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تصدر عن دار مرييت للنرش  

قواعد النشر يف »مرييت الثقافية«

ــة  ــة والثقافي ــة اإلبداعي ــة« للكتاب ــت الثقافي ــاز »مريي تنح
اجلــادة، الــي تعــر عــن فكــر ورســالة التنويــر، ويســعدها 
ــات  ــق املتطلب ــة وف ــة والثقافي ــامهات األدبي ــل املس أن تتقب

ــة: اآلتي
1- أن تكــون املــادة املرســلة خمصصــة حصريًّــا ملرييــت 
ــرى. ــر أخ ــيلة نش ــأي وس ــرها ب ــبق نش ــة، ومل يس الثقافي
2- ترســل املــادة مكتوبــة ومصححــة علــى برنامــج وورد، وال 
.PDF تقبــل األوراق املطبوعــة، أو امللفــات بصيــغ أخــرى مثل

ــة غــري ملزمــة بتقــدمي تفســري عــن عــدم النشــر،  3- املجل
ــة وأســبقية إرســال  ــات املجل ــاد النشــر خيضــع ألولوي وميع

ــواد. امل
ــارات  ــع العتب ــاب خيض ــاء الكت ــاالت وأمس ــب املق 4- ترتي
ــى اإلطــاق بأمهيــة  ــه عاقــة عل فنيــة خالصــة، وليــس ل

ــا. ــا وقرائه ــكل ُكتَّاهب ــز ب ــة تعت ــن، واملجل املبدع
ــة تعــر عــن آراء  5- املقــاالت واإلبداعــات املنشــورة باملجل

ــا. ُكتَّاهبــا، وال تعــر بالضــرورة عــن رأي القائمــن عليه
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االفتتاحية:
"صورة اإلله" قصة حتول الشيوخ إىل 
سلطة دينية قمعية! / رئيس التحرير

إبداع ومبدعون
رؤى نقدية:

لغات الفن )2(/ د.هباء الدين حممد مزيد
ثاثية جنيب حمفوظ.. هل ظلمها 

التنميط؟/ د.هاين حجاج
آفاق التجريب يف رواية ابن القبطية/ 

د.هنلة راحيل
احلركة األخرية يف سيمفونية العتمة/ 

إيهاب خليفة
الترمجة األدبية للعامية املصرية/ حممود راضي

العقانية بن املراوغة العاطفية واحِلس 
التراجيدي / رشا الفوال

الشعر:
رفاق/ وديع سعادة )لبنان(

الزنول إىل بريوت/ شربل داغر )لبنان(
قصيدة دمنهور/ صاح اللقاين

قصائد/ عماد فؤاد
قصيدتان/ محدي عابدين

ترعة ضريرة/ حممد حريب
أمشي بفضيحي أماَمَك.. يعين أمام اجلميع/ 

مؤمن مسري
غري فكرتك عن الوجود/ عبد الرحيم طايع

أريد كل شيء/ عبد اهلل أبو بكر )األردن(
سكة وطريق/ حممد حسين إبراهيم

ظال دارسة/ عبد الوهاب الشيخ
فضفضة/ عبد املجيد عتلم

مرآٌة جديدٌة إلديث بياف/ حممود سيف الدين
دين الناس/ مروة نبيل

الفناء اخللفي للحياة/ فاطمة بن حممود )تونس(
من أسقط الشجرة/ عريب كمال

القصة:
صقر اإلسكندراين/ سعيد سامل

حصان سباق يتصرف كبغل/ رضا البهات
يوميات السندريا يف القصر/ صفاء النجار

أن تكون العزلة اختياًرا/ أماين فؤاد
قصص قصرية/ رهف نصر

ما مل يذكره التاريخ/ حممود سيف
قصر الشوق/ نشوى سعيد

تباعد/ أمحد امللواين

نون النسوة:
املرأة السيناوية.. كيان صلب وقوة ناعمة

/ حسونة فتحي
املرأة: وجوه متعددة لكائن واحد

/ وسام جار النيب احللو
جتديد اخلطاب:

أمحد سامل.. التفكري يف زمن جتلي اإلله
/ د.حممود حممد علي

الفكر الديين يف مصر القدمية
/ حممد سيد عبد النيب

حول العامل:
هاروكي موراكامي: عليك أن متر بالظام 

قبل أن تصل إىل الضوء!/ أوليفر بوركمان. 
ترمجة: روال عادل رشوان

فتيات يف فساتن صيفية/ أروين شو. 
ترمجة: مساح ممدوح

امللف الثقاىف:
)اهلوية.. حماولة ليست أخرية لفهم الذات(

اهلوية الثقافية/ د.زهري توفيق )األردن(
صورة اآلخر.. تبادلية منطية 

/ د.مبارك ساملن )اليمن(
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األنا واآلخر يف الثقافة العربية املعاصرة
/ د.فيصل األمحر )اجلزائر(

األنا واآلخر يف التربية الثقافية العربية 
املعاصرة/ د.ميادة محدان )لبنان(

اهلوية بن املعطى التارخيي واملتخيل 
الثقايف/ د.عبد القادر املرزوقي )البحرين(

األنا واآلخر يف الثقافة العربية املعاصرة
/ د.ضياء الكعيب )البحرين(

ثقافات وفنون:
حوار: 

عاطف عبد العزيز: التغريات الكرى يف 
جتربة الشاعر إشارة إىل خلل أخاقي 

شعري / حاوره مسري درويش
تراث الثقافة:

"وراء الغمام" إلبراهيم ناجي/ د.طه حسن
مسرح:

دراما غري منطقية ترفع الفتة حقوق املرأة
/ أمنية طلعت

موسيقا:
األغنية أداة للمقاومة/ د.حممد أمن عبد الصمد

رأي:
عن احلب عموًما.. وعن احلب واإلبداع 

خصوًصا/ إسراء إمام
آثار:

آثاٌر ومعامٌل تطمس ُهويَة أصحاِبها/ رانيا مسعود
كتب:

"ثاث جثث" لسمر طارق/ علي منصور
عروض كتب/ مرييت الثقافية

تدوينات:
إبراهيم املصري )ص20(، سيد الوكيل )ص50(، 

حامد عبد الصمد )ص84(، د.حممد عبد 
الباسط عيد )ص102(، آالء فودة )ص170(، 

وصفي هنري )ص194(

ــن  ــة الفنان ــل بنقاب ــة عــام 1998. عضــو عام ــة النوعي ــة التربي ــة كلي ــة الفني ــوس التربي بكالوري
ــة. ــون باإلمساعيلي ــز الفن ــون تشــكيلية يف مرك ــدرب فن ــر. م التشــكيلية شــعبة التصوي

املعــارض اجلماعيــة: املعــرض العــام 2004، 2008، 2014، 2017، 2018 رســم قصــر الفنــون. صالــون 
ــون األعمــال الصغــرية  ــرا رســم. صال ــون األوب الشــباب اخلامــس عشــر والســادس عشــر قصــر الفن
جبالــريي إزيــل أنــد كامــريا بنــادي جولــف درمي النــد رســم وأكواريــل 2017. صالــون الريــد الــدويل 
الثــاين أتيليــه اإلســكندرية رســم 2015. معــرض لوحــة لــكل بيــت قصــر الفنون األوبــرا رســم 2015. 
بينــايل التصويــر للقطــع الصغــرية أتيليــه اإلســكندرية 2014. معــرض عشــقت أســود وأبيــض مبركــز 
فنــون اإلمساعيليــة رســم 2014. صالــون األعمــال الفنيــة الصغــرية جممــع الفنــون بالزمالــك رســم 
2004. اجلائــزة الثالثــه بينــايل بورســعيد القومــي الســادس رســم. اجلائــزة الثالثــة صالــون الســاقية 
ــكيلين  ــن التش ــة الفنان ــود نقاب ــض واألس ــون األبي ــم 2016. صال ــرية رس ــات الصغ ــابع للمنمن الس
باإلســكندرية رســم 2013. معــرض تغريــدة مصريــة مركــز فنــون اإلمساعيليــة رســم 2013. معــرض 
دنيتنــا مركــز فنــون اإلمساعيليــة رســم 2013. معــرض حنبــدأ حلمنــا مبركز فنــون اإلمساعيلية رســم 
2012. معــرض ملتقــي النصــر قصــر ثقافــة اجليــزة رســم 2011. معــرض زمــن الفــن اجلميــل قصــر 
األمــري طــاز ميكســميدا 2014. معــرض خــاص "مــازال ينظــر" أتيليــه القاهــره قاعــة حتيــة حليــم 
رســم. معــرض خــاص "قــارب آخــر" متحــف حممــود خمتــار قاعــة هنضــة مصــر رســم مــارس 2018.

حصــل علــى منحــة اإلبــداع الفــين ملراســم األقصــر الفــوج الواحــد والعشــرين 2003. درع اإلبــداع 
الفــين ملهرجــان فنــون الشــباب األول رســم قصــر ثقافــة اجليــزة، ورشــة تقنيــات الرســم باألحبــار 
والفحــم، تدريــب وإشــراف مركــز الفنــون اإلمساعيليــة 2013. ورشــة األكريليــك تدريــب وإشــراف 
مركــز فنــون اإلمساعييلــة. ورشــة عــامل أفضــل مــن خيــايل ميكســيد ميديــا مركــز فنــون اإلمساعيلية 
2014. ورشــة اجلرافيــي تدريــب وإشــراف مركــز فنــون اإلمساعيليــة 2015. معــرض الرحيــق 2015 
مركــز فنــون اإلمساعيليــة. معــرض القطــع الصغــرية قصــر األمــري طــاز رســم 2012. العــدد الثامــن 

جملــة زمبلــك 2015 رســم.
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انتبهُت ذات مرة، بعد أن شاهدت فيلًما 
أمريكيًّا عن طائفة منغلقة على نفسها من 

املسيحين املتشددين، امسها شهود يهوه، 
إىل أن املسيحين حول العامل ال يقولون 

لفظ "اهلل" أو Allah، حن يتحدثون عن 
خالق الكون، كما ننطقه حنن املسلمن، 

وكما ينطقه املسيحيون العرب، بل 
يستخدمون كلمة God، ومعناها الرب، 

وهي كلمة واسعة الداللة، تشري إىل كل 
راٍع يف مكانه: يف البيت واملصنع والطريق 
واملدرسة واملستشفى.. إخل، فنقول: "رب 

البيت" و"رب العمل".. إخل. بينما يستخدم 
املتشددون يف دوائرهم الضيقة اللفظ الذي 

ورد يف العهدين القدمي واجلديد، باللغة 
األصلية، فيقولون يهوه وإلوهيم وأدوناي.. 

بينما ينطقها املسيحيون واليهود الذين 
يتكلمون العربية "اهلل" كما ننطقها حنن، 
فأثار ذلك استغرايب، وسألت كثريين عن 

احلكمة يف تغيري اسم اخلالق عند ترمجة 
الكتاب املقدس إىل العربية، ليناسب االسم 
الذي يستخدمه العرب، بينما -كما أظن- 
اسم اخلالق ال يتغري. واألهم: كيف يتغري، 
وهو –حسب عقيدة األديان اإلبراهيمية- 

الذي أرسل كل األنبياء والرسل، منذ آدم 
وحىت حممد بن عبد اهلل، برسالة واحدة 

يكمل بعضها بعًضا حسب الظروف والبيئات 
واملكان والزمان؟

وبعد أن قرأت كتاب "جتلي اإلله - 
جدلية اإلهلي واإلنساين يف الثقافة 

اإلسامية"، الذي للدكتور أمحد سامل 
-صدر عن دار نيو بوك للنشر- لفت 

انتباهي –جمدًدا- إىل اختاف "صورة 
اهلل" بن أتباع الديانة الواحدة، الي 
هي هنا الديانة اإلسامية. ففي حن 

أن اهلل عند املسلمن واحد أحد، مل يلد 
ومل يولد، فإن الفرق اإلسامية اختلفت 

يف رسم صورته حن أنزلته من عليائه 
وتعاملت معه بطرائقها املتباينة. فاهلل يف 

ذاته مطلق الصفات والقدرات، َيرى وال 
ر كل شيء تقديًرا، لكن حماوالت  ُيرى ويقدِّ

جتسيده وفهم طبيعته تتم عر خميات 
وعقول بشرية حمدودة القدرة، تعتقد 

أهنا تعرف كل شيء، ولكنها –يف الواقع- 
ال تعرف سوى ما يقع يف حميط علمها، 

فعروسة املاريونت وهي تتقافز على املسرح 
تتخيل أهنا قادرة، ألهنا ال ترى اخليوط 
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الي حتركها، والثور الذي ال يرى األلوان، 
يظن أن الكون لون واحد وأن اجلميع يرونه 

كذلك.
االختاف يف رسم صورة اإلله ليس 

شكليًّا كما قد ُيظن، ليس جمرد استعراٍض 
، لكن يترتب عليه طبيعة األوامر  لغويٍّ
والنواهي الي تصدر عنه، وهذه ليست 
حمل اتفاق كذلك، وطبيعة ما يعرفونه 

بـ"اإلسام الصحيح"، أو "اإلسام احلق"، 
الذي جيعل منتسيب فرقة ما يعترون أن 
فهمهم هو الوحيد، وأن من خيالفهم على 
باطل، وجب قتاهلم ليؤوبوا إىل الطريق 
القومي، ويستخلصون من القرآن والسنة 

أوامر هبذا املعىن، ويتغاضون –يف املقابل- 
عن األوامر الي تدعو إىل التآخي 

والتجاور، ويعتقدون يف أحسن األحوال 
أن تلك األوامر ُنسخت ومل يعد هلا وجود! 
وهذا ما تعتقده الفرق األخرى، واألخرى، 
فيجد املسلمون أنفسهم غارقن يف نزاعات 

وخافات وحروب واقتتال وإزهاق أرواح 
بريئة، والغريب أن مجيع املتقاتلن 

يعتقدون أهنم يفعلون ذلك ملرضاة اهلل، 
وهم يف احلقيقة يرضون الصورة الي 

يفهموهنا عن اهلل، الي هي قاصرة يف 
األساس.

احلقيقة الي تقف وراء هذا 
"االختاف" بن الفرق داخل الدين 

الواحد، هي أن "الكتاب" ليس تعاليم 
مباشرة: افعل وال تفعل، وليس نصوًصا 

قانونية تتضمن إثابات للصاحلن وعقوبات 
للطاحلن الذين خيالفون القواعد، ولكنه 
نص واسع، فيه قصص وتواريخ وحكايات 
وأحكام وعظات وقواعد، ختتلف نظرته 

للشيء الواحد من زمن إىل زمن ومن ظرف 
آلخر، مثال اختاف آيات التعامل مع 

أهل الكتاب مثًا، كما أن به آيات مرهونة 
بوقت نزوهلا، كاآليات الي ختص زوجات 
النيب حصًرا، مثل اآليات من 28 إىل 31 

من سورة األحزاب: "يا أيُّها الّنيبُّ ُقل 
نيا  ألزواجك إن ُكنُتنَّ ُتردَن احلياة الدُّ

وزينتها فتعالن ُأمّتعُكنَّ وُأسّرحُكنَّ سراًحا 
مجيا. وإن ُكنُتنَّ ُتردن اهلّل ورُسولُه والّداَر 

اآلخرَة فإّن اهلّل أعدَّ للُمحسناِت منُكنَّ 
أجًرا عظيًما. يا نساَء الّنيبِّ من يأِت منُكنَّ 

بفاحشٍة مُّبيِّنٍة ُيضاَعْف هلا العذاُب ضعفْيِن 
وكاَن ذلَك على اهللِّ يسرًيا. ومن يقُنْت منُكنَّ 
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هللِّ ورُسولِه وتعمْل صاحًلا نُّؤهَتا أجَرَها 
مّرتِن وأعتْدَنا هَلا رزًقا كرمًيا. يا نساَء 

الّنيبِّ لسُتنَّ كأحٍد ّمن الّنساِء إن اّتقيُتنَّ 
فا ختضْعَن بالقوِل فيطَمَع اّلذي يف قلِبِه 

مرٌض وُقْلَن قواًل ّمعُروًفا. وقْرَن يف ُبُيوتُكنَّ 
وال تّرْجَن ترَُّج اجلاهليَِّة اأُلوَلى وأقْمَن 
الّصاَة وآتَن الّزكاَة وأطْعَن اهللَّ ورُسوَلُه 
إنََّما ُيريُد اهللُّ لُيذِهَب عنُكُم الّرجَس أهَل 
البيِت وُيطّهرُكْم تطهرًيا. واذُكْرَن ما ُيتَلى 
يف ُبُيوتُكنَّ من آياِت اهللِّ واحلكمِة إّن اهللَّ 

كاَن لطيًفا خبرًيا".
انفتاح النص على هذا النحو مقصود 
منه –كما أتصور ويتصور العاقلون- أن 

ا، يهدي للطريق القومي، ويضع  يكون عامًّ
املامح العليا ملا جيب أن يكون عليه 

اإلنسان، ليعيش بن اآلخرين وال يتسبب 
يف ضرٍر ألحد، لكن الفهم البشري لصورة 

اإلله وطبيعة وتفسري النص املقدس، 
حولت هذه الغاية السامية العليا الكلية 

إىل تفاصيل إنسانية ضيقة، رمست للمسلم 
أدق خطواته يف احلياة: ماذا يأكل ويلبس، 
ماذا يقول عند النوم واليقظة، وهو خارج 

من البيت وهو عائد، وهو يضحك أو يعطس 
أو جيامع زوجته، ما جيب على أعضاء 

جسده أن تفعل وهو قائم هلل يف الصاة: 
يرفع السبابة اليمىن، ويصنع دائرة 

بأصابعه األخرى، جيلس فوق قدم أفقية 
وأخرى رأسية، يركع حىت يصنع جبسده 

زاوية قائمة، ويسجد يف وضع معن يكون 
عليه قدماه وساعداه.. إخل. كما تفرض 

هذه الرؤية نصوًصا لألدعية أثناء الطواف 
بالكعبة، والسعي بن الصفا واملروة، 

فحولوا الدين، الذي هو عاقة روحية 
خالصة بن العبد وربه، إىل جمموعة من 
الطقوس املحفوظة الي على اإلنسان أن 

يفعلها بكامل وعيه، كأنه ممثل يؤدي دوًرا 

أمام الكامريا!
عندما مات النيب مل يكن قد مجع 

القرآن، حسب أكثر الروايات، ومل يأمر 
جبمعه، لدرجة أن اجلمع كان مثار خاف 

بن أيب بكر وعمر، وكان الدين بسيًطا 
يتعلق بالروح أكثر ما يتعلق بالطقوس، 

ومل يكن الصحابة الكبار حيفظون القرآن، 
ومن يقرأ خطوات مجعه وتدوينه سريى 
أن مثة اختافات واجهت اجلامعن، حىت 
استقروا على املصحف الذي نعرفه اآلن. 

لكن االجتهادات البشرية الي بدأت 
بعد مرور قرنن على وفاة النيب وضعت 

هوامش ثقيلة على منت النص، آالف 
الكتب واحلكايات والتدوينات والدراسات 

والرسائل واخلطب، كلها ترى النص 
األصلي من الزاوية الي ترتاح هلا.. 

وليس مثة مشكلة يف هذا إن وضعت يف 
حجمها كاجتهادات ختص أصحاهبا، كما 
أن لغريهم أن جيتهدوا ويروا ما يرونه، 

يف جو من التسامح وقبول االختاف، لكن 
ما حدث عكس ذلك، فقد مت حتميل تلك 

االجتهادات البشرية على املنت فصارت 
جزًءا منه، وارتقت إىل مكانة التقديس 

كالنص متاًما، كما أن املقتنعن هبا حتولوا 
إىل سلطة دينية استطاعت أن تنتزع 

اختصاصات فوقية على بقية املسلمن، 
توظفها يف قمع كل املخالفن، والذين 

حياولون النظر من جوانب خمتلفة، لدرجة 
اقتيادهم إىل النيابات واملحاكم والسجون، 

بعد التعريض هبم وجعلهم أهداًفا سهلة 
النتقام العامة.

ال أظن أن الدين حيتاج إىل كل تلك 
التحصينات شبه العسكرية، ألنه عاقة 

شخصية فردية بن العبد واملعبود، ال 
يستطيع أحد االطاع على حقيقتها مهما 

أويت من جروت.
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لكّل تعبري فّني أو أديّب أسس وأدوات 
ووسائل يقوم عليها وحيّقق هبا باغته 

وغاياته وينتج دالالته. وهذا بيان تلك 
األسس والوسائل ومتثيلها على وجه العموم:

أ- التوازن/ االّتزان
ويكون بن عنصرين متكافئن: مفردتن أو 
عبارتن أو مجلتن أو صورتن أو حركتن أو 
لونن أو غري ذلك، أو بن عنصر واحد وعدة 

عناصر تكافئه جمتمعة. ومن ذلك قول امرئ 
القيس يف شطر من بيت من معّلقته "مكّر مفّر 
ُمقبّل ُمدبر معا". ومن ذلك ما ُيرى يف الصورة 

من اتزان بن حجر واحد يف كّفة وثاثة 
أحجار يف الكّفة الثانية. ويكون االّتزان 

كذلك يف النصوص السردّية واملسرحّية بن 
شخصيتن أو جمموعتن من الشخصّيات، 

بن معسكر الشّر ومعسكر اخلري مثًا، أو بن 
األصدقاء واألعداء، أو بن مكانن أو زمنن 
أو حالتن. وال بّد أن لكّل اختال يف التوازن 
واالّتزان غايات باغّية وفّنية يدركها املتلّقي 
يف سياق الّنص: اللغوي أو البصري، املسموع 
أو املقروء، أو ما يكون بن شّتى العامات من 

▪

هتجن. وقد يكون التوازن بن متشاهبن، كما 
يكون بن متناقضن، ولكلٍّ غايات باغّية 

وفنِّيَّة من التأكيد إىل التوضيح والتمييز. ومن 
ذلك ما ُيرى يف الصورة الي تدمج املوناليزا 

مع آينشتاين يف باب توضيح التمايز والتكامل 
بن العلوم الطبيعية والتطبيقية من جهة، 

واألدب والفنون من اجلهة األخرى. االتزان 
أو التوازن، وقد يقال له التوّسّط واالعتدال، 

ليس حمض مبدأ باغي أو فّني، بل مبدأ 
عام يف التواصل والعمارة واهلندسة والطهي 

واملوضة، وغري ذلك، يكون بليًغا داالًّ يف 
حضوره، كما يكون يف غيابه، والعرة بالسياق 

الذي يكون فيه أو يغيب.
ب- احلركة

ال تعبري من غري حركة، من حركة القلم 
على صفحة بيضاء إىل حركة األصابع على 
لوحة مفاتيح أو حركتها على آلة موسيقية 

إىل حركة الريشة على لوحة، أو حركة اليد 
حتمل اإلزميل يف حنت متثال، إىل حركة 

الكامريا يف صناعة مسلسل أو فيلم، إىل حركة 
أعضاء الكام يف غناء أو إنشاد أو خطبة، 
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إىل حركة اجلسد يف رقصة أو أداء شعائري 
أو طقوسي. من التأثريات الفارقة لوسائط 
وأساليب التعبري املعاصرة، ومن املامح الي 

متيز الكتابة اإلبداعّية اجلديدة من الكتابة 
اإلبداعّية الورقّية، حركة املفردات والصور 

على الشاشة وما أمثرت تلك احلركة من 
نصوص سائلة تسبح يف كلِّ اجلهات. ظلَّت 

غايات التحريك واإليهام باحلركة حماولة 
للتعبري عن الواقع وكذلك دفع املالة والسأم. 

كلُّ ما متلك النصوص الورقية هو أن تشري 
إىل احلركة أو تدلل عليها، لكّنها ال تتحّرك 
وال تشتمل حركة حقيقّية. يف الصورة الي 

تتخلل قّصة "الرفق باحليوان" ما يدّل على 
احلركة: الطيور الي تفرد أجنحتها، وطرفا 

السوط وتباعد أرجل احلمار، وكذلك يف 
الصورة من قّصة )الفيل فريدريك( املسافة 
بن فّكي األسد، وتطاير األوراق واخلطوط 

الي تظهر بن فّكيه، وارتفاع خرطوم الفيل، 
وهيئة العينن. لكن ليس يف أّي من القّصتن 

حركة. وقد تشري النصوص الورقّية إىل 
احلركة خبطوط شّتى أو مبفردات: "قام" 

و"كان جيري"، و"أعرضت بوجهها"، و"مّر من 
هنا"، وهلّم على هذا اجلّر، لكّنها مجيعا قرائن 
على احلركة، ال حركة. أّما يف نصوص عصر 
اإلعام واملعلومات واالنترنت فقد سنحت كّل 
الفرص اللتقاط احلركة وإظهارها واإليهام 

هبا.
ج- النِّسبة والتَّناسب

من عناصر اإلبداع يف خمتلف بيئاته 
وهيئاته الّنسبة والّتناسب، ويف حال غياب 

التناسب تنتج النصوص دالالت جديدة 

من قصة الرفق باحليوان

من قصة الفيل فريدريك
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ترتبط بسياقها. وكما تنتج عن املقادير 
املتفاوتة من املواد الكيميائية حن تتفاعل 
مرّكبات خمتلف ألواهنا وخصائصها، كذلك 

اللغة والرسم والنحت، وغري ذلك من أساليب 
التعبري. ومن النسبة والتناسب: 1- عاقة 
املفردة مبا حييط هبا من مفردات وعبارات 

ومجل ونصوص: مفردة مألوفة أو وحشّية، 
منسجمة أو نافرة، حملّية أو أجنبّية. 

واأللفاظ ال يكون هلا مدلول من غري سياق، 
وكما يشري عبد القاهر اجلرجاين يف )أسرار 

الباغة( "مدلوُل األلفاظ هو الذي ينوِّر 
القلب ال األلفاظ" )نسخة موقع الوّراق، ص 

22(. 2- عاقة الشخصّية مبا حييط هبا 
من شخصّيات يف نص سردّي: عاقات قرىب 
أو صداقة أو زواج أو حّب أو زمالة، أو غري 

ذلك، وعاقات قّوة وهيمنة أو ضعف وانقياد، 
دعم ومساندة أو عداوة وتثبيط، وما ينتج 
عن ذلك من دالالت، على سبيل التمثيل ال 

احلصر، كيف جيلس الطّاب والطالبات نسبة 
إىل مدرّسهم أو مدرّستهم يف حجرة دراسة، 

وما يشري إليه ذلك مما حييط باحلجرة ومن 
فيها من ثقافة وسياسة واقتصاد. 3- عاقة 

اللون مبا حييط به من ألوان يف لوحة أو 
صورة أو رسم، من جهة الدرجة واحلّيز، 

واجلاء أو اخلفاء، من تنافر إىل انسجام 
وما بينهما من ظال ودرجات، ومن جهة ما 
ينتج عن كّل لون من إحياءات ودالالت، ما 

يقول األبيض مع األسود يف ليلة عرس، وما 
يقوالن حال اجتماعهما يف تشييع جثمان؟ 4- 

عاقة الصورة الفّنّية أو البيانّية مبا حييط 
هبا من صور وحمّسنات يف قصيدة، بن أنت 
واآلخرين يف )فّكر بغريك( ملحمود درويش، 

"فطورك" و"قوَت احلمام"، بن "حروبك" 
و"من يطلبون السام"، بن فاتورَة املاء و"َمْن 
يرَضُعون الغماٍم"، بن "البيت، بيتَك" و"شعب 
اخلياْم"، بن "االستعارات" و"َمْن فقدوا حقَّهم 

يف الكام". 5- عاقة حدث بغريه من أحداث، 
ومكان بغريه من أماكن، وزمن بغريه من أزمنة. 
6- اجلزء من التمثال ببقية أجزاء التمثال، 
ومبا حييط به وهبا من حّيز أو أحياز فراغ. 

ويف متثال هنضة مصر يف جزء سابق ما جيّلي 
بعض ذلك. 7- عاقة نغمة مبا يسبقها 

ويعقبها من نغمات يف مقطوعة موسيقّية: 
من الصخب إىل اهلدوء، ومن العلو إىل 

االخنفاض، من قرار إىل جواب، من حّدة إىل 

https://www.samanthasbell.com/measuring-proportion

https://www.patreon.com/paulmoyseart
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رخاوة وترخيم، وهكذا. 8- عاقة حركة مبا 
حييط هبا من حركات يف الرقص أو التعبري 

احلركي الصامت.
ليس التناسب يف كّل عمل حقيقة واقعة، 

بل هو معيار ُيقاس به اختال النسب واحنياز 
العاقات إىل جهة على حساب غريها، لكن 
ال يكون وعي خبروج قطار عن قضيبيه إاّل 
بالنظر يف نسبته األوىل إىل القضيبن، مث 

انفاته منهما يف ظروف غري مألوفة. وال 
ُيستوعب نفور األبيض يف لوحة ما مل يكن 

هناك افتراض مسّبق أن السياق الذي يرد فيه 
كان أوىل به أن ينشغل باألمحر أو األسود، 
مثًا. وال ُيعرف نفور كلمة يف نّص لغوّي، أو 

ملبس يف مشهد سينمائي، أو حركة يف عرض 
مسرحي، أو ضحكة يف مأمت، أو رائحة يف 

مكان، أو يد يف متثال، أو أنف أكر مما ينبغي 
–بالقياس إىل بقية اجلسد- يف صورة أو 

رسم، أو باب على طراز غري الطراز الذي بين 
عليه البيت، وهلّم جّرا، ما مل تكن هناك فكرة 
مسّبقة عن التناسب املثايل واالّتساق املتعارف 

عليه يف جمتمع من املجتمعات.
إمجااًل، ال ُيستطاع انتهاك قاعدة ما مل 

تكن هناك قاعدة يف املقام األول، وما مل يكن 
من يتلّقى النَّصَّ واعًيا هبا. ال ُيعرف التهويل 
والتهوين ما مل يكن هناك حّد سواء يقاسان 

إليه وُينسبان.
د- اإليقاع

ومن أسس اإلبداع اإليقاع. واإليقاع من 
وقوع الشيء على الشيء: وقوع املطر على 

األرض، ووقع حافر أو قدم عليها، ووْقع اخلر 
على امُلخَبر، بضّم امليم وفتح الباء، أي صفة 
نزوله وأثره، فيكون صاعًقا أو هيًِّنا خفيًفا، 

ودرجات فيما بينهما. يف كّل إيقاع تكرار 
وترديد منتظم يعلو أو ينخفض، أو يسري على 

وترية، والوترية من الوتر. واإليقاع درجات من 
النر والتنغيم تتناوب بن الثقيل واخلفيف، 

احلاّد والرخو، واملنقبض واملنبسط. لألحداث 
واحلوادث يف كّل سرٍد إيقاعها ووتريهتا الي 

تسرع أو تتباطأ، جتتمع أو تفترق، تلن أو 

حتتّد. اإليقاع ُيسمع وُيرى وُيحّس. تسمعه 
يف تسارع قصار اآليات يف القرآن الكرمي، ويف 

تباطؤ اآليات الطويلة.
وتسمعه يف بيتن من أيب مّتام وبعدمها 
بيتن من ابن زريق، من قصيدتن من حبر 

واحد هو البسيط، لكنَّ اإليقاع ال هو البحر 
وال هو القافية، على ما بينه وبينهما من 

صات وثيقة ال تنفصم، ومع أنَّ اخلليل بن 
أمحد جعل لبعض كتبه يف العروض عنوان 
)كتاب اإليقاع(. لعّلك تسمع صليل السيوف 

ووطيس احلرب، أو طبوهلا على أقل تقدير، 
يف البيتن األول والثاين، مث تسمع العتاب 

الرقيق والشجن الشفيف يف الثالث والرابع. 
أين يكمن اإليقاع إذا مل يكن يف التقفية 

والوزن حصًرا؟ يف تناوب النر بن الثقيل 
واخلفيف، ويف تناوب األصوات بن الصائت 
واملهموس، ويف تناوب األصوات بن الطول 

والقصر، ويف تكرار ذلك تكراًرا منتظًما على 
منوال.

ْيُف َأْصَدُق ِإْنَباًء ِمَن الُكتِب السَّ
يف حدِه احلدُّ بَن اجلدِّ واللَّعِب

فائِح ال سوُد الّصحائِف يف بيُض الصَّ
َيِب ك والرِّ ُمُتوِنهنَّ جاُء الشَّ
ال َتعَذِليه َفِإنَّ الَعذَل ُيوِلُعُه

َقد َقلِت َحًقا َوَلِكن َليَس َيسَمُعُه
ا َأَضرَّ ِبِه جاَوزِت ِفي نصحه َحدًّ
ِمن َحيَث َقدرِت َأنَّ النصح َينَفُعُه

وتري وتسمع اإليقاع يف فيلم سينمائي أو 
دراما تليفزيونية يف وترية األحداث وتعاقبها، 

وسرعة انتقال الكامريا من مشهد إىل مشهد. 
بل تراه وتسمعه يف مباراة كرة قدم يف 

سرعة تناقل الكرة وفترات التوّقف عن 
اللعب وحركة الاعبن وتناغمهم وانسجامهم 

على أرضّية امللعب. وترى اإليقاع يف لوحة 
أو صورة، فتشعر مبا فيها من حركة يف تكرار 
األشكال واأللوان وتناوهبا. وتراه يف رقصة 
أو تعبري حركي يف تكرار إمياءات وإشارات 
وانثناءات ومتّوجات. وترى وتسمع للحياة 

إيقاًعا، وللفصول ولتعاقب الليل والّنهار، 
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ولنبضات القلب وتسارع األنفاس أو تباطؤها: 
تعاقب وتناوب وتكرار وسرعة، وارتفاع 

واخنفاض.
 اإليقاع انسجام بن صوت وحركة 

ومسافة. ولنتّصور راقًصا يؤّدي حركة واحدة 
من أول رقصته إىل آخرها، أو يؤّدي حركات 

خمتلفة كّلها. أثر ما يفعل الراقص يف احلالة 
األوىل املالة والسأم، ويف الثانية التشتت 

والنشاز. وما بن النقيضن يكون اإليقاع، من 
تكرار حركات على مسافات زمانّية ومكانّية 
منتظمة. وقّد تقّدم أّن من اإليقاع ما يكون 

بصريًّا، ومنه ما يكون صوتيًّا. يف الشكل 
أدناه شاهد على التراسل بن صوت املوسيقى، 
وحركة اخلطوط واأللوان والظال وكثافتها 
وما إيل ذلك يف متثيل أنواع املوسيقي بالرَّسم:

دارة ه- الُبروز، الصَّ
يف )لسان العرب(، يف ماّدة "برز": "الَبراُز، 

بالفتح: املكان الَفضاء من اأَلرض البعيُد 
الواسُع". "وِإذا خرج اإِلنسان ِإىل ذلك 

املوضع قيل: قد َبَرَز َيْبُرُز ُبُروًزا" وحن يكون 
الشخص أو الشيء يف ذلك املكان الواسع تسُهل 
رؤيته ويسهل التعّرف إليه. ويف القرآن الكرمي 
ِ ِمْنُهْم َشْيٌء  "َيْوَم ُهم َباِرُزوَن اَل َيْخَفى َعَلى اهللَّ

ِ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر" )غافر:  لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَيْوَم هلِلَّ
16(. يف كّل قّصة شخصّية أو شخصّيات 

تدور حوهلا األحداث، وتدور يف فلكها بقّية 
الشخصّيات، ويف كّل لوحة لون أو خّط أو 

ملمح جيذب االنتباه دون غريه أو قبل غريه، 
ويف كّل قصيدة مفردة أو صورة أو بيت حيتّل 

صدارة املشهد، ويف كّل حنٍت أو متثاٍل ملمٌح 
خيطف البصر من أول وهلة، ويف كّل ثوب، 
ويف كّل وجبة، ويف كّل مقطوعة موسيقّية، 

ويف كّل أغنية، ويف كّل مقالة أو فقرة نثرّية 
حلظات توّهج وعناصر ترز وتتأّلق، وأخرى 

ختفت وتتراجع. ولعّل الشكلّية الروسّية 
مل ُتسرف كثرًيا عندما جعلت من التصدير 

foregrounding مسة فارقة ُتستماز هبا لغة 
األدب، بل لغة كّل إبداع، من غريها من اللغات. 
ويكون التصدير تارة بالتكرار، وتارة بالّطباق 

أو التناقض، وتارة باخلروج على قواعد النحو 
والداللة لغايات باغّية. وحيدث التصدير يف 
كّل الّنصوص، لغوية أو غري لغوّية، فينتج عنه 

يف كّل حالة كائنات وظال، أرضّيات تقف أو 
 .figures and grounds تسري عليها أشكال

تتحّرك آلة التصوير فيصبح املنت هامًشا، 
واهلامش متًنا، يتقّدم وجه ويتأّخر غريه، 

ويتضافر الّضوء مع التصوير فيسطع وجه، 
ويبهت غريه، وتعلو بعض األصوات وختفت 

أخرى لتصري مهًسا مكبوًتا.
حيدث هذا وما شاهبه يف كّل أنواع التعبري 
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اإلنساين، وأجناسه، وأشكاله. ومن ذلك ما 
نرى يف هذا الّنّص البصري البليغ، لوحة 

قمامة ناصعة قذرة، يف الصدارة كومة قمامة، 
ويف اخللفية ظّان لشخصن. هذا ما صار 
البشر إليه يف كثري من بقاع العامل، ظال 

خمّلفاهتم. القمامة تتصّدر املشهد. يف نصٍّ 
أكثر طموًحا وسعة من جنس خطايب خمتلف 

هو )شيخ العرب مّهام(- مسلسل عريب عرضته 
قناة أبوظيب يف شهر رمضان عام 2010 منوذج 

أكثر ثراء فيه أمثلة لكثري مما يرد يف هذه 
الدراسة، لكّنها تتناوله هنا بإشارة عابرة من 

جهة ما فيه من تصدير. يظّل "شيخ العرب 
مّهام" بؤرة األحداث من البداية إىل النهاية 
حيتّل صدارهتا من عنوان الّنّص إىل مقّدمته 
مّث حمتواه الدرامي. يظل "مّهام" الشخصية 
املحورّية بعد أن تقّلد حكم هّوارة يف صعيد 

مصر خلفا لوالده. وتتبلور صورته من خال 
شّتى املواقف واحلوارات واألحداث حاكًما 

مؤمًنا عاداًل واعًيا كرمًيا وفيًّا حازًما جريًئا، 
ورجًا صعيديًّا، يطمح أن ينجب من خيلفه، يف 

ظّل إحلاح والده، فيتزّوج بعد زوجته األوىل 
–ابنة عمِّه– فتاة صغرية، فإذا بالّذرية 

تأتيه من كلتيهما. كّل من يف الّنّص يدورون يف 
فلكه: أسرته وأقاربه أو رعاياه أو خصومه 

ومنافسوه. وهو حاضر يف كّل املشاهد حىت لو 
كان غائًبا. يظّل هو من حيّرك األحداث أو 

تتحّرك األحداث يف دعمه أو يف التآمر عليه، 
إىل أن يسقط بانقاب بعض أعوانه عليه 

وخيانتهم. وهو حيتّل الصدارة ومركز القّصة 
من حيث مّرات ظهوره على الشاشة، ومن حيث 
الّسرد عنه بضمري الغائب، ويف كامه بضمري 
املتكّلم وكام اآلخرين إليه بضمر املخاطب، 

ومن حيث صدور األفعال عنه أو توّجهها إليه. 
هذا على سبيل االختزال والتبسيط املخّل 

واإلشارة العابرة، ال أكثر. 
و- الوحدة

لكي تصري األصوات إىل مفردات، واملفردات 
إىل عبارات، والعبارات إىل مجل، واجلمل 

إىل نصوص، ال بّد هلا من تأليف، والتأليف 
تأسيس ألفة وقرىب بن كّل ما سبق، فليست 
كّل األصوات يألف بعضها بعًضا فيصري إىل 

مفردات، وال كّل املفردات تستطيع أن تنتظمها 
عبارات أو مجل، وال كّل اجلمل تنسجم يف 

نصوص. وهكذا األلوان، واخلطوط، والنغمات، 
واحلركات، واإلمياءات، واإلشارات، واألشكال. 

تنسبك املفردات يف مجلة أو عبارة فتصري 
سبيكة هلا داللة، وحيبك الراوي األحداث 

والوقائع فتصري حبكة، وتتناغم األلوان 
واألشكال على صفحة بيضاء فتصري لوحة، 

وتنتظم الكلمات يف أبيات مث يف قواف وفقرات 
ومقطوعات فتصري قصيدة، وتقترب األشكال 

بعضها من بعض يف حّيز من الفراغ فتصري 
متثااًل، وتسري املشاهد يف إيقاع وتتابع فتصري 

مشهًدا يف فيلم أو مسلسل. ما الذي يصل 
الفّنان السوري الراحل لؤي خيايل ببقّية 

الصورة يف احتفاء جوجل به؟ فّنان يف صحبة 
فّنانن وإن اختلف الفّن وتنّوعت املواهب. وما 
الذي حيقق هلذه األبيات من شعر حسن طلب 

الوحدة؟ يف "بل" يف أول األبيات استدراك 
على بعض ما سبق، فاألبيات جزء من قصيدة 
طويلة. مث حتتشد يف األبيات أسباب البهجة 
والطرب من قافية إىل سجع وجناس، جناس 

صوامت وجناس صوائت، وتكرار، ومن ذلك 
"رمشي" ويعشي"، و"النضارة" واحلضارة"، 

و"شرطها" و"مرطها"، و"الّشرارة بالّشرارة". 
ويف األبيات "صوت" متكّلم فرد بضمري "أنا" 

يصل بعضها ببعض، وفيها "معجم شعري" يصل 

قمامة بيضاء قذرة
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بعضها ببعض ويصلها بغريها من إبداع شاعرها 
الذي ُتبعث على يديه لغة ليست كاللغة، 

وكلمات ليست كالكلمات: "مرطها"، و"يعشي"، 
و"الغنيان"، و"العترفان"، ومن معانيها الّديك 

الذي يؤّذن للصباح. واألبيات -إىل ما سبق- 
تدور يف فلك واحد، فلك حلم مجيل ال يدوم: 

"لو كانْت تدوُم َلذاذُة األحاِم ِللنْعساِن!"
ْرِف.. - بْل هو التََّوقاُن إبَّاَن اغتماِض الطَّ

طرِف العاشِق الوْسناِن
من أْجِل احتضاِن الطيِف باألجفاِن..

كان يِرفُّ ىف ِسنِة الكَرى ِرمشي
وأذُكُر كيف الحْت ىل: يكاُد جبيُنها ُيْعِشي

تكاُد تِشفُّ من فْرِط النضارِة..
قلت كم صدق الذى قاَل:

اجَلماُل أبو احلضارِة.. 
والذى جعل التَّفاىن ىف عبادِتِه الشريَفِة 

َشــرَطها!
ْيعاِن تسحُب  الحْت ِلقلىب وهى ىف الرَّ

ِمْرَطها!
وأنا فًتى ىف الُعنُفواِن..

َج النِّّداِن.. والَتقِت الشرارُة بالشرارِة.. توهَّ
ما ألذَّ خياِل غانَيٍة.. بآيِة ُحسِنها َغِنَيْت

وُحقَّ ِلمثِلها الُغْنياُن..
لو كانْت تدوُم َلذاذُة األحاِم ِللنْعساِن!

لكنِّى انتبْهُت بَرْعشِة النَّشواِن..
قلُت أناُم ثانيًة

لعلَّ الّطيَف يسمُح ىل بَتكراِر الزيارِة
قبلما يعُلو- فيفضُحُه- عموُد الصْبِح

ُيزعُجُه صياُح الُعْتُرفاْن!
حسن طلب: من ديوان )ما كان ىف اإلمكان.. 

كان( قيد النشر، 2019.
ليس يف األبيات كثري من التشعيث –

واملصطلح ملحمود شاكر– الذي جنده يف 
قصيدة احلداثة. والكام عن التشعيث أو 

التشّظي يف قصيدة احلداثة حديث ذو شجون 
ال طاقة لعجالة كهذه باستقصائه من كّل 

جوانبه، إاّل على سبيل التبسيط واالختزال 
الذي يرد بعضه فيما بقي من هذا اجلزء عن 

"الوحدة".
 وال بّد من أّن صفحة كهذه الصفحة من 

ديوان )أرعى الشياه على املياه( لرفعت سّام 
من شأهنا أن تثري كثرًيا من التساؤالت حول 
مفهوم "الوحدة" املوضوعّية أو العضوّية أو 

الفّنّية، وأن حتّرض على إعادة الّنظر.
ال ينتظم الكام على الصفحة يف طراز 
واحد، وال حتكمه قافية واحدة، وال يسري 

على منوال واحد، وال يتراّص يف عمود شعري 
واحد، وال يقتصر على خّط كتابة واحد، وال 

جوجل حيتفي بالفنان السوري الراحل لؤى خياىل
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على شفرة واحدة، ففيه لغة وفيه رمسان، 
فماذا بقي فيه من أسباب الوحدة؟ بقي اإلطار 

الذي حييط بكّل ما سبق، وبقيت املفردات 
واملجازات الي تنتقل من جزء من الصفحة 

إىل غريه، واجلناس والسجع والتقفيات 
اجلزئّية "املوضعّية"– "املارقن"، "اخلائنن" 
الّشرهن"، "الّصاخبن"– واحلقول الداللّية، 

ومنها "الشهوة"، و"الشبق"، و"الثعبان". 
وجندها يف بذور املجاز الي تنمو وتثمر يف 

غري بيئتها الداللّية األوىل، ومن ذلك "شهويت 
املؤّجلة" تصري "الّسراب والوهم"، مث يصري 

الوهم نباًتا "خيّضر" يف الليل والنهار" إىل أن 
يثمر "عناقيد لوعة وولع". هذه بعض أسباب 
الوحدة يف الّنص، لكّنها ليست كالوحدة الي 

درج عليها غري ذلك من شعر.
وما زال القارئ يستطيع أن جيد بعض 

األمان واأللفة يف فقرة 
شعرّية تسبقها عبارات 
تشبه تلخيصات: "أنا 

بق احلزين"،  سّيدة الشَّ
"جسدي سّيدي"، ويعلوها 

نّص قصري يشبه "توقيًعا"، 
باملعىن التراثي العريب 
لكلمة "توقيع": "وقال 

يل الثعبان أنا أخوك 
من الّرضاع، والتهمين". 

وعلى جانب الّنّص صورة 
معّلقة وهامش وحاشية، 

وأثر قدمن. ويف هذه 
الصفحة من الّديوان 
-وهي عّينة، والعّينة 

بعض بّينة- قرائن على 
مفهوم األرضّية والشكل 

الذي ورد فيما سبق، وهو 
من املفاهيم املهّمة يف 

التحليل الّنّصي املعريف 
cognitive، ومعه مفاهيم 

السائر واملسري وعامات 
الطريق.

استطراد ال مهرب منه
ال ميّر كام عن مبدأ الوحدة، وهو شرط 

من شروط التأليف واإلبداع، من غري كام عن 
الوحدات الثاثة وهو مبدأ يقوم عليه بناء 

املسرحّية طرحه النّقاد وكّتاب الدراما يف 
القرنن السادس عشر والسابع عشر واستندوا 

يف ذلك إىل ما قّرره أرسطو –أو ما تّومهوا 
أّنه قّرره- يف )البويطيقا( يف القرن الرابع 

قبل املياد. تلك الوحدات الي تناوهلا أولئك 
النّقاد والكّتاب هي وحدة املكان، ووحدة 

الزمان، ووحدة احلدث. يف حقيقة األمر مل 
 tragedy "يرّكز أرسطو وهو يناقش "املأساة

إاّل على وحدة احلدث، ومّر على وحدة الزمن 
مرور الكرام، ومل يذكر وحدة املكان من قريب 

أو بعيد. لكّن النّقاد يف إيطاليا وفرنسا يف 

صفحة من ديوان للشاعر رفعت سام
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القرن السادس عشر اجتهدوا يف صياغة كام 
أرسطو يف قواعد، من غري أن يكون لذلك أثر 
كبري على أرض الواقع يف كتابة الدراما، إىل 
أن صاغ جان مرييه Mairet مبدأ الوحدات 

الثاثة ومن بعده بوالو Boileau يف )فّن 
الشعر( L’Art poétique، 1674 وهو يقضي 
أن تتصف كّل مسرحّية جاّدة بوحدة احلدث 

الذي ال تشّتته احلبكات الفرعّية، وأن تقتصر 
على أحداث يوم واحد، يف أربع وعشرين ساعة 

أو نصف ذلك، واألفضل واألوىل أاّل تستغرق 
األحداث أكثر من مّدة عرض املسرحّية نفسها، 

يف مكان واحد ال يتغّير. من األمثلة املتمّيزة 
هلذا النوع من التأليف املسرحي الذي يلتزم 

مبدأ الوحدات مأساوات بيري كوريّن، باستثناء 
 Le )مسرحّيته اخلافّية موضع اجلدل )السّيد

 .Racine 1637، ومأساوات راسن ،Cid
لكن مل ُيرّسخ مبدأ الوحدات أقدامه على 
أرض الواقع يف ممارسة التأليف املسرحي يف 
إجنلترا، مع أنَّ جداًل كبرًيا ظّل يدور حوله 

بن النّقاد. ولعّل أثر شكسبري كان السبب 
يف قّلة االلتزام بتلك الوحدات، فباستثناء 
مسرحّيتيه )العاصفة( و)السّيدان النبيان 

من فريونا(، كّل ما بقي من مسرحّياته ينتهك 
فيه مبدأ الوحدات. مّث جاءت الرومانسّية 

وكان من بن أركاهنا الثورة على الكاسيكية 
اجلديدة وقواعدها، مبا يف ذلك الوحدات 

الثاثة، وعاد شكسبري من جديد مثًا ُيضرب 
للتحّرر يف بناء الدراما.

فهم شكسبري فكرة "الوحدة" بطريقة أعمق 
من فهم فقهاء النقد الذين يريدون تقييد 

اإلبداع وتقنينه وصّبه يف قوالب. وكذا ينبغي 
لنا أن نفهم الوحدة وحنن نتناول معّلقة من 

معّلقات العرب، وهي تنتقل من مقّدمة طللّية، 
إىل ذكر املحبوبة، إىل وصف داّبة أو وصف 

مشهد من الطبيعة، مّث بلوغ قلب القصيدة 
وموضوعها املحوري، وال بأس ببعض احلكمة 

يف هناية القصيدة.
 ال ختلو كتابة يف حقل معريف من كام عن 

ضرورة الوحدة والتسلسل املنطقي بعبارات 

شّتي، منها الوحدة العضوّية، والترابط 
املنطقي، وتسلسل األفكار واألحداث، والبعد 

عن كّل ما ال يائم املقام ومقتضى احلال، 
والسبك واحلبك وغري ذلك. لكّن الوحدة يف 
لوحة أو قصيدة ليست كالوحدة يف دراسة 

علمّية، وال كالوحدة يف حكاية شعبّية أو 
مقطوعة موسيقّية أو كتاب جغرافيا أو تاريخ.

ي- التنّوع
يف كّل إبداع توّتر بن التقاليد والتجديد، 

بن الثابت واملتحّول، بن القاعدة واخلروج 
عليها، بن األلفة والغرابة، بن الدارج 

املكرور، والعجيب امُلستحَدث. وليس من صاحل 
اإلبداع أن ينحسم هذا التوّتر أو يتحّيز إىل 

جهة من اجلهتن، فلو كان اإلبداع كّله تقاليد 
وقواعد النتهى إىل املالة والسأم -تلك 

املالة والرتابة الي تنتهي بطفٍل إىل الّنوم 
بينما أّمه هتدهده- وأصبح مبرور الزمن 

مدعاة للسخرية والتهّكم واالنتقاد، وملا ظهرت 
أجناس جديدة وال أساليب أو طرائق تعبري 
تواكب أزمنتها وسياقاهتا الثقافّية املتحّولة. 

ولو كان اإلبداع كّله "جديًدا" غري مألوف، َفَقد 
املتلّقي عامات الطريق الي تعينه على بلوغ 

ما يف نّص من الداللة والقيمة. هذا التنّوع 
سنة كونّية من خيالفها يلفظه كّل من حوله 
وينتهي إىل ركن من ركنن: إىل اإلمهال أو 

الّنفور.
ولنتصّور شخًصا ال يرتدي إاّل األسود، 

أو ال يتكّلم إال بطريقة واحدة ال تتغّير، أو 
حبًثا علمًيا ترد فيه عبارة "ويرى الباحث"، 
أو x argued عشرات املّرات من غري تنويع 

وال تغيري، أو لوحة من لون واحد، أو قصيدة 
ال تغادر "لعمرك" أو "يا صاح"، أو مشهًدا ال 

تتحّرك آلة التصوير فيه وال يكون لثباهتا من 
أثر سوى امللل، أو راقًصا يؤّدي نفس احلركة 
مّرات ومّرات إىل نفس اجلهة وعلى الوترية 
نفسها، أو ُمنشًدا ال تتبّدل نغمة صوته وال 

تتلّون. أو فلنتصّور مائدة طعام ال نعرف من 
الطعوم الي حتملها شيًئا على اإلطاق. موقف 

فريد يصعب تصّوره. رّبما، ألّنك وأنت جتّرب 
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طعاًما جديًدا ال عهد لك به من قبل لن تشعر 
بالغربة أو االرتياب ما دمت جتد على املائدة 
بعض اخلبز أو األرز أو غري ذلك مما تعرف. 
أو قصيدة ال وزن فيها، وال إيقاع، وال جماز، 
وال سبك، وال سجع، وال جناس. موقف آخر 
يصعب تصّوره. أو نكتة يلقيها نفس املتكّلم، 
على نفس السامعن، بنفس الطريقة مراًرا 
وتكراًرا. وعلى طرف نقيض نكتة ال عهد 

للسامع هبا، بلغة مل يألفها، وليس فيها وال 
فيما حييط هبا ما يعينه على فهمها.

 Variety is the يقولون يف اإلجنليزّية
spice of life– على معىن أّن التنّوع هو 

الذي جيعل للحياة نكهة ومذاًقا. ال يقوم 
بيت على غري أساس ومن غري أركان، كما ال 

يقوم إبداع على غري قواعد، منها اإليقاع 
والوحدة العضوّية. لكّن القواعد واألركان 

ليس من وظائفها اإلمتاع أو اإلثارة أو حتريك 
العقل واخليال. هي دعائم ال يقوم بناء يف 

غياهبا. يبقى بعد ذك ما يكون يف البناء من 
زخارف وألوان وتقسيمات وممّرات وإضاءة 

ا  وجتهيزات وما إليها. واملتلّقي يف تناوله نصًّ
إبداعيًّا: لوحة أو متثال أو أغنية أو قصيدة 

أو مسرحّية أو قّصة أو غري ذلك، يقف بن 
موضعن، موضع يشعر فيه بالقهر والغيظ 

إزاء نّص ال يكاد يفهم منه شيًئا –ومن معاين 
"اإلزاء" املقابلة واملواجهة- وموضع يشعر فيه 

باالستهانة والتعايل وقّلة االهتمام إزاء نّص 
ليس فيه جديد وال غريب وال مثري. مل يصمد 

يف وجه الزمن وتقّلبات التاريخ واجلغرافيا 
واللغات من اإلبداع إال ما كان يف موضع الئق 

بن هذين املوضعن. وال حيظى مبا يف اإلبداع 
من متعة ومنفعة إاّل من حيسن استعمال ما 

يعرف وحيسن الصر على ما ال يعرف، ال 
يستهن باملألوف لسابق عهده به، وال ينفر من 

الغريب لقّلة عهده به.
لو أسلمت "املوناليزا" نفسها لكّل عابر، ما 

بقي منها شيء إىل اليوم، لكّنها ظّلت، على 
الرغم مما حيمل وجهها من ألفة، غامضة 

غريبة، ال يكاد من طالعوها يستقّرون على 
قرار يف تفسري ابتسامتها ونظرهتا ووضع يديها 
ووجهة وجهها. وهذا بعض سحرها وجاذبيتها. 
وعلى الّرغم من أّنها غامضة ساحرة، مل يصر 

الّناس على رتابة التكرار، وهم يطالعوهنا يف 
كتب ومعارض وعلى شاشات، وأضافوا إليها 
"ملساهتم"، يف حاالت من الّتناّص البصري 
الطريف، حيث تتحّرك الصورة يف الزمان 

واملكان، وتصطبغ بأفكار ناقليها وتوّجهاهتم 
وغاياهتم، فتكتسب دالالت وتنتج إحياءات مل 
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ختطر لليوناردو دافنشي على بال. هذه بعض 
تنويعات على املوناليزا يف الثقافة العربّية 

املعاصرة تصري فيها "فتاة سيلفي" تارة، وتارة 
"ست بيت" يف موسم "تنظيف"، وتارة يف حلظة 

استرخاء لذيذ، مث يف طّلة شبابّية جمنونة 
"روشنة"، مّث وهي تدّخن سيجارة "ملّغمة"، 

وتارة تشبه مطربة خليجّية معروفة، وتارة 
على رأسها لّفة "القّبة" اخلليجّية، وأخريا 

بعد أن أدلت بصوهتا وعلى سبابتها آثار احلر 
الفوسفوري.

وقد يكون التنويع ال بالتصّرف يف نّص 
سابق، لغوي أو غري لغوي، بل بالتصّرف يف 

بعض حقائق الوجود مبا جيذب االنتباه إىل 
داللة خاّصة – مع بقاء احتمال االختاف 

يف التفسري قائًما مشروًعا. هذا ما يفعل 
الشعر باالستعارة، والتشبيه، والتشخيص، 

وغريها من صنوف املجاز. وهذا ما يفعل الّسرد 
خبلط املألوف بالغريب والعجيب واخلارق 

للمألوف، وما تفعل الفكاهة والرسوم الفكاهّية 
بالتضخيم والتهويل، أو التصغري والتهوين.
يف الّنصن البصرين أعاه تنويع يلفت 

الّنظر ويرز بعض جوانب السياق –وقد سبق 
كام عن الروز والتصدير– وحيدث بعض 
التغريب defamiliarization ألّنه يصدم 

العن أو األذن أو كليهما مًعا مبا مل تألفا وال 
عهد به هلما. يف الصورة األوىل سلحفاة –

إحدى "بنات طبق" يف لغة العرب- خترج من 
"جلدها" أو "طبقها" تطلب االنعتاق واحلّرية 

وهي ال تدري أّن تدمريها قد يكون يف تدبريها 
فهي اآلن عرضة لكّل أنواع املخاطر الي كان 

حيول بينها وبينها ما تركت من سياج كان 
يقيها كّل ما يتهّددها. يف الصورة الثانية يترك 

الظّل مكانه ليصري يف املقّدمة يسبق املتسابق 
األول ويبقى على حاله مع املتسابق الثاين. 

لعّل الّنّص يريد أن يقول لكّل متسابق "اترك 
املاضي وراءك، واترك الظال واألوهام، 
وانطلق. املاضي مكانه الطبيعي وراءك ال 

أمامك". وقد يفيد الظّل السند والدعم 
واملؤازرة حن تكون من وراءك تدفعك إىل 

األمام، وحن تنقلب لتصري عراقيل وعقبات 
تقف يف وجهك.

خروج غري آمن
هذه بعض مسات اإلبداع وأسسه، وهذا 
كام ُمجمُل يعوزه كثري من التفصيل. ليس 

فيما سبق قواعد راسخة وال مقوالت هنائّية، 
بل حمض هوامش أوىل وخطوط عريضة. 

أوهلا أّن ما يصدق على اللغة يصدق على 
غريها من شفرات وأنظمة عامات: من أصوات 

إىل ألوان وخطوط، إىل حركات وإمياءات 
وإضاءة وتصوير، إىل بيئة حميطة، إىل 
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روائح وظال إىل ما ال هناية من العامات 
والّنصوص. ومن مّث تستطاع مقاربة كّل أنواع 

العامات والّنصوص من هذه اجلهات على 
سبيل التمثيل ال احلصر: 1- عاقة عامة 
بغريها من العامات: من طباق، إىل ترادف، 
إيل جناس أو تكرار أو غري ذلك، 2- عاقة 
عامة بالعامل خارج الّنص: إشارة صرحية 

مباشرة، أو إشارة فيها مواراة وغموض أو فيها 
تضمن وإحياء، أو غري ذلك، 3- عاقة نّص 
بنوعه أو جنسه: انتماء أو انفصال وما بن 

ذلك من درجات، 4- عاقة نّص بالتقاليد 
واألعراف الي حتكم إنتاج الداللة يف نوعه 
أو جنسه: التزاًما أو انتهاًكا أو ما بن ذلك، 

5- عاقة عامة أو حزمة عامات ينتظمها 
نّص مبنتجها: من تعبري ذايت أو سري ذايت 

إىل تعبري موضوعي عن العامل وما بن ذلك، 
وما دون ذلك وما وراءه، 6- عاقة عامة 

أو حزمة عامات ينتظمها نّص مبستقبلها أو 
متلّقيها، ما تريد أن تفعل به أو فيه، وما يصله 

منها.
ثانيها أّن اإلبداع حالة تتأرجح بن 

القواعد واخلروج عليها، بن الوحدة والتنّوع، 
بن التناسب والزيادة أو النقصان. ثالثها 

أّن كلَّ ما يف الّنص ينتج داللة، حّتى بياض 
الصفحة، وإطار الشاشة وظال األلوان 

ومابس املمثلن، و"كّل ما عجز الّنحاة عن 
ترويضه"، بعبارة الشهاوي، وما قّصر أصحاب 

الّنظريات يف تأطريه وتصنيفه:
الفراغاُت فيٌض لَكأٍس

وطٌن تبقَّى مْن يٍد خلَقْت
وما َعَجَز النُّحاُة عن تْرويِضِه يف القَواِعْد

فا تْسأيل ثانيًة
عُر؟ ؟ وما الشِّ ما احُلبُّ

وما احِلْبُر؟ ومْن أكوُن؟
وال مْتَنِحي أذنْيِك إىل كاِم اهَلَداهِد؛

ألنَّ ُكلَّ اهلداهِد يف األرِض بنٌت لُروِحي
اِم املَعاين وأنا مْن علََّمها كيَف تُقوُد يف الظَّ

وكيَف تَرى ما ال يَرى اآلخُروَن.
)أمحد الشهاوي(

رابعها مما مل تلفت الدراسة الّنظر إليه 
صراحة أّن اإلبداع ليس حكًرا على نوع من 

أنواع اخلطاب دون سواه: 
حكمة النص:

َراخ، ِفي ُكلِّ َشيٍء، ِشْعٌر، ال َيُكفُّ َعِن الصُّ
َلِكنََّنا ال ُنْحِسُن اإلْنَصات. )عاء عبد 

اهلادي(
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أخرًيا وليس آخًرا، ال ينفصل إبداع عن 
واقع مهما بدا فيه أو منه غري ذلك، بعبارة 
اِعُر  عاء عبد اهلادي مّرة أخرى، "ُيْلِغي الشَّ
اِهَر ُدوَن َأْن َيْفِقَده". وهلذا حديث آخر  الظَّ

يطول. وهذا أبو اهلول، آية من آيات اجلمال 
واجلال ما زالت تتحّدى الزمن، على الّرغم 

مما حلق بأنف التمثال. هو متثال ونّص بصري 
وإبداع فّنان يف هيئة أسد رابض، له رأس 

إنسان، تقول بعض الروايات إّنه رأس امللك 
خفرع. وهو نّص بصري، فيه إجياز كثري من 

مسات اإلبداع الي ناقشتها هذه الدراسة، فهو 
حييل إىل نصوص أخرى من أكثرها شهرة تلك 
اهلولة الي كانت تطرح األسئلة على العابرين 

فا ميّرون إاّل إذا أجابوا عنها، ختنقهم، 
ومن ذلك الفعل، فعل اخلنق، كان امسها يف 

اليونانية القدمية يف بعض التفسريات. ويرد 
ذكرها هبذا املعىن يف أسطورة )أوديب امللك(. 

ويرتبط كذلك باألهرامات القريبة، وكأّنه 
جيلس هناك ليحرسها وحيرس ما فيها. وهو 
عند املقريزي "بلهيب" و"بلهويه"، ويقال إّنه 

طلسم الرمل مينعه من الّنيل. "يف وجهه محرة 
ودهان يلمع عليه رونق الطراوة، وهو حسن 
الّصورة مقبوهلا، عليه مسحة هباء ومجال 

كأّنه يضحك تبّسًما". وذكر املقريزي بعض 
ما وجد من مّروا من عجيب أمر التمثال وهو 

تناسب أجزاء وجهه، "كما تصنع الطبيعة 
الصور متناسبة"، وهو تناسب على غري 

منوال فليس "يف أعمال الطبيعة ما حياكيه" 
)املواعظ واالعتبار، املعروف خبطط املقريزي، 
نسخة موقع الوّراق، ص153(. يشابه الطبيعة 
لكّنه يتجاوزها، وهذه مسة أصيلة يف كّل إبداع 

أصيل. ويف التمثال اندماج وهتجن حيدث 
أثر التغريب ويلفت الّنظر، وهذا بعض معىن 

الروز والتصدير كما تقّدم. أصبح التمثال 
استعارة ألّن فيه امتزاًجا بن داللتن وعاملن 

–عامل احليوان وعامل اإلنسان– نتج عن 
ذلك فضاء ثالث، وهو أسد له رأس إنسان، أو 
إنسان له جسم أسد، فا األسد يصري إنساًنا، 
وال اإلنسان يصري أسًدا إاّل على سبيل املجاز، 

والصفة العارية املستعارة.

كبة، نزلت  قبل أن تدخل يارا إىل غرفة العمليات إلجراء جراحة منظار يف الرُّ
ألدخن سيجارة، واحلال أنين جلست يف السيارة وأغمضت عيوين، وكأنين أهرب 

من مشهد ابني وهي مطروحة على سريرمرضها إىل غرفة العمليات، مث رن 
املوبايل ليقول يل زوجها كرمي اجلبايل، إن اجلراحة انتهت ويارا ستخرج بعد 

قليل من غرفة اإلفاقة، وال أعرف إن كنت منت يف السيارة أم ال، ولكنين أعرف 
جيدًا أنه قد مرَّ عليَّ دهر من خفقان القلب، على هذه الشابة اجلميلة الي عانت 

سنوات من أمل الركبة، ليكتشف طبيب فلسطيين ـ جمري، أن املسألة بسيطة 
"قطع يف الغضروف" نتيجة سقوط على الركبة، لكنه يامس األطراف العصبية 
فيحدث أملًا رهيبًا.. ومل أكن قد أمهلت عاج يارا خال سنوات أملها.. لكن السؤال 
ا إذا كان طبًَّا يدرك املشاكل الصحية مبكرًا. هو: عن الطب يف العامل العريب وعمَّ

مث أخريًا خرجت يارا من غرفة اإلفاقة ورأيتها على سرير مرضها واهنة، 
شاحبة، كعصفور مبلل، قبَّلت جبينها وربت على خدها، وشاهدت ابتسامتها الي 

أعرفها جيدًا، حينما تقاوم األمل لتطمئنين على أهنا خبري.
كنا ثاثة مع يارا يف يوم اجلراحة الي استغرقت حنو ساعة ونصف منها 

عشرون دقيقة بالضبط يف غرفة العمليات، أنا، وزوجها كرمي اجلبايل وخالتها 
األم بالفعل، عا مجعة الي تعمل مشرفة غرفة عمليات يف مستشفى العن 

يف مدينة العن باإلمارات، وكانت أمها على خط املوبايل بقلب يرجتف من 
اإلسكندرية حىت مدينة العن، وتلك بعض ضرائب الغربة القاسية الي ال 

يشعر هبا إال كل مغترب تتوزع أسرته لظروف احلياة القاسية على أكثر من مكان 
يف العامل.
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يرتسم طريق جنيب حمفوظ الروائي 
كتاريخ مواٍز لألزمنة احلديثة لإلنسان، لو 
التفُت لتغطي تغّيراته التكتيكية لوجدهتا 

مبعزل عن اجلدل األديب الدائر عموًما، حىت 
عندما أدخل تيار الوعي يف سرده التزم بشكل 

القص عند تولستوي وهومريوس: الرواية 
متلك معًنى واضًحا كّل الوضوح؛ الناس 

يذهبون للحرب دون وعي بأهنم يتقاتلون من 
أجل عيون هيلن أو حدود روسيا، بل واملؤسف 
أهنم ال يبالون! تتكالب القوى يف الصراع للفوز 

بعيون أو قلب أو جسد )محيدة( يف )زقاق 
املدق(، ولكن أي خاف بائس تورثه الغرائز 

الطبيعية والطموح احلر يف حياة ُسّكان 
الزقاق؟ وعلى خاف ثاثية بروخ، )السائرون 

نياًما( وهي ثاثية تتناول ثاثة عقود من 
تاريخ أوروبا توضح احنداًرا مستمًرا للقيم، 
أما الشخصيات فمحبوسة يف قفص حتاول 
أن تعثر على السلوك املائم هلذا االختفاء 
التدرجيي للقيم املثالية. "كان بروخ بالطبع 
مقتنًعا بصحة حكمه التارخيي، بأن إمكانّية 

العامل الي يرمسها كانت إمكانية منجزة، لكن 
لنحاول أن نتخّيل أّنه قد اخندع، وأنه كانت 

مثة باملوازاة مع عملية اإلحندار عملية أخرى 
تتم، تطور إجيايب مل يكن بروخ قادًرا على 

رؤيته." )فن الرواية، ميان كونديرا، ترمجة 

▪

بدر الدين عرودكي، ص34، املشروع القومي 
للترمجة، املجلس األعلى للثقافة 2001، 

مصر(، ثاثية حمفوظ حاولت فهم اإلنسان 
املُلقى به يف عاصفة عملية االحندار هذه، 
استيعاب حركاته، واستعداداته، وحتديد 
مصريه. لقد اكتشف بروخ أرًضا جمهولة 

للوجود، أن توجد األشياء، إمكانية الوجود. 
لكن ثاثية حمفوظ ناقشت حتّول هذه 

اإلمكانية أو عدم حتّوهلا إىل واقع معاش. 
حىت الكوارث االجتماعية والشخصية كانت 

تسري يف موكب احلياة تليها فترات نسيان 
طبيعي وإن بقى األثر، كما كان بيتهوفن 

وشوبان يردفان اللحن اجلنائزي يف السوناتا 
حبركة أخرية نشيطة. إن جتاور هاتن 

احلركتن )يائس/ غري يائس( يعيد يف نفسك 
سرية اخللق األوىل، إنه أصيل بشكل مل يسبق 

له نظري. وعلى حد تعريف كونديرا لتأليف 
الرواية، أهنا جماورة فضاءات عاطفية 

خمتلفة، هذا هو فن الروائي األشد حذًقا.
مسألة صنع أمامها العراقيل تعنت النقاد 

وقلة عنايتهم مبحفوظ يف البداية، وكان 
أكثرهم يكتب وال يقرأ للرجل، أو يعيد تكرار 
املكتوب قبله حىت ال ُيتهم بالشطط، من ذلك 

التصنيف اجلري لروايات حمفوظ الذي، وإن 
صح، يأكل ربع كل موضوع جديد عنه كأهنا 
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فيلموجرافيا ممثل ما. جنيب حمفوظ نفسه 
يف حديث له مع الناقد فؤاد دوارة يف جملة 

)الكاتب(، ص19، العدد الثاين والعشرين، 
يناير 1963، قال "إنه مل يعرف أنه كاتب 

واقعي إال من كتابات النقاد!"، ثاثيته 
الشهرية على سبيل املثال، يضعوهنا كلما ُذكرت 

يف صندوق املرحلة الواقعية )بن التارخيية 
والتشكيلية الدرامية(، ولكن أال ميكن النظر 

إليها على أهنا عمل سيكولوجي كبري يف 
األساس؟ املونولوج الداخلي للسيد أمحد 

عبد اجلواد وابنيه ياسن وكمال، أال يأخذ 
مساحة نسبية تساوي حوار كامل رؤبة الظ 

مع نفسه يف )السراب(؟ صحيح أن الثاثية 
)بن القصرين، قصر الشوق، السكرية( تؤرخ 
ملرحلة هامة يف حياة الشعب املصري، ولكن 

ملاذا ال تعتمد الدراسات التارخيية على رحلة 

التأمات والذكريات واملشاعر 
املتباينة الي تراود الشخصيات 
ويستحضرها اخليال يف مواقف 

خمتلفة؟ هكذا ميكن إعادة القراءة 
النقدية لتصنيف رواياته، ويصبح 

حكم فؤاد دوارة يف نفس العدد 
من )الكاتب( أيًضا حكًما جانبه 
الصواب عندما يقول: "إذا كان 

هناك إمجاع بن النقاد، الذين ال 
يكادون جيتمعون على شيء، على 

أن أعمال جنيب حمفوظ متثل قمة 
ما وصلت إليه الرواية العربية، 
فإنين أعتقد أن )اللص والكاب( 

متثل قمة جديدة غري مسبوقة يف 
أدبنا العريب، وسواء تناولناها من 

ناحية املضمون اإلنساين املتعدد 
األبعاد هبا، أو ناقشنا شكلها الفين، 

فهي متثل على املستوين عمًا 
ثوريًّا بكل ما حتمله كلمة الثورة 
من معان.. وهي بالنسبة ألعمال 
جنيب حمفوظ السابقة مبثابة 

التطور احلاسم، أو القفزة اهلائلة 
حنو آفاق أرحب بكثري من الواقعية 
النقدية األمينة الي استنفدت كل أغراضها 
–يف نظره- مع انتهائه من اجلزء الثالث من 

ثاثية )بن القصرين(." )ص80، املرجع 
السابق( لكن ال، فإن حمفوظ يف كتاباته ميكن 
وصفه بأنه كاتب عقاين مثل فرجينيا وولف 

ولورنس وهكسلي، يؤمن بأن احلياة أكر من 
أن حيتويها العقل، وأن احلقيقة ليست جمرد 

إدراك عقلي حبت، فقد أراد يف بدء حياته 
األدبية أن يعيش حياة الفكر الفلسفي مث 

غلبته العواطف التلقائية والبواعث الفنية 
للرواية، فكرس هلا قلمه وذكاءه املدقق 

وازدواج تفكريه الفطري، فاستخدم الفلسفة 
والتحليل النفسي يف عمليات كشفه التخيلية 

للحياة، حىت عندما استكان إلهلامها العقاين، 
وبالتايل تظهر دراسته النفسية الدقيقة 
لشخصيات الثاثية وكأهنا قراءة واقعية 

جنيب حمفوظ
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اجتماعية. ومثل إدوارد مورجان فورستر 
يرفض أي فلسفة عقلية تقول إن الشخصية 

اإلنسانية ترتكز على مبدأ التنافر والعنف 
والتجاذب يف حتقيق ذاهتا، بل احلكمة النابعة 

من القلب والي تناوهلا أدباء القرن التاسع 
عشر بشيء من عدم االكتراث، فكانت النتيجة 

أن التقدم احلضاري والعلمي والصناعي، مل 
يصاحبه تقدم ملحوظ يف احلب والشفقة 
واإلدراك. وهكذا يفر حمفوظ من املأساة 
الي يصفها إدجار موران )لقد حكم علينا 

بالفكر الا يقيين، وبالفكر املليء بالثقوب، 
بفكر ليس له أي أساس يقيين مطلق(، ومن 

اإلبستيمولوجيا املعتادة الي انتهت إىل العدم 
والفراغ، حبكم تقليديتها االنتقائية الساعية 

يف إصرار حلجب التعقيد الذي يغطي حياة 
الواقع الذي يتوهم االكتمال.

هذا الفكر املركب كان عصيًّا على عقول 
أغلب نقاد أدب حمفوظ، ألنه يروم قصور 
الفكر، املستند إىل حد تعبري مورجان إىل 

إيديولوجية الطبيعة اخلارقة لإلنسان، لكونه 
طاقة إبداعية، وقوة عاقلة، متلك القدرة 

على ترمجة الواقع إىل عملية فكرية تامة 
ويقينية. "إن إصاح عطب الفكر ليس معناه 

التموقع يف موضع، يسمح لصاحبنا بتقدمي 
النصائح، وعرض الوصايا، أو إدعاء تأسيس 

علم بكل شيء، وهو يف هذا يعين، ليس القصد 
هنا حتديد وصايا الفكر املركب الي سبق 
يل أن حاولت استخاصها، بل التحسيس 

بالنواقص اهلائلة لفكرنا، وأن نفهم بأن فكًرا 
ًها يقود بالضرورة إىل أعمال مشوهة،  مشوَّ
إنه الوعي بالباطولوجيا املعاصرة للفكر." 

)إدجار مورجان، الفكر واملستقبل، مدخل إىل 
الفكر املركب، ترمجة أمحد القصوار ومنري 

احلجوجي، دار توبقال للنشر، الطبعة األوىل 
2004، ص19(. وهكذا تعد العملية الفكرية 
يف روايات حمفوظ جنًسا أدبيًّا غري معياري 
بالشكل التقليدي، قد نستطيع تلمس بعض 

ماحمه النوعية باالعتماد على تاريخ تراكم 
الشرارات النفسية يف حيزه، بيد أن اجلهد 
ذاته ال يفضي إىل تصنيف هّين يف جدول 
مدرسي واضح املعامل، بالرغم من هندسة 

املؤلف شديدة اإلتقان، وبناء املعمار اجلمايل 
اخلاص بكل رواية مبراعاة عنصري الشمول 

والتكثيف، والقدرة املطلقة على القبض 
على التعبري اللحظي الدقيق من بن براثن 

الزمن تنطلق من تصّور حاد وحاسم يف عقل 
وروح املؤلف يلزمه أثناء الكتابة، وميكنه من 

السيطرة على العناصر املهيمنة على كافة 
نصوصه، والي تكرر بشكل أو بآخر يف خمتلف 

أعماله )مبا فيها املسرحية واملسرحية ذات 
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الفصل الواحد والقصص القصرية واألحام(، 
مما جيعل القاريء والدارس ينتبه إليها 

ويتخذها دليًا إىل تلّمس أسلوبه اخلاص يف 
الكتابة، وقد يهتدي الناقد بفطرته الطبيعية 

إىل األمر عينه، لكنه مبوجب اخلرة الي 
اكتسبها يف قراءة النصوص، يشعر بأنه ال 
بد من تصنيف العمل قبل تفنيد مجالياته 

وأغراضه. وللدخول يف التفاصيل، لنأخذ مثال 
أستاذ اللغة العربية واملترجم )هاناوا هاروو( 

الذي فاز جبائزة الشيخ زايد للكتاب يف دورهتا 
التاسعة 2014- 2015، وحصل على جائزة 
الترمجة لعمله على ثاثية جنيب حمفوظ، 
وهو ضمن ألوف اليابانين املستعربن الذي 
ينكبون على قراءة األدب العريب، ال يهتم 

مطلًقا بالتصنيف التقليدي لروايات حمفوظ. 
رادوبيس وعبث األقدار وكفاح طيبة، ال تعد 

روايات تارخيية بالنسبة له، باملعىن الذي 
نفهمه حنن يف مصر والعامل العريب، كما 

تنتمي الثاثية بشكل ما إىل املرحلة الفكرية 
الي اعتيد تناوهلا حبيث تبدأ باللص والكاب 

وأوالد حارتنا والشحاذ. لكن الذي يتأمل 
شخصيات الثاثية األساسية: السيد بطبعه 

املزدوج، احلاسم يف بيته، املرح يف ليايل 
األنس خارجه، ياسن الشهواين العابث الذي 
يطارد النساء يف الشارع، كمال املثايل احلامل 
الذي يصف حمبوبته عايدة باإلهلة، جيدها 
تأخذ مبساحتها النفسية جل اهتمام الكاتب 
وليس الطابع االجتماعي لفترة تارخيية ما، 

وشخصيات الثاثية حمدودة وقليلة بالنسبة 

لضخامة العمل، وينطبق عليها ما كتبه علي 
السعيدي: "ضرورة جتاوز نظرية املعرفة 

التقليدية، حبيث نعمد إىل خلخلة التقابل 
املختلق بن الذات واملوضوع، بأن نعيد متوضع 
الذات، عر حتجيم متوقعها أمامه، فمن شأن 

اإلدعاء باستقاهلا عن املوضوع، وقدرهتا 
القبض على حقيقته، أن يفقد العقل بصريته، 
لكونه يصري قيد رؤية اختزالية وحتديد مييل 

إىل التبسيط. إذ يترتب عن ذلك االدعاء 
تصنيف املعرفة، والفصل بن ضروب معرفية، 

تكون تلك املوسومة باملوضوعية يف أعلى 
مراتبها." )علي السعيدي، الفكر بن التبسيط 

والتعقيد، ص257، جملة نزوى العدد 84 
أكتوبر 2015، ُعمان(، وبناء على ذلك، ال 

ميكن فصل الثاثية عن ما تاها من روايات 
مثلت تيار الا وعي )اللص والكاب- السمان 
واخلريف- الطريق- الشحاذ( وينطبق عليها 
وصف )أخطر عمل ثوري( الذي أزاحه فؤاد 

دوارة وألقاه على )اللص والكاب(، بل إن تيار 
الشعور وخماطبة الذات تستهل به الثاثية 

أول صفحات )بن القصرين(، عندما يقول 
حمفوظ يف وصف زوجة السيد أمحد عبد 

اجلواد: "وأصغت أمينة إليه باهتمام وسرور، 
اهتمام يستثريه يف نفسها أي نبأ جييء من 
العامل اخلارجي الذي تكاد ال تعرف عنه 
شيًئا، وسرور يبعثه ما قد يكون يف حديث 

بعلها معها عن هذه الشئون اخلطرية من لفتة 
عطف تزدهيها، إىل ما يف احلديث نفسه من 

ثقافة يلذ هلا أن تعيدها على مسمع من أبنائها 
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وخاصة فتاتيها اللتن جتهان مثلها العامل 
اخلارجي جهًا تاًما." )بن القصرين، مكتبة 
مصر، ص13، 14( فإذا كانت الثاثية تنتمي 

لروايات الواقعية الكاسيكية أو االجتماعية 
الفوتوغرافية لقرأت أن أمينة )أصغت إليه 

باهتمام وسرور( مث تابع السيد كامه، ألنك 
تشاهد انفعاالت وجهها وتسمع ما يقوالن، 

لكنك ال تقرأ ما يدور يف الرؤوس من أفكار 
وال ما حيتدم يف الوجدان من مشاعر. بل 

إن األسرة عندما جتتمع صباًحا على مائدة 
اإلفطار، ال يغيب عن ذهن الكاتب اليقظ أن 
ينقل لك عاصفة خاصة تدور يف نفس كمال 

طفًا وهو يراقب طريقة تناول كل واحد 
للطعام ويتساءل عن مصريه وما يبقى له على 

املائدة، وسوف جتد يف كل شرارة برق جتتاحه 
يف هذا املوقف العابر أثًرا وأي أثر يف حياته 

كلها فيما بعد!
هذه هندسة نفسية ودعائم من املنهج 
العلمي الطيب واالقتصادي واالجتماعي 

مبعناها احلداثي، بل تعريف يستبق التفكري 
بعد احلداثي كما يف الفن املعاصر، وهي 

النظرية الي تتجاوز صورة األدب املختزلة 
بعصر احلداثة، والي جعلت من آداب العصر 

الرومانتيكي بشكل ما، جمرد زينة أو ديكور 
ميكن االستغناء عنه إذا كان البناء متن وثرى 

بتفصيات أكثر أمهية وموضوعية، خصوًصا 
بعد اختزال أغراض األشكال السابقة لألدب 

يف بعض املتع اجلمالية.. والزنعة التجريدية 
وما هلا من جتليات عديدة أنتجها عصر 

احلداثة فيما يعرف باألنواع الشكانية الي 
دعا إليها روجر فراي، وإدوارد هانزليك، وترى 

أن ما يكون جوهريًّا يف الفكر، وما ينبغي أن 
نتوجه إليه يف إدراكنا ليكون إدراًكا مجاليًّا 
نقيًّا، هو الشكل الفين الذي جنده ممثًا يف 

جممل العاقات الزمانية واملكانية املوجودة 
بن روابط العمل األديب! كالعاقات بن 

فواصل الفصول واإليقاع بن الفقرات النصية، 
والصات بن اللغة والصور واألساليب، 

واحلبكة الدرامية وتطور البناء الفين. فوفًقا 
مليشيل فوكو خيضع النص األديب لنظام 

حمدد يشتغل وفق منط واضح من العامات 
من تناقص وجتاوز وتواصل وتراقب وتراكم، 

أندريه موروافرجيينيا وولفميان كونديرا
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تشّكل معناه وترّسم مبناه، فمسريتنا ال تبدأ 
من اخلطاب لتنتهي إىل نواته الداخلية 

املخبوءة وال إىل صلب فكرة أو داللة قد 
تتجلى فيه، بل انطاًقا من اخلطاب ذاته، من 
ظهوره واطراده. جيب أن تتجه املسرية حنو 
الشروط اخلارجية لإلمكان، حنو ذاك الذي 
يبىن سلسلة االحتمال يف حدوثه وحوادثه، 

فيخلق نظاًما ويعّين لنا ختومها وحواشيها، 
للنص. فيما يتمثل احلل 

الكانطي يف بعض النقاط: 
ال نعرف العامل كما هو، 
بل كما يستطيع عقلنا 

التصّور )تصّوره!(. 
حكمنا حمدود بأطرنا 

العقلية )يتحدث 
هنا عن التصنيف(. 
ليس مفيًدا يف شيء 

استخاصه من جمال 
كفاءته املحدودة. 

ينبغي أال نطلب 
من العقل أكثر مما 

يستطيع، ليس 
أكثر مما هو 

ممكن أن نطلب 
من الكفيف أن 

يَعرف لنا اللون. 
وبناء على هذا 

التقليد أوكل 
لودفيج ويتجونشتاين 

للفلسفة مهمة مراقبة االستعمال احلسن 
للغة: دورها ليس قول احلقيقة بل الفصل 

بن االقتراحات امليتافيزيقية –العميقة 
واخلالية من املعين– واملقترحات العلمية 

املتعلقة بالواقع واحلقيقة. يف فوضى أخرى 
لألفكار ينتمي عمل التفكيك املقترح إىل 

االجتاه نفسه: مهامجته كل األنساق النظرية 
الي تطمح إىل الكونية وتبن ضعف املعارف 

الي نعتقدها األفضل تأكيًدا. وقد قاهلا 
)أندريه موروا( على النحو التايل: جند 

شخصياتنا عادة بواسطة األوتار املترددة 
املوجودة داخل كل فنان، تبدأ يف االهتزاز 

حن يرن موضوع مشابه ليوقظها. رنة اجلرس 
املماثلة هذه تتماثل يف البداية مع أشخاص 

عرفهم الكاتب جيًدا، أحبهم من كل قلبه، 
أو كرههم لدرجة املوت، وهم بدورهم تتردد 

أصداؤهم، بشكل ما يف أفراد آخرين، قابلتهم 
أو الحظتهم، ويف كل ذلك تتركب الشخصية 

اإلبداعية حبيث تبدو مثرية، مدهشة، نراها 
للمرة األوىل ومل يسبق 

أن شاهدناها 
من قبل، بل 

ميتعنا أن نلمح 
بداخلنا طيًفا 

قدمًيا لبطل 
القصة إذا تكرر 

يف ذكرياتنا. هكذا 
خيرج النص يف 

النهاية، الثاثية 
هنا، وهو يتألف 

من بينة وعينة من 
النقاط اللغوية ميكن 
بعد توصيلها ببعضها 

أن ترسم بينية هلا 
داللة خاصة تؤدى 

إىل فهم معىن املكتوب/ 
املقروء، وتعطي حالة 

من االنسجام حتدث عنها 
أرسطو وهو يشرح وحدة 
الفعل الي نقتضي هبا أن 

واملأساة ُكّل له بداية ووسط تكون امللحمة 
وهناية حيث تقوم الوحدة العضوية على 

ترتيب أجزاء اخلرافة أو احلكاية ترتيًبا 
احتماليًّا أو ضروريًّا. وشبَّه املعمل األديب 

بالكائن احلي الذي يعمل يف توافق وانسجام 
وتكامل بن أعضائه، حبيث لو نقص منه جزء 

لفسد واختل.
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انفتحت الرواية العربية على املسرح منذ 
التجارب التأسيسية األوىل، بل ميكن القول إهنا 

انبثقت من تضاريسه التكوينية نظًرا النتشاره 
اجلماهريي، ومكانته -حينئذ- يف املشهد 

الثقايف العريب؛ حيث وظفت الراوية تقنياته 
األساسية )احلوار، الديكور، املونولوج..( لبناء 

املتخيل الروائي واستيعاب مستوياته اخلطابية 
والسردية كمجموع مسرحي، مث استمر االنفتاح 

على املسرح وتقنياته، مبستويات خمتلفة، إىل 
أن وقع االندماج بن احلقلن يف بعض التجارب 

اإلبداعية)1(.
من هنا اقترنت فكرة انفتاح اخلطاب الروائي 

على الفنون األخرى واستعارة مكوناهتا إلثراء 
املتخيل السردي ودالالته املختلفة مبفهوم 

"التجريب" كما يطرحه "ديفيد لودج" بأنه 
"تلك الرواية الي حتيد عن طرق التعبري 
املعتادة لتمثيل الواقع سواء كان يف البناء 

السردي أو يف األسلوب أو يف كليهما معا")2(؛ حيث 
حتاول الرواية -وفق هذا املفهوم- التمرد على 

القوالب الروائية التقليدية والزنوع حنو البحث 

▪

عن أشكال جديدة ُتمد النص بشحنات مجالية 
غري معتادة على مستوى البناء والتشكيل.

وتعر رواية "ابن القبطية")3( للكاتب "وليد 
عاء الدين" عن وعي جديد بالكتابة يسعى 
إىل جتاوز حدود النوع األديب وارتياد أفق 
التجريب؛ حيث استطاع الكاتب أن يستغل 

عناصر الشكل املسرحي وتوظيفها للتعبري عن 
فكرة "الصراع" كمكون أساسي يف بنية النص، 
ورمبا ترجع هذه الزنعة الدرامية يف الرواية 
إىل عاقة الكاتب باملسرح يف األساس، وإىل 
الصيغة الي حّول هبا الكاتب نصه املسرحي 
"صورة يوسف" إىل رواية حتمل عنوان "ابن 

القبطية" هبدف منح النص املسرحي شكًا 
جديًدا خيلق لدى املتلقي فضواًل للقراءة 

وملتابعة شخصية "يوسف" -بطل الرواية- الي 
جاءت امتداًدا واضًحا للشخصية نفسها يف 

النص املسرحي.
تدور أحداث رواية "ابن القبطية" حول 

شخصية "يوسف" الذي يعيش ضحية لفعلة مل 
يرتكبها؛ إذ تزوج أبوه املسلم من أمه املسيحية، 
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فحمل ابنهما وصمة "ابن القبطية" داخل 
جمتمع متعّصب، ليقع "يوسف" بسبب هذه 

املفارقة ضحية ملواقف عديدة ويتعرض حلالة 
متقدمة من مرض الفصام.

يشري عنوان الرواية "ابن القبطية" إىل 
القضية األساسية الي يعكسها مضمون السرد؛ 

حيث تتمحور الرواية حول الصراع بن األديان 
الناتج عن التطرف الفكري السائد يف املجتمع 

وأثره يف ترسيخ مبادئ العنف والتنافر املجتمعي 
بن معتنقي الديانات املختلفة، وجتسد الرواية 

األزمة النفسية الي الزمت "يوسف" عقب 
زواج حمبوبته "أمل" من الثري "منصور" بعد 
معارضة أهلها لزواجهما بسبب مياده من أم 

مسيحية، وتعد هذه النقطة 
هي البداية املحركة لألحداث 
الي تدور بعد ذلك يف ال وعي 

"يوسف" الذي حيكي خليًطا 
من التداعيات والتهيؤات الي 

حتاصره يف غرفته فا نعلم 
تلك األحداث وأصحاهبا إال من 

خال تلك اهللوسات.
وقد جتلَّى حرص الكاتب 

على تأسيس حكي روائي جديد 
جيسد التفاعل بن الرواية 
واملسرح، يف توظيفه لبعض 

التقنيات املستعارة من املسرح 
لتشييد بنية الرواية دون 

التخلي -هنائيًّا- عن هويتها 
السردية املميزة، ومن أمهها 

الصراع الدرامي الذي نتج 
عن صراع "يوسف" مع ذاته 

من ناحية، ومع جمتمع يزخر 
بأفكار العنف والتشدد من 

ناحية أخرى.
وقد ظهر الصراع بأنواعه 

املختلفة يف األحداث الروائية 
من خال تقنية احلوار؛ حوار 
الشخصية مع ذاهتا أو حوارها 
مع الشخصيات األخرى، حيث 

جّسدت املقاطع احلوارية 
بالنص أكثر حلظات الرواية توتًرا وأكثرها 

أمهية يف سري األحداث.
وقد اعتمدت رواية "ابن القبطية" على 

احلوار اخلارجي كمكون رئيس يف تشكيل 
بينة السرد عّبر الكاتب من خاله عن أفكار 

الشخصيات وآرائها، ولذلك امتلك حضوًرا قويًّا 
بالنص، وكانت وظيفته الكشف عن القضايا 

الفكرية واملواقف النفسية لدى الشخصيات. 
ويعد حوار "يوسف" وأمه القبطية بشأن زواجها 

من أبيه املسلم منوذًجا واضًحا على جتسيد 
الكاتب للمشهد الروائي عن طريق حتاور 

جمموعة من الشخصيات بشكل أسهم يف بناء 
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صورة مسرحية ذات دينامية 
خاصة.

"جفل يوسف، وانتبهت 
شعريات جسده عندما مسحت 
كفٌّ جبينه، ال ميسه هكذا إال 

أمه، فتح عينيه بن اخلوف 
واألمل، فوجدها أمامه كما 
كانت دائًما، هادئة، توازن 
عيناها بن احلزن والفرح، 

مهس فيها عاتًبا:
- ملاذا هو بالذات؟

- مل يكن اختياًرا يا يوسف، 
كان أكر من ذلك.

- أمل تشعري بأنه خمتلف؟
- إذا كان مثة اختاف، 

فالناس هم املختلفون.
- وكيف ارتضاه أهلك؟

- كان أيب حيبه؛ فقد ترىب 
يف حجره.

- وهل يكفي ذلك؟
- يف ُعرف أيب.

- ليتنا نعيش بُعرف أبيِك". 
)ابن القبطية، ص 52(

وقد أسست رواية "ابن 
القبطية" بنيتها السردية 

على عناصر مسرحية أمهها 
اإلرشادات، فلم ختُل صفحة 

تقريًبا من التعليقات السردية الي اختذت 
شكل إرشادات مسرحية حتدد الزمان أو املكان 

أو حالة الشخصيات، مث يبدأ بعدها احلوار 
الذي يتخلله وصف األحداث وإبراز انفعاالت 

الشخصيات. 
فغالًبا ما يأيت املشهد يف النص الروائي 

مؤطًرا بتعليقات سردية ميهد من خاهلا الكاتب 
لبدء احلوار، ويرسم هبا سلوك الشخصيات 

وردود أفعاهلا النفسية أثناء تبادل احلوار يف 
املشهد، وهذه املقاطع السردية تشبه ما يشري 

إليه الكاتب املسرحي يف إرشاداته املسرحية من 
صوت أو حركة أو تعبري باملامح أو غريها، مما 

يعر بوضوح عن الزنعة الدرامية بالرواية.
وكانت حمدودية املكان والزمان من أهم 

العناصر الدرامية يف بنية النص الروائي "ابن 
القبطية"، فالرواية ُتشّيد بنيتها الزمكانية من 

خال ابتداع )فضاء مسرحي( يتجلى يف )الغرفة 
املظلمة( كمكان مغلق، ويف انفصام الشخصية 

عن حاضرها من خال مونولوجات استرجاعية 
طويلة؛ حيث حصرت الرواية أحداثها يف مكان 
واحد )غرفة يوسف(، وجعلت االنتقال من مكان 

إىل مكان عر االسترجاعات هو العامل الذي 
ُيشعر القارئ بتطور األحداث، وبذلك خلقت 

الرواية أبعاًدا زمكانية يف ذهن الشخصية الي 
تنفرد خبياالهتا؛ فتخلق عاملًا موازًيا تتشظى 

وليد عاء الدين
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فيه مقومات الزمان واملكان، ويتداخل فيه 
الواقع باخليال يف مشاهد متتالية تتراوح -دون 

ترتيب- بن املاضي واحلاضر.
فينفرد "يوسف" خبياالته الي تظهر له 
يف شكل ظال على حائط غرفته، تستدعي 

شخصيات خمتلفة وتكشف أماكن عديدة تنبثق 
حية من خياالت )يوسف( وترتسم على جدران 

غرفته، فتنقلنا إىل أزمنة أخرى وأماكن خمتلفة 
حتتضن األحداث والشخوص، وحتقق التعبري 

اإليهامي يف املشهد.
"صامًتا راقب يوسف ألعاَب الظل، انتهى 

من رقصته الصامتة وراح يعيد ختليق جيوش 
عتمته.. من بن خليط الظال قفز منصور 

أمامه، وقف ميرر أصابعه على نسيج كرافتته 
احلمراء، كما كان يفعل يف الكوشة وهو يراقب 

يف عيون احلضور -بعينن ساذجتن- تأثري 
ثيابه الباهظة". )ابن القبطية، ص 29(

كما يتجلى يف النص بروًزا جليًّا للراوي 
وتعليقه على ما ُيحكى من وقائع، سعًيا إىل كسر 

اإليهام بالواقع ودفع القارئ إىل التفكري يف 
مقومات عملية الكتابة السردية، وهو ما ُيشبه 

متاًما وظيفة "املُلقن" يف العرض املسرحي، الذي 
"يظهر إلعطاء إشارة بداية العرض، مث الربط 
بن فقرات العرض، وقد جنده خياطب اجلمهور 
بشكل مباشر")4(، مما يؤدي إىل حتقيق التغريب 

وكسر اإليهام، لُيخرج املتلقي من احلكاية كي 
يعمل ذهنه يف مسارات احلكاية وكيفية حدوثها 

بداًل من االنغماس -دون إدراك واٍع- يف 
أحداثها املتخيلة.

وهو ما يتضح يف بعض الفقرات السردية 
الي تتحقق فيها شروط التغريب بتعليق الراوي 

على احلكاية كلها، ليقطع السياق السردي 
ويبتعد عن التسلسل الزمين خماطًبا القراء 
بشكل مباشر، مما يؤدي إىل تغييب احلكاية 

وكسر اإليهام، هبدف تشويق القارئ وإشراكه يف 
العمل السردي.

"قلُت لكم ميكنكم التشكيك يف كل ما كتبت، 
فقد كنت أدسُّ ما يوحى إيلَّ به وسط هلوسات 

تشبه ما تكتبون وتسمونه مسرًحا وشعًرا 

ورواية، أخفي ما يوَحى إيلَّ عن عدسة الطبيب 
الفاحصة، وعن عقولكم املغلقة وعيونكم الي 
ال ترى، وأضيف جتليات أوجهها عمًدا ألبعث 

إليكم برسائل، وأنتظر أن خيرج منكم من يفهم، 
وأضحك..". )ابن القبطية، ص147- 148(

من هنا مل يقدم الكاتب حكايته يف تسلسل 
متصاعد، إمنا -على العكس- يف شكل متقطع؛ 
إذ ختلل سرد احلكاية وقفات يعّلق من خاهلا 
الراوي على مضمون األحداث ويرز للمتلقي 
"الصنعة" الي ُبنيت عن طريقها، مما يبعد 

املتلقي عن املتعة السلبية ويدفعه إىل اختاذ 
موقف نقدي مما يقرؤه، وهو بذلك يتبع 

األعراف املسرحية الي تقوم على ثنائية 
اإليهام وكسر اإليهام.

ويف النهاية ميكن القول إن توظيف تلك 
العناصر الدرامية يف رواية "ابن القبطية" كان 

طريقة الكاتب "وليد عاء الدين" للخروج 
على األسلوب التقليدي للسرد وللبحث عن 
أشكال روائية تقاوم السائد وتتمرد على 

املألوف، ولذلك متيز اخلطاب الروائي لديه 
باالنفتاح على الفنون األخرى، وعلى رأسها 

املسرح، واستعارة وسائله التشخيصية املتعددة 
لبناء املتخيل السردي، فحملت الرواية يف 

بنيتها عناصر درامية عديدة أسهمت يف إضافة 
دينامية خاصة على بنية السرد، وبذلك شّكل 

النص الروائي لدى الكاتب منوذًجا حًيا على 
التفاعل بن الرواية واملسرحية، وسيطرة 

تقنيات األخرية على أجواء احلكي.

اهلوامش:
الســمعية  والفنــون  العربيــة  الروايــة  لشــكر:  حســن   -1
ــة العربيــة، العــدد  ــاب املجل والبصريــة، مظاهــر التفاعــل، كت

ص144.  ،2011 الريــاض   ،169
2- David Lodge: The Art of Fiction, Illustrat-
ed from Classic and Modern Texts, New York, 
Viking, 1993, p.105.
3- وليــد عــاء الديــن: ابــن القبطيــة، روايــة، الكتــب خــان 

ــرة 2016. ــع، القاه ــر والتوزي للنش
ــرحي،  ــم املس ــن: املعج ــاب حس ــان قص ــاس، حن ــاري إلي 4- م
ــان  ــة لبن ــون العــرض، مكتب ــم ومصطلحــات املســرح وفن مفاهي

ناشــرون، بــريوت، ط 2، 2006، ص139، ص477.
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مدخل:
يطرح عنوان "غرباء علقوا حبذائي" للشاعرة 
زيزي شوشة جداًل؛ وقدًرا ما من االستياء، فثمة 
ذات على ما يبدو تتعاىل على الذين يشتبكون مع 
خطواهتا، معترة إياهم عائق تلتصق بعفوية مع 

)حذائها( ومن املعلوم بداهة أن هذه العائق قد 
تكون مهمات ال قيمة هلا، أو حىت حشرات تلقى 

حتفها عر تقاطعها مع اإلنسان يف درب واحد، غري 
أن العنوان ال يطرح هذا املعىن كمعىن أحادي بل 
يتجه إىل معان بعيدة دالة وعميقة تفسرها لنا 

قصيدة "ال أصّدق بيًتا بعيًدا"، حيث تقول واصفًة 
األم الي ال تقوم بتربية الدجاج كعادة النساء 
الريفيات، بل تتكفل برعاية املأساة وحراستها، 

املأساة الي يبدو أهنا من كائنات البيت الداجنة، 
تقول: "أمي مازالت هناك تريب حزهنا، وتصنع 

من العامل حذاء حبجم خطواهتا الضيقة" ص9. 
هكذا تؤكد أن احلذاء هو املعادل املوضوعي للعامل 

بأسره، والغرباء هم كل الذين حييون يف هذا 
العامل، أي حييون داخل هذا احلذاء الكوين! القابل 

لاهتراء، املعبأ بالغبار، الذي تصفِّر فيه الريح 

▪

أحياًنا، والذي ميكننا االستغناء عنه باملشي احلر 
بقدمن حافيتن، كما أنَّها خترنا يف اجلملة ذاهتا 

أن خطوات األم ضيقة مثل أحام العائلة الضئيلة 
والضائعة، هذا التأويل يزداد وضوًحا عند قراءة 

قصيدة حتمل عنوان الديوان ذاته ص64 إذ تقول: 
"كل صباح أخلع الوْحدة عن جسدي، أحبسها يف 
دوالب حديدي، مث أخرج إىل الشارع، مرجتفة. 

النهار يبعثرين، ودماغي تسقط يف حقيبة صديقي، 
أتنقل من مقهى إىل آخر، أترك: حزنا قدمًيا، 
أوراًقا ممزقًة، أكاذيب، وضعها األصدقاء على 

املائدة، مث أذهب إىل حجريت عارية متاًما، بسهولة 
أرتدي وحديت، هي دقيقة وخفيفة تثبتين بيدها 

احلادة، تنظفين من القبات السريعة، والغرباء 
الذين علقوا حبذائي، تلبسين ثوًبا جديًدا، مث 

تتركين وحيدة!". جند هنا ذاًتا حتيا بن وحدتن، 
تتآلف مع عامل ال ترغب فيه؛ ألنه زائف وممتلئ 

باألكاذيب، ولعل من باب ذكر الشيء بالشيء 
ميكنين أن أشري إىل حذاء لوحة الفنان العاملي 
فان جوخ الذي كرس عمًا فنيًّا أو أكثر لريسم 

فقط فرديت حذاء بائس؛ فأضحت اللوحة مثار 
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جدل كبري بن الفاسفة حىت إن مارتن هايدجر 
كتب مقااًل عن أصل العمل الفين أكد فيه أن دوره 

هو الكشف عن اجلوهر احلقيقي لألشياء، وهذا 
هو نفسه ما تتجه إليه الشاعرة يف ديواهنا، فهي 

تسعى حثيًثا إىل الكشف عن اجلوهر احلقيقي 
للوجود والذات، خمترقة تلك املسافة الشائكة الي 

جتتازها الذات وهي تطأ عمًدا على أسئلة ملغمة 
وغامضة، طارحة بذلك سرية االغتراب والشتات 

اللذين حتيامها الذات الشاعرة، وتصف لنا األبعاد 
الكاملة لليل باعتباره أشد الكوارث الذاتية، كما 

أهنا تضع تأويلها اخلاص لفكرة اجلدران.

ا( أواًل: قصائد الليل )11 نصًّ
ا تشيد  أحد عشر نصًّ

تراجيديا الذات الي ترسخ 
ملأساة كرى، حيث تدخل الذات 

الشاعرة يف مواجهة مع ألد 
أعداء البشر "الليل"، الليل صنو 

االغتراب، األب الروحي للوحدة، 
خشبة املسرح للتراجيديا، املنصة 

الي يستند إليها العمى، الليل 
الذي أرهب قدمًيا امرأ القيس 

ذلك الفىت املنطلق يف سدمي 
الغرائز، فارتآه موجة تسونامي 

هادرة يف مساء غامضة:
وليل كموج البحر أرخى 

سدوله علّي بأنواع اهلموم ليبتلي
الليل الذي مل جيد النابغة 
ا من جعله مصدًرا لرعب ال  ُبدًّ

، فهو زمان مسيطر على املكان  ُيحدُّ
كله، وفرارنا ال جيدي نفًعا أمام 
خطوة الليل الواسعة، فا مفر:

فإنك كالليل الذي هو مدركي 
وإن خلت أن املنتأى عنك واسع

ومعروف أن مبحث الليل 
مبحث قدمي يف شعرنا العريب، 

ويف الديوان تقودنا الشاعرة 
من جديد ألن نفتح هذا القبو 

اجلحيمي، لتصنع احلركة 
األخرية يف سيمفونية العتمة، مسجلة حقائقها 

اخلاصة عن الليل الي من أمهها قوهلا: "كل 
األشياء حقيقية يف العتمة، العتمة هي الذروة".

وأرصد اآلن بعض مامح هذه القصائد املعنونة 
بقصائد الليل:

1- ملمح التآمر على النهار واألحام واألمنيات 
والطفولة ببعثها والتلذذ بعد ذلك باغتياهلا:

تستهل الشاعرة نصوص ديواهنا األول بقصيدة 
عنواهنا "احلرب دائرة يف اخلارج"، يف نص ال يوجد 

فيه ذكر آلالت احلرب الفادحة وال لقتاها وال 
للشتات العارم الذي يصاحبها يف ختريب املدن 

والديار، أيُّ حرب تلك الي تشري إليها؟ تلك احلرب 
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املرتبطة بأداة واحدة هي 
الليل، الليل الذي هو بالنسبة 

إىل الناس العادين وقت للتأمل 
والراحة واخللوة مع احلبيب أو 

التسامي يف مدارات الروح، ما 
هي احلرب الدائرة باستمرار 

يف كل املدن؟ ما هي احلرب الي 
أطراف نزاعها أحياء وقتلى؟! 

لعل –هذه احلرب وهذه الفجيعة 
عر تأويل- هي الزيف الذي 

منارسه واألكاذيب الي تأسس 
عليها وجودنا، حنن إذن إزاء 

توجه لتعريف جديد للحرب أو 
الفجيعة كما أمستها الشاعرة، 

تقول يف ص3:
حن يقشر الرب جسد الليل،

خيرج النهار كتلة باردة،
وأنتم تدفئونه بأنفاسكم،
متسحون عن وجهه رماد 

األمس،
متسدون شعره األبيض،

تسحبون من ظهره السكن 
احلاد،

وبأصواتكم تبددون غربته،
الواضحة حد العتمة،

فيصبح قارًدا على التنفس،
مث تبعثرونه بأقدامكم،

من يضم هذا النهار يف قبضة يده؟
من جيعل منه قميًصا شتويًّا؟

من مينحين هذا القميص ليصاحب وحديت؟
يبن لنا هذا النص حالة التشفي السوداء الي 
تستلذ بوأد أحام الذات الشاعرة املضيئة، فالنهار 

املتجمد املوشك على املوت، يتم بعثه من خال 
طقس مجاعي دموّي يستميت لكي ال ميوت هذا 

النهار، مث نفاجأ أهنم يبعثونه من مواته؛ ليعيدوا 
اغتياله من جديد، يف طقس عشائري غريب، حىت 

إن الذات الشاعرة سريًعا ما تعرف عدم جدوى 
حماولتها إلنقاذ هذا النهار، فيكون ذلك مسوًغا 
العتزاهلا العامل، وهروِبها باجتاه داخلها، تقول 

ص6:
إهنا الفجيعة الي ينسال منها كل شيء

ملطًخا بالدم،
ممددة أنا على السرير،
واحلرب دائرة باخلارج،
أضع القفل على الباب؛

ليبتلع األصوات،
مث أندس حتت غطائي،

حماولًة اهلرب
إىل أعمق نقطة يفَّ!

2- ملمح الليل كمكان جيثم كآلة رهيبة على 
وجودنا، فهو متداخل مع كل شيء، معطل لكل 

زيزي شوشة
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شيء، موجود لكي ال يوجد معه شيء، يرسخ لتيهنا، 
حيرمنا من متعة احلب ويربطنا بالفقد والبكاء، 

وتبن ذلك قصيدة "عجوز ممتلئ باحلكايات" ص6، 
تقول:

الليل شارع جمهول يف مدينة
حتب اجللوس على أطراف اخلريطة،

ألهنا ال تؤمن باجلغرافيا
قبلة معقلة بن السماء واألرض،

يبحث عنها الكثريون
لكنها ال تسقط

إال يف حجر الزمن،
صورة معلقة على احلائط

تزنف هبدوء
يف هذه القصيدة يصبح الليل بديًا عن الوجود 

كله، فهو شارع جمهول يف مدينة، وهو قبلة 
معلقة بن السماء واألرض، وهو صورة معلقة 

على احلائط، وهو أيًضا عن مغلقة وبيت مهجور 
وامرأة وحيدة جتهز العشاء، وهو وداع بن حبينب، 

والشاعرة هبذا ترهن على تغلغل الليل يف نسيج 
كل شيء يف عاملنا، ومجعه ملا حنب وملا نبغض، ففي 

الليل أفراح وأتراح.
امللمح الثالث: الذات الليلية )اخلفاشية(:

ذات الشاعرة ذات خفاشية ماذها الليل، وهو 
مقصدها األوحد، تقول ص16: "أنا ابنة الظام 

أحب أن تكون قصيديت ثقًبا يف جسده". جند هنا 
اعتراًفا هبذه الذات املنتسبة لليل. وأيضا حماوالت 

الشاعرة للتخلص من الليل كثرية، وعداوهتا له 
واضحة، رغم قدرهتا على التعايش الظاهري معه، 
فهي تقول: "ال أحب هلذا الليل أن ينتهي، ال أحب 
انسحابه الغامض من جسدي" ص11. لكنها دائًما 
ما تعدد لنا خمازي هذا الليل وخسته، فهو لديها 

قاتل وقتيل يف اللحظة ذاهتا، يرتكب كل جرائمه 
يف خلسة احلواس، فتارة يقتلنا فرًدا فرًدا، تقول 

ص22: "الظام حيلل أعضائي والنهار ال يعين 
سوى الفضيحة". وتارة يغتال املدينة كاملة، تقول: 

لوحة احلذاء للفنان العاملي فان جوخ
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"الظام يدوس بقدمه العمياء على وجه املدينة"، 
إنه الطقس السادي الذي تصم به الشاعرة الوجه 

اآلخر من عملة الوقت، فعملة الوقت هلا وجهان 
مها النهار والليل، لكن أحد وجهي هذه العملة 

سادي، والثاين مازوخي، وكأمنا تذهب بعيًدا لتقول 
إن النهار ببساطة هو هابيل الذي اغتيل غدًرا، 

والليل هو قابيل صانع اجلرمية األوىل.
امللمح الرابع: الليل رغم شّره املطلق منبع 

عر: الشِّ
تعرف الشاعرة حقيقة غريبة أن للشعراء حالة 
حمبة مع الليل واألرق، وهم كمن يترقبون يف الليل 
بانفرادهم مكاشفة كائنات من كواكب أخرى، إهنم 
مدمنو سهر، ومسافرون ليليون يف دروب ذكرياهتم، 

وأوجاعهم؛ هلذا تتمسك بالليل رغم قسوته، 
وتعتره مؤمتًنا على أسرارها اخلاصة، ومتكأها 

لكتابة القصيدة، تقول يف قصيدة "حىت ال يضيع 
الطريق" ص11:

ال أحب هلذا الليل أن ينتهي،
ال أحب انسحابه الغامض 

من جسدي،
وحده يعرف كيف بدأت احلكاية!

..
وحده يعرف أنين يف ليلة عاصفة،

أحنيت رأس القدر بأحامي الثقيلة،
وبترت قدمه املظلمة حىت أصري جمهولة،

وحده الليل يعرف أنين
ال أحب هذه القصيدة

وأنين أرددها فقط حن ينتهي!
5- ملمح اإلشفاق على الليل والتعاطف معه 

بوصفه مغدوًرا به!:
يف واحدة من أروع قصائد الديوان تقدم 

الشاعرة تريًرا استثنائيًّا للوحشية الي يبدو 
عليها الليل، إذ ترى أنه ضحية اغتالتها يد الرب، 
رمبا خلطأ غري معروف لنا، أو جلناية ما، أدت إىل 
اغتياله هذا االغتيال القاسي، وتبن أن هذا الليل 
حمروم من أن يكون مدفوًنا يف قر، لذا فهو منتشر 
يف كل األرجاء، تقول يف قصيدة "من أين تأيت كل 

ليلة" ص17:
تعال أيها الظام

ادخل إىل غرفي،
اجلس إىل جواري،

أعلم أنك تتأمل مثلي،
قل يل: ملاذا أنت هكذا؟

هل قتلك الرب
حىت اسودت دماؤك؟!
من أين تأيت كل ليلة؟

أمل متل األرض؟
كيف متحو األشياء؟

أيها الظام كن رقيًقا معي،
غطين بثيابك الشفافة
وبعدها أخرج من هنا،
وأغلق الباب وراءك.

ثانًيا: قصائد الغرفة
تشي قصائد الغرفة بذات شاعرة توشك أن 

تكشف لنا حقائقها الفادحة، ذاٍت قادرة على 
اختاذ مواقف وطرح رؤى لكل شيء بدًءا بالعائلة 

وانتهاًء باهلل، مروًرا بالبيت والقرية واملدينة 
واألصدقاء وهواجس الذات واألحام املجهضة، 

ومرياث الذكورة املتخم باألوهام، يف قصائد الغرفة 
نسمع جليًّا هذا الصراخ اإلنساين صادق النرة، 

الباحث عن موطئ قدم لألحام الضائعة، هنا من 
الغرفة الضيقة ميكن لذات منكسرة أن تامس 

جوهر الوجود، وأن ترصد تراجيديا املصائر 
لعائلة من الطبقة الكادحة، كما أننا نامس ذاًتا 

شاعرة استعذبت آالمها، وحتملت خطايا احلياة عن 
طيب خاطر، الذات وجًها لوجه أمام قدر ال يعرف 
الرمحة، قدر ال ينصت ألنن احلدائق الي تذبل 

يف روح شاعرة تستغيث باألمل. ومن مامح هذه 
القصائد ما يلي:

1- الذات الشاعرة حتاول استعادة كينوهنا:
تصطدم الذات الشاعرة يف قصائد الغرفة ببنية 

القرية املتحجرة بسبب عادات وتقاليد راسخة 
بالية وحتاول الشاعرة فضح تلك األطر املرجعية 
الي حتبس األنفاس، يف مكان كان جيب أن يكون 
خاف ذلك، لذا فهي تفصح عن رغبتها الطفولية 
يف حتطيمه وإزاحته عن ساحة الوجود، لوال أهنا 
ا، لكن  تكتشف أن حتطيم البيت قد يكون سهًا جدًّ

حتطيم األطر املرجعية للقرية أمر مستحيل، تقول 
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يف قصيدة "مل يعد يل بيت" ص37:
 )يف بيتنا القدمي/ كنت أجيد حتطيم اجلدران/ 
كان بيًتا ليًِّنا/ وقريًبا من األرض/ باتكاءة واحدة 

على اجلدار/ كنت أجدين يف الشارع/ فجأة/ مل يعد 
يل بيت/ مشيت/ قفزت إىل أعلى/ طويت اهلواء/ 
صرت ضائعة/ مشيت أكثر/ مزقت أشياء أخرى/ 

ورغم ذلك أحدثكم اآلن من خلف اجلدران!"
كذلك من حماوالهتا املستميتة الستعادة 

الكينونة، مواجه شرسة مع الرجل يف وجوده 
كجدار عازل بينها وبن احلرية، كعائق من عوائق 

الوجود، فهو -أي الرجل- أحد حراس السجون 
املنتشرة بوفرة يف وطننا، كل بيت سجن كبري عليه 

حارس ذكوري أزيل، هو الرب والسيد ويف يده 
مفاتيح كل شيء، تقول يف قصيدة "أجلس أمام 

رجل" ص34:
دائًما

كان هناك
رجل

جيلس أمام البيت
)مل يكن بيتنا سوى عدة جدران

ورجل ينتظر أمامه(
وأنا يف الداخل

أقلب العامل بيدي،
أعصره، أقطعه إربا،

مل يسقط شيء،
مل يهبط الرب من السماء،

مل يأت املوت،
ما الذي ينتظره رجل من امرأة حتلم جبثة؟!
وال يوجد هنا أي مرر مقنع ملحاولتها متزيق 

العامل، واالنتحار، سوى ذلك اجلالس على عتبات 
أحامها، وهو مبا يقترف من خطايا كعائق أزيل، 

يتضاءل يف عينيها، لكنه ال يتاشى، وعلى خاف ما 
سنظنه من تضاءل الرجل، سنجد الشاعرة ترسم 
صورة مبهرة للجد أو األب أو العم وهم يتضاءلون 

ليصريوا أقفااًل على باهبا، تقول يف ختام هذه 
القصيدة:

"الرجل أمامي/ يصغر/ يتكثف/ حىت يصبح قفًا 
كبرًيا/ على باب بيتنا"

ويف استعادة زيزي شوشة لكينونتها حتاول 

استعارة صوت حلنجرهتا اخلرساء، وهي بذلك 
حتاول امتاك الصوت باعتباره الكائن الوحيد 
الذي ال ميكن للموت هزميته، وال ميكن للجدران 

عزله، وال ميكن لليل إخفاؤه، تقول يف نص "صوتِك 
يف حنجريت اخلرساء" ص32:

"أخرين صديق، أنك يف صبح غامض، كومِت 
أشياءك يف ركن مظلم من حياتك، مث أغلقِت بابك 
اخلشيب يف وجه العامل، وخرجِت ومل تعودي إىل 

اآلن/ حاولت افتعال احلزن أمام صديقِك املتيم بك/ 
لكن قليب كان يرقص فرحا/ قلت لنفسي يف ثقة: 

مثة طريقة أخرى للتاشي، ستعثر عليها قريًبا، 
نعم مثة طريقة أخرى ستعثرين عليها يف األرض 

الواسعة"
أيضا تسترد الذات الشاعرة كينونتها الضائعة 

باالستغناء عن كل شيء، عن الذكريات رغم تعلقها 
هبا، عن احلب رغم متنيها املكوث الطويل يف أرض 

ميلؤها احلب، وتعتر كل ذلك جمرد أصوات قدمية 
يتردد صداها يف ذاهتا، وهي رغم ادعائها حماولة 

استرداد هذه األصوات فإننا نكون على يقن أن 
ذلك لن حيدث، تقول ص44 يف قصيدة األصوات 

القدمية:
"األصوات القدمية حررتين من الصمت/ 

وعلمتين االستغناء/ جئت إىل هنا/ بصدر مريض 
باحلنن/ ظهري يزن مبرارة الصبار املزروع على قر 
أيب/ وحقيبي مفعمة باحللم البعيد/ أسحب خلفي 

سنواٍت بيضاَء/ مسكونًة بالسنابل ووجه أمي".
وتؤكد على هذا املنحى يف قصيدة "سرية ذاتية 
لغرفة ضيقة" الي أعترها إحدى القصائد الي 

متثل ذروة الفعل الشعري يف الديوان، تقول:
"هؤالء مجيًعا، سكنوا غرفي امليتة، كانوا 

يأكلون دماغي، غري أنين كنت دائًما قادرة على 
التخلص منهم، مرات أتركهم يف شوارع جمهولة، 
ومرات أخرى أغلق عيين عليهم، حىت ميحوهم 

الظام، هؤالء كنت قادرة على حموهم لكنين أبًدا 
مل أستطع هدم غرفي".

أخريا ميكنين أن أزعم أن ديوان "غرباء علقوا 
حبذائي" للشاعرة زيزي شوشة يشي بأفق شعري 

جاد احلضور، شديد اخلصوصية.
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"جيب أن نسأل األمهات يف بيوهتن،  األطفال يف 
الشوارع،  وعامة الناس يف السوق،  جيب أن نراقب 
أفواههم لنرى كيف يتحدثون مث نترجم وفًقا لذلك"
املصلح الديين مارتن لوثر

لو تصادف أنك من مستخدمي موقع 
التواصل االجتماعي األشهر خبصوص الكتب 
Goodreads، واخترت صفحة كتاب ُمكتوب 

أو مترجم إىل العامية املصرية، سيلفت نظرك 
بالتأكيد كم املراجعات الناقمة الي تشجب 

وتدين وتعترض على جلوء هذا الكتاب وكاتبه 
الستخدام العامية املصرية بديًا لغويًّا خمتاًرا 
على حنو واٍع، وال تقتصر هذه العاقبة على من 
يكتب بالعامية على حنو صرف، بل لو اختلط 

يف الكتابة دماء الفصحى مع العامية بأي حال 
من األحوال على حنو أقرب للغة الثالثة الي 
دعا إليها توفيق احلكيم قدمًيا، فسوف تطول 

نريان اهلجوم من يقترف هذا أيًضا.
هذا الرفض العارم واملستمر حىت حلظة 

كتابة هذه السطور للجوء إىل العامية 
املصرية بصفتها لغة لألدب والترمجة، 

▪

وقبوهلا على مضض يف الشعر واملسرح، مل يأت 
صنيعة اليوم، بل ميتد يف الزمن لوقت بعيد 
جًدا، وأثار مناقشات ال حصر هلا فيما يتعلق 

باختصاصات الفصحى والعامية، واحلدود 
الي يقف عندها كل منهما وال جيوز ختطيها 

من وجهة نظر املثقفن، بالرغم من أنه بنظرة 
بسيطة ألرض الواقع، وبعيًدا عن التنظريات 

والنقاشات واآلراء املسبقة الي أفردت هلا 
عشرات الكتب واملقاالت وال يتسع هلا املجال هنا 

بالتأكيد، وعلى رأسها كتاب )مستويات العربية 
املعاصرة يف مصر( للسعيد حممد بدوي الذي 
يعد األفضل من بينهم، سنكتشف -للعديد من 
االعتبارات- أن األمر أكثر تركيًبا مما نتصور 

بكثري.
أوىل هذه االعتبارات أن اللغة -أية لغة- 

ال تتطور وال تنشأ يف الفراغ أو العدم، وال 
حتيط نفسها بأسوار عازلة عما حييط هبا، بل 
تتأثر طيلة الوقت مبختلف العوامل السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
والعربية ليست استثناء من هذا، فتستعري 
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العديد من املفردات من لغات أخرى حبكم 
االختاط االجتماعي والتبادل التجاري، أو 

يتغري تركيب الكلمات لصاحل كلمات أبسط 
وأكثر قدرة على الوصول للمعىن املقصود 

ا هو حتول "ما عليه شيء"  )مثال شهري جدًّ
إىل "معلش"(، أو تتزاوج مع كلمات من لغات 

أخرى )مثل كلمة "أجزاخانة": حيث "أجزة" 
هو لفظ عريب األصل "أجزاء" وصار متداواًل 
يف التركية بعد حذف اهلمزة مبعىن "دواء" أو 
"عقار"، و"خانة" كلمة فارسية تعين "البيت"، 

ليصري معىن الكلمة "بيت الدواء"(، أو حىت أن 
تظل الكلمة على حاهلا مع تغري تام يف الداللة 

الي محلتها يف زمن سابق )مثل تغري املعىن وراء 
"ابن ناس" من شخص ال ُيعرف له أب يف العصر 
اململوكي إىل شخص من عائلة عريقة يف العصر 

احلديث(.
ثاين هذه االعتبارات أن ذلك اجلدار العازل 

الذي وضعناه بأنفسنا بن الفصحى والعامية 
يف كل جداالتنا هو ليس هبذه الفوالذية على 
أرض الواقع، فطيلة الوقت نكتشف أن للكثري 
من الكلمات الدارجة على األلسن أصل فصيح 

يف األساس، لكن نظًرا لعوامل الزمن الي تضع 
بصمتها طوال الوقت وتفرض عليها حالة من 

التطور املستمر، وتغريات احلياة االجتماعية 
الي تتحول إىل الكثري من اليسر يف التعامل 
اللغوي، يتبدل احلال بكثري من الكلمات الي 

كانت يف األمس القريب فصيحة وتصري عامية 
حبكم تداوهلا على األلسن، أو حىت قد تنشأ 

لغة جديدة بالكلية مثلما حدث مع اللغة 
اإليطالية على يد الشاعر اإليطايل داني 

)صاحب ملحمة الكوميديا اإلهلية( الذي وضع 
حجر أساس اللغة اإليطالية كما نعرفها اليوم 

من خال اعتماده على واحدة من اللهجات 
املحلية العامية يف إيطاليا، وهى هلجة فلورنسا، 

وصارت مع الوقت بديًا لغويًّا للغة الاتينية 
الي كانت هلا اليد الطوىل لقرون يف أوروبا، 

وليس يف إيطاليا فقط، يف جماالت الدين 
واألدب والسياسة.

ثالث االعتبارات أن هناك تارخًيا كامًا يقف 
وراء استخدام العامية املصرية لغًة للكتابة 
األدبية والصحافية وليس فقط لغة للحياة 
اليومية، وميكن تتبع هذا التاريخ منذ العصر 

اململوكي، مما جيعلها خياًرا لغويًّا فاعًا ومتحقًقا 
بالفعل على أرض الواقع على النحو ال ميكن 

جتاهله وال جيدي معه املنع أو التقليل من شأنه 
حىت مع تسيد الفصحى للصورة وقلة الدراسات 
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الي توثق املواد املكتوبة بالعامية، من بينها 
كتايب )األدب العامي يف مصر يف العصر 

اململوكي( ألمحد صادق اجلمال، و)العامية 
املصرية املكتوبة: خمتارات من 1401 إىل 

2009( ملدحية دوس ومهفري ديفيز، وكامها 
من إصدارات هيئة الكتاب.

رابع وآخر هذه االعتبارات هو الثراء اللغوي 
الكبري الذي تتمتع به العامية املصرية، وتتطور 

على حنو أسرع بكثري من الفصحى، نظًرا 
لتعدد روافدها، واحتكاكها املباشر بالبشر من 
كل املشارب وكل األزمنة، فعامية أوائل القرن 

العشرين ال تشبه عامية اآلن، وعامية الطالب 
اجلامعي ال متاثل عامية الصنايعي أو املزارع، 

وعامية القاهرة ال متاثل عامية الصعيد أو 
عامية الوجه القبلي، لتجد نفسك أمام أكثر 
من عامية، حىت أن السعيد حممد بدوي يف 
كتابه )مستويات العربية املعاصرة يف مصر( 

يقسم العامية املصرية إىل ثاثة أنواع: عامية 
املثقفن، وعامية املتنورين، وعامية األمين.

وإذا حبثت عن كتب ومعاجم حتاول التوثيق 
أو حماولة اللحاق هبذا الكم الاهنائي من 

األلفاظ العامية الي تفرز با توقف، ستفاجأ 
أمامك بعشرات العناوين، وهذه عينة منها: 

)معجم تيمور الكبري، معجم فرج للعامية 
املصرية والتعبريات الشعبية للصناع واحلرفين 

املصرين، معجم الدخيل يف العامية املصرية، 
الكنايات العامية، األلفاظ العامية املصرية، 

ألفاظ عامية فصيحة… اخل(.
إذن، مل رفض العامية؟

بالطبع ال ميكن بأي حال حصر مجيع 
األسباب، لكن هناك سببان رئيسيان كامنان 
وراء هذا الرفض ميكن إلقاء الضوء عليهما:
1- هالة التقديس الديين الي أحاطت 

باللغة العربية على مدار الزمان، لكوهنا 
اللغة الي ُأنزل هبا القرآن، وأمر التقديس 

الذي أحاط بالعربية قد أثار بالفعل الكثري 
من اجلداالت الفقهية يف عصور خلت، مما 
جيعل حدة الرفض مضاعفة: فمن ناحية 

سينظر إليها على أهنا تعدي على لغة مقدسة 

ومصطفاة، ومن ناحية أخرى بكوهنا جتريًفا 
للتراث العريب الذي يشكل الدين ركيزة رئيسة 

فيه.
2- النظرة املتعالية يف املجتمع الثقايف إىل 

العامية املصرية على أهنا لغة عامة الشعب، 
وأن مكاهنا فقط هو احلياة اليومية واألحاديث 

اليومية، وعليها أال تتجاوز هذه الوظيفة من 
وجهة نظرهم، وهو ما يرر ما قلناه يف البداية 
عن الرفض أن تصري لغة لألدب والترمجة، مع 

قبوهلا كرًها يف الشعر واملسرح.
فيما تفيد الترمجة للعامية؟

"الغرض من الترمجة إىل اللغة العامية 
واضح: إن ييجي اليوم اللي فيه حممد علي 

عبد املوىل واملاين اللي زيه يقدروا يقروا فيه 
كبار الكتاب من عندنا ومن عند غرينا باللغة 
اللي رضعوها على صدر أمهاهتم واللي عاشوا 

بيها وفيها وماتوا وهم بينطقوا بيها"- مصطفى 
صفوان من مقدمة ترمجته ملسرحية "عطيل" 

للكاتب اإلجنليزي ويليام شكسبري.
يلخص مصطفى صفوان فيما قاله جزًءا 

كبرًيا من أمهية الترمجة للعامية، وهى إتاحة 
النصوص األدبية غري املتاحة من قبل أمام 

عدد أكر وشرحية أعرض من القراء، باللغة 
الي يفهموهنا ويتعايشون معها وميارسون هبا 

كافة مناحي حياهتم، وليس بلغة امللتقيات 
الثقافية واألدبية املنغلقة على نفسها، مما 
يكسر جزًءا كبرًيا من احتكار املنتج الثقايف 
يف يد النخبة املثقفة وحرمان الباقي منها، 

شيء أشبه مبا فعله املصلح الديين مارتن لوثر 
منذ قرون طويلة حن ترجم الكتاب املقدس 

إىل اللغة األملانية بعد أن ظل لقرون ُيقرأ 
فقط باللغة الاتينية الي فرضتها السلطة 

الكنسية، ومنها ُترجم لكافة اللغات، ومنها 
ترمجة امللك جيمس الي تعد الترمجة األشهر 

للكتاب املقدس إىل اإلجنليزية.
هناك هدف آخر من هذا االجتاه، وهو 

حماولة تضييق اهلوة الي تتسع يوًما بعد يوم 
بن العامية والفصحى، وحماولة تدارك املسافة 

الكبرية بينهما يف القدرة على إنتاج مفردات 
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جديدة، وتوفر شيء من العناء على املترمجن 
الذين حياولون طيلة الوقت البحث احلثيث عن 
مقابات ومرادفات لغوية تتاءم أو تتساوي مع 

ما جيدونه يف اللغات األجنبية خال عملية 
النقل والترمجة، ويقول الكاتب حسن فوزي 

عن هذه املشكلة على سبيل املثال: "اللغة 
العربية شحيحة جًدا من ناحية ألفاظ املعاين 

املجردة يف حن أهنا يف غاية الغىن يف كل ما 
يتعلق باملاديات وأوصافها".

جتارب فردية
حىت اآلن، مل تصل جتارب الترمجة للعامية 

املصرية -الي سيلي استعراض بعضها يف 
الفقرات القادمة- ملرحلة تشكيل تيار موازي 
يف الترمجة، وال زالت مقتصرة على التجارب 
الفردية الي حتاول يف كل مرة اكتشاف مدى 

قدرة العامية املصرية على الصمود كخيار لغوي 
أمام هذا االختبار، كما أن أغلب من خاضوا 
هذه التجربة كانوا على علم بالعواقب الي 

تنتظرهم، وهو ما دفع عدد منهم إىل الوقوف 
يف موقف الدفاع عن النفس، ومتهيد ترمجاهتم 

بذكر أسباب جلوئهم هلذا اخليار اللغوي غري 

املعتاد يف الترمجة وكأهنا دفاع مسبق يف 
مواجهة هجوم منتظر ومتوقع أيًضا.

رسالة الغفران، أبو العاء املعري- ترمجة: 
نارميان الشاملي

"وربنا وحده اللي يعلم إن حنيين ليك لو 
كان زي حنن الناقة البنها، أو العصفور لعشه، 
أو احلمامة لوليفها، أو الغزالة البنها الصغري، 

كان حيتغري مع األيام والسنن، ولكن رغبي يف 
إين أقابلك وأشوفك زي حنن العطشان للمية، 

واخلايف لألمان، ورغبة اللي لدغته حية سامة 
للحياة، والغريق للنجاة، والقلقان للراحة، وزي 

رغبتك انت نفسك حلمد ربنا وشكره".
مبجرد صدور الترمجة الي قامت هبا 

املترمجة نارميان الشاملي لواحد من أهم كتب 
التراث العريب قاطبة من العربية الفصحي 

التراثية إىل العامية املصرية حىت اهنال 
عليها اهلجوم من كل حدب وصوب، ومن أناس 

رافضن حىت للفكرة، ومل يكلفوا خاطرهم 
أصًا بقراءة الكتاب، كما اهنالت التقارير 

الصحافية الي شاركت يف هذه اهلوجة، رغم 
أهنا هبذه الترمجة قدمت خدمة عظيمة 

للعديد من القراء الذين مل يكن باستطاعتهم 
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يف السابق قراءة الكتاب 
يف نسخته الفصحى -وأنا 

منهم- بسبب صعوبته 
الشديدة وإغراق مفرداته 
يف الكاسية الي لن يعيها 
أغلب قراء العربية حبكم 

االختاف الكبري بن فصحى 
اليوم وفصحى األمس 

البعيد.
فكرة ترمجة كتاب أو 
نص أديب من لغة قدمية 

لنفس اللغة ولكن يف 
نسختها املعاصرة ليست 

جديدة، لكنها مل تثر كل 
هذا االستهجان والرفض 
املجاين كما حدث لدينا، 

 No Fear فسلسلة
Shakespeare على 

سبيل املثال الي تصدر 
عن Sparknotes قامت بنقل عدد كبري 

من مسرحيات شكسبري يف نسختها الكاسية 
بالتوازي مع ترمجة لإلجنليزية املعاصرة حىت 
يتسىن جلميع قراء اإلجنليزية فهم مسرحيات 
أهم كاتب مسرحي عرفه التاريخ، كما توسعوا 

بفعل املثل مع نصوص أدبية أخرى حتمل 
مستويات متفاوتة من الصعوبة بسبب كاسية 

لغتها، مثل القصيدة امللحمية )بيوولف(، 
و)حكايات كانتربري( جليفري تشوسر، و)قصة 

مدينتن( لتشارلز ديكزن، كما ذكرت املترمجة 
نفسها يف املقدمة أن عمل سرفانتس األشهر 
)دون كيخوته( أعيد ترمجته أكثر من مرة 

مبفردات وأساليب معاصرة، كما حدث املثل مع 
)اإللياذة( و)األوديسة(.

هذه الترمجة لرسالة الغفران وفرت على 
الكثري من القراء مشقة مهولة جًدا يف قراءة 

اآلف اهلوامش والتذييات ومطالعة معاجم 
اللغة العربية وقراءة عشرات التحليات 

والتفسريات للوقوف على ما يقوله املعري وابن 
القارح يف الرسائل الي يتبادالهنا، ويصري 

الشغل الشاغل أمامك هو فعل القراءة مباشرة 
دون إجراءات إضافية، حيث تصلك صنعة 

اخليال السابقة لعصرها الي حيملها الكتاب 
دون وسيط، كما أن انتماء الكتاب أصًا -ولو 

على مستوى الشكل- ألدب الرسائل؛ جعلت 
ا بفضل  اختيار العامية خياًرا منطقيًّا جدًّ

الطبيعة االسترسالية الي تتمتع هبا الرسائل.
حلم ِفـ ليلة ُنص الصيف، ويليام شكسبري- 

ترمجة: عبد الرحيم يوسف
"خلوا النار اهلمدانة النعسانة
تبقى نور مضوي يف كل البيت"

هذه ليست املرة األوىل الي ُيترجم فيها 
عمل من أعمال شكسبري للعامية املصرية، 

فالفنان سيد رجب -باالشتراك مع املخرجة 
السويدية إيفا بريجن- قد سبق له إعداد نفس 

املسرحية حمل احلديث للعامية املصرية يف 
عام 2003، كما كان ملصطفى صفوان السبق من 

خال ترمجته ملسرحية )عطيل(، ولكن بينما 
انشغل إعداد سيد رجب بتحويل هذه املشاهد 
الشكسبريية قابلة للتمثيل على املسرح بلغة 
يفهمها املشاهد، عمل املترجم والشاعر عبد 

عبد الرحيم يوسف حممود حسنن
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الرحيم يوسف على احلفاظ على جزء كبري من 
شعرية النص األصلي.

 لكن نعود هنا جمدًدا لنقطة أثرناها يف 
البداية، وهى أن ترمجة املسرح للعامية رمبا ال 
ُتقابل بنفس الدرجة من االستهجان والرفض، 
ورمبا يعود ذلك ألن املسرح يف األساس وسيط 

خمتلف متاًما عن األدب، ألنه يف النهاية 
يستهدف أن يتحول لعرض مرئي ومسموع 

أكثر منه مقروًءا، ويعتمد على األداء وحركة 
املمثلن، حىت مع طباعة النص الحًقا أو قبل 

تقدميه على خشبة املسرح.
كما أن هناك توفيًقا كبرًيا يف اختيار هذه 

املسرحية بالذات، ألهنا تبتعد كثرًيا عن منطقة 
التراجيديات الشكسبريية الشهرية الي يفضلها 

أغلب قراء شكسبري، وحتاول التعاطي مع 
مجهور أكر، مستخدًما أكثر من وسيلة يف نفس 
الوقت: كوميديا املوقف القائمة هنا على سوء 

التفاهم، التاعب بالشكل الفين )مسرحية 
داخل مسرحية( مما جيعل القاريء أو املتفرج 

فاعًا بنسبة أكر يف التجربة أكثر منه ملتقًيا 
فقط يف مسرحيات أخرى، كما أن موضوعها 
الذي يسخر من التصورات الرومانسية عن 

احلب جيعل من املسرحية متماسة مع أبناء هذا 
العصر، ومن أية ثقافة.

لنب النمرة، شتيفاين دي فاسكو- ترمجة: 
حممود حسنن

"أستاذ فيتنر قال مرة: إن 13 عضلة 
يف الوش بتشترك عادة يف الضحكة اللي 

بتكون جبد، لو ما اشتركتش العضات كلها يف 
الضحكة، ما تبقاش من القلب".

ملن مل يسمع من قبل عن هذه الرواية، فهى 
الرواية األوىل للكاتبة األملانية ستيفاين دي 

فاسكو، وصدرت يف عام 2013، والقت جناًحا 
الفًتا، وحتولت إىل فيلم سينمائي، وترمجت 

لعدة لغات منها العربية يف مطلع هذا العام، لكن 
خطيئة هذه الترمجة -من وجهة نظر القراء- 

أهنا بالعامية املصرية.
هناك معلومة بسيطة ال يعرفها أغلب 

مهامجي الترمجة العربية: هذه رواية كانت 

مكتوبة يف األصل بالعامية األملانية، وليس 
باألملانية املعيارية، ألن الرواية يف املقام األول 
حتكي عن جمموعة من املراهقن القادمن من 

خلفيات ثقافية واجتماعية شديدة التباين بن 
أملان ومهاجرين ألملانيا، فكان ال بد من حماكاة 

املنظومة اللغوية هلذه املجموعة بكل ما يستلزم 
من واقعية وسوقية، ألن الرواية تقدم معايشة 

فائقة احلميمية ألدق تفاصيل حياهتم، ومن 
غري املعقول أن تأيت اللغة خاًفا لذلك.

وبالتايل، كان على الترمجة أن حتافظ 
على هذا اخليار اللغوي الذي اختارته الكاتبة 

لروايتها، أن  يكايفء هذه العامية بعامية 
مماثلة أو قريبة منها، فلو كانت قد ُترمجت 
للعربية الفصحى، سيتحول لنص ال عاقة 

له مبا خطته الكاتبة، وفاقد لشطر كبري من 
حيويته األصيلة ومعايشته احلميمة.

مكافأة كتابة أدبية عامية دارجة بعامية 
دارجة يف لغة أخرى ليست اختراًعا وال بدعة، 

بل تصري ضرورة يف حاالت مثل هذه، انظر 
مثًا كيف تعامل املترجم طه حممود طه خال 

ترمجته لرواية جيمس جويس )عوليس( مع 
املقاطع املكتوبة بالعامية األيرلندية وحبثه 

عن مقابل هلا يف العامية املصرية لكي تعي 
الفكرة.   

األمري الصغري، انطوان دو سانت إكزوبريي- 
ترمجة: هكتور فهمي

"يف يوم، اتفرجت على الغروب تاتة 
وأربعن مرة.."

بالتأكيد ال حتتاج رواية )األمري الصغري( إىل 
تعريف، فالشعبية الطاغية هلا تتحدث عنها 

دون عناء: ترمجت ألكثر من 300 لغة وهلجة 
منها عدة ترمجات للعربية، باإلضافة إىل 

حتوهلا ألوبريت على يد الشاعر الراحل فؤاد 
حداد، مبيعاهتا تقدر بأكثر من 2 مليون نسخة 
سنويًّا، العديد من املتزنهات واملاهي واملدارس 

الي تستخدم تيمات من الرواية، كم هائل 
من االقتباسات يف خمتلف الوسائط املسموعة 
واملرئية وحىت املقروءة، لذا كان من الطبيعي 

أن نقول "مل ال؟" لترمجة جديدة هلذه الرائعة 

42

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



الكاسية للعامية املصرية.
املدهش أن الترمجة الي 

قدمها هكتور فهمي تتفوق 
كلًيا على كافة الترمجات 

الي قدمت سابًقا هلا 
بالفصحى، رمبا ألهنا أكثر 
ترمجة جنحت يف التقاط 
روح البساطة الشديدة يف 

لغة الرواية دون إخال 
باملضامن املركبة الي 

حتتويها حىت مع مظهرها 
الطفويل اخلارجي، وهو أمر 
يشكل حتدًيا كبرًيا أمام أي 

مترجم يتصدى لعمل موجه 
لألطفال يف املقام األول، 

فما بالك برواية بأمهية 
ومجالية )األمري الصغري(؟

كما أن هذه الترمجة 
تتفوق من ناحية 

االختيارات اللغوية، حيث االحنياز دوًما كان 
لألبسط وليس األوقع على األذن أو األكثر 

باغة كما حدث يف ترمجات سابقة، وأتذكر 
إحدى الترمجات الي قرأهتا سابًقا وكانت 
ختتار كلمات مغرقة يف فصاحتها على غرار 
"تدجن" يف مشهد الثعلب الشهري على سبيل 

املثال.
أوسكار والسيدة الوردية، إريك إميانويل 

مشيت- ترمجة: حممد صاحل 
"شكرًا يا رّبنا إنك عملت كل ده علشاين، 

حسيت إنك خدتين من إيدي و بتتمشى يب يف 
قلب سر الوجود علشان أفهم معناه، متشكر".

كان لترمجة رواية الروائي والكاتب 
املسرحي الفرنسي إريك إميانويل مشيت 

"مسيو إبراهيم وزهور القرآن" وحتوهلا إىل 
فيلم سينمائي من بطولة النجم الراحل عمر 
الشريف فضل كبري يف التعريف هبذا الكاتب 

للعامل العريب، وبعد عامن من "مسيو إبراهيم"، 
صدرت ترمجة أخرى لعمل جديد لنفس 

الكاتب، لكن هذه املرة كانت ترمجة وسيطة من 

الروسية للعربية وليس من الفرنسية للعربية، 
وطبًعا بالعامية املصرية.

ال ميكن تصور منهج آخر لترمجة هكذا 
رواية غري ما توصل إليه حممد صاحل: رواية 
حتكي عن طفل يف العاشرة من عمره، مصاب 

بالسرطان، يكتب سلسلة من الرسائل إىل اهلل 
وهى حمور الرواية بأكملها فيما عدا رسالة 

واحدة تكتبها السيدة الوردية. الرواية بأكملها 
حمكية من وجهة نظر طفل صغري، وبعقل 

ناشيء حياول فهم الكثري من املفاهيم املعقدة 
واملركبة خبصوص الكون، ويف نفس الوقت 

يصارع املرض اللعن.
وهو ما جيعل جناح الرواية يف مهمتها بعد 
ترمجتها للعامية مضاعفة: جناح يف إمساك 

العصا من املنتصف بن طرح عدد كبري من 
األسئلة الشائكة واملعقدة يف قالب لغوي فائق 

البساطة يتناسب طرديًّا مع عمر بطل الرواية 
وكاتب الرسائل، وجناح يف الوصول لشرائح 

أعرض من اجلماهري كانت األسئلة الي 
تطرحها الرواية بالنسبة هلم مقموعة أو غري 

وارد التفكري فيها من األساس.

هكتور فهمي نارميان الشاملي
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مركزية املرأة
املرأة هلا مكانة مركزية من حيث سيطرهتا 

على اآلليات السرية والشفرات احلاكمة للعملية 
اإلبداعية، الي متتزج فيها روح الطبيعة مع 

روح األنثى، كمحددات للصورة الكلية الي خيرج 
هبا املنتج اإلبداعي يف الِشعر، إال أن مركزيتها 

يف الديوان تعوق حبث الرجل عن هويته، لذلك 
وجب عليه أن يتحرر منها، فيقول "أنا كنت نامي 

ىف الُسكات/ وعنيها يف حضن الوجع/ كتبت رسالة 
للويل بعد النبؤة بثورتن"، فاملرأة ال ترغب يف 
اهلروب املتعايل، ذلك يف حماولة منها إلحداث 
تاقي ما شرط أن يكون فعااًل، ففي املجتمعات 

د  الزراعية املعتمدة على )الطبيعة األنثوية( ُتَمجَّ
املرأة وُيحتفىَّ هبا، ليأيت بعد ذلك حترر الرجال 

من نزوات الطقس، وكلما تراجعت الطبيعة 
خطوة كلما تقهقرت أمهية األنوثة.

الديوان يناقش اإلنسان بوصفه قوة شيطانية 
يف حاالت غضبه أو انتقامه، ذلك اإلنسان الذي 

يهرب من القلق عن طريق اتباع )العقانية(، 
واملراد يف هذة الدراسة هو التعامل مع ما طرحه 
الشاعر بعينه وخياله، مث حتليل هذة الشيطنة 

اإلبداعية املثرية للجدل، إال أن الشاعر يف سبيل 
احلياة التأملية قدم لنا ضمنيًّا ما ميكن من خاله 

▪

اعتبار أن النساء ميكنهن أن يكن ما يشأن )كحيلة 
إللغاء التركيز واإلسقاط(؛ فاإلسقاط لعنة 

الرجل الذي حيتاج دائًما إىل أنثى حتقق الكمال 
لذاته، كما أن هاجس )السكينة األبدية( هو 

اهلاجس املسيطر؛ فاملرأة هى املاذ األخري الذي 
تتجذر فيه جتربة احلب، فيقول: "فتنام عينيه 

وتكن هلفة بسمته حلضن وسكن"، لذلك جند 
حركية القصائد تثري الصخب األنثوي السلطوي، 
وقد نتفق يف ذلك مع "فرويد" الذي اعتر أن كل 

أشكال احلب تستمد من املرأة- األم، وعلى هذا 
األساس سيكون حب الطبيعة جمرد )تصعيد( 

حلب املرأة وللرغبات املكبوتة سلًفا جتاهها؛ 
فالطبيعة بالنسبة للشاعر متثل )اسقاًطا( لصورة 

املرأة- األم على مستوى الوجدان واالنفعاالت.
الطبيعة وعاقتها بأيديولوجيا القمع 

عاقة الشاعر بعناصر الطبيعة ال حيكمها 
)ُبعد زمين واحد(، فالطبيعة أخذت عند 

الفاسفة أشكااًل متعددة من أمهها أهنا احَلكم 
األول الذي حيكم حياتنا مهما بلغ التقدم، وهو 
األمر الذي جيعلنا نركز مع الشاعر فيما خيص 

العاقة بن الرجل واملرأة بوصفها انعكاًسا 
للعاقة بن اإلنسان والطبيعة، ولذلك ناحظ 

غياب األيديولوجية القمعية والعاقات الرتيبة 
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بن االنفعال والسلوك، ويف ذلك يقول "نيتشة": 
"أنا مثًا لست فزاعة، وال غواًل أخاقيًّا؛ بل 

إنىن من طبيعة نقيضة لذلك الصنف من البشر 
اللذين ظل الناس -حىت اآلن- يقدسوهنم 

كأمثلة للفضيلة، وذلك هو أحد عناصر اعتزازي 
بنفسي".

والقصائد تعتمد يف املقام األول على الصورة، 
فالصورة بوابة إىل احُللم، لنجد أنفسنا أمام 

لعبة التخمن )فنحن بن الطبيعة والعقل 
واجلنس(، فاألنثى قوة طاغية حتكم على الشاعر 
بقلق جنسي ال يهرب منه إال من خال العقانية، 

والوطن أيًضا حمرض على )االنسحاب( فيقول: 
"إزاى يكون سر انسحابك م الوثائق، واهلوامش 
والذنوب/ ىف كتاب وطن"، وعن طريق املزج بن 
)الفكر واالنفعال(، فالطبيعة هى اخللفية الي 

من خاهلا وعلى أساسها تشكلت أفكاره، والطبيعة 
أيًضا تثري وتدفع الرجل لينتفع من نقاء األنثى، 

واجلنس هو الطبيعي يف اإلنسان بوصفه تابًعا 
للطبيعة، أما املجتمع فهو )بناء مصطنع(، وأى 

تغيري يف املجتمع ليس مبقدوره أن يغري من 
الطبيعة، ففي الطبيعة جند القوة الوحشية 

هي القانون السائد، واجلنس هو نقطة االتصال 
بن اإلنسان والطبيعة، )فالتكامل بن انفعال 

اإلنسان وذهنه ميثل نقطة ارتكاز الديوان(، 
واجلنس ضرب من الشيطنة Daemonc، وهو 

مصطلح يفرض نفسه يف الدراسات الرومانتيكية 
خال اخلمس وعشرين سنة املاضية، اشتق من 
الكلمة اليونانية daimon وتعين روح اآلهلة 
األقل مزنلة من اآلهلة األوليمبية، والاشعور 

عند "فرويد" ميثل مملكة شيطانية؛ ففي النهار 
نكون كائنات اجتماعية ويف الليل نزنلق إىل عامل 

األحام، حيث تتوىل الطبيعة مقاليد األمور، 
حىت النهار ال يسلم من غزو الليل الشيطاين، 
والطبيعة مل تعِط للرجل شيًئا يدافع به عن 
نفسه ضد املرأة، ُهنا تنعدم املساواة، فيقول: 
"حمكوم على قلىب الصيب/ بسنن شقا وحبة 

غرام/ ال عيون متيل جترحه/ وال قد بان 
بيزحزحه"، فالنشاط االنفعايل للرجل ُيعد 

 ،Manic Depressive( نشاًطا )اكتئابيًّا هوسيًّا
فالرجل قبل املياد يكون فعليًّا وراء األنثى، 

لذلك املجاز املتعلق بعاطفة الرجل هو التركيز 
واإلسقاط ملساعدة نفسه يف التغلب على اإلقصاء 
األنثوي )كرمز للسلطة( فيقول: "مش هاطاطي/ 
حتت باطى كتاب مطالعة"، لذلك جند أن صورة 

البحر )كرمز للثورة( ال تكشف بأى حال عن 
حالة اطمئنان نفسي، فيقول: "الوزير فوق املربع/ 
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وامللك راكبك يا فيل/ ليه قليل احلظ يلقى سكته/ 
فيموت هابيل". بل تكشف عن قلق الشاعر جتاه 

إمكانية العودة لألرض، األرض )رمز الثبات(، 
وهي صورة للتقابل بن الروح واجلسد، و)انفصام 

الوعى( الذي يتضخم، وتتجلى صورة املرأة 
الوطن لنرى إشارات ضمنية عن اخلوف، فيقول 
الشاعر: "بقيت اخاف م النفس ليحسبوه ثورة/ 

واحبس دموع فرحي ميكن تكون عورة".
سر الصبابة واستثمار الطاقة اجلنسية

احلب مسرح، وما زالت معرفتنا بسر 
)الصبابة Cathexis( واستثمار )الطاقة 
اجلنسية Libido( يف أناس حمددين غري 

معروف؛ ذلك فإن عنصر اإلرادة احلرة يضعف 
أمام اجلنس والعاطفة، فالشاعر حيمل تلك 

)اإلرادة الشيطانية( داخله، وال توجد مواجهة 
جنسية جسدية خالية من القلق، مما يضطره 

إىل استخدام )العقانية كآلية 
دفاعية( يستطيع من خاهلا 

التحكم يف قلقه والسيطرة على 
قواه املنفلته، فيقول: "ما تقولوش 

الصب عايب"، فالرجال وحدهم 
يتحولون إىل حجارة عند النظر 

إىل امليدوسا Medusa، و"فرويد" 
يفسر هذا بوصفه )رعب اخلصاء(، 
فاحلب ترمجة لعاطفة )اغتراب( 

الشاعر، وحماولته الي استمرت يف 
شكل قصائد ارتفع فيها االنفعال 

الوجداين، الذي وصل إىل حد 
الفناء، فيقول: "لكىن عاجز عن 

ممارسة رغبىت ىف االحتضار"، 
فاملحبة على حد قول ابن عريب 

"حمو املحب بصفاته وإثبات 
املحبوب بذاته"، رمبا كان ذلك 

هو التفسري املنطقي ملزج الشاعر 
بن )احلس اجلمايل( و)احلس 
التراجيدي(، فاحلس اجلمايل 

جيعل عاقة الشاعر بالطبيعة 
عاقة فنية متجددة كاشفة 

لألسرار، هذا احلس الذي ُيخفي 
نظرة تراجيدية للطبيعة )املرأة( باعتبارها 

حمرضة على )االغتراب(، فالنظرة التراجيدية 
تفسر حنن الشاعر لتلك الطبيعة، والتوتر 

املسيطر عليه بن )الشعور باالنفصال( و)الزنوع 
إىل اإلتصال(، حنن إذن أمام ممارسة السيطرة 

على )الذات(، لنرى حركة احلب تستهلك ذاهتا يف 
ذاهتا، فيقول: "صويف ابتاك بالدروشة/ فحلمت 

بيه/ ومحلت كاس مليان صفا/ وسكرت ملا املوت 
وصل"، هنا توضيح ما بأن التجربة األيروتيكية 
حتتوي على افتتان أساسي باملوت. إال أن الكتابة 

من منظور )األدب الطوباوي( يغلب عليها طابع 
سياسي حامل مبجتمع فاضل يسعد أهله با 

استثناء، وال ميكن نكران األثر الذي تركه األدب 
الطوباوي يف إغناء املخيلة البشرية بكل هذه 
الرؤى ملجتمع مسامل يتخذ من الطبيعة بداية 

وانتهاء.

حممد عطوة
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قصب/ تكعيبة حتبل بالعنب/ وتبوح ُغنا"، 
والعقانية تتطلب كبت الواقع وحجب التشبع 
النفسي عن طريق تعقيد الرؤية، فنجد امللجأ 

الذكوري الوحيد هو )خيال املطاردة اجلنسية(، 
الذي ميثل )صراًعا( بن اهلوية وانعدامها، ويف 
ذلك يقول "فرويد": "خيشى الرجل أن تسلبه 

املرأة قوته، خيشى أن يصاب بعدوى أنوثتها، مث 
يرى نفسه واهن القوى".

يقول الشاعر: "الوجد غول يف احلشا/ والروح 
تروح طبقات حضور مث الغياب مث انشطار"، 

)الكبت( هنا يفسر لنا العناصر الغائبة احلاضرة 
يف الاشعور، فحب الطبيعة مثَّل )تعويًضا( حلب 
املرأة املكبوت، واحلاضر أيًضا ىف وعى الشاعر، 
وإن ُكنا نعتقد أن ذلك هو التفسري الوجداين 

لداللة الطبيعة الترابية الي ذكرها الشاعر، 
وعر هبا عن اجلمال امُلطلق، والطبيعة املثالية 

املراوغة العاطفية واحِلس 
التراجيدي

كل شيء يف حركة مستمرة، 
وتركيز الشاعر على املشاهد 

الطبيعية اجلمالية ميثل 
استراتيجية لنرى )املراوغة 

العاطفية( كوسيلة ملقاومة )احِلس 
التراجيدي(، فيقول: "ساعات 

شيطاىن يصورك رقاصة بلدي". 
فالطبيعة دائًما تسعى لسحب 

البساط من حتت أفكاره العقانية، 
ليستمر الشاعر يف االنتقال من 

)الفعل إىل االنفعال(، يف مسارات 
منتظمة للفرار من الطبيعة، 

فيقول: "زعلت أمى/ علشان يف 
الر الوسطاين/ شبكت صنارة 

إميي البنت مساح/ ومساح كالكلمة 
الدفيانة/ على جسر األرض 

العطشانة/ بتطلع روح/ والروح 
ان خرجت من غيطنا/ ح ينادى 

املوت"، إال أن مجيع دوائر الفعل 
تعود إىل أصلها، )إىل الطبيعة(، 

فهناك حنن تراجيدي إىل الطبيعة املثالية الي 
تعتر الطبيعة الترابية جزًءا منها، والشاعر 

وجه طاقته )العصابية( عر تكنيكات )إزاحة( 
الغموض، وإضفاء هالة الوجدان واخليال حول 

اجلنس، بواسطة قوانن املائمة األخاقية 
العقانية، ففاشية الطبيعة أعظم من فاشية أى 

جمتمع، كما أن النشاط العاطفي الرومانتيكي 
قوامه التناقض، ومن خال فهمنا للرؤية 

الاأخاقية للحياة الغريزية عند "فرويد" 
و"نيتشة"، فعلى مستوى معن يكون احُلب شجاًرا 
أو مبارزة، ليصبح )العرض الذكوري يف الديوان 
ا، ألن الرغبة حماصرة من  عرًضا متطرًفا حادًّ
مجيع اجلوانب(، فيقول: "ساعة انتشاء الروح 
فيوض/ ِوردين وخلوة واتصال/ طب كيف انام 

وانا ُكلي سابح يف املأل/ شجرة كافور/ خنلة 
وسباط/ ترعة وبيوت/ مهرة وحصان/ فدادين 
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الي تطابق يف وعيه عامل اخللود، تلك هى 
أسباب االزدواجية الي ظلت متحكمة يف 

مشهدية القصائد.

انعكاسات الصوت وحركية اللون
الصوت يف الديوان ميثل نوًعا من التنظيم 

األوركسترايل لألفكار، يف مقابل غموض 
اخليال، على شكل مناجاة ذاتية متفردة 

 Self( يتبعها انسحاب من خال )مصادرة الذات
Sequestration، وداللة الصوت يف الديوان 
تبدأ هادئة بسيطة تفاؤلية من "الضحكة/ 

ضحكة الطفل/ ترنيمة صباح الورد/ تغاريد/ 
بضحكته/ صوت أطفال ومحام/ عصفور وكناريا/ 

حلن اجلمال/ صوت رنة خاخيلك/ الضحكة 
املسكونة صبابة/ دفا صوتك على التليفون"، 
ليبدأ الشاعر يف التنقل بن مقامات )الصبا 
واحلجاز(، وهى مقامات بكائية حزينة، إال 

أنه يستخدم مقام الصبا ىف التعبري عن حاالت 
الشكوى فيقول: "صوتى خانِّى/ بيعزفهم صبا/ 

كام غنوة من بعد النكد/ ناديت بصوت مليان 
رضا"، بينما يعلو صوته حمذًرا مهدًدا من خال 
مقام احلجاز فيقول: "بيغنوا حجاز/ مبوسيقى 

اجلاز". هنا ربط الشاعر بن مقام )احلجاز( 
وموسيقى )اجلاز(، وإن كنت أعتقد أن املقاربة 
بينهما جاءت لتخفيف حدة التهديد ىف بعض 
األبيات، ألن موسيقى )اجلاز( تتميز بأسلوب 

االرجتال ومزامنة العزف مع إيقاع منظم، 
وجاءت لتأكيد قصدية التحذير والتهديد 

وارتفاع انفعال الشاعر، ذلك أن هناك نوًعا من 
موسيقى )اجلاز( يطلق عليه )اجلاز البارد(، وهو 
النوع الذي خيتفى فيه االرجتال ويقل استعمال 

اإليقاعات الساخنة، ومييل إىل البطء، فنراه 
يقول: "أرشرش جبردل شوية غناوى بـ كرد 
وحجاز/ شوية نشاز/ من غري ُغنا". وىف هذة 

احلالة رغم غياب االرجتال وقلة اإليقاع، نراه 
على مقام )الكرد(، وهو مقام تصاعدى، خترنا 

دالالته عن القادم ىف القصائد من انفعاالت، 
لينتقل بنا إىل مستوى أعلى من التأزم، فيقول: 
"رغم إن الصوت وصلىن بامتياز/ كالليل ناياتى/ 

واملىن موال"، مث تكون احلالة القصوى من التأزم 
والضيق فيقول: "كنت باجنو من جنانك ملا 

باهرب لألغاين/ وهبوايا الناى بيحلف/ األرض 
باملقاسات زارعة الشجر مواويل"، فالناى هو جسد 

الشاعر الصويف العقاين، والناى هو الصورة 
الي تكشف عشقه ومتزقه الوجودي، فهناك 

تازم بن )الناى واجلنون(؛ فالناى عنصر طبيعي 
مقتطع من القصب، الذى متتد جذورة يف أعماق 
األرض لتمتزج بالتراب واملاء، لذلك كان الناى 

القصيب أصدق تعبرًيا عن االقتاع والتمزق، 
فنحن أمام )انفصام الناى(، رمز اجلسد العاشق، 
عن جذوره الطبيعية، فيقول: "كالليل نايايت". 
كل ذلك االنفصام ال ُيخرج الشاعر عن )دائرة 

امُلْجَتَلب( الي تضم ثاثة أحبر هي: اهلزج 
والرجز والرمل، فنرى )الدائرة كلمة متكررة( 

يف قصائد الديوان فيقول: "علل وخطوط/ 
دواير شايله تفاصيلي"، ويقول: "وارسم خرايط 
للخطوط أو للدواير"، ذلك أن حبر اهلزج يشبه 
تردد الصوت وصداه، وينتقل بنا إىل مشهدية 

املاضى عر ذكرياته فيقول: "وقطر بعيد صدى 
صوته بيسبق ضحكة العصافري/ على حبر اهلزج 

ىف النيل"، فيحدثنا الشاعر عن وعيه املغمور 
حتت الفيضان، حبيث يكون هناك حد أقصى 

من احلمية، وحد أدىنَّ من الفعل )عندما تتصل 
الرغبة بالعقل(، فيقول: "وليه الزم تكون ثوره/ 

إذا يف الليل بنتقابل وياخد عنتره حظه بكام 
بوسة وحضن هزيل/ ما قلنا كفايه من بدري 

باش هتليل"، فقوة الطبيعة وفتنتها تتواصل، 
وتبقى القصائد املدهونة باأللوان، متثل فنًّا 

مييل إىل الطبيعة ويقاومها، يف الوقت نفسه، عن 
طريق األفكار السرية واالنتباه الدائم للخط 

األنثوي الشائك بن )األنا( و)اهلو(، أو مبعىن أدق 
بن الطبيعة واملجتمع، يقول" "ربيعك زى خريفى 

يوم لونه اخضر/ يوم متلون بالراويز الصامته 
ىف بيتك/ يوم متشوه". كما أن اللون بينه وبن 

الكلمة واحلركة )تزامًنا مشهديًّا(، وفهمنا للحركة 
يف القصائد منصب على كوهنا تأيت من األفكار 

غري القابلة للسيطرة؛ يقول: "خضار طازة/ حارة 
براح"، ألهنا حرة بن حاالت مزاجية متعددة، 
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مثل املحاوالت الدرامية للسيطرة على األنثى، 
يقول: "أنا ع املمشى ناى شايف علل أمشري/ قصص 

إبليس مع دماغي/ عروسة ومهرك الفيضان/ 
أالقي اجلذر بعد املد بيمحى كل ألوانك"، على 

افتراض أن )التابو( املرتبط باألنثى ُمَرر: 
"الوردة البيضا ىف فستانك"، واألصوات يف 

الديوان متثل نوًعا من اإلحساس الفين الذي 
يشي بداللة تعاطف الشاعر مع الطبيعة، غري 

أن ما جيذبه هلا هو احلب ذاته، إال أنه حب 
مشروط بـ)الوعى التراجيدى( وإحساس الغصب 

واالقتاع: "من عمق وعي بأصلكم زحزحتكم".
خامتة

يف ديوان )شروع يف ُخلع( للشاعر "حممد 
عطوة" حنن أمام كتابة تقوم على ثراء التجربة 

اإلنسانية يف عاقتها بالطبيعة )املرأة(، الي ال 
حتترم هوية الرجل، كتابة قائمة على الصراحة 

والقوة، فكل كتابة عظيمة جاءت من اجلدال 
مع الطبيعة )املرأة(، الي تتفتح وتذبل، تصعد 

وتسقط يف حركات داخلية وخارجية أثناء 
انتظارها لتدفق الفيضان الذكوري، إال أن )وعى 

الشاعر املسيطر جعل اخللق لديه عقاين منظم(؛ 

فالنريفانا كصعود بعد طول سكون ال ميكن فهمها 
إال حِبس أخاقي، وكأننا بصدد إعان استقال 
الشاعر وحتديه للطبيعة: "دا انا حيلي/ ماتقدر 
تنشله شبكة/ وال الشبكة بتحجب بنت عشقاين 

فـ وسط النيل/ وال الصياد بكام غمزة وملزة وجد 
يصطادين". ذلك التحدي الذي مت عر )ختيل 
ا(، لكنه وقع يف فخ املادة، فاملرأة هتب  نفسه حرًّ

احلياة وتنتزعها أيًضا، "فاألنثى الكونية هى 
أيًضا القر املشترك"، ألهنا متناقضة أخاقيًّا، 
هذة االزدواجية تعكس تناقض مشاعره، وكأن 
شرط االستجابة هو األمل واملعاناة؛ لذلك نرى 

جتسيد اإلحساس يف شكل قصائد إيروتيكية 
تراجيدية، واإلحساس التراجيدي يروي لنا 
قصة )اجلسد املنفصم(: "البنت النامية على 
سريرك/ مش عاشقة عينيك/ دى بتحلم بس 
تنام جنبك/ وتفك إيديك"، وعلى حد تعبري 

"نيتشة" فإن دورة احلياة اإلنسانية من الوالدة 
إىل املوت حمكومة باألرض والطبيعة، فالشاعر 
يرى أن النظام االجتماعي يصبح مجيًا مرئيًّا 

عندما يواجه الفوضى الاأخاقية، ليصنع 
حتواًل للقيمة من )األنثوية إىل األنوثة(، 

فريديريك نيتشهأفاطونسيجموند فرويد
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الي حترز تقدًما لصيغة الفن اإليروتيكي، 
ففتنة الطبيعة وقوهتا تتواصل وتبقى، كما 

أن السلوك املثايل قدم لنا منظوًرا خمتلًفا 
حول اجلماليات الطبيعية، دون ارتباطها بأية 
مجاعة سيكولوجية، وإن كان االنضمام للنظام 
العقاين افتقد متاًما إىل النمط الصارم حلالة 
التخلي، لتصبح اخليوط الرومانسية يف التباس 
كامل كاشف هلويتها، ويكون تشابكها هو مفتاح 

ذلك الكشف، ليصبح )كبت( الذات هو الفعل 
النفسي األكيد من أجل الوصول إىل االخنراط 
االجتماعي: "أنا ساقية دايرة وعاشقة صوهتا/ 
أنا أرض بتقاوح عطشها"، كما أننا ال جند أثًرا 

لعاطفة املطاردة سوى يف أول الديوان، لذلك 
)مل يفلح اللون يف املرور من عقانية األفكار 

وحتدي الكلمات وسرعة احلركة(، ورمبا هذا هو 
السبب الذي جعل الشاعر يأيت )بالرباعيات( 

متفرقة بن قصائد الديوان الطويلة )لتخفف 
حدة العقانية وتثبت القناع االجتماعي(، 

عموًما هناك عاقة خفية يف قصائد الديوان 

بن األصول الثقافية والزنعة اإليروتيكية، 
فالتجارب اإليروتيكية متارس غالًبا يف اهلامش: 
"جوه الغرف يزين ويل/ نشفت حبيبي املعجزة 

وردة فـ ميدان". لذلك جاهد الشاعر يف مزج 
العقلي باملتخيل، ليثبت لنا أنه ليست كل نزعة 

إيروتيكية مضادة للمجتمع، لذلك كان من الصعب 
عليه اختزاهلا يف اجلانب اجلنسي، وإمنا حاول 
ربطها بالتصورات العامة عن العقانية والوعى 

بالذات ومبفهوم احلب، إال أن الشاعر خالف 
وجهة نظر "أفاطون" الىت دعا هلا يف مدينته 

الفاضلة، والي تضمنت بعض األفكار املتطرفة، 
فقد دعا إىل )املشاعية اجلنسية( لطبقة اجلند 
واحلكام حصًرا، ذلك عر تأماته الذاتية الي 
ا وجهًرا للفضيلة، واالحتفاء بالوجد  تدعو سرًّ
الصويف: "الفرق واضح بن ما كان واللى احنا 

فيه/ علشان صراحة الروح خبت جوه النفوس"، 
حقيقًة خيلق الديوان عامله اخلاص، ويسجل 
طقسه الفين الذي استطاع أن )يكثف( لذتنا 

بضمان أن )اخليال ال ميكن أن يتحول إىل فعل(.

اتصور أن حماوالت إصاح اخلطاب الديين، ال ختتلف عن ترميم بيت متداع 
... األفضل أن تبين بيتا جديدا وتترك القدمي للذكرى اخلالدة.

من األجدي قراءة تارخينا احلديث )احلداثة( من جديد، وإنقاذه مما حلق به 
من تزييف، وتشويه مارسته انظمة ما بعد يوليو 52 بدعاوي شيفونية سخيفة، 

التصق بذهنية مثقفينا مثل تابوهات ال جيوز اختراقها.
ذات مرة كتبت مقااًل معارًضا آللية تقديس احلكام الي بدأت بعبد الناصر، 
فعلق أحدهم قائًا يل ) لوال ناصر ما كنت تعلمت أنت فهو الذي جعل العليم 
جمانيًّا(، مثل هذه املغالطات هى نتاج جهلنا بتارخينا احلديث.. على أي حال 

قلت له وكيف تعلم ناصر نفسه، وكيف تعلم جده اجلنرال أمحد عرايب فاح 
ههيا؟

كيف اقنعتنا أنظمة التعليم أن العصر اململوكي عصر احنطاط.. وكيف اقتنعنا 
هبذه املغالطة دون أن نلتفت إىل العمارة اململوكية والفنون املهنية الي رافقتها 

حىت اهنكتها دولة اخلافة العثمانية.
تاريخ مصر احلديث ثري عابر للقوميات واألديان وكان من املمكن أن يستمر 

لوال انكسار يونيو 1967.. الذي كان بداية هلزمية نفسية، فدارت العجلة إىل 
اخللف ومل يوقفها أحد، ألننا فقط صرنا نردد أغاين العظمة واملاضي املجيد 

كالببغاوات.
كل ما أمتناه أن نقرأ هذه التاريخ لنستعيد ذواتنا التائهة بن األزمنة واألمكنة 
واألنظمة.. أن نقرأ مبوضوعية بعيًدا عن األفكار الشائعة.. ليس هذا فحسب، 
بل علينا أن ندرك أن املاضي مل يعد موجوًدا ولن يعود مهما كان، وأن احلاضر 

هنا واآلن.. هو كل ما هو بن ايدينا.

50

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



▪▪

لديك ما يكفي من ذكريات
كي يكون معك رفاق على هذا احلجر

اقعْد
وَسلِّهْم بالقصص
فهم مثلك شاخوا

وضجرون
ُقصَّ عليهم حكاية املسافات

الي مهما مشت
تبقى يف مكاهنا

أخْرهم عن اجلّن الذي يلتهم أطفال القلب
عن القلب الذي مهما َحِبَل

يبقى عاقًرا
حّدْثهم عن العشب الذي له عيون

وعن التراب األعمى
عن الرياح الي كانت تريد أن تقول شيًئا

ومل تقْل
ت على  وعن الفراشة البيضاء الصغرية الي دقَّ

بابك يف ذاك الشتاء
كي تدخل وتتدفأ.

 
لديك رفاق على هذا احلجر

ال تدْعهم يضجرون
أخْرهم عن اخلراف الي با راٍع

وعن الراعي الذي با خراف

عن الراعي الذي ضلَّ واخلراِف الي تعرف 
الطريق

أخْرهم حكاية الذئب
وحكاية القبَّرة
وحكاية الغول

وإْن مل يكن هلؤالء حكايات فاخترْعها
اخترْع حكايات

اخترْع ذئاًبا وجنًّا وخراًفا ورعياًنا وفراشات
رفاقك مثلك شاخوا

ويقعدون على حجر صغري
اخترْع هلم مسافات.
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حىت يف بريوت ال أتواىن عن الزنول إىل 
بريوت

كأهنا حمطُّ َقَدم
من دون أن أصل...

والدي نزل إليها، قبلي
ي ال َجدِّ

فيما قضينا العمر معه، وبعده، نصعد ونزنل
غافلن عن حبر، وعن سفن ُمبحرة

من دون ُبَقِجنا األوىل الي تلفْت يف عيوننا
قبل أن ختتفي من حمات "برج محود" أو 

"الرج"...
نزنل إليها فتختلف هيئاتنا: يف ما نلبس، يف 

ما حنمل بأيدينا، يف ما ُيحرِّك خطواتنا بعد 
صياح ديك، فوق أرصفة، على أدراج نتراكض 

فيها خبفٍة ما خلناها أكيدة يف هلونا، أو يف 
هلعنا مما فاتنا من دون أن ندركه يف ميعاده، 

كالوصول متأخرين إىل سينما "لوكس"، أو 
منتظرين موعد مرور "الترامواي" لكي نستقلَّه 

بدورنا إىل جانب سيدٍة بقبعة مزركشة يف 
فيلم باألبيض واألسود..

نصل دوًما متأخِرين إىل بريوت، فا وقت لكي 
حنصي ما سقط بن أقدامنا وأقدامهم، أو ما 
أمسَك بنا عن طريان، أو ما يسبق أصابعنا يف 
ها واجنذاهبا... لكننا نستدرك ما  هلفتها وغمِّ

كات سريعة تتقاذفنا  فاتنا، ما دام أن لنا حمرِّ
يف شوارع، هلا أرصفة ومسارات، وهلا عمارات 

تنادينا فيها ألبسٌة مرفوعة فوق سطوحها 
مبا يشبه صعودنا إليها للقاء هبا، يف غفلة عن 

أصحاهبا..
بتنا شركاء يف ما ال نعرف، مع من يسكنون 

معنا أو نسكن معهم، إذ سبقنا إىل الشقة غرينا 
ممن نزلوا بدورهم إىل بناية اتسعت لتجمع 

يف دواخلها ما كان لنا أن حنصيه ونوضبه، 
َده يف هواء، يف هلاث  أو نتخفف منه، ولنبدِّ
حار، بن خطى متدافِعن خلف ظنوهنم أو 

توقعاهتم... إذ بات لنا ولغرينا ما جيمعنا من 
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قنا من دون أن نتخاصم. دون أن جنتمع، ما يفرِّ
هلم ما يطلبون من دون إبطاء، يف مدى شارع طويل 

يتراصف فيه بائع اللَبن مع ميكانيكي دواليِب 
سيارات ودواليب هواء، مع إسكايف يرتق ثقوب 
راكضن يف ممّرات عمِرهم اخلفية، ومع خزانة 
تستعيد ثياب من كروا يف أعمارهم فيما تضيق 
أجسادهم هبا مع طناجر وماعق وأدوات أخرى 

يقوى املجلِّخ وحده على تلميعها فتأتلق حتت أنوار 
مشس من جديد، من دون رواسبها، لوالئم العيد 

الكبري، إذ َتخرج من بن يَديه كما لو أهنا خرجت 
للتو من موقد صانعها بألق حناسي منري...

مع طفل ينتقل بعينيه، من شرفته، فا يسعه 
االنتظار، فتنقله معها زمامري سيارات إىل حيث 
لن يصل، ويستعيد أمام أمه أصوات باعٍة وراء 

عجاهتم، ويتلقف اجلريدة ألبيه من بائعها من 
دون أن يقلبها، ويرتب ياقة قميصه لكي يندس 
يف مواكب املاضن خلف توقهم قبل رزقهم: ما 

أحلى أن تندسَّ بن مناكبهم، لكي تشقَّ ممًرا لك، 
معهم وبينهم، من دون أن تكون أي واحٍد منهم ما 

دام أن بريوت تسُع حاملي بقِجهم األخرية؛ ومن 
ينقلون أثاث شقَّتهم إىل شقة العطلة الصيفية 

مث يعيدونه إليها من جديد؛ ومن جيد فيها حمل 
تصوير فوتوغرايف جلواز سفره املوعود، ومن 

يواعد، فوق مقعد خشيب، أمام "الروشة"، من قد 
خترج من موجة، أو من فتحة سيارة مباغتة.

ما أحلى أن يسابق الطفل مواعيده املرجأة، فيجد 
يف شارع أكثر من حقل ومرج زهور، وأكر من 

فسحة يف كتاب صاة، وأغىن مما تفتحه نافذة يف 
مساء... 

ما أحلى أن تكون بريوت مشتهاة ومتمنعة إذ تقع 
دوًما أبعد من موعد، ومن انتظار: أمُل ما ال ينقطع 

يف حياة مبعثرة.
يف ما نتجه صوبه، أكثُر من صورة بلغْتنا قبل أن 

نراها... مل يكن يف مقدورنا النظر إىل العايل: ال 
إىل مساء، وال إىل قمر بن جنوم، إذ كان يشغلنا 

ما يصل إلينا يف إشاعة، يف مهس، يف ُفتحات 
تتكشف أمامنا من تلقاء نفسها...

ما كان لنا أن نتدارك البقاء يف عتمة، ونسارع 
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للعودة إىل البيت، إذ رحنا نستعذب البقاء 
مكشوفن حتت أنوار عالية وقوية، ماِشن 
من دون أن حنصي خطواتنا؛ ال مقصَد لنا 

ه حديثنا إىل أحد،  غري املشي نفسه، فا نوجِّ
وال خياطبنا أحد، مشموِلن بدفٍء وحناٍن 

غريَبن يف وحشة ال ُنحسن تسمية أحواهلا، 
وال هيئاهتا... ما كان لنا أن نندفع، أو نتباطأ، 

إذ كانت لنا أجنحة حتت إمرة سواعدنا 
اخلافية مما يصلح لسفر، وأنَت ساهٌم يف وردة 
َع حدوُثه بعد  منرية فوق شرفتها، أو مما تتوقَّ

انعطافة حركة..
يزنلون، فيتبادلون حتيات واجبة، عند 

الوقوف يف انتظار أرغفة خبز، أو عند التاقي 
فوق درجات حجرية، فيما ال جيدون لزوًما 

لذلك إذ يلتقي هذا جباره يف "ساحة الشهداء" 
البعيدة، إذ إنه يكون شخًصا آخر ممن َيشخص 

إليهم يف صورهم فوق أعانات السينما 
اخلشبية، أو ممن يرفلون بياقاهتم املنّشاة يف 

مقهى "الروندا"...

نزَل من شجرة من دون أن يصعد إىل شقة، 
وقطَف بأصابعه ما مل ينضج فوق غصنه، 

فاستبَق ما يقع بعَد خطوة أوىل، بعَد نظرة 
تلقائية، وغضَب ودار يف ُحّمى... باتت له 

مواعيد من دون أن تكون مضروبة، وراح 
يتنقل بثقِة من له ديون مستحقة عند غريه، 

فيطلب حتصيَلها من دون اتفاق مع مدينيها 
املفتَرضن...

ي،  نزل من دون أن يصل، إذ وجد يف التَّمشِّ
يف البصبصة، درجات يتسلق عليها خبفِة 

متسلل ليلي، واجًدا ممًرا ال يعرفه غريه، حىت 
أصحاب البيوت – ممًرا من دون أي عائق 

طبيعي، من هلاث حمموم، وندى فوق أصابع، 
ومتتمات راجفة أمام من يصل إليها من دون 

ِعلمها، فريتبك فيما تزنل يف بركة عينيه 
نزواًل أشدَّ وأرقَّ من طريان عصفور فوق صفحة 

هنر غري هنر بريوت.
صّياد يف وضح الليل من دون طريدة

يزنِّه نظره من دون بندقية
وال طريدة تسقط يف جعبته – لو هتيأْت 

للسقوط
أخيلة ما يتراءى له أنه رآه، أو استدعاه، 

تتطاير يف فضاء نظر: طرُف ساٍق من دون 
فستاهنا، وطرُف ابتسامة من دون عينن 

راقصَتن، وطرُف حديٍث من دون موعد... 
طرُف ما ال يظهر، وال يكتمل، كما لو أنه رذاذ 

من حلم، أو أشاُء شهوة..
ري نزوُل ما ختفُّ محولته يف السَّ

ما يتصاعد يف أنفاس حلم
ما تتحرَّى عنه القصيدة، فا جتده..

إذ ما استبقى الزنوُل
غرَي ما نثَره يف قصيدة مفتوحة.

هكذا ال أتواىن عن الزنول
من دون أن أتقدم

أمتشى فقط
من دون أن أتراجع..

أصعد إىل عايل العمارة، وأصيح:
يا حياة، أتوق إليك

فتجيبين: أتوق إليك.
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مل يعرف حورُس أن مدينَتُه ستصرُي َهَوى َصْقٍر 
آَخَر، وأنه سوف يستبدُل بإيزيَس امرأًة ُأمِّيََّة 

القراءِة والكتابة، فصيحة القلب والروح، 
تدخُل غرفَتُه اخلاليَة، كل َصباٍح، َبْعَد أن 

انتقَل إىل ُعشِّ الزوجيِة، لتلقَي عليه التحية.
مل يعرْف حورُس أن َصْقًرا آخَر ليَس له من 

ٌة يف َبَصِر القلِب،  قوِريَِّة شيٌء، إال ِحدَّ الصُّ
وَصليٌل يف ُأُذِن األعضاِء، سوَف َيْحِمُل حتت 

اجِلْلِد كونتوًرا لألسفلِت، وميزاًنا لأللوان، 
وِمْنَفَضًة لُتراِب الُعْمِر.

وَح ُيْمكُن أن ُتْصبَح  مل يعرْف حورُس أن الرُّ
ا يف حائط بيٍت، أو َمْدخل جامٍع، أو  آُجرًّ

ُمَرَبعاِت بازلٍت، أو 
َحديًدا َمْشغواًل يف ُشْرَفٍة، أو يف َغسيٍل َمْنشوٍر 

َيْنُقُط ماؤه ساعاٍت وأياًما وسنَن، فإذا َهبَّْت 
ريٌح اضطربت األرُض حتت القدمن.

لذلك كان ميكُن لُه أن يسمَع َصْوًتا يأتيِه من 
َخطِّ امُلوَنِة بن ِمْدماكن، وأن َيَرى أقداَم رفاق 
طفولِتِه تتقافُز فوق أدمي الطريق، وأن تلوَح 
له وجوٌه خترُج للهواِء من رأِسِه مباشرًة، وأن 

َيْأَسى على الباب احلديد، وعلى احلديقة 

الصغرية الي كان ينغلق عليها، وامَلْسَكِن ذي 
الشرفاِت الواسعِة واجلدراِن العالية.

وكان عليه أن يفقد الفراشة الي غادرتُه من 
زمٍن، وسكنْت حجرًة يف الدور األرضي، حيث 

مل يستطْع َبْرُد الشتاِء أن ُيطفيَء التَّنُّوَر الذي 
 . يفوُر مباِئِه امَلْغِليِّ

كان الَبْرَجُل يغرُس ِسنًّا يف َصْحِن "أبو عبد 
وسي"  اهلل" ليدوَر ِسنُّ القلم دورَتُه لتضمَّ "السُّ

ْملي" و"أبو الرِّيش"،  و"صاح الدين" و "الرَّ
حيث كان القلُب ُكَرًة تلعُب فوق الطرقات، 

والعُن محامًة حتطُّ على مئذنة "ابن مسعود".
كان "الشيخ علي بطيشة" بُعْمِرِه الطاعِن يف 
، ووجِهِه األبيض، وحليِتِه الي تبدو  نِّ السِّ
، َيُهشنا  كأساٍك مضيئٍة، ولباِسِه األزهريِّ

للصاة كأننا ذباب. رمبا كان ُيحاوُل أن ينَسى 
حفيَدُه امُلصاَب بثقٍب يف سقِف الفم، أو ُيراجَع 

يف رأِسِه ميزاَن الَعْدِل بن زوجتيه. وكانت 
صيحة "خليل عبد اهلل" الغاضبُة يف وجه 

الساكن اجلديد: ما نتش ِحْملي! قبل عاٍم من 
َرْقَدِتِه مثَل منديٍل ُمْبَتلٍّ يف املستشفى العام. 

وكانت "أم عبده" تتجُه لبيِتها جِبْرِمها اهلائل، 
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وثديها األيسر اخلارج 
ِق  بكامِلِه عارًيا، من مكاِن متزُّ

ثوِبها، بعد أن َمألْت ِفْنطاَز 
املاء حىت حافِتِه، من "طه" 

صاحب َعَربة املياه، الي 
. ها ِحصاٌن َعِفيٌّ َيُجرُّ

لقد َغيَّْرُت ُنْطَق "القاف" 
الدمنهورية لتصبَح 

"مهزًة" َسَكْنَدِريًَّة يف "كلية 
َدْتين وزارُة  اهلندسة"، وَعمَّ
الريِّ يف ترعة النوبارية. 

وقلُت للدكتور سينوت حنا: 
إين ُأْهَزُم أماَم هذا امُلْستوى 

األخاقي، فلم ُيَعلِّْق على 
هذا اإلطراء. وعندما 

انقطَع اإلرساُل التليفزيوينُّ 
مل أنتبه، فقد كنُت ُمْنَهِمًكا 
يف احلديث مع أيب، الذي 

جاَء لزياريت للمرِة األوىل 
بعد زفايف، ليلَتها َسِمْعُت يف 

الـBBC نبَأ اغتياِلِه يف 
، فاختلطْت  الَعْرِض العسكريِّ

مشاعري.
رمبا مل أمتكْن من فكِّ ُلغز 

"جلنة السياسات"، وال قانون 
"منع االحتكار" اجلديد، 

الذي ُيعاقبين بشدٍة لصاحل 
"أمحد عز"، وال َتَحوُِّلي إىل 

َعقاٍر ُمتوارٍث، ولكنين كنُت ُمكتظا بِشْعٍر َيِرنُّ يف 
ضلوعي، وعصافرَي كثريٍة. ومل أكن قادًرا على 

استعراض َعْوَريت يف الطريق العام.
هكذا كانت السيدُة النحيلة، والولدان 

األنيقان، وهكذا كنُت أجرُّ ُيْتِمَي االجتماعيَّ 
كأنين فاٌح مصريٌّ جيرُّ هبيمَتُه ساعة الغروب. 

لذلك مل يكن غريًبا عليَّ أْن نزلُت لصاِة 
اجُلمعِة، ورحُت ُأَقلُِّب َطْرِفَي بعد انقضاِء 
الصاِة فأصابين إحباٌط شديٌد وأنا أرى 

الشباَب ينصرُف بعدها، فخرجُت لطرقاِت 
املدينِة بداًل من العودة للبيت.

رأيُت صديقَي الطبيَب يهتُف مَع أربعٍة من 
زمائِه فاستحييُت أن أنضمَّ إليهم، وعندما 
وصلُت مليدان الساعِة وجدُتُه خالًيا كرأٍس 
َصْلعاء. َعَبْرُت من شارٍع جانيبٍّ يؤدي لشارع 

"أمحد عرايب" فلمحُت حشوًدا هادرًة تأيت من 
ناحية مسجد التوبة. أسرعُت اخُلطا حىت 

وصلُت إليهم، رأيُت شيًئا هائًا يرتفُع بارتفاع 
منسوب الطريق حىت أول احلشد أمام املسجد، 

مث يزنل باخنفاض املنسوب حىت "عمر 
أفندي". ذبُت يف اجلسم العماق كأنين إحدى 

ُد بغضِب ثاثَن  خاياه احلية، ورحُت ُأَردِّ
عاًما: يسقط يسقط حسين مبارك.
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* كيف قَطْعِت تلك املسافَة الشاسعة
حتت سياِط الشمِس؟

ياط.. ** أنَقَذْتين ُجثٌث جتيُد لغَة السِّ
ِة األخريِة قالت ترعٌة جفَّْت يف احلصَّ

قبل جَرِس امللِح
ُقلُت: وكيف تعودين اآلن؟

ناَحت وفتََّشْت حقيبَتها املدرسيَِّة
وأيَقَظْت ُجّثًة بن الّطْفِو والَغَرِق

كانت اجلّثُة َتهذي بَنشَوٍة ُمريَبٍة:
* "هذه األرُض اخَلاء، بعد أن قاَءت َبنيها"

فتردُّ أمساٌك بنكهٍة ميتٍة:
** "هذا الزحام ال أحد"

***
إّنه الّرصاُص َيخِدُش الورقَة ِبَقسوٍة

َوِر ُق مابَس الصُّ وُيمزِّ
قبل أن َتِفرَّ القصيدُة بَغنيَمِتها من ُتَرٍع وَقْتَلى

وَيْذوي الَقَلُم متاًما
َكِجْذِع َنخَلٍة خاويٍة

بعدما َفرَّ الُقْطُب من الّطريقِة
إىل عوٍد أخضر

حتت إِبِط مقرٍة
ُتَغين: "هذه األرض اخلاء أخرَجت 

أحشاَءها"

فريسُم الّصدى ُشروًخا
وِطيًنا رطًبا يف جذوِع الّنخِل أعوُد

***
من َكثرِة ما َأْلَقْيُت هلا من ُجثِث حيواناٍت  

صْرنا صديقن
الترعُة الضريرُة كانت َتهتدي باخلواِر األخري

إىل حتف ِمْلِحها ومتضي
سهَّْلُت هلا موَتها، وَعّلَمْتين صيَد الفراِغ

أنا وترَعي ندخُل كتاَب الّصمِت بَبهَجِة 
اخَلواتيم

وننتظُر عوَدَة امَلهدي يف أقنعِة القصيدِة
أو ِشباِك الصيِد مث َنهذي بَنشوِة اخَلراِب:

هذه األرُض اخلاء
هذه األرُض اخَلاء

مث يسوُد صمٌت قبل أن يُصرَخ املؤذُِّن يف الِعرِي:
"صمًتا قليًا فقد حاَن الَوداع..

: الفاحتة"
صرخت ترعٌة ضريرٌة من جمروِر الّنهِر

َوَحلَّْت عصاَبَة الَعينن عن قاع مائها
فلم َأُقْل شيًئا من َهْوِل ما رأيُت

* من قصيدة ملحمد عفيفي مطر
** من قصيدة المحد عبد املعطي حجازي 
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-1
ابيَّة جرُة العجوُز على الرَّ الشَّ

وال نَن الطُّ ابنُة السِّ
كم طرًيا مرَّ من هنا..

ا وكم ُعشًّ
غرية؟ بنته املناقري الصَّ

كم بيضة أفرخت
وكم بيضة

فسدت؟

جرة العجوز الشَّ
باقية يف مكاهنا

ّل وحده الظِّ
يغيِّر أمكنته

بدأب.

-2
منلك اآلن كّل شيء:

- سنواتنا الي خلَّفناها وراءنا مثل قطيع من 

اليتامى واملنبوذين
- عاقات حبٍّ فاشلة انتهت جبثث مشوَّهة 

حناول إخفاء روائحها النَّتنة وهي تفوح كّل 
ليلة من صدورنا

وللمفاجأة
اكتشفنا يف األدراج املنسيَّة أشياء قدمية

ما زلنا حننُّ إليها.. مثًا:
- البيوت املدمَّرة على ضفَّي الّطريق

- الغرف القدمية الي كرنا يف عتماهتا 
حن ينقطع الّتيار الكهربائّي وحنن نتحّسس 

األركان حبًثا عن مشوع
- تلك األصوات الي كانت تنده علينا فنقف 
مثل جراء صغرية رافعن آذاننا فوق رؤوسنا 

كرايات تلوِّح لغريب
نتخّيله قادًما من بعيد

منلك اآلن كّل شيء
ال ينقصنا

سوى األفكار العظيمة
الي

سنموت ألجلها.
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-3
أنا؟!

أنا ال أعرُف من أنا
شاءت اخُلرافاُت امَلْحكّيُة على مسامِع العياِل

أن أكوَن اجلينَّ
الذي خيافوَنه يف اللَّيِل قبَل أن يناموا

وأن أكوَن القمَر
الذي ُيِريهَم اجلينَّ

أرادتين مامُح اخُلْسراِن يف أوجه اآلباِء
العائديَن من العمِل

بَب يف أْن ُيقبَِّلهم أطفاُلهم أن أكوَن السَّ
موْع قبَل أن تسقَط َمهابُتهم يف الدُّ

ويوًما
َج األخرَي يف صوِت ُأمَّهاٍت يْلهجَن  كنُت التَّهدُّ

عاء بالدُّ
ألبناٍء أكلْتهم ِمْعدُة احلرِب

نيا َفتَّْحُت عيينَّ ذاَت يوٍم على الدُّ
فوجدتُّين عًصا ختبُط األرَض

يف يِد أعمى
ريَق يعُر الطَّ

وحَن غضَب اهلُل عليَّ
جعَلين جنوًنا يضرُب النَّاَس

رقاِت ديَن يف الطُّ فيسريوَن ُمشرَّ
جِر يناموَن حتَت الشَّ

وأسفَل اجلسوِر

لكن أكثَر األشياِء الي كرَهُتها يف حيايت
أنَِّني كنُت يوًما

تلَك احلفنَة العطنَة من أحاِم اليقظْة
ُق أبًدا الي ال تتحقَّ

لكنَّين -ُرغَم ذلَك-
أحببُت فكرَة

أن أظلَّ ُحلًما.

-4
اْشعل سيجاريت بعود ثقابَك األخري

اللَّيل طويل أمامنا، وليست لدينا أغصان جاّفة 
كي نشعلها ونتدّفأ حوهلا، وتعاَل حنكي عن أيِّ 
شيء؛ احِك يل عن مْيتات بقيت يف ذهنَك مثل 

ُمخلَّفات حرب، وسأحكي لك عن النِّساء اللوايت 
صنْعَنين، احِك يل عن حلظات بكائك وأنت تضع 
ي  ة نومك، وسأحكي لك عن َجدِّ رأسك على خمدَّ

الذي دلَّين إىل املْخَبأ،
احِك يل عن ُأمِّك الي ماتت وأنَت بعيد، وسأحكي 

لك عن ُأمِّي الي ماتت هي األخرى وأنا بعيد

جائر كانا ميلك الكثري من السَّ
وكانا ال ميلك اآلن

أيَّة أعواد ثقاب
فعّماذا سنحكي؟

-5 
.. طبل يدقُّ

كقدم راقصة حافية..
على باط

ناي ضائع كغريب يف اخلْلفيَّة، وُدفٌّ يتهادى على 
ريق. العازفون ِعميان  ريق مثل فاقد الطَّ الطَّ
ة خشبيَّة وقد بدأوا من  يتحلَّقون فوق منصَّ
وا بالنَّوى. ننصت بعيون مْغلقة  البيايت ومرُّ

وحنن نتطوَّح يف احللقة. صوت امُلنشد مْبحوح 
بابة، غرقنا  ُينادي فيْلحقه العود وتواسيه الرَّ
وت املذبوح  يف العتمة امُلدوَِّخة وحنن نرى الصَّ

كن تذبح عند احلنجرة،  أمامنا، كانت السِّ
بط عند احلنجرة، تتحرَّك عصا الكمان  بالضَّ

قبة، تزنل..  كن يف الرَّ إىل أعلى.. فتغوص السِّ
ق، ورئتيه  وتيَّة تتمزَّ فتزنل، رأينا أحباله الصَّ

تنتفخان وْهو ُيخرج اآله عميقة من بئر. رأينا 
م يسيل، ِزدْنا من غلق عيوننا  وت يعلو.. والدَّ الصَّ

وأسرعنا يف تطوُّحنا حماولن اتِّقاء سقوطنا 
حن تنتهي آهته الي ال تنتهي، لكنَّه غافلنا..

با حن بدأ املقام األخري من الصَّ
وانتهى

بالعجم.
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-1
مثَل كوِب شاٍي هبط للتِو من علياء شفيِّ امرأٍة

مرَّ
كبائِع ميين فاتورٍة

وسيدِة مزنٍل
وجليسِة أطفاٍل

وقواٍد بالقطعة.
ظل يبكي مثل سكري يف بار/

املأفوُن حيجُل يف سوِق نساٍء بسيدٍة معاقة.
جعلْت أثداءها مراهَم للجرحى.

مل يبْق يف العامل إال شعرياٍت قليلٍة يف مقدمِة 
الرأس.

منذ أياٍم مل تصْلين إخباريٌة من جمهول.
احلارُة ضيقُة يا َسادة.

والظاُم الذي ُيَعلُِّق أستاره على حوائِط البيوِت 
يصيُب أبناَء زوجي بسعار.

انقطاُع الكهرباء كلُّ ساعٍة يزيُد من هشاشِة 
العظاِم وخشونِة الركبة.

وليس معي غرُي ناطوٍر واحٍد يف الغار.
جاءوين بامراٍة ُتمسُك بطنها من هوِل املفاجأة.

وقلُت ما أنا بقارئ.

ُر العسكرُي راح يهتُف يف الباص: املحرِّ
َر اجليُش ثاثَة آلياٍت جديدٍة َدمَّ

فلماذا جعلَت من أمك قاطَع طريٍق يا أخي.
أنا شخصيًّا مررُت من أحدها.

نسوٌة ُيَغنَن على سطِح ناقلِة أنفار.
نضاُل السكِر والزيِت وأنابيِب الغازِ َيْسَتعُر 

محاًسا.
ال ُيحدُثين واحٌد عن األجروميِة املقدسة.

أنا خياٌل ممسٌك بذيل فستان.
كفيٌف ينتظُر سيارًة تنقله للخاء.

-2
ُأَدّرُب نفسي على املحبِة لساعاٍت طويلٍة

رمبا أستطيُع يف اللحظِة احلامسِة
أْن ألتحِق مبقرٍة

اُسها معروفون بطريقٍة خاصٍة يف قراءِة  ُحرَّ
الفاحتة

وُهم َيْسرقون جثَث املوتى.
مقرٌة َتليُق مبجنوٍن مثلي

ال يتوقُف عن أعماِل احلفِر
يف مساءاٍت جريانه.
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ال ُيؤمله قلُبُه
حىت لو َمرَّ أمامه يوٌم صغرٌي مبابس ممزقة

يوٌم قال المرأٍة فاتنٍة َظلَّْت َتْمَنُحه كل مساٍء 
حليَب آهاهتا/

ليس لدّى مقابُر خاليٌة أمنُحها للفناء.
حن أضعُت امسَي.

وسحابي الي تقيين مرارَة فقِد روحي
ظللُت أدوُر كما حبِة رماٍن بن أصابِع اخلليقة

ومل أهتْز.
ليس لدى األياِم رفاهيُة فقِد ذكرياهتا.

لو َضاَع منها القليُل من السحاِب املحِب للترحال
سوف َتِجدوَن املرارَة حىت يف مواِد البناء

ومفاتيِح السيارات
وتذاكِر السفر.

اسألوا كهًا مثلي َفرَّ من مخسينيته ببعِض 
خياالت.

مل جيْد مأوًى النكساراِته
وال ملجًأ من خياناِت أصدقائه.

وا بعفونتهم من أمام املشايف َمرُّ
مل ينفعهم طب وال دواء.

وا بأحذيًة ملطخٍة بوحِل أرواحهم. َمرَّ
ويف املساء وجدوا أمساءهم على جدران ساحٍة

ُيؤاخي عماُلها بن فصائِل الروبابيكيا
وأكياِس القمامِة
وأكواِم احلطب.

قال طفٌل وهو َيْضِبُط موازيَن األثر/
لن تتحوَل خنازيُر مهما اغتسلْت باحلليِب إىل 

آهلة.
ليس منطقيًّا أن يتحوَل لصوُص عصافرٍي

-حىت لو قضوا أعمارهم كلها
ُيَسبِّحوَن أمام األقفاص-

إىل كائناٍت مباركة.
سوف َيَظلُّوَن على حاِلهم دائًما يبيعوَن

أنغاًما مستعملًة وأغايَن مغشوشًة
أينما َحلُّوا بطيوِرهم يف باِد اهلل.
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ال أظنَك نسيَتِني بل أوقُن أنَك تذكُر أهنا ليست 
مرتنا األوىل الي أكوُن فيها مثَل كلٍب أصابت 

إحدى قدميِه شظيٌة فانزوى جبوار القمامِة 
يئنُّ حىت ميلَّ البحارُة وتنمو يف خيالِه ساٌق 

ُرُه بالظام الذي يصرُي أطوَل كلما  صغريٌة تذكِّ
َكُبر. أنا يا ريب حزيٌن ألن ابتهااليت الساخنة 

وأنا غارٌق حىت أنفي يف حبر الرعشِة، ومشوعي 
الي أوقدها كل مساٍء على حافة السموات، 

مل حتوالين قاتًا لآلن وال قرصاًنا ومل أشبُه 
ي الذي كانت هتتزُّ األرُض كلما اختاَل  حىت َجدِّ

ظلُُّه بن احُلَفِر وتتفتح أجساُد النساء كلما 
َغمَز بطرِف عينيِه أو راقَص إصبعُه الصغرُي 

اهلواَء.. َأْخَرجَت صورَة أيب من دْرِجَك ونظرَت 
ملًيا فوَقَعت صورٌة أخرى تشبهها بالضبط.. كاَن 
األُب الذي ِصْرُتُه نسيًما خيرُج من أنف الذبيحة 

وال يصرُي زفرًة تشيُل َكفَّ القديس املقطوعِة 
ها على جبهة املصروع فيشهق وال نظرًة  وحتطُّ

توقف الشيطاَن يف املمرِّ الضيق قبل الدخول.. 
تقُف األقداُر على أنفِه با خشيٍة وتعر جثتُه 
الريُح واملارُة.. أعطيتين أحداًقا تبكي بسرعة 

فا يهتّز أحٌد ألن اجلميع مثقٌل بألعابَك 

▪▪

املاكرة.. فقط ينقشوَن نظرة َمن فوجَئ بدودٍة 
كانت عالقًة يف احلذاء واندَهَكت.. مث يتركون 
النظرَة جبواري وميضون.. كلما أحببُت امرأًة 

حتِجُل ناحيي أسرَع من الضوِء مث تعدو بعيًدا 
وهي تغين املائكُة مملوَن يا ريب، َلِزجوَن.. وأنا 

ال أملُك إال أحضاًنا معتقًة أنسى هبا الزحاَم 
واخلوَف وعينَك اجلاحظَة على الدوام.. انتظري 

برهًة أرجوِك.. صدقيين من أجِل خاطر 
شفعيتنا الغالية.. يا ريب أنا لسُت ماًكا، أنا 

أمثُل با انقطاٍع حىت يف أياِمَك املباركة ووسط 
الصلوات وأملُس أرداف الراهباِت قبل أن ُتَقبَِّلهنَّ 

املائكُة لتطوَل اخلصاُت وتكنَس اخلطايا 
وكنُت أقتسُم مع جيوب أيب الَبَركَة والنقوَد 

وتلميذاِتِه الصغرياِت الائي كنت ال أفلتهن إال 
بعد أن أفُرُكهن يف كوابيسي.. أعجُن املاَء النبويَّ 

وأعيُد اخللَق وألعُق الغفران.. وضعُت الُسمَّ 
لثاثة عجائَز حىت اآلن وفضضُت بكارَة كل 
حلياِتَك بن إغماضِة عٍن وأخِتها.. خطفُت 
بيضَة الصقِر وطرُت.. ُشْفُتَك كثرًيا ويف أكثَر 
من هيئٍة جتول يف السوق الكبري مث مل ُأنزل 

يدي عن صدر ابنة اخَلبَّاِز.. ال تنفخ وال ُتشر 
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بإصبِعَك لتوقَف اعترايف.. أنا مرعوٌب أيًضا.. 
امتأل املذبُح بالشياطن وباألرواح الصارخة 
وتلطخت احليطان بصوت اجلحيم.. ليست 

هذه جريريت وحدي.. أعلُم أنك اآلن ستقتلين 
ُح بكوين َشبًحا وأن هذه  بضربٍة ُمْحَكَمٍة.. سُتَلمِّ

أفعال اخلوَّافن املختبئن دائًما خلف ستارٍة 
ُح بتفاهي وفشلي..  متآكلة احلواف.. سُتَصرِّ
أعلُم أيها الكبرُي وأوقُن أن هذه هي املعضلة.. 

أريُد أن أخرَج يف َوضح النهاِر.. يف قلب مشسَك 

امللتهبة.. مث أنقُش ِجلدي بالشظايا ألكشَط 
جلوَد الناِس وأكباَدهم.. أن أمزق أثداء الائي 
كن يرضعنين طمًعا يف هالِة الضوِء القبيحِة.. 
َك فمي كل  أن أحلَم بالسيوِف وباخلناجِر وُأَحرِّ
حلٍم ليصطفيين طعُم الدِم لألبد.. عدَت تنفُخ 

وهتزُّ ركبتيَك.. يبدو أنُه حىت أنت متلُّ مين 
وتتوُق ملعاودِة النظِر ألوالدَك األقوياء.. ماذا 
تفعُل بتال املرميَن جوار احلوائِط والسموات 

واملقابِر والساحات.. أقوُل لَك أنا.. َكلِّم جنودك 
وامِض.. قل هلم تبولوا عليهم ليقوَل املارُة هذا 

مطٌر وأهزُّ أنا رأسي ألين أعلم.
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▪▪

اِنَيَة  ِلَماَذا اَل َتْعَتِبُر الزَّ
ِبَأْجٍر، اْمَرأًة َعاِمَلًة
َصِحيٌح ِهَي َلْيَسْت 

َمَع اْلُحُكوَمِة
َواَل اْلِقَطاِع اْلَخاصِّ
َلِكنََّها "َمَع َنْفِسَها" 

َكَتْعِبرِيَنا اْلَبِسيِط اْلُمْنَتِشِر
َتْجَتِهُد فَتْنَتِفُع

ُع اْلَحَياَة َمَعَها َوُتَنفِّ
)ُتَحْلِحُل ُعَقًدا اْقِتَصاِديًَّة(
َجاَل  َوَتْسَتْمِتُع َوُتَمتُِّع الرِّ

اْلَمْحُروِمَن َأْيًضا؛
َفَا َيُكوُنوَن َقَناِبَل 

َمْوُقوَتًة َمْهَما َجَرى؟!

َشْخًصا َسِويًّا َتَماًما،
َتَرَكُه اأْلَْصِدَقاُء َوِحيًدا..

ٍة( )َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َمرَّ
َوَسِمَع َصْوَت َمِزيٍج

ُمْسَتِفزٍّ ِمْن َرِنِن
َضِحَكاِتِهْم َوُكُؤوِسِهْم

ِل ِإْذ َمرَّ ِبَناِديِهْم اْلُمَفضَّ
َسِمَعُه ِبُوُضوٍح َتامٍّ

ٍة( )َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َمرَّ
َحتَّى َمَع اْبِتَعاِد َخَطَواِتِه؛
َفَعاَداُهْم َباِطُنُه، َكَجِريِح
َكَراَمٍة َتاِرخِييٍّ ِبالتَّْكَراِر،

َر َأْن َيْفَعَل اأْلََفاِعيَل َكْي َوَقرَّ
َيْجَعَلُهْم َوِحيِديَن ِمْثَلُه؟!

ِلَماَذا اَل َتْعَتِبُر اللِّصَّ
ٍة َصاِحَب َحَواِئَج ُمِلحَّ

َكَأيِّ ِإْنَساٍن ِفي اْلَمِديَنِة
ِريَق َبْيَد َأنَُّه َوَجَد الطَّ

اْلَمْعُهوَدَة
َر ِلْلَعْيِش ُمْغَلَقًة؛ َفَوفَّ

اْلَوْقَت َوَشقَّ َطِريًقا ُأْخَرى
اِحَنَة ِلَيْعُبَر َأَزَماِتِه الطَّ

َكاَن اَل ُبدَّ أْن ُيَمهَِّدَها
ْيِر ِمْن َخَزاِئِن ِللسَّ
النَّاِس َواْلِجرَياِن

ِتْلَك الَِّتي َلْم ُتْفَتْح
؟! َلُه أقَفاَلها َقطُّ

ِلَماَذا اَل َتْعَتِبُر اْلَحُقوَد
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..
َغيِّْر ِفْكَرَتَك َعِن اْلُوُجوِد
َغيِّْرَها َفْوًرا َيا َصِديِقي..

أِلَنَّ اْلِفْكَرَة اأْلُوَلى َساَذَجٌة
َلْم َتُعْد ُتَناِسُب َشابًّا ُمَراِهًقا

ُيواِظُب َعَلى "اْلُيوتُيوِب"
ُق ُنُبوَءاِتِه َوُيَصدِّ
َواَل ِكَباًرا ُرَشَداَء

)ُيْفَتَرُض َأنَُّهْم
َمَحلُّ ِثَقٍة( َيَتَباَدُلوَن
َزْوَجاِتِهْم، ِبَأْرَيِحيٍَّة،

ْنَيا اْلَجِديَدِة ِفي َخَفاِء الدُّ
يَِّداُت اَل َيْخَجْلَن َوالسَّ

َداِخَل ِحَكاَياِت اأْلَْسَراِر

ِإنََّما َيَجْدَنَها ُفْرَصًة
َأِم.. ِلْلَخَاِص ِمَن السَّ

يَن؛ َوُخْذ َمَثًا الدِّ
َنْحُن ُنَصلِّي َكَما َنْعِرُف

َلِكنَّ اآْلََخِريَن ُيِريُدوَنَنا
َأْن ُنَصلَِّي َكَمْعِرَفِتِهْم
َوإالَّ َقَطُعوا ِرَقاَبَنا
َفِلَم اَل ُنَصلِّي َهَكَذا

َأْو َنْسِبُقُهْم َوُنَعلُِّق ِرَقاَبُهْم
َعَلى َأْحَباِل اْلَغِسيِل
أِلَنََّها َحْرٌب َحِقيِقيٌَّة

ُأْعِلَنْت َعَلى اْلَمأَلِ
َوَلْو َتَقاَعْسَنا َعْن ُنْصَرِة

َأْنُفِسَنا َفَسَتْنَتِهي اأْلَيَّاُم..

اأْليَّاُم الَِّتي َلْم َتُعْد َطيَِّبًة
َلِكنََّنا ُنِحبُّ َلَها اْلَخْيَر

َوَنْمَسُح َعَرَقَها ِبَأْيِديَنا
َراِجَن َزَواَلَها، ِبَسَاٍم،

َعَلى ِإيَقاِع َصْيَحِة
"ِإْسَراِفيَل" فقط..

َغيِّْر ِفْكَرَتَك َعِن اْلُوُجوِد
َغيِّْرَها َفْوًرا َيا َصِديِقي..

َفَقْد ِزيَرْت َمْقَبَرٌة
ِباأْلَْمِس اْلَقِريِب، ِزيَرْت
اُر وَّ َفْجأًة، َفَلْم َيِجِد الزُّ
َأَثًرا ِلْلِعَظاِم اْلَحِميَمِة

َبْل َوَجُدوا اْلُقُبوَر
َمْفُتوَحًة َوَخاِلَيًة..

اَس َوِحَن َسَأُلوا اْلُحرَّ
ِقيَل َلُهْم: َوَجْدَناَها ِمْثَلَما
َوَجْدُتُموَها، َوَبَكْيَنا َفْقَد

ِة اهلِل.. َأِحبَِّتُكْم َوِعزَّ
َقاَم اأْلََهاِلي اْلَمْشُدوُهوَن
ِبِإْبَاِغ النَّْجَدِة ِفي اْلَحاِل

ِبَهَواِتِفِهِم اْلَمْحُموَلِة،
َوَفتَُّشوا اْلَمَكاَن اْلُمْقِبَض ِبَأَمٍل
ْغِم َنَجُحوا ِفي َخْلِقِه َعَلى الرَّ

ِمْن َتَيبُِّس اْلُعْشِب َحْوَلُهْم..
ِحيَقُة، ا اأْلَْغَواُر السَّ َوَأمَّ

َقاِد اْلَهَواِجِس، ِلَمْن َبَلُغوَها ِباتِّ
َفَبَدْت َأْسَواًقا َخْلِفيًَّة َواِسَعاِت

اأْلَْفَماِم ِلَطِحِن اْلَجَماِجِم
اِش َذِلَك اْلُمَحبَِّذ َلَدى ُغشَّ

َمَساِحيَق ُمْحَتِرِفَن
ِباأْلَْسَواِق اأْلََماِميَِّة

)َفَا َمَجاَل ِلْلُخْسَراِن
َطاَلَما َأنَُّه ِبَأْيِديِهْم(

َن َذِلَك اْلَبِشَع اْلُمَتَضمِّ
َأْسَماَء َأْطَفاٍل َمْفُقوِديَن

ِبُدوِر اْلَحَضاَنِة َفْضًا
َعِن اْلَمْوَتى..

َغيِّْر ِفْكَرَتَك َعِن اْلُوُجوِد
َغيِّْرَها َفْوًرا َيا َصِديِقي..

65

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



▪▪

أريُد أن أحّبِك..
حىت آخر دهشٍة وابتسامٍة ممكنٍة

تنهض من وجهِك
فأفهم معىن الفرِح

وأمتّرُد على الكآبة!
أريد أن أعيشَك حلظًة بلحظٍة

إىل أن تبلغي التسعَن
وتسريي فوق احلياة..

يٌد متسُك اهلواَء النقّي وتصافحه
واأُلخرى تتوكأ على قليب

سأصري عكاَزِك
وعصاِك الي َتُهشُّ احلزَن والّضجَر وعثرات 

الطريق
سأصرُي رائحَة العطِر يف بيِتِك ذي األبواب 

العشرة
وسنشرب خنب املساءات الواقفة على عتبِة 

البيِت مثل سانتا كلوز
ومنأل األسبوَع بسبعِة أياٍم كاملٍة من هنار األحد!

أريد أن أحّبِك..
أن أنبَت يف حقولك كشجرة لوٍز متأل الطبيعة 

بالظال
وكلما مّرت نسمة من أمامها تعّرْت

كي تضمها بامتاء
أنا ال أريد شيًئا
سوى أن أحّبِك

ولذلَك..
أريُد كّل شيء!
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احلفلة دايرة وصوهتا غطى ع الوجع
أتنن بريموا لبعض نظرة من بعيد

وكام كتري رايح وجاى
بعيون بتتلفت على كل اللى فات

وضلوع بُتنقش ف الَنفس طعم اخلروج
خيرج َنفس

رايح بطعمه لريقها فايت ع البيوت
شبابيك بتفتح للسكوت الباب

وأهو نط ف إيديه البشارة
رايح وجاى

النور بيحفر ع الوشوش
تكر مامح تعرفك

قرب عليها هتوصفك وتغىن ليك
لياليك حصان اسود ميعرفش السكات
وموسيقا ع اخلطوة بترقص بالطبول

رايح وجاى
احلرب زهوة ُمنتصر

وهروب ملكسور اجلناح
الصبح بيلم الكسور

والليل بيصحى ف كل يوم وينام معاه
سلطان وجاه

وعبيد كترية مسلسلة تستىن زرعة ف أرض بور
مغرور بعفوك وبرضاك

رايح وجاى
التوبة سكة بدون بيبان

ومفيش مع املشوار َونس
صوهتا إن مهس

هايُكر فرحة متنتهيش من عن سحاب
مستىن باب العفو مستىن السماح

عصافري تفتح ع الشجر
طعم املطر
رايح وجاى

بيبل ريقه بشهقها وقت ام توصل للراح
تفرد ميامها تطريوا أسراب

وخطاوي متسح من حضورها كتري غياب
وعذاب بيشتاق للتراب

رايح وجاى
وعنيها بتشاور عليه وتِفر

زى اللى هربان ِمَنها
يكتب ويقرا ف السطور

وعنيها تار
يهرب لروحه يتوه هلا

رايح وجاى
واحلفلة صوهتا بينجلي

يظهر َويل
يطلب َمَددُهم للوصول

وحصانه االسود لسة مشتاق للطبول
بيطول برقصه كل غاية لو نطق

وينام برىء
سكة وطريق
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1- التَّعب كامل
التعُب كامٌل

مبا يكفي
ملا حنن مدينوَن به

لطائِر الَيَقظة..
السماواُت أبَعُد

من َرِحِم األرض
والنجاُة ِحْرٌز حريز

بن ضفّي هنر
أعُرُه مبصباحي

ويعُر العامُل خلفي
ِدئة حامًا مرآَته الصَّ

الي ال تعكُس
إال األحام

2- الَنَظر إىل اخَلْلف
ياَلَقْلِب العاشقة ياَلَقْلِب العاشق 
َت للَخْلف واحَلنن  ال مَياَّ التلفُّ

ملا مضى ذلك اخليُط الذي 
يربُطهما إىل جذِع خنلٍة هي 

امَلِصري كعصفوَرْين يف كفِّ ِطْفل 
كل ما يعرفاِنه الَسَهَر على 

رعايِة اأَلَلم والتهاَم الذكرى 
واستعادَة حلظاٍت بَعْينها ال 

تفِقُد مع الوقِت َنْكَهَتها احلسيَّة 
الطازَجة شديدَة الرسوخ 

والوقوَف حتت ظل َنْأَمٍة أو 
إشارٍة دائمِة احلضور والسؤاَل 

عن اجلدوى ياَلَقْلِب العاشقِة 
ياَلَقْلِب العاشق أيُّ ريٍح تعبُث 

اآلن بداخِلهما وتثرُي الفوضى 
رة ياَلَقْلب  كمدينٍة مهجَّ

العاشقة أكُر من أن يَسَعها 
وحدها أكُر من أن يَسَعه 

وحَده ياَلَقْلب العاشِق املفتوِن 
بظلِّه املفتون بظلِّها املفتوِن 

بظلهما الطليِق املقيَّد كمدينٍة 
رة مهجَّ

3- َأْهُل اهلل
يا أهَل اهلل

ساعدوا روحي
كي ترى

أنا املوشوَم
باملحبَِّة

على قليب
وساعدي

أمام مجرِة

العشِق الاهبة
وكلِّ هذا الضياء

الذي َيْنتفي
ليفسَح الطريق

أمام مقلٍة زرقاء
وجبهٍة عابسة

هذا الفراُغ
املحيُط يب

بعُض غياهبا
هذا الفراغ

ُة الندم هو جرَّ
الثقيلة

الي أمحُلها
على كتفي

وأسري..
وحيًدا

با هدف
شريًدا

دومنا ِوْجَهة

4- رثاء املاضي
ال وقَت لرثاِء املاضي

وال لَكْفَكْفة األياِم املنحدرة
كصخرٍة على جبل
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اتبْع ظاَلها فوق حصى
الطريق فَحْسب
واكشْف رأَسك

حتت مساِء اليوم
و.. غًدا

ما كان سوف جييء
ما َعَبر

وحَدُه حياوُل الرجوع
احلافُة هي احلافة

وقدُمَك مل َتُعْد تسري..

5- َسَفر
با ظٍل وال نور

با أمٍل
وال حياة

روُح الَوْحشة تسعى
خمبَّأًة حتت كل نأمٍة

أو إشارة
كلُّ لذٍة زائفة

كلُّ أمٍل زائل
العتمُة باقية

لن ُيحييها النور
لن تذهب..

قد جاءت دوَن دعوة
وسكَنْت وحشَة القلب

املوحش..

ال حضور
ال غياب

َسَفٌر يف العتمة

6- غريٌب أنا
غريٌب أنت

كيَف ال ترى
مفتاَح سعادِتك َيْلمُع

بن كومٍة من الساعات
مة والُلَعب املحطَّ

كيف ال مُتدُّ يَدك وُتْمِسُكه
وبقبضِتك القويَّة ُتديُره

يف فتحة الباب
-أّي باب-

وتِلُج داِخًا..

7- األمل
هكذا

أنت أشبُه بطائٍر
حطَّ على عتبِة ُحلِمه

قليًا
ليعاوَد الصعود

ة ويف منقاِره قشَّ
ٌة وحيدة قشَّ

لعلَّها األمل

8- جوع
أنا جائٌع يا قمر

أدخلوين آخَر البساتن
وانثروا على روحي

قليًا من العشق
وامحلوا قليَب املريض باملحبَّة

وعلِّقوه على شجرِة احللم
غًدا سيغادُر كلَّ املواعيد

املضروبِة كالوعد
ويرسُم حزَنه دليًا
ات يف مسارِب املسرَّ
أنا جائٌع يا قمر..

زمِّلوين
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الليله برد..
ويف الشوارع 

كل حاجه بتنسحب!
هربانه من حزن املطر

وحدك متر..
بن العواميد

والشجر
توهب حنينك للشتا

صورتك.. أهه
زي الرصيف..

متفتتــه!
بتلم بعضك م احلكايات 

القدمية..
وترتعش

فاكر هتدفا الروح
من بردالزمن؟
حزنك وطن..

حزنك..
 وطن..

متخيب حتت اجللد
وف خوفك

وف كسرة احللم اللي ما 
بيكملش
وبيسقط

على كفوفك
زي املطر
والوحده

واحلزن العفي

 يا خطوه ما توديش حلد
وحلد آخر سكتك..

من سكتك؟
ياصويت يا مليان صدى

ماحتط أيدك جّوا سدري

وتوهب الطري للفضا
دا احلزن ياصاحيب.. جبان

احلزن يا صاحيب  بيهرب
من شــوية..

فضفضه.
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ألن يَد الربيِع مغلولٌة إىل ُعنِقه
 األياُم البذيئَة مترُّ من الفتنِة إىل اهلمجية

 واألغنيُة تنهاُر بن يدْينا يف الشتاء
 املسعفون دائًما يف الطريق

 لكنهم ال يصلون
 قلبان يف حنيٍب خيتلُط مع املطر

 مهٌس ناٍء وبكاٌء حنيل
 وقٌت يتقّلُص

 حيثما نذهُب هناك طوٌق أللعاِب اهلواء 
املجنونة

 وحنُن حللنا هبيئٍة ال لوَن هلا ُهنا
 األياُم الي ال نعرف سواها

 ُتشبُه فرصًة أخريًة للوقوِف على املسرح
 احلياُة وردّيٌة يف الزحاِم املتاشي

الطبيعُة ال تكفُّ عن الثرثرِة
وشٌم على هيئة أطواٍق يف أعناِق اجِلراء

 الفوضى ُجرٌح هادٌئ يف القلب

 أودُّ لو أبصُق قليب مرًة
 رغبٌة ُملّحٌة لدى قمِر الظهرية

 صرخٌة جمردة
كأنَّ املدينَة رّبُة احلرب
سهٌم يف قبضٍة ُهامية

 ملاذا إًذا..
نعتين بالشمِس البعيدِة عن أطراِف أصابعنا
 عجينُة احلبِّ حنُن والشوارُع ختبُز عيوننا

 احلُب الذي جنهُل ضيََّعنا
 مل ُيكلِّف خاطًرا واحًدا للمخاطرة

 احنناءُة الطريِق كاستوائها
 املجوُن والظنون

إهنا األرُض الي نظرت يف مرآهتا طويًا
 وشاهدت يف كلِّ مرٍة

 شبًحا مجيًا إلديث بياف
عيًنا شاخصًة.. وحنجرة
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-1
الوجوُد مينح قصائد،

الرَّب مينح شذرات.
أيها الرب: أمسعك ألكثر من ساعتن؛

فدع ما يف الناس يف الناس،
طأ أرضي،

ِجْد يل فكرة،
ِع ما أقول،

أِلكُتب بدافٍع لغويٍّ فقط،
على سبيل التجريح

اخرجين عن دين الناس.

-2
م معلومة جديدة عنك يا اهلل أريد كل كلمة  ألقدِّ

عن اإلحلاد،
ال أريد كتاًبا ُمقّدًسا واحًدا.

فليتقبَّلوا حديثي عن احلب كما أتقبل أفكارهم 
عن 

زواحف تطري.
عندما يتركون ما لدي، ويقولون إنين أعُبد 

داروين؛ فُهم يطعُنونين يف شرِف املهنة.

أنا من قبل هذه القصيدة بعد أن قرأ كلمة 
)َشَرف(،

وأنا من هرب منها، وخرج عن دين الناس.

-3
عندما أريده عارًيا؛

فأنا -حرفيَّا- أتصوَّف،
وأخرج عن دين الناس.

-4
َكوين أشد التاريخ من ِمعطفه

ع حلظة من زمانه يعين أنين سأموُت كي ُيرجِّ
االستجداء فعل من أفعال املوتى،
رت: مغالطة لغوية وَكْوين حتجَّ
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تقبلوهنا ألنكم موتى على دين الناس

-5
من أجِل َعينيِه صار القتُل تعبًُّدا

وغريزة.
فلتقتلعين األعشاب،

وخترجين عن دين الناس.

-6
اللعنة على من يظن قلبه أمعاًء غليظة،

اللعنة على من يتجاوزين.
املجُد ملن ُيباركين منه أي شىء،

حن يتسلق ظهري،
اًبا؛ ويفتح يف الزماِن سحَّ
وخيرج عن دين النَّاس.

-7
النهاية حتدث يف ذاهتا

من دون تدخل ِمّنا،
حتدث ألنين أحتدث هبذه الطريقة،

وألنين يف التقبيل أخضع إىل األورجانون بشكل 
كلّي،

فضا عن تفكريي الدائم يف املوت،
واستماعى لقرع املوازين،

وعدم التركيز؛
. أضيُّع الساعات حبثَّا عن جتلٍّ

لكنين كثرًيا ما أكون دهن اخلزنيز الذي هتدرجت 
به

حلوى العامل،
وأكون الِعجل امُلقْرَبن به،

فأستردُّ البداية،
وأستردُّ الدين،

وأستردُّك،
يصري الَبْين َبيننا؛ حيملنا،
وُيخرجنا عن دين الناس.
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مل ينتبه يل أحد
كأنين ال ُأَرى!

مل يساومين رجل
على قليب احلزين

مل تسألين امرأة عن مثن
هذه اخلردة الي أمسيها قليب

وجتيد األنن
مّر الوقت ثقيًا

أصبح ظلي طويًا
عندما اقترب غريب مين

قال يل وهو يشري إىل قليب- اخلردة
بكم تبيعن سبيكة الذهب؟

-3
يف سوق اخلردوات

بسطُت حلاًفا قدمًيا
وعرضُت على املشترين

كرة منفلقة
دمية با يدين

إطاًرا مكّسًرا من ثقل الذكريات
وأقاما ملونة

- القلم األزرق رمست به
رعشة القبلة األوىل

-1
يف سوق اخلردوات

مددت قليب إىل التاجر
تلّمسه مرتاًبا

كعادته.. انفتح قليب بسهولة
صّوب التاجر بصره إىل الداخل

هالته الندوب الكثرية
ووفرة الطعنات

مثة طعنة قاسية يف الصميم
بدت واضحة

وتذكرتَك!
وهو يتحسّسها

زّم التاجر شفتيه حتّسًرا
مث بامباالة تامة

ألقى قليب جانًبا
- حىت أنت أيها التاجر؟!

-2
يف سوق اخلردوات

وقفُت مثل عمود إنارة معّطب
ومددت يدي

يف كفي وضعُت قليب
للعابرين
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- القلم األخضر رمست به
الدغل الذي خبأنا فيه

شهوتنا
- القلم األسود رمست به عامة استفهام

عندما افترقنا
- القلم األمحر..

مل أكن أستعمله
ألين اعتدت أن أغمس إصبعي

يف جراحي وأرسم.

-4
يف سوق اخلردوات

ذهبُت باكًرا

سبقُت اجلميع
واخترت أفضل مكان

أعرض أحامي القدمية الي
تأىب أن تتحّقق
على املشترين!

-5
يف سوق اخلردوات

كنت أدفع عربة مكّومة باألحام
يف غفلة مين يسقط بعضها

يتدحرج خلفي
تدوسه األقدام!
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أربعون عاًما
ت ُجذورها والشجرُة الي َمدَّ

يف عمق األرِض
مل تنحن يوًما!

ُرَبما
مالْت قليًا

لتراوَغ عاصفًة هامجتها
ولرمبا

مالت ايًضا
-ميًا ال يطعن ىف مشوخها-
لتحفظ ُعًشا لصغاِر الطيوِر!؟

*
شجرتنا

مْل تبخل يوًما على العابرين 
بظلها

ومْل تتخذ عليِه أجًرا!؟
***

الشجرُة الي ظلت منتصبًة

▪▪

كشراِع سفينٍة
وجدوها اليوَم

ُملقاًة على ظلها
ُجثًَّة!

والطيوُر الي عاهدهتا
أن تتخذها وطًنا

خانْت عهدها
ِمْثَلَما

خيوُن العطر ورده
وفرْت ُهناك للبعيِد

تبحث عن وطٍن بديٍل!؟
***

مْل يكن للشجرِة
أعداٌء يتربصون هبا!
ومْل ُير على جسدها

أثر طعنٍة
من بلطٍة غادرٍة

ُيرُر ُسقوطها هكذا!؟

مث إن أغصاهنا كاملٌة
ومثارها الناضجَة

-كنهد مراهقٍة مكتزٍن-
مل ُيستلب منه شيء

َكْيما يقال مثًا
إن رجال السلطِة

متورطون ىف هذا األمِر!
السطلُة أصًا

ليست قابعًة بالقريِة
ألهنا مشغولٌة

-ُمنذ زمٍن طويٍل-
بتمركز جنود األمِن

واملعدات الثقيلِة
ىف شوارِع املدِن

لسحق أغنية ىف فم 
املتظاهرين!؟

***
والشهُر األَن
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شهُر صيٍف قائٍظ!
إذْن

العواصُف واألَعاِصرُي
بريئٌة من ازهاِق

ُروح شجرٍة كهذِه!؟
ومعلوٌم بالضروِة

-من الطبيعِة وشواهدها-
أن األشجار ال متوُت فجأًة!

فلْم ُياحظ من قبُل
أن شجرًة سقطْت

نتيجة سكتٍة قلبيٍة
وأربعون عاًما

ليس عمًرا مديًدا بالنسِة 
لألشجاِر

كيما خنمَن
أن شيخوخًة أصابتها

فتهاوْت!

أربعون عاًما بالنسبِة لألشجاِر
بالكاِد

ُعمر قبلة
مسروقة بن عاشقن!؟

***
فما الذي أسقط الشجرة

َقاَل واحٌد:
-من الَِّذيَن َغَلُبوْا َعَلى َأْمِرِهْم-
"تلك هي أخت الشجرة امللعونة

املذكورة يف أم الكتاب"
وقال آخُر:

"من حلم األشجاِر
ُصنع الصليُب الذي ُعذب عليه 

املسيُح
األشجار ُصنو يُهوذا"!؟

***
من أسقط الشجرة؟!
تلك قضيٌة غامضٌة

وليس هلِل
بصماٌت على مسرِح اجلرميِة!؟
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قتلوىن. كنت أمتىن أن أعيش حىت ختلص 
مصر من شرورهم، لكنه أجلى وال جدال فيه. 

تركت أهلى وأحبائى وأصدقائى. لن أرى سامح 
أو مساح أو ألطاف مرة أخرى، كما لن أكون 

قائًدا للجيش املصرى.
ما إن أهالوا التراب على جسدي وأصبحت 
وحيًدا ىف مقريت حتت األرض، حىت تذكرْت 

روحي اآلية الي تؤكد عليَّ أنىن حىٌّ عند رىب 
أرزق. كنت أمسع قرع نعال املعزين حن أتاىن 

ملكان سألىن أحدمها عن ديين ونبيي فأجبته، 
أما الثاىن فبشرىن مبقعد ىف اجلنة. انتابين 
فرح وسرور وطمأنينة، وانطلقت روحى إىل 

عاملها اجلديد بن الدنيا واآلخرة، وراحت هتذي 
حبكايي يف حرية وبا قيود من زمان أو مكان.

***
ُكِتَب علىَّ البحث والتجوال ىف عاملي الداخلي 

منذ اللحظة الي تشكلت فيها نطفي. ظننت أن 
انتقايل إىل طور آخر سيعفيىن من املكتوب، أو 

يستبدل به مكتوب آخر أكثر يسًرا على النفس 
والعقل والروح. تبن يل أنه قدر أزيل أبدي 

▪▪

حيتوي أطواري التالية مجيًعا، فأحبث وأنا 
علقة، وأجول وأنا مضغة، وأستفسر وأدرس وأنا 
عظام، وأغوص ىف قيعان الفكر وأنا حلم حىت 
أغرق ىف جلة الوجود وأنا خملوق آدمي بطينه 
وروحه، مث أعود وأفارقه ملجرد أن تطلق علىَّ 
النار خملوقات تنتمى بطريق اخلطأ إىل آدم 

اإلنسان.
مل يكن طبيعيًّا أن ينشغل فكر أيب حن 

استبدت به النشوة، بكونه خملوًقا طينيًّا نفخ 
فيه من روح اهلل. عند بلوغه الذروة ألقى 

بنطفي يف قرار أمي املكن، وهو ال يعلم شيًئا 
عن أمري: كيف كنت عدًما وكيف سوف أكون 

فيما بعد. ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة 
وغذائى دم فقري. قيل يل إنين سوف أترك 
أثًرا هامًّا على أرض مصر. قيل يل أيًضا إن 

منحة ملكوتية غامضة ستحميين وهتبين قوة 
أسطورية ال يعرفها أقوى الرجال. لكن أحًدا 

مل حيدثين عن سعاديت يف الدنيا. كانت أسباب 
السعادة احلقيقية مسألة صعبة على إدراكر 

الذر مل يكن قد تشكل بعد. حىت اليوم مل 
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أعرف إن كانت هذه األسباب نسبية أم مطلقة، 
أم أهنا ختضع لدنيا األغيار وختتلف من إنسي 

إىل آخر.. ما كان أغناين أن أقع يف حبائل 
مثل هذه املسائل الفلسفية الشائكة لوال أن 

أىب –بنهاية جولة متعته- قذف ىب ىف ارتعاشة 
لذيذة إىل خضم احلياة مث نسيين متاًما، فكان 

عليَّ أن أقرر مصريي بنفسي، وهذا ما كان 
بالفعل.

املثري يف األمر أن تال الكتب ودوائر املعارف 
املختزنة يف تافيف املخ ستؤول يف النهاية إىل 

تراب مثلما حدث جلسدى الذى فارقته إىل 
العامل الفاصل الواصل بن الدنيا واآلخرة، وبن 

احلياة واملوت. أما الروح فقد سافرت إىل أجل 
مسمى لكنين ال أعرفه، وعندما تلتقي جبسدي 

من جديد سيكون الزمان واملكان واألحوال 
مجيًعا يف صور خمتلفة عما هي عليه اآلن. لن 

يسمع أحد كلمات مثل أمريكا أو التطرف الديىن 
أو اإلرهاب أو آبار الغاز والبترول أو بورصة 

األوراق املالية أو حرب اخلليج أو امليكروسوفت 

أو القنوات الفضائية أو حكام العامل الثالث 
وكاهبم الدائمة اللهاث والنباح. 

***
ىف مرحلة دراسي الثانوية كان جارنا العقيد 
حممد غنيم يأيت يف إجازة كل عدة أشهر يزور 

فيها أمه وشقيقتيه اللتن كانتا تستعدان للزواج. 
بيتهم يف زقاق قريب من زقاقنا. عانت أسرته 
كثرًيا من ضيق ذات اليد بعد وفاة رب األسرة، 

حىت عمل ضابًطا فتحسنت الظروف كثرًيا. 
عاقة أمي بأمه عاقة وطيدة. كنت أذهب إىل 
مزنهلم كلَّما جاء يف إجازة فيستقبلىن مبحبة ال 

تقل عن حمبي الشديدة له ولزيه العسكري. 
كانت حمبىت هذه مثار دهشته الدائمة. أهنال 

عليه باألسئلة عن حرب االستزناف وحرب 
أكتوبر حيث مل أكن قد ولدت بعد.

شارك العقيد حممد غنيم يف احلربن 
وأبلى باًء حسًنا قبل أن يتم نقله إىل احلرس 

اجلمهورى. لوال حمبته يل ملا صر على كثرة 
أسئلي، وملا استطعت امتصاص كل كلمة قاهلا 
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يل ووضعها يف مكاهنا املناسب بكراسة ما زلت 
أحتفظ هبا حىت اآلن. سجلت هبا كل البطوالت 

الىت متكنت من مجعها، والي قام هبا جنودنا 
وضباطنا يف احلربن بتفاصيلها الدقيقة كما 
روى بعضها يل، وكما مجعت بعضها من جرائد 
وكتب. مل أكن أجرؤ بالطبع على سؤاله كيف 
ى ىف املاضى عقبة الفقر والتحق بالكلية  ختطَّ

احلربية ليصبح ضابًطا، بينما كانت أسرته 
تعاىن قرف الفقر وذله. توسلت إىل أمي أن 

تعرف احلقيقة من أمه فجاءتىن هبا.
يف البداية حاولت أمه أن توضح له استحالة 
حتقيق رغبته، رغم ذلك فقد اقترضت من بعض 

األقارب واملعارف مبلًغا ال يفي بنصف قيمة 
املصروفات املطلوبة. قالت له:

 - مل أترك باًبا مل أطرقه ألجلك يا حممد. 
لكنين مل أستطع مجع أكثر من هذا املبلغ.

كان حممد قد ادخر من جانبه مبلًغا متواضًعا 
من حصيلة عمله ىف إجازات الصيف تارة 

مبحطة بزنين وتارة بأحد املقاهى وأخرًيا عامًا 
بأحد املطاعم الشهرية على الشاطئ والذي ال 
يرتاده إال املقتدرين. اهلل وحده مدبر الكون. 

سقطت حافظة من جيب صاحبها فاحنشرت 
بن مقعدين. عثر عليها حممد أثناء قيامه 

بتنظيف املكان. كل ما كان يطمع فيه أن حيصل 
على نصيبه القانوىن من املبلغ الضخم الذى كان 
بداخلها حن يرده إىل صاحبه. لكنه حن قرأ 

بطاقة هوية صاحب احلافظة انشرح صدره 
وأدرك أن الفرج قد جاءه من حيث ال يدري 

وال حيتسب. مل يعد يطمع ىف شيء إال ىف لقاء 
صاحب احلافظة والتوسل إليه أن يترفق به 

وحيقق له حلم عمره.
***

عندما غادرت مقريت تناثرت أمامي عشرات 
األسئلة. من أنا وماذا أريد وكيف وملاذا جئت 

اآلن هنا ومن قبل هناك؟ كانت يب رغبة أصيلة 
يف التجوال هبذا العامل الذي ال هو دنيا وال هو 

آخرة. تساءلت كيف سأعاشر فيه اإلنس واجلن 
قبل أن أعود إىل جسدي من جديد. غري أنىن 
كنت على يقن من أن احلياة ىف جمملها عذاب 

مهما كانت حلوة، وأن العودة إىل العدم أفضل 
بكثري من معاناة ال جدوى منها. لكن الفرحة 

جاءت مسرعة، وإذا بالطمأنينة تغمرين، وإذا 
هباتف يؤكد يل بنرات هادئة واثقة مطمئنة 

أن األمر كله خارج عن إراديت، وأنين مهما فعلت 
فلن أغري من األمر شيًئا ألنين لست أملك سوى 

االنتظار حىت يأيت يوم اليقن املشهود.
***

بعد ساعات قليلة كان حممد غنيم جيلس 
يف هبو أنيق يف بيت بأحد الضواحى اهلادئة 

باملدينة، هو بيت اللواء فراج العبد.
كانت فرحة اللواء فراج حبافظته طاغية، 

إذ كانت حتتوى على أوراق وبطاقات شديدة 
ا يزيد عن  األمهية واخلصوصية، فضًا عمَّ

ألفن من اجلنيهات.
على الفور أخرج الرجل من حافظته ثامثائة 

مها بسعادة هلذا الشاب الذى كان  جنيه قدَّ
مبهوًرا مبهابته وضخامة بنيانه، سعيًدا حبسن 

االستقبال وكرم الضيافة.
فوجئ فراج مبحمد يرفض أخذ املنحة الي 

كان يف أشد احلاجة إليها. كانت كفيلة بعد 
ضمها إىل ما مجعته أمه من قروض، وما ادخره 
يف األصياف بتسديد املصروفات املطلوبة. لكنها 
ال تضمن له النجاح ىف كشف اهليئة حن يتقدم 

لالتحاق بالكلية يف غضون أسابيع قليلة:
- يا بين هذا حقك، وأنا على استعداد 

ملضاعفته لو شئت.
- يا فندم أنا ال أريد املال.

- فماذا تريد إذن؟
- أطمع أن تؤدى يل خدمة العمر.

جاءت خادمة تعلن أن طعام الغداء جاهز. 
ا  انتفض حممد واقًفا يف حياء شديد مستعدًّ

لانصراف. استبقاه فراج بعشم:
- انتظر سنأكل مًعا وأثناء ذلك حتدثىن عما 

تريد.
.. وحتققت أمنية العمر كما متناها حممد.

هذا ما روته يل أمي عن العقيد حممد غنيم 
نقًا عن صديقتها الي مل ختِف عنها احلقيقة.

***
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الغالبية العظمى 
ممن عرفت من 

الناس وممن مل 
أعرف، كذابون. 

خاصة أولئك 
املتهافتون على 
االقتراب من 

السلطان والسلطة 
ألهنم مل يقرءوا 

كليلة ودمنة، رغم 
أن دمًِّا صغرًيا ىف 

ثقب املؤخرة أو 
احتباًسا مفاجًئا ىف 

البول أو ارتفاًعا 
طارًئا يف ضغط الدم 

قد يسفر عن موت 
مفاجئ. حينئذ لن 
تكون هناك أمهية 
تذكر لبناء كنيسة 

حيتج الظاميون 
على إنشائها 

فيحرقوهنا ويقتلون 
من فيها من أقباط 

خملصن ملصر 
وطنهم الذي يعيش 

يف دمائهم. لن تكون 
هناك أمهية مماثلة 
لبناء مسجد يزاحم 
آالف املساجد الي 
متأل أرجاء الباد. 

لن يكون هناك معىن 
العتداء مسلم على 
مسيحي أو مسيحي 

على مسلم، أو دخول ذكر ىف فرج أو خروجه 
منه.

***
كان ال بد أن أجد مدخًا ذكيًّا أستجلب به 
إعجاب حممد غنيم وعطفه طمًعا ىف معونته. 
ذهبت إىل أحد أبناء عمومي الذي مل يتمكن 

من مواصلة تعليمه الثانوى لضيق ذات اليد، 
فتطوَّع للعمل باجليش بشهادة اإلعدادية. كان 

معسكره بالقرب من طابية قايتباى. ترددت 
عليه كثرًيا أسأله عن أنواع األسلحة والذخائر 

ويفرجين عليها يف اخلفاء مبخزن الساح 
"الساحليك". علمين شفاهة كيفية استخدام 

الساح، وأن يكون التنشن حبذاء "سن منلة 
الدبانة"، كما شرح يل كل ما ميت إىل عمله 
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بصلة بعيًدا عن عيون الرقباء. كان واثًقا من 
كتماين وحرصي ألنه كان عاملًا هبديف متعاطًفا 

معه، فهذه املعلومات العسكرية ال جيوز اإلفشاء 
هبا ألحد مهما كانت بدائية.

انفجر العقيد ىف الضحك وهو يسألىن:
- مالك انت ومال سن منلة الدبانة؟!

أمل تفهم يا رجل حىت اآلن أن حالي صورة 
كربونية من حالتك يف املاضي قبل أن ينتشلك 

اللواء فراج من الضياع؟
- بصراحة أنا أعشق العسكرية ولن أفلح يف 

أي عمل آخر بغري اجليش.
نظر إيلَّ ىف دهشة وإعجاب:

- عظيم.. أمامك الكليات العسكرية، 
وجمموعك الذى ذكرته يل يسمح بذلك.

السادات هو الذي رقاك بنفسه كما علمت، 
ونقلك إىل احلرس اجلمهورى إلعجابه 

بشجاعتك ومواقفك البطولية ىف احلرب. أنا 
أيًضا سوف أصبح عقيًدا مثلك لو ساعدتىن كما 

ساعدك اللواء فراج، بل إنين أطمح يف قيادة 
اجليش املصري كله يوًما ما. فقط خذ بيدي يا 

ابن حاريت ومثلي األعلى.
- لكن املصروفات املطلوبة غري متوفرة.

- ال تشغل بالك هبذه املسألة.
ها هى طاقة القدر تفتح لك يا ابن 

اإلسكندراىن. هنيًئا لك بقيادة جيش مصر.
م أوراقك للكلية احلربية فوًرا وتوكل  - قدِّ

على اهلل.
***

أروع ما ىف احلياة الىت فارقتها أننا ننسى 
أهنا جمرد حلم ال نفيق منه إال عندما منوت، 

وقال يل خممور إن األيام اخلراء فائدهتا النوم، 
لذلك ال أجدين أفيق أبًدا من حلم احلياة رغم 
أنين غادرهتا مرغًما على يد مجاعة من السفلة 

أعداء اإلنسانية واحلياة والنور، وما انتفاعى 
حبياة أوالدي وأحفادي من بعد مويت مادمت 

لن أشعر ولن أحس ولن أعمل ولن أفهم. القصة 
بأكملها أوجزها صديق اخلراء ىف مجلة واحدة:

 -هو مات، وهي تزوجت، والولد انتحر، 
والبنت هاجرت، والبلد راحية ىف ستن داهية لو 

استمر احلال على ما هو عليه من فساد عظيم.
***

 استدعوا أمي فذهبت إليهم وهي غري واثقة 
من جدية موقف العقيد غنيم. مل يكن يومها 

متواجًدا باإلسكندرية. ترك ألمه مظروًفا مغلًقا 
سلمته ألمى. قالت هلا بأدب جم كي تعفيها 

وتعفيين من احلرج:
- حممد يقول إن على صقر أن يسدد هذا 

املبلغ على أقساط مرحية بعد خترجه.
***

كنت قد علمت من قبل أن جميئي إىل الدنيا 
ال بد أن يكون مرهوًنا بالقيام بعمل مؤثر يهم 

الناس ويصون حياهتم، فا معىن ألن أولد آلكل 
وأشرب وأتناسل وأنام لفترة طالت من الزمن أم 

قصرت، مث أموت ميتة طبيعية عدمية املعىن 
والفائدة. الواقع أنىن مت شهيًدا، فكان ملوتى 

قيمة تذكر.
***

راوية كانت متأكدة من أنىن لن أمتكن من 
حتقيق حلمى. كان لديها مرراهتا املنطقية. 

وديع قال إنه يكره العسكرية والعسكر كراهية 
املوت. كل من صارحته آنذاك برغبىت وأمنيىت 
أشفق عليَّ وتعاطف معي بكلمات جوفاء. ألطاف 

هي وحدها الي آمنت بقدريت على حتقيق 
املعجزة دون أن تعرف السبب أو حىت تفكر فيه. 

رمبا كان هذا هو احلب. إمياهنا بشخصي كان 
قويًّا، فضًا عن أهنا كانت يل مبثابة أم حنون 
تفيض مشاعرها باحلب والعطاء، مثلما كانت 

قادرة دوًما على التضحية إىل أبعد مدى، ال من 
أجلى فقط، ولكن من أجل كل الناس. أما أكثر 

ما أحببته يف راوية فهو متردها على كل الثوابت 
الي اعتاد عليها اجلميع. كانت هلا رؤية متفردة 

للحياة، تتساوى عندها الكثري من املتناقضات 
كالفرح واحلزن، واحلياة واملوت، والنجاح 
والفشل. مل أفهم أفكارها الزورباوية على 

حقيقتها يوًما. إهنا تنظر إىل كل ما ىف الدنيا 
نظرة المبالية رغم أهنا كانت تتمتع بوعي ثقايف 

مكثف مبغزى احلياة.
إنين أرثي حلاهلا رغم متاسكها الشديد وثقتها 
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الفائقة بنفسها. هذه املسكينة سوف يسرقها 
الزمن وتظل عانًسا تنتظر الفارس املغوار القادر 

على إقناعها وإشباعها والذي لن جيىء. مسكينة 
مل تتذوق لذة امتزاج مائها مباء رجل ىف حلظة 
مقدسة هي سر أسرار احلياة وقدس أقداسها. 

تلك اللحظة الي ينفق اخللق عليها املاين 
حااًل وحراًما، وألجلها تسيل الدماء وهتتز 

العروش واملمالك.. لكن من أدراك أيها الضابط 
الرومانسى املنضبط املعجون بالعسكرية أهنا مل 
تفعل ذلك –فهى جريئة– مع رجل يف اخلفاء؟! 

عمًوما أيًّا كان هذا الرجل فأنا أستبعد وديع 
من كل االحتماالت، فهي ال تنظر إليه كرجل 

حمتمل هلا مهما كان بينهما من عاقة راسخة.
عندما حان وقت االختيار اخترت ألطاف 
لثقي يف قدرهتا على حتمل احلياة مع رجل 
من طرازي احلامل الثائر العاشق لوطنه حد 
اهلوس، والذي ال شك لن تكون احلياة معه 

تقليدية مرحية مثل حياة أهالينا. أيب موظف 
بسيط بوزارة املالية. يذهب إىل عمله صباح 

كل يوم، مث يعود فيتناول غداءه مث ينام قليًا، 
مث يصحو ليتفرج على التلفزيون أحياًنا، أو 

يذهب إىل جاره توفيق اهلجن ليستمتع بالسهر 
معه ىف مكتبته املوسيقية، إذ يستمعان مًعا إىل 

أغاىن عبد الوهاب وأم كلثوم القدمية فينسيان 
الدنيا مبا فيها. تعليم أىب متوسط لكن ثقافته 

عريضة. ملست جتانًسا قويًّا يف صداقته لتوفيق 
وهو األستاذ الدكتور بكلية اآلداب. ىف حوارمها 

ندّية، ال تعرف أيهما أستاذ اجلامعة وأيهما 
موظف األجور والضرائب. موقف أيب من مسألة 

ًدا: االلتحاق بالكلية احلربية كان قاطًعا حمدَّ
- يا ابىن أنا ال أقدر على هذه املصروفات. 

فكر لنفسك يف عمل آخر.
أعفى نفسه من مسئولية محل مهي والتفكري 
يف وسيلة يدبر هبا تلك املصروفات اللعينة وهو 

مقتنع متاًما أنه على حق، فا يكلف اهلل نفًسا 
إال وسعها.

غطست يف املاء كي أتطهر. رأيت ثعلًبا صغرًيا 
مستغرًقا يف الضحك. عامل األرواح عامل مبهر 

حافل باملسرات. أمسكت بالوردة ذات اللونن 

األمحر والبنفسجى وقد ذابا يف بعضهما مبرور 
الزمن. الرجل كان ماشًيا أمامى صحيًحا كثور 

منذ ساعات قليلة، وإذ به يسقط ميًتا فجأة 
وكأنه هو صاحب قرار احلرب وقرار السام. 

أمسك الضابط مريض النفس بأدوات التعذيب 
وراح يتسلَّى يف سادية مقززة بأجساد املعتقلن. 

مل يعرف أحد جنسيته وال دينه وال هويته. 
اشتهى من بينهم كاتبة شهرية جتاوزت األربعن. 

مجاهلا وحشى وقلمها أشد ساطة من لساهنا. 
حترش هبا فبصقت بعنف ىف وجهه فصفعها 

بشدة على رقبتها. قالت له ىف حتدٍّ:
ا هو  - ما أنت إال عبد، لكن ما يزعجىن حقًّ

أنك سعيد بذلك!
قدمًيا كنت أعتقد أن أستاذ اجلامعة ال بد أن 

يكون ميسور احلال وأن يكون لديه فائض مناسب 
من املال. تبن ىل بعد ذلك أن حاله ال خيتلف 

كثرًيا عن حال أى موظف عادى مثل أىب.
ا  ىف حديث سابق بيين وبن وديع حول عمًّ

إذا ما كان أبوانا حمقن يف قبوهلما هلذه احلياة 
املنضغطة بالفقر واحلاجة، وبالتاىل فهما 

مقصران يف حق أبنائهما أم ال، رغم أن كاًّ منهما 
لديه سبًا متعددة لرفع مستوى حياته وحياة 
أسرته. أيب ال يقبل اهلدايا أو املنح الي تقدم 

إليه عن طيب خاطر من العماء دون أن يطلبها 
منهم، إذ يعترها رشوة. توفيق اهلجن يرفض 

الدروس اخلصوصية وطبع الكتب واملازم وبيعها 
للطلبة.

أنا استسلمت لألمر الواقع وسعيت لتحقيق 
حلمي بيدي وجنحت حبمد اهلل. أما وديع فكان 

ناقًما على أبيه رغم حبه له. كان ناقًما أيًضا 
على احلكومة الي تغدق أمواهلا على اجليش 

والشرطة تاركة املعلم جيتر فقره وحاجته. إذا 
أردت أن أصف وديع ىف مجلة واحدة فهو إنسان 

ال يعرف معىن الرضا. رغم اختاف ميولنا 
وطباعنا فقد كنا صديقن وكنت أحبه واهلل 

أعلم بالنوايا. ال يعجبين فيه أنه كثري الشكوى 
من كل شيء على الدوام.

الدكتور توفيق اهلجن يسمى ثاثتنا أنا 
وراوية وابنه بالثاثى املرح، فنحن نضحك 
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ىف أغلب األحيان من أى شيء، غري أن ضحك 
وديع كان بارًدا ينقصه الصدق الذى متيزت به 

ضحكايت أنا وراوية. ضابط باجليش وعاطل 
وكاتبة صحافية، وعامل رهيب خميف حييط بنا 

ونتطلع إىل الدخول إليه واخلروج منه بسام، 
حاملن آمالنا وطموحاتنا وأحامنا على أكفنا 

وكلنا أمل يف املستقبل والزمن واأليام. جتمع 
بيننا عاقات اجلرية وصداقات األسر الثاث 

وتقارب العمر وتفاهم مجيل رغم اختاف 
امليول.

ىف حلظات اليأس كنت أشعر أننا ولدنا مجيًعا 
يف وطن بائس حيوي شعًبا بائًسا يعيش حياة 
بائسة. اجلمال والفن والدميوقراطية واحلب 

واملوسيقا والشعر واحلق والرخاء والوفرة 
والثقافة والعدل واملعرفة واحلرية، كلها كلمات 
أراها منقرضة، مل تعد مدونة يف قاموس كلمات 

هذا الوطن الذي أعشق ترابه ومساءه ونيله 
وحباره. لكن ساسة الغرب حيتقرون شعوبنا 

العربية ويسخرون من حكامنا الذين ينهبون 
أموالنا بصفة يومية وما من معترض. وقال 
الشيخ العامة إنه لن يكون هناك إخراج يف 

اجلنة ألن خلقتنا سوف تكون يف صورة ملكوتية 
خمتلفة عن صورتنا اآلدمية اآلن. لن يكون 

هناك هنم أو جشع أو شهوة جاحمة رغم وفرة 
احلور العن والكواعب األتراب.

بعد خترجى ىف الكلية قرأت كثرًيا ىف املواد 
العسكرية وتاريخ احلروب، فضًا عن إدماين 

قراءة قصص البطولة الي خاضها أبناء وطين 
يف حروب االستزناف وحرب أكتوبر. قرأت 
عن الرائد عادل بارز الذي أصيب ىف عينيه 

وفقد البصر تقريًبا أثناء العمليات. أرسلوه إىل 
اخلارج للعاج وعاد بعن واحدة مبصرة. أصر 

على أن يعود إىل اجلبهة كي حيارب الصهاينة. 
يقول رفقاؤه إن هذا الرجل علَّمنا كيف حنتقر 

اخلوف ألن املوت ال حيتقر. أمسيت كراسة 
البطوالت بكراسة العقيد حممد غنيم.

بدل ما تقول #خليها_تعنس، قول: #خليها_تعيش!
خليها ختتار مسار حياهتا بنفسها، خليها تتعلم وجتمع خرات لنفسها مش 

بس عشان ختدم بيها أسرهتا.
خليها متشي يف الشارع من غري خوف من عيونك اجلوعانة ولسانك الطويل 

وإيديك القذرة!
خليها حرة يف مابسها وتعاملها مع جسدها ومشاعرها وما تعملش نفسك 

وصي عليها!
خليها تاخد فرصتها يف العمل، وإديها الراتب اللي تستحقه، وما 

حتاصرهاش حلد ما تكره حياهتا.
خليها ختتار شريك حياهتا بنفسها، أو حىت ختتار تعيش بدون شريك، 

وما حتاصرهاش بالعرسان وبالزمن وباخلوف من أن القطر يفوهتا. الزواج 
أحيانا قطار بيدوس على أحام وبراءة النساء بدل ما ينقلهم ملرحلة 

أمجل من حياهتم!
ال.. مش هاقول خليها، وإمنا خليك إنت يف حالك، وسيبها تعيش عشان هي 
أصل احلياة وسرها، وإنت ال تفهم من احلياة سوى البيع والشراء والتسلية!

واني.. خليكي إنسانة مستقلة رغم كل شيء ورغم احلصار، وما تقبليش 
السعر اللي حطوه عليكي. حقك هيوصلك مش ملا الراجل يديهولك، وإمنا 

يوم ما ترفضي تكوين سلعة ليه، ويوم ما ترفضي تشويف العامل بنضارة 
رغباته وخماوفه ومطامعه!

#خليه_يفوق!
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أخذ الضابط حسام يتابع تنويعة شائقة 
من املضيفات. كان قد سرح من اخلدمة بعد 

أن حصل علي رتبة لواء وهو يف انتظار 
د.إبراهيم الذى وعده باملساعدة بعدما تورط 

يف تكوين أسرة. مل يعد يفكر يف صعوبة أن 
يغري املرء عمله. منذ تزوج مل يعد يسأل نفسه 
أي سؤال، من كان مولًعا بفلسفة كل شيء مثل 

إنه ليعلم أن اإلنسان يسري بعكازين، ومهن 
كبريين إمسهما الدين واحلب ليمكنه أن يستمر 

يف احلياة بأقل أمل. كان الكساد قد عم يف 
كافترييا "توداى" مثلما يف البلد. رأي الطاهي 

جيلس إيل ترابيزة قرب املدخل واضًعا غطاء 
الرأس مقلوًبا علي املنضدة.. وحن حيَّاه 

رفع له يده يف قنوط.. الطاهي الذى يعرف 
األعزب من نوع الساندوتشات.

كل الفتيات يف زى موحد يشبه مضيفات 
الطريان. مع إيشارب وردى حول وجوههن. 

بينهن الرشيقة عالية الصدر والنحيفة 
كعارضة أزياء.. والبطة، وعالية األرداف 

كأهنا ممثلة بورنو، تعبِّر وجوههن عن حاالت 

▪▪

املرأة حي تلك ذات الوجه الطفويل املمتلئ، 
كانت بينهن واحدة سوداء.

توزعن يف الوقوف عر صالة يبطنها 
االنبهار. فثمة املرايا والضوء الغزير 

والشرائط امللونة كأمنا املكان معد لعرس. يف 
يد كل منهن نوتة وقلم وتنظرن حنو اجلالسن 
باستعداد دائم. القعود اهلادئ أيًضا له مكان. 

سأل عليه، فأشارت إحداهن على امتداد 
ذراعها قائلة بوقار.. من هنا يا فندم.

- تشرب إيه سيادتك؟
- صاحيب جاي حااًل..

ذكرته هذه املضيفة خفيضة الصوت بفتاة 
كانت تزوره يف شقة صديقه. كانت أيًضا 
على هذا اجلمال األخاذ. وكانت مشغوفة 

باملال من غري أن تعر عن هذا الشغف. كانت 
توافيه باحلضور حىت وهو طالب بعد بالكلية 

مث سرعان ما شاركته الشغف بالسلطة. إنه 
يف هذه السن ليقول: إهنما كل شيء املال 

والسلطة. وكانت حتدثه عن مدرس الفصل 
الذى يتقصد اجلميات بلبس احلجاب. مدرس 
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الفصل امللتحي وكيف كان يسخر منها.. ابقي 
قابليين إني يا متخلفة ياللي جنب الشباك.. 

ياللى بوزك وال بوز القرد.. أيوه انىت يا 
أم قميص مرقع.. أل اللى جنبك.. أيوه يا 

فاتنة الفاتنات.. غضب ربنا على وشوشكم 
أهه. تظل حتكى عنه، ويظل هو يفكر.. مىت 

ستنضو هدوم املدرسة.
استغرقته ذكرى الفتاة بينما كان عدد من 

الشباب يف زى موحد أيًضا. على صدورهم 
بادج للكرة األرضية مكتوب حتته "بار 

وكافترييا توداي" وحتتها اسم الشخص. كان 
بن املضيفات واحدة بدينة تعرض ذلك 

اجلمال الفج لفتاة من حي شعيب متضغ لبانة. 
وحدها كانت تعود من منتصف املسافة لتجيء 

بالنوته والقلم كمتدربة جديدة.
مل يكن بالصالة كراسي من اخلوص أو 

اجلريد. أو الفتات عليها نصائح أو آيات خبط 
مجيل ال يقرؤها أحد. إمنا شاشتان عريضتان 

تعرضان كليبات وإعانات زاهية األلوان. 
آخر عهده بكافترييا كان يلتقي فيها فتاة، 

كان جييء بلبس الكلية. بينما البنت تفتح 
شنطتها وتناوله من خلف الترابيزة ورقتن 
ماليتن قبل أن يتحسس جيوبه.. أووه، أكم 
من الفتيات احلاملات بالزواج.. قال لنفسه: 

أومال أنا ظابط ليه؟
يبدو أنه جاء قبل املوعد. لفته اندفاع 

عدد من الشباب والفتيات من أحد األبواب. 
بعد قليل ظهروا مجيًعا على إحدى الشاشتن 
مع تصاعد موسيقى بلدي كموسيقي األفراح، 

وتركت البنت القصرية خصرها للموسيقي 
وسط تصفيق الشباب. ناولتها إحدى املضيفات 
أنبوًبا صغرًيا كالوالعة. مث عادت وهى تفرك 

يديها من الرد وال برد.
أشارت من ترقص إىل أحدهم فغاب مث 

خرج حامًا صندوًقا من زجاجات الكوكاكوال 
كبرية احلجم، رآه الضابط حسام منكبًّا على 

إفراغها واحدة واحدة فوق كاوتش عربة 
جيب كان يغسلها، وأحدهم يوجه عمل يديه 
إىل أن صار الكاوتش أكثر سواًدا. مث تواىل 

خروج الشباب والفتيات وقفزوا إىل العربة. 
وعادت الشاشة إىل سابق بثها.

متىن حسام لو يتأخر د.إبراهيم عن 
موعده. أشار لذات الصدر املمتلئ أن ختفض 

قليًا من الصوت قالت: لو مع حضرتك حاجة 
حتبها، ممكن أشغلها لك.

ارتج عليه، فهو ال يعرف تلك الوسائل 
احلديثة. كل ما يعرفه هو املحمول الضخم يف 
أول اختراع له. أحياًنا يتركه وأحياًنا حيمله. 
بالكاد يطلب منه ويرد ويقرأ الرسائل. أطال 
النظر يف الفتاة.. ما من خطأ واحد.. خطأ 

واحد يذكرين مبا مضى، كى هتدأ احلياة 
قليًا، ويتزن الوجود.. آه من هذه الدنيا 

اجلديدة الي ال يعرف عنها شيًئا. الزمن.. 
أواخر التسعينات.. حن جرى استبعاده من 

اخلدمة.
جاء صديقه، وتقدمت بعضهن للترحيب به 

كزبون معروف.
- إزازتن برية.

جاءت علبتا برية وكوبان، واحننت الفتاة 
لتصبهما. وظهر منها كوزان مملوءان بالندى 

يهتزان يف السترة. معتذرة للصديق أنه ال 
توجد برية مصرية. قال الضابط حسام: على 

كده احلساب هيبقى بالدوالر.
- حتت أمرك يا فندم.

هذه الي تشبه زوجته أيام كانا خمطوبن. 
كان خيلط هلا كامه بوقائع دينية من تأليفه 

حي تصحبه إىل شقة الصديق وترى أن 
الدين يسمح هلا بذلك بعدما أقنعها بلبس 

احلجاب. أدرك بغريزة الضابط أهنا كعادة 
الناس ال تريد أن تكون مسئولة عما جيرى. 

حدثها عن ذلك الرجل الذى أيت إىل الرسول 
وقال له لقد زنيت يا رسول اهلل.. فقال له.. 

لعلك كذا، وكذا، وكذا. وأخرًيا قال له أمشمىن 
فمك.. مث طلب منه أن يأيت يف غٍد، ويف غٍد 
أعاد الرجل ما قاله.. فقال له.. إذهب فإن 

اهلل ال يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك 
ملن يشاء.. قال هلا أيًضا.. لعن اهلل امرأة 

اشتهاها رجل فتأبت عليه، ولعن رجًا اشتهته 
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امرأة فتأىب عليها.. 
فقط إنه يريد 
أن يدفعها إىل 

الفراش.
وأدركت حباسة 
األنثى أن ذلك هو 
سبيلها إىل الزواج.
قال هلا أيًضا.. 

وأهلمها فجورها 
وتقواها.. وشرح 

هلا أن الفجور إهلام 
من اهلل مثله مثل 

التقوى. هكذا وصل 
إىل بغيته منها، 

وصارت أمام نفسها 
بريئة.. فهي ال 

متتثل له ألن تلك 
إرادهتا بل إرادة 

الدين. كان حيسن 
استثمار ما حفظه 
من نصوص ويظل 

قبل إجازته يؤلف 
ما سريويه هلا يف 

زيارته.
جعل صديقه 

يشرح له أن العمل 
هنا بدون مرتب.. 

بالبونص. وأن 
مالكي هذه الكافترييا ثاثة.. لواء شرطة 

وأستاذ جامعة، وأىب احلاج.
- تسجل ملن تعجبك رقم تليفونك على 

الفاتورة، مث تشري هلا لتأخذ احلافظة الي 
تضع هبا األجر مقدًما وأنت وذوقك، ع األقل 

مئة دوالر.
كان العرب قد ابتدأوا املجيء بالعقال 

الشهري واجللباب األبيض. أضاف إبراهيم:
- دى سوزى.. ما عرفتهاش؟

- يا خر.. واهلل ما عرفتها يف احلجاب.. 
سوزى املمرضة.

- كسرت رجلها ومل تعد تصلح للعمل إال 
كفتاة بار أو مضيفة استقبال.

أحس أن عليه أن يكون مهذًبا يف كلماته.. 
سوزى، سوسن من كنا نضاجعها لقاء ربع جنيه 
ف املرة صار امسها سوزى.. فنجان القهوة هنا 
يعين مئة دوالر، وفتاة مجيلة لليلة. وال داٍع 

لانشغال مبن تقبل برجل له عضو طفل.. 
أربعيىن لديه ولد وبنت مثلها ال يسأل عن 

هذه التفاصيل مادام سيدفع الثمن. بقى له أن 
يطوي جسده يف طراوة الكرسى، خلف شباك 

هذه الكافترييا األنيقة الي كأمنا صممت 
املقاعد هلا.. فهي واملفارش واألبواب واألكواب 
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مطبوع عليها نفس اللوجو الذى على صدر 
الشباب والفتيات.. بار وكافترييا توداى، داخل 

غصنن مورقن.
إن مطالعة للزحام واألضواء قد جتيء 

بالتطبيع مع احلياة من جديد، وعليه أن 
يتذوق مثارها من جديد فكم تواطأ على نفسه، 

وتواطأ عليه عقله، وأخلص هلذا التواطؤ.
وضع صديقه ورقة مالية يف احلافظة. 

ورقة جديدة ليس مكتوًبا عليها للذكرى 
اخلالدة.. فتلك توجد فقط فوق العمات 

الصغرية. أما هذه فتشتري شخًصا بكامله مع 
ذكراه اخلالدة وختتصر يف لوهنا األخضر كل 

الغرائز واملعارف، وحكمة األنبياء أيًضا. هكذا 
فكر الضابط حسام.

- إيه رأيك يف صالة أنتيكات؟ مشرف 
مبيعات، أنت خيالك واسع وتنفع.

كم فكر سيادة اللواء يف أن يعمل "واعظ 
مودرن" فينصح الناس، كل إنسان ينصح غريه 

اليوم وعليه أن يستفيد من أيام خدمته. 
يضرب دقن ويلبس جلباب ويزنل يف الناس 
نصح وإعادة لقصص األولن.. هذه الشغلة 

بتكسب دهب. مث إن الناس عاوزين اللي 
حيسسهم بالذنب. كل ما عليه أن يدبر أحد 

هذه الكتب الي حتكى عن معجزات األولن.. 
فإن مل ميكنه، ما الضرر لو أنه ألف واحدًة.. 
ثاثة.. فا أحد سرياجع ما قاله.. وعليه أن 

يفهم اجتاه الزمن.
كان قد انتوى أن يلعب حلساب من يدفع.. 
فترجم لصحيفة يسارية هذا التقرير، لكنه 

اكتشف أن كله حمصل بعضه.. يسار مثل 
مين.. واالجتاه يسري ناحية اليمن.. يف 

هذه الغابة املؤدبة الي امسها حضارة، دنيا 
إهلها الوحيد هو املال، وما هو إال جمرد خادم 

لعصابة كونية ال يدرى أحد عنها شيًئا. فخلف 
الواجهات السوداء لناطحات السحاب الي 

شاهدها خارج مصر جيرى كل شيء، تتحدد 
مصائر حكومات وأشخاص وشعوب وأديان 

ودول، بل مدارات الكواكب. خلف هذا الزجاج 
املعتم تنتقل اإلكسسوارات البشرية الرخيصة، 

وتنشأ البورصات ومجعيات راغيب االنتحار 
وتستوى أجهزة كومبيوتر عماقة لتخزن كل 
شيء. صفقات ساح، ومدًنا تباد وثروات يعاد 

توزيعها.
ال مكان إذن ملانشيت جعلته إحدى الصحف 
عنواهنا.. ألطفال جيرى اصطيادهم ببنادق 

من اخلرطوش من إحدى العواصم.. من 
أحيائها الغنية.. مثلما أنه ال مكان لرضيع 

تشق بطنه ويفرغ من األحشاء. ليعاد حشوه 
بأكياس اهلريوين. مث يعاد إلباسه هدومه 

لينام على صدر أم. ويف البلد األخري يفرغ 
بطنه من جديد.. يااااه، كم رأى يف عمله.

رمبا كان التقرير الذى ترمجه هو السبب 
يف إهناء خدمته. وكانت شهور قد مضت يف 
الذهاب إىل املحكمة والعودة حىت برأته 
من اهتامات شخص أول مرة يسمع به أو 

يراه، اهتمه بأنه أغفل اسم كاتبه األصلي. 
ومل يعرف الضابط حسام كيف حصل هذا 

الشخص على أصل التقرير يف الصحيفة 
األجنبية.. لقد قال له املحامي: استعد.. فهم 

يعدون لفضحك.. سيسربون شرائط فيديو 
لك، يف املرة القادمة.. ولكنهم بداًل من أن 

يسربوا شرائط فيديو، عينوه فيما بعد رئيًسا 
ملدينة.

* من اإلبرة إىل الصاروخ
آن األوان ألن تصبح مواطًنا عومليًّا. ميكنك 

أن تنال وجبة طوال احلياة. أو تدخل 
موسوعة جينيز للخارقن. فتصبح الشاب الذى 
يقفز من فوق ناطحة سحاب بدون باراشوت أو 
وسادة هواء وال يصاب. هل تستطيع أن تلتهم 
يف عشر دقائق 10 كجم من الشيكوالته. إذن 
أنت ميكنك أن تأكل ساندوتش بطول ثاثن 

متًرا وقطر ربع متر. أو جتر عربة ومقطورهتا 
بشاربك أو خصيتيك. هل تريد أن تاحقك 

شركات اإلعانات وتصبح مليونرًيا يف حلظات 
أم تريد أن تكون حلم النساء.. الفي الساحر 

الذى يشبع عشر نساء يف يوم واحد.
تعلم اإلجنليزية يف ساعة وكن من 
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الناطقن هبا.. اإلسبانية يف ساعة، اإليطالية 
يف ساعة. كيف تصبح مليونرًيا يف يوم واحد؟

إذن فأنت تفضل أن تتناول نصف برميل 
من الديدان احلية، أو ميكنك أن تشرب 

عشرين زجاجة كوال سعة لترين. تذكري 
وتذكر أنك ال حتتاج تدريًبا طويًا كى تصبح 

مليونرًيا.. التسونامي.. األطفال املشردين، 
فكر يف شرائهم كى متنحهم امسك ولن 

تبيعهم أو تبيعهن ملن يضاجعهم. لدينا أطباء 
متخصصون. وطلبات خاصة من رجال املال 

يف ديترويت والس فيجاس وبايل والبحرين 
ومكة املكرمة وال مسئولية قانونية عليك. 

حنن حنتفظ بالسرية ونضمنها. لدينا أطفال 
مبامح آسيوية وأفريقية وروسية وعربية 
حبسب بطاقة االئتمان لديك. لدينا أيًضا 

رجال قانون، وحمامون كبار.
هل أنت مؤمن تريد أن ترى اهلل؟ إدفع 

59,99 دوالًرا فقط، أما رؤية املائكة ومحلة 
العرش فتكلفك عشرين دوالًرا إضافيًّا. لدينا 
أيًضا قساوسة متخصصون يف اإلقناع إن كنت 
ملحًدا ستهزم فاسفة اإلميان بالقاضية بعد 
3 جلسات. لدينا أيًضا متخصصون يف اإلميان 
بأي دين ثاث جلسات وتصبح فيلسوًفا لديه 

حجته. وتذكر دائًما أن اهلل أغلى من إنكاره. 
هو يطلب حياتك لقاء رؤيته، وحنن نطلب 

فقط مئة ومثانن دوالًرا.
ال شك أنك ممن يريد أن يتواصل مع 

الراحلن. مخس جلسات فقط لتكلم روح من 
أحبتك أو أحبك، اتصل برقم كذا.. ولكن 

تذكر أنه صديقتك، أخوك.. صديقك، أبوك، 
أمك.. فقط مخس جلسات.

متخصصون يف إبدال الزوجات –وليس 
الصديقات– خذ زوجي ألسبوع وهات زوجتك 

ألسبوع، متخصصون أيًضا يف بيع وتبديل 
عربات موديل قدمي. لوحات مقلدة وأصلية، 

آالت لصنع القهوة، أطراف صناعية مستعملة، 
كامريات، قطط وكاب. أنت تريد كابينة 

علي الشاطئ، موبايل قدمي وجديد، ساعات 
عتيقة، موبيليات من العصر الفيكتوري حىت 

االستنلس.. نبيع ونشترى ونعرض للغري.. زرنا 
أواًل.. الزيارة تكلفك 5,99 دوالًرا فقط.
وللمؤسسات اخلاصة.. يوجد الكرسي 

الكهربائي وأدوات انتزاع االعترافات. ووسائل 
املوت السريع والبطيء.. تذكر دائًما الدستور. 

لدينا رتب عسكرية خمتلفة من الذهب 
وتقليده. كما أن هناك متخصصن يف تصميم 

وتنفيذ البث عر الشاشات الضوئية. دع 
منتجاتك تضيء يف الليل لكل العيون، هذا ما 
يتم االتفاق عليه. حنن وكالة إعان حاصلة 

على الترخيص.
للمتخصصن فقط. صور تباع بعشرات 
املاين من الدوالرات. عاين رساموها من 

اجلوع وباعوها بسنتن يف حياهتم.. لوحات 
أصلية تقوم على حراستها كامريات وعيون 
حرس وضباط شرطة وجمرمون حمترفون 
وأسلحة مل يسمع هبا. مجيًعا حلراسة هذه 

النبوءات املبكرة.
لدينا أيًضا مستشارون فنيون، وقضائيون 

وحمامون، وكتاب مقاالت تشرح اجلوانب 
الفنية هلذه اللوحات.. اتصل برقم كذا..

لدينا قسم خاص ملحيب التميز، من 
يريدون السفر إىل القمر أو املريخ. رحات 

منتظمة املواعيد.. احجز مقعدك اآلن واتصل 
على التليفون املرفق. يتم االتفاق واحلجز 

باألسبقية. مع قسم خاص للزائرين باصات 
زجاجية وملونة. مضبوطة على مواعيد 

الذروة يف شوارع مكيفة. تزحف بك حول 
صينية امليدان. وتبطئ بقرب متاثيل حنتها 

مشهورون. إن كان دينك ال يسمح برؤية 
التماثيل، فدعها تدور بك حول نوافري احلظ. 
هناك خلوات للحب العابر لقاء 4,99 دوالًرا، 

فتيات بكل املقاييس واألطوال واألوزان 
واجلدول مرفق.

لدينا امرأة بثاثة أثداء وأخرى بدون. 
لدينا الشرجية والفمية والسادية واملازوكية 

والطفلة ومطاطية لذوى االحتياجات 
اخلاصة. لذوى األعضاء الصغرية قسم 

خاص. تذكر حنن ندفع عنك مثن الكرباج 
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وقيود املعصمن. فتيات بوسنيات، وروسيات، 
ومكسيكيات ويابانيات وأفريقيات، وبالطبع 

خباف الغربيات. وعليك دائًما أن تدفع مثن 
العشاء.

ملحوظة للعرب:
ال تطلب من أحد مرافقتك إىل غرفتك 

ممن تقفن بالشورت. هنَّ فقط لغسيل عربتك 
بأثدائهن لقاء 9,99 دوالرات أو الواقفات 

وحدهن الختبار تأثريهن على الرجل. إذا 
أخطأت فاتصل برقم كذا. وملحيب التميز 

توقف بسيارتك يف النقاط املحددة. وال تنس 
مثن املاء واملنشفة وسائل التنظيف. اطلع على 

كارت التعليمات املعنون: املتعة واخلصوصية.
إن كان لك صديق أو صديقة حتبه أن 
يشهد هذا يكلفك عن الفرد 5,99 دوالًرا. 

ممنوع اصطحاب األطفال حتت سن 18 سنة. 
حنتاج إىل وكاء من احلاصلن على دورة 

.A.A.S.M
لدينا نظارات الرؤية الليلية وأخرى ترى 

ما حتت املابس. توجد أيًضا مساحيق البهجة 
وأقراص لتحسن العاقات اإلنسانية. من 
فضلك تذكر عامتنا املميزة على كابينات 

عمومية مع فيلم ملدة 3 دقائق. مارس متعة 
االستمناء داخل الكابينة وحذار من التلصص 

خارجها.
- القانون األورويب مينع ذلك.. الدقيقة 

الواحدة بدوالرين للفرد.. وقت سعيد.
استمتع مبشروب S.M، زجاجة حبجم 

طفل مع رغيف مهبورجر حبجم عربة 
صغرية. يوجد مسحوق شيكوالته لراغيب 

النحافة وآخر لراغيب زيادة الوزن. وأطباء 
حلقن السيليكون والفيلرز.. ميكننا أيًضا تكبري 
األرداف والثدين وتصغريمها. وإزالة جتاعيد 

الوجه وزرع الشعر وأساور لزيادة مدة اللقاء.
هل ترغب يف قداس أحد أو مجعة؟ إذن 

فأنت تريد حلى وشوارب صناعية. وقساوسة 
وحاخامات وأطفال وشيوخ أيًضا.. أنت تفهم 
بالطبع.. عندنا فقط ستجد الكتب املقدسة 
مجيًعا مكتوبة حبر فوسفوري، أو بأحرف 

من الضوء اإللكتروين لراغيب اهلداية مع 
شروحات صوتية، وسى دى خاص هدية.. 

كيفية مقاومة الرذائل حسب معتقدك. هل 
ترغب يف أحذية ناطقة أم يف أقام تطلق 
األغاين أو الرصاص. جتد عندنا خوامت 

للقتل البطيء، وساعات معصم إلحيائهم، فقط 
زرنا أو اتصل برقم كذا.

هل أنت من هواة إصابة هدف كبري بضربة 
واحدة؟ إذن أنت من هواة لعبة اجلولف. لدينا 

دورات تدريبية للناشئن واملحترفن. أما إذا 
كنت ترغب يف الترشح النتخابات املقاطعة أو 
 F.S.M.I اجلمهورية فعليك أن تلتحق مبعهد

)يراعى السن القانوين عند التقدم(.
أما إن كنت ختشي فقدان ثروتك أو 

مرياثك فنحن بنك متخصص يف صون أموالك 
وجموهراتك أو وثائقك. خزائننا مصفحة 

مت جتريبها بقنابل ألف رطل وباألشعة 
احلارقة.. كم يكلفك هذا؟ قم بزيارتنا على 

العناوين أسفله.. حنن األمان الكامل.
خصم خاص ملاكينات املشروبات الساخنة 

والباردة.. ميكنك تشغيلها كحقيبة ظهر 
أو محالة مابس، أو كماكينات قلى شرائح 
اللحم. وصنع الذرة املنفوش. )ال جترهبا 

لتقطع دجاج تيكا أو ماكدونالد فهي ليست 
مصممة لذلك(. وال تنس هديتك. علبة 

العلك السرى لتتحكم برغبة من متنحه قطعة 
واحدة.

فروعنا منتشرة بسطح الكوكب. جتد جيل 
بطعم الفاكهة الي تفضلها صديقتك أو 

صديقك. دعهما يشكراننا ويصليان ألجلنا. 
طبًعا نذكرك بالفيراتور واألعضاء املطاطية 

لكل األغراض، القرار لك.
أم تريد أن تفعل لنفسك مع نفسك، كما 
لو أنك مع صديق أو صديقة. فقط 15,99 

دوالًرا للدورة الواحدة. تصبح بعدها الرجل 
املطاطى، أو العب أكروبات أما إذا كان وزنك 

فوق 70 كجم.. وتذكر قول املسيح دائًما، هذا 
يكلف ضعف املبلغ. أم ترغبن أن تصبحي 

املرأة العجيبة.. تذكري أيًضا عبارة املسيح. 
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بعدها عليك بالشفاط السحري واألعضاء 
املطاطية. هذا يكلفك عشرة دوالرات أخرى.. 

أداء كالطبيعي.
هه.. احليوانات؟ ليس هذا جمالنا لكن 
ميكننا أن نساعدك إذا كنت ممن سبق هلم 

التعامل معنا. أضف 118 إىل تليفوننا، حنن 
حنترم سرية عمائنا.

متخصصون يف إمداد احلكومات بالقمح 
واحلليب املجفف واملسلى وكل اإلعانات 

العاجلة. وأيًضا يف التعاقد على القنابل 
الذكية والعنقودية واألقل ذكاًء، والرصاص 
املطاطي ومدافع املاء امللون والقنابل املسيلة 

للدموع، وأجهزة املراقبة عن بعد لفتح الشقق 
والعربات واخلزائن.. لدينا أيًضا ألعاب 

كونية وأساور قياس درجة االكتئاب، ومستوى 
العاطفة.. ال تريد؟ إذن أنت يف حاجة إىل 

زر القميص ملراقبة الزوجات والصديقات عن 
بعد. خمر حبجم زرار قميص.

مباذا تفكر؟ حسًنا ال تفكر، لدينا ناٍد 
خاص ملن ال يفكرون.. إن وجدت الرقم 

مشغواًل فأعد املحاولة.. كن عضًوا بالنادي، 
وخذ زلطة يف علبة أنيقة أينما كنت. كلمها 

فهي أفضل صديق أو صديقة. ال يروقك 
هذا.. إذن فأنت حمتاج ملن تتبادل معه 

الكام. برنامج الثرثرة عر التليفون ال 
يكلف أكثر من 11,99 دوالًرا لربع الساعة.. 

ا حتت الصديق  اتصل بأحد األرقام وضع خطًّ
أو الصديقة.. أعد املحاولة إن كان اخلط 

مشغواًل.
بعد هذا ترغب يف وجبة من حلم احلوت 

أو الشمبانزى، تريد أن تصبح مميًزا؟ إذن 
فأنت يف حاجة إىل وجبة من النمل املشوى. 

أما الوجبة من حلم البشر فاتصل على الرقم 
املائل على الكارت. حنن حنتفظ بأسرار 

عمائنا طبًقا للقانون.. هاى.
..

قلَّب الضابط حسام يف التقرير الذى 
ترمجه وقبل أن يلبس الروب البيي قالت 

له زوجته: كل حاجة تربطها بأمور ما لكش 

فيها.. أنت اليوم خارج اخلدمة، يبقي أنت 
خارج اخلدمة ده كل املوضوع.. مث أنا عاوزه 

موبايل جديد.
لقد وعده إبراهيم بعمل يف حمل أبيه 

للتحف واألنتيكات.. مث استلقى نصف يقظ.
ما رآه حلم شائع ال يفهمه. فأر جبلى ينط 
من الفراش. والفراش يف احللم كأنه كوم تنب 

يترجرج فوق ماء، وسيدات ميشن خلف الكوم. 
نادى على إحداهن فدخل التنب يف حلقه. كنَّ 

عاريات متاًما وأمه بركات واحدة منهن.
مل يكن هناك ما يؤمل يف األمر كله.. وعلى 

إصبع قدمه آثار دم متجلط.. أعجبه تعبري 
جاء به النوم: اختراع وسائل متحضرة ألجل 

غايات بدائية.
حن استيقظ وجد ابنه وابنته هبدوم 

املدرسة. قالت البنت هاى بابا روحنا بدري. 
مل تنتظر إجابة لتحيتها.

- ليه؟ سأل األب.
- مسيه ماتت..

- من مسيه؟
- واحدة صاحبتنا.. ما كناش أصحاب 

قوى.. قلبت البنت شفتها كأن األمر ال يعنيها 
وقال الولد.. بيقولوا غاز.. أجابت البنت.. أل 

يا بىن.. حادثة عربية.
أقلقته حنافة ابنه البالغة وتقوس 

ساقيه.. ومكوثه حىت وقت متأخر خارج 
البيت، حىت إنه حن يعود يرمتى مبابسه 
على السرير وينام.. قعدت البنت وجعلت 

تنقر بسبابتها فوق أزرار املوبايل.. ومن غري أن 
تلتفت سألت.

- هو ربنا اللى بيختار رئيس اجلمهورية؟
- إزاى؟

- هو ربنا بيبقى مدور؟
مل يفهم األب كا السؤالن.. والبنت مل 

تنتظر إجابته. قالت من دون أن تدير رأسها 
ابقى سيب يل فلوس الدرس.

مل يكن علي طبيعته مع أي منهما.. من ظن 
بأنه يدرك اجتاه الزمن.
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عندما أرادت سندريا أن حتضر حفل 
األمري مل تكن تفكر يف أن حيبها األمري أو أن 
حتبه، هي فقط أرادت أن تستعيد حلظة من 
حياهتا القدمية عندما كان والديها على قيد 
احلياة، وكان بيتهما الذي هو أكر من بيوت 
كثرية بالبلدة، وأصغر من قصر امللك، تقام 

فيه احلفات الراقصة يف األعياد، وكانت هي 
ترقص مع أبيها حيًنا ومع أمها حيًنا آخر بكثري 

من البهجة وخلو البال.
بعدما ماتت األم أظلم البيت، وعندما أقيمت 

احلفات بعد دخول زوجة أبيها، ظلت هي 
دائًما بعيدة وحيدة حبجج كثرية.. ال يصح 

أن تسهر سندريا، سريهقها السهر، غًدا ستكر 
وحتضر كل احلفات.. وكرت السندريا، لكن 
أباها غاب، وغابت معه احلفات وابتلع الطمع 

غرفتها، وفساتينها، فقطنت يف "السندرة"، 
وعاشت خادمة.

مل تكن سندريا ناقمة على زوجة أبيها 
وابنتها، فهي متتلك روًحا طيبة ال ترى غري 
اجلانب املضيء يف أكثر األشياء ظلمة، كانت 

▪▪

خملصة ومتساحمة دون تكلف. بل إهنا كانت 
تشفق على البنتن وتتمىن لو أهنما متتلكان 

بعًضا من املهارات الي جتيدها، تود أن توجههما 
إىل حقيقة أن العامل يتغري، وحياة اإلنسان قد 
تنقلب رأًسا على عقب.. فبأي مهارة ستواجهان 

العامل ومها ال جييدان غري الثرثرة؟ لكنها 
خافت أن جترح مشاعرمها أو تفهم البنتن 

أهنا تضرب املثل بنفسها أو أهنا تتمىن أن متوت 
أمهما، فهذه األفكار ال ميكنها أن ترد على ذهن 
السندريا، كما أنه مل يرد على ذهنها أن تكون 

املختارة الي حيبها األمري ويتزوجها، فقط 
كانت تريد حضور حفل، تريد االستمتاع ببعض 

من البهجة، بعض من الفرح، بعض من املباهاة 
القدمية.

هل أحبت سندريا األمري؟
هذا سؤال تشكيكي.. تفكيكي.. يهدف إىل 
بث الزعزعة وهز الثوابت، وهل خلق األمراء 
إال لكي تقع الفتيات يف حبهم؟! ليس املهم من 

حتب األمري بل األهم من سيقع األمري يف حبها.
قبل أن يتم زفاف السندريا لألمري، أراد األب 
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امللك أن خيتر قدرهتا على القيام بدور األمرية 
زوجة ويل العهد، فدعاها لإلقامة يف القصر كي 
تعتاد التقاليد وتتدرب على الروتوكول امللكي.. 

وبالفعل انتقلت جلناح خاص يف القصر. 
مل تدرك سندريا أن العامل به هذا القدر 
الكبري من اخلدم.. يف قصر زوجة أبيها كانت 

هي اخلادمة الوحيدة، تقوم بكل املهام: 
التنظيف، الطبخ، الغسيل، هناك اجلنايين وهو 

يف الوقت نفسه البواب الذي يشتري كل ما 
حيتاجه قاطنو القصر القدمي من مشتريات، 

واخلياطة الي تأيت لزيارة زوجة أبيها 
وابنتيها أول كل موسم تعرض عليهن األقمشة 

اجلديدة.
لكن يف القصر امللكي هناك خادم لكل شيء، 
خادمة إليقاظها، ثانية لتجهيز احلمام، ثالثة 

الختيار ما ترتديه من مابس، رابعة لتغيري 
الزهور من مزهريتها، خامسة لترتيب سريرها 
وفتح ستائر غرفتها، سادسة لتصفيف شعرها 

وهتذيب أظافرها وطائها، وسابعة وصيفة 
ترافقها يف التمشية، وثامنة وصيفة ترافقها 

عند استقباهلا ألحد الضيوف.. وتاسعة.. 
وعاشرة.. أرادت سندريا أن تقوم بأشائها 
بنفسها، هي اعتادت على خدمة نفسها، بل 
وخدمة اآلخرين، قررت االستغناء عن كل 

هؤالء اخلادمات، لكن مشرفة القصر أخرهتا أن 
هذا القرار سيكون كارثة وسيؤملهن كثرًيا ألهنا 
ستتسبب يف طردهن من عملهن وقطع أرزاقهن، 

وهذا ليس بالفأل احلسن أو القرار اجليد ألمرية 
عليها أن تكتسب حمبة شعبها، كعادهتا تفهمت 

سندريا هذا األمر وكان عليها أن تعتاد احلياة 
مع كل هؤالء اخلدم.

أشياء كثرية ستعتادها سندريا يف القصر.. 
إال أهنا، وهي الي اعتادت احلياة على اهلامش 
متاًما وأن تقتات على ما يتبقى من طعام ابني 

زوجة أبيها، مل تتحمل كم اإلضاءة الكبري 
يف القصر، فكانت تتبع اللمات الزائدة وتأمر 

بإطفائها، هاهلا أن القصر امللكي يستهلك نصف 
كهرباء السد الكبري املبين جنوب املدينة، بينما 
يوزع النصف اآلخر على بقية الشعب، وعندما 

كانت سندريا تنظر من شرفتها يف املساء وترى 
قسًما من أو ضاحية من ضواحي املدينة مطفأ 
األنوار تستدعي مشرف القصر وتطلب منه أن 

خيفف من إضاءته.
هل سيعجب األمري بالسندريا املتقشفة؟ أم 
أن وزير امللك سيحذره من أن نزعة اشتراكية 
بدأت تسري مههماهتا بن الشعب، وأن مطالب 

شعبية بدأت تتخلق يف األمسيات بن الساهرين 
على املقاهي..

على امللك أن حيمي دائما عرشه.
وهذا ما سيفعله امللك.

)2(
تدرك سندريا أن كلمة "مساواة " كلمة 
خادعة وأن املساواة القانونية ليست كافية 
لتحقيق العدالة، وكان يعكر صفوها يقينها 

أنه مل يتح جلميع الفتيات احلضور إىل احلفل 
امللكي، رغم تبجح وزير امللك بأن كل الفتيات 

حىت اخلادمات، كان هلن نصيب وحظ يف 
احلضور امللكي، هذا اللمز مل يغب عن بديهة 

سندريا، فارتفع صوهتا قليًا موجهة حديثها 
للملك:

- موالي، امسح يل أن أوضح أمًرا قد 
ال يغيب عن فطنة الوزير املبجل، وهي أن 

اخلادمات هلن أجر، وإن كان األجر ضئيًا، 
وميكن للخادمة أن تدخر جنيها أو اثنن، كما 

أن اخلادمات حيصلن على فساتن سيدهتن الي 
تستغين عنها أو الي متلها السيدة الشابة، 
صحيح أن هذه املابس أحياًنا ما تكون غري 
مسايرة خلطوط املوضة يف مابس حفات 
الكوكتيل والسهرة، لكن ال يستطيع أحد أن 

ينكر حق من ترتديها يف حضور حفل راقص أو 
حىت ملكي.. أما درجة الرقي واألناقة فيمكن 

التغاضي عنها عند احلديث عن املساواة وتاقي 
قوى الشعب. لكن ماذا عمن ليس لديها عمل 

وتقوم برعاية والديها وأشقائها.. دون أن يكون 
هلا أجر؟ ماذا عمن ال يعرفن كلمة ادخار ألن 

الرزق الذي يأيت ال يشبع األفواه اجلائعة؟!
شعرت سندريا أهنا متتلك طاقة وقدرة على 
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الكام مل تكن هلا من قبل، وأحست أن كثرًيا من 
الثوابت قابلة للتحول. قبل اإلعان عن حفل 

األمري بأسابيع قليلة قرأت سندريا إعاًنا 
عن األعمال الكاملة "لفرانز كافكا"، ورغبت 
يف شرائها كلها، لكن نقودها كانت تكفي فقط 

لشراء رواية "املحاكمة" فاكتفت هبا، هي تعرف 
ماذا يعين أن يكون معك ما يكفي لشراء بعض 

مما تريده وليس كله، ولكن ماذا عمن ليس 
لديهم إال أنفاسهم!

قد يظن الكثريون أن سندريا كانت معدمة 
متاًما، هذا التصور جيانبه كثري من الصواب، 

فلم تكن "حمفظة" سندريا الي تضعها على 
"الكوميدينو" جبوار سريرها ختلو من النقود، 
ليس ألن سندريا الي كان سكان قصر أبيها 
يعاملوهنا على أهنا خادمة كانت حتصل على 

أجر ككل اخلادمات يف هناية األسبوع، فسندريا 
كعدد من كبري من اخلادمات يف بيوهتن مل 

يكن هلن أجر معلوم وحمدد ميكن أن يسجل 
يف حسابات الضرائب أو يضاف لنسب الناتج 

القومي، لكن مصدر اجلنيهات القليلة لسندريا 
ر مببلغ  يأتيها من إيراد بيت ورثته عن أمها يؤجَّ

سنوي صغري، وقد حرص حمامي الوالدة على 
ضمانة وصول اجلنيهات إىل يد السندريا 

بعيًدا عن عيين وأنف زوجة أبيها، وعندما كان 
أحد من أصدقاء والد سندريا يزور القصر كي 

يواسي األرملة أو يطمئن على عائلة صديقه 
املتوىف، وبينما تقدم له السندريا الشاي كان 

يضع يف يدها ورقة من النقود خلسة..
استكملت سندريا ماحظاهتا ووجهت 

تساؤهلا مباشرة للوزير:
- هل وفرت حكومة جالة امللك وسيلة 

نقل مناسبة لكل الفتيات.. كيف يتوقع 
وزيرنا األكر أن حتضر الفتيات املقيمات يف 

ضواحي املدينة ويف األرياف.. أم تركهن يركنب 
امليكروباص أو التوكتوك؟

بلغ الغضب من الوزير مبلغه، فصاح:
- سيديت األمرية املستقبلية.. امليكروباص 
والتوكتوك هذه احلشرات املعدنية ال تستطيع 

أن تقرب من العاصمة امللكية اجلديدة. 

التقطت سندريا اخليط:
- حىت خطوط النقل العام: األتوبيسات، 

امليين باص، املترو، ال تصل للعاصمة اجلديدة.
مل يفهم الوزير ما ترمي إليه سندريا، وخيل 
إليه أهنا تلف احلبل حول رقبتها لتشنق نفسها، 
ماذا تريد هذه البلهاء؟! هل تريد أن يتم إعادة 

احلفل؟ اخلاسر دائًما من يشكك يف إجراءات 
وضوابط املسابقة، فما باهلا وهي الفائزة 

تشكك يف ضمانات سامة النتائج؟
أربكت االبتسامة الغامضة الي أضاءت يف 

عيين الوزير سندريا وانتبهت.. إىل أين سيصل 
هبا تفكريها؟ لكنها مل تستطع الصمت أكملت، 

وكأهنا ليست طرفا يف األمر:
- كيف يضمن وزيرنا وهو املسئول عن تنظيم 

هذا احلفل امللكي والذي يعتر ركيزة أساسية 
يف أحداث عامل األساطري أن هذا احلفل كان 

متاًحا لكل الفتيات وأنه االنتخابات الي 
أتاحت جلميع املرشحات أن يقدمن برناجمهن 

االنتخايب.
كان امللك يتابع مشاكسات سندريا ووزيره 

األول، بل إنه كان يشجع كا الطرفن بإمياءة 
هنا، نظرة استحسان هناك.. فحىت تلك 

اللحظة مل تكن سندريا قد أصبحت رمسيًّا 
عضًوا يف العائلة املالكة، ومن مث فما يراه 

امللك مل يكن أكثر من صراع ديوك، تسلية تتم 
مبباركة امللك.. فلتتراقص حبات الكستناء على 
الفحم امللتهب ولكن مستقرها يف النهاية سيكون 

يف معية امللك.

)3(
كشفت اإلقامة بالقصر امللكي لسندريا 

عشرات احلقائق.. احلقائق املتعددة األوجه 
والي هي كلها حقيقة لشيء واحد.. مل 

تستوعب وهي الفتاة البسيطة -الي قضت 
عمرها دون أن تشعر بتناقض بن كوهنا ابنة 
صاحب البيت وكوهنا اخلادمة الي تقوم بكل 

املهام-: كيف تكون هناك حقائق كثرية حلقيقة 
واحدة؟ فسندريا عندما كانت تقوم باملهام 

املزنلية وأعمال احلديقة والتسوق كانت تقوم 
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بذلك من منطق 
أهنا فتاة مسئولة 

عن عائلتها، تعاون 
وتساند أختيها 
غري الشقيقتن 

فيما ال تستطيعان 
القيام به، فسوء 

معاملة زوجة 
األب وابنتيها هلا، 
مل يسحق روحها 
أو يشعرها بأهنا 

أدىن مزنلة، فهي 
تدرك يف أعماقها 
حقيقة صورهتا، 

ومل يكن لديها 
من الوقت ما 

يسمح هلا بكثرة 
التطلع وااللتفات 
للمرايا اخلارجية 

الي حتما 
ستظهر تناقًضا 

صارًخا بن 
كينونة الشابة 

الوارثة وصريورة 
اخلادمة. رمبا 

تكون املرايا 
الكثرية املتجاورة 

واملتوازية على 
جدران القصر ويف 

بعض املمرات هي من ساعدهتا على استيعاب أو 
التفكري أو االنتباه هلذه التعددية، هلذا التجاور 

املنقسم املتشظي ألجزاء الكل، عندما تنظر 
لنفسها جتد عدة صور تتداخل يف إحداها 

طويلة ويف األخرى مسينة، وجه مدور، ووجه 
ممطوط.. ما هذه احليل؟ ملاذا يبدو قلم 

الرصاص املوضوع يف كأس من املاء منكسًرا؟ 
تراه قطعتن.. ال قطعة واحدة متماسكة.
سألت حكيم القصر، أجاهبا: احلقيقة 

غامضة وملتبسة.

استنكرت: وماذا عما نعرفه؟ عن رأينا يف 
العامل؟ يف األشياء؟

- أمرييت الرأي هو أول عائق عليك ختطيه 
للوصول للحقيقة.

نظرت له سندريا بدهشة، لكن احلكيم مل 
يشفق على حريهتا وعاجلها:

- سأقول لك ما قد يثري دهشتك أكثر: 
الرأي دائما خمطئ.

- وكيف أعرف الصواب من اخلطأ؟
- الشيء يقيَّم من خال تبعاته.
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- إًذا كل شيء تكون تبعاته جيدة فهو شيء 
جيد.

- حىت هذا أمر غري مطلق، فاجليد جيد 
بالنسبة ملن؟ هل ميكنك احلكم أيهما أفضل: 

الشابة الي هتب نفسها للدير وتصبح راهبة؟ 
أم األم الي هتب حياهتا ووقتها ألطفاهلا؟ أيهما 

أعلى قيمة يف نظرك؟
- األعلى قيمة ما حيقق الصاحل العام.. 

صاحل الشعب، صاحل أكر عدد من الناس.
ضحك احلكيم وقال: كل هذه الكلمات أيًضا 
نسبية وتقود ملزيد من التساؤل، لكن ال أستطيع 

أن أنكر أهنا مهمة، ألن السؤال يقود إىل 
املعرفة.

- وإذا مل يكن هناك سؤال؟
- لن تكون هناك معرفة، ال شيء حيدث 

تلقائيا.
كانت قد قرأت يف كتاب مادة الفلسفة للصف 

الثالث الثانوي: "إذا كان سطح البحر مجيًا 
وخاًبا ورائًعا فان الغوص إىل باطنه وقاعه 

يتيح لنا فرصة أمجل وأكثر روعة، ففي أعماقه 
الكنوز واجلواهر والآللئ الثمينة".

لكنها اآلن تتساءل: وماذا عن احليتان 
وأمساك القرش والعمق األسود حيث ال ضوء، 

فقط الظلمة، رمبا كان على مؤلفي الكتاب 
حتديد الغوص مبقدار وعمق معن.. ليس كل 
ما نتعلمه صحيًحا متاًما فاملعرفة ليست دائًما 

جاهزة أو هنائية.
إجابات احلكيم مل جتعل سندريا تدرك 

احلقيقة لكنها ألقت هبا إىل شاطئ التساؤالت 
حيث الشك والايقن.

وكان سؤاهلا املباغت لنفسها ما الذي تفعله 
يف هذا القصر؟

حيث القواعد والدرجات والتراتبيات، وكانت 
هي با مسئوليات –حقيقية بالنسبة هلا- 

فهناك مشرفون على كل شيء.. اختيار أنواع 
الطعام، صيانة أية أعطال بسيطة.. كهرباء.. 

مياه، تنسيق احلدائق.. مل يكن عليها سوى 
أن تكون أمرية، وأن هتتم فقط حبقيقة كوهنا 
أمرية، ومل تكن سندريا تستطيع أن تسأل أيًّا 

من املحيطن هبا: ماذا تعين كلمة أمرية؟ ماذا 
تفعل األمرية؟ كانت تظن أن األمرية عليها 

العبء األكر، فهي مسئولة مع األمري بعد امللك 
عن خدمة الشعب، هذه كانت احلقيقة الي 

تعرفها، لكنها اآلن تشك يف كل شيء.
ملاذا جئت هلذا القصر؟ أم أن األوىل أن 

أسأل: كيف جئت إىل القصر؟ الساحرة، مثرة 
القرع العسلي، الفئران، من يصدقها.. هل 

ميكن ألحدهم أن يطلب منها أن توضح كيفية 
حضورها احلفل بعد أن أغلقت زوجة أبيها عليها 

ومزقت الفستان الذي صنعت.
توجهت لألمري، أدركت أن عليها أن ختره 

باحلقيقة الي تعرفها وجيهلها هو وكل 
املحيطن به:

- مسو األمري أريد أن أعترف لك بشيء، لقد 
ساعدتين "جنية" كي أستطيع حضور احلفل 

الراقص.
مل يفاجأ األمري، بل ابتسم ومد هلا يده:

- سندريا، وهل تعتقدين أن أًحدا يستطيع 
أن يأيت دون مساعدة، هل تعلمن كيف تتأسس 

ممالك السماء أو األرض؟ مبا حيكى من 
أساطري.. ملك ترضعه ذئبة.. ملك يولد بدون 

أب، ملك جتمع زوجته أشاءه ويعود للحياة، 
و.. و..

- إذن أنت تعرف كيف جئت أنا.
- نعم.

- إذن ملاذا جئت، ملاذا اخترتين؟
- جئت كي تكوين أرضي، عصاي الي أتكئ 

عليها.
قاطعته: أي فتاة ميكن أن تكون ألمريها 

أرضه وعصاه.
- جئت كي متنحيين امسا، فقد مللت طوال 
دهور طويلة والكبار والصغار يرددون سندريا 

واألمري، دون أن يتساءل أحدهم عن امسي.. أو 
يفكر يف أن مينحين أبسط حق إلنسان "امسه".

ابتسمت سندريا:
- ميكنين اآلن أمخن ملاذا اخترتين.

- نعم. ألنك وحدك دون كل املدعوات من 
سألتين عن امسي.
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منذ الصباح رأيُته على حافة محام السباحة، 
يلتقط بعض ُقطريات من املاء مث يقف منكمًشا 
كأنه يتداخل يف ذاته. خشية أن ُيغادر راقبُته 

من بعيد يف صمت.
وقت الظهرية كان يف موضعه مل يتحرك، 

الدائرة املحدودة نفسها الي يتكور فيها الطائر 
الذي ال أعرف له امًسا، ذو األرجل الطويلة 

اهلشة الي تامس احلشائش اخلضراء با ثقل.
 اختاَر أن يستقبل القادَم وحيًدا، دون شفقة، 
جال الصمت كل ما كان يرجوه، وبعض ُقطريات 

من املياه.
 رمبا ما انتظرُتُه منَك أنا أيًضا بعض ُقطريات 

من احلياة قبل انكماشة النهاية.
رمبا أردُت أن أتكور يف هذا التجويف العميق 

بصوتك، أتذكَر عندما كنُت أقوُل لك: "هل 
ميكن..؟". كنت جتيب: "أنِت دائًما بأحضاين". 

أو رمبا أردت اإلقامة فوق تلك الزاوية الي 
أستعذهبا من شفتيك.

 مل يغادر الطائر األبيض موقعه بعد مرور 
ساعتن، ذهبُت ألحتسسه، متنيُت أال أملسه، وأن 
يضرب جبناحيه يف احلياة، لكنه خطا خطوات 
ضعيفة وترك يدي تربت فوق جناحيه، ُغصة 

▪▪

اجتاحت القلب، مل يلتقط من حبات الغلة واألرز 
الي نثرهتا حوله أيًضا. أو لعلين مل أر، أو رأيُت 

ما أريده فقط كما كثرًيا ما ادعيَت.
اختاَر األبيض الصغري الوحدة يف مواجهة 

النهاية؟ جاءين ليجسد مشهًدا يليق بالكرياء، 
للموت جاٌل يستوجب أن نستقبله ُفرادى، 

دون صخب، كيف مل أدرك أنين أعاين ذات 
االنكماشة، نفس اجلناحن اللذين عافا أن 

يضربا يف اهلواء للمرة الي سئمُت من عدها، 
فقط َهفت نفسي منذ أسابيع لتلك الُقطريات من 

املياه أو احلياة.
يف الليل أعددُت له حفرة صغرية وأهلت عليه 
التراب وأدرت بعض املوسيقا، مث قرأت له بعًضا 

من أشعار صاح عبد الصبور. جبواره أعددت 
حفرة أخرى كبرية وتركتها، للحظة ختيلُت 

أنَك تبكي فوقها، وأن دموعك الي تفخر أهنا 
مل تنهمر قط تتساقط كما األحجار على كفين 

فتؤملين حىت بعد املوت.
للحظة استدعت عيناي السماوات الواسعة 

الي َحلَّقت فيها هبذين اجلناحن، ملاذا نتناسى 
دوًما أن األيام الي فيها نولد هي األيام نفسها 

الي بداخلها نواجه املوت؟!
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1
كعجوز خمضرمة أغرز ابريت مبهارة على 
جانيب اجلرح.. أي جرح.. أحوله خبيوطي 
احلريرية الزرقاء إىل لوحة مجيلة تسر 

الناظرين..
ولكن يل عادة سيئة..

فأنا كهري األمحق ال أكف ابدا عن لعق 
الندوب ومثله أيضا تعلق اخليوط بلساين 

وتتشابك داخلي ككريات الشعر الي ال ينفك 
يتقيأها على أريكي.. غري أين أعجز عن 

تقيؤها مثله فتبقى هناك عالقة بن حلقي 
ومعديت

أحدث صديقي الغراب بأن الكريات  
اللعينة تفسد صويت جتعله يابسا هشا ال 
يشبهين وأنه رمبا لو ساعدين فنقر عنقي 

لتحرر صويت
ينظر إىل مليا وحيلق مبتعدا يعود يف الليل 

ليضع بن يدي خيط أزرق ويقف فوق كتفي 
يتأمل أناملي توارى سوءة جرح جديد

▪▪

2
سجينان بغرفة.. ليست اجلدران واألبواب 

ما يطبق فوق صدرينا.. وإمنا الشروخ 
حتاصرنا.. شرخ السقف الذي تقطر منه 
السماء فوق وجهينا قطرة قطرة.. شرخ 
النافذة الذي ينسل عره الليل ليحتمي 

بظلمتنا من كشافات املدينة الساطعة.. شرخ 
األرض الذي تتصاعد من خاله أرواحنا 

كلما دفناها.. وشرح الباب الذي تتسرب منه 
احلياة الي أغلقناه مرارا دوهنا

كقط متقلب املزاج تطاردين كل تلك 
الشروخ حنو اجلنون.. أخرخر يف حلظة بن 

يديك رغبة يف تربيتة حانية ويف اللحظة 
التالية تنغرس اظافري يف صورة وجهي 

باملرآة على احلائط..
ككلب شارع تتصادم مع احلائط مرارا 

وتكرارا حىت ختور قواك.. مث تركن إىل 
احلائط ذاته لتلعق جراحك يف ترقب 

حمموم.. 
كسجينن أبدين نتكور يف ركن الغرفة 

نتأمل قطرات الدم النازف ترسم على األرض 
خرائط..

تتسارع قطرات السماء املتساقطة.. تغرق 
اخلرائط.. متحو وجهينا..
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3
عرفته باملنفى.. مثقل بإرث من الثأر 

والذنوب وبذاكرة خمتلسة من حكايا اجلدات 
وأحام مقتبسة من أفام الغرب..  يشبه 

الظل غري أنه ال يتمدد على األرض.. يقول 
وكيف أراين مستحقا لسكىن بقعة من األرض 
وما أدراين على أي أرض قدر يل أن أستريح.. 

ولكين اعرف انه ككل الظال باملنايف حيلم 
بأرض قريته البعيدة ليفترشها.. يف الطريق 

أراه عالقا باهلواء كغيمة رمادية صغرية ضلت 
طريقها للسماء.. أرى انتشاءه باللحظات 

الي ينطبع فيها على أجساد املارين خاله.. 
وأخاف أن أخره أن شيئا منه علق ببعضهم..

يصحبين إىل احلانة فنجلس وحيدين 
معا.. كأسي خاوية تدينين كمتعاف نبذه 

الندماء وكأسه تدور بن يده وفمه كساقية 
حتاول ري أرض بور

ويف املرآة خلف الساقي أنا وحيد بغري ظل
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يف تاريخ العشق يا حبيبي قلوُب كثريُة صنعها 
املؤرخون.. ليسدوا هبا أفواه املغرمن عسى أن 
يأمنوا شرهم.. مثًا عنترة مل يذكر عبلة يف 

احلرب كما قيل.. وإمنا كان مشغواًل بالنبال الي 
هتيل عليه غدًرا من جيشه.. وشفيقة مل حتب 

قط متويل.. فقد كان يعمل يف سرايا والدها 
خادًما.. وألنه وحيد مقطوع من شجرة وألهنا 

مثله وحيدة يف سرايا العز.. اختذت منه خليًا 
لتؤنس وحدته وحيفظ سرها.. وكذلك مارلن 
مونرو مل حتب كندي وإمنا كانت عاشقة لكاتب 

مغمور يدعى حممود.. وهو لعدم إتقاهنا الرقص 
الشرقي وتفضيلها لرقصة الفالس.. تركها عارية 

على سريرها تسبح يف هواه حىت غرقت.
- على يدى..#بصوت_فؤاد_املهندس

أال تصدقينين وتصدقي هذا املخبول الذي 
قال إن أمري ترك ملكه وأخذ جيول يف الطرقات 
يبحث عن مقاس قدم فتاة ليتزوجها؟ واألدهى 

من هذا تلك الىت زعمت أنه تزوجها ألهنا 
الوحيدة الي عرفت امسه! وكأن اسم األمري سر 
إهلي حمرم على العامة معرفته.. ولكن ماذا بعد 

أن عرفوه؟
أ  أستحلفِك باهلل أرأيِت من قبل عبًدا جترَّ

على نطق اسم مواله سلت ملط وكأنه يلعب معه 
يف اجُلرن؟ ال تقويل إن الساحرة هي الي دبرت 

▪▪

لذلك، فمن غري املعقول أن أمرًيا ُسخر له اجلن 
واإلنس؛ تلعب به ساحرة إقليمية تافهة. واهلل 
لو "بابا فانغا" ما تقدر على فعل هذا.. فإن كان 
مجال السندريا ساحًرا فزنق امللك كالشيطان 
يأسر القلوب.. جيعلها هتيم يف ملكوته كصويف 

هائم يف حضرة نيب.
- واحلب؟

يا عزيزيت احلب لعبة من أالعيب التاريخ.. 
والتاريخ ما هو إال لعبة األذكياء.. جيندون 

ألسنة الرواة فيمنحوهنم اخللود على الورق.. 
يسردون عنهم آالف احلكايات دون أن يذكروا هلا 

إشارات مرجعية يف فهرس الكتاب.. مما يصعب 
على الباحثن الذين يسعون إىل احلقيقة من 

كشف املستور.. فيصابون بامللل ومن مث يرددون 
احلكايات كالببغاوات كما هي دون أن يعرفوا 

بداية هلا.
- وأنت تعرفها!

- بالطبع.. وسأقص عليِك نبأهم باحلق..
يف البدء كان القلب الذي وسوس يف صدر 

قاين.. بأن يسرق من شجرة أخيه هيكتور أنضج 
مثارها هريوديا.. الي عشقها مبجرد أن وقع 

نظره عليها وهي تستحم يف اليم.. وأصبح عطرها 
يسري يف جسده ناًرا حترقه. وألن أباهم -بعد 
م اإلرث بن ولديه بالتساوي- ذهب يلهو  أن قسَّ
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مع لوسيفر يف إحدى احلانات.. تركهم فريسة 
حلرب ضروس اشتعلت نارها أربعن عاًما. إىل أن 

نقل له الغراب خر ما كان من أبنائه.
يف البداية مل يصدقه وظن أهنا لعبة من 

أالعيب تيد هيوز إىل أن أغرق األرض طوفان 
دم.. ورأى ولده قاين على سفح اجلبل يقدم 

رأس أخيه على طبق من فضة قربان هلريوديا.. 
حينذاك مكث األب جبوار اجلبل يبكي خيبته.. 

وألن الغراب الشاهد الوحيد على هذه احلادثة.. 
كان لزاًما عليه أن يدوهنا يف كتاب العشق حكاية 

تتواترها األجيال.. عن أخوين متلكت نفس 
أحدمها منه.

للعلم.. قاين مل حيب هريوديا.. لكنه 
اختذها سبًبا ليسلب من أخيه مثرة اخلليقة.. 

ويصنع هو وحده من رمحها 
إمراطورية اخللق.. وقد 

محلت ذريته من بعده هذا 
اجلن امُلِكّب على احلياة.. 

وألن قاين قد فضل البنن 
على البنات فملك من بعده 
األرض الذكور واختذوا من 

اإلناث دواًبا للركوب وإجناب 
من مثل جنسهم.. لكن احلال 

مل يدم هكذا طويًا، فقد 
َكُثر اخللق وعلى أثر ذلك 

ضاقت رقعة امللك.. فَكُثرت 
الصراعات بن امللوك بشكل 

عشوائي.. وهذا مل يرق 
لعصبة األمم.. فاختذت من 
دستور نيتشه احلكيم منهًجا 

لفض هذه الصراعات.. 
ومحلت مبدأ البقاء لألقوى 

والغلبة للضعيف.. وسنت 
على أثر ذلك يف مدينة 

"سايس- بيكو" املطلة على 
ا  هنر األقصى دستوًرا خاصًّ

هبا من مادتن.
مادة واحد:

على مجيع األطراف أواًل 
أن يؤمنوا بلعبة احلياة واملوت.. وأن البقاء دائًما 

وأبًدا للقوّي والغلبة للضعيف.. ولكن ال بد من 
سبب للصراع.. وإال سُيسلب امللك عنوة ويقسم 

على باقي األطراف بالتساوي.
ماده اثنن:

كل من هو معاىف يف بدنه أهل هلذا الصراع.. 
وال جيب االنسحاب منه ومن يقرر ذلك يكون 

جزاؤه حد السيف.. وكل من يندرج حتت فئة 
القدرات اخلاصة عبد ومن نسله يأيت عبيد.

ووافق اجلميع على ذلك ليأمنوا شر بعضهم 
البعض، حىت يعدوا العدة ويصبحوا قادرين على 

خوض اللعب. وقد سها عن بعضهم أن االتفاق 
واجب النفاذ، فغزا دون سبب، وبالتاىل خسر 

ملكه. أما عن األذكياء فقد اختذوا منهج جدهم 
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قاين يف امللك، وجندوا الرواة خللق قصص 
العشق كسبب للغزو، ومن ضمن هؤالء كان أمري 

السندريا الذي صنع له الرواة أسطورة حب 
ملهمة اختذها سلًفا العبيد عيًدا.

وإن رجعنا هلذه الرواية حتديًدا ونظرنا بعن 
العقل، سنجد أن األمري ليس كما قيل عنه، عاشق 

وهلان يف حبور اهلوى كسوما العاشق، مرهف 
احلس، مؤمن باحلب، يهوى الشعر. أبًدا أبًدا، فهو 
ليس هبذه الرومانسية الفجة، كما أن السندريا 
أيًضا مل تكن خادمة، خجولة، مسكينة، مساملة، 

وال يعين ذلك أهنا خبيثة كزوجة النيب حارسه 
"الصاحل أيوب" تعرف من أين ُتؤكل الكتف، 

إطاًقا، وإمنا هي يف األصل ليس هلا وجود، فهي 
روح خلقتها ألسن الرواة دون جسد مادي لينقذوا 

هبا صورة أمريهم الي اتسخت يف أعن الغرب، 
يادي النيلة أقصد يف أعن عصبة األمم.

أعلم.. أن هناك من أقسم أنه رأى األمري 
بذات نفسه جيول الطرقات يف رحلة حبثه عن 

السندريا هائًما كالدراويش.. وهناك من أقسمت 
أنه جبالة قدره جثا على ركبتيه لريى مقاس 

قدمها.. وهناك من شرب معه مخسينة شاي على 
مقهى البنا.. وهناك.. وهناك.. وهناك.. فضًا 

عن ما تناقلته برامج "التوك شو" من تواضع 
األمري العاشق يف رحلة حبثه عن جارية. ولكن 

مجيعها حكايات ليس هلا أساس من الصحة. 
حكايات إن دلت فهي تدل عن مدى قوة الرواية 

الي صاغها الرواة ال صدقها.
فما هو متواتر عن آل اليسار أن األمري 

من هواة جتسيد أفام "تارانتينو" على أرض 
الواقع.. يعشق كأمساك القرش رائحة الدم.. 

فيقطع هلا مسافات غازًيا باًدا وباًدا دون 
مررات.. ومن يعترض يذحبه مبنشاره العظيم 

كالشاه ومن مث يطهو حلمه بيديه ليطعم به 
جنوده حىت يشتد بأسهم.. وهذا مل يرق لعصبة 

األمم.. وقد الحظ الرواة ذلك يف قمة "كامب 
ديفيد" حن اعتزل القادة أمريهم.. فخلقوا له 
السندريا كدافع شرعي ألفعاله. هذا كل ما يف 

األمر.
"تيـت.. تيـت.. تـيت"

- ألو.. حبيبي.. ألوووو

تقرأ رواية من مئات الصفحات، مث تسأل نفسك: من الذي أقنع الكاتب 
أن الرواية جمرد ُلك ُلك؟!

وقل األمر نفسه عن النصوص الي يكتب على غافها كلمة "شعر"!
يا راجل لدينا ُكتَّاب رواية ال يصرون على قراءة فصل واحد من كتاب 
فلسفي فضًا عن التاريخ وعلم النفس واالجتماع واألنثربولوجيا.. إخل، 

مث يدخل الفيس ويكتب: أين النقد؟
املاحظ:

أن اإلبداع شحيح دائًما، وأن كل جيل ال يقدم أكثر من 10 أمساء مهمة، 
والباقي تقدر تعترهم هوامش، وميكنك أن تتأكد بذلك بنفسك لو نظرت 

إىل جتربة كل جيل بدايًة من اإلحيائين مروًرا بالتفعيلين وشعراء 
"قصيدة النثر".

املاحظ أيًضا: أن النقد نادر، وأن كل جيل ال يقدم أيًضا أكثر من 10 
أمساء مهمة، والباقي يشتغلون بتدريس النقد.. والفرق ال خيفى عليك 

بن الناقد ومدرس النقد.
عموًما: ال تشغل بالك بالنقد إذا كنت مبدًعا حقيقيًّا؛ فالنقد سيأتيك 
حتًما؛ ألنك نادر، أما إذا كنت من أهل: الــ"ُلك ُلك".. فأمامك الفيس 
اشتم فيه براحتك واهتم اجلميع بالعمى ألهنم ال يقدرون النور الذي 

جيري بن يديك!
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هاتفت صديقي مرة أخرى وأنا جالس 
أنتظره بذلك املقهى الذي وصفه يل، وأعطاين 

عنوانه، قال يل إنه سيأيت يف غضون ربع 
الساعة. هكذا أغلقت اهلاتف وطلبت كوًبا 

آخر من الشاى، كان مقًهى هادًئا إال من صوت 
ارتطام أحجار لعبة الطاولة باملوائد، خفتت 
اإلضاءة بضوء أزرق هادئ، طبع ذلك اللون 

على كل الوجوه، وبدأ صوت أم كلثوم منبعًثا 
من ال مكان وكأنه يأيت من جدران املقهى: 

فات من عمري سنن.. وسنن
شفت كتري وقليل عاشقن

هكذا تغنت تلك الليلة. اقتربت الساعة من 
التاسعة مساًء وخيم الظام باخلارج. أمسكت 

كوب الشاي ومهمت أن أرشف منه إال أن عيين 
وقعتا على رجٍل مسنٍّ يدخل املقهي، تساعده 
على سرِيِه عصا عجوز متهالكة، ال أعلم من 
جعلين أمعن النظر به، ارتسمت على وجهه 

ابتسامة رضا، رأيته يتقدم حنوي ببطء؛ ألقى 
السام علي وجلس على املقعد جوارى، تعجبت 

ملا فعله فالتفتت بتلقائية حويل ألتأكد أن 
املقهي يوجد به مقاعد خالية، لدهشي مل 

أرد السام، فقط هو حتدث وعلى وجهه ذات 
االبتسامة الي بدت عن قرب، والتجاعيد قد 

تكونت عندها فصارت هكذا دائًما:

▪▪

- أنا أجلس على هذه املائدة منذ زمن.
هكذا أوضح يل ببساطة سبب جلوسه معي 

رغم خاء معظم املوائد، لقد اعتاد اجللوس يف 
نفس املكان بالذات طيلة حياته، أخذت كوب 

الشاي ومحلت هاتفي ومهمت بالنهوض: حسًنا 
سـ.. 

وقبل أن أكمل كامي مد يده الواهنة 
ليجلسين مرة أخري وقال:

- ال تقم.. سأشرب كوب الشاي وأغادر.. 
اجلس.

جلست فقط بدون سبب، كان متأنًقا ببدلة 
شتوية عتيقة رغم أننا يف ليلة صيفية حارة، 

مل أشك حلظة أنه يريدين أن أدفع حساب 
كوبه. قال يل:

- أنت لست من هنا.
وضعت هاتفي على املائدة وأخذت رشفة من 

كويب وقلت:
- ال.. أنتظر صديق يل.

هنا جاء القهوجي ووضع على املائدة كوًبا 
من الشاى.

- شايك يا عم حفىن.
قاهلا مث غادر من أمامنا على الفور. تعجبت 

هلذا؛ فالرجل مل يطلب شيًئا، أدركت حينها 
أن القهوجي قد أعد له كوبه األبدي مبجرد 
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رؤيته يدخل القهوة العتياده على ذلك، 
صدقت كذلك أنه اعتاد اجللوس على ذات 
املقعد مدة من الزمن لرمبا كان قبل بناء 

القهوة نفسها.
اتكأ بكلي يديه على عصاه وهو جالس 

جبواري وقال:
- أنا أعيش مبزنل أعلى املقهى.

هززت رأسي مستمًعا فأكمل:
- رحل أبنائي لكن زوجي مل ترحل.

رددت على الفور:
- اطال اهلل عمرها.

ابتسم فوق ابتسامته وقال:
- ال..

مث أشار لقلبه بقبضة يد واهنة:
- ماتت، لكنها حية بقلىب.. لن ترحل أبًدا.
اعتدلت جبلسي، فلقد بدأ للتو استمتاعي 

حبديثه.
إال عيونك أنت..

دول بس اللي خدوىن
وحببك أمروىن

دوي صوت األغنية كالسحر بيننا. 
قلت له:

- اهلل يرمحها.
ابتسم ونظر للشاي أمامه الذي مل يذقه 

بعد:
- هي معي دائًما، أشعر هبا. مث نظر يل 

بنفس االبتسامة وأردف:
- هل ذقت البيتزا من قبل؟

صدمين السؤال املفاجئ، فما دخل ذلك فيما 
كان يتحدث عنه؟! ضحكت رغًما عين وقلت:
- نعم بالطبع.. كثرًيا. وأخذت رشفة من 

كويب مدرًكا أن كامه العقاين قد انتهى.
- توفيت زوجي قبل أن تذوقها، متنت 
أكلها.. مسعنا عنها كثرًيا بعدما كان ليس 

لشيء امسه بيتزا وجود، أتت لنا من إيطاليا، 
ورغم ذلك اشتهرت كثرًيا، تعودنا على الطعام 

التقليدي حي الدجاج املشوى.
ضحك ضحكة ضعيفة ككل ما فيه مث أكمل:

- لكن فجأة أصبح احلديث عن البيتزا، 

انتوينا شراءها وأكلها مًعا لكن مل حيدث.
صمت قليًا، بعدها قال:

- توفيت قبل ذلك.
نظرت له حبذر.

- أوصتين أن أتناوهلا.
– ملا؟

قلتها علي الفور،
فرد: حي يصلها طعمها.

- كيف؟
ابتسم يل ابتسامة أكر من ابتسامته 
التقليدية وقال بعد أن ثبت له جهلى:

- عندما أتناوهلا أنا سيصلها مذاقها.. هي 
داخلى.

مث سألىن: ما أنواعها؟ 
- الكثري.

فنظر يل مبتسًما وفكر:
- إمممممم.. لكن ما أفضل نوع تفضله؟

- ال أعلم.
نظر يل حمبًطا رغم ابتسامته التجعيدية 

وقال:
- لقد قالوا يل إن البيتزا باللحم املفروم هي 

األفضل.. أصحيح ذلك؟
قلت على الفور:

- ملا ال جترهبا بنفسك؟
لوح بيده نافًيا وقال:

- ال.. لن اتذوقها قبل عيد ميادها.
ورشف رشفة بطيئة من كوب الشاى.

ياما احلب نده على قليب
مردش قليب جواب

ياما الشوق حاول حيايلين
وأقوله روح يا عذاب

هالين ما قاله، تعجبت ألمره، مل يتحدث عن 
أبنائه الراحلن مثلما حتدث عن البيتزا، إهنا 
متاحة يف كل مكان وبسعر زهيد. فجأة وجدت 

صديقي أمامي وقبل أن أدرك قال:
- كيف حالك يا عم حفىن؟

نظر له الرجل وابتسم كعادته وهم بالوقوف 
متكًئا على عصاه العتيقة وذهب بامًسا من 
أمامنا بتؤدة، وكأن حديثه هلذا املساء قد 

104

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



انتهى. فجأة مسعت صوت أم كلثوم يتغىن:
اللي بيشكي حاله حلاله..

واللي بيبكي علي مواله
أهل احلب صحيح مساكن..

صحيح مساكن
- هل حدثك عن البيتزا؟

فاجأين سؤال صديقى، رمبا كان قد 
صافحين أو ألقى علي التحية لكين أبًدا مل 

أشعر أو أمسع أي شيء قبل مجلته تلك، حىت 
أكمل:

- لن يذقها أبًدا، سيظل منتظًرا ذكرى مولد 
زوجته األزيل الذي لن يأيت أبًدا، وإين ألظنه 

قد نسي موعده من األساس.
كان الرجل قد اختفى من أمام املقهى 

متاًما، وألول مرة أنظر للشارع املواجه للمقهي 
ألملح مطعًما كبرًيا كتب عليه )قصر الشوق.. 

للبيتزا(.
من مهسة حب لقيتين حبب
لقتين حبب وأدوب يف احلب

وصبح وليل على بابه
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كانت أسعد حلظاته تلك الي تلي النهاية.. 
حن يسأهلا من بن اللهاث، وتسارع نبضات القلب:

- مبسوطة؟
فتطربه مبديح ال ميل مساعه. ختره -وهي 

مل تزل تطلق تأوهاهتا- عن فحولته الي ال تكاد 
تتحملها. حيب أن حتكي له عن متزقها النشوان 

حتت عنفوان جسده. أن تصفه جبرأة وبذاءة.. 
فهو مل يكن حيب احلياء كثرًيا.

***
كان يتصبب عرًقا أمام النظرات املخترقة.. مل 

يكن التردد من صفاته، ولكنه اآلن يبدو عاجًزا 
عن اختيار الكلمات.
يسأله الطبيب:

- مم تشكو؟
- احلقيقة.. بعض الضعف.

- مبعىن؟
ينوء جبهد البحث عن جرأته املفقودة.. فيقذف 

الكلمات من فمه:
- دكتور صاح كان يكتب يل بعض املسكنات 

والفيتامينات.. وبصراحة.. بعض املنشطات 
اجلنسية.

غاظه أن يواجهه الطبيب بصفحة وجه خالية 
من التعبري وبنفس النظرات املقتحمة املستفزة.. 

ًرا نفسه بأن  بدوره رسم اهلدوء على وجهه مذكِّ
الغربال اجلديد له شدة.

- هل تعاين من أي أمراض؟

▪▪

- بعض املشاكل تؤثر على قدريت اجلنسية.
- تأخذ أي عاج؟

- كما قلت لك.. منشطات من أجل...
فاجأته صرخة الطبيب:

- ملعون أبو قدراتك اجلنسية.. أنا أسألك عن 
مرضك.

أجلمه املوقف فسكت حىت تابع الطبيب:
- أنت تعاين من مشاكل يف الكبد.. هذا واضح 

من جمرد نظرة الصفرار وجهك وعينيك. هل 
تذهب إىل طبيب متخصص؟

ة الغربال: أجر نفسه على االبتسام متذكًرا شدَّ
- دكتور صاح هو الذي...

قاطعه من جديد:
- دكتور صاح -أو حىت أنا- لسنا سوى 

ممارسن يف التأمن الصحي.. ولو كان هو يصرف 
لك منشطات جنسية على حساب التأمن قد تزيد 

حالتك سوًءا.. فامسح يل.. أنا لست مثله.
فكر أن الصراحة قد تكون أنسب اآلن:

- أنا معي بعض التحاليل، وبعض الروشتات.
مد يده يف جيب البنطلون اخللفي خمرًجا 

أوراقه املطوية.. فضها الطبيب متقزًزا، حماذًرا 
ملس أطرافها املبللة بعرق ردفيه. قرأها وقال:

- غري كاف.
مث خطَّ شيًئا ما يف دفتر التأمن الصحي:

- سأحولك إىل الطبيب االستشاري.
ناوله الدفتر:
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- وانس اآلن أمر قدراتك اجلنسية حىت ال 
تقتل نفسك.

طوى الدفتر مع باقي األوراق، ودسهم يف جيب 
البنطلون اخللفي.

***
كان يتباهى.. ويتباهى.. قبل أن يعود ليتباهى. 

حيكي عن جارته.. عن صديقة والدته.. عن 
ابنة عم زوجته.. أو حىت عن زميلة عمل. يدس 
أنفه يف الكوب.. يسحب كل الدخان من داخله.. 
خيرجه بعد حلظات.. حيمر وجهه.. مث يواصل 

التباهي.
حيكي عن ليلة أمس.. عن الليلة السابقة.. 

عن املقعد اخللفي لسيارته الصغرية.. عن حبوبه 
الزرقاء وعشائه الدسم.

يستمعون إليه بإنصات.. حيبون تباهيه، 
وحكايات مغامراته.. يضحكون كثرًيا مث ميضون.

***
ترتب زوجته كل مابسه يف حقيبة قدمية 

تنوي أن تذهب هبا كصدقة للمسجد يف آخر 
الشارع. يلفت انتباهها انبعاج صلب يف اجليب 

اخللفي لبنطلون قدمي. متد يدها إليه.. خترج 
رزمة أوراق مطوية مهترئة احلواف.. تفضها لتجد 

كتابة مطموسة، حما العرق حرها.. تلقيها يف 
صندوق القمامة وهي تترحم عليه.
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لعقود طوال، ظلت الصورة الذهنية 
النمطية للمرأة السيناوية -البدوية على 

األخّص- مرتبطًة بتفاصيل تكاد تكون ثابتًة 
ال يطاهلا تغّير، دون إغفاِل وجتاهل أثر 

اإلعام، بكل أشكاله، يف تثبيت هذا املشهد 
وهذه الصورة وتلك الفكرة، وظل احلديث 
عن كل ما يتعلق بثقافة املرأة السيناوية 

البدوية سواء بشقها املادي )الثوب البدوي 
املطرز والُبرُقع واألشغال اليدوية واخليمة 
والصحراء واجِلمال واملاعز والّرعي.. إخل( 

أو الشق املعنوي )املتعلق بوضعها االجتماعي 
ومكانتها من الرجل سواء األب أو األخ أو 

الزوج أو االبن، وتعليمها وعملها وما هو متاح 
هلا من خيارات يف كل ذلك( مرتبًكا وال نكاد 

جند أية فوارق بينه وبن احلديث عن ثقافة 
املرأة البدوية يف كل أرجاء الوطن العريب، 

وللحقيقة هذا كله جمانب للصواب، فاحلديث 
عن املرأة السيناوية بشكل عام أو عن املرأة 
السيناوية البدوية بشكل خاص يتطلب أن 
نتطرق لكثري من التفاصيل لنلمس ما مييز 

خصوصية ثقافتها واختافها عن أي امرأة يف 
الوطن العريب أو يف أي حمافظة مصرية.

رمبا سنتجاوز يف هذا املقال احلديث بإسهاب 

عن املرأة السيناوية ابنة املدينة )ونقصد 
هنا املرأة الي تعيش يف مدن حمافظة مشال 

سيناء على اختاف جذورها سواء ابنة املدينة 
أو البادية أو ابنة حمافظة أخرى وفدت مع 

أسرهتا واستقروا مجيًعا يف مدن املحافظة 
خاصة العريش وبئر العبد(، فثقافتها ومنط 

حياهتا ومشكاهتا ال تكاد ختتلف عن أي 
امرأة مصرية، فقد شغلت الوظائف العامة 
بكل مستوياهتا، ومارست عملها اخلاص من 

جتارة أو صناعة أو زراعة، وارتدت ما يناسبها 
من أزياء، غري مسرفة أو متنازلٍة عن أعراف 

املجتمع وتقاليده وِقَيِمِه احلاكمة، وغري 
متجاوزة كوهنا امرأة أقّر هلا العرف حقوًقا 
تساوي أربعة أضعاف حقوق الرجل إذا ما 
مت االعتداء عليها أو إهانتها بقول أو فعل 
"وفق أحكام القضاء العريف يف سيناء"، أما 
يف بيتها فالبيوت هنا ككل البيوت املصرية، 

لكل بيت تقاليده وأعرافه احلاكمة ونظامه 
اخلاص حىت بن بيوت اإلخوة أو األخوات، 
وما يشهده واقع املرأة السيناوية احلضرية 

اآلن ُيَعد حتواًل كبرًيا عن سابق أحواهلا، ومن 
هذه التحوالت ما هو إجيايب وأيًضا ما هو 
سليب، فمثًا يندر أن ترى يف شوارع مدينة 
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العريش "عاصمة مشال سيناء" امرأة أو فتاًة 
غري حمجبة، عدا قلة من الفتيات اللوايت مل 

يتجاوزن مرحلة التعليم اإلعدادي، ناهيك 
عن انتشار ظاهرة النقاب بشكل ملفت، وقلَّما 

ا من التعليم، بل قلٌة هن  جند فتاة مل تنل حظًّ
الايت يكتفن بالتعلم حىت املرحلة الثانوية، 
بينما البقية يكملن مراحل التعليم اجلامعي 
بل ويسعن للدرجات العلمية األعلى، خاصًة 

بعد وجود جامعة سيناء وجامعة العريش بكل 
أقسامهما، وكذلك املعاهد العليا اخلاصة، بل 

ميكن التأكيد أن عدد اإلناث يف مراحل التعليم 
ما بعد الثانوي يفوق عدد الذكور.

وميكن القول إن ظاهرة ختان اإلناث باتت 
ظاهرة غريبة مستهجنة، أما فيما يتعلق 

مبشكات املرأة األسرية، فقد حتول األمر من 
جلسات القضاء العريف أو احلل بن أسريت 

الزوج والزوجة، إىل ساحات القضاء وحمكمة 
األسرة، فَعدد من حصلن على الطاق برفع 

قضايا ُخلع يعتر ملفًتا نسبًة إىل عدد السكان، 
هذا رغم عدم وجود حماكم يف حمافظة 

مشال سيناء حيث مت نقل كل القضايا ملحاكم 
اإلمساعيلية نظًرا للحرب الدائرة هنا ضد 

اإلرهاب، وهنا ميكن القول إن املرأة السيناوية 

-بشكل عام- هي األكثر حزًنا بن نساء مصر، 
وذلك عر تاريخ سيناء الطويل وليس خال 

األعوام األخرية فقط، فسيناء باد حرب منذ 
األزل، وما حتصده احلروب من أرواح جعل 
املرأة السيناوية هي أول من يعاين وياهتا، 
وأول من حيزن على كل شهيد قبل أن يصل 

خر استشهاده لذويه أو حىت للمسؤولن يف 
الدولة املصرية، وما قد ال يعرفه اجلميع 
أن عدد الشهداء من املدنين خال سنوات 
احلرب على اإلرهاب جتاوز اخلمسة آالف 

شهيد بكثري، فا نكاد جند عائلة من عائات 
سيناء ليس بن أبنائها أكثر من شهيد، وكذلك 

عدد املصابن خال تلك احلرب جتاوز عدد 
الشهداء، أما الشباب الذين يتم التحفظ عليهم 
للبحث والتحري فا نبالغ إن قلنا إن حنو %75 
من شباب حمافظة مشال سيناء قد خضع هلذا 

التحفظ، سواء احُتجز ألسبوع أو أسبوعن، 
أو لعدة شهور حىت تتبن براءته وعدم 

انتمائه أو تعاطفه مع أية تيارات متطرفة، 
والعبء األول يف كل هذه احلاالت يقع على 

كاهل املرأة السيناوية، والي تقابله بكل صر 
وصمود واحتمال، على حساب صحتها البدنية 
والنفسية، وبإميان عميق أن ستزول الغمة كما 
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زالت سابقاهتا على مر العصور.

املرأة البدوية:
حىت قرب انتهاء القرن العشرين، ظلت 

أوضاع املرأة السيناوية البدوية شبه مستقرة، 
ومكاهنا الرئيس هو اهلامش، رغم وجود 

العديد من اجلمعيات النسوية ونشاط ثقافة 
املرأة يف املواقع الثقافية وفرع املجلس القومي 

للمرأة، وكلها كانت تعمل على حتسن أوضاع 
املرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا ونفسيًّا، 
لكن أثر هذه املؤسسات ظل حمدوًدا، فاملرأة 

السيناوية البدوية ليست صدامية بأي شكل 
من األشكال، إمنا حتافظ على ما منحها 

املجتمع واألسرة من حقوق وحريات، وإذا كان 
التعليم هو املؤثر األكر يف تغري أوضاعها، 

فإنه وبكل تأكيد تعليم الرجل، فاهتمام 
األسر بتعليم أبنائهما من الذكور ودخوهلم 
مجيع الكليات ومجيع التخصصات أسهم يف 
وجود جيل من اآلباء واإلخوة هلذه الفتاة 
على قدر من الثقافة والعلم جعلهم يغريون 

مفاهيم جمتمعهم الضيق -وإن كان ذلك 
بصعوبات شديدة ومتتابعة- ما أدى إىل تغري 
نظرة املجتمع للمرأة ومنحها مساحة أكر من 

ا أوفر من التعليم، فتضاعفت  احلرية وحظًّ
أعداد امللتحقات بالتعليم اجلامعي يف كل 
التخصصات، وإن كانت الغلبة لتخصصات 

كليات التربية، لكنها انفراجة أدت إىل تقبل 
املجتمع لسفر الفتاة طلًبا للعلم، وإن كان هذا 

السفر يف أغلبه ال يتجاوز كيلومترات حمدودة 
تفصل بن منطقي رفح والشيخ زويد من جهة، 

ومدينة العريش من جهة أخرى، لكنها نقلة يف 
ثقة األسرة والقبيلة بالفتاة واعتمادها على 

نفسها وحتقيق أحامها وطموحاهتا العلمية 
واملجتمعية، وحتقيق الفخر ألبويها وإخوهتا 
بنجاحها وتفوقها، وإن كانت بدايات القرن 

احلادي والعشرين قد محلت للمرأة السيناوية 
البدوية نسمات تغيري فقد محلت سنوات ما 

بعد ثوريت يناير ويونيو رياًحا، بل عواصف، 
تغيريات جذرية كثرية يف حياهتا، وإن كانت 

جمرة على كثري من هذه التغريات مبا محلت 
من أعباء تغري الواقع املرير باحلرب على 

اإلرهاب.
 

اهلجرة:
مع اشتداد حالة احلرب للقضاء على 

اإلرهاب -والذي ال ُيسأل عنه أي مواطن 
سيناوي- قضت الضرورة بإخاء مناطق 

سكنية كاملة مشلت مناطق مدينة رفح وقرى 
جنوهبا، جزء من مدينة الشيخ زويد وُقرى 

جنوهبا، وجنوب مدينة العريش، هذا اإلخاء 
أدى إىل رحيل حوايل 140 ألف مواطن عن 

بيوهتم ومزارعم بل وتارخيهم إن جاز التعبري، 
واكب هذا الرحيل جتريف ما يقرب من 5200 

فدان زراعات متنوعة أمهها الزيتون واخلوخ 
والكلمنتينا، فكان انتقال هذه األسر للعيش 
يف شقق سكنية أو بيوت حمدودة املساحة 

-سواء يف مديني العريش وبئر العبد أو يف 
املحافظات األخرى كاإلمساعيلية والشرقية 
وغريها- مدعاًة لتغري حياة األسر وانقاهبا 
رأًسا على عقب، وُجل هذا التغري طال املرأة 

112

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



على األخص.
 

اخلروج إىل الواقع:
ال ميكن أن ينكر أحٌد ما 

متثله سيناء عند الدولة 
واملواطن املصري، فهي عند 
اجلميع يف صرة القلب با 

أية ادعاءات، لكن يظل هذا 
االرتباط وهذا احلضور 

لسيناء األرض فقط، لكن 
سيناء الشعب والسكان 
فهذا أمر خيتلف متاًما، 

رغم ما قدمه هذا املواطن 
للوطن عر التاريخ منذ 

عصور املصرين القدماء، 
حيث كانوا يطلقون عليهم 

"هريو شاتيو" وتعين أسياد 
الرمال، وصواًل إىل فترة 

االحتال اإلسرائيلي، حيث 
أثبتت وقائع تلك الفترة 
أنه املواطن الوحيد الذي 
مت اختبار والئه وانتمائه 
للدولة املصرية يف مواقف 

عصيبة كثرية، أبرزها 
مؤمتر احلسنة والذي كانت 
نتيجته حبس وتعذيب كل 

شيوخ القبائل السيناوية 
إضافة آلالف املواطنن، 

وانتهاًء بالوقوف إىل جانب 
الدولة يف حرهبا ضد 

اإلرهاب، وكما أسلفنا دفع 
املواطنون أرواح أكثر من 
مخسة آالف شهيد مثًنا 

هلذا الوقوف، هذه املقدمة 
هلذا اجلزء من املقال 

تأيت ضرورهتا من واقع 
أن املواطن السيناوي سواء 

داخل سيناء أو خارجها 
-وبا ذنب سوى أنه من 
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مشال سيناء- ال يزال عرضة لاعتقال 
واحلبس والتحقيق والتحري، خاصة أبناء 
منطقي رفح والشيخ زويد، بل إن املئات من 

هؤالء املواطنن مت التحفظ عليهم عدة مرات 
رغم سابق التحري والتحقيق وثبوت براءهتم، 

وكل مرة ال تقل مدة التحفظ عن أسابيع، 
هذا األمر دفع املرأة البدوية من منطقي رفح 
والشيخ زويد إىل اخلروج إىل األسواق لشراء 

مستلزمات بيتها، وكذلك للمصاحل احلكومية 
إلهناء املعامات اخلاصة هبا أو بأحد أفراد 

أسرهتا، وكذلك خروجها إىل سوق العمل سواء 
بالتجارة لبيع منتجاهتا الزراعية البسيطة 

من خضروات وأعشاب طبية، أو لبيع مشغوالت 
يدوية، أو لبيع خمبوزات ُتعدها يف مزنهلا 
لتقي نفسها وأسرهتا العوز واحلاجة، بعد 

أن كانت معززة مكرمة متلك البيت واألرض 
والعزوة والرصيد املادي والوقت للعيش بسام 

وأمان وسكينة.

الثابت واملتحول:
الزي:

مل يعد للثوب البدوي املطرز ومكماته 
من ُبرقٍع وحزام وغطاء رأس من وجود إال 

نادًرا، ويف منطقة وسط سيناء على األخص، 

أما يف مناطق مشال سيناء األخرى فوجوده 
فقط كمنتج تراثي يصلح لكسب العيش، ويتم 

تعليم الكثري من الفتيات حرفة التطريز 
عن طريق اجلمعيات األهلية وأقسام وزارة 

الشؤون االجتماعية كمصدر دخل، أما الزي 
الرمسي فتحول إىل اجللباب والنقاب، حىت 

إن االنتقاب أصبح مسة كل نساء منطقي 
رفح والشيخ زوّيد، عدا بعض السيدات املسّنات 

واللوايت ال زلن حيافظن على جمرد التلثم 
بشاشاهتن البيض إذا ما حتدثن إىل غريب، 

وكذلك بعض الطالبات يف املرحلة اإلعدادية 
يكتفن باحلجاب، وقلة قليلة من فتيات 

املرحلة الثانوية.
الزواج:

حىت بدايات القرن احلايل مل يكن للفتاة 
من رأي يف زواجها، ويؤخذ فقط رأي الثّيب، أما 
البكر فرأي ولّيها، وال خترج عن نطاق الزواج 

بأحد أبناء عمومتها، ونادًرا ما تتزوج فتاٌة 
من شاب من قبيلة أخرى، أما الزواج من أبناء 

املحافظات األخرى فأمر شبه مستحيل، لكن 
تبدل الكثري من األحوال ومن هذه العادات، 
فأصبح للفتاة رأي يف زواجها، وأصبح بيتها 
حيوي كل ما حيويه بيت أي عروس من أي 

بيت مصري، ويتم الزواج بعقد قران رمسي، 
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رغم وجود عادات الزواج القدمية حيث يقول 
والد العروس للشاب اخلاطب البنته "هذه 

َقَصَلتها، ومسؤوليتها يف رقبتك"، والَقصلة عود 
أخضر من أي نبات، إشارة إىل زرعها يف بيت 

الزوجية، وعلى الزوج رعاية هذا الغصن حىت 
يورق ويزهر ويثمر.

أما التعدد فهو أمر طبيعي منذ القدم، 
فا جند أن امراة ُطلِّقت من زوجها بسبب 
زواجه من أخرى، وزواج الزوج من ثانية 

وثالثة يتم بسهولة ويسر ما دام قادًرا على 
الزواج وفتح أكثر من بيت، وسامهت الظروف 
األخرية يف زيادة هذه الظاهرة نظًرا لوجود 
املئات من األرامل، لكن ال ميكن القول إن هذا 
األمر ينتشر يف مجيع القبائل، وُيقبل عليه 
أكثر الرجال، بل نسبٌة منهم، ونسبة ليست 

بالقليلة.
الُعرف والدين:

اخللط بن ما هو عادات وتقاليد وبن 
ما هو تشريع ديين أمر قدمي جديد سائد 

لدى معظم الشعوب، ويف مشال سيناء حيث 
تتباعد املسافات بن املراكز والقرى، مل 

يكن خطباء املساجد املكلفن من ِقبل وزارة 
األوقاف يقومون بأداء عملهم كما ينبغي، 
بل كان أغلبهم ال يذهب للمسجد املكلف 

باإلمامة فيه سوى مرة أو مرتن يف الشهر 
على األكثر، خيطب اجلمعة ويغادر عائًدا 

إىل حمافظته، وتظل بقية األيام واألوقات 
واخُلطب مشاًعا لكل من أراد اعتاء املنر، 

بكل ما حيمل من أفكار متطرفة، أو جهل تام 
بأمور الدين لكنه تعلم قشوًرا على يد شيوخه 
ث هبا الناس، هنا ال نعجب إذا علمنا أن  فيحدِّ

معظم سكان مناطق البادية يف مشال سيناء 
يعترون ختان اإلناث من السنة، وذلك استناًدا 

حلديث منسوب للنيب صلى اهلل عليه وسلم: 
الفطرة مخس، أو مخس من الفطرة: اخلتان 

واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظفار 
وقص الشارب "رواه البخاري )5550(، ومسلم 

)257("، وأيًضا اإلميان حبرمة االختاط 
وبالكثري من األمور الي مييل الرأي فيها 

للتشدد فيما يتعلق بأمور وقضايا املرأة، أما 
زينة املرأة البدوية فا زالت حتب املشغوالت 

الذهبية والفضية، وزينتها الشخصية تكاد 
تقتصر يف الغالب علي الكحل، كحل احلجر، 
كونه زينة ووقاية وعاج للعن يف آن، غري 

أن األفراح واملناسبات هلا طابع خاّص، حيث 
تتزين النساء زينة كاملة غري منقوصة، بل أن 

بينهن اختصاصيات جتميل وصاحبات مراكز 
جتميل حمترفات..
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قبل ظهور النسوية إبداًعا ونقًدا يف األدب 
احلديث كانت املرأة هناك تتألق يف احلكي 
الشعيب، تتجلى بكل صفاهتا ويطغى على 

وجودها علي احلكي طيبة كانت أو شريرة، 
ملكة أو جارية، خملصة أو خئون؛ فهي دائًما 

الكائن ذو احلضور الطاغي، حمور األحداث 
وحمركها؛ فا يكون للحكاية الشعبية طعم إذا 

خلت من ست احلسن أو من أمنا الغولة أو دليلة 
املحتالة أو أنيس اجلليس.

وألن التعامل مع املرأة يف احلكي الشعيب 
تعامل عفوٌي بكٌر خاٍل من التنظري مزنٍه عن 
ت الرؤى واألحكام على هذا  املآرب فقد تعدَّ

الكائن الذي مت التعامل معه ورصد تصرفاته 
وأفعاله باعتباره حموًرا للحكاية وليس جمرد 

ُبهاٍر ضروري إلضافة النكهات، وألن احلكي 
الشعيب هو احلكي الذي يعكس صدًقا ويروى 
أمًا وعظًة فإنه غيٌن يف رمسه للمرأة، ويكمن 

غناه وفيضانه يف كم البطوالت الي منحها.. ال 
أعين البطولة اخلارقة فحسب وإمنا البطولة 

مبا تنطوي عليه من بروز الدور وتنوعه وغناه.
فاحلكي الشعيب مل يكن أبًدا حكًيا بسيًطا 

كما هو شائع –وإن بدا كذلك– وإمنا هو حكي 
داليل؛ حكي جيعلك تصدر األحكام الىت 

يريدها وكأنه مل ميِل عليك انطباعك وحكمك؛ 

لذلك قدم املرأة ىف صورها وأدوارها احلياتية 
دون إدعاء وافتراء أو زيف، وأيًضا دون إنصاف 

وحماباة.
وألن العامل حكاية واحدة فلم ختتلف 

املرأة يف احلكي الشعيب األفريقي، وأخص هنا 
احلكي الشعيب السواحيلي، وأخصه ليس حبكم 
التخصص والدراسة فحسب وإمنا لقراءتى له 
يف لغته األصيلة وترمجته إىل العربية دون 
وسيط؛ مما جعلين ُأغرم هبذا احلكي الثري 

شكًا ومضموًنا، واملتفرد يف مفرات احلكي شديد 
اخلصوصية، كما يف الفنون األفريقية الي 
تأسرنا بألواهنا وأجوائها وثقافاهتا ومنتجها 
القليل الذي يعرفنا بقارة حتبو بتؤدة لتبهر 

العامل ذات يوم بتقدمها وقفزهتا املدهشة.
قدم احلكي السواحيلي املرأة بكل صورها، 

وآثرُت اإلشارة إىل مناذج خمتلفة لتلك الصورة 
للوقوف على حقيقة بسيطة: املرأة إنسان 

خيطئ ويصيب، خيطو ويتراجع، دون إماء 
لكيفية التعامل معها أو تطرق إىل قضاياها 

احلقوقية احلديثة سواء كان تطرًفا خيًِّرا أو 
نفعيًّا، فنجد يف هذا احلكي الشعيب اآلسر –

احلكي السواحيلي– املرأة:
1- املحبوبة:

تقدم الثقافة الشعبية السواحيلية املحبوبة 
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باعتبارها الدافع واحلافز للبطل )احلبيب( 
على خوض املغامرة، وحب املعرفة الي يكون 

جزاؤها الزواج والفوز باملحبوبة، وألن هذا 
احلكي حكٌي متفرد فإنه يف حكاية "السلطان 

وصهره" Sultani na Mkwewe يكون هناك 
تبادل لألدوار بن السلطان والبطل )املحبوب( 

والسبب هو الفتاة )املحبوبة( الي حتب البطل، 
لتضعنا املحبوبة بقوة شخصيتها أمام شخصيات 

مغايرة للمألوف:
أ- بنت السلطان الىت ختتار شابًّا فقرًيا

ب- سلطان غري متعلم
ج- الشاب )املحبوب( املتعلم صاحب التجربة

تأىب الفتاة أن تتزوج غري هذا الشاب، 
وحن يعجز األب )السلطان( عن إقناعها، 

تقترح عليه أن يذهب يف رحلة مع الشاب ملدة 
ثاثة أيام، ويذهب السلطان مع الشاب الذي 
تظهر حكمته حن يواجه ثاثة مواقف يف 

رحلته مع السلطان الذي مل ُيفرق بن صيحات 
الناس وتفسريها على أهنا صيحات إلبعاد 

 hao الطيور؛ فالسواحليون يستخدمون كلمة
إلبعاد الطيور عن املحصول وتعين أيًضا: ُهم، 

ألن السواحلية ال مثىن هبا؛ فيوضح الشاب 
أهنم يلوحون ويهللون لرؤيتهما، ويسأل الشاب 
ا بأناس يستحمون  السلطان عن رأيه حن مرَّ

يف األعلى مث يشربون من املياه يف األسفل، 
فا يرى السلطان بأًسا يف ذلك، غري أن الشاب 

يعلمه أن الناس حن يستحمون يف األعلى 
تتسخ املياه الي جترى ألسفل فيشربون مياًها 

ملوثة، وأخرًيا حن جيلسون للراحة عند قبيلة 
غريبة يقدمون للسلطان اللنب، فيأخذه الشاب 
أواًل ويتذوقه، وحن يغضب السلطان يشرح له 

الشاب أنه ما أراد ذلك إال ليتأكد من سامة 
اللنب قبل أن يتذوقه السلطان.

قد تبدو احلكاية حكاية السلطان والشاب، 
لكنها ىف احلقيقة حكاية املحبوبة الىت متسكت 
حببها ومنحت أباها )السلطان( منحة التجربة 

واملعرفة، ليطلعنا احلكى على منوذج قوي 
للمرأة؛ منوذج غري مقهور وقادر حبنكته على 

اخلروج من مأزق السلطة األبوية، منوذج جياهر 
باحلب وعدم التعلق باملال أو التشبث بذيل 

السلطة.

2- البنت الطيبة
البنات الطيبات منحة من احلياة للحياة، ال 

خيلو احلكي الشعيب السواحيلي من حكايات 
البنات الطيبات، وهى حكايات تتشابه يف 

جمملها –ال تفاصيلها– مع احلكايات الشعبية.. 
عربية وغريها.
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 Tambili "ىف حكاية: "متبيلى وتاملى
ْين،  na Tamli ومها أختان ألب واحد وأمَّ

جند طيبة البنات الصغريات تطغى على ظلم 
السيدات، واملتمثل يف احلكاية يف زوجة األب 
الي تكره ابنة الزوج؛ فكانت ترميها بالرماد 
وهي نائمة حىت تبيض بشرهتا؛ ألن البشرة 

األفريقية سوداء فالرماد جيعلها أفتح وتوصف 
جماًزا بالبياض. وىف طريقهم للصيد )زوجة 
األب والبنتان( تنصب زوجة األب لتامبيلى 

ا؛ إذ جتهز هلا حفرة وتغطيها  ابنة الزوج فخًّ
بالِعِصى واألعشاب، وحن تسقط تامبيلى ىف 
احلفرة تعود زوجة األب واالبنة إىل البيت، 
وتأىب البنت تاملى الطيبة أن تأكل طعامها، 

وتأخذه حيث احلفرة وحيث أختها، وحن 
ال جتد ألختها أثًرا تعود للبيت، وىف العشاء 
أيًضا تأخذ الطعام وتذهب به وتغىن نائحة 
عّل أختها تسمعها.. لعلها تأكل.. لعلها حتيا، 

ومباحظة األب لسلوك تاملى وتعقبها يكتشف 
غياب ابنته؛ فيذهب للساحر ليعيدها للحياة 

وهو ماال يعنينا هنا؛ فما يعنينا هو تلك البنت 
الطيبة الىت ثارت على تصرفات أمها، وليست 

زوجة أبيها كما هو مألوف، لتكشف لنا "تاملى" 
عن وجه جديد للطيبة؛ فالطيبة ليست مرادًفا 
للخنوع، وإمنا قد تكون مقدمة للثورة حىت على 

األم.

4- العجوز املائكية:
قد تكون املرأة ماًكا بتصرفاهتا، وقد 

تتجسد املائكة نساًء، والناتج أن كلتيهما من 
املائكة، ىف حكاية "املشط" Shanuo وما أشبها 
باحلكاية املصرية ِخنْفسة وِسِلْسَلة، أو خنفسة 

وزلزلة ىف هلجة أخرى، ىف احلكاية السواحيلية 
تعيش يف البيت بنتان ألب واحد من زوجتن 

على قيد احلياة، واحدة طيبة واألخرى 
طماعة، البنت الفظة ابنة األم الطماعة ضاع 

منها مشطها عند البئر، فأمرت األم الطماعة 
البنت الطيبة أن تبحث عن املشط وأال تعود 

بدونه.
ىف الطريق تقابل البنت الطيبة العجوز 

الطيبة املسكينة الىت تعدها أن تساعدها على 
إجياد املشط شريطة أن تنظف هلا عينيها، 
بأن تلعق هلا الُعماص وتبلعه؛ وألهنا طيبة 

تفعل، فتعطيها العجوز املائكية اخلبز لتدخل 
القصر ذا السبع غرف، وتدهلا على طريقة 
إطعام اجلان ذوي الرجل الواحدة واألذن 

الواحدة والعن الواحدة ملساعدهتا، ويفتحون 
هلا األبواب للبحث عن املشط، فترى الكثري من 
األمشاط الفضية والذهبية واألملاسية، لكنها 
ال تأخذ إال مشط أختها، وطبًعا يكون جزاء 

الطيبة واألمانة أن يتناثر الكام من فمها فضًة 
وذهًبا وأملاًسا.. الطيبة إذن بالطيبة، وأظن أننا 

يف غىن عن تكملة احلكاية ألهنا معروفة وال 
ختفى على أحد.

حنن إذن ىف البيت الواحد جند الطيبة 
والطماعة، املهذبة وبذيئة اللفظ والتصرف، 

وال تعرف اجلماعة الشعبية إال احلكم الصريح 
الواضح، وال تتخذ طريًقا إال االحنياز لألطيب.

ومن اجلميلة الطيبة واملحبوبة واملائكية 
إىل الوجه اآلخر هلذا الكائن: الكائن الذى أثار 

اجلدل منذ اليوم األول للخليقة، الكائن الذي 
خيطئ كما فعلت احلواء، مث حبكم التجربة 
والتعامل مع احلياة ال ميكننا التعامل معها يف 
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النهاية إال بكل تسامح.. 
تسامح يليق بأم مكلومة أو 
امرأة مهيضة القوة، وإذا 

كان حكم اجلماعة الشعبية 
حكًما ال هتاون فيه، إال 

أن إصدار هذه األحكام ال 
لشيء إال ليتعظ الباقون 
وليخافوا سوء العاقبة، 

باعتبار أن الثقافة الشعبية 
راسخة ىف اجلماعة قبل سن 
القوانن، وكما مت االستدالل 
على رؤى اجلماعة الشعبية 

السواحيلية للمرأة ىف 
صورها اإلجيابية، عر ما 
سبق من عرض للحكايات؛ 

فليس من الصعوبة 
االستدالل على الصور 
املناقضة لتلك الصور 

الطيبة، بل جندها ىف ذات 
الثقافة جنًبا إىل جنب.

4- الشيطانة
يف حكاية "الزوجة 

 Mke Mzuri "اجلميلة
ال يفكر الشاب يف الزوجة 

الي يبحث عنها إال ىف 
مجاهلا، وال يعجبه واحدة 

ممن يراهن أو ُيعرَضن عليه 
من القبيلة أو األقارب أو 

حىت األغراب؛ فيترك أهله 
مرحتًا ليبحث عن اجلميلة، 
وىف رحلته يرى مزناًل مضيًئا 

يف الغابة، فيذهب لريتاح، 
وتفاجئه ذات اجلمال 

الباهر، فيعرض عليها رغبته 
ىف الزواج منها، وتوافق 

اجلميلة شريطة أن حيملها 
على ظهره طول العمر، 

يوافق الشاب وحيملها، وىف 
الطريق يتعب ظهره وترفض 

اجلميلة الزنول ليستريح. 
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رفضت.. رفضت أن تزنل للراحة أو األكل أو 
النوم أو حىت قضاء احلاجة، وأُمَل الشاب 

أن يتغري الوضع حن يصا إىل البيت، لكن 
احلال مل يتغري، فيصيبه اهلزال وميوت الشاب 

واجلميلة على ظهره، وحن يطلب منها أهله 
الزنول ترفض الزنول عنه للُغسل أو التكفن، 

وخترهم بأهنا ستصحبه حىت القر، وبعد 
أن أصرت أن ُتدفن معه ظهرت هلم يف العزاء 

لتخرهم أهنا شيطانة وليست إنسانة، وقررت 
االنتقام من ذلك الشاب الفاشل املدلل.

الشيطانة هنا تتسبب ىف املوت، لكنها أيًضا 
تلقن هذا الطفل –وفق نص احلكاية– درًسا يف 
احلياة، درًسا يف أن اجلمال قد يكون خمادًعا، 

والغباء والتردد قد يكون مثنهما حياة بأكملها، 
وال تتقبل اجلماعة هذا الدرس إال من شيطانة 

ال ميكن مناقشتها، وإال ال ميكن النجاة من 
شرها ودهائها حىت املوت.

5- زوجة األب
تقدم الثقافة الشعبية السواحيلية منوذج 
زوجة األب ككل الثقافات الشعبية األخرى، 

فهى املرأة الطاغية الكارهة لابنة من الزوجة 
األوىل أو الزوجة الىت تشاركها زوجها، 

مقدمة بذلك منوذًجا أقرب إىل النمطية كما 
يف سندريلا، أو يف حكاية البذرة )احلكاية 

املصرية(، وأغلب احلكايات الي تعرضت هلذا 
النموذج من املرأة محلت امسا صرحيا وهو.

 Mama "زوجة األب ففى حكاية "زوجة األب
Wa Kambo يتزوج "كيباونا مفومي" بعد 

موت زوجته الطيبة، والىت له منها ابنة 

مجيلة هى "ناميويو"، وحينها نرى منوذًجا 
للقسوة متجسد يف زوجة األب، الي ترفض أن 

تعطيها من الطعام إال األرز املسلوق، وتسلبها 
غطاءها وتنهكها يف األعمال املزنلية، وحن 

ياحظ األب ُهزال ابنته، الي ختاف أن تاقي 
ظلًما أشد إذا ما باحت مبا حيدث معها، هذه 

التصرفات من االبنة ال يقابلها من زوجة األب 
إال زيادة الرغبة يف االنتقام منها االبنة؛ فتقرر 

زوجة األب أن تتخلص من ابنة الزوج، ولكي 
متيز ابنتها من ابنة زوجها يف ظام الليل حلقت 
هلا شعر رأسها وأمرهتا بالذهاب للنوم، ىف احُللم 
ترى االبنة أمها الطيبة حتذرها من غدر زوجة 

أبيها وخترها طريقة النجاة، بأن حتلق شعر 
رأس ابنة زوجة أبيها وتلصقه برأسها، وتفعل 

البنت ما طلبته منه أمها يف املنام، وتدخل 
زوجة األب وتأخذ البنت حليقة الرأس، وُتلقى 

هبا يف برميل اخلمر املغلى، وهترب البنت إىل 
بيت عمها، وتفزع املرأة حن تكتشف احلقيقة، 
وتلف البلدة نائحة باكية ابنتها، ويقرع زوجها 
الطبول وجيتمع الناس وحيكمون عليها باملوت.

هى منوذج إذن مكرر، ومهما القى من مصائب 
ال تتعاطف معه اجلماعة الشعبية، ليظل راسًخا 

ىف الذهن هذا النموذج املنبوذ، وكأنه منوذج 
لصيق بطبيعة املرأة وتكوينها النفسى.

6- البنت احلمقاء:
هل العناد والتشبث بالرأى قدر من احلمق 

أحياًنا؟ اإلجابة عند اجلماعة الشعبية 
السواحيلية: نعم، ففي حكاية "كاتوتو" 

Katutu حن مات السلطان مت تقسيم التركة 
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باحلق بن الولد والبنت، وذلك يف حضرة 
جملس الشيوخ، وحن مل يتبق من املرياث إال 

اإلناء كاتوتو، ترفض البنت أن تعطيه ألخيها، 
وكالعادة ىف االختصام إذا مل يصل املجلس إىل 

حل ُيرضى الطرفن، فإهنم حيتكمون ألول 
غريب، وحبضور أول غريب مت عرض األمر 

عليه، ويرتاب الغريب ىف اإلناء كاتوتو ويسأل 
البنت عن سر تشبثها بكاتوتو؛ فتخره أمام 
الشيوخ أن كاتوتو هو اإلناء السحري الذي 
حيصل منه على أى شيء يريده من الطعام 

واملابس واملنازل، طاملا كان كاتوتو ملًكا له، وال 
يكون أمام الغريب إال أن جيرب بنفسه، فيمسك 

كاتوتو ويطلب منه أن يطري ألعلى، ويطري 
الغريب بكاتوتو تارًكا الشيوخ ىف ذهول، تارًكا 

البنت تلقى جزاء محقها، احلمق الذى ضيع 

الكزن؛ فهى خسرت الكزن كاتوتو واألخ.
أي وعي هذا الذى يرصد كل هذه الصفات؟ 
وأية جرأة الىت تصدر احلكم الفوري واألبدي 
على اجلميل والقبيح،؟ إنه وعى وجرأة احلس 

اإلنساين الذي يزنع دائًما إىل اجلمال، وتأصيل 
الطيب، رغم كل احلروب، رغم كل الشرور؛ فهذه 
هي القضية احلقيقيَّة وليست القضية املفتعلة، 
الي تكرس لتقسيم البشر إىل رجل وامرأة.. 

يا له من وعى ويا هلا من جرأة!

*احلكايات الواردة ىف املقال من كتب:
Hekaya za Abunuwas na Hadithi Nyngine -1

 Fasihi Simulizi Ya Mtanzania Hadithi -2
””kitabu cha kwanza

 Mazungumzo Ya Babu Zetu -3
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ما زلت أؤمن، بل رمبا أكثر 
من أي وقت مضى، أن عصر 
عمالقة الفلسفة اإلسامية 

مل يندثر، والدليل على 
ذلك هذا الكتاب الذي بن 

أيدينا، وهو كتاب "جتلي 
اإلله.. جدلية اإلهلي 
واإلنساين يف الثقافة 

اإلسامية"، هو عنوان 
الكتاب الذي صدر 

مؤخًرا من دار نيوبوك، 
للدكتور أمحد سامل 

حممد، املفكر الليرايل 
املستنري، أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب جامعة 

طنطا، والذى قدم لنا من خاله خاصة مقطرة 
ومركزة لكنها بالغة التعبري والداللة حلقيقة 
الصراع السياسى الدائر بن الفرق اإلسامية 

الىت مألت الدنيا ضجيًجا بزعمهم امتاك 
مفاتيح اجلنة حىت اعتقد عوام كل مذهب أهنم 

الناطقون باسم السماء وأن ما سواهم حطب 
جهنم.

لقد أراد أمحد سامل أن يعطينا خطاًبا 

▪

جتديديًّا يف هذا 
الكتاب؛ حيث حاول 

أن حيرر الفكر 
اإلسامي من قيود 
القراءات التقليدية 

واأليديولوجية وإعادة 
تفسريه وتأويله من منظور 

واقع احلداثة ونقله إىل 
فضاء معريف جديد. من 

مفارقات السجاالت الفكرية 
املعاصرة حول ضرورة جتديد 

الفكر اإلسامي وتطوير 
آليات علمية جديدة لدراسة 

فقهه وتوظيفه من أجل مواكبة 
مسار احلضارة والتجاوب مع 

متطلبات العوملة وتعقيدات احلداثة، أن معظم 
املفكرين اإلصاحين والتجديدين املسلمن 

حيظون باهتمام عامة اجلمهور يف دول العامل 
اإلسامي وباهتمام الرأي العام الغريب، ليس 

بسبب اجتهاداهتم الفكرية وإجنازاهتم العلمية 
املميزة، بل بالدرجة األوىل ألهنم يعايشون 

حمنة العامل اإلسامي وعواقب "التفكري يف زمن 
التكفري"، باعتباره أعم أعراض اجلمود الفكري 
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وتغييب العقانية وهيمنة الغيبيات والنظرة 
الدوغمائية إىل اخلطاب الديين، عاوة على 

توظيف الفقه الديين خلدمة أغراض سياسية.
لقد تتناول كتاب "جتلي اإلله" طبيعة 

الصراع بن األديان واملذاهب على ملكية حقيقة 
اإلله وكيف يتم توظيف الدين من جانب 

الكهنة لتأجيج حدة الصراع مع أصحاب األديان 
واملذاهب األخري، كما يكشف كذلك عن الكيفية 

الىت من خاهلا استطاع الفقهاء السيطرة على 
املجال العام االجتماعى بوصفهم ظل اإلله على 

األرض، فزوَّروا ودلَّسوا توقيع رب العاملن على 
آالف الفتاوى الىت صارت كالسيف فوق رقاب 

البشر، ولذلك يعاجل الكتاب طبيعة الصراع 
بن األديان واملذاهب على ملكية حقيقة اإلله، 

وكيف مت توظيف الدين من قبل الكهنة لتأجيج 
حدة الصراع مع أصحاب األديان واملذاهب 

األخرى، يقول الدكتور أمحد سامل إن اإلله 
املطلق ال يتجلى لإلنسان على األرض، ولكنه 

يتجلى لإلنسان بالنسيب وفًقا ألجهزة اإلنسان 
املعرفية املحدودة، ولكن البشر انقسموا حوله 

واعتقد كل فريق أنه وحده الذي يدرك حقيقة 
اإلله، وبداًل من أن يكون الطريق إىل اهلل قائًما 

على املحبة والتسامح سار الطريق إىل اهلل 

سبيًا للصراع بن البشر، ولذا قامت احلروب، 
وسالت الدماء بن األديان واملذاهب، وكلها 

معارك تدور باسم اإلله على األرض، ألن كهنة 
كل دين يبثون يف أتباعهم أهنم أصحاب احلق 

املطلق يف تصور اإلله ويف ملكية حقيقة الدين.
وُيمكن إمجال أهّم األفكار الي عاجلها كتاب 

"جتلى اإلله"، يف ثاثة فصول، أوهلا: جتليات 
اإلله يف ُمدونات علم الكام، ويتضمن الفصل 

مقدمة، وأواًل: اإلله بن اإلحلاد واإلميان، 
ويتضمن حجج املادين يف نفي وجود اإلله 
واليوم اآلخر، ورد املؤمنن عليهم باحلجة 

والدليل، وكيف تطورت حجج اإلميان واإلحلاد 
من العصر القدمي إىل العصور احلديثة.

وثانًيا: اإلله من الثنوية إىل التوحيد، 
ويناقش املبحث أديان فارس الثنوية، وردود أهل 
التوحيد عليها، وكيف أسهمت الثنوية يف التاثري 

على مسار الفكر اإلسامي، ويف التأثري على 
انتشار الزندقة والشعوبية يف العامل اإلسامي.
ثالًثا: اإلله يف اجلدل الاهويت بن األديان 

اإلبراهيمية، ويناقش البحث مدى الصراع 
واجلدال الاهويت حول صورة اإلله بن 

اليهودية واملسيحية واإلسام، وكيف اعتقد 
أتباع كل دين أن تصورهم عن اإلله هو التصور 
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احلق، وما عداه على باطل، وكيف جتسد هذا يف 
اجلدال الاهويت بن هذه األديان حول تصور 
اإلله بينها، ونظرة كل دين ألصحاب األديان 

األخرى وتصورهم لأللوهية.
رابًعا: اإلله بن الفرق واملذاهب اإلسامية، 
وكيف أن اخلاف السياسي حول اإلمامة جعل 
كل فرقة تدعي أنَّها صاحبة احلق السياسي، 

وبالتبعية فإن اهلل يقف معها، فكان كل فريق له 
موقفه السياسي، والذي يدعمه بادعاء، أن اهلل 

يقف معه دون الفرق األخرى.
والنواة الصلبة الي يقوم عليها هذا الفصل 

كما يرزها املؤلف هي أن األزمة الكامنة يف 
االعتقاد بأن جتلي املطلق )اهلل( يف )النسيب( 
ال يكون إال باملطلق، ألن جتلي املطلق ال يتم 

إال عر لغة النسيب وأدوات النسيب يف املعرفة 
والفهم واالستيعاب، تلك األدوات املشروطة 

بطروف البيئة والزمان واملكان، وهو ما يؤدي 
إىل اختاف البشر حول نصوص الوحي نتيجة 

الختاف ألواهنم ولغاهتم وبيئتهم وثقافتهم 
وزماهنم ومكاهنم، ونظمهم املعرفية والثقافية، 

ولذا بات من املستحيل إدراك صورة اهلل بشكل 
واحد، وذلك ألنه كمطلق مستحيل أن يتجسد 

على األرض باملطلق لعجز النسيب عن استيعابه، 
واملشكلة تكمن يف اعتقاد النسيب بأنه أدرك 

املطلق باملطلق، وأن إدراكه هو اإلدراك الصحيح 
الذي ميلك حقيقة الدين، وحقيقة صورة اإلله.

ويستطرد أمحد سامل فيقول: "إن مدونات 
علم العقائد أو علم الكام قد جسدت طبيعة 

اخلاف بن املسلمن يف تصور صورة اإلله، 
ويف حتديد طبيعة عاقة اإلنسان باهلل، ولكن 

املشكلة الكرى أن هذا العلم مل يقف عند 
حدود جتسيد هذا اخلاف، فقد استخدم أتباع 

كل مذهب من مدوناهتم يف العقائد وسيلة 
لعرض آراء املذاهب اإلسامية املختلفة عنهم 

وتشويهها، وتقدميها بصورة غري موضوعية، 
واعتبار أن هذه الفرق كافرة من وجهة نظرهم، 

وباملقابل جند هذه الفرقة نفسها متجد عقائدها 
وصورة اهلل لديها باعتبارها الصورة احلقَّة، وما 

عداها باطل، وقد مارست كل فرقة مع الفرق 

األخرى التكفري والتشويه والعنف.
وانتهى سامل يف هذا الفصل إىل أّننا مل 

نتعرف بعُد على املذاهب اإلسامية؛ ألّننا ال 
نعتمد يف دراستنا هلا على مصادرها األصلية، 

إذ إّننا ندرس أفكار أهل التوحيد والعدل 
)املعتزلة(، واجلهمية والّشراة وغريهم من الفرق 

واملذاهب من خال مدوناٍت كتبها خصوُمهم من 
أهل احلديث )أهل السنة(، فننظر إىل املذاهب 
من منظور ما كتَبه األساف يف حلظة خصومٍة 

تارخييَّة.
وأكد أمحد سامل على أّن اهلل وصورته 

ورسالته ُأنزل من السماء إىل األرض ليتجسد 
عر الفرق واملذاهب العقائدية ليكون طرًفا 
فاعًا، ولتكون صورة اهلل ُمختلف عليها بن 
اجلميع، ولتسعى كل فرقة خلصخصة هذه 

الصورة يف خمتلف تفسريات كل فرقة للعقائد 
اإلسامية، ومل تعتقد كل فرقة بأن الصورة 
الي تقدمها هي صورة بشرية هلل، ولكن كل 

منهم يعتقد أهنا صورة األلوهية املقدسة 
املطلقة، وما هي يف النهاية إال جمرد صورة 

بشرية نسبية جسدهتا آفاق الصراع السياسي، 
وآفاق اختاف األهواء واملطامع على األرض.
ويف الفصل الثاين انتقل أمحد سامل إىل 

مناقشة جتّلي اإلله يف مدونات الفقه وأصوله، 
وهنا جند املؤلف يبحث يف كيفية جتلي اإلله 

يف وعاء االجتماع، من خال التشريع والفتوي، 
ويشتمل هذا الفصل على مقدمة ومخسة مباحث 

أساسية. أواًل: أصول الفقه وتقييد العقل، 
س علم أصول  ويتناول هذا املبحث كيف أسَّ

الفقه لقواعد النظر، وكيفية إنتاج األحكام، 
وبيان كيف أن علم األصول قد حدد مدارات 

العقل املسلم، وقيد عمله بالنص، ووسع دائرة 
النص على حساب فاعلية العقل البشري، وانتهى 

األمر بالفقهاء إىل انتصار تيار املروي واألثر 
على حساب فقه املقاصد والواقع.

ثانًيا: الفقه والسيطرة على املجال العام 
باسم اهلل، وهنا عاجل أمحد سامل كيف اتسعت 

دائرة الفقه وإنتاج األحكام للسيطرة على 
املجال العام ليس بوصفه تشريًعا وضعيًّا، ولكن 
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بوصفه تشريًعا إهليًّا، وعناية الفقه بكل شيء، 
ما هو كائن، وما ميكن أن يتخيل أن يكون، 
وأحياًنا مبا يستحيل أن يتحقق يف الواقع.

ثالًثا: الفقه واملوقف من اآلخر املغاير يف 
الدين، ويف هذا املبحث يتناول سامل موقف 
الفقه من أهل الذمة، وكيف نظر الفقه إىل 

أتباع دين اإلسام على أهنم حق، وعلى هداية، 
وأن هلم احلق يف التحكم يف اآلخر املغاير هلم يف 

الدين، وهذه التشريعات الي ارتبطت بظروف 
معينة تارخييًّا يف حياة اجلماعة املسلمة، ولكن 

أثر هذه املدونات الفقهية فيما يتعلق بأهل 
الذمة ما زال له حضوره الراهن يف النظر 

ألصحاب هذه األديان، وما زال فقه أهل الذمة 
فاعًا إىل اآلن يف حياتنا.

رابًعا: الفقه: موقف من املرتد إىل املغاير 
يل يف املذهب، ويناقش هذا املبحث حكم الفقه 
من املرتد، وحكمه يف أصحاب الفرق واملذاهب 
املغايرة ألهل السنة، وكيف مت توظيف الفقه 
يف تكفري كل فرقة لألخرى، وحماولة حصار 

كل فرقة لألخرى، بادعاء أن فقهاء كل فرقة 
ميلكون احلديث باسم اهلل، والتشريع بامسه يف 

تكفري كل فرقة للفرقة األخرى، وهنا كشف 
سامل كيف أشعل الفقه نار الصراع والتكفري بن 

املذاهب اإلسامية.

د.أمحد سامل
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خامًسا: الفقه يف رياح احلداثة، ويعاجل هذا 
املبحث كيف وقف الفقه ضد كل ما هو حديث، 

حماواًل تقييمه مبنظور ديين وأخاقي حيلل 
وحيرم، وكيف انتصرت احلداثة وتطورت حركة 
االجتماع البشري على مجود الفقه والفقهاء يف 

قضايا إلغاء الرق، وأحكام أهل الذمة، وتطور 
تشريعات املرأة وتشريعات االقتصاد، وبيان 

كيف فرضت احلداثة قوانينها الوضعية ضد 
مجود الفقه اإلسامي الذي منح لنفسه احلق 
يف التدخل يف كافة جماالت احلياة البشرية، 

وإيضاح كيف ظهر جيل من املصلحن حاولوا أن 
يقدموا اجتهادات فقهية جتعل الفقه مسايًرا 

لتطور حركة االجتماع البشري.
والنواة الصلبة الي ينطلق من خاهلا هذا 

الفصل يرزها سامل يف أن صورة اهلل عر كلمته 
وشريعته ال بد أن حتكم حركة اإلنسان وحركة 
االجتماع يف العامل وملا كانت كلمة اهلل يف مسألة 

التشريع حمدودة يف النص، وباملقابل كانت 
حركة اإلنسان وحركة االجتماع ال متناهية، 

فكان هناك حاجة للتوسع املستمر لدائرة 
الشريعة حىت تظل حاكمة وضابطة حلركة 

االجتماع البشري، حيث قام الفقهاء بإنتاج 
القوانن والتشريعات املتجددة بتجدد حركة 

الزمان واملكان والبيئة والثقافة وجتدد وتنوع 
حركة اإلنسان وحركة االجتماع البشري مًعا؛ 
حبيث تظل الشريعة هي الضابطة واملسيطرة.
ومل ُيغفل سامل انتصارات احلداثة وتطور 

حركة االجتماع البشري على مجود الفقه 
والفقهاء يف قضايا إلغاء الرق، وأحكام أهل 

الذمة، وتطّور تشريعات املرأة، وتشريعات 
االقتصاد، وأوضح كيف أنَّ مجود الفقه 

اإلسامي هو ما جعل احلداثة تفرُض قوانينها 
الوضعية من خال جيل من املصلحن حاولوا أن 
ُيقّدموا اجتهادات جديدة جتعل التشريع مسايًرا 

لتطور حركة االجتماع البشرى.
وخيتتم سامل الفصل، فيقول: "إن اهلل 

بتشريعاته املدونة يف القرآن قد ُأنزل إىل فضاء 
االجتماع البشري عر سلطة الفقهاء ليتم 

احلديث يف مدونات الفقه عن احلال واحلرام، 

واملباح واملكروه باسم اهلل، ولكن ذلك ليس 
صحيًحا يف معظم األحوال، ألن احلال واحلرام 

هو نتاج اجتهاد بشري للفقهاء يف عمليات 
تقنن وإنتاج أحكام جديدة تتطور وفقا لتطور 

حركة املجتمع، وهو ما أدي إىل تفريغ الرسالة 
اإلسامية من مضموهنا الروحي واإلنساين 
بالتركيز على البعد الشعائري والطقوسي 

والتعبدي الذي رسخ له الفقهاء عر التاريخ 
اإلسامي املتراكم".

ويف املبحث الثالث واألخري "جتّلي اإلله يف 
التصوف اإلسامي"، ويعاجل الفصل كيف مت 
تطور صورة اإلله يف قلب اإلنسان، ويتكون 

الفصل من مقدمة وأربعة مباحث أساسية وهي 
كالتايل:

أواًل: من علم الكام والفقه إىل التصوف 
اإلسامي، ويعاجل كيفية بروز جدل اإلهلي 

واإلنساين يف عاقة أفقية يف التصوف 
اإلسامي، وكيف انتقلت صورة اإلله من صناعة 

اخلوف يف الفقه إىل سبيل املحبة على يد 
التصوف.

ثانًيا: جتلي اإلله يبدأ من تطهري النفس 
اإلنسانية، ويناقش سامل يف هذا املبحث، كيف 

نظر الصوفية إىل أن معركة اإلنسان األوىل 
ينبغي أن تبدأ من داخل نفسه ومع نوازعها 

وشهواهتا، وهنا سعى التصوف بتطهري النفس 
لتكون منطلًقا للتحرر، وتكون مرآة لتجليات اهلل 

عليها.
ثالًثا: القلب من اخلوف إىل املحبة، ويف هذا 
املبحث يناقش سامل كيف كانت عاقة اإلنسان 
باهلل يف التصوف يف بدايته قائمة على اخلوف، 

مث تطور األمر بعد ذلك إىل أن حلت املحبة 
حمل اخلوف يف عاقة الصويف باهلل، وكيف كان 
الشعر هو أداة املتصوفة يف التعبري عن جتارهبم 

الوجدانية يف حمبة اهلل وعاقاهتم به.
رابًعا: من نسبية املعرفة إىل االنفتاح على 
اآلخر، ويناقش سامل يف هذا املبحث كيف آمن 
املتصوفة بنسبية املعرفة اإلنسانية يف إدراكها 

هلل، وكيف كان هذا اإلميان منطلًقا لإلميان 
األوسع بوحدة األديان، وأهنا جمرد طرائق 

128

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



للوصول إىل اهلل، وبيان كيف كانت التجربة 
الصوفية واحدة يف مجيع األديان، وأن هناك 

تأثًرا واضًحا يف التصوف اإلسامي باملسيح 
وبالثقافات السابقة على اإلسام، وهذا ما 

يكشف عن انفتاح التجربة الصوفية على كافة 
األديان والثقافات، وكيف أهنا كانت متساحمة يف 

النظر لآلخر املغاير هلا يف الدين والثقافة.
وخيلص سامل من هذا الفصل إىل أّن التصّوف 

هو السبيل لتجلي اإلله يف قلب اإلنسان حمبة 
وليس خوًفا، واختياًرا وليس إجباًرا ورجاًء 
وليس خوًفا. فالتصوف، على خاف الفقه، 
يرى معركة اإلنسان األوىل تبدأ من داخل 

نفسه مع نوازعها وشهواهتا؛ بغية تطهري النفس 
اإلنسانية؛ لتكون مرآة لتجليات اهلل عليها.

وخيتتم سامل الفصل، حيث يبن كيف تطّورت 
عاقة اإلنسان باهلل تعاىل يف التصوف لتحّل 

املحبة حمّل اخلوف، إذ اختذ كبار املتصوفة 
من الّشعر أداًة للتعبري عن جتارهبم الوجدانية 

مع حمبة اهلل وعاقاهتم به، فتكّونت قناعة 
صوفية بنسبية املعرفة اإلنسانية يف إدراكها هلل 

تعاىل، لتصبح األديان جمرد طرائق للوصول 
إليه، وهذا ما يرى الباحث أّنه ُيمكننا البناء 
عليه يف االنفتاح على اآلخر، وتقدمي نظرة 

متساحمة للمغاير يف الدين والثقافة.
ميزة هذا الكتاب يف رأيي يف طرح األسئلة 
تلو األسئلة ليجيب سامل عن البعض ويترك 

لنا فرصة اإلجابة عن البعض اآلخر حثًّا على 
عاقة جدلية مع قارئه، ومن األسئلة الي 

يطرحها وجييب جزئيًّا عنها قوله: مثة مشكات 
كبرية يف حياتنا الراهنة تنتج باألساس عن 

عدم مقدرتنا حىت اآلن على حسم طبيعة 
عاقتنا بالدين والتراث، فما زلنا إىل اآلن 

ال نعرف ما احلدود الي ينبغي أن حيكم فيها 
الدين؟ وما احلدود الي ينبغي أن حيكم فيها 
العقل؟ ما حدود تأثري السلف يف حياتنا؟ وما 

احلدود الي على اخللف أن حيكِّموا عقلهم 
واجتهاداهتم يف مشاكلهم اليومية؟ وما حدود 
عاقة الدين والفكر الديين حبركة املجتمع 
يف العامل اإلسامي؟ مي يكون للدين دور يف 

توجيه حركة االجتماع؟ ومي ينبغي للعقل 
أن ُيترك ليوجه حركة االجتماع البشري بكل 

مشكاته وتعقيداته؟
وطرح أسئلة أخرى أثارت رعًبا يف قليب 

وعقلي: نزل الدين من السماء من أجل هداية 
البشر، فأرسل اهلل رسله برساالته، ليهديهم إىل 
طريق احلق، ويعرفهم باهلل، وليكشف هلم جوهر 

الوجود، وليجيب عن كل األسئلة الي حتري 
اإلنسان عن ما املصري؟ ما حقيقة املوت؟ وما 

جوهر احلياة؟ وإذا كان الدين هو رسالة هداية 
فمن أين يأيت اخللل إذن؟ كيف يتم حتويل 
الدين عر قراءاته إىل أشكال من العنف 

والصراع متعددة ومتفاوتة؟
وأخرًيا أقول إنين استمتعت بقراءة هذا 

الكتاب اجلاد الذي رجع صاحبه لكل األصول 
ت حقيقة  ا وكيًفا وتقصَّ املتاحة، وهي هائلة كمًّ
كل ما له عاقة بتجلي اإلله يف تراثنا العريب 

اإلسامي، واجتهد يف التأويل والتفسري، ونقل 
إلينا دهشته وشغفه فشاركناه مشواره، وأحسب 

أن هذا الكتاب فريد يف منحاه ومنهجه يف 
كتاباتنا العربية، فهو ليس تأرخًيا سرديًّا، وإمنا 

هو تأريخ حلقبة من الفكر يف تراثنا العريب 
اإلسامي من خال كيف جتلت فكرة األلوهية 

يف علم الكام والفقه وأصوله والتصوف 
اإلسامي.

ويف النهاية ال أملك إال أن أقول إن الكتاب 
كشف يل أنين إزاء منوذج نادر يصعب أن يتكرر، 

ليس لألستاذ اجلامعى فحسب، وإمنا أيًضا 
للمثقف واسع الثقافة وكذلك للمفكر احلر 

الزنيه الذى ال يقيم وزًنا وال حيسب حساًبا إال 
للحقيقة العلمية وحدها، وفوق ذلك وأهم من 
ذلك بالنسبة لنا أنه كان يقدم مادته العلمية 

ىف أسلوب بالغ اجلاذبية والتشويق جتعلها أشبه 
ما تكون بالعمل الفىن املمتع دون أن تفقد -مع 
ذلك- شيًئا من دقتها األكادميية، وهلذا مل أكن 
مبالًغا حن قلت يف عنوان املقال إن أمحد سامل 
يعد بالفعل يف مرحلتنا الراهنة أيقونة التفكري 

يف زمن جتلي اإلله.
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لقد تعددت اآلهلة الي عبدها املصريون 
القدماء فمنذ أن كانت الباد مقسمة إىل 
أقاليم )42 إقليًما( قبل توحيدها علي يد 

"مينا"، كان لكل إقليم معبوده اخلاص، 
ُيِقيمون له املعابد، يصنعون له التماثيل، فقد 
عبد أحد األقاليم الصقر رمز القوة، وإقليم 
آخر عبد البقرة رمز الر واحلنان، وقدس 
فريق آخر الشمس.. وهكذا. وعندما كان 

يعلو شأن مدينة أو دولة كانت تنتشر عبادة 
إهلها، مثل عبادة اإلله "بتاح" يف منف عاصمة 

الدولة القدمية وعبادة اإلله أوزيريس يف 
عصر الدولة الوسطى. وعبادة اإلله آمون 

يف عصر الدولة احلديثة)1(. والسؤال اآلن ما 
هو أصل الديانة املصرية القدمية، رغم هذا 

التعدد لآلهلة؟

أواًل: أصل ديانة قدماء املصرين
روي املؤرخون اليونانيون كهريدوت)2( 

ديودورس الصقلي)3( وبلوتارُخس)4( بعض 
التقاليد والقصص اخلرافية املصرية، ومل 
يكتبوا شيًئا من احلقيقة عن تايخ العصور 

▪

القدمية. ويؤكد هريودوت أنه ال تقاس سعادة 
املصرين القدماء يف مجيع املسائل الي تتعلق 

بالتعاليم الدينية، وقدم هذا البيان بعد 
ماحظته الشخصية للرعايا الي عرضها يف 
أداء الشعائر الدينية. فكان هدف املصرين 
القدماء هو طاعة اآلهلة)5(. وملا زار هريدوت 

مصر سنة 450ق.م كانت الديانة املصرية 
على وشك الزوال واالضمحال، بعد أن بلغت 
أوج الكمال يف الرفعة والشهرة منذ ألف سنة، 

وأقيمت املعابد واهلياكل منذ ثاثة آالف 
سنة، وملا وقفنا على حقيقة التعليمات يف 

تلك العصور األوىل إىل املستندات املصرية 
القدمية الي كشف شامبليون)6( سرها 

الغامض وهي علي نوعن، األول النقوش 
والرسوم الي نراها على القبور واألهرامات 

واملعابد. والثاين األوراق الردية وهي عبارة 
عن كتب األولن. وقد ظهرت هذه الديانة 
املصرية ونظمت يف عهد الفراعنة العظام 
مشيدي األهرامات كخوفو وخفرع وأوناس 

وبيي أوسرتن األول، ويف عهد امللوك الغزاة 
املشاهري كتحتموس الثالث وسيي األول 
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ورعمسيس الثاين)7(. 
كما توجد نصوص منقوشة يف األهرام 

ومرسومة على آثار قبور امللوك بطيبة، 
تكشف لنا هذه النصوص الباهرة كيف عرفوا 
اإلله واستدلوا عليه. وأرشدهتم عقوهلم إىل 

أنه ال بد من وجود خالق مبدع هلذا الكون، 
إال أن مدارهم يف العصور اخلالية صورت هلم 

حلول األلوهية يف اجلنس البشري وتعدد 
اآلهلة واملعبدوات املتفرعة من إله أكر 

وخالق أعظم)8(. 
إن أقدم صورة للتأليه يف مصر قدمها 

مفكرو مدينة أون أو مدينة الشمس 
هليوبوليس القدمية؛ حيث يرجع هذا املذهب 

إىل حوايل القرن الرابع والعشرين قبل 
املياد، حيث اإلميان باإلله أتوم بوحدانيته 

على رأس التاسوع اإلهلي الذي عنه صدر 
كل الوجود مبا فيه من عوامل وكائنات 

حية ومجاد)9(. حيث ورد يف "كتاب املويت 
ا يعر عن ذلك املذهب: "إين  الفرعوين" نصًّ

اإلله )توم( يف شوقه )الواحد الوحيد(.. 
أتيت إىل الوجود يف )نو( إين )رع( الذي 

هنض يف البدء وحكم ما قد صنع.. إين اإلله 
العظيم الذي أولد نفسه.. نظري )نو( الذي 

صاغ أمساء اآلهلة ليوجدوا كآهلة.. إين أنا 
هو يف الصدارة بن اآلهلة")10(.

وهلذا كان من الطبيعى أن تكون أول 
القضايا الىت تشغل فكر اإلنسان املصرى 

القدمي قضية تفسري هذا العامل الطبيعى 
وأصل وجوده؛ فاإلنسان املصرى شأنه ىف ذلك 
شأن كل البشر ىف فجر التاريخ؛ كان مشغواًل 
بقضيه كيف جاء هذا العامل؟ ومن صنعه؟ 
وما هى القوى الىت تتحكم ىف حركته وىف 

حركة هذا العامل؟ وكيف ميكن إرضاء هذه 
القوى وجتنب شرورها؟ وكيف ميكن استجاب 

خريها ونيل رضاها؟)11(. 
كان امللك يف مصر، منذ بدء امللكية فيها، 

إهًلا، ولكن ليس بصورة رمزية أو جمازية 
للتدليل على سلطته املطلقة وتسامية فوق 
العامة بل على عكس ذلك متاًما)12(. فامللك 

هو قبل كل شيء اإلله حورس أو اإلله 
الصقر، وهو أحياًنا إله الشمس "رع" ويصبح 

حورس تابًعا له، ويصبح امللك يف هذه احلالة 
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هو "حورس– رع"، أو يصبح فيما بعد "ابن 
اإلله رع" وهو يف مجيع احلاالت إله بن 

اآلهلة، وميثل الباد بن اآلهلة وتتجسد فيه 
مصر)13(.

فمصر كانت تتمتع يف ذلك الوقت بنوع 
متميز من التوافق واالنسجام القومي لإلله 
املتجسد يف شكل ملك حيكم، وقد نبت هذا 

املفهوم لنظام احلكم من جذور احلضارة 
املصرية الي تضرب يف أرض القارة 

األفريقية حيث مازال 
مثل هذا املفهوم قائًما 

يف بعض مناطق أفريقيا، 
وهذا املفهوم هو الذي 

منح األمه املصرية 
الثقة بنفسها والقدرة 

على التغلب على الكثري 
من الصعاب والعوائق 

امُلعطلة للهمم)14(. وهذا ما 
سنتبينه اآلن.

ثانًيا: فلسفة إخناتون 
اإلهلية

أ- أخناتون.. وديانة 
التوحيد باهلل:

اجته املصرين 
القدماء يف عهد 

"إخناتون")15( أحد ملوك 
الدولة احلديثة حنو 

التوحيد، واعتقدوا "أن 
اهلل واحد ال شريك له"، 

فقد اعتر "إخناتون" 
أن هذا الكون له إله 

واحد هو قرص الشمس 
"آتون". كما أثر الدين يف 
حياة املصرين القدماء؛ 
لوال العقيدة الدينية ملا 
خلفوا لنا تلك النماذج 

الرائعة يف العمارة 
والفن واألدب، فعقيدهتم 

يف البعث هي الي جعلتهم حينطون جثث 
موتاهم)16(. مما أدى إىل بروزهم يف علوم 

الكيمياء والطب. وكان للدين أثر يف ازدياد 
نفوذ رجال الدين يف بعض األحيان، حىت 
متكنوا من السيطرة على احلكم والوصول 

إىل العرش. كما أن اعتقاد املصري القدمي 
يف وجود آهلة حتكم على أعماله دفعه إىل 
العمل على إرضائها بشىت الطرق وخمتلف 

الوسائل)17(. 

إخناتون
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وحان اآلن تفسري 
املقولة الي أثرناها من 
قبل وهي "أنت واحد.. 

وال إله غريك.. وال 
شريك لك يف ملكك"، من 

املؤكد تارخييًّا أن هذا 
االعتراف كان أول صيحة 

إنسانية رمسية شاملة 
تنادي بوحدانية اهلل 
خالق كل شيء، أطلقها 

"أخناتون" –أعظم ملوك 
األسرة الثامنة عشرة– 

الفرعون الفيلسوف 
الشاعر الذي كان يرى 
اهلل يف "القوى املجردة 

اخلفية" الي خلقت كل 
موجود يف هذا الوجود، 

والي ترزق الفرخ بداخل 
البيض، وترزق اجلنن 

يف بطن أمه، وتبعث 
احلياة يف قلب البذرة 

فيخرج النبات من جوف 
األرض)18(. 

وعلى ذلك ذهب بعض 
الباحثن إىل أن أخناتون 

إمنا كان أول صاحب 
نظرية يف التاريخ، وأن 
دعوته إمنا كانت دعوة 

توحيد بأجلى معاين 
التوحيد، أو أنه أزاح 

بدعوته هذه تلك الكومة من اخلرفات غري 
الرشيدة، والي كانت جزًءا من املعتقدات 
يف مصر القدمية، إنه مل يكن يعبد قرص 

الشمس، وإمنا كان يعبد تلك القوة الىت تكمن 
وراء هذا القرص، ومن مث فإن دعوة إخناتون 
إمنا متثل قمة التطور يف األفكار الدينية قبل 
عصر أنبياء اليهود، فهي تدعو إىل عبادة إله 
واحد للعامل كله، خلق احلياة وحافظ عليها، 

وأن إخناتون إمنا قد أدرك من وجود اهلل قدر 

ما نستطيع حنن أن ندرك من وجوده)19(.
لقد جاهر إخناتون بعقيدته اجلديدة يف 

العام السادس من حكمه. وعزف كلية عن 
جتسيد إله الشمس برمسه يف هيئة طائر 

أو حيوان أو إنسان له رأس صقر حيمل فوق 
رأسه قرص الشمس كما كان متبًعا من قبل. 
فلقد عمد إىل تصوير اإلله اجلديد يف صوة 

جتريدية عبارة عن قرص يكتنفه رمز األفعى 
املقدسة يف تاج ملوك مصر األقدمن وتتدىل 

أشعة الشمس
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من عنقه عامة احلياة وخيرج منها عديد من 
أشعة الشمس تنتهي بأيد بشرية)20(. كما صور 
إهله بإله واحد أعظم، تطل مساؤه حانية من 

فوق جسم األرض، "ومن هذا العناق املقدس 
ُتخلق كل األشياء جبسم يتكون من طن أرضي 

وروح أساسها نار مساوية". وقد أعلن أن هذه 
النار الي ال تنطفئ ال حتل يف املخلوقات 
البشرية فحسب، بل يف كل املخلوقات)21(. 

فقد خلق اهلل األرض تبًعا ملشيئته وإذا أراد 
للشيء أن يكون قال له كن فيكون. فاهلل عند 
إخناتون خلق الناس والكائنات لنفسه، وأنه 

موجود يف السماء بينما قدرته ومشيئته تنفذ 
حىت إىل أعماق البحار)22(. وفكرة وجود 
اإلله يف كل شيء جتعل فلسفة إخناتون 

أقرب نوًعا ما إىل املذهب احللوي "ألوهية 
الكون" منها إىل مذهب التوحيد. وهكذا ميكن 

أن ُيعتر إخناتون 
املصدر األصلي 

لفلسفة "سبينوزا 
احللولية")23(.

وهبذا فإنه كان 
أول داعية للتوحيد 

من غري األنبياء، 
أو على األقل أول 
من سلك الطريق 

املستقيم إىل دعوة 
التوحيد، وذلك حن 

نادى بإله واحد ال 
شريك له.

ولعل من أهم 
األدلة على ذلك)24(: 
أواًل: أن إخناتون 

إمنا قد نزه إهلة 
آتون عن أن يكون له 

شبيه أو نظري، ومن 
مث فلم نعثر حىت 
اآلن على أي صنم 

يصور فيه إخناتون 
ربه آتون.

ثانًيا: أن ديانة 
إخناتون مل تعرف "التثليث"، فليس فيها 

كديانة آمون مثًا أسرة إهلية، أو عقيدة بتاح. 
وإمنا كان آتون عند إخناتون هو اإلله الواحد 

األحد.
ثالًثا: أن إخناتون نزه إهله آتون عن أن 
ا ببلد دون آخر، وإمنا جعله  يكون إهًلا خاصًّ

إهًلا للعاملن.
رابًعا: أن دعوة إخناتون قد حمت دون 
تردد تلك األساطري والتقاليد الي تعطي 

الوزير مكانة غري عادية.
خامًسا: أن إخناتون قد قضى على مجيع 

أنواع الشعوذة والدجل الي كان ميارسها 
الكهان يف الديانة املصرية. وهذا يعين أن 

املصرين قد عرفوا التوحيد الديين خال 
حكم أخناتون؛ عندما دعا إىل عبادة إله 

مومياء إخناتون
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واحد ورمز له بقرص 
الشمس وأنشأ للباد 

اها  عاصمة جديدة مسَّ
إخناتون)25(.

ب- أناشيد إخناتون 
الدينية:

وألن إخناتون 
كان فيلسوًفا وشاعًرا 

موهوًبا بالسليقة 
والفطرة فقد عكف 
على وضع وصياغة 

أمجل النصوص األدبية 
لألناشيد والقصائد 

الشعرية الدينية لعبادة 
اإلله "آتون". ومن أمجل 

الصلوات الي صاغها 
ذلك النشيد الديين 

الذي يتعبد به ويقول 
فيه: "يا خالق املخرج 

يف جسم املرأة.. يا 
خالق النطفة يف ظهر 

الرجل.. يا واهب احلياة 
للجنن يف رحم أمه.. يا 

من يهدئه ويهدهده فا يبكي.. يا من 
تغذيه وترعاه حىت يولد.. يا واهب أنفاس 
احلياة لكل خملوقاتك منذ يوم يولدون.. يا 
من تفتح أفواهم لتعطيهم ما يقتاتون..")26(.

باإلضافة إىل أن املقابر واملعابد كانت 
خمازن من العلم الديين، الي ُنحتت وُرمست 
على اجلدران والسقوف، لآلهلة واألموات)27(، 
فامتألت املقابر بالنصوص املنقوشة، والي 

كانت تشري إىل مذهب إخناتون اجلديد، وقد 
أصبحت يف هناية األمر ُتكوِّن جممل مذهبه. 
فقد ُعثر على "النشيد الكبري" عام 1883 يف 
مقرة )آي( "امللك آي فيما بعد" الذي كان من 
رجاالت الدين اجلديد، ومن أشد املتحمسن 
له على أيام إخناتون، وقد لقى هذا النشيد 

الكبري اهتماًما كبرًيا من العلماء املحدثن، 
ألنه ميثل النص الكامل الذي أمكن العثور 

عليه، وهناك ترمجة هلذا النشيد الكبري:
"جتليك يف أفق السماء بديع، أي آتون 

احلي، يا أصل احلياة وبدئها، إنك حن تشرق 
من جبل النور الشرقي متأل األرض جبمالك 

وحمبتك، إنك بوصفك رع تصل إىل حدودهم، 
وختضعهم البنك املحبوب، إنك أنت اإلله 

ا، ومع  الذي دان اجلميع حببه أنت عال جدًّ
ذلك فإن أشعتك تشرق علي األرض")28(.

أي أن املعابد واملقابر هى الي أخرتنا 
ما نعرفه اآلن عن مصر يف املاضي، فكانت 

مليئة بالرسومات التوضيحية للحياة اليومية 
للملك؛ فتتزين جدراهنا مبشاهد من حياته 

وتارخيه باإلضافة إىل أدعية لآلهلة)29(.
ج- عاقة اإلله باإلنسان عند إخناتون:
كانت نوت أو حتحور)30( تظهر يف كثري من 

املقابر يف شكل أنثوي يرز من شجرة وهي 

تل العمارنة عاصمة التوحيد
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اهلوامش:
ــة  ــان، مكتب ــس األدي ــد اهلل امللغــوث، أطل  - ســامي عب
ــاض 2007، ص584. ــة األويل، الري ــكان، الطبع العبي

2- هريودوتــوس )485 ق.م- 425ق.م( مــؤرخ وجغرايف 
إغريقــي، اشــتهر مبؤلفــه "التواريــخ"، وكان هــذا الكتاب 
هــو صــدام اإلغريــق بالرابــرة يف احلروب الفارســية.

أنظــر: بيــري ديفانبيــه وآخــرون، معجــم احلضــارة 
اليونانيــة القدميــة، اجلــزء الثــاين )س– ى(، ترمجــة 
وتقــدمي: أمحــد عبــد الباســط حســن، مراجعــة: 
فايــز يوســف حممــد، الطبعــة األوىل، املركــز القومــي 

للترمجــة، القاهــرة 2014، ص345– 346.
القــرن األول،  مــن  مــؤرخ  الصقلــي  ديــودوروس   -3
ــو  ــة" وه ــة التارخيي ــم "املكتب ــاب الضخ ــف الكت ومؤل
كتــاب يف التاريــخ العاملــي، الــذي زعــم أنــه عــاجل تاريــخ 
ــرد  ــودوروس جم ــدمي. وكان دي ــامل الق ــعوب الع كل ش
جامــع، وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه كان دقيًقــا وذا ضمــري 
حــي، ومــا بقــى اليــوم مــن كتابــه اهلائــل هــو مفيــد لنــا 
ــامل  ــن الع ــا ع ــق مبعلوماتن ــا يتعل ــري فيم ــد كب إىل ح

ــدمي. الق
أنظــر: بيــري ديفانبيــه وآخــرون، معجــم احلضــارة 
اليونانيــة القدميــة، اجلــزء األول )أ– ز(، ترمجــة 
وتقــدمي: أمحــد عبــد الباســط حســن، مراجعــة: 
فايــز يوســف حممــد، الطبعــة األوىل، املركــز القومــي 

2014، ص478. القاهــرة  للترمجــة، 
4- فلوطرخــس أو بلوتارُخــس )حنــو 45- حنــو 125( 
هــو فيلســوف ومــؤرخ يونــاين. ولــد يف مدينــة خريونيــه 
ــث أخــذ عــن الفيلســوف  ــا حي ــه يف أثين ــى تعليم وتلق
ــرية  ــخ وف ــه يف التاري ــوس. مؤلفات ــوين أموني األفاط
ومشــهورة، لعــل أمههــا كتــاب "الســري املقارنــة لعظمــاء 

ــان والرومــان".  اليون
أنظــر: عبــد الرمحــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، 
اجلــزء الثالــث، الطبعــة األوىل، بــريوت: املؤسســة 

والنشــر، ص211. للدراســات  العربيــة 
5- E. A. WALLIS BUDGE, The Gods of 
The Egyptians OR Studies in Egyptian 
mythology, Volume1, London 1904, p25.
 )Jean-François Champollion :6- )بالفرنســية
ــارس  ــمر 1790– م ــامبليون )ديس ــوا ش ــان– فرانس ج
1832( صاحــب الفضــل يف اكتشــاف أجبديــة احلــروف 
يســتخدمها  كان  الــي  الصوتيــة  اهلريوغليفيــة 
ــكام  ــاء احل ــاب وأمس ــن ألق ــاء لتدوي ــون القدم املصري
ــد  ــى جــدران آثارهــم. ويع ــن عل ــن والروماني اليوناني
هــذا االكتشــاف مــا قــاده إىل فــك رمــوز الكتابــة 

اهلريوغليفيــة.
الرســائل  مصــر  يف  شــامبليون  شــامبليون،  أنظــر: 
واملذكــرات، ترمجــة: عمــاد عــديل، مراجعــة: طاهــر 

تقدم للمتوىف املاء البارد والطعام لتصوير 
العاقة بن اإلنسان واآلهلة بإعتبارها الثقة 

يف قوى اآلهلة. وباختاف العصور تغريت 
بعض املفاهيم الدينية اخلاصة بتعدد اآلهلة 

وعاقتها باإلنسان، وظهور مفاهيم جديدة 
أخذت طابًعا فريًدا عملت على توحيد اآلهلة 

يف إله واحد له السيادة العاملية للكون والبشر 
مجيًعا. وذلك من خال تعاليم إخناتون 

الدينية)31(.
على ضوء ما تقدم، جند أن احلياة الدينية 

اشتهرت أيام الفراعنة بتعدد اآلهلة، حيث 
عبد قدماء املصريون البقرة ألهنا رمز للر 

والرمحة، والبعض عبد الصقر، وآخرون 
عبدوا النسر، وقدس فريق آخر الثعبان 

الكوبرى، بينما نادى إخناتون بالتوحيد يف 
عبادة إله الواحد، رمز له بقرص الشمس 

ومل ينحت له صنًما، قال عنه أناشيده: 
"أيها الواحد األحد الذي ال إله غريه، خلقت 

األرض على هواك أيها الواحد األحد، لك 
اخللق من ناس وحيوان ودابة".

وكان الفراعنه يعتقدون يف احلساب 
بعد املوت، ويف البعث واخللود. وكان للدين 
أثره الكبري يف آداب وعلوم وفنون املصرين 

القدماء، ومتتع رجال الدين )الكهنة( مبكانة 
كبرية لدي الناس، وتزايد نفوذهم يف بعض 

األحيان حىت متكنوا من السيطرة على 
احلكم بل والوصول إىل العرش. كل ذلك 

يؤكد انشغال إخناتون بالسعي وراء التوحيد 
واعتقاده بوجود إله واحد ومعبود واحد 

مسيطر ومتحكم يف مصائر البشر، باإلضافة 
إىل نقاء العقيدة اإلخناتونية، فقد أحكم 
التصور اجلديد لإلله مبنطق جديد وفهم 
عميق ملعىن األلوهية وضرورة وحدانية 

اإلله)32(. باإلضافة إىل أن اإلشارة إىل اإلله 
اخلالق أو إىل "آتون" أو أي إله آخر بصفة 
الواحد هو تقليد قدمي. وهذا ما دعا بعض 

املؤرخن إىل القول إن الدين املصري القدمي 
يقوم على معتقد توحيدي يعر عن نفسه 

خارجيًّا بصيغ شركية تعددية)33(.
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 على الرغم من تزايد مجهور
 قصصه السريالية الذي أصبح

 باملاين، مازال الروائي الياباين
 يرتبك بنفس القدر الذي وصلت

 إليه شهرته. يكشف أديب
 ترشيحات نوبل املفّضل عن سر

 مناسبة كتبه ألوقات انتشار
.الفوضى

 قبل يوم من لقائنا يف ماهناتن،
 أوقفت امرأة هاروكي موراكامي

 يف سنترال بارك، قالت: "عفًوا،
 ألست أنت ذلك الروائي الياباين

 املشهور؟". طريقة غريبة يف طرح
 السؤال، لكن موراكامي رد بأسلوبه
ا، أنا جمرد  املعتاد. "قلت" ال، حقًّ
 كاتب. لكن على كل حال، مازلت

 سعيًدا بلقائك سيديت!" مث
 تصافحنا. عندما يوقفين الناس

 ألغراض كهذه، أشعر بغرابة
 كبرية، ألنين أشعر أنين جمرد

ا ملاذا قد  رجل عادي. ال أفهم حقًّ
."يريد الناس مقابلي

 سيكون من اخلطأ تفسري هذا
 األمر باعتباره تواضًعا زائًفا من
 موراكامي، ولكن من اخلطأ أيًضا
 تفسريه كإشارة النزعاج حقيقي

 من الشهرة: بقدر ما يسعنا
 احلديث عن تفاصيل هذا األمر،

 فإن موراكامي البالغ من العمر
 69 عاًما حيمل شعوًرا معتداًل
 حنو شهرته العاملية، فا هو

 يقدرها وال يكرهها، وإمنا ميكن
 تفسري وجهة نظره باعتبارها

 نظرة متفرج حمايد حيدوه
 فضول وقليل من حرية حنو تلك
 القصص السريالية الي ينتجها

 عقله الباطن، وحنو ماين القراء
 اللذين يقّدسوهنا، مطلعن عليها

 إما بلغتها األصلية؛ اليابانية،
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 أو مترمجة. بالتايل من املؤكد أنه ليس من قبيل الصدفة أن
 يكون بطل قصص موراكامي املعتاد هو أيًضا كائن ُمراِقب يف

ا حوله: رجل هادئ، منسحب اجتماعيًّا، يف  صمت، منفصل عمَّ
 منتصف الثاثينيات من عمره با اسم يف أغلب األحيان، يبدو

 عليه االهتمام أكثر مما يتملكه اجلزع حن تقوده مكاملة هاتفية
 مريبة أو رحلة حبث عن قطة مفقودة إىل عامل متواضع شبيه

 باحللم تسكنه كاب تنفجر، ورجال يرتدون بّزات يف شكل
.خراف، وفتيات مراهقات مبتهجات، وأشخاص با وجوه

 لدى موراكامي نظرية مفادها أن صيغته األدبية الفاتنة تلك
 تستميل الناس بشكل خاص يف أوقات الفوضى السياسية. "كنت
ا يف روسيا يف التسعينيات، يف ذات الوقت الذي  شخًصا شهرًيا جدًّ
 كانت تنسحب فيه من االحتاد السوفييي، أحاطت بالناس حرية

 وارتباك عظيم وكان الناس أنفسهم حمتارون ويعانون من ارتباك
 هائل، متاًما كما هو حال األجواء املسيطرة يف كتيب"، يشرح يل
 بينما نتحاور: "يف أملانيا، عندما سقط حائط برلن، كان هناك

 ارتباك، وبالتايل أحب الناس كتيب آنذاك أيًضا". وحبسب
 نظرية موراكامي، فإننا نتوقع أن تكون أمريكا يف عهد دونالد
 ترامب وبريطانيا يف ظل أزمة خروجها من االحتاد األورويب،
 أسواًقا خصبة لروايته الرابعة عشرة، "مقتل قائد الفرسان"،

 وهي عبارة عن جرعة مركزة يف 674 صفحة من غرابة
 موراكامي وأعاجيبه، ترمجها فيليب غريال وتيد غوسن ونشرت

.مؤخًرا يف اململكة املتحدة يف 9 أكتوبر من العام املاضي
 حماولة تلخيص حبكات كتبه هي مقامرة غري مأمونة النتائج،

 ولكن يكفي أن نشري إىل أن الرواية ُتَقصُّ على لسان راٍو جمهول؛
 رّسام لوحات بائس، ختلت عنه زوجته مؤخًرا، وتتحول حماولته

 للهرب من تداعيات حياته يف جبال شرق اليابان إىل مغامرة
 متطورة تتضمن ظهور رجل أعمال تكنولوجي غامض، وجرس

 يرن تلقائيًّا يف الليل، مزارات حتت األرض، آبار وغرف جوفية
 أخرى، بالطبع إىل جانب بعض القطط املفقودة، تيمة موراكامي

 التجارية، وجندي ساموراي ثرثار يبلغ طوله قدمن خيرج
 من لوحة يكتشفها الراوي يف سقيفة املكان. )بالنسبة للمؤلف،

 املعجب خبياالت الكاتب األمريكي الكاسيكي سكوت فيتزجريالد
 منذ سنوات مراهقته، فإن كل هؤالء األبطال واملحتويات إمنا
 جتتمع هبدف إرسال "حتية إىل غاتسيب العظيم"، وهو ادعاء
 تبدو احتماالت تصديقه بعيدة بينما نتابع استمرار أحداث

.)الرواية اجلديدة
 تبدو نظرية موراكامي حول شيوع أعماله يف أوقات القلق

 السياسي منطقية: وذلك كونه ميارس تأثرًيا خمادًعا، شبه مهدئ
 على القارئ، ذلك أن تطورات غرابة احلبكة تثبط من إحساس
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 القارئ بالعامل من حوله متخًذا من عامل موراكامي ماًذا مرحًيا
 من العامل احلقيقي. صّرح موراكامي ذات مرة ألحد حماوريه
 حببه لرياضة البيسبول "ألهنا مملة"، كما أن مذكراته الي

 ُنشرت عام 2007 حتت عنوان "ما أحتدث عنه عندما أحتدث
 عن اجلري" يؤصل للمتعة الناجتة عن الركض كمتنفس من

.زخم املشاعر
ا  ولكن احذر، ال ينبغي أن تتوقع من موراكامي أن خيرك عمَّ
 يعنيه أي حمتوى خيايل يف عمله. يعمل هاروكي انطاًقا من

 ثقته الامتناهية يف ال وعيه اإلبداعي: إذا كانت الصورة تنبثق
 من ذلك البئر الداخلي املظلم، فإن ذلك يعين أهنا تنطوي على

 معىن وأمهية بالتأكيد، وتنحصر مهمته فقط يف تسجيل ما
.يطرأ ِنتاج ال وعيه، بداًل من حتليله

 ُيعّلق موراكامي: "التحليل؛ هذه وظيفة األشخاص األذكياء"،
 مث يتجعد وجهه مبتسًما ويضيف: "والُكتَّاب ال جيب أن يكونوا

."أذكياء
 يف روايته "كافكا على الشاطئ" الصادرة عام 2002، على سبيل
 املثال، هناك مشهد حيث تبدأ األمساك يف السقوط، مثل كرات

 الثلوج، من السماء. يقول موراكامي: "يسألين الناس، ملاذا
 السمك حتديًدا؟ وملاذا تسقط من السماء؟ لكين ال أملك إجابة

 مفسّرة لذلك. لقد جاءتين فكرة أن شيًئا جيب أن يسقط من
 السماء، مث تساءلت: ما الذي جيب أن يسقط من السماء؟ وقلت

.لنفسي: السمك! سيكون السمك اختيار جّيد
 إذا كانت هذه التفاصيل ختطر ببايل، فرمبا يكون هناك شيء

 من الصواب بشأهنا، شيء ينشأ من مكمن العقل الباطن ويتفاعل
 مع أفكار القارئ، وبالتايل نتاقى أنا والقارئ مبكمن سري حتت

 األرض، مكمن سري حمّله الاوعي. ويف هذا املكان، رمبا هو
 أمر عادي متاًما أن تسقط األمساك من السماء. ذلك املكان

 حيث نلتقي هو املهم، وليس حتليل اإلسقاطات واكتشاف رمزية
."األشياء أو أي شيء من هذا القبيل، تلك أمور أتركها للمثقفن

 ُيعرِّف موراكامي نفسه كأنبوب/ قناة اتصال بن ال وعيه
 الباطين وال وعي قراءه. وتعريفه هذا من الوضوح لدرجة أنه

 قد توّقف قليًا عن الكام، بعد أن أشار إىل نفسه باعتباره
 "حّكاء بالفطرة" ومن مث عّدل توصيفه لنفسه: "ال، أنا لست

اًء. أنا جمرد مشاهد للقصة". وأضاف أن عاقته بتلك  حكَّ
 القصص الي ينتجها إمنا هي عاقة احلامل باحُللم ذاته، وهو
 ما قد يفسر ملاذا يّدعي أنه ال تراوده أية أحام أبًدا يف وقت

 الليل. يستدرك موراكامي: "حسنا، رمبا يراودين حلم واحد مرة
 واحدة يف الشهر، ولكنه ليس أمًرا معتاًدا بالنسبة يل. أعتقد أن
 السبب هو أنين أحلم عندما أكون مستيقًظا، لذلك ليس عليَّ أن
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."أحلم عندما أنام
 تتشابه اللحظات الرئيسية يف حتّول موراكامي إىل الكتابة

 وإميانه بالاوعي، ذلك أهنا قد نشأت أيًضا خارج نطاق سيطرته
 الواعية. ولد موراكامي عام 1949 يف كيوتو، أثناء االحتال
 األمريكي لليابان يف فترة ما بعد احلرب، وخيب آمال والديه

ل افتتاح نادي  بسبب رفضه العمل يف شركة مرموقة وفضَّ
 ملوسيقى اجلاز يف طوكيو والذي محل اسم حيوانه األليف؛ بيتر

 كات. بعد بضع سنوات، وبينما جلس يف مدرجات ملعب البيسبول
 يراقب الكرة تبحر قبالة العب أمريكي يدعى ديف هيلتون،
 الحت له فجأة فكرة كونه يستطيع كتابة رواية، تلك الفكرة

 الي حتوَّلت فيما بعد إىل روايته؛ "امسع الريح تغين" )1979(.
 بعد فترة وجيزة، أيقظه حمرر املجلة األدبية اليابانية غونزو

 يف أحد أيام األسبوع مبكاملة هاتفية أخره فيها بأن الرواية
 قد اختريت ضمن القائمة القصرية جلائزة ُكتَّاب املجلة اجلدد،

 بعد أن أغلق السماعة ذهب للمشي مع زوجته يوكو، وصادفوا
 محامة مصابة، مث نقلوها إىل مركز الشرطة املحلي. "كان اجلو
 ذلك األحد مشرًقا وصافًيا، والح بريق األشجار واملباين ونوافذ

 املتاجر بشكل مجيل يف ضوء مشس الربيع"، كتب واصًفا ذلك
 اليوم بعد ذلك بسنوات، "هذا عندما جاءين اإلهلام واليقن؛

 بأنين سأفوز باجلائزة، وسأستمر ألصبح روائيًّا يتمتع بقدر
 معقول من النجاح. لقد كان افتراًضا جريًئا، لكنين كنت متأكًدا

 يف تلك اللحظة من أنه سيحدث. كنت متأكًدا متاما. ليس عن
."حتليل نظري مثًا، وإمنا بشكل مباشر وبديهي

 إشادة النقاد بأعمال هاروكي موراكامي يف اليابان كانت بطيئة؛
 يتذكر موراكامي "كنت خروًفا أسوَد منبوًذا يف عامل األدب

."الياباين
 يرجع ذلك جزئيًّا إىل أن كتبه مل حتتِو على أيٍّ مما يربط
 حمتواها باجلذور اليابانية، والحتوائها يف ذات الوقت على

 العديد من اإلحاالت واإلسقاطات على الثقافة األمريكية، وقد
 اعتروا حمتواها "شبيه بالنمط األمريكي".. )بينما حالًيا،
 يتداول امسه بانتظام كمرشح رئيسي جلائزة نوبل، رغم أنه

 سحب امسه من "جائزة نوبل البديلة" والي أنشأت إثر تأجيل
 جائزة هذا العام، قائًا إنه يفضل التركيز على الكتابة(. "لقد
 ُولدنا بعد احلرب، نشأنا يف ظل الثقافة األمريكية: كنت أستمع

 إىل موسيقى اجلاز والبوب األمريكي، أشاهد الرامج التلفزيونية
 األمريكية والي كانت نافذة تطل على عامل آخر. على أي حال،
 ومبرور الوقت، متكنت من خلق أسلويب اخلاص؛ ال ينتمي للنمط

.الياباين وال األمريكي وإمنا أسلويب احلصري
 على أي حال، مهما كان ما اعتقده النقاد آنذاك، منا جناح
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 هاروكي التجاري بشكل مطرد، ليصل إىل قمته يف عام 1987
 مع رواية "الغابة النروجيية"؛ وهي قصة مؤملة عن احلنن إىل
 املاضي وحب سنوات الطفولة، والي باعت 3.5 مليون نسخة يف
 غضون سنة من نشرها. لقد كتب هاروكي تلك الرواية بطريقة
 واقعية مل يكررها أبًدا بعد ذلك يف رواياته، على الرغم من أنه
 يرفض الفكرة القائلة بأن حكاياته عن سقوط األمساك واملرأة

 الي محلت بطريقة خارقة للطبيعة ليست واقعية. يقول:
 "إهنا واقعيي". "أحب غابرييل غارسيا ماركيز كثرًيا، لكنين ال

 أعتقد أنه نظر إىل ما كتبه باعتباره واقعية سحرية، وإمنا كان
 يكتب واقعيته الشخصية. أسلويب يشبه نظاريت: من خال تلك

."العدسات، يصبح العامل منطقيًّا بالنسبة يل
 مع تصاعد مكانته، بدأ أيًضا يف حتسن روتن الكتابة اليومي؛
 االستيقاظ يف متام الرابعة صباًحا مث الكتابة ملدة مخس أو

 ست ساعات، مما يعين إنتاج ما يقارب 10 صفحات يف اليوم قبل
 ممارسة اجلري ملا ال يقل عن ستة أميال، ورمبا ممارسة بعض

 السباحة. "إبان امتاكي لنادي اجلاز، كانت حيايت غري منتظمة
 ومربكة، كنت أذهب إىل الفراش يف الساعة الثالثة أو الرابعة

 صباًحا، لذلك عندما امتهنت الكتابة، قررت أن أعيش حياة
 معتدلة: أستيقظ مبكًرا، أذهب إىل الفراش مبكًرا، أمترن كل

 يوم، أعتقد أين جيب أن أكون قويًّا جسديًّا من أجل كتابة أشياء
 يف مثل ذات القوة"، "أيام الكتابة أيام ممتعة، لذلك كلما زاد

 عدد األيام، تزيد املتعة، مما يعين إنتاج املزيد من الصفحات".
ا ال أعرف ملاذا حيب الناس قراءة كتيب الطويلة.  "أنا حقًّ

 لكن.." يكمل هاروكي اجلملة دون أي أثر للغطرسة "أنا مشهور
ا ."جدًّ

 يوفر له روتينه املفرط يف اإلنتاجية قدرة فائضة على
 الكتابة، يستخدمها يف القصص القصرية؛ غري اخليالية )وأبرزها

 قصص "حتت األرض"، واملستندة إىل العديد من املقابات مع
 الناجن من هجوم غاز السارين عام 1995 يف مترو طوكيو(؛
 كما يستخدم نفس القدرة لإلجابة شخصيًّا عن أسئلة قرائه

 ليس فقط عن كتبه بل أيًضا كمرشد روحي. )"أقترب حثيًثا من
 الثاثن، ولكنين ال أشعر أنين أجنزت ولو أمًرا واحًدا ذا شأن

 يف حيايت". مبثل هذا السؤال، تبدأ املجموعة البالغ عددها
 3716 سؤال والي قدم هلا إجابات يف كتاب إلكتروين مت نشره

 يف اليابان يف عام 2015(. يعد موراكامي أيًضا مترمًجا رائًدا
 يف جمال ترمجة الروايات األمريكية إىل اللغة اليابانية:

 فيتزجريالد وترومان كابوت وجريس بايل وجي دي سالينجر
.ومؤخًرا جون شيفر

 يستمتع موراكامي بقراءة أعماله اخلاصة يف ترمجتها
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 اإلجنليزية، ألنه يظن أن ذلك يشبه قراءة رواية جديدة.
 "يستغرق األمر من سنة إىل سنتن لترمجة هذه الكتب الكبرية

 الي أنتجها، لذلك حبلول الوقت الذي تصدر فيه الترمجة،
 أكون قد نسيت كل شيء عن كتايب نفسه، وأبدأ يف القراءة

 وأعدو عر الصفحات حبماس مهتًما مبعرفة ما الذي سيحدث يف
 الفصل التايل، مث يتصل املترجم: "مرحًبا هاروكي، هل أعجبتك

ا "!الترمجة؟" فأجيب: "إهنا قصة رائعة! أحببتها جدًّ
 فقط عندما تتحول حمادثتنا حنو السياسة األمريكية، يتبىن
 هاروكي شيًئا أقرب إىل تفسري رؤيته كمؤلف وكاتب، ومن ذلك

 أنه عندما سألته عن أفكاره حول األزمة الي يعيشها هذا البلد
 الذي يعتز بثقافته إىل هذه الدرجة، جلس يفكر، يف صمت ملا

 يقرب من دقيقة كاملة، مث أجاب "عندما كنت يف سن املراهقة،
 يف الستينيات، كان ذلك هو عصر املثالية. كنا نعتقد أن العامل

 سوف يتحسن إذا حاولنا. أما اليوم فا يؤمن الناس هبذا األمر،
 وأعتقد أن هذا أمر حمزن للغاية. يقول الناس إن كتيب غريبة،

 ولكن وراء الغرابة، جيب أن يكون هناك عامل أفضل. األمر
 يستدعي فقط أن خنتر الغرابة قبل أن نصل إىل عامل أفضل.

 هذا هو اهليكل األساسي لقصصي: جيب أن متر بالظام، عر
."املمرات حتت األرض، قبل أن تصل إىل الضوء

 تلك النظرية الي أخر موراكامي عنها للتو، تبدو بالفعل
 وكأهنا شكل من أشكال األمل يناسب هذه اللحظة من عمر

 البشرية. ال ينتهي بطل موراكامي بالضرورة يف الرواية وقد
 تعّلم الكثري، ومتنحه الصفحات األخرية يف الغالب ما ال يصل
 به متاًما إىل السعادة الكاملة، لكنه عادة ما يصل بعد رحلته
 عر عامل األحام بعيد املنال إىل مكان حيظى فيه باهلدوء
 والسام. كما حتدثنا كتب موراكامي، عن أن احلياة قد تبدو

 غريبة أو مريبة لكن الكوابيس تنتهي، وبعدها سنعثر حتًما على
.القط املفقود

أوليفر بوركمان
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ولد أروين شو عام 1913 يف 
نيويورك يف أسرة مهاجر أوكراين، 

وهو ينتمي إىل اجليل التايل 
جليل الكتاب األمريكين العظام: 

فيتزجريالد، ومهنجواي، وفوكنر، 
وتوماس ولف. بدأ حياته األدبية 

يف منتصف ثاثينيات القرن 
املاضي وكانت الواليات املتحدة 

تعاين من اآلثار العميقة لألزمة 
االقتصادية الي هزت الباد يف 
أوائل الثاثينيات. وهي سنوات 
زاخرة باألحداث اجلسام، ليس 

يف حياة املجتمع األمريكي فحسب، 
بل ويف حياة املجتمعات األوروبية 

أيًضا.
 لقد أثبت شو منذ خطواته 
األوىل يف عامل األدب، أنه 

صاحب أسلوب متفرد، وموهبة 
أصيلة وذلك عندما نشر يف 

1936 مسرحية ذات فصل واحد 
بعنوان ادفنوا املويت، الي سلطت 

األضواء على الكاتب، وترمجت يف 
السنة ذاهتا إىل اللغة الروسية.
شو كاتب بالغ الثراء واخلصوبة 

فقد كتب خال اخلمسينيات 
والستينيات أربع روايات هي: 

اهلواء املضطرب 1950 ولوسي 
كراون 1956 وأسبوعان يف مدينة 
أخري 1960 وأصوات يوم صيفي 
1965. وعشر جمموعات قصصية 

أصدرها يف الفترة ذاهتا تقريًبا 
منها: مجاعة خمتلطة 1950 

ورهان على ميت 1957 وحب يف 
شارع مظلم 1965.

يف 1951، غادر أروين شو الواليات 
املتحدة إىل أوروبا، حيث عاش 

ملدة 25 عاًما يف باريس وسويسرا. 
وكتب العديد من السيناريوهات 

ألفام ناجحة أنتجت يف هوليوود 
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رشح بعضها جلائزة األوسكار.
حاز أروين شو العديد من اجلوائز منها: جائزة أو. هنري، الي فاز 

هبا مرتن، وجائزة األكادميية األمريكية للفنون واآلداب. وتويف يف 
دافوس بسويسرا 1984.

مت تنفيذ عدد من مسرحياته على املسارح املصرية: مسرحية ادفنوا 
املويت الي ترمجت إىل العربية حتت عنوان ثورة املويت وصدرت 

عن وزارة الثقافة املصرية يف أواخر التسعينيات، ومت إخراجها 
وعرضها على أحد مسارح القاهرة يف ذلك احلن، وأعيد عرضها يف 
ديسمر 2017 علي مسرح املعهد العايل للفنون املسرحية يف القاهر.

فتيات يف فساتن صيفية
تسطع الشمس اليوم على اجلادة اخلامسة بقوة، هذا ما أحس به 

الزوجن الشابن مايكل وفرانسيس ومها يعران شارع بريفورت 
متجهن إىل واشنطن سكوير، كانت الشمس تبعث دفًئا حمببا بالرغم 

من أهنما كانا يف شهر نوفمر.
 إنه يوم األحد وكل ما حييط هبما مفعم بطقوس يوم العطلة: 
احلافات اهلادئة، هتندم الناس مجيًعا، سري اجلميع يف الشارع 

بروية عكس اهلرولة اجلماعية الي ميارسوهنا يوميًّا وهم متجهن 
إىل أعماهلم، األذرع املتباطئة بعضها كل زوجن اثنن، البيوت 
الكثرية الي ال تزال مغلقة النوافذ وتدل على أن ساكنيها مل 

يستيقظوا بعد.
 يتأبط مايكل ذراع فرانسيس يف حتنان ومها سائرين يف وسط 

املدينة حتت ضوء النهار الباهر. يسري كامها هادئن مبتسمن 
ألهنما ناال قسًطا وافًرا من النوم منذ ليلة أمس واستيقظا اليوم 
متأخرين بعض الشيء، أيًضا تناوال مًعا إفطاًرا شهيًّا هذا الصباح 

وبالطبع اليوم يوم األحد أي يوم العطلة، ما أمجله من يوم.
 يسري مايكل تارًكا أزرار معطفه مفكوكة، ساحًما للهواء الدافئ 

بالتخلل إىل جسده، ويطوح جوانب معطفه.
 يسري الزوجن دون أي أحاديث بينهما، مستمتعن فقط باليوم 

ومظهر الناس من حوهلما يف ذالك احلي الذي يعد من أرقي أحياء 
املدينة ويقطنه غالبية أثرياء نيويورك.

"احترس". صاحت فرانسيس هبذه الكلمة حمذرة مايكل عندما كانا 
يعران شارع مثانية.

"كنت على وشك أن تدق عنقك". قالتها فرانسيس فضحكت وضحك 
زوجها أيًضا، فأضافت فرانسيس:

على أي حال ليست مجيلة إىل هذا احلد، أو مبعين أدق ليست 
مجيلة إىل درجة أن تدق عنقك وأنت تنظر إليها.

ضحك مايكل هذه املرة بصوت أعلى وأجاهبا:
- مل تكن الفتاة قبيحة أو حي سيئة املظهر، بل كانت تتمتع 
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ببشرة نقية ومجيلة، ويبدو من بشرهتا أهنا من إحدي القرى، فمثل 
هذه البشرة ال توجد يف مدينتنا.
لكن كيف عرفِت إنين أنظر إليها؟

مالت فرانسيس بأحد جوانب وجهها فبانت ابتسامتها وهي تنظر 
إليه باستنكار من حتت قبعتها الصغرية:

- عزيزي مايكل، كيف ال أعرف..
ضحك مايكل من قوهلا وأيَّدها قائًا:

- حسنا.. لقد نظرت، لكن األمر ليس كما يبدو. كل ما يف األمر 
أنين اجنذبت إىل بشرهتا الي قلَّما رأيناها يف نيويورك. عموًما أنا 

اعتذر.. أعتذر عن تلك النظرة.
ربتت فرانسيس على ذراع زوجها وسحبته بلطف وخبطوات أسرع 

قليًا ليستأنفا السري للوصول إىل واشنطن سكوير.
"ما أروع هذا الصباح، رائعة هي تلك الصباحات الي أتناول فيها 

اإلفطار معك، فهذا جيمِّل يومي كله. وهذا بالطبع بعدما منت طوال 
ليل أمس حميطة إياك بذراعي كأنين غطاء تتلفح به". قالت 

فرانسس.
"نعم لقد كانت ليلة السبت، وحنن ال حنظى بكل هذه املتعة 

والرفاهية إال بعد أن ننهك متاًما بالعمل طوال االسبوع". رد مايكل.
- باملناسبة، سوف تسمن إن أنت اعتدت اإلفطار كل يوم كما تتناول 

إفطار األحد.
- نعم سوف أفعل وأصبح ذالك الرجل السمن القادم من أوهايو، لكن 

صدًقا أال حتبن ذلك؟
- نعم أحب ذلك كثرًيا، فا بد لكل األزواج من بعض الكيلوات الي 

تضاف إىل أوزاهنم بعد الزواج.
- "وأنا أيًضا أؤيدك، وأحببت الفكرة". قاهلا ضاحًكا هلا ضحكة 

صافية مما جعل فرانسيس تتحمس فجأة وتقول:
- لدي فكرة عظيمة لرنامج اليوم.

- "زوجي لديها أفكار عظيمة ياهلا من سيدة مبدعة". قاهلا بصوٍت 
عاٍل ممازًحا.

- دعنا ال نقابل أي أحد اليوم، دعنا حنيط بعضنا ببعضنا، نتجول 
أنا وأنت فقط. فحن دائًما مع أشخاص آخرين حماطن مبن نشرب 

معهم أو مبن يشربوا معنا، وال يرى أحدنا اآلخر منفرًدا إال عند 
الذهاب إىل الفراش.

- "ياله من مكان رائع للقاء، من املمكن أيًضا أن أمكث فترة أطول يف 
الفراش ليأيت اجلميع للقائي هناك". قال مايكل.

- ياهلا من فكرة عظيمة، لكن أنا اتكلم جبدية. فأنا أريد أن أخرج 
مع زوجي وأظل معه طوال اليوم، أريد من زوجي يف ذلك اليوم أال 

يتكلم مع أحد غريي، أو يسمع إال صويت. أريد أن أنفرد بك. 
- "وما الذي مينعنا من فعل ذالك اليوم؟". سأل مايكل.
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- سيمنعنا احلفل الذي دعينا إليه من ِقبل عائلة ستيفنسون، والذي 
قرروا إقامته يف إحدى القري القريبة بداًل من قضاء يوٍم مملٍّ يف 

نيويورك، وطلبوا أن منر عليهم يف املزنل وهم سوف يقلونا معهم، 
فهم دائًما ما يقضون العطل هناك، ويعرفون القيادة جيًدا على هذه 

الطرق.
- "هل وافقِت؟". سأل مايكل فرانسيس.

- "نعم بعد إحلاح منهم". ردت فرانسيس بعد أن لثمت بشفتيها أذن 
زوجها بقبلة صغرية كأهنا تتوسله أن يقبل هو أيًضا.

- "وصلنا إىل اجلادة اخلامسة". مايكل قال.
عندها بادرته فرانسيس حبماس وقالت:

- دعين أرتب برناجًما لقضاء عطلة أحد ممتعة يف نيويورك. 
وسوف يكون ذلك من أفضل األشياء الي من املمكن أن حتدث 

لزوجن شابن مازاال ميتلكان بعض املال:
أواًل: سنذهب ملشاهدة مباراة لكرة القدم، مباراة حقيقيَّة، ألنين 
أعلم مدى شغفك مبباريات الكرة، وأيًضا أنك مشجع كبري لفريق 

جاينتس، وحلسن حظلك سيلعب فريقك املفضل مباراة اليوم وسوف 
نذهب للمشاهدة.

ثانًيا: سنقضي النهار بأكمله باخلارج، وسنقضي مًعا أمتع األوقات، 
وعندها سنجوع بالطبع، لذا سنتوجه مباشرة إىل مطعم كوفنتس 

لتناول أكر شرحية حلم لديهم، مع زجاجة من النبيذ األمحر. مث 
بعدها سنذهب إىل... مايكل هل كنت تسمعين أصًا؟

- "نعم بالطبع أمسعك". رد عليها بعدما انتزع عينيه انتزاعا من 
الطريق وهو ينظر إىل تلك الفتاة الي بدت له كأهنا آتية من زمن 
قدمي، وأيًضا افترض أهنا راقصة، فقد قصت شعرها البين الداكن 

على طريقة الراقصات القدامى فبد كأنه خوذة، وملا كانت الفتاة 
متشي من دون معطف تاه مايكل يف تفاصيل مشيتها القوية الناعمة 

يف الوقت ذاته، كانت متتلك قواًما صلًبا ممشوًقا، ويظهر بطنها 
ًحا دون أي بروز أو احنناءاٍت كأنَّها ولد، أيًضا وركاها اللذان  مسطَّ

كانا يتأرجحان جبرأة وكأهنا تؤدي واحدة من رقصاهتا.
وملا فطنت الفتاة إىل أنه ينظر إليها ابتسمت له ابتسامة رقيقة، 

عندما مرت جبواره مباشرة، وقد رأى هو ذالك.
اقتنص مايكل كل هذه التفاصيل قبل أن يلتفت إىل زوجته 

ويستأنف رده عليها:
- نعم.. بالتأكيد سوف نذهب ملشاهدة مباراة لكرة القدم، مث بعدها 
سنذهب لتناول شرحية اللحم الكبرية، مث بعدها... نعم هل يعجبك 

الرنامج هكذا؟
- "نعم يعجبين". ردت بفتور.

هذا برنامج ليوم العطلة بأكمله، أم تراك فقط تريد قطع اجلادة 
اخلامسة ذهاًبا وإياًبا طيلة اليوم؟
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- "ال.. ال على االطاق". رد عليها حبذر.
- أنت مل تبعد بنظرك مرة واحدة عن النساء، لقد نظرت إىل كل 

امرأة رأيتها يف نيويورك.
- "ال تقويل هذا، فقط اجلميات منهن، مث كم برأيك يبلغ عدد 

النساء اجلميات هنا؟". قاهلا مازًحا.
- أينما ذهبت، يف أي مكان تواجدت، دائما حتدق بالنساء املوجودات 

باملكان حيث تكون...
- هذا ليس صحيًحا، فربَّما نظرُت بضع مرات إىل نساء مررن من 

أمامي يف الشارع، فقط إذا مررن أمامي.
فقاطعتة فرانسيس:

- كاذب، كل مكان تطؤه قدماك وتوجد به نساء، كل مكان، يف 
املطاعم، يف مترو األنفاق، إذا ذهبَت إىل املسرح أو السينما، ويف 

قاعات املحاضرات إن أنت دعيت إىل إلقاء حماضرة، عندما تذهب 
إىل حفل موسيقي.

- أنِت تظلمينىن، فأنا ال أنظر إىل النساء فقط بل أنظر لكل شيء. 
فقد وهبين اهلل نعمة البصر وأنا استخدمها، أنظر للنساء كما أنظر 
للرجال، كما أشاهد األفام عندما أرى فيلًما، كما أشاهد األزهار يف 

احلقول. فاحلقيقة هي أنين دائًما أتأمل الكون من حوىل.
- "آه.. أنا أفهم تأملك الكون جيًدا، خاصة عندما تسري يف اجلادة 

اخلامسة". ردت فرانسيس باستهزاء.
- "أنا رجل سعيد بزواجى، بل إننا منثل أسعد زوجن يف القرن 

العشرين بأكمله". قاهلا مايكل وهو يضغط على يدها بتحنان مع 
تلك النظرة الي تؤكد أنه متأكد متاًما مما يقوله.

- هل أنت متأكد من ذالك؟ هل أنت فعًا رجل سعيد بزواجه؟
- "بالتأكيد". قاهلا مايكل بنرة من يريد أن يقول: لقد بدأ صباح 

األحد هذا رائًعا، ملاذا نتحول إىل هذا اإلحساس اآلن؟
أعادت فرانسيس السؤال على زوجها مرة أخرى، لكن هذه املرة 

منتهجة معه طريقة كانت تستطيع أن تعرف منها إن كان كاذًبا أم 
صادًقا فيما يقول، وهي تسديد نظرة إىل عينية مع تعابري وجه ال 

يأيت بأي تفاصيل، ال تصديق وال تكذيب، ال رفض وال قبول:
- "نعم أنا أسعد رجل متزوج يف العامل. ليس هذا فحسب، بل إن 

سعاديت الزوجية موضع حسد كل رجل يف نيويورك بدًءا من 
املراهقن يف السادسة عشرة حىت الشيوخ يف الستن". قاهلا واثًقا 

واستأنف:
- لدي مزنل رائع، أرقى جمموعة كتب، أمتلك أبدع االسطوانات 

املوسيقية وأندرها، لدي أصدقاء أوفياء، أعيش يف مدينة أعشقها 
بنمط حياة طاملا متنيته وحلمت به، أعمل بالوظيفة الي أحبها، 

أعيش مع املرأة الي أحبها وهي امرأة بديعة. والدليل على ما أقول 
أنين أركض إليك كلما حدث معي شيء، وعندما تلمُّ يب النوائُب ال 

150

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



أجد أحًدا للبكاء على كتفية إالِك.
- نعم ومع كل هذا تنظر إىل كل امرأة متر أمامك!

- فرانسيس أنِت تبالغن.
ردت يف شيء من احلدة وهي تنتزع يدها من يده:

- ال أبالغ، أنت بالفعل تنظر إىل كل امرأة تراها، تنظر حىت تقرر 
إن كانت مجيلة أم ال، فإن مل تكن مجيلة استدرت، أشحت ببصرك 

عنها سريًعا، وإن كانت مجيلة -حىت لو كانت تبعد عن مكان مرورك 
أمتاًرا- فأنت ال تتواىن عن متابعتها حىت تغيب عن ناظريك، ولو 
كانت أكثر مجااًل فأنت حرفيًّا مستعدٌّ ألن تدق عنقك وأنت تنظر 

إليها.
- أرجوِك دعينا ال نفسد هذا الصباح، ما رأيك لو نشرب شيًئا 

ولنهدأ؟
- "مازلنا يف الصباح، والوقت مبكر للشرب". قالتها فرانسيس 

مستاءًة.
- "اآلن امسعي عزيزيت". قاهلا وهو خيتار الكلمات القادمة بعناية"
- حنن حنيا اليوم صباًحا رائًعا. كانا يشعر بأنه يف أحسن حاالته، 

وليس هناك سبب جيعلنا خنسر هذا الشعور، لذا دعينا نكمل يوم 
عطلتنا الرائع كما بدأ.

- "لقد كنت استمتع بذالك اليوم بالفعل، لكن كان هذا قبل أن 
حتاول إلقاء حتفك منذ قليل وأنت حتدق يف كل تنورة متر بنا يف 

اجلادة اخلامسة"! قالتها متحسرة.
- دعينا نشرب لنهدأ.

- ال أريد أن أشرب شيًئا.
- "إًذا انِت تريدين أن نبدأ الشجار اآلن". قاهلا حزيًنا.

- ال.. ال أريد أن أتشاجر معك اليوم، أنا باألساس ال أعرف ملا بدأت 
يف هذا النقاش من البداية. عندك حق، دعنا نشرب لنهدأ ونطرح 

عنا هذه املسألة برمتها، دعنا نكمل يومنا الرائع.
تأبط مايكل ذراعها دون أي حديث بعدها، وغاب يف تفاصيل الشارع 
من حوهلما، عربات األطفال، والرجل العجوز اإليطايل الذي هتندم 

خصيًصا ليوم األحد، هذه الشابة الصغرية الي تركب مزالجها 
متجهة ناحية ساحة الركن يف الوشنطن اسكوير.

- "أمتين أن تكون مباراة جيدة اليوم". فرانسيس قالت. وبعدها 
ا من مايكل، اصطنعت نرًة مرحًة يف صوهتا  برهة عندما مل تَر ردًّ

كالي بدأت هبا هذا الصباح وقالت:
- "كم أحب مباريات كرة القدم للمحترفن، فهم يضربون بعضهم، 

بل ويصطدمون ببعضهم بعًضا كأهنم جدران خرسانية داخل امللعب، 
لكنهم يقفون ويعاجلون املصاب منهم وإن كان من الفريق اخلصم، 

وهذا ما جيعل األمر مؤثًرا للغاية". قالتها وهي حتاول جعل زوجها 
يضحك، لكنه استوقفها وقال:
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ا. - أريد أن أقول لِك شيًئا مهمًّ
طوال اخلمس سنوات املاضية مل أمس امرأة غريك، فهل تصدقيىن؟ 

أجيبيىن.
- نعم أصدق.

كان هذا احلديث يدور بينهما ومها يسريان بن املقاعد املتراصة 
حول األشجار يف احلديقة العامة باملدينة.

واستأنفت فرانسيس ردها مهًسا كأهنا تكلم نفسها:
- سأحاول التظاهر بأنين أصدق، لكن التظاهر ال يعين أي شيء، ال 

يعين أنين أصدق، لكن سأحاول حىت أعرف ما القصة.
- "أنا اآلن أواعد امرأتن" مايكل قال.

- "لكين مل أواعد أي رجل منذ املرة الثانية الي قابلتك فيها". 
قالتها وهي متشي سامهة، لكن ظلت مستقيمة الظهر مرفوعة الرأس 

واثقة اخلطى. واستأنفت:
- كم أشعر باضطراب يف معديت عندما أكون معك ومتر جبوارنا 

امرأة وأراك تنظر إليها، وعندما أنظر يف عينيك حينها أراك ترمقها 
بتلك النظرة الي رمقتين هبا أول مرة التقينا هناك يف بيت أليس 

ماكسويل. كنت حينها تقف يف عرفة معيشتها جبوار الراديو ترتدي 
تلك القبعة اخلضراء، ورأيتك ورأيتين من بن كل هؤالء الناس.

- نعم أتذكر ذلك اليوم.
- نفس تلك النظرة هي الي أراها يف عينيك عندما تنظر إىل 

إحداهن، وهذا ما جيعلين أحس بشعور مريع.
"أنا اآلن أريد أن أشرب". قالتها فرانسيس وكأهنا تستسلم.

سار االثنان متجهن ناحية احلانة يف شارع مثانية، ال ينطق أحدمها 
بكلمة، سحب مايكل زوجته تلقائيًّا ومها يعران الشارع، قابًضا على 

ذراعيها، مث بعدها زرََّر معطفه ناظًرا إىل األرض حيث خطواته الي 
برق فيها لون حذائه البين ومها متجهن إىل احلانة.

 وصل الزوجان، اختذا مقعديهما على الطاولة املجاورة للنافذة حيث 
ترمي الشمس بظاهلا من خال الزجاج.

 حاملا جلس الزوجان جاء إليهما النادل الياباين ضئيل البنية، وضع 
أمامهما سلة صغرية من املخبوزات، وهو مبتسم يف سعادة حقيقية.

- ماهي طلبات السيدة والسيد؟
أجابت فرانسيس: براندي بالتأكيد بعد كل ما قيل.

أيدها مايكل وطلب من النادل أن حيضر اثنن من املشروب.
بعد قليل أحضر النادل املشروب، وجلس االثنان يتناواله على ضوء 

النهار الساطع. أهنى مايكل شرابه وتناول بعض املاء.
- أنا أحدق بالنساء، نعم أفعل، لكن ال أستطيع القول إن هذا 

صحيًحا أيًضا، ال أستطيع القول إنه خطأ، كل ما يف األمر أنين 
أحدق وال أستطيع فعل شيٍء لامتناع عن ذالك، وإن قلت شيًئا غري 

ذالك سوف أخدعك وأخدع نفسى.

152

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



- "مادمت حتدق هبن هكذا إًذا أنت تتمناهن وتريدهن". قالتها 
فرانسيس وهي تتجرع ما بقي من مشروهبا دفعة واحدة.

- نعم إن ما تقولينه صحيح: أحدق، وامتىن، وأريد.
- "كأسان آخران من الراندي من فضلك". قاهلا مايكل مشرًيا 

للنادل.
- "ملاذا تفعل ذلك؟ وملاذا تصر على جرح مشاعري هكذا؟" قالت 

فرانسيس.
تنهد مايكل وأغمض عينيه، وأخذ ينقر بأصابعه على الطاولة أمامه 

بروية كأنه يعزف على ألة ما.
- أحب الطريقة الي تبدو النساء عليها دائًما. واحدة من أهم 
األشياء الي أحبها يف مدينة نيويورك هي النساء. عندما جئت 
إىل هنا أول مرة من أوهايو كانت أول األشياء الي سلبت ليب يف 

نيويورك املئات من النساء يرحن وجيئن يف كل أحناء املدينة، مما 
جيعلين أسري وأنا أشعر أن قليب سوف يقفز من بن أضلعي من ذلك.

- "طفل.. هكذا فقط يفكر األطفال ويشعرون". قالت فرانسيس.
- أتعرفن أيضا؟ لقد كرت اآلن عن ذلك الوقت الذي حضرت فيه 

إىل هذه املدينة واقتربت من منتصف العمر، وبدأت أمسن قليًا، 
لكنين مازلت أعشق السري يف اجلادة اخلامسة، خاصة يف الثالثة 

عصًرا يف الناحية الشرقية من احلي، يف تلك املنطقة الي تزخر 
باجلمال الامتناهي. فهي املنطقة الي تتسوق فيها النساء. يذهنب 

متأنقات، جمنونات أحياًنا، يتبضعن املعاطف، الفراء، والقبعات 
الغريبة واجلميلة. كل شيء بديع يف هذا العامل جتمع يف هذا 

اجلزء من احلى. أفضل املابس، أفضل الفراء. النساء اجلميات 
الايت يذهنب وينفقن كل أمواهلن وهن يف سعادة غامرة لذلك. تلك 

الطريقة الباردة غري املكترثة الي خيدعن هبا الناظر إليهن، كأهنن 
ال يبادلونك النظر عندما ميررن جبانبك.

أثناء غرق مايكل يف تأماته جاء النادل الياباين ووضع كأسن 
آخرين من الراندي، وقد بدا أكثر سعادة مما زاد ابتسامته اتساًعا، 

وسأل مايكل:
- هل كل شيء على ما يرام، هل أنت خبري؟

- "كل شيء رائع، مل أكن حبيايت أفضل من هذا". رد مايكل.
- "إهنا فقط بعض معاطف الفراء املقلدة بأمثان زهيدة، والقبعات 

أرخص منها، فا تبالغ يف تقدير األشياء فرانسيس". علقت 
باستهانة.

- إن األمر ال يتعلق مبعاطف الفراء وإن كانت أصلية أم مقلدة. 
إمنا هو ذلك العرض النسوي الذي تؤديه املتسوقات من النساء. هل 

تفهمن ما أعىن؟
مث إنك غري جمرة على مساع كل هذا.

- ال، ال، أريد أن أمسع. أكمل.
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- أحب كيف تبدو النساء يف العمل، كم يبدين أنيقات هبذه 
النظارات الطبية األنيقة، يبدين هبا متقدات الذكاء، مسئوالت، 

يعرفن متاًما ما يفعلن، كم يعتنن بأنفسهن طوال الوقت.
يتابع مايكل حديثة وهو يتابع حركة املارة يف الشارع من زجاج 

النافذة جبوار طاولته يف احلانة:
- أحب أولئك الفتيات الايت جيتمعن وقت الغداء يف شارع أربعة 

وأربعينأ والايت حيلمن بأن يصرن ممثات، فهن دائمات التأنق، 
يف مجيع أيام األسبوع وليس يف العطات فقط. ودائًما ما يسرن 

بصحبة شباب يافعن ووسيمن، ال يقلون عنهن أناقة ومجااًل. 
منتظرين أن يكتشفهن أحد املنتجن ويعملن بالسينما.

أما عن أوالء البائعات يف شارع مايسي فهن يبدين عناية فائقة 
بالزبائن الرجال، ويدعن الزبائن النساء ينتظرن. فهن دائًما 

ما ميزحن، ودائًما لديهن حديث عن الكتب واملوسيقي وحىت عن 
اجلوارب.

كل هذا حيدث من عشرة أعوام، منذ أن وطئت قدماي هذه املدينة. 
وأنِت اآلن تسألن: ملاذا أفعل ذالك؟ وها هي كل احلكاية.

- "أكمل قالتها". فرنسيس برود.
- عندما أفكر مبدينة نيويورك ال أفكر إال بالنساء، سواء كن 

يهوديات، أو إيطاليات، أيرلنديات أو صينيات، أملانيات وزنوج 
وإسبانيات، وروسيات، وال أعلم إن كان هذا شيًئا يفَّ أنا فقط أم أن 

كل الرجال يفكرون ويشعرون هبذه الطريقة مثلى. لكن طاملا شعرت 
أنين ما دمت أقيم يف هذه املدينة، فإن حيايت عبارة عن نزهة 

دائمة.
كم أحب اجللوس بقرب النساء اجلميات يف املسارح، والتفكري بأن 

هذه اجلميلة أو تلك قضت قرابة الست ساعات، حىت يستعدون 
للخروج واإلتيان للمسرح.

أيًضا أوالء الفتيات الشابات يف مباريات كرة القدم، بوجناهتن 
احلمراء خاصة عندما يكون الطقس دافًئا، أما عندما يأيت الصيف 

كم يكنَّ فاتنات يف هذه الفساتن الصيفية.
ها هي احلكاية الي تسألن عنها وهي احلقيقة كاملة. لكن ما دمنا 

بدأنا هذا النقاش أود أن أصدقك القول، أنا ال أستطيع أن أعدك 
بالكف عن التحديق بالنساء، ال أستطيع وال أريد أن أفعل.

مل تبِد فرانسيس أي أسى من ذلك القول، لكنها مالت عليه وتكلمت 
يف جدية، وقالت: 

- ما دمنا بدأنا هذا النقاش فدعنا ننهيه. أنت تقول إنك حتبىن؟
- بالطبع أحبك، لكنين أيًضا أريدهم.

- هل أنا مجيلة وتراين مجيلة بقدر ما تراهم مجيات؟
- أنِت يف غاية اجلمال، وأنا أعين ما اقول.

- هل أنا كافية بالنسبة إليك؟ أعين هل أنا زوجة صاحلة، ومدبرة 
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مزنل جيدة، وصديقة مفضلة إليك؟
- نعم أنِت كل هذا.

ا.. أليس كذلك؟ ال بد وأن تقول  - لكنك تريد أن تصبح حرًّ
احلقيقة.

قالتها وهي تبعد يدها عن يدي زوجها، فأدار مايكل وجهه ناحية 
الشارع وأخذ ينقر على زجاج الطاولة نقرات خفيفة وأحىن رأسه، 

وقال:
ا. - نعم، أحياًنا أمتين لو مل يكن لديَّ أي التزام، أن أكون حرًّ

- "نعم، لكن كف عن نقر الطاولة ولك ما تريد" أجابت فرانسيس يف 
حزم.

- "ال تكوين محقاء". قاهلا بعدما انتقل إىل املقعد جبوارها وأخذ 
يربت على فخذها. عندها بدأت فرانسيس يف البكاء الصامت خمبئة 
عينيها يف منديل الطاولة، حىت ال ياحظ بكاءها أحد من اجلالسن 

حوهلم. وقالت وهي تبكى:
- سوف هتجرين يوًما، هل هذا صحيح؟ ألن تفعل ذات يوم؟

- "رمبا". قاهلا مايكل بعد أن رجع إىل مقعده واستأنف:
- لكن كيف يل أن أعرف بالتأكيد إن كنت سأفعل أم ال؟ أو مىت ميكن 

أن حيدث هذا؟!
- "ال، أنت تعلم متاًما". قالتها وهي تتوقف عن البكاء، وتتمخط يف 

منديل الطاولة وتضعة جانًبا، وقد بدا وجهها صلًدا ال يعطي أي 
تعبري وقالت:

- حي حين ذلك الوقت أريدك أن تسديين معروًفا.
- بالتأكيد، أي شيء تريدين.

- توقف عن احلديث عن مدى مجال نسائك، فا حتدثين عن 
األعن اجلميلة، وال النهود الباهرة، وال األجساد املصقولة، وال 

األصوات الشادية. فقط احتفظ بكل هذه الروعة لنفسك، فأنا غري 
مهتمة مبعرفة هذه التفاصيل اجلمالية.

- نعم.. بالطبع.. بالطبع سأحتفظ هبا لنفسى.
مسحت فرانسيس عينيها وأشارت للنادل بأن حيضر مشروبن 
آخرين. وأشارت ملايكل بإصبعها ليقترب منها، وحدثته مهًسا:

- أمازلت تريد أن نذهب مع عائلة ستيفنسن إىل القرية؟
- بالطبع سيكون يوًما رائًعا، لنذهب معهم.

هنضت فرانسيس من على الطاولة متجهة إىل اهلاتف لتكلم عائلة 
فرانسيس، لتؤكد حضورمها يف املوعد، مارة خبفة بن الطاوالت 
كأهنا ال تلمس األرض. وعندما رآها مايكل هكذا، شرد يف مشيتها 

وقال بصوت مسعه القريب منه:
- كم أنك مجيلة، وكم من مجال حظي به ساقاك.
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●)اهلوية.. حماولة ليست أخرية لفهم الذات(
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تتصدر الثقافة موضوًعا ومنهًجا، 
املشهد النقدي العريب والعاملي، 
خاصة مع أفول األيدولوجيات 

والقوميات السياسية، الي أخلت 
الساحة الفكرية للثقافة واحلضارة 
على مستوى احلوار والتكامل، أو على 

مستوى الصراع والصدام. وشكلت 
العوملة كوهنا أيديولوجيا، ومرحلة 

حتمية يف التطور الرأمسايل الليرايل 
متغرًيا أساسًيا يف املوضوع، حيث شكلت مع الثقافة 

العربية حتديًدا ثنائية ضدية اختذت شكًا 
آخر أكثر حتديًدا وداللة هو العوملة واهلوية 

الثقافية؛ مبعىن آخر شكلت اهلوية أساس 
العاقة التنافرية الضدية بن الثقافة مبعناها 

األنثروبولوجي وداللتها باخلصوصية والتميز من 
جهة وبن العوملة كحركة دمج وتشميل لثقافات 

العامل.
وأكثر ما يزعج الثقافة العربية اضطرارها 

للتنويه الذايت، اي متجيد الذات العربية 
الداعية خلصوصيتها واختافهاعن غريها ليس 

إاّل، لتأكيد حضورها واستحقاقها 
لاعتراف هبا من اآلخرين.

ارتبط مفهوم اهلوية الثقافيَّة 
تارخييًّا ومعرفيًّا بعلم النفس 

االجتماعي الذي ارتبط بدورة 
باملشروع األمريكي داخليًّا وخارجيًّا، 

مثله مثل بقية العلوم اإلنسانية 
الي ارتبطت بتسويغ اإلمريالية 
واإلمراطورية واهليمنة، وأقصد 
بذلك علم االجتماع واألنثروبولوجيا وعلم 

ا  النفس، ولعبت السلوكية والوظيفية دوًرا مهمًّ
وما زال يف إدامة املشروع األمريكي. وقد مّثلت 
اهلوية الثقافية يف هذا السياق وحدة حتليل 
ومقولة أساسية تقاطع فيها علم النفس مع 

األنثروبولوجيا وعلم االجتماع كوهنا أداة لكيفية 
التعامل مع املهاجرين إىل أمريكا وكيفية دجمهم 

يف املجتمع اجلديد.
أما عربيًّا فقد شكل اهنيار األيديولوجيات 

السياسية والقومية واليسارية املاركسّية وفشل 
الدولة القطرية يف محل مشروع وطين مينح 
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الذات العربية هويَّة وطنيَّة قطريَّة قادرة على 
حتقيق اإلشباع املادي واملعنوي يف هذا االنتماء، 

شكل عّلة االحنياز والتركيز على اهلويَّة 
الثقافيَّة. علًما أن العروبة أو القوميَّة العربية 

هي قومية ثقافيَّة تتشكل من اللغة العربيَّة 
كرابطة اجتماعية واإلسام كديٍن وعطاء 

حضاري لكل القاطنن يف املنطقة، بغض النظر 
عن دينهم أساس اهلوية القومية، بغض النظر 
عن التوتر يف ثنائية العروبة واإلسام ما بن 

التازم والتضايف، وهل ميكن إنتاج مركب نوعي:
عروبة + إسام = مركب نوعي )هوية ما فوق 

الدين والقومية(.
جتمع األوساط الفكريَّة على أن الثقافة 

العربيَّة يف أزمة! واملقصود هبا الثقافة العربيَّة 
الكاسيكيَّة املحافظة، ثقافة التراث الي 

تنتمي للماضي وتتطلع للمستقبل مبعايري املاضي 
املتخيَّل، وما دامت الثقافة يف أزمة فقد وّلدت 
بالضرورة أزمة يف اهلوية الثقافية أو يف وعي 

ات العربية بإدراكها لذاهتا وإدراكها لطبيعة  الذَّ
اآلخر. لكن ما أوّد قوله منذ البداية أن الثَّقافة 

العربيَّة املحافظة ال تستغرق كل الثَّقافة 
العربيَّة، فالثَّقافة العربيَّة اجلديدة أو النقديَّة 

الي تكافح وتنازع الثقافة التقليديَّة أنتجت 
مدونة نقديَّة وقراءات يف غاية األمهيَّة للثَّقافة 

التقليديَّة الي حتولت إىل موضوع معريف، رغم 
هيمنتها على اجلهود العام الذي جيد فيها اإلطار 
املعريف ومعايري الفكر والسلوك، مبعىن آخر ولدت 

أزمة الثَّقافة العربيَّة فكًرا نقديًّا ومعرفة كون 
األزمة الثَّقافية ختتلف عن األزمة السياسيَّة 

الي ال تنتج إال انسداد األفق وعدم االستقرار.
متثل الثقافة العربية ركيزة اهلويَّة أو 
ما يسمى اهلويَّة الثقافيَّة )باللغة العربيَّة 

واإلسام(، وهي الثَّقافة الي تدور حوهلا قضايا 
الصراع والصدام والغزو الثَّقايف من جهة واحلوار 

والتفاعل والتكامل من جهة أخرى. وهنا جتد 
اهلوية الثقافية العربية نفسها يف مأزق حرج يف 

التعامل مع العصر، كوهنا هويَّة ثقافيَّة تدعو 
الندماج اجلماعة يف ذاهتا، أي للتماثل مع الذات 
واالختاف والتمايز مع اآلخر يف الوقت نفسه، 

ووجه األزمة أهنا غري قادرة وال معنية بالصدام 
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والصراع مع اآلخر، أي إعاء قيمة التمايز 
واالختاف ودفعهما إىل أقصى حد، وال هي 

معنية باالنفتاح الكامل والذي يستدعي التضحية 
باخلصوصيَّة من حيث املبدأ!

ولكن، ال تستغين اهلوية الثَّقافية العربيَّة 
أو األنا عن اآلخر، فا معىن هلويَّة فرديَّة 

أو مجاعيَّة بدون اآلخر أو اآلخرين، فاآلخر 
يسكننا يف خميالنا وخميلتنا، بل يف إطارنا 

املعريف واجلغرايف، ويفرض علينا منطق العصر 
التفاعل معه كونه أقرب مما نتصور، فقد أصبح 
اآلخر داخلنا، وما انقسام الفكر العريب سياسيًّا 

وأيديولوجيًّا إىل تيارات واجتاهات متناقضة 
-أغلبها نتاج اآلخر- إال تعبري عن مدى تغلغل 

األخر فينا، ودوره يف تشكيل رد فعلنا يف موضوع 
اهلويَّة، أي كيفية اصطناع اهلويَّة الثَّقافيَّة 

كوهنا شيًئا مكتسًبا وليس معًطى طبيعيًّا كاهلويَّة 
العرقيَّة. 

ليست اهلويَّة الثَّقافيَّة ثابتة خارقة لعوائد 
الزمن، ومتتلك املناعة املعرفيَّة الي حتميها 

من األخر، فا يوجد هوية ال حتتمل التصعيد 
والتغري والتحول إال إذا أردنا منها اخلصوصيَّة 

املطلقة، ومنح الذات االمتياز والتفوق على 
اآلخر، عندها تتحول اهلويَّة الثَّقافيَّة إىل ماهيَّة 

مطلقة تُرد اهلويَّة والذات إىل الثابت الذي ال 
يتحوَّل. تكمن ألزمة الثَّقافة العربيَّة يف التوتر 
ما بن هويَّة ثقافيَّة موحدة للفرد واجلماعة، 

مدركة للفرق بن الذات واآلخر وحتتمل الوصل 
واالتصال من جهة، وما بن ماهية ثابتة مغلقة 

وال تدرك من ذاهتا إال التفوق واالنفصال عن 

اآلخر، تلك بالضبط أزمة الثَّقافة العربيَّة يف 
احلاضر واملستقبل، كون اآلخر عنصًرا فاعًا 

وأساسيًّا يف تشكيل مستقبل العامل ومنتجة على 
حساب اآلخر الذي هو أنا، ويف هذا الصدد ال 

التيار السلفي باجتاهاته املختلفة راٍض عن 
اهلجينة الراهنة يف اهلويَّة الثقافيَّة ويطالب 

ويعمل يف مشروعه على تطهريها من اآلخر، وال 
التيارات الادينيَّة -على اتساعها وتناقضها- 

راضية عن ذاهتا كوهنا ال تسكن اآلخر بالشكل 
املرغوب، األول يريد حصر مرجعيات اهلويَّة 

الثقافيَّة على معطى ذايت متخيَّل بغض النظر عن 
كفاءته، والثاين يريد التحرر من ذاته املاضوية 

إلفساح املجال لآلخر لتركيب هوية الذات 
بطريقة عصرية أو جديدة كما يتخيل. األول 
قدس الثبات واالنفصال، والثاين أنسن املقدس 
وأخضعه ملنطق الكفاءة والفائدة، فلم جيد يف 

التراث أو الثقافة التقليدية معًنى أو جدارًة 
ًنا هنائيًّا للهويَّة الثقافيَّة. لتكون مكوِّ

حتتمل اهلويَّة الثَّقافيَّة دالالت خمتلفة 
باختاف مرجعياهتا، وبالتايل ميكن تعريفها 
وتشكيلها تشكيًا موضوعيًّا أو ذاتيًّا، وأقصد 

بذلك إخضاع اهلويَّة الفرديَّة ملتطلبات اجلماعة، 
واجلماعة نفسها لثقافتها املوضوعية املتعالية 
على األفراد، ولتشكيل هويَّة كليَّة تبدو خارج 
إطار االختيار احلر للفرد واجلماعة، إضافة 
لكون تلك الشروط والعناصر املكونة للثَّقافة 

العربيَّة عناصر أو شروط خافيَّة ال تلغي 
اإلمجاع، نظًرا لتعدد االجتاهات الفكريَّة الي 
تتعامل مع التراث والثَّقافة. مما يفسح املجال 
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للذاتيَّة يف تشكيل 
اهلويَّة الثقافيَّة الي 
ال تنجح إال بتشكيل 
هويَّة ثقافيَّة فرديَّة 

كون الفرد كائًنا 
اجتماعيًّا ال عضويَّة 

منعزلة.
تستند اهلوية 
الثقافية بشكل أو 
بآخر على رصيد 

تارخيي واقعي، وأكثر 
من ذلك على املخيال 
اجلمعي الذي حيوِّل 
اهلويَّة الثَّقافيَّة إىل 
سردية معاصرة لشد 
أزر اجلماعة -عربيَّة 

أو غري عربيَّة- يف 
أزمتها احلضاريَّة 

الراهنة خوًفا من 
الفردية الي تتخذ 

شكًا متطرًفا يف التعبري عن ذاهتا، سواء بالتمرد 
أو باالستقال عن اهلويَّة الكليَّة، حيث تقوم 

بتحطيم أسسها والشك يف قدرهتا على حتقيق 
أهدافها، أو حتقيق اإلشباع الروحي واملعريف 

جلماعتها، وأداهتا اآلخر نفسه الذي يتداخل يف 
الذات معرفيًّا وسياسيًّا.

تزداد أزمة اهلويَّة الثقافيَّة العربيَّة عنًفا مع 
ارتفاع وترية التاعب السياسي واأليديولوجي 
بالثَّقافة وأصوهلا من خال تكييفها ملتطلبات 

النسق السياسي، وإعادة إنتاجها بطريقته 
اخلاصة ماديًّا ورمزيًّا لتأييد الوضع القائم، بغض 
النظر عن مطابقته للعقل، ومع املمانعة والرفض 
للنسق السياسي تصبح الثَّقافة واهلويَّة موضوًعا 
ا ومرجعيَّة فئويَّة ال تليب حاجة الكل مما  خاصًّ

ولَّد منافًسا جديًدا للهوية الثقافيَّة الكليَّة املعرة 
عن روح الشعب وإطاره العام، وأقصد بذلك 

اهلويَّات الثانويَّة والفرعيَّة الي ال تسّوغ ذاهتا 
إاّل بالتناقض مع اهلوية الثقافية الكلية.

لكن وكما قلنا ال توجد هويَّة ثقافيَّة أو وعي 

ذايت باملطلق، مبعزل عن اآلخر، كذلك ال توجد 
هويَّة ثقافيَّة مبعزل عن السياسة الي حترص 

من حيث املبدأ على اإلحاطة واحتواء كل ما 
هو خارج عنها، أو ميتلك القدرة على املنافسة 
واالستقال، فكل هويَّة ثقافيَّة هي بطبيعتها 

مؤطرة بالفضاء السياسي؛ السلطة واملكان 
والزمان، ومن هنا تتطلب السياسية االعتماد على 

أحدث منجزات احلضارة لتأبيد أقدم معطيات 
الثَّقافة، وتنعكس تلك املعركة )األخويَّة( 

بن الثَّقافة والسياسية يف اهلويَّة الثقافيَّة 
الي تتمزق وتعاين االزدواجيَّة بن املاضويَّة 

واملستقبليَّة.
لكل هويَّة ثقافيَّة معًنى يف جماهلا اخلاص، 
وعلى املستوى العريب تعاين الثَّقافة العربيَّة 

واهلويَّة مشكلة يف حتديد ختومها مع اآلخر، فهي 
معنيَّة بالتمايز واالختاف عنه حىت ال تسقط 
يف التماثل، وهذا يتطلب املصادقة على طبيعة 

العاقات بن احلضارات والثقافات كوهنا عاقة 
صراع وصدام، ولو كانت عاقة مشروطة ومعلنة 
بتحفظ لتسويغ تلك اخلصوصية، هذا إذا كانت 
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معنيَّة بالتمايز واالختاف، أما إذا كانت معنيَّة 
باحلوار والتفاعل فعليها االنفتاح وجتاوز الصراع 

لتحقيق التعايش بن الثقافات، أي نفي احلدود 
وخطوط الفصل بينها، وإحال قنوات وصل تنتج 

هويَّة انسيابية يسكنها اآلخر أكثر مما تسكنها 
الذات. هبذا يصبح العريب هبويته الثقافيَّة على 
مسافة قريبة من وعيه الشقي يف بازار "اهلويَّات 
القاتلة"، فإما التماثل والتضحية باخلصوصية 

وأما التمايز والتمسك بالصراع!
ومرود كل منهما هوية اجلري وراء هوية 

أحادية مشروطة باإلخفاء واإلقصاء ال ختتلف 
ا ورثته من هويَّات أيدولوجيَّة، وأقصى  عمَّ
ما تؤول إليه هو التحول إىل أداة تصنيف 

للجماعات، أو مفهوم إجرائي معلق بن قوسن، 
يفتقر للضبط واملطابقة أو اإلحالة إىل شيء 

موضوعي خارج خميال الذات.
من حق العريب املعاصر االفتخار هبويته 

الثقافية يف عامل يزنع حنو 
الصراع واملواجهة احلضارية 
والثقافية بديا عن املواجهة 

السياسية واأليدولوجية، 
ومن حقه أيًضا البحث الدائم 

عما يثري هويته بتطوير 
إطارها املرجعي الكاسيكي، 

لكن ما يبدو مصدر فخره وما 
يوّسع جرحه ووعيه الشقي 

أن ثقافته األساسية ماضوية 
يف طبيعتها، ومنطيه ومل تعد 
مركزية ال للعامل وال للعريب 

احلداثي، وتعاين اإلبعاد 
واالقصاء شأهنا شأن هويته 

الي تدافع عن نفسها ضد 
التنميط والتعريف والوصمة، 

يف عامل الرموز الذي أسقط 
على العريب املسلم وثقافته 
وهويته معىن سليب، ليصبح 

العريب املسلم عبًئا على ذاته 
وشيًئا متجوهًرا فيه جبهد 

مغرض من اآلخر املعين 
بالصراع أكثر من احلوار، 

فأعاد رسم حدوده الثقافية الفاصلة بن الذات 
واآلخر، ويف خمياله أن اآلخر ما زال خارجيًّا 

مبكانه وإطاره اجلغرايف، وهو يف احلقيقة أصبح 
داخليًّا يف الشرق والغرب، فاألنا ساكن ومسكون يف 
اآلخر يف عقر داره، وهو فينا يسكن يف عقر دارنا 
أيًضا ورغم ذلك حتتدم صراعات اهلوية الثقافية 

مع العرب يف باد العرب أو يف باد اآلخر 
حول رموز اهلوية الثقافية العربية الي تبدو 

استفزاًزا للهوية الثقافية الغربية، الي تشترط 
على العريب االندماج، أي تفكيك خصوصيته 

وهويته، وهنا تواجه اهلوية الثقافية العربية 
اآلخر باالستراتيجيات اآلتية:

1- استراتيجية محائية بالدفاع عن اهلوية 
أساسها العزلة والتمايز.

2- استراتيجية بنائية أساسها التفاعل مع 
األخر والتقاطع مع ثقافته.

مجال عبد الناصر خيطب يف سورية
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3- استراتيجية صراعية تستهدف التفوق 
واهليمنة.

لكن ما تريده اهلوية الثقافية العربية 
هو التفاعل البناء واملسامهة يف إثراء املشهد 

العاملي بقيم إنسانية، واملشاركة يف بناء ثقافة 
عاملية وعوملة متوازنة مستقلة عن مصادر القوة 
واملركزية الغربية. وما يعزز هذا التوجه شعور 

العرب بقابلية مفردات ثقافتهم للتداول يف العامل 
املعاصر على مستوى القيم األخاقية والدينية 

والروحية.
واآلن تتعرض اهلوية الثقافية العربية 

لنمطن منافسن مها: اهلوية األثنية القومية 
الي ترّد اهلوية ملعًطى طبيعي هو العرق، أو 

القومية العرقية من جهة، واهلوية الكونية الي 
تتجاوز اخلصوصيات الثقافية والوطنية واملحلية 
من جهة أخرى، وأقصد هبا العاملية أو العوملة كون 

الثقافة بطبيعتها خاصة وحتتفل باخلصوصية 
وحتميها، وما زالت قضية الثقافة العاملية قضية 

خافية لعجزها عن استغراق التعددية الثقافية، 
وما هي إال الترمجة الثقافية للعوملة أو العوملة 

على املستوى الثقايف الي تستهدف ثقافات 
اآلخرين بالدمج والتشميل والتعميم ألمناط 
حضارية أو ثقافية معينة علتها أهنا األقوى 

واألكثر عصرية مبعايري العصر الي صاغتها، 
بعيًدا عن اآلخرين وثقافتهم الراهنة، الي تقدم 
نفسها كثقافة قيم ومعايري عاملية إنسانية قادرة 
على استغراق ثقافة اآلخرين، كوهنا وجهة نظر 

كلية للوجود، لكنها بطبيعتها ال تتجاوز ذاهتا 
كحضارة مادية آلية خاصة يف مبادئها، عامة يف 
ماديتها. وعندما تتقدم يف املحيط العريب يتطلب 
األمر الفرز واالنتقاء والتركيب بن ما هو كوين 

إنساين يف تلك احلضارة )الثقافة(، وما هو خاص 
ميكن رفضه أو قبوله املشروط، مما فرض خياًرا 
أخر يتطلب إما إعادة تشكيل الذات، أي اهلوية 

الثقافية، بشروط خارجية أي مبتغري اآلخر، 
وإما االرتداد واالنكفاء على الذات، رفًضا لذلك 

اآلخر وشروطه والتمسك هبوية ثقافية أو بوعي 
ذايت ال يطابق واقع العصر واحلداثة، وهبذا 

تصبح اهلويَّة سرديَّة جلماعة ذات أصل متخيل 

وإجناز خارق للتاريخ بتطلب التمسك هبا وتصعيد 
حمتواها وتأكيد االنتماء هلا كضرورة وجودية 

أمام اآلخر الذي حتول إىل هتديد من نوع خاص.
صحيح ما يقال إنه ال توجد هوية خارقة 

للتاريخ مغلقة ومكتفية بذاهتا، بل هي نتاج 
التاريخ الذي شكلها بتشكله أو بإنتاجه، كممارسة 

بشرية واعية وغري واعية، فهي يف النهاية 
ترمجة ذاتية ملمارسة بشرية يف بيئتها الطبيعية 

والبشرية، وليست معًطى ميتافيزيقيًّا متعالًيا 
سابًقا للكينونة البشرية الي ال جتد هلا معىن 

آخر إال يف الصريورة، هلذا ال توجد هوية ثقافية 
قارة ومستقرة ومكتفية بذاهتا وحتيا خارج 

التاريخ ومتعالية عليه، أي هوية قائمة بذاهتا 
أو لذاهتا مبعزل عن اآلخر الداخلي واخلارجي 

القريب والبعيد.
إن ما يشكل وعيي الذايت وهويي أنا هو 

اآلخر الذي أّثر وتأثر، فسكنته ذايت الثقافية 
بقدر ما استطاع النيل من هويي وثقافي 

واستبطاهنا، وهي تنشد التكامل والتمايز يف 
الوقت نفسه. 

إن الوصول باهلوية الثقافية إىل ثبات 
وجوهر أو كينونة مطلقة هو باألصل مقولة 

ميتافيزيقية يعين حتويلها إىل ماهية غائبة 
تتطلب التقديس والتثبيت وحتويلها من رمزية 
للذات إىل صنمية مفارقة، وعند ذلك تتحول 

اهلوية من مصدر اعتزاز إىل متطلب لعبادة 
طوطم جمرد ال ميكن تصوره أو تطويره.

شكل آخر للمآزق الثقايف يف اهلوية هو ما 
يتعلق باهلويات الثقافية السلبية الي تدمج 

املهشمن واألقليات والضعفاء، أو األخر املحلي 
بوصفه العار والدونية، وحتد من اندماجه 

باجلامعة األكر وثقافتها وهويتها، ومشكلة 
هؤالء ليس يف الوصمة فحسب بل يف رفض 

االندماج واملشاركة يف هويَّة ثقافيَّة كليَّة كوهنا 
امتياز لألغلبيَّة أو اجلماعة األصل. أما التخلص 

من تلك اهلويَّة )الوصمة( فيعين التخلص من 
اهلويَّة ذاهتا دون تبين هويَّة اجلماعة األكر، 

وهذا مصدر الوعي الشقي.
مل تتوفر اهلوية الثقافية للعريب أو لغري 
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العريب كهديَّة بسيطة أحاديَّة اجلانب، بل 
كانت دائًما وأبًدا بنية تارخيية مركبة تتفاعل 
وتتمازج هبا عدة مستويات ومرجعيَّات، وال يعين 

تعدد هذه املرجعيَّات وعًيا شقيًّا أو إحساًسا 
بالتمزق كما يتبادر للذهن، أو كما تفترض بعض 

الدراسات النظرية الي ال تتوفر على استدالالت 
واقعية؛ بل ميكن القول إن الكثري من اجلماعات 

واألفراد الذين حيملون أرًثا ثقافيًّا مزدوًجا 
تعايشوا أو أتقنوا التعايش مع هوية ثقافية 

مركبة من التراث واحلداثة، وهذا حال األقليَّات 
اإلثنية والدينية يف الوطن العريب، أو األقليَّات 

العربيَّة املسلمة يف ديار الغرب والعامل، الي 
حتمل هويتها إرًثا ثقافيًّا من العروبة واإلسام 

واحلداثة، أو اهلويَّة الغربيَّة، حبيث أنتجت 
الذات هنا وهناك هويَّة متصاحلة مع نفسها ومع 
الواقع اجلديد تتوتر أحياًنا مع مشاكل االندماج 

أو الرفض مع فوبيا األجانب.
اهلوية الثقافية ذات طبيعة بنائية وهي نتاج 

سياقات تارخيية تنحاز بطبيعتها هلذا اجلانب 
أو ذاك، فعندما تنحاز السياقات للعروبة واللغة 

تستفز الدين وتنتصر للقومية أو العروبة 
العلمانية، ويف سياق آخر تضغط تلك السياقات 

على العروبة وتنحاز لإلسام، فتنتج هويَّة 
ثقافيَّة دينيَّة أو إساميَّة باألساس، كون اإلسام 
من حيث املبدأ دين، وإطار ثقايف وحضاري لسكان 

هذه املنطقة.

شكلت اللغة العربيَّة أساًسا للتشكيات 
املفاهيمية االجتماعية والتارخيية كالعروبة 

واهلويَّة الثقافيَّة والقوميَّة اخلاصة بالذات 
العربيَّة الي تنتمي ملجموعة أنثروبولوجية 

موحدة. ذات أصالة واحدة متخيلة، واكتسبت 
هذه اللغة احلية قدرة على الفعل التأثريي 
يف الذات العربية الي تبادلت معها التأثر 

والتأثري، وتطورت اللغة العربيَّة من أداة تفكري 
وتواصل وإيصال، إىل إطار تصوري ينظر منه 
للعامل، ويطبعه خبصائصها. كما حوهلا سياقها 

الداليل والتارخيي من إطار مفاهيمي إىل رابطة 
اجتماعية بن الذوات الي تنتمي هلا. هلذا 

السبب ال حتضر اهلويَّة الثقافيَّة العربيَّة بدون 
اللغة العربيَّة وال معىن ألزمة الثقافة العربيَّة 

بدون اإلشارة ألزمة اللغة العربيَّة، فالتازم 
ضروري وأويل.

تستغرق اهلويَّة الثقافيَّة اهلويات األصغر 
كوهنا والءات وليس هويات، وتعمل تلك اهلويات 

على تصعيد ذاهتا حلماية مجاعتها واحلفاظ 
على متاسكها واستمرارية يف وحدهتا. لقد فتح 

الوالء واالنتماء ملرجعيات وبىن أولية أصغر 
من الكل املجتمعي والثقايف من باب التشكيك 

جبدوى هوية ثقافية كلية يف ظل تراجع الدولة 
القطرية العربية ومشروعها النهضوي والسياسي 

بعيًدا عن النسق الثقايف الناظم هلا.
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لنبدأ هذه الورقة بالسؤال اآليت: 
أليس هذا اآلخر الذي جناوره 

وحناورة اآلن هو من يسعى لفرض 
رؤيته لكيفية صناعة التاريخ 
والتقدم على الشعوب العربية 

واإلسامية، أليس هو من يدعو 
اجلميع للحاق به إجباريًّا على طريق 

الدميقراطية، وعلى أنه النموذج 
املتفوق الذي ال يضاهى؟ على الرغم 

من أن العامل الغريب ال ميلك حقوق ملكية 
األفكار الدميقراطية، ألهنا حصيلة عمل وتاريخ 

وأديان الشعوب كلها عر احلقب املختلفة إىل 
يومنا هذا. وأخرًيا، أليس هو الذي يدفع العرب 

واملسلمن من خال سلوكه معهم، ومواقفه من 
قضاياهم املصريية، ألن تكون صورته لديهم 

ر  رد فعل على صورهتم لديه؟ أليس هو من ينظِّ
مفكروه لنهاية التاريخ وصراع احلضارات، 

هبدف تصوير العرب واملسلمن كعدو بديل، 
جيب أن ُيستهدف يف الصراع العاملي بديًا عن 

الشيوعية إبان مرحلة احلرب الباردة؟ أليس هو 
من يدفع بنا إىل حالة من اليأس والتشاؤم يف 

عاقتنا معه، أوحسب تعبري إدوار سعيد يف كتاب 
)رسائل التحول(: ألين فقدت وطًنا، وال أمل يف 

استعادته قريًبا، هلذا جتدين ال أجد 
أية رغبة يف إنشاء حديقة جديدة، 

أو يف البحث عن منظمة أخرى ألنّظم 
هلا. وهكذا فإن سيًا من األسئلة 

واألفكار ميكن أن يتدفق با حدود 
للمسامهة يف الرد عن هذا السؤال! 

وقبل أن مننح أنفسنا احلق يف الرد أو 
مننعه، علينا أن نتساءل أواًل: ما سبب 
هذه التبادلية النمطية يف التصوير؟ 

وهل من خمرج لتصويب هذه الوضعية؟
قد يكون من الطبيعي أن يتسم تصوير 

مجاعة نسق اجتماعي ما، جلماعة نسق 
اجتماعي آخر، بردود األفعال؛ وبالتراشق 

املتبادل باالهتام بالدونية والطمع والعدوانية؛ 
وذلك ألسباب خمتلفة من زمن إىل آخر: 

فالتاريخ ليس جامًدا ولكل زمن خصوصياته؛ 
فزمن احلروب الصليبية بن املسيحين األوربين 

ومسلمي املشرق مثًا، خيتلف عن زمن هجرة 
العرب واملسلمن من مشال أفريقيا إىل أوروبا. 

أو بسبب الركون إىل بعض اآلراء الشائعة 
الراسخة يف هذا املحيط الثقــايف أو ذاك. فصور 

التعارف املتخيلة بن الغرب والعامل العريب هي 
وليدة تاريخ من الفكر غري الواقعي عن اآلخر. 
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سليمان العسكري حممد علي لقمانجابر عصفور

أو بسبب بعض اآلراء الدينية املتطرفة، أو 
مبا حىت بعض الكتابات ألمـريكين من أصـول 

عربية.
ومثة عوامل سلبية كثرية لدى اجلانبن 

ميكن أن تقود إىل فهم خاطئ لآلخر، وتسهم 
جمتمعة يف صناعة الصورة لدى كل طرف، 
وإعادة إنتاجها، من خال تغلغلها يف مجيع 

حقول اإلنتاج الثقايف لدى الغرب ويف الباد 
العربية واإلسامية على السواء. وهي احلقول 

الي تقوم بأهم األدوار يف ميدان صناعة صورة 
اآلخر. تسلم علماء االجتماع األمريكيون 

التقليد الطويل يف االستشراق الكاسيكي فيما 
يتعلق بالشرق األوسط، الذي طوره املستشرقون 
الريطانيون واخذوا يتغذون به بكل ما فيه من 
أخطاء.. ساري 1988، ص63. ويف هذا اإلطار 

تأيت خاصة عامل األنثروبولوجيا روفائيل 
بتاي بعد مراجعته لألدبيات وجلميع أنواع املادة 

املستمدة من املاحظة واحلكايات واألمثال 
وحتليل اللغة، الي جتد الشخصية العربية 

حتوي السمات التالية: امليل إىل استبدال الفعل 
بالقول، امليل إىل االعتماد على املاضي، عدم 

امليل لبذل اجلهود لتغيري أوضاع قائمة، الزنعة 
للجوء إىل التهديدات الشفهية امتعاًضا دون 

أن يعقبها فعل، امليل إىل التهويشات واملبالغة 
واإلفراط يف التوكيد والتكرار، عدم احترام 

عامل الوقت واالفتقار للحس بالزمن، لغة 
قاصرة عن أداء عدد من األفكار واألشياء، 

شخصية منفصمة، التذبذب، اإلميان بالقضاء 
والقدر ومقت اجلهد ابتغاء التحسن، هياج 

الطبع، نزوات الغضب، العدوان والعنف، منط 
مفكك من السلوك واالفتقار نسبيًّا إىل الترابط 

بن املستويات الثاثة للوجود اإلنساين: األفكار 
واأللفاظ واألفعال.. عمليات فكرية مبعزل عن 
الواقع، الزنعة إىل اخلصام واملشاكسة وعقدة 

النقص والكراهية الي ال مرر هلا للغرب. ساري 
ص80 و81. وقد آليت إال أن آيت هبذا املقتطف 

كله، على الرغم من طوله ألبن من خاله أن 
العرب قد ُأجنزت صورهتم لدى اآلخر على هذا 
النحو الذي ال يتجاوز: عدم االستعداد للتطور، 
والكسل، وجيب التعامل معهم على هذا األساس، 
وكمرضى بعقدة النقص، وأعداء يكرهون الغرب 

با مرر. مولعون باحلروب، وشعوب متوحشة 
)حسب )وصف إجنليزي معاصر لسفارة جودر 

ابن عبد اهلل يف لندن عام 1637( وهي وثيقة/ 
تقرير، ملؤلف جمهول موجودة يف املتحف 
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الريطاين ُيذكر فيها أن السفري ولد بالرتغال 
من عائلة نبيهة يف مدينة مونديكو، ُأسر 

وهو طفل.. وقد عاىن كثرًيا كجميع األسرى، 
حيث ُاشترى وبيع وُأخصي حسب طريقة هذه 
الدول املتوحشة. إخوان، 2005، ص141، يف 

إشارة صرحية للدول العربية/ اإلسامية، 
وهذه الصورة وغريها مما 
ذكرت، هي الصور األكثر 
بروًزا يف اإلنتاج الثقايف 

الغريب؛ وهي صور ال ختلو 
من مشاعر العنصرية 

والكراهية للعرب؛ وهي 
صور مستقرة يف العقل 

الغريب ُتستحضر بيسر، 
وميسي العرب هدًفا 

سهًا، مواتًيا.. سليمان 
2000، ص16.

بيد أهنا صورة 
تتسم بالسكون، وكأن 

شخصية العريب 
واملسلم ال تتغري 
وال تتفاعل مع 

التطورات، تتسم 
بالعنصرية 

وعقدة التفوق، 
وكما يبدو 

أيًضا، أهنا صورة 
خارجة عن إطارها التارخيي وغري ملتفتة 

العتماالت احلياة والعصر ومتطلبات العيش 
املشترك على هذه األرض؛ وليست إال إسقاًطا 

لعصور تارخيية سابقة، سواء فيما خيص الذات 
أو اآلخر. تسود املاضوية يف قراءة املرحلة 
االبتدائية عند تقدميها للعرب، فنجد فيها 

أن كل مقتطفات األدب الفرنسي ذات املوضوع 
العريب جتري قصصها، إما يف زمن استعماري 

ماض أو يف زمن غري حمدد، وذلك حىت يف 
احلاالت الي يكون فيها زمن كتابة النص الحًقا 

على انتهاء املرحلة االستعمارية.. نصر 1995 
ص308، لكي تبقى الصورة األسطورية املرسومة 

ى من املرجعيات  يف املخيال، الصورة الي تتغذَّ
الثقافية املغلوطة واآلراء املتطرفة، واألفعال 
املفارقة للمنطق، هي القابضة على ديناميات 

السلوك جتاه اآلخرين، وليس األمر فيما خيص 
صورة العرب واملسلمن لدى الغرب فقط، وإمنا 

حىت صورة الغرب لدى العرب واملسلمن، الذين 
ينطلقون يف عيشهم من مرجعيات شبيهة ومن 
حياة ثقافية يهيمن عليها رد 

الفعل والنفور 
من اإلحساس 
بالدونية الي 
يفرضها تاريخ 

سحيق يرجع 
أحياًنا إىل 

ماقبل املرحلة 
االستعمارية.

بن االستقرار 
والتغري:

مما الشك فيه 
أن إعطاء صفة 

الثبات واإلطاق هلذه 
التبادلية النمطية عن 
صورة اآلخر ليس من 
األمور املمكنة،ألنه إىل 
جانب الصورة النمطية 
السلبية املتبادلة، هناك 
من يرسم صورة إجيابية 

تتسم باملوضوعية، بل 
واالنبهار واإلعجاب يف بعض األحيان لدى 

الطرفن؛ وحسب د.سليمان العسكري يف مقدمته 
لكتاب "الغرب بعيون عربية" ج1، لنخبة من 

الكتاب، فالرحالة العرب الذين ذهبوا مزهوين 
ومنتصرين أيام غلبة احلضارة العربية 

اإلسامية، حتولوا إىل مبهورين ومأخوذين 
بالتقدم الغريب الذي كانت أوروبا تعيشه 

عندما اضمحلت احلضارة العربية وتبددت 
قوهتا. وذلك ألن هذه صورة اآلخر يف ثباهتا 

وتبدالهتا رهينة للوقائع التارخيية، لانتصارات 
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واهلزائم وترسباهتا يف الذهن باإلضافة إىل 
ارتباطها بالواقع وحتوالته، األمر الذي جيعلنا 

نسلِّم مبدئيًّا بأن صورة اآلخر سلبية منطية، 
لكنها تتغري من حن آلخر أيًضا؛ فلو كانت هذه 

الصورة مستقرة ثابتة، أبدية، ملا كان سعينا هذا 
لتحرير صورة اآلخر من هذه النمطية، وما كان 
هذا السعى اإلنساين املشترك من قبل الطرفن 

كل منهما؛ ولن لتحسن صورة اآلخر لدى 
نذهب بعيًدا يف تتبع هذا 
األمر عر التاريخ، حيث 

تكتفي الورقة بتتبع تطور 
هذه الصورة عر مرحلتن 

قريبتن من تارخينا 
املعاصر وذلك يف اآليت:

1- حول الصورة 
املتبادلة يف القرنن 

التاسع عشر 
والعشرين:

كان القرن التاسع 
عشر هو األهم 
يف تطور حركة 

االستعمار األورويب، 
وفيه طفحت نزعة 

التفوق الغريب، 
ويف هذه املرحلة 
تعاظمت الزنعة 

العنصرية 
ضد العرب 

واملسلمن، حيث كان 
االستعمار حسب )جون داوننغ( شيء مشروع 

ألنه يشخص الضعف الكامن يف الشعوب 
املستعمرة، ولكنه بداًل من إبادهتا ميدُّ هلا يد 

احلضارة، وبذا يقدم هلا مستقبًا على هذا 
الكوكب، أما أن ترفس هذه اليد، بل وحىت 
ُتعض، فما هو إال استجابة املنحط والناكر 

للجميل.. ساري 1988، ص39. ويف هذا 
التعريف لاستعمار، تلخيص لتصورات الغرب 

األورويب جتاه الشعوب املستعمرة، الضعيفة 
الي جيب أن ُتباد؛ وميكن تعليل ورود الصورة 

على هذا النحو بسبب ما كانت تتسم به تارخييًّا 
الباد العربية واإلسامية من ختلف واحنطاط 

يف تلك املرحلة، مقابل أوروبا الناهضة 
واملتطورة؛ وقد جتلَّت تلك الصورة بعبارات 

خمتلفة يف كثري من أعمال املستشرقن أمثال: 
إدوارد لن والكسندر كينغليك ورتشارد برتون، 

ومجيعهم ينطلقون يف كتاباهتم من الشعور 
بالتفوق؛ وحسب الكسندر كينغليك، إن كل إنسان 

يلتقيه يف رحاته للشرق العريب واإلسامي 
إمنا يدعم معتقده 

بأن خري وسيلة 
للتعامل مع 

الشرقين هي 
التخويف، وأية 
وسيلة للتخويف 

أفضل من األنا 
الغربية، ذات 

السيادة.. ساري 
1988، ص41، 

42. فالشرق هنا 
هو البدائي اجلبان؛ 

واخلائف من األنا 
الغربية؛ صورته 

وحضارته حتتضر، 
واألورويب صاحب 

السيادة، على الرغم من 
أن اإلسام واملسيحية قد 

تقامسا ضفاف املتوسط 
وأبدع اإلسام يف عصور 
ازدهاره حضارة مازالت 

آثارها راسخة، غري أن التهميش املتعًمد لآلخر 
ومدنيته وحضارته عموًما واختال امليزان يف 

الواقع بن العرب والغرب، هو املسيطر على 
تشكيل هذه الصورة االستعمارية.

غري أن هذه الصورة النمطية ليست مستقرة 
وهنائية، ألن التاريخ يف حركة دائمة والتغري 

مسته، فحضارات الشرق املتنوعة كانت حمترمة 
يوًما ما والغرب كما هو حال العرب واملسلمن 

يتصف بالتنوع واالختاف، األمر الذي يفضي 
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بالضرورة إىل وجود بعض من اآلراء املنصفة، 
ما من مدينة قابلة للمقارنة بالقسطنطينية 
ذات املئي ألف نسمة من السكان على األقل 
)راسل 1958( أو بغداد ذات األربعمائة ألف 
تقريًبا )آدمز 1965: 115( أو بقرطبة ذات 

التسعن ألًفا )راسل 1972(. وحىت إن كانت هذه 
األوصاف للمدنية ال ختص العرب واملسلمن 

يف العصر احلديث، إال أهنا كتبت يف القرن 
العشرين، وهي كتابة ميكن أن نعدها منوذًجا 

إلنصاف صورتنا يف الذهنية الغربية، ومدخًا 
لإلشارة إىل أن العريب واملسلم ليس جباًنا 

ا ومتخلًفا على الدوام كما يصفه بعض  منحطًّ
املستشرقن.

وباملقابل صور العرُب يف إنتاجهم الثقايف 
الغرب يف هذه الفترة بأنه العدو الطامع، الذي 

يكذب و ينكث عهوده على الدوام، كما أنه مصدر 
للتهديد واملخاطر. وأنه أساس كل املشاكل 

االجتماعية واالقتصادية.. اخل، وأهنم من 
صنعوا هنضته احلديثة.

غري أن صورة اآلخر النمطية السلبية، 
الي ترد يف خطاب العرب واملسلمن، مل تكن 

مستقرة على حاهلا، حيث خضعت أيًضا للكثري 
من التبدالت، فلم تبخس اآلخر حقه كما ورد 

يف أحد كتب مادة التاريخ يف مرحلة التعليم 
الثانوي يف اجلمهورية اليمنية: حيث املسلم 

واملسيحي واليهودي وغريهم متتعوا حبقوقهم 
املتساوية يف ظلها، وأدوا واجباهتم حنوها، 

وأغنوها بإسهاماهتم املبدعة. فالغرب الذي 
تعاطت معه الصورة يف املخيال الثقايف العريب 

هو الغرب االستعماري، وصورة الغرب الي 
نقرأها يف الثقافة العربية إمنا هي دائًما 

صورة املستعمر. غري أن هذه الصورة يف العصر 
احلديث، يف إطار الثقافة العربية بدأت 

بالتمييز النسيب بن اآلخر )الغرب املتطور 
واملتقدم(، والغرب )الطامع االستعماري(، حيث 

كان للبعثات العلمية من مصر إىل الغرب 
وبالذات إىل فرنسا، ولكتب الرحات، دوًرا هاًما 

يف ظهور أحكام إجيابية يف النظر إىل اآلخر 
وتغًير صورته يف ثقافتنا. مثل كتاب: ختليص 

اإلبريز يف تلخيص باريز لرفاعة الطهطاوي 
)1801- 1873( والذي يفتتحه بقوله: وقد 
أشهدت اهلل سبحانه وتعاىل على أال أحيد يف 

مجيع ما أقوله عن طريق احلق، وأن أفشي 
ما خباطري من احلكم باستحسان بعض أمور 
هذه الباد وعوائدها على حسب ما يقتضيه 

احلال. وهو ما ذهب إليه أيًضا، على سبيل املثال 
فقط، حممد بن احلسن احلجوي يف الرحلة 

األوربية املخطوطة الي حققها سعيد بنسعيد 
العلوي ضمن منشورات جامعة حممد اخلامس 

بالرباط، الي يصف فيها باستحسان بعض أمور 
تلك الباد وعوائدها، حيث يقول فيما يقول: 
االجنليزيون مشهورون يف العامل مبعرفة طرق 
التجارة واإليراد واإلصدار، وأعاهنم على ذلك 

ماعليه تربيتهم من صدق املعاملة والقناعة 
بالربح القليل ليباع الكثري، فصدقهم يف املعامات 

الصدق التام، الفائق يف ذلك غريهم، هو الذي 
مهد هلم االستياء على معظم جتارة العامل. 

العلوي 1995، ص189. وكذلك كتاب أيب 
الضياف التونسي: إحتاف أهل الزمان بأخبار 
تونس وملوك أهل األمان، يف اجلزء اخلاص 

برحلته إىل فرنسا 1846، وكتاب: كشف املخبأ 
يف فنون أوربا ألمحد فارس الشدياق )1804- 

1888(، وغريهم من الكتاب من مشرق باد 
العرب ومغرهبا، يف القرن التاسع عشر؛ وقد 

تعاظم هذا األثر بعد إنشاء مدرسة األلسن على 
يدي رفاعة الطهطاوي وتطور عملية الترمجة، 

الي تعرف العرب واملسلمن بفضلها على أهم 
وأبرز الكتب األجنبية.

وحلسن احلظ وصلتنا من ذلك العصر مقامة 
الشيخ حسن العطار )1766– 1834( الي 

عنواهنا: مقامة األديب الرئيس الشيخ حسن 
العطار يف الفرنسيس، وهي حسب تعبري د.جابر 

عصفور بالغة الداللة يف اإلشارة إىل التحول 
من شعور النفور إىل شعور اإلقبال. واختاط 

رغبة املعرفة بالبحث عن السر يف تقدم 
هؤالء الغرباء. عصفور 2005، ص13. رغبة 
املعرفة والبحث الي جعلت سؤال: ملاذا تقدم 

هؤالء الغرب؟ سؤااًل رئيسيًّا يف حركة التنوير 
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العربية؛ حيث جتلت تأثرياته بصور خمتلفة 
يف الكثري من الكتابات التنويرية؛ نذكر منها: 
املؤلف التنويري اهلام: مباذا تقدم الغربيون؟ 

الذي صاغه صاحب فتاة اجلزيرة الصادرة 
يف سنة 1940 يف عدن؛ األستاذ حممد علي 

إبراهيم لقمان املحامي العدين يف عام 1352، 
حسب تاريخ كلمة شكيب أرسان الي تصدرت 

طبعته األوىل.
وبصورة عامة فإن صورة اآلخر، بالنسبة 

للعرب واملسلمن على الرغم من منطيتها فإهنا 
ليست صورة ميتافيزيقية، بل كانت يف كثري 

من األحيان مرتبطة بإطار التطور التارخيـي 
الواقعي لألمـة، صعوًدا وهبوًطا، قوة وضعًفا؛ 
األمر الذي أدى إىل تزحزحها باجتاه النظر 

إىل اآلخر بصورة إجيابية، وهذا التغري مل يكن 
ل لديهم  ممكًنا إال ألن العرب واملسلمن قد تبدَّ

الشعور بالقوة والتفوق إىل إحساس باالحنطاط 
والضعف يف عهد االستعمار، والشعور بالرضا 

واملوافقة حتول إىل قلق ورغبة يف إدراك 
بعض ما جيده عند اآلخر. ذلك اآلخر الذي 

فاجأه يف أرضه غازًيا مستعمًرا، ال ميتلك أسباب 
القوة واملنعة املادية فحسب، بل إنه يتوفر على 
أسس املعرفة والعلم احلديثن.. العلوي 1995، 
ص20. وهي حالة تؤكد أن التصورات املتبادلة 

بن الشعوب واحلضارات سلبية تبخس اآلخر 
حقه، لكنها ليست ثابتة بصورة مطلقة، وال بد 

هلا أن تتغري قليًا أو كثرًيا تبًعا ملجريات التاريخ 
وحركته.

2- حول تطور الصورة يف مرحلة ما بعد 
االستعمار:

من الصعب أن تشمل الورقة كل مراحل 
تطور صورة العرب لدى الغربين خال املرحلة 

املمتدة من عشية االستقال وحىت اليوم، 
لطوهلا وكثرة أحداثها ومتيزها بعدم االستقرار، 
لكننا ميكن أن نستفيد من بعض الدراسات اهلامة 

يف هذا امليدان، مبا خيدم غرضنا.
يف دراسة حتليلية لصورة العرب يف عقول 

األمريكين، أجنزها د.ميخائيل سليمان، 
ترد يف اجلدول رقم )4-1( ص73، تكرارات 

اإلشارة إىل صفات نسبت إىل العرب يف جمات 
أمريكية معينة، للفترات )يوليو– ديسمر 

1956( و)مايو- يونيو 1967( و)أكتوبر– نوفمر 
1973(، وهي فترات هامة يف تاريخ العاقة بن 
العرب والغرب، فهي أواًل فترة ما بعد االستقال 
بالنسبة لكثري من الدول العربية، وفترة حروب 

مع الغرب وإسرائيل )حرب السويس، حرب 
1967، وحرب أكتوبر 1973(، وسنحاول عرض 

اجلدول بتصرف، لغرض االستفادة منه يف 
تبيان منوذج من مناذج تطور النظرة إىل العريب 
يف ثقافة اآلخر، واألرقام تشري إىل عدد املرات 

الي جيء فيها على ذكر الصفة: 
 الصفة

معيشة منخفضة  حياة البداوة  العام 
توجه غري دميقراطي  تعليم منخفض 

عدم الصدق وال يوثق فيهم خاف، منافسة 
صفات طيبة

ويتضح من اجلدول أعاه أن األعوام 
)1956 و1967 و1973( مجيعها أعوام ما بعد 
االستعمار؛ وعام 1956 هو العام األقرب إىل 
مرحلة االستعمار، العام الذي كانت الصحف 

األمريكية تصف العرب على أهنم بدو، ومستوى 
معيشتهم منخفض، وكذلك مستوى التعليم 

لديهم، وبكثرة خافاهتم، وقلة صفاهتم 
احلميدة، ومجيع هذه الصفات قد تغريت من 
عام 1956 إىل عام 1973 الذي شهد توازًنا 
يف الصفات، حيث اخنفضت تكرارات وصف 

العرب بالبداوة من 98 تكراًرا يف 1956 إىل 18 
يف 1973، وهكذا بالنسبة الخنفاض مستوى 
املعيشة وباقي الصفات الي تتبعها اجلدول؛ 

ويف اإلشارة إىل أن للعرب صفات محيدة، فقد 
ذكرت بصورة أوسع يف 1973، وهذا يعين أن 

الصورة الذهنية عن العرب واملسلمن يف الثقافة 
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الغربية، تتطور وتتغري وليست ساكنة،  قد 
مرت مبراحل عديدة اخنفاضا وارتفاًعا. تبًعا 
لقوهتم وحضورهم يف املسرح اإلقليمي والعاملي، 
وتوحدهم يف املعارك املصريية وهو تغري يلقي 
بظاله بالضرورة على صورة العرب واملسلمن 

لدى اآلخرين.
والسؤال: هل تغريت فعًا صورتنا يف الغرب 
وصورة الغرب لدينا بدرجة تعلن بوضوح عن 
ندية وتكافؤ؟ على الرغم مما تقدم من تبيان 
لبعض اجلوانب اإلجيابية املتبادلة إال أننا ال 
نستطيع القول إن عاقتنا باآلخر هي عاقة 

وئام، وإننا استطعنا أن نصوب الصورة السلبية 
عنا، مبا خيدم التفاهم العاملي واحترام اآلخر 
وجعل حوار احلضارات حمل صدامها. خاصة 

وأن ثقافتنا العربية/ اإلسامية تتسم يف الغالب 
بسعيها للمحافظة على األصالة وحماربة 

التغريب؛ وهو األمر الذي يشمل املناهج والكتب 
املدرسية، الي حتذر من: ازدياد االجتاه إىل 

تغريب املجتمع العريب والثقافة العربية كخطر 
يسيطر على املجتمع العريب واإلسامي يف القرن 

العشرين، ومفهوم التغريب سيشرحه املعلمون 
بطرق خمتلفة، وقد يذهب بعضهم إىل اعتبار 

امليل إىل احلديث بلغة أجنبية والتعاطي مع 
اإلجنازات العلمية احلديثة؛ وظهور بعض 

النظم السياسية الغربية كاألحزاب والرملانات 
يف املجتمعات اإلسامية على أنه منكر جيب 

أن ُيكافح، وذلك بسبب تشوش املصطلح وعدم 
ضبطه، وألنه يصدر من باب احلفاظ على 
األصالة فقط. األصالة الي تضع املاضي 

العريب واإلسامي يف مواجهة احلداثة الغربية 
دون احتساب الفارق الزمين وموقع العرب 

واملسلمن يف درجات التطور العلمي واالجتماعي 
واالقتصادي اليوم.

يف صباحات الغربة البعيدة كنت أحضر القهوة وصوت الشيخ إمام يف اخللفية 
"حّلوا املراكب مع املغرب وفاتوين" وأبكي، مل أستطع وقتها تفسري بكائي اهليستريي 

يف املطبخ الذي با نافذة يف البيت الذي ال صوت فيه يف البلد الذي مل يربطين به، 
وقتها رمبا عللت ذلك بتداعيات الغربة، الغربة املصطلح الذي أجتاهله متاًما، فأنا 
كثرٌي وال غربة معي. اآلن أستقبل الصباح يف بيي ويف بلدي، أعد القهوة وأستمع 

للشيخ امام "يا عود رحيان أخضر والغربة بتحشه" وأبكي!
ليست تداعيات الغربة إذن وليست املسافات، رمبا تكون لعنة جنيب سرور ورمبا 

صوت الشيخ إمام ورمبا هي رحلة الداخل ال رحلة الطريق.
يقول سيجموند فرويد: إن املنامات استمرار حلياة اليقظة ورغبة اجلسد يف أن 

يظل مستيقًظا، ولكنين يا فرويد ال أريد اليقظة وال أريد الوعي وأمتىن أن أظل يف 
داخلي يقظًة ومنام.

ليست الغربة يا شيخ إمام وليست رغبة الوجود يا فرويد فلماذا كلما غفلت رأيت 
التيه حيوطين، وملاذا حن أجد نفسي أضيع ابني؟!

)تيه وضياع وغربة( كل صباح أصحو على هذه الكلمات، مرًة أضيع ومرًة ُأضيع، 
وبن املرتن باُد ال أعرفها وقطارات تفوتين وطائرات ال حتلق وهواتف خارج 

التغطية وأسواق وأهنار ومعسكرات تفتيش وجوازات سفر با تأشرية وأنا أسري با 
انقطاع أمًا يف الوصول الذي ال أدركه. 

تقول غادة: إن التوهان والغربة داخلك، عليِك بتقبل األمر، ستستقرين يوًما ما، 
ولكنين يا غادة تعبت من السري يف املنامات، السري املعلول املتواصل، السري الذي 

يتضاعف وال ينفذ، حىت أنين أستيقظ يف الصباح على آالم ركبي اليمىن.
مناديل دي واّل قلوع؟ وده حبر واّل دموع؟

خدوين يا راجعن.. فايتيّني ليه وملن!
هكذا أتساءل طوال الوقت، أريد أن أعود من أين؟ ال أدري! أريد أن أذهب، إىل أين؟ 

ال أدري!
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لقد نشأت مبكًرا ومنذ القرن 
التاسع عشر إشكالية معقدة تتعلق 

بتمثيل اآلخر ذهنيًّا مث ثقافيًّا، 
أي التصور الذي صاغته الظروف 
السياسية والتارخيية الي جاءت 
على إيقاع احلركة االستعمارية، 
مث خمتلف الصور النمطية الي 

تلتقطها الثقافة بطرق عديدة غري 
املحسوس منها يفوق بكثري ما هو 

حمسوس، واملسألة تتلخص يف ثنائية "الشرق 
والغرب" أو "األنا و اآلخر"، وهذا األخر قد 
رسم صورة للشرق منطلًقا من تصوراته هو، 
من رؤيته للحياة، صورة مليئة بالكليشيهات، 

يكتنفها الغموض أكثر من أي شيء آخر، 
وجديرة باملاحظة هذه القابلية الكبرية 

لتغيري املواقع يف لعبة حتديد األنا واآلخر، 
فاألنا هي "آخر" هذا األخر، الذي هو "أنا" 

مقابلة ألناي الي أعرفها، لكي تنسحب ثنائية 
الذات املمارسة لفعل التمثيل واملوضوع الواقع 
حتت أداة التمثيل الذي هو "اآلخر" من جهة 

إىل العمل يف االجتاه املعاكس.. يف لعبة لتبادل 

األدوار تصبح تعمل أحياًنا داخليًّا، 
بن األنا واألنا أيًضا، لعبة هنالك 

ملن يعدها جوهًرا للحياة يف تعددها 
وازدواجيتها اجلوهرية.)1(

تعمل الصور النمطية عملها يف 
هذه التمثيات بشكل ال يسعنا يف 

هذا املقام أن نتوسع فيه كثرًيا، 
فاألنا تذوب يف مفاهيم وتصورات 
حتيل على باد الشـرق/ اإلسـام/ 
العامل الثالث/ العروبة/ التخلف/ الرابرة/.. 
وكلها مفاهيم يصعب رسم احلدود الواضحة 

بينها. وهو األمر الذي جيعل التعامل معها 
صعًبا على املستوى املنهجي؛ ألنه من املستحيل 

اإلمساك به بشكل واضح بسبب عمل التحريف 
والتشويه واالقتباس واإلسقاط الذي تسلطه 

هذه الصور على املوضوع األصلي. صعوبة 
منهجية تضاعفها فكرة أن الصور النمطية الي 

تتشكل وتتحرك يف املقابل يتحكم فيها منطق 
رد الفعل، فهي متثيات غري بريئة على العموم، 

وهلذا كان إدورد سعيد مث هومي. ك. بابا 
يستعمان اصطاحات التحليل النفسي لعاج 
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هذا الصنف من املوضوعات.)2(
إن الرؤية القطبية كثرًيا ما تغري الباحثن 

والفاسفة لكي يتخذوها وسيلة ملعاينة 
موضوعاهتم، وكثرًيا ما عملت –شخصيًّا- على 
النصوص املترمجة والنصوص السردية الي 

متنح هذه الفرصة لتشكيل رؤية تقاطبية 
متكننا من فضح املواجهة بن الذات واآلخر، 

والي حتتاج حبوًثا متجددة باستمرار بسبب 
جتدد العينات النصية –سرًدا ورحلًة وفلسفًة 

وجداًل سياسيًّا- والواقع أن: "هذه املواجهة 
بتعارضها الثنائي تدفعنا إىل االستعانة 
بـ)التقاطب( ألن الصراع هنا يف حتديده 

قائم على ثنائيات ضدية تتفرع من األصل 
يف جزئيات متعارضة تعر عن العاقات 

والتوترات املنبثة يف تفاصيل األحداث".)3(
ورمبا يكون مصطلح "الشرق" نتاًجا 

إيديولوجيًّا وسياسيًّا قبل أن يدل جغرافيًّا أو 
تاريخيًّا على جهة أو على سياق حياة ومصري 
جمتمعات. إن مصطلح "الشرق" يعود بنا إىل 
األصول األوىل للداللة على اجلزيرة العربية 

وباد فارس واهلند والسند، لكي يتحول حاليًّا 

إىل الداللة اجليوسياسية على بؤر التوتر، 
وعلى مهاد احلروب والثورات والفنت الي 

ترتبط أساًسا بسوريا والعراق ومصر. الشيء 
الذي ال مينعه من مشول الصين واليابان 

وتركيا، حسب املرحلة واملزاج والظرف 
التارخيي وخاصة السياسي.

واحلاصل أن "الشرق فكرة هلا تاريخ وتقاليد 
فكرية، كما أن هلا ختييًا وقاموًسا أكسبها 

واقعية وحضوًرا يف الغرب وألجل الغرب")4(.. 
أي أن الشرق يف العرف االستشراقي هو "سلسلة 

من التمثيات تؤطرها جمموعة من أشكال 
السلطة مت نقلها إىل الغرب ودعمها باملعرفة 

الغربية ومت إدراجها يف الوعي الغريب".)5(
واجلوهر أن اهلدف األخري هو االحتواء، 
االستشراق هو عقيدة سياسية كان هدفها 

إذابة الفروق بن الشرق والغرب، ألجل سهولة 
احتواء الشرق يف اجلسد الغريب عن طريق 
القوة، من منطلق أن الشرق على أيام ينوعة 
احلركة االستشراقية كان ضعيًفا بالنسبة 

للغرب)6(، وعاجًزا عن متثيل نفسه، بل حمتاج 
ملن ميثله –حسب التعبري الشهري لكارل ماركس 
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الذي يورده إدوارد سعيد يف فاحتة كتابه 
كمفتاح لفهم الكتاب بصفة عامة-.

إن املفهوم املحرف لآلخر يف ثقافتنا العربية 
الشرقية هبذا املعىن مفهوم متت صناعته يف 
الغرب، فهو مفهوم مبين على الرغبة املضادة 

الي هي شكل من أشكال الرغبة؛ منظوًرا إليها 
مبنظار ردة الفعل التمثيلية الي هي فعل 

حمكوم بنظام عمل الفعل األول، و"اآلخر" يف 
عرف النفسانين؛ وخصوًصا يف عرف جاك 

الكان الذي يعد واحًدا من أهم من درسوا هذا 
املوضوع، هو مفهوم مرتبطة صناعته مبفهوم 

الرغبة، أو مفهوم املسافة الضرورية بن البناء 
الاواعي لألنا والبناء التعويضي لآلخر؛ ذلك 

املكان الرمزي، الذي هو فراغات يتم ملؤها 
بشكل ختيلي ميأل الفراغات الي تعاينها 

الذات أثناء جتربة بناء نفسها؛ بناء تعويضي 
حمركه الرئيس هو الرغبة.)7(

على املستوى الواعي ميكننا أن نعاين النتائج 
امللموسة من خال الفعل امللحوظ لدى الغرب 

الذي صار يركز مثًا على املرادف "إسام" 
الذي ال يدل على صفات وخصائص ثقافيًّة 

أوعرقيًّة أو اقتصاديًّة، بقدر الداللة على 
منطقة رمزيًّة الواعية، تتخذ أشكااًل عديدة 
حميلة على مكان واحد، هو املوقع املستهدف 

من السياسات الغربية الرأسمالية، الي ترسم 
خرائط توسعية حتتاج إىل متثيات ثقافية 

ترتكز عليها، تعمل 
بنظام االحتواء 

واالستبعاد، أو التبين 
والطرح فتستقطب 

دواًل غير عربية 
وتستبعد الدول 

العربية بانتظام.
إن داللة لفظة 

"الذات" على تصور 
الشرق ترتكز 

أيًضا على تاريخ 
قدمي يعود إىل 
زمن الفتوحات 

اإلسامية الكرى، 
بعد نشأة دولة الرسول حممد "ص"، ورمبا 

تعود إىل فترات سابقة كفترة "اإلمبراطورية 
الرومانية"، الي بدأت برسم دوائر للتابعن 
"داخل أسوار االمراطورية"، ولآلخرين ممن 
هم "خارج اإلمراطورية".. مع اإلصرار على 

ربط داللته حباضر السياق، وميكن أن يتحـدد 
باعتبـاره البعـد السياسـي أو العقيدي الثقايف 

أو اجلغرافـي وحىت االقتصادي.
املعطى االستشراقي يلعب دوًرا قويًّا يف 

هذا املنظار، إذ إنه حرص كثرًيا على تشكل 
هذه الصور النمطية املتخيلة الي هي نتاج 

االستيهام أكثر من كوهنا نتاج نظام الدراسة 
واالستقصاء، والدراسة اجلادة، والرغبة يف 

املعرفة باستعمال أنظمة احلق والتحري ألجل 
بلوغ نقطة احلق الساطع.

استرجاع احلق يف السرد
إذا نظرنا على املستوى اجليواستراتيجي 

الذي يتدخل مباشرة يف حياة الناس، وجدنا 
مصفوفة من الكليشيهات الي استوجبت ضرورة 

"الرد بالكتابة" واستعادة "احلق يف السرد" –
حسب مصطلحي بيل آشكروفت مث إدورد سعيد 
على التوايل، ودون احترام التراتب الزمين-.. 

وهلذا جند التركيز الكبري على السرد بصفته 
اخلطاب األكثر سرياًنا يف العامل، عامل أصبح 

إدوارد سعيد
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مييل صوب التعظيم 
من قيمة احلقيقة 

السردية. احلقيقة 
الي تستعيد الذات 

دورها من خاهلا، 
ومن خال العمل يف 

كنفها على الصياغات 
املضادة لآلخر 

السترجاع مكانة 
يبدو أهنا قد سحبت 

من الذات يف غفلة 
من السرد.

يقودنا احلديث 
عن الوفاء لإلنسان 

الصانع حلقيقته الي مت التاعب هبا إىل 
احلديث عن سلطة الذات، وذلك دون إغفال 

اجلانب املعقد لعامل الذاتية هذا الذي يرتكز-
كما أسلفنا- "على دعائم اجتماعية، تارخيية 

ونفسانية، وباإلمجال فهو يتحرك خبلفية، 
أو بظرف حضاري متكامل البناء على مجيع 

األصعدة، فاكتساب درجة ما من الذاتية مرده 
إىل العناصر املذكورة آنفا وال ميكن فصله عنها، 

أو فحصه خارج نطاقها".)8(
إن النص الروائي الذي جرت العادة على 
عده متثيًا للواقع قد حتول شيًئا فشيًئا ومع 

تراكم النصوص وكثرهتا إىل متثيل صورة 
معينة، فريدة، متميزة للواقع. صورة الواقع 

كما تنعكس على مرآة الذات، فإذا كان الوجدان 
مفارًقا وغري كرونولوجي، وكان غامًضا متقلًبا، 
فعلى النص أن يكتسي هذه الصفات بالضرورة.

يف حماولة الربط بن الذات والتمثيل 
الفلسفي لآلخر، علينا أن نتنبه إىل مسافة 

رمزية هامة هتدف مبدئيًّا إىل تفكيك الواقع 
البسيط اخلطي اخلاضع هليمنة اآلخر 

الغريب –كما وصفناه أعاه- من أجل إعادة 
تركيبه بشكل هتيمن عليه استراتيجيات السرد 

املضاد الي هي واقعية بديلة –إن مسح لنا 
االصطاح- فهي نصوص ال تفتأ تبحث هلا 
وسط املرياث النقدي للنوع الروائي ووسط 

التعقيد التمثيلي عن شكل معن، وهذا الشكل 
"ال يتكون إال بعد معاينة عميقة للواقع، فإن 
القص يف هذه احلالة، يواجه إشكالية متثيل 

الواقع من ناحية، وعدم الرغبة يف متثيلـه من 
ناحية أخرى، والوسيلة حلل هذه اإلشكالية 

هـي استخدام الشكل التجريدي واخليال 
املكثف، وقد ال يصمد هذا التجريد واإلغراق 

يف اخليال يف مواجهة الواقع، ولكنه يصمد 
بوصفه بناًء فكريًّا مستقًا، وهلذا فإنه ال جيوز 

يف هذه احلالة، أن نتحدث عن املحاكاة بأي 
معىن من املعاين، ألن الكاتب ال يريد أن حياكي 
شيًئا، بل يريد أن ميثل املعىن يف تشكيل لغوي 

يساوي قيمة التجربة".)9(
إن الذات ختلق لنفسها يف إطار مقوالت ما 

بعد الكولونيالية مكاًنا متميًزا يصل حد تغيري 
التقومي التارخيي للظواهر اإلنسانية، يقول 

جياين فاتيمو يف هذا اإلطار إن العبقرية 
الشعرية، والي هي أكر جتل للذات يف ميدان 

اإلدراك، تشري على حمور التاريخ من خال 
تراكم للقطيعات، تراكم خيلق تارخييته 
اخلاصة، و"تعارض هذه التارخيية الي 

أنتجتها األرواح امليكانيكية )ولكن أيًضا العلماء 
العظام( احلياد التارخيي للعبقرية )ال تارخيية 

الظاهرة العبقرية(، الي ال ميكنها أن تعلم 
اآلخر أساليب ابتكارها وإنتاجها، إذ ليس 

بوسعها أن تشرح ذلك كليًّا بنفسها، ولكن أعمال 

مجال الغيطاين
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العباقرة تبقى مثل مناذج 
وأمثلة، وعندما ختلق الطبيعة 

عباقرة على اتصال معها 
يصريون الفرصة إلنتاج جديد 
مماثل، األمر اخلليق أكثر من 
أي أمر آخر بأن يتخذ صفة 

التارخيية".)10( 
إن خاصة هذه املقولة هي 

أهنا ال توجد وصفة سردية 
جاهزة، وال يوجد خمطط 

مسبق قابل للتوصيف حتدث 
القطائع التارخيية وفًقا له، 

وإمنا نعول يف هذا األمر على 
ركام الظواهر "الغريبة" أو 

"جديدة الداللة" و"املستعصية 
على الوصف والتأويل 

اإلمراطوري الواضح" لكي 
يصري ركام القطائع نوًعا من 

التواصل يف إطار السرد املضاد، 
والتمثيل املعاكس، والرد 

بالكتابة.
إن حترير هذا الكام نفسه 

لدليل على قوة كام جياين 
فاميو، فقد أسلفنا الوقوف 

لدى نقاط متثل جتليات الفكر 
االستعماري يف امليدانن الفين 

والفكري والتواصلي عموًما، 
مث ها إننا نعود ونرصد نقاًطا 
غري بعيدة تصف جتلي "سرد 

احلواشي" على خريطة "السرد 
اإلمراطوي" وهذا يدل على 

شدة املفارقة واحلدة واملفاجأة 
والتبدل غري النسقي ألشياء 

الثقافة االستعمارية من زمن إىل آخر، ومن 
شخص إىل أخر.

يتحدد جمال حبث الرواية ما بعد 
االستعمارية احلديثة من خال كوهنا تنشد 
حيًزا فارًغا تؤسس فيه ممارسة معينة على 

درجة عالية من احلرية واجلمالية، ومن خال 

الفعل اخلاق الواعي لعمل 
التخييل الذي يقترح أطًرا ملا 
مل حيدث، وما كان مبكنه أن 
يقع، عناصر ختييلية متنحها 

الكتابة قوة أكر من قوة 
ما حدث ووقع، أو تتعامل 

معها بسياسيات الفضح وخلق 
منظورات تارخيية بديلة مل 

تكن موجودة.. وفكرة التاريخ 
البديل هذه كثرًيا ما تعمل 

على قلب املوازين يف السرد ويف 
التاريخ.)11(

ال يتوقف هذا اهلاجس 
ما بعد الكولونيايل املرتبط 

بتجلي الذات املسحوقة 
املمنوعة من احلق يف السرد 

على مستوى الكتابة عند 
عتبة الكتابة ذات الطابع 
السريذايت، كما ميكننا أن 

نتوقع ألول وهلة، أو هاجس 
فضح ضيم العامل اإلمراطوري 

وما شاكل ذلك، بل يتعداه 
إىل حضور فتنة التراث أيًضا 

على الرقعة الروائية الي هي 
رقعة مستجلبة من الغرب على 
هامش احلركات االستعمارية، 
فتنة حماورة التصور احلامل 

للشرق املرتبط مبقولة الشرق 
كرغبة كامنة.

إن الذات الكاتبة تواجه 
"اآلخر" الكاتب من خال 

نزعة االحتفاء بالتراث يف 
الكتابات التارخيية مثًا، وهو 
أمر جدير بالتأمل من باب كون كتابة التاريخ 
مهمة مفصلية يف املسار الذي حنن بصدده، يف 

مواجهة غري معلنة مع عناوين "احلداثة" الي 
هي صبغة الغرب الغالب املكرسة. ويف هذا 
اإلطار يقول فيصل دراج معلًقا على جتربة 

مجال الغيطاين الروائية "ففي مقابل حداثة 

هومي. ك. بابا

جياين فاتيمو

بيل آشكروفت
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اجتماعية زائفة تلغي الذات وهي تنفتح 
على اآلخر هجس الغيطاين حبداثة أخرى، 

تذهب إىل الذات الوطنية قبل أن تتوسل إىل 
اآلخر وتقف على أعتابه. ويف مقابل حداثة 

أدبية، تستقيم تارة وتنحين تارة أخرى، 
سعي الروائي إىل أرض خاصة به، حياور فيها 

منوذًجا ال يغترب عنـه، وأسلوًبا ال يستعصي 
منذ كان صبيًّا، عليه، ومنظوًرا أنس إليه، 

وقد تبدو رحلة الغيطاين، 
وقد صاحبتها األزمنة، 
للبعض، متكلفة ومليئة 

بالغموض، تكتب ما كتب، 
وتستقدم ما ال حاجة 

إليه. وما يقول به هذا 
البعض خاطـئ وجيانب 

الصواب، يف أكثر من 
اجتاه. فالغيطاين 

حياور املاضي مبعرفة 
من احلاضر، أي أنه 

ينظر إىل املاضي وال 
ينغلق عليه. وهو 

يتعامل مع املوروث، 
وهو عمومية 

ثقافية، مبنظور 
روائي ال عمومية 
فيه، أي أنه يقرأ 

املعطى البسيط 
مبنظور ال حق 

متقدم عليه، ذلك أن 
الزمن الروائي، يف داللته الثقافية، يتضمن 
زمن املوروث ويفيض عليه يف آن، لذا فنص 

الغيطاين ال يستقدم املاضي إىل احلاضر، وال 
يرحل احلاضر إىل املاضي، بل يتكون يف زمن 
متغري ومتنام خاص به، يتهم حداثة يعرفها، 
ويبحث عن حداثة أخرى، يتعرف عليها، دون 

انقطاع")12(
إن السرود الي تدخل يف اإلطار الذي حنن 

بصدده كثرية جًدا، ال يفتأ عددها يتزايد، 
بسبب حتول الرد بالكتابة الذي يستعيد احلق 

يف سرد الذات وصياغة اآلخر إىل هاجس 
مركزي يف الثقافات ذات املرياث الكولونيايل 
الثقيل، وقد نلتقط بيسر بعض مامح هذه 

السرود، إذ يتضح منوذج الشخصية البطولية 
املذكرة -ال املؤنثة أبًدا- الي تقيم عاقة 

جنسية مع "الغرب" ليتم التواصل احلضاري 
املقطوع بوساطة "امرأة" غربية متحررة، مع 

تعامل شيزوفريين مع هذه املرأة/ الغرب/ 
اآلخر الي متثل مجلة من القيم الي يرفضها 

هذا الشرقي. انبهار 
ورفض، جاذبية 

ونفور، رغبة 
وحاجز، وأحكام 
متضاربة.. وهو 
جو غري بعيد عن 
الصورة النمطية 

الي كانت قد 
أرستها السرود 

اإلمراطورية يف 
الزمن االستعماري)13(
ميكننا قول الكام 

نفسه عن روايات 
"تاريخ اجلرح "لفؤاد 

شايب" و"عصفور 
الشرق" لتوفيق احلكيم 

و"احلي الاتيين" لسهيل 
إدريس، و"موسم اهلجرة 

إىل الشمال" للطيب 
صاحل.. إال أنه وضع سردي 

يتغري جذريًّا مع سرود 
جديدة تعمق وجهات نظر الروائين اجلدد 

صوب املوضوع املطروح، ففي نصوص مثل 
"األمري مسالك أبواب الحديد" للروائي واسيين 
األعرج، أو "ذاكرة اجلسد" ألحام مستغامني، 

و"ثاثية غرناطة" لرضوى عاشور، أو "مصائر" 
لربعي املدهون، و"مورسو، حتقيق مضاد" 

للجزائري كمال داود.. اخل اخل.. فيها كلها 
هاجس مزدوج ال يهدف فقط إىل قلب الوضع 

االستشراقي رأًسا على عقب، بل يهدف إىل 
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خلق فضاء فلسفي يتقابل فيه الندان القدميان 
فكريًّا ال بطريقة ال واعية، وهبدف تبادل فين 

واع ندي للخطاب ال من أجل إنتاج اخلطاب 
أحادي االجتاه الذي تعودنا عليه.

فهنالك رسالة جديدة يف رواية "األمري" 
يريد قوهلا األمري عبد القادر اجلزائري 

السياسي/ املناضل/ املنتمي إىل النخبة، والذي 
يقف أمام صنوه الفرنسي املونسينيور ديبوش 

رجل الدين والسياسة، على خلفية ذات عارفة 
صانعة خلطاب فحولة ال كذات صامتة تتلقى 

اخلطاب ناًرا وشواًظا، خلفية املفكر القائد 
واملتصوف الشاعر.

هوامش:
1- صــاح صاحل: ســرد اآلخــر، األنا واآلخــر عر اللغة 
ــرب، ط1، 2003،  ــريب، املغ ــز الثقايف الع السردية، املرك

ص10.
2- للتوسع:

Maria-Benedita Basto: Le Fanon de Homi 
Bhabha: Ambivalence de l'identité et 
dialectique dans une pensée postcoloniale, 
revue "Tumultes"; No. 31, Vers une pensée 
politique postcoloniale: À partir de Frantz 

Fanon )octobre 2008(, pp. 6-47
ــة  ــاز، اهليئ ــذات واملهم ــب: ال ــد جني ــاوي، حمم 3- الت

ــر 1998، ص42. ــاب، مص ــة للكت املصري
4- Edward Said: LʼOrientalisme, lʼorient 
crée par lʼOccident, Seuil, 2001, P:17
5- Ibid. p:233
6- Ibid. p:234

7- كريــس باركــر: معجــم الدراســات الثقافيــة- تــر: 
ــة 2018، مصــر ص54. مجــال بلقاســم، دار رؤي

8- محــادي، عبــد اهلل: الشــعرية العربيــة بــن االتبــاع 
اجلزائريــن،  الكتــاب  احتــاد  منشــورات  واالبتــداع، 

اجلزائــر 2002، ص121.
9- إبراهيــم نبيلــة: فــن القــص، يف النظريــة والتطبيق، 

مكتبــة غريــب، مصــر، د.ت، صــص168- 169.
10- فاتيمــو، جيــاين: هنايــة احلداثــة، الفلســفات 
العدميــة والتفســريية يف ثقافــة مــا بعــد احلداثــة، 

ص107.
الثقافيــة،  الدراســات  أفــق  األمحــر:  فيصــل   -11
دار ضفــاف ودار االختــاف، لبنــان/ اجلزائــر 2018، 

.122 ص
12- فيصــل دراج: نظريــة الروايــة والروايــة العربيــة، 
املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء 2002، ص230.

العريب  الغرب يف األدب  نعوم طنوس: صورة  13- جان 
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بعدهــا.

واسيين األعرج
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تسعى التربية إىل غرس القيم 
واملبادئ والعلم يف النفس البشرية، كما 
تسعى إىل تشكيل وعيها لذاهتا وحتديد 
هويتها الي تتمايز عن اآلخرين، سواء 
أكانت هذه اهلوية فردية أم مجاعية. 

وتتنوع مصادر التربية وقنواهتا، وتشكل 
األسرة مث املدرسة أمّهها.

أّما التربية الثقافية، فيتركز 
اهتمامها على تكوين معرفة علمية 

وأدبّية تشتمل على املجاالت احلياتية املختلفة. 
وتشّكل قنوات املعرفة املختلفة من كتب وصحف 

ومواقع إلكترونية وحماضرات وغريها مصادر 
هذه التربية. وكلما كانت هذه القنوات منفتحة 

على الثقافات األخرى، وعى اإلنسان ذاته واآلخر 
الذي يكون، بطبيعة احلال، خمتلًفا، سواء أكان 

هذا االختاف دينيًّا أم إثنيًّا أم عرقيًّا أم حضاريًّا. 
وكلما انغلق اإلنسان على ثقافة جمتمعه، صعب 

عليه إدراك ذاته واالعتراف بوجود اآلخر، ألّن 
اآلخر شرط أساسي إلدراك الذات.

ويعتر األدب، على اختاف أنواعه، مكّوًنا 
أساسيًّا من مكّونات التربية الثقافية، ألّنه يصدر 

من ذات األديب الذي جيسد يف عمله 
األديب طبيعة املجتمع الذي يعيش فيه، 

فيصور أحواله وتناقضاته وصراعاته 
ومميزاته، ويعّبر عن تفاعله مع هذا 

املجتمع. ويهدف األديب إىل التأثري يف 
القارئ، والتأثري هو إحداث تغيري يف 

وعي الذات واآلخر، ويف تشكيل قيمها 
ومبادئها، ويف حتديد مواقفها. فاألدب 
هو، إذن، نتيجة تربية معّينة، وعامل 

من عوامل التأثري يف التربية يف الوقت نفسه، 
يصدر من املجتمع ليصب فيه، ويف كا احلالتن 

يكون متأثًرا ومؤّثًرا.
ومتّثل الرواية، دوًنا عن غريها من األنواع 

األدبية، دوًرا جوهريًّا يف تظهري الواقع املجتمعي، 
ألّن الفضاء الروائي ميتلك إمكانية تصوير أحوال 
املجتمع بكل ما يعتريه. يقول عبد الرمحن منيف 

يف دور الرواية: "هي النوع األديب األكثر متكًنا من 
حتليل املجتمع العريب الراهن واألعمق تعبرًيا عن 
توصيف احلالة العربية املعيشية ال ألن الرواية 

تقدم احللول املناسبة لكل علة، بل ألهنا قادرة 
على التساؤل والتعجب واالستفهام واالستغراب 
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واالستقراء واحلدس والتحسس واحللم.")1(
ومبا أّن املجتمع العريب عاش عصوًرا من 

االنفتاح على اآلخر والتفاعل معه، سواء أكان هذا 
التفاعل إجيابيًّا أم سلبيًّا، كان ال بد للرواية من 
ترمجة هذا االنفتاح بكل ما ينتج منه. فعن أّي 

آخر نتحدث؟
لقد تطورت صورة اآلخر يف نظر الثقافة 

العربية بن مرحلي قبل ظهور اإلسام وما بعده، 
وما إن اتسعت الفتوحات وبدأ العرب املسلمون 

تكوين إمراطوريتهم حىت بدأوا يكتشفون اآلخر 
املتنوع بكثافة، وكان هذا اآلخر حمصوًرا يف قاريت 
آسيا وأفريقيا، ومل يعرف العرب اآلخر الغريب إال 
مع احلروب الصليبية الي شكلت منعطًفا تارخييًّا 
يف رسم الصلة بن األنا العريب واآلخر األورويب، 

وحدد مامح صورة هذا اآلخر الي ما زالت قائمة 
حىت اليوم. وما عاد اآلخر بالنسبة إىل العرب 

واملسلمن منذ اندالع هذه احلروب هو اآلخر 
املتعدد واملتنوع الذي عرفوه يف القرون األوىل 

لإلسام، بل أصبح اآلخر هو الغرب الذي وعوا 
وجوده عندما دخل حامًا سيفه على أراضيهم، 

أي كان لقاؤهم األول به لقاًء دمويًّا لن ُيمحى من 
ذاكرهتم.)2(

مث جاءت احلملة الفرنسية على مصر عام 
1798، بعد مرور ستة قرون على انتهاء احلروب 
الصليبية هبزمية اإلفرنج وعودهتم إىل ديارهم، 
لتحيي لقاء الغرب بالعرب، ومرة جديدة باآللية 
العسكرية واملطامع السياسية التوسعية. لكن كان 
هلذه احلملة بعد إجيايّب، وهو تعّرف العرب إىل 
الثقافة الفرنسية املتطّورة حضاريًّا عن الثقافة 

العربية آنذاك، ما دفع حممد علي باشا عام 1826 
إىل إرسال أول بعثة علمية إىل فرنسا هبدف 
الوقوف على مظاهر التقدم األورويب لتحقيق 
النهوض العريب، واستمرت هذه البعثة مخس 

سنوات. وكان على رأسها رفاعة الطهطاوي الذي 
خرج من هذه التجربة بباكورة األعمال األدبية 
الي تعاجل إشكالية األنا العريب واآلخر الغريب، 

وعنواهنا "ختليص اإلبريز يف تلخيص باريس" 
الصادرة عام 1900.)3( توقف الطهطاوي يف كتابه 
عند مميزات احلضارة الغربية، ورغب يف أن تنسج 

احلضارة العربية على منواهلا. لكن، رغم أن تركيز 
الطهطاوي كان على حضارة اآلخر الغريب، جاء 
كتابه حبًثا عن الذات يف مرآة اآلخر، ألن مصر 

كانت حاضرة يف كل مشاهداته وتأماته، ما 
ساعده على وعي حقيقة الذات العربية واآلخر 

الغريب.
أطلقت هذه الرحلة رحات عربية أخرى إىل 
أوروبا، وال سيما فرنسا وأملانيا وإجنلترا، وانرى 

عدد من الروائّين العرب لتصوير طبيعة لقاء األنا 
العريب باآلخر الغريب على أرضه، وكان لقاء مفعًما 

باالنبهار واإلعجاب مبا حققه الغرب من إجنازات 
حضارية خمتلفة. نذكر من أهم هذه الروايات: 

رواية "عصفور من الشرق" لتوفيق احلكيم، 
و"قنديل أم هاشم" ليحىي حقي، و"موسم اهلجرة 

إىل الشمال" للطيب الصاحل، و"احلي الاتيين" 
لسهيل إدريس.

تابع نقاد األدب هذه األعمال، فأصدروا عّدة 
دراسات تعاجل صورة اآلخر األورويب يف عدد من 

الروايات العربية الصادرة يف القرن العشرين، 
ونذكر من هذه الدراسات "صورة الغرب يف الرواية 

العربية" لسامل املعوش )1998(، و"شرق وغرب 
رجولة وأنوثة" جلورج طرابيشي )1998(، و"العرب 
والغرب يف الرواية العربية" حلسن عليان )2004(، 

و"صورة الغرب يف األدب العريب املعاصر" جلان 
طنوس )2009(، و"إشكالية األنا واآلخر" للدكتورة 

ماجدة محود )2013(.
لكن هوية اآلخر الغريب بدأت تتحول، يف 

الرواية العربية، من أوروبا إىل أمريكا الشمالية 
وحتديًدا الواليات املتحدة األمريكية، فبدأت 

تظهر روايات تشكل الواليات األمريكية فضاءها 
الروائي، وتصور طبيعة التفاعل العريب األمريكي. 

وال نستطيع أن نؤرخ لبداية هذا التحول، 
لكن ياحظ أنه جاء يف بداية القرن احلادي 

والعشرين، وحتديًدا بعد أحداث احلادي عشر من 
أيلول 2001، الي أعادت تشكيل طبيعة العاقات 

العربية األمريكية، فبتحميل أمريكا العرب 
واملسلمن مسؤولية هذه األحداث، وإعاهنا احلرب 

على اإلرهاب، أصبح للعرب موقف جديد من أمريكا، 
موقف عدو من عدوه. نذكر من هذه الروايات 
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"تبليط البحر" لرشيد الضعيف، و"أمريكا" لربيع 
جابر، و"شيكاجو" لعاء األسواين، و"أمريكانلي" 

لصنع اهلل إبراهيم، و"رغبات ذاك اخلريف" لليلى 
األطرش، و"سرية الفىت العريب يف أمريكا" لرفقة 

دودين، و"احلفيدة األمريكية" إلنعام كجه جي. 
وهذه الروايات ليست سوى غيض من فيض، فبعد 
االحتال األمريكي للعراق، شهد اإلنتاج الروائي 

العراقي سيًا من الروايات الي جعلت من الصراع 
العراقي األمريكي موضوعها الرئيس.

مل تنل هذه األعمال حقها من النقد األديب، 
فلم يصدر يف موضوع تصوير اآلخر األمريكي يف 

الرواية العربية سوى حبث واحد هو "أمريكا 
واألمريكين" للناقد العراقي الدكتور جنم عبد 

اهلل كاظم. لذا جند من األوىل تركيز حبثنا على 
هذه الروايات ألن الدراسات النقدية مل تفها 

حقها. تشكل أمريكا الفضاء السردي هلذه الروايات 
وأرض التقاء الذات العربية باآلخر األمريكي، فما 
الذي دفع العرب إىل ترك أراضيهم واهلجرة إىل 

أمريكا؟

أّواًل- اهلروب من الذات العربية إىل اآلخر 
األمريكي:

ضاقت الشخصيات الروائية العربية باألوضاع 
املأزومة الي تعاين منها شعوهبا، وال سيما يف 

االقتصاد والسياسة والعلم، فولت وجوهها شطر 
الواليات املتحدة األمريكية باحثة فيها عن 

أحامها الي عجزت أوطاهنا العربية عن حتقيقها.
يف روايي "تبليط البحر" و"أمريكا"، وقفت 

األحوال االقتصادية املتردية وراء اختاذ 
شخصياهتما الرئيسة القرار باهلجرة إىل الواليات 

املتحدة األمريكية أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين، حيث كان لبنان يعيش 

يف كنف الدولة العثمانية وكانت غالبية السورين 
)سكان باد الشام حينها( تعاين من ضيق ذات 

اليد، فراحوا يبحثون عن بلد يوفر هلم مصدر رزق 
جينون منه الثروات. وكانت أمريكا تشهد حينها 

ازدهاًرا اقتصاديًّا جعلها يف مقّدمة الشعوب. يستهّل 
رشيد الضعيف روايته "تبليط البحر" بتقدمي ملحة 

عاّمة عن تفّوق أمريكا احلضاري حينها قائًا: 
"كانت تلك الباد البعيدة يف ذلك الوقت أّول 

انطاقتها لتصبح أعظم دولة يف العامل، من حيث 
الصناعة والتجارة والزراعة واحلرب وأنواع العلوم 
األخرى.")4( يف "تبليط البحر"، هاجر منصور هاشم 
إىل أمريكا بعد ما فتكت ببلدته براشا فتنة 1860 

الي اقتتل فيها الدروز واملوارنة يف جبل لبنان، 
فأجرته على الزنوح إىل بريوت، وهناك وجد 
نفسه عاطًا عن العمل عاجًزا عن تأمن لقمة 
العيش، فهاجر إىل أمريكا. ويف رواية "أمريكا"، 
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حلقت مرتا حداد بزوجها الذي سبقها إىل أمريكا 
باحًثا عن مصدر للرزق، رغم أهنا مل جتده، قررت 
البقاء هناك بغض النظر عّما يف هذا القرار من 
حتديات لفتاة يف مقتبل العمر ويف دولة جتهلها. 
يف هاتن الروايتن يسرد الضعيف وجابر أحوال 

السورين الذين مل جيدوا يف بادهم ما حيقق هلم 
الرخاء املادي، فهاجروا باآلالف إىل أمريكا، على 

الرغم مما كان يعترضهم يف طريق اهلجرة من 
صعوبات ومعوقات تبدأ بتأمن مثن تذكرة السفر 
)الناولون( وصواًل إىل خضوعهم لفحصوات طبية 

عند وصوهلم إىل جزيرة إليس، ليثبتوا لألمريكين 
أّنهم خالون من أمراض عضال. وكان العمل الذي 
امتهنوه حينها هو البيع بالكشة، فكانوا حيملون 

كشاهتم )صناديق خشبية تعلق بالرقبة(، وميألوهنا 
بأدوات خمتلفة وال سيما أدوات اخلياطة، وجيولون 

هبا يف شوارع أمريكا، وبشكل خاص يف القرى 
النائية. عمل يف الكشة منصور هاشم وابنه فارس 

يف "تبليط البحر"، وعملت مرتا حداد وزوجها 
وعشرات اللبنانين بالكشة يف "أمريكا"، وجنحت 

مرتا يف التدرج يف هذا العمل إىل أن مجعت ما 
يكفي من املال لتأسيس مصنع للكيمونو.

مل تقف األوضاع االقتصادية املتردية وحدها 
وراء هجرة العرب إىل أمريكا، فأنظمة احلكم 

الفاسدة وغياب الدميقراطية يف مصر والعراق، 
على وجه التحديد، أجرت عدًدا من الشخصيات 

الروائية العربية على مغادرة بادها حبًثا عن بلد 
حيترم حريتها وحيفظ كرامتها.

يف "شيكاجو"، هرب الدكتور كرم دوس القبطي 
من مصر بسبب فساد نظام التعليم يف اجلامعة الي 

كان يتعلم فيها واملستشفى الي كان يتدرب فيها، 
ويكمن فسادها يف خضوع رؤسائها للحاكم الفاسد 
الذي يعّين يف املناصب العليا من يناوئه، وإن كان 

ليس أهًا هلا، فضًا عن تعرضه لاضطهاد من قبل 
اإلخوان املسلمن بسبب انتمائه الديين.

وترك حممد صاح مصر ألنه يئس من تغيري 
نظام احلكم فيها، خباف حبيبته زينب رضوان 
الي فضلت البقاء ملقاومة هذا النظام وتغيريه. 

فقصد أمريكا، وكان مهه األول البحث عن زوجة 
أمريكية متنحه اجلنسية، فنال مبتغاه وتابع 

حتصيله العلمي يف الطب وعاش حياته يف أمريكا 
أستاًذا يف الطب يف جامعة إلينوي يف شيكاجو.

وترك الدكتور رأفت ثابت مصر قاصًدا أمريكا 
أوائل الستينّيات بعد تأميم الرئيس مجال عبد 

الناصر مصانع الزجاج الي ميلكها أبوه حممد باشا 
ثابت، لكّنه استطاع أن يهرب مببلغ مايل كبري، بدأ 
به حياته اجلديدة، فتعّلم حّتى حصل على شهادة 

الدكتوراه، ودّرس يف عدة جامعات أمريكية يف 
نيويورك وبوسطن، مث استقر يف شيكاجو ثاثن 

عاًما، وتزّوج املمرضة ميتشيل الي تعمل يف مصّحة 
للحاالت النهائية وسط شيكاجو، وحصل على 

اجلنسية األمريكية.)5(
أّما يف احلفيدة األمريكية، فهربت زينة هبنامي 

مع عائلتها من بغداد قاصدين أمريكا حيث استقروا 
وحصلوا على اجلنسية األمريكية، وكان سبب 

هروهبم ديكتاتورية النظام احلاكم، فوالدها بعد 
انتقاده نشرة األخبار على اهلواء، بعد إلقائه نشرة 

األخبار يف إحدى القنوات العراقية الرمسية، 
اعتقل يف مزنله وتعرض لضرب مرح مل ينجه منه 

سوى ابن صديقه الذي يعمل مع أجهزة الدولة.
أّما الدافع الثالث للجوء إىل اآلخر األمريكي، 
فهو ختلف التعليم يف اجلامعات العربية وعجزها 

عن تلبية الطموحات العلمية ألبنائها، فهجرة 
األدمغة العربية إىل مراكز العلم األمريكية تشكل 

موضوًعا رئيًسا لعدد كبري من الروايات الي عاجلت 
العاقات العربية– األمريكية.

يف "شيكاجو"، جنح أربعة جامعّين مصرين يف 
احلصول على بعثة يف جامعة إلينوي يف شيكاجو 

ملتابعة حتصيلهم العلمي يف علم اهليستولوجي، 
وهم شيماء حممدي وطارق حسيب وناجي عبد 

الصمد وأمحد دنانة، لينضموا إىل من سبقوهم إىل 
أمريكا بعشرات السنن وأصبحوا جزًءا من الطاقم 
التعليمي اجلامعي، وهم حممد صاح ورأفت ثابت 

وكرم دوس.
أّما يف "تبليط البحر"، فلم يقَو فارس هاشم 
على حتمل اإلجراءات التعسفية الي اُتخذت 

حبقه ورفاقه يف كلية الطب يف الكلية السورية 
اإلجنيلية، القتناعهم بنظرية داروين الي أشعلت 

ما ُسّمي بـ"أزمة داروين" عام 1882، على خلفّية 
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خطاب الدكتور "أدوين لويس" 
)Edwin Louis( يف حفلة 

ختريج دفعة من طّاب الكلّية، 
وذلك النتقاده من يقول إّن 

نظرّية العامل اإلجنليزي تشارلز 
داروين ضد الدين.)6( وموقف 
الكلية هو موقف مؤسسيها أي 
املبشرين الروتستانت الذين 

جيدون يف هذه النظرية حتقرًيا 
لإلنسان.

ويف "سرية الفىت العريب يف 
أمريكا"، ترك عبد رمضان احلاج 
بلده األردن ليحصل على شهادة 

الدكتوراه يف الرياضيات احلديثة 
يف إحدى جامعات أمريكا بسبب 
ختلف التعليم األردين يف هذا 

املجال، وجنح يف حتقيق مبتغاه.
وال يقتصر التخلف العلمي 

على اجلامعات العربية العاجزة 
عن جماراة اجلامعات األمريكية 

خباصة والغربية بعامة يف 
تطورها العلمي والتكنولوجي، وال 

سيما يف جمال البحث العلمي، 
بل يشتمل أيًضا على سيطرة 

التفكري األسطوري على عقول 
العرب على اختاف انتماءاهتم 

الوطنية والدينية، وعلى 
اختاف األزمنة الي يعيشوهنا. 

يف "تبليط البحر" يسرد رشيد 
الضعيف عدًدا من املعتقدات 

اخلرافية الي تسيطر على عقول 
السورين منتصف القرن التاسع 

عشر، ويف "سرية الفىت العريب يف 
أمريكا" تتوقف املؤلفة رفقة دودين عند املعتقدات 
اخلرافية الي يؤمن هبا املجتمع األردين من خال 

سرد قصص من حياة عبد رمضان احلاج مع والدته 
الي تسيطر على عقلها هذه املعتقدات.

فيتبّين مما تقّدم أن الروائي العريب ميارس 
يف رواياته نقًدا للذات العربية بتظهري معّوقاهتا 

وختّلفها ومشاكلها السياسية 
واالقتصادية والعلمية، وبإظهار 

تناقضها احلضاري مع اآلخر 
األمريكي، ويأيت هذا التناقض 
يف مقدمة األسباب الي جعلت 
األوطان العربية طاردة ألهلها.

ثانًيا– االرتداد إىل الذات:
محلت الشخصيات الروائية 

العربية أحامها إىل أمريكا، 
يائسة من أوطاهنا، حاملة يف 
نفوسها كل الرجاء يف حتقيق 
أحامها يف أمريكا. لكن عدًدا 

منها مل يستطع ممارسة السطو 
على ذكرياته وماضيه وانتمائه، 
فبقيت أوطاهنا عالقة يف حبال 
قلوهبا عصية على السقوط يف 

ظلمة النسيان.
يف "شيكاجو"، حالت الثاثون 
سنة الي أمضاها الدكتور حممد 
صاح يف أمريكا دون االستحواذ 

على مشاعره وذكرياته، فإذا 
مبارد احلنن خيرج من قمقم 

الذاكرة موّجًها قدميه حنو القبو 
الذي رمى فيه آثار مصر من ثياب 

ا  وأسطوانات، نابًشا قبورها، باثًّ
الروح فيها. فوجد نفسه أسري 

هذه اآلثار، جاهًدا يف استرجاع 
عاقاته مع رفاق الشباب يف 

مصر، يعصر قلبه الشعور بالندم 
لتركه إّياها، علًما أّنه أصبح ما 
أراده، طبيًبا من أطباء أمريكا، 

ينعم برخاء مادي وشهرة واسعة.
يف "تبليط البحر"، مل يستطع فارس هاشم 
حرمان بلده من العلم الذي هنله من جامعات 

أمريكا، فعاد إليه حاملًا يف حتقيق هنضته، على غرار 
النهضوين العرب الذي عاينوا عن قرب حضارة 

الغرب ودعوا إىل متثلها يف باد الشرق. لكن العودة 
مل تكتمل، إذ مات قبل أن تطأ قدماه أرض الوطن، 

عالء األسواىن

ربيع جابر

أنعام كجة جى
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فمات حلم النهضة مبوته. وكأن الكاتب أراد أن 
يقول، باختياره املوت هناية لفارس هاشم، إن حلم 
النهضة يف بادنا أشبه بتبليط البحر أي تعجيزي.

يف "سرية الفىت العريب يف أمريكا"، رفض عبد 
رمضان احلاج البقاء يف أمريكا، بعد حصوله على 

شهادة الدكتوراه يف الرياضيات احلديثة، فعاد إىل 
األردن بالتزامن مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية، 

وبعدما عاش صراًعا نفسيًّا يف شوارع أمريكا، 
صراًعا سببه التناقض الذي شهده بن الداخل 

واخلارج األمريكين. ففي الداخل عاين الشخصية 
األمريكية عن كثب وانبهر مبا بلغته من رقي وال 
سيما على املستوى األخاقي، يف الوقت الذي مل 
يكن فيه باله غائًبا عن سياسة أمريكا يف الشرق 

األوسط، وهي سياسة إمريالية تقصي اآلخر 
وتنكر عليه وجوده، وتسعى جاهدة لتحقيق مآرهبا 

على حسابه. هذا الصراع انتهى باالرتداد إىل 
وطنه ليكون يًدا خترجها من الظلمات إىل النور.

ثالًثا– الضياع يف اآلخر:
جنح املجتمع األمريكي يف االستحواذ على بعض 

الذوات العربية الروائية مقنعة إياها بأّنها لن 
تكون شيًئا ولن يكون هلا مستقبل وحياة من دون 

اآلخر األمريكي، وهذا اآلخر هو طوق جناهتا 
من التخلف والديكتاتورية واجلهل والقمع يف 

جمتمعاهتا العربية.
يف "احلفيدة األمريكية"، حتّولت زينة هبنامي 
العراقية األصل إىل جندية أمريكية تعود إىل 

وطنها على ظهر اآللية العسكرية األمريكية إبان 
الغزو األمريكي للعراق يف نيسان 2003، لتكون 

مترمجة مساعدة للجنود األمريكين. أخرجتها 
من ديارها كراهية النظام لشعبه مبمارسته كل 

أشكال القمع والعنف ضده، وأعادهتا إليها رغبتها 

يف اإلطاحة هبذا النظام الذي آمنت بأن اجلنود 
األمريكين ما غزوا العراق إال هبدف حترير شعبه 
من هذا النظام ونشر الدميقراطية والعدالة فيه. 

وفشلت كل حماوالت جدهتا العراقية يف استردادها 
من كماشة أمريكا الي أطبقت على وجداهنا 

وفكرها وحاضرها ومستقبلها، رغم ما شهدته 
يف العراق من عنف وقتل ودمار على يد اجلنود 

األمريكين. وتعلن زينة يف آخر الرواية: "مل 
يردين حلييب إىل بغداد".)7( مجلة عبقرية أسدلت 
هبا زينة الستار على حكايتها يف بغداد، فاحلليب هو 
أول غذاء يعيش عليه املولود، وكان عراقي اهلوية 

يف حياة زينة، حمّمًا بطعم األرض وذاكرهتا 
ورائحتها، متجذًرا يف الاوعي والطفولة، لكنه رغم 
ذلك عجز عن نبش أي إحساس باالنتماء إىل هذه 

األرض، فضاعت هويتها كما ضاعت العراق، أواًل 
على يد نظام الطاغية العراقي، وثانًيا على يد 

املحتل األمريكي.
يف "شيكاجو"، سلخ رأفت ثابت جلده العريب 
لينبت له جلد جديد أمريكي الشكل واملحتوى، 
ينفر من كل ما ميت إىل العرب بصلة. جياهر 

رأفت بكراهيته العرب، ويرفض االعتراف 
هبويته العربية، ويطلق على شعبه أسوأ العبارات 
والصفات: "ال يصلحون للعمل يف أماكن حمترمة 

ألن عيوهبم كثرية وفادحة: اجلنب والنفاق، الكذب 
واملراوغة والكسل، عدم القدرة على التفكري املنظم، 

وأسوأ من كل ذلك: العشوائية والفهلوة". ويعترف 
لكّل من يسأله عن أصله بأّنه من مصر وهرب من 

ظلمها وختّلفها. وكان جياهر بكراهيته للعرب 
واملسلمن، وال سّيما بعد أحداث 11 أيلول 2001، 
ويرى أّن الواليات املتحدة حمّقة يف تشّددها مع 

العرب الداخلن إىل أراضيها، فمن حقها وواجبها 
التأّكد من أّن الشخص القادم إليها متحّضر.)8(
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وجد رأفت مقابل هذا التخّلف العريب حتّضًرا 
أمريكيًّا يف جماالت شىت، فقّرر أن ينفض عنه 

كل ما ميكن أن يربطه مبصر، وحتّول إىل مواطن 
أمريكي يف كّل شيء، حىت ابنته سارة رّباها تربية 
أمريكية، فلم ميانع يف أن تكون هلا عاقة جنسية 

خارج الزواج. لكنه، رغم كل تصرحياته بأّنه 
حترر كليًّا مما يسميه بالتخلف الشرقي، مل يقو 

على حتمل رؤية ابنته متارس اجلنس مع حبيبها، 
فضرهبا كأي أب شرقي، وحاول جاهًدا استرجاعها، 

لكن موهتا حال دون ذلك، إذ ماتت جبرعة زائدة 
ورماها حبيبها على باب املستشفى. ضاعت هوية 
رأفت يف أمريكا، كما ضاعت ابنته يف أزقتها، ومل 
ينجها الرقي احلضاري الذي تغىن به مذ حطت 

رحاله يف أرض أمريكا.
أما الشخصية الثانية الي ضاعت يف اآلخر 

األمريكي يف رواية "شيكاجو" فكانت شيماء حممدي 
الي غادرت مصر إىل جامعة إلينوي هبدف 

حتصيل شهادة الدكتوراه يف علم اهليستولوجي، 
لكن الكبت اجلنسي الذي فرضه عليها جمتمعها 

املصري جعل حبثها عن تفريغه شغلها الشاغل يف 
أمريكا. فبعدما عاشت يف قلب املجتمع األمريكي 

اقتنعت بأن ممارسة اجلنس خارج الزواج لن 
تزنل عليها الغضب اإلهلي، رغم أهنا فتاة حمّجبة 

تلقت التعاليم اإلسامية منذ نعومة أظافرها، 
فأضاعت قيمها الشرقية الي حتّرم هذه املمارسة 

الاشرعية، وانتهى هبا األمر حامًا بدون زواج، 
ومل جتد خمرًجا من هذا املأزق سوى اإلجهاض.

خاصة:
بعد كل ما أسفرت عنه أحداث احلادي عشر 
من أيلول 2001، ورغم تفاقم الصراع والعدواة 

والكراهية على املستوى السياسي يف العاقات 
العربية– األمريكية، مل تقف الشخصيات الروائية 

العربية موقًفا معادًيا من أمريكا، ألن هذه 
الشخصيات عاشت يف قلب املجتمع األمريكي، وكانت 
على متاس يومي مع الداخل األمريكي، فوجدت فيه 

صورة مناقضة لسياسته اخلارجية الي تستبيح 
أرض اآلخر وثقافته لتحقق مطامعها التوسعية. 

شاهدت يف اآلخر األمريكي تفّوًقا حضاريًّا هبرها، 

يف حن أّنها شاهدت وشهدت يف الذات العربية 
ختّلًفا امشأزت نفسها منه فهربت منها.

هذا التناقض بن أن يكون اآلخر عدوًّا يف 
اخلارج وصديًقا يف الداخل، بن أن يكون وحًشا يف 

اخلارج ال يسعى إال إىل فريسته، وبن أن يكون 
محًا وديًعا يف الداخل يقدم أحام املهاجرين 
املفقودة يف ديارهم، هو أساس إشكالية عاقة 
األنا العريب باآلخر األمريكي، أنا عريّب واقف 

على خطوط متاس بن احللم األمريكي والكابوس 
العريب، ال هو بقادر على اخلروج من أرضه 

واالرمتاء يف أحضان أمريكا، وال هو بقادر على 
البقاء يف أرضه وجتاهل سحر أمريكا، فهو عالق 

على احلدود بينهما كما علق عبد الودود على 
احلدود بن غربستان وشرقستان. فما هو السبيل، 

إًذا، للخروج من هذا املأزق احلضاري؟
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إّن النظر يف النص التارخيي 
جمرًدا بأحداثه قد حييله إىل سياق 

وصفي وثائقي منبتًّا عن كينونة 
التداول التفاعلي. لذا فإننا يف هذا 

السياق حناول استكناه العاقة 
اجلدلية بن املعطى التارخيي يف 

عاقته باملتخيل الثقايف يف الثقافة 
العربية، لذلك فإّن النص التارخيي 

بصنوفه السياسي والديين والتراثي 
اعتمد يف بسطه ملضمونه إىل معايري املتخيل 
الثقايف يف اقناع الناس وكسب تأييدهم، وهو 

ما جيعل املتخيل أساًسا حموريًّا لفهم تاريخ 
وماهية اإلنسان، وال ميكن للثقافة أن تستقر يف 

مضامينها الداللية مبعزل عن املتخيل الثقايف 
يف مسته الفكري.

ومما ال شّك فيه أّن االرتباط العضوي 
بن التارخيي واملتخيل الثقايف يؤسس لتبئري 

اهلوية، فالنص التارخيي مفهوم ختابري 
حتاوري وفق مبادئ لغوية تقترن بالتعبري عن 

اهلوية، وال يتحقق ذلك إال بتفعيل املتخيل 
الثقايف للكشف عن املفاهيم الداللية يف نسقها 

اللفظي من خال معايري ختيلية 
يقتضيها حميط النص التارخيي.
إّن تعين املرجع التخيلي أمر 

ضروري الستكشاف داللة اهلوية 
املعّبرة عن القيم الفنية واالخاقية 
واإلنسانية يف سياق التداول املعريف. 

ولعلنا هنا نقع يف إشكالية فلسفية 
تنطلق من أنَّ البحث يف اهلوية 

يتسم باالزدواجية يف املفهوم، إذ أّنه 
حبث يف اهلوية وحبث عن اهلوية، وكامها 
خيتلف عن اآلخر يف موضوعه فالبحث يف 
اهلوية حبث معريف، أما البحث عن اهلوية 

فبحث عن أيديولوجي غالًبا. البحث يف اهلوية 
حيث على صنع هلذه اهلوية ومتابعة لصنعها 
ا البحث عنها، فيعين أنَّ اهلوية  باستمرار، أمَّ

منجزة ولكّنها ضائعة جيب البحث عنها 
الستردادها")1(

إشكاالت التاريخ:
لعل البحث يف التاريخ العريب يقود إىل 
ة تتصل مبوضوعية الكتابة  إشكاالت مجَّ

186

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



التارخيية، إذ إنَّ املؤرخ 
ينظر يف تسجيله للوقائع 
التارخيية إىل ما حيتويه 

النص التارخيي من عر 
قيمية وما أصبحت 

عليه األمور من واقع، 
واملؤرخ حن ينطلق 
يف توثيقه ملجريات 
التاريخ ال يستطيع 

التحرر من اعتبارات 
خارجية تلقي 

بظاهلا على 
تعامله مع تلك 
املادة، لتصبح 

تلك املادة حالة جامدة 
ا خييل يف  من املاضي ترز امللفوظ وتسكت عمَّ
ثنايا امللفوظ، يقول عبد اهلل العروي "الواقع 

ا من معلوماتنا حول املاضي  أن قسًما ضئيًا جدًّ
خاضع إىل التوثيق، أما القسم األكر فهو 

دائما وباستمرار مفرغ يف تصور عام وعامي 
ميثل جانًبا من ثقافتنا الوطنية".)2(

ومن الثوابت 
أنَّ اهلوية تظل 

حاضرة يف أي 
منتج ثقايف، إذ 

إنَّها متثل البنية 
التحتية ألي 

تفكري علمي يؤسس 
وعًيا كتابيًّا يتساوق 

مع النسق العام، 
ومن هنا نرى أنَّ 

االختافات الشاسعة 
يف تفسري التاريخ 

واملعتقدات والقيم يف 
الزمان واملكان ال حتمل 

أي أمهية يف حتديد 
ماهية وطبيعة اإلنسان.

إنَّ املشكلة يف النظر إىل التاريخ نظرة 
جمردة قد حييلها إىل خلو من الرابط املسيِّر 

لطبيعة الفهم التخيلي لتصبح مادة تتسم 
باالنفصام عن الواقع املحيط هبا. ويف هذا 

السياق املعريف يرز السؤال اجلوهري، وهو: 
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هل التاريخ صانع املتخيل الثقايف أم املتخيل 
الثقايف صانع التاريخ؟ وهل هذا التعالق بن 

املعطى التارخيي واملتخيل الثقايف حيّدد 
مفهوم اهلوية؟ ولعلَّ االجابة عن هذا املشكل 

املعريف يستلزم تفكيك بنية اخلطاب التارخيي 
والكشف عن مقاصده سواء الدينية أو 

السياسية أو االجتماعية.
إّن تفكيك اخلطاب التارخيي يقتضي الكشف 

عن احلدود الفاصلة بن املتخيل والتارخيي 
وبيان السبل الي أتكأ عليها الفكر البشري يف 

ازاحته لتلك الفواصل الي أدَّت باملؤرخ إىل 
إعادة إنتاج احلوادث التارخيية وفق رؤية 

خاصة نابعة من مرجعية املؤّرخ، من هنا ترز 
أمهية تسليط الضوء على النهج الوظيفي 

للهوية بن املعطى التارخيي واملتخيل الثقايف 
يف بيان املتناقضات الي قد تطرأ على بنية 
اخلطاب امللفوظ لوقائع األحداث، واملضمون 

الداليل لتلك األحداث.
إن عاقة التاريخ بكل صنوفه الدينية 

والتراثية واإلبداعية باهلوية الثقافية عاقة 
قدمية، ملا متثله من جدلية تواصلية بن 

املبدع وفكرة التوثيق والتدوين التارخيي لتلك 
األحداث، األمر الذي جيعل املبدع يف حالة 

التباس بن نقل األحداث بصفته شاهًدا عليها 
أو مشارًكا فيها برؤيته، ضافًيا عليها توجهه 

اإلنساين والفكري. إّن البحث يف اهلوية يشوبه 
التعقيد، وذلك لتقاطع الكثري من ختصصات 
العلوم اإلنسانية فيه كعلم االجتماع، وعلم 
النفس، واألنثروبولوجيا والسياسة واألدب 
والفلسفة، مما جيعله موسوًما بعدم احلياد، 

وذلك لسيطرة الذاتية وشغلها مساحة هامة يف 
حتديد مسار اهلوية.

إّن إشكالية اهلوية يف عاقتها باملعطى 
التارخيي واملتخيل الثقايف ترتبط بدالالت 

أنثروبولوجية وثقافية، تعمل على حتديدها 
وجتليها يف التشكل الفكري للفرد املتلقي، 
فاهلوية هبذا املعىن تعين شعور الشخص 

باالنتماء إىل مجاعة أو إطار إنساين أكر، 
يشاركه يف منظومة من القيم واملشاعر 

واالجتاهات. واهلوية هبذا املعىن هي حقيقة 
فردية نفسية ترتبط بالثقافة السائدة 

وعملية التنشئة االجتماعية، وهناك ثانًيا 
التعبري السياسي اجلمعي عن هذه اهلوية 

يف شكل تنظيمات وأحزاب وهيئات ذات 
طابع تطوعي واختياري، وهناك ثالًثا حول 

تبلور وجتسيد هذه اهلوية يف مؤسسات 
وأبنية وإشكاالت قانونية على يد احلكومات 

واألنظمة)3(، إنَّ اهلوية يف مراوحة تشكلها من 
خال الصيغة الثقافية يف متظهرها اللغوي 

للمحافظة على األحداث التارخيية وحماولة 
استبداهلا أو روايتها بأساليب مغايرة قد يؤدي 

إىل وقوع املؤرخ يف تناقضات يف سياق بنية 
اخلطاب، ومفاصل الوقائع واآلراء املتداولة يف 

تلك األحداث.
وتكمن اجلّدية يف تفكيك العاقة اجلدلية 

بن اهلّوية وبن املعطى التارخيي واملتخّيل 
الثقايف يف الوسائل الي توجه الذات 

البشرية، يف غمرة الوحشة االجتماعية 
والغربة الفكرية، وأمام هذا املعطى فقد عملت 

الدراسات على استكناه القدرات االبداعية، 
الي من شأهنا أن ختلصها من حالة االنفصال 

بن التاريخ وثقافة التخيل، وحتيد هبا عن 
الفضاءات اهلامشية يف إدراك الدالالت 
الضمنية الناجتة عن املعطى التارخيي.

وبالنظر إىل رواة التاريخ قد نلمح شيًئا 
من التعريض لشخصيات تارخيية هي من نسج 
املتخيل يف احنيازه لفكر معن، يروم به إثبات 
حقائق تنتج حقائق جمافية للحق التارخيي. 

فمن هنا ترز أمهية بيان اهلوية يف حتديد 
الرؤية املصاحبة للتخيل الثقايف يف تزاوجها 

مع النص التارخيي.
 إّن جدلية اهلوية واملعطى التارخيي 

ينعكس على تأصيل اهلوية يف حتول إطارها 
من حقل للرؤية إىل فضاء للكتابة، يسبغ 

عمًقا على متثيل الذات واآلخر وهو ما 
يدعوه السينمائيون باجلدار الرابع، ويصفه 
منظرو األدب بالشفافية الي تبديها امليتا 

سرديات الواقعية. "فنحن عندما نتحدث عن 
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املواجهة مع اهلوية فإننا مل نعد إزاء مشكلة 
الكينونة األنطولوجية، بل إزاء االستراتيجية 

اخلطابية اخلاصة بلحظة االستنطاق، تلك 
اللحظة الي تغدو فيها احلاجة إىل تعين 

اهلوية إجابة عن أسئلة أخرى تتعلق أساًسا 
بالتدليل والرغبة، والثقافة والسياسة".)4(

إّن التعامل مع اهلوية يف ادراكها للمنجز 
التارخيي يف عاقته باملتخيل الثقايف؛ يقود 

إىل ضرورة التمييز بن اهلوية كمتغري تارخيي 
واجتماعي، واهلوية كنموذج ذو خصوصية 

تتسم بالثبات، وذلك ألن اهلوية مفهوم ذهين، 
وقد توصلت دراسات فرنسية إىل أّن "اهلوية 
ضرب من الومهية الي ال غىن عن الرجوع 

إليها من أجل تفسري عدد من األمور، لكن ذلك 
ال يعين أّن هلا حبد ذاهتا وجوًدا فعليًّا".)5(

غري أننا حن حناول البحث عن تشخيص 
اهلوية واملتخيل الثقايف، ال بد من سر أغوار 

اخلطاب العريب يف حداثته، ويف عاقته 
بالتاريخ، ملا هلا من انعكاس لرؤية اجتاهات 

املثقف العريب يف قراءته لألحداث وما تنتجه 
من دالالت، إال أّن هذا ال يعين انفتاح التأويل 

على غاربه، يقول أدونيس يف مسألة الثابت 

يف إطار الثقافة "الفكر الذي ينهض على 
النص، ويتخذ من ثباته حجة لثباته هو، فهًما 
وتقومًيا، ويفرض نفسه بوصفه املعىن الوحيد 

الصحيح هلذا النص، وبوصفه، استناًدا إىل 
ذلك، سلطة معرفية"، ويعرف املتحول بأنه "إما 

الفكر الذي ينهض هو أيًضا على النص، لكن 
بتأويل جيعل النص قابًا للتكيف مع الواقع 

وجتدده، وإما أّنه الفكر الذي ال يرى يف النص 
أية مرجعية، ويعتمد أساًسا على العقل ال 

النقل".)6(
إّن جوهر تشكل اهلوية يقوم على انفتاحها 

على فضاء معطيات احلاضر واملستقبل، على 
قيمتها املعرفية الواعية يف خلق قنوات 

التواصل بن التاريخ واحلاضر، وبيان قدرهتا 
املؤثرة على فهم النص التارخيي برؤية 

ديناميكية متجددة. ومما يؤيد أمهية التثبت 
من االنشطار املفاهيمي للتخيل الثقايف هو ربط 
ما ينطوي عليه داخل التاريخ حبركة الواقع، 

يف توطيده حلدود هوية فضاء النص، إذ 
يتحول اختافها الّدال من اخلارج املحدود إىل 

داخلها الذي ال هناية له.
متاهي اهلّوية باملتخّيل الثقايف:

إبراهيم نصر اهللأبو فراس احلمداينأدونيس
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وبناء على ما تقدم تشاغلين ماهية اهلّوية 
ودوراهنا يف فضاء املتخيل الثقايف، من حيث 
هّوية النص وهّوية ما بعد النص يف فضائه 

املفتوح على كل االحتماالت الفكرية، وهو ما 
مينح العقل البشري القدرة على إنتاج مفهوم 

قد يكون مغايًرا مللفوظ النص، سواء كان 
تارخييًّا أو تراثيًّا، فمن هنا ومن خال النظر 

إىل ما أجنز شعريًّا أو سرديًّا يف األدب العريب 
قدمًيا وحديًثا، نلحظ ذلك التجلي يف بيان 

اهلّوية، وتناسل دواهلا يف املتخّيل الثقايف، ولعّل 
ما يؤكد ظاهرة التماهي بن التارخيي واملتخيل 

قصيدة الشاعر أيب فراس احلمداين املشهورة 
"أراك عصي الدع شيمتك الصر"، إذ تتجلى 

فيها سردية التاريخ حبيثياته كما شهدها 
الشاعر، والي يقول يف بعض أبياهتا:

ُهَو امَلْوُت، فاخَتْر ما َعا لك ِذْكُره
فلْم ميِت اإلنساُن ما حيَي الذكر

َوإْن ُمّت فاإلْنَساُن ال ُبّد َمّيٌت
َوإْن َطاَلِت األّياُم، َواْنَفَسَح العمُر

َط ِعْنَدَنا، َوَنْحُن ُأَناٌس، ال َتَوسُّ
َلَنا الّصدُر، ُدوَن العاَلمَن، أو الَقُر

َتُهوُن َعَلْيَنا يف امَلَعايل ُنُفوُسَنا،
ومْن خطَب احلسناَء مْل يغلها املهُر
أعزُّ بين الدنيا، وأعلى ذوي العا،

َوأكَرُم َمن َفوَق التَراِب َوال َفْخُر
تتضمن األبيات السابقة مجلة من املبادئ 
الي متثل هوية النص الشعري، نص يتجّول 
يف تضاريس الفكر، حيث اخلطى يف تأصيل 

ما دفعه إىل خوض تلك املعارك، يف حماورة 
سردية ال ينفك يف تأكيدها، يف قصدية خفية 

يشعل من خاهلا حرارة التأويل والتماهي 
النصي، إلبراز هوية االنتماء إىل الوطن، فهو 

ال يهدف إىل مجع املال، بل يرنو إىل الذكر 
احلسن، وهو يف الوقت ذاته مشدود إىل فضاء 

التسامي إذ ال توسط لديه، فإما الصدارة يف 
احلياة أو املوت، وألجل ذلك وحبس شعري 

فّياض وبلغة حمكمة يقرر هوان نفسه للوصول 
إىل املعايل، بالرغم من العقبات الي قد 

تعترض طريقه، يف شهادة تتسم باملراهنة 

املسكونة بنرة العّزة والكرامة، لتكتسح ذات 
املتلقي يف امتزاج امللفوظ الشعري بالداليل.

ولقد حظيت القضية الفلسطينية منذ 
منتصف القرن املاضي، إىل اآلن، حبظ وافر 

من إبداع الشعراء يف تناوهلا والدعوة إىل 
مقاومة املحتل، وقد انرى جمموعة من 

الشعراء الفلسطينين، من أمثال توفيق زياد 
وحممود درويش ومسيح القاسم، يف عرض 

القضية الفلسطينية والتمسك باهلوية العربية 
يف مواجهة طمسها، والتأكيد على جتذرها يف 
التربة العربية، وأعرض هنا قصيد الشاعر 

حممود درويش "سجل أنا عريب"، يقول حممود 
درويش:

 سّجل، أنا عريب
 ورقُم بطاقي مخسوَن ألْف

 وأطفايل مثانية
 وتاسعُهم سيأيت بعَد صيْف

 فهْل تغضْب؟
 سّجْل

 أنا عريب
 وأعمُل مع رفاِق الكدِح يف حمجْر

 وأطفايل مثانيٌة
 أسلُّ هلْم رغيَف اخلبِز،

 واألثواَب والدفتْر
 من الصخِر

ُل الصدقاِت من باِبْك  وال أتوسَّ
 وال أصغْر

 أماَم باِط أعتابْك
 فهل تغضب؟

يلّح حممود درويش يف نصه الشعري 
احلواري، بينه وبن املغتصب ألرضه، على 

جتذير عروبة وطنه، فهو يلجأ إىل حقائق 
نابعة من املمارسة احلياتية الي نشأ عليه 

شعبه، مرًزا القيم املسكون هبا من كدح وشقاء 
يف سبيل هامة منتصبة، ال تتوسل الصدقات، 

والوقوف على أعتاب باط املحتل.
وتتواىل صور الشاعر يف نصه الشعري 

الثائر على املحتّل، رامًسا صورة الفلسطيين، 
فيما حيمل من قيم ومبادئ اإلنسان العريب، 
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فيقول يف مقطعه التايل:
 سجل

 أنا عريب
 أنا اسم با لقِب

 صبوٌر يف باٍد كلُّ ما فيها
 يعيُش بفورِة الغضِب

 جذوري
 قبَل مياِد الزماِن رسْت

 وقبَل تفّتِح احلقِب
 وقبَل الّسرِو والزيتوِن

 وقبَل ترعرِع العشِب
 أيب من أسرِة املحراِث

 ال من سادٍة جنِب
 وجّدي كاَن فاًحا

 با حسٍب وال نسِب
 يعّلمين مشوَخ الشمِس قبَل قراءِة الكتِب

 وبيي كوُخ ناطوٍر
 مَن األعواِد والقصِب

 فهل ترضيَك مزنلي؟
 أنا اسم با لقِب

وهكذا، وبدفق شعوري هادر وقصدية، 
تتخلق قصيدة درويش بلغة جتمع شتات 

البيئة الفلسطينية، وتضرب يف غور التقاطعات 
التراثية للبيئة املحلية، لتشكل ُنثارات 

تركيبية قريبة من لغة التصوير يف تعبريها 
عن دالالت ضمنية للتكوين األخاقي والثقايف، 

للمفهوم اإلنساين يف صريورة احلياة، كما 
يبدو واضًحا قدرة الشاعر على نبش الذاكرة 

اخلصبة عر مغارات املفردات يف جتلياهتا 
واستحضارها يف سردية النص.

إّن قصيدة "سّجل أنا عريب" تفتح فضاًء 
واسًعا تتداعى فيها املفردات وتتناسل، يف سبيل 

إثبات اهُلّوية العربية، فلون الشعر فحمّي، 
ولون العن بينٌّ وعلى رأسه عقال فوق كوفيَّة، 

وهو من قرية عزالَء منسيَّة، شوارعها با 
أمساء، وكل رجاهلا يف احلقل واملحجر.

وهكذا تأيت نصوص حممود درويش حمملة 
هبذا الزنوع حنو تفكيك ما يهجس به من رؤية، 

ختّلقت يف وعيه قبل ختّلق النصوص، فجاءت 
نصوصه اإلبداعية تعبرًيا عن حالة املقاومة 

الشعبية، فهو يف حالة تفاعل مع نصوصه 
يهبها قيمتها ومعانيها يف سياقات تراثية بيئية 
أحياًنا، وفضاءات عربية مفتوحة على احلالة 

العربية يف تداخلها مع القضية الفلسطينية 

عبد الرمحن منيفعبد اهلل العروىحممود درويش
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أحياًنا أخرى، من حيث البؤرة املركزية يف 
مفهوم االحتال الفكري والشعوري املهيمن 
على الوجود اإلنساين، تلك السياقات الي 

متكن القارئ من الدخول يف نظامه الترميزي، 
وتفكيك نظامه اإلشاري، والدخول يف بنية 

النص وتأويله.
وتعمل املضامن الداللية للشعر العريب على 

تأسيس ذخرية واعية إلعادة إنتاج القيم، 
يف مفهومها املعاصر، يف مواجهة إثبات الذات 
العربية يف حراكها احلضاري، كما نزع الشعر 

العريب احلديث إىل صبغة لغوية فنية يف 
تصوير مشاهد املقاومة، تصويًرا حيًّا، يستهدف 

منه إنتاج مفاهيم تؤّصل اهلّوية العربية، يف 
مواجهة حماوالت طمسها وتشويه روح االنتماء 

إىل كياهنا العريب، ويزخر الشعر العريب 
احلديث بالعديد من الشعراء الذين استحضروا 
ضمنيًّا -داخل سياقات وأمناط لغوية- احلالة 
العربية يف صراعها الوجودي، وذلك من خال 
جعل القارئ مكوًنا أساسيًّا يف بناء أفق النص.

 ومل تكن الروايات العربية املحّملة بقضايا 
الفكر العريب يف مرحلته الراهنة ببعيدة عن 

اإلسهام يف جتذير اهلّوية، وتضفريها باملتخّيل 
الثقايف، حتاوره وتتماهى معه يف تطلعاته 

ومهومه، وتكشف يف الوقت ذاته عن مكامن 
الوهن الذي تسرب إىل مظان العقل العريب، 

نتيجة انبعاثات الثقافة املشّوهة، فمن املنجز 
الروائي الذي حاول اكتناه تلك املناطق 

الغائمة رواية "مدن امللح" للروائي عبدالرمحن 
منيف، ورواية "زمن اخليول البيضاء" للروائي 

إبراهيم نصر اهلل.
تشكل رواية "مدن امللح" بأجزائها اخلمسة 

للروائي عبد الرمحن منيف، بقعة ضوء يف 
املسرية التنويرية املتشحة بالتساؤل والتفكري، 

يف عاقتها مع الذات الكاتبة واملجتمع 
والذاكرة اجلمعية يف نسقها الفكري. رواية 

ملحمية تفّردت بسردية متشابكة تسر وعي 
اإلنسان يف عفويته أمام رياح التغريات الي 
انعكست بدورها على ثبات القيم واملفاهيم، 

الي نشأ عليها يف بداوته. إّن قراءهتا قراءة 

تفكيكية تكشف عن مدى انشغال منيف باهلموم 
السياسية، جاعًا من االستكانة والعجز العريب 

حموًرا ضمنيًّا، تدور حوله شخصيات روايته، 
ًصا التحوالت النفسية والظاهرية يف  مشخِّ

عاقتها باملكان وغربة اإلنسان النفسية.
إّن منيف يويل لغة النص أبعاًدا متعددة 

ومتشعبة العناصر، فهو كل مفتوح يشارك 
فيه املتلقي دون حتديد زاوية رؤية مبدعه، 

بغية إعادة إنتاج واقعه املوضوعي بعيًدا عن 
التنظري األيديولوجي، وملا كان الّنص متنوع 

الصوت، عمد الكاتب لضم خمتلف الشخصيات 
مبا حتمله من رؤى ترز املوقف الفكري، فهذا 

متعب اهلّذال الذي مل يستطع البقاء يف قريته 
"وادي العيون"، وهو يرى تدمري القيم الي نشأ 
عليها، واهنيار حياة احلرية العفوية الي كان 

يتمتع هبا أهل الوادي.
ويتنامى صوت السارد يف مشهد جمزرة 

األشجار، يف شخصية متعب، يف بكائه الصامت: 
"كانت األشجار وهي متيل وتترنح، قبل أن 

تسقط، تصرخ، تستغيث، تولول، تنادي نداًء 
أخرًيا ُموجًعا، حىت إذا اقتربت من األرض 

هوت بتضرع، وكأهنا حتتج أو تريد االلتحام 
بالتراب من جديد، يف حماولة ألن تنبثق، ألن 

تنفجر مرة أخرى". وخيتفي متعب لتصبح 
روحه هائمة حتوم حول اخلراب، خراب املكان 
وخراب الروح، فيتحول متعب إىل ضمري الناس 

وصرخة استغاثة هتتف مبا ميوج يف دواخلهم 
من انكسار، فيصرخ متعب يف إحدى إطاالته: 
"ال ختافوا من اللي تشفوه ها للحن. اخلوف 

من اجلايات".
وهكذا يسري منيف يف روايته راصًدا قسوة 

احلرب الفكرية وتداعياهتا يف تدمري قيم بناء 
اإلنسان، وسلبه مقومات وجوده، وتشخيص 
آثارها املدمرة على عقل االنسان يف صراع 

جديل بينه واملكان.
وينهج ابراهيم نصر اهلل يف روايته "زمن 

اخليول البيضاء" النهج نفسه الذي سار عليه 
منيف، يف سر أغوار االإنسان العريب، ولكنه 

يعاجل مفاصل اإلنسان الفلسطيين يف مقاومته 
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االحتال.
يقسم نصر اهلل روايته إىل ثاثة كتب 
أمساها على التوايل: كتاب الريح وكتاب 

التراب وكتاب البشر، ينتظمها حمور واحد هو 
قيمة اإلنسان يف صراعه الوجودي منذ أواخر 

العهد العثماين، ففترة االنتداب الريطاين، 
فالغزو الصهيوين، فزمن الرواية امتد ألكثر 

من سبعة عقود.
ومن خال القراءة التحليلية جند أّن 

الكاتب اعتمد على خطاب املبىن احلكائي، 
القائم على جتميع أحداث املاضي ورتقه يف 

بوتقة احلاضر، لتشكل يف جمموعها مرجعيات 
ترفع احلجب عن مفاصل نصه السردي. 

فـ"قرية اهلادية" هبذا املسمى الذي اختاره 
حيمل دالالت سيميائية، تعر عن مدى اهلدوء 

والنقاء الذي يسودها، فهي مكانه املحدود 
املتخّيل يتسع ليشمل وطنا تكالبت عليه أقوام، 

هنبت قوته ودّمرت كرامته عر زمنن، زمن 
األتراك وزمن اإلجنليز وبداية االستيطان 

الصهيوين.
ويتجلى الكاتب يف تفاعل لغة نصه، يف 

إحلاحه على مكونات قيم اإلنسان الي عصفت 
هبا أحداث، غّيرت من منط حياته، مسنوًدا 

باألسلوب الوصفي لصوت السارد، حبيث 
يتضامن مع الفعل ليصبح جزًءا منه، ويتضح 
مدار اهتمام الكاتب يف آلية منجزه -بعيًدا 

عن الوظيفة اجلمالية الي عملت على تنويع 
أسلوبه خال األحداث السردية– يف مجعه 

مجلة من ثنائيات القيم واملبادئ، حماواًل 
استنهاضها وإعادهتا إىل دائرة الضوء، بإثارة 

موقف اإلنسان العريب والفلسطيين بشكل 
خاص، ولسنا يف سياق حتليل وتفكيك تلك 

الثنائيات تفكيًكا نقديًّا إال مبا يتساير ومنهج 
هذه الدراسة، وهو إضاءة مضمون النسق 

الداليل يف عاقة املنجز السردي باحلرب، 
بتنوع مفاهيم احلرب. ففي رواية "زمن اخليول 
البيضاء" نلحظ العديد من الثنائيات الضدية 

الي عملت على تضفري رؤية الكاتب، ففي 
ثنائية الزمن بن املاضي -زمن االتراك 

واالجنليز- واحلاضر، يستحضر هّوية اآلباء 
واألجداد يف متسكهم بقيم األصالة، وما 

تنطوي عليه من أبعاد اجتماعية تؤطر تلك 
األصالة املتمثلة يف "احلمامة"، تلك الفرس 

البيضاء األصيل يف إشارة إىل مدى تعلق 
أهل القرية وبفطرية عفوية، لتنسج مامح 

االرتباط العضوي مبكونات احلياة بن املاضي 
واحلاضر.

أما الثنائية الثانية فهي احلب والفراق، 
وحتتل موقًعا متفرًدا يف تشابك العاقات 
اإلنسانية، فقد أحّب خالد "أمل" حبًّا كان 

مدار حديث القرية، ولكنه سرعان ما فقدها، 
وأحّب "فضة" الفرس البيضاء الي فقدها 

أهلها، والي كاد أن يفقد حياته بسببها، 
حينما استعادها أهلها، وهكذا جاء سياق 

احلب والفراق يف مشاهد عديدة تلقي بظاهلا 
وآثارها على املشهد النفسي يف تعاطيه مع 

منظومة التقاليد املجتمعية.
ولعل أهم ما كان يطبع النسق السردي 

للكاتب هو استثماره لثنائية احلياة واملوت 
املحكومة جبملة من تنوع الصراع يف زمنه 

املمتد من زمن األتراك إىل زمن بداية 
االستيطان الصهيوين، إذ مّثلت تلك الثنائية 

تفاعًا مع أطراف العناصر السردية عن 
طريق حتفيز الشعور القومي، فاملوت يعقبه 

حياة، فقد تعددت املشاهد حتت وطأة احلصار 
الذايت والفعلي يف قريته والقرى املجاورة، ذلك 

احلصار الذي تلّبس الناس يف كل حلظة من 
حلظات املوت، لتتحامل على نفسها فتقف مرة 
أخرى وتنتصب جمهدة متعبة تطلب بإصرار 
معاين احلياة، بالرغم من الغموض الفكري 
والتوتر وحماولة شرخ اهلّوية، الذي جيهد 
العدو يف تكريسه يف قيم اإلنسان العريب.

لقد أختذ الكاتب من شخصية احلاج خالد 
أمنوذًجا فاعًا يف بناء النص، مسقًطا عليه 
قيمة اإلصرار والطموح حنو احلرية، تارًكا 

مهمة التأويل لتكون جزًءا متولًدا من النص. 
هلذا تطلب معاجلة العامل الداخلي بدقة 

احلوار واملاحظة الفردية لتوالد األحداث يف 
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تنوع مسريهتا النضالية، ويتضح ذلك من مشهد 
إطاق النار على احلاج خالد يف هناية "كتاب 
الريح"، مما استقر يف ظن الناس موته، لكنه 
يفاجئهم بعودته يف الكتاب الثاين "التراب"، 

لريى قره مزهًرا يف ترميز يشري إىل أّن 
الشهادة تنبت زهرة تتجدد هبا احلياة.

اخلاصة:
بعد هذا التطواف املكّثف يف املضامن 

الداللية للعاقة اجلدلية بن اهلّوية واملعطى 
التارخيي واملتخّيل الثقايف، يرز لنا مدى 
اختاف نظام النصوص، شعًرا وسرًدا، يف 

إبداعها، مستثمرة استنهاض القيم يف بناء 
اإلنسان العريب، كما يتضح يف الوقت ذاته 
أنه بالرغم من تطور آليات التعبري اللغوي، 

فإّن الشعور بالشخصية اإلنسانية يف نزعتها 
الفطرية يبدو واضًحا من اإلشارات يف أفق 

إغنائها ببصرية املبدع احلصيف املسكون 
بضرورة الوعي، مبا حيمله اإلنسان من 

إمكانيات ونزوع بشري يامس انفعاالته 
الشخصية.

ويعد البحث يف إشكالية النص التارخيي 
واملتخّيل الثقايف حموًرا تداوليًّا نفسيًّا جلأ إليه 

املبدعون يف تصوير املشاهد تصويًرا حاضًرا، 
يستهدف منه استخاص موقف قيمي أخاقي 

جتاه حركة الصراع الوجودي من خال 
التكثيف األسلويب واحلوار السردي.

واملتأمل يف أسلوب الشعراء والسردين 
يدرك مدى الشحنة الثائرة يف إثبات الذات 
واهلّوية واإلعاء من شأهنا، وتأكيد مشاعر 

رفض الضيم والقهر، مقابل اهلزمية واالنكسار 
الي أفضت إىل تقطيع أوصال اإلنسان، وتدمري 

حضارته على مسارح التيه.
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دعاىن صديق العمر الدكتور ممدوح رمضان وصديق عمرنا املرحوم الدكتور 
طارق محزة -وكانا كامها ىف بكالوريوس طب- إىل حفل موسيقى كانت 

حتييه فرقة الدوكتورز the doctors  الىت أسسها جمموعة من طلبة 
الكلية ىف قاعة االحتفاالت بكلية طب القاهرة.. كان حفًا رائًعا راقًيا، 

كان يرتدى األطباء الشبان مابس فاخرة والطبيبات مابس سهرة، وبدأ 
الكثريون ىف التمايل والرقص على أنغام املوسيقا أعلى القاعة، بينما هناك 

ىف املقدمة وحتت خشبة املسرح حدث هرج ومشاجرة وعلت األصوات 
وكراسي طارت ىف اهلواء، فسألت الدكتور ممدوح عما حيدث، فقال ىل إن 

أحد زمائهم ىف البكالوريوس من اجلماعة اإلسامية امسه عبد املنعم ابو 
الفتوح ومعاه واحد من سنة تانية امسه العريان بيعملوا دوشه كل حفلة 
علشان يبوظوها، وحياولوا مينعوها بالقوة، بس هي كتريهم مخس دقائق 

وها يطردوهم برة.. وقد كان، فقد أخرجومها تصاحبهما اللعنات واستمر 
احلفل املبهج حىت النهاية، وبعدها بفترة قصرية أقاموا احتفااًل رائًعا 

باجلود شوت باملعادى حضرة أستاذ بالكلية أتذكر أن امسه الدكتور أدهم، 
وقام بتصوير احلفل أيًضا، وأحيا احلفل فرقة موسيقية غربية أيًضا حيث 

ابدع شاب امسه سيف جعفر وغىن كما لو كان جيمس براون.
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. ويأيت هذا االختراع متأخر  تارخييٌّ
العهد نسبيًّا. وفعًا "اخترع" اإلنسان 

األورويّب الوعي بداية من ذاك 
التاريخ.)1(

يستدعي مفهوم "الذات" أو 
"األنا" مصطلًحا آخر هو "اآلخر" 
بوصفه مصطلًحا ثقافيًّا تأسيسيًّا 

يف دراسات اخلطاب، سواء اخلطاب 
االستعمارّي )الكولونيايّل( أو ما بعد 

االستعمارّي )مابعد الكولونيايّل(، وكّل ما يتصل 
بأطروحاهتما مثل النقد النسوّي والدراسات 

الثقافّية واالستشراق.)2( وُيعد مصطلح "اآلخر" 
تصنيًفا استبعاديًّا يقتضي إقصاء كّل ما ال 
ينتمي إىل نظام فرد أو مجاعة أو مؤسسة، 

سواء كان النظام قيًما اجتماعية أو أخاقية 
أو سياسية أو ثقافية. ولعلَّ مسة )الغريية( فيه 
متتّد إىل فضاءات خمتلفة مثل التحليل النفسي 

والفلسفة الوجودية والظاهراتية، وآليات 
حتليل اخلطاب االستعماري والنقد النسوي 

والدراسات الثقافية، ومصادر السيادة واهليمنة.
)3(

تأيت أمهية "اآلخر" يف الفلسفة السارترية 
الوجودية ويف علم النفس الاكاين من 

سأتناول يف هذه املقاربة 
اإلشكاليات الكرى والتحوالت 

املعرفية العميقة الي طرأت على 
مفاهيم ثقافية هي "األنا" و"اآلخر"، 
وستركز مقاربي على حتوالت هذين 
املفهومن يف الدراسات الثقافية ويف 

دراسات خطابات ما بعد الكولونيالية 
)ما بعد االستعمارية( وحتيِّزات 

اخلطاب والنقد الثقايف على اختاف 
اشتغاالته وتعدد مرجعياته النقدية والثقافية 

والفكرية. لقد شّكل اآلخر وال يزال يشّكل 
جمااًل إلشكاليات عدة منها السياسّي والثقايّف 
الرتباطه مبفهوم اهلوية، وهو مفهوم ملتبس 

وعرضة لتأويات عدة لدى الفاسفة واملنظرين 
على اختاف مرجعياهتم وخلفياهتم املعرفية؛ 

وكّل واحد منهم جيذبه إىل منطقة اهتماماته 
واشتغاالته كما سأبن. 

تأسيس مصطلحي:
يذكر الباحث الفرنسّي جان فاّرو أنَّ اآلخر 

، فالشرط الرئيسّي الذي  هو اختراٌع تارخييٌّ
البدَّ منه لكي يوجد "آخر" حىت ولو مل يكن 

الشرط الوحيد، هو وجود "أنا" )ضمري املتكلم 
املفرد(. واحلال أنَّ هذا "األنا" هو اختراٌع 
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جوهريته األساسية يف تكوين الذات وحتديد 
اهلوية، وكذلك من إسهامه يف تأسيس وتوجيه 

املنطلق الذايت الشخصي والقومي والثقايف. 
فاآلخر بالنسبة إىل سارتر، شأنه يف ذلك شأن 

الكان، عامل فاعل يف تكوين الذات إذ يرى 
سارتر أن "وعي الذات" يتأسس حتت "حتديق" 
اآلخر، لكن اآلخر ليس آخر أخًيرا، بل ينطوي 

على عداء يدمر "إنسانيتنا" ألنَّه "يعلق" 
الكينونة أو الوجود بطريقة جرية وغري 

مستقلة بن حلظي "ما كان وما سيأيت". مثل 
هذا الوضع بالنسبة لسارتر جيعل "الكينونة 

الذاتية" تعتمد بطريقة "خمجلة" على نظرة 
ا  اآلخر وحتديقه، وهي حالة متنع منًعا تامًّ

"حرية االختيار" وترسي "جرية حمققة". 
لذلك اختتم سارتر مسرحيته "ال خمرج" 
مبقولته املشهورة اآلخرون هم اجلحيم".)4(

ربط ميشيل فوكو بن اآلخر وفكرة املوت، بل 
إنَّ اآلخر عند فوكو متعلق بالذات تعلًقا الفكاك 

منه، شأنه يف ذلك شأن ارتباط احلياة باملوت، 
لكن فوكو، على عكس سارتر، يرى أنَّ الذات يف 
استبعادها اآلخر إنَّما تستبعد وتقصي اإلنسان 
نفسه. فاآلخر بالنسبة إىل فوكو هو "اهلاوية" 

أو الفضاء املحدود ضمن حمدودية وهنائية 
اجلنس البشري الذي يتشّكل فيه اخلطاب.)5(

فكَّك جاك دريدا اآلخر يف فلسفة ليفيناس؛ 
إذ يرى أنَّ حماولة ليفيناس "االنفصال" عن 

اآلخر بوصفه آخر إنَّما هو خصم الذاتية يف 
نفسها، فلئن ظنَّ ليفيناس أنَّ مصدر اخلطاب هو 

"الذات" فإنَّ دريدا يثبت اعتماًدا على خطاب 
ليفيناس نفسه، أنَّ اآلخر هو املصدر احلقيقي 

"ألن األنا ال تستطيع خلق خارجية ضمن نفسها 
دون أن تصطدم باآلخر".)6(

تودوروف واآلخر:
ُيعد املفكر الفرنسي من أصل بلغاري 

"تزفينتن تودروف" واحًدا من أكثر املشتغلن 
على تفكيك خطاب "األنا" و"اآلخر" من 

خال مقاربات مّتيزت بقدر كبري من اجلدة 
والطرافة حىت يف توظيف املناهج، خاصة يف 

كتبه "الرابرة وصدام احلضارات" و"وحنن 
واآلخرون" و"فتح أمريكا" و"مسألة اآلخر".

يف كتابه "الرابرة وصدام احلضارات" قّسم 
تودروف بلدان العامل ثقافيًّا إىل أربع جمموعات 
كرى هي: "البلدان الشهية"، وهي تلك الشعوب 

والدول الي ترى أن دورها قد حان اآلن لتقاسم 
ثروات الشعوب األخرى، وميثل هلا تودوروف 

باليابان والصن واهلند وروسيا. وهناك 
جمموعة "احلقد"، وهي املجموعة الي يلعب 
فيها احلقد دوًرا أساسيًّا بسبب إذالل حقيقي 

أو متخّيل ُفِرَض عليها، وميثل هلا بالبلدان ذات 
الغالبية املسلمة مثل املغرب والباكستان. وهناك 
بلدان "اخلوف" من بلدان الشهية وبلدان احلقد، 

وميثل هلا بالغرب. وهناك بلدان "التردد"، 
وهي بلدان موزعة على عدة قارات تتردد بن 

جمموعي الشهية واحلقد.)7(
أمَّا يف كتابه "حنن واآلخرون، النظرة 

الفرنسية للتنوع البشري" فقد حاول تودوروف 
أن يفّكك مفهوم اآلخر يف الثقافة الفرنسية 

عر عصور. وخلص إىل القول إنَّ "أفضل نظام 
يف العامل ليس إال النظام األقل سوًءا، وحىت 
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لو كنا نعيش فيه فا بد من إعادة النظر يف كل 
شيء. يشكل تعلم العيش مع اآلخرين جزًءا ال 

يتجزأ من هذه احلكمة".)8(
إذا كان هذا هو رأي تودوروف يف مسألة 

"اآلخرية" هبذين الكتابن فإنَّه يف كتابه "فتح 
أمريكا، مسألة اآلخر" قد حاول أن يفكك قصة 

"فتح أمريكا" اعتماًدا على روايات الغالبن 
واملغلوبن يف آن مًعا، من أجل فهم عملية 

اإلزاحة واهليمنة وطمس اهلوية الي حدثت 
للهنود احلمر. ومن هنا كانت عودة تودروف إىل 
مئات من الوثائق املتضمنة مذكرات كريستوفر 
كولومبوس وكورتيس وشهادات شفاهية هلنود 

محر وّثقها بعض القساوسة اإلسبان يف 
كتاباهتم، إىل جانب رسومات لبعض الفنانن 
وحفريات أركيولوجية لعلماء آثار ومنقبن. 
يقول بيل أشكروفت عن هذا الكتاب: "تكمن 
رؤية الكتاب الثورية يف حتديده موقع امللمح 

األساسي لاضطهاد الكولونيايل عند السيطرة 
على وسائل االتصال وليس السيطرة على احلياة 

واملمتلكات، أو حىت اللغة نفسها".)9(
لقد وقف تودوروف عند استنطاق النصوص 

املكتوبة، للكشف عن النسق املخبوء عند 
القاهرين واملقهورين، ولتشريح كيفية اهليمنة 

من خال استماك اللغة. إنَّ أسباب تفوق 
إسبانيا يف اهليمنة على العامل اجلديد آنذاك 

مل تكن بسبب تفوق عسكري وال عددي، وإنَّما 
كان السبب أن بعض حضارات العامل اجلديد، 

ومنها "اآلزتيك"، كانت منكفئة على نفسها بعيًدا 
عن التواصل مع اآلخر؛ مكتفية بذاهتا، يف حن 

كان اإلسبان يهدفون إىل التواصل مع اآلخر، 
حىت لو كان تواصًا كولونيالًيا عنيًفا، يهدف 

إىل طمس هذا اآلخر واستاب هويته متاًما، كما 
فعلوا مع اهلنود احلمر. 

ال ينكر تودوروف التكرار يف التاريخ، ولكنه 
يرى إمكانية جتاوزه من خال آليات املعرفة 

واإلرادة، ومن خال "التاريخ األمثولة". وهلذا 
يستنطق تودوروف يف هذا الكتاب املسكوت عنه 
كي ال يتكرر. لقد أورد يف كتابه أمنوذًجا دااًل 

على أمثولته العميقة، عندما أورد حادثة امرأة 
من املايا قّدمها اإلسبان فريسة للكاب، ألهنا 

رفضت أن تعطي جسدها لرجل آخر غري زوجها. 
واحلل عند تودوروف يكمن ليس يف تقدمي امرأة 

إسبانية كي تكون فريسة للكاب، وإنَّما احلوار 
احلضاري اخلّاق بن الشعوب لتقليص الفوارق 

الي تسبب الكراهيات التارخيية يف عامل أصبح 
يئن من حروب هي إرث لتراكمات وحساسيات 

منذ قرون.
اشتغل تودوروف يف كتابه على النصوص؛ 

فهو يرى أنَّ كريستوفر كولومبس يف مذكراته 
يكشف عن قدر كبري من التأويل؛ فقد استطاع 
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السيطرة على شعوب اهلنود احلمر بفعل فهمه 
لثقافتهم املهيمنة. فعندما حوصرت سفينته بعد 

حتطمها يف جامايكا ملدة سبعة أشهر من قبل 
ما ال يقل عن مليون هندي أمحر، استطاع بعد 

فترة من الزمن السيطرة عليهم، عندما هّددهم 
بأنه سيختطف القمر منهم. لقد كان كولومبوس 

ضليًعا بعلم األنواء البحرية، ولذلك امتلك 
لغة اآلخر مبا فيها ثقافته وهويته. لقد كانت 

املشكلة بالنسبة هلنود اآلزتيك على سبيل املثال، 
أن حضارهتم كانت تنبؤية وتأويلية خالصة؛ 
فتقوميهم يتألف من ثاثة عشر شهًرا تتألف 
مدة كّل منها من عشرين يوًما، ولكلِّ يوم من 

هذه األيام طابعه اخلاص من الطالع احلسن 
د  أو السيء. ولذلك كان كتاب "املصائر" حيدِّ

مستقبل املولود منذ والدته ومستقبل حضارة 
اآلزتيك بكاملها، لذلك عندما أتى اإلسبان 

بقيادة كولومبوس فرَّ ملك اآلزتيك موكتيزوما 
كي ال يرونه، ألنَّ يف عرف اآلزتيك امللك جيب 

أال يراه أحد، ويف اعتقادات اآلزتيك أن كائنات 
ستهبط عليهم من السماء، وكانت تلك الكائنات 
هم الغزاة اإلسبان! يقول تودوروف يف كتابه: 

"إنين أكتب هذا الكتاب سعًيا إىل التأكد إىل 
حد ما أال ننسى هذه القصة، ونؤلف قصة 

مشاهبة، ورًدا على السؤال: كيف جيب التعامل 
مع اآلخر".)10(

- بيل أشكروفت: 
اآلخر وتقويض اخلطاب 

االستعمارّي:
اشتغل الناقد 

األسترايل ما بعد 
الكولونيايل بيل 

أشكروفت وغاريث 
غريفيث وهيلن تيفن يف 
كتاب الرد بالكتابة على 

قضايا تفكيك هيمنة 
اخلطاب الكولونيايل 

)االستعماري يف كتابات 
املسَتعمرين سابًقا(. 

يقول أشكروفت: ومع 
ذلك فإننا نستخدم مصطلح "مابعد الكولونيالية" 

ليشمل كلَّ ثقافة تأثرت بالعملية اإلمريالية 
منذ اللحظة الكولونيالية حىت يومنا احلايل. 

ويرجع هذا االستخدام إىل استمرار هذا 
االشتغال طوال العملية التارخيية الي بدأت 
بالعدوان اإلمريايل األورويب. كما إننا نطرح 

أيًضا أنَّ هذا املصطلح هو األكثر مائمة، بوصفه 
مصطلًحا للنقد عر الثقايف اجلديد الذي ظهر 

يف السنوات األخرية وللخطاب الذي يتأسس 
من خال ذلك النقد. وهبذا املعىن، ميكن القول 

إنَّ هذا الكتاب معين بالعامل كما كان موجوًدا 
أثناء فترة اهليمنة اإلمراطورية األوروبية 
وما بعدها، وبتأثريات تلك الفترة يف اآلداب 

املعاصرة.)11(
يشتغل خطاب املسَتعمرين على تفكيك خطاب 

اآلخرية لتقويض املركز من خال آليات بالغة 
اخلطورة الثقافية تبدأ يف عمليات من التهجن 

إىل التوفيقية إىل اإلقصاء واالستيعاب خلطايب 
املسَتعمر واملستعِمر.)12(

- توين موريسون: اآلخر واألدب األسود: 
تنتمي توين موريسون إىل النقاد 

األفروأمريكين يف اشتغاالهتم العميقة إلثبات 
وجود "أدب أسود". ويف كتاهبا "صورة اآلخر 

يف اخليال األديب" حاولت إثبات حضور السود 
يف الرواية األمريكية بوصفه حضوًرا أساسًيا 

توين موريسون
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ومهيمًنا لتحديد هوية الذات 
األمريكية البيضاء. وكانت 
إشكاليتها البحثية الرئيسة 

هي اإلجابة عن السؤال اآليت: 
كيف يتصرف التخييل األديب 

عندما يروم ختيل اآلخر 
األفريقاين أو عندما يصطدم 
بإيديولوجيته العرقية؟! هل 

يذعن هلذه اإليديولوجية 
أم يؤثر اإلصغاء لآلخر 

وملستلزمات الفن الروائي؟ 
تقول: "لقد أصبح فضويل 
لتعرف أصول هذا احلضور 

األفريقاين املراقب واملبتدع 
بعناية ولتعرف استعماالته 

األدبية دراسة غري رمسية ملا 
أدعوه األفريقانية األمريكية، 
إنَّها حبث يف الطرق الي يبىن 

هبا احلضور أو الشخصيات 
غري البيضاء واألفريقانية 

يف الواليات املتحدة، ويف 
االستعماالت التخييلية 

الي خيدمها هذا احلضور 
املبتدع، إّنين ال أستخدم لفظ 

األفريقانية للداللة على 
املعرفة اجلامعة حول أفريقيا 

على حنو ما كان يقصد إىل 
ذلك الفيلسوف فالنتن مودميب، 

أو للداللة على تنّوع الشعوب 
األفريقية وتركيباهتا واإلشارة 

إىل سالتها الي استوطنت 
هذا البلد. إنين باألحرى 

استخدمه باعتباره لفًظا يراد 
به السواد الدال واملوحي الذي صارت تعنيه 

الشعوب األفريقية، كما ُيراد به السلسلة التامة 
للرؤى واالفتراضات والقراءات اخلاطئة الي 

تصاحب املركزية األوروبية هبذه الشعوب. 
يف تصوري أنتج هذا النوع من "النقد األسود" 
نوًعا من التمثيات املضاعفة أنتجت مركزية 

جديدة حاكمة هي مركزية 
"أدب السود"، وجيعل املركزية 
األوروبية يف حكم التابع هلا".

)14(

ورغم ادعاء توين موريسون 
املوضوعية يف تصديها النقدي 

خت  إال أن كتابتها بالفعل رسَّ
هيمنة مركزية جديدة أتت 

ا مناهًضا  بوصفها خطاًبا مضادًّ
ملركزية قدمية حاكمة. أي 
أننا ال نزال يف خطاب توين 

موريسون أمام الفعل ورد الفعل 
واخلطاب واخلطاب اآلخر 

املناقض ألطروحاته واملفكِّك 
هلا.

- ما بعد النسوية: 
متثل ما بعد النسوية يف 
مرحلة ما بعد الكولونيالية 

)ما بعد االستعمارية( تقويًضا 
حقيقًيا لفكرة املركزية 

النقدية الغربية املهيمنة 
منذ قرون يف املشهد النقدي 
العاملي؛ فقد قوضت ما بعد 

النسوية هذه املركزية 
الغربية أو خطاب )األختية، 

أي النسوية البيضاء( 
الصادر عن ناقدات أجنلو 

سكسونيات وفرانكفونيات. لقد 
ُنِقَضت "النسوية البيضاء" 

بدخول ناقدات آسيويات 
وأفريقيات والتينيات من 

أعراق ملونة ينتمن إىل ما 
اصطلح على تسميته العامل 
الثالث، مما يؤصل خطاب التعددية الثقافية 
والقبول بالغريية واآلخر املختلف. ولقد كان 

استبعاد املركزية الذكورية كما ترى ميىن 
طريف اخلويل استبعاًدا للمركزية الغربية، 

ولاستعمارية واإلمريالية العنصرية.. حتريًرا 
للشعوب من اهليمنة الغربية. فتعمل النسوية 

ميشيل فوكو

كريستيان غراتالو

ريتشارد نيسبت
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على "فضح ومقاومة كل هياكل 
اهليمنة وأشكال الظلم والقهر 

والقمع، وتفكيك النماذج 
واملمارسات االستبدادية وإعادة 
االعتبار لآلخر املهمش واملقهور، 

والعمل على صياغة اهلوية 
وجوهرية االختاف والبحث 

عن عملية من التطور واالرتقاء 
املتناغم، تقلب ما هو مألوف 

وتؤدي إىل األكثر توازًنا 
وعداًل".15(

تنطلق كتابات ما بعد 
الكولونيالية اخلاصة باملرأة 

من جماز نقدي كبري قائم 
على املطابقة بن البلدان 
املستعَمرة واملرأة بوصفها 
مستعَمرة بواسطة الرجل 

واملجتمع، وبوصفها متثل آخر 
اآلخر، بسبب القمع والتهميش 

الواقع عليها طوال عصور 
زمنية طويلة ألسباب سياسية 

واجتماعية وثقافية معقدة 
يف تشابكاهتا فقد "كان موقع 

النساء يف العديد من املجتمعات 
يهبط إىل مرتبة أدىن بالنسبة 

إىل وضع اآلخر، كما كن 
مهمشات وُمستعَمرات -باملعىن 

املجازي- وجمرات على 
االستمرار يف حرب عصابات 
ضد اهليمنة اإلمراطورية 

من واقع مطمور بعمق يف 
اإلمراطورية، وإن كانت تلك 
املواقع يف وضع اغتراب أساًسا 

عن تلك اإلمراطورية. وتتقاسم النساء مع 
األعراق والشعوب املستعَمرة خرة سياسة القمع 

واالضطهاد، كما كانت النساء، مثلهن مثل تلك 
الشعوب، جمرات على التعبري عن خراهتن 

بلغة مضطهدينهن، وكان على النساء، مثلهن مثل 
شعوب ما بعد الكولونيالية، بناء لغة خاصة هبن 

يف وقت كانت األدوات الوحيدة 
املتاحة هي أدوات املستعِمر. 
وكما هي احلال يف نظرية ما 
بعد الكولونيالية كانت اللغة، 

و"الصوت"، تتسم باألمهية يف 
النظرية النسوية، عاوة على 

الروابط بن األدب واللغة 
والنشاط السياسي، وإمكانات 

التغيري االجتماعي، وبإدراكهن 
أن القيمة اجلمالية ليست 

عاملية، وأهنا ال تكمن داخل 
النص بل تتسم باخلصوصية 

التارخيية والثقافية".)16(
انتقدت الناقدة األمريكية 

من أصل هندي جياتري 
سبيفاك حماوالت النسوية 

الغربية التحدث بالنيابة عن 
النساء خارج الفضاء الغريب، 
وتأسفت كثرًيا ألن تتم إعادة 

إنتاج املقوالت اإلمريالية 
من خال النقد النسوي؛ فقد 
ختطت اإلمريالية والكتابة 

النسوية الغربية على حد سواء 
حدود املسؤولية حينما انتدبتا 
أنفسهما للحديث بالنيابة، ليس 
فقط عن املجتمعات التقليدية 

والنساء فيها، إمنا لفرض 
مفاهيم حتليلية، وإثارة قضايا 
داللية متصلة بالفكر الغريب، 

وتطبيقها بنوع من التعسف على 
مشكات املجتمعات التقليدية 

ومنها قضية املرأة. وأفادت من 
مفهوم التمثيل باإلنابة الذي 

اقترحه ماركس حول عدم قدرة الشرقين على 
متثيل أنفسهم، ومن الضروري أن مُيثلوا.

أثارت سبيفاك بعًدا مثرًيا للجدل يف موضوع 
املرأة بوصفها تابًعا، من خال كشف طقوس 

حرق النساء ألنفسهن إثر موت أزواجهن، 
 ،saty وهو طقس معروف يف اهلند ُيسمى

كريستوفر كولومبس

جاك دريد

سارتر

200

20
19

ل 
ري

 أب
-)

4(
م 

رق
د 

عد
ال



فثمة تضافر بن املهيمنات الكرى للنصوص 
الدينية اهلندوسية املشجعة على حرق املرأة، 

وبن فكرة تبعية املرأة للرجل بفعل هيمنة 
الثقافة الذكورية، مث هيمنة األبوية واهليمنة 

االستعمارية، ومادام صوت التابع -وهو هنا 
املرأة الي وجدت أن فكرة احلرق تعبري عن 
الوفاء- خمنوًقا وسط دوائر متضافرة من 

احلجب واملنع، فهو إذن صوت صامت وحمكوم 
بالفشل؛ ألن قوة املتبوعن سواء كانوا تقاليد 

دينية أو ثقافة أبوية أو ثقافة استعمارية 
حتول دون انبثاق صوت التابع.)17(

لقد أّكدت جياتري سبيفاك، وهي إحدى 
عضوات مجاعة دراسات التابع اهلندية، أن 
اجلماعة شديدة احلرص يف تناوهلا للمرأة؛ 

فأعضاء اجلماعة يقومون بتدوين حلظات 
اشتراك الرجال والنساء مًعا يف النضال 

وحلظات تأثر ظروف العمل والتعليم بالتمييز 
اجلنسوي أو الطبقي. لكنها تعتقد أهنم 

يغفلون مدى أمهية مفهوم )جماز املرأة( يف 
فاعلية خطاهبم. ولذا ركزت على هذا املحور 
يف أطروحاهتا النقدية، وخاصة يف مقاربتها 

ملوضوعة نساء العامل الثالث ومتثياهتن 
الثقافية يف األعمال القصصية القصرية للكاتبة 

)18(.Devi Mahaswlta البنغالية
انتقدت سبيفاك تفكيكية دريدا فيما يتصل 
بالنوع؛ فهي ترى أن دريدا استخدم فئة املرأة 

ليعيد إثبات خطاب الرجل، لكنها تعتقد 
أيًضا أنه ميكن استخدام التفكيكية بوصفها 
استراتيجية نسوية. ورغم أن دريدا انتقد 

مركزية القضيب فإنَّ سبيفاك تذهب إىل أنه 
سيستويل على )إزاحة املرأة(. وُتفسر هذه 
اإلزاحة مبثال النشوة الي ميكن للمرأة أن 

تتظاهر هبا وال ميكن للرجل أن يفعل ذلك. إذا 
كان الرجل يدل على احلضور فإنَّ املرأة تزيح 

احلضور، وحتاول التفكيكية أن حتلل عدم يقن 
احلضور يف النصية وعملية الكتابة.)19(

تضع سبيفاك عملية التفكيك بالنسبة للنوع 
وضع املساءلة، على سبيل املثال، يشري دريدا 
إىل غشاء البكارة على أنه "حجاب نسائي"، 

استراتيجية نصية "حماكاتية" تتراجع دوًما 
خلف سلسلة من الثنايا، وعند دريدا غشاء 

البكارة املتنكر يزعج استقرار الوجود الرمزي 
الذي يرمز إليه القضيب. يدل غشاء البكارة 
على العذرية والزواج يف آن، تقع العذرية يف 
قانون رمز القضيب الذي يعتر أيًضا قانون 

العملية النصية.)20( ولكن إذا اعترنا رمز 
القضيب شكًا للقانون يف العملية النصية فإن 

غشاء البكارة بوصفه شيًئا متخفًيا يصري مزاًحا 
مرتن داخل النموذج مركزي القضيب؛ ألن رمز 
القضيب رمزي يف حن أن القضيب ليس كذلك. 

وحىت تتحول التفكيكية إىل أداة ممارسة 
نسوية جيب أال تؤخذ فئة املرأة على أهنا 

شيء للتحليل. وتقترح سبيفاك أن التفكيكية 
النسوية جيب أن تسأل من ذلك الرجل 

الذي خيلق خط سري رغبته مثل هذا النص؟ 
وهبذه الطريقة ميكن استعادة املرأة إىل وضع 

املتسائلة.)21(
مبثابة خامتة:

مّثة مفاهيم ومصطلحات ثقافية جديدة 
آخذة يف التبلور نتجاوز هبا ثنائيات ثقافية 
كرى مثل "األنا واآلخر"؛ فعلى سبيل املثال 

اشتغل عامل النفس الثقايف ريتشارد نيسبت على 
"جغرافية الفكر"، وهو مصطلح جديد اجترحه 

للحديث عن التباينات املختلفة بن خمتلف 
الشعوب الشرقية والغربية متجاوًزا ثنائية 

األنا/ اآلخر. يذكر نيسبت يف كتابه "جغرافية 
الفكر، كيف يفكر الغربيون واآلسيويون على 

حنو خمتلف وملاذا"، احلادثة اآلتية إذ يقول: 
"منذ بضع سنوات بدأ طالب صييّن نابه يعمل 

معي يف حبث قضايا عن علم النفس االجتماعي 
واالستدالل العقلي، وذات يوم، وحنن ال نزال 

يف بداية تعارفنا، قال يل: هل تعرف أن الفارق 
بيين وبينك أنين أرى العامل دائرة وأنت تراه 

ًحا: يؤمن الصينيون  خًطا مستقيًما؟ وأردف موضِّ
بالتغري املطرد أبًدا، لكن مع إميان بأنَّ األشياء 
دائًما وأبًدا تتحرك مرتدة إىل حالة ما كانت 

يف البدء. إهنم يولون اهتمامهم لنطاق واسع من 
األحداث، يبحثون عن العاقات بن األشياء، 
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ويظنون أن ال سبيل أمامهم إىل فهم اجلزء 
دون فهم الكل. هذا بينما يعيش الغربيون يف 

عامل أبسط حااًل وأقل خضوًعا للحتمية، إهنم 
يركزون انتباههم على مواضيع أو أناس هلم 

وجودهم الفردي البارز دون الصورة األكر. 
ويظنون أن يف وسعهم التحكم يف األحداث ألهنم 

يعرفون القواعد والقوانن احلاكمة لسلوك 
األشياء".)22(

أّمأ األكادميي الفرنسّي وأستاذ اجليوتاريخ 
يف جامعة باريس ويف معهد العلوم السياسية 

كريستيان غراتالو فقد دعا يف كتابه "هل جيب 
التفكري يف تاريخ العامل بطريقة أخرى؟" إىل 

إعادة كتابة تاريخ العامل من جديد بعيًدا عن 
هيمنة املركزيات األوروبية الي فرضت تصوًرا 
معيًنا للعامل، هو االكتشافات األخرى، مث عصور 

االستعمار، مث فرضت التصورات األوروبية 
يف كتابة التاريخ بوصفها املرجعية املركزية 

احلاكمة يف عاقة األنا باآلخر.)23(
مثَّة اهتمام يف بعض اجلامعات األوروبية 
واألمريكية بتاريخ ودراسة املستقبليات، وهو 
تاريخ يتجاوز الثنائيات املنمطة األنا/ اآلخر 
إىل االهتمام بسرديات كونية كرى وتاريخ 

كوين حيتفي بالتعدديات واالختاف الثقايف 
اخلّاق. 
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عندما عاد أمحد عبد 
املعطي حجازي من منفاه 

االختياري يف باريس، 
بداية التسعينيات على ما 

أتذكر، كتب سلسلة مقاالت 
يف جريدة األهرام بعنوان 

"أحفاد شوقي"، تناول فيها 
شعراء السبعينيات واحًدا 
وراء آخر، يف حماولة منه 
لاشتباك مع واقع شعري 
غاب عنه عقدين، اندفعت 
خاهلما مياه كثرية يف هنر 

اإلبداع املصري والعريب، 
وقد ضم مقاالته تلك يف 

كتاب بعد ذلك.
ويف حديث مع الشاعر 

الكبري الراحل حلمي سامل 
قال إن حجازي مدحه حن 
أراد أن يذمه، فقال عنه إنه 

ما إن يستقر على غصن حىت 
يهجره إىل غريه كعصفور. 

حجازي أراد أن يقول إن شعر 
حلمي با ملمح مستقر حبيث 
ال تستطيع تنميطه، وحلمي 

فهم أنه شاعر متجدد، ال 
يستقر عند حيلة شعرية 

واحدة -كما جتد ذلك 
عند شاعر مهم آخر كحسن 
طلب-، فهو ال يتوقف كثرًيا 
يف مكانه، بل حن يشعر أنه 

استنفذ تلك احليلة حبث 
عن غريها.. وهكذا.. وهكذا، 
لذلك فإن البائية واحلائي، 

غري دهاليزي والصيف 
ذو الوطء، غري الشغاف 
واملرمريات، غري سراب 

التريكو وفقه اللذة ويوجد 
هنا عميان والغرام املسلح.. 

إخل.
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ملاذا أذكر ذلك يف هذا احلوار الذي تأخر 
كثرًيا مع عاطف عبد العزيز، أحد أهم 

الشعراء املعاصرين –يف رأيي-؟، لسبنب: األول 
ظين أنه استراح يف املنطقة املدهشة الي 

يكتب منها، فراح حيفر عميًقا، بشكل رأسي، 
عكس السعي األفقي عند حلمي سامل، والثاين 

أنه اختذ حلمي مثااًل يف هذا احلوار القصري، 
الذي متنيت أن يصري أطول.

شعراء جيلي، والشعراء املصريون والعرب، 
والنقاد بشكل عام، يعرفون أن عاطف عبد 
العزيز صنع جتربة شعرية مهمة، رصينة، 
ال تتعجل الشعر وال تعطي له ظهرها، كما 

أنه –باإلضافة إىل شعريته الفارقة- حاضر 
-بقوِة معرفته واطاعه- يف املشهد الشعري، 

يناقش الدواوين ويكتب عنها، ويشارك 
الشعراء –من مجيع األجيال والتيارات- 

هبجاهتم بدواوينهم اجلديدة، كما كان فاعًا 
يف إقامة ملتقين لـ"قصيدة النثر"، يف وقت 

كانت حتتاج إىل ذلك، وقبل أن تتحول 
امللتقيات إىل مشاهد عدمية ال معىن هلا.
* جتربتك الشعرية اعتمدت أساًسا 

على مجاليات "قصيدة النثر"، حيث احلياد 
الظاهري، واملشهدية البصرية، واللجوء إىل 

لغة سهلة قريبة من اللغة اليومية.. يف رأيك، 
ما الذي أضافته هذه القصيدة إىل الشعر 

العريب؟ 
- أعاين قدًرا من االرتباك كلما مسعت 
تعبريات من مثل )مجاليات قصيدة النثر(، 

السيما حن تقال وكأهنا تشري إىل شيء 
حمدد ومتفق عليه، فجماليات قصيدة النثر 
حسب سوزان برنار مثًا –كما جاء يف كتاهبا 
املعروف- ال صلة هلا باحلياد أو املشهدية أو 

غري ذلك من مسات مت تسويقها نقدًيا على 
املستوى املحلي، مث إننا حن نتأمل قصيدة 
النثر عند أول من ترمجوا مصطلحها إىل 

العربية، مثل أنسي احلاج وأدونيس ويوسف 
اخلال، سوف جندها غري مشغولة مبثل تلك 
القضايا، وعلى سبيل املثال، فإن ديوان )لن( 
ألنسي احلاج الذي كان باكورة ما نشر حتت 

مسمى قصيدة النثر يف ثقافتنا العربية ويعد 
معلًما أساًسا ملسريهتا، تكاد لغته أن تكون 

توراتية، أي أبعد ما تكون عن اللغة اليومية.
ويف ظين، إن السمات الي أشرت إليها يف 
سؤالك، كانت حمض اقتراح مجايل قدمته 

موجة من الشعراء املصرين يف بدايات 
التسعينيات من القرن املاضي، وذلك يف حماولة 

منهم السترداد الشعر من تغريبته املوغلة 
الي متت على أيدي شعراء السبعينيات، بعد 
أن جرفت موجة الغضب قصيدهتم إىل ختوم 

الذهنية واإلهبام. 
قد يضاف إىل ذلك، ما طرأ على العامل 

آنذاك من تغريات درامية، مثل اهنيار االحتاد 
السوفييي وتفككه، مث غزو العراق للكويت 

وتفسخ النظام العريب الذي ظل صامًدا لعقود، 
ومن مث بدا أن العامل مل يعد ما نعرفه، األمر 
الذي أوجد احلاجة إىل إحال أبنية مجالية 

جديدة، أكثر استجابة للواقع اجلديد. 
املدهش أن تلك االقتراحات القت قبواًل 
واسًعا من شباب الشعراء يف أحناء عديدة 

بالوطن العريب فتأثروا هبا، واألكثر إدهاًشا 
أهنا جذبت بعض الشعراء السبعينين، 
فأسهموا يف تكريسها وتعميق جمراها.

على أن قصيدة النثر قد أسدت الكثري 
إىل الشعر العريب, وأهم ذلك الكثري أمران، 
أوهلما، كان توسيع مفهوم اإليقاع ونقله من 
احلالة البدائية السيمترية إىل التعددية 

االحتمالية، األمر الذي انعكس جذرًيا على 
رؤية الشاعر للعامل، ونقلها تلقائيًّا من خانة 
اجلمود والتعصب إىل التسامح وتفهم اآلخر.

وثانيهما، كان التخلي عن أي تصورات 
سابقة على كتابة النص الشعري مبا يف ذلك 

الوزن، وقد ساعد هذا على استعادة الشعر 
خلصيصته األساس وجتذيرها بوصفه سؤااًل 

ال إخباًرا، ومن مث تغري املوقع التقليدي 
للشاعر داخل املجتمع من شرفة النيب العارف، 

إىل خندق صائغي األسئلة.
ُة أيًضا، جباُل الَقلموِن هذي، "الِدقَّ

وأنا من َأَحبَّها، مث َكِره وقفَتها بيين وبن
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مرابِع النَّساطرة،
أنا، من َأَحبَّ حدبَتها على شرفِة بيِتكم،

يًنا بن مابِسه، من أجِل مث محَل ِسكِّ
شرياِن املحبَّة.

أنا من جاهَد لنسياِنها، كي يثبَت ألهلِه أنه 
َبِرَئ

متاًما
َرع، من الصَّ

جاهَد، لكنها وثبْت إىل ِحْجِره من شاشِة 
التلفاِز،

وخشَّ يف النَّْوبة".

* هل تعتقد أن قصيدة النثر قصيدة 
املستقبل وحدها.. أم أن األشكال القدمية 

مازالت صاحلة إلثارة الدهشة؟
- صار من الصعب قراءة الطالع يف أي 

جمال إبداعي نتيجة االنفجار املعريف الذي 
بات يهدد وجود اإلنسان نفسه، وميكننا أن 

نضيف إىل ذلك أيًضا االنفجار اهلائل يف 
وسائل االتصال الي هي بطبيعتها أدوات 

صناعة املزاج العام.
مع ذلك، فأنا أرى أن مثة تداخًا أو تضافًرا 

بن الشعر وغريه من الفنون من املحتمل أن 
حيدث، ففنون الصورة –فيما نرى- تأخذ 

بألباب الناس، ولعل هذا أن يطرح على 
الشعراء أفكاًرا غري تقليدية، يكون من شأهنا 
خروج القصيدة من حالتها الكتابية الصرفة، 

كي تستحيل عرًضا مرئًيا على حنو ما.
التاريخ يعلمنا أن األشكال دائًما ما تتجاور، 
رمبا أزاح شكل جديد شكًا أقدم منه من املركز 
إىل اهلامش، غري أنه يبقى يف النهاية موجوًدا، 
ولو أخذنا القصيدة العمودية مثااًل لوجدناها 
حاضرة مل تزل يف املشهد الشعري املعاصر هلا 

شعراؤها ومتلقوها ورعاهتا.
وعلى أية حال، فهناك من يرى يف ذلك 

التنوع ظاهرة صحية، بل يرى أن جتاور 
القدمي املحافظ مع التجرييب الطليعي أمر 

ضروري لسامة ما يسمى بالعقل العام داخل 
أي مجاعة بشرية.

* بعد أحد عشر ديواًنا أصدرهتا خال 
مخسة وعشرين عاًما، منذ ديوانك األول 

"ذاكرة الظل" 1993، وحىت ديوانك األخري 
"شيء من هذا الغبار" 2018، كيف ترى التطور 

اجلمايل يف هذه التجربة؟ وملاذا مل تشهد 
تغريات كرى من مرحلة إىل أخرى؟

- ال أزعم أنين أرى نفسي بوضوح كامل، مع 
ذلك ميكنين القول إن جتربي تبدو يل من 

بعيد وكأهنا تنقلت بن عدة أطوار، بعضها كان 
واضًحا مثل نقل احنيازايت اجلمالية مبكًرا 
من قصيدة التفعيلة إىل قصيدة النثر منذ 

ديواين الثاين "حيطان بيضاء"، وكذلك مثل 
تعميق احلس السردي على حساب ما تبقى 

من آثار الغنائية لدي، مثلما حدث مع ديواين 
السادس "خميال األمكنة".

والبعض اآلخر كان تغرًيا أكثر دقة 
ورهافة، إذ كان يتعلق باجلنوح إىل رفع مستوى 

اللغة داخل النصوص، واالبتعاد خبطوة 
حمسوبة عن لغة احلياة اليومية الي كان 
عون واملتسكعون، وقد حاولت  قد أهلكها امُلدَّ

ذلك منذ ديوان ترمجان الروائح، على أن هذا 
جاء متساوًقا مع جنوحي إىل اخلروج على كل 
وصفة صنعتها لنفسي بنفسي، إذ صرت ميااًل 

إىل خمالفة توقعات كل من يقرؤون يل.
يف هذا الصدد، أود القول إن التغريات 

الكرى يف جتربة الشاعر الكبري أمر موجود 
وضروري ولكنه نادر، وجيب أن يكون نادًرا، 
وإال أشار إىل خلل أخاقي باملعىن الشعري، 

فاالنقابيون دون ضرورات واضحة غالًبا 
ما يفتقرون للجدية وال تتمتع جتارهبم 

باالحترام.
ِفيَق ُجَل الشَّ "لو أنَّ الرَّ
َحطَّ عَلى َقْلِبه َحَجًرا،

وا وأَتاَحِك ِلَوَسامِة الُغَرباِء الذيَن َمرُّ
َتْحَت النَّاِفذة،

لو أنَُّه َتَرَك ُخُطوَط احَلظِّ َمْمُدودًة
عَلى اسِتَقاَمِتها،
أَلََراَح الَعاِشقْيِن،
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وأْعَفى الَوَساِئَد ِمن ُصْحبِة الَّليل".

* قصيدتك تشتبك أحياًنا مع ما يدور 
خارجها، سواء باللجوء إىل الذاكرة الثقافية، 
أو باإلشارة إىل األحداث العامة واألشخاص، 

أو اللجوء إىل األفكار املجردة.. أال ترى أن 
التجارب املغرقة يف ذاتيتها، أقرب إىل روح 

"قصيدة النثر"؟
- لن أشكك فيما ذهبت إليه من توصيفات 
يف سؤالك هذا، ألنين –كما سبق وقلت- لست 

ممن يرون أنفسهم بوضوح كاف، لكنين أظن 
–وبعض الظن إمث- أن قصيديت ال تكون 
معنية مبا هو خارجي، إال حن يصري هذا 

اخلارج جزًءا من ذايت، فحن أحتدث مثًا عن 
شخص مثل حلمي سامل، فأنا بالضرورة أكتب 
عما خيصين فيه، بعبارة أخرى، حلمي سامل 

القصيدة هو عاطف عبد العزيز على حنو ما.
مث إنين ال أعرف إن كنت قد جلأت إىل 
األفكار املجردة كما تقول أو ال، رمبا يكون 

ذلك قد حدث، لكن يبقى السؤال: كيف أتيح 
يل أن أجنح يف ذلك وأنا مهووس باألمكنة؟! 
ا شعريًّا واحًدا خيلو  ال أعتقد أين كتبت نصًّ

من األنوار والظال والروائح، وخلو النص من 
الزمان واملكان –يف رأيي- شرط حلسبانه على 

الزنعة التجريدية.
وفيما خيص الشق األخري من سؤالك، فأود 

القول إنين مل أعد مشغواًل بقصيدة النثر على 
وجه اخلصوص، بقدر انشغايل بالشعر ذاته، 

والشعر كما تعلم كائن مبذول وعصي يف آن 
واحد، الشعر يقبل يف نسيجه كل شيء وفق 

شروطه الغامضة، ويأنف أحياًنا من كل شيء 
وفق ذات الشروط.

"اآلن..
اُل ِفي املقَهى، ِهَي الباِئُع اجلوَّ

حَن يعوُق امُلِحبَّ ِفي اللحَظِة امُلناِسبِة
ه، عن حْتريِر ِسرِّ

فينجو ِمن املرأِة اخَلِطرة.
املرأُة من جانِبها،

ُبُه، باِح عن رُجٍل ُتعذِّ كانْت تفّتُش منُذ الصَّ

، ِلهذا، أخذْتُه ِفي ِحضِنها بشْكٍل ُفجائيٍّ
دْت وتعمَّ

دفَن أنِفِه يف َشعِرها الناِعم،
كإجراٍء أوَّيلٍّ

ِفي فنِّ ِصناعِة التَّذَكارات".

* حصلت على عدة جوائز من هيئة قصور 
الثقافة واحتاد الكتاب.. كيف ترى منظومة 
اجلوائز األدبية يف مصر بشكل عام؟ سواء 
جوائز الدولة أو جوائز اهليئات مثل احتاد 
الكتاب وساويرس؟ وملاذا مل تتقدم جلوائز 

الدولة.
- اجلوائز والتكرميات الي حصلت عليها 
ليست كثرية، وجاء معظمها باملصادفات، وال 
شك أهنا أسعدتين يف حينها، والشاعر شأن 
كل مبدع تسعده املصادفات من هذا النوع، 

وإن كان غياهبا ليس باألمر السيئ، وذلك يف 
ظل استشراء الفساد حبياتنا الثقافية كما 
هو حادث اآلن، فالشكوك حتوم منذ وقت 

طويل حول كيفية اختيار املشاركن يف جلان 
التحكيم، باإلضافة إىل أن قوانن تشكيل 

جلان جوائز الدولة –فيما أعلم- تنص على 
أن جانًبا غالًبا من أعضاء جلاهنا، ينبغي 
أن يكون من موظفي وزارة الثقافة حبكم 

مناصبهم ال حبكم ختصصاهتم العلمية، مبا 
يعين أن احلصول على اجلائزة ال يتحقق 

باجلدارة فحسب، بل برضى النظام احلاكم 
أواًل، أو عدم ممانعته على األقل، وهذه أمور 

تلقي ظااًل على جوائز الدولة، وبالتايل 
فاحلرمان منها ال ميكن اعتباره شًرا حمًضا.

* األجيال اجلديدة من الشعراء العرب 
أخذت "قصيدة النثر" إىل منطقة أبعد، 

حيث طغى السرد العادي، واختفت –تقريًبا- 
الباغة القدمية والقدرة على صناعة 

الدهشة، حبيث يصعب التفريق بن الشعر 
والقصة.. هل ترى أن ذلك هو االمتداد 

الطبيعي للشعر؟ أم أن هذه الكتابة ال ميكن 
التعويل عليها وستزنوي مع الزمن؟
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- أتاحت قصيدة النثر لشعرائها حرية 
االستياء على تقنيات كانت ختص أنواًعا 
أدبية وفنية أخرى، مثل السرد والكوالج 

والتشكيل البصري على الصفحة املكتوبة إىل 
آخره، باإلضافة إىل تقنيات السرد السينمائي 
)السيناريو( وغري ذلك، أي أهنا أسهمت بالفعل 

يف هدم احلوائط بن األنواع األدبية، مما 
أفقد الشعر شكله املعروف، وجعله يتماهى 

جزئًيا مع غريه.
غري أن الشعر –يف رأيي- ال يكمن يف كل 

ذلك، بل يكمن يف قدرته على أن جيعلك ترى 
العامل بعن جديدة، يكمن يف معىن املعىن كما 

علمنا عبد القاهر اجلرجاين، مث إنه يكمن 
يف إيقاعه الداخلي، الذي يأتينا من مجاع 

أصواته وتشكياته، فأي نص خيلو مما سبق، 
هو بالتأكيد ال ميت للشعر بصلة.

واحلقيقة أنا لست متعاطًفا مع كثري مما 
ينشر هذه األيام، وأراه غري واٍع بسؤال الشعر 
من األساس، رمبا ذلك ألن الكثري من الشباب 

ال يهتمون بتاريخ النوع األديب الذي يكتبون 
فيه، أو يودون أن يكتبوا فيه.

أما ما خيص مستقبل تلك الكتابات وغريها 
فيظل غامًضا غموض احلقبة الي نعيشها، 

وأفاعيل الزمن كما تعرف يا صديقي أمر ال 
شأن لنا به، علينا فقط أن نقول: للشعر رب 

حيميه.
"كانت السيدُة باردو تتمّشى عاريًة

يف غابِة بولونيا،
ذراعاها مرفوعتان إىل ما وراء رأسها

كأمنا تلمُّ شعَرها
على هيئِة ذيِل احلصان،

كانت حلمتاها داكنتْيِن وصلبتْين،
َر صاحيب فقدَّ

ِد اخَلَلوّي، أن املرأَة مستثارٌة من فكرِة التجرُّ
وعندما ملَح فردَة اخللخاِل وحيدًة

يف يسراها
ارتاَح حلدسِه

واستسلَم للنوم".
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كان موضوع احلديث يوم األربعاء املاضي 
مهندًسا، وموضوع احلديث اليوم طبيب، فما 

زلنا إذن بن العلماء الذين مل يصرفهم العلم 
عن األدب -أستغفر اهلل- بل الذين أغراهم 

العلم باألدب، فأقبلوا عليه وزامحوا فيه 
أصحابه الذين أنفقوا فيه حياهتم، ووقفوا 

عليه جهودهم، زامحوهم مزامحة املوفق 
املنتصر الذي مل يظفر من النجح حبظٍّ قليل.

ويظهر أنَّا لن نفرغ من العلماء الذين 
أحبوا األدب وكلفوا بالشعر، إذا فرغنا من 
احلديث عن ديوان شاعرنا الطبيب، فغريه 

وغري صاحبه املهندس من غذى عقله بالعلم، 
م إىل الناس من نتائج علمه  وقلبه بالشعر وقدَّ

ما ينفعهم، ومن نتائج شعره ما يرضيهم من 
الغناء، وكم أمتىن أْن أرى بن األدباء من ال 

يزهدهم األدب يف العلم، أو من يغريهم األدب 
بالعلم، فإين أستطيع أْن أتصور عاملًا يستغين 

بالعلم، وال حيفل بأن يشارك يف األدب، أو 

▪

يكون بن املنتجن من الُكتَّاب والشعراء، ولكين 
ال أستطيع أْن أتصور أديًبا يستغين عن العلم 
ويستقل بالشعر أو النثر استقااًل تامًّا -كما 
يقول أصحاب السياسة- دون أْن حيتاج إىل 
معونة العلم، ومعونته الدقيقة الي تدفعه 
إليها الضرورة امللجئة كلما هم أْن يكتب أو 
ينظم الشعر، بل أنا أزعم أنَّ هؤالء األدباء 

الذين يغرهم األدب ويزدهيهم ويغنيهم بنفسه 
عن العلم، يدفعون إىل اإلنتاج الرديء دفًعا؛ 

ألهنم جيهلون العلم فيجهلون احلياة الي 
جيب أْن تكون موضوًعا ألدهبم منظوًما كان 
أو منثوًرا، ولكن لندع االستطراد ولنعد إىل 
شاعرنا الطبيب؛ لنهدي إليه أمجل التحية 

وأحسن الثناء، ولنعرف له هذا الباء احلسن 
الذي أباه يف خدمة آهلة الشعر يف وقٍت َقلَّ 

فيه اخلدام املخلصون هلؤالء اآلهلة -كما كان 
يقول اليونان- أو هلؤالء الشياطن -كما كان 
يقول العرب- على أننا إْن أثنينا على شاعرنا 
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الطبيب حلسن بائه وصدق نيته يف العناية 
بآهلة الشعر أو شياطينه، ووقفنا عند ذلك، 
نظلمه أشنع الظلم، وجنور عليه أقبح اجلور، 

فليس الدكتور إبراهيم ناجي رجًا حسن 
الباء صادق النية يف حب الشعر فحسب، 
وإمنا هو فوق هذا كله موفق إىل حدٍّ بعيد 

فيما حاول من إرضاء الشعر وأصحابه، موفق 
فيما قصد إليه من املعاين، موفق فيما اصطنع 
من األلفاظ، وموفق فيما اختذ من األساليب، 
معانيه جيدة تصل أحياًنا إىل الروعة، وإْن 

كانت تنتهي إىل االبتذال، وألفاظه جيدة قد 
يعظم حظها من املتانة والرصانة، وقد تكره 
أذن السامع على االلتفات واإلعجاب والشعور 

هبذه اللذة املوسيقية الي يشعر هبا الناس 
أحياًنا بآذاهنم، وإْن مل تصل إىل عقوهلم، 

وأساليبه جيدة أيًضا عظيمة احلظ من 
الصفاء، ال يفسدها العوج وال يفسدها االلتواء 

يف كثرٍي من األحيان، وإْن كنا سنقف مع 
الشاعر وقفات عند ألفاٍظ ال ختلو من خطأ، 

وأساليب ال ترأ من عوج، ومعاٍن لعلها تبعد عن 
الصواب، ولكن الذي يطالب الشاعر باإلجادة 
املطلقة يف األلفاظ واملعاين واألساليب يكلفه 
شيًئا عسرًيا ال يتاح إال جلماعة معدودين من 
الشعراء، الذين ميزهم النبوغ ومسا هبم إىل 
حيث ال يكاد يرقى إليهم النقد إال يف مشقٍة 

وجهٍد وعسٍر شديد.
وحنن نكذب شاعرنا الطبيب إْن زعمنا له 

أنه نابغة، بل حنن نكذبه إْن زعمنا له أنه 
عظيم احلظ من االمتياز، وإمنا هو شاعر 
جميد تألفه النفس، ويصبو إليه القلب، 

ويأنس إليه قارئه أحياًنا، ويطرب له سامعه 
دائًما، فإذا نظرنا إليه نظرة الناقد املحلل 
الذي يريد أْن يقسم الشعر أنصاًفا وأثاًثا 

وأرباًعا -كما يقول الفرنسيون-مل يكد يثبت 
لنا أو يصر على نقدنا، وإمنا يدركه اإلعياء 

قبل أْن يدركنا، ويفر عنه اجلمال الفين 
قبل أْن يفر عنا الصر على الدرس والنقد 

والتحليل.
هو من هؤالء الشعراء الذين حيسن أْن 

ُيقرءوا يف رفق؛ ألهنم قد فطروا على رقٍة ال 
حتتمل العنف وشدة الضغط، هو من هؤالء 

الشعراء الذين حيسن أْن نستمتع مبا يف 
شعرهم من اجلمال الفين، كما نستمتع جبمال 
الوردة الرقيقة النضرة، دون أْن نشط عليها 

بالتقليب والتعذيب، هو شاعر هن، لن، رقيق، 
حلو الصوت، عذب النفس، خفيف الروح، 

قوي اجلناح، ولكن إىل حد، ال يستطيع أْن 
يتجاوز الرياض املألوفة، وال أْن يرتفع يف 
اجلو ارتفاًعا بعيد املدى، وإمنا قصاراه أْن 

يتنقل يف هذه الرياض الي تنبت يف املدينة 
أو من حوهلا، والي ال تكاد تبعد عنها كثرًيا، 

وهو إذا أملَّ حبديقٍة من احلدائق أو جنٍة 
من اجلنات ال حيب أْن يقع على أشجارها 

الضخمة الشاخمة يف السماء، وإمنا حيب أْن 
يقع على أشجارها املعتدلة اهلينة، ويتخري من 

هذه األشجار أغصاهنا الرطبة اللدنة الي 
تثري يف النفس حناًنا إليها، ال إكباًرا هلا وال 

إشفاًقا منها، هو شاعر حب رقيق، ولكنه ليس 
مسرًفا يف العمق، وال مسرًفا يف السعة، وال 

مسرًفا يف احلب الذي حيرق القلوب حتريًقا 
وميزق النفوس متزيًقا، شعره أشبه مبا يسميه 
الفرجنة موسيقى الغرفة منه هبذه املوسيقى 
الكرى الي تذهب بك كل مذهب، وهتيم بك 

فيما تعرف وما ال تعرف من األجواء.
شعره كهذه املوسيقى الي يفسدها الفضاء 
الطلق وتضيع يف امليادين الواسعة، وجتود كل 

اجلودة، وحتسن كل احلسن حن تغلق األبواب، 
 ، وُترخى األستار، وخيلو النجي إىل النجيِّ

، ويتمتع احلبيب بقرب  ويفرغ الصفي للصفيِّ
احلبيب.

وهذا -فيما أظن- هو أعظم ما بينه 
وبن شاعرنا املهندس من الفروق، فاألستاذ 

علي حممود طه مهيأ ألن يكون جباًرا إْن 
ُعِني بفنه وفرغ له وجد يف طلب اإلجادة 

واإلتقان، أما الدكتور إبراهيم ناجي فمهيأ 
ألن يكون هذا الشاعر الوديع الذي ال يتعبنا 
ويعنينا، وال يكلفنا فوق ما نطيق من املشقة 

واجلهد، وإمنا يرحينا إْن تعبنا ويرفه عنا إْن 
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شقينا، ويثري يف نفوسنا هذه 
األغاين اهلادئة الوادعة 

الي هتيئنا ألحام مجيلة 
عذاب، صوته يرن يف آذاننا 

ونفوسنا رنيًنا حلًوا على 
حن يدوي صوت صاحبه 

يف آذاننا ونفوسنا دويٍّا 
خيرجنا عن أطوارنا.

مث يف شعر الدكتور 
ناجي بعد ذلك َهنات 
أحب أْن يلتفت إليها، 

وُيعىن بإصاحها 
عناية شديدة 

متصلة، فلست أعرف 
شعًرا أشد حاجة 

إىل أْن يرأ من 
العيب من هذا 
الشعر الوادع 

الذي ميتاز 
بالرقة والرفق، والذي يتحدث 

إىل النفوس املحزونة، والقلوب املكلومة، 
والضمائر الي تريد أْن تستريح.

وأول هذه العيوب شيء من التكلف 
واحلرص الظاهر على إقامة الوزن، أو على 
إقرار القافية، أو على جماراة مجاعة من 

الشعراء واملفكرين، وسأعرض بعد قليل 
للتكلف الذي يتصل بالوزن أو الذي يتصل 

بالقافية، ولكين أريد قبل ذلك أْن أقف وقفة 
ا عند هذا التكلف الذي يتصل  قصرية جدًّ
مبجاراة الشعراء واملفكرين، والذي جيعلنا 

حنسن يف بعض القصائد أنَّ الشاعر مل ينظمها 
إال ليقال إنه نظمها يف هذا املوضوع أو ذاك، 

أو جيعلنا حنس أنَّ الشاعر قد نظمها وهو 
غريب عن موضوعها أو غريب عن هذا النحو 
من النظم، مل يهيأ له وما ينبغي أْن يشقى به 
أو يدفع نفسه إليه، وانظر إىل هذه القصيدة 

الي مساها الشاعر "قلب راقصة"، فقد تعجب 
كثرًيا من الناس وتروقهم، ولعلها تعجب 

الشاعر نفسه وتروقه، ولكين أؤكد للشاعر 

والذين 
يعجبون 

هبذه 
القصيدة من 

شعره أهنا 
على ما قد 

يكون فيها من 
مجال اللفظ 

وحسن االنسجام 
أحياًنا ليست 

شيًئا، فليس فيها 
جديد ما، وإمنا 
هي كام مألوف 

قد شبع الناس منه 
حىت كاد يدركهم 

امللل، كان جديًدا يف 
أواسط القرن التاسع 
عشر حن أخذ بعض 

الُكتَّاب والشعراء حيسن 
شيًئا من اإلشفاق على 
الراقصات، وعلى بنات 
اللهو، وحن جعل "ألكسندر دوماس" العطف 
على هؤالء النساء والرثاء حلاهلن بدًعا من 
البدع وفنًّا من فلسفة األدباء، مث كثر هذا 

الكام وشاع ومأل األفواه واألمساع حىت زهد 
الناس فيه وانصرفوا عنه.

ويف القصيدة وصف للحانة ال جديد فيه 
وال طريف، ولعل الشاعر حيس ذلك، وهو 

على كل حال يضطرنا إىل أْن حنسه يف بعض 
شعره، فانظر إليه كيف يبتدئ القصيدة:

أمسيُت أشكو من الضيق واألينا
مستغرًقا يف الفكر والسأِم
فمضيُت ال أدري إىل أيَن

ومشيُت حيث جترين قدِمي
فرأيُت فيما أبصرْت عيِني

ملًهى ُأِعدَّ ليبهَج الناَسا
جيلون فيه قرائح احلسن

ويباُع فيه اللهَو أجناَسا
بغرائب األلوان مزدهٌر
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وتراُه باألضواِء مغموَرا
فقصدته عجًا ويل بصٌر

شبه الفراشِة يعشُق النوَرا
أترى يف هذا الكام معًنى جديًدا؟ بل أترى 

يف هذا الكام معًنى مألوًفا صور للناس يف 
هذه الصورة الطريفة الرائعة الي ينتظرها 

الناس من الشعراء حن يتحدثون إليهم 
باملعاين املألوفة؟ كا، إمنا أحس الشاعر ضيًقا 

وسأًما، فخرج ميشي ليسري عن نفسه اهلم، 
فأبصر مكاًنا مضيًئا من أمكنة اللهو فدعاه 

الضوء، فدخل إىل هذا امللهى.
هذه هي املعاين الي اشتملت عليها هذه 

األبيات الستة، ال جديد فيها -كما ترى- وال 
غرابة، وال جديد يف األلفاظ والصور الي 

أدى هبا هذه املعاين، بل دفع فيها الشاعر إىل 
شيٍء من التكلف أو من اخلطأ أو إىل شيٍء 

ال أدري ما هو، ولكنه ال حيسن من الشعراء، 
فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق واألين 
وهو مستغرق يف الفكر والسأم، فأما الضيق 
والسأم فقد نفهمهما من الشاعر، وقد نفهم 
أْن يشكو التعب وال سيما إذا كان طبيًبا قد 

أنفق ساعات طوااًل يلقى املرضى ويفحصهم، 
ويصف هلم الدواء، ويسمع منهم ما ال حيب 
الشعراء أْن يسمعوه، ولكن الذي ال يستقيم 

للشاعر املجيد هو االستغراق يف الفكر والسأم 
مًعا، فاملفكر ال يسأم، والسئم ال يفكر؛ ألن 

التفكري يشغل صاحبه حىت عن الضيق والتعب 
والسأم؛ وألن السأم ال ميكن صاحبه من 

التفكري، وال خيلي بينه وبينه، وعلى كل حال 
فقد أمسى الشاعر ضيًقا متعًبا مغرًقا يف السأم 

والتفكري، فخرج ال يدري إىل أين، ومضى 
حيث جتره قدمه، فانظر إىل هذه الصورة 

الي ال تائم شعًرا وال تائم لغة، فالقدم ال 
جتر صاحبها، وإمنا حتمله، وحتمله متثاقلة 

مكدودة إْن مل يتح هلا النشاط، وإمنا جير 
صاحب القدم قدمه إذا خرج فاتًرا مكدوًدا 

ال يقوى على املشي، ولكن الشاعر أراد قافية 
تائم السأم، فجعل قدمه جتره، على حن 
كان ينبغي أْن جيرها هو، فإذا الحظت أنَّ 

"السأم "نفسها قلقة يف موضعها ال يستقيم مع 
التفكري، وال سيما بعد أْن ذكر الضيق واألين، 
عرفت إىل أين ينتهي تكلف النظم بالشعراء 

املجيدين أحياًنا!
مث انظر إىل قوله:

فرأيُت فيما أبصرْت عيِني
ملًهى ُأِعدَّ ليبهَج الناَسا

فالشطر الثاين كله ال معىن له، وال امتياز 
فيه، و"فيما أبصرت عيين" غريبة؛ ألهنا 

تشعر أنَّ هذا امللهى كان شيًئا ضئيًا ضائًعا بن 
ما رأى من األشياء، وأكر الظن أنَّ هذه األنوار 

املتألقة الي تعلن عن املاهي خليقة أال 
جتعله ضئيًا يستخفي بن األشياء الي ترى، 

بل عظيًما يصرف عما حوله من األشياء، 
ولكنه أراد أْن يقيم الوزن، فأكره على هذه 

اجلملة إكراًها، وأراد أْن يقيم الوزن والقافية 
فأكره على قوله: "أعد ليبهج الناسا"، فامللهى 
ال ُيعد لشيٍء آخر، ولكن "الناس" كلمة تائم 

"األجناس" وتعقد معها شيًئا من النظام، 
فاحتال الشاعر هلذه الكلمة حىت جعلها 

قافية!
وانظر إىل كلمة "احلسن" يف البيت الذي 

يأيت بعد هذا، وإىل ما بينها وبن "عيين" 
من هذه املاءمة الغريبة الي يتورط فيها 

شعراؤنا املعاصرون كثرًيا، مث انظر إىل قوله:
بغرائب األلوان مزدهٌر فسترى أنه رفع 

"مزدهر" هذه، وكان اخلري يف نصبها؛ ألن امللهى 
منصوب، فكان حيسن أْن تقع منه موقع النعت، 

ولكنه قطع الكام واستأنفه ال لشيء إال 
ليائم بن "مزدهر" هذه، وبن قوله يف البيت 

الذي يليه "ويل بصر".
أترى إىل كل هذه األلوان من التكلف كيف 

دفع الشاعر إليها يف غري حاجٍة، لوال أنه يريد 
أْن يقول الشعر فيما ال يستقيم له أْن يقول 

الشعر فيه.
وامض يف قراءة القصيدة، فستنتقل من 

كاٍم مألوف إىل كاٍم مألوف، وستمر بضعٍف 
لتتجاوزه إىل ضعٍف آخر، حىت تصل إىل 

ا: هذين البيتن الغريبن حقٍّ
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يا للقلوب مللتقى اثنِن
ال يعلمان ألميا سبِب

مجعتهما الدنيا غريبِن
فتآلفا يف خلوٍة عجِب

فاملاءمة بن "غريبن" 
و"اثنن" ثقيلة يف نغمتهما، 

ولكن ما رأيك يف الشاعر 
الذي يلقى صاحبته ويلح 
يف لقائها، حىت إذا ظفر 

به أراد أْن تضرب له 
موعًدا وأحل يف ذلك حىت 

فعلت، مث التقيا بعد انتظاٍر 
وخوف يشبه اليأس، مث هو 
بعد ذلك ال يدري مل يلقاها 
كما أهنا ال تدري مل تلقاه؟
هذا كثري، ال مصدر له 
إال أنَّ الشاعر تكلف ما ال 

حيسن، ودفع نفسه إىل 
موطٍن مل يتعود االضطراب 

فيه.
وانظر بعد ذلك إىل هذين البيتن:

عجًبا لقلٍب كان مطمُعُه
طرًبا فجاء األمُر بالعكِس
وأشدُّ ما يف الكوِن أمجعه
بن القلوِب أواصَر البؤِس

فقوله "جاء األمر بالعكس" كلمة خرجت 
من األزهر الشريف، ولست أدري كيف اهتدت 

إىل شاعرنا الطبيب! وهي على كل حال من 
ا يف الشعر، ومنافاة للجمال  أشد الكام نبوٍّ
الفين، ولكن انظر إىل قوله: "وأشد ما يف 

الكون أمجعه"، فكيف تقرأ "أمجعه"؟ أتضم 
العن أم تكسرها، فأنت إْن ضممت أرضيت 
القافية وأغضبت النحو، وأنت إْن كسرت 

أغضبت سيبويه وأرضيت اخلليل!
ومثل هذا اخلطأ ومثل هذا التكلف كثري 
ا يف الديوان، وكان الشاعر يستطيع أْن  جدًّ

يتقيه، وأْن يرأ منه لو أنه مل خيرج نفسه عن 
طورها، ومل يعرض ملا ال ينبغي له أْن يعاجله 
من املوضوعات، ولو أنه عين باللغة والنحو، 

وهذه النواحي الي يهملها املحدثون حن 
يكتبون أو ينظمون، حيسبون أهنم جيددون، 
وأنَّ التجديد يبيح هلم أْن يعذبوا اللغة وأْن 
ميسخوها، وجيهلون أو يتجاهلون أنَّ أمجل 

املعاين وأروعها يفسد أقبح الفساد إذا مل ُيَؤدَّ 
يف لفٍظ مستقيم مجيل، وما أشد ما كنت أحب 

للشاعر أْن يعرض عن هذه الفكرة الغريبة 
الي ال تستقيم للعقل، وهي أنَّ احلنان قد 

يعظم حىت يتجسم ويصبح شخًصا، يف هذا 
املعىن الغريب نظم الشاعر قصيدة ال أريد أْن 
أعرضلها؛ ألين أرى هذا املعىن نفسه يفسدها 

إفساًدا، فاحلنان يعظم حىت ميأل القلب ويغمر 
النفس، ويؤثر يف حياة اإلنسان، فأما أنه 

يتجسم فيصبح شخًصا، فهذا كام قد يفهمه 
الشعراء، ولكن فهمه عسري على النقاد.

وهناك أبيات يهمل الشاعر فيها املعاين 
إمهااًل قبيًحا يضطره إىل التناقض يف 

اللفظ، ويلقي يف أنفسنا أنَّ الشاعر ال حيفل 
مبعاين الكلمات، فانظر إىل قوله: "ختطر 
واألنظار حتدو الركاب"، فكيف ختطر على 

حن أهنا راكبة! ولناحظ أنَّ كل شيء بعد 

إبراهيم ناجي علي حممود طه
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هذا صريح يف أهنا كانت ماشية، إمنا أراد 
الشاعر أْن يقول: إهنا ختطر واألنظار تتبعها، 

فجاء بكلمة "الركاب" هذه ليقيم هبا الوزن 
والقافية، حىت إذا بلغ مأربه منها نسيها 

ا ومشى مع صاحبته املاشية، وهو يف  نسياًنا تامٍّ
قصيدة أخرى يقول: "ورسا رحلي على أرض 
الوطن"، والرحل ال يرسو، وإمنا حيط، وقد 

حطه الشاعر نفسه يف مكان آخر، إمنا ترسو 
السفن. وأظن أنَّ املاح التائه يعرف ذلك، وإْن 

كانت سفينته مل ترُس بعد.
وانظر إىل قوله:

مرت الساعُة والليُل دنا
واهلوى الصامُت يغدو ويروح

فنحن يف الليل، أو حنن يف املساء غري بعيد 
من الليل، ولكن اهلوى الصامت يغدو ويروح، 

والغدو ال يكون إال يف الغداة، ال يف الليل وال 
قريًبا من أول الليل، وإمنا أراد الشاعر؛ يذهب 
وجييء، فظن أنَّ الغدو والرواح يؤديان معىن 

الذهاب واملجيء، وكان يستطيع أْن يقول: 
ميضي وجييء، ولكنه حمتاج إىل "يروح" ملكان 

القافية يف البيت الذي يأيت بعد ذلك، وهو 
قوله:

وتاشْت واختفْت أجساُدنا
واعتنقنا يف الدجى روًحا بروح

ولناحظ أنَّ كلمة "تاشت" هذه ليست 
من كلمات الشعر، وأهنا على كل حال أقوى 

من "اختفت"، فكان ينبغي أْن تأيت بعدها، ال 
قبلها، وأنَّ للشاعر وحبيبه جسدين اثنن، ال 

أجساًدا، ولكن البيت جيب أْن يقام على كل 
حال!

أما بعد، فقد كنت أحب أْن أعرف للشاعر 
إجادة رائعة يف وصف القر، كهذه اإلجادة 

الرائعة الي وفق هلا صاحبه املهندس، ولكن 
الدكتور إبراهيم ناجي -كما قلت- شاعر 

هادئ، قوي اجلناح إىل حدٍّ بعيد، ولكنه ال 
يروع.

أما بعد مرة أخرى، فإين آسف أشد األسف 
هلذا اإلحلاح، ولكين مضطر إليه، فشاعرنا 

يف حاجٍة إىل أْن ُيعىن بلغته، ولو أين ذهبت 

أحصي ما الحظته من الضعف أو اخلطأ، 
لتجاوزت احلد الذي يطيقه هذا احلديث، وأنا 
بعد هذا كله أمتىن للشاعر توفيًقا وجناًحا يف 

ديوانه الذي سيهديه إلينا بعد هذا الديوان 
أكثر مما ظفر به يف هذا الديوان األول، 
وأحب يف آخر هذا احلديث أْن أسأل عن 

شيئن: أوهلما عنوان الديوان مل أفهمه إىل 
اآلن! وأخشى أْن يكون العنوان متكلًفا، كما 
أنَّ كثرًيا من املعاين واأللفاظ ومن األوزان 

والقوايف متكلف أيًضا.
أما الشيء الثاين الذي أسأل عنه فإين 

أسوقه إىل صديقنا الصاوي الذي قدم 
الديوان إىل القراء، فإن يف مقدمته مجلة 
قد اختلط أمر النحو فيها اختاًطا غريًبا، 

ولعل لصديقنا األديب مذهًبا جديًدا يف تغلب 
املؤنث على املذكر إذا اجتمعا، فالذوق احلديث 
يقتضي هذا فيما يقال، ولكن صديقنا مل يراِع 
هذا أيًضا، وإمنا ترك األمر فوضى بن املذكر 

واملؤنث يف هذه اجلملة الي أرويها لك:
وكأين بإالهة احلب "الزهرة" وإله الشعر" 
أبولو" سارا جنًبا إىل جنٍب يقطعان األفاك 

واألجيال باحثتن عن رجٍل يعيش باحلب 
والشعر ويعيش هلما ومن أجلهما، فهو دائًما 

املحب الشاعر حىت جتلى هلما من وراء الغمام، 
وعندئذ تنازعتا عليه.

فاإلهة احلب تدعيه لنفسها خالًصا، وإله 
الشعر ينسبه إىل ملكوته خالًصا، وكيف يل أْن 

أنسب ناجي إىل هذه دون تلك.
أرأيت إىل أنَّ صديقنا الصاوي قد جرى 
مع طبعه أول األمر ومع طبيعة اللغة فغلب 

املذكر على املؤنث، مث مل يلبث أْن غلبه الذوق 
األورويب احلديث فغلب املؤنث على املذكر، مث 

مل يكفه هذا فجعل أبولو مؤنًثا وأشار إليه 
بتلك! أليس من حق اللغة على الشاعر، ومقدم 
ديوانه أْن يعتذرا إليها من بعض ما تورطا فيه 

من التقصري! وهل يأذن يل صديقي الصاوي 
يف أْن أذكره بأن "أبولو" مل يكن حيب الزهرة، 

وإمنا كان حيب غريها من أخواته اإلالهات 
القدميات!
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"ضجيج با طحن"، رمبا هذا 
هو اإلحساس الذي انتابين 
أثناء وبعد مشاهدة العرض 

املسرحي األردين "نساء 
با مامح"، والذي شهدت 

خشبة املسرح القومي 
بالقاهرة أحداثها ضمن 
عروض املهرجان العريب 
للمسرح، فاملسرحية تبدأ 

مبوسيقى حادة خيتلط 
معها صراخ ثاث نساء 

يتعرضن لسياط التعذيب على يد رجل 
يرتدي مابس توحي بأنه سجان، يف حن 

حتاول النساء املقاومة أو اإلفات من ضربات 
السوط اهلوجاء، يف ظل حركة مسرحية 

متوترة بشكل يوحي بالغموض وقتامة 
العرض الذي حنن بصدده، ما جعلنا متأهبن 
ألن نتابع أحداًثا تليق هبذه البداية القوية 

والي استطاعت الكريوجرافر آين قرة يف أن 

▪

تعمق من حدهتا يف نفس 
املشاهد، فما هو السبب 
القوي الذي حيتجز من 
أجله هذا السجان هؤالء 
النسوة ليعذهبن بكل هذا 

القدر من الوحشية؟ وهو ما 
مل نكتشفه إال متأخًرا من 

أحداث املسرحية، عندما طلب 
السجان أن تتخلص كل امرأة 

منهن من الوليد الذي حتمله يف 
أحشائها بعد أن يولد بدس السم 

يف حليبه، فالنساء ما هن إال أخته 
الي محلت من صديقه وزوجته الشرعية 

وفتاة ليل ال نعرف عاقتها به ومن أين أتى 
هبا؟ وإن كان يرغب يف التخلص من ابن فتاة 

الليل ألنه ابن سفاح، ومن ابن أخته ألهنا 
محلت خارج إطار الزواج، فلماذا يقتل ابنه 

من زوجته، ومعروف أن املجتمع الذكوري الذي 
حياول كاتب املسرحية عبد األمري الشمخي 
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أن ينتقده ويدينه، يستخدم النساء كأداة 
إلجناب األطفال الذين يضمنون استمراره، 

فاألوالد بالنسبة لألشخاص املهووسن 
بالتسلط مصدر للقوة. كما أن األمر بالنسبة 
ألخته أيًضا يدعو للتساؤل؛ فإن كانت أخته 

قد أقامت عاقة غري شرعية مع صديقه، ما 
دعاه إىل قتله كما تقول أحداث املسرحية، 

فمن الطبيعي أن يتخلص من أخته أيًضا قبل 
أن تضع طفلها، فهذا هو املتبع فيما ُيعرف 
بقضايا الشرف يف األردن أو يف أي جمتمع 
ذكوري حمافظ بأي مكان بالعامل، ولكن أن 
ينتظر وضعها لوليدها ومن مث قتل الطفل 

دوهنا، فهو أمر غري منطقي.
وإن أردنا القول بأن الكاتب يريد أن يرمز 

لفكرة أن املجتمع األبوي 
املتسلط يقتل احلاضر بتدمري 

وتعذيب النساء وميحو أي 
حلم مبستقبل مزهر بقتل 
األطفال، فنحن حنتاج كي 
نعر عن هذه الفكرة ألن 
نقدم بناًء درامًيا منطقًيا 

يقبله املشاهد ويتماشى معه. 
غري ذلك ناحظ ان السياق 

الدرامي للمسرحية مضطرب 
يف كثري من أجزائه، فمثًا؛ 
حنن ال نفهم طبيعة عاقة 

أخت السجان بصديقه الذي 
محلت منه، ففي البداية 
تعاتب الزوجة املحافظة 

األخت وتسبها ألهنا حتمل 
النجاسة يف رمحها، واألخت 

ال تعترض بل تعر عن 
فخرها بأهنا حتمل بطفل 
من الشخص الوحيد الذي 
أحبته وشعرت بإنسانيتها 

معه، ومن هنا نفهم أنه كان 
عشيقها فقط، لكن شقيقها 
السجان يف موضع آخر من 

املسرحية خيرها بأنه قتل 
زوجها وأحس براحة شديدة 
بعد قتله، فنقع يف احلرية؛ هل كان عشيقها أم 
زوجها؟ ولو كان زوجها، فلماذا قتله طاملا أهنا 

محلت داخل عاقة شرعية؟
رغم االضطراب الشديد يف النص الذي 

أعده درامًيا الفنان علي عليان، إال أننا تابعنا 
مباراة متثيلية رائعة بن النساء الثاث، ورمبا 

كانت أريج دبابنة الي مثلت دور فتاة الليل 
هي األعلى يف مستوى األداء، فلقد استطاعت 
أن جتسد شخصية فتاة الليل بكل ما حتمله 

داخلها من تناقضات، حيث الرغبة يف أن 
تكون امرأة معترف هبا يف املجتمع، ويف نفس 

الوقت تفضل أن تعيش كفتاة ليل على أن 
ميتلك جسدها املجتمع بكل أمراضه الذكورية، 
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ورغم ما تتعرض له من قهر 
بوصفها عاهرة، إال أهنا امرأة 
قوية ترفض البكاء وتواجه 

كل أنواع التعذيب بكثري 
من التماسك والصابة، بل 

وحتلم مبستقبل باهر البنتها 
الي حتملها يف أحشائها.
أما دالل فياض الي 

متثل دور الزوجة املقهورة، 
فقد استطاعت أن جتسد 
حالة االنصياع األعمى 

للمجتمع الذي جيرها على 
تقبل املهانة والذل، فقد 

اتسمت حركتها على املسرح 
بالبطء ما يتوافق مع طبيعة 
الشخصية املستسلمة للقهر، 

كذلك رناد ثلجي الي متكنت 
من أداء دور الفتاة الرقيقة 

احلاملة والي تعاين فقد 
احلبيب وقسوة األخ.

ونأيت إىل علي عليان، 
الذي مع كامل احترامنا له 

مل يكن اختياًرا جيًدا لتأدية 
دور الطاغية أو السجان، 

فمثل هذا الدور حيتاج إىل 
صوت قوي وعميق، يف حن 

أن صوت عليان غري واضح وشوَّش كثرًيا 
على استيعابنا للنص، وكنت امتىن أن يكتفي 

بإعداده للنص ويسند الدور ملمثل شاب حتمل 
قسمات وجهه وتكوينات جسده عنفوان 

القسوة الي يتطلبها الدور.
جنح مصمم الديكور حممد املراشدة يف 

تقدمي ديكور معر عن القبو املظلم املسجون 
فيه النساء، حيث براميل املاء الي ُتستخدم 
يف التعذيب، وكذلك احلبال الي تتدىل من 

أعلى والي استخدمت كسياط تعذيب مث إىل 
ُعصي يقرع هبا على الراميل لتنفجر منها 

النريان كرمز للثورة على األوضاع االجتماعية 
املهينة للمرأة.

ونأيت إىل قائد العمل ككل وهو املخرج 
إياد شنطاوي، الذي استطاع أن يدير أدواته 
املسرحية بذكاء، فلقد متكن من أن ينقل لنا 
إحساس القبو املظلم بكل ما حيمله من قهر، 

ومتكن أيًضا من أن يشغل الفضاء املسرحي 
بأبسط األدوات مع ترك فراغات انسيابية 

تسمح حبركة املمثلن بشكل ديناميكي فعال.
كان من املمكن ملسرحية "نساء با مامح" 
أن تنفذ بقوة إىل عقول وقلوب املشاهدين، 

ولكن لألسف مل تكن سوى عنوان عريض لقيم 
املجتمعات اجلندرية العادلة، دون تقدمي 

تفاصيل لنص مسرحي منطقي يف عاقات 
أبطاله وأحداثه.
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ال تتخذ املقاومة شكًا واحًدا بل تتعدد 
أشكاهلا وأوجهها، فهي فعل يشارك فيه قطاع 
كبري، كلٌّ بأدواته، ومن زاويته، ويعتر الفن 
من أظهر صور املقاومة وأكثرها تأثرًيا بفعل 

االنتشار واالستمرار الزمين، فاملعارك احلربية 
واألعمال القتالية تنتهي بانتهاء فعلها وأثرها، 
أما األعمال الفنية فتظل خملدة وشاهدة على 

املرحلة وما فيها. وتأيت األغنية يف املرتبة 
األوىل يف هذا املضمار وذلك لسهولة وسرعة 

انتشارها وتداوهلا وترديدها.
ولألغنية دور كبري يف املقاومة والنضال 

الوطين وذلك لدورها يف الشحن املعنوي 
للجماهري ضد املستعمر/ املستغل، وضد املعتدي 
حىت ولو كان من أبناء جلدة الوطن، كما أهنا 
أداة لبث اإلحباط يف العدو والسخرية منه، 

وكسر صورته واحلط من شأنه، وهي سجل 
لتاريخ األمة وبطوالهتا، وتأكيد روح الصمود 

للمقاومن والرافضن.
وقد سجلت األغنية الساخرة املقاومة 

والنكتة املصرية الكثري من صور الظلم الي 
كان ميارسها احلكام على الشعب، بل إن 

التاريخ املصري يف رأي بعض املؤرخن ما هو 
إال سلسلة طويلة من املظامل الي امتدت إىل 
آالف السنن. ومل يتيسر للمصرين مواجهتها 

إال بانتفاضات هامشية قصرية األجل، ال 
تزيد عن دور الفواصل والنقط بن اجُلمل، 

أما أسلوب الرد الذي كانوا جييدونه فهو 
الدفاع بالكلمة اللماحة وبالسخرية والتشنيع 
بواسطة األغنية والنكتة. فإذا تعامل احلاكم 

مع الشعب على أنه مغفل ومتخلف، تأيت النكتة 
كي ترد السهم إىل صدر احلاكم يف شكل نكتة 

ترضي الذات وجتلد احلاكم، وتعيد جزًءا 
من الكرامة املسلوبة وتعري احلاكم وتكشف 

غفلته وسوء تقديره للشعب ووعيه.
وبرع املصريون منذ القدم يف نسج 

أغاين املقاومة، والسخرية من عدوهم، 
فيحفظ لنا التاريخ املصري القدمي، وبعض 
موا على  املصادر التارخيية، أن الرومان حرَّ

املصرين القيام بأعمال املحاماة أمام حماكم 
اإلسكندرية، ألهنم كانوا حيطون من هيبة 

القضاء الروماين باملزاح والسخرية باألغنية 
الساخرة والنكتة أثناء مرافعاهتم القانونية 

وشرح القضايا.
واستمر هذا امللمح يف الشعب املصري حىت 

إن شاعًرا كبرًيا كابن سودون مل يتبق لنا 
منه سوى أشعاره وأغانيه املقاومة للحكام 

بالسخرية منهم، وهي سجل منضبط للحياة 
املصرية وقتها، مثل قوله: "عجٌب هذا هذا 
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عجُب/ بقر أنثى وهلا ذنُب/ وهلا يف بزبزها 
لنب/ يبدو للناس إذا حلبوا/ ال تغضب يوًما إن 
ُشِتَمت/ والناس إذا شتموا غضبوا/ ال بد هلذا 

من سبب/ حزري بزري ماذا السبب/ من أعجب 
ما يف مصر ُيرى/ الكرم يرى فيه ُرَطُب/ ووسيم 

هبا الرسيم كذا/ يف اجليزة قد ُزِرَع القصُب/ 
وقناطر أم اخلمس هبا/ ماء يف اخلضرة 

ينسرُب/ زهر الكتان مع اللبسان/ مها لونان وال 
كذُب/ كيهود يف دير خلطوا/ بنصارى حركهم 

طرُب/ واخليمة قال الناس إذا/ نصبت فاحلبل 
هلا طنُب/ واملركب مع ما وسقت/ يف البحر 
بطرف تنسحب/ والبيض إذا جاعوا أكلوا/ 

والسمر إذا عطشوا شربوا/ الوز يبيض بثقبته/ 
وينام عليه فينثقُب/ والوز الفقس بأرض 

بلقس/ كذا يف املقس هلا زغُب"
راصًدا لنا انقاب األحوال يف عصر من 

عصور اإلحنطاط الي كثرًيا ما مرت هبا مصر.
ومتر السنوات وجند ذات الروح الساخرة 

املقاومة، فنجد بريم التونسي ساخًرا من امللك 
فؤاد الاهث وراء إرضاء اإلجنليز، احلامل 

خبافة له والبن من بعده، فيجرسه قائًا: 
"وملا عدمنا مبصر امللوك/ جابوك اإلجنليز يا 

فؤاد قعدوك/ متثل على العرش دور امللوك/ 
وفن يلقوا جمرم نظريك ودون/ وخلوك 

ختالط بنات الباد/ على شرط تقطع رقاب 
العباد/ وتنسى زمان وقفتك يا فؤاد/ على ابنك 
تشحت شوية زتون/ بذلنا وياما بنبذل نفوس/ 

وقلنا عسى اهلل يزول الكابوس/ ما نابنا إال 
عرشك يا تيس التيوس/ ال مصر استقلت وال 

حيزنون"
وهاجم بريم فؤاد مرة أخرى يف ابنته 

)فوقية(، وهاجم كذلك نازيل الي وضعت 
فاروق بعد سبعة شهور من الزواج، مما جعل 

اجلميع يستريبون، فقال: "البامية يف البستان 
هتز القرون/ وجنبها القرع امللوكي اللطيف/ 

والديدبان داير يلم الزبون/ صهن وقدم 
وامتثل يا خفيف/ نزل يلعلط حتت برج القمر/ 
ربك يبارك لك يف عمر الغام/ يا خسارة بس 

الشهر كان مش متام"
وقال أيًضا: "امسع حكاية وبعدها هأ 

هأ/ زهر امللوك يف الولد أهو هأ هأ/ مالناش 
قرون كنا نقول مأ مأ/ وناكل الرسيم بالقفة/ 
سلطان بلدنا حرمته جابت/ ولد وقال مسوه 
بفاروق/ ../ فاروق فارقنا أمال با نيله/ دي 

مصر مش عايزه هلا رزيله/ دي عيشة بالقوة 
وبالتيلة/ ومن بقى يلحس دي التفة/ يا دايه 

ليه مانتيش حدايه/ خدتيه وروحي على 
اجلبايه/ جبي لنا خبه وتنك جايه/ وندق 
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لك يف البيت زفه".
وال يكتفي بريم هبذا بل يصيغ أغاين 

مسرحية )شهرزاد( والي عرضت عام 
1921 معرًضا بامللك فؤاد وبسلوك ابنته 

وزوجته.
ويستمر العرق الذهيب يف املقاومة 
املصرية باألغنية واألشعار الساخرة، 

فنجد العم فؤاد حداد يقول: "أنا عندي 
يا والد احلال حدوتة/ أنا والدي هو 
اللي عاشها/ وال حد قبلي نقشها.. يف 

خر وال خمطوط/ كان والدي بالطبع 
زيي أراجوز ولكن حزايين/ وانا كنت واد 
قطقوط/ اخلالق الناطق دماغي دماغه/ 
اخلالق الناطق كما الشموط/ كان صوته 
اهلل يرمحه صفارة/ وجسمه رايح جاي 

زي الفاره/ وعظمه يا جنارين بيُلق يف 
الزعبوط/ ويف يوم من األيام.. خللي 
بالك معايا/ هنا العقدة/ نده امللك.. 
وكان ملك أعظم من العمدة/ وعينه 

مضحك ويل العهدة/ وقال له "يا ألعب 
من القرموط"/ تضحك الولد أعلي 

مرتبك/ تبكي الولد أقطع رقبتك/ إفهم 
كامي وامشي باملظبوط/ والدي اهلل 

يرمحه ما كنش ناقصه/ طلع ساح أبيضاين 
وقطع رقبته بنفسه/ راح الولد يف البكا وأنا 
والدي مات مبسوط/ أنا والدي مات مبسوط 
ألنه عكس أمر امللك/ أيام ما كان امللك ملك/ 

ومصروف األمل مضغوط/ من ساعتها وأنا 
عندي جيوب أنفيه/ وعيين كما احلنفية/

والدمع مين ويّف"
مث تأيت جتربة جنم/ إمام والي شغلت 

حيًزا كبرًيا زمنًيا ووجدانًيا، حىت أن أغاين 
امليدان يف التحرير يف 2011 كانت أغلبها هلذا 

الثنائي، ومن روحهما.

األغنية املقاومة يف منطقة القناة:
وتأيت أغاين املقاومة يف منطقة القناة ذات 
طبيعة خاصة، فلها تارخيها وانتشارها، وجند 
احتفالية )األلنيب( كما يسموهنا، سياق ألغاِن 

ذات طابع مقاوم ضد كل الشخصيات الي متثل 
هلم صوًرا من الظلم، تأخذ شكل "اجُلرسة"، 
إذ يقوم الناس قبل االحتفال بفترة طويلة 

بإعداد املواد الازمة لصنع الدمية، ويطلقون 
عليها اسم أكثر شخصية أصابتهم باإلحباط 
خال عامهم املنصرم، سواء كانت الشخصية 

سياسية أو رياضية أو فنية أو حىت شخصيات 
من جمتمعهم املحلي، ويقومون بعمل زفة هلذه 

الدمية املحمولة على األكتاف أو عربات 
"الكارو" ليلة شم النسيم بداية من آذان العصر 

حىت غروب الشمس، مرددين مقاطًعا من 
أغاٍن تسخر من اللنيب مثل: "- يا اللنيب يا 

بن حلمبوحه/ ومراتك ِعره وشرشوحه/ - يا 
اللنيب يا وش النملة/ من قالك تعمل دي 

الَعْمَله/ - يا اللنيب يا بن اخلوجايه/ من قالك 
تعملها حكاية"

اللمىب
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 إىل آخر املقطوعات الغنائية الي ال تتورع 
عن استخدام فاحش القول يف إطار احتفايل 

مهن للشخصية املقصودة.
وملدن القناة تاريخ كبري يف أغاين املقاومة 
مسجلة هلم بطوالهتم ووقوفهم ضد املعتدي، 

ونلحظ هذا منذ ترديدهم ألغاين حفر 
القناة حيث فقد املصريون 120 ألف شهيد 

طوال فترة احلفر الىت استمرت عشر سنوات، 
فيسجل لنا الوجدان الشعيب هذه األغنية: 
"على الكنال جالس/ حتكم وبتوالس/ دمك 

خفيف خالص/ وروح يا الغريب/ تاىن معايا 
تاىن/ شيل العلم تاىن/ فوق الصارى تاىن/ 

وقول معاي تاين/ روح يا الغريب"
وبعد أن أصبح االحتال االجنليزى جامًثا 

على قلب الوطن تغىن الناس على أوتار 
السمسيمة قائلن: "ساكن بادى بالقوة عدوي 

وعدو الدين/ أنا مصرى ودمى مانيش 
بايعه وال باملاين/ ونيجى نفاحته ىف 

حقوقنا يعمل مسكن/ وبيده حش بيت 
الكلوه بأمحى السكاكن"

وتغىن املغين الشعيب على أوتار 
السمسمية أثناء احلرب العاملية، وقد 

واكب املغين الشعيب ما حدث يف احلرب 
العاملية الثانية ومتىن أن يكون طيارا 

ليكشف أسرار احلرب فيقول: "يا ريتين 
أكون طيار/

يف اجلو ليل وهنار/ وأنط م 
الرشوت/ ما يهمنيش املوت/ يا ريت/ 

يا ريتين أكون طيار/ ال أودع العربية/ 
وأركب الطيارة/ دا اجلو فيه حرية/ ال 

فيه زقاق وال حارة/ وعسكري الدورية/ 
مالوش عليا إمارة/ يا ريت/ يا ريتين 
أكون طيار/ يف فرنسا أغمض عيين/ 

أفتحها يف املنصورة/ ويف امليدان الغريب/ 
أجيب لكم كام صورة/ وأجرب األوتار/ 

يا ريت/ يا ريتين أكون طيار/ وفتنا على 
خط ماجينو/ يا خي فل عليه/ واقولك 
ازاي عاملينو/ يا سام يا سام/ واجرب 
األوتار/ وارمي عليهم النار/ يا ريت/ يا 

ريتين أكون طيار/ العسكري األملاين/ يا سام يا 
سام/ راجل خمه جبار/ والعسكري السوداين/ 
يا خي فل عليه/ عينه تطق شرار/ يا سام يا 

سام/ والعسكري الروسي/ راجل ختن ومحار/ 
والعسكري املصري/ راجل حشاش مكار/ وأجرب 

األوتار/ يا ريت/
يا ريتين أكون طيار"

وملا انتهت احلرب العاملية، وتبلورت روح 
االستقال والبحث عن احلرية، فارتفعت الروح 

الوطنية وراح املغين الشعيب يعر عن حتدي 
مصر كلها هلذا االحتال الغاشم فيقول للمحتل: 
"كون دبابات/ كون مدافع/ حانفجر بركان/ كون 

حاوي/ كون منس/ كون ثعلب/ أكون شيطان/ 
كون سل يف العضم/ كون زهري/ أكون سرطان/ 

يا تلم عفشك وترحل/ من سكات بدري/ يا أخلي 
عيشتك/ على شط القنال قطران"

امللك فؤاد وابنه فاروق
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ويعلن املغين الشعيب عن نفسه ويتفاخر مبا 
حققه فيقول: "إحنا الثوار/ إحنا األحرار/ 
إمساعيلية بلد ثوار/ إمساعيلية بلد أحرار/ 
اإلمساعيلية/ بساح ومدافع رشاشه/ بقيادة 

مخيس والباشا/ وباقي شباهبا األحرار/ 
إمساعيلية بلد أحرار/ اإلمساعيلية/ ما خاص 

عهد زمان فات/ وال عدش ما بينا اتفاقات/ 
ولغينا كل القوانن/ ومعاهدة سته وثاثن/ 
وحرقنا النايف بالنار/ إمساعيلية بلد ثوار/ 

إمساعيلية بلد أحرار/ اإلمساعيلية"
وقدم فنانو السمسمية أغاىن وطنية حتىي 
تأميم قناة السويس وصمود املصرين وتغىن 

لبطوالت املقاومة الشعبية: "ىف بورسعيد 
الوطنية/ شباب مقاومة شعبية/ دافعوا بشهامة 

ورجولية/ وحاربوا جيش االحتال/ مروك 
يا مجال/ إيدن وبن جوريون وموليه/ جاين 

حياربونا على إيه/ طارت عقوهلم وال إيه/ 
علشان ما أممنا القنال/ مروك يا مجال"

وظهرت يف هذا الوقت العديد من األدوار 
الوطنية املقاومة، مثل: مورهاوس"، "يف 

بورسعيد الوطنية"، "بلدي يا 
بلد الفدائين"، "بورسعيد شباب 
ورجال"، "مروك يا والد بلدنا"، 

"ما تقولليش وما تعيدليش"، 
"حبر يا وابور"، "حبروف من 

نور"، "ده كنالنا وحبرنا".
ومنها أغنية تؤرخ ألسر مور 

هاوس، فتقول: "مورهاوس/ 
مورهاوس ليه بس جيت/ من 
لندن وهنا واتعديت/ وبتظلم 

قال وال خليت/ وأهي موتتك جت 
جوه البيت/ مور هاوس ليه بس 
جيت/ مستقوي باالطلنطي/ كان 
فكرك أيام غاندي/ املصري حر 

وعريب/ من قال لك تزنل بلدي/ 
كان فكرك نكون لك أنصار/ 

يا مصيبتك ده احنا األحرار/ 
بنحارب ليل وهنار/ ما خنافش 

م االستعمار/ يف بلدنا الفدائية 
شافوك/ واتعهدوا فيها ما خيلوك/ ويف تاكسي 

أسود خطفوك/ راح خرك ألمك وأبوك/ يف 
احلي اللي هناك خطفوك/ ويف قلب الصندوق 

وتاووك/ لك متحف والناس يشوفوك/ 
وياريتهم يا ظابط ما جابوك".

ويؤرخ الفنان البورسعيدي لاعتداء 
الثاثي فنًيا فيقول: "بورسعيد شباب ورجال/ 

يا بورسعيد شباب ورجال الفخر ليكي مدي 
األجيال/ حاربنا جيش االحتال/ سبع ليايل 
وصبحية/ آه يا سام يا سام يا سام/ بالليل 

مسعنا عربية/ ماشية تذيع روسيا جاية/ 
أتاريها خدعة اجنليزية/ سبع ليايل وصبحية/ 

آه يا سام يا سام يا سام/ كانت مؤامرة 
اجنليزية مدبرة وفرنسية/ مع العصابة 

اليهودية/ سبع ليايل وصبحية/ آه يا سام يا 
سام يا سام/ سدوا القنال وال عدش مرور 
قطعوا املياه وكمان النور/ والعيشة صبحت 
ظلم وزور/ سبع ليايل وصبحية/ آه يا سام 

يا سام يا سام/ غاروا علينا بأساطيلهم/ يف 
اجلو تيجي تزنهلم/ وأحنا بشجاعة نقاتلهم/ 

بريم التونسي
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سبع ليايل وصبحية/ آه يا سام يا 
سام يا سام/ ملا فشل إيدن واحتار/ 
صب القنابل ع االحرار/ ضرب البلد 
وحرقها بنار/ سبع ليايل وصبحية/ 
آه يا سام يا سام يا سام/ فوق يا 
إجنليزي العقل معاك/ شارب زبيب 

والا كونياك/ ورجعت وشك زي 
قفاك/ من بورسعيد الوطنية/ آه 

يا سام يا سام يا سام/ يارب من 
قصدك ال خييب/ اقبل دعانا وكن 
له جميب/ واكتبلنا النصر األكيد/ 

واحرس بادنا العربية/ آه يا سام يا 
سام يا سام/ واهلل سام"

وجند الكابنت غزايل )أشهر 
من ألف وحلن أغاٍن للمقاومة يف 

منطقة القناة( يف النصف الثاين من 
القرن العشرين، يقول اثناء حرب 

اإلستزناف، فيقول: "ملعون أى صوت/ 
يعلى على صوت املعركة/ ملعونه 

املداين/ ملعونه اجلناين/ لو سبت أى خاين/ 
يرعش يوم النضال"

ويهتف أيضا باألمل قائًا: "فات الكتري يا 
بلدنا/ ما بقاش إال القليل/ بينا يا لا بينا/ 
حنرر أراضينا/ وعضم إخواتنا نلمه نلمه/ 

نسنه نسنه/ نعمل منه مدافع وندافع/ وجنيب 
النصر/ هدية ملصر/ وحتكى الدنيا علينا".

مث غىن فيما بعد أغنيته األشهر: "غين يا 
مسسمية/ لرصاص البندقية/ ولكل إيد قوية/ 

حاضنة زنودها املدافع/ غين للمدافع/ واللي 
وراها بيدافع/ ووصي عبد الشافع/ يضرب 
يف الطلقة مية/ غين للجنود/ مسري وعلى 

ومسعود/ وغباشي جلل يعود/ وجييب النصر 
ليا/ غين لكل عامل/ يف الغيط ويف املعامل/ 

بيأدي الواجب كامل/ واديله وردة هدية/ غين 
لكل دارس/ يف اجلامعة ويف املدارس/ ملجد 

باده حارس/ من غدر الصهيونية/ غين ودقي 
اجلاجل/ مطرح ضرب القنابل/ بكره تطرح 

سنابل/ ويبقي خريها ليا".
وحيت األغنية الشعبية مقاومة أهل 

االمساعيلية فقالت: "يا إمساعيلية/ مسري 
الصبح يبتسم وميا/ ميا احلواري ماغية/ 
شايل صباح الفل لوالدك/ يا إمساعيلية/ يا 
مديني يا غنوة سام/ ورجالة فدائية/ يا 

إمساعيلية".
وبعد االنفتاح االقتصادي وحتويل مدينة 
بور سعيد ملدينة حرة، واالستخدام اخلاطئ 
هلذا الوضع غىن الفنان الشعيب مندًدا هبذا 

احلال فقال: "ابوح/ يا ابوح/ مال البلد 
مسفوح/ يا صاحب البقرة/ يا زارع الشجرة/ يا 
صاحب الشهدا/ تطرح ونديهم/ وال متر فيهم/ 

باعونا للكفرة/ كدابة ضحكتنا/ ندابة غنوتنا/ 
كرامتنا ثورتنا/ خمنوقة يف القهرة/ ابوح يا 

ابوح/ أصرخ أمل وأبوح/ دا العدل بات مدبوح/ 
والظلم بقى مفضوح".

واستمرت األغنية متسمة بروح املقاومة 
والرفض، طلب احلرية واإلستقال، ومنع 

اإلستغال مستمدة من التراث املصري القدرة 
على السخرية واملواجهة، وبث األمل يف نفوس 

املقاومن.

الكابنت غزاىل

الشيخ امام وجنم
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تعددت تعريفات احلب، تكاثرت 
وتراكمت، تناقضت ويف بعض 

األحيان تكاملت، ولكنها يف النهاية، 
وبشكل أو بآخر دلََّلت، أو على 

َست ملقاربة  استحياء أرَست وأسَّ
مفهوم احلب مبعىن التجلي.

فبعد تضارب كافة توصيفات 
احلب، يبقى إميان اجلميع حول 

جتلِّي أنفسهم فيمن حيبوهنم، هو 
الشعور الطاغي، املهيمن. وحينما تنجح واحدة 
من قصص احلب على مر التاريخ، ال ينفك فيها 

املغرم توصيف مدى جتلِّي روحه يف حمبوبه، 
يف ذلك الشخص وحده دومنا إياه. هذا وإن 

وجدت مثل هذه القصة الناجحة من األساس، 
تلك احلدوتة الي استمرت ومل تتغري فيها 

قلوب اثنن من العشاق حىت املمات.
ماذا تعين تلك اجلملة "أشعر أن روحي ال 

تتجلَّى إال يف هذا الشخص وحده؟"، احلقيقة 
أننا إن حاولنا السعي وراء املعىن احلريف 

هلذه اجلملة، سننجر ملحاولة توصيف احلب 
املستمرة منذ بداية اخللق وحىت حلظة 

كتابة هذا املقال. إًذا دعونا نستعيد بعض من 

توصيفاهتا الشائعة والقريبة من 
املنطق، مستعيضن هبا عن جمهود 

تأويلنا الذايت اختصاًرا للوقت.
"هو الوحيد الذي يراين من 

الداخل"، "معه ال أضطر إىل تقدمي 
املزيد من الشروح"، "أحس يف 

وجودي معه باألمان"، "إنه ببساطة 
من يكملين".

إًذا، يأيت السؤال هنا: ملاذا يرغب 
أحدهم يف أن يكتمل بغريه من األساس؟

وهل يعين ذلك أننا كائنات منقوصة، ليس 
على هذا النحو املؤكد، ولكن على النحو الذي 

جيرنا بضرورة التواجد مع أحدهم، حىت 
ننال قدر احتياجنا من السام النفسي، األمان، 

الرضا، والتواصل مع الطبيعة من حولنا؟ 
وإن كانت اإلجابة بـ"نعم"، فما مدى صحة 
النظريات الي تفكر يف كينونتنا البشرية 

غري املحدودة؟ تلك الدراسات الي تزعم أن 
أذهاننا ال تعمل إال بنصف قدراهتا الفعلية 

تقريًبا، وهذه االدعاءات البوذية الي تزعم 
أن مثة طاقات كامنة داخل كل إنسان، ُقَوى مل 
يهتم يوًما باكتشافها، ألنه حمموم ومهموم بكل 
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ما هو خارج ذاته؟ إن كنا كائنات منقوصة 
بالفعل، كيف ميكننا يف الوقت نفسه االكتمال 

ببعضنا البعض؟
بالطبع حنن جمرد كائنات منقوصة، ألننا 

بساطة حنيا عاجزين عن التاقي بأنفسنا، ال 
يسعنا يف معظم األوقات التواصل مع كل شيء 
من خال ذواتنا، إننا دوًما فاقدون إياها، على 

موعد مؤجل معها، ال نفقه منها شيًئا. وأمام 
تلك األزمة، أقرب احللول الي نلجأ إليها، 

وأدناها خطًرا يتمثل يف حبثنا عن أنفسنا يف 
آخرين، ما إن وجدناهم، وألفنا معهم جزًءا 
منا، ميكننا إًذا من خاهلم وحدهم مناجاة 

بقايانا الضائعة، ومن مث حيدث ذلك التجلِّي.
إن بقوا ائتنسنا وتتممنا كالبدر إىل آخر 
العمر، وإن ذهبوا ال ينشقوا عنا، بل َيشقوا 

منا وميضون بتلك القطعة الي أبت أن متنحنا 
نفسها طيعة إال حبضورهم.

هذا وقد يكون الوصف السابق عن 
االستثناء، عن أعنف وأصدق حاالت احلب 
على مر التاريخ، أما عن احلواديت املعتادة، 

فيحل التوهم حمل حقيقة هذا التجلي، 
ويتعجل اجلميع يف استعجال رؤيته مع أول 

األشخاص ألفة مع الروح، وِخفة على القلب، 
حىت وإن مل يكونوا امُلختارين احلقيقين.

ولكن ماذا لو قرر أحدهم أن يوقف البحث 
فيما حييطه، ومتاهى بالتنقيب داخل نفسه؟!

وماذا لو استمات أحدهم يف فعلها حىت 
جتلى يف نفسه، بنفسه؟!

إن حدث ذلك، جيوز أال حيتاج هذا 
الشخص إىل أحدهم لكي حيبه، جيوز أال 

يعيش عمره باِحًثا عن "نصه الثاين"، جيوز أال 
يعتاد التوق إىل ذلك العطاء الذي ميكنه من 
خاله أن يرى نفسه جيًدا، ويشعر بوجوده. 
فهو بالفعل سار ملسافات أبعد، وبذل جمهوًدا 
مضاعًفا لكي يبلغ تلك احلالة من البصرية، 

والي تؤهله ملاقاة نفسه واإلوشاك على 
االكتمال هبا.

مىت.. ولكن مىت ميكن لشخص ما حتقيق 
مثل هذا املستوى من التاقى مع الذات؟!

قد تكون اإلجابة: عندما يكون مبدًعا، أو 
حىت مشروع ُمبدع، واعد أو ُمتعثر!

إن حاول البعض توصيف حالة اإلبداع، 
سيصبغ عليها العديد من التشبيهات السابقة 

عن احلب، فهي مبحض الصدفة أو بالنية 
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املبيتة ُتماِثل حالة العشق.
فاإلبداع عملية تقود الشخص إىل ذاته، 

نبوغ ُسلَطّوي بالقدر الكايف، كفيل بصناعة 
عامل حباله. قد يكون هذا العامل كامًا أو 

نصف كامل، لكنه يظل عاملًا قائًما حبد ذاته.
إًذا، فهل ميكننا اعتبار املبدع جمرد ُمحب؟! 

ُمِحب مشغول البال والقلب؟ ُمحب مسكون 
الروح والكيان؟ سبق وأن فتنته املوهبة، 

واستولت عليه، وقادته إىل طريقه لنفسه 
جيًدا، وأقامت هلما )هو ونفسه( عاملهما 

اخلاص، الذى لن ينفتح لغريمها، وإن تعَدَدت 
املحاوالت، ومل هتدأ وطأة التومهات؟!

"سيلفيا باث" اعترفت يف يومياهتا: "أنا ال 
أستطيع أن أحب، أنا ال أستطيع أن أحب أحًدا 
إال نفسي، وإن أحببت، فا أحب إال األشخاص 

الذين يعكسون عاملي اخلاص".
"سيلفيا" وصفت نفسها باألنانية 

حينما توصلت إىل تلك احلقيقة، 
أو ذلك التخمن، باعتبارها 

الوحيدة الي تشعر على هذا 
ي فنها على كل  النحو، وُتَبدِّ
من حوهلا، حىت األقربن 
الذين قد يعكسون يوًما 

عاملها اخلاص، وميكنوهنا 
من رؤيته بوضوح أكثر 

من خاهلم، وكأهنم غري 
ذات وجود، شفافن ال 

ميكن النظر إليهم، ولكن 
من املمكن النظر عرهم.
"سيلفيا" كتبت ذلك يف 

يومياهتا، يف فترة سبقت 
تلك الفترة الي قابلت فيها 
"تيد هيوز" وأحبته، مث نَذَرت 

ذاهتا للعمل كمدرسة لتوفري 
رمق األنفس هلا ولزوجها الشاعر، 

ها الذي مل  على حساب َبذِلها وَكدِّ
ميهلها القدرة على الكتابة. بالطبع أقرب 

تفسري ملا فعلته "سيلفيا" هو التضحية يف 
السبيل احلبيب، ذلك التحول الذي ُيحِدثه 
احلب يف صاحبه، وجيعله َيعِدل على الفور 

عن كل ما ينتويه عن نفسه، ويتمناه خلططه 
وخاصة إن كان ُمبِدًعا. ولكن هل "سيلفيا" 

فعلت كل ذلك ألجل مصلحة "تيد هيوز" 
كشاعر؟

ميكننا أن نفكر يف األمر من منظور آخر، مل 
ال تكون "سيلفيا" فعلت ما فعلته لكي تتمادى 
يف االحتفاظ بـ"هيوز" كمرآهتا اخلاصة الي 
سبق وحتدثت عنها قبًا يف يومياهتا. هذا ال 
يعين أن "هيوز" هو من أحبها، وأنه من خال 

وجهة النظر تلك يبدو هو الضحية هذه 
املرة.. ال، هذا الرأي، أو هذه النظرية الي 

أطرحها عن احلب عموًما، وعن املبدع واحلب 
على وجه اخلصوص، ال تعمل على تقسيم 

الناس إىل ضحايا وجادين، وإمنا تأيت 

سيلفيا باث
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لتوضيح كوهنم سواسية حبق، حىت وإن قام 
أحدهم بظلم اآلخر، فهذا اآلخر بدوره 

سيظلم آخر، واملساواة يف الظلم 
عدل، فاخلطأ هنا ليس يف الفعل 

الفردي ألحدهم، وإمنا يف 
طبيعة احلب نفسه!

ما أقوله هنا، إن احلب 
هو حماولة االكتمال 

باآلخر، قد ينجح يف هذا 
األناس العاديون، ألن مثة 

مساحة تسمح هلم بأن 
يكتملوا بغريهم بصدق، 
هذا وبغض النظر عن 

كون أغلبهم على األرجح 
ميارس اكتماله الذايت مع 
الشخص اخلطأ، فيظلمه، 
مث ينظلم مع شخص آخر 
يف حدوتة الحقة، النادر 

من ُيدقق االختيار، أو يكون 
حمظوًظا ويقع على وليفه بسرعة، 

وهنا حتدث قصة حب حقيقية 
سيَوثِّقها الزمن.

ولكن امُلبدع، وكل موهوب، سواء كان 
متحقًقا أو ال، قد يكون أكثر الناس زيًفا يف 

احلب، ألنه سبق وأن أحب نفسه بصدق، 
وصل إىل أعمق نقطة منها مرات، ويف سبيله 

إىل اكتشاف ما هو أبعد، قد تغشاه حلظات 
التأزم، والي تغويه إىل إعادة رؤية عامله من 
خال أحدهم، وكلما زادت حلظات تأزم امُلبِدع، 

يضطرب عامله، وَيصُعب عليه التواصل مع 
موهبته، فبالتايل يكون يف حاجة ُملحة أكثر 
من نظريه امُلبدع، لكي ُيحب نفسه يف أحدهم، 

وألنه ُمبدع، وليس شخًصا عاديًّا، سيتراءى له 
عامله واضًحا من جديد بن الفينة واألخرى، 
وستبقى حالة إدمانه وحدها لذلك الشخص، 
ذلك الشخص لن يكمله إىل األبد، ولكن قد 

جيمله ألمد، طال أو قصر، لكنه سينتهي 
حتًما، ألنه سبق وأن َوَجد نصفه الثاين يف 

موهبته.

وإن مل تنتِه، وشهد هلا اجلميع بالنجاح، 
سيكون ذلك بسبب الطرف املقابل الذي 

ُيشارك امُلبِدع هذه القصة، فهو من ارتضى 
بنفس طيبة، وبشعور صادق، أن ينبلع داخل 
عامل هذا الفنان، أن مينحه ذاته كاملة، ألن 

ليس مثة عامل خاص به حيول بينه وبن 
اإلقدام على ذلك، وهذا قد يفسر أجنح 

زجيات امُلبدعن، واملُتعلقة دوًما بوجود شخص 
تقليدي. 

وبناًء على كل هذا، دعونا ُنَخِمن بأن..
ليست "سيلفيا" وحدها من ال تستطع احلب، 

بل كل حمموم باإلبداع.

تيد هيوز
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1- الرغبُة يف إحياء ذكرى املشاهري
هالين كثرًيا ما رأيُت من رغبة يف 

أن تتحول تكية حممد بك أبو الدهب 
املواجهة جلامع األزهر الشريف إىل 

مكان ثقايف حيمل اسم جنيب حمفوظ، 
ومع حفظ ملقامات وقامات األدب 
املصري، فإين ال أوافق أن تتحول 

هوية األماكن لتنسب إىل أشخاص ال 
يتعلقون هبا، فبيُت الشعر الذي يقع 

على مسافة قريبة من جامع األزهر الشريف 
وجامع حممد بك أبو الدهب يف املنطقة نفسها 

هو يف واقع األمر بيت الست وسيلة، وملن ال يعرف 
الست وسيلة فعليه أن يبحث عن تارخيها وعن 

أثرها واملعلومات الي تتعلق هبا، وكذا بيُت العود 
الذي جياور بيت الست وسيلة فهو يف واقع األمر 

بيت اهلراوي، وقلما جتد أحًدا اليوم يعرفه 
بامسه احلقيقي نظًرا ملا ُأحلقت به من أنشطة 

طمست معامل األثر وصاحبه )اهلراوي(. والبيتان 
على طراٍز معماريٍّ مجع بن العثماين واإلسامي 
ومها شاهدان على عصوٍر للبناء والتشييد جاءت 
من بعدها عصور اهلدم والتخريب لكثري من بيوت 

هذه املنطقة العامرة بآثارها القدمية، والي 
وجب علينا احلفاظ عليها من طمس اهلوية، وأقل 

ما ينبغي أن حنفظ به هويتها أن نعيد األمساء 
إىل أصحاهبا فا نقول مثًا: بيت العود وبيت 
الشعر، بينما نقول: بيت اهلراوي وبيت الست 

وسيلة.
ويف تكراٍر ملا حدث يف املاضي من 

تغيري وحتويل يراُد ألثر حممد بك أبو 
الدهب أن تطمس هوية صاحبه، فمن 
هي تلك الشخصية إًذا الي ُيراد هلا 
أن ختتفي امًسا وفعًا يف اسم شخٍص 
آخر من عصٍر ال تنتمي إليه آثارها؟ 

إنه حممد بك أبو الدهب اخلائن الذي 
انتشرت حكايته على ألسنة العامة من 
املصرين ألمٍد بعيد فصارت قصته عرة ُتضرُب 

هبا األمثال يف العامية املصرية.
ُوِلد حممد أبو الدهب يف مشال القوقاز لعائلة 
من األخباز، مثل علي بك الكبري، وكان مولده إما 

يف شركسيا أو يف أخبازيا، واشتراه علي بك الكبري 
من تاجر عبيد يهودي، وقد أصبح أقرب املقربن 

لعلي بك الكبري، وزّوجه ابنته.
عاش حممد بك أبو الدهب من  1734إىل  

1775وهو أحد املماليك الذين سيطروا على زمام 
األمور يف مصر يف النصف الثاين من القرن الثامن 
عشر امليادي. وقد أصبح الساعد األمين لعلي بك 
الكبري، حىت توىل منصب اخلازندار وهو املسئول 
عن خزانة الدولة )وزير املالية حاليًّا( ومن شدة 
فرحة حممد بك هبذا املنصب الكبري قام بتوزيع 

اهلبات والعطايا الذهبية على الفقراء والعامة 
ومن هنا لقب مبحمد بك أبو الذهب. وقاد 

حممد بك أبو الذهب جيًشا كبرًيا إىل فلسطن 
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)1189هـ/ 
1775م( ففتح 

يافا عنوة 
وأعمل السيف 
يف املعارضن. 
وقيل إنه بىن 

من رؤوس القتلى 
صوامع. أما عن 
تكية حممد بك 

أبو الذهب أو 
جممع أبو الذهب 
فيقع هذا املسجد 

جتاه اجلامع 
األزهر، وقد 

شرع يف إنشائه 
األمري حممد أبو الدهب سنة 1187هـ/ 1703م، 

وكان أبو الذهب تابًعا ملراد بك، ولكنه خان 
سيده، وقاتل علي بك الكبري إىل أن مات على 

يد قوات حممد بك أبو الدهب، الذي أصبح فيما 
بعد احلاكم ملصر وسعى لتثبيت احلكم العثماين 

واسترضاء السلطان ويف نفس العام أرسل علي بك 
الكبري قواته من املماليك بقيادة حممد بك أبو 
الدهب لاستياء على دمشق عام 1771، وعاد 

خائًبا، مما جعل علي بك يأخذ مماليكه وجواريه. 
وعلي بك الكبري استغل انشغال العثمانين مع 

روسيا وأعلن استقال مصر عن الدولة العثمانية  
يف عام 1771 وأرسل جيًشا بقيادة حممد باي أبو 

الدهب  الحتال األراضي العثمانية.
األمري حممد بك أبو الدهب الذي كان اليد 

اليمىن للمملوك الكبري على بك الكبري الذي 
استقل مبصر عن السلطنة العثمانية مث غدر 

به تلميذه وقائد جيوشة أبو الدهب هذا. فما 
لبث أن عاد إىل مصر من محلته إىل باد الشام 
فألب املماليك على سيده علي بك الكبري وجنح 
يف إقصائه وتوىل زمام األمور يف مصر ونصب 

نفسه شيًخا للبلد )سنجق بك القاهرة(. واستطاع 
أن يأسر علي بك الكبري الذي التجأ إىل حليفه 

ظاهر العمر يف كمن له قرب العريش.
أما عن األثر الذي بات منسيًّا على الرغم من 

ترميمه وحماوالت إعادته كما كان يف السابق، 
إال أن أمهية اجلامع األزهر قد طغت لسنوات 

عليه، فإن قرار استعادته مبكانته أو حىت مبكانٍة 
مستعارة قد تنسينا -حنن املتعطشن هلذا األثر 

وما ورائه من أسرار وحكايات تارخيية- شخصيَة 
صاحبه احلقيقية )حممد بك أبو الدهب( يف 

شخص الكاتب الراحل جنيب حمفوظ الذي عاش 
بالقرب من هذا احلي، إال أن مكان مزنله القدمي 
أو حىت ما يقترب منه ال ُيلَتَفت إليه، بل ُيلَتَفْت 

إىل أثر حممد بك أبو الدهب لتحتله أنشطة 
ثقافية ال تتعلق هبوية صاحب األثر. ومن هنا 
نناشد اآلثار والثقافة بضرورة النظر يف مسألة 
استغال األثر ثقافيًّا باسم الكاتب الراحل، وأن 

حتاول الثقافة بالتعاون مع اآلثار أن تستغل 
املوقع األساسي الذي كان به مزنل الكاتب لتعاد 

لتلك احلارات الضيقة ماحمها احلقيقية، ال 
أن ُتستعار أماكن تارخيية أخرى لنبتعد هبا عن 

الروح احلقيقية لألشخاص وحياهتم.

2- كن أخناتونيًّا وال تكن كسائر الفراعن
يهاُلين كثرًيا َمن يراهنون على مصداقية 
الناس يف جديتهم يف العمل مثًا أو يف سائر 

ميادين احلياة حن يشاهدوهنم يف أوقات 
املرح يلعبون ويلهون ويؤدون فروضهم األسرية 
مبداعبة الزوجة وماعبة األطفال وماطفة 

تكية محمد بك أبو الدهب
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العامة من كل األعمار. وأتذكر يف تارخينا ثورًة 
أقامها أخناتون الفرعون املتمرد حن ورث من 

أبيه امَسُه اآلمويّن فقرر أن يغريه من )آمنحتب( 
-أي املحبوب لإلله آمون أو املقرب منه- إىل 

)إخناتون( أو املفيد واملخلص لإلله آتون، وغيََّر 
هذا الفرعون وجَهَتُه من التعبد للعديد من اآلهلة 

وعلى رأسهم )آمون رع( إله الشمس إىل التعبد إىل 
قرص الشمس فقط دون غريه، والذي غيََّر أيًضا 

امسه إىل آتون رع. ليس هذا 
فحسب بل تغريت يف عهده كلُّ 

الطقوس والتقاليد الصارمة 
الي صارت موروثات ال تقبل 

جدااًل حبتمية تطبيقها 
واإلصرار على تنفيذها با 

هتاون.
ما يهمين من تلك الطقوس 

الي مارسها أغلُب الفراعن 
هو تأليه احلاكم. وتأليُه 
احلاكم وصل إىل درجة 

أن الشعب حن كان ينحت 
للملك متثااًل كان جيب أن 

ينحته يف مظهر قوة ال مظهر 
ضعف، وعليه فقد خرجت كل 

متاثيل امللوك من الفراعن 
على حنو متثال امللك )خع 
إف رع( أو )خفرع( املوجود 

باملتحف املصري والي توجد 
صورته على عملتنا املصرية 
فئة العشرة جنيهات مبظهر 

ممشوق القوام املنتفخة ذراعاه 
وساقاه والبارزة عضاته. إال 

أن إخناتون مارس طقوسه 
إلله الشمس وهو يظهر يف 
خلقة معيبة متخًذا لنفسه 

مظهًرا مشوًها بالعمد دون أن 
ينحو منحى األقدمن. ومن 

طقوس امللوك الي كانت متنع 
تصويرها ماعبته وتقبيله 

ألفراد أسرته، ولكن أخناتون 
كان غري تقليدي حن حنت له 

امَلثَّال املصري القدمي مشهد تقبيله البنته الي 
يضعها على فخذيه يف أروع مثاٍل وقدوٍة للتعاطف 

والتراحم غري املسبوقن يف إظهارهم على كثري 
من امللوك من قبله. كما حنت له مشهده األسري 
وهو يضع لكل فتاة هديتها الي حتبها يف سبيله 

ملنحها إياها. كما محل بنته وقبلها يف حن محلت 
زوجته ابنتيهما أمامه.

امللك خفرع
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مثة دواوين كثرية صدرت وأطلق 
عليها دواوين الثورة، أما هذا 
الديوان )ثاث جثث لشخص 
وحيد(، الذي كتبت قصائده 

بن عامي 2013 و2016 
للشاعرة مسر طارق، وصدر 
عام 2017 عن دار )تشكيل 
للنشر والتوزيع(، فهو ديوان 
فشل الثورة بامتياز. وفشل 
الثورات أشد وطأة من عدم 

قيامها أصًا، السيما على الشباب 
الذي يتطلع دائًما ملستقبل مشرق فإذا 

به بعد أن الح له هذا اإلشراق يهوي يف ظلمات 
اليأس والقنوط واإلحباط حىت درجة فقدان 

اإلميان!
ماذا على أن أفعل

بعد أن فقدت إمياين؟
رمبا أفضل شيء فعلته مسر طارق، تللك الفتاة 
العشرينية، أن كتبت هذا الديوان املمتلئ بالشعر 
احلقيقي واألمل احلقيقي والقلق الوجودي احلاد. 

كتابة شابة جاءت بلسان فتاة وفىت يف ذات 
الوقت، جاءت بلسان الشباب كافة، الشباب الذي 

قتل أكثر من مرة، قبل الثورة وأثناء الثورة 
وبعد الثورة، ثاث جثث لشخص وحيد هو 

)الشباب(:"جثة: مرحًبا، هل من أحد؟/ جثة: 
كل األشياء الي ضاعت يف احلريق./ جثة: أهذا 

كل شيء؟"
تكتب مسر ديواهنا هذا من املنطقة الي آلت 

إليها بعد أن ُسرقت منها ثورة يناير، وبعد أن 
ُوئدت ثورة يناير، وبعد أن ماتت كل األحام، 

وحىت بعد كل هذا ال يتوقف 
القتل!

قناص يهدي فتاة ميتة
رصاصة زرقاء.

مع هذا، تبقى اجلثة 
قادرة على طرح التساؤالت، 

وطبيعي أال تكون هلذه 
التساؤالت إال وجهة واحدة، 

وجهة زرقاء، مساوية، 
فالراءة/ اجلثة مل تعد تثق 
يف أحد سوى اهلل، ومل تعد تعول 
على أحد سوى اهلل، ومل تعد تبحث عن 

إجابة إال عنده، حىت ولو جاء ذلك عر ما يبدو 
إجتراء عليه، وجتديًفا يف الدين، بينما يعكس 

ذلك أنه هو وحده احلق، وما دونه هراء وقبض 
ريح. إهنا اإلدانة الشعرية احلقيقية للثورة 

املضادة، املرعبة، الي ال تدع الراءة الثورية 
حىت بعد أن أردهتا قتيلة بالثاثة! "ال أحب 

أحًدا/ ال أكره أحًدا/ املذنب/ ال أحد".
براءة الثمانية عشر يوًما ال تزال حية هنا، 
يف هذا الديوان، يف اجلثث الثاث، تلك الراءة 

الي رمبا كانت سبب فشل الثورة، فالراءة الي 
ال حتب وال تكره وال ترى املذنب مذنًبا هى يف 
هناية األمر كارثية بكل املقاييس. حتب مسر 
أن تقف على احلياد، ال تدين وال تدان، حىت 

األخطاء توزعها بالتساوي، شأن الراءة الي ال 
خرة هلا بالتلوث وامللوثن: "وافقت على أن أري 

رفاقي/ يشعلون النريان يف بيي"
ووافق رفاقي على أن أفسد كل تفاح العامل.
سوى أن ما يعنينا هنا هو الشعر، وهو باذخ 
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حىت الدهشة، وثري حىت 
فيضان التأويل، وقريب 

حىت املامسة. اجلثة الي 
تعرف جيًدا كل املتسلطن، 
القناص والصياد والرسام 

والرياضي وسواهم، 
املتسلطن مجيًعا بسلطة 

األزرق/ السماء/ 
اهلل، اجلميع يتسلط 

باألزرق، ساًحا 
)رصاصة( وطعًما 

)دودة( وسجًنا 
)إطاًرا( ولعبة 

)كرة( بينما امللعب 
ليس سوى فراغ 
كوين هائل، با 

شباك، وبا 
أهداف، اجلثة 

الي تدرك 
ذلك جيًدا تكاد تنكر األزرق، فقط 

نكاية يف املتسلطن به: "ملاذا مل يصنعوا يف كل 
بلدة مترو أنفاق؟/ كان من املمكن/ أن يتخلص 

الكبار من ميوهلم االنتحارية/ ../ السيدات يضعن 
أمحر الشفاة/ والرجال يبتسمون كالرتقال/ وأنا 

أفكر بغري األزرق".
اإلهداء الذي افتتحت به مسر عملها الشعري 

يكشف عن عودة للقضايا الكري، اإلنسانية 
والكونية والفلسفية يف آن، )إىل الوجوه الصامتة 

على حافة العامل.. رمبا يستجيب الظام(، إهنا 
تتوجه للوامجن با حراك، من الصدمة، وال 

تطلب منهم شيًئا، بل تنتظر اإلجابة من الظام 
السدميي الذي حييط باإلنسان، عله يسمح هلم 

بقليل من النور، أو أى بصيص من األمل، ولو 
كان كاذًبا، ولو عر هجرة يف سفينة ممتلئة 

باألحجار، وبا طاقم قيادة.
تتحقق الشعرية يف )ثاث جثث لشخص 

وحيد( عر عناصر عديدة، فاللغة نثرية بسيطة 
تؤلف صوًرا شعرية قريبة من املخيلة اليومية، 

حىت ما يبدو فانتازيًّا فهو قريب، والتجريدى 

أيًضا مطعم 
بالواقع املعاش 

بطرافة حمببة. 
ومثة هم إنساين 

رفيع يقود املشاعر 
واألحاسيس، بعيًدا 
عن اهلوس اجلنسي 
الذي اجتاح قصيدة 
النثر حىت االبتذال، 

اإلمساك باألحام 
اجلميلة، بشاعرية 

العناق بن ما هو عادي 
وما هو مستحيل، كما يف 

نص )قبل النوم( يؤكد 
أن مثة روًحا شاعرة حية 

تسكن جنبات من حياول 
البعض قتله مرة بعد 

أخرى.
سوى أن القلق الوجودي 
احلاد الذي جتسد يف نص 
)ذلك األمر يقلقين( وألقى 

بظاله هنا وهناك يشري إىل أن أزمة هذا الشعر 
على مجاله الفاتن وروعته اآلسرة قد تكمن 

يف الرؤية املشوشة الي قد تفتك باملوهبة يف 
مهدها. يف املجتمعات الغربية قد تأيت هذه 

الرؤى بشكل متناغم مع املناخ املجتمعي العام 
املترع باحلرية الا حمدودة ومن مث يأيت مثره 
حلًوا هلم، وال أحسب أن هذا األمر سوف حيدث 

يف سياقاتنا العربية. هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى فإنين، على األقل، أرى يف الراءة الثورية 
الي تلتحف بالقلق الوجودي وحتتمي بالعدمية 

نوًعا من اخليانة األخاقية للفن أيًضا، فثمة 
أجهزة معلومة، وسلطات بعينها وجناة سافرون 
كالشمس ال يتم االقتراب منها يف هذه املأساة 

وتتم اإلحالة دائما للمطلق.
وأخريا أقول: لسمر طارق أن تزهو مبوهبتها 
الشعرية الغضة والافتة واحلقيقية، ولنا أيًضا 
أن نزهو هبا ومعها، وال ينتابنا القلق عليها سوى 

من قلقها ذاته.
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"كانت   سهري القلماوى  أستاذة وأمًّا ىل، تعلَّمت على يديها ما أعرف من 
أصول النقد احلديث، وكيفية  قراءة النص األدىب، وعدم االقتناع مبا 
هو متاٌح من مدارس ومذاهب نقدية ىف مصر، وفتحت عيىن على معرفة 

اجتاهات النقد األدىب ىف العامل كله، وأن ُأجدد معارىف األدبية والنقدية 
على السواء، وأال أتوقف عن مساءلىت كل شىء، باحًثا عن اجلديد 

واألصيل.         
وقد ظللت أتعلم منها ما يقرب من نصف قرن؛ ولذلك أضيُف إىل 

االحتفاء بذكراها هذا الكتاب الذى جيمع أغلب مقاالهتا النقدية 
واألدبية، الىت وجدهتا متناثرة ىف املجات والدوريات، فقررت مجعها 

ونشرها ىف ذكراها املرتبطة باالحتفال مبرور مخسن عاًما على إنشائها 
معرض الكتاب.. تقديًرا لذكراها واعتراًفا بفضلها على جيلى واألجيال 

الاحقة".
هبذه الكلمة على ظهر الغاف يقدم الدكتور جابر عصفور كتابه عن 

الدكتورة سهري القلماوي، الذي صدر حديًثا عن اهليئة املصرية العامة 
للكتاب مرافًقا للدورة اخلمسن من معرض القاهرة الدويل للكتاب )23 
يناير – 5 فراير 2019(، حيث كانت د.سهري القلماوي شخصية هذا 

املعرض مع د.ثروت عكاشة، أهم وزراء الثقافة املصرين منذ إنشاء 
الوزراة.

قام الدكتور جابر عصفور جبمع املقاالت الي تناولت سهري 
القلماوي، وحررها، وكتب مقدمة ضافية عن األستاذة الدكتورة الي 
تتلمذت على يد عميد األدب العريب الدكتور طه حسن، والي كانت 
وال تزال من أهم نقاد األدب يف مصر والوطن العريب، ويف نفس الوقت 
أستاذة د.جابر عصفور، الي أشرفت على رسالته لنيل درجة الدكتوراة.
يقول د.جابر عصفور إن الكتاب يعد تكرميا لذكرى سهري القلماوي، 
ألنه مجع مقاالت، من املجات واجلرائد املختلفة، كتبت عنها يف فترة 
الستينيات وحىت أوائل التسعينيات، فاألعمال املنشورة لسهري القلماوي 

ا بالنسبة جلهدها. وهذا الكتاب ال يضم كافة املقاالت، بل نطمح  قليلة جدًّ
يف إعداد جملد آخر، ويعتر نوًعا من أنواع رد الدين جلهودها الكبرية.

د.جابر عصفور من أهم املثقفن والنقاد وأساتذة اللغة العربية وآداهبا 
يف الوطن العريب، وقد شغل منصب وزير الثقافة يف مصر مرتن بعد ثورة 

يناير 2011، ويعد الفاعل الرئيسي يف وزارة الثقافة املصرية يف ربع القرن 
األخري.
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أول ما يلفت النظر يف رواية "وطن اجليب اخللفي" ملىن 
الشيمي، الصادرة عن مؤسسة كتارا بالدوحة 2018، أهنا ذهبت 

إىل موضوع بكر وشائك خصوًصا يف هذه املرحلة، حيث يتحسس 
ق لوجود اليهود قدمًيا يف هذه  القارئ العريب من أي تطرُّ

املنطقة، نظًرا للدعاية اإلسرائيلية املغلوطة عن مشاركة 
اليهود يف صناعة تارخيها، وهو ذاته املوضوع الذي جاءت 

البعثة األملانية لتؤكده من خال الفيلم التسجيلي.
صنعت عاملًا متشابًكا ومعقًدا، استناًدا إىل مادة ثقافية 

مجعتها، وروايات حقيقية استقتها من األخبار املنشورة، ومن 
روايات متخصصن يف سرقة اآلثار، لتقيم بناًء روائيًّا باذًخا، 

فنحن بصدد رواية داخل رواية، إحدامها تدور يف القرن 
اخلامس قبل املياد، هبا شخصيات يهودية ومصرية وفارسية 

هلا أمساء تراثية يعتاد القارئ عليها بالتدريج، كما هبا أحداث 
عن احلب واجلنس والزواج واهلروب واملوت، وفيها تصاعد 

درامي يبدأ باستشعار اجلالية اليهودية اخلطر من املصرين، 
وحماوالت قادهتا تفاديه باالتصال بالفرس، مث حتول 

اخلطر إىل واقع، جيعل القارئ يتعاطف معها، لو تركت 
وحدها، وهنا يأيت دور اجلزء اآلين من السرد، الذي يضع 

القصة التراثية يف إطارها احلقيقي، ويكشف حماوالت 
تزييف التاريخ ملصلحة اليهود، الذين يستجدون أي خر 

جيعلهم يثبتون أن هلم أقداًما تارخيية يف هذه املنطقة.
احلدث اآلين ليس معزواًل عن احلدث التراثي، فالبعثة الي 
تدلس لسرقة التاريخ املصري وجتيريه ملصلحة اليهود؛ متارس 

سرقة خمازن اآلثار يف أسوان مبعاونة مصرين يفرِّطون يف 
ماضيهم كما يفرطون يف حاضرهم، أولئك ليسوا بعيدين عن 

التركيبة النفسية للبطل "ناصر"، الذي َتَشارك معلومات مهمة 
مع األملان عن اآلثار الي تأثرت من زلزال أكتوبر 1992، ملصلحة 

شخصية مادية ضيقة، وها هو اآلن يتشارك معهم عملية كبرية 
لتزييف التاريخ ملصلحة اليهود، ألن مصاحله معهم توطدت 

وتعمقت، حيث سافر إىل أملانيا وعمل فيها وحصل على جنسيتها، 
وتزوج وأجنب ولًدا وبنًتا، وأصبح مربوًطا هبم مبصاحل تأتيه 

على حساب وطنه.
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القضية الي هزت الرأي العام املصري، مل تكن جمرد مقتل أسقف 
بن أسوار ديره، بل إن أبعادها التارخيية وتشابكاهتا وتعقيداهتا 

جتعل منها لغًزا قد يستمر طويًا، وقد تعاين منه الكنيسة القبطية 
املعاصرة سنوات قادمة. هذا ما حاولت سارة عام أن تقدمه يف 

كتاهبا الصادر حديًثا عن دار العن بالقاهرة. تقول سارة عام 
عن كتاهبا:

"يف فصل بعنوان من دفتر الدم والرماد، رصدت مشاهدايت 
عن أيام الدم والتفجريات ىف الكنائس وهي مشاهدات مل تسجلها 

الصحافة ورمبا مل ترصدها عدسات الفضائيات ولكنين اخترت أن 
أسجلها ىف هذا الكتاب للتاريخ، وكوردة فوق قبور هؤالء الشهداء.
قد يتساءل القارئ عن الذى يدفع صحفية مسلمة للكتابة يف 

شئون الكنيسة، وهو السؤال الذى واجهته طوال رحلي الصحفية ىف 
السنوات الفائتة، ومل تكن لدي إال إجابة واحدة وهي أن الصحفي 

ال دين له؛ إذ إن احنيازه األول واألخري للحقيقة ال لشيء آخر، 
وإن كانت الكنيسة قد استهوتين ودخلت يف أجندة اهتمامايت 

منذ بداية عملي يف الصحافة، فلم يكن ذلك بعيًدا عن تكويين 
ونشأيت يف جمتمع مسيحي يف صعيد مصر عضدته بالدراسة 

والبحث والقراءة ىف التاريخ الكنسي والاهوت والعقيدة، 
وكانت الرحلة أشبه بالسري يف الصحراء، كلما ظننت أنك قد 

اقتربت من الوصول الحت لك جبال أكثر عليك العبور من بينها 
لتصل، ولكنين أدين لتلك الرحلة بالكثري، فقد علمتين قيمة 

الفهم ومثن العلم، ودفعتين للتخلي عن الكثري من عادايت الشخصية 
السيئة كالتسرع للحاق مبطابع الصحف.

احلقيقة يف امللف القبطي حتتاج إىل تأنٍّ وإىل الكثري من القراءة 
والبحث والصر والتحليل، وهي عمل تراكمي ال يأيت الكاتَب بن يوم 

وليلة إمنا قد يستغرق عمًرا بأكمله، إال أن تلك التجربة الصحفية 
على صعوبتها مل ختُل من املتعة، متعة الكشف عن جوانب خفية، 

متعة الرؤية بغية الوصول، متعة يتداخل فيها السياسي والتارخيي 
والديين واالجتماعي بشكل جيعل الصحفي أقرب من أي وقت مضى 

ملا يدور يف جمتمعه وهو يرى من زاوية نظر قد ال تتاح لغريه.
هلل در الكنيسة الي فتحت أبواهبا ومل تبخل علينا بالكشف، وهلل 

در الصحافة.. مدرسة الفهم والكتابة واحلياة".
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يف رواية "الوصايا" الصادرة عن الكتب خان، يؤكد عادل عصمت لغته 
املعتمدة على السرد املكثف ومجل احلوار القصرية، وعامله املنتمي إىل 
الريف املصري، يقدم لنا عادل عصمت حكايته اجلديدة، عر وصايا 
عشر، تبدأ باخلاص عن طريق حتمل املشقة، وال تتوقف عند 

فضيلة التخلي، يسرد اجلد سليم حكايته حلفيده "الساقط" كما 
يسميه، الذي اعوجت حياته واختلَّت كما اعوج الزمن، الذي شهد 

صعود دار سليم من رماد االهنيار مث ازدهارها مث هدمها وتشتت 
سكاهنا يف أرجاء العامل الفسيح، لتتاشى إىل األبد.

يرافق شخصياته كأصدقاء قدامى، ينصت إليهم بعناية شديدة 
ويترك هلم مساحات لتجلي قوهتم وضعفهم، يرصد تفاصيلهم 

وينشئ العاقات املتشابكة بينهم، يتابع اهلواجس الي متر برؤوسهم 
والذكريات الي تظهر فجأة أحياًنا لتتحدث نيابة عنهم. للحظات 
يتصور القارئ نفسه وسط عائلة حقيقية من حلم ودم، جيلس يف 

صحن الدار معهم أو على رأس أرض النخل، يسوق البهائم أو يعلن 
تذمره من أجل الزواج. يرى الشيخ ويراه، وتأسره النظرة ذاهتا 

والصوت العميق ذاته فا يتمكن من خمالفته.
يواصل تأمله يف ما يكمن خلف الزمن، ذلك الذي ميكن اعتباره 

ا أساسيًّا لكتابته بوجه عام، أطوار البشر وفصوهلم األربعة،  خطًّ
إشراقهم وكفاحهم وضعفهم وذبوهلم، األماكن الي نبنيها لتكون 

ذاكرًة فتنسانا أو ننساها، املشاعر الي تولد بداخلنا مث حتملنا 
إىل وجهة أخرى غري الي كنا نتجه إليها أو تتبدد وتتركنا يف العراء 

أشخاًصا يرون أنفسهم للمرة األوىل.
وعر الزمن تسري احلكاية يف خطوط متوازية، نرى منها خط 

رواية األحداث من اجلد الذاهب إىل املوت حيث الزمن الذي ودعه 
واألشخاص الذين شهدهم وشهدوه، كما نرى خط احلكاية نفسها، كما 

يرويها اجلد بطريقة الفاش باك. وحتت هذا اخلط نلمح خطوًطا 
أخرى خفية، تسري داخل األشخاص لتكمل احلكايات الصغرية الي مل 
تكتمل، لكنهم يصرون على إكماهلا، فنرى الشيخ وهو يغالب قصة حبه 
لزوجة صديقه األقرب، ونرى زوجة علي سليم وهي تتمسك مبوقعها 

يف الدار رغم وفاة زوجها، ونرى خدجية وهي تتحسس اجلدران 
ختاطب "من ال اسم هلم" الذين يهددوهنا هبدم البيت وفقدان العائلة.
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