبنانية«، ثم 
املفكر املاركسي الدكتور حسين 

ة )1987م( والذي كانت  ُمروَّ
كتاباته تثير الجدل وتؤثر يف 

قطاعات كبيرة من جيل الشباب. 
كذلك لقى الدكتور فرج فودة يف 
مصر نفس املصير الحزين عام 

199٢م بعدما صدرت فتاوى 
متعددة بتكفيره ممن ينتمون 

لتيارات دينية بعضهم أكاديميين 
وأزهريين لألسف.

هذه مجرد أمثلة عىل محاوالت 
االغتيال املادي أو املعنوي )التي 
نجحت أو التي فشلت( للفالسفة 

واملفكرين العرب الذين حاولوا 
أن يعبروا عن آراء مخالفة ملا 

هو راسخ منذ قرون يف العقل 
العربي. فضاًل عن صور الرقابة 

الشعبية والقانونية عىل كل ما 
ُيكتب أو ُينشر، والتأكد من أنه 

ُيعَرف عنه االشتغال بالفلسفة، 
بل إن اإلمام محمد عبده يف 

النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر كان يبحث عمن يتلقى عليه 

شيئًا من تلك العلوم ومل يجد، 
حتى وصل جمال الدين األفغاني 

إىل مصر، فدرس عليه عدًدا 
من العلوم املعاصرة باإلضافة 
للفلسفة واملنطق، فتكّونت لديه 

عقلية مختلفة تماًما عن تلك التي 
كانت للشيوخ يف زمنه، وقد بدأ 

بنفسه يف تدريس بعض كتب 
املنطق التي مل يكن ُيدرَّس مثلها 
باألزهر الشريف يف ذلك الوقت 

مما أثار حفيظة بعض زمالئه 
الذين رأوا يف ذلك تهديًدا خطيًرا 

للدين وإليمان الطالب.
وقد شهد القرن العشرين مواقف 

مؤسفة عاشها مفكرون أو 
فالسفة عرب ومسلمون تدل 

عىل نظرة الناس عندنا للفلسفة 
والتفكير الُحر. فالدكتور عيل 

الوردي يف العراق بعد أن نشر 
كتابه »وعاظ السالطين« تم 

القبض عليه وُحبس لثالثة أيام، 
وقد بررت السلطات أنها فعلت 

ذلك حماية له وحفاًظا عىل حياته 
من الغوغاء والرعاع الذين 

يريدون االنقضاض عليه والفتك 
به بعد ما كتبه يف هذا الكتاب. 

وقد أكد الدكتور الوردي ذلك يف 
كتابه التايل بعدما ذكر محاوالت 

إرهابه وترويعه بسبب آرائه التي 
يرى املتشددون أنها تمثل تهديًدا 

للعقيدة الحقة والدين القويم. 
وقد نجح املتشددون يف لبنان 

فيما فشلوا فيه يف العراق، حيث 
اغتالوا عام 1976م الفيلسوف 

كمال يوسف الحاج صاحب كتاب 

ال يثير حفيظة الجماهير، أو يقلق 
سالمهم الفكري. فأصبحت رواية 
واحدة ذات طابع رمزي وفلسفي 
لنجيب محفوظ تكفي كي يتعرض 

لالغتيال، وكتاب واحد لنصر 
حامد أبو زيد يكفي كي يتهم 

بالكفر، ويصدر حكًما بالتفرقة 
بينه وبين زوجته! فضاًل عن 

املحاكمات التي ُتقام تحت ضغوط 
شعبية لبعض الكتاب والروائيين 

ممن أثارت كتاباتهم »السالم 
االجتماعي« و«كدَّرت األمن العام« 

واتسمت »بازدراء األديان«. أما 
التهديدات التي تصل للفالسفة 
واملفكرين عموًما فقد أصبحت 

جزًءا من روتينهم اليومي.
فإذا نظرنا إىل تدريس الفلسفة يف 

العامل العربي فسنجد أنه يدخل 
يف نطاق املحظورات واملنكرات 

يف العديد من الدول العربية، 

لم يكن التضييق على الفالسفة نتيجة 
قرار سياسي أو عداء فكري، بل كان 

ا بامتياز. فقد كانت  اتجاًها شعبيًّ
الفلسفة في العالم العربي في محنة 
حقيقية في الشرق والغرب، فبعد أن 

أثمرت جهود علماء الدين في محاربة 
أهل الفلسفة أصبح رجم المشتغلين 

بالفلسفة، وحرق كتبهم في األسواق 
والميادين، وتكفيرهم أو تفسيقهم، 

عادة شائعة ومنتشرة بين العوام
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فاململكة العربية السعودية منذ 
نشأتها ترفض تدريس الفلسفة 

يف مدارسها وجامعاتها، وإن 
كان وال بد التعرض لها، فيكون 

ذلك يف إطار الرد عىل ما جاء 
فيها، ودحض شبهات الفالسفة، 

والدفاع عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة. وهناك فتوى صادرة 

من اللجنة الدائمة لإلفتاء باململكة 
تقول: »ال يجوز ملسلم أن َيْدُرس 

الفلسفة والقوانين الوضعية 
ونحوهما إذا كان ال يقوى عىل 
تمييز حقها من باطلها، خشية 
الفتنة واالنحراف عن الصراط 

املستقيم.. وال يجوز تعميم تعليم 
ذلك يف دور العلم ومعاهده، بل 
يكون ملن تأهل له من الخواص، 

ليقوموا بواجبهم 
اإلسالمي من نصرة 

الحق ودحض الباطل«. 
لكن وزير التعليم يف 

اململكة أعلن منذ عامين 
)٢018( إدخال مادة 
الفلسفة إىل املدارس 
كخطوة نحو معالجة 

خلل دام لسنوات 
طويلة. وهو ما تكرر 

يف دولة اإلمارات 
العربية التي كانت 

ُتدرِّس مادة الفلسفة ثم 
ألغت تدريسها يف املدارس يف 

تسعينيات القرن العشرين، لتعود 
وتعلن عودة الفلسفة إىل املدارس 

هذا العام )٢0٢0(، أما سلطنة 
ُعمان فلم تكن تدرس الفلسفة 
يف مدارسها، وقد ألغت رسميًّا 

قسم الفلسفة يف جامعة السلطان 
قابوس يف مطلع تسعينيات القرن 

املاضي لتصبح السلطنة خالية 
تماًما من تعليم الفلسفة، وقد 

سبق ذلك بزمن قراٌر أردني بمنع 
تدريس الفلسفة يف املدارس، بينما 
ال يوجد سوى قسم فلسفة وحيد 
يف جميع كليات وجامعات اململكة، 

وهو موجود يف كلية اآلداب 
بالجامعة األردنية، فمن بين 

ماليين الطالب الذين يدرسون 

يف مراحل التعليم املدرسية 
والجامعية ال يوجد سوى قلة تعد 
عىل أصابع اليدين تدرس الفلسفة 

سنويًّا.
أما الدول العربية التي ُتدرِّس 

الفلسفة بالفعل يف مدارسها أو 
جامعاتها أو كليهما، فإما أنها 

تعاني من تردي أوضاع التعليم 
يف هذا التخصص، أو أنها يف حالة 

تردد وشك من جدوي تصرفها 
ومدى شرعيته، فنجد قرارات 

سنوية بتغيير مناهج الفلسفة، أو 
تغيير عناوين كتب الفلسفة لتبدوا 
وكأنها مادة أخرى غير الفلسفة، 
أو حتى إلغاء تدريس املادة ككل، 

وذلك تحت ضغط تيارات وأحزاب 
تتبنى أفكاًرا محافظة أو حتى 

متطرفة.
خالصة القول، إذا كنا أصحاب 

تاريخ زاخر بالعداء للفلسفة 
والتوجس منها، وإذا كنا أصحاب 

حاضر ينبذ الفلسفة، ويمنع 
تدريسها، وإذا كانت حرية 

التعبير وطرح األفكار يف وطننا 
العربي تعاني األمرين بين سندان 

الجماهير املحافظة ومطرقة 
السلطة الغاشمة، فكيف بعد كل 

ذلك ندعي أننا نحب الفلسفة؟!

على الورديكمال يوسف الحاج



لوحة للفنان األلماني

 كارل هوفر
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تجلت تلك الحروب املنسية يف 
ذاكرة األمكنة، عن حكايات وإن 

دارت يف منطقة )البطانة( كفضاء 
متخيّل إال أن )أحوال املحارب 
القديم( تفيُض وتسري كنهر 

السرد يف التفاصيل التي تنقلنا 
بين أتون املاضي وتمضي بنا يف 

تأمالت عن الواقع الحايل.
رواية َبَنت معمارها السردي 
بين رحى الحروب والطقوس 

الغرائبية للميثولوجيا واإلبحار يف 

بحيراتها، صعود جبالها والتعرف 
عىل نباتاتها البرية وأشجارها.
عوامل غرائبية، أعادتني إىل ما 
رأيته حين كنت أتلصص يف 
صغري عىل تلك العوامل ذات 
الطقوس الغريبة يف حفالت 

)الزار( ومسك الجمر مشتعاًل 
مقبوًضا عليه بكفة اليد، وال أثر 

له كما األحالم، الريح التي ال 
يمكن القبض عليها إالَّ يف هذه 
العوامل الساحرة املحرضة عىل 

د.إشراقة مصطفى حامد 
)النمسا(

تجليات الحرب والحب..
في رواية 

»أحوال المحارب القديم« 
للحسن بكري

كنداكة أيقونة 

الثورة السودانية
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جعلت البالد يف خرائب دائمة، 
رواية تضيء السياسي بلغة 

عذبة، تذهب بعيًدا يف آبار الروح 
القصية، ُتطمئن من مخاوفها 
بغيبيات إحدى الشخصيات 
املحورية يف الرواية -الفكي 

هارون- لتسكت أسئلة اإلفقار 
والتجويع وسياسات التنمية التي 
جعلت املحارب القديم يعود أكثر 

شراسة يف املحاربين الجدد.
مخيلة ثرة ومترعة بالعذوبة، 

دفء التفاصيل سحر غرائبها، 
لولبية الحكي التي تعكس لولبية 

الحروب يف السودان، حروب 
التحرير، املفاهيم واملسكوت عنه 

يف حروبنا القديمة واملنسية، 
دالالت امليثولوجيا التي أخذت 
مساحة تعادل مساحة حروب 

التحرير، كلها منحتني فضاءات 
عادت بي إىل أمكنة ظننت أني 

أعرفها، ولكني عدت بجهيل 
ملعرفة التاريخ الحقيقي املنحاز 

للعوامل التحتية التي مل تنفك عني 
يف حيل وأنا أعيد قراءة بعض 
املقاطع التي أشبه باملوسيقا، 

أشبه بانسراب الروح يف ترانيم 

االكتشاف. طقوس الفكي هارون 
وبناته الثالث والرضية، وانحياز 
الرواية للنساء وإبراز جسارتهن، 

وعيهن وعشقهن وتنهداتهن يف 
دروب املعارك واإلخالص للحياة.
جبل )موية( الذي وقف فيه قطار 

نياال املتجه اىل غرب السودان 
عبر مدينة كوستي كان يثير يفَّ 

مشاعر غريبه، مل أجد لها تفسيًرا 
منذ كنت يف يفاعة الطفولة، إالَّ 

بعد قراءة رواية )أحوال املحارب 
القديم(، فرأيتني يف فتينا، يف 

ماريا، الري وكاقو، كأني رأيت 
الكلبة التي جعل الراوي لها 

صوًتا، ولبقية الطيور، ولألعناب 
فواح مل ينفك عن أنفي حتى 

اللحظة. مثل هذه الرواية صعب 
تفكيكها من أول قراءة، ألنها 

أسباب للمتعة، متعة االكتشاف 
واستحضار أرواح تنتفض يف 

أحوال املحاربين )الجدد( عىل مر 
تاريخ السودان.

جبل )موية( يف الواقع غيره يف 
الواقع املتخيّل، رأيتها يف الواقع 

أرض قاحله ولكنها ثرية بالبيوت 
وأهلها الذين أفقرتهم سياسات 

التنمية غير املتوازنة، فكانت تلك 
النواحي يف الرواية أكثر جمااًل 

ملعادلة الواقع املرير. 
الواقع السياسي 
والتنموي، حينها 

تطل الخرافة، محاولة 
لتغييب الوعي محاولة 

االنفالت من كل 
أشكال القلق والحيرة، 

الحب والعنف، 
التمرد والحرب 

والكراهية، حروب 
الثروة والسلطة التي 

صوفية، وترحايل الراكض مثل 
جواد الرضية يف حروبها ألجل 

التحرير، ماضية يف ذات الصوت 
القديم بعد االستقالل )هذا أوان 

التحرير وليس التعمير( يقول 
السياسي، وتلذع رواية املحارب 

القديم القلب والعقل، وتصدح 
أن التعمير أساس التحرير، تفتح 

أبواًبا للتفكير والعصف الذهني يف 
شأن حروبنا الطويلة التي يغار 

النيل منها، وفاض غامًرا األخضر 
واليابس، الناس وأحالمهم 

وتفاصيلهم الصغيرة.

اللغة

لغة آسرة، غنية، )تدوخ( من فرط 
جمالها وعمقها. أسماء لنباتات 
وأشجار وحيوانات موغلة يف 

الذاكرة الجمعية القديمة، النعامة، 
ما إن يظفر بها وترفع رأسها 

املدفون يف الرمال حينها نكتشف 
سر الراء املحشورة بين حروف 

الـ)حرب(.
لغة تشبه بساطة املاء رغم 

تعقيدات أحوال املحارب، لغة 
طفولة، لذا مل أندهش 

من أن هناك مقاطع 
من الرواية تصلح أن 

تكون حكايات لألطفال 
ملا فيها من خصوبة 

للخيال والدهشة: »كنت 
تلك األيام أطل من عينّي 

ماريا، ألوح بقسماتها 
وأمتزج بدمائها، لكنها 

كانت ال تزال ماريا 
القديمة، عازفة الربابة، 

صانعة الغناء«)ص8٢(
جمال لغة يمتزج 

كتب
ثقافات وفنون

الحسن بكرى
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بربابة هوية من هويات السودان 

املتعددة:
»أين انت أيتها الحقول الغضة

التربة البتول
الجبل الضارب يف رحم 

السماوات« )ص56(
اللغة الفصيحة وأسماء األماكن 

والنباتات والحيوانات أشجت 
يومي بالبحث عنها بمتعة طفلة 
مل تعرف سوى حكايات فاطمة 

السمحة والغول، وهنا أعرف أن 
هناك حكايات الرضية وكاقو 

وأعنابها. الرواية تحريض 
لنسج حكايات وأحاجي ترسخ 

للسالم بداًل عن الحروب والعنف 
والكراهية.

لغة الرواية عالية وشفافة 
وأشبه بامللحمة، تسبر الصدور 
لتتعايف كما فعل الفكي هارون 
مع هاجو، ويف كل كلمة معاني 
عميقة كلما أعدت قراءاتها عدت 
مترعة بالخياالت وفائرة األنهار 

بالخصوبة. لغة تكتشف فيها 
شاعًرا مختبئًا وراء الروايات، 

ومع ذلك فشاعرية اللغة مل تفعل 
سوى صلصلة الروح وإضاءة 
مجاهل النفس، وتجعل أسئلة 
الوعي صاحية بقسوة حنينة 

حتى نهايات الرواية، فهل انتهت 
الرواية فعليًّا؟ هل بدأت من جديد 

حلزونية لحروب جديدة أم أمل 
أن تكف حروب البالد وتعمر 

بالسالم؟

نساء الرواية

أحوال املحارب القديم صوت 
)نسوي(، فضاء للنساء 

ولهمومهن التي ال تنفصل من 
هموم البالد، رواية قالت إن 

املرأة ان أصبحت فأًسا ستشق 
أنهاًرا للحكمة والوعي، وتفارق 

تلك الصورة النمطية عن النساء. 
رواية املحارب القديم وكان لها أن 

تكون املحاربة القديمة، املحاربة 
الجسورة، فالرضية ليست سوى 
شاهندا يف روايته )حكاية مدينة 

واحدة( يف الصالبة، وليست 
سوى وجه الكنداكات يف التاريخ 

القديم، ولكن التاريخ الجديد 
والحاضر الذي سيكتب غًدا، 

التاريخ الذي همش النساء بل 
وسكت عن جسارتهن التي مل 
تكف عن الصعود بنا إىل قمة 
هدير الثورات، ولنا يف ثورة 
ديسمبر ٢019 مثااًل مضيئًا 

يمتد منذ بت مندى وأماني وكل 
الكنداكات التي ساهمت هذه 

الرواية وروايته األخيرة )حكاية 
مدينة واحدة( يف استعادة 

أمجادهن.
»كاقو هي من أخذت بيدي يف 

عواملي النورانية الجديدة«. )ص٢9(
»ماريا التي تضرب الطبل 

وترقص حتى فيوضات الروح، 
فهل عادت روحها واغنياتها؟ 
)عودي يا براءتها، عودي يا 

أغنياتها(«. )ص55(
ربابة، طبل نحاس، جبل والنساء 

العظيمات يف سيرة أحوال 
املحارب، الرضية الباسلة التي 

تعشق أدوات حربها وتنحاز إىل 
أشواق أنوثتها، الرضية التي 

تشبه شاهندا يف )حكاية مدينة 
واحدة(. االنحياز الواضح للنساء.
أغمض عيني فاصحو عىل رائحة 

أعناب كاقو، أصحو فتأتي 
الرضية تسألني عن مشاركة 
النساء يف عمليات السالم يف 

الحروب الحالية وأحوالهن، 
املحاربات القديمات، الرضية 

املعتقة بسيرة الجسارة وتصهل 
حين تشتاق مثل فرسها يف 

رحى الحروب، التحريرـ تحرير 
البالد هو تحرير النساء. تسألني 

الرضية بقسوة عن مشاركة 
النساء بعد انتصار ثورة ديسمبر، 

مل تتركني يف حايل وعصفت 
اسئلتها التي تشبه تمردها 

بذهني. أسئلة الراهن، سوبا، 
صراع الهويات والخروج من 

ثنائية الغابة والصحراء.
النساء املعطونات يف الحكمة 
والجسارة. سوبا مل تخربها 

عجوبه كما يف األسطورة 
السودانية، فشاهندا يف رواية 

الروائي )حكاية مدينة أخرى(، 
الوجه املتخيل المرأة حكيمة 

إلدارة شئون البالد.
الحرب ال تخمد، وهاجو يسعى 

ليحارب ثم ينتظر الرضية 
بغنائمها، الرضية إنسانة، لها 

أشواقها واشتهاءاتها يف الحرب 
والسلم، توهج عينيها يف الحرب 
يضيء دور النساء يف الحروب 
القديمة والجديدة، فمن قال إن 

النساء للسلم ملجرد نوعهن؟ ولكن 
الرضية يف حربها تسعي للتحرير 
فتتوهج عشًقا وولًها يف الحروب، 
حروب ال تطفئ أوار ذكراها املُرة 
دموع أمهات الشهداء والشهيدات.
الحرب القديمة الجديدة املستمرة 
املعلنة واملسكوت عنها. استخدام 

سياسة التغييب وتشويه 
امليثولوجيا وعواملها الساحرة. أي 

أحوال ملحارب قديم تحيلني إىل 
السياسي الراهن وإىل غزالة بريئة 

ذبحت ألجل )املجاهدين(؟ أي 
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»وستشهد أنحاء أخرى من 

الجبال تينع باألعناب قالت كاقو«، 
والقول الفصل فيما قالته فتينا: 

»سنشهد اسراب نعام جديدة تبلغ 
رشدها«، كأنها تقول إن النعام 

التي تبلغ رشدها مؤشر إىل رفع 
الرأس من رمل التغييب، مواجهة 
الواقع ورتق جروحه املوغلة يف 

التاريخ.
حينها ال يكون الحب فقط يف 

)هدنات الخريف( بل فعل دائم، 
وسيفوح من جسد الرضية بعد 
أن يمسح عنها رائحة الحروب 

النتنة، إن الراء عندها معلقة عىل 
جيد جوادها، رجاًل فارًسا يحتمل 
صهيلها وجنونها وتوهج عينيها 

مثلما تتوهج عيون البالد التي 
ابتلت بالحروب والصراعات.

سؤال السالم والبيئة

»كان يمكنني قضاء ساعات 
متصلة يف توطيد عالقتي بمظاهر 

الطبيعة يف أنحاء بلدتي، فأقوم 
أحياًنا بفرز الزهيرات عن األوراق 

وفصل البذور عن السنابل ثم 
بذرها يف األراضي البور عند 

سفح الجبال، أو استنشاق عبير 
األعشاب وتقطيرها وابتكار 

أمزجة عطرية جديدة منها«.)ص1٢9( 
كان له لو مل يفكر طول الوقت يف 
الحرب والقتال. البدائل التي كان 
سيفعلها هي أفعال الحياة، أفعال 
التنمية بغرس ثمار يف األراضي 

البور وما أكثرها يف السودان، 
واإليمان بالتوازن البيئي والحق 
الذي كان سيكون مكفواًل لنمو 
الثروة الحيوانية وإشاعة روح 

النبات كلورفيال لروح البالد.

صندل يمكن أن يفوح من جثث 
نافقة بسياسات التغييب ألجل 
السالم؛ السالم الذي رأيته يف 

منولوج الرواية ومنولوج الرضية 
وماريا وكاقو وفيتنا الالتي 

صعدن معي عىل الجبل املجاور، 
ومل يهجسن يف ساحة نيتشه 

عىل الجوار، وجرفن خطاي نحو 
البحث عن كنوز املعارف، معرفة 

الذات الطريق ملعرفة اآلخر؟
العوامل املتخيلة للنساء، صانعات 
الحياة وسالمها، وهاجو يسعى 
للقتال وتشق أدوات امليثولوجيا 

صدره ليتعاف ثم ينطلق إىل جرح 
البالد.

»قالت كاقو: يمكننا أن نروي 
قصًصا

فتينا قالت: سنشهد أسراب نعام 
جديدة تبلغ رشدها

وستشهد أنحاء أخرى من الجبال 
تينع باألعناب قالت كاقو

ونسمع إىل إيقاعات فريدة، 
سنجلب طبول من فشودة، وازا 
من الكرمك وربابات من القرير. 

أضافت الري. قلت لهن املهم 
القتال!

الري مل تسمع شكيتي 
فاستطردت: باملبو من مريدي 

ونوبات من أم درمان.
كاقو قالت: نتذكر أنبذتنا التي 

تعتقت، بلعت ريقها واستطردت: 
وقصًصا ما اكتملت.

فتينا هتفت مستاءة: القتال.. 
القتال! تنوي إراقة دمائنا 

هاجو«)ص108(
لنتأمل املقطع اعاله من صفحة 

108، إيقاعات متنوعة مؤشر 
للهويات املختلفة واالعتراف بها 

يخلق هوية وطنية، إشارة للتنمية 

الطبيعة تسيطر عىل أمكنة السرد، 
جبال وطيور وأشجار وأعشاب، 

واإلشارة إىل العالقة الوطيدة 
بالطبيعة داللة عىل أهميتها، 

وبالتايل أهمية التنمية التي دارت 
بسببها الحروب عىل أرض الواقع. 

فكرت أن تركز هذه القراءة عىل 
هذا الجانب، البيئة ومعاملها يف 
الرواية ولكني أفتتح بها باًبا 

للمهتمات واملهتمين بالبيئة 
وحمايتها.

»يا كاقو اكتملت غرفتي الجديدة 
يف اللبايتور.. واسعة عالية لها 

نافذتان كبيرتان من جهة الشمال 
وأخريان من الجنوبن إضافه 
إىل باب السنط الذي يطل من 

الشرق«.
نافذة الواقع تطل عىل جنوب 

منفصل، وشرق ملتهب، وشمال 
مفقر مثله مثل باب السنط.

هكذا تقمصت حاالت املحارب 
القديم وبانحيازي للرضية، لفتينا، 

ماريا، الري وكاقو، وجدتني 
أبحث عن إجابة يف وهج أعنابها 

عىل هامة الجبل، إجابة عن سؤال 
التنمية املتوازنة والسالم العادل.

تجلت الرواية يف الحرب..
تجلت يف الحب..

تجلت يف صراع ضد أو مع راء 
الحرب

)تجليات الحرب والسالم يف السرد 

السوداني( عمل ُمضني أعمل عليه منذ أعوام 

للخروج بإطار نظري من الواقع املتخيل 

يف الروايات. رواية مدينة واحدة وأحوال 

املحارب القديم للروائي الحسن بكري 

اعتبرهما مصدًرا ملهًما لهذا العمل.

كتب
ثقافات وفنون
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يف حواٍر قديم سؤااًل مباشًرا 
استخلصت من إجابته عنه رأيه 

السابق، وأزعُم أن خالد إسماعيل 
هو روائيُّ من أصحاب املشاريع 

والعوامل، يعكُف بدأب وبال تعجل 
عىل إقامة مشروعه الخاص 

وبنائه، منذ مجموعته القصصية 
األوىل »درب النصارى« والتي 

صدرت عام 1997م، ولعل أهمَّ 
معامِل هذا املشروع، من حيث 

الشكل، هو االستناد إىل التفاصيل 
الصغيرة، وغزلها بغيرها من 
التفاصيل الصغيرة األخرى، 

يف تداخٍل ُيشبه تداخَل خيوط 
النسيج التي تراها للوهلة األوىل 
متاهة من الخيوط واأللوان، ما 
إن تكتمل حتى تستوى لوحة 

للحياِة كما يراها هو، فاألحداث 
يف رواياته ليس فيها حدٌث 

هامشّي وآخر مهم، كلها أحداٌث 
هامشيٌة ومهمٌة يف ذات الوقت، 

خالد إسماعيل، أحد الساردين 
القالئل جدًّا يف جيله -وربما 
عىل اإلطالق- الذين يملكون 
الجرأة إلعالن عدم رضاهم 
عن حال السرد املصري يف 

العقدين األخيرين، فهُو يرى 
أن يف منتوجات أدب الرواية –

تحديًدا- والتي تضاعفت بشكٍل 
الفت وازدحمت بها الرفوف 

لدرجة تصعب معها املتابعة أو 
تستحيل، يرى أن أكثر ما يف هذا 
الزحام والضجة -عىل عكس ما 
يبدو- انحراًفا عّما كان مأمواًل 

من هذا الفّن العظيم، من دوٍر يف 
صناعة وجداننا وإثرائه، وتشكيل 

وعينا وثقافتنا ذات الخصائص 
التي ال تخصُّ سواها من ثقافات 
األمم، انحراٌف يعذُر من سقطوا 

فيها فأسقطوا معهم هذا الفن 
يف غالب منتوجاته، سعيًا وراء 

الجوائز أو الترجمة، وقد سألته 

إذ املتن والرئيس ما هو إال 
تجميٌع للهوامش والثانويات، 

وقد اكتشفت هذا يف أعمال خالد 
إسماعيل يف وقت مبكر، ربما 

يف روايته األوىل »عقد الحزون« 
والتي صدرت عام 1999، أّما ما 
جعلني أكتشفه فهو تجربٌة جرت 
يل مع الرواية، ال يعلم بها خالد 

إسماعيل، فقد عزمت عىل تحويل 
الرواية إىل عمٍل درامي ربما يف 
العام التايل لظهورها، واجتهدُت 

يف إنجاز ما عزمت عليه، لكنني مل 
أستطع أن أكتب ما يحفظ للرواية 

روحها وحقها يف البقاء، ويف نفس 
الوقت يرضي من يرتهن تنفيذ 
العمل برضاهم، الرواية، وكل 
رواياته تقريبًا، كل شخوصها 

بطٌل وثانويٌّ يف نفس الوقت، وكل 
أحداثها رئيسٌي وهامشيٌّ أيًضا، 
وتلك معضلة تقف أمام تحويلها 
لدراما ويتطلب حلُّها من الوقت 

سعد القليعي

قهوة الصحافة..
خالد اسماعيل يحكي 

عن المقهى
 الذي آلت إدارته لقّواد
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لُتشّكل حكاية العمل الكبرى، 
ولتأكيد ذلك اختار أن يعنون كل 

فصٍل باسم شخصيٍة ليحكي 
حكايتها، وهي تقنيٌة مستخدَمٌة 
من قبل، ولعل أقرَب نموذج لها 

يقفز بالذاكرة هو نموذج »املرايا« 
للكاتب الكبير نجيب محفوظ، 

لكن وللحق، فرواية »قهوة 
الصحافة«، أحدثت يف هذه التقنية 
تطويًرا، دفَع بها لحيز االختالف 

الجذرّي، إذ إن الشخوص هنا، 

والجهد ما مل يكن متيسًرا.
ومن معامل مشروع خالد 

إسماعيل التشكيلية أيًضا، هو 
اعتماده لغًة أكاُد أسميها اللغة 

الخالدية، فهو يكتب بلغة عربية 
فصيحة وسليمة، لكنك تحتاج ألن 

تدقق يف الجملة كثيًرا لتعرف إن 
كانت عاميًة أم فصيحة، يطرُح 
فيها ذاَته املشتملة عىل روائح 

أعمامنا وإخوتنا أبناء البيئة 
التي ُتشّكل عامَله، حتى لتكاد 

تسمع رنين األصوات وأنغامها 
وأنت تقرأ، ال يستخدم املجاز 
وال التصوير املتعمد إاّل نادًرا، 

وأظنها إحدى مظاهر تأثره بعمله 
الصحفي، فاللغُة نفسها تحمل 
مجازها وصورها حتى وهي 

تقرر.
أّما أهم ما يميز عامله ومشروعه 

الروائي يف مستواه األعمق، 
فهو سعيه إلرجاع كّل شيء 

ألصله، إرجاع السلوك إىل 
مبررات السلوك املنطقية، وإرجاع 

االنحراف إىل ظروفه التي 
أدت إليه، والتعامل مع النفس 
البشرية بالقبول واالستيعاب 
يف كل درجاتها ما بين السمّو 

واالنحطاط، هو فقط يحكي ويترك 
لك تكوين املوقف. 

ويف روايته »قهوة الصحافة« أجد 
خالد إسماعيل، يواصل إعالء 
مشروعه وإيضاح خصائصه 

وتعميق طرحه للرؤى، فالرواية 
تحتشد بالشخوص، لدرجة 

يصعُب متابعتها إال بانتباٍه شديد، 
وشخوصها ليست ُمحرِّكات 

للحدث وال هي تمأل فضاء الروايِة 
فحسب، ولكنها تتجاور بحكاياتها 

الخاصة، وتتماس وتتقاطع، 

موجودة يف كل الفصول، فقط 
تتأخر قلياًل وتخفت لتتيح 

لحكاية صاحب العنوان بعًضا 
من السطوع، كما أن الحدث 

ممتد ومتواصل ليس فقط ألن 
الحاكي الفاعل يف كل الفصول 

واحد، ولكن ألن كل حيوات 
الشخوص متداخلة، يجمعهم 

العمل الصحفي، وتجمعهم قهوة 
الصحافة كما يجمعهم التقاطع مع 

حياة الراوي، الذي هو باملناسبة 
هامشّي يف كل الحكايات، وهي 

طريقة شاقٌة ومرهقٌة يف قراءتها 
فما بالك بكتابتها؟ االسم الذي 

هو عنوان لفصل قد يكون األول، 
موجود ومؤثر يف فصل قد يكون 

الثاني أو الثالث أو السابع، إن 
مل يكن بشحمه ولحمه، فبتأثيره 
يف تحديد مسار الشخصية التي 

يحكي عنها الفصل.
وليس معنى أن كل شخوص 
الرواية أو معظمهم من رواد 

املقهى الذي تحمل الرواية اسمه، 
ليس معنى هذا أننا بصدد رواية 

خالد إسماعيل

كتب
ثقافات وفنون
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مكان، املقهى هنا ليس إال منَطلٌق 
تنطلق منه األحداث، تماًما كفتيل 

االنفجار، الذي تتشظى بنزعه 
الشخوص واألزمنة واألحداث، 

فنجد أنفسنا يف أماكن أخرى 
تمتد من شمال مصر لجنوبها 

ومن شرقها لغربها، فمن القاهرة 
لسوهاج، ألسيوط للمنصورة، 

للسويس لطنطا لإلسكندرية، وقد 
تتعدى حدود البالد مسافرة مع 

الشخوص وحكاياتهم للخليج 
وأوروبا، أما الزمن الذي بدأه 

يف أواخر القرن الفائت، فيتناثر 
عبر صفحات الرواية، ويعود 
لخمسينيات القرن وستينياته 

وسبعينياته وثمانينياته، يف قفزات 
ناعمة ال محسوسة يفرضها 

سعيه الروائي الدائم نحو إرجاع 
كل شيء ألصله، أو كما يقول 

أهلنا يف تعقيبهم الذكّي الخالد عىل 
سلوك وتفسيرهم له »ع األصل 

دور«، وذلك ليتم القبول بسماحة 
وبالتماس أعذار، وهي إحدى 

سمات خالد إسماعيل األثيرة كما 
أسلفُت يف بداية الكتابة.

واملهنة واملكان الذى اختارته 
الرواية كنازٍع لفتيل أحداثها، 

يسمح لهما بال تعسٍف أن 
يستوعبا شرائح املجتمع املصري 
وبيئاته مهما تباينت، فاملقهى كما 
هو هدأة العابر، هو مرتاد املقيم 
وناديه، والصحافة منذ نشأتها 

يف مصر، يف أوائل القرن املاضي 
هي سجٌل للحياة، لكن الروائي 
هنا يصدمنا بزيف هذا السجل 

وكذبه، حين يدخل بنا يف كواليس 
العمل الصحفي ومعمل صناعته، 

وال أظن فارًقا هنا بين »قهوة 
الصحافة« لرمز أو معادل وبين 
ما ترمز إليه، فاملسألة أجىل من 

احتياجها لشرح أو تفسير، ولعل 
اهتماَم الرواية باملقهى ومدى 

التحوالت التي طرأت عليه، هو 
ما أراه الرسالَة الضمنيَة األهم، 

والتي تتواكب مع تحوالت رواده 
شخوص العمل ومنعطفات 

حيواتهم، بداية من املعلم صالح 
مالك املقهى ومديره األول، ابن 
البلد الوقور، الحريص عىل أن 

يبدأ العمل صباًحا بسماع القرآن 
الكريم بصوت الشيخ »محمد 

رفعت« أو »مصطفى إسماعيل« 
تحديًدا، ثم يدير مؤشر الراديو 

ليسمع أم كلثوم أو عبد الوهاب، 
ا  فالرواية تفرد له فصاًل خاصًّ

يحمل اسمه، وترسم له صورًة 
دقيقة بدايًة من سمرته وزّيه 
املتمثل يف القفطان والجلباب 

الصعيدي، بل وتحدد مالمحه 
النفسية فهو صموت، من النادر 

أن يبتسم أو يرفع صوته، وال 
يتدخل يف تفاصيل العمل رغم أنه 

يملك الكلمة الفاصلة، ال يتدخل 
يف حديٍث ويتساهل مع املعسرين، 

وهذا االهتمام بشخصية املعلم 
»صالح بدران« من حيث رسم 

مالمحها بدقٍة وبشيء من 
التفصيل، مل يفعله خالد إسماعيل 

مع غيره من شخوص روايته، 
مما يشي بتعمٍد وقصد، ولعل 

موقع املقهى الذى اختارته الرواية 
بشارع القصر العيني قريبًا من 

ميدان التحرير ومجمَّعه ووزارات 
البحث العلمي والتموين والنقل، 

ومبنى مجلس الشعب وغيره من 
الوزارات، لعل هذا املوقع أيًضا 

الذي ال يأتي إال عن تعمد هو ما 
يؤيد أن التحوالت التي طرأت عىل 

املقهى كانت مجاٍل عمٍل ملبضع 
التحليل والتشريح الخفي الذي 
استخدمه خالد اسماعيل، حتى 
وإن بدا ال يقصد ذلك ومنشغاًل 
عنه بتتبع رواد املقهى الذى آل 

يف نهاية األحداث ألن يصير ملًكا 
لقّواد يملكه ويديره، وهو ما جعل 
أغلب رواده من املومسات وبنات 

الليل والباحثين عنهن.
أّما الصحافة، فما ترصده الرواية 

بتؤدة وتدريج يجعلك ال تشعر 
بمدى بعد السقطة واتساع الهوة، 
إنها ليست أفضل حااًل من املقهى، 

وهي التي بدأت عىل أيدي أعالم 
أمتنا ورواد نهضتنا الحديثة، 
فتّظل تتناثر مآالتها السوداء، 
التي تزداد سواًدا كلما أوغلنا 

يف الرواية، حتى إذا جاء الفصل 
األخير تصّرح الرواية عىل لسان 
الراوي »خلف« الذي يقول وهو 

يدخن الحشيش مع صديقه املعلم 
عماد »ال صحافة وال جوافة يا 

معلم«.
خالد إسماعيل ليس فقط تطوًرا 
طبيعيًّا ونتاًجا شرعيًّا ملؤرخي 
الحياة املصرية الُخلّص ممن ال 
نعرف مصر إال بالرجوع لهم، 

بل هو باإلضافة لذلك يقّدم رؤيًة 
فنيًة تحمل مع مزيج متعتها 

وجهَة نظٍر تستحق التأمل 
والدراسة، ككل فنٍ حقيقي
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كان آخرها )فم آخر للماء( ٢019 
عن دار تكوين يف دمشق، وبمقدمة 

وافية للشاعر أدونيس.
تعالت روح الشاعر شاهر خضرة 
عىل كل مشاهد الخراب اإلنساني 

الذي يحيط به يف كل مكان. مل 
يجد يف نفسه الرغبة ليخلد هذه 

املآسي شعًرا، بعدما تشبع بها يف 

ال يعرف التاريخ الحديث شاعًرا 
جرب املنايف شرًقا وغرًبا، مثل 

الشاعر السوري شاهر خضرة. 
ورغم ذلك، فأشعاره تكاد تخلو 

من أحداث حياته الثرية بكل 
صنوف املعاناة؛ أسفاره من بلد 

إىل آخر بحثًا عن لقمة العيش 
يف البداية، ثم اعتقال ومالحقات 
يف موسم ثورات الربيع العربي، 

وقصف لبيته، وترحاله من مكان 
آلخر بحثًا عن األمن، واألبواب 
املوصدة أمامه، التي أسلمته إىل 
تيه املنايف. شاهر خضرة، شاعر 

سوري يعيش اآلن الجئًا يف أملانيا، 
صدرت أعماله الكاملة يف مجلدين 

عن املؤسسة العربية للدراسات 
والنشر البيروتية، 
ومن قبل، صدر له 
ما يزيد عن عشرة 

دواوين شعرية 
باللغة العربية 

الفصحى، وباللغة 
الدارجة السورية، 

الواقع، مفضاًل أال يكون شعره 
مرآة ذاتية لحياته، ففي رأيه أن: 
»الشعر هو الواقع املمكن وليس 

الواقع الذي حصل، والواقع الذي 
حصل أغناني كثيًرا«. ولكن عىل 
الرغم من محاولته الهروب من 
واقعه الذي طوف به بين أرجاء 

العامل طالبًا للجوء اإلنساني، 
ومطارًدا أحياًنا، إال أن القصائد 
تشهد عىل ترحاله الدائم، حيث 

حرص عىل ذكر املكان الذي كتب 
فيه كل قصيدة »إربد، الناصرية، 

دمشق، الشارقة، الجزائر، 
بودابست، الزبداني، سوسة، 

إسبانيا«.. وغيرها. كما حرص 
عىل تدوين تاريخ القصائد.. 
وهذا التاريخ يحيلنا إىل ما 

كان يكتبه الشاعر يوميًّا 
عىل »الفيس بوك« يف أثناء 

القصف عىل دمشق 
والناصرية، والتي جمعها 
يف كتاب )يوميات شاعر 

»منتهي« تاريخه(، 

إنتصار عبد المنعم

الشاعر السوري 
»شاهر خضرة«
رحلة الشعر 
والمنافي

كتب
ثقافات وفنون
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وفيه، سجل ما كان يحدث أوال 
بأول، وكأنه يستأنس بالوجود 
االفتراضي يستبدل به الواقع 

من حوله: صرت ألتقي بالناس 
هنا عىل هذه الشاشة/ أحبهم..

هنا/ أتعامى عنهم.. هنا/ أصبح 
عليهم.. هنا/ أمسي.. هنا/ ما 
أكثرهم يا أمي.. أسماء من كل 
اللغات/ أسماء تسكن أطراف 

األرض.
يف اليوميات يكتب خضرة عىل 
الفيس بوك، يحكي عن السيدة 
التي سيذهب لتعزيتها يف فقد 

ابنها: أصدقائي! يف سوريا حاليًا، 
شارع مقطوعة الكهربا وشارع 
مكهرب، شارع موصولة شبكة 

املوبايل، وشارع جثة ال حياة 
فيها، واألسوأ تلك الحواجز. 

غًدا سأمر بعشرات الحواجز. 
إنها أم افتقدت ولدها الشاب يف 
درعا عّزيتها بالهاتف فقالت: يا 
حيف!! رخصنا عندك يا شاهر؟ 

تعّزيني بالهاتف؟ ويف أعماله 
الشعرية الكاملة، يف نفس الفترة 
الزمنية، يكتب مخاطبًا أمه التي 
فقدها وهو يف الخامسة: كنت 

أرسلت لك رسالة/ أو مررت عىل 
صفحة قبرك ووضعت »اليك« 
أو تعليًقا يضحكك/ حتى اآلن 

صعب هذا فاهلل ال يسمح بخرق 
الحجب./ أمي! سأذهب للنوم بعد 

قليل/ تعرفين ماذا يعني هذا؟ 
وحدي يا أم شاهر وحدي/ وحيد 
مثل قصيدة مل يعلق عليها أحد وال 

جبر بخاطرها »اليك«.
يف قصائده، يخاطب شاهر النساء، 
يبحث عنهن، يكتب عنهن خياالته 

املخزونة منذ أن جرب شعور 
»املنفي«، أول مرة، بقرار من 
القدر، فالصغير يولد يف قرية 

الناصرية، وبعد خمس سنوات 
يموت األب، وتتزوج األم وتغادر 

القرية، ويكفل الجدان الصغير، 
ثم يموت الجد، وتكبر الجدة يف 

الصحة وضيق اليد، ليتوّقف عن 
الدراسة، ويلتحق بمدرسة الشقاء، 

تائًها عىل وجه األرض، يقوم 
بأّي عمل يكسب به كفاف يومه، 

ويتعلم الصبي الوسيم أصعب 
املهن، مهنة الحدادة، ويصبح 

الشاعر نجار حديد مسلح!
يف قصائده، يخاطب الشاعر 

جميع النساء، 
صديقات، 

حبيبات، أمهات، 
يشارك شاعرات 

كتابة قصائد 
مشتركة، يفرغ 

فيها طاقة الحب 
التي تعوضه 

عن شعور 
بوحدة فرضها 

عليه رجاالت 
الحروب، وتجار 

الهجرة غير 

املشروعة الذين تالعبوا به. يلجأ 
للعامل االفتراضي، هربا من عزلة 
فرضها عليه القصف املجنون عىل 

األحياء، ولكنه ال يذكر القصف 
يف أشعاره، بل يذكر الوحدة 

فقط: مستح أن أسألك/ لو مت 
وصرت يف عاملكم السفيل/ ممكن 
أكون صداقات مع نساء موتى؟ 

صداقات »يما« يعني حقيقية، 
جثمان لجثمان/ عظام لعظام/ 

جمجمة لجمجمة/ أي شيء 
حقيقي/ سيكون أفضل أليس 

كذلك؟ أمي ال ترد نهائيًّا/ ليست 
عىل الشات/ أنا أكتب لوحدي/ 
أنا افتراضي افتراضي حتى مع 

املوتى.
عندما قامت مجموعة من املسلحين 
باختطافه يف أواخر ٢01٢، قال يف 

يومياته: قلت يف نفسي ما أسوأ 
حظهم وقد اختطفوا من ال فائدة 

لهم من اختطافه.. وتزامن الحدث 
مع كتابة قصائد ال تشير إىل 

حادث الخطف: ال مال يف جيبي 
صباح اليوم يف بيروت/ كنت 

أنام يف سيارة من دون أبواب/ 
صحوت/ شممت ريحة قهوة/ 

من بيت جارتنا )ببرزة( آه يا 
سلمى../ خرجت إىل الطريق/ 

دققت باًبا/ ثم باًبا/ ثم نافذتين/ 
تطردني املالمح/ مر بي رجالن 

يف سيارة/ نظرا بلؤم شماتة 
لهويتي..

عندما بلغ شاهر خضرة 
العشرين، بدأ ترحااًل لن ينتهي 
إال بعد ثالثين عاًما، تحاصره 

الصحراء من كل جانب يف مدينة 
سبها الليبية، وعندما طردت 

الحكومة الليبية السوريين 
نهاية 1976، نتيجة خالفها مع 
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مفهوم الحب ذاته، ويصبح رديًفا 

للثورة: ال أستطيع أن أحب يف هذا 
العام حبًّا تقليديًّا، ال أستطيع أن 
أحب امرأة تقول حبيبي وكأنها 
تخـــاطب رجال »حبّيبًا«  كنته 

يف الســابـق. هذا العام ومنذ بدء 
الثورات العربية والسورية أرى 
نفسي خائنًا لكل حبٍّ من ذلك 

النوع البائد، ال يليق بي كمؤمن 
بهذه الثورات أن أقول المرأة: 

حبيبتي العصفورة اشتقت لزقزقة 
صوتك يف الصباح. يجب أن 

أعيش الحب كما يعيشه املطالبون 
بالحرية ورصاص األمن يطلق 
عىل رؤوسهم جهاًرا وخلسة. 

»أيتها الغائبة!/ إن جاءك خبري/ 
احزني/ دقي الحزن دقيه/ يف 

هاون/ ضعيه يف صدرك/ كحلك 
أنا/ جري ميل موتي عىل جفني 

بكائك/ فقد يموت املوت/ وتحييه 
مدافع الحنين«..

تصبح تدوينات الشاعر يوميات 
ألحداث الثورة، وانقطاع الكهرباء، 

وبيان بحال زخات الرصاص 
املتواليات، يكتب يف 7 أغسطس 

٢011: »مدن سورية ُتمسك عىل 
صوت الرصاص بدل األذان 

وتفطر عىل صوته. اهلل حرية أريد 
أن أضيف ألسماء اهلل الحسنى 

اسًما يليق بنا كبشر أحرار 
)إلهي حرية(، وأرجو أن تكون 
مسجلة يل فال يسرقها أحد«. 
مل يكن شاهر خضرة منحاًزا 

ألحد، السلطة نفسها تعلم أنه: 
»ضد الطائفية وضد اإلسالم 
السياسي، لذا راهنت السلطة 

عىل أن أقف معها، ولكني كنت 
أقف مع سوريا ضد السلطة 

وضد اإلرهاب، ولهذا مل أتعرض 

الحكومة السورية عندما دخل 
الجيش السوري إىل لبنان، كان 

شاهر مع املطرودين.. ويعود إىل 
سوريا، ومنها يبدأ رحالت ما 

بين الرياض، واألردن، والشارقة، 
يصبح فيها »نجار حديد مسلح«، 
و«سائق شاحنة تريال« و«تاجر 

ذهب«. وعندما ظن »الشاعر« 
أن تيه املنايف قد وىل، انهار كل 

شيء، وفقد كل شيء مع انهيار 
البورصة، ليبدأ من الصفر مجدًدا 

بعد ثالثة عقود من األسفار.
يعود »شاهر خضرة« الشاعر إىل 
سوريا بعد ٣٣ عاًما من الغربة، 

لتقوم الثورة ٢011 ويطيح 
صاروخ بالعمارة التي يسكن 

فيها وفيها صيدلية ابنته التي كان 
يعمل فيها معها، ويفقد كل شيء 
مجدًدا. ويعود إىل مسقط رأسه 

الناصرية، وتجد أشعاره طريقها 
إىل حناجر الثوار، ويتم مراقبته، 

واعتقاله املرة تلو األخرى.. ولكنه 
أصبح يف الخمسين، والثورة ثورة 

شباب: »بعد ثالث ساعات من 
املشي مختبئًا يف وسط املتظاهرين، 

منخرًطا يف كثافة الشباب، 
شعرت باألمل يتسرب إىل ظهري، 

وكان عيلَّ أن أجد طريًقا يحفظ 
انسرابي من املظاهرة، لجأت إىل 
محل، ألبتاع علبة سجائر وبقيت 

حتى ابتعدت الجموع وصار 
بإمكاني العودة إىل البيت، مررت 

بمجموعات لرجال األمن، ومن 
خالل نظرتهم إيلَّ شعرت بحجمي 

الحقيقي، إنني لست طريدة لهم 
وال يعني لهم عمري شيئًا، لقد 
ظنوا أنني عابر سبيل ليس إال.

يختلط عند شاهر خضرة الشعر 
بحالة الحراك الدائرة، ويتغير 

للتعذيب وال لإلهانات كما تعرض 
غيري من املعتقلين«. اعتقلت عام 
٢01٢ شهًرا بسبب ما كنت أكتبه 

عىل الفيس بوك عىل صفحتي 
من شعر ويوميات أعيشها مع 

الشعب يف سوريا. ثم، تعرضت 
للتهديد باملوت لو استمريت أكتب 

ضد الحكومة، ولكن مل أتوقف 
عن الكتابة فهددوني بأن يخطفوا 
ابنتي يف الجامعة يف دمشق.. هنا 
بعد هذا التهديد خفت عىل بناتي 
الثالث فلم أعد أنشر ما أكتب يف 
الفيس بوك وال يف غيره«. حاول 

شاهر الخروج من سوريا، فوجد 
أنه ممنوع من السفر، حتى عام 
٢01٣. وبطريقة ما خرج شاهر 
يف ٢014، ليبدأ رحلة املنايف من 

دولة إىل أخرى، ومن رفض آلخر، 
ويقع فريسة لتجار تهريب البشر 
يف قوارب املوت: »تاه القارب يف 
البحر بعد تسعة أيام وبقينا يف 

عرض البحر ال نعرف أين نحن. 
استمر ذلك 16 يوًما، قضينا أربعة 

أيام دون أكل ودون ماء إىل أن 
رأينا شاطئًا، وكان مع األسف 

الشاطئ الليبي قرب مدينة طبرق. 
شعرنا باليأس ولكن فرحنا أننا 

نجونا من املوت«.
ثم تسلل الشاعر شاهر خضرة 
من ليبيا إىل الجزائر، ومنها إىل 

املغرب، تحت رحمة املهربين، ثم 
إىل سبتة اإلسبانية، ومنها إىل 

مرافئ ال تعرف العربية، ال فارق 
بين سجن أو مخيمات الالجئين، 

فالنفي واقع ال فرار منه وال يملك 
التحايل عليه، والشاعر املنفي 

تحت رحمة الجميع

كتب
ثقافات وفنون
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إّن الّطاقة املشّعة يف لغة أّي 
عمٍل أدبّي هي ما تجذب إحساس 
الباحث بجماليّاتها، محاواًل التقاط 

نبضها املتالحق، بغية معرفة 
حقولها الّدالليّة املفّعمة باإلثارة؛ 
إذ تستثير وجدانه وتعبث بمرقد 

فكره، ففي امتالك األديب لناصية 
اللّغة، يمكنه صنع مفارقٍة مدهشٍة 
من تقنيّاتها؛ مشّكاًل بنيًة ِخصبًة 

من االنفعاالت املرتبطة بها، 
آخًذا يف اعتباراته جمهوًرا ذكيًّا 
متواصاًل، يلتقط رؤيته، فيجتهد 
بكّل ما أوتي من إمكانات تأويِل 

ما بين يديه.
القصة هي نوٌع أدبيٌّ نثريٌّ يتميّز 

بالبساطة والتّكثيف، ويتخيّر 
لحظًة من لحظات اإلنسان 

فيعّمقها، أو زاويًة من زوايا حياته 
فيركز عليها، ويكشفها يف شكٍل 
فنّيٍّ يتميّز بالتّلميح واملواربة، ال 
اإلعالن والتّصريح، حيُث يشّكله 

ا معبًّرا من  القاّص تشكياًل خاصًّ
خالله عن فكره وأحاسيسه، فإن 

تجاوز األساليب املألوفة فقد 
حّقق جماليّة القّص، التي تولّد 
عالقاٍت لغوّية تحدث حالًة من 
التّلّذذ بسبب ذلك التّجاوز عن 

كّل منطقّي ومألوف)1(، فالعبارة 
يف لغة أّي نصٍّ يتميّز بالجمال 

تكون أكثر حيوّية، وأكثر تعبيًرا 
عن روح التفاعل؛ لذا فإّن »الفن 

العظيم هو الذي يدرك روح 
األشياء، هو الذي يدرك ما يربط 
الفرد بالكّل، وما يربط كل ّجزٍء 

من اللّحظة بالّديمومة األبدّية)٢(«.
القّصة كفنٍّ مكثٍّف يحتاج إىل 

قدرٍة فائقٍة يف التقاط األحداث، 
وبراعٍة يف صوغ التّلميحات 

لوضع القارئ يف املسار 
الّصحيح؛ لكشف مكنونات النّّص 
وجماليّاته، وعليه يجب أن يكون 

القاّص واعيًا ملتطلّبات املرحلة 

املعاصرة، ومتفّهًما لردود فعل 
القّراء عىل تباينها، وصياغة كّل 

هذا وذاك يف قالٍب فنّيٍّ ال يحتمل 
الثّرثرة، بحيث يكون عمله مركبًا 
أصياًل يلّمح وال يصّرح، مزيًجا 

من اإلتقان واإلحكام يثير وال 
ُينفر، يبقى أثره واضًحا عىل 

القارئ، فيدعوه للتّأّمل وإعادة 
صياغة ما قرأه؛ وبذلك يحصل 

النّّص عىل وسام التّميّز واالبتكار 
األصيل الّذي يموج بالّدالالت 

وتأويالت القّراء كّل حسب 
تجربته.

من أجل ذلك كلّه مل يكن فّن 
القّصة فنًّا سهاًل، بل يحتاج إىل 

مجهوٍد كبيٍر يف التّأليف والتّنقيح 
املستمر، حتّى تثمر يف عقول 
القّراء وقلوبهم، ومن هنا فقد 

طرح شاكر عبد الحميد نظرًة بهذا 
الخصوص، أّكد فيها أّن البعض 

يعتقُد أّن فنَّ القّصة القصيرة 

مّيادة أنور الصعيدي 
)فلسطين(

إيقاعات ورؤى جمالّيات القّص..
مجموعة »مسافة كافية« 

لجعفر العقيلي أنموذًجا
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مكثّفًة متماسكًة غير 

مترهلٍة)6(.
من أجل ذلك كلّه 

تعّد قصص العقييل 
مشروع حلٍم ملبدعها؛ 

فهي تصّور جانبًا 
من انحدار القيم 

اإلنسانيّة، وترصد 
الواقع املعاصر الّذي 

يرفض التّغيير، 
ومن خالل نبوءات 
املبدع يصبح واقًعا 
قاباًل للتّحّول ومعدًّا 

لالنفجار؛ ألن املجتمع 
»يحتاج إىل فكرة تسبقه وتتفّوق 

عليه، وتتحول أماًل وشوًقا 
محّرًكا وهدًفا محتجبًا، وتكون 

أكبر من املاضي والحاضر، 
ومن املجتمع نفسه.. ال بّد من 
جسٍر فكريٍّ يمتد إىل املستقبل 
امتداًدا ال يحده شيء، ومادة 

هذا الجسر هم الكتّاب بأفكارهم 
وأخالقهم وتمّردهم عىل كّل ما 

وجد من األكاذيب والحقائق 
أيًضا.. فالحقيقة املوجودة ليست 
هدف الكاتب، وإنما هدفه الحركة 

والتغيير، ال الحقيقة«)7(؛ لذلك 
نجد أّن مجموعة العقييل واقعة 

تحت سطوة الّزمن النّفسّي، 
واإليحاء، والتاّلعب اللّغوّي، 
واالهتمام باملفارقة، والعناية 

باالستهالل والقفلة، والجنوح إىل 
عامل الفنتازيا والغرابة، والتّصوير 

الّرائع لألحداث، وهذا ما يندرج 
تحت جماليّة النّص القّصصي، 
والّذي سيتم التّركيز عليه بغية 

استجالء معامله وأدواته.
نص العقييل هو عبارة عن تصّور 
ذهنّي اعتلج فكر مبدعه، فأضفى 

فنٌّ سهٌل ال يحتاج ملجهوٍد كبيٍر، 
وقد رسخ يف بعض األذهان أّن 
كاتبها ال ينفق يف تأليفها أكثر 
مما ينفقه القارئ يف مطالعتها، 

كما أّن شيوعها يف الّصحف 
والجرائد واملجاّلت جعلها تبدو 

للكثيرين وكأّنها فّن للتّسلية 
لتمضية وقت الفراغ، وبالّطبع 
تتّصف هذه النّظرة بالتّعسف 
ومجافاة الواقع، إذ إّن القصة 

فنٌّ يحتاج إىل الكثير من الجهد 
واملثابرة ومواكبة قضايا العصر 
الطارئة)٣(، والتجديد مع اعتبار 
عامل التّشويق، واألخير يحتاج 

إىل جهٍد مضٍن وذلك ألّن اإلنسان 
املعاصر دائم البحث عن كّل جديٍد 

ومشّوٍق.
القّصة كأّي نوٍع أدبيٍّ تعّد 

مرآًة تعكس األعراف، والتّقاليد، 
واملتغيّرات االجتماعيّة، وقد 

تعكس ذات املبدع، وألّنها من 
أكثر الفنون األدبيّة املعاصرة 
انتشاًرا، وأقدرها تعبيًرا عن 

أزمة اإلنسان املعاصر، فالكلمة 
فيها تغني عن الجملة، واللّمحة 

تغني عن الحكاية، والجزء يحمل 
خصائص الكّل)4(، وهذا ما ينطبق 

عىل مجموعة جعفر العقييل 
»مسافة كافية«)5(، وهي املجموعة 

القصصيّة الخامسة له، ويكمن 
السبب يف اختيارها للدراسة هو 
أّن كّل قّصة فيها تحيل القارئ 

إىل قصة أخرى مماثلًة، لها عالقٌة 
بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر 

بواقعه، وهذا يدل عىل مدى طالقة 
أفكار مبدعها وأصالتها، ومدى 

استيعابه لواقع القّراء وتمثله 
لجزيئاته، ومن ثّم بلورته يف 

أشكاٍل فنيٍّة جيّدِة اإلحكام تكون 

ملساٍت خياليّة ومحموالٍت عاطفيٍّة 
من ذاكرته، نشأ من ذلك فيٌض 
داليلٌّ وإبداٌع جمايلٌّ، لذا يتطلّب 

من النّّقاد تشغيل آليّات التّحليل 
وإعمالها وفق تقنيّات؛ بغية توليد 
املعنى املخبّأ يف النّص، مع األخذ 

بعين االعتبار املعايير الجماليّة 
واإلدراكيّة الواسعة التّي يجب 

أن يتميّز بها النّاقد؛ ومن خالل 
هذه املميّزات يمكن للنّاقد أن 

يحّدد العناصر املتواترة يف أّي 
، واالنطالق منها إىل  نصٍّ أدبيٍّ

املستوى العميق لبنية النّّص؛ بغية 
فّض غموضه واستجالء معانيه 

املستترة، وإضاءة ما أصاب لغته 
من تعتيٍم وتضليٍل، وتوضيح 

مساراته امللتوية.
ومن هنا ارتأت الباحثة إىل 

البحث يف كوامن قصص العقييل؛ 
القتناص معانيها بغية استكناه 

مالمحها الرؤيوّية، من أجل 
دراسة جماليّة القّص لديه، وهي 

الّصيغة النّقدّية األقرب التي 
تالمس تخوم نّصه، واالقتراب 

من شذراته واضعًة ومضات 
نقدّية تستطلع بها أفق البنية 

كتب
ثقافات وفنون

جعفر العقيلى شاكر عبد المجيد
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ومن أبرز األدوات الفنّيّة التّي 
انتقاها العقييل يف تجربته 

القصصيّة؛ كي تحّقق جماليّات 
القّص هي بروز ثيمات بعينها 
بدت أّنها تمثّل الهاجس األكبر 

لرسائل العقييل إىل متلّقيه. ومن 
هذه الثيمات: االغتراب، والهزيمة، 

والقلق، واالستالب، والفساد، 
والسخرية، والنفاق. وهي تبرز 

عن طريق صراع الّذات مع 
كينونتها الداخليّة، أو مع املعادل 
املراوغ لشخصيّة القاّص، يقول: 

»كنُت ال أزال يف لّجة الصدمة 
حين سبقني إىل املقعد الخشبي.. 
انفصلُت عني هذه املرة طوياًل.. 
بذلُت جهًدا ألتماهى معي مبتلًعا 
لساني.. توّقعُت ما يهجُس به.. 
ِل.. أخرَج من معطفه  نهَض بتمهُّ

ورقَتين، ألقاهما نحوي.. ويف 
األثناء كان قلٌق يساورني من 

أن يعوَد ويسلَِبني ما تبّقى لدّي 
من ورٍق وكلمات!«)8(. حركة 

االنسالخ هذه بين البطل ونفسه 
قد دخلت حيّز الال فعل، وهنا 
فقد وقع البطل بين الرغبة يف 

الفعل واإلحجام عنه، هذا الصراع 
املرافق لجمود الحركة يبرز 

تلك الحرفيّة العالية التي يتمتّع 
بها القاّص، والّدقة يف تكثيف 

األحداث واختزالها، بغية إبراز 
ثيمة القلق املصاحب الستالب 
األفكار، عالوة عىل أّنه يرتبط 

باملستقبل وبإمكانيَّة تحقيق الذَّات 
أو حريَّتها يف اتخاذ القرارات)9(. 

ويتميّز أصحاب هذا النّوع 
من القلق بـ«أزمة يف اإلرادة 

وباليأس.. وظهر نتيجة لشعور 
الضيق لدى املثقفين.. وهو بمثابة 

رّد فعل للنّشوة التّي كانت تمأل 
النّفوس«)10(.

إّن توظيف الثّنائيّات الّضّدّية 
تحّقق جماليّة القّص من خالل 
الخروج عن املألوف؛ ذلك ألّنها 
وليدة الال تجانس والال تشابه؛ 

من خالل »الخروج بالكلمات عن 
طبيعتها الراسخة )القاموسيّة( 

إىل طبيعٍة جديدة«)11(. يقول: »ويف 
هذه املرة اكتشف أنه طوى مئة 
كيلو متر يجوب الشارع نفسه، 
نزواًل وصعوًدا، جيئًة وذهاًبا، 
دونما غاية«)1٢(، وهنا قد عبّر 

عن حالة التيه وتالشي الهدف 
من خالل بنية التّضاد. يقول: 
»كنُت ما أحوجني إىل هنيهاٍت 
ألتقط فيها أنفاسـي، فتوقفُت 
أتاّمُل العتمَة تضـيء املكاَن! 
كانت جاذبيٌة من نوع غريب 

تقتادني وأنا أتخلّص من ممانعتي 
لها شـيئًا فشـيئًا!«)1٣(. ويبدو 

واضًحا توايل الثنائيّات الضّدّية يف 
النّّص الّسابق »العتمة- تضيء، 

تقتادني- ممانعتي«. وجاءت هذه 
الثنائيّات يف سياق ذّم القاّص 

الوجَه املكشوف لإلنسان، مقابل 
استبطانه النّفاق يف تعدد أقنعته، 

تارًكا للمتلّقي حرّية ضرب األمثلة 
يف نواحي الحياة شتّى، ومن 

هنا فقد عكس توظيُف الثنائيَّات 
الّضّدّية وعَي القاّص لتقلبات 

العصر، وموقفه من الحياة 
والكون، وقدرته عىل التّأثيِر 

واإلقناِع، وذلك الستدعاِئه جودة 
القريحة والحذق يف قدرته عىل 

أن يؤلّف بين األلفاظ أو التَّراكيب 
املتنافرة واملتباينة يف سياٍق واحد، 

ويعقد بينها معاقد نسب)14(، 
باإلضافة إىل قدرته عىل تكثيف 

عنصر املفاجأة من خالل خلخلة 
بنية التَّوقعات املتشّكلة عبر مدار 

محدد يف ذهن املتلّقي)15(، فالتَّضاد 
من أهم الوسائل التي تثير 

استفزاز املتلّقي، وتثير جماليّة 
القّص من خالل كسر املألوف، 

والخروج عن السياق.
ومن هنا فقد ساهم العقييل يف 

تكوين الثنائيّات الّضّدّية من 
خالل تقييمه لألحداث؛ مّما جعل 
جماليّات القّص تترّبع عىل عرش 

مجموعته، عن طريق توظيف 
مهارات فنيّة أسعفته يف تعميق 
أفكاره، والتوضيح للمتلّقي بأّن 

العزلة التي اّتخذها لبطله، مع 
تغليفها بالرموز والثنائيّات، 

تكشف عن رغبته بإدالء رأيه 
بعيًدا عن سطوة اآلخرين، ونقل 
املتلّقي من الجزء إىل الكّل، ومن 
التّخصيص إىل التّعميم؛ لذا فإّن 

مجموعة مسافة كافية تمثّل 
قّمة الجدل يف مضمونها املحّمل 
برفض القائم وإثبات املسكوت 

عنه



2 1 7
الهوامش:

1- ينظر: ناصر، بشير، وداود، غث: اللغة الشعرّية، مجلّة جامعة تشيرين للدراسات والبحوث العلميّة- 
سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة، مج )٢5(، ع )18(، ٢00٣م، ص191.

٢- جوبو، جاي ماري: مسائل فلسفة الفن املعاصرة، تر. سامي الدروبي، دار اليقظة العربية للنشر 
والتوزيع، بيروت، ط٢، 1965م، ص14.

٣- ينظر: عبد الحميد، شاكر: األسس النفسية لإلبداع يف القصة القصيرة خاّصة، الهيئة املصرية العامة 
للكتاب، مصر، 199٢م، ص٣1.

4- ينظر: بن البار، زريفة، وصوشة، زينب عيل: بنية القّصة القصيرة يف املجموعة القصصيّة »التّنظيم 
الّسّري« لنجيب محفوظ، »رسالة ماستر«، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، كليّة اآلداب واللّغات، قسم اللّغة 

واألدب العربّي، ٢019م، ص4.
5- العقييل، جعفر: مجموعة »مسافة كافية«، الهيئة املصرّية العاّمة للكتاب، القاهرة، ٢019م.

6- أبو عوف، عبد الرحمن: البحث عن طرق جديد للقصة القصيرة املصرية، الهيئة املصرية العامة للتأليف 
والنشر، القاهرة، 1971م، ص4.

7- مروة، حسين: دراسات نقدّية يف ضوء املنهج الواقعّي، دار الفارابي، بيروت، 1976م، ط٢، ص90.
8- العقييل، جعفر: مسافة كافية: قّصة »تصفية حساب«، ص٣- 4.

9- ينظر: إمام، عبد الفتاح إمام: كيركجور رائد الوجوديَّة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 
الجزء الثاني، 1986م، ص٣4٣.

10- وهبه، مجدي، واملهندس، كامل: معجم املصطلحات العربيَّة يف اللّغة واألدب، مكتبة لبنان، ساحة رياض 
الصلح، بيروت، ط٢، 1984م، ص٢97.

11- أبو ديب، كمال: يف الشعرّية، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط٢، 1987م، ص٣8.
1٢- العقييل، جعفر: مسافة كافية: قّصة »وقٌت مستقطع«، ص٢1.

1٣- العقييل، جعفر: مسافة كافية: قّصة »وجٌه وأقنعة«، ص18.
14- ينظر: القيرواني، ابن رشيق )456هـ(: العمدة يف محاسن الّشعر وآدابه، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 

٢001م ط1، ص٢89.
15- ينظر: أبو ديب، كمال، جدليَّة الخفاء والتَّجيّل »دراسة بنيويَّة يف الّشعر«، دار العلم للماليين، بيروت، 

ط٣، 1984م، ص110.

كتب
ثقافات وفنون



نوفمبر ٢٠٢٠

العـدد 23 2 1 8

موريتس كورنيليس إيِشر 
 Maurits Cornelis Escher

)1898-197٢(، فنان جرافيك 
هولندي يصعب تصنيفه وفَق 

املعايير النقدّية املكّرسة يف عصره. 
عاش منعزاًل عن سياِقه الفنّي، 

وانزوى مع تصّوراته التشكيليّة، 
حتى أّنه مل ُيحسْب عىل أي تيّار 

جمايّل؛ مما انعكس سلبًا عىل رواِج 
منجِزه لفترٍة مديدٍة، فقد اُعتبِر 

من قبل طليعة املرحلة التي نشط 
فيها، أقرب إىل الرياضيين منه إىل 

الفنانين؛ إال أّن لوحاته ما َفتِئْت 
تثير الذهول، وتحّفز عىل الَتَميّل 

والتفّكر، وتشير إىل مفرِد أصالتها. 
وكان للتطوِر 

الرقمّي 
املعاصر 

فضٌل كبير 
يف العناية به، 

فطفقْت صاالت 
العرِض تستعيد 

منجزه، متّفقًة 
عىل أّنه »والد 

الفّن الرقمّي«، 
رغًما عن َتْنِفيِذه 

أعماله الجرافيكيّة 

د.أثير محمد علي
 )سورية(

م. ك. إيِشر وتفكيك 
الالنهائّية

)من قصر الحمراء إلى 
العوالم المستحيلة(

العوالم الثالثة، )1955(

موريتس كورنيليس إيِشر
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يف مجمِل أعماله، ثّمة حواٌر مستمٌر 
بين التكوين الفنّي واملعرفِة العقليّة، 
األمر الذي يجعل من منجِزه سجااًل 

َمْحُموًما بين »فّن الشعر« والعلم؛ 
لَيخلُص إيشر إىل توحيِد أقطاِب 

هذا السجال يف اللوحة، ونيل مراِمه 
منها: تفكيُك الالنهائيِّة رسًما.

ال َيُحوُل فعله اإلبداعي ُدوَن القول 
إنَّ سيرته الجماليّة مل تتأتَّى دفعًة 

واحدًة، بل شهدْت انعطافاٍت 
زمكانيٍّة هامٍة. بادئ ذي بدء، يف 

عام 1919 شرَع بدراسِة الهندسِة 
املعمارّية، ليهجرها ويتتلمذ عىل 
يِد املصمِم صموئيل جيسورون 

دي مسكيتا )1868- 1944(، 
الذي كان له دوٌر بارٌز يف دفعه إىل 

الجرافيك. ويف عام 19٢٢، اختار 
جنوب إيطاليا لإلقامة، ومل يبرحها 
إاّل سنة 19٣5 مع توتر األوضاع 

السياسيّة. وطوال الفترة اإليطاليّة، 
َحَرَص عىل مشابهِة الواقِع يف 

رسومه عامًة، وانهمَك بتصويِر 
املناظِر املتوسطيّة، وَجَذَبه املؤثُر 
العربي يف عمارِة صقلية، خاصًة 

الدور املقبّبة، ومن الواضح أنَّه 
َلَع عىل رسوم الفنان بيرانيزي  اِطَّ
)17٢0- 1778(، عىل نحو خاص 

»السجون املبتكرة« بسالمِلِها املميزة، 
والتي ستحضر كتناٍص يف بعِض 

يدويًّا عبر سيرورة 
اشتغاٍل شاق، وتأٍنّ 

دقيق، دام ألشهٍر عدة؛ 
بدًءا من الحسابات 

الرياضيّة، إىل رسم 
التصميم عىل الورق، 
ثم الحفر اليدوّي عىل 

 ،Lithography الحجر
أو النقش عىل الخشب 

Woodcut، حتى الطباعة آخر 
األمر.

تستمد عوامله مرجعيّتها من 
»الالنهائيّة« ذاتها، ومن الحقائق 
التي ترعاها الرياضيات. وتتبّدى 

كما لو أّنها تالعٌب شكالنّي خالٌص 
بالنسبة للبعِض؛ أو تميُل نحو 

الوجودّية فلسفيًّا وفق وجهاِت نظٍر 
أخرى؛ أو تتكئ عىل باطنيٍّة هندسيٍّة 

غامضٍة، أو سورياليّة بعيدة 
املناِل.. ولكنها عوامل أصيلة وبديعة 
واستحالتها متحققة فنيًّا، ومن هنا 
يتأتى جاذُبها األساس الذي ال يني 

عن املناجاِة واإلدهاش.
كان العنُف سمَة تاريِخ األماكن 

التي أقام فيها أو زارها، من 
الفاشيّة يف إيطاليا، إىل املناخ املهدد 
بالحرب األهليّة يف إسبانيا؛ إال أّن 

إيشر كان ينطوي عىل فنّه وهامِش 
مفرِده ليحقِّق ما يحّب ويريد. وقد 
صّرح أكثر مْن مّرٍة أنَّه غير مهتٍم 

بالواقِع املباشر، وال َيشَغله علم 
النفس الرائج يف زمنه، وال ُيبايل 

بذائقِة الناس؛ فقط يهجُس باألشياء 
التي تخطر عىل بالِه، وتأتي إليه؛ 

ولهذه األشياء كّرَس جهَده وأنشَأ 
كوَنه الفنّي. ومع انطوائيِّة إيشر 

نحن يف حضرِة فناٍن صانع 
)ديميورغوس(: حريفٌّ خالٌق للوهِم 

بامتياز، وناطٌق بجميٍل فريد.

أعماله الحًقا.
يدّل التأمل يف 

الرسوم اإليطاليّة 
إىل تمّكِن إيشر مْن 
أدواِته التقنيّة، عىل 

أنَّه يبوح كذلك بنفٍس 
َأِرقة، ال تزال تتحرى 
وتفتش عن فردانيّة 

توِقيِعها؛ ولن يكون ذلك 
إال مع عام 19٣6، آن زيارِته قصر 

الحمراء: زيارٌة أْشَبه ما تكون 
بخلوٍة، واْنِقشاِع َغَماَمٍة، وَتَجيلِّ 

الشكِل الذي يحّب. وغدْت اللحظُة 
الغرناطيّة نقطَة انعطاٍف حاسمة؛ 
َفَقْد تناهْت إليه اإلجابة عن بحثِه، 

وإصغاِئه لَتْرِجيِِع َأْصداِء الكوِن 
من جهِة الفن األندلسّي. هكذا وجد 

نفَسه َوْجًها لَِوْجٍه أمام الحلوِل 
الجماليّة التي طّورها املسلمون عبر 
األشكاِل الهندسيّة والنباتيّة، والتي 
ازدهرْت بفعِل التقييد عىل التصوير 

البشرّي والحيوانّي؛ فاندفَع يف 
إِْعَماِل البصر والتبّصر يف رسوِم 

الَزلِّيج، والتشكيالِت الزخرفيِّة، 

فن تشكيلي
ثقافات وفنون

مقلة

II تقسيم منتظم
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وِصَيِغ التوريِق النباتي يف الحمراء؛ 

واالِْستِغراِق يف الَتْرصيِف أو 
 ،Tessellation الَتْبليِط الفسيفسائّي

وهو تغطيُة سطٍح مستٍو ببالطات 
صغيرٍة بحيث تتداخل دون 

فراغات.
من املعروف أّن الفّن اإلسالمّي رأى 
يف العنصر التزيينّي وحدًة مستقلًة، 

تدخل يف عالقٍة خفيٍّة تشبُِكها 
مع العنصر الجمايل الذي يليها، 
وتمنُحها تلك الِسَمة بأّنها قائمٌة 

بذاِتها، إال أّنها تتجه منفتحًة نحو 
الكّل التشكييلّ الذي ُيرى، والذي 
بدوِره يحافظ عىل انفتاِحه إىل ال 

نهائيٍة ُتعَرُف )بالعرفان( دون أْن 
ُترى.. وهكذا إىل ال نهائيٍّة مطلقٍة إىل 

اهلل تعاىل؛ فخطوُط الزخرف فوق 
اللوِح املستوي تتحّرك، وتتواشج 
وفق مقاييٍس رياضيٍة محسوبٍة 
بدقٍة، وحركتها هذه َتُبثُّ الحياَة 

يف الُثبات، ويف الكوِن التشكييلّ 
َقًة بذلك السكون  املنفتِح؛ ُمعِشّ

والحركة يف تكامٍل تناغٍم، وتوازٍن 
تناظٍر، وتماثٍل تناسٍق. وهذه النزعة 
الزخرفيّة، بجانٍب مْن جوانبها، هي 

احتفاٌء بهيج بثنائياِت )الجوهر 
واملادة(، و)ما ُيعَرف، وما ُيَرى(. 
يف معرض الحديث هنا، أشيُر إىل 

أّن تفسير بعض البّحاثة األوروبيين 
غياِب الفراِغ عن التصميِم 

اإلسالمي، عىل أّنه »خوٌف من 
الفراِغ«، غير مقنٍع وال مّوفق؛ ذلك 

أّن »الفراغ« ال ُيرهب الفنان املسلم، 
ألّنه )أي الفراغ( جزٌء مكّمل بل 

أسِّ قوِل االمتالء يف التزيين؛ فضاًل 
عن كوِنه يتمظهُر بصريًّا، ويتحّرك 

بتشكيليّته الخاصة، بالتوافق مع 
انسيابيّة الخّط التزيينّي املوازي، 
مرافًقا له بكافة االتجاهات نحو 

املطلق »الجليل«. وأعتقد أن إيشر 
أدرَك ذلك تماًما.

وعليه، تشير األعمال التي بدأ 
الفنان بإنتاجها بعد زيارة الحمراء، 

إىل أّنه تعّمَق يف دراسِة التبليِط 
الفسيفسائّي األندلسّي، واستوعَب 

فلسفَة ُزخُرِفه الرياضيّة. وبعد 
أْن تكّشفت له كيفيِّة التعامل مع 

السطِح املستوي التي كان يتوق؛ 
تمثَّلها، ثّم أعاَد إبداَعها من جديٍد 

يف أعماٍل تحمُل توقيعه املُفرد. 
وعىل يِده استحالْت األشكاُل 

التجريدّية الهندسيّة األندلسيّة 
صيًغا مستجّدة، بعد أْن أحّل 

العنصر الحيوانّي محّل العنصر 
الهندسّي والنباتّي. وعىل غرار 

الفنان األندلسّي، أوىل إيشر عنايًة 
خاصة بتمثيِل مفهوم الالنهائيّة 
عىل سطِح لوحٍة منتهيِة األبعاِد 

محددة. وخيُر مثاٍل عىل فعلِه هذا 

يكمن يف سلسلِة 
رسوِمه املعنونة 
»تقسيم منتظم 

للمستوي« والتي 
بدأها سنة 19٣6. 

كما أّنه استفاد 
من إمكانيات 

تطبيقات املنظور 
الهندسي، وأعاد 

توظيفها، وإدراجها 
يف ما تمثّله من الفن 
األندلسي. وهنا، أودُّ 

أْن ألفَت االنتباه إىل أّن 
املنظور الهندسّي يف 

القرن الخامس عشر، 
مل يتطور يف األكاديميّات العلميّة، 

بل عىل أياِدي الفنانين النهضويين، 
وبتأثيٍر من نزعِة محاكاة الواقع 

وتحقيق الوهم الفنّي.
باملقابل، استبد بإيشر هاجس 
العالقِة بين السطِح املستوي 

)وفق التصور األندلسّي( وبين 
املنظور الهندسّي )وفق التصور 

النهضوّي(، فأقام حواًرا بين 
الهندسِة املستوّية والفراغيّة يف 
لوحاٍت عدة. ومثالها السلسلة 

املعنونة »تحّول« التي بدأها عام 
19٣9، وضّمَنها تصّوَره حول 

ماهيِّة الوجود، عبر السجال 
بين الشكلين الفراغي واملستوي 
والتحّول املستمر بينهما. األمر 

الذي عالجه كذلك يف لوحة 
»زواحف« )194٣(. وفيها يرى 

املتلقي دفتَر رسٍم، يتبدَّى عىل 
صفحتِه َرْصٌف ُمْنَتَظٌم سداسي 

مكوٌن من زواحف ثنائيّة األبعاد. 
تأخذ الزواحف بالتحرك من 

الحافة السفليّة للرسم؛ تتحول 
)وقد نبتْت لها أنياب تماسيح( إىل 

 Belvedere
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شكٍل حّي ثالثي األبعاد؛ تتسلق 
كتاًبا حول الطبيعة )املعرفة 

الحسيّة(؛ ثم تشق طريقها فوق 
مثلث هندسي )املعرفة املجردة(؛ 
وتصل إىل مجسٍم متعدِد الوجوِه 

اثني عشري خماسي األضالع 
منتظم )هيئة مادية رياضيّة(، تنفث 

فوقه الدخان من َخشمها، قبل 
أْن تتابع، لتهبط إىل وعاء يحتوي 

علبة سجائر وأعواد ثقاب )رمزّية 
»َهَباًء َمنُثوًرا«(؛ ومن ثم تتقدم، 

كما لو أّنها تنكفئ راجعة إىل 
الدفتر، لتثوي فيه مستويًة 

بال أنياب. هكذا يلخُص 
إيشر رحلَة إدراِك ُكْنِه 

الوجوِد، والحواَر الالنهائي 
بين الحياة )الفراغي( 

واملوت )املستوي(، وبين 
الهيئات والرموز. وكرر 
الفكرة نفسها يف »يدين 

ترسمان« )1948(؛ وفيها 
يرى املتلقي ورقة مستوية، 

تضُم بدورها رسَم يدين 
متناظرتين ترسم إحداهما 

فن تشكيلي
ثقافات وفنون

األيدي الرسامة )1948( 2

صعود وهبوط 1960

نسبية 1953
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األخرى فراغيًّا بقلِم رصاص، إثر 
قيامهما من املستوي عند املعصم. 

وكأنَّ الشكلين، الفراغي واملستوي، 
يكّمل إحداهما اآلخر ويعمل عىل 

تحقيقه، فال وجود ألحدهما دون 
وجوِد اآلخر.

وراح إيشر ينّوع عىل الشكل، 
وراحت التصّورات تتوالد يف ذهنه، 

إىل الحّد الذي ضّمن اللوحة الواحدة 
الهندسة اإلقليدّية )مستوية ثنائيّة 

األبعاد(، والهندسة الفراغيّة )ثالثيّة 
األبعاد(، والهندسة الالإقليدّية 

)الهندسة اإلهليلجيّة، والزائدّية(. 
جاعاًل من عوامله التشكيليّة انفتاًحا 
عىل إمكانيّة تحّقِق املستحيل حتى 

لو كان حبًرا عىل ورق؛ فالفضاءات 
املرسومة بأسلوب الواقعيّة، ودّقة 

الحسبان الهندسّي تلتوي، وتخاتل، 
وتميل مستجيبًة الحتماِل تعّدِد 

القوانيِن الرياضيّة، وبالتايل تعّدِد 
العوامل التي تقوم عليها. عىل سبيل 

املثال يف »يد مع كرٍة عاكسة« 
)19٣5(، يميُّز املشاهُد يًدا تحمل 
كرًة، ويستبين أّنها إليشر نفسه، 

وأنَّ الرسم هو تصوير ذاتّي 

للفنان. وبما أّن الفضاء هو كروي 
فإن القوانين الرياضية فيه تخضع 

للهندسة اإلهليلجيّة، التي تخرق 
مسلمة التوازي اإلقليدّية، حيث ال 

وجود لخطوٍط متوازيٍة، لذلك يلتقي 
رّفا املكتبة، وتتقوس الخطوط التي 

يفترض أّنها مستقيمة.
وال يتوقف إيشر عن ابتكار العوامل، 

ففي عمله »نسبيّة« )195٣(، 
يماثل كل شخص مرسوم اآلخر 

ويساويه، بيد أنه يتمايز عنه بمركز 
جاذبيّة خاص به، وبالتايل له أفقيته 

وعموديته النسبيّة، بالتايل تمايزه 
واختالفه. وكأن إيشر يقول إّن 
نقيض املساواة والتماثل ليس 

االختالف، بل الالمساواة.
أما لوحة »صعوٌد وهبوٌط« 

)1960(، فثّمة درٌج عىل سطح بناء؛ 
ورتٌل من األشخاص الصاعدين 
عليه، معادل لرتِل النازلين منه. 

ويمكن تمييز شخص عىل شرفة 
الطابق الثاني متفكًرا بهذه الحركة، 

ومحاواًل إيجاد حلٍّ لتطابق الصعود 
مع الهبوط، والعكس صحيح. 

أما الشخص يف األسفل فيجثم 
مستسلًما لفكرة 

الالجدوى يف التفّكر. 
إّن ديمومة الصعود 

املعادلة للهبوط يف 
هذه اللوحة، تقربها 
من وجودّية كامي 

من حيث داللتها 
السيزيفيّة. أما يف 

 Belvedere لوحة
)1958(، وتعني 

»منظٌر جميٌل« 
بااليطاليّة، فيالحظ 

الناظر عمارًة واقعيّة 

من ثالثِة طوابق؛ ويقود التدقيق يف 
نقاط ارتكاز أعمدة العقود يف الطابق 

الثاني، إىل إدراِك استحالِة تحقِّق 
هذا البناء يف عاملنا.. استحالة يرمز 

لها املكعب الذي ُيمسك به الرجل 
ة: إّنه »املكعب  الجالس عىل الدكَّ

املستحيل«: مستحيٌل بيد أّنه متحقق 
يف الفن.

قبل أن أختتم املقالة، أود الحديث 
عن العمل املعروف بـ«العوامل 

الثالثة« )1955( وفيه: أّواًل، العامل 
املنعكس عىل سطح أمواج البحيرة؛ 
وهو عامل الغابة غير املرئي خارج 

اللوحة )تستدعي نظرية الكهف 
األفالطونيّة(. ثانيًّا، العامل املتبدي 

عىل سطح البحيرة حيث تطفو 
األوراق املتساقطة )توعز بالزمن 
القابل للقياس ممثاًل بالخريف(. 
ثالثًا، العامل العميق تحت سطح 

املاء، وتدّل عليه السمكة السابحة. 
وَيخلُص املتفّحص إىل أن املنظور 

الذي يطبَّق عىل أشجار الغابة ُمغاير 
ملنظوِر السمكة؛ ذلك أن توحيد 

املنظور سيؤدي إىل اختفاء السمكة 
يف العمق وعدم رؤيتها. هكذا تالعب 
إيشر عىل اإليهام وكسر إيهام مًعا، 

ووّجه للمتلقي الدعوة الستقبال 
واقعه الفني عىل نحو مغاير للمعتاد، 

والتأمل يف عوامله وكيفيّة اإلعالن 
عن قولها. ولعل رسوم إيشر 

تستحضر قول الشاعر الفرنسي 
بول إيلوار: »ثّمة عوامل أخرى، بيد 
أّنها يف هذا العامل«.. ولعل يف لوحة 

»مقلة« )1946( التي تنطبع عىل 
بؤبؤها جمجمة، َتَوّسًما للهاجس 

الذي دفعه إىل تفكيك الالنهائيّة

زواحف 

)1943(

يٌد مع كرٍة عاكسة )1935(
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كلف إسماعيل باشا مهندس 
البالط الخديوى )يوليوس 

فرانس( عام 196٣م بتصميم 
قصر بجزيرة الزمالك.. فشيد 

له )سراى الجزيرة( عىل 
غرار )قصر الهمبرا( بغرناطة 

-اإلمبراطورة أوجينى من مواليد 
غرناطة سنة 18٢6م- بأسلوب 

رومانسى جديد.. وانتهى منه 
عام 1868م.. واستخدم كمقر 
إلقامة اإلمبراطورة )أوجينى( 

وحاشيتها )حواىل ثالثين خادًما 
باإلضافة إىل حالق البالط( خالل 
احتفاالت افتتاح قناة السويس ف 

16 نوفمبر 1869م.
وكانت ترتيبات الخديو إسماعيل 
لزيارة اإلمبراطورة غير عادية.. 

وسخر كل اإلمكانيات ليجعل 
من سراى الجزيرة شيئًا أشبه 

بقصور األساطير، وعندما 
اشتاقت إىل زهور الكرز التى 
أحبتها ف إسبانيا، أمر بغرس 

شجيرات منها تحت نافذة غرفة 
نومها بالسراى.. وأصبح قصر 
الجزيرة العظيم بعد ذلك فندق 

عاملى باسم ماريوت.)1(
وداخل فندق ماريوت يقف 

ثمانية عشر تمثااًل من الرخام 
ترجع إىل أواخر القرن التاسع 

عشر، ويستقبلك ف بهو الفندق 
تمثال رخامى بارتفاع 15٢ سم 

لرجل عارى الجسد، وماعز، 
بينهما جذع نخلة مثبت بأعاله 

صينية من الرخام مضافة 
حديثًا، والرجل له ذيل وقرنين 

ورجليه عىل هيئة رجل املاعز )لها 
حوافر(، ممسًكا بيده اليمنى جذع 
النخلة، بينما يمسك بيده اليسرى 

ذيل املاعز التى تحاول الهروب 
منه.. وقد أطلق عليه العاملون 
بالفندق اسم تمثال الشيطان، 

فمن املعروف -عموًما- أن التأمل 
والتخمين ال يزدهر إال مع غياب 

املعرفة اليقينية، وهذا يذكرنا 
بقصة املرأة مع الجاحظ، عندما 

طلبت من الصائغ أن يصنع 
لها حىل عليها صورة الشيطان، 

فأخبرها بأنه ال يعرف شكل 
الشيطان، فأحضرت إليه الجاحظ 

وقالت للصائغ إنه شكل هذا 
الرجل )لدمامة الجاحظ(.

املؤسف ف األمر أن هذا النعت 
-تمثال الشيطان- ليس فقط قواًل 

شفهيًّا تردده ألسنة العاملين ف 
الفندق كما ذكرت آنًفا، بل ُمسجل 

ف سجالت قيد اآلثار الرسمية!
ولعل ما يفسر لنا صورة 

د.رضا عبد الرحيم 

شيطان
فندق الماريوت!!
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الشيطان ف الخيال 
اإلنسانى؛ واملتمثلة ف 
اللوحات الفنية مزوًدا 

بقرنين وحوافر 
وذنب، ما أكد عليه 

د.سيد القمنى من أن 
الشيطان )عزازيل( عند 

اليهود هذا ليس سوى 
)عزازيل( الذى كان 

يلقب به إله الهالل البابيل 
)سين(، وكان يصور ف 

هيئة التيس، أو عىل األرجح 
أنه كان إله التيوس مرمًزا له 

بالهالل، للتشابة بين الهالل 
وبين قرنى التيس.)٢(

وهناك تفسير آخر لهذه القرون 
ف حضارات مصر والهند 

واإلنكا واملايا.. أال وهو مذنب 
الزهرة، حين كان مزينًا بقرنين 

قبل أن يصبح كوكبًا، وأحدث 
دماًرا هائاًل ف العامل.. فتقرب 

الناس إليه حبًّا لهذه القرون أو 
خوًفا منها.)٣(

ويرتكز التمثال عىل قاعدة 
خماسية الشكل من مستويين، 

ينحصر بين كل ضلعين أشكال 
نباتية وحيوانية عىل هيئة 

سلحفاة، وُمسجل عىل املستوى 
األول للقاعدة اسم املثًال اإليطايل 

 G.Strazza جيوفاني سترازا
وأسفل االسم تاريخ 187٢م.

وjوجد عصا بارزة بأحد طرفيها 
ثمرة منحوته بالقاعدة بين الرجل 

واملاعز، وأمام املاعز وخلف 
الرجل سلم موضوع يف وضع 

أفقى وبجواره ثعبان متداخل ما 
بين الجذع األىلص للنخلة ونخله 

صغيرة ملتصقه به.
ومل يهدأ عقىل منذ سمعت وقرأت 

أسم التمثال الشيطان، وبدات 
رحلة الشك ف املعلومات الشفوية 

واملوثقة بالعديد من األسئلة، 
أولها كيف لشيطان أن يلعب مع 
ماعز حول نخلة مباركة؟! وملاذا 
مل يختر املثال جذع أى شجرة 
أخرى غير النخلة مثاًل؟ كما أن 

األمر لو كان كذلك فلماذا مل يختر 
اللون األسود للرجل واملاعز عىل 

حد سواء.. وهو اللون املفضل 
لتصوير الشيطان والليل، وهو 

مجاله الحيوى )4(.
وتذكرت تمثال النبى موسى، وله 

قرنا ثور، أعظم وأشهر أعمال 
مايكل أنجلو، واملوجود اآلن ف 

كنيسة سان بيتر بروما، ولعلكم 
تذكرون أيًضا تصاوير اإلسكندر 
ذي القرنين، وكورش األكبر ذي 

القرنين، وآمون ذي القرنين.
وأخذت تلك األسئلة تؤرقنى 

وتبحث عن إجابات شافية، وعىل 
مدار عام ونصف العام من البحث 

والقراءة القائمة عىل الدرس 

آثار
ثقافات وفنون



والتحقيق، وجدت أن التمثال 
 Pan الرخامى لإلله اليونانى بان

وال عالقة له بأى شيطان!
فما هى قصة هذا اإلله؟

كان اإلله هيرمس إله الخصب عند 
اليونان، فأنجب بان Pan الذى 

غدا بدوره إلًها للرعاة والصيادين 
ف أركاديا، ثم انتشرت عبادته 

وكهنته ف جميع أنحاء اليونان، 
فأقاموا له الصلوات ف املعابد 

والغابات والكهوف، وقدموا 
له القرابين من اللبن والعسل 

والحمالن، وغدا رمًزا للطبيعة، 
وورث بان عن أبيه املرح فمضى 

يتجول ف الغابات، يراقص 
الحوريات ويعزف عىل القيثارة 

واملزمار أجزل النغم ويحسن 
التنبؤ وتفسير األحالم.

وقد وكلت إليه مهام رعاية 
القطعان وتنبيه املسافرين إىل 
الخطر املحدق، وذلك بأن يبث 
الفزع ف قلوبهم، وهكذا اشتق 

أسم الفزع بانيك Panic من 

اسمه.
وقد شاع أنه يغفو ساعة القيلولة، 

فاتخذ الرعاة منها فترة هدوء 
واستجمام كيال يقلقوا ربهم. 

وصوره رعاياه عىل شكل إنسان 
له قرنان قصيران ولحية كثة 

وساقا تيس، وتقترن به القيثارة 
وخطاف الراعى وثمرة األناناس، 
وكان يشارك التيوس ف صورة 

آذانها وسيقانها، بل ف طبعها 
الحاد الشهوانى وف فحولتها.
غير أن الرواة أجمعوا عىل أن 

بان كان عاشًقا فاشاًل يالقى من 
عشيقاته كل صد وتجريح؛ فقد 

عشق من بين من عشق الحورية 
إيكو Echo فصدته بجفاء. وملا 
أيقن من إخفاقه ف حملها عىل 
مطارحته غرامه، بل وحتى ف 

اغتصابها، بث الجنون ف عقول 
الرعاة فانهالوا عليها ضرًبا حتى 
مزقوا جسدها الشهى إرًبا إرًبا، 

ومل يخلد من بعدها سوى صوتها 
الذى يتردد ف رجع الصدى)5(.

ومن أجمل املجموعات الهلينستية 
والتى تصور هذا املوضوع 
مجموعة كشفت ف جزيرة 

ميلوس ومحفوظة اآلن باملتحف 
القومى بأثينا، ويصور النحت 

أفروديت عارية تمسك بصندلها 
ترفعه لتضرب به بان، والذى 

تصوره اإلغريق كما سبق 
وذكرنا بجسم إنسان وأرجل 

وأقدام حيوانية، ويظهر إيروس 
)أحداآللهة األوىل ف الكون( طفاًل 
طائًرا شارًعا جناحيه يداعب بان 
ممسكا بقرنيه ويبتسم ابتسامة 

عابثه)6(.
كما تأكد ىًل أن العصا البارزة 

التى بأحد طرفيها ثمرة منحوته 
)كما جاء ف سجالت قيد اآلثار( 

بالقاعدة بين الرجل واملاعز ما 
هى إال اآللة املوسيقية لإلله بان، 

فالعصا البارزة بها فتحات ضيقة 
وتنتهى بجزء منتفخ كالقيثارة 

)Lyrate قيثارى الشكل(

سيد القمنى

بدات رحلة الشك فى المعلومات 
الشفوية والموثقة بالعديد من 

األسئلة، أولها كيف لشيطان أن يلعب 
مع ماعز حول نخلة مباركة؟! ولماذا لم 

يختر المثال جذع أى شجرة أخرى غير 
النخلة مثاًل؟ كما أن األمر لو كان كذلك 

فلماذا لم يختر اللون األسود للرجل 
والماعز على حد سواء.. وهو اللون 

المفضل لتصوير الشيطان والليل، وهو 
مجاله الحيوى
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آثار
ثقافات وفنون
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 نقد نقد النقد.. في الخطاب العربي المعاصر

إضاءات حول مجموعة
»رهان مالك

 من أجل كمثرى«

من قصر الحمراء 
إلى العوالم 
 المستحيلة

قوة الضعف.. لماذا قدم 
عمٌر أبا بكٍر على نفسه 

 في السقيفة؟

M E R I T  E L  T H A Q A F E Y Y A

عبد الحليم 
حافظ.. 
فارس 
الرومانسية 
وصوت الثورة

نوفمبر 2020تصدر عن دار ميريت للنشر 23العدد كتاب أدبي غير دوري
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